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Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa on selvitetty, kuinka hyvin yhdeksäsluokkalaiset ymmärtävät fysiikan

käsitteet massa ja paino. Inspiraatio tutkimuksen tekemiseen löytyi tutkijan huomiosta

ihmisten virhekäsityksistä fysiikasta. Tutkimuksen kohdejoukoksi valittiin yhdeksäsluok-

kalaiset, joilla virhekäsitykset fysiikan peruskäsitteistä voivat vaikuttaa fysiikan oppimi-

seen negatiivisesti tulevaisuudessa. Virhekäsityksien korjaaminen varhaisessa vaiheessa

voisikin edistää yhdeksäsluokkalaisten opiskelumotivaatiota tulevissa fysiikan opinnois-

sa.

Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tapaustutkimus, jossa aineistoa analysoitiin

pääasiassa teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä, jonka jälkeen oppilaiden ymmärrystä pei-

lattiin Benjamin Bloomin vuonna 1956 luomaan taksonomiaan sekä opetussuunnitel-

maan. Analysoitava aineisto kerättiin lukukauden 2016 - 2017 aikana kyselyllä, johon

osallistui yhteensä 111 yhdeksäsluokkalaista neljästä eri koulusta. Kyselyssä oli viisi eri-

laista massaa ja painoa koskevaa kysymystä, jotka testasivat oppilaiden kvalitatiivista ym-

märrystä. Tehtävissä oppilaiden tuli valita oikea vaihtoehto ja perustella valintansa lyhyes-

ti omin sanoin.

Tärkeimpänä tutkimustuloksena selvisi, että suurin osa yhdeksäsluokkalaisista sekoitti

käsitteet massa ja paino toisiinsa. Lähes kaikki oppilaat ymmärsivät kappaleen massan

kuvaavan kappaleessa olevan aineen määrää, mutta siitä huolimatta suurin osa ajatteli

massan muuttuvan, jos kappale vietäisiin esimerkiksi Kuuhun. Lisäksi tutkimuksessa sel-

visi, että vain muutama oppilas osasi kertoa, mitä massan hitaudella tarkoitetaan. Painon

ja painavan massan tapauksessa oppilaat pääsivät Bloomin taksonomian toiselle tasolle,

jolloin käsitteiden määritelmien lisäksi he osasivat perustella vastauksiaan yksinkertai-

simmissa tehtävissä. Hitaan massan ymmärryksessä oppilaat eivät päässeet edes Bloomin

taksonomian ensimmäiselle tasolle.
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Massan hitauden huono ymmärrys johti siihen, että oppilaat ajattelivat kahdesta eri kap-

paleesta suuremman massan omaavan putoavan aina ensin maahan, jos ne pudotettaisiin

samalta korkeudelta yhtäaikaa. Toissijaisesti tutkimuksesta selvisi, että osalla oppilaista

oli heikko ymmärrys painovoimasta, mikä ilmeni siten että he kuvittelivat painovoiman

loppuvan, jos mentäisiin avaruuteen tai Kuuhun.

Tässä työssä saadut tulokset käsitteiden massa, paino ja gravitaatio ymmärryksestä ovat

yhtäpitäviä aikaisemmin tehtyjen tutkimuksien kanssa. Lisäksi tässä tutkimuksessa saa-

tiin merkittäviä tuloksia oppilaiden ymmärryksestä massan hitaus-käsitteestä, jota on tut-

kittu huomattavasti vähemmän. Massan hitauden ymmärtäminen on edellytys esimerkiksi

mekaniikan peruslakien oppimiselle. Tämän vuoksi massan hitaus-käsittettä tulisi fysii-

kan opetuksessa painottaa ja oppilaiden osaamista tulisi seurata tulevaisuudessa.

Tutkimuksen tulokset tarjoavat monipuolisia jatkotutkimusmahdollisuuksia koskien mas-

san, painon ja gravitaation ymmärrystä. Erityisesti massan hitaus-käsitteen ymmärtämi-

sen taso olisi opetuksen kannalta tärkeä selvittää perus- ja keskiasteella. Lisäksi tutkimus

antaa hyvän teoreettisen lähtökohdan tutkimukselle, jolla pyrittäisiin löytämään opetus-

keinoja, jotka sopisivat parhaiten massan ja painon opetukseen fysiikassa.

Avainsanat: massa, paino, ymmärrys, tieto, gravitaatio
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1 Johdanto

Olen ollut jo kauan sitä mieltä, että opettaminen on helppoa. Tarvitsee vain jakaa omaa

tietämystä jostain aiheesta. Se, mikä on vaikeaa, on saada oppilaat motivoitumaan ja ym-

märtämään opetettu asia.

Jos oppilaat olisivat vain "tyhjiä kankaita", joihin voisi vain maalata tiedon, niin yllä oleva

väite voisi jollain tavalla ehkä pitääkin paikkansa [1]. Tällainen tilanne on kuitenkin täysi

mahdottomuus, sillä ihmisen kohtaamat kokemukset merkitsevät aina oppimista [2]. Näin

ollen oppilaiden astuessa koulutaipaleelle heillä on jo oma käsitys maailmasta ja sen il-

miöistä, joka on muodostunut omien havaintojen pohjalta. Fysikaaliset ilmiöt, joita lapset

näkevät ja kokevat arkielämässä on helppo selittää itselle omien havaintojen ja maalais-

järkeilyn avulla. Itse asiassa siinä tilanteessa, kun ei muuta tietoa asiasta ole, niin maalais-

järkeily on lähes ainoa tapa selittää ilmiöitä [3]. Tällainen ajattelu ei välttämättä ole täysin

tieteellisesti korrektia, mutta se voidaan "päivittää"oikeaksi tieteelliseksi ymmärrykseksi

[4, 3]. Oppilaiden omat käsitykset ja ennakkoluulot eivät siis aina ole välttämättä huono

asia. Fysiikassa yksi merkittävä esimerkki tällaisesta virheellisestä käsityksestä on myös

tämän tutkimuksen aihe eli massa ja paino. Arkisessa puhekielessä termejä massa ja pai-

no käytetään synonyymeinä tai muuten väärässä merkityksessä, minkä takia nämä kaksi

fysiikassa käytettyä eri termiä sekoittuvat keskenään. Tämän tutkimuksen ensisijaisena

tutkimuskysymyksenä onkin selvittää, minkälainen ymmärrys yhdeksäsluokkalaisilla on

massasta ja painosta. Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin yhdeksäsluokkalaiset, koska

käsitteet massa ja paino on heille jo edellisinä vuosina opetettu ja näin käsitteiden tulisi

olla heille tuttuja.

Sinnikkyys on oppilaille ominainen piirre, jolla he suojelevat omia käsityksiään. Sinnik-

kyydellä tarkoitetaan tässä kykyä pitää kiinni jostain jo opitusta asiasta. Sillä, onko käsi-

tys tieteellisesti oikea vai väärä ei oppilaalle itselleen ole väliä, vaan hänelle hänen oma
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käsityksensä on ainoa ja oikea [5]. Tällaisen ajattelun takia oppilas kohtaa päivittäin vas-

toinkäymisiä, jotka sotivat hänen omia ajatuksia ja käsityksiä vastaan. Vastoinkäymisis-

tä huolimatta sinnikkäimmät oppilaat eivät suostu päästämään irti omasta käsityksestään

vain sen takia, että joku sanoo sen olevan väärä [6]. Kaikista tehokkain keino istuttaa op-

pilaaseen oikeaa tietoa on näyttää hänelle konkreettisesti, että hänen ymmärryksessä on

paikattavaa. Fysiikan oppitunnilla tämän voisi toteuttaa esimerkiksi fysiikan demonstraa-

tiolla, joka osoittaa oppilaan silmien edessä hänen ajatuksensa vääräksi. Yllä mainittu asia

olisi jokaisen ihmisen tärkeä ymmärtää, sillä siitä huolimatta, että tässä on puhuttu vain

oppilaiden sinnikkyydestä, samaa ongelmaa löytyy myös aikuisilla [5].

Virhekäsitys massasta tai painosta voi rajoittaa paljon fysiikan opiskelua. Massa ja pai-

no ovat lähes jokaisella fysiikan kurssilla esiin tulevia termejä (varsinkin massa), joten

jos oppilaan ymmärrys termeistä on heikko voi pahimmassa tapauksessa viaton virhea-

jattelu kumuloitua isommaksi virhekäsitykseksi, jonka selvittäminen voi viedä oppilaan

motivaation fysiikan opiskeluun [3] [7]. Massa ja paino eivät myöskään ole ainoat asiat,

joissa oppilailla on virhekäsityksiä. Virhekäsityksiä syntyy jokaisessa oppiaineessa ja jo-

kaisella kouluasteella sekä aikuisuudessa. Tällaiset virhekäsitykset olisi helppo korjata

varhaisessa vaiheessa, jos ne vain huomattaisiin tarpeeksi ajoissa. Virhekäsityksen no-

pealla korjaamisella oppilaan oppimista tehostettaisiin jo pelkästään sillä, että oppilaan

koulumotivaatio ei pääsisi romahtamaan [7].

Massan, Paino ja Gravitaatio luokitellaan fysiikassa rajapinta-käsitteiksi (kts. Bar et al.

[8]). Tällä tarkoitetaan, että massa, paino ja gravitaatio ovat niitä fysiikan käsitteitä, jotka

määrittävät paljon oppilaiden tulevaa fysiikan ymmärrystä. Siksi massa, paino ja gravi-

taatio ovat käsitteitä, joiden opettamiseen tulisi panostaa todella paljon fysiikan oppitun-

neilla. [8]
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Tämän työn ensimmäisissä kappaleissa tutustutaan tarkemmin tutkimuksessa käytettyyn

teoriaan ja metodologiaan eli käydään läpi, minkälaisia tieteellisiä menetelmiä tutkimuk-

sessa on käytetty. Tämän jälkeen esitellään tutkimuksen punainen lanka eli tutkimuskysy-

mykset, jota seuraa tutkimuksen toteutus ja eettiset ratkaisut. Eettisissä ratkaisuissa pyri-

tään esittelemään erilaisia kompastuskiviä, jotka voisivat horjuttaa tutkimuksen luotetta-

vuutta, ja niiden ratkaisuja. Tutkimuksen toteutus kappaleessa käydään läpi, millä tavalla

työssä on käytetty aikaisemmin mainittuja tutkimusmenetelmiä. Tässä kappaleessa esitel-

lään myös kysely, jonka avulla aineisto on kerätty. Kappaleen 5 lopussa esitellään myös

aineiston analysointiin liittyviä seikkoja. Ennen tutkimuksen johtopäätöksiä käydään lä-

pi vielä kyselyllä saatu aineisto, jonka perusteella tehdään johtopäätökset. Johtopäätökset

kappaleessa pohditaan vielä erikseen tutkimuksen luotettavuutta ja mahdollisia jatkotut-

kimuksia.
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2 Teoreettinen viitekehys

2.1 Ymmärtäminen ja tieto

Koululaitoksissa kautta aikojen on tähdätty siihen, että oppilaat ymmärtäisivät opetetun

asian. Tämä on hieman ironista, sillä painimme vielä tänä päivänäkin kysymysten kuten:

”Mitä on ymmärrys?” tai ”Miten ymmärrys ja tieto eroavat toisistaan?” kanssa [9]. Ben-

jamin Bloom kehitti vuonna 1956 taksonomian, joka jakaa tiedon neljään eri päätyyppiin:

1. Faktuaalinen tieto: Tieto esimerkiksi jostain termistä tai kaavan muuttujasta.

2. Konseptualistinen tieto: Tieto vähän laajemmasta asiakokonaisuudesta esimerkiksi

sanasto tai lauserakenne. Fysiikassa esimerkiksi kaava, joka kuvaa voiman aiheut-

tamaa kiihtyvyyttä kappaleeseen F = ma.

3. Proseduraalinen tieto: Tieto siitä, miten edellä olevaa laajempaa asiakokonaisuutta

käytetään. Esimerkiksi fysiikan kaavan käyttäminen jossakin yhteydessä.

4. Metakognitiivinen tieto: Tieto omista vahvuuksista ja oman tiedon tasosta. [10]

Silloin kun oppilas ymmärtää jonkin asian, hän pystyy myös näyttämään sen esimerkik-

si soveltamalla omaa tietoaan. Ymmärtäessään oppilaan tulisi myös pystyä selittämään

se, miksi jokin lähestymistapa, metodi tai lause on oikein tai väärin [9]. Uusi tieto tu-

lisi myös osata integroida jo olemassa olevan tiedon kanssa yhteen. Tämä osoittaa, että

oppilas pystyy ymmärryksen pohjalta laajentamaan ymmärtämäänsä kokonaisuutta [10].

Bloomin taksonomiaan osaamisen tasoista paneudutaan enemmän seuraavassa kappalees-

sa.
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Ymmärtämisen ja tiedon eroavaisuus voidaan esittää helposti muutamalla vertauksella:

[9]

1. Faktat voidaan kategorisoida tietämykseen, mutta tieto siitä, mitä nuo faktat tarkoit-

tavat, on ymmärrystä.

2. Tiedon pohjalta voidaan sanoa onko jokin väite oikein vai väärin, mutta jos asian

ymmärtää, silloin tulisi pystyä kertomaan, miksi väite on oikein tai väärin. Ymmär-

ryksen kannalta voidaan myös analysoida asiaa hienostuneemmin ja ymmärretään,

että välttämättä asia ei ole niin mustavalkoinen, että se voitaisiin jakaa oikeaan tai

väärään.

3. Ymmärtäessään ihminen pystyy analysoimaan, kannattaako omaa tietoa tuoda kes-

kustelussa esille.

Tässä tutkimuksessa oppilaiden ymmärrystä ja tietoa testataan kyselyllä. Kysely on suun-

niteltu siten, että osaan niistä pystyy vastaamaan perustietämyksen tai muistin avulla, mut-

ta suurimpaan osaan vaaditaan asian soveltavaa ymmärrystä.

2.1.1 Bloomin taksonomia

Bloomin taksonomia on esitys, joka auttaa määrittelemään osaamisen tason. Taksonomian

mukaan osaamisen taso pystytään jakamaan kuuteen eri kategoriaa, joista edellinen tulee

olla omaksuttu, ennen kuin seuraavaan on mahdollista päästä [10]. Kaikista vähäisimpänä

osaamisen tasona Bloom pitää asioiden muistamista ja parhaimpana osaamisen tasona hän

pitää uusien asioiden tuottamista. Taulukkoon 1 on kerätty kaikki Bloomin kehittämät

osaamisen tasot selityksineen.

Tässä tutkimuksessa pidetty kysely muodostui tehtävistä, jotka vaativat oppilailta suurim-

maksi osaksi muistamista, ymmärrystä ja soveltamista. Tämä tarkoittaa, että jos oppilas

oli päässyt Bloomin taksonomian kolmannelle tasolle, hän ymmärsi termit massa ja paino

todella hyvin.
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Taso nro. Taso Selitys Esimerkki
1 Muistaminen Pystyy palauttamaan

muistista mieleen

asioita.

Muistaa tärkeät päivä-

määrät.

2 Ymmärtäminen Pystyy tuottamaan tar-

koituksen muistetuille

asioille.

Esimerkiksi selitys

laskukaavassa oleville

suureille.
3 Soveltaminen Osaa käyttää tietoa

muussa yhteydessä.

Osaa käyttää kaavaa

muussakin tilanteessa

kuin missä se on opittu.
4 Analysointi Osaa pilkkoa tietonsa

pienempiin osiin ja ym-

märtää jokaisen osan

tuoman arvon.

Osaa päätellä mistä

kaavalla laskettu tulos

on peräisin.

5 Arviointi Osaa tehdä päätelmiä

saamansa tiedon poh-

jalta.

Pystyy perustelemaan

onko laskussa käytetty

kaava tai metodi paras

mahdollinen.
6 Tuottaminen Osaa järjestellä asioi-

ta uudestaan ja pystyy

tuomaan sitä kautta uut-

ta tietoa.

Pystyy tekemään hypo-

teeseja saadun aineis-

ton tai tiedon pohjalta.

Taulukko 1: Bloomin taksonomian kuusi eri tiedollista tavoitetta täydelliseen osaamiseen

[10].
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2.1.2 Opetussuunnitelman tavoitteet fysiikan oppiaineessa

Valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan on listattu iso määrä erilaisia tavoitteita eri vuo-

siluokille ja oppiaineille. Jokaisella koululla ja opettajalla on velvollisuus seurata ja nou-

dattaa näitä tavoitteita ja säädöksiä. Tällä pyritään varmistamaan opetuksen tasa-arvo ja

laatu, sekä luomaan oppilaiden kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle hyvät lähtökohdat

[11].

Tutkimuksen aineiston keräyksen aikana voimassa olevan opetussuunnitelman arvioin-

nin kriteerit hyville (arvosana 8) fysiikan tiedoille ja niiden käyttämiselle ovat [11]:

1. Oppilas osaa kuvata ja selittää ilmiöitä fysiikan keskeisten käsitteiden avulla. Op-

pilas osaa yhdistää ilmiöön siihen liittyvät ominaisuudet ja ominaisuuksia kuvaavat

suureet.

2. Oppilas osaa käyttää yksinkertaisia malleja ja tehdä ennusteita sekä harjoittelee yk-

sinkertaisten mallien muodostamista mittaustuloksista. Oppilas osaa kuvata mallia

ja nimetä mallin rajoituksia tai puutteita.

3. Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tieto-

lähteitä. Oppilas osaa ilmaista ja perustella erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominai-

sella tavalla.

4. Oppilas osaa kuvata fysiikkaan liittyvien esimerkkien avulla luonnontieteellisen tie-

don luonnetta ja kehittymistä. Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla tieteellisiä

tapoja tuottaa tietoa.

5. Oppilas osaa käyttää vuorovaikutuksen ja liikkeen sekä sähkön keskeisiä käsitteitä,

olioita, ilmiöitä, ominaisuuksia, suureita, malleja ja lakeja tutuissa tilanteissa.

6. Oppilas osaa käyttää fysiikan tietojaan ja taitojaan monialaisessa oppimiskokonai-

suudessa tai tilanteessa, jossa fysiikkaa sovelletaan eri ympäristöissä.
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Tässä työssä oppilaiden osaamista tullaan peilaamaan yllä olevista kriteereistä erityisesti

kohtiin 5 ja 6 ja osittain myös kohtiin 1 ja 3. Jotta oppilaan ymmärrys massasta ja painos-

ta olisi arvosanan kahdeksan arvoinen, tulisi hänen siis osata käyttään käsitteitä tutuissa

tilanteissa ja osata soveltaa tietojaan erilaisiin ympäristöihin (kohdat 5 ja 6). Lisäksi op-

pilaiden tulisi osata kuvailla tapahtuvia ilmiöitä, sekä perustella erilaiset fysiikan tilanteet

massan ja painon avulla (kohdat 1 ja 3).

2.2 Massa ja gravitaatio

Kun kappale pudotetaan joltain korkeudelta Maan pinnalla, sen kiihtyvyys ei riipu ma-

teriaalista tai sen fysikaalisesta olotilasta [12]. Tämän voi helposti empiirisesti huomata

pudottamalla kaksi saman kokoista, mutta eri massaista kappaletta esimerkiksi talon ka-

tolta ja toteamalla, että kappaleet osuvat maahan yhtä aikaa. Apollo 15:n miehistö suoritti

kokeen myös Kuun pinnalla vasaralla ja höyhenellä. Kokeessa huomattiin, että kun ilman-

vastus ei ole läsnä, kaksi eri massaista kappaletta putoavat yhtä nopeasti, koska kappaleet

kiihtyvät vain painovoimakentän vaikutuksesta [13].

Massalla on klassisessa fysiikassa kaksi eri merkitystä, joiden molempien tulisi olla yh-

deksäsluokkalaiselle tuttuja. Ensimmäinen on hidas massa, jolla tarkoitetaan massan ky-

kyä vastustaa liiketilan muutosta. Toinen on puolestaan painava massa, jolla tarkoitetaan

massan kykyä aiheuttaa ja tuntea kappaleiden välistä gravitaatiovuorovaikutusta [14] [15].

Näiden lisäksi massa kuvaa myös kappaleessa olevan aineen määrää [15]. Koska kappa-

leen massa on kappaleen perusominaisuus, sen suuruus on riippumaton kappaleen ym-

pärillä olevasta maailmasta. Tämän tulisi olla selvää yhdeksäsluokkalaiselle [14] [15].

Massan yksikkö SI-järjestelmässä on 1 kilogramma (1 kg) [16].

Voima = Hidas massa · Kiihtyvyys.→ F = mhidas · a (1)
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Dynamiikan peruslain mukaan voima F antaa kappaleelle kiihtyvyyden a, jonka suuruus

riippuu kappaleen massasta m(hidas massa) ja voiman suuruudesta F . (1) Mitä suurem-

paa massaa yritetään saada liikkeelle, sitä suurempi voima tarvitaan kiihtyvyyden a saa-

vuttamiseksi. Tämän takia massaa kutsutaan usein hitauden mitaksi [14].

1680-luvulla tiedemies nimeltä Isaac Newton huomasi, että Kuu pysyy radallaan, kos-

ka Kuun ja Maan välillä on vetovoima. Hän huomasi myös, että vetovoima on suoraan

verrannollinen Kuun (mp) ja Maan (M) massoihin ja kääntäen verrannollinen niiden vä-

lisen etäisyyden neliöön (2) [17]. Alaindeksi p viittaa painavaan massaan.

F ∝ M ·mp

r2
. (2)

Jotta relaatio (2) saisi absoluuttisen arvon, lisäsi Newton siihen vakiokertoimen (gravi-

taatiovakio), jonka hän sai laskettua tietäessään Maan massan ja Maassa vallitsevan pu-

toamiskiihtyvyyden. Isaac Newton laski gravitaatiovakiolle arvon, joka eroaa vain 10 %

nykyisestä mitatusta arvosta. Newton arvioi gravitaatiovakiota laskiessaan Maan tihey-

deksi 5 g/cm3, jonka avulla hän sai laskettua Maan massan [14]. Tarkempi, kokeellinen

arvo gravitaatiovakiolle saatiin vuonna 1797 Henry Cavendishin kehittämässä kokeessa,

jossa todella kevyen langan varassa roikkui vaakatasossa tanko, jonka molempiin päihin

oli kiinnitetty metallipallot. Tangon kanssa samaan tasoon oli laitettu toiset massaltaan

suuremmat pallot, jotka vetivät tangossa olevia palloja puoleensa, jonka johdosta lanka

kiertyi. Kun langan ominaisuudet tunnettiin, pystyttiin laskemaan metallipallojen välinen

vetovoima ja samalla saatiin kokeellinen arvo gravitaatiovakiolle G [14]. Nykyinen em-

piirinen arvo gravitaatiovakiolle on 6, 67259 · 10−11Nm2/kg2 [18].

Gravitaatiovakion kanssa kahden kappaleen välinen vetovoima voidaan ilmaista seuraa-
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vasti:

F = G · M ·mp

r2
. (3)

Relaatioista (1) ja (3) seuraa

mhidas · a = G · M ·mp

r2
(4)

→ a =
G ·M
r2

· mp

mhidas

. (5)

Koska useiden kokeiden perusteella on todettu, että kiihtyvyys tietyssä painovoimaken-

tässä (jonka on luonut massa M ) on kaikille kappaleille sama riippumatta niiden ominai-

suuksista tai olotiloista, tulee hitaan ja painavan massan suhde olla yksi. Tästä johtuen

kappaleen hidas ja painava massa ovat yhtä suuret ja [12]

a =
G ·M
r2

· mp

mhidas

(6)

a =
G ·M
r2

. (7)

Tätä kiihtyvyyttä kutsutaan myös kappaleiden putoamiskiihtyvyydeksi eri taivaankappa-

leilla. Yhtälössä (7) M on taivaankappaleen massa ja r on etäisyys taivaankappaleen kes-

kipisteeseen.

2.3 Paino

Filosofit ovat yrittäneet selittää painoa jo antiikin kreikasta lähtien. Platon kuvaili kes-

kusteluissaan, että jos kahteen kappaleeseen kohdistetaan nostavaa voimaa, niin painavil-

la kappaleilla oli tapana painua alas voimaa vastaan, kun taas kevyet kappaleet nousivat

ylöspäin voiman mukana [19]. Yleiskielessä kappaleen painolla tarkoitetaan kappaleen

ominaisuutta olla painava eli sen nostaminen vaatii voimaa. Raskaalla kappaleella on suu-

rempi paino kuin kevyellä kappaleella [14].
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Nykyisen klassisen fysiikan käsitys painosta juontaa juurensa Isaac Newtonin vuonna

1686 julkaistuun teokseen ”Philosophie naturalis principia mathematica”, jonka mukaan

kahden kappaleen välille muodostuu vetovoima (painovoima), jonka suuruus on verran-

nollinen kappaleiden massaan ja kääntäen verrannollinen niiden välisen etäisyyden neli-

öön [17].

Koska Maan massa on Maassa oleviin kappaleisiin verrattuna paljon suurempi, paino voi-

daan ajatella voimaksi, joka aiheuttaa kappaleiden putoamisen. Samasta syystä puhutaan

usein vain Maan vetovoimasta eli painovoimasta [15]. Tällöin kappaleen paino voidaan

laskea helposti dynamiikan peruslain F = ma mukaan, missä kiihtyvyys a on kappaleen

putoamiskiihtyvyys ja m on kappaleen massa.

Maassa olevan kappaleen putoamiskiihtyvyys on n. 9.82m/s2, joka voidaan laskea yh-

tälöllä (7) käyttämällä Maan massalle arvoa M = 5.9723 · 1024 kg ja säteelle arvoa

r = 6371.008 km [20]. Tällöin 70 kg kappale Maassa painaa n. 687,4 N. Samalla ta-

valla voidaan laskea putoamiskiihtyvyys Kuussa. Putoamiskiihtyvyydeksi Kuussa (massa

= n. 7, 346 · 1022 kg ja säde = n. 1737000 m) [21] saadaan n. 1.62m/s2, joka on noin kuu-

desosa Maan putoamiskiihtyvyydestä. Jos 70 kg kappale viedään Kuuhun, sen paino olisi

n. 113,4 N eli myös noin kuudesosa verrattuna Maassa mitattuun painoon. Koska kap-

paleen paino riippuu siitä, minkälainen putoamiskiihtyvyys siihen vaikuttaa, on se silloin

paikkariippuvainen.

Useimmissa peruskoulujen oppikirjoissa opetetaan, että Maa vetää 1 kg suuruista mas-

saa n. 10 N:n voimalla puoleensa. Tämä on hyvä ja yksinkertainen approksimaatio to-

delliselle arvolle ottaen huomioon, että se on helppo muistaa ja sillä on helppo laskea

[15, 22].
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2.4 Aiemmat tutkimukset massasta, painosta ja gravitaatiosta

Pablico tutki lukiolaisten virhekäsityksiä koskien voimaa ja gravitaatiota [23]. Tutkimuk-

sessa Pablico huomasi mm. että monet oppilaat ajattelivat, että Kuussa tai avaruudessa

ei ole ollenkaan painovoimaa. Tutkimuksen mukaan oppilaat ajattelivat myös, että paino-

voima vaikuttaa kappaleisiin vain silloin, kun ne ovat liikkeessä [23].

Vuonna 2014 julkaistussa tutkimuksessa Stamenkovski [24] pyrki selvittämään seitse-

mäsluokkalaisten (12-14-vuotiaat) ymmärrystä massasta. Tutkimuksessa selvisi, että seit-

semäsluokkalaisten kvalitatiivinen ymmärrys oli vajavainen, ja he sekoittivat kappaleen

massan kappaleen tiheyden ja painon kanssa. Myös massan hitauden huono ymmärrys in-

dikoi sitä, että oppilaiden on helpompi liittää massa kappaleessa olevaan aineen määrään

[24].

Bar et al. suorittivat tutkimuksen, jossa oli tarkoituksena selvittää ja samalla tarjota opet-

tajille selkeää tietoa siitä, missä vaiheessa ja kuinka hyvin eri ikäiset oppilaat ymmärtävät

fysiikan käsitteet massa, paino ja gravitaatio. Tutkimuksessa huomattiin, että noin 35 %

10-vuotiaista ja 77 % 14-vuotiaista oppilaista osasi sanoa, että massa ja paino ovat eri

asioita. Kun oppilailta kysyttiin painosta, voiman sijaan oppilaat kuvailivat painoa enem-

mänkin sanomalla, että se "tuntuu painavalta". Tämä osoittaa, että oppilaiden ajatuksia

ohjailee paljon heidän omat havainnot ympäristöstä. Tutkimuksessa huomautettiin myös,

että koska oppilailla on tällainen käsitys painosta, painottomuus-käsite tulee olemaan op-

pilaille vaikea asia oppilaille. Tutkimuksesta huomattiin myös, että oppilaat yhdistivät

gravitaation ja Maan ilmakehän keskenään ja näin oppilaat ajattelivat painovoiman lop-

puvan, kun mennään avaruuteen tai esimerkiksi Kuuhun. [8]
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3 Metodologinen lähestymistapa

Tutkimuksen ensisijaisena menetelmäsuuntauksena käytettiin kvalitatiivista eli laadullista

tutkimusta, mutta myös hieman kvantitatiiviselle eli määrälliselle suuntaukselle. Päätut-

kimussuuntauksena tutkimuksessa käytettiin fenomenografista tutkimussuuntausta.

3.1 Kvalitatiivinen tutkimus

Vaikka yleisesti kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimusote mielletään kilpailevan kes-

kenään ja vaikka monet yliopistot luokittelevat metodiopetuksensa kvalitatiivisiin ja kvan-

titatiivisiin menetelmiin, ei se estä niitä käytettäväksi myös yhdessä. Itseasiassa kvantita-

tiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä voidaankin pitää toisiaan tukevina suuntauksina eikä

toistensa vastakohtina [25]. Tämän toteaa myös Töttö kirjassaan ”Pirullisen positivismin

paluu”. [26] Kirjassaan Töttö muistuttaa myös, että molempia otteita tarvitaan yhtä lailla,

ja niille löytyy aina oma paikka ja tärkeys.

Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on se, että meidän kokemamme maailma ei ole

yksiselitteinen. Tällöin tutkimuksen tarkoituksena on todellisen elämän kuvaaminen. To-

dellista elämää kuvatessa tulee tutkimuksessa pyrkiä mahdollisimman kokonaisvaltaiseen

ja objektiiviseen loppupäätelmään [27]. Tutkijan pitää kuitenkin ymmärtää ja ottaa huo-

mioon, että täydellistä objektiivisuutta ei voida saavuttaa, vaan tutkijan omat ajatukset

tulevat olemaan aina tutkimuksessa läsnä. Tällöin paras mahdollinen objektiivisuus voi-

daan saavuttaa ymmärtämällä oma subjektiivisuus tutkimuksen eri vaiheissa [31]. Hirs-

järvi, Remes ja Sajavaara [27] listaavat seitsemän eri piirrettä, jotka tulisi näkyä kvalita-

tiivisessa tutkimuksessa [27]:

1. Tutkimus on kokonaisvaltaista tiedon hankintaa ja sen aineisto on kerätty todelli-

sessa ja luonnollisessa ympäristössä.

2. Tutkija luottaa saamaansa aineistoon - oli se sitten lomake, kysely tai haastattelu.
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3. Tutkimuksen analyysin lähtökohtana ei ole teoria vaan aineisto, jonka pohjalta joh-

topäätöksiä pyritään tekemään.

4. Tutkimuksessa käytetään kvalitatiivisen tutkimuksen metodeja.

5. Kohdejoukko on valittu tutkimusta ajatellen eikä täysin satunnaisotoksella.

6. Tutkimussuunitelma ja tutkimus muokkaantuu tutkimuksen edetessä.

7. Jokaista tapausta tulee käsitellä ainutlaatuisesti ja aineistoa tulee tulkita sen mukai-

sesti.

Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta, koska se antaa parem-

mat lähtökohdat tulkita oppilaiden ymmärrystä avoimien kysymysten vastausten muo-

dossa. Avoimien kysymysten lisäksi oppilaille suunnattujen kysymysten seasta löytyy

myös monivalintatehtäviä, jotka antaa pientä roolia myös kvantitatiiviselle eli määrälli-

selle suuntaukselle.

3.2 Fenomenografia

Kvalitatiivisen tutkimuksen lajeista tutkimuksessa käytettiin fenomenografiaa ja tutki-

mustrategioina oli kysely- eli Survey-tutkimus ja tapaustutkimus. Fenomenografia on tut-

kimusote, joka pyrkii selvittämään ihmisten erilaisia käsityksiä ympäröivästä maailmasta.

Fenomenografi ajattelee ihmiset rationaalisina koneistoina, jotka liittävät kokemansa aina

johonkin yhteyteen. Tällä tavalla ihminen muodostaa käsityksiä omasta kokemuksestaan

[2]. Fenomenografia ei siten tutki ihmisen ajatteluprosesseja vaan ihmisen käsityksiä ky-

seessä olevista asioista [28]. Fenomenografian mukaan ihmisen käsitykset riippuvat hei-

dän saamistaan kokemuksista. Kaksi ihmistä voi hyvinkin kiistellä samasta asiasta ihan

vain sen takia, että heidän kokemukset ovat erilaiset [2]. Syy, minkä takia ihmisten käsi-

tykset ovat laadullisesti erilaisia, liittyy niiden kokemusperäiseen taustaan, joka vaihtelee
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yksilöittäin. Nämä jo kokemusperäisesti omaksutut käsitykset ohjailevat tulevaisuudes-

sa tapahtuvaa oppimista. Kaikessa opetuksessa tuleekin aina ottaa huomioon oppilaiden

tausta ja se minkälainen käsitys heillä on jo opetettavasta asiasta [2]. Fenomenografinen

tutkimus (ja samalla myös tämä tutkimus) etenee seuraavalla tavalla [2]:

1. Tutkija kiinnostuu jostain aiheesta, joka liittyy käsityksiin jostain asiasta. Usein

asialle on muodostunut useampi ristiriitainen tulkinta.

2. Tutkija päättää alkaa tutkimaan erilaisia mahdollisia käsityksiä asialle.

3. Tutkija kerää ensin itse tietoa aiheesta teoreettisesti ja organisoi tutkimusta varten

kaiken valmiiksi.

4. Tutkija kerää aineiston kohderyhmältä, jotka kertovat omista käsityksistään tutkit-

tavasta asiasta.

5. Aineiston keräämisen jälkeen tutkija pyrkii järjestelemään käsitykset yhdeksi isom-

maksi kokonaisuudeksi, joka kuvaa koko kohderyhmää.

Kvalitatiivinen tapaustutkimus keskittyy ja kerää aineistoa yksittäisistä tapahtumista, ti-

lanteista tai joukoista ja pyrkii aineiston pohjalta vastaamaan kysymyksin "miten" ja

"miksi". Aineisto on usein todella kompaktia ja intensiivistä tietoa ja se hankitaan usein

kyselyllä, haastatteluilla tai havainnoilla [27]. Tutkimusstrategia, jonka avulla aineisto ke-

rättiin tässä tutkimuksessa, oli Survey-tutkimus, jossa aineisto kerätään tietystä kohdejou-

kosta otetulta otokselta. Aineiston keruu tapahtuu usein kyselyillä tai haastatteluilla.Tässä

tutkimusessa aineisto kerättiin kyselyllä, josta lisää kappaleessa 5 (Tutkimuksen toteutus).

Survey-tutkimuksessa kerätyn aineiston avulla tutkija pyrkii kuvailemaan tutkimuksen ai-

heena olevaa ilmiötä. Tässä työssä käytetty tapaustutkimus on kuvailevaa tutkimusta, mi-

kä tarkoittaa, että tutkimuksella pyritään tutkimaan luonnollisessa tilassa olevaa ilmiötä,

eikä niinkään yleistämään tai luomaan teorioita aiheesta [28]. Vaikka tapaustutkimuksen

aineisto on usein haastattelu tai kysely, se ei kuitenkaan tarkoita, että tapaustutkimukset
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perustuisivat pelkästään kvalitatiiviseen perusteluihin, vaan myös kvantitatiivisella tutki-

musotteella on oma roolinsa tapaustutkimuksissa [28].
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4 Tutkimuskysymykset

Fysiikka on aina ollut yritys ymmärtää ympärillämme olevaa maailmaa. Tämän takia fy-

siikan tunneilla oppilaat törmäävät moniin puhekielessäkin käytettäviin käsitteisiin. Täl-

laisia käsitteitä voivat olla mm. aika, massa, gravitaatio ja paino [29]. Jos oppilaan käsitys

jostain fysiikan ilmiöstä tai käsitteestä on väärä, vaikuttaa se oppilaan tulevaan oppimi-

seen [1]. Myös, jos oikea selitys on ristiriidassa oppilaan oman aikaisemman käsityksen

kanssa, on oppilaan todella vaikea hylätä vanha väärä ymmärrys [6]. Tämän takia nuore-

na omaksuttu vääränlainen ymmärrys saattaa kummitella myös vanhemmalla iällä.

Edellä oleva on lyhyt johdanto ajatusprosessiin, jonka avulla tämän työn tutkimuskysy-

mykset on luotu. Lisäksi tutkimuskysymyksien luomisessa oli mukana myös teoreetti-

nen perehtyminen aihealueeseen. Koska tutkimuksen suurimpana tavoitteena oli selvittää

yhdeksäsluokkalaisten ymmärrys massasta ja painosta, ensimmäiseksi päätutkimuskysy-

mykseksi muodostui:

• Minkälainen ymmärrys yhdeksäsluokkalaisilla on fysiikan kannalta tärkeistä käsit-

teistä massa ja paino?

Lisäksi, jos tutkimuksessa selviää, että oppilaiden ymmärrys käsitteistä massa ja paino on

huono, työssä tullaan myös pohtimaan pinnallisesti mahdollisia syitä sille, miksi oppilail-

la on vaikeuksia sisäistää nämä käsitteet ja miten ymmärrystä saataisiin parannettua.
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5 Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksien tekemiseen liittyy paljon erilaisia eettisiä kysymyksiä, joita tutkijan tulee

ottaa huomioon. Eettisesti hyvää tutkimusta tehdessä on noudatettu hyvää tieteellistä käy-

täntöä, joka määritellään mm. erilaisten julkisten elimien kautta [27]. Hyvään tieteelliseen

käytäntöön kuuluu mm. rehellisyys, yleinen huolellisuus ja tarkkuus tutkimusta tehdessä

sekä muiden samasta aiheesta tehneiden tutkijoiden kunnioittaminen [30].

5.1 Aineisto

Tutkimuksen aineisto kerättiin pitämällä neljän sattumanvaraisesti valitun koulun yhdek-

säsluokkalaisille kysely (Liite 1), joka mittasi oppilaiden perusymmärryksen lisäksi myös

syvällistä ja soveltavaa ymmärrystä massasta ja painosta. Aineisto oli suurimmalta osin

kvalitatiivista aineistoa, jolla tarkoitetaan yksinkertaisesti aineistoa, joka on ulkoasultaan

tekstiä [31]. Tutkimukseen valittiin mukaan systemaattisella satunnaisotannalla Oulun

alueelta mukaan seitsemän eri peruskoulua. Näistä peruskouluista kolme tippui pois he-

ti alkuvaiheessa joko ajan vähyyden takia tai koska ne eivät vastanneet yhteydenottoi-

hin. Mukaan lähteneistä neljästä koulusta saatiin jokaisesta noin 15 - 40 eli yhteensä 111

yhdeksäsluokkalaista mukaan tutkimukseen. Kysely pidettiin anonyymisti, jolloin oppi-

laiden, opettajien tai koulujen nimiä ei kerätty, eikä niitä julkaista tässä tutkimuksessa.

Aineisto kerättiin kontrolloidulla kyselyllä, eli tutkija meni henkilökohtaisesti kouluille

jakamaan kyselyn kohdejoukolle. Samalla oppilaille kerrottiin tutkimuksesta ja sen tar-

koituksesta [27]. Tutkimukseen käytettiin kontrolloitua kyselyä posti- tai verkkokyselyn

sijaan sen takia, että jos kohdejoukolle tuli jotain kysymyksiä tutkimuksesta, niin pääsi

tutkija itse heti näihin vastaamaan. Aineisto kerättiin kyselyllä, eikä esimerkiksi haastat-

telulla sen takia, että tutkittavia asioita oli vähän ja vastaajia oli suhteellisen paljon. Tästä

syystä haastattelun tekemisessä ja analysoimisessa olisi mennyt kohtuuttoman kauan ai-

kaa. Edellisen lisäksi kysely toi lisäarvoa sillä, että se pystyttiin suunnittelemaan tarkem-
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min, jolloin sillä pystyttiin testaamaan tarkemmin tutkittavaa asiaa [28].

Koska tutkimuksen tarkoituksena oli mitata oppilaiden ymmärrystä, kysely pidettiin ajan-

kohdallisesti siten, että oppilaat olivat suorittaneet massaa ja painoa käsittelevät kurssit

noin kolme kuukautta ennen kyselyä. Tällä eliminoitiin se mahdollisuus, että oppilail-

la olisi asiat vain pintapuolisesti muistissa. Kyselyä suorittaessa myös kirjat ja kännykät

olivat kiellettyjä, eikä kavereiden kanssa ollut lupaa jutella. Kyselyn suorittaminen kesti

noin 15 - 20 minuuttia.

5.1.1 Tutkimusluvat ja aineiston säilytys

Jokaiseen tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista, eikä tämä tutkimus ollut

siitä minkäänlainen poikkeus. Tutkittaville tulee antaa riittävästi informaatiota tutkimuk-

sesta, jotta he voivat itse tehdä valinnan haluavatko osallistua tutkimukseen [30]. Aineis-

toa kerätessä oppilailla oli mahdollisuus olla vastaamatta kyselyyn, jos he eivät sitä halun-

neet tehdä. Myös jokaiselta tutkimukseen osallistuneelta koululta ja opettajalta kysyttiin

lupa ja oppilaiden vanhemmille laitettiin vähintään ilmoitus tutkimuksesta. (Liitteet 2-5)

Hyvän tieteellisen käytännön periaatteisiin kuuluu myös alkuperäisaineiston oikeanlai-

nen säilytys ja dokumentointi. Tämä antaa mahdollisuuden palata helposti aineistoon tut-

kimuksen julkaisunkin jälkeen [32]. Tutkimusaineistoa ei saa luovuttaa tai jättää mihin-

kään, missä se voisi joutua kenenkään ulkopuolisen käsiin tai muuten tutkija toimii tutki-

musetiikan ja henkilötietolain vastaisesti [30].

5.2 Kysely

Aineistoa varten oppilaille pidettiin kysely (Liite 1) , joka pyrki testaamaan heidän pe-

rusymmärryksen lisäksi myös syventävää ja soveltavaa ymmärrystä. Kysymyksiä oli yh-

teensä viisi kappaletta, joista yksi oli avoin kysymys ja loput neljä sisälsi monivalinta-
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kysymyksen, jonka vastauksen oppilaiden tuli jälkikäteen perustella sanallisesti. Moniva-

lintakysymyksiä suunnitellessa otettiin huomioon, että oppilaiden vastauksia on helppo

ohjata suuntaan tai toiseen. Tämän takia monivalintakysymyksistä laadittiin kielellisesti

tarpeeksi yksinkertaisia ja sellaisia, että kysymysten kohde oli selvä oppilaille [28]. Tällä

tavalla oppilaiden vastaamista ei ohjailtu ja samalla helpotettiin aineiston analysointia.

Kyselyä laatiessa tuli myös ottaa huomioon, että oppilaat ovat opiskelleet asian vasta

kerran kouluhistoriansa aikana. Tästä syystä kysely sisälsi tehtäviä, jotka testasivat pe-

rusymmärrystä tutuissa ympäristöissä ilman soveltavuutta vaativia aspekteja. Kuitenkin,

jotta tutkimustuloksista saataisiin mahdollisimman tarkka ja laaja, sisälsi kysely syventä-

viä ja soveltavia kysymyksiä, joihin kaikki oppilaat eivät välttämättä osaa vastata.

Kyselyn suurimpana luottamusta horjuttavana ongelmana oli, että ei ole koskaan täysin

selvää, kuinka vakavasti oppilaat suhtautuivat tutkimukseen. Myöskin on todella vaike-

aa tietää, kuinka hyvin kysymykset onnistuivat vastaajan näkökulmasta. Vastaajien vää-

rä kysymysten tulkinta voi johtaa väärinymmärryksiin, ja pahimmassa tapauksessa pilata

täysin tutkimuksen aineiston ja sitä kautta mitätöidä tulokset [28] [27]. Tämän takia ky-

symykset yritettiin esittää siten, että suurin osa oppilaista tulkitsisi kysymyksen samal-

la tavalla, ja joka ohjasi oppilaita antamaan vastaukset siinä muodossa, että niitä voitiin

myöhemmin helposti tulkita ja analysoida [28]. Seuraavaksi on lueteltu seikkoja, joita on

tärkeä ottaa huomioon kyselyä laatiessa [28, 33].

1. Jokaisella vastaajalla on samat kysymykset.

2. Jokainen vastaaja ymmärtää/tulkitsee kysymykset samalla tavalla.

3. Tutkijalla on selkeä ymmärrys kysymyksistä.

4. Vastaukset annetaan sillä tavalla, että niitä on helppo analysoida ja verrata muihin

vastauksiin.
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Voimassa olevassa opetussuunnitelmassa opetuksen tavoitteena on opastaa oppilasta käyt-

tämään fysiikan käsitteitä täsmällisesti. Jotta oppilas ansaitsee arvosanan kahdeksan, tu-

lee hänen osata kuvata ja selittää ilmiöitä fysiikan käsitteiden avulla. Lisäksi oppilaalta

vaaditaan, että hän osaa käyttää vuorovaikutuksen ja liikkeen käsitteitä, olioita, ilmiöi-

tä, ominaisuuksia, suureita, malleja ja lakeja tutuissa tilanteissa. Myös opittujen tietojen,

taitojen ja peruskäsitteiden soveltamista eri ympäristöissä on vaatimus, joka on asetettu

arvosanan kahdeksan ansainneelle oppilaalle opetussuunnitelmassa [11].

Seuraavissa alakappaleissa on esitelty kyselyn sisältämät kysymykset. Samalla kysymys-

ten valintaa on perusteltu ja esitetty oppilailta odotetut vastaukset. Jos oppilaat ovat osan-

neet vastata odotettua paremmin, osoittaa se asian syvempää ymmärrystä.

5.2.1 Ensimmäinen tehtävä

Kyselyn ensimmäinen tehtävä (Kuva 1) testasi oppilaiden perustietämystä oikein / väärin

väittämien avulla. Tehtävässä oli kuusi väitettä, joista jokaiseen oppilaan tuli vastata joko

”tosi” tai ”epätosi” ja perustella muutamalla sanalla vastauksensa.
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Kuva 1: Kyselyn ensimmäinen tehtävä, joka testasi suurimmaksi osaksi oppilaiden perus-

tietämystä.

Ensimmäinen väite

Ensimmäisen tehtävän ensimmäisellä väitteellä (Kuva 1 a.) pyrittiin saamaan selville,

yhdistävätkö oppilaat kappaleen painon ja kappaleen lokaation välille mitään relaatiota.

Kappaleessa 2.4 todettiin, että kappaleen paino on voima, joka on suoraan verrannollinen

kappaleen kokemaan putoamiskiihtyvyyteen. Näin kappaleen paino riippuu sen lokaa-

tiosta ja väite on tosi. Perusteluksi oppilailta riitti se, että osasivat kertoa esimerkiksi, että

kappaleen paino Kuussa on pienempi kuin Maassa.

Toinen väite

Toisen väitteen (Kuva 1 b.) tarkoitus oli selvittää, ymmärtävätkö oppilaat, että kappaleen

koon (tilavuus) ja painon välillä ei ole suoranaista yhteyttä. Kysymys oli suhteellisen tri-

viaali, joka tulisi oppilaillekin olla itsestäänselvyys. Tehtävän tarkoituksena oli selvittää

mahdollinen virhekäsitys perustietämyksessä. Vastaus on epätosi, joka voidaan perustella

helposti esimerkiksi sillä, että käsipaino painaa enemmän kuin rantapallo, vaikka ranta-
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pallo on kooltaan isompi.

Kolmas väite

Komannella väitteellä (Kuva 1 c.) pyrittiin selvittämään se, ymmärtävätkö oppilaat mas-

san hitausluonnetta. Kappaleessa 2.3 esitettiin massa ja sen ominaisuuksia. Sieltä myös

selviää, että massaltaan suurempaa kappaletta on vaikeampi saada liikkeelle kuin massal-

taan pienempää kappaletta. Kappaleen massa kuvaa siten kappaleen hitautta ja vastaus on

tosi.

Neljäs väite

Neljännellä väitteellä (Kuva 1 d.) haluttiin saada selville se, että ymmärtävätkö oppilaat

myös sen, että kappaleen massa on kappaleelle itselleen ominainen suure, eikä sitä voida

muuttaa muulla tavalla kuin muuttamalla kappaletta itseään. Väite antaa myös tilaisuuden

selvittää onko käsitteiden paino ja massa ero selvä oppilaille. Koska kappaleen massa on

kappaleen perusominaisuus, niin ei sen arvo muutu vaikka sen ympäristöä muutettaisiin.

Väitteen oikea vastaus on siis epätosi ja perusteluksi riitti esimerkiksi se, että kappaleen

massa pysyy samana oli se missä tahansa.

Viides väite

Viidennen väitteen (Kuva 1 e.) tarkoitus oli saada selville, osaavatko oppilaat muuttaa

Maassa olevan kappaleen massan painovoimaksi. Kappaleessa 2.4 esiteltiin perustelut sil-

le, mistä kappaleen paino juontaa juurensa. Kappaleen paino on voima, jonka suuruus riip-

puu kappaleen massasta ja siihen kohdistuvasta putoamiskiihtyvyydestä. Yhdeksäsluok-

kalaisille on opetettu, että yhden kilogramman massaa vastaa noin 10 Newtonin voima

Maassa [15] [22]. Tehtävän vastaus on siis epätosi, koska oikea muunnos on 1kg → 10N .
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Kuudes väite

Kuudennen väitteen (Kuva 1 f.) tarkoitus oli selvittää ymmärtävätkö oppilaat, että vaik-

ka massa ja paino ovat kaksi eri käsitettä, on niiden välillä silti vahva yhteys. Vaikka

oppikirjojen perusteella yhdeksäsluokkalaisille ei ole suoraan sanatarkasti opetettu, että

jos massaa muutetaan, muuttuu kappaleen paino, tulisi se silti olla melko triviaali päätel-

mä. Useimmissa kirjoissa opetetaan, että paino on Maan kohdistama vetovoima kappaleen

massaan. Tällaisesta opetuksesta tulisi olla suhteellisen selvää tehdä se päätelmä, että kap-

paleen paino muuttuu massan mukana. Tehtävän vastaus on siis epätosi ja perusteluiksi

riitti, että kappaleen massan ja painon välillä on yhteys.

5.2.2 Toinen tehtävä

Toisen tehtävän (Kuva 2) tarkoituksena oli selvittää ymmärtävätkö oppilaat jousi- ja or-

sivaa’an toimintaperiaatteet ja erot. Jousivaaka tulisi oppilaille olla fysiikan töiden perus-

teella tuttu ja näin sen toiminnan periaate hallussa. Orsivaaka on fysiikan tunneilla hieman

harvinaisempi, mutta sen toimintaperiaate tulisi olla oppilaille helposti ymmärrettävissä,

jos käsitteet massa ja paino on kvalitatiivisesti ymmärretty.

Jousivaaka

Jousivaa’an kohdalla haluttiin selvittää erityisesti se, ymmärtävätkö oppilaat jousivaa’an

mittaavan kappaleen painon aiheuttamaa venymää jousessa. Tämän ymmärtäessä oppi-

laiden tulisi myös huomata, että jousivaa’alla ei mitata massaa vaan painoa. Tämä paino

voidaan mittauksen jälkeen muuntaa massaksi, kun tiedetään kappaleeseen kohdistuva

putoamiskiihtyvyys.
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Kuva 2: Kyselyn toinen kysymys, jossa katsottiin ymmärtääkö oppilaat jousi- ja orsi-

vaa’an erot

Oppilailta vaadittavia huomioita koskien jousivaakaa:

1. Vaaka mittaa kappaleen painoa.

2. Jousi venyy Maan vetäessä kappaletta puoleensa. (Koska tutkimuksessa ei täsmäl-

lisesti tutkittu oppilaiden ymmärrystä gravitaatiosta, oppilaita ei vaadittu mainitse-

maan kappaleen vetävän myös Maata puoleensa.)

3. Jousen venymästä voidaan päätellä kappaleen paino.

Orsivaaka

Orsivaa’an kohdalla oli tavoitteena saada selville ymmärtävätkö oppilaat orsivaa’an ver-

taavan kahteen kappaleeseen kohdistuvia painoja toisiinsa. Tämän ymmärrettyään oppi-

laiden tulisi myös huomata se, että orsivaa’alla voidaan painon lisäksi mitata myös kap-

paleen massa, jos vertailukappaleen massa on tiedossa.
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Oppilailta vaadittavia huomioita koskien orsivaakaa:

1. Vaaka on tasapainossa kun vaakakupit ovat samalla korkeudella.

2. Vaakakuppi kummassa on enemmän massaa/painoa on alempana kuin toinen vaa-

kakuppi.

3. Koska vaaka vertaa kahta kappaletta, vaa’an lokaatio ei vaikuta lopputulokseen

(kunhan tila ei ole painoton).

4. Yllä olevasta huomiosta voidaan myös tehdä päätelmä, että vaa’alla voidaan mitata

massaa, jos vertailukupissa olevaa massaa voidaan hallinnoida esimerkiksi punnuk-

silla.

5.2.3 Kolmas tehtävä

Kolmannen tehtävän (Kuva 3) ensisijaisena tarkoituksena oli selvittää oppilaiden käsitys

yleisestä harhaluulosta, että massaltaan suurempi kappale putoaisi nopeammin alas, kuin

massaltaan pienempi kappale. Jos oppilaat ymmärtävät massan, painon ja gravitaation kä-

sitteinä hyvin, tehtävässä ei tulisi olla oppilaille mitään ongelmia.

Kuva 3: Kyselyn kolmas kysymys, jossa selvitettiin massan ja Maan vetovoiman välisen

yhteyden ymmärrystä.
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Kappaleessa 2.3 on empiirisiä esimerkkejä tilanteista, joissa testataan kahden kappaleen

pudottamista eri korkeuksilta. Jos kaksi kappaletta (eri massaiset) pudotetaan joltain kor-

keudelta, ne osuvat yhtä aikaa maahan, jos ilmanvastus jätetään huomioimatta.

Tehtävän oikea vastaus on ”C) Yhtä aikaa”. Perusteluksi riittää se, että oppilas on ym-

märtänyt, että massa ei vaikuta kappaleen putoamiskiihtyvyyteen. Myös toteaminen, että

putoamiskiihtyvyys on kaikille kappaleille sama, riittää.

5.2.4 Neljäs tehtävä

Tehtävällä neljä (Kuva 4) haluttiin selvittää oppilaiden ymmärrystä orsivaa’asta ja sen

lokaatioriippumattomuudesta. Jos oppilaat ymmärtävät massan käsitteenä, ja että orsi-

vaa’alla pystytään mittaamaan kappaleen massaa, tulisi oppilaille olla selvää, että orsi-

vaa’an toiminta ei ole paikkasidonnainen.

Kuva 4: Kyselyn neljäs kysymys, jossa selvitettiin se ymmärtävätkö oppilaat massan kä-

sitteenä ja orsivaa’an toiminnan.

Tehtävän oikea vastaus on ”A) Vaaka olisi edelleen tasapainossa”. Huomioita, joita oppi-

lailta vaadittiin olivat:
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1. Kuussa on myös painovoima.

2. Kappaleiden massa pysyy samana riippumatta siitä ovatko ne Kuussa tai Maassa.

3. Orsivaaka vertaa kahteen vaakakuppiin vaikuttavia voimia, koska voimat ovat ver-

rannollisia massaan ja putoamiskiihtyvyyteen, voidaan orsivaa’alla mitata massaa.

4. Vaakakuppeihin vaikuttavat voimat muuttuvat samassa suhteessa, jos vaa’an lokaa-

tiota muutetaan. Tällöin vaaka on tasapainossa missä paikassa tahansa.

5.2.5 Viides tehtävä

Viimeisen ja vaikeimman tehtävän (Kuva 5) tarkoitus oli mitata oppilaiden ymmärrystä

isommasta kokonaisuudesta. Tehtävän tarkoituksena ei ollut etsiä oikeaa ja väärää vas-

tausta oppilaiden välillä, vaan selvittää avoimen vastaustilan avulla oppilaiden ajatuksia

aiheesta. Tehtävään ei tämän takia ole myöskään yksiselitteistä oikeaa vastausta. Eli teh-

tävän pystyy ratkaisemaan usealla eri tavalla tekemällä olettamuksia.

Asioita, joita oppilailta tehtävässä vaadittiin olivat:

1. Kappaleen massa Maassa ja Kuussa on sama.

2. Kuussakin on painovoima.

3. Jos kappaleen ja alustan välisen kitkan jättää huomioimatta, liikettä vastustaa vain

kappaleen massa ja työtä tehdään dynamiikan peruslaista (1) laskettua voimaa vas-

taan.

Ensimmäinen tapa

Jos ajatellaan, että rekkaa vetävä mies pystyisi vetämään rekkaa Kuussa samalla vakio-

voimalla kuin hän on vetänyt Maassa, vetoajat olisivat identtiset. Syy tähän on se, että jos
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Kuva 5: Kyselyn viides ja viimeinen kysymys, joka testasi oppilaan ymmärrystä ja aja-

tuksia monimutkaisemmasta kokonaisuudeta.

ilmanvastus ja renkaiden ja alustan välinen kitka jätetään huomioimatta, liikettä vastustaa

enää vain rekan massa, joka on sama Maassa ja Kuussa.

Toinen tapa

Toisaalta, koska Kuussa painovoima on noin kuudesosa Maan painovoimasta, myös mie-

hen ja alustan välinen kitkavoimakin on vain kuudesosa Maahan verrattuna [38]. Tällöin

miehen vetovoima on pienempi, jolloin vetoaika Kuussa olisi Maassa kellotettua aikaa

huomattavasti suurempi.

Vaikka tehtävä antaa mahdollisuuden useammalle oikealle pohdinnalle, niin miehen ve-

toaika Kuussa ei kuitenkaan voi olla missään tilanteessa pienempi kuin Maassa.
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5.3 Analysointi

Tutkimuksen aineistoa analysoidessa käytettiin sekä kvantitatiivisia eli määrällisiä, että

kvalitatiivisia eli laadullista analysointimenetelmiä. Kvantitatiivisessa analyysissä argu-

mentoidaan lukujen ja niiden välisten systemaattisten yhteyksien avulla [34]. Kvalitatii-

vinen analyysi on toisaalta hieman erilainen. Siinä aineistoa tarkastellaan kokonaisuute-

na ja sen ajatellaan valottavan jonkin sisäisesti loogisen kokonaisuuden rakennetta [34].

Kvalitatiivisen analyysin suurimpana haasteena on tutkijan omat subjektiiviset ajatukset.

Tutkimuksen luotettavuutta on analysoitu enemmän työn lopussa.

Kvalitatiivisen analyysin menetelmistä eniten tässä tutkimuksessa käytettiin teoriaohjaa-

vaa sisällönanalyysiä, mutta myös aineistolähtöisyyttä näkyy tutkimuksessa. Teoriaoh-

jaava vaikutus näkyi tässä tutkimuksessa jo varhaisessa vaiheessa, kun aineistoa kerätessä

käytettiin kyselylomaketta, joka muodostettiin tutkimuksen teoriapohjalta. Tämän lisäksi

myös aineiston analyysiä ohjailee taustalla oleva teoreettinen viitekehys.

Sisällönanalyysin lisäksi aineistoa analysoitiin käyttämällä kontekstianalyysiä. Konteks-

tianalyysiä käytettiin tilanteissa, joissa oppilaiden vastauksia peilattiin kysymyksen luo-

maan skenaarioon. Kontekstianalyysin avulla saatiin syvempi käsitys oppilaiden ymmär-

ryksestä ja siitä, liittyykö massan tai painon ymmärrys johonkin tiettyyn kontekstiin.

5.3.1 Kvalitatiivinen analyysi

Aineiston analysoinnin päätutkimusotteena on kvalitatiivinen analyysi, joka voidaan ja-

kaa aineisto- ja teorialähtöiseen, sekä teoriasidonnaiseen analyysiin [35]. Suurin syy, mik-

si tutkimukseen on valittu kvalitatiivinen analyysi on, että tällöin tutkittava joukko ei tar-

vitse olla suuri eikä tilastollista argumentointia tarvita. Tämä antaa mahdollisuuden saada

kvalitatiivista informaatiota pienemmästä joukosta [34]. Samalla tulee muistaa, että pieni

joukko tarkoittaa pientä otosta isommasta kokonaisuudesta, jolloin jokaista tulosta pitää
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analysoida kriittisesti, jotta tutkimuksen validius ei kärsisi liikaa.

Kvalitatiivisessa analyysissä aineistoa tarkastellaan aina kokonaisuutena. Toisin kuin kvan-

titatiivisessa analyysissä kvalitatiivisessa analyysissä jokainen yksittäinenkin poikkeama

tulee suhteuttaa kokonaisuuteen eikä jättää huomioimatta. Se, miten kvalitatiivinen ana-

lyysi etenee, voidaan jakaa karkeasti kahteen eri vaiheeseen: havaintojen pelkistäminen ja

johtopäätöksien teko [34].

Havaintojen pelkistäminen

Kun tutkimuksen aineisto on kerätty, pitää aineisto saada yhtenäiseksi havainnoksi. Näitä

raakahavaintoja pyritään karsimaan vähemmäksi etsimällä ja yhdistämällä siellä toistuvia

löydöksiä ja havaintoja. Tätä toistetaan, kunnes havainnot on saatu harvennettua yhdeksi

tai ehkä muutamaksi havainnoksi, jotka kuvaavat hyvin jokaista alkuperäistä raakahavain-

toa. [34]

Johtopäätösten teko

Kvalitatiivisen analyysin toinen vaihe on vähintään yhtä tärkeä kuin ensimmäinen. Toises-

sa vaiheessa todetuille havainnoille pyritään antamaan jokin kvalitatiivinen selitys [34].

Tässä vaiheessa myös tutkimuksen validiutta pystytään parantamaan käyttämällä kvanti-

tatiivisia ja kvalitatiivisia analyysimenetelmiä yhdessä [26]. Tällä tarkoitetaan sitä, että

tutkimuksen kvalitatiivisia havaintoja pystytään perustelemaan paremmin kvantitatiivis-

ten havaintojen perusteella [34].

5.3.2 Sisällönanalyysi

Kvalitatiivisen analyysin menetelmistä eniten tässä tutkimuksessa käytetään sisällönana-

lyysiä, joka voidaan lyhyesti määrittää aineiston tiedon systemaattiseksi, objektiivisek-

si, kvalitatiiviseksi analysoimiseksi [36]. Sisällönanalyysillä siis pyritään kokoamaan ja
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järjestämään raaka-aineet kasaan teoreettista pohdintaa ja johtopäätöksiä varten [37]. Si-

sällönanalyysi ei siis itsessään synnytä yhtään johtopäätöstä, vaan aineistoa ainoastaan

jäsennellään ja kasataan muotoon, jota on helppo lähteä tulkitsemaan. [35]

Tämä tutkimus suoritettiin käyttämällä pääosin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, mutta

myös aineistolähtöisyyttä näkyy tutkimuksessa. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi pysyy

tiukasti kiinni tutkimuksessa kerätyssä aineistossa ja teoreettiset käsitykset luodaan täy-

sin kerätyn aineiston pohjalta eikä ulkopuolista teoriaa oteta huomioon. Aineistolähtöinen

sisällön analyysi voidaan jakaa edelleen kolmeen vaiheeseen, jolla analyysiä suoritetaan

[35]:

1. Redusointi

2. Klusterointi

3. Abstrahointi

Redusoinnilla tarkoitetaan raaka-aineiston pelkistämistä yksinkertaisempaan muotoon.

Tämä tapahtuu käymällä aineistoa läpi ja muuntamalla kohdehenkilöiden vastaukset omik-

si sanoiksi. Redusointi vaiheessa myös kaikki tutkimuksen kannalta epäolennainen suo-

datetaan pois. Redusoinnin jälkeen suoritetaan klusterointi, jossa pelkistetystä aineistos-

ta aletaan keräämään samankaltaisuuksia ja niitä aletaan yhdistämään omiksi alaluokik-

si. Abstrahoinnilla taas tarkoitetaan sitä, kun lopuksi alaluokat yhdistetään muutamaksi

isommaksi kokonaisuudeksi, yläluokiksi. Yläluokat pystytään tämän jälkeen kasaamaan

kokonaisuudeksi, joka kuvaa raaka-aineistoa parhaalla mahdollisella kompaktilla taval-

la. Puhdas aineistolähtöinen sisällönanalyysi on käytännössä täysin mahdotonta toteuttaa,

sillä havainnot itsessäänkin ovat teoriapitoisia. Tällä tarkoitetaan sitä, että kaikki havain-

not ja aineistot eivät ikinä ole täysin objektiivisia, vaan ovat aina tutkijan itse asettamia ja

luomia. [35]
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Sisällönanalyysin teoriaohjaavuudella puolestaan tarkoitetaan analyysiä, joka ei perustu

täysin aineistoon eikä se perustu täysin teoriaan, vaan on jossain siinä välissä. Teoriaoh-

jaavassa sisällönanalyysissä teoria, joka on tuotu jostain muualta kuin saaduista havain-

noista, toimii ohjaavana apuna aineiston analyysissä. Tärkeimpinä aspekteina teoriaohjaa-

vassa sisällönanalyysissä on ottaa huomioon aikaisemman tiedon vaikutus ja ottaa myös

huomioon edelliset tutkimukset aiheen piiristä. Yksinkertaisuudessa tämä tarkoittaa sitä,

että abstrahointi vaiheessa tutkimuksessa kerätty aineisto liitetään teoreettisiin käsityksiin

ja malleihin. [35]

Viimeisenä sisällönanalyysin mallina on teorialähtöinen sisällönanalyysi, joka on vas-

takohta aineistolähtöiselle sisällönanalyysille. Siinä, missä aineistolähtöisessä sisällön-

analyysissä teoria muodostettiin saatujen havaintojen pohjalta, teorialähtöisessä sisällön-

analyysissä teoreettiset käsitteet ovat jo valmiiksi olemassa. Nämä teoriat ja käsitteet oh-

jailevat tällöin täysin tutkimusta. Teoriaohjaavan sisällönanalyysissä ensimmäisenä vai-

heena on muodostaa käsitekartta tai analyysirunko, jota seurataan koko tutkimuksen ajan.

[35]

5.3.3 Kontekstianalyysi

Sisällönanalyysi on itsessään jo hyvä analyysimetodi, mutta jotta tutkimuksen luotetta-

vuutta saataisiin paremmaksi, tullaan tässä tutkimuksessa soveltamaan myös kontekstia-

nalyysiä. Kontekstianalyysi auttaa antamaan joissain tapauksissa yksinäiseksi jäävälle si-

sällönanalyysille lisää sisältöä. Tässä esiintymistiheyden lisäksi tutkitaan ja kirjataan ylös

myös kontekstit, joissa havainnot esiintyy. Tällä tavalla havainnoista saadaan tiiviimpi ja

tarkempi havaintojen rypäs, joka kuvaa entistä paremmin jokaista raakahavaintoa. [37]
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6 Tulokset

Tähän kappaleeseen on koottu oppilaiden vastaukset kyselyn eri tehtäviin. Jokaisen teh-

tävän vastauksien lyhyitä päätelmiä on kirjattu alla olevien kappaleiden loppuun, mutta

tarkempi johtopäätösten kokoaminen on kappaleessa 7. Tutkimuksen tuloksia kirjatessa

ja tuloksia analysoidessa tyhjät vastaukset tulkittiin virheelliseksi. Prosenttiosuudet teks-

tissä on otettu kaikista oppilaista (111), jos toisin ei ole ilmoitettu ja ne on pyöristetty

lähimpään kokonaislukuun.

6.1 Ensimmäinen tehtävä (Kuusi väitettä)

6.1.1 Kappaleen paino riippuu siitä, missä kappale on. (Tosi)

Ensimmäisen väitteen vastauksien hajonta näkyy Kuvassa 6. Oppilaista 79 vastasi ensim-

mäiseen väitteeseen oikein, mikä oli reilusti enemmän kuin puolet. 28 oppilasta vastasivat

tehtävään väärin ja 4 oppilasta jätti kokonaan vastaamatta.

Kuva 6: Ensimmäisen väitteen vastausjakauma.

Oikein vastanneet

79:stä oikeasta vastauksesta 34 kappaletta oli perusteltu todella hyvin vetovoimalla tai pu-

toamiskiihtyvyydellä. 18 kappaletta oli perusteltu käyttämällä jotain lokaatiota esimerk-

38



kinä. Esimerkki tällaisesta perustelusta on erään oppilaan vastaus: ”Tosi, sen paino on eri

esim. Kuussa.”. 12 kappaletta oikeista valinnoista ei oltu perusteltu ollenkaan (Taulukko

2).

Vaikka 79 oppilasta oli ympyröinyt oikean vastauksen, 15 heistä perusteli vastauksen sil-

lä tavalla, että se paljasti vajavaisuutta aiheen ymmärtämisessä. Näistä 15:sta oppilaasta

12 oli perustellut valintansa sillä, että objektit ovat kevyempiä jossain väliaineessa (esim.

vedessä) ja 3 oppilasta perusteli vastauksensa kappaleen tiheydellä.

a) Tosi 79 71 %

Perustelut:

Ei perusteluja 12 11 %

Esimerkki eri lokaatiosta 18 16 %

Putoamiskiihtyvyys tai vetovoima 34 31 %

Vedessä kappaleet ovat kevyempiä. 12 11 %

Tiheys määrää kappaleen painon. 3 3 %

Taulukko 2: Oikean vastauksen perustelut.

Väärin vastanneet

Väärin vastanneista 11 perusteli vastauksensa sillä, että kappaleen paino on kaikkialla sa-

ma ja yhtä monta oppilasta ei perustellut valintaansa ollenkaan. Kuusi oppilasta perusteli

vastauksensa jollain muulla tavalla, jotka näkyvät Taulukossa 3.
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b) Epätosi 28 25 %

Perustelut:

Ei perusteluja 11 10 %

Paino on aina sama 11 10 %

Vain painovoima ja massa vaikuttavat 1 1 %

Tiheys 1 1 %

Riippuu kappaleesta 2 2 %

Massa ei muutu 2 2 %

Taulukko 3: Väärän vastauksen perustelut.

Keskeiset tulokset

Tulokset osoittavat, että valtaosalle oppilaista (n. 71 %) oli täysin selvää, että kappaleen

paino riippuu sen lokaatiosta jollain tavalla.

Noin 11 % oppilaista perusteli vastauksensa viitaten omaan kokemukseen sanomalla, että

kappale painaa vähemmän vedessä.

Yhteensä noin 25 % oppilaista vastasi valitsi väärän vastauksen ja noin 10 % oppilaista

totesi suoraviivaisesti, että kappaleen paino pysyy aina samana.

Kaikista oppilaista noin 47 % osasi perustella oikean vastauksensa hyvin. Tällainen pe-

rustelu sisälsi tiedon siitä, että putoamiskiihtyvyys tai vetovoima vaikuttaa kappaleen pai-

noon.

Noin 4 % ei vastannut tehtävään ollenkaan.

Noin 11 % ei perustellut oikeaa valintaa.

Noin 10 % ei perustellut väärää valintaa.
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6.1.2 Kooltaan isommalla kappaleella on aina suurempi paino kuin pienemmällä

(Epätosi)

Toisen väittämän vastauksien jakauma oli hieman selkeämpi (Kuva 7). Oppilaista 94 va-

litsi tehtävässä oikean vastauksen, 14 oppilasta valitsi väärin ja lopuissa 3:ssa ei ollut

vastausta ollekaan.

Kuva 7: Toisen väitteen vastausjakauma.

Oikein vastanneet

Taulukosta 4 nähdään oikein vastanneiden oppilaiden perustelut ja niiden yleisyys. Suu-

rin osa (46) oppilaista perusteli oikean vastauksensa hyväksytysti, eli tiheyden/materiaalin

avulla. Oppilaista 11 perusteli vastauksensa yksinkertaisesti sillä, että kappaleen koko ei

vaikuta sen painoon ja 10 oppilasta antoi konkreettiset esimerkit. Vastauksista 18:sta ei

ollut perusteluja ollenkaan ja 9 kappaletta oli perusteltu ympäripyöreästi sillä, että kappa-

leen painoon vaikuttaa Maan vetovoima.
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b) Epätosi 94 85 %

Perustelut:

Ei perusteluja 18 16 %

Koolla ei ole väliä 11 10 %

Riippuu materiaalista / tiheydestä 46 41 %

Esimerkki 10 9 %

Painoon vaikuttaa vetovoima 9 8 %

Taulukko 4: Oikean vastauksen perustelut.

Väärin vastanneet

Suurin osa väärin vastanneista ei perustellut vastaustaan lainkaan (8). Neljä oppilasta pe-

rusteli sillä, että isommalla kappaleella on suurempi massa. Yksi vastaus vetosi isomman

kappaleen suurempaan pinta-alaan ja yksi vetovoiman suuruuteen (Taulukko 5).

a) Tosi 14 13 %

Perustelut:

Ei perusteluja 8 7 %

Isommalla on aina suurempi massa. 4 4 %

Pinta-ala on suurempi. 1 1 %

Vetovoima on aina suurempi isompaan. 1 1 %

Taulukko 5: Väärän vastauksen perustelut.
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Keskeiset tulokset

Yhteensä noin 60 % oppilaista perusteli oikean vastausvaihtoehdon myös oikealla tavalla

Noin 4 % oppilaista oli sitä mieltä, että kooltaan suuremmalla kappaleella on aina suu-

rempi massa tai paino.

Noin 3 % ei vastannut tehtävään ollenkaan.

Noin 16 % ei perustellut oikeaa valintaa.

Noin 7 % ei perustellut väärää valintaa.

6.1.3 Massa kuvaa kappaleen hitautta (Tosi)

Oppilaista 41 vastasi oikein, 65 väärin ja 5 jätti vastaamatta kolmanteen väitteeseen (Kuva

8). Kolmannen väitteen perustelut olivat edellisiä väitteitä värikkäämpiä ja hajaantuneem-

pia.

Kuva 8: Kolmannen väitteen vastausjakauma.

Oikein vastanneet

Taulukosta 6 näkyy väitteeseen oikein vastanneiden oppilaiden perustelut ja niiden esiin-

tymiset. Kolme oikein vastanneista osasi perustella valintansa täydellisesti vertaamalla
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voimaa, jolla kappaletta siirretään ja kappaleen saamaa kiihtyvyyttä. Yhdeksän perusteli

väitteen puutteellisesti tai väärin toteamalla, että raskaampaa kappaletta on hitaampi siir-

tää (6) tai että kappaleen ja alusta välissä on enemmän kitkaa (3). Valtaosa (28) vastan-

neista jätti perustelematta kokonaan. Yksi vastauksista ei liittynyt väitteeseen ollenkaan,

vaan oli todennäköisesti vahingossa joutunut väärään kohtaan.

a) Tosi 41 37 %

Perustelut:

Ei perusteluja 28 25 %

Hitaampi siirtää 6 5 %

Voiman ja kiihtyvyyden yhteys 3 3 %

Enemmän kitkaa 3 3 %

Massa on kaikkialla sama 1 1 %

Taulukko 6: Oikean vastauksen perustelut.

Väärin vastanneet

Kuten oikein vastanneiden kohdallakin myös väärin vastanneista suurin osa (27) jätti pe-

rustelematta vastauksensa. 21 oppilasta perusteli vastauksensa sillä, että massa ei kuvaa

kappaleen hitautta vaan painoa. Neljä oppilasta totesi, että kappaleen massa ei liity mil-

lään tavalla kappaleen liikkeeseen ja yhteensä yhdeksän oppilasta sanoi massan kuvaavan

joko tiheyttä, tilavuutta tai massaa. Loput viisi oppilasta perusteli vastauksensa jokainen

omalla tavallaan (Taulukko 7).
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b) Epätosi 65 59 %

Perustelut:

Ei perusteluja 27 24 %

Massa ei liity liikkeeseen 4 4 %

Massa kuvaa tiheyttä 3 3 %

Voi vaikuttaa, mutta ei kuvaa 1 1 %

Massa kuvaa painoa 21 19 %

Perusteltu esimerkillä 1 1 %

Massa kuvaa tilavuutta 3 3 %

Massa kuvaa massaa 3 3 %

Massa kuvaa nopeutta 1 1 %

Massa kuvaa tiheyden suhdetta kokoon 1 1 %

Taulukko 7: Väärän vastauksen perustelut.

Keskeiset tulokset

Taulukoista huomataan, että oppilaista suhteellisen iso osa (n. 19 %) oli sitä mieltä, että

massa kuvaa kappaleen painoa.

Oppilaista vain noin 3 % osasi vastata täydellisesti tehtävään ja noin 31 % vastasi oikein

ilman perusteluja tai heikolla perustelulla.

Noin 5 % ei vastannut tehtävään ollenkaan.

Noin 25 % ei perustellut oikeaa valintaa.

Noin 24 % ei perustellut väärää valintaa.
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6.1.4 Kappaleen massa on suurempi Kuussa kuin Maassa (Epätosi)

Oppilaista lähes kaikki (98) vastasi tehtävään oikein, mutta 39 näistä oli väärillä perus-

teluilla ja 25 ilman mitään perusteluja. Toisin sanoen vain 34 vastasi tehtävässä oikein ja

osasi perustella vastauksensa (Taulukko 8). Yhdeksän oppilasta valitsi tehtävässä väärän

vaihtoehdon ja neljä jätti tehtävän tyhjäksi (Kuva 9).

Kuva 9: Neljännen väitteen vastausjakauma.

Oikein vastanneet

Oikean vastauksen ympyröineiden oppilaiden perustelut (98) näkyvät Taulukossa 8. Oi-

kein vastanneista 25 ei perustellut omaa valintaansa millään tavalla. 34 oppilasta perusteli

aivan oikein tuomalla esille sen, että massa on kappaleen ominaisuus, eikä siten muutu

lokaation mukana.

39 oikein vastanneista perusteli vastauksensa virheellisesti. Näistä 21 oppilasta perusteli

vastauksensa sillä, että Kuussa kappaleilla tulisi olla pienempi massa. 11 oppilasta perus-

teli valintansa sillä, että Kuussa on pienempi painovoima ja 3 oppilasta sillä, että Kuussa

on suurempi painovoima. 4 oppilasta totesi, että Kuussa ei ole painovoimaa ollenkaan.
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b) Epätosi 98 88 %

Perustelut:

Ei perusteluja 25 23 %

Massa on aina sama. 34 31 %

Kuussa kappaleella on pienempi massa. 21 19 %

Kuussa on suurempi painovoima. 3 3 %

Kuussa ei ole painovoimaa. 4 4 %

Kuussa on pienempi painovoima. 11 10 %

Taulukko 8: Oikean vastauksen perustelut.

Väärin vastanneet

Taulukosta 9 nähdään neljänteen väitteeseen väärän valinnan valinneiden perustelut ja nii-

den esiintymiset. Lähes kaikki väärin valinneet jättivät vastauksensa perustelematta. Kak-

si oppilaista perusteli sillä, että Kuussa on pienempi painovoima, ja siten Kuussa kappa-

leilla tulisi olla pienempi massa kuin Maassa. Yksi vastaaja perusteli sillä, että Kuussa ei

ole lainkaan painovoimaa.

a) Tosi 9 8 %

Perustelut:

Ei perusteluja 6 5 %

Kuussa on pienempi painovoima. 2 2 %

Kuussa ei ole painovoimaa. 1 1 %

Taulukko 9: Väärän vastauksen perustelut.
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Keskeiset tulokset

Vastauksista huomattiin, että oppilaista noin 31 % ymmärsi, että massa on kaikkialla sa-

ma.

Noin 43 % vastauksista pystyttiin tulkitsemaan siten, että oppilaat ajattelevat massan

muuttuvan, kun kappale siirretään Kuuhun.

Oppilaista noin 3 %:lla oli harhaluulo, että Kuussa on suurempi painovoima kuin Maassa

ja noin 5 % oli sitä mieltä, että Kuussa ei ole painovoimaa ollenkaan. Yhteensä siis noin 7

%:lla tämän kysymyksen vastaajista oli vääränlainen käsitys gravitaatiosta Kuun pinnalla.

Noin 4 % ei vastannut tehtävään ollenkaan.

Noin 23 % ei perustellut oikeaa valintaa.

Noin 5 % ei perustellut väärää valintaa.
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6.1.5 10 Newtonin voima vastaa noin 5 kilogramman massaa Maassa (Epätosi)

Oppilaista suurin osa (44) vastasi viidenteen väitteeseen väärin. Lisäksi merkittävä osa

(30) oppilaista jätti vastaamatta. Yhteensä 37 oppilasta valitsi väitteeseen oikean vaih-

toehdon (Kuva 10).

Kuva 10: Viidennen väitteen vastausjakauma.

Oikein vastanneet

Oppilaista 13 ei perustellut oikeaa vastaustaan millään tavalla. 15 oppilasta osasi täsmen-

tää oikeaa vastaustaan kertomalla, että 10 Newtonin voima vastaa 1 kg massaa Maassa.

Kahdeksan oppilasta perusteli valintansa väärin joko (7) esittämällä massalle ja painol-

le jonkun väärän korrelaation Maan pinnalla tai (1) toteamalla, että Newtonit mittaavat

painoa eikä voimaa (Taulukko 10).
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b) Epätosi 37 33 %

Perustelut:

Ei perusteluja 13 12 %

10N = 1kg 15 14 %

1N = 10g 1 1 %

1N = 1kg 3 3 %

1N = 1g 1 1 %

Ei osannut sanoa 10N vastaavuutta massassa. 3 3 %

Newtonit mittaavat painoa eikä voimaa. 1 1 %

Taulukko 10: Oikean vastauksen perustelut.

Väärin vastanneet

Väitteessä väärin vastanneet eivät perustelleet omia valintojaan millään tavalla pois lukien

kahta vastausta. Toinen oppilaista perusteli vastauksensa sillä, että 1 Newtonin voima vas-

taa 0,5 kg massaa Maassa ja toinen perusteli vastauksensa sillä, että "tehtävässä annettuja

Newtoneja tuleekin olla enemmän kuin kilogrammoja"(Taulukko 11).

a) Tosi 44 40 %

Perustelut:

Ei perusteluja 42 38 %

"Newtoneja tuleekin olla enemmän." 1 1 %

1N = 0,5kg 1 1 %

Taulukko 11: Väärän vastauksen perustelut.
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Keskeiset tulokset

Kaikista oppilaista noin 14 % vastasi oikein oikeanlaisilla perusteluilla. Loput vastauksis-

ta oli joko alkujaan vääriä tai niiden perustelu osoitti vastauksen vääräksi.

Vastauksissa vain yhdessä oli selitetty tapa millä massan voi muuttaa painoksi Maan pin-

nalla (G = mg).

Noin 27 % ei vastannut tehtävään ollenkaan.

Noin 12 % ei perustellut oikeaa valintaa.

Noin 38 % ei perustellut väärää valintaa.

6.1.6 Kun kappaleen massaa muutetaan, niin sen paino ei muutu. (Epätosi)

Kuudennen väitteen vastausjakauma on esitetty Kuvassa 11. Oppilaista 82 valitsi oikean

ja 18 väärän vaihtoehdon. 11 oppilasta jätti kokonaan vastaamatta.

Kuva 11: Kuudennen väitteen vastausjakauma.

Oikein vastanneet

Taulukosta 12 huomataan, että oppilaista lähes puolet (40) osasi perustella oikean vas-

tauksen edes jollain tavalla. Näistä oppilaista 24 perusteli vastauksensa pintapuolisesti
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sillä, että jos massa muuttuu, paino muuttuu. Näistä oppilaista 16 osasi perustella huo-

mattavasti yksityiskohtaisemmin vastauksensa kertomalla, että massan ja painon välillä

on jokin korrelaatio. 38 oppilasta valitsi oikean vaihtoehdon ilman perusteluja.

Pieni osa (4) oikean vastauksen valinneista perusteli valintansa virheellisesti. Kolme näis-

tä perusteli vastauksensa sillä, että massa ja paino ovat yksi ja sama asia, kun taas yksi

perusteli sillä, että suurempi massa luo suuremman paineen alustaan.

a) Epätosi 82 74 %

Perustelut:

Ei perusteluja 38 34 %

Paino muuttuu 24 22 %

Massan ja painon välillä on yhteys. 16 14 %

Massa = paino 3 3 %

Suurempi paine 1 1 %

Taulukko 12: Oikean vastauksen perustelut.

Väärin vastanneet

Suurin osa (14) väitteeseen väärän vastauksen valinneista ei perustellut valintaansa mil-

lään tavalla, vaan jättivät perustelun tyhjäksi. Yksi oppilaista perusteli vastauksensa sillä,

että paino ei muutu koska vetovoima on aina sama, kun taas toinen perusteli vastauksensa

sillä, että massa ei muutu koskaan. Loput kaksi oppilasta vastasivat, että jos kappaleiden

muoto ei muutu, niin ei muutu painokaan (Taulukko 13).
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a) Tosi 18 16 %

Perustelut:

Ei perusteluja 14 13 %

Vetovoima on aina sama. 1 1 %

"Jos kappaleen muoto ei muutu." 2 2 %

Massa pysyy aina samana. 1 1 %

Taulukko 13: Väärän vastauksen perustelut.

Keskeiset tulokset

Oppilaista noin 36 % osasi vastata oikein väitteeseen ja perusteli vastauksensa edes pin-

tapuolisesti.

Noin 16 % oppilaista valitsi tehtävässä väärän vastauksen ja suurin osa heistä ei perustel-

lut valintaansa ollenkaan.

Noin 3 % vastauksissa paino ja massa miellettiin samaksi käsitteeksi.

Noin 10 % ei vastannut tehtävään ollenkaan.

Noin 34 % ei perustellut oikeaa valintaa.

Noin 13 % ei perustellut väärää valintaa.
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6.2 Toinen tehtävä (Jousi- ja orsivaaka)

6.2.1 Mitä jousivaa’alla mitataan?

Toisen tehtävän a)-kohdassa pyydettiin oppilaita kertomaan, mitä jousivaa’alla mitataan

ja miten se toimii. Aineistoa analysoidessa huomattiin, että vastauksia oli kolmea erilaista:

painoa (60), massaa (26) ja muuta (5) (Kuva 12).

Kuva 12: a)-kohdan vastauksien jakauma.

Painoa

Kuvasta 12 voi nähdä, että valtaosa (70) oppilaista vastasi oikein kysymykseen ”Mitä

jousivaa’alla mitataan?” vastaamalla ”painoa”. Näistä oppilaista 16 ei perustellut tai jät-

ti vastauksen perustelut niin mitättömiksi, että ne eivät kertoneet mitään ja vain kahden

oppilaan perusteluista löytyi virheellistä ajattelua, jossa gramma yhdistettiin painon yksi-

köksi. Loput 62 oppilasta perusteli vastauksensa oikein, joista 40 oli tyydyttäviä peruste-

luja ja 12 hyviä (Taulukko 14).

Tyydyttäviä vastauksia olivat sellaiset, joissa oppilas kertoi, miten jousivaakaa mekaa-

nisesti käytetään. Esimerkiksi erään oppilaan vastaus: ”Jousivaa’alla mitataan kappaleen

painoa. Se toimii niin, että vaa’assa olevaan koukkuun laitetaan esine, joka halutaan pun-

54



nita ja katsotaan vaa’asta montako newtonia se on.” Tyydyttävällä vastauksella oppilas

ylsi Bloomin taksonomian tiedolliselle tavoitetasolle 1 (ks. Taulukko 1).

Hyvä vastaus sisälsi tyydyttävän vastauksen lisäksi ymmärryksen siitä, että Maa vetää

jousivaakaan laitettua kappaletta puoleensa. Esimerkiksi ”Mitataan painoa. Kappale ase-

tetaan koukkuu ja painovoima vetää kappaletta alaspäin kertoen kappaleen painon.”. Hy-

vällä vastauksella oppilas ylsi Bloomin taksonomian tiedolliselle tavoitetasolle 2 (ks. Tau-

lukko 1).

Jousivaa’alla mitataan painoa 70 63 %

Perustelut:

Ei perusteluja 16 14 %

Tyydyttävä perustelu 40 36 %

Hyvä perustelu 12 11 %

"Näyttää monta grammaa jokin painaa." 2 2 %

Taulukko 14: "Jousivaa’alla mitataan painoa" - vastauksen perustelut.

Massaa

Jokainen oppilas (16), joka perusteli miten jousivaa’alla mitataan massaa, käytti jotain

termiä, joka viittasi painoon. Osa oppilaista (13) perusteli jousivaa’an toimintaa sillä, et-

tä painavampi kappale menee alemmas, kun taas osa vastasi, että jousivaa’alla voidaan

mitata kappaleen massaa Newtoneina (3). 10 oppilasta jätti vastauksensa perustelematta

(Taulukko 15).
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Jousivaa’alla mitataan massaa 26 23 %

Perustelut:

Ei perusteluja 10 9 %

Painavampi menee alaspäin. 13 12 %

Näyttää massan newtoneina. 3 3 %

Taulukko 15: "Jousivaa’alla mitataan massaa" - vastauksen perustelut.

Muut

Taulukosta 16 nähdään niiden oppilaiden vastauksia, jotka vastasivat jotain muuta kuin

”massaa” tai ”painoa”. Muita vastauksia oli yhteensä viisi kappaletta, joista kolme oli-

si voinut olla täysin oikeita vastauksia, jos oppilaat olisivat perustelleet kirjoittamaansa

enemmän. Näissä vastauksissa oli pelkästään sanat ”Newtoneita” tai ”vetovoimaa”.

Lisäksi kaksi oppilasta oli täysin hakuteillä jousivaa’an suhteen vastaamalla, että jousi-

vaa’alla mitataan lämpötilaa tai ilmanpainetta.

Jousivaa’alla mitataan jotain muuta 5 5 %

Vastaus

Vetovoimaa 1 1 %

Newtoneita 2 2 %

Lämpötilaa 1 1 %

Ilmanpainetta 1 1 %

Taulukko 16: Muut vastaukset.
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Keskeiset tulokset

Noin 47 % oppilaista vastasi tehtävään oikein sellaisilla perusteluilla, jotka osoittavat

jousivaa’an toimintaperiaatteen ymmärrystä. Lisäksi n. 14 % oppilaista vastasi oikein il-

man perusteluja.

"Jousivaa’alla mitataan massaa" - vastanneiden oppilaiden (n. 23 %) perusteluista kävi

selville, että oppilaat sekoittavat käsitteet massa ja paino keskenään.

Noin 9 % ei vastannut tehtävään ollenkaan.

Noin 23 % ei perustellut vastaustaan.

6.2.2 Mitä orsivaa’alla mitataan?

Orsivaa’an toimintaperiaate oli oppilaille selkeä. Oppilaat ymmärsivät, että orsivaaka ver-

taa kahden kappaleen massaa/painoa ja sen, että kun orsivaaka on tasapainossa, kupeissa

on yhtä paljon massaa tai niihin kohdistuu yhtä suuri paino. Tehtävä 4 (ks. kappale 6.4)

testasi myös sitä, kuinka hyvin oppilaat todella ymmärtävät orsivaa’an toiminnan sekä

massan ja painon käsitteinä.

Kuva 13: b)-kohdan vastauksien jakauma.
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Kuvasta 13 nähdään tehtävän 2 b)-kohdan eri vastaukset. 67 oppilasta vastasi, että orsi-

vaaka mittaa painoa, 25 sanoi sen mittaavan massa ja 10 oppilasta sanoi sen mittaavan

jotain muuta. Yhdeksän oppilasta jätti kokonaan vastaamatta.

Vastauksien perustelut

Taulukko 17 näyttää, millä tavalla oppilaiden vastaukset jakautuivat. Lähes kaikki oppi-

laat, jotka vastasivat orsivaa’an mittaavan jollain tavalla painoa tai massaa, perustelivat

vastauksensa sillä, että orsivaaka vertaa painoja/massoja toisiinsa ja että se puoli, jossa on

enemmän massaa tai kumpaan kohdistuu enemmän painoa painuu alas. Näistä oppilaista

kymmenen osasi myös kertoa, että orsivaa’alla saadaan massa/paino tietoon, jos toiseen

vaakakuppiin lisätään punnuksia, joiden massa/paino tunnetaan.

Kuusi oppilaista, jotka vastasivat että orsivaa’alla mitataan painoa, eivät perustelleet vas-

taustaan. Yksi oppilas vastasi, että orsivaa’alla mitataan massaa, mutta jätti vastauksensa

perustelematta.
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Vastaus ja perustelut Vastaajien lukumäärä Prosenttiosuus
Painoa 67 60 %
Perustelut:
Ei perusteluja 6 5 %
Verrataan painoja 61 55 %

Massaa 25 23 %
Perustelut:
Ei perusteluja 1 1 %
Verrataan massoja 24 22 %

Muuta 10 9 %
Perustelut:
Painon eroa 8 7 %
Rahaa 2 2 %

Ei vastausta 9 8 %
Yhteensä 111 100 %

Taulukko 17: Tehtävän 2 b) vastaukset ja niiden perustelut.

Muuta

Kahdeksan oppilasta oli sitä mieltä, että orsivaa’alla saadaan mitattua kahden kappaleen

painon ero, kun taas kaksi oppilasta oli sitä mieltä, että orsivaa’alla pystytään mittaamaan

rahaa.
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Keskeiset tulokset

Orsivaa’an tapauksessa oppilailta ei löytynyt vajavaisuuksia massan ja painon ymmärryk-

sessä. Vastauksista ei saatu selville sekoittavatko oppilaat massan ja painon keskenään se-

kaisin, koska orsivaa’alla voidaan verrata kahden kappaleiden luomia painoja tai massaa

keskenään.

Tehtävän 4 avulla pystyttiin selvittämään enemmän oppilaiden käsitystä orsivaa’asta, pai-

nosta, massasta ja gravitaatiosta.

Noin 8 % ei vastannut tehtävään ollenkaan.

Noin 6 % ei perustellut vastaustaan.

6.3 Kolmas tehtävä (Eri massaisten kappaleiden pudotus tornista)

Kuvasta 14 nähdään oppilaiden valinnat kolmanteen tehtävään. Valtaosa (81) oppilaista

vastasi, että suuremman massan omaava kappale putoaisi ensin maahan. 24 oppilasta vas-

tasi, että kaksi eri massaista kappaletta putoavat yhtä nopeaa ja 3 oppilasta vastasi, että

kevyempi putoaa aina ensin. Kolme oppilasta jätti kokonaan vastaamatta.

Kuva 14: Kolmannen tehtävän vastauksien jakauma.
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Massaltaan pienempi koskettaa ensin maata

Yhteensä kolme oppilasta vastasi, että kevyempi kappale tippuu ensin maahan. Näistä

kolmesta vastaajasta kaksi jätti perustelematta ja kolmas perusteli sillä, että kevyemmän

kappaleen on helpompi liikkua (Taulukko 18).

Kappale 1 (1kg) 3 3 %

Perustelu

Ei perusteluja 2 2 %

"Kevyemmän on helpompi liikkua." 1 1 %

Taulukko 18: "Kappale 1 koskettaa ensin maata" - vastauksen perustelut.

Massaltaan isompi koskettaa ensin maata

Suurin osa (42) oppilaista, jotka vastasivat että massaltaan isompi kappale koskettaa ensin

maata, jätti perustelematta vastauksensa tai totesi ympäripyöreästi, että suurempi massai-

nen kappale putoaa ensiksi maahan, koska sillä on suurempi massa. 24 oppilasta perusteli

vastauksensa sillä, että suurempaan massaan kohdistuu suurempi vetovoima ja 15 oppi-

lasta perusteli sillä, että suurempi massa kiihtyy nopeampaa (Taulukko 19).

Kappale 2 (10kg) 81 73 %

Perustelu

Ei perusteluja 42 38 %

"Vetovoima on suurempi isompaan massaan." 24 22 %

"Isompi massainen kiihtyy nopeampaa." 15 14 %

Taulukko 19: "Kappale 2 koskettaa ensin maata" -vastauksen perustelut.
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Kappaleet koskettavat maata yhtä aikaa

Yhteensä 11 oppilasta perusteli täysin oikein kertomalla, että massa ei vaikuta kappalei-

den putoamiskiihtyvyyteen. 3 oppilasta perusteli vastauksensa sillä, että kappaleita hidas-

taa vain saman suuruinen ilmanvastus, jolloin kappaleet putoavat yhtä aikaa. Neljä oppi-

lasta jätti kokonaan perustelematta (Taulukko 20).

Kuusi oppilaista perusteli vastauksensa hieman puutteellisesti tai jopa virheellisesti. Nä-

mä perustelut olivat: ”Kappaleet putoavat yhtä aikaa, koska putoamiskiihtyvyys tasoittaa

putoamisvauhdin niin, että lopulta kappaleet putoavat maahan samaan aikaan.”, ”Kappale

2 putoaa ensin enemmän, mutta kappale 1 kerää vauhtia paremmin sen ollessa kevyem-

pi.”, ”Matka on niin lyhyt, että g = 10m/s2 ei ehdi vaikuttaa niin nopeasti, että ero kappa-

leiden putoamisessa olisi suuri.”, ”Koska putoamiskiihtyvyys tasoittaa putoamisvauhdin

niin, että lopulta kappaleet putoavat maahan samaan aikaan.”, ” En ole varma, mutta kun

kappaleet tai kappale 2 on saavuttanut tietyn putoamisnopeuden, sen vauhti ei enään kiih-

dy, joten kappaleet olisivat maassa yhtä aikaa.”. Yksi oppilas perusteli oikean vastauk-

sensa sanoin ”Joku ukkeli puotti sieltä tornista niitä juttuja” viitaten ilmeisesti Galileo

Galileihin.

Yhtä aikaa 24 22 %

Perustelu

Ei perusteluja 4 4 %

Sama ilmanvastus 3 3 %

Massa ei vaikuta putoamiskiihtyvyyteen. 11 10 %

Muu perustelu 6 5 %

Taulukko 20: "Kappaleet osuvat yhtä aikaa maahan" -vastauksen perustelut.
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Keskeiset tulokset

Vastauksien pohjalta huomataan, että noin 73 % oppilaista on yleinen harhaluulo siitä,

että isompi massainen kappale putoaa nopeammin maahan kuin pieni massainen.

Oppilaista noin 22 % perusteli yllä olevan virhekäsityksen toteamalla, että Maan vetovoi-

ma on suurempi isompaan massaan, minkä takia isompi massainen putoaa ensin maahan.

Oppilaista noin 13 % vastasi tehtävään oikein oikeanlaisilla perusteluilla.

Noin 3 % ei vastannut tehtävään ollenkaan.

Noin 43 % ei perustellut valintaansa.

6.4 Neljäs tehtävä (Orsivaa’an vieminen Kuuhun)

Kuvasta 15 nähdään, että suurin osa oppilaista (74) valitsi oikean valinnan neljänteen teh-

tävään. 10 oppilasta jätti kokonaan vastaamatta ja 27 oppilasta valitsi väärän vastausvaih-

toehdon.

Kuva 15: Neljännen tehtävän vastauksien jakauma.
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Vaaka on edelleen tasapainossa

Vaikka 74 oppilasta oli valinnut oikean vastausvaihtoehdon, niin silti 22:n oppilaan vas-

tauksesta huomataan, että heidän ymmärrys massasta, painosta ja gravitaatiosta on heik-

koa. Näistä oppilaista 18 perusteli vastauksensa sillä, että Kuussa ei ole lainkaan paino-

voimaa ja loput neljä sillä, että kappaleiden massat muuttuvat samassa suhteessa. Lisäksi

13 oikeaa vastausta oli ilman perusteluja. (Taulukko 21).

a) Vaaka on edelleen tasapainossa 74 67 %

Perustelu

Ei perusteluja 13 12 %

"Paino muuttuu samassa suhteessa." 18 16 %

"Massa muuttuu samassa suhteessa." 4 4 %

"Massa ei muutu." 21 19 %

"Kuussa ei ole painovoimaa." 18 16 %

Taulukko 21: "Vaaka on edelleen tasapainossa" -vastauksen perustelut.

Loppujen lopuksi täysin oikeita vastauksia oli 39 ja niistä kaikki oli perusteltu joko sillä,

että kappaleiden paino muuttuu samassa suhteessa (18), tai että kappaleiden massa ei

muutu ollenkaan (21).

Vaaka kallistuu omenoihin päin

Taulukosta 22 näkyy niiden oppilaiden perustelut, jotka valitsivat vastaukset ”Vaaka kal-

listuu omenoihin päin” (15). 15:sta vastauksesta kuusi oli ilman perusteluja.

Suosituimmat perustelut olivat ”Höyhenet leijuvat pois” (4) ja ”Omenat painavat enem-

män” (3). Yksi vastauksista oli ”Omenoilla on enemmän painoa yhdessä läjässä”, jolla
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oppilas ilmeisesti viittasi paineeseen. Viimeinen vastaus oli ”Kuussa ei ole ilmakehää”,

mutta vastausta ei oltu perusteltu sen enempää.

b) Vaaka kallistuu omenoihin päin 15 14 %

Perustelu

Ei perusteluja 6 5 %

"Höyhenet leijuvat pois." 4 4 %

"Omenoilla on enemmän painoa yhdessä läjässä." 1 1 %

"Ei ole ilmaa." 1 1 %

"Omenat painavat enemmän Kuussa." 3 3 %

Taulukko 22: "Vaaka kallistuu omenoihin päin" vastauksen perustelut.

Vaaka kallistuu höyheniin päin

Yhteensä 12 oppilasta vastasi: ”Vaaka kallistuu höyheniin päin”. Näistä 12:sta puolet jätti

perustelun kokonaan pois. Neljä oppilasta sanoi, että höyhenet painavat enemmän Kuus-

sa ja kaksi heistä perusteli vastauksensa sillä, että Kuussa ei ole ilmaa tai ilmanvastusta.

Yhden oppilaan perustelu oli, että omenat ovat kevyempiä Kuussa kuin Maassa, kun taas

yhden oppilaan käsitys orsivaa’asta oli hieman nurinkurinen perustellessaan, että orsivaa-

ka kallistuu höyheniin päin, koska ne ovat kevyempiä (Taulukko 23).
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c) Vaaka kallistuu höyheniin päin 12 11 %

Perustelu

Ei perusteluja 6 5 %

"Ei ole ilmaa, joten höyhenet painaa enemmän Kuussa." 4 4 %

"Omenat ovat kevyempiä Kuussa." 1 1 %

"Höyhenet ovat kevyempiä Kuussa." 1 1 %

Taulukko 23: "Vaaka kallistuu höyheniin päin" -vastauksen perustelut.

Keskeiset tulokset

Vastaajista noin 35 % ilmaisi selvästi massan muuttumattomuuden sanomalla suoraan,

että massa ei muutu tai perustelemalla, että kappaleiden paino muuttuu samassa suhteessa.

Lähes 20 % oppilaista paljasti perusteluissaan ajattelevan, että Kuussa ei ole ollenkaan

painovoimaa ja noin 6 %:lla oli jotenkin muuten vääristynyt käsitys Kuun painovoimasta.

Tällaisia käsityksiä oli esimerkiksi sellainen, että kappaleet painaisivat enemmän Kuussa

kuin Maassa.

Oppilaista myös lähes 5 %:a sanoi ilmanvastuksen (tai sen puuttumisen) vaikuttavan kap-

paleiden painoihin tai massoihin.

Noin 9 % ei vastannut tehtävään ollenkaan.

Noin 23 % ei perustellut valintaansa.
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6.5 Viides tehtävä (Rekan vetäminen Kuussa)

Kuvasta 16 nähdään viidennen tehtävän vastausjakauma. Väärän vastaustausvaihtoehdon

(”Vetoaika olisi pienempi Kuussa”) valitsi 60 oppilasta. 33 oppilaan mielestä vetoaika

olisi isompi Kuussa, 10 oppilasta oli sitä mieltä, että aika olisi sama ja 8 jätti kokonaan

vastaamatta.

Kuva 16: Viidennen tehtävän vastauksien jakauma.

Aika olisi isompi

33:sta oppilaasta, jotka valitsivat vastauksen ”Aika olisi isompi Kuussa”, yhdeksän jätti

perustelematta vastauksensa. Suosituin perustelu valinnalle oli se, että Kuussa rekkaa on

hankala vetää, koska siellä on pieni painovoima (13 perustelua). Kahdeksan oppilaan mie-

lestä aika olisi suurempi sen takia, koska Kuussa ei ole painovoimaa ollenkaan ja kolme

oli sitä mieltä, että Kuussa rekka painaa enemmän (Taulukko 24).
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a) Aika olisi isompi 33 30 %

Perustelu

Ei perusteluja 9 8 %

"Kuussa on hankala vetää ilman painovoimaa" 8 7 %

"Hankala vetää kun on pieni painovoima" 13 12 %

"Kuussa rekka painaa enemmän" 3 3 %

Taulukko 24: "Aika olisi isompi" -vastauksen perustelut.

Aika olisi pienempi

Suosituimman, mutta väärän valinnan valinneiden perustelut näkyy Taulukossa 25. Näistä

60:stä oppilaasta 14 jätti perustelematta vastauksensa kokonaan. Kolme oppilaista perus-

teli vastauksensa sillä, että koska rekka leijuu Kuussa, niin sitä on helppo vetää.

b) Aika olisi pienempi 60 54 %

Perustelu

Ei perusteluja 14 13 %

"Helppo vetää, koska rekka leijuu." 3 3 %

"Ei ole ilmanvastusta." 2 2 %

"Rekan massa pienenee." 1 1%

"Rekan paino on pienempi Kuussa." 40 36 %

Taulukko 25: "Aika olisi pienempi" -vastauksen perustelut.

Suurin osa (40) oppilaista perusteli vastauksensa yksinkertaisesti sillä, että Kuussa rekka

on kevyempi ja siten helpompi vetää.
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Vastauksen suosio on helppo ymmärtää, koska yleisesti raskaita kappaleita on vaikeampi

liikuttaa. Nyt pitää kuitenkin muistaa se, että koska alustan ja rekan välinen kitka jätetään

huomioimatta, niin kappaleen painolla (joka kohdistuu kohtisuorasti alustaa päin) ei ole

mitään merkitystä, kun kappaletta liikutetaan alustan mukaisesti.

Kaksi oppilasta osasi ottaa huomioon ilmanvastuksen, joka vaikuttaa teoriassa rekan ve-

toaikaan. Tällöin jos, rekkaa vedetään samalla voimalla Maassa ja Kuussa, rekan vetoon

kuluu vähemmän aikaa Kuussa, koska ilmanvastus ei vastustaisi liikettä Kuussa ollen-

kaan. Yksi oppilaista oli sitä mieltä, että rekan massa olisi pienempi Kuussa.

Aika olisi sama

Yhteensä 10 oppilasta vastasi: ”Aika olisi sama Kuussa ja Maassa” (Taulukko 26). Vas-

tauksista 3:ssa ei ollut ollenkaan perusteluja ja lopuista seitsemästä kävi selville, että op-

pilaat ymmärsivät kappaleen massan olevan sama Kuussa ja Maassa, sekä sen että mo-

lemmissa tapauksissa rekan massa on ainoa asia, joka vastustaa liikkeen muutosta.

c) Aika olisi sama 10 9 %

Perustelu

Ei perusteluja 3 3 %

"Rekka ja Jaska ovat molemmat kevyempiä" 4 4 %

"Massan hitaus on ainoa asia, joka hidastaa" 3 3 %

Taulukko 26: "Aika olisi sama" -vastauksen perustelut.
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Edellä mainituista seitsemästä oppilaasta neljä perusteli vastauksensa sillä, että rekan ja

sitä vetävän henkilön painot muuttuvat samassa suhteessa. Tämä viittaa siihen, että oppi-

laat ymmärtävät jollain tasolla sen, että niiden massat eivät muutu. Loput kolme oppilasta

oli perustellut vastauksensa yksinkertaisesti sillä, että vetoa hidastaa vain rekan massa.

Keskeiset tulokset

Tehtävästä selvisi, että noin 10 % oppilaan mielestä Kuussa ei ole ollenkaan painovoimaa

ja vajaa 3 % ajatteli, että kappaleet painavat enemmän Kuussa kuin Maassa. Yhteensä siis

noin 13 %:lla tehtävään vastanneista oli väärä käsitys Kuun painovoimasta.

Tehtävän perusteella huomattiin myös, että suurimmalle osalle (n. 51 %) oppilaista oli

selkeää, että Kuussakin on painovoima ja että se on pienempi kuin Maassa.

Vaikka tehtävässä selkeästi mainittiin, että rekan ja alustan välistä kitkaa ei oteta huo-

mioon, niin silti noin puolet oppilaista perusteli vastauksensa painovoiman avulla.

Noin 7 % ei vastannut tehtävään ollenkaan.

Noin 23 % ei perustellut valintaansa.
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7 Johtopäätökset

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten yhdeksäsluokkalaiset ymmärtävät fy-

siikassa usein käytetyt ja tärkeät käsitteet massa ja paino. Lisäksi tutkimuksen tarkoituk-

sena oli paljastaa, kokevatko yhdeksäsluokkalaiset näiden kahden käsitteen olevan sama

asia vai erottavatko he ne selkeästi toisistaan. Tutkimus antaa myös mahdollisuuden tar-

kastella sitä, onko yhdeksäsluokkalaisilla selkeä käsitys gravitaatiosta. Vaikka tutkimusta

varten kerätyssä aineistossa oli suhteellisen paljon perustelemattomia vastauksia, pystyy

tutkimus silti vastaamaan kvalitatiivisesti edellä mainittuihin tutkimuskysymyksiin ja sel-

vittämään yhdeksäsluokkalaisten ymmärryksen tason koskien massaa ja painoa. Lisäksi

tutkimus tarjoaa hyviä jatkotutkimusmahdollisuuksia.

Suuri osa yhdeksäsluokkalaisista sekoittivat tutkimuksessa massan ja painon käsitteinä

toisiinsa. Lähes kaikki oppilaat ymmärsivät kappaleen massan kuvaavan kappaleessa ole-

van aineen määrää, mutta siitä huolimatta suurin osa ajatteli massan muuttuvan esimerkik-

si, jos kappale vietäisiin Kuuhun. Tutkimuksessa selvisi myös, että oppilailla on vaikeuk-

sia muuttaa kappaleen massa painoksi Maan pinnalla ja, että suuri osa oppilaista käytti

painon yksikkönä kilogrammaa. Sen lisäksi, että oppilaat eivät muistaneet Maan putoa-

miskiihtyvyyttä, eivät he myöskään osanneet kertoa, miten massa muutettaisiin painoksi

vaikka kiihtyvyys muistettaisiinkin. Lisäksi tutkimuksessa selvisi, että lähes kukaan op-

pilaista ei osannut kertoa, mitä massan hitaudella tarkoitetaan.

Vaikka tutkimus toi esille paljon oppilaiden erilaisia harhaluuloja massasta ja painos-

ta, selvisi tutkimuksessa, että oppilaat ymmärtävät todella hyvin sen, että tilavuudeltaan

isommalla kappaleella ei ole aina suurempi massa kuin pienemmällä. Tämä tulos viittaa

siihen, että oppilaat ymmärtävät suhteellisen hyvin tiheys-käsitteen. Lisäksi tutkimukses-

ta selvisi, että oppilaiden ymmärrys painosta on paremmalla tasolla kuin heidän ymmär-

rys massasta ja että massa sekoitetaan lähes aina painoon eikä toisin päin.
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Oppilaat ylsivät hyvin Bloomin taksonomian (Taulukko 1) tiedolliselle tasolle 1 painon

ja osittain massan ymmärryksessä. Tämä tarkoittaa, että oppilaat muistavat mitä käsitteet

massa ja paino tarkoittavat. Ainoastaan massan hitaus-käsite ei yltänyt ollenkaan Bloo-

min taksonomian tiedollisille tasoille.

Oppilaat ylsivät painon ja painavan massan (ks. kappale 2.2) tapauksessa lisäksi myös

Bloomin taksonomian toiselle tasolle eli oppilaat pystyivät tuottamaan tarkoituksen näil-

le käsitteille. Toisin sanoen oppilaat osasivat vastaustensa lisäksi perustella vastauksiaan

yksinkertaisimmissa tehtävissä. Oppilaat siis ymmärsivät hyvin, että isompaan massaan

kohdistuu aina suurempi vetovoima ja osasivat käyttää tietoaan vastauksiensa perusteluis-

sa. Taksonomian toinen taso oli korkein taso, mille oppilaat ylsivät tässä tutkimuksessa.

Jotta oppilaat olisivat yltäneet Bloomin taksonomian tasolle 3, heidän olisi tullut edel-

listen lisäksi pystyä käyttämään tietojaan myös soveltavissa tehtävissä sekä erilaisissa

skenaarioissa. Tutkimuksessa tällaisia skenaarioita oli mm. gravitaatio ja putoamiskiihty-

vyys.

Tutkimuksessa selvisi, että iso osa yhdeksäsluokkalaisista ajattelee kappaleen massan vai-

kuttavan kappaleen putoamiskiihtyvyyteen. Suosituin perustelu sille, miksi isompi mas-

saisella kappaleella olisi suurempi putoamiskiihtyvyys oli se, että isompaan kappaleeseen

vaikuttaa suurempi vetovoima. Tämänkin tuloksen perusteella voidaan todeta, että yh-

deksäsluokkalaiset eivät ymmärrä massan hitaus-käsitettä, vaikka se on heille opetettu.

Tuloksista kävi myös selville, että oppilailla on vääristyneitä käsityksiä painovoimasta,

mikä ilmeni sillä, että he uskoivat, että avaruudessa tai edes Kuussa ei ole painovoimaa.

Samanlaisia tuloksia sai myös Pablico [23] tutkiessaan lukiolaisten virhekäsityksiä kos-

kien voimaa ja gravitaatiota ja Stamenkovski [24], joka selvitti, että 12 - 14-vuotiaiden
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kvalitatiivinen ymmärrys massasta oli vajavainen ja että he sekoittivat massan ja painon

keskenään. Lisäksi Stamenkovski huomasi, että oppilaat eivät yhdistäneet massaa ja hi-

tautta toisiinsa, vaan massa liitettiin usein pelkästään kappaleessa olevaan aineeseen ja

sen määrään. Myös Bar et al. selvittivät tutkimuksessaan [8], että oppilaat kuvittelivat

painovoiman loppuvan, kun poistutaan Maan pinnalta esimerkiksi avaruuteen tai Kuuhun.

Jos tutkimuksessa saatuja tuloksia ja vastauksia verrataan opetussuunnitelman arvosanan

kahdeksan vaatimiin tietoihin ja taitoihin (ks. kappale 2.1.2), huomataan että oppilailla

oli vaikeuksia varsinkin tietojen soveltamisessa. Lisäksi keskeiset käsitteet kuten massa

ja gravitaatio eivät olleet suurella osalla oppilaista niin hyvässä hallussa kuin opetussuun-

nitelma vaatii arvosanalle kahdeksan.

Tutkimuksen perusteella jokaisen fysiikan opettajan tulisi selvittää tarkemmin, kuinka

hyvin yhdeksäsluokkalaiset ymmärtävät massa-, paino- ja gravitaatio-käsitteet fysiikassa.

Syy, miksi näiden käsitteiden ymmärrys on tärkeää on se, että varsinkin massa käsitteenä

toistuu fysiikassa jatkuvasti, jolloin virhekäsitys voi vaikeuttaa fysiikan oppimista jatkos-

sa ja vaikuttaa negatiivisesti oppilaan opiskelumotivaation [3][7].

Koska oppilaiden virhekäsitykset muodostuvat usein oppilaiden omista kokemuksista,

niin hyvä keino päästä virhekäsityksistä eroon voisi olla esimerkiksi luoda uusia, täs-

mällisempiä kokemuksia ilmiöstä, joilla vanha virhekäsitys saataisiin korjattua. Tällainen

on suhteellisen helppo järjestää fysiikan tunneilla esimerkiksi oppilastöiden muodossa.

7.1 Tutkimustulosten luotettavuus

Tutkimusten luotettavuus riippuu aina useasta eri asiasta riippuen onko kyseessä kvalita-

tiivinen vai kvantitatiivinen tutkimus. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston analyysi-

vaihetta ja luotettavuutta ei voida erottaa samalla tavalla kuin kvantitatiivisessa tutkimuk-
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sessa. Tämä aiheuttaakin kritisointia kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta kohtaan

kvantitatiivisia menetelmiä käyttävien tutkijoiden keskuudessa [31]. Onkin selvää, että

tutkimuksen luotettavuus muodostuu erilaisin tavoin kvalitatiivisessa ja kvantitatiivisessa

tutkimuksessa [37].

Kvalitatiivista tutkimusta tehdessä tulee tiedostaa, että kaikki kerätty tieto on tutkijakoh-

taista ja siten tutkija itse on tärkein tutkimusväline [37]. Tällä tarkoitetaan sitä, että kaikki

tulokset ja johtopäätökset ovat tutkijan omia tulkintoja aineistosta. Tämä asettaa todel-

la suuren vastuun tutkijalle siitä, että tulokset kuvaavat todellista aineistoa eikä tutkijan

omia ajatuksia. Se, kuinka lähelle tutkija menee tutkittavia, määrittelee paljon sitä, kuinka

subjektiivisia lopputulokset tulevat olemaan [37].

Kaksi termiä, jotka nousevat usein pinnalle kun puhutaan kvalitatiivisen tutkimuksen luo-

tettavuudesta ovat reliaabelius ja validiteetti. Tutkimuksen reliaabeliuudella tarkoitetaan

tutkimuksen saamien mittaustulosten toistettavuutta. Toisin sanoen reliaabelius tarkoittaa

tutkimuksen kykyä antaa samanlaisia tuloksia, jos se toistettaisiin [27]. Tutkimuksen va-

lidiuksella puolestaan tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin tutkimusmenetelmä mittaa sitä, mitä

tutkimuksen tulisi mitata [27]. Tutkimuksen sanotaan olevat validi silloin, kun se kuvaa

tutkimuskohteen täydellisesti sellaisenaan kuin se on [31].

Eskolan ja Suorannan [31] mukaan validiteetti ja reliaabelius eivät kahdestaan kuitenkaan

riitä kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden perusteiksi, vaan lisäksi tulee arvioida tut-

kimuksen uskottavuutta, siirrettävyyttä, varmuutta ja vahvistettavuutta. Uskottavuudella

tarkoitetaan sitä, että tutkijan on tarkistettava vastaavatko hänen käsityksensä ja tulkin-

tansa kohdehenkilöiden käsityksiä. Siirrettävyydellä tarkoitetaan tutkimustulosten yleis-

tämistä suurempaan joukkoon. Tutkimuksen varmuutta puolestaan pystytään lisäämään

ottamalla huomioon tutkijan omat ennakko-oletukset ja muut tutkimukseen vaikuttavat
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tekijät. Vahvistettavuudella tarkoitetaan puolestaan sitä, että tutkimuksesta on saatu sa-

manlaisia tuloksia myös muissa tutkimuksissa. [31]

Tutkimuksen reliaabeliuutta pyrittiin kasvattamaan kertomalla yksityiskohtaisesti tutki-

muksessa käytetyt kvantitatiiviset menettelytavat sekä pitämällä mahdollisimman objek-

tiivinen näkemys tutkimukseen. Tutkimukseen osallistujien anonymiteetti oli osallistujien

lisäksi myös tutkimuksen kannalta erittäin tärkeää. Anonymiteetti osoittaa sen, että tutki-

mus oli objektiivinen eikä sen tarkoituksena ollut tutkittavien tuomitseminen tai halven-

taminen vaan objektiivinen ja rehellinen havainnointi [30]. Aineistoa kerätessä tutkitta-

via ei pyydetty kertomaan muita henkilökohtaisia asioita itsestään kuin sukupuoli. Tietoa

vastaajan sukupuolesta ei kuitenkaan käytetty tutkimuksen missään vaiheessa. Aineis-

toa kerätessään tutkija esitteli itsensä lyhyesti, eikä tuonut esille muuta kuin tutkimuksen

kannalta oleelliset asiat. Vaikka kaikki käytännön asiat tuovat aina tutkimukselle objektii-

visuutta, on se kuitenkin vain näennäistä. Loppupeleissä objektiivisuus syntyy kuitenkin

tutkijan oman subjektiivisuutensa tunnistamisesta ja tiedostamisesta [31, 2].

Validiutta puolestaan parannettiin selostamalla tutkimuksen eri vaiheet ja menetelmät.

Myös kyselyä laatiessa pidettiin mielessä se, että oppilaiden tulee ymmärtää kyselyn ky-

symykset samalla tavalla, jolloin he ilmaisevat käsityksensä tutkittavana olevasta asiasta

(ks. kappale 5.2) [2].

Tutkimuksen luotettavuutta lisättiin käyttämällä kvalitatiiivisen tutkimusotteen lisäksi myös

kvantitiivisia menetelmiä [26]. Tutkimuksen luotettavuutta ja yleistetävyyttä olisi voitu

parantaa vielä entisestään ottamalla suurempi otos tai pitämällä oppilaille haastattelu ai-

heesta ts. tekemällä täysin kvantitatiivinen tai kvalitatiivinen tutkimus. Kvalitatiivisen ja

kvantitatiivisen tutkimusotteen hybridi osoittautui kuitenkin hyväksi vaihtoehdoksi tässä

tutkimuksessa.
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Tutkimuksessa oli 111 yhdeksänluokkalaisen otos, joka kuvaa jollain tasolla yhdeksäs-

luokkalaisia laaja-alaisemmin. Otannan suuruus oli kompromissi kvalitatiivisen ja kvan-

titatiivisen tutkimusotteesta sekä työmäärästä, joka työhön oli mahdollista laittaa. Tämän

tapaustutkimuksen yleistämistä tärkeämpänä aspektina oli kuitenkin ilmiön tai tapauksen

kokonaisvaltainen ymmärrys. Tutkimuksen päätavoitteena ei ollutkaan yleistää yhdeksäs-

luokkalaisten ymmärryksiä laaja-alaisesti, vaan esittää kokonaiskuva tutkittavasta ilmiös-

tä. Yleistäminen on kuitenkin siinä mielessä mahdollinen, että samanlaisia tuloksia on

myös saatu muissa tutkimuksissa [23, 24, 8].

Tutkijan kokemattomuus näkyi monessa kohtaa tutkimusta. Erityisesti kokemattomuus

näkyi tutkimuksen suunnittelussa ja eri tutkimusmenetelmien toteutuksessa.

7.2 Jatkotutkimus

Tutkimuksessa selvisi, että yhdeksäsluokkalaisten ymmärrys massasta, painosta on puut-

teellista. Tämä antaa mielestäni tutkimukselle useita jatkotutkimusmahdollisuuksia eri

suuntiin. Aihetta olisi mm. todella mielenkiintoista tutkia pitämällä haastatteluja oppi-

laille, jolloin saataisiin vielä kvalitatiivisempia tutkimustuloksia. Toiseksi, koska tämä

tutkimus koski ensisijaisesti vain massaa ja painoa, olisi mielenkiintoista saada perus-

teellisempia tuloksia oppilaiden gravitaatio-käsityksestä. Lisäksi, koska virhekäsitykset

saattavat pysyä oppilaiden mukana pitkäänkin [5, 6], olisi mielestäni tärkeää selvittää esi-

merkiksi lukion oppilaiden ymmärrys massasta ja painosta samanlaisella tutkimuksella.

Lukiossa pidetyllä tutkimuksella voitaisiin tutkimuksen ajankohtaa muuttamalla selvittää

mm. lukiolaisten lähtötaso tai tuoko lukion opinnot lisäymmärrystä näihin käsitteisiin.

Tämän tutkimuksen tulokset antavat mahdollisuuden myös eri opetustapojen vertailuun

fysiikassa. Tutkimuksessa voitaisiin kohdepopulaatio jakaa vertailuryhmiin, joissa jokai-
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sessa olisi erilainen opetustapa. Tutkimuksessa voisi myös pitää alku- ja lopputestit ennen

ja jälkeen massan, painon ja gravitaation opettamista ensimmäisen kerran kahdeksannella

luokalla. Tällaisella tutkimuksella saataisiin tietoa siitä, mikä opetusmetodi olisi kaikista

paras kyseisten aiheiden opettamiseen.
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Liitteet

Liite 1

Kysely
Koulu ja luokka:_____________________

Sukupuoli: Poika [  ]  

Tyttö [  ]

1. Tosi vai epätosi? Perustele lyhyesti.

a) Kappaleen paino riippuu siitä, missä kappale on.

________________________________________________________________________________

b) Kooltaan isommalla kappaleella on aina suurempi paino kuin pienemmällä.

________________________________________________________________________________

c) Massa kuvaa kappaleen hitautta.

________________________________________________________________________________

d) Kappaleen massa on suurempi kuussa kuin maassa.

_______________________________________________________________________________

e) 10 Newtonin voima vastaa noin 5 kilogramman massaa Maassa.

_______________________________________________________________________________

f) Kun kappaleen massaa muutetaan, niin sen paino ei muutu.

_______________________________________________________________________________

2. Kerro mitä näillä kahdella vaa’alla mitataan ja miten ne toimivat?

a) Jousivaaka (Ensimmäinen) _________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

b) Orsivaaka (Toinen)_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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3. Kaksi kappaletta (saman kokoisia ja muotoisia) pudotetaan yhtäaikaa 50 metriä korkean talon katolta. Kumpi 

koskettaa ensin maata? Kappale 1 on massaltaan 1 kg ja kappale 2 on massaltaan 10 kg. Perustele.

A) Kappale 1

B) Kappale 2

C) Yhtä aikaa

4. Muutama omena ja iso läjä höyheniä ovat vastakkaisilla puolilla

orsivaakaa (kuva), joka on tasapainossa Maan pinnalla. Mitä tapahtuisi,

jos vaaka vietäisiin Kuuhun ja toistettaisiin koe? Perustele.

A) Vaaka olisi edelleen tasapainossa

B) Vaaka kallistuisi omeniin päin

C) Vaaka kallistuisi höyheniin päin

5. Maailman vahvin mies kisoissa yhtenä tehtävänä on vetää rekkaa 10 metrin matka. Kova kuntoinen Jaska suorittaa 

rastin 8,2 sekunnissa Maan pinnalla. Miten hänen ajalleen kävisi, jos hän olisi Kuussa? Perustele (Renkaiden ja alustan

välinen kitka on niin pieni, että se voidaan jättää huomioimatta!)

A) Aika olisi isompi

B) Aika olisi pienempi

C) Aika olisi sama

KIITOS VASTAUKSISTA!
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Liite 2

Ilmoitus tutkimuksesta

Hyvä huoltaja ja oppilas

Opiskelen Oulun yliopistossa fysiikan ja matematiikan aineenopettajaksi. Olen tekemässä pro
gradu-tutkielmaani aiheesta ”Millä tavalla yhdeksäsluokkalaiset ymmärtävät fysiikassa kes-
keiset käsitteet massa ja paino?”. Tutkimustani varteen pidän kyselyn oppilaille, joka sisäl-
tää perustietoa testaavia, sekä soveltavia että syventäviä kysymyksiä. Kyselyn pitäminen vie
yhdeltä oppitunnilta n. 15 minuuttia. Tutkimuksen olisi määrä valmistua viimeistään vuoden
2017 alkupuolella.

Tutkimuksella pyrin saamaan selville, kuinka hyvin yhdeksäsluokkalaiset ymmärtävät arki-
kielessä sekoittuvat käsitteet massan ja painon.

Kyselyssä säilytetään anonymiteetti, eli vastaajan nimi säilyy salassa. Tutkijana myös sitou-
dun säilyttämään tutkimusaineistoa voimassaolevien ohjeiden ja säännösten mukaisesti, jol-
loin kukaan muu ei pääse niitä katsomaan kuin tutkija itse.
Kyselyä analysoidessani ja tutkimusta työstäessäni saatan ottaa suoria lainauksia oppilaiden
vastauksista, mutta silloinkin anonyymiteetti säilytetään.

Ohjaajinani toimivat Sari Harmoinen (FT, fysiikan, kemian ja matematiikan didaktiikan yli-
opistonlehtori) ja Saana-Maija Huttula (FT, fysiikan tutkija ja yliopistonlehtori). Olen saanut
kirjalliset hyväksynnän tutkimukselle myös koulun rehtorilta ja opettajalta.

Kiitos, että tuette pro gradu-tutkielmaani ja samalla Oulun yliopistossa tapahtuvaa tutkimusta.
Annan mielelläni tarvittaessa lisätietoa tutkimuksesta.

Kiitos,
Jukka Lämsä
Filosofian kandidaatti ja maisteriopiskelija (Fysiikka), Oulun yliopisto
jtelamsa@gmail.com
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Liite 3

Tutkimuslupahakemus

Arvoisa opettaja

Opiskelen Oulun yliopistossa fysiikan ja matematiikan aineenopettajaksi. Olen tekemässä pro
gradu-tutkielmaani aiheesta ”Millä tavalla yhdeksäsluokkalaiset ymmärtävät fysiikassa kes-
keiset käsitteet massan ja painon?”. Tutkimustani varteen pidän kyselyn oppilaille, joka sisäl-
tää perustietoa testaavia, sekä soveltavia että syventäviä kysymyksiä. Kyselyn pitäminen vie
yhdeltä oppitunnilta n. 15 minuuttia. Tutkimuksen olisi määrä valmistua viimeistään vuoden
2017 alkupuolella.

Tutkimuksella haluaisin saada selville, kuinka hyvin yhdeksäsluokkalaiset ymmärtävät arki-
kielessä sekoittuvat käsitteet massan ja painon.

Kyselyssä säilytetään anonymiteetti, eli vastaajan nimi säilyy salassa. Tutkijana myös sitou-
dun säilyttämään tutkimusaineistoa voimassaolevien ohjeiden ja säännösten mukaisesti, jol-
loin kukaan muu ei pääse niitä katsomaan kuin tutkija itse.
Kyselyä analysoidessani ja tutkimusta työstäessäni saatan ottaa suoria lainauksia oppilaiden
vastauksista, mutta silloinkin anonyymiteetti säilytetään.

Ohjaajinani toimivat Sari Harmoinen (FT, fysiikan, kemian ja matematiikan didaktiikan yli-
opistonlehtori) ja Saana-Maija Huttula (FT, fysiikan tutkija ja yliopistonlehtori). Olen saanut
hyväksynnän tutkimukselle koulunne rehtorilta.

Toivon, että tuette pro gradu-tutkielmaani ja samalla Oulun ylioistossa tapahtuvaa tutkimusta
julkaisu- ja tutkimusluvan muodossa.

Kiitos,
Jukka Lämsä
Filosofian kandidaatti ja maisteriopiskelija (Fysikka), Oulun yliopisto
jtelamsa@gmail.com
p. +358407586173
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Julkaisu- ja tutkimuslupa

Oppilaiden antamia vastauksia kyselyssä saa julkaista pro gradu-tutkielmassa anonyymisti
mm. kirjallisissa teoksissa ja Oulun yliopiston www-sivuilla.

Aika ja paikka Opettajan allekirjoitus ja nimenselvennös

Koulu ja luokka
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Liite 4

Tutkimuslupahakemus

Arvoisa rehtori

Opiskelen Oulun yliopistossa fysiikan ja matematiikan aineenopettajaksi. Olen tekemässä pro
gradu-tutkielmaani aiheesta ”Millä tavalla yhdeksäsluokkalaiset ymmärtävät fysiikassa kes-
keiset käsitteet massan ja painon?”. Tutkimustani varteen pidän kyselyn oppilaille, joka sisäl-
tää perustietoa testaavia, sekä soveltavia että syventäviä kysymyksiä. Kyselyn pitäminen vie
yhdeltä oppitunnilta n. 15 minuuttia. Tutkimuksen olisi määrä valmistua viimeistään vuoden
2017 alkupuolella.

Tutkimuksella haluaisin saada selville, kuinka hyvin yhdeksäsluokkalaiset ymmärtävät arki-
kielessä sekoittuvat käsitteet massan ja painon.

Kyselyssä säilytetään anonymiteetti, eli vastaajan ja koulun nimi säilyy salassa. Tutkijana
myös sitoudun säilyttämään tutkimusaineistoa voimassaolevien ohjeiden ja säännösten mu-
kaisesti, jolloin kukaan muu ei pääse niitä katsomaan kuin tutkija itse.
Kyselyä analysoidessani ja tutkimusta työstäessäni saatan ottaa suoria lainauksia oppilaiden
vastauksista, mutta silloinkin anonyymiteetti säilytetään.

Ohjaajinani toimivat Sari Harmoinen (FT, fysiikan, kemian ja matematiikan didaktiikan yli-
opistonlehtori) ja Saana-Maija Huttula (FT, fysiikan tutkija ja yliopistonlehtori).

Toivon, että tuette pro gradu-tutkielmaani ja samalla Oulun ylioistossa tapahtuvaa tutkimusta
julkaisu- ja tutkimusluvan muodossa.

Kiitos,
Jukka Lämsä
Filosofian kandidaatti ja maisteriopiskelija (Fysikka), Oulun yliopisto
jtelamsa@gmail.com
p. +358407586173
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Julkaisu- ja tutkimuslupa

Oppilaiden antamia vastauksia kyselyssä saa julkaista pro gradu-tutkielmassa anonyymisti
mm. kirjallisissa teoksissa ja Oulun yliopiston www-sivuilla.

Aika, paikka, koulu

Rehtorin allekirjoitus ja nimenselvennys
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Liite 5

Tutkimuslupahakemus

Hyvä huoltaja ja oppilas

Opiskelen Oulun yliopistossa fysiikan ja matematiikan aineenopettajaksi. Olen tekemässä pro
gradu-tutkielmaani aiheesta ”Millä tavalla yhdeksäsluokkalaiset ymmärtävät fysiikassa kes-
keiset käsitteet massa ja paino?”. Tutkimustani varteen pidän kyselyn oppilaille, joka sisäl-
tää perustietoa testaavia, sekä soveltavia että syventäviä kysymyksiä. Kyselyn pitäminen vie
yhdeltä oppitunnilta n. 15 minuuttia. Tutkimuksen olisi määrä valmistua viimeistään vuoden
2017 alkupuolella.

Tutkimuksella haluaisin saada selville, kuinka hyvin yhdeksäsluokkalaiset ymmärtävät arki-
kielessä sekoittuvat käsitteet massan ja painon.

Kyselyssä säilytetään anonymiteetti, eli vastaajan nimi säilyy salassa. Tutkijana myös sitou-
dun säilyttämään tutkimusaineistoa voimassaolevien ohjeiden ja säännösten mukaisesti, jol-
loin kukaan muu ei pääse niitä katsomaan kuin tutkija itse.
Kyselyä analysoidessani ja tutkimusta työstäessäni saatan ottaa suoria lainauksia oppilaiden
vastauksista, mutta silloinkin anonyymiteetti säilytetään.

Ohjaajinani toimivat Sari Harmoinen (sari.harmoinen@oulu.fi) (FT, fysiikan, kemian ja mate-
matiikan didaktiikan yliopistonlehtori) ja Saana-Maija Huttula (saana-maija.huttula@oulu.fi)
(FT, fysiikan tutkija ja yliopistonlehtori). Olen saanut kirjalliset hyväksynnän tutkimukselle
koulun rehtorilta ja opettajalta.

Toivon, että tuette pro gradu-tutkielmaani ja samalla Oulun ylioistossa tapahtuvaa tutkimusta
julkaisu- ja tutkimusluvan muodossa.
Annan mielelläni tarvittaessa lisätietoa tutkimuksesta.

Kiitos,
Jukka Lämsä
Filosofian kandidaatti ja maisteriopiskelija (Fysikka), Oulun yliopisto
p. 0407586173
jtelamsa@gmail.com KÄÄNNÄ
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Julkaisu- ja tutkimuslupa

Oppilaan nimi Luokka

Lapseni antamia vastauksia kyselyssä saa julkaista pro gradu-tutkielmassa anonyymisti mm.
kirjallisissa teoksissa ja Oulun yliopiston www-sivuilla.

Aika ja paikka Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennös

Oppilaan allekirjoitus ja nimenselvennös

Palautathan tämän lapun oppilaan mukana opettajalle!
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