
 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

MÄKELÄ, SUVI & SURONEN, MINNA

ENNAKKOKÄSITYKSET JA KÄSITTEELLINEN MUUTOS YKSINKERTAISEN 
VIRTAPIIRIN KONTEKSTISSA

Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma

Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus

 

2012



 
��������������	�
����	���
��� � ��������������

�����������
�
���������		�
�������	��


����
�
��������������������
�
����

������
�

��������
�����������	����	
�����		�����������	����������	��������	����������	���	����

�������
�����	��	����

������
�
���������	�	������

����
���������� �

!��������
"#$%

������	����

����� ��� ����� &	�	���������� 	�����	������ �����������	����� 
� ����		������	� ���	��	� 	��������������	�����

���	���	���� ��������	������ ���	�������� ���		���' ��	�������������� ���	 ()�	�� �����������	����	 ���		���	

���	����� ������*( 
� ()�	�� ����		��	���		���	 ��������	����� ���	������� ���	��������	�*(' ������� ��+
��	� ��

���	�����������	�	�����������	���+��'



��	�������� ������	� �� 	������ ����+	�� ����		��� ������	������ 
� ����		�������� ���	����� 	�������, �����

�����������	��	�����		����������������������		������	����	��	�'�����������	��	�����		����	������	�	���

����+	���		�����		������������	������'-��+������	�������������	��	�����		����	�����	���+���	�����'.���������

�����	�����������	����	�����������	����	���		���	�����		��	��	������	������	��	��������'/�������	��������	�������

����������� �����������	������ �� ��, �		� ��+�� �����' /������ ��+������ �������	��� ��+�������� ��	�
���� 
�

��������	�	, ��	�� ������, ���		��� 	�� �������, ��+�������� ����		�
����' ��������		��� �������������		� ��

�������	�������������	��	����	�������	�����	���'.��		�
��	����������		��+�����	������������
�		�������������


� ���	�� +��	� ����		����� �
�	�������'  ����� ����������� ���	����� ����� 
������� �������� ����	����	

�����	������������	�	�����	�����	��
�	����		��������
�	���������	��	��������������		�����'



��	������� 	�	��	�		� 0����������0����� 	�����	�	���������'������	�����		���������	��	����������+���	�		�������,


�	�� 	�	��	�		���.����1�������������  '��'���������' ��	��������� �������	�� # 	����� ������ �������	�'.������	

+���	�	��	��� ����� ���	�� ������ �� � ������'2���	�		������� ������� ����		��� ����� 	�	�����	� ����� ���	��	�����'

.��	��	���������������������������������	����	����		�������	����	����,
�	����
�		���
�	�������		������+�����'

.��	��	�	��	�		���������
��������		��	����+�����
�������������'



��	�������� 	�������� ������, �		� ���	����� ���	� ���������� 	���+	����	 ����		�������	 ���	����	 
�+	���	 ��+	�

	��	��������	�����������	�		�' ���	������		������	����	��	� 	���+	�� ��������		��������������� 
� 	�����	��������,

���	�������	�����	�������		��������	��������������+����������������������������	��������'�����������	��	��

	��	�����������		����������������	������		�����������	�����	���+	�������'



������	�	�������� ������ �	����� ������ 	�	�������� 	������� �� ����� �����	��' ����������	 	�	�������	 ���	

��	����	 ��������	����� 	�������' ���	� ������� ���	����, �		� ���	����������� 	������� ��������� ��������� �	�������'

��	��������	��������������+�����	���������������		�
��	�����'

��������	 ������������	,����	����	�	,����		���������	��,����		��	,��+��,��+�����	�,���	������	

 



SISÄLLYS 
 
 
JOHDANTO .......................................................................................................................... 2 

1 TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TEORIAA ................................................................... 4 

2 OPPILAIDEN ENNAKKOKÄSITYKSISTÄ JA KÄSITTEELLISESTÄ 

MUUTOKSESTA .................................................................................................................. 7 

2.1 Käsitteellisestä muutoksesta......................................................................................... 9 

2.2 Käsitteiden opettamisesta ........................................................................................... 12 

2.3 Konkreettisesta ja käsitteellisestä tasosta ................................................................... 15 

3 OPPILAIDEN ENNAKKOKÄSITYKSISTÄ JA KÄSITTEELLISESTÄ 

MUUTOKSESTA YKSIKERTAISEN VIRTAPIIRIN KONTEKSTISSA ........................ 16 

3.1 Ennakkokäsityksistä yksinkertaisen virtapiirin kontekstissa ..................................... 17 

3.2 Käsitteellisistä muutoksista yksinkertaisen virtapiirin kontekstissa .......................... 23 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS ........................................................................................ 26 

5 AINEISTON ANALYSOINTI ......................................................................................... 30 

5.1 Tutkimusongelmat ..................................................................................................... 31 

5.2 Aineiston käsittely ...................................................................................................... 33 

5.3 Tutkimuksen validiteetti ............................................................................................ 34 

6 TULOKSET ...................................................................................................................... 37 

6.1 Oppilaskohtainen käsitteellinen muutos .................................................................... 43 

6.2 Oppilaiden ennakkokäsitykset ja käsitteellinen muutos ............................................ 46 

6.3 Oppilaiden käsitteellinen muutos sähkövirran kulkusuunnasta virtapiirissä ............. 49 

7 POHDINTA ...................................................................................................................... 52 

LÄHDELUETTELO ............................................................................................................ 56 



2 

 

 

JOHDANTO 

 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa tarkastellaan ennakkokäsityksiä ja käsitteellistä muutosta 

teknologiakasvatuksen kontekstissa yksinkertaiseen virtapiiriin liittyen. Teorian avulla on 

kartoitettu yksinkertaiseen virtapiiriin liittyviä ennakkokäsityksiä ja käsitteellistä muutosta. 

Teorian pohjalta on luotu empiirisen tutkimuksen viitekehys, johon tukeutuen empiirinen 

osio on suunniteltu ja toteutettu. Tässä tutkimuksessa yksinkertaisella virtapiirillä tarkoite-

taan sähköparin, kahden johtimen ja lampun muodostamaan virtapiiriä, jossa sähkövirta 

saa aikaan lampun syttymisen. 

Teknologiakasvatus kiinnostaa molempia tutkijoita ammatillisen kasvun kannalta. Mo-

lemmat opiskelevat teknologiapainotteisessa luokanopettajakoulutuksessa ja ovat kiinnos-

tuneet teknologiakasvatuksen opetuksesta. Aihe valittiin, koska haluttiin perehtyä tarkem-

min yhteen teknologiakasvatuksen osa-alueista. Yksinkertaisen virtapiirin käsittelemistä 

sekä havainnollistamista pidettiin tärkeänä. Tämän takia haluttiin saada omaan opettajuu-

teen varmuutta virtapiirin käsittelyn yhteydessä. 

 

Tutkimusongelmiksi rajattiin seuraavat kysymykset: ”Miten oppilaiden ennakkokäsitykset 

muuttuvat opetuksen aikana?” ja ”Miten oppilaiden muodostamat käsitteet muuttuvat yk-

sinkertaisen virtapiirin opetuksen myötä?” Näihin kysymyksiin haetaan vastausta luomalla 

ensin riittävän laaja teoreettinen viitekehys, jonka pohjalta empiirinen osio toteutetaan. 

Teoreettinen viitekehys rakennetaan määrittelemällä ensin teknologiakasvatus. Tämän jäl-

keen käsitellään ennakkokäsityksiä ja niiden muuttumista. Käsitteellisen muutoksen luvus-

sa perehdytään käsitteellisen muutoksen lisäksi käsitteiden opettamiseen ja konkreettiseen 

ja käsitteelliseen tasoon. Tutkimuksen kannalta tärkeimmäksi osaksi teoriaa nousee yksin-

kertaisen virtapiirin ennakkokäsitykset ja käsitteellinen muutos.  
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Varsinainen empiirinen osuus toteutettiin tapaustutkimuksena, jossa tutkittiin oppilaiden 

ennakkokäsityksiä yksinkertaisesta virtapiiristä ja siihen liittyvistä käsitteistä. Tämän jäl-

keen toteutettiin aiheeseen liittyvä opetustuokio. Lopuksi tutkittiin vielä oppilaiden käsit-

teellistä muutosta. Aineisto kerättiin puolistrukturoidun haastattelun avulla. 
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1 TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TEORIAA 

 

Parikan ja Rasisen (1994, s. 16) mukaan teknologia voidaan määritellä siten, että se on 

koneiden, laitteiden ja teknisten välineiden rakenteen ja toimintaperiaatteiden ymmärtämis-

tä sekä niiden käyttöä luovasti erilaisissa tilanteissa. Kantolan (2002, s. 88) mukaan mo-

dernissa länsimaisessa yhteiskunnassa elävä ihminen ei voi välttyä joutumasta tekemisiin 

nykyaikaisen teknologian kanssa. Teknologia on nykyään osa jokaisen ihmisen elinympä-

ristöä. Tästä johtuen yleissivistykseen kuuluu luku-, kirjoitus- ja laskutaidon lisäksi myös 

teknologisen ympäristön hallinta ja ymmärtäminen. Jokaisella pitää olla riittävä teknologi-

nen perussivistys, sillä maailma ei teknisty itsestään vaan jokainen voi omalla tekemisel-

lään ohjata ja arvioida teknologista kehitystä.  (Parikka & Rasinen 1994, s. 10; Parikka, 

Rasinen & Kantola 2000, s. 9.)  

Koulun tulee tukea ja antaa oppilaille mahdollisuus oppia kokeilemalla, havainnoimalla ja 

itse päättelemällä erilaisia mekaanisia taitoja, joita tarvitaan joka päiväisessä elämässä. 

Kun oppilaat pääsevät itse kokemaan asioita, he pysyvät aktiivisina ja valppaina, heistä 

tulee hyödyllisempiä ja pystyvämpiä sekä näin ollen he pystyvät selviytymään paremmin 

käytännön asioista myöhemmin elämässä. Tekemällä oppiminen antaa oppilaille käytän-

nön kokemuksia ja näin ollen toiminta muuttuu apuvälineeksi ja auttaa oppilasta käyttä-

mään tietoa uuden asian opettelussa. (Dewey 1957, s. 20–21, 29.) Tätä ajatusta voidaan 

soveltaa myös teknologian opetukseen. Parikan ja Rasisen (2009, s. 10) mukaan teknologi-

an opetuksen tavoitteena on jäsentää teknologisen maailman rakennetta ja toimintaa samal-

la tavoin kuin biologian opetuksessa pyritään jäsentämään luonnon rakennetta ja toimintaa. 

Teknologian kehitys on koko ajan kiihtyvää ja teknologian opettaminen ja teknologiakas-

vatus ovat tärkeä osa kasvatusta. Jos ihmisiä ei kasvateta osaksi teknologista maailmaa, 

voidaan joutua tilanteeseen, jossa ihmiset syrjäytyvät. Tämä on seurausta siitä, että he eivät 

osaa käyttää arkielämän teknologiaa. (Kantola 2002, s. 88.) Jokaisen yhteiskunnan jäsenen 
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tulee hallita esimerkiksi yleishyödyllisten sähkölaitteiden (valaistus, kodinkoneet, matka-

puhelin) käyttö, jotta pystyy olemaan osa nyky-yhteiskuntaa.  

Parikan (1998, s. 117) mukaan teknologiakasvatuksen käsite on moniselitteinen. Koulu-

opetuksessa se yhdistetään usein pelkästään tietotekniikkaan ja tietokoneen hyödyntämi-

seen opetuksessa ja opiskelussa. Parikan ja Rasisen (1994, s. 19) mukaan teknologiakasva-

tuksen käsite voidaan määrittää koskemaan oppilaan arkielämän teknologiaa. Lindh (2006, 

s. 65) määrittää teknologiakasvatuksen olevan teknologiseen maailmaan kasvattamista. 

Teknologiakasvatuksella voidaan kehittää oppilaan luovuutta, kriittisyyttä, yhteistyökykyä 

ja vastuuntuntoa. Lisäksi teknologiakasvatuksella voidaan vaikuttaa oppilaan tapaan ottaa 

selville asioita, tehdä kokeellista työskentelyä ja perusteltuja johtopäätöksiä. (Parikka & 

Rasinen 1994, s. 20.) Parikan, Rasisen ja Kantolan (2000, s. 10) mukaan teknologiakasva-

tuksen päätavoite on kuitenkin antaa ihmisille eväitä selviytyä koko ajan enemmän teknis-

tyvässä maailmassa. Tavoitteena on antaa oppilaille sellaiset teknologiset valmiudet, että 

he pystyvät tekemään eettisesti kestäviä teknologiahyödykkeiden valintoja, käyttämään 

niitä monipuolisesti hyväkseen sekä kehittämään uusia, entistä käyttökelpoisempia tekno-

logisia ratkaisuja (Parikka & Rasinen 2009, s. 16). 

Useimmissa länsimaissa teknologiakasvatus on kehittynyt teknisestä käsityöstä sen muu-

tuttua teknologisempaan suuntaan joko vähitellen tai jonkin kehityssuunnitelman tuloksena 

(Parikka 1998, s. 22). Teknologiakasvatus ei voi olla pelkästään teknologiaa käsittelevään 

kirjallisuuteen tutustumista eikä kyse välttämättä ole teknologiakasvatuksesta, jos teknolo-

gian käsite tulee ilmi opetuksen yhteydessä. Jos teknologiakasvatuksessa opetetaan yksit-

täisiä ilmiöitä tai tutustutaan erilaisiin esineisiin, mutta ei luoda yhtenäistä kokonaisuutta ja 

liitetä asioita toisiinsa, puhutaan teknologisesta kasvatuksesta. Sitä voidaan pitää teknolo-

giakasvatuksen esimuotona. Teknologisessa kasvatuksessa etsitään vastausta kysymykseen 

”mitä”. Tämän takia riittää, että teknologisessa kasvatuksessa käsitellään joukko esineitä, 

laitteita ja rakenteita. Jos halutaan muuttaa teknologinen kasvatus teknologiakasvatukseksi, 

pitää kysymyksiksi muuttaa ”miksi” ja ”miten”. Teknologiakasvatuksen opetuksessa on 

tärkeää ymmärtää erilaisten esineiden, laitteiden ja rakenteiden yhteydet ja merkitys tekno-
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logian kehityksen kannalta. Teknologisessa kasvatuksessa ei vaadita opetussuunnitelmaa, 

vaan riittää, että erilaisia teknologisia keksintöjä käsitellään silloin tällöin oppitunneilla. 

Teknologiakasvatus muodostaa kokonaisuuden, joten se vaatii myös oman opetussuunni-

telman. (Lindh 2006, s. 64–68.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, s. 42, 243) sanotaan, että teknolo-

giakasvatuksessa (Ihminen ja teknologia –aihekokonaisuus) pitää opettaa laitteiden, väli-

neiden ja koneiden käyttöä ja niiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja tutustua arki-

elämän teknologiaan. Yksinkertainen virtapiiri mainitaan Perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteissa (2004, s. 172–173), jossa määritellään ympäristö- ja luonnontiedon hy-

vä osaaminen 4. luokan päättyessä. Määritelmän mukaan jokaisen oppilaan pitää osata 

rakentaa yksinkertainen virtapiiri sähköparin, lampun ja johtimien avulla. Lisäksi oppilaan 

pitää tuntea kodissa käytettäviä sähkölaitteita, ymmärtää, että sähkön käyttöön liittyy vaa-

roja ja osata käyttää sähkölaitteita turvallisesti. Yläkoulun fysiikan keskeisissä sisällöissä 

mainitaan virtapiirin perusilmiöt (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 

s.192). Yksinkertaisen virtapiirin rakenne ja toiminta on osa virtapiirin perusilmiöitä. Yk-

sinkertainen virtapiiri on tärkeä osa arkielämän teknologiaa ja keskeisessä asemassa tekno-

logiakasvatuksen opetuksessa.  

Tässä tutkimuksessa teknologiakasvatus määritellään olevan teknologiseen maailmaan 

kasvattamista, jonka tavoitteena on jäsentää teknologisen maailman rakennetta ja toimintaa 

ja ymmärtää sen yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia. Tutkimuksessa pidetään tärkeänä 

Deweyn tekemällä oppimisen (engl. learning by doing) pedagogiikkaa ja sen hyödyntämis-

tä teknologiakasvatuksessa. 



7 

 

2 OPPILAIDEN ENNAKKOKÄSITYKSISTÄ JA 

KÄSITTEELLISESTÄ MUUTOKSESTA 

 

Hirsjärven (1983, s. 102) mukaan käsite tarkoittaa sanan merkitystä. Ilman yhteisiä käsit-

teitä ihmiset eivät voi ymmärtää toisiaan. Käsitteen muodostumista tapahtuu silloin, kun 

yksilö voi havainnoida samaa asiaa eri yhteyksissä. Yhteyksien on oltava sellaisia, jotka 

ovat tyypillisiä havainnoidulle asialle. Käsitteiden syvällisempi ymmärtäminen mahdollis-

taa sen, että uutta tietoa ja sen säännönmukaisuuksia, suhteita ja ristiriitaisuuksia on hel-

pompi ymmärtää sekä tiedosta voi saada irti merkityksiä, jotka jäisivät muuten ehkä huo-

maamatta (Bransford, Brown & Cocking 2000, s.30). Viard ja Khantine-Langlois (2001, s. 

272) ovat sitä mieltä, että käsitteen muodostumiseen tarvitaan empiirisen kokemuksen 

ymmärtäminen. Niiniluodon (1984, s. 153) mukaan tieteelliseksi käsitteen muodostukseksi 

kutsutaan prosessia, jossa tieteellisiä käsitteitä muodostetaan, kehitetään ja täsmennetään. 

Niiniluoto (1984, s. 153) luokittelee kolme erilaista traditiota, jotka määrittelevät käsitteet 

ja niiden muodostumisen eri tavoin. Empiristisessä traditiossa käsitteiden ajatellaan muo-

dostuvan ihmisten mielessä abstrahoinnin ja assosiaation tuloksena aistihavainnon anta-

masta aineksesta. Rationalistisessa traditiossa ajatellaan ihmisellä olevan synnynnäisiä 

käsitteitä, jotka ovat olemassa kokemuksesta riippumatta. Kriittisen realismin traditiossa 

käsitteitä pidetään välineinä, joiden avulla kokemuksia tulkitaan ja pyritään saavuttamaan 

todellisuutta koskeva tieto.  

Oppilailla on paljon ennakko- tai intuitiivisia käsityksiä, jotka vaikuttavat opittaviin asioi-

hin. Omaksutut käsitteet vaikuttavat siihen, mitä asioita oppilaat havainnoivat ympäröiväs-

tä maailmasta. Käsitteet vaikuttavat myös siihen, miten havainnot ymmärretään. Kasvatus-

tieteen ja psykologian aloilla on tehty tutkimuksia, joista on voitu päätellä oppilailla olevan 

tieteellisestä käsityksestä poikkeavia intuitiivisia käsityksiä. Näistä käytetään yleisesti kä-
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sitteitä ”arkikäsitys”, ”ennakkokäsitys” tai ”virhekäsitys”. (Hakkarainen, Lonka & Lippo-

nen 2000, s. 94.) Tässä tutkimuksessa tätä ilmiötä kuvataan termillä ennakkokäsitys.  

Usein ennakkokäsitykset muodostuvat jo ennen kouluikää arkikokemusten kautta. Alle 

kouluikäisillä lapsilla on luonteenomaista kehitellä erilaisia uskomuksia ja selityksiä asioil-

le, joita he eivät pysty vielä ymmärtämään. Ennakkokäsitykset muodostuvat toiminnan ja 

havaintojen kautta. Ennakkokäsitysten ja fysiikan käsitysten sekoittumista ja väärien syno-

nyymien käyttöä esiintyy paljon, eikä siihen puututa riittävästi koulumaailmassa (Lavonen 

1993, s. 7). Opettajien tulee kiinnittää enemmän huomiota käsitteiden oikeaan ymmärtämi-

seen ja käyttöön jo alkuopetuksessa (Shipstone 1985, s. 33). Selitykset, joita oppilaat kek-

sivät, ovat yleensä vastakohtaisia tieteellisiin selityksiin nähden.  Useimpia näistä selityk-

sistä ei voi osoittaa vääriksi pelkästään kokeiden avulla. (Asoko 2002, s. 158.) Opettajan 

tulisi kiinnittää huomiota siihen, ettei oppilaille synny erillistä ennakkokäsitystä ja tieteel-

listä käsitystä samasta asiasta. Esimerkiksi oppilaat voivat luulla, että sähköparissa itses-

sään on sähköä varastoituneena. Tieteellisen käsityksen mukaan sähköparissa ei ole sähköä 

kuin vasta silloin, kun se on osa suljettua virtapiiriä. Osalla oppilaista kuitenkin on erilaisia 

ennakkokäsityksiä, joten on tärkeää, että opettaja on tietoinen siitä, kuinka hän pystyy aut-

tamaan oppilaita virheellisten käsitysten muuttamisessa (Shipstone 1985, s. 33).   

Luonnontieteen opettajien tulee ottaa huomioon oppilaiden ennakkokäsitykset arkipäivän 

asioista, koska oppilaat ovat rakentaneet niitä vuosien ajan ympäristöään havainnoiden. 

Oppilaat tulee saada konstruoimaan sekä uutta tietoa että vertaamaan tietoa olemassa ole-

viin ennakkokäsityksiin. (Dyksrta, Champagne & Chaiklin 1992, s. 616–617). Lavonen 

(1993, s. 8) toteaa, että fysiikan opetuksessa tulisi käyttää keskustelua jokapäiväisistä 

luonnonilmiöistä, havainnollistaa opetusta kuvin ja vähentää kaavojen käyttöä (ks. Hewit 

1983). 

Ennakkokäsitykset ovat yleisiä ja niitä on jokaisella oppilaalla. Kun opettaja tiedostaa op-

pilaiden virheelliset ennakkokäsitykset, hän voi käyttää hyväkseen erilaisia opetusmene-

telmiä saadakseen aikaan käsitteiden muodostumista. Dyksrtan, Champagnen ja Chaiklinin 
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(1992, s. 616–617) mukaan opetusmenetelmien valinnalla pyritään vaikuttamaan siihen, 

että ne laittavat oppilaat kyseenalaistamaan omat käsityksensä. Opetusmenetelmässä tulisi 

huomioida oppilaiden kokemukset ja asetetut kysymykset kyseisestä ilmiöstä täytyy aset-

taa sopivan haastavalle tasolle. Oppilaiden ennakkokäsitysten lisäksi opettajan tulee tietää, 

millaisia todisteita heillä on ennakkokäsitysten tueksi ja millaisilla menettelytavoilla ne on 

hankittu, sillä ne ohjaavat oppilaiden kysymysten asettelua ja sitä kautta käsitteellistä muu-

tosta. (Dyksrta, Champagne & Chaiklin 1992, s. 616–617.) 

Jokaisella oppilaalla on omat tapansa ja motivaationsa uusien asioiden oppimiseen. Omaa 

mielenkiintoa lähellä olevat asiat ovat myös mielekkäämpiä oppimisen kannalta ja usein 

oppilaat ottavat asioista itse selvää pystyäkseen toimimaan heitä kiinnostavien aiheiden 

parissa. Opettajan on hyvä selvittää oman oppilasryhmänsä kiinnostuksen kohteet. Näin 

ollen opettaja pystyy johdattelemaan oppilaita näiden mielenkiinnon kohteiden pohjalta 

syventymään arkipäivän asioihin tieteellisestä näkökulmasta. Esimerkiksi sähkökäyttöisen 

autoradan toimintaperiaatteen tutkiminen johdattaa myös yksinkertaisen virtapiirin toimin-

taperiaatteen ymmärtämiseen. Näin on mahdollista, että oppilaat innostuvat tieteellisestä 

näkökulmasta uudella innolla, kun aihe on esitelty heille mieluisassa asiayhteydessä. Seu-

raavassa luvussa käsitellään sitä, miten ennakkokäsitykset saadaan muuttumaan tieteelli-

siksi käsityksiksi. 

 

2.1 Käsitteellisestä muutoksesta 

Käsitteellisellä muutoksella tarkoitetaan sitä, että oppimisen seurauksena oppijalla tapah-

tuu muutoksia niissä käsitteissä, joita hän käyttää ympäröivän maailman hahmottamiseen, 

ymmärtämiseen ja selittämiseen (Hakkarainen, Lonka ja Lipponen 2000, s. 94–95). Luon-

nontieteen opettajien keskuudessa käsitteelliseksi muutokseksi kutsutaan sitä, kun oppilai-

den vaihtoehtoisia käsitteitä muokataan (Baser 2006, s. 368). Käsitteellisessä muutoksessa 

pyritään muuttamaan aikaisempi väärä tieto oikeaksi. Käsitteellinen muutos sisältää useita 
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monimutkaisia ja lomittaisia asioita. Se herättää kysymyksiä ”Millä tavalla tieto on vää-

rinymmärretty?”, ”Miksi väärinymmärretty tieto on usein vaikea muuttaa oikeaksi?”, ”Mi-

kä tiedossa muuttuu erilaiseksi verrattuna aikaisempaan tietoon?” ja ”Minkälaiset ohjeiden 

tulisi olla, jotta ne kannustaisivat käsitteelliseen muutokseen?”. (Chi 2008, s. 61.) Käsit-

teellisen muutoksen tutkimuksissa on tullut ilmi, että oppijat pyrkivät sovittamaan uuden 

tiedon vanhaan käsitykseen omaksumalla tiedon vain osittain tai tekemällä vain pieniä 

muutoksia käsityksiin. Näin ollen käsitykset eivät muutu vaan oppija vain sisäistää uusia 

tosiasioita tai ratkaisumalleja. (Hakkarainen, Lonka ja Lipponen 2000, s. 94–95.) 

Useissa tutkimustuloksissa on myös havaittu, että oppilaille syntyy erilaisia väärinkäsityk-

siä erityisesti matematiikan, historian, taloustieteen ja biologian yhteyksissä. Tämä on seu-

rausta siitä, että koulu ei ole osannut ratkaista käsitteellisen muutoksen ongelmaa. Tieteel-

listen käsitteiden ymmärtämiseen ei riitä pelkkä faktojen ulkoa opettelu tai intuitiivisten 

ennakkokäsitysten rikastuttaminen. Oppilaiden pitää muuttaa ennakkokäsityksistä ja arki-

elämän kokemuksista muodostunut tieto käsitteellisen muutoksen avulla vastaamaan tie-

teellistä käsitystä.  (Vosniadou 2007, s. 47–48.) Hakkaraisen, Longan ja Lipposen (2000, s. 

90–91) mukaan on hyvin tavallista, että koulussa irrallaan opittuja asioita ja käsitteitä ei 

osata soveltaa käytäntöön, vaan ainoastaan käyttää niissä tilanteissa, joissa ne on opittu. 

Tästä ilmiöstä he käyttävät nimitystä eloton tieto (engl. inert knowledge) ja se on seurausta 

epätarkoituksenmukaisista oppimis- ja opetuskäytännöistä. Käsitteen soveltaminen oppi-

mistilanteen ulkopuolelle vaatii sen, että oppilaan käsitteissä on täytynyt tapahtua muutok-

sia oppimisen seurauksena. Vaikeudet tällaisissa tilanteissa kertovat siitä, ettei oppijan tapa 

hahmottaa maailmaa ole muuttunut eikä käsitteellisiä muutoksia ole tapahtunut. 

Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä Piagetin assimilaatio ja akkommodaatio ovat 

oppijan kannalta keskeisessä asemassa (Siljander 2002, s. 209).  Piagetin assimilaatiolla 

tarkoitetaan tiedon sovittamista omaan jo olemassa olevaan tietojärjestelmään eli skeemaan 

ja akkommodaatiolla tarkoitetaan uusien ja erilaisten tietojärjestelmien omaksumista (ks. 

Flavell 1963, s. 48–49, 58–59). Küçüközerin ja Kocakülahin (2008, s. 59–60) mukaan ak-

kommodaatio voi tapahtua, jos oppija on tyytymätön olemassa olevaan tietoon, uusi tieto 
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on uskottavaa, ymmärrettävää tai hedelmällistä (ks. Posner, Strike, Hewson & Gertzog 

1982). 

Assimilaatio ja akkommodaatio ovat hyvin samankaltaisia, mutta ne ovat kuitenkin vasta-

kohtia lopputulokseltaan. Tuore akkommodoitu tieto voi sopia johonkin vanhaan tietojär-

jestelmään ja näin ollen assimiloitua siihen. Assimiloitu tieto pyrkii kuitenkin muuttamaan 

tietojärjestelmää ja tämän muutoksen myötä tulee mahdollisuus uusille akkommodaatioille. 

Skeemoista keskustelu on osoittanut, että assimiloidut tietojärjestelmät saattavat muuttua, 

vaikka ulkoisia ärsykkeitä ei tulisikaan. (Flavell 1963, s. 48–49, 58–59.) 

Küçüközer ja Kocakülah (2008, s.60) tarkastelevat teoriaa, jossa käsitteellinen muutos tar-

koittaa tiedon aseman muutosta (ks. Hewson & Hewson 1992). Esimerkiksi kun oppilaan 

ennakkokäsityksen asema vähenee, uuden tiedon asema kasvaa ja näin ollen tieto tulee 

ymmärretyksi. Lisäksi oppilaat kokevat uuden tiedon hyödylliseksi. He myös korostavat, 

että käsitteellinen muutos ei tarkoita tiedon poistamista tai katoamista oppilaan ajatuksista. 

Hewsonin ja Hewsonin (1992) ajatus ennakkokäsityksen aseman muuttumisesta on tämän 

tutkimuksen kannalta sopiva, koska opettajan pitäisi pystyä tarjoamaan opetuksen avulla 

tällaisia tilanteita, jotka mahdollistavat ahaa-elämysten ja onnistumisen kokemuksen syn-

tymisen. 

Käsitteen muodostuminen tieteelliseksi käsitteeksi on oppimisen kannalta tärkeää, koska se 

luo perustan uuden asian oppimiselle opetusmenetelmästä riippumatta. Osa oppilaista kes-

kittyy vain asioiden ulkoa opetteluun. Tällaisessa tapauksessa tieteellisiä käsitteitä ei synny 

ja erilaiset väärinkäsitykset lisääntyvät. Oppilaan täytyy ymmärtää opetettava käsite, jotta 

uuden oppiminen eli käsitteellinen muutos pystyy tapahtumaan. Opettajan on hyvä tiedos-

taa oppilaiden käsitteellisen muutoksen prosessi ja keinot, jolla prosessi saadaan vietyä 

haluttuun tulokseen asti. Se mahdollistaa sen, että opettaja voi hyödyntää sitä myös muissa 

yhteyksissä.  
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Opettajan kannalta tärkein asia on pystyä antamaan oppilaille sellaiset tiedot, taidot ja ope-

tusmenetelmät, että käsitteellisellä muutoksella on mahdollisuus tapahtua. Osa käsitteelli-

sistä muutoksista tapahtuu luonnostaan tiedon syventyessä, mutta osaan muutoksista opet-

tajan täytyy nähdä vaivaa, jotta oppilaat voivat prosessoida omaa käsitteellistä muutostaan. 

Opettajan pitää ottaa huomioon Chin (2008, s.61) esittämät kysymykset, joiden avulla kä-

sitteellistä muutosta voi ohjata tapahtuvaksi. Ne ovat ”Millä tavalla tieto on väärinymmär-

retty?”, ”Miksi väärinymmärretty tieto on usein vaikea muuttaa oikeaksi?”, ”Mikä tiedossa 

muuttuu erilaiseksi verrattuna aikaisempaan tietoon?” ja ”Minkälaiset ohjeiden tulisi olla, 

jotta ne kannustaisivat käsitteelliseen muutokseen?”. Näitä kysymyksiä voi pohtia myös 

oppilaiden kanssa, jotta he pääsevät enemmän osallisiksi omaan ajatusprosessiinsa.  

 

2.2 Käsitteiden opettamisesta 

Jokaisella opetusmenetelmällä on omat hyvät ja huonot puolensa. Opettajan tulisi tuntea 

sekä opetusmenetelmä että oppilasaines tarpeeksi hyvin, jotta valittu menetelmä tuottaisi 

parhaan oppimistuloksen. Lisäksi opettajan tulee kiinnittää huomiota opetusmenetelmien 

heikkouksiin ja yrittää minimoida ne. Tämän tutkimuksen opetustuokiossa käytettiin hie-

rarkkista käsitekarttaa (Kuvio 1) opetusmenetelmänä, koska kandidaatin tutkielmassa tut-

kittujen aineistojen pohjalta se sopi parhaiten aihepiirin opetusmenetelmäksi. 

Käsitekartta on tiedon esittämistä visuaalisessa muodossa (Antonacci, 1991, s. 174). Käsi-

tekarttaa käytetään selventämään väittämien avulla käsitteiden välillä olevia mielekkäitä 

suhteita. Väittämillä tarkoitetaan merkityskokonaisuuksia, jotka on muodostettu yhdistä-

mään kahta tai useampaa käsitettä toisiinsa. (Novak 1998, s. 19.) Yksinkertaisimmillaan 

käsitekartta voidaan muodostaa kahdesta käsitteestä, esimerkiksi ”johdin johtaa sähköä”, 

jossa muodostuu väittämä käsitteiden ”johdin” ja ”sähkö” välille. Lähes kaikkien käsittei-

den merkitykset opitaan erilaisina väitekimppuina, jotka kuvaavat opittavan käsitteen omi-

naisuuksia ja auttavat tarkentamaan käsitteen merkitystä (Novak 1998, s. 19). 
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Käsitekartan tarkoitus on selventää opeteltavan aineiston keskeisiä asioita ja niiden välisiä 

yhteyksiä (Novak 1998, s. 19). Se auttaa oppilaita saamaan lisää tehoa oppimiseen (Novak 

2002, s. 41). Yleensä oppilaat osaavat arvioida vain sen mitä he tietävät. Käsitekarttaa 

käyttäessään he osaavat arvioida ja kertoa myös millaisia johtopäätöksiä he ovat tehneet 

käsitekartan tiedoista. (Farrell, 2009, s. 228). Käsitekartta toimii myös yhteenvetona opi-

tusta asiasta (Novak 1998, s. 19). Käsitekarttaa voidaan käyttää apuna arvioinnissa, sillä 

siitä nähdään nopeasti, kuinka oppilas yhdistää asiat toisiinsa ja puuttuuko käsitekartasta 

jotakin oleellista tietoa. Oppilaiden on osattava itse tehdä käsitekarttoja, jotta he ymmärtä-

vät ja voivat käyttää hyväkseen opetusmateriaalissa olevia muiden tekemiä käsitekarttoja. 

Tutkimusten mukaan lapset oppivat nopeasti tekemään käsitekarttoja, mutta nuoret kokevat 

niiden tekemisen usein vaikeaksi, johtuen osittain aikaisemmasta tavastaan opetella asiat 

ulkoa. (Novak 2002, s. 27, 29–30, 41.) 

Novak (1998, s. 20) suosittelee, että käsitekartta tehdään hierarkkisena (Kuvio 1), koska 

oppiminen on helpompaa, kun pääkäsitteiden selitykset, merkitykset ja uudet käsitykset 

sijoitetaan pääkäsitteiden alle. Mind map on käsitekartta, jossa keskellä on keskussana tai -

kuva ja sen ympärillä siihen liittyviä ja sitä kuvaavia sanoja (Buzan 1996, s. 83–84). Yk-

sinkertaisissa käsitekartoissa ja mind mapeissa ei ole käytettävyyden kannalta suurta eroa, 

mutta tiedon lisääntyessä hierarkkisen käsitekartan hallinta ja sen avulla oppiminen on 

selkeämpää, koska Novakin (1998, s. 20) mukaan hierarkkinen sijoittaminen edistää mie-

lekästä oppimista parhaiten. 
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KUVIO 1. Mind map ja hierarkkinen käsitekartta. Sovellettu lähteistä: Novak, J.D. (2002) 

Tiedon oppiminen, luominen ja käyttö: Käsitekartat työvälineinä oppilaitoksissa ja yrityk-

sissä.  (M. Åhlberg suom.) Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy. (Alkuteos Learning, cre-ating, 

and using knowledge: concept maps as facilitative tools in schools and cor-ponations julka-

istu 1998) ja Buzan, T. & Buzan, B. (1996). The mind map book. Frome and London: 

Great Britain by Butler & Tanner Ltd.  

Dyksrta, Champagne ja Chaiklin (1992, s. 617) suosittelee myös käsitekarttaa, josta käy 

ilmi tarkat käsitteet, termit, ominaisuudet ja niiden keskinäinen suhde. Se on erittäin hyö-

dyllinen apuväline ennakkokäsitysten ja tieteellisen käsityksen vertailuun ja sen avulla 

opettaja voi seurata käsitteellisten muutosten tapahtumista. Kuten Novak (1998, s.20) tote-

aa, käsitekarttojen hierarkkisuuteen on kiinnitettävä huomiota. Samalla opettaja voi arvioi-

da onko parempi käyttää käsitekarttaa vai mind mapia käsiteltävän asian opetuksessa. 

Myöhemmin käsitekarttojen ja mind mapien laajuutta ja vaikeusastetta voi nostaa ilman, 

että käsitteen muodostus ja käsitteellisen muutoksen prosessi vaikeutuvat. Näiden opetus-

menetelmien tavoitteena on, että niiden avulla oppilaat löytävät asioiden välisiä samankal-

taisuuksia, eroja ja yhteyksiä. Samalla oppilaat oppivat käyttämään hyväkseen erilaisia 

opetusmateriaaleja, oppimisympäristöjä ja omia arkikokemuksia sekä yhdistämään niistä 

uusia kokonaisuuksia. 
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2.3 Konkreettisesta ja käsitteellisestä tasosta 

Bruner (1967, s. 11–14) esittää olevan kolme eri oppimisen tasoa. Ensimmäinen taso on 

toiminnallinen taso (engl. enactive level), jolla tarkoitetaan sitä, että oppilaalle annetaan 

tietoa monen eri aistin ja useiden materiaalien välityksellä. Näiden avulla oppilas pystyy 

oivaltamaan ja hahmottamaan kokonaisuuden käsiteltävästä asiasta. Toiminnallisen tason 

oppiminen perustuu vastausten oppimiseen ja niihin tottumiseen. Toista tasoa Bruner kut-

suu ikoniseksi tasoksi (engl. iconic level). Ikonisella tasolla oleva oppilas osaa käyttää hy-

väkseen toiminnallisella tasolla syntyneitä mielikuvia, mutta tarvitsee vielä kuvamalleja 

oppimisen tueksi. Kolmas taso on symbolinen taso (engl. symbolic level), jossa oppilas 

ymmärtää symbolien kuvaavan tiettyä asiaa. Myös sanat ovat symboleita ja näin ollen op-

pilas pystyy käyttämään puhetta yhtenä ajattelun instrumenttina. Oppilas pystyy selittä-

mään asian ilman konkreettista välinettä asiasta. 

Tässä tutkimuksessa käsitteellisellä ja konkreettisella tasolla tarkoitetaan oppimisen tasoja 

(vrt. Bruner, 1967). Konkreettisella tasolla (vrt. toiminnallinen ja ikoninen taso) oleva op-

pilas tarvitsee osaamisensa tueksi jotakin konkreettista. Käsitteellisellä tasolla (vrt. symbo-

linen taso) oppilas pystyy jo selittämään käsitteitä ilman konkreettisia välineitä. Tässä tut-

kimuksessa puhutaan konkreettisesta tasosta, kun oppilaat käyttävät sähkösarjan osia apuna 

selittäessään käsitteitä. Haastatteluissa oppilaiden käytössä oli teknologiapainotteisen luo-

kanopettajakoulutuksen Pedagoginen seminaari II –kurssin opetusmateriaaleina käytettyjä 

sähkösarjan osia (Liite 6). Käsitteellisellä tasolla oppilaat selittävät abstrakteja käsitteitä 

ilman konkreettisia apuvälineitä. 
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3 OPPILAIDEN ENNAKKOKÄSITYKSISTÄ JA 

KÄSITTEELLISESTÄ MUUTOKSESTA YKSIKERTAISEN 

VIRTAPIIRIN KONTEKSTISSA 

 

Tieteelliset teoriat mahdollistavat ilmiöiden selittämisen ja ennustamisen. Teorioiden avul-

la ilmiöitä voidaan myös ennustaa ja manipuloida. Teoreettisia käsitteitä käyttämällä teoria 

tarjoaa syvempää ja parempaa ymmärrystä ilmiöstä. Tieteellisiä teorioita voidaan kutsua 

myös malleiksi. Käsitettä malli voidaan käyttää silloin, kun oletukset tai kuviot ovat yksin-

kertaistettuja tai tietoisesti idealisoituja. Yleensä niiden avulla kiinnitetään huomiota vain 

yhteen osaan ilmiötä. Malli voi siis olla esimerkiksi havainnollistava kuva jostain ilmiöstä 

tai objektista. (Niiniluoto 1997, s.193, 205–206). Opetettaessa yksinkertaista virtapiiriä 

aloitteleville oppilaille tieteellinen malli on liian abstrakti ja sen takia se jää usein ymmär-

tämättä. Joitain tieteellisiä malleja voidaan käyttää tekstin yhteydessä, mutta ne eivät 

yleensä auta oppilaita ymmärtämään keskeisintä asiaa yksinkertaisesta virtapiiristä.  (Hart 

2008, s. 529.)  

Tieteellisten mallien käyttäminen virtapiirin opettamisen yhteydessä ei ole hyvä opetusme-

netelmä. Oppilailla ei ole vankkaa ja merkityksellistä ymmärrystä tieteellisistä käsitteistä 

eivätkä he pidä kokemuksiaan kiinnostavina ja nautittavina. Kun huomiota on kiinnitetty 

käsitteellisiin vaikeuksiin, joita oppilaat kokevat, huomiotta ovat jääneet oppilaiden seli-

tykset tieteen ontologiasta. Kun oppilaat sanovat, että tieteelliset käsitykset ovat merkityk-

settömiä, se tarkoittaakin sitä, että ongelmana on merkityksen löytäminen käsitteistä. On-

gelma ei siis olekaan se, ettei käsitettä ymmärrettäisi. Arkielämä on merkityksellistä, koska 

se sisältää arkielämän käsitteitä. Oppilaat ymmärtävät, että samalla tavalla käsityksiä luo-

daan myös tieteellisiä asioita käsiteltäessä, mutta heillä ei ole ymmärrystä miten tai millä 

termeillä niitä voidaan luoda. (Hart 2008, s.542.) Borges ja Gilbert (1999, s. 96) toteavat, 

että voidakseen puhua jostain ilmiöstä tai asiasta, siitä täytyy olla jonkinlainen mielikuva, 
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koska se mahdollistaa ennakkokäsitysten ja johtopäätösten tekemisen. Opettajalle tämän 

asian huomioiminen opetuksessa on tärkeää. Kokeileminen, havainnollistaminen ja itse 

tekeminen auttavat oppilaita luomaan mielikuvia käsiteltävistä asioista ja näin ollen ennak-

kokäsitysten kautta ymmärtämään myös tieteellisen näkökulman havainnosta. 

 

3.1 Ennakkokäsityksistä yksinkertaisen virtapiirin kontekstissa 

Sähkö tai sen vaikutukset ovat yleensä oppilaille tuttuja arkielämästä. Oppilaat kohtaavat 

yksinkertaisen virtapiirin yleensä ensimmäisen kerran koulussa. Saatuaan mahdollisuuden 

rakentaa ja käyttää yksinkertaista virtapiiriä, he kehittävät melko nopeasti teknologista 

kompetenssia. He oppivat tekemään virtapiirejä ja oppivat käsitteen virtapiiri. He osaavat 

käyttää sitä ilmaisemaan fysikaalista ilmiötä, joka saa lamppuun valon, summeriin äänen 

tai olemaan polku, jota pitkin sähkö kulkee. Tarkemmalla tarkastelulla oppilaat saavat tie-

toonsa erilaisten komponenttien, kuten sähköparin ja lampun, vaikutukset virtapiirissä. 

(Asoko 2002, s. 158.) 

Käytännönläheisen kokeilun avulla oppilaat todennäköisesti muodostavat omia selittäviä 

malleja. Arkielämän kokemuksista oppilaat tietävät, että sähköparia tarvitaan lampun sy-

tyttämiseen ja sähköpari vaihdetaan, kun se ei enää saa lamppua syttymään. Tämän arki-

elämän kokemuksen kautta oppilaat saattavat päätellä, että virtapiiri liittyy tähän samaan 

asiaan. Jos sähköpari ja lamppu eivät ole yhteydessä toisiinsa, he saattavat luulla, että tarvi-

taan kaksi johdinta, jotta lamppuun menee tarpeeksi sähköä tai toinen johdin on vara-

johdin. (Asoko 2002, s. 158.) 

Jabotin ja Henryn (2007, s. 371) mainitsemissa useissa tutkimuksissa on havaittu, että op-

pilailla on kaksi huomattavaa virheellistä ennakkokäsitystä, jotka liittyvät virtapiiriin ja 

siinä liikkuvaan sähköön. Ensimmäinen ennakkokäsitys on se, että oppilaiden mielestä 

sähkövirta kuluu. Toinen ennakkokäsitys on se, että heidän mielestään sähköpari on säh-
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kövirran loppumaton varasto. Oppilaat eivät myöskään käytä yhtä johdonmukaista mallia 

virtapiirin ymmärtämiseen, vaan vaihtavat sitä virtapiirin ominaisuuksien mukaan. Osbor-

nen (1983) mukaan suljetun virtapiirin käsite on oppilaiden yleensä helppo ymmärtää ja 

tämän takia sen selittämiseen ei juuri käytetä aikaa. Vaikka oppilaat näyttävät ymmärtä-

neen tieteellisen käsitteen suljetusta virtapiiristä, he eivät yleensä pysty soveltamaan tietoa 

ja ymmärtämään esimerkiksi mikä lampun rooli on osana suljettua virtapiiriä. (Jabot & 

Henry 2007, s. 371–372.) 

Borgesin ja Gilbertin (1999, s. 97–98) tutkimustulosten mukaan oppilaat ymmärtävät syy-

seuraussuhteen sähköparin ja lampun syttymisen välillä sekä sen, että näiden kahden kom-

ponentin välissä on jokin vaikuttaja. Tämä vaikuttaja nimetään yleensä sähkövirraksi, säh-

köksi tai energiaksi ja usein näitä käsitteitä käytetään virheellisesti synonyymeinä toisil-

leen. Myös Shipstone (1985, s. 33) pitää tärkeänä, että nämä virheellisesti synonyymeinä 

käytettävät käsitteet eli sähköopin perusterminologia opeteltaisiin ennen varsinaisen ope-

tuksen alkua. Käsitteiden oppimisen jälkeen voidaan opettaa, kuinka saadaan yksinkertai-

sessa virtapiirissä olevaan lamppuun syttymään valo. Opettajan tulee varmistaa, että oppi-

laat pystyvät selittämään käsitteet sähkö ja energia (Asoko 2002, s. 158). 

Useat tutkijat (ks. Osborne 1983; Osborne & Freyberg 1985; Tiberghien 1983 ja Tiberghi-

en & Delacôte 1976) ovat tarkastelleet oppilaiden ennen kouluikää muodostuneita ennak-

kokäsityksiä sähkövirrasta. Tutkimukset on tehty kokeen avulla, jossa alakouluikäisten 

oppilaiden tavoitteena oli saada lamppuun valo sähköparin ja johdinten avulla. Kokeen 

jälkeen oppilaat saivat kertoa, mitä olivat tehneet ja ajatelleet tehtävän aikana. (Shipstone 

1985, s. 33; Borges & Gilbert 1999, s. 97–98.) Tutkimuksessa selvisi useita oppilailla ollei-

ta ennakkokäsitysmalleja, joista kuviossa 2 kuvataan neljä yleisintä (Shipstone 1985, s. 

33).  
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A  B  C          D 

KUVIO 2. Yleisimmät ennakkokäsitysmallit sähkövirrasta lähde-kohdemallissa. Lähteestä: 

Shipstone, D. (1985). Electricity in Simple Circuits. Teoksessa Driver, R., Guesne, E. & 

Tiberghien, A. (Toim.) Children’s Ideas In Science. s. 35. Glasgow, Scotland: M. A. 

Thomson Litho Limited.  

Luonnontieteen opetuksen sisältö tulisi olla enemmän kuin pelkästään yksinkertaisia, spe-

sifejä faktoja ja luonnonlakeja. Tämä voidaan estää ottamalla huomioon se, miten oppilaat 

luovat ja kehittävät omia ennakkokäsityksiään ja miten ne muuttuvat iän myötä. Sähköön 

liittyvät ennakkokäsitykset sisältävät useita eri näkökulmia, joita ovat peruskäsitteiden 

erottaminen toisistaan (sähkö, sähkövirta, energia), paristojen ja muiden komponenttien 

kaksinapaisuuden tunnistaminen, suljetun virtapiirin tunnistaminen tarpeelliseksi, jos säh-

kövirran on tarkoitus liikkua virtapiirissä, sähkövirran säilyminen tai kuluminen, sähköisen 

resistanssin vaikutukset sähkövirtaan, käsitykset sähkövirran liikkumisesta sekä sähkövir-

ran luonne. Oppilas, joka ei osaa erottaa sähkövirtaa ja energiaa, ei todennäköisesti myös-

kään omaksu näkemystä sähkövirran säilymisestä. (Borges & Gilbert 1999, s. 99–100.) 
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Kuvion 2 yleisimmissä ennakkokäsitysmalleissa mallin A johdin on poikittain sähköparin 

navan ja lampun kannan välissä eikä näin ollen koske lampun tai sähköparin napaan. Mal-

lin B johtimen toinen pää on sähköparin navassa ja toinen lampun kannassa. Mallin C joh-

din kulkee sähköparin toisesta navasta toiseen napaan, jossa myös lamppu on kiinni ja mal-

lin D sähköparin molemmista navoista lähtee johdin lampun kantaan. (Shipstone 1985, 

s.34–35; Borges & Gilbert 1999, s. 98.) Nämä mallit ovat kaikki virheellisiä, mutta se ei 

tarkoita sitä, että joidenkin oppilaiden ennakkokäsitykset kyseisestä asiasta eivät voisi olla 

oikeita.  

Osbornen (1983) sekä Tiberghienin ja Delacôten (1976) tutkimuksissa tehdyt kokeet olivat 

vaikeita myös alakoulun vanhimmille oppilaille. Tutkimus osoitti, että oppilailla oli ennak-

kokäsityksiä, jotka olivat virheellisiä. Ennakkokäsityksenä oli, että sähköparista (lähde) 

kulkee lamppuun tai moottoriin (kohde) sähköä, sähkövirtaa, voimaa, voltteja, energiaa, 

”mehua” tai jotain muuta, joka on säilötty lähteeseen ja jota kohde kuluttaa. Sähköpari 

ymmärrettiin antajana ja lamppu tai moottori saajana tai ottajana. Kohteen ymmärrettiin 

myös kuluttavan sen, mitä se tarvitsee. Samaan tutkimustulokseen ovat päätyneet myös 

muutkin tutkijat (Jabot & Henry 2007, s. 371). Tutkimusten tuloksena on voitu jakaa en-

nakkokäsitykset yksinkertaisesta virtapiiristä viiteen malliin. Kuviossa 3 on esitetty neljä 

virheellistä mallia (a-d). Viides malli (e) on tieteellisesti oikea. Kuviossa nuolet kuvaavat 

sähkövirran kulkusuuntaa virtapiirissä. 

a) Yksinapamalli: Vain yksi sähköparin napa on aktiivinen. Osa oppilaista ajattelee yhden 

johtimen riittävän. Osan mukaan tarvitaan toinenkin, mutta se on passiivinen. 

b) Törmäävien sähkövirtojen malli: Virta kulkee molemmista navoista lamppuun. Tässä 

mallissa on yritetty jo assimiloida toisen johtimen tarpeellisuus. 

c) Heikentyvän sähkövirran malli: Sähkövirta kulkee vain yhteen suuntaan johtimissa. 

Sähköparin toisesta navasta lähtevä sähkö kuluu lampussa ja lampusta sähköparin toi-

seen napaan kulkevassa johtimessa on vähemmän sähkövirtaa. Kun virtapiirissä on 
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kytketty sarjaan useita komponentteja, joiden kautta sähkövirta kulkee, seuraavat kom-

ponentit saavat vähemmän virtaa. Tämä on hyvin hallitseva näkemys ja tuttu fysiikan 

opettajille. 

d) Jaetun sähkövirran malli: Sarjaan kytketty virtapiiri, jossa on useita samanlaisia kom-

ponentteja. Sähkövirta jakautuu tasaisesti kaikille komponenteille. Samanlaiset lamput 

sarjaan kytkettynä palavat yhtä kirkkaasti, mutta sähkövirran ei katsota säilyvän sama-

na.  

e) Tieteellinen malli. (Shipstone 1985, s. 34–36.)  
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KUVIO 3. Ennakkokäsitykset yksinkertaisesta virtapiiristä. Lähteestä: Shipstone, D. 

(1985). Electricity in Simple Circuits. Teoksessa Driver, R., Guesne, E. & Tiberghien, A. 

(Toim.) Children’s Ideas In Science. s. 36. Glasgow, Scotland: M. A. Thomson Litho Lim-

ited.   
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Asokon (2002, s. 158) mukaan oppilaat saattavat luulla lampun kuluttavan sähköä ja näin 

ollen luulevat, että lampusta sähköpariin virtaa vähemmän sähköä kuin sähköparista lamp-

puun. Osa oppilaista saattaa myös luulla, että positiivinen sähkö vaihtuu negatiiviseksi 

sähköksi lampun kohdalla. Oppilaat saattavat myös luulla, että sähköpari on tyhjä, kun se 

on täynnä negatiivista sähköä. 

Lavonen (1993, s. 7–8.) toteaa, että sähköön liittyvät ennakkokäsitykset ovat usein vääriä 

ja niitä on vaikea muuttaa, vaikka sähköä ja siihen liittyviä käsityksiä opetetaan alakoulus-

ta lukioikään asti. Virtapiirin ennakkokäsitykset liittyvät yleensä sähkövirran ominaisuuk-

siin, komponentteihin ja niiden ominaisuuksiin sekä sarjaan- ja rinnankytkennän eroihin. 

Tyypillisimmät virheelliset ennakkokäsitykset ovat sähkövirran kulkeminen sähköparin 

molemmista navoista kohti lamppua, lampun vaikutus sähkövirran suuruuteen, lampun 

hehkumiseen ei tarvita suljettua virtapiiriä, virtapiirin komponenttien kaksinapaisuuden 

ymmärtämättömyys, komponenttien (lamppujen) määrän vaikuttaminen sähköparin jännit-

teeseen ja komponenttien (lamppu tai sähköpari) määrän vaikuttamattomuus sähkövirran 

suuruuteen virtapiirissä. (Lavonen 1993, s. 7–8.)  

 

3.2 Käsitteellisistä muutoksista yksinkertaisen virtapiirin kontekstissa 

Jabotin ja Henryn (2007, s. 377–378) tekemässä tutkimuksessa luokiteltiin 3.-8.-

luokkalaisten oppilaiden ennakkokäsitykset yksinkertaisesta virtapiiristä. Tutkimuksessa 

oppilaiden piti kertoa kuvan perusteella oma ennakkokäsitys siitä, syttyykö valo lamppuun 

vai ei, kun käytössä on sähköpari, johtimet ja lamppu. Heidän piti myös ilmaista sähkövir-

ran suunta ja määrä johtimissa piirtämällä nuolia johtimiin. Ennakkokäsityksen tutkimista 

ei ole yleensä pidetty sähköön liittyvien käsitteiden ymmärtämisen mittarina ja tutkimuk-

sen tulosten mukaan pelkästään niiden perusteella ei pystytä kertomaan oppilaan ymmär-

tämisen tasoa. Oppilailla muodostui oikea ennakkokäsitys sekä oikean ymmärryksen että 

virheellisen päättelyn avulla. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös oppilaiden ajatteluprosessin 
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johdonmukaisuudetta ja pidettiin tärkeänä huomata, että ennakkokäsitysten johdonmukai-

nen käyttö ja kyky soveltaa niitä eri tilanteisiin ovat merkki tieteellisestä ymmärryksestä.  

(Jabot & Henry 2007, s. 377–378.) Opettajan tulee olla perillä oppilaidensa ajatteluproses-

sista. Sen avulla opettajan on mahdollista antaa oppilaille valmiudet johdonmukaisen ajat-

teluprosessin kehittämiseen. Jatkon kannalta on myös tärkeä, että opettaja pystyy seuraa-

maan ajatteluprosessia, jotta tieteellinen ymmärrys pystyy syventymään opetuksen aikana. 

Jabot ja Henry (2007, s. 380) pitävät myös tärkeänä, että opettaja ei vain anna ohjeita teh-

tävän tekemiseen, vaan myös pyytää oppilaita näyttämään ja kertomaan mitä he ajattelevat. 

Esimerkiksi yksinkertaisen virtapiirin toiminnan ja käsitteiden opettelun yhteydessä oppi-

laat voivat kertoa, minkälainen käsitys heillä on sähkövirran kulkemisesta johtimissa. Tällä 

tavalla opettaja saa paljon enemmän tietoa oppilaiden ennakkokäsityksistä ja siitä, ovatko 

ne tieteellisiä käsitteitä. Tutkimuksessa korostettiin myös havainnollistavien kokeiden te-

kemisen tärkeyttä, koska niiden avulla oppilailla on mahdollisuus luoda omia teorioita 

esimerkiksi sähkövirran kulkemisesta suljetussa virtapiirissä. 

Küçüközer ja Kocakülah (2008, s.70) ovat myös tutkineet tätä asiaa. Heidän tutkimukses-

saan tarkasteltiin 9.-luokkalaisten oppilaiden väärinkäsityksiä aiheesta ”sähkövirran kulu-

tus”. Tutkimuksen aikana annetun opetuksen ajatuksena oli se, että oppilaat saavat itse 

rakentaa tietonsa ja että ennakkokäsityksillä on iso rooli vanhan ja uuden tiedon yhteen 

saattamisessa. Oppilaita kannustettiin ryhmätyöhön sekä ilmaisemaan ajatuksensa vapaasti 

väittelyissä. Väittelyiden tarkoituksena oli jakaa ajatuksia sekä saada ja vastaanottaa kri-

tiikkiä. Tutkimuksessa otettiin erityisesti huomioon käsitteellisyys ja se, mikä yksinkertai-

sen virtapiirin käsite pitäisi ottaa opetuksen perustaksi ja missä järjestyksessä käsitteet ope-

tetaan. Oppilaat pystyivät muodostamaan tieteellisesti oikeita selityksiä käsitteestä jännite, 

kun opetuksessa otettiin huomioon oppilaiden väärinkäsitykset aiheesta. Opetuksen tavoit-

teena oli saada aikaan käsitteellinen muutos ja tutkimustuloksissa todettiin opetuksen kor-

janneen väärinkäsitykset ja käsitteellisen muutoksen tapahtuneen pysyvästi. Oppilaat eivät 

olleen unohtaneet oppimiaan asioita myöskään tutkimuksessa tehdyn seuranta-ajan kulues-

sa. (Küçüközer & Kocakülah 2008, s.61, 64, 70.) 
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Edellä esiteltyjen tutkimusten perusteella sähkön ennakkokäsityksiin liittyvät tulokset ovat 

olleet hyvin samankaltaisia. Tärkeimpänä asiana virheellisten ennakkokäsitysten korjaami-

sessa ja käsitteellisen muutoksen tapahtumisessa pidetään ennakkokäsitysten huomioon 

ottamista ennen opetusta ja sen aikana. Oppilaiden päättelykyky ja ajattelu saattavat olla 

loogisia, vaikka ennakkokäsitykset olisivat virheellisiä. Tämä johtaa tietysti myös virheel-

lisiin johtopäätöksiin ja tieteelliset käsitteet jäävät ymmärtämättä. Opettajan tulee kiinnittää 

huomiota oppilaiden ajatteluprosessiin ja pyytää heitä selittämään ajatuksensa.  Sähköopin 

ja virtapiirin käsitteiden hallinta näyttää olevan avain tieteelliseen ymmärrykseen asiasta. 

Ennen varsinaisen opetuksen alkua jokaisen oppilaan käsitykset perusterminologiasta tulisi 

tarkistaa ja tarvittaessa korjata oikeiksi tieteellisiksi käsitteiksi. Näin saadaan tukeva ja 

vahva pohja asian syvemmälle oppimiselle. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tutkimus toteutettiin Oulun Normaalikoulun 1.-2. luokassa toisen luokan oppilaille kevääl-

lä 2012. Oppilaat haastateltiin helmikuussa ja toukokuussa niin, että haastattelujen välissä 

oli kahden oppitunnin pituinen opetustuokio. Ensimmäiseen haastatteluun osallistui kah-

deksan oppilasta, joista seitsemän osallistui myös toiseen haastatteluun. Yksi molemmissa 

haastatteluissa olleista oppilaista ei ollut opetustuokiossa mukana. Aineisto kerättiin puoli-

strukturoidun haastattelun avulla, koska haastattelu on hyvä keino päästä lähelle lapsen 

elämysmaailmaa. (Hirsjärvi & Hurme 2000, s. 128). Puolistrukturoidun haastattelun avulla 

varmistettiin se, että kaikilta oppilailta kysyttiin samat kysymykset samassa järjestyksessä. 

Osa kysymyksistä oli kuitenkin sellaisia, että ne kysyttiin vain, jos oppilas osasi vastata 

edelliseen kysymykseen. 

Ensimmäisessä haastattelussa kahdeksan valitun yhdysluokan toisen luokan oppilasta haas-

tateltiin yksittäin erillisessä tilassa. Toinen tutkijoista toimi haastattelijana ja toinen teki 

muistiinpanoja äänityksen lisäksi. Jokaiselle haastattelulle oli varattu 30 minuuttia aikaa, 

mutta haastattelut olivat todellisuudessa paljon lyhyempiä. Jokaisen haastattelun jälkeen 

tutkijat tekivät lyhyen yhteenvedon haastattelusta. Haastattelurunko löytyy liitteestä 1. 

Haastattelurunkoon on merkitty kysymykset 1-15, joista käytetään tämän tutkimuksen yh-

teydessä lyhenteitä K1-K15. Kohdan 16 (K16) vastaus on saatu tulkitsemalla kysymystä 

15.  

Haastattelussa käytettiin konkreettisina komponentteina teknologiapainotteisen luokan-

opettajakoulutuksen Pedagoginen seminaari II –kurssin materiaalia (Liite 6). Haastattelus-

sa oli mukana kurssilla tehdyn sähkösarjan osista telineet sähköparille ja lampulle sekä 

lyhyitä johtimia. Lampulle tarkoitetussa telineessä on kaksi ruuvia, johon johtimet saa hel-

posti kiinnitettyä. Ruuvien keskellä on paikka, johon lampun kannan saa ruuvattua kiinni.  
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 Haastattelut oli suunniteltu niin, että oppilaat saavat ensin rakentaa virtapiirin ilman lamp-

pua ja vasta lopuksi testata virtapiirin toimivuutta lisäämällä lampun telineeseen. Oppilas 1 

haastateltiin tällä tavoin, mutta jo haastattelun aikana kävi ilmi, että pelkkä lampputeline 

vie liikaa oppilaiden huomiota ja vaikeuttaa tehtävää liikaa. Loput oppilaat saivat lampun 

heti niin, että se oli valmiiksi telineessä kiinni. 

Kolme viikkoa ensimmäisen haastattelun jälkeen oppilaille pidettiin opetustuokio, jossa 

käsiteltiin yksinkertaista virtapiiriä. Toinen haastattelu pidettiin toukokuussa, noin 6 viik-

koa opetustuokion jälkeen. Haastattelurunko oli sama kuin ensimmäisessäkin haastattelus-

sa. Lisäksi oppilaat saivat tehdä kirjallisen tehtävän komponenttien kuvien yhdistämisestä 

oikeisiin kaaviokuviin. Tehtävä oli sama kuin opetustuokiossa käytetty tehtävä. Toisessa 

haastattelussa oli seitsemän oppilasta. Yksi heistä ei ollut osallistunut opetustuokioon. 

Haastattelut suoritettiin samalla tavalla kuin ensimmäisessäkin haastattelussa. 

 

Opetustuokio 

Tutkimuksen osana oppilaille pidettiin kahden oppitunnin pituinen opetustuokio yksinker-

taisesta virtapiiristä. Oppilaita osallistui tähän opetustuokioon kuusi. Tunnin tavoitteena oli 

saada oppilaat ymmärtämään avoimen ja suljetun virtapiirin erot, sähköparin kaksinapai-

suus sekä tunnistamaan komponenttien kaaviokuvat. Tunti aloitettiin keräämällä yhdessä 

taululle käsitekarttaan oppilaiden ennakkokäsitykset virtapiiristä. Oppilaat yhdistivät virta-

piiriin seuraavat käsitteet: sähköputki, TV, videokamera, tietokone, lamppu, sähköpari 

(=paristo) ja katkaisin. Opetusmenetelmänä käytettiin hierarkkista käsitekarttaa, koska op-

pilaille haluttiin esittää selkeästi opetettavan asian keskeiset sisällöt ja niiden väliset yhtey-

det. Kuten luvussa 3.1 mainitaan, käsitekartta on tiedon esittämistä visuaalisessa muodossa 

ja siitä nähdään selkeästi opetettavan asian keskeiset sisällöt ja niiden väliset yhteydet (An-

tonacci, 1991, s. 174; Novak 1998, s. 19).  
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Seuraavaksi oppilaat saivat tehdä pareittain kirjallisen tehtävän, jossa piti yhdistää kom-

ponentin kuva sitä vastaavaan kaaviokuvaan. Monisteessa oli seuraavat komponentit ja 

kaaviokuvat: lamppu, kytkin, johdin, sähköpari, moottori ja summeri. Tämän tehtävän ai-

kana tulivat ilmi työskentelytavat, joihin oppilaat olivat tottuneet. Välittömän palautteen 

puuttuessa osa oppilaista selvästi alisuoriutui tehtävästä. Tämän jälkeen tehtävä tarkistettiin 

yhdessä oppilaiden kanssa. Apuna käytettiin isoja kuvia komponenteista ja kaaviokuvista, 

joista muodostettiin taululle parit. Samalla opetettiin myös sähköparin kaksinapaisuus ja 

se, miten se ilmenee kaaviokuvassa ja komponentissa. Tässä vaiheessa taululla olevaan 

käsitekarttaan korjattiin yksi väärin ollut käsite. Se oli sähköputki, jonka tilalle vaihdettiin 

tieteellinen käsite johdin.  

Tuntia jatkettiin piirileikin avulla, jossa jokainen oppilas esitti yhtä virtapiirin osaa, kuten 

sähköpari, johdin, kytkin ja lamppu. Piirileikissä virtapiiri oli suljettu, kun kaikilla oli kä-

det käsissä. Kun oppilas, joka esitti kytkintä, irrotti toisen käden, saatiin avoin virtapiiri. 

Leikin avulla oppilaille havainnollistettiin sähkön kulkeminen virtapiirissä sähköparista 

lamppuun, sähköparin kaksinapaisuus sekä avoimen ja suljetun virtapiirin erot. Piirileikin 

jälkeen oppilaiden kanssa korjattiin vielä yksi taululle kerätyn käsitekartan käsite vastaa-

maan tieteellistä käsitettä. Tämä oli kytkin, sen oppilaat olivat aiemmin nimenneet käsit-

teellä katkaisin. Osa oppilaiden nimeämistä käsitteistä otettiin pois käsitekartasta, koska ne 

eivät varsinaisesti kuuluneet siihen. Näitä olivat käsitteet TV, videokamera ja tietokone. Ne 

kategorisoitiin ”Laitteet, joissa on virtapiiri” alle. Tässä vaiheessa käsitekarttaan täydennet-

tiin käsitteitä, jotka oppilaiden mielestä vielä kuuluivat yläkäsitteen virtapiiri alle. Näitä 

olivat avoin virtapiiri, suljettu virtapiiri ja summeri. Lisäksi kohdan sähköpari alle laitettiin 

alakäsite kaksinapainen (+, -). Valmiissa käsitekartassa olivat yläkäsitteen virtapiiri alla 

seuraavat alakäsitteet: lamppu, kytkin, summeri, avoin virtapiiri, suljettu virtapiiri, johdin 

ja sähköpari (= paristo), jonka alakäsitteenä oli kaksinapaisuus (+, -). 

Oppilaiden välitunnin ja evästauon jälkeen he saivat lyhyen kehyskertomuksen (LIITE 2) 

innoittamina rakentaa pareittain erilaisia virtapiirejä. Rakennettavia tehtäviä oli varattu 

oppilaille neljä ja oppilaat saivat seuraavan tehtävän, kun olivat saaneet edellisen tehtyä. 
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Rakentaminen oli oppilaille mielekästä tekemistä ja he onnistuivat siinä erittäin hyvin. Jo-

kaisella parilla oli opettaja tarvittaessa auttamassa. Tunnin lopuksi oppilaat saivat piirtää 

tekemistään virtapiireistä kaaviokuvat. Ne onnistuivat erittäin hyvin. Opetustuokio sujui 

kaiken kaikkiaan hyvin ja oppilaat olivat erityisen innoissaan sähkösarja-välineistä. Heidän 

mielestään konkreettinen rakentaminen oli mukavaa ja he käyttivät välineitä luovasti yh-

distellen niistä erilaisia kokonaisuuksia. Esimerkiksi summerin ja moottorin liittäminen 

virtapiirin sujui ongelmitta. Rakennusvaiheessa myös kaksinapaisuuden käsite konkretisoi-

tui. Tästä esimerkkinä oli summeri, jota oppilaat eivät saaneet heti soimaan, koska se oli 

virtapiirissä väärin päin.   
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5 AINEISTON ANALYSOINTI 

 

Tutkimusmenetelmäksi on valittu fenomenografinen tapaustutkimus, koska aineisto tulee 

olemaan melko pieni ja kohdistuu vain yhden luokan oppilaisiin. Fenomenografinen tutki-

musmenetelmä on valittu, koska sen avulla voi tarkastella ihmisen käsityksiä ja sitä miten 

ne muotoutuvat ympäröivästä maailmasta. Fenomenografisella lähestymistavalla pystyy 

paneutumaan oppilaiden käsitysmaailmaan tutkittavan aiheen osalta. (Ahonen 1994, s. 

114.) Käsityksiin vaikuttavat muun muassa ikä, koulutustausta, kokemukset ja sukupuoli. 

Fenomenografian näkökulmasta ihmiset muodostavat erilaisia käsityksiä yhdestä ja samas-

ta maailmasta. (Metsämuuronen 2003, s.174–175.) 

Ahonen (1994, s. 115) esittää neljä vaihetta, joiden mukaan fenomenografinen tutkimus 

tulee edetä. Ensimmäisessä vaiheessa asetetaan tutkimuskysymykset ja päätetään kartoitet-

tava käsite, toisessa vaiheessa tutustutaan aiheen teoriapohjaan muiden tutkimusten avulla. 

Kolmannessa vaiheessa tehdään tarvittavat haastattelut aineiston keräämiseksi ja neljän-

nessä vaiheessa aineiston käsitykset luokitellaan merkitysten mukaan. 

Myös Tuomen ja Sarajärven (2002, s. 94) mukaan tutkimuksen analyysi etenee vaiheittain. 

Ensimmäisenä tutkijoiden tulee päättää, mikä aineistossa kiinnostaa. Sen jälkeen aineistos-

ta erotellaan ja merkitään ne asiat, jotka sisältyvät mielenkiinnon kohteena olevaan asiaan. 

Nämä asiat kerätään yhteen, erilleen muusta aineistosta. Tästä kohdasta käytetään myös 

nimitystä aineiston litterointi tai koodaaminen. Luokittelun, teemoittelun tai tyypittelyn 

jälkeen aineistosta kirjoitetaan yhteenveto. Myös Neuendorf (2002, s. 50–51, 107) esittää 

tutkimuksen analyysille vaiheittain etenevän kulkukaavion. Hypoteesien ja ennakkokäsi-

tysten muodostamisessa on tärkeää, että jokainen muuttuja on huolellisesti määritelty. Met-

sämuurosen (2003, s. 22) mukaan tutkimukseen liittyvät käsitteet tulee määritellä yksiselit-

teisesti ja tiiviisti. Tällä vältetään arkikäsitysten sekoittuminen tieteellisiin käsityksiin. 



31 

 

Abstraktit käsitteet täytyy operationalisoida eli antaa niille mitattavissa oleva määritelmä. 

Kulkukaavion vaiheita ovat käsitteellistäminen, mittayksiköiden operationalistaminen, 

aineiston koodaaminen, reliabiliteetin testaus ja johtopäätösten tekeminen. (Neuendorf 

2002, s. 50–51.)  

Grönforsin (1982, s. 161) mukaan sisällönanalyysi on yksi tekstianalyysin muoto, jonka 

avulla tutkittava aineisto saatetaan järjestettyyn muotoon johtopäätösten tekoa varten 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, s. 105). Neuendorfin (2002, s. 99) mukaan teoriaa ja aikaisempia 

tutkimuksia voidaan käyttää kolmella eri tavalla sisällönanalyysissä. Yksi tapa on vaikut-

tavien asioiden ennakkokäsitysten todistaminen aineiston avulla. Tämä ei kuitenkaan edel-

lytä sitä, että hypoteesien testaaminen olisi vain sisällönanalyysin varassa. Toinen tapa 

käyttää aikaisempia teorioita ja tutkimuksia on alkuperäisten ennakkokäsitysten käyttämi-

nen tai ennakkokäsitysten ja muuttujien välisten suhteiden käyttäminen osana sisällönana-

lyysiä. Tuomen ja Sarajärven (2002, s. 99–101, 106–107) mukaan teorialähtöinen analyysi 

tehdään valitun teorian, mallin tai auktoriteetin esittämän mallin mukaan. Aineisto analy-

soidaan aikaisemmin tehdyn kehyksen perusteella ja suhteutetaan tutkimuksen teoriaosassa 

tehtyihin kategorioihin. Teorialähtöiseen analysointiin kuuluu se, että jo ennen aineiston 

keräämistä tiedetään, miten aineiston hankinta järjestetään ja miten tutkittava käsite määri-

tellään. Tutkijan tulee huomata, että pelkkä järjestelty aineisto ei ole sama asia kuin aineis-

tosta saadut tulokset. Sisällön erittelyllä tarkoitetaan sitä, että aineiston analysointi tuottaa 

kvantitatiivisia tuloksia tekstin sisällöstä. 

 

5.1 Tutkimusongelmat 

Aloitettaessa tutkimuksen tekemistä tutkijan tulee tarkentaa ja kaventaa aihe sopivaksi hy-

poteesien avulla ja tutkimuksen tulisi vastata yksilöityyn kysymykseen (Metsämuuronen 

2003, s. 8). Tutkijan tulee löytää tutkimusaiheestaan itseään kiinnostava näkökulma, jonka 

avulla tutkimus on mielekäs tehdä (Hirsjärvi, Liikanen, Remes & Sajavaara 1992, s.27). 
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Tutkimuskysymysten kautta tutkimus voi ratkaista ongelmia, tuottaa lisää tutkimuksia tai 

teoriatietoa tai sen avulla voidaan parantaa tai tehostaa kyseistä toimintaa. Tutkimuskysy-

mykset voidaan jaotella kolmeen eri ryhmään sen mukaan, kuinka paljon aiheesta on aikai-

sempia tutkimuksia tehty. Jos aikaisempia tutkimuksia ei ole, kannattaa tutkimuskysymyk-

sillä pyrkiä kuvaileviin vastauksiin. Jos aikaisempia tutkimuksia ja vertailumateriaalia on 

kohtuullisesti saatavilla, voi tutkimuskysymyksillä pyrkiä löytämään yhteyttä ilmiöiden 

välillä. Tutkimuskysymyksien avulla voidaan pohtia ilmiöiden välisten yhteyksien selityk-

siä, jos aikaisempia tutkimuksia on paljon saatavilla. (Metsämuuronen 2003, s. 8-9.) Tut-

kimusongelmat tai -kysymykset voidaan jakaa pääongelmaan ja osaongelmiin. Yleensä 

pääongelma on yleisluonteisempi kysymys ja osaongelmiin vastaamalla saa vastauksen 

myös pääongelmaan. Joskus tutkimuksessa voi olla yksi tai useita pääongelmia eikä yhtään 

osaongelmaa. (Hirsjärvi, Liikanen, Remes & Sajavaara 1992, s.28.) 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaiset käsitteelliset tiedot toisen luokan 

oppilailla on yksinkertaisen virtapiirin kontekstissa. Lisäksi tutkimuskohteena on opetuk-

sen vaikutuksen myötä tapahtuva käsitteellinen muutos. Tutkimusongelmat ovat seuraavat:  

• Miten oppilaiden ennakkokäsitykset muuttuvat opetuksen aikana? 

• Miten oppilaiden muodostamat käsitteet muuttuvat yksinkertaisen virtapiirin ope-

tuksen myötä? 

Tutkimusongelmat ovat täsmentyneet lopulliseen muotoonsa teoriataustaan tutustumisen 

myötä. 
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5.2 Aineiston käsittely 

Tässä tutkimuksessa haastattelujen avulla kerätyt aineistot litteroitiin sanatarkasti. Tämän 

jälkeen auki kirjoitetuista haastatteluista tehtiin yhteenveto erilliseen taulukkoon (LIITE 4). 

Tässä taulukossa on eritelty jokaisen oppilaan kohdalta erikseen ensimmäisen ja toisen 

haastattelun vastaukset sekä yhteenvedot molemmista haastatteluista. Tämän jälkeen yh-

teenvedoista tehtiin tulostaulukko (LIITE 5), jossa on ilmoitettu lukumäärällisesti kuinka 

moni oppilas vastasi jokaiseen esitettyyn kysymykseen oikein tai väärin. 

Tulostaulukosta tehtiin pylväsdiagrammit (luku 6), joiden avulla tulkittiin aineistoa. Ky-

symykset jaoteltiin pieniksi kokonaisuuksiksi, joista pylväsdiagrammit tehtiin. Molempien 

haastatteluiden jaottelut pidettiin samoina, jotta käsitteellisten muutosten vertailu onnistuu. 

Kysymykset jaoteltiin neljään eri ryhmään. Kysymykset 1-5 koskevat käsitteitä. Kysymyk-

set 6-9 koskevat käsitteitä niin, että konkreettiset välineet eli sähkösarjan osat olivat nähtä-

villä. Kysymykset 10-14 liittyvät virtapiirin rakentamiseen ja toimintaan. Viimeisessä 

ryhmässä on kaksinapaisuuden ymmärtämisen ja sähkövirran suunta virtapiirin sisällä. 

Kolmesta ensimmäisestä ryhmästä tehtiin kummankin haastattelukerran pohjalta omat ku-

viot. Neljännen ryhmän tiedot yhdistettiin samaan taulukkoon. 

Osaa kysymyksistä ei voitu kysyä keneltäkään tai kysyttiin vain osalta oppilaista. Ensim-

mäisessä haastattelussa kysymystä 5 (avoimen ja suljetun virtapiirin selittäminen) ei kysyt-

ty keneltäkään, koska kukaan ei osannut vastata oikein kysymykseen 4 (virtapiirin selittä-

minen). Kysymystä 13 (miten annetut komponentit liittyvät kattolampun toimintaan) ei 

kysytty, jos oppilas ei osannut näyttää oikein tai väärin avointa tai suljettua virtapiiriä an-

netuilla välineillä. Neljältä oppilaalta ei kysytty ensimmäisessä haastattelussa kysymystä 

13. Kysymystä 14 (miksi valo syttyy virtapiirissä olevaan lamppuun) ei kysytty kahdelta 

oppilaalta, koska he eivät osanneet rakentaa virtapiiriä eivätkä saaneet lamppua syttymään. 

Toisen haastattelun osalta kysymykseen 5 (avoimen ja suljetun virtapiirin selittäminen) 

vastasi kolme oppilasta. Neljältä oppilaalta tätä ei kysytty, koska he eivät osanneet vastata 

kysymykseen 4 (virtapiirin selittäminen). Kysymystä 13 ei kysytty yhdeltä oppilaalta, kos-
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ka hän ei osannut näyttää oikein tai väärin avointa tai suljettua virtapiiriä. Taulukoissa on 

huomioitu omalla pylväällä ne, joilta ei voinut kysyä kysymystä. 

 

5.3 Tutkimuksen validiteetti 

Metsämuuronen (2003, s. 86) korostaa, että tutkimuksen validiteetti eli luotettavuustarkas-

telut ovat tärkeä osa tutkimuksen tekemistä. Tapaustutkimuksen validiteetti on tieteellisten 

löydösten tarkkuutta eli sitä, miten tulokset vastaavat todellisuutta. Validiteetti voidaan 

jakaa sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan sitä, miten 

hyvin tutkimuksen perusteella saadut havainnot ovat siirrettävissä toiseen tilanteeseen tai 

käsittämään toista ryhmää (Syrjälä & Numminen 1988, s. 136). Tässä tutkimuksessa ul-

koista validiteettia tarkastellessa voidaan todeta, että otanta on pieni ja näin ollen tuloksia 

ei voi suoraan siirtää toiseen tilanteeseen tai käsittämään isompaa ryhmää. Tutkimustulok-

set ovat kuitenkin hyvin paljon samankaltaisia aikaisempien tutkimusten (ks. Borges & 

Gilbert 1999; Jabot & Henry 2007; Osborne 1983; Osborne & Freyberg 1985; Shipstone 

1985; Tiberghien 1983 ja Tiberghien & Delacôte 1976) kanssa, joten siitä voidaan patella, 

että vastaavanlaisia tuloksia saisi myös isommalla otannalla. 

Sisäisellä validiteetilla mitataan sitä, onko tutkija havainnoinut juuri sitä, mitä oli ajateltu 

havainnoida. (Syrjälä & Numminen 1988, s. 136.) Sisäinen validiteetti voidaan jakaa sisäl-

lön validiuteen, rakennevalidiuteen ja kriteerivalidiuteen. Sisällön validiteettiin kuuluu 

pohdinta siitä, onko tutkimuksessa käytetyt käsitteet teorian mukaisia ja riittävästi ilmiötä 

kuvaavia sekä oikein operationalisoituja. (Metsämuuronen 2003, s. 86–91.) Syrjälä ja 

Numminen (1988, s. 139) jakavat tämän vielä käsitevaliditeettiin ja teoreettiseen validiteet-

tiin. Rakennevaliditeetti tarkastelee tutkittavaa ilmiötä teorian tai mallin pohjalta ja vertaa 

sitä käytettyyn aineistoon. Tarkoituksena on löytää tukea aineistosta kyseiselle ilmiölle. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aineistosta pitäisi löytyä selvä korrelaatio ilmiön ja 

teorian välille. Kriteerivaliditeettia mitataan validiteettikertoimella, jota kuitenkaan harvoin 
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käytetään sen teoreettisen luonteen takia. On kuitenkin tilanteita, jossa sitä voidaan käyttää 

korrelaation mittaamisessa. (Metsämuuronen 2003, s. 86–91, 99.) 

Tässä tapaustutkimuksessa validiteetti on lähinnä sisäistä validiteettia ja se on otettu huo-

mioon aineiston analyysin tarkalla kirjaamisella. Haastattelut suunniteltiin niin, että haas-

tattelijalla oli valmis haastattelurunko, jonka mukaan haastattelu etenee. Haastatteluissa ja 

opetustuokiossa keskityttiin vain yksinkertaisen virtapiirin keskeisiin sisältöihin ja käsittei-

siin. Lukumäärällisesti vähäisillä käsitteillä pyrittiin minimoimaan niiden sekoittuminen 

keskenään ja minimoimaan elottoman tiedon syntyminen. Osa haastattelun kysymyksistä 

oli sellaisia, että oppilaan vastauksesta riippuen hänelle esitettiin lisäkysymyksiä. Joissain 

kysymyksissä haastattelija esitti myös tarkentavia apukysymyksiä, jos oppilaan oli vaikea 

ymmärtää kysytty asia. 

Tutkimuksen luotettavuutta voi parantaa sillä, että tutkimuksen tekemiseen on tarpeeksi 

aikaa ja sen tulisi olla julkista. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkija raportoi tekemäänsä tut-

kimusta ja muilla tutkijoilla on mahdollisuus arvioida tutkimusprosessia. Myös triangulaa-

tiota pidetään yhtenä validiteettikriteerinä. Se tarkoittaa eri tutkijoiden, lähteiden ja teorioi-

den yhdistämistä tutkimuksessa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, s. 139–141.) Kun aineiston 

keräämisessä ja tutkimuksen tekemisessä on ollut useampi tutkija, sitä voidaan kutsua tut-

kijatriangulaatioksi. Laadullisessa tutkimuksessa on otettava huomioon, että luotettavuu-

den tarkastelu on tärkeä osa tutkimuksen tekemistä. Tutkimuksessa tulee kuvata henkilöt, 

paikat ja tapahtumat. Luotettavuutta on se, että selitykset ja johtopäätökset sopivat kuvauk-

siin. Luotettavuuden lisäämiseen tutkimuksessa kuuluu kaikkien tutkimusten vaiheiden 

tarkka ja totuudenmukainen selostus. Tutkimuksessa tulee myös kertoa, mihin tutkija pe-

rustaa johtopäätöksensä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, s.232–233.) 

Tämän tutkimuksen aineistot eli haastattelut on litteroitu aluksi sanasta sanaan. Tutkimuk-

sessa käytetyt kysymykset ja käsitteet on luokiteltu ja haastatteluista saadut vastukset on 

jaoteltu näiden perusteella. Jokaisesta haastatellusta oppilaasta on koottu yhteenveto kah-

den haastattelun vastausten pohjalta (LIITE 4). Näistä yhteenvedoista on koottu erikseen 
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pieni tilastollinen osio (LIITE 5), jonka avulla tulosten vertailua on helpotettu ja selkeytet-

ty. Samalla on kerrottu, millä perusteella vastaukset ovat hyväksytty oikeiksi. Tässä tutki-

muksessa on verrattu aineistosta saatuja tuloksia aikaisempiin teorioihin ja tutkimuksiin. 

Tutkimuksen lähtökohtana on ollut löytää samankaltaisuuksia tämän tapaustutkimuksen ja 

muiden tutkimusten välillä. Johtopäätökset perustuvat aineiston ja teorian yhteensopivuu-

teen ja selvien syy-seuraussuhteiden analysointiin. 

Johtopäätöksiä tehdessä on otettava huomioon se, että oppilaat ovat saattaneet keskustella 

haastattelukysymyksistä keskenään haastattelujen aikana. Jo haastattelussa käyneet oppi-

laat ovat voineet kertoa muille, mitä haastattelussa on kysytty. Tämä on voinut vaikuttaa 

oppilaiden sanavalintoihin, ennakkokäsityksiin ja asenteeseen haastattelua kohtaan. Tutki-

mustuloksista ei kuitenkaan näy mitään, joka tukisi tätä toisten oppilaiden vaikutusta haas-

tateltavaan. 
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6 TULOKSET 

 

Oppilaiden ennakkokäsitykset olivat haastatteluissa esitetyistä käsitteistä hyvin erilaiset. 

Osalla oli ennakkokäsityksiä paljon ja osalla vähän ja niistä löytyi virheellisiä käsityksiä, 

mutta myös oikeita. Seitsemällä oppilaalla tapahtui jonkin asteista käsitteellistä muutosta. 

Osalla muutokset olivat hyvin pieniä, mutta osalla käsitteellistä muutosta oli tapahtunut 

tieteellisesti oikeaan käsitteen muodostumiseen saakka. Tässä luvussa käsitellään tarkem-

min haastatteluista saatuja tuloksia. 

Kuviossa 4 on esitetty ensimmäisen ryhmän kysymysten vastaukset ensimmäisen haastat-

telun osalta. Kohta K1 on johdin, K2 on lamppu, K3 on sähköpari, K4 on virtapiiri ja K5 

on avoin ja suljettu virtapiiri. Kuviosta 4 näkee, että käsitteistä oppilaat ovat tunnistaneet 

lähinnä vain lampun. Kohdassa K1 vastaus on hyväksytty oikeaksi, jos oppilas osasi sanoa, 

että johtimessa kulkee sähkö ja että sillä voidaan yhdistää komponentteja. Vain yksi oppi-

las vastasi tähän kysymykseen oikein. Kohdassa K2 vastaus on hyväksytty oikeaksi, jos 

oppilas osasi mainita valon, kytkimen tai kertoa esimerkin lampun toiminnasta. Tämä käsi-

te oli oppilaille selvästikin tuttu, koska vain yksi oppilas ei osannut selittää, mikä lamppu 

on. Kohdan K3 vastaus on hyväksytty oikeaksi, jos oppilas on osannut nimetä käsitteen 

paristoksi tai kertoa, että se antaa virtaa tai sähköä jollekin. Koska yksikään oppilaista ei 

osannut selittää tai piirtää kohdan K4 käsitettä virtapiiri, keneltäkään ei voitu kysyä kysy-

mystä 5. 
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KUVIO 4. Haastattelu 1: käsitteiden johdin, lamppu, sähköpari, virtapiiri sekä avoin ja 

suljettu virtapiiri selitykset. 

Kuviossa 5 on toisen ryhmän kysymykset ensimmäisessä haastattelussa. Kohta K6 on joh-

din, K7 on lamppu, K8 on sähköpari ja K9 on virtapiiri. Näiden kysymysten aikana oppi-

lailla oli käytössä konkreettiset komponentit. Komponentit auttoivat selvästi oppilaita kä-

sitteiden nimeämisessä, sillä kuvioon 4 verrattuna oikeita vastauksia on selvästi enemmän. 

Kohdissa K6-K8 vastaus on hyväksytty oikeaksi, jos oppilas näytti heti oikeaa komponent-

tia. Osa oppilaista korjasi vastauksiaan nimetessään muita komponentteja. Esimerkiksi 

oppilas 4 näytti lamppua, kun kysyttiin käsitettä johdin (K6). Seuraavaksi kysyttiin käsitet-

tä lamppu (K7), jolloin oppilas näytti lamppua ja vaihtoi vastauksen K6 tilalle sähköparin. 

Kysyttäessä sähköparia (K8), oppilas näytti oikein sähköparin ja loogisen päättelyn avulla 

näytti johtimen lopulta oikein.  



39 

 

 

KUVIO 5. Haastattelu 1: käsitteiden johdin, lamppu, sähköpari ja virtapiiri konkretisointi. 

Kuviossa 6 on koottuna ensimmäisen haastattelun kolmannen ryhmän vastausjakauma. 

Kohta K10 ei oikeastaan ole kysymys, sillä siinä testattiin oppilaiden kykyä rakentaa virta-

piiri annetuista komponenteista. Vastaus on hyväksytty oikeaksi, jos oppilas on osannut 

rakentaa suljetun tai avoimen virtapiirin. Kohdassa K11 oppilasta pyydettiin näyttämään, 

millainen on avoin virtapiiri ja kohdassa K12, millainen on suljettu virtapiiri. Vastaukset 

on hyväksytty oikeiksi, jos oppilas on kyennyt selittämään avoimen ja suljetun virtapiirin 

oikein kysymysten esittämisen aikana tai niiden jälkeen. Esimerkiksi oppilas 2 selitti koh-

dissa K11 ja K12 avoimen ja suljetun virtapiirin väärin päin, mutta osasi kertoa kohdassa 

K13 käytännön esimerkin avulla asian oikein.  
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KUVIO 6. Haastattelu 1: virtapiirin rakentaminen, avoin ja suljettu virtapiiri, asian yhdis-

täminen kattolampun toimintaan ja syy valon syttymiseen virtapiirissä. 

Kohdassa K13 kysyttiin, miten kattolampun toiminta liittyy kyseessä olevaan asiaan. Ky-

symys kysyttiin vain niiltä oppilailta, jotka osasivat näyttää avoimen ja suljetun virtapiirin 

oikein. Kohdassa K14 kysyttiin, miksi suljetussa virtapiirissä olevaan lamppuun syttyy 

valo. Kysymystä ei kysytty niiltä oppilaita, jotka eivät käyttäneet kaikkia annettuja kom-

ponentteja tai eivät halunneet edes yrittää virtapiirin rakennusta. Esimerkiksi oppilas 7 ra-

kensi virtapiirin ilman sähköparia (LIITE 4). 

Kuviot 7, 8 ja 9 sisältävät toisen haastattelun vastausten koonnit. Toisessa haastattelussa 

haastateltavana oli vain seitsemän oppilasta, sillä yksi oppilas oli ehtinyt vaihtaa koulua 

ensimmäisen haastattelun jälkeen. Kuviossa 7 ovat koottuna toisen haastattelun ensimmäi-

sen ryhmän kysymykset. Kuten kuviossa 4 myös tässä K1 on johdin, K2 on lamppu, K3 on 

sähköpari, K4 on virtapiiri ja K5 on avoin ja suljettu virtapiiri. Vastaukset kohtiin K1-K4 

on tulkittu oikeiksi, jos oppilas on osannut selittää käsitteen oikein. Kohtaa K5 ei kysytty 

niiltä oppilailta, jotka eivät osanneet vasta oikein kohtaan K4.  
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KUVIO 7. Haastattelu 2: käsitteiden johdin, lamppu, sähköpari, virtapiiri sekä avoin ja 

suljettu virtapiiri selitykset. 

Kuviossa 8 on toisen haastattelun toisen ryhmän vastauksien koonnit. Näissä kysymyksissä 

oppilaat saivat käyttöönsä komponentit ja oppilaita pyydettiin kertomaan, mikä on johdin 

(K6), mikä on lamppu (K7) ja mikä on sähköpari (K8). Kaikki oppilaat osasivat nimetä 

välineet oikein. Kohdassa K9 oppilaita pyydettiin selittämään, miten virtapiiri liittyy näihin 

välineisiin. Verrattaessa kuviota 8 kuvioon 5 huomataan, että toisessa haastattelussa oppi-

laat osaavat nimetä kaikki komponentit, kun ensimmäisessä haastattelussa siinä oli vielä 

ongelmia. Kuvioita vertailtaessa huomattiin, että virtapiirin selittämisessä ei ole tapahtunut 

lukumäärällistä muutosta ensimmäisen ja toisen haastattelun välillä. Vastauksia tarkemmin 

tutkittaessa huomattiin kuitenkin, että oppilaiden vastaukset ovat tarkentuneet ja he osaavat 

selittää virtapiirin toimintaperiaatteen. Esimerkiksi oppilas 5 kertoi ensimmäisessä haastat-

telussa välineiden liittyvän sähköön. Tämä on hyväksytty oikeaksi vastaukseksi. Toisessa 

haastattelussa sama oppilas osasi selittää, että sähköpari tuottaa sähköä ja kun lisää johti-

met ja lampun, niin lamppuun syttyy valo. 



42 

 

 

KUVIO 8. Haastattelu 2: käsitteiden johdin, lamppu, sähköpari ja virtapiiri konkretisointi. 

Kuviossa 9 esitetään toisen haastattelun kohtien K10-K14 vastaukset. Kohdassa K10 testa-

taan oppilaan kykyä rakentaa virtapiiri annetuista komponenteista. Kohdassa K11 oppilasta 

pyydettiin selittämään, mikä on avoin virtapiiri ja kohdassa K12, mikä on suljettu virtapii-

ri. Kohdassa K13 oppilaat selittivät, miten kattolampun toiminta liittyy edellä mainittuihin 

asioihin ja kohdassa K14 kysyttiin, miksi suljetussa virtapiirissä olevaan lamppuun syttyy 

valo. Kaikki oppilaat osasivat vastata oikein kohtiin K10 ja K14. Tosin kohdassa K14 kak-

si oppilasta osasi kertoa vain, että sähkö saa aikaan valon syttymisen, mutta nämä on tulkit-

tu oikeiksi vastauksiksi. Muiden vastaukset olivat monisanaisempia. 
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KUVIO 9. Haastattelu 2: virtapiirin rakentaminen, avoin ja suljettu virtapiiri, asian yhdis-

täminen kattolampun toimintaan ja syy valon syttymiseen virtapiirissä. 

 

6.1 Oppilaskohtainen käsitteellinen muutos 

Tässä luvussa käsitellään oppilailla tapahtuneita käsitteellisiä muutoksia, jotka koskevat 

käsitteitä johdin, lamppu, virtapiiri sekä avoin ja suljettu virtapiiri. Lisäksi luvussa tarkas-

tellaan sitä, miten oppilaat ymmärtävät virtapiirin toimintaperiaatteen ja sen komponenttien 

ominaisuudet sekä näiden tietojen sovelluskykyä arkielämään. Tätä kohtaa tarkastellaan 

kysymyksellä K13 eli kattolampun toimintaperiaate. Komponenttien ominaisuuksien osalta 

tarkastellaan erityisesti niiden kaksinapaisuuden ymmärtämistä sekä sähkövirran kulkemis-

suuntaa virtapiirissä. 

Oppilas 1 oli todella haluton selittämään käsitteitä tai kokeilemaan virtapiirin rakentamista. 

Opetustuokiossa oppilas oli innokkaasti mukana, mutta monisteen tekeminen oli vaikeaa 

välittömän palautteen puuttuessa. Toisessa haastattelussa väärinvastaamisen pelko oli niin 

voimakas, että oppilas jätti mieluummin vastaamatta kuin edes arvasi vastausta. Käsitteel-

listä muutosta oli kuitenkin tapahtunut komponenttien tunnistamisen ja virtapiirin raken-
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tamisen osalta. Lisäksi oppilas osasi kertoa, että sähköparilla on jotain tekemistä valon 

syttymisen kanssa. 

Oppilaalla 2 oli jo ensimmäisessä haastattelussa jonkinlainen ajatus virtapiiristä ja sen toi-

minnasta. Käsitteistä tuttuja olivat johdin ja lamppu, mutta tunnistustehtävässä oppilas 

näytti johtimen ja sähköparin väärin päin. Käsitteiden osalta toisen haastattelun jälkeen 

käsitteellistä muutosta oli tapahtunut, sillä ainoastaan virtapiirin selittäminen ei onnistunut. 

Ensimmäisessä haastattelussa oppilas osasi näyttää avoimen ja suljetun virtapiirin oikein, 

mutta selitettäessä ne menivät väärin päin. Oppilas selitti asian niin, että kun valo on kiin-

ni, on myös johdin kiinni virtapiirissä ja kun valo on auki eli päällä, myös johdin on auki. 

Oppilaalla tapahtui käsitteellistä muutosta sekä sähkövirran kulkusuunnassa virtapiirissä 

että kaksinapaisuudessa. Toisessa haastattelussa oppilaalla ei ollut mitään vaikeuksia suo-

riutua annetuista tehtävistä. 

Oppilaalle 3 käsitteet olivat outoja, mutta loogisen päättelyn avulla hän sai oikeita vastuk-

sia. Esimerkiksi oppilas ei tiennyt mikä on virtapiiri, mutta osasi rakentaa sen annetuista 

välineistä. Käsitteellistä muutosta tapahtui käsitteiden osalta sen verran, että vastaukset 

tarkentuivat toiseen haastatteluun. Oppilas osasi rakentaa molemmissa haastatteluissa vir-

tapiirin ja näyttää oikein avoimen ja suljetun virtapiirin. Käsitteellistä muutosta tapahtui 

virtapiirin soveltamisessa kattolampun toimintaan. Kaksinapaisuuden osalta käsitteellinen 

muutos jäi kuitenkin tapahtumatta. 

Oppilaalle 4 käsitteet eivät olleet tuttuja lamppua lukuun ottamatta. Käsitteellistä muutosta 

ei ollut tapahtunut niiden osalta toiseen haastatteluun mennessä. Toisessa haastattelussa 

oppilas oli levoton eikä juuri keskittynyt kysyttyihin kysymyksiin ja annettuihin tehtäviin. 

Ensimmäisen haastattelun tunnistusosiossa oppilas ei tunnistanut komponentteja. Loogisen 

päättelyn avulla hän kuitenkin pystyi vaihtamaan oikeat vastaukset kysymysten edetessä. 

Oppilas osasi korjata vastauksiaan kysymysten edetessä, kun hän huomasi vastanneensa 

aikaisempaan kysymykseen väärin. Virtapiirin rakentaminen onnistui hyvin, mutta oppilas 

ei osannut näyttää avointa tai suljettua virtapiiriä tai selittää sitä, miksi lamppuun syttyy 
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valo. Toisessa haastattelussa tunnistus ja rakentaminen sujuivat ongelmitta. Käsitteellistä 

muutosta oli tapahtunut, sillä oppilas osasi selittää ja näyttää oikein avoimen ja suljetun 

virtapiirin. Kaksinapaisuuden osalta ja tiedon soveltamisen kattolampun toimintaa koske-

vaksi käsitteellistä muutosta ei ollut tapahtunut. 

Oppilas 5 selviytyi erittäin hyvin käsitteiden selittämisestä molemmissa haastatteluissa. 

Käsitteellistä muutosta oli tapahtunut kuitenkin vähän, koska selitykset olivat tarkentuneet. 

Esimerkiksi oppilas kertoi ensimmäisessä haastattelussa sähköparin olevan patteri, jonka 

voi vaihtaa, jos se on loppunut. Toisessa haastattelussa hän osasi kertoa, että sähköpari 

antaa virtaa jollekin. Tunnistustehtävässä hänellä meni kaikki kohdat oikein molemmissa 

haastatteluissa. Virtapiirin rakentamisessa oli tapahtunut käsitteellistä muutosta jonomai-

sesta virtapiiristä tieteellisesti oikeaksi. Sähköparin kaksinapaisuuden osalta oli myös ta-

pahtunut käsitteellinen muutos tieteellisesti oikeaksi käsitteeksi. Oppilas ei kuitenkaan pys-

tynyt soveltamaan tietoaan käytäntöön eikä näin ollen osannut selittää miten virtapiiri liit-

tyy kattolampun toimintaan. 

Oppilas 6 osalta käsitteellistä muutosta tapahtui käsitteiden selittämisessä. Ensimmäisessä 

haastattelussa hän osasi yhdistää komponentit ja käsitteet ja niiden avulla myös rakentaa 

avoimen ja suljetun virtapiirin oikein. Toisessa haastattelussa käsitteellinen muutos näkyi 

nimenomaan käsitteiden kohdalla, mutta kaksinapaisuus oli jäänyt ymmärtämättä. Oppilas 

osasi kuitenkin selittää kattolampun toiminnan aivan oikein. 

Oppilas 7 osallistui molempiin haastatteluihin, mutta ei opetustuokioon. Tämän takia hä-

nellä ei juuri tapahtunut käsitteellistä muutosta. Ensimmäisessä haastattelussa oppilas ra-

kensi virtapiirin käyttäen ainoastaan lamppua ja johtimia. Kysyttäessä avointa virtapiiriä 

oppilas huomasi, että johtimen voi kiinnittää myös lampun ja sähköparin välille. Toisessa 

haastattelussa oppilas osasi rakentaa virtapiirin oikein käyttäen kaikkia annettuja kom-

ponentteja. Tältä osin siis oppilaalla oli tapahtunut käsitteellistä muutosta haastattelutilan-

teen perusteella.  
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Oppilaan 8 osalta käsitteellistä muutosta ei voitu tutkia, koska oppilas ei osallistunut ope-

tustuokioon eikä toiseen haastatteluun. 

Tässä tutkimuksessa tuli ilmi, että vaikka oppilailla tapahtui käsitteellistä muutosta virtapi-

riin toiminnan suhteen, he eivät pystyneet soveltamaan sitä käytäntöön. Jabotin ja Henryn 

(2007, s. 371–372) tekemässä tutkimuksessa todettiin, että tieteellinen käsitys ei takaa so-

veltamiskykyä. Tässä tutkimuksessa saatiin samanlaisia tuloksia syy-seuraussuhteiden 

ymmärtämisestä kuin Borges ja Gilbert (1999, s. 97–98) saivat omassaan. Haastatelluista 

oppilaista kaikki osasivat sanoa toisessa haastattelussa, minkä takia yksinkertaisessa virta-

piirissä olevaan lamppuun saadaan valo syttymään. Tämä on kuvattu kuviossa 9 (s. 43). 

Oppilaat nimesivät tämän sähköparin ja lampun välissä toimivan vaikuttajan sähköksi, 

virraksi ja energiaksi. Myös Borgesin ja Gilbertin (1999, s. 97–98) olivat saaneet saman 

tuloksen tutkimuksissaan ja heidän mukaansa nämä käsitteet ymmärretään usein toistensa 

synonyymeina.  

 

6.2 Oppilaiden ennakkokäsitykset ja käsitteellinen muutos 

Verrattaessa kuvioita 4 ja 5 (s. 38–39) keskenään huomattiin, että konkreettiset komponen-

tit auttoivat oppilaita käsitteiden nimeämisessä. Havainnollistavat komponentit konkreti-

soivat oppilaiden ennakkokäsitykset ja he osasivat yhdistää ennakkokäsityksensä konkreet-

tiseen välineeseen. Käsitteellisellä tasolla oppilaat käyttivät enemmän loogista päättelyä. 

Luvussa 2 todetaan, että oppilaiden ennakkokäsityksiin vaikuttavat heidän aiemmat käsi-

tyksensä (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 1999, s. 94). Jos käsitteet ovat heille vieraita, 

he pyrkivät selittämään ne tuttujen arkikäsitysten avulla, jolloin lopputulos on usein lähes 

vastakkainen tieteelliseen käsitteeseen nähden. (Lavonen 1993, s. 7.) Tämä näkyi myös 

tässä tutkimuksessa, sillä käsitteen ollessa vieras oppilaat usein johtivat sen sanan konk-

reettisesta merkityksestä. Esimerkiksi johdin selitettiin henkilöksi, joka johtaa jotakin 

joukkoa tai jonoa.  
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Kuvion 4 (s. 38) mukaan vain yhdellä oppilaalla oli oikea ennakkokäsitys siitä, mitä käsite 

johdin (K1) tarkoittaa. Kun oppilaat saivat käyttöönsä konkreettiset komponentit, viisi op-

pilasta osasi nimetä niistä johtimen (Kuvio 5: K6, s. 39). Samanlainen ilmiö tapahtui myös 

käsitteen sähköpari kohdalla (Kuvio 4: K3 ja Kuvio 5: K8). Luvussa 2 pohditaan oppilai-

den arkikäsitysten ja fysiikan käsitysten sekoittumista (Lavonen 1993, s. 7), joka näkyy 

hyvin erityisesti käsitteen sähköpari tapauksessa. Kaikki oppilaat tunnistivat komponentin 

sähköpari, mutta vain puolet oppilaista osasi nimetä sen oikealla tieteellisellä käsitteellä. 

Muut oppilaat eivät osanneet yhdistää arkikäsitystä ”patteri” tai ”paristo” tieteelliseen kä-

sitteeseen sähköpari. Suurin osa oppilaista osasi selittää käsitteen lamppu jo käsitteellisellä 

tasolla. Oppilas 1 (LIITE 4) ei osannut selittää käsitettä lamppu. Oppilailla oli mahdolli-

suus piirtää, jos he eivät osanneet antaa vastausta sanallisesti. Oppilas 1 piirsi lampun var-

jostimen, mutta ei osannut sanoa esimerkiksi, että siitä tulee valoa. Se oli tässä tutkimuk-

sessa lampun käsitteen määrittämisen vähimmäisvaatimus.  

Käsite virtapiiri oli oppilaille vaikea, sillä yksikään oppilaista ei osannut selittää sitä käsit-

teellisellä tasolla (Kuvio 4: K4, s. 38). Oppilaalla 3 (LIITE 4) oli ennakkokäsitys käsittees-

tä virtapiiri, mutta se oli osittain virheellinen. Oppilas kuitenkin osasi selittää, että se on 

paikka, jossa on valoa ja sähköä. Kun siirryttiin konkreettiselle tasolle, puolet oppilaista 

osasi selittää tai näyttää välineitä apuna käyttäen, mikä virtapiiri on (Kuvio 5: K9, s. 39). 

Tutkittaessa oppilaiden vastauksia tarkemmin (LIITE 4) huomattiin, että oppilas 3, jolla oli 

jonkinlaisia ennakkokäsityksiä, osasi myös selittää käsitteen virtapiiri tarkemmin konkreet-

tisella tasolla. Ennakkokäsitysten merkitys ei ollut yhtä selvä konkreettisen tason käsittei-

den johdin, lamppu ja sähköpari tapauksessa. Kuvioita 4 ja 5 vertailtaessa voidaan päätellä, 

että haastattelemamme oppilaat ovat virtapiiriin liittyvissä ennakkokäsityksissä vielä hyvin 

konkreettisella tasolla. 

Kun kuvioita 7 ja 8 (s. 41–42) verrataan toisiinsa, huomataan, että myös toisessa haastatte-

lussa oppilaiden oli helpompi toimia konkreettisella tasolla. Suurin osa oppilaista pystyi 

kuitenkin toimimaan myös käsitteellisellä tasolla ja selittämään peruskäsitteet (johdin, 

lamppu, sähköpari) oikein. Käsitteellisellä tasolla (Kuvio 7, s. 41) kaikki oppilaat osasivat 
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selittää käsitteen lamppu (K2) oikein. Käsitteet johdin (K1) ja sähköpari (K3) olivat tuttuja 

viidelle oppilaalle ja kaksi oppilasta ei osannut selittää niitä käsitteellisellä tasolla. Konk-

reettisella tasolla (Kuvio 8, s. 42) kaikki oppilaat osasivat nimetä käsitteet johdin (K6), 

lamppu (K7) ja sähköpari (K8) oikein. Käsite virtapiiri oli oppilaille vaikea sekä käsitteel-

lisellä että konkreettisella tasolla (Kuvio 7: K4 ja Kuvio 8: K9). Kolme oppilasta osasi se-

littää sen oikein käsitteellisellä tasolla ja vain yksi oppilas enemmän osasi selittää sen 

konkreettisella tasolla.  

Verrattaessa kuviota 6 (s. 40) ja kuvioon 9 (s. 43) huomataan, että oikeiden vastausten lu-

kumäärä on kasvanut kaikissa kohdissa paitsi kohdassa K13 (kattolampun toiminta). Siitä 

on kuitenkin huomattava, että ensimmäisessä haastattelussa tätä voitiin kysyä vain puolelta 

oppilaista. Toisessa haastattelussa tähän kysymykseen vastasi yhtä lukuun ottamatta kaik-

ki. Virtapiirin rakentamisen ja erityisesti avoimen ja suljetun virtapiirin osalta käsitteellistä 

muutosta näyttää tapahtuneen runsaasti. Myös kohdan K14 (valon syttyminen lamppuun) 

käsitteellinen muutos on huomattavissa taulukoista. 

Luvussa 2 määritellään, että käsitteellinen muutos on tapahtunut, kun oppimisen seurauk-

sena oppilailla tapahtuu muutoksia käsitteissä (Hakkarainen, Lonka ja Lipponen 1999, s. 

94–95).  Kuvioiden 4 ja 5 (s. 38–39) perusteella suurin osa oppilaista oli ennakkokäsityk-

sissään hyvin konkreettisella tasolla. Kuvioiden 7 ja 8 (s. 41–42) perusteella käsitteellistä 

muutosta on kuitenkin tapahtunut ja lähes kaikki oppilaat ovat siirtyneet peruskäsitteiden 

(johdin, lamppu, sähköpari) osalta konkreettiselta tasolta käsitteelliselle tasolle. Ainoat 

kohdat, joissa käsitteellistä muutosta ei tutkimuksen mukaan ole tapahtunut, ovat lamppu 

(K7) ja virtapiiri (K9) (Kuviot 5 ja 8). Kohdassa K7 käsitteellistä muutosta ei ole tapahtu-

nut, koska kaikki oppilaat osasivat nimetä komponenteista käsitteen lamppu molemmissa 

haastatteluissa.  Kohdassa K9 ei ole tapahtunut mitään muutosta. Tutkittaessa tarkemmin 

oppilaiden vastauksia (LIITE 4), huomataan, että oppilaiden vastaukset ovat kuitenkin tar-

kentuneet. Lähes olematon muutos virtapiiri käsitteen (K9) ymmärtämisessä voi johtua 

siitä, että se on käsitteenä abstraktimpi kuin peruskäsitteet johdin, lamppu ja sähköpari. 

Lisäksi käsitteen virtapiiri ymmärtäminen vaatii peruskäsitteiden hallintaa. 
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6.3 Oppilaiden käsitteellinen muutos sähkövirran kulkusuunnasta virtapiirissä 

Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten oppilaiden ennakkokäsitykset muuttuvat ope-

tuksen myötä ja tässä luvussa sitä tutkitaan komponenttien kaksinapaisuuden osalta. Tätä 

tutkittiin haastattelukysymyksellä K15 ja sen pohjalta päättelemällä millä tasolla oppilaan 

ymmärrys kaksinapaisuudesta on. 

TAULUKKO 1. Oppilaiden käsitykset sähkövirran kulkusuunnasta virtapiirissä. 

Oppilas Haastattelu 1 Haastattelu 2 

1 Ei kysytty Ei osannut sanoa 

2 Kahta johdinta pitkin  

lamppuun 

Tieteellisesti oikea vastaus 

3 Yhtä johdinta pitkin 

lamppuun 

Yhtä johdinta pitkin 

lamppuun 

4 Ei osannut sanoa Kahta johdinta pitkin  

lamppuun 

5 Ei osannut sanoa Tieteellisesti oikea vastaus 

6 Kahta johdinta pitkin  

lamppuun 

Kahta johdinta pitkin  

lamppuun 

7 Ei kysytty Kahta johdinta pitkin  

lamppuun 

8 Kahta johdinta pitkin  

lamppuun 

 

 
 

Taulukossa 1 on koottuna haastatteluiden 1 ja 2 kohdan K15 vastaukset. Siinä oppilailta 

kysyttiin mihin suuntaan sähkövirta kulkee virtapiirissä. Vastaukset jakautuivat kolmeen 

vastaustyyppiin. Näitä olivat a) sähkövirta kulkee sähköparista molempia johtimia pitkin 

lamppuun b) sähkövirta kulkee sähköparista yhtä johdinta pitkin lamppuun ja c) sähkövirta 

kulkee yhtä johdinta pitkin lamppuun ja lampusta toista johdinta pitkin takaisin sähköpa-

riin. Kohdan c vastaus on tieteellisesti oikea. Haastatteluissa oppilaita ei haluttu johdatella 



50 

 

käyttämällä käsitettä sähkövirta, joten haastattelija käytti oppilaiden itsensä nimeämiä kä-

sitteitä. Näitä olivat sähkö, energia ja virta. Tässä yhteydessä käytettyjen käsitteiden vir-

heellisyyteen ei puututtu. 

Kahdeksasta oppilaasta toiseen haastatteluun osallistui seitsemän oppilasta. Ensimmäisessä 

haastattelussa oppilaalta 1 ja oppilaalta 7 ei kysytty sähkövirran kulkusuuntaa, koska he 

eivät osanneet rakentaa virtapiiriä kohdassa K10. Oppilas 8 jätettiin tästä vertailusta pois, 

koska hän ei osallistunut kuin yhteen haastatteluun.  

Verrattaessa tutkimustuloksia Shipstonen (1985, s. 35) ennakkokäsitysmalliin sähkövirras-

ta lähde-kohdemallissa (Kuvio 2), voidaan todeta, että haastateltujen oppilaiden ennakko-

käsitykset vastasivat malleja B ja D. B mallissa yksi johdin johtaa sähköparin navasta lam-

pun kantaan ja mallissa D on kaksi johdinta, jotka johtavat sähköparin navoista lampun 

kantaan. Taulukosta 1 voidaan myös havaita, että ensimmäisessä haastattelussa yhdellä 

oppilaalla on ollut ennakkokäsitys mallista B ja kolmella oppilaalla mallista D. Toisessa 

haastattelussa jaottelu on sama, mutta eri oppilailla.  

Kun Shipstonen (1985, s. 36) tekemiä ennakkokäsitysmalleja yksinkertaisen virtapiirin 

sähkövirran suunnan kulusta (Kuvio 3) verrataan haastattelujen perusteella saatuun aineis-

toon, huomataan, että viidestä mallista kolmea esiintyi tässä tutkimuksessa. Nämä mallit 

olivat yksinapamalli, törmäävien sähkövirtojen malli ja tieteellinen malli. Heikentyvän 

sähkövirran ja jaetun sähkövirran malleja ei esiintynyt, koska tutkimuksessa ei tutkittu vir-

tapiiriä kahdella lampulla. Yhden oppilaan ennakkokäsitys oli yksinapamallin kaltainen ja 

kolmen oppilaan ennakkokäsitykset vastasivat törmäävien sähkövirtojen mallia. Kahdella 

oppilaalla ei ollut minkäänlaista ennakkokäsitystä sähkövirran suunnasta tai he eivät osan-

neet sanallistaa tai näyttää niitä haastattelussa. Ensimmäisessä haastattelussa asiaa ei kysyt-

ty kahdelta oppilaalta. Toisessa haastattelussa, jossa testattiin oppilaiden käsitteellistä muu-

tosta, kahden oppilaan vastaukset olivat tieteellisen mallin mukaisia. Yhden oppilaan vas-

taus vastasi yksinapamallia ja kolmen oppilaan vastaus törmäävien sähkövirtojen mallia. 

Yksi oppilas ei osannut vastata kysymykseen. Vaikka molemmissa haastatteluissa yk-
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sinapamallia ja törmäävien sähkövirtojen mallia esiintyy yhtä monta vastausta, oppilailla 

on tapahtunut käsitteellistä muutosta. Vain kahden oppilaan vastaukset sähkövirran suun-

nasta ovat pysyneet samoina ennakkokäsityksiä ja käsitteellistä muutosta tutkivissa haas-

tatteluissa (Taulukko 1). Verrattaessa oppilaiden vastauksia huomataan, että oppilaiden 

kehitys kohti oikeaa tieteellistä mallia menee yksinapamallista törmäävien sähkövirtojen 

mallin kautta tieteellisesti oikeaan malliin. 

Vastausten perusteella tulkittiin oppilaiden kykyä ymmärtää komponenttien kaksinapai-

suus sähköparin osalta. Ensimmäisessä haastattelussa tieteellisesti oikeita vastauksia ei 

ollut yhtään. Toisessa haastattelussa kaksi oppilasta osasi vastata tieteellisesti oikein. Sii-

hen hyväksyttiin vastaus, jossa oppilas osasi kertoa, että sähköparin plus-navasta kulkee 

sähkövirta yhtä johdinta pitkin lamppuun ja lampusta takaisin sähköparin miinusnapaan. 

Ensimmäisen ja toisen haastattelun tuloksista voidaan päätellä, että käsitteellistä muutosta 

on tapahtunut viidellä oppilaalla. Luvussa 3 kerrotaan käsitteellisestä muutoksesta ja kuten 

Chi (2008, s. 61) on todennut, käsitteellisessä muutoksessa pyritään saamaan väärä tieto 

oikeaksi. Tässä tutkimuksessa kahden oppilaan käsitteellinen muutos ylsi tieteellisesti oi-

keaan tietoon. Kolmen oppilaan käsitteellinen muutos jäi tieteellisesti epätodeksi, mutta 

heidän osaltaan käsitteellistä muutosta tapahtui toiseen haastatteluun mennessä sen verran, 

että asiaa voitiin kysyä vaikkakin vastaukset eivät olleet oikeat. Hakkarainen, Lonka ja 

Lipponen (1999, s.94–95) ovat todenneet, että osa oppilaista saattaa omaksua vain uusia 

tosiasioita, jolloin käsitteellistä muutosta ei tapahdu. Uuden tiedon sovittaminen olemassa 

olevaan tietoon saattaa onnistua vain osittain tai niin, että käsityksiin tapahtuu vain pieniä 

muutoksia. Tässä tutkimuksessa on havaittavissa, että näillä kolmella oppilaalla on tapah-

tunut vain osittaista käsitteellistä muutosta kaksinapaisuuden osalta. 
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7 POHDINTA 

 

Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vastaukset tutkimuskysymyksiin 

”Miten oppilaiden ennakkokäsitykset muuttuvat opetuksen aikana?” ja ”Miten oppilaiden 

muodostamat käsitteet muuttuvat yksinkertaisen virtapiirin opetuksen myötä?”. Asiaan 

perehdyttiin ensin teoreettisesta näkökulmasta ja vastauksia etsittiin aiemmista tutkimuk-

sista ja niiden tuloksista. Kun teoriapohja oli luotu tutkimuksen kannalta riittävän laajaksi, 

sitä hyödynnettiin empiirisen osion suunnittelussa. Empiirisessä osiossa tutkittiin oppilai-

den ennakkokäsityksiä ja käsitteellistä muutosta puolistrukturoidun haastattelun avulla. 

Haastatteluiden välillä oppilaille pidettiin opetustuokio.  

Tutkimuksen kannalta oli tärkeää perehtyä käsitteen muodostumisen ja käsitteellisen muu-

toksen teoriaan, koska ennakkokäsitysten muuttuminen on nimenomaan käsitteellistä muu-

tosta. Ennakkokäsitysten muuttumista ei voi tutkia perehtymättä käsitteelliseen muutok-

seen. Virheellisten ennakkokäsitysten muuttamista pidetään haastavana. Käsitteellisen 

muutoksen kannalta on tärkeää, että opettaja tiedostaa, millaisia ennakkokäsityksiä oppi-

lailla on. Tämä pyrittiin ottamaan huomioon opetustuokion suunnittelussa, jotta käsitteel-

listä muutosta kohti tieteellisesti oikeaa käsitystä tapahtuisi.  

Tutkimuksen tuloksia tarkastellessa voidaan vetää johtopäätökset siitä, että oppilailla ta-

pahtuneet käsitteelliset muutokset johtavat kohti tieteellisesti oikeaa käsitettä. Yhdenkään 

oppilaan käsitteellinen muutos ei tapahtunut ei-tieteelliseen suuntaan. Osa oppilaista sisäis-

ti tieteellisen käsitteen tutkimuksen aikana, mutta suurimmalla osalla oppilaista käsitteelli-

nen muutos pääsi vasta alkuun. Määrällisesti käsitteellistä muutosta ei tapahtunut kovin 

paljon tämän tapaustutkimuksen puitteissa. Otettaessa huomioon tutkimuksessa pidetyn 

opetustuokion pituus, voidaan kuitenkin huomata, että pienelläkin hyvin suunnitellulla 

opetuksella on merkitystä oppilaiden käsitteenmuodostukseen. 
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Tämän tutkimuksen aikana tapahtuneisiin käsitteellisiin muutoksiin vaikuttivat osaltaan 

myös haastattelut. Haastatteluissa oppilaat joutuivat selittämään omin sanoin, miten olivat 

kysytyt asiat ymmärtäneet ja myös perustelemaan vastauksensa. Haastattelutilanteet olivat 

myös yksi oppimistilanne, jossa oppilaille annettiin mahdollisuus käsitteelliseen muutok-

seen. Haastattelun aikana oppilaat saivat kokeilla erilaisia ratkaisuja vapaasti itse asiaa 

pohtien ja selittäen. Esimerkiksi oppilaalla 7 (LIITE 4), joka ei osallistunut opetustuoki-

oon, oli tapahtunut käsitteellistä muutosta pelkästään haastattelun myötä. Oppilaan arkikä-

sitykset vaikuttivat vielä kuitenkin eikä muutosta syntynyt tieteellisesti oikeaan käsittee-

seen asti. Tämän perusteella voidaan todeta, että tässä tapaustutkimuksessa myös muiden 

oppilaiden käsitteelliseen muutokseen vaikutti osaltaan pelkkä haastattelutilanne. 

Haastatteluissa ja opetustuokiossa joistakin oppilaista näki, että he pelkäsivät vastaavansa 

väärin. Tämä ilmeni siten, että oppilas vastasi mieluummin ”en tiedä”, kun ei ollut varma 

oikeasta vastauksesta. Tähän vaikuttaa varmasti se, että ainakin osa oppilaista tuntui tottu-

neen välittömään palautteeseen opettajalta. Toisaalta osa oppilaista pystyi kuitenkin speku-

loimaan, mitä tapahtuu yksinkertaisessa virtapiirissä, vaikka heillä ei ollut asiasta varmaa 

tietoa. Haastatteluissa pärjäsivät myös ne oppilaat, joilla oli vahva looginen päättelykyky. 

Sen avulla he pystyivät yhdistämään asiat toisiinsa, vaikka heillä ei ollut varmaa tietoa 

asiasta. Tämä näkyi hyvin haastatteluiden toisessa osassa, jossa oppilaat saivat konkreetti-

set komponentit käyttöönsä. Esimerkiksi oppilas 7 kertoi, että käsite johdin tarkoitta sitä, 

että se johtaa jotain joukkoa. Tästä huolimatta konkreettisten komponenttien kanssa toimi-

essaan oppilas tunnisti johtimen ongelmitta. 

Luvussa 2 korostetaan sitä, että opettajan tulee olla tietoinen oppilaidensa ennakkokäsityk-

sistä ja siitä, miten ne ovat syntyneet. Lisäksi opettajan tulee tehdä oppimistilanteesta sel-

lainen, jossa käsitteellinen muutos on mahdollista (Dyksrta, Champagne & Chaiklin 1992, 

s. 616–617; Shipstone 1985, s. 33). Tässä tutkimuksessa korostui tutkijoiden tietoisuus 

ennakkokäsityksistä ja niiden laadusta. Näiden tietojen valossa toteutettiin opetustuokio, 

jonka avulla pystyttiin maksimoimaan oppilaiden virheellisten ennakkokäsitysten korjau-

tuminen tieteellisempään suuntaan. Yksi opetustuokion tavoitteista oli saada oppilaat ajat-



54 

 

telemaan sähköön ja virtapiiriin liittyviä asioita ja herätellä heidän mielenkiintoaan liittä-

mään teoreettinen asia arkielämän kontekstiin. Opetustuokion oppimistilanne haluttiin pi-

tää mahdollisimman mukavana ja leikinomaisena oppilaiden nuoren iän takia. Leikkimieli-

sellä havainnollistamisella jokainen oppilas tuntui ymmärtäneen avoimen ja suljetun virta-

piirin idean opetustuokiossa. 

Tutkimustulosten mukaan oppilailla tapahtui käsitteellistä muutosta eniten komponenttien 

nimeämisessä ja tunnistamisessa, virtapiirin toimintaperiaatteen ymmärtämisessä sekä säh-

köparin kaksinapaisuuden ymmärtämisessä. Merkittävää tässä on se, että muutoksia tapah-

tui jo näin lyhyen ajan sisällä. Tästä voidaankin todeta, että kun opettaja tuntee oppilaiden-

sa ennakkokäsitykset, opetus voidaan suunnata tarkasti virheellisten käsitysten korjaami-

seen. Opettajalla on myös paremmat mahdollisuudet eriyttää opetusta taitotasojen suhteen. 

Toisaalta tuloksista myös näkyy, että vaikka käsitteellistä muutosta on tapahtunut esimer-

kiksi virtapiirin ymmärtämisen osalta, tiedon soveltaminen arkielämään on yhä vaikeaa. 

Luvuissa 2 ja 4 esitettyjen teorioiden mukaan Shipstone (1985, s. 33) ja Jabot ja Henry 

(2007, s. 371–372) toteavatkin, että vaikka oppilaat olisivat saavuttaneet tieteellisen käsi-

tyksen suljetun virtapiirin toiminnasta, sen soveltaminen arkielämään ei välttämättä onnis-

tu. Tähän samaan tulokseen päädyttiin myös tässä tapaustutkimuksessa.  

Teknologiakasvatus on pääsääntöisesti integroituna muihin luonnontieteen aihealueisiin. 

Sen osalta kokonaisuuksien luominen on tärkeää, jotta asiat yhdistyvät toisiinsa eivätkä jää 

irrallisiksi arkielämään kuulumattomiksi asioiksi, kuten luvussa 1 kerrotaan. Käsitteellisen 

muutoksen kannalta asiaan palaaminen ja tiedon konstruointi on keskeisessä roolissa osana 

opetusta. Tutkimuksessa huomattiin, että haastatteluiden myötä asiaan palaaminen lisäsi 

käsitteellisen muutoksen tapahtumista. 

Oman opettajuuden kehittymisen kannalta opetustyön reflektoinnilla on suuri merkitys. 

Tämän tutkimuksen myötä olemme saaneet vahvistuksen, että opettajan työn kannalta on 

tärkeä tiedostaa ennakkokäsitysten olemassaolo ja niiden merkitys suhteessa oppimiseen. 

Ennakkokäsitysten selvittäminen helpottaa opettajan työtä suunnittelun osalta, jos opettaja 
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haluaa saada aikaan oppilaille käsitteellistä muutosta. Teknologiakasvatuksen ja erityisesti 

yksinkertaisen virtapiirin osalta tutkimus on tuonut varmuutta omaan opettajuuteemme. 

Vaikeaksi koetun aiheen käsitteleminen oppilaiden kanssa ei tunnu enää niin haastavalta 

kuin aikaisemmin. 

Tässä pro gradu –tutkimuksessa sekä opetustuokiossa että molemmissa haastatteluissa käy-

tettiin apuna konkreettisia komponentteja. Kuten Hart (2008, s. 529) toteaa luvussa 4, yk-

sinkertaisen virtapiirin tieteellinen malli on liian abstrakti aloitteleville oppilaille. Jatkossa 

olisi mielenkiintoista tutkia, kuinka konkreettisten komponenttien käyttö vaikuttaa oppi-

mistuloksiin. Käytännössä tämä toteutuisi esimerkiksi pitämällä saman sisältöinen opetus 

kahdelle eri ryhmälle. Toisella ryhmällä olisi käytössään konkreettiset komponentit ja toi-

sen ryhmän opetus toteutettaisiin esimerkiksi kuvien avulla.  
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Liitteet 

Liite 1: Haastattelurunko 

 

Haastattelija ottaa valmiiksi paperia ja kynän, jotta haastateltava voi tarvittaessa havainnollistaa 

kertomaansa piirtämällä. 

 

Meillä on tässä muutama asia ja haluaisimme, että sinä kerrot, mitä ne sinun mielestä tarkoittaa ja 

mihin niitä voidaan käyttää. Tässä on paperia ja kynä, joten voit myös piirtää, jos haluat. 

 1.  Johdin 

2. Lamppu 

3. Sähköpari 

4. Virtapiiri 

5. Avoin ja suljettu virtapiiri 

 

Haastattelija ottaa esille johtimia, lampun ja sähköparin (sähkösarja) pöydälle. 

Tässä on erilaisia välineitä, joista äsken jo puhuttiin. Sinun tehtävä olisi nyt kertoa, mitä nämä 

välineet ovat. Samalla voit sitten kertoa lisää siitä, mihin niitä käytetään, jos sinulla vielä tulee 

jotain mieleen. (Haastattelija esittää tarvittaessa lisäkysymyksiä ”Miksi tein noin?” tai ”Miksi 

valitsit juuri tuon vaihtoehdon?”) 

6. Mikä näistä on johdin? 

7. Mikä näistä on lamppu? 

8. Mikä näistä on sähköpari? 

9. Kerro, miten virtapiiri liittyy näihin välineisiin? 

10. Rakenna virtapiiri näistä välineistä. (oppilas saa rakentaa aluksi virtapiirin ilman lamppua ja 

lisätä sen viimeisenä) 

11. Näytä, mikä on avoin virtapiiri?  

12. Entä suljettu virtapiiri? 

13. Miten avoin ja suljettu virtapiiri liittyy kattolampun toimintaan 

Kun virtapiiri on valmis, haastattelija kysyy 

14. Miksi lamppuun syttyy valo? (Johdossa kulkee sähköä tms. Haastattelija voi tarkentaa 

kysymystä, että mikä se on, joka saa lampun syttymään) 



15. jos oppilas ymmärtää, että johtimissa kulkee jotain, haastattelija kysyy, että mihin suuntaan se 

kulkee 

16. Ymmärtääkö oppilas komponenttien kaksinapaisuuden? Haastattelija pyytää oppilasta 

perustelemaan ratkaisunsa. 



 

Liite 2: Kehyskertomus opetustuokioon. 

Hei lapset! 

Kevätauringon paistaessa huomasimme, että pieni kotimme kaipaisi pikaisesti pientä 

pintaremonttia. Ongelmana vain on, että vaikka olemme kovin innokkaita tekemään, emme osaa 

kovin hyvin suunnitella. Olisitteko te voineet auttaa meitä? 

Meidän pitäisi saada talven pimeyttä torjumaan pieni valo pesämökin kattoon, mutta emme ole 

keksineet miten se onnistuisi. 

Rouva Punatulkku halusi vielä lamppuun lisäominaisuuden, joka on kyllä ihan järkevä. Hän haluaisi 

saada lampun sammutettua yöksi, jotta nukkuminen olisi mukavampaa. Olisiko teillä ratkaisua 

tähän? 

Kesän lähestyessä meille olisi myös tärkeä saada tuuletin pesään, koska helteellä täälläkin on 

tuskastuttavan hikistä. Mutta sadepäivinä tuuletinta ei tarvita puhaltamaan kosteaa ilmaa sisään. 

Miten saisimme tuulettimen tehtyä? 

Jos keksitte näihin kaikkiin ongelmiimme ratkaisun, toivomme, että piirtäisitte meille kaaviokuvat. 

Kuulin nimittäin keltasirkkuperheen isän puhuvan samoista asioista ja haluaisin, että hänkin saisi 

avun. 

Aurinkoista kevättä ja kiitos avusta! 

 Terveisin, Paavo Punatulkku 

 

 



Liite 3: Tehtävämoniste opetustuokioon ja toiseen haastatteluun. 

Yhdistä kuva ja kaaviokuva. 

 

 



Liite 4: Haastattelujen yhteenvedot oppilaskohtaisesti. 

oppilas 1 
Kysymys haastattelu 1 haastattelu 2 
Mikä on johdin? ei tiedä sillä voi laittaa kiinni 
Mikä on lamppu? piirtää varjostimen siitä tulee valo 
Mikä on sähköpari ei tiedä ei muista 
Mikä on virtapiiri ei tiedä ei muista 
Mikä on avoin ja suljettu virtapiiri ei kysytty ei kysytty 

Moniste: 
Tunnistus:   vaikeuksia, yhdisti vain kolme, ei halunnut arvata edes loppuja 
johdin näyttää lampun kantaa oikein 
lamppu oikein oikein 
sähköpari näyttää johdinta oikein 
Miten virtapiiri liittyy näihin? ei tiedä ei tiedä 

Virtapiirin rakentaminen, miten onnistui? ei ollut halukas edes kokeilemaan rakensi oikein suljettuna virtapiirinä 
Miten näytti/selitti avoimen virtapiirin? ei kysytty ei tiedä 
Miten näytti/selitti suljetun virtapiirin? ei kysytty ei tiedä 
Miten nämä liittyy kattolampun 
toimintaan? ei kysytty ei kysytty 
      
Ymmärsikö kaksinapaisuuden? ei ei 
      
Miksi lamppuun syttyy valo? ei kysytty sähköparin takia, ei osannut selittää tarkemmin 
Yhteenveto lamppu oli ainoa tuttu sana, muu olivat ihan outoja väärinvastaamisen pelko kova, johdin oli jäänyt mieleen. 



oppilas 2 
Kysymys haastattelu 1 haastattelu 2 

Mikä on johdin? piirtää viivan, siinä kulkee sähköä 

kummallakin puolella pallo ja sillä yhdistetään esim. patteri ja 
lamppu  
(johtimen päissä oli pienet metalliympyrät) 

Mikä on lamppu? 
piirsi hehkulampun, näytti katon halogeenia,  
siitä tulee valoa näyttää kattolamppua, siitä tulee valoa 

Mikä on sähköpari ei tiedä nimesi patteriksi, siitä tulee sähköä 
Mikä on virtapiiri ei tiedä ei muista 
Mikä on avoin ja suljettu virtapiiri ei kysytty ei kysytty 

Moniste: 
Tunnistus:   kaikki oikein, sujuva työskentely 
johdin näyttää sähköparia oikein 
lamppu oikein oikein 
sähköpari näyttää johdinta oikein 
Miten virtapiiri liittyy näihin? ei tiedä rakensi virtapiirin 

Virtapiirin rakentaminen, miten onnistui? rakensi virtapiirin suljetuksi oikein rakensi virtapiirin suljetuksi oikein 
Miten näytti/selitti avoimen virtapiirin? johdin kiinni = valo kiinni irrotti rakentamastaan virtapiiristä johtimen toisen pään  
Miten näytti/selitti  suljetun virtapiirin? johdin auki = valo päällä   

Miten nämä liittyy kattolampun 
toimintaan? 

johdot kulkee seinässä, kun painaa katkaisijasta,  
johdot irtoaa ja valo sammuu ei osaa selittää 

      
Ymmärsikö kaksinapaisuuden? ei, molemmista navoista lamppuun päin kyllä. 
      

Miksi lamppuun syttyy valo? 
molempia johtimia pitkin sähköparista lamppuun,  
sähkö saa aikaan valon 

sähköparista kulkee sähkö yhtä johdinta pitkin lamppuun ja  
lampusta takaisin sähköpariin. 

Yhteenveto 
selitti väärin päin avoimen ja suljetun virtapiirin, 
 mutta käytännön esimerkin avulla meni oikein päin Ei vaikeuksia tehtävissä. 



oppilas 3  
Kysymys haastattelu 1 haastattelu 2 
Mikä on johdin? johto joku putki, sillä voi siirtää sähköä paikasta toiseen 

Mikä on lamppu? 
tuottaa valoa, näyttää esimerkkinä halogeenin 
katosta näyttää kattolamppua, tuottaa valoa 

Mikä on sähköpari sillä voi yhdistää vaikka valoja tarkottaa paristoa 
Mikä on virtapiiri paikka, missä sähköä tai valoa on alue, jossa sähkö toimii 
Mikä on avoin ja suljettu virtapiiri ei kysytty avoimessa ei toimi ja suljetussa toimii 

Moniste: 
Tunnistus:   helppo, kaikki oikein 
johdin oikein oikein 
lamppu oikein oikein 
sähköpari näyttää lamppua ja sähköparia oikein 
Miten virtapiiri liittyy näihin? niillä saa virtaa voi tehdä avoimen ja suljetun,  

Virtapiirin rakentaminen, miten onnistui? teki oikein suljetun virtapiirin rakensi oikein 
Miten näytti/selitti avoimen virtapiirin? sähköpari ja lamppu yhdistetty yhdellä johtimella selitti oikein 
Miten näytti/selitti  suljetun virtapiirin? näyttää oikein selitti oikein 

Miten nämä liittyy kattolampun 
toimintaan? monta kattolamppua vois yhdistää toisiinsa 

kun painaa valokatkaisijasta, on se sama kun johdin irtoaa ja kun 
painaa päälle johdin menee kiinni ja valo syttyy = oikein 

      
Ymmärsikö kaksinapaisuuden? ei ei 
      

Miksi lamppuun syttyy valo? 
sähköparista tulee energiaa vain toista johdinta  
pitkin lamppuun 

virtapiiri on suljettu, sähköparista johdinta pitkin lamppuun,  
yhdestä navasta lamppuun 

Yhteenveto 

Käsitteet eivät olleet tuttuja, mutta loogisen 
päättelyn avulla  
sai oikeita vastauksia Kaksinapaisuus on jäänyt ymmärtämättä, muuten asiat oli opittu 



oppilas 4 
Kysymys haastattelu 1 haastattelu 2 
Mikä on johdin? ei tiedä ei tiedä 

Mikä on lamppu? 
sen voi sytyttää katkaisijasta, piirsi   
lampunvarjostimen ja hehkun tuo valoa 

Mikä on sähköpari ei tiedä ei tiedä 
Mikä on virtapiiri ei tiedä ei tiedä 
Mikä on avoin ja suljettu virtapiiri ei kysytty ei kysytty 

Moniste: 
Tunnistus:   kaikki oikein 

johdin 
näyttää ensin lamppua, seuraavan kysymyksen 
 kohdalla vaihtoi sähköpariin oikein 

lamppu oikein oikein 

sähköpari 
näyttää sähköparin oikein, huomasi johtimen  
olevan ensimmäisenä kysytty oikein 

Miten virtapiiri liittyy näihin? ei tiedä ei tiedä 

Virtapiirin rakentaminen, miten onnistui? rakensi oikein  rakensi oikein 
Miten näytti/selitti avoimen virtapiirin? ei osaa selittää johdin irti 
Miten näytti/selitti suljetun virtapiirin? ei osaa selittää johdin kiinni 

Miten nämä liittyy kattolampun 
toimintaan? ei kysytty 

lamppu sammuu, kun johtimen irrottaa, ei osaa selittää kuitenkaan 
miten liittyy kattolamppuun 

      
Ymmärsikö kaksinapaisuuden? ei ei 
      

Miksi lamppuun syttyy valo? ei tiedä 
sähköparista menee sähkö lamppuun, molemmista 
 johtimista lamppuun 

Yhteenveto 
käsitteet outoja, osasi korjata virheensä kuitenkin  
tunnistustehtävässä 

keskittyminen huonoa, osasi selittää vaikka ei muka 
 ensin tiennyt, moniste helppo 



oppilas 5 
Kysymys haastattelu 1 haastattelu 2 
Mikä on johdin? sen voi laittaa puhelimeen tai tietokoneeseen kiinni sillä voi liittää "sähköpiirin" osia toisiinsa 
Mikä on lamppu? sen voi laittaa päälle ja siitä tulee valoa sillä voi valaista 

Mikä on sähköpari 
se on patteri, jos jostain on loppunut patteri niin  
sen voi vaihtaa antaa virtaa jollekin 

Mikä on virtapiiri ei tiedä virta kulkee siinä 

Mikä on avoin ja suljettu virtapiiri ei kysytty 
suljettu on vähän kuin ringissä ja virta kulkee siellä, 
 avoimessa ei kulje 
Moniste: 

Tunnistus:   sujuvaa, ei ongelmia, kaikki oikein 
johdin oikein, näitä voi laittaa yhteen oikein 
lamppu oikein oikein 
sähköpari oikein oikein 

Miten virtapiiri liittyy näihin? välineet liittyvät sähköön 
sähköpari tuotaa sähköä, kun lisää johtimet ja lampun niin 
 lamppuun syttyy valo 

Virtapiirin rakentaminen, miten onnistui? 
sähköpari, kaksi johdinta peräkkäin, lamppu yhtenä  
jonona oikein 

Miten näytti/selitti avoimen virtapiirin? jonomainena avoin irrotti johtimen = avoin 
Miten näytti/selitti  suljetun virtapiirin? suljetun näytti oikein rakensi suljetun heti 
Miten nämä liittyy kattolampun 
toimintaan? ei tiedä ei tiedä 
      
Ymmärsikö kaksinapaisuuden? ei. kyllä 
      
Miksi lamppuun syttyy valo? sähköpari tuottaa muiden avulla sähköä lamppuun sähköparista menee sähköä johdinta pitkin lamppuun 

Yhteenveto 

jonomainen virtapiiri aluksi, korjasi piiriksi suljetun 
piirin yhteydessä  
ja laittoi komponentit oikeaan järjestykseen muuten kaikki sujui hyvin, mutta virtapiirin käsite vaikeahko 



oppilas  6 
Kysymys haastattelu 1 haastattelu 2 
Mikä on johdin? johtaa jonoa tai jotain semmoista putki, jolla voi saada virtaa laitteesta toiseen 
Mikä on lamppu? valaisee valaisee 
Mikä on sähköpari ei tiedä paristo 
Mikä on virtapiiri ei tiedä sähkö kulkee siinä 
Mikä on avoin ja suljettu virtapiiri ei kysytty suljettu, sähkö kulkee. Avoin, sähkö ei kulje 

Moniste: 
Tunnistus:   helppo, kaikki oikein 
johdin oikein oikein 
lamppu oikein oikein 
sähköpari oikein oikein 
Miten virtapiiri liittyy näihin? kaikki on sähköä rakensi saman tien virtapiirin oikein 

Virtapiirin rakentaminen, miten onnistui? rakensi suljetun virtapiirin oikein rakensi oikein 
Miten näytti/selitti avoimen virtapiirin? jos on irti, niin se voi olla avoin johdin kiinni 
Miten näytti/selitti  suljetun virtapiirin? ei tiedä suljettu, niin ei ole yhteydessä 

Miten nämä liittyy kattolampun 
toimintaan? ei kysytty 

sama asia kuin virtapiirissä, mutta siinä on katkaisija. Selitti 
avoimen ja suljetun  
virtapiirin oikein. 

      
Ymmärsikö kaksinapaisuuden? ei ei 
      

Miksi lamppuun syttyy valo? 
sähköparista menee molempia johtimia pitkin sähkö  
lamppuun sähkö kulkee sähköparista molemmista johtimista lamppuun 

Yhteenveto 
Käsitteet outoja, mutta osasi selittää komponenttien  
avulla oikein avoimen ja suljetun virtapiirin. 

Käsitteet ymmärretty melko hyvin, mutta kaksinapaisuus 
 jäänyt ymmärtämättä 



oppilas 7 
Kysymys haastattelu 1 haastattelu 2 
Mikä on johdin? johtaa jotain joukkoa ei tiedä 

Mikä on lamppu? 
katossa kiinni, voidaan käyttää jos on pimeää  
(ei mainitse sanaa valo) sama kuin kattolamppu 

Mikä on sähköpari ei tiedä sama asia kuin patteri 
Mikä on virtapiiri ei tiedä ei tiedä 
Mikä on avoin ja suljettu virtapiiri ei kysytty ei kysytty 

Moniste: 
Tunnistus:   vaikea, ei yhtään oikein 
johdin oikein oikein 
lamppu oikein oikein 
sähköpari oikein oikein 
Miten virtapiiri liittyy näihin? sen pystyy kiinnittämään näillä välineillä ei tiedä 

Virtapiirin rakentaminen, miten onnistui? 
rakensi lampusta ja johtimesta piirin, jossa johtimet 
menevät lampun nupista toiseen rakensi oikein 

Miten näytti/selitti avoimen virtapiirin? 
rakentamansa 'virtapiiri', huomasi lopussa, että 
johtimen voi kiinnittää lampun ja sähköparin välille näytti väärin päin avoimen ja suljetun virtapiirin 

Miten näytti/selitti suljetun virtapiirin? pelkkä lamppu   
Miten nämä liittyy kattolampun 
toimintaan? ei kysytty ei tiedä 
      
Ymmärsikö kaksinapaisuuden? ei ei 
      

Miksi lamppuun syttyy valo? ei kysytty 
sähköpari saa aikaan valon, valo sammuu jos sen irrottaa. Sähköä 
tulee molemmista navoista. 

Yhteenveto 
valon syttymisestä ei kysytty, koska ei osannut 
rakentaa virtapiiriä Ei osallistunut opetukseen, käsitteet vaikeita 

      



oppilas 8 
Kysymys haastattelu 1 haastattelu 2 
Mikä on johdin? ei tiedä   
Mikä on lamppu? tuottaa sähköä 
Mikä on sähköpari ei tiedä   
Mikä on virtapiiri ei tiedä 
Mikä on avoin ja suljettu virtapiiri ei kysytty   

Tunnistus:     
johdin oikein 
lamppu oikein   
sähköpari oikein 
Miten virtapiiri liittyy näihin? ne yhdistetään, tulee virtapiiri   

Virtapiirin rakentaminen, miten onnistui? 
rakensi suljetun virtapiirin ensin väärin,  
mutta korjasi heti oikeaksi   

Miten näytti/selitti avoimen virtapiirin? molemmat johtimet sähköparin navoista lamppuun 
Miten näytti/selitti  suljetun virtapiirin? yksi johdin sähköparista lamppuun   
Miten nämä liittyy kattolampun 
toimintaan? sähköparista tulee virtaa lamppuun 
      

Ymmärsikö kaksinapaisuuden? 
sähköparin molemmista navoista menee  
virtaa lamppuun 

      
Miksi lamppuun syttyy valo? sähköparista tulee virtaa, joka sytyttää valon 
Yhteenveto Käsitteet outoja, mutta tunnistus onnistuu.   
 



 

Liite 5: Litterointien koonti numeerisiksi arvoiksi. 

Haastattelu 1 oikein väärin huomioitavaa 

Käsitteiden selittäminen (oikein/väärin)       

K1: johdin 1 7 

vastaus hyväksytty oikeaksi, jos oppilas osasi sanoa, että siinä kulkee sähkö ja että sillä  

voi yhdistää komponentteja 

K2: lamppu 7 1 

vastaus hyväksytty oikeaksi, jos oppilas osasi mainita valon,  

kytkimen tai kertoa esimerkin 

K3: sähköpari 1 7 

vastaus hyväksytty oikeaksi, jos oppilas on osannut nimetä sen paristoksi tai kertoa, että 

se antaa virtaa/sähkö jollekin  

K4: virtapiiri 0 8   

K5: Avoimen ja suljetun virtapiirin selittäminen  

(oikein/väärin/ei kysytty) 0 0 Tätä ei kysytty, jos ei osannut vastata edelliseen kysymykseen 

Käsitteiden tunnistaminen (oikein/väärin)       

K6: johdin 5 3   

K7: lamppu 8 0   

K8: sähköpari 5 3   

K9: Virtapiirin liittyminen käsitteisiin  (oikein/väärin) 4 4 

vastaus hyväksytty oikeaksi, jos oppilas osasi ilmaista, että virtapiiri liittyy sähköön ja se 

voidaan rakentaa annettujen välineiden avulla 

K10:Virtapiirin rakentaminen oikein  

(onnistui/ei onnistunut) 5 3 vastaus hyväksytty oikeaksi, jos oppilas rakensi suljetun tai avoimen virtapiirin 

K11: Avoin virtapiiri (oikein/väärin) 1 7   

K12: Suljettu virtapiiri (oikein/väärin) 2 6   

K13: Kattolampun toiminnan liittyminen  ko. asiaan 

(oikein/väärin) 2 2 4 oppilaalta ei kysytty 

K14: Syy valon syttymiseen lampussa  (oikein/väärin) 4 2 2 oppilaalta ei kysytty 

Yhtä  

johdint

a pitkin 

Kahta  

johdinta 

pitkin 

Ei osannut  

sanoa / ei kysytty 

K15: sähkön suunta sähköparista molempia  

johtimia pitkin/yhtä jodinta pitkin 1 3 4 oppilasta ei osannut ilmaista asiaa 

16: Kaksinapaisuuden ymmärtäminen (kyllä/ei) 0 8   



Haastattelu 2 oikein väärin huomioitavaa 

Käsitteiden selittäminen (oikein/väärin)       

K1: johdin 5 2   

K2: lamppu 7 0   

K3: sähköpari 5 2   

K4: virtapiiri 3 4 vastaus hyväksytty oikeaksi, kun oppilas osasi kertoa, että siinä kulkee sähkö 

K5: Avoimen ja suljetun virtapiirin selittäminen  

(oikein/väärin/ei kysytty) 3 0 

4 oppilaalta ei kysytty. Ne, jotka vastasivat oikein edelliseen,  

vastasivat oikein myös tähän. 

        

Moniste (kaikki oikein/kaikki väärin) 5 2   

Käsitteiden tunnistaminen (oikein/väärin)       

K6: johdin 7 0   

K7: lamppu 7 0   

K8: sähköpari 7 0   

K9: Virtapiirin liittyminen käsitteisiin  (oikein/väärin) 4 3   

K10:Virtapiirin rakentaminen oikein  (onnistui/ei 

onnistunut) 7 0 vastaus hyväksytty oikeaksi, jos oppilas rakensi suljetun tai avoimen virtapiirin 

K11: Avoin virtapiiri (oikein/väärin) 5 2 

vastaus hyväksytty oikeaksi, jos oppilas osasi selittää tämän kysymyksen aikana tai 

jälkeen avoimen ja suljetun virtapiirin oikein 

K12: Suljettu virtapiiri (oikein/väärin) 5 2   

K13: Kattolampun toiminnan liittyminen  ko. asiaan 

(oikein/väärin) 2 4 1 oppilaalta ei kysytty 

K14: Syy valon syttymiseen lampussa  (oikein/väärin) 7 0 2 opp. Osasi kertoa vain, että sähkö saa valon aikaiseksi 

K15 vain niistä, jotka eivät ymmärtäneet  

kaksinapaisuutta (5 oppilasta) 

Yhtä  

johdint

a pitkin 

Kahta  

johdinta 

pitkin 

Ei osannut  

sanoa / ei kysytty 

K15: sähkön suunta sähköparista molempia  

johtimia pitkin/yhtä jodinta pitkin 3 1 1 oppilas ei tiennyt, jakauma niistä, jotka eivät  ymmärtäneen kaksinapaisuutta. 

16: Kaksinapaisuuden ymmärtäminen (kyllä/ei) 2 5   

 



 

Liite 6: Teknologipainotteisen luokanopettajakoulutuksen Pedagoginen seminaari II –kurssin 

sähkösarjan osat teline sähköparille, teline lampulle ja lamppu sekä johtimet. 

 

 


