
1 
 

 

 

   

 

 

TASA-ARVOISEN OPETUKSEN TOTEUTUMINEN LUKIOFYSIIKAN 

ENSIMMÄISEN KURSSIN KIRJOISSA 

 

 

 

 

Jakke Niskanen 

Pro Gradu 

2017 

 

 

 

Fysiikan tutkinto-ohjelma 

OULUN YLIOPISTO 



2 

 

Sisällysluettelo 

1 Johdanto ....................................................................................................................................... 3 

2 Edeltävän ja nykyisen lukion opetussuunnitelman eroavaisuudet ............................................... 4 

2.1 Lukio-opetuksen yleiset tavoitteet......................................................................................... 5 

2.2 Fysiikan opiskelu ja opettaminen .......................................................................................... 6 

2.3 Fysiikan kurssit...................................................................................................................... 8 

2.4 Yhteenveto lukion opetussuunnitelmien muutoksista ........................................................... 9 

3 Tasa-arvoteema .......................................................................................................................... 10 

3.1 Tasa-arvo julkaisuissa ......................................................................................................... 10 

3.2 Tilastoja ylioppilaskirjoituksista ......................................................................................... 11 

4 Kuvien merkitys oppikirjoissa ................................................................................................... 14 

5 Tehtävien merkitys oppikirjoissa ............................................................................................... 16 

6 Fysiikka luonnontieteenä -kurssi ............................................................................................... 18 

6.1 Kurssin keskeinen sisältö .................................................................................................... 19 

6.2 Yhteenveto Sanoma Pron materiaalien muutoksista ........................................................... 20 

6.3 Kurssin sukupuolittavat kuvat ............................................................................................. 21 

6.4 Kurssin sukupuolittavat sanat .............................................................................................. 23 

6.5 Kurssin tehtävien vaikeusaste ............................................................................................. 25 

7 Pohdinta ja yhteenveto ............................................................................................................... 28 

8 Lähteet ........................................................................................................................................ 30 

 

  



3 

 

1 Johdanto 

 

Tässä työssä on tutkittu tasa-arvoisen opetuksen toteutumista lukiofysiikan oppikirjoissa. 

Tutkimusaihe on valittu aikaisemman tutkimukseni [14] perusteella, jossa olen tutkinut lukion 

opetussuunnitelmien eroavaisuuksia ja niiden heijastumista lukiofysiikan oppikirjoihin. Tämän 

tutkimuksen pohjalta on valittu tasa-arvoteema, jota selvästi painotetaan nykyisessä lukion 

opetussuunnitelmassa [2]. 

Tutkimuksessa on tarkasteltu tasa-arvoa kahdesta eri näkökulmasta, jotka ovat sukupuolten välinen 

tasa-arvo ja erilaisten oppijoiden välinen tasa-arvo. Sukupuolitasa-arvoa tarkastellaan tehtävistä, 

kuvista ja tekstistä. Lisäksi tehtäviä on tarkasteltu erilaisten oppijoiden tasa-arvon näkökulmasta. 

Tasa-arvo on ajankohtainen aihe myös fysiikan näkökulmasta. Fysiikka on historiansa ajan ollut 

hyvin miesvaltainen ala. Fyysikoiden historiassa Marie Curie edustaa naisfyysikoita lähes ainoana 

henkilönä laajassa fyysikoiden joukossa. Historian vahva miesvaltaisuus saattaa stereotypisoida 

fysiikan vain miesten alaksi, jonka vuoksi oppikirjoilla on suuri merkitys stereotypian 

poistamisessa. Vaikka lukiossa opiskelevista n. 60% on naisia, niin naisten osuus fysiikan yo-

kirjoituksiin osallistuneista oli n. 20% vuonna 2007 [5]. Vuonna 2016 naisten osuus oli 33% 

kaikista fysiikan yo-kirjoituksiin osallistuneista [5]. Suurin muutos on mahdollisesti tapahtunut 

asenteessa, joka opitaan jo kotona ja kouluissa. 

Tutkimuksen pohjustukseksi on esitelty uuden ja edeltävän lukion opetussuunnitelmien 

eroavaisuudet yleisellä tasolla. Tutkimukseen on valittu Sanoma Pron ensimmäisen lukiofysiikan 

kurssin kirjat [1,2] nykyisen ja edeltävän LOPS:n [3,4] mukaan. Näiden lisäksi on tutkittu 

Tabletkoulun [17] materiaaleja kuvien osalta. Tutkimuksessa on esitelty myös edeltävän ja nykyisen 

lukion opetussuunnitelman keskeisten sisältöjen eroavaisuuden FY1 -kurssin osalta. 
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2 Edeltävän ja nykyisen lukion opetussuunnitelman eroavaisuudet 

 

Lukion opetussuunnitelma, josta käytetään lyhennettä LOPS, on yleinen opetushallituksen tekemä 

versio lukion opetussuunnitelman perusteista. Tästä versiosta jokainen kunta muokkaa kunta- ja 

koulutasolle paikalliset ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Paikallisen opetussuunnitelman on 

tarkoitus antaa kunnille ja kouluille enemmän vaihtoehtoja ja vapauksia toteuttaa opetusta omien 

lähtökohtien ja tarpeiden mukaisesti. Samalla opettajat pääsevät tutustumaan ja itse vaikuttamaan 

opetussuunnitelmaan. Tässä tutkimuksessa verrataan edeltävää ja nykyistä LOPS:a. Edeltävä on 

julkaistu vuonna 2003 ja nykyinen on julkaistu vuonna 2016. 

LOPS antaa lukio-opetukselle rajat, joiden puitteissa opetus tulisi toteuttaa. Oppikirjatutkimuksen 

näkökulmasta LOPS määrittelee ainakin seuraavat kriteerit lukio-opetukselle: 

 Opiskeluympäristöt ja menetelmät 

 Toiminta-ajatus ja arvopainotukset 

 Oppiaineen tehtävä, oppiaineen opetuksen yleiset tavoitteet ja arviointi 

 Tavoitteet ja keskeiset sisällöt kursseittain [2] 

 

Tässä kappaleessa tutkitaan lukiofysiikan opetussuunnitelmien kriteerien eroja opetukselle ja 

oppikirjoille.  Fysiikan opetussuunnitelma löytyy omana kokonaisuutena lukion 

opetussuunnitelmassa. Fysiikan osuus lukion opetussuunnitelmasta koostuu sekä nykyisessä että 

edeltävässä versiossa seuraavista osioista: 

 Johdanto 

 Opetuksen tavoitteet 

 Arviointi 

 Pakollinen kurssi 

 Syventävät kurssit 

 

Edeltävässä LOPS:ssa [1] on ennen syventäviä kursseja määritelty yhteiset tavoitteet jokaiselle 

syventävälle kurssille, kun taas nykyinen LOPS [2] on sisällyttänyt nämä tavoitteet jokaiseen 

syventävään kurssiin erikseen kursseille sopiviksi. 
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2.1 Lukio-opetuksen yleiset tavoitteet 

 

Verrattaessa nykyisen ja edeltävän LOPS:n sisällysluetteloita, huomataan päivityksen nykyiseen 

LOPS:an olevan varsin pieni: kaikki pääotsikot ovat pysyneet samana ja sivumäärä ei ole 

lisääntynyt merkittävästi. Päivitys on lähinnä LOPS:n muokkaamista paremmin nykypäivään 

sopivaksi.  

Nykyiseen LOPS:an on lisätty alkuun Suomen perustuslakiin perustuva tasa-arvoon liittyvä teksti: 

”Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 a §:n mukaan (609/1986, muutettu lailla 

1329/2014) koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että vuosittain laaditaan oppilaitoskohtaisesti tasa-

arvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa.”[2]  

Nykyiseen LOPS:an on tuotu teemoja, jotka korostavat oppilaiden omaa osallisuutta opetukseen ja 

oppimiseen. Oppilaita osallistetaan enemmän kurssin suunnitteluun, arviointiin ja toimintaan. 

Toimintakulttuuria ohjataan enemmän yhteisölliseen, asiantuntijamaiseen oppimiseen. Oppiminen 

on enemmän laaja-alaista eli oppiainerajoja yritetään häivyttää. Opiskelussa otetaan huomioon 

myös terveys ja hyvinvointi, kestävä tulevaisuus, kulttuurien moninaisuus ja tasa-arvo. 

Opiskeluympäristöt ja -menetelmät –osio onkin nykyisessä LOPS:ssa edeltävää paljon pidempi ja 

siihen on lisätty aiheeseen liittyen seuraavia kohtia:  

 Opetus ohjaa opiskelijaa ymmärtämään kestävän elämäntavan välttämättömyyden ja 

moniulotteisuuden. 

 Lukioaikana opiskelija saa monipuolisia kokemuksia uuden tiedon ja osaamisen 

rakentamisesta myös oppiainerajat ylittäen. 

 Lukio-opiskelu rakentaa yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia vahvistamalla 

vuorovaikutus-, yhteistyö- ja ilmaisutaitoja. 

 Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden ymmärtäminen luo edellytyksiä 

sukupuoli- ja tasa-arvotietoiselle opetukselle.  

 Opetus vahvistaa opiskelijoiden yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia kehittää 

osaamistaan sekä tehdä opiskeluaikaisia ja tulevaisuutta koskevia valintoja.  

 Opiskelijoilla on mahdollisuus saada säännösten mukaista ohjausta ja tukea ottaen 

huomioon heidän moninaisuutensa ja erityistarpeensa. Toiminnassa edistetään 

yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. [2] 
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Nykyiseen LOPS:iin on lisätty kappale opiskeluympäristöt ja -menetelmät –osioon: 

”Merkitykselliset oppimiskokemukset sitouttavat ja innostavat opiskeluun. Opiskelijoille tarjotaan 

mahdollisuuksia työskentelyyn, joka kytkee opiskeltavat tiedot ja taidot sekä heidän kokemuksiinsa 

että ympäristössä ja yhteiskunnassa esiintyviin ilmiöihin. Opiskelijoita rohkaistaan ratkomaan 

avoimia ja riittävän haastavia tehtäviä, havaitsemaan ongelmia sekä esittämään kysymyksiä ja 

etsimään vastauksia [2]. ” 

Fysiikan näkökulmasta tämä tarkoittaa arkielämän ilmiöihin liittyvää lähestymistapaa opiskeluun. 

Oppikirjan tai muun oppimateriaalin tehtävät pitäisi olla ahkerille ja lahjakkaille oppilaille tarpeeksi 

haastavia ja monipuolisia.  

Nykyiseen LOPS:an Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt -osioon on lisätty 

aihekokonaisuuksiin seuraava: ”Ohjauksella voidaan edistää tasa-arvoa opiskelijoiden valinnoissa 

[2].” Opiskelijoiden tasa-arvoa tulee siis kouluissa toteuttaa hyvin erilaisin keinoin.  

 

 

2.2 Fysiikan opiskelu ja opettaminen 

 

Edeltävän LOPS:n fysiikan johdanto-osio painottaa selkeästi kokeellisuutta. Osiossa kerrotaan, 

kuinka fysiikkaa opiskellaan ja minkälaista on luonnontieteiden opiskelu. Johdanto kappale on vain 

puolen sivun mittainen, mutta kokeellisuutta löytyy silti seuraavasti: 

 Luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen 

luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. 

 Kokeellisuudella tuetaan opiskelijaa omaksumaan uusia luonnontieteellisiä käsitteitä, 

periaatteita ja malleja. 

 Fysiikan opiskelu kehittää opiskelijan kokeellisen työskentelyn ja yhteistyön taitoja. 

 Opiskelija oppii suunnittelemaan kokeita yhdessä ja keskustelemaan kokeellisesti hankitusta 

tiedosta. 

 Luonnontieteiden opiskelussa tiedon hankkimiseen käytetään kokeellisia menetelmiä, 

erilaisia tiedon lähteitä sekä tapoja käsitellä tietoa. [1] 

 

Nykyisen LOPS:n fysiikan johdanto-osio on hyvin monipuolinen ja laaja, joka antaa fysiikalle 

kokeellisuuden lisäksi syvemmän merkityksen kuin edeltävä LOPS. Lukiokoulutuksen yleiset 
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tavoitteet ovat nyt siirtyneet myös fysiikan tavoitteisiin. Seuraavaan listaan on koottu muutamia 

otteita, joista näkee nykyisen LOPS:n laaja-alaisuuden. Näitä ei löydy edeltävästä LOPS:n 

johdanto-osiosta (opetuksen tavoitteet –osio korvaa hieman näitä ”puutteita”) 

 Fysiikan opetus tukee opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan 

kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. 

 Opetuksessa sovelletaan fysiikkaa monipuolisissa tilanteissa, mikä edistää myös 

opiskelijoiden koulutuksellista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. 

 Opetus välittää kuvaa fysiikan merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. 

 Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään muun muassa mallintamisen välineenä, tutkimusten 

tekemisessä ja tuotosten laatimisessa.  

 Opetus vahvistaa opiskelijoiden yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia kehittää 

osaamistaan sekä tehdä opiskeluaikaisia ja tulevaisuutta koskevia valintoja. [2] 

 

Opetuksen tavoitteet -osiossa on niitä asioita, joita ei edeltävässä LOPS:ssa löytynyt johdanto-

osiosta, kuten tvt-taidot, teknologia ja ympäristö. Tässä osiossa nykyisen ja edellisen LOPS:n välillä 

ei ole kuitenkaan paljoa eroavaisuuksia. Tavoitteet ovat lähes samat, mutta ilmaistu hieman eri 

lauseilla. Nykyiseen LOPS:iin on lisätty edeltävään nähden muutama kohta, jotka sopivat nykyisen 

LOPS:n mukaiseen teemaan:  

 

 Oppilas saa ohjausta fysiikan osaamisensa tunnistamisessa, omien tavoitteiden 

asettamisessa, oppimishaasteiden kohtaamisessa ja fysiikan opiskelustrategioiden 

soveltamisessa. 

 Oppilas saa mahdollisuuksia perehtyä fysiikan soveltamiseen monipuolisissa tilanteissa, 

kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä. [2] 

 

Arviointi-osio on vain yhden kappaleen mittainen. Tähän osioon on lisätty uudessa LOPS:ssa 

oppilaan mahdollisuus ilmaista fysiikan taitoja myös graafisesti tai selittämällä. Jatkuva arviointi ja 

palautteen antaminen ovat myös uutta LOPS:ssa.  
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2.3 Fysiikan kurssit 

 

Lukio-opiskelijan täytyy käydä yksi pakollinen fysiikan kurssi. Kurssin nimi ”Fysiikka 

luonnontieteenä” on pysynyt samana nykyiseen LOPS:an. Pakolliselle kurssille ja syventäville 

kursseille on LOPS:ssa määritelty erikseen kurssin tavoitteet ja kurssin keskeiset sisällöt. Näitä 

käsitellään tässä tutkimuksessa kurssikohtaisesti yhtenä kokonaisuutena. 

Ensimmäisen lukiokurssin tavoitteena on herättää kiinnostusta ja innostusta fysiikkaa kohtaan. 

Fysiikan opiskelun lähtökohtana pidetään kokeellisuutta, mallintamista ja graafista esitystä. 

Lisäyksenä nykyiseen LOPS:in on tullut seuraavat asiat: 

 Tutustuminen maailmankaikkeuden syntyyn 

 Liikeilmiöt jokapäiväisessä elämässä 

 Fysiikan merkitys työelämässä ja jatko-opinnoissa [2] 

Ja toisaalta nykyisestä LOPS:sta on poistettu seuraavat asiat: 

 Fysiikan merkitys historian eri vaiheissa 

 Energian, erityisesti säteilyn, sitoutuminen ja vapautuminen luonnon ja ihmisen 

aikaansaamissa prosesseissa [1] 

 

Lukio-opetuksen kurssitarjonnan ehkä suurin muutos kohdistui fysiikan opintojen sisältöön, kun 

edellisen LOPS:n seitsemän syventävää kurssia on supistunut kuuteen syventävään kurssiin. 

Fysiikan osalta suurin muutos on pyörimisliikkeen poistuminen nykyisestä LOPS:sta.  

Nykyisen ja edeltävän LOPS:n kriteerit syventäville kursseille ovat hieman eri tavalla jäsennelty 

LOPS:an. Molemmissa LOPS:issa on jokaiselle syventävälle kurssille erikseen tavoitteet ja 

keskeiset sisällöt, lisäksi edeltävässä LOPS:ssa on kaikille syventäville kursseille yhteiset tavoitteet. 

Yhteiset tavoitteet on listattu seuraavasti: 

Syventävien kurssien tavoitteena on, että opiskelija 

 Saa valmiuksia opiskella luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla. 

 Tutkii luonnon ilmiöitä sekä mallintaa ja esittää niitä matemaattisten ja graafisten 

menetelmien avulla. 

 Rakentaa fysiikan malleja ja käyttää niitä ennusteiden tekemiseen. 
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 Tutkii ja havainnollistaa malleja tieto- ja viestintätekniikan avulla. 

 Tutustuu klassisen fysiikan osa-alueisiin ja modernin fysiikan alkeisiin. 

 Tutustuu fysiikan eri osa-alueisiin liittyvään teknologiaan. 

 Tutustuu fysiikan merkitykseen yhteiskunnan eri alueilla. 

 Tutustuu fysiikan sovelluksiin ja niihin liittyviin turvallisuustekijöihin. [1] 

Nykyisessä LOPS:ssa ei ole vastaavaa listaa, mutta jokaisen kurssin tavoitteissa on erikseen lause, 

riippuen kurssin aiheesta: ”osaa käyttää ja soveltaa sähköön/lämpöilmiöihin/voimaan ja 

liikkeeseen/jaksolliseen liikkeeseen ja aaltoihin/sähkömagnetismiin ja valoon/aineeseen ja säteilyyn 

liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä.” [2] 

 

 

2.4 Yhteenveto lukion opetussuunnitelmien muutoksista 

 

Yleinen suunta opetussuunnitelman uudistuksessa on oppimisen monipuolisuuden ja 

monialaisuuden lisääminen. Kestävä kehitys tulisi olla osana monipuolista oppimista. 

Monipuolisilla opetustilanteilla ja esimerkeillä tulee ottaa huomioon tasa-arvo tyttöjen, poikien ja 

maahanmuuttajataustaisten välillä. Opetustilanteet pitäisi ainakin jossakin määrin liittyä luontoon, 

järjestöihin ja tiedeyhteisöihin. Opetus ja oppimateriaalit tulisi olla myös tarpeeksi haastavia niille, 

jotka tähtäävät korkeammalle opinnoissaan. Oppimista tuetaan tavoitteiden asettelulla, oman 

osaamisen tunnistamisella ja jatkuvalla arvioinnilla. 

Kokeellisuutta on painotettu aikaisemmin todella paljon eikä sen osuus ole uuteen LOPS:an 

vähentynyt. Uuden oppiminen pitäisi rakentua jo olemassa olevan tiedon ja kokemusten päälle 

erilaisin havainnoin arkielämän ilmiöistä. Erityisesti projektiluontoista työskentelyä tulisi lisätä 

nykyisen LOPS:n myötä. Tietoa tulisi hakea itsenäisesti käyttäen erilaisia tiedonlähteitä ja erilaisia 

välineitä ja laitteita. Digitaalisen materiaalin avulla harjoitetaan matemaattista mallinnusta ja 

tulosten analysointia.  
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3 Tasa-arvoteema 

 

Tässä kappaleessa tutkitaan tasa-arvoteemaa eri lähteistä. Tasa-arvo on laaja kokonaisuus, mikä 

vaikuttaa jokapäiväiseen elämään. Se liittyy vahvasti myös opiskeluun ja opettamiseen, jonka 

vuoksi tasa-arvoon on otettu kantaa niin lukion opetussuunnitelmassa kuin perustuslaissakin.  

 

3.1 Tasa-arvo julkaisuissa 

 

LOPS:n uudistuksen myötä tasa-arvoista opetusta painotetaan enemmän. Tärkeimmät huomiot tasa-

arvonäkökulmasta ovat seuraavat:  

 Opetuksessa sovelletaan fysiikkaa monipuolisissa tilanteissa, mikä edistää myös 

opiskelijoiden koulutuksellista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.  

 Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden ymmärtäminen luo edellytyksiä 

sukupuoli- ja tasa-arvotietoiselle opetukselle. 

 Merkitykselliset oppimiskokemukset sitouttavat ja innostavat opiskeluun. Opiskelijoille 

tarjotaan mahdollisuuksia työskentelyyn, joka kytkee opiskeltavat tiedot ja taidot sekä 

heidän kokemuksiinsa että ympäristössä ja yhteiskunnassa esiintyviin ilmiöihin. 

Opiskelijoita rohkaistaan ratkomaan avoimia ja riittävän haastavia tehtäviä, havaitsemaan 

ongelmia sekä esittämään kysymyksiä ja etsimään vastauksia. [2] 

Lisäksi ohjaukseen liittyvää tasa-arvoa on huomioitu seuraavasti: 

 Opiskelijoilla on mahdollisuus saada säännösten mukaista ohjausta ja tukea ottaen 

huomioon heidän moninaisuutensa ja erityistarpeensa. Toiminnassa edistetään 

yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. 

 Ohjauksella voidaan edistää tasa-arvoa opiskelijoiden valinnoissa. [2] 

Tasa-arvo teeman korostuminen näkyy myös oppiaineissa. Edeltävässä LOPS:ssa on tasa-arvo 

mainittu ainekokonaisuuksissa ainoastaan yhteiskuntaopissa, kun taas nykyisessä LOPS:ssa tasa-

arvo on mainittu lähes jokaisessa oppiaineessa, joihin sisältyy myös fysiikka. [1,2] 

Jokaisen oppilaan tulee saada itselleen sopivaa koulutusta ja opetusta. Suomen perustuslakiin on 

kirjattu tärkeitä asioita tasa-arvoisesta opetuksesta: Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 

annetun lain 5 a §:n mukaan (609/1986, muutettu lailla 1329/2014) koulutuksen järjestäjä vastaa 
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siitä, että vuosittain laaditaan oppilaitoskohtaisesti tasa-arvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön 

ja opiskelijoiden kanssa [2, 15]”  

Myös tasa-arvo-ohjelmassa on painotettu tasa-arvoisen opetuksen merkitystä: ”Oppimateriaalilla 

on merkitystä koululaisten nais- ja mieskuvan muotoutumisessa ja siinä, minkälaisia käsityksiä 

oppilaille eri ammateista muodostuu. Oppimateriaaleista tulisi välittyä ennakkoluuloton, 

avarakatseinen käsitys siitä, mikä on naisille ja miehille sopivaa ja mahdollista, eikä 

oppimateriaalin tulisi vahvistaa stereotyyppisiä sukupuolirooleja tekstien tai kuvaston kautta. [11, 

16]”  

Edeltävien tasa-arvoteemojen perusteella tutkitaan fysiikan oppikirjojen tekstiä, kuvia ja tehtäviä. 

Tasa-arvo tulisi näkyä fysiikan kirjojen sisällön tasapuolisuutena sekä miehille että naisille. Lisäksi 

materiaaleja tulisi kohdentaa sekä lahjakkaille että heikommille oppijoille. 

 

3.2 Tilastoja ylioppilaskirjoituksista 

 

Tasa-arvo aihetta tarkasteltaessa on hyvä ottaa huomioon miesten ja naisten osuus lukioissa. Lukio-

opiskelijoiden määrä on ollut hieman naispainotteinen: Viimeisen kymmenen vuoden aikana 

lukiossa on ollut miehiä n.41% ja naisia n.59% [9]. Tästä huolimatta fysiikan opiskelijoiden osuus 

on ollut erittäin vahvasti miespainotteinen. Seuraavasta taulukossa on miesten ja naisten 

prosentuaalinen määrä fysiikan yo-kirjoituksissa vuosina 2007-2016: [9] 

Fysiikka 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Miehet % 79,6 79,8 78,8 76,5 76,5 73,0 74,8 72,8 70,0 66,9 

Naiset % 20,4 20,2 21,2 23,5 23,5 27,0 25,2 27,2 30,0 33,1 

Taulukko 1. Miesten ja naisten osuus fysiikan yo-kokelaista vuosina 2007-2016 

 

Huomattavaa on kuitenkin se, että viimeisen 10 vuoden aikana naisten osuus fysiikan kokelaiden 

joukossa on merkittävästi noussut. Fysiikka on lähes ainoa miesvoittoinen aine lukiossa, sillä 

miehiä oli enemmän yo-kokeessa vuonna 2016 ainoastaan fysiikassa, yhteiskuntaopissa, 

maantieteessä, pitkässä matematiikassa ja historiassa. Prosenttiosuudet ovat seuraavassa taulukossa: 

[9] 

 

Vuosi 2016 Yhteiskuntaoppi Maantiede Pitkä 

matematiikka 

Historia Fysiikka 
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Miehet % 51,3 51,8 52,0 59,5 66,9 

Naiset % 48,7 48,2 48,0 40,5 33,1 

Taulukko 2. Miesten ja naisten osuus yo-kokelaista miespainotteisista aineista vuonna 2016 

 

Lopuissa aineissa onkin enemmän naiskokelaita. Selkeästi naisvoittoisia aineita (joissa on vähintään 

1000 kokelasta) vuonna 2016 ovat psykologia, terveystieto, uskonto ja lähes kaikki kielet, joista 

muutama esimerkki seuraavassa taulukossa: [9] 

 

Vuosi 2016 Pitkä 

Saksa 

Terveystieto Uskonto Lyhyt 

Ranska 

Psykologia Lyhyt espanja 

Miehet % 33,6 29,7 25,8 20,1 18,7 18,3 

Naiset % 66,4 70,3 74,2 79,9 81,3 81,7 

Taulukko 3. Miesten ja naisten osuus kokelaista naispainotteisista aineista vuonna 2016 

 

Tilastot osittain selittyvät naisten määrällisestä enemmistöstä lukiossa. Kuitenkin on huomattava, 

että selkeästi eniten naisia on kieliopinnoissa, kun taas matemaattisissa aineissa enemmistö on 

miehiä siitä huolimatta, että miehiä on vähemmän lukiossa. Tosin oppiaineet, joissa on ollut 

miesenemmistö, tasa-arvoistuvat vähitellen naisten kiinnostuksen lisääntyessä niihin. Esimerkiksi 

kemia, joka luetaan matemaattisiin aineisiin, on ollut historiallisesti miesvaltainen oppiaine. 

Kuitenkin ihan lähivuosina naisten osuus on noussut hieman miesten osuutta suuremmaksi. [9] 

Historiallisesti naisten vähemmistöä matemaattisissa aineissa selittää Solmu-matematiikkalehden 

[6] tutkimus: ”Tytöillä on suurempi kynnys matematiikan opinnoissa, koska luottamus omiin 

kykyihin ja riskinottokyky on heikompi kuin pojilla. Tästä syystä tytöt pelaavat varman päälle 

ylioppilaskirjoituksissa, välttävät luonnontieteitä ja pitkää pakollista matematiikkaa [6].”  

On tärkeää, että myös naiset valitsevat matemaattisia aineita lukio-opinnoissaan. Matematiikka ja 

siihen liittyvät alat tarvitsevat nopeasti lisää naisia. Tätä väitettä voidaan perustella seuraavasti: 

matematiikan käytön yhteiskunnallisten ja ympäristövaikutusten takia, matematiikkaa käyttävän 

teollisuuden ja yksilön itsensä kannalta. [6] Vuonna 1999 oltiin huolissaan matemaattisten aineiden 

heikosta suosiosta naisten keskuudessa: ”Matematiikka näyttää olevan menettämässä 

vetovoimaansa, vaikka sen merkitys johdonmukaisen päättelytaidon opettajana olisi ymmärrettävä 

ja vaikka matematiikan merkitys koko yhteiskunnassa ja eri tieteenaloilla kasvaa jatkuvasti [6].”  

On siis tärkeää, että ainakin oppikirjat antavat ymmärtää, että myös naiset kuuluvat matemaattisille 

aloille. Solmu-Matematiikkalehti kirjoittaakin tästä seuraavasti: ”Matematiikasta kiinnostuneen 

tytön on todistettava, että hän on vähintään yhtä hyvä kuin pojat, ennen kuin hänet hyväksytään 
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matematiikan harrastajien poikavaltaisiin joukkoihin. Tämän jälkeen tyttö hyväksytään ja puheet 

naisten aivojen erilaisesta rakenteesta loppuvat. Miesvaltaisella alalla on hänen kuitenkin 

sopeuduttava valtaväestöön [6].”  

Myös vuonna 1998 tehty tutkimus [12] voi selittää osaltaan miesten suurta enemmistöä fysiikassa. 

Tutkimuksen mukaan ennen 2000 lukua oppilaiden mielestä kirjat ovatkin olleet selvästi enemmän 

miehille suunnattuja: ”Pojat kokevat fysiikankirjojen tarjoaman asiasisällön useammin 

mielenkiintoisempana ja innostavampana kuin tytöt. Fysiikankirjojen havainnollistamisesimerkkien 

on usein huomattu olevan tekniikkaan ja koneisiin liittyviä ja näin lähempänä poikien harrastus- ja 

kiinnostusmaailmaa [12].”  
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4 Kuvien merkitys oppikirjoissa 

 

Kuvat ovat ihmiselle tärkeä osa visuaalista kokemusta niin oppimisessa kuin elämässä. Siksi 

kirjojen kuvitus tulee harkita tarkoin. Kirjoja lukiessa ei välttämättä tule ajatelleeksi kuvien 

merkitystä lukukokemukseen.  

Oppilaiden lukukokemuksia on tutkittu seuraavasti: ”Oppilaat pitävät kuvia sisältäviä oppikirjoja 

pelkkää tekstiä sisältävää parempana, vaikka oppikirjoja lukiessaan he tutkivat kuvia lähinnä 

pintapuolisesti. Lisäksi kuvat vaikuttavat suuresti oppilaiden ymmärrykseen tekstin aiheesta [7].” 

Esimerkiksi romaanit sisältävät pelkkää tekstiä, mutta niihin ei olekaan tarvetta lisätä motivoivia 

kuvia, jotka auttavat muistamaan tarinaa paremmin. Oppikirjojen tarkoitus on kuitenkin uuden asian 

oppiminen ja sen mieleen jääminen. Kuvilla on muitakin merkityksiä oppimiseen, joita tukee 

seuraava tutkimustulos: ”Kuvat voivat tukea oppimista muun muassa motivoimalla, kiinnittämällä 

huomiota, syventämällä tiedon prosessointia, selventämällä ja tiivistämällä tekstin sisältöä, 

toimimalla mielikuvamalleina ja tehostamalla asioiden muistamista [8].”  

Erityisesti lukiossa oppikirjojen kuvien merkitys kasvaa opeteltavien asioiden vaikenemisen vuoksi. 

Kuvat helpottavat ymmärrystä, joten lukiokirjojen kuvat eivät enää voi olla pelkkiä ”hupikuvia”. 

Tämän asian vahvistaa seuraava tutkimus: ”Lukion oppikirjoissa kuvituksen tehtävät painottuvat 

selvemmin (kuin yläkoulussa) tekstin sisältöjen esittämiseen. Tutkimuksen tulokset paljastavat 

erilaisia valintoja, joilla kuvituksen tiedollista roolia suunniteltaessa on pyritty huomioimaan 

oppilaan ajattelun kehitystaso ja mahdolliset kuvanlukutaidot. Tästä huolimatta fysiikan 

oppikirjojen kuvituksessa on kehitettävää etenkin kuvatekstien käytössä ja kuviin viittaamisessa 

[13].”  

Vaikka opiskelijoilla tai opettajalla olisi käytössä muitakin materiaaleja, on oppikirja yleensä 

kuitenkin se tärkein opiskelumateriaali. Tästä johtuen oppikirjan kuvien, tekstin ja tehtävien pitäisi 

olla tasa-arvoisia jokaiselle oppilaalle. Myös Heinonen vahvistaa tämän tutkimuksessaan: ”Kun 

analysoitiin oppikirjan käyttöä opetuksessa ja sen asemaa merkittävänä opiskelun, oppimisen ja 

opetuksen välineenä, ei sen keskeistä asemaa voinut kyseenalaistaa. Etenipä opetus oppikirjan 

järjestystä noudattaen tai koulun omien opetussuunnitelmien pohjalta oppikirjaa soveltuvin osin 

hyväksikäyttäen, oppilaat joka tapauksessa opiskelivat asiat yleensä oppikirjasta [9].” Onkin 

helppo yhtyä Heinosen sanoihin oppimateriaalien tekemisestä: ”Oppimateriaaleihin sisältöjä 

tuottavilla asiantuntijoilla ja oppimateriaalikustantajilla on suuri vastuu opetuksen kehittämisestä 

[9].”  
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Oppikirjojen kuvitusta tutkittaessa tutkimukset ovat aikaisemmin osoittaneet oppimateriaalien 

epätasa-arvon miespainotteisella kuvituksella ja maskuliinisella sanastolla. Oppimateriaaleista on 

saatu mm. seuraava tutkimustulos ”Päätuloksena kuitenkin on, että maskuliinisia hahmoja 

esittävien kuvien ja sukupuolittavista sanoista maskuliinisten määrä on suurempi kuin feminiinisten 

kuvien ja sukupuolittavien sanojen määrä [11].” Lisäksi tarkemman analysoinnin tuloksena myös 

miehiä painotetaan enemmän ammatillisissa asioissa: ”Yhteenvetona voidaan todeta, että mies 

esiintyy oppimateriaaleissa huomattavasti useammassa ammattimaisessa tehtävässä kuin nainen ja 

sangen usein urheilun alueella [11].”  
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5 Tehtävien merkitys oppikirjoissa 

 

Vuonna 1998 tehdyn tutkimuksen mukaan oppilaat ajattelevat fysiikan hyvin teoreettiseksi ja 

laskupainotteiseksi: ”Voimakkaimpina mielikuvina fysiikasta nousivat esiin matemaattisuus, kaavat 

ja teoreettisuus [12].” Lisäksi oppilaat kertoivat, että ulkopuolisia materiaaleja ei juurikaan käytetä, 

jolloin oppikirjan tehtävien merkitys korostuu: ”harva vastaajista kertoivat kurssillaan käytetyn 

oppikirjan ulkopuolista materiaalia tai tietokonetta [12].” Tilanne voi tosin olla nykyisin hieman 

erilainen, mutta oppikirjan merkitystä ei voi aliarvioida opetuksessa.  

Matemaattisissa aineissa tehtävien ja esimerkkitehtävien merkitys korostuu. Tämän vuoksi on 

tärkeää tarkastella tehtävien sukupuolirooleja, haastavuutta ja monipuolisuutta. Koska kyseessä on 

miesvaltainen aine, tytöt on hyvä ottaa huomioon seuraavalla tavalla: ”Oppilaille, mahdollisesti 

erityisesti tytöille, on hyväksi, ettei korosteta "yhtä ainoaa oikeaa" ratkaisua, vaan yritetään 

syventää ymmärtämistä, hakea ja tuoda esiin erilaisia ratkaisumahdollisuuksia sekä esitetään näitä 

sanallisesti ja kirjallisesti. Yhteydet todelliseen elämään ja matematiikan tarpeellisuuteen ovat 

hyödyllisiä kaikille, mutta näyttävät motivoivan erityisesti tyttöjä [6].”  

Kuitenkaan tähän ei ole opettajien mielestä päästy: ”Kirjojen esimerkit ovat monipuolisia, mutta ne 

eivät palvele kaikkia opiskelijoita.” [10] Monipuolisuus on otettu huomioon, mutta esimerkkejä ei 

välttämättä ole eritelty heikoille oppilaille: ”Opettajat kaipaisivat lisää havainnollistavia 

esimerkkejä. Niitä voisi olla esimerkiksi oppikirjojen mukana tulevissa lisämateriaaleissa [10].” 

Esimerkkien pitäisi myös linkittyä tehtäviin, jotta heikot ja miksei lahjakkaammatkin oppilaat 

pystyisivät itseopiskelemaan: ”Esimerkkitehtävien tulisi myös linkittyä oppikirjan tehtäviin, sillä 

näin opiskelijat voisivat palata tehtäviä itsenäisesti tehdessään takaisin niihin ja ottaa niistä mallia. 

[10]” 

Kirjoissa olisi hyvä jaotella helpot ja vaikeat tehtävät, jotta oppilaat osaisivat tunnistaa paremmin 

oman tasonsa.  Tutkimuksen mukaan myös opettajat ovat samaa mieltä: ”Opettajien mielestä 

hyvässä oppikirjassa tulee olla tehtäviä monipuolisesti ja niin, että sopivia tehtäviä on myös 

lahjakkaimmille opiskelijoille [10].” Vaikka jaottelua ei olisi, kirjoista kuitenkin tulisi löytyä 

eritasoisia tehtäviä: ”Mahdollisuuksien mukaan tehtävät voisivat olla jaoteltuna esimerkiksi kahteen 

eri tehtäväsarjaan. Tämä auttaisi opiskelijaa hahmottamaan, mitkä tehtävistä mahdollisesti 

sopisivat juuri hänelle tai mistä hänen kannattaisi lähteä liikkeelle [10].”  
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 Joissain kirjasarjoissa kuitenkin lahjakkaat oppilaat on otettu huomioon: ”Tehtävätyyppejä 

käsiteltäessä nousivat esille myös niin sanotut tähtitehtävät eli tehtävät, jotka vaativat syvempää 

tietoa asiasta. Ne vastaisivat vaikeudeltaan ylioppilaskokeen vaativimpia tehtäviä ja toimisivat 

samalla hyvänä harjoituksena ylioppilaskirjoituksia varten [10].”  

Nykyaikana havainnollistavat esimerkit voidaan korvata esimerkiksi videoilla. Videot ovat 

parhaimmillaan erittäin hyvä opettamisen keino. Videoilla oppimisen pitää kuitenkin olla luontevaa 

ja helppoa: ”Kysyttäessä opiskelijoiden mielipidettä havainnollistavista videoista nousi Partasen 

(2013) mukaan esille, etteivät opiskelijat välttämättä jaksaisi tutkia ja katsella niitä kotona. 

Ainoastaan jos videot olisivat helposti saatavilla internetissä tai opettaja näyttäisi niitä tunnilla, 

saattaisivat opiskelijat hyödyntääkin videoita [10].” Sähköisiä materiaaleja käytettäessä on helppo 

klikata katsomaan videota. Paperiversioita käyttävällä on paljon suurempi kynnys etsiä 

”palvelimelta” videota opiskelun lomassa. 

Oppikirjat ei ainakaan tähän asti ole tarjonneet oppilaille tarpeeksi monipuolista opetusta: 

”Saadakseen mahdollisimman monipuolisia tehtäviä, esimerkkejä ja näkökulmia opetukseen 

käyttävät opettajat rinnakkaiskirjasarjoja [10].” Aikaisemmin on ollut mahdollista opiskella 

monesta eri kirjasarjasta, mutta nykyisen LOPS:n myötä on vaihtoehdot pudonneet hyvin 

rajallisiksi, kun muutamat kirjavalmistajat eivät alkaneet uudistaa kirjoja. Siksi olisikin entistä 

tärkeämpää, että nykyiset oppimateriaalit tarjoaisivat monipuolisia esimerkkejä ja tehtäviä. 

Kuitenkin nykyisessä Sanoma Pron ensimmäisen kurssin kirjassa [4] on vähemmän sivuja kuin 

edeltävässä [3]. Sivuja vähentämällä on erittäin haastavaa saada kirjasta monipuolisempaa. 

On huomioitavaa, että varsinkin lukiossa laskinten käyttö korostuu ylioppilaskirjoitusten vuoksi. 

Siksi olisikin erittäin tärkeää, että oppikirjat antaisivat jotain ohjeistusta laskinten käyttöön: 

”Oppikirjasta päällimmäisinä nousivat esille teorian selkeys, monipuoliset tehtävät, jotka on 

jaoteltu helpompiin ja vaativampiin, esimerkkien linkitys kirjan tehtäviin sekä laskinohjeet. 

Oppikirjoissa ei juurikaan ohjeisteta, kuinka missäkin tehtävässä laskinta tulisi hyödyntää. Tämä 

on iso puute, sillä nykyään ylioppilaskirjoituksissa symboliset laskimet ovat sallittuja. Olisi 

opiskelijoiden etujen mukaista tietää, mitkä tehtävistä kannattaa laskea laskimella ja mitkä taas 

tulee laskea ilman sitä. Opiskelijoista voi tuntua turhauttavalle laskea käsin paperille jotain, minkä 

saisi laskettua laskimella ”parilla napin painalluksella” [10].” Kuitenkin ohjeistukset usein 

puuttuvat kirjoista. Tämä on kuitenkin ymmärrettävää, sillä kirjoihin ei kuitenkaan aivan kaikkea 

mahdu ja laskimiakin on markkinoilla hyvin monenlaisia. 
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6 Fysiikka luonnontieteenä -kurssi 

 

Tutkimuksen kohteeksi on valittu lukion ensimmäinen fysiikankurssi. Kurssin nimi on Fysiikka 

luonnontieteenä, joka on usein lyhennetty FY1 -merkinnällä. FY1 -kurssi on ainoa pakollinen kurssi 

seitsemästä lukiofysiikan kurssista. Pakollisuuden vuoksi kaikki oppilaat käyvät tämän kurssin, 

jolloin kurssilla on myös eniten oppilaita. Ensimmäisellä kurssilla on myös suuri merkitys 

opiskelijoiden valintaan jatkaa fysiikkaa syventäville kursseille. Näin on oppilaat todenneet 1998 

tehdyssä tutkimuksessa: ”joka toinen kertoi lukion ensimmäisen kurssin vaikuttaneen 

fysiikankurssin valintoihin – pojilla lisäävästi ja tytöillä vähentävästi [12]” Monelle FY1 -kurssi 

jää ainoaksi lukiofysiikan kurssiksi, joten päällimmäisenä mielikuvana fysiikasta jää tämä kurssi. 

Siksi on erittäin tärkeää, että tähän kurssiin panostetaan niin kouluissa kuin oppikirjoissa. 

On huomattava, että n.20 vuotta sitten fysiikka on ollut vahvasti miesvaltainen oppiaine (yli 80% 

miehiä, alle 20% naisia) [5]. Naisten osuus fysiikan kirjoittajien joukossa on lisääntynyt selvästi 

viime vuosien aikana (67% miehiä, 33% naisia) [5], mutta edelleen selkeä enemmistö on miehiä, 

vaikka sukupuolineutraalimpaan suuntaan on menty. Miesvaltaisuuden vuoksi on erittäin tärkeää, 

että ensimmäisen kurssin materiaalit olisivat mahdollisimman sukupuolineutraaleja miehille ja 

naisille. Ei ole mitään perustelua sille, miksi fysiikka olisi tarkoitettu enemmän miehille kuin 

naisille. Fysiikan alalla tarvitaan feminististä näkemystä yhtä lailla kuin maskuliinista näkemystä. 

FY1 -kurssia tarkasteluun on otettu kolme eri materiaalia: Tabletkoulu, Sanoma Pro edeltävän 

LOPS:n mukaisena ja Sanoma Pro nykyisen LOPS:n mukaisena. Tabletkoulun materiaalit ovat 

sähköisiä, jotka on alun perin tarkoitettu tablet-laitteille. Ne kuitenkin soveltuvat myös tietokone- ja 

mobiilikäyttöön hyvin. Sanoma Pron materiaalit löytyvät sekä sähköisinä että paperisina kirjoina. 

Sähköiset materiaalit eroavat kirjoista vain muutamilla linkeillä, mitkä on lisätty sähköiselle 

alustalle. Tutkimuksessa on käytetty molempia versioita kirjoista. 

Tässä kappaleessa tutkitaan FY1 -kurssin keskeinen sisältö pelkästään Sanoma Pron nykyisen 

LOPS:n materiaaleista. Kuvien sisältö tutkitaan kaikista kolmesta materiaalista. Sanasto ja tehtävät 

tutkitaan vain Sanoma Pron molemmista materiaaleista. 
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6.1 Kurssin keskeinen sisältö 

 

LOPS:ssa on määritelty ensimmäiselle ja samalla ainoalle pakolliselle fysiikan kurssille keskeiset 

sisällöt. Tutkitaan nykyisestä Sanoma Pron kirjasta [4], toteutuuko nämä kriteerit nykyisen LOPS:n 

[2] mukaisena. Taulukossa 4 on esitelty keskeisten sisältöjen kriteerit ja niitä vastaavat osa-alueet 

kirjassa. 

 

Kriteeri Fysiikka luonnontieteenä, Sanoma Pro [4] 

Tutustuminen perusvuorovaikutuksiin, 

maailmankaikkeuden rakenteisiin ja 

syntyyn sekä aineen rakenteeseen. 

Näistä aiheista löytyy n. 35 sivua tietoa. Kaikki neljä perusvuorovaikutusta ovat 

esitelty taulukossa (missä, minkälainen, voimakkuus). Lisäksi jokaisesta 

vuorovaikutuksesta on erikseen 1-2 sivun kappale. Maailmankaikkeuden synty on 

esitelty tarkasti alkuräjähdysteorialla. Maailmankaikkeuden rakenteen esittelylle on 

oma kappale, joka esittelee aurinkokunnan, galaksit, galaksijoukot ja tähdet. Aineen 

rakennetta sivutaan edeltävissä kappaleissa, mutta sille on myös oma kappale, joka 

esittelee atomin, ytimen ja kvarkit. Lisäksi säteilykappale liittyy aineen rakenteeseen 

radioaktiivisuuden vuoksi. 

Liikeilmiöt jokapäiväisessä elämässä. 

 

Kuvissa löytyy todellisuuteen liitettyjä liikeilmiöitä: laskuvarjohyppääjä tasaisessa 

liikkeessä ja auton vakionopeudensäädin. 

Tehtävissä lasketaan esim. koulumatkan keskinopeus ja henkilöauton kiihtyvyys. 

Fysiikan merkitys työelämässä ja jatko-

opinnoissa. 

Kaksi sivua työstä ja opiskelusta ja lisäksi nettilinkkejä, joista löytyy laajasti tietoa 

aiheeseen liittyen.  

Voima liikkeen muutoksen aiheuttajana 

ja liikeilmiöt. 

Liikeilmiöistä löytyy tasainen ja kiihtyvä liike. Kiihtyvän liikkeen kappaleessa ei ole 

mainittu, että kiihtyvyys johtuu nimenomaa voimasta. Vuorovaikutuskappaleessa on 

mainittu, että kaikki kappaleen liikkeen muutokset johtuvat vuorovaikutuksesta. 

Tutkimukset ja mallintaminen 

fysikaalisen tiedon rakentumisessa. 

Kirjassa mainitaan seuraavat ”fysiikka on kokeellinen luonnontiede, koska lähes kaikki 

fysikaalinen tieto pohjautuu perimmiltään havaintoihin ja mittauksiin.”  ja 

”Nykymaailmasta ja päivittäisestä elämästämme on vaikea keksiä asioita, jotka eivät 

tavalla tai toisella perustuisi fysiikan tutkimuksen avulla saatuun tietoon.” [4]  

Lisäksi on kokonainen kappale mittaamisesta ja mallintamisesta.  

Tulosten kerääminen, esittäminen 

graafisesti ja luotettavuuden arviointi. 

Luotettavuuden arvioinnissa on otettu esille karkea virhe, systemaattinen virhe ja 

satunnainen virhe. 

Kuvatekstissä kerrotaan aiheeseen liittyen ”fyysikon työnkuvaan kuuluu usein 

mittaustekniikan kehittäminen”. [4]  

Monen kappaleen alussa on tehtäviä tuloksien keräämiseen, joita on esitelty 

graafisesti. Kappaleista löytyy myös useita graafisia esityksiä. Eräässä graafisessa 

esityksessä on mittausvirhe poistettu kuvaajasta. 

Taulukko 4. Nykyisen LOPS:n kriteerien toteutuminen Sanoma Pron nykyisessä kirjassa. 

 

Taulukon 4 perusteella voidaan sanoa, että nykyinen opetussuunnitelma ja sitä vastaava kirja 

korreloivat toisiaan hyvin keskeisien sisältöjen osalta. Kaikki aihealueet, joita nykyinen LOPS 
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vaatii, löytyy myös kirjoista. LOPS:n keskeisten sisältöjen tavoitteet ovatkin ”minimitavoite” 

kirjojen sisällölle, joten kirjoista löytyy näiden tavoitteiden lisäksi paljon muutakin tietoa. 

Erityisesti edeltävän LOPS:n teemoja löytyy edelleen myös nykyisestä kirjasta.  

 

6.2 Yhteenveto Sanoma Pron materiaalien muutoksista 

 

Tutkimuskurssini [15] pohjalta voidaan todeta yleisesti lukion ensimmäisen kurssin muutoksien 

jäävän yllättävän vaatimattomiksi sekä LOPS:ssa että kirjoissa. Edeltävän ja nykyisen LOPS:n 

keskeiset sisällöt ovat hämmästyttävän samankaltaisia, joka heijastaa vain pieniä muutoksia 

kirjoihin. Vaikka fysiikan kurssitarjonnasta on poistunut yksi kurssi, ei asiaa välttämättä ole 

poistunut edes kokonaisen kurssin verran. Silti oppikirjojen sivumäärä on vähentynyt n. 10% 

verran. Sanoma Pron edeltävässä kirjassa on 175 sivua ja nykyisessä kirjassa 162. Asiaa on siis 

poistunut tai sitä on tiivistetty.  

Nykyisen LOPS:n mukaan energian käsittelemisen siirtyminen ensimmäiseltä kurssilta toiselle 

näkyy hieman myös kirjoissa. Nykyisen LOPS:n kirjoissa pienimuotoinen johdanto-osio energiaan 

on siirretty ensimmäiseltä kurssilta toiselle. Ilmastonmuutos kappale on myös siirtynyt toisen 

kurssin aiheisiin, vaikka sitä ei varsinaisesti mainita kummassakaan LOPS:ssa. Ensimmäisen 

kurssiin lisätyt kriteerit ovat muuten aika kosmeettisia, vaikka työelämän ja jatko-opintojen osuutta 

onkin hieman lisätty nykyisen LOPS:n kirjaan.  

Nykyisen LOPS:n mukaan historiallista katsausta fysiikkaan ei enää tarvittaisi. On kuitenkin hyvin 

perusteltua, että historia otetaan huomioon ensimmäisellä ja ainoalla fysiikan pakollisella kurssilla. 

Nykyisen LOPS:n johdanto-osioissa onkin tästä maininta: ”Kirjan yleissivistävään ainekseen 

kuuluvat myös fysiikan historiaa käsittelevät osiot. Niiden avulla opitaan ymmärtämään, miten 

tieteellinen tieto rakentuu aikaisemman tiedon pohjalle, ja miten nykyisen fysiikan ymmärrys on 

syntynyt vuosisataisten ponnistelujen ja monien tutkijapolvien työn tuloksena” [6] Toinen poistettu 

teema on energia ja säteily, joista energian osuutta todella on vähennetty. Energian varsinainen 

johdanto on siirretty toisen kurssin puolelle, jolle on asetettu tavoitteeksi energiaan perehtyminen. 

Kuitenkaan säteilyn osuutta ensimmäisen kurssin aiheista ei ole poistettu, vaikka säteilylle on 

erikseen oma kurssi Fy7 (säteily ja energia). Toisaalta opiskelijalle, joka ei opiskele kuin yhden 

kurssin, halutaan antaa jonkinlainen käsitys säteilystä. Lisäksi kurssin osaamistavoitteissa on myös 

aineen rakenne, mihin kuuluu olennaisena kokonaisuuden osana myös epästabiilit atomien ytimet, 

jotka aiheuttavat radioaktiivista säteilyä. 
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6.3 Kurssin sukupuolittavat kuvat 

 

Sukupuolten välistä tasa-arvoa on tutkittu tarkastelemalla oppikirjan kuvia. Kuvista on laskettu 

mies- ja naishenkilöiden määrä, joihin lasketaan myös piirroshahmot. Myös neutraalit kuvat on 

otettu huomioon. Neutraaleja ovat ne kuvat, joista ei sukupuoli selviä (esim. kypärä päässä) tai 

kuvassa on pelkästään jokin ruumiin osa (yleensä käsi). Kuvien laskemisen lisäksi on tutkittu 

henkilöiden tekemisiä kuvissa. 

Seuraavassa taulukossa on esitelty kuvien määrä Sanoma Pron nykyisen ja edeltävän LOPS:n 

mukaisissa ensimmäisen kurssin kirjoissa, sekä vastaava Tabletkoulun nykyisen LOPS:n mukainen 

materiaali. Taulukossa 5 on eritelty miehet, pojat, naiset, tytöt ja neutraalit hahmot: 

Sukupuolittavat 

Kuvat 

oppikirjoissa 

Miehiä  Poikia  Yhteensä  

Mieshenkilöitä 

Naisia  Tyttöjä 3 Yhteensä  

Naishenkilöitä 

Neutraalit 

Nykyinen Sanoma 

Pro 

33 (41%)  0 (0%) 33 (41%) 22 (28%) 3 (3%) 25 (31%) 22 (28%) 

Edeltävä 

Sanoma Pro 

39 (42%)  1 (1%) 40 (43%) 13 (14%) 3 (3%) 16 (17%) 38 (40%) 

Tabletkoulu 31 (54%) 2 (4%) 33 (58%) 10 (18%) 0 (0%) 10 (18%) 14 (24%) 

Taulukko 5. Sukupuolittavat kuvat oppikirjoissa. 

 

Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että kirjojen kirjoittajien enemmistö on miehiä, joka voi 

vaikuttaa kirjojen sisältöön: Sanoma Prolla kolme miestä ja yksi nainen, kun taas Tabletkoululla 

yksi mies eikä yhtään naista. On huomattava, että fysiikka pohjautuu vahvasti historiallisiin 

tutkijahenkilöihin, joiden enemmistö on vahvasti miespainotteinen. Myös kirjoissa tämä näkyy 

useina kuvina mm. Albert Einsteinista ja Isaac Newtonista. Vaikka historiallisuus kuuluu fysiikan 

luonteeseen ja vaikuttaa asenteisiin fysiikkaa kohtaan, on hyvä tarkastella tilastoja myös ilman 

historiallisten henkilöiden osuutta. Nämä on eritelty taulukkoon 6. 

 

 

 

 



22 

 

Sukupuolittavat 

kuvat 

ilman 

historiallisia 

henkilöitä 

Miehiä  Poikia  Yhteensä  

mieshenkilöitä 

Naisia  Tyttöjä 3 Yhteensä 

naishenkilöitä 

Neutraalit 

Nykyinen 

Sanoma Pro 

20 (30%)  0 (0%) 20 (30%) 21 (32%) 3 (5%) 24 (37%) 22 (33%) 

Edeltävä 

Sanoma Pro 

18 (25%)  1 (2%) 19 (27%) 11 (15%) 3 (4%) 14 (19%) 38 (53%) 

Tabletkoulu 18 (40%) 2 (6%) 20 (46%) 10 (23%) 0 (0%) 10 (23%) 14 (31%) 

Taulukko 6. Sukupuolittavat kuvat oppikirjoissa ilman historiallisia henkilöitä. 

 

Taulukoista 5 ja 6 huomaa, että historiallisten hahmojen merkitys kirjojen kuvissa on suuri. 

Historialliset hahmot huomioon ottaen jokaisessa kirjassa mieshahmojen määrä on selkeästi 

suurempi kuin muiden määrä yhteensä. Vaikka historiallisten hahmojen osuus poistetaan, on 

Sanoma Pron edeltävän LOPS:n ja Tabletkoulun materiaaleissa edelleen selvästi enemmän miehiä 

kuin naisia.  Kuitenkin Sanoma Pron nykyisen LOPS:n mukaisissa materiaaleissa naisten osuus 

kuvissa on noin neljänneksen enemmän kuin miesten. Sanoma Pron materiaaliuudistuksessa on 

selkeästi otettu LOPS:n painottama tasa-arvo huomioon. Määrällisesti miesten määrä kuvissa ei ole 

vähentynyt, mutta neutraaleja kuvia on vaihdettu naishenkilöiksi. 

Lasten osuus kirjojen kuvissa on erittäin pieni, yhteensä alle 10%, joten tyttöjen ja poikien välistä 

eroa ei juurikaan pysty arvioimaan. Pieni lasten määrä kuvissa johtuu todennäköisesti siitä, että 

kirjat on suunnattu lukiolaisille. Perusopetuksen opiskelijoiden oppimateriaaleissa on paljon 

enemmän kuvia lapsista. [11] 

 

Sukupuolittavien 

kuvien sisältö 

Mieshenkilöt Naishenkilöt 

Historiallinen Ammatti Urheilu Muu Historiallinen Ammatti Urheilu Muu 

Nykyinen 

Sanoma Pro 

13kpl 4kpl 10kpl 3kpl 1kpl 6kpl 4kpl 7kpl 

Edeltävä  

Sanoma Pro 

21kpl 5kpl 11kpl 5kpl 2kpl 5kpl 1kpl 6kpl 

Tabletkoulu 13kpl 4kpl 9kpl 5kpl 1kppl 3kpl 3kpl 1kpl 

Taulukko 7. Sukupuolittavien kuvien sisältö oppikirjoissa. 

 

Taulukosta 7 huomataan edelleen, että historiallisten mieshenkilöiden osuus sukupuolittavissa 

kuvissa on suuri. Kuitenkin Sanoma Pron materiaaliuudistuksen myötä historiallisten hahmojen 
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määrä on lähes puolittunut miesten ja naisten osalta. Tämä seikka voi selittyä sillä, että 

ensimmäisen kurssin keskeisistä sisällöistä on poistettu historian merkitys fysiikassa. 

Taulukosta 7 nähdään, että jokaisessa kirjasarjassa mieshenkilöitä on kuvissa selkeästi enemmän 

urheilemassa kuin naisia. Kirjoissa miehiä kuvataan hyvin monipuolisissa urheilulajeissa, kuten 

mäkihypyssä, motocrossissa, pyöräilyssä, vuorikiipeilyssä, kehonrakennuksessa, sumopainissa 

pikajuoksussa, keihäänheitossa, vesilautailussa, pesäpallossa, jalkapallossa, skeittailussa, 

golfauksessa ja jääkiekossa. Sanoma Pro on kuitenkin lisännyt urheilukuvia naisista nykyisen 

LOPS:n materiaaleissa. Naisia onkin siinä kuvattu mm. salibandyssa, seinäkiipeilyssä ja 

voimistelussa. Muissa materiaaleissa naisten urheilua on tennis, jäätanssi, kilpaluistelu ja skeittaus.  

 

Miehiä ja naisia on kuvissa lähes saman verran ammatinharjoittajina. Sanoma Pron nykyisen 

LOPS:n materiaaleissa naisia on jopa enemmän ammatteihin liitettynä kuin miehiä. Miesten 

ammatteja kuvissa ovat sädehoitaja, tutkija, huoltaja, rakennustyömies, tehdastyöntekijä, 

maanmittaaja, meteorologi ja sirkustaiteilija. Naisten ammatteja kuvissa ovat tutkija, 

omenanpoimija, hammaslääkäri, astronautti, sädehoitaja, lentoemäntä ja tähtitieteilijä. Miesten 

ammatit ovat hieman monipuolisempia kuin naisten, mutta selkeää eroa ei kuitenkaan ole. 

 

Kuvissa, jossa tehdään jotain muuta kuin urheillaan tai esitellään ammatteja, on vain Tabletkoulun 

materiaaleissa enemmän miehiä. Tabletkoulun materiaalit ovat muutenkin selkeästi 

miespainotteisia. Miesten muita tekemisiä ovat auton tankkaaminen, lapsen vetäminen pulkassa, 

avaruusturisti, onkija, millenium-palkinnon saaja, potilas ja piirroshahmo. Naisia on kuvattu 

opiskelijana, taiteen kohteena, ruokaostoksilla, lasta vetämässä pyöräkärryllä, sähkömopoilijana, 

kännykällä olevana, sähköisillä hiuksilla ja kuulokkeet päässä.  

 

 

6.4 Kurssin sukupuolittavat sanat 

 

Sukupuolten välistä tasa-arvoa on tutkittu myös tarkastelemalla oppikirjojen sanastoa. 

Tarkastellaan, kuinka paljon ja minkälaisia sukupuolittavia sanoja kirjoissa on. Sanat on jaoteltu 

historiallisiin henkilöihin, erisnimiin, muihin sukupuolittaviin sanoihin ja neutraaleihin sanoihin. 

Historiallisia henkilöitä ovat ennen 1950-lukua syntyneet henkilöt, erisnimet ovat muiden 

henkilöiden nimiä ja muut sukupuolittavat sanat ovat mieheen tai naiseen viittaavat sanat. 
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Neutraaleiksi sanoiksi luokitellaan sellaiset henkilöihin viittaavat sanat (yleensä tehtävissä), jotka 

olisi voinut ilmaista erisnimellä tai sukupuolittavalla sanalla. 

 

Sukupuolittavat 

sanat oppikirjassa 

Historialliset 

henkilöt 

Erisnimet Muut Yhteensä 

mieshenkilöt 

Historialliset 

henkilöt 

Erisnimet Muut Yhteensä 

naishenkilöt 

Neutraalit 

Nykyinen 

Sanoma Pro 

91 5 7 103 13 5 6 24 29 

Edeltävä 

Sanoma Pro 

128 11 18 157 10 13 9 32 28 

Taulukko 8. Sukupuolittavat sanat oppikirjoissa. 

 

Seuraavasta taulukosta on poistettu historialliset henkilöt niiden suuren (mies)määrän vuoksi. 

Sukupuolittavat 

sanat oppikirjassa 

ilman historiallisia 

henkilöitä 

erisnimet muut Yhteensä 

mieshenkilöt 

erisnimet muut Yhteensä 

naishenkilöt 

Neutraalit 

Nykyinen  

Sanoma Pro 

5 (10%) 7 (13%) 12 (23%) 5 (10%) 6 (12%) 11 (21%) 29 (58%) 

Edeltävä 

Sanoma Pro 

11 (14%) 18 (23%) 29 (37%)  13 (16%) 9 (11%) 22 (28%) 28 (35%) 

Taulukko 9. Sukupuolittavat sanat oppikirjoissa ilman historiallisia henkilöitä. 

 

Myös taulukot 9 ja 10 vahvistat käsitystä historian suuresta merkityksestä fysiikalle. Historiallisten 

mieshenkilöiden määrä on enemmistönä kaikista sukupuolittavista sanoista, vaikka tästä määrästä 

on poistettu esim. Newtonin lain (mieshenkilö) sanaston määrä, mitä löytyy molemmista kirjoista n. 

60 kpl. Nykyisessä Sanoma Pron kirjassa mies- ja naiserisnimien määrä on sama, kun ei lasketa 

yhdestä tehtävästä kuin yksi samaan henkilöön viittaava nimi. Lisäksi määrällisesti muihin nais- ja 

mieshenkilöihin viittaavat sanat ovat melkein samat. Kuitenkin miehiin ja naisiin viittaavia sanoja 

on selkeästi vähennetty nykyiseen materiaaliin. Edeltävässä kirjassa on sukupuolittavia sanoja 

paljon enemmän, joista hieman yllättäen naiserisnimiä enemmän kuin mieserisnimiä. 

Miehiin viittavia sanoja ovat tiedemies, ukonilma, tieteen isä, fysiikan isä, voimamies, 

taitoluistelijamies, sähkömies, isä, ja mies. Edeltävässä kirjassa näitä sanoja on selvästi enemmän, 

joka voi olla sattumaa tai asiaan panostamista. Naisiin viittaavia sanoja ovat mummola, emoydin, 

tytärydin. Uudessa kirjassa lähes kaikki naisiin viittaavat sanat koostuvat tytärydin ja emoydin 

sanoista, joita on yhteensä 4 kpl. Edeltävässä kirjassa näitä sanoja ei edes kirjasta löytynyt. Vaikka 

miehiin viittaavia sanoja on karsittu rankasti, on myös naisiin viittaavien sanojan määrä romahtanut. 

Edelleen miehiin viittaavat sanat ovat selkeänä enemmistönä, joka johtuu suurimmaksi osaksi 



25 

 

suomalaisen kielen rakenteesta, joka suosii maskuliinisia sanoja, kuten työmies, tiedemies ja 

ukonilma. Nämä sanat voisi kuitenkin korvata neutraaleilla sanoilla työntekijä, tutkija ja rajuilma, 

mikä ei välttämättä ole tarpeellista. Lisäksi fysiikan historian vahva miespainotteisuus näkyy 

fysiikan ilmaisuissa ja kaavoissa, kuten Newtonin laki, Bohrin atomimalli ja Higgsin hiukkanen. 

Tämä vääristää sukupuolijakaumaa, koska ainoa tunnettu naisfyysikon Marie Curien mukaan ei ole 

nimetty mitään fysiikkaan liittyvää. Curien tutkima röntgensädekin on nimetty nimenomaan 

mieshenkilön, Wilhelm Röntgenin mukaan. 

Miesten tekemisiä Sanoma Pron kirjoissa ovat sahaaminen, kalastaminen, nukkuminen, sopan 

kuumentaminen kattilassa ja moottoripyöräily. Naisten tekemisiä ovat mullan hankkiminen, korun 

ostaminen ja uimakilpaileminen. Viittaukset miehiin ja naisiin ovat varsin normaaleja, mutta 

Sanoma Pron nykyiseen kirjaan on mahdollisesti mietitty sukupuolirooleja, kun perheenisä on 

laitettu tekemään soppaa. Toisaalta tämä kyseinen aihe on esiintynyt myös vuoden 2014 yo-

kokeessa, josta tehtävä on kopioitu kirjaan. Myös nykyisessä kirjassa mieshenkilö on liitetty 

vaikeaan nousemiseen sängystä, joka on liitetty hauskalla tavalla miesopiskelijoihin. Nykyiseen 

Sanoma Pron materiaaliin on lisätty tehtäviä, joissa pakataan matkalaukkuja ja siirretään uunia 

siivousta varten. Tämän tyyppiset tehtävänannot on todennäköisesti tarkoitettu motivoimaan naisia 

ja muuttamaan naisten käsitystä fysiikasta enemmän myönteiseksi. 

Uudessa kirjassa neutraaleja sanoja on enemmän kuin muita sukupuolittavia sanoja yhteensä. 

Tehtävissä on erisnimeen sijaan sukupuolineutraaleina tekijöinä henkilö, työryhmä, opiskelija, 

Viitasen perhe, autoilija, kalastaja, juoksija, pyöräilijä, kuljettaja, pikajuoksija, lapsi, koira tai 

skootteri. Sukupuolineutraalien tekijöiden osuus on siis suurentunut nykyisessä kirjassa. Jos tämä 

on tehty tietoisesti, halutaan selvästi poistaa erilaisten tekemisten sukupuolista mielikuvaa. Erilaisia 

tekemisiä ei haluta liittää kumpaakaan sukupuoleen erityisesti. Tosin neutraaleissa tehtävissä 

vieläkin usein on moottoripyöriä, autoja ym. jotka monesti liitetään enemmän maskuliinisiksi kuin 

feministisiksi asioiksi.  

 

6.5 Kurssin tehtävien vaikeusaste 

 

Oppikirjojen tasa-arvoa on tutkittu myös tarkastelemalla tehtävien vaikeusastetta jokaiselle 

oppijalle sopivaksi. Tätä tarkastelua varten tehtävät on jaettu kolmeen eri vaikeustasoon: helppoihin 

tehtäviin, lukiotasoisiin tehtäviin ja kurssin tason ylittäviin tehtäviin. Helpoiksi tehtäviksi luetellaan 

ne tehtävät, joita voidaan ajatella löytyvän yläasteen kirjoista. Myös muut erittäin helpot tehtävät 
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luetaan tähän kategoriaan, vaikka kyseistä aihetta ei käydä yläasteella. Kurssin tason ylittävät 

tehtävät ovat niitä, joita ei voi olettaa opiskelijan osaavan pelkän FY1 -kurssin perusteella. 

Tehtävässä on joko kerrottu kaava, jota käytetään, tai tarvitaan oma-aloitteista tiedonhankintaa 

muista lukiokirjoista tai internetistä. Vaikka tehtävä ylittäisi kurssin rajat, ei se välttämättä tarkoita 

tehtävän olevan vaativa. Kolmas vaikeusaste on lukiotason tehtävät, jotka ovat näiden kahden 

vaikeusasteen välissä. Jokainen vaikeusaste on jaettu myös sanallisiin tehtäviin ja laskutehtäviin. 

Sanallisiin tehtäviin lasketaan myös kuvaajatehtävät, ellei niihin liity lisäksi laskuja. Laskettaviin 

tehtäviin kuuluu kaikki kirjan tehtävät ja kertaustehtävät lukuun ottamatta sähköisiä lisätehtäviä ja 

”testaa, osaatko” -osioita kappalekokonaisuuksien lopuksi. 

 

Tehtävien 

vaikeustaso 

kirjoissa 

Helpot tehtävät Lukiotasoiset tehtävät Kurssin tason ylittävät tehtävät 

Sanalliset Laskut 

 

Yhteensä Sanalliset Laskut 

 

Yhteensä Sanalliset Laskut 

 

Yhteensä 

Nykyinen 

Sanoma Pro 

83 

(40%) 

31 

(15%) 

114 

(54%) 

60 

(28%) 

25 

(12%) 

85 

(40%) 

7 

(4%) 

 

(2%) 

12 

(6%) 

Edeltävä 

Sanoma Pro 

97 

(45%) 

36 

(16%) 

133 

(61%) 

43 

(20%) 

37 

(17%) 

80 

(37%) 

1 

(0,5%) 

3 

(1,5%) 

4 

(2%) 

Taulukko 10. Tehtävien vaikeustaso kirjoissa. 

 

Uudessa Sanoma Pron kirjasarjassa on ”testaa, osaatko” -osioita 4 kpl, joissa jokaisessa on 10 

tehtävää. Lisäksi Sanoma Pron digikirjassa on jokaisen tehtäväosion yhteydessä 2 sähköistä 

lisätehtävää, jotka kaikki ovat samantyylisiä, helppoja sanallisia tehtäviä. Nämä huomioon ottaen 

sanallisia helppoja tehtäviä olisikin n. 140 kpl, joka on jo yli puolet koko kirjan tehtävistä. Myös 

edeltävässä Sanoma Pron kirjassa on ”testaa, osaatko” -osioita, joista oli lähes puolet laskutehtäviä.  

Molemmissa Sanoma Pron kirjoissa sanallisten tehtävien määrä on enemmistönä. Nykyisen LOPS:n 

kirjaan on vaihdettu vielä enemmän sanallisia tehtäviä, varsinkin ”testaa, osaatko” -osioista. 

Oppilaat ovat ainakin aikaisemmin liittäneet fysiikan vahvasti matemaattiseksi aineeksi, joka 

sisältää pääasiassa laskuja ja yhtälöitä [12]. Laskutehtäviä vähentämällä ja sanallisia tehtäviä 

lisäämällä Sanoma Pron materiaalit hieman poistavat tätä stereotypiaa. Lisäksi lukiotasoisia ja sen 

ylittäviä sanallisia tehtäviä on lisätty reilusti, mikä on yksi nykyisen LOPS:n tavoitteista.  

Sanallisien tehtävien lisäämisen kääntöpuolena on laskujen väheneminen. Edeltävän LOPS:n 

tehtävät vaikuttavat kokonaisuutena paljon haastavammilta, sillä sieltä löytyy paljon lukiotasoisia 

laskuja. Nämä laskut ovat osaltaan motivoimassa lahjakkaita oppilaita fysiikan opintoihin. Tosin 
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erittäin haastavia tehtäviä löytyy häviävän vähän varsinkin edeltävän Sanoma Pron kirjasta. Näistä 

tehtävistä nykyisen ja edeltävän Sanoma Pron kirjoissa suurin osa on soveltavia, FY1 -kurssin 

tietotason ylittäviä tehtäviä, mutta ei kuitenkaan haastavia. Kuitenkin nykyinen Sanoma Pron kirja 

on ottanut tehtäviin mukaan hyviä kurssin ylittäviä aiheita, kuten ilmanvastuksen kaava, liikkeen 

yleiset kaavat (käsitellään FY 4 -kurssilla), revontulet (selitetty edeltävässä Sanoma Pron 

materiaalissa), antihiukkaset, Olbers paradoksi, puoliintumisaika ja Hubblen laki. Hubblen lain 

esiintyminen nimenomaan nykyisen LOPS:n mukaisissa materiaaleissa voi osittain selittyä 

maailmankaikkeuden synnyn tutkimisen lisäämisen kurssin keskeisiin sisältöihin.  

Taulukosta näkee, että lahjakkaiden oppilaiden eriyttäminen on edelleen hyvin heikkoa, vaikka 

nykyinen Sanoma Pron kirja on siihen hieman panostanut. Jos haastavia tehtäviä ei löydy kirjasta, 

niiden tarjoaminen oppilaalle jää usein opettajan aktiivisuuden varaan. Tähän tarkoitukseen 

jokaiselle kurssille, niin lukiossa kuin perusasteella, olisi hyvä olla lisämateriaalina haastavia 

tehtäviä. Kokonaisuutena helppoja tehtäviä on Sanoma Pron materiaaleissa yli puolet. 

Ensimmäisissä kappaleissa ei ole yhtään edes lukiotasoiseksi tehtäväksi luokiteltavaa tehtävää. 

Nämä toisaalta selittyvät ensimmäisen kurssin luonteena olla yhtä aikaa yläasteen fysiikan kertaava 

kurssi ja tulevien kurssien sisältöä esittelevä kurssi.  
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7 Pohdinta ja yhteenveto 

 

Lukion opetussuunnitelman uudistuksen myötä opetuksen tavoitteet ja näin myös oppikirjat ovat 

muuttuneet. Lukion ensimmäisen fysiikan kurssin osalta keskeisten sisältöjen muutos on jäänyt 

yllättävän vaatimattomaksi. Opetettavien asioiden erot ovat lähes kosmeettisia, joten nykyisen ja 

edeltävän Sanoma Pron kirjojen sisältö on hyvin toisiaan vastaava. Vaikka opetukselliset tavoitteet 

LOPS:ssa ei ole muuttuneet, niin erilaisia oppijoita on otettu paremmin huomioon. Nykyisessä 

LOPS:ssa korostuu selvästi edeltävää enemmän oppilaiden välinen tasa-arvo monenlaisissa 

tilanteissa. Opetuksessa tulisi ottaa huomioon seuraavat asiat: Fysiikan soveltaminen 

monipuolisissa tilanteissa, seksuaalisen moninaisuuden ymmärtäminen ja erilaisten oppijoiden 

ohjaaminen. [1,2]  

Erityisesti lukiofysiikassa edeltävät aiheet olisi hyvä ottaa huomioon tasa-arvoisessa opetuksessa, 

sillä fysiikassa naiset ovat olleet aina selvänä vähemmistönä [9]. Tasa-arvoisempaan suuntaan on 

viime vuosina menty, mutta edelleen ero on selkeä mies- ja naismäärissä. Oppikirjojen osalta nämä 

tavoitteet eivät olet toteutuneet perusopetuksessa aikaisemman tutkimuksen perusteella [11]. 

Tutkimukseen valituissa perusopetuksen kaikissa kirjoissa, jotka ovat edeltävän LOPS:n mukaisia, 

oli maskuliinisten sukupuolittavien sanojen ja kuvien määrä suurempi kuin feminiinisten. Lisäksi 

mies esiintyi huomattavasti useammassa ammatillisessa ja urheilullisessa tehtävässä kuin nainen 

[11].  

Tämän tutkimuksen perusteella lukiofysiikassa tilanne edeltävän LOPS:n Sanoma Pron kirjassa on 

suunnilleen sama kuin perusopetuksessa. Kuvissa on miehiä 27% ja naisia 19% (loput neutraaleja), 

sekä sanoissa miehiä 37% ja 28% naisia. Urheilussa miehiä on ylivoimaisesti enemmän (miehiä 

11kpl ja naisia 1kpl), mutta ammateissa ja muissa kuvissa naisia ja miehiä on suunnilleen yhtä 

paljon. Lukiossa tilanne on ollut siis hieman tasa-arvoisempi edeltävän LOPS:n materiaaleissa kuin 

perusasteen oppikirjoissa Sanoma Pron osalta. Kuitenkin nykyisen LOPS:n materiaaleissa tilanne 

on tasa-arvoisempi: kuvissa miehiä on 37% ja naisia 30%, sanoissa miehiä on enemmän ainoastaan 

urheilussa. Naisia on siis nykyisen LOPS:n materiaaleissa kuvattuna miehiä enemmän ammateissa 

ja muissa kuvissa. Nykyisen LOPS:n materiaaleissa kuitenkin Tabletkoulu on edelleen hyvin 

epätasa-arvoinen kuvien osalta, mistä miehiä on 46% ja naisia 23%. Lisäksi miehiä on urheilussa, 

ammateissa ja muissa kuvissa enemmän.  

Miesten ja naisten tasa-arvon lisäksi on tutkittu erilaisten oppijoiden välistä tasa-arvoa. Sanoma 

Pron oppimateriaalit ottavat hyvin huomioon heikommat oppijat, sillä kaikista tehtävistä helppoja 
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tehtäviä oli edeltävässä Sanoma Pron kirjassa 61% ja nykyisessä 54%. Kääntöpuolena näin suurelle 

helppojen tehtävien osuuksille on lahjakkaampien oppijoiden huomiotta jättäminen. Edeltävässä 

kirjassa oli haastavia tai kurssin tason ylittäviä tehtäviä vain 2% ja nykyisessä 6% kaikista 

tehtävistä. Nykyisessä kirjassa on havaittavissa pientä parannusta, mikä ei välttämättä ole tietoinen 

valinta, sillä määrät ovat edelleen hyvin pieniä. Vaikka FY 1 -kurssi on fysiikkaa esittelevä ja 

muihin kursseihin johdatteleva kurssi, täytyy myös lahjakkaille oppilaille tarjota enemmän haastetta 

ja sitä kautta mielenkiintoa haastavien tehtävien kautta. Lukiossa on ongelmana se, että kaikki 

kurssit tähtäävät ylioppilaskirjoituksiin, joten ei ole tarvetta ylittää kurssien tasoa. Tosin yo-

kirjoitusten jokeritehtävät ovat usein oppiainerajoja rikkovia tehtäviä, joihin olisi hyvä alkaa 

valmentamaan jo ensimmäisestä kurssista lähtien. 

Yhteenvetona lukiofysiikan osalta oppimateriaalit ovat miesten ja naisten välillä tasa-arvoistumassa. 

Tekstissä ja kuvissa naisten määrä lähestyy miesten määrää, vaikka vielä eroja löytyy. Tehtävät 

ovat myös hieman tasa-arvoistuneet, sillä helpompia tehtäviä on vähennetty ja lahjakkaammille 

oppilaille on lisätty muutama tehtävä. Tabletkoululta ei ole saatavilla edeltävän LOPS:n 

materiaaleja, joten niitä ei voitu tarkemmin analysoida. Lisäksi on huomioitava, että Tabletkoulu on 

marginaalinen oppimateriaalien tuottaja verrattuna Sanoma Prohon. Opetussuunnitelman uudistus 

tuotiin hyvin nopealla aikataululla, joten on ymmärrettävää, että Sanoma Prolla on etulyöntiasema. 

Tabletkoululla on FY1 -kurssilla ollut yksi (mies)tekijä, kun Sanoma Prolla on neljä tekijää. Lisäksi 

Sanoma Prolla on käytettävissä edellisen LOPS:n mukaiset materiaalit, joita he ovat käyttäneet 

hyvin paljon uutta kirjaa tehdessä. 

Tämä tutkimus antaa tietoa vain ensimmäisestä kurssista, jonka perusteella on huono tehdä 

johtopäätöksiä koko lukiofysiikan tasa-arvosta. Tämän tutkimuksen jatkoksi olisikin erittäin 

mielenkiintoista tutkia kaikista seitsemästä lukiofysiikan kurssista, kuinka hyvin niissä otetaan tasa-

arvo huomioon. Erityisesti tehtävien vaikeusaste voi muuttua merkittävästi jo ensimmäisellä 

syventävällä fysiikan kurssilla. 
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