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Tiivistelmä 

 

LUK- tutkielmani aiheena on fysiikan ja matematiikan suhde erityisesti lukion ensimmäisellä 

matematiikan kurssilla. Tarkastelen aluksi lukion ja yläkoulun uutta opetussuunnitelmaa sekä pohdin 

sen vaatimuksia. Käytän tutkimuksessani materiaaleina uuden opetussuunnitelman mukaisia fysiikan 

ja matematiikan oppikirjoja ja pohdin niiden perusteella fysiikan ja matematiikan suhdetta. 

Tarkastelen myös oppikirjojen avulla, onko yläkoulun käyneillä oppilailla riittävät pohjatiedot 

fysiikasta ja matematiikasta, jotta he voisivat omaksua lukion ensimmäisen matematiikan kurssin 

fysiikka-aiheisia tehtäviä.  
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Johdanto 

 

Matematiikka ja fysiikka ovat sidoksissa vahvasti toisiinsa ja esimerkiksi fyysikko Richard Feynman 

piti aiheesta luennon kuuluisassa fysiikan luentosarjassaan (Feynman's Lectures on Physics - The 

Relation of Mathematics and Physics). [1] Feynman oli merkittävä 1900-luvun fyysikko, joka kehitti 

muun muassa kvanttisähködynamiikkaa, josta hän saikin Nobelin fysiikanpalkinnon 1965. Feynman 

kertoo loistavasti luennollaan fysiikan ja matematiikan suhteesta ja tämä antoi myös minulle useita 

eri näkökulmia aiheen lähestymiseen. Feynman kertoo luennollaan, että matematiikka toimii 

työkaluna fysiikassa ja on käytännöllinen varsinkin suuria lukuja käsitellessä. Mielestäni tämä on 

hyvin totta, sillä on mahdollista suorittaa empiirinen koe ja miettiä sen pohjalta fysikaalinen selitys 

kokeen ilmiölle, mutta jos sitä aletaan tarkastella tarkemmin, niin tarvitaan jo matematiikkaa. Etenkin 

jos puhutaan avaruuden – tai sitten atomien fysiikasta. Feynman mainitsee luennollaan, että ihminen 

on jo varhain halunnut löytää selityksiä ilmiöille. Hän myös mainitsee, että matematiikkaa on tarvittu 

analysoimaan ilmiöitä. Mielestäni matematiikka onkin loistava työkalu analysoimaan 

luonnontapahtumia. Jos mietitään esimerkiksi, kuinka olemme muodostaneet vallitsevat luonnonlait, 

siihen on tarvittu niin fysiikkaa kuin matematiikkaakin. Ensin on havaittu ilmiö, josta on tehty 

mittauksia ja sitten on annettu fysikaalinen selitys ilmiölle tai sitten useita sellaisia. Sitten on 

olennaisen vaiheen aika eli matemaattisesti testataan eri selityksien pitävyyttä, ja matemaattisen 

testauksen selvittänyt selitys hyväksytään vallitsevaksi laiksi. Tarvitaan tietysti useita testauksia, 

mutta yksinkertaistetusti fysiikan ja matematiikan suhde näkyy tässä. Kuten Feynmankin totesi 

luennollaan, matemaattisia selityksiä voi antaa ilmiölle paljon, mutta niin että ilmiön koko merkitys 

muuttuisi, se vaikeutuu huomattavasti. [1] 

On hyvin vaikeaa ymmärtää fysiikan lakeja pohjimmiltaan, ellei ymmärrä myös matematiikkaa, sillä 

kuten edellä on mainittu, perustelut sisältävät useimmiten matematiikkaa. Feynman mainitsee 

luennollaan matematiikan olevan kieli ja tämän lisäksi myös selittävä tekijä. Tällä hän tarkoittanee, 

että matematiikka on hyvin monen tieteenalan apukeino, esimerkiksi kemian ja biologian. Selittävällä 

osalla tarkoitetaan juuri sitä, että ilmiöt ja kokeet ovat myös matemaattisesti osoitettu valideiksi. 

Feynman sanoo myös, että usein fyysikot vaikean pulman kohdatessaan pyytävät apua 

matemaatikoilta etsiessään keinoja, kuinka saada jokin fysikaalinen yhtälö siistimmäksi tai 

helpommin luettavaksi. Tämän pohjalta on hyvä myös matemaattisesti muokata yhtälöä eri 

tilanteisiin sopivaksi. Näen, että matematiikan merkitys erityisesti yhtälöiden helppolukuisuudessa 

on merkittävä. Esimerkiksi sähkömagnetismissa esiintyvä Ampèren laki olisi äärimmäisen vaikeaa 
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teoreettisesti todistaa ilman integraaleja. Laki kuvaa johtimessa kulkevan sähkövirran ja sen 

ympärille muodostuvan magneettikentän yhteyttä. 

 [20] 

Luonnon eri kausaliteetteja siis selitetään fysiikalla, mutta varmistus niiden paikkansa pitävyydelle 

annetaan matematiikan avulla. Eli toinen auttaa toistaan, pelkät kaavat ja niiden ymmärtäminen ei 

kerro luonnosta mitään ja päinvastoin luonnon ymmärrys ei kerro itse laskuista. On äärimmäisen 

mielenkiintoista, kuinka kaksi tieteenalaa ovat näin sidoksissa toisiinsa ja on hyvin kiintoisaa tutkia, 

miten tämä näkyy käytännössä lukion matematiikan ensimmäisellä kurssilla. 

Olen pohtinut hyvin kauan fysiikan ja matematiikan suhdetta ja miettinyt, miten se näkyy 

käytännössä. Tämän vuoksi tämä aihe herätti minun mielenkiintoni. On ollut hienoa päästä 

tutustumaan uuteen opetussuunnitelmaan ja eri kustantajien oppikirjoihin. Tutkimus on ollut 

mielenkiintoista myös siksi, että mahdollisesti tulevaisuudessa opetan näiden materiaalien pohjalta, 

joten oppikirjoihin tutustuminen on ollut etuoikeus. Tarkastelin uuden opetussuunnitelman mukaisia 

oppikirjoja eri kustantajilta. Ensiksi tutkin uutta opetussuunnitelmaa ja sen asettamia tavoitteita 

erityisesti lukion ensimmäiselle matematiikan kurssille sekä yläkoulun fysiikan kursseille. Sen 

jälkeen tutkin kolmen eri kustantajan Editan, Sanoma Pro:n ja Otavan matematiikan ensimmäisen 

kurssin kirjoja. Etsin näistä fysiikan osaamista vaativia tehtäviä ja arvioin oliko niissä annettu 

riittävästi tietoa, jotta ne olisi mahdollista myös ymmärtää. Tämän jälkeen tarkastelin eri kustantajien 

yläkoulun fysiikan oppikirjoja. Niiden pohjalta mietin, saadaanko yläkoulussa riittävän hyvät tiedot, 

jotta voidaan ymmärtää lukion ensimmäisen matematiikan kurssin fysiikkaan sovelletut tehtävät. Sen 

lisäksi olen pohtinut, miten tämä fysiikan ja matematiikan suhde näkyy lukion ensimmäisellä 

matematiikan kurssilla. Tarkastelin myös, miten oppikirjat eroavat toisistaan, vaikka toteutetaan 

samaa opetussuunnitelmaa. Lisäksi mietin mahdollisia ratkaisuja havaitsemiini puutteisiin ja 

ongelmiin. Lopussa pohdin myös mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

 

 

 

 

 



6 
 

Uusi opetussuunnitelma 

 

Yläkoulun opetussuunnitelma 

 

Tutkin ensin perusopetuksen opetussuunnitelmaa fysiikassa vuosiluokilla 7-9. Opetushallituksen 

asiakirjassa on mainittu muun muassa seuraavia tavoitteita. Fysiikan opetuksen tehtävänä on tukea 

oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Sen opetus auttaa 

ymmärtämään fysiikan ja teknologian merkitystä jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja 

yhteiskunnassa. Vuosiluokilla 7-9 opiskelun pääpaino on kvalitatiivisella tasolla, mutta oppilaiden 

abstraktin ajattelun ja matemaattisten taitojen kehittyessä laajennetaan työskentelyä joidenkin 

ilmiöiden osalta kvantitatiiviselle tasolle. Tutkimusten tekemisellä on oleellinen merkitys käsitteiden 

omaksumisessa ja ymmärtämisessä, tutkimisen taitojen oppimisessa ja luonnontieteiden luonteen 

hahmottamisessa. Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita hahmottamaan fysiikan osaamisen 

merkitystä myös jatko-opintojen ja työelämän kannalta. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään 

tarjoamalla oppilaille mahdollisuuksia soveltaa fysiikkaa erilaisissa konteksteissa sekä tutustua 

monipuolisesti ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan osaamista [2]. 

Keskeisiä sisältöalueita on kuusi yläkoulussa ja ne ovat seuraavat: luonnontieteellinen tutkimus, 

fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä, fysiikka yhteiskunnassa, fysiikka maailmankuvan 

rakentajana, vuorovaikutus ja liike ja sähkö. Luonnontieteellinen tutkimus -kurssilla tehdään tarkasti 

ohjeistettuja ja avoimia tutkimuksia. Niiden pohjalta opitaan tutkimusprosessin vaiheita, kuten 

ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja 

mittaamista, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Sitten fysiikka 

omassa elämässä ja elinympäristössä - alueessa käsitellään aihealueen otsikon mukaisia asioita 

erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Tässä sisällössä käydään myös 

sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeja. Kolmas sisältöalue on fysiikka yhteiskunnassa, jossa 

tarkastellaan fysiikan ilmiöitä ja teknologisia sovelluksia erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja 

kehittymisen näkökulmista. Sen lisäksi käydään läpi ammatteja ja koulutuksia, joissa tarvitaan 

fysiikkaa. Neljännellä sisältöalueella tutkitaan energian säilymisen periaate sekä 

maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöön kuuluu myös tutustuminen fysiikkaan 

liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen. Viidentenä 

sisältöalueena vuorovaikutus ja liike tutustuttaa vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin, sekä 
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opettaa kuinka mekaaninen työ kytketään kvalitatiivisesti energiaan. Viimeinen sisältöalue on sähkö, 

jossa tarkastellaan jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä ja lopuksi sähköinen varautuminen ja 

magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan. [2] 

Yläkoulun fysiikan opetussuunnitelman tutkimisen jälkeen tarkastelin matematiikan 

opetussuunnitelmaa. Vuosiluokkien 7−9 matematiikan opetuksen tavoitteena on vahvistaa 

matemaattista yleissivistystä. Sen mukaisesti opetuksessa syvennetään matemaattisten käsitteiden ja 

niiden välisten yhteyksien ymmärtämistä. Ensimmäinen aihealue on ajattelun taidot ja menetelmät, 

jonka tavoitteena on oppia loogista päättelyä tekemällä esimerkiksi todistustehtäviä. Tämän lisäksi 

harjoitellaan ohjelmoinnin perusteita. Seuraavana harjoitellaan lukujen ja laskutoimitusten sisältöalue 

eli peruslaskennan osa-alueita sekä prosenttilaskentaa. Kolmantena sisältönä on algebra, eli 

harjoitellaan muuttujan ja sen lausekkeen arvon laskemista sekä ratkaistaan graafisia tehtäviä. Neljäs 

opittava aihe on funktiot ja niihin perehdytään niin graafisesti kuin algebrallisestikin. Funktioiden 

jälkeen käsitellään geometriaa ja opitaan muun muassa Pythagoraan lause ja trigonometrisia 

funktioita. Viimeisenä aiheena tarkastellaan tietojen käsittelyä ja tilastoja sekä todennäköisyyksiä. 

Niiden avulla syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Luonnollisesti 

tällöin lasketaan myös todennäköisyyksiä [2]. 
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Lukion opetussuunnitelma 

 

Lukion uusi opetussuunnitelma muutti merkittävästi ainakin ensimmäistä matematiikan kurssia, sillä 

siitä tuli kaikille yhteinen. Valinta pitkän ja lyhyen matematiikan välillä tehdään ensimmäisen kurssin 

jälkeen. Tarkastelen tutkielmassani juuri tätä ensimmäistä kurssia, mutta mahdollista jatkotutkimusta 

voisi tehdä muista pitkän ja lyhyen matematiikan kursseista sekä fysiikan jatkokursseista.  

Lukiossa kaikille yhteiselle ensimmäiselle matematiikan kurssille on annettu useita merkittäviä 

tavoitteita. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen ajattelun 

malleihin sekä matematiikan perusideoihin ja rakenteisiin, opettaa käyttämään puhuttua ja 

kirjoitettua matematiikan kieltä sekä kehittää laskemisen, ilmiöiden mallintamisen ja ongelmien 

ratkaisemisen taitoja. Opiskelijaa kannustetaan kehittämään luovia ratkaisuja matemaattisiin 

ongelmiin. Opiskelija myös harjaannutetaan käyttämään tietokoneohjelmistoja matematiikan 

oppimisen ja tutkimisen sekä ongelmanratkaisun apuvälineinä. Kuitenkin ensimmäisellä kurssilla 

kerrataan peruslaskutoimituksia ja annetaan lähinnä valmiuksia tulevien kurssien sovellutuksia 

varten. Ensimmäisen kurssin aiheena on luvut ja lukujonot. Nimensä mukaisesti kurssilla käydään 

lukujonoja, mutta myös funktioita ja kerrataan yläkoulussa opittuja aiheita. Tämän lisäksi käsitellään 

summia ja logaritmeja. Kurssin tarkoituksena onkin luoda riittävän vahvaa taitotasoa tulevia lukion 

matematiikan kursseja ajatellen. [3] 
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Opetussuunnitelmasta tehdyt havainnot 

 

Yläkoulun opetussuunnitelma 

 

Mielestäni yläkoulun fysiikan opetuksen tavoitteet ovat asetettu hyvin korkealle siihen nähden, että 

fysiikan opiskelu aloitetaan vasta seitsemännellä luokalla. Fysiikan ilmiöiden ja teknologian 

esitteleminen herättävät varmasti mielenkiintoa ja niiden sovellutuksiin tarvitaan tietysti 

matematiikkaa. Kuitenkin yläkoulussa painotetaan kokeellisia tutkimuksia, joten matematiikan rooli 

ei ole kovin suuri, ellei käytännön töistä tehdä pöytäkirjoja. Olisi erittäin hyvä, jos pöytäkirjoja 

opetettaisiin tekemään mahdollisimman varhain, sillä niissä tarvitaan matemaattista laskentaa ja tämä 

tukisi myös matematiikan oppimista. Pääpaino opetuksessa on näiden tavoitteiden mukaisesti ennen 

kaikkea fysiikan ilmiöiden ymmärtämisessä ja käytännön kokeissa, eikä fysiikkaa sidota niin kiinni 

matematiikkaan. On toki hienoa, että ilmiöihin ja perusteisiin kiinnitetään huomiota varsinkin alussa, 

jotta laskut olisi helpompi ymmärtää tulevaisuudessa. 

Fysiikan opiskelun alkuvaiheilla pyritään ottamaan haltuun tutkimuksen tekeminen. On hyvä havaita, 

kuinka kokeellinen tutkimus ja sen yhdistäminen matemaattiseen tulosten arviointiin ja käsittelyyn 

on noussut uudessa opetussuunnitelmassa keskeiseksi sisällöksi. On myös tärkeää huomata opintojen 

alkuvaiheilla, että matematiikan osaaminen auttaa fysiikassa ja myös toisinpäin. Mielestäni edellä 

mainitun havaitseminen motivoi oppilasta opiskelemaan matematiikkaa, koska se helpottaa fysiikan 

ilmiöiden laskuissa. 

On hyvä nähdä aikaisessa vaiheessa myös fysiikan vaikutukset oman elämän ja yhteiskunnan 

kannalta. Mielestäni on olennaista ymmärtää, että lähes kaikkialla minne katsoo, on fysiikkaa joko 

ilmiöinä tai keksintöinä. On tärkeää sisäistää, että nämä keksinnöt ovat vaatineet matemaattista 

osaamista. Kolme viimeistä sisältöaluetta käsittelevät vahvasti fysiikan ilmiöitä. Fysiikan osalta 

opetussuunnitelman rakenne vaikuttaa erittäin hyvin jäsennellyltä ja järkevältä. Mielestäni on 

järkevää, että ensin kerrotaan, missä kaikkialla on fysiikkaa ja sen lisäksi opetetaan sen mittasuhteita. 

Tämän jälkeen on helpompaa tutkia tarkemmin tiettyjä tärkeimpiä ilmiöitä, esimerkiksi mekaniikasta 

ja sähköstä. Tässä vaiheessa opintoja myös matemaattiset taidot ovat lisääntyneet, joten se 

luonnollisesti tukee fysiikan laskentaa. 
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Mielestäni fysiikan opintojen rooli elämän kannalta on kuitenkin suuri. On sivistävää ja äärimmäisen 

hyödyllistä ymmärtää ympäristössä ja teknologiassa esiintyvää fysiikkaa. Kun on lukenut ja 

hahmottanut fysikaalisen ilmiön, ymmärtää miksi luonnossa tapahtuu jokin ilmiö ja osaa selittää sen 

myös toisille. Tämän lisäksi voi esimerkiksi korjata joitain elektronisia laitteita, kun ymmärtää miten 

ne toimivat. Näen, että kun ymmärtää ja osaa fysiikkaa, elämä antaa paljon enemmän. Silloin on 

mahdollista tehdä havaintoja ympäristöstä ja tietää, miten joka puolella voi olla fysikaalisia ilmiöitä. 

Olisi eri asia, jos haluaisi tutkia miten tämä jokin nähty tai koettu ilmiö tapahtuu ja missä olosuhteissa. 

Tällöin vaadittaisiin kokeellista tutkimusta, johon väistämättä kuuluisivat laskutoimitukset. 

Kokeellisuus on fysiikan ydin, sillä kokeiden pohjalta on aina havainnoitu ilmiöiden olemuksia. Siksi 

on hienoa, että yläkoulun fysiikan opetuksessa painotetaan luonnontieteellisiä kokeita ja annetaan 

näin myös käytännön esimerkkejä fysiikasta. Myös teknologian käyttö opiskelun tukena on hyvä 

opetella varhaisessa vaiheessa, koska nykyajan teknologian täyteisessä ilmapiirissä on lähes 

pakollista osata käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa. Kuitenkin mielestäni fysiikan opetuksen tärkein 

tavoite on tällaisen fysikaalisen ja analyyttisen ajattelun kehittäminen, jotta ymmärtäisi ympäristön 

toimintaa. Tämän rinnalla matematiikka antaa edellytykset laskea ja analysoida näitä ympäristön 

ilmiöitä. 

Matematiikan yläkouluopinnot antavat hyvin pohjaa jatkokoulutukseen sekä erityisesti fysiikan 

opintoihin. Ensimmäisessä sisältöpaketissa opitaan osoittamaan yhtälöiden paikkansa pitävyyttä. 

Fysiikassa ilmiö kaipaa selittämistä ja sen perustelu vaatii syvällisempää tutkimusta, jossa voidaan 

käyttää matemaattista osoittamista apukeinona. Myös peruslaskutoimituksien kertaaminen ja niissä 

taitojen syventäminen on erittäin tärkeää. Yläkoulussa täytyykin vahvistaa perusosaamista, jotta voisi 

omaksua tulevaisuudessa uudet aiheet helpommin. Ohjelmoinnin perusteiden oppiminen on myös 

tärkeää, sillä fysiikassa on paljon tietotekniikkaa, jonka parissa työskentely vaatii ohjelmointitaitoja. 

Yksi tärkeä matematiikassa opittava aihe on funktiot, joita esiintyy myös fysiikan sovelluksissa ja 

tehtävissä. Myös tilastojen tulkitseminen, virheiden arviointi ja todennäköisyyksien laskeminen on 

tärkeää fysiikan opinnoissa. Virheiden arvioinnin avulla oppilaalle kehittyy suhteellisuudentajua ja 

tämä helpottaa fysiikan tulosten tulkinnassa. Virheen arviointi on erityisesti kokeellisessa 

tutkimuksessa tärkeää, jotta tiedettäisiin kuinka luotettavia tulokset ovat. Tutkin myöhemmin 

tarkemmin oppikirjojen sisältöjä ja erityisesti matematiikan kirjoista löytyviä fysiikan sovellutuksia.  
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Lukion opetussuunnitelma 

 

Ensimmäinen matematiikan kurssi kertaa yläkoulussa kolmen vuoden aikana opittuja 

peruslaskutoimituksia. Voidaan siis päätellä, että aiheiden läpikäynti on hyvin nopeaa, mutta 

kuitenkin tärkeimmät periaatteet kertaantuvat, jotta olisi mahdollista menestyä tulevilla kursseilla. 

Matemaattinen ajattelu ja looginen päättely kehittyy tämän ansiosta, joka osaltaan auttaa myös 

fysiikassa. Kun on harjaantunut loogisessa päättelyssä, osaa näkemästään ilmiöstä löytää erilaisia 

fysiikan komponentteja ja tätä kautta kykenee selittämään niitä. Ensimmäisellä kurssilla painotettiin 

myös tietokoneohjelmistoja ja niiden käyttäminen apukeinona opiskelussa onkin olennaista. Tämäkin 

tukee fysiikkaa, sillä fysiikan mallintamisessa ja sen ilmiöiden analysoinnissa käytetään 

luonnollisesti matemaattisia tietokoneohjelmia. On siis löydettävissä muutamia fysiikan ja 

matematiikan yhdistäviä tekijöitä lukion ensimmäisestä kurssista, jotka näyttävät selkeästi, kuinka 

oppiaineet tukevat toisiaan.  
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Lukion matematiikan ensimmäinen kurssi 

 

Yhteinen tekijä 

Ensimmäinen lukion oppikirja, jota tarkastelin, oli SanomaPron Yhteinen tekijä [4]. SanomaPron 

verkkosivuilla kirjan eduiksi on mainittu tehtäväsarjojen soveltuvuus monen tasoisille opiskelijoille 

sekä symbolisen laskennan opetus. [5] Luin tämän oppikirjan ja havaitsin jo ensimmäisten 

kappaleiden jälkeen, että matematiikan sovelluksia halutaan näyttää mahdollisimman laaja-alaisesti. 

Matematiikan ensimmäinen kurssi käsittää hyvin suuren määrän eri tyyppistä laskentaa. Aihepiirinä 

alussa on peruslaskutoimitusten kertaaminen, prosenttilaskenta sekä polynomiyhtälöt. Tämän jälkeen 

Yhteisessä tekijässä tarkastellaan funktioita ja niiden kuvaajia. Seuraavat kappaleet käsittelevät 

potensseja, logaritmeja ja eksponenttiyhtälöitä. Lopuksi kerrotaan lukujonoista ja summan 

laskutavoista. Löysin teoksesta kaksikymmentä fysiikkaa tukevaa laskutehtävää. Kirjassa käydään 

läpi perusteita, joiden avulla voi luoda pohjan osatakseen laskea kauppatieteiden, kemian, 

tietotekniikan ja fysiikan aihepiirien tehtäviä. [4] 

Ensimmäiset fysiikkaa sivuavat tehtävät olivat jo kirjan alkupuolella, kun kymmenpotenssimuotoa 

käsittelevissä tehtävissä esiintyi fysiikan ilmiöitä, kuten valon nopeus tyhjiössä ja keltaisen valon 

aallonpituus. Tehtävässä esiintyivät edellä mainitut suureet ja niiden lukuarvot, jotka oli tarkoitus 

ilmoittaa kymmenpotenssimuodossa. Tähän aihealueeseen liittyi myös esimerkkitehtävä, jossa 

arvioitiin muun muassa Maan ja Pluton välistä etäisyyttä: 

a) Avaruusluotain New Horizons ohitti Pluton 14.heinäkuuta 2015 matkattuaan 9,5 vuotta 

nopeudella 1,65 * 104 m/s. Arvioi näiden tietojen perusteella Pluton ja Maan välinen etäisyys 

kilometreinä. 

b) Luotainta ohjataan radiosignaalein, joiden nopeus on noin 3,00 * 108 m/s. Kuinka monta tuntia 

kestää radiosignaalin matka Maasta Plutoon. [4] 

 Esimerkkitehtävässä oli suureet ratkaistu kerto- ja jakolaskuilla. Tehtävän sivuun oli toki annettu 

tiedot: nopeus = matka/aika, matka = nopeus*aika, aika=matka/nopeus. Yläkoulun fysiikassa 

opetellaan nopeuden käsite ja sen laskutapa, [8, 9, 11] joten tehtävän antamat vinkit ovat mielestäni 

riittävät. Seuraava fysiikkaa tukeva tehtävä on valon taajuuden laskeminen. 
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Tehtävänanto oli seuraavanlainen: Valon taajuus f, aallonpituus λ ja nopeus c noudattavat yhtälöä 

f=c/ λ. Blu ray- soittimessa käytetään siniviolettia laservaloa, jonka aallonpituus on 4,05 * 10-7m ja 

nopeus 2,9979 * 10 8m/s. Laske laservalon taajuus. [4] 

 Tässä tehtävässä oli jo annettu symboleina taajuus (f), valonnopeus (c) ja aallonpituus (λ) ja kerrottu 

mitä suuretta ne kuvaavat. Kuitenkaan tämä tehtävä ei antanut mielestäni riittävää taustatietoa 

aiheesta, sillä olen ainakin itse kouluissa ollessani havainnut, että valonnopeuden käsite on hankala 

ymmärtää. On kuitenkin todettava, että yläkoulussa on opetussuunnitelmien mukaisissa fysiikan 

oppikirjoissa käsitelty aaltoliikeoppia, jonka yhteydessä on opetettu käsitteet taajuus ja valonnopeus. 

Tämän perusteella lasku olisi ratkaistavissa yläkoulun fysiikan pohjatiedoilla. Valon taajuudesta on 

myös toinen samankaltainen tehtävä oppikirjassa. [2, 8, 9, 11] 

Esimerkiksi kirjan keskivaiheilla oleva lasku käsittelee ydinvoiman hyötysuhdetta ja siinä on mainittu 

fissio sekä uraaniydin. Radioaktiivisuus ja ydinvoima on jo käyty yläkoulussa. Siellä tarkastellaan 

energiantuotannon yhteydessä ydinvoimaa ja sen syntymekanismia eli fissiota. [8, 9, 11] 

Ydinvoima-aiheinen tehtävä: Erään ydinvoimalan hyötysuhde on 0,25, eli ydinfissiossa vapautuvasta 

energiasta 25% saadaan muutettua sähköenergiaksi. Voimalaitos tuottaa sähköenergiaa keskimäärin 

8,00 * 106J sekunnissa. Yhden uraaniytimen fissiossa vapautuu energiaa 3,20 * 10-13J. Uraaniatomin 

massa on 3,903 * 10-25kg. Kuinka monta kilogrammaa uraania kuluu vuodessa? [4] 

Radioaktiivisuusaiheinen tehtävä: Uraanin hajoamistuotteena syntyy jodin radioaktiivista isotooppia 

I-131, jonka puoliintumisaika on 8,02 vuorokautta. Ydinvoimalaonnettomuuden saastuttamalla 

alueella jodipitoisuus on noin kymmenkertainen tavalliseen määrään verrattuna. Radioaktiivisen 

aineen puoliintumisaika tarkoittaa aikaa, jonka kuluessa aineen määrä vähenee puoleen. Mikäli 

alkuperäistä I-131 määrää merkitään kirjaimella m, niin x:n puoliintumisajan jälkeen määrä m on m 

* 0,5x. 

a) Kuinka monen vuorokauden kuluttua määrä on vähentynyt neljäsosaan alkuperäisestä? 

b) Kuinka monen vuorokauden kuluttua määrä on vähentynyt turvalliselle tasolle? [4] 

Toinen radioaktiivisuusaiheinen tehtävä: Radioaktiivisen aineen massa puolittuu joka tunti. Ainetta 

on alussa 100g. 

a) Kuvaile rekursiivisesti lukujono, joka ilmaisee radioaktiivisen aineen massan n:nnen tunnin 

alkaessa. 

b) Kuinka paljon ainetta on jäljellä 12 tunnin kuluttua? Anna vastaus milligramman 

tarkkuudella. [4] 
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Kirjaan oli saatu monipuolisesti fysiikan aiheita. Esimerkiksi aineen tiheydestä oli tehtävä, kuten 

myös sähkönkulutuksesta ja heilurista. 

Tiheys tehtävä: Aineen tiheys riippuu sen tilavuudesta ja massasta. Tutkija täyttää astian, jonka 

tilavuus on V(dm3), nesteellä A ja mittaa massan. Astiassa olevan nesteen A massa on m(kg). Tämän 

jälkeen tutkija laskee nesteen A tiheyden. Seuraavaksi tutkija laittaa samanlaiseen astiaan nestettä B 

puolet vähemmän kuin nestettä A ja mittaa massan. Astiassa olevan nesteen B massa on 80% nesteen 

A massasta. Lopuksi tutkija laskee nesteen B tiheyden. Kumman nesteen tiheys on suurempi? Kuinka 

monta prosenttia suurempi se on? [4] 

Tehtävän rinnalle oli annettu avuksi kaava: tiheys = massa/tilavuus. [4] Tiheyden laskeminen on 

nostettu esiin jo seitsemännellä luokalla ja löytyy kaikista tutkimistani yläkoulun materiaaleista. [8, 

9, 11] 

Näitä laskuja käsitellään myös myöhemmillä lukion kursseilla, joten matemaattiset tehtävät tukevat 

näin fysiikan oppimista. [3] Oppikirjassa esiintyviä muita fysikaalisia aiheita olivat Andromedan 

etäisyyden laskeminen Maasta ja Maan keskipisteen etäisyyden laskeminen Auringosta. Lisäksi oli 

tehtäviä sähkönhinnan laskemisesta, joissa oli fysikaalinen suure wattitunti (Wh) mukana. Myös 

lämpöopista oli tehtävä, jossa Fahrenheit-asteet muutetaan Celsiuksiksi. Fysikaalisia aiheita olivat 

myös heiluriin ja heittoliikkeeseen liittyvät laskutehtävät. Muita oppikirjasta löytämiäni fysikaalisia 

sovellutuksia olivat valon nopeus tyhjiössä ja keltaisen valon aallonpituus, jotka oli mainittu 

tehtävässä ja niiden lukuarvot tuli esittää kymmenpotenssimuodossa. Myös näitä aiheita heittoliikettä 

lukuun ottamatta käsitellään yläkoulussa. [3] 

 

Lukion yhteinen matematiikka 

Seuraavana tarkasteltavana oppikirjana oli Editan kustantama Lukion yhteinen matematiikka [6]. 

Editan verkkosivuilla oli asetettu seuraavia tavoitteita tälle oppikirjalle. Selkeä ja loogisesti etenevä 

rakenne sekä ymmärrettävä teksti tukevat opiskelua. Tehtäviä on runsaasti. Tehtävissä on otettu 

huomioon uuden ylioppilastutkinnon vaatimukset. Tehtävien vaikeustaso vaihtelee lähtötason 

varmistavista tehtävistä vaativiin tehtäviin. Sisältö ja tehtävät antavat hyvät valmiudet opiskelijalle 

valita, jatkavatko he opinnoissaan pitkää vai lyhyttä matematiikkaa. Oppimateriaalin havainnolliset 

esimerkit ja täsmällinen esitystapa tukevat oppilaan itsenäistä työskentelyä. [21] 
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SanomaPron:n Yhteiseen tekijään verrattuna, Editan oppikirja sisälsi vain viisi fysiikka-aiheista 

tehtävää. Kirjassa on 157 sivua ennen tehtävien vastauksia. Ensimmäinen fysiikkaa sivuava tehtävä 

tuli vasta sivulla 47. Tässä tehtävässä käsiteltiin auton polttoaineenkulutusta, joka itsessään on 

hyvinkin fysikaalista. Kuten Yhteisessä tekijässä myös Editan teoksessa oli radioaktiivisuus- aiheisia 

laskuja. Niissä vaaditaan eksponenttifunktion osaamista, joka on yksi ensimmäisen matematiikan 

kurssin aiheista. Myös joitakin fysiikan ilmiöitä oli mainintoina, esimerkiksi kymmenpotenssien 

yhteydessä. Näitä olivat muun muassa sinisen valon aallonpituus ja röntgensäteilyn aallonpituus ja 

ne esiintyivät seuraavassa tehtävässä: 

a) Kirjoita ilman kymmenen potenssia 

• Maan ja Kuun keskietäisyys 3,84 * 105 km 

• röntgensäteilyn aallonpituus 1,5 * 10-8 m. 

b) 

• Maan ja Auringon keskietäisyys 149 600 000 km 

• sinisen valon aallonpituus 0,000 000 47 m [6] 

Näemme, että fysikaaliset aiheet esiintyvät tässä tehtävässä käsitteinä ja lukuarvoina eikä kaavoja tai 

laskemista tarvita. Editan teoksessa esiintyneet fysikaaliset käsitteet ovat esiintyneet myös yläkoulun 

oppikirjoissa. [8, 9, 11] 

 

Otavan matemati ikka 

Viimeisenä tarkastelin Otavan kustantamaa Otavan matematiikka MAY1 Luvut ja lukujonot [7]. 

Kaiken kaikkiaan fysiikan sovellutuksia löysin teoksesta kymmenen kappaletta. Ensimmäinen viite 

fysiikkaan löytyi kirjan sivulta 59, kun prosentti ja geometrinen lukujono kappaleen alkupuheessa 

kerrottiin radiohiiliajoituksen menetelmästä. Tämä oli luonnollisesti aiheeseen liittyvää ja tästä oli 

kerrottu hyvin seikkaperäisesti. Perusteellinen selitys kyseisestä fysikaalisesta menetelmästä saikin 

miettimään, että olisiko jo aiemmissa kappaleissa voinut olla joitakin samankaltaisia fysiikan opintoja 

tukevia teorioita. Radiohiiliajoituksesta löytyi tehtävä sivulta 83. [7] 

Tehtävänanto oli tällainen: 

a) Kuinka monen vuoden kuluttua eliön kuolemasta C-14-pitoisuus on vähentynyt 75%?  

b) Kuinka monen vuoden kuluttua pitoisuus on alle 6,25% alkuperäisestä? 
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c) Aiemmin C-14-isotoopin puoliintumisajalle käytettiin arviota 5568 vuotta. Miten tämä vaikutti 

arvioon näytteen iästä? 

d) Selvitä, kuinka monta prosenttia C-14-pitoisuus vähenee yhdessä vuodessa, ratkaisemalla yhtälö 

q5730=0,5 joko kokeilemalla tai käyttämällä sopivaa ohjelmaa. Saamasi q on vuosittainen 

vähenemiskerroin(prosenttikerroin). 

e) Merkitään alkuperäistä pitoisuutta kirjaimella a. Muodosta d-kohdassa ratkaisemasi suhdeluvun 

q avulla sääntö lukujonolle, joka kuvaa pitoisuutta n vuoden kuluttua alkuhetkestä. [7] 

Geometrista lukujonoa voitiin käyttää hyväksi alkuaineen vuosittaisen vähenemiskertoimen 

laskemisessa ja prosenttilaskentaa voitiin hyödyntää eliön alkuainepitoisuuksien suhteiden 

laskemisessa. Oppikirjasta löytyi myös kasvihuonepäästö- aiheinen tehtävä, joka jokseenkin 

sivuuttaa fysiikkaa. Kyseisessä tehtävässä laskettiin jako- ja kertolaskuilla, kuinka paljon 

taloudellinen ajotapa säästää bensiiniä. Tässä luonnollisesti auttoi, jos tunsi fysiikan puolelta tuttuja 

käsitteitä, kuten nopeus, matka ja kulutus. Tehtävän kykeni kuitenkin laskemaan puhtaasti 

matemaattisesti. Tämä tehtävä oli myös kappaleessa prosentti ja geometrinen lukujono. Samaisessa 

kappaleessa oli myös tuulivoiman sähköntuottoon liittyvä tehtävä, jossa oli tarkoitus käyttää 

taulukkolaskentaohjelmaa. Energiantuotto aiheena esiintyy myös fysiikassa ja siihen liittyvä lasku 

tukee hyvin fysiikan opintojen tulevaa kurssia, jossa käydään energiantuottoa ja sen laskemista eri 

metodeilla. Varsinkin fysiikan opinnoissa taulukkolaskentaohjelma hyödyntää varmasti kokeellisen 

tutkimuksen parissa olevassa mittaustulosten käsittelyssä. Seuraava fysiikan opintoja tukeva löytö oli 

eksponenttiyhtälö ja logaritmi -kappaleen alkupuheessa. Siinä kerrottiin kitkavoiman merkityksestä 

mannerlaattojen liikkeessä, sekä siitä kuinka maanjäristyksessä vapautuvan energian määrää voidaan 

tutkia maanjäristyksen voimakkuuden avulla. Kirja ei kuitenkaan selittänyt kitkavoimaa, mutta se on 

käsitteenä selitetty yläkoulussa [8, 9, 11]. Muuten tehtävä oli erittäin kattava ja antoi riittävät tiedot 

laskea samaan aiheeseen liittyviä laskuja. Seuraavia fysiikkaa tukevia aiheita esiintyi kirjan 

viimeisessä kappaleessa, joka käsitteli funktioita. Muun muassa imuroinnin kuluttamasta 

energiamäärästä oli esimerkkitehtävä ja lämpötilasta ajan funktiona oli kuvaajanpiirtoa harjoittava 

tehtävä. Energian kulutusta käydään muutamilla tulevilla lukion fysiikan kursseilla. [3] Kappaleen 

viimeisten tehtävien joukossa oli pallon potkaisemiseen liittyvä tehtävä. Siinä oli epäsuorasti annettu 

fysiikan heittoliikkeen laskentatapoihin liittyvä fysikaalinen kaava, jolla lasku pystyttiin laskemaan. 

Tässä ei kuitenkaan ollut kerrottu, että annetulla kaavalla voidaan laskea monia muita fysiikan 

heittoliike- aiheisia laskuja. Tietysti tehtävä tukee näiden laskemista jo itsessään ilman selityksiäkin. 

[7] Muutenkin heittoliike aiheena käydään vasta lukiossa. [3]  
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Johtopäätökset 

 

Yhteinen tekijä 

 

Tutkimukseni perusteella, kaikki Yhteisen tekijän [4] fysiikka-aiheiset tehtävät olisivat ratkaistavissa 

yläkoulussa omaksutuilla tiedoilla. Nopeus, matka ja aika, kuten myös taajuus ja aallonpituus, 

kuuluvat niin opetussuunnitelman kuin yläkoulun oppikirjojen [2, 8, 9, 11] perusteella yläkoulussa 

opetettaviin käsitteisiin. Merkittävää oli, ettei nopeutta, matkaa ja aikaa ollut ilmaistu fysiikasta 

tutuilla symboleilla, eli v:llä, s:llä ja t:llä. Myös muut löytämäni fysiikka-aiheiset tehtävät ovat 

ratkaistavissa yläkoulussa opituilla taidoilla. Aineen tiheys tehtävässä oli annettu suureet ja yksiköt 

ja myös kerrottu koejärjestelystä. Fysikaalinen mittauksen toteutus kerrottiin ja mittaustulosten 

tarkastelu jätettiin opiskelijalle. Mielestäni olisi erittäin hyvä, jos fysiikassa toistuvia käsitteitä 

kerrattaisiin myös matematiikan puolella, jotta saataisiin niistäkin rutiinia. Vanhan sanonnan 

mukaisesti kertaus on opintojen äiti ja tämänkin vuoksi tärkeitä käsitteitä voisi hieman avata 

matematiikan kirjassa, vaikka ne selitettäisiin toisessa oppiaineessa. Myös oppikirjan loppupuolelta 

löytämäni heiluritehtävä olisi ratkaistavissa, koska mekaniikan perusteita on käyty laajasti 

yläkoulussa. Opetussuunnitelman mukaisesti mekaniikkaa halutaan käydä läpi tarkasti ja se 

mielletään erittäin tärkeäksi aihealueeksi jatko-opintojakin ajatellen. Näin toki on, sillä useilla 

koulutusaloilla, kuten esimerkiksi rakennusalalla mekaniikan osaamisesta olisi hyötyä.  

Mielestäni on erittäin tärkeää saada hyvät pohjatiedot matematiikasta, jotta voi suoriutua eri 

aihepiirien soveltavista tehtävistä. Kaikista paras tilanne fysiikan opiskelun kannalta on, kun 

matematiikan kirjassa on fysiikka-aiheisia tehtäviä, jotka auttavat joko heti tai myöhemmin fysiikan 

opinnoissa. Toki on tärkeää ottaa huomioon monet muut matematiikkaa työkaluna käyttävät 

oppiaineet, kuten kemia. Luonnollisesti lukion jälkeiset opinnot sisältävät alalla kuin alalla 

matematiikkaa ja tämän Yhteinen tekijä on ottanut hienosti huomioon.  

Mielestäni kuitenkin kerran läpikäyty aihe ei tarkoita välttämättä sitä, että se osattaisiin. Olen sitä 

mieltä, että yläkoulusta tullessa pohjatiedot fysiikasta vaatisivat kertausta, sillä yläkoulussa käydään 

fysiikasta aika pintapuolinen raapaisu eli siellä lähinnä keskitytään teoriaan pohjautuviin 

kysymyksiin ja käsitteiden osaamiseen eikä keskitytä niin paljon laskennalliseen osaamiseen ja 

fysiikan laskemiseen. Kuten opetussuunnitelmastakin voidaan havaita, myös kokeet ja 

käytännönläheisyys vallitsevat yläkoulussa, joka osaltaan vie aikaa laskemiselta. Tämänkin vuoksi 
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olisi hyvä, jos fysiikan sovellutusten laskemista olisi myös matematiikassa. Jos mietitään esimerkiksi 

ydinvoimalan hyötysuhde -tehtävää, mielestäni ei olisi suuri vaiva kertoa fission periaate tai että mikä 

on uraani. Toki tässä vaiheessa kannattaa ajatella opettajan merkitystä kasvattajana ja sivistäjänä eli 

voisiko opettaja kertoa näistä enemmän tehtävää läpi käydessä. Vaikka osaamista aiheesta voidaan 

edellyttää opettajalta, epäilen, että moni opettaja ei avaa valitettavasti näitä käsitteitä. Sen vuoksi olisi 

hyvä lisätä tällaista materiaalia kirjoihin. 

Kokonaisuudessaan SanomaPron kirja pitää sisällään useita fysiikka-aiheisia tehtäviä, mutta 

mielestäni tietyt käsitteet olisi voinut avata tehtävänannossa, jotta ymmärrettäisiin paremmin mitä 

ollaan tekemässä.  

 

Lukion yhteinen matematiikka 

 

Editan teos saavuttaa sille asettamansa tavoitteet [21]. Antamassani esimerkkitehtävässä [6] käydyt 

käsitteet muistuttivat Yhteisen tekijän tehtäviä [4]. Aallonpituus oli mainittu molemmissa teoksissa, 

mutta laskut itsessään olivat hyvin erilaiset. Yhteisessä tekijässä [4] laskut olivat fysiikan sovelluksia, 

joissa hyödynnettiin käsitteistöä, kun Editan teoksessa [6] käsitteet olivat vain mainintana. Olen sitä 

mieltä, että tällaisista abstrakteista käsitteistä voisi kirjaan kertoa muutamalla sanalla perusteita. 

Vaikka kyseessä on matematiikan kirja, olisi hyödyllistä mainita mitä on laskemassa tai 

sieventämässä. Olisi hyvä selittää erityisesti valon aallonpituuden kaltaiset aiheet, joita ei ole helppoa 

nähdä arjessa. Olisin kaivannut matematiikan ohella esimerkkejä ja tehtäviä sen sovellutuksiin 

liittyen, sillä mielestäni olisi erittäin tärkeää ja olennaista antaa niitä, jotta ymmärrettäisiin mihin 

matematiikkaa voi tarvita. Tämä osaltaan myös motivoi laskemisessa, kun näkee heti sen hyödyt.  

Toisaalta, vaikka fysiikka-aiheisia tehtäviä onkin hyvin vähän, on siinä otettu huomioon 

matematiikan ylioppilaskirjoitukset ja tehtäviä on eri vaikeustasoisia jokaiselle laskijalle. Toki 

muissakin kirjoissa tehtäviä [4, 7] on aseteltu eri tasoisille laskijoille, mutta tämä oli erityisesti Editan 

verkkosivuilla nostettu heidän teoksensa vahvuudeksi [21]. Se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että 

kirja sisältää valitettavan vähän eri alojen, varsinkin fysiikan soveltavia tehtäviä. Yläkoulussa annetut 

pohjatiedot matematiikasta ja fysiikasta loisivat kuitenkin edellytyksiä laskea myös soveltavampia 

tehtäviä lukiossa. [2]  
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Otavan matematiikka 

 

 

Otavan matematiikan oppikirjan tavoitteeksi oli asetettu matematiikan kiinnostuksen herättäminen 

tarjoamalla vaihtoehtoisia laskujen ratkaisutapoja erilaisilla sovelluksilla. [7] Kuten jo aiemmin 

mainitsin, esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmaa voitiin hyödyntää laskuissa. Fysiikan puolella 

tehtävien ratkaisussa ja ilmiöiden tutkimisessa on myös apua, jos osaa käyttää erilaisia sovelluksia. 

Kokonaisuudessaan kirjassa oli enemmän fysiikkaa tukevia aiheita kuin Editan oppikirjassa, mutta 

vähemmän kuin Yhteisessä tekijässä. Otavan teos oli selkeä ja tukee varmasti hyvin matematiikan 

oppimista ja erilaisten sovellusten käyttäminen laskennassa herättää varmasti mielenkiintoa 

oppiainetta kohtaan. Yläkoulussa annetut pohjatiedot loisivat kuitenkin edellytyksiä laskea myös 

soveltavampia tehtäviä lukion ensimmäisellä matematiikan kurssilla [8] [9] [11]. 

 

Yhteenveto 

 

”Jo Galilei ja Newton vakiinnuttivat näkemyksen, että kokeellisen tiedon pohjalta rakennetaan 

matemaattinen teoria.” [8] 

On selvää, että matematiikan ja fysiikan suhde on merkittävä ja ilmiöiden selittämisen kannalta lähes 

poikkeuksetta välttämätöntä. Oli kuitenkin todella valitettavaa huomata, että se ei juurikaan 

käytännössä näy. Kolmesta tutkimastani lukiokirjasta ainoastaan yksi toi hyvin esiin matematiikan 

soveltamisen fysiikassa. Oli hämmentävää havaita, että kirjat poikkeavat merkittävästi toisistaan, 

vaikka ne toteuttavat samaa opetussuunnitelmaa. Kuitenkin, jos ajatellaan matematiikan olennaista 

suhdetta fysiikkaan, niin vain Yhteinen tekijä [4] yhdisti fysiikan tehtäviä matematiikan opetukseen 

ja osoitti näin matematiikan ja fysiikan kiinteän yhteyden. Mielestäni tämä on epäoikeudenmukaista 

opiskelijoita kohtaan, sillä jo kirjavalinnalla asetetaan opiskelijat eriarvoisiksi. Näen, että Yhteistä 

tekijää käyttävät opiskelijat saavat suuremman edun lukion alussa, koska oppikirja tukee muidenkin 

oppiaineiden, erityisesti fysiikan omaksumista. Mielestäni tämä on merkittävin havaintoni ja 

mielestäni se voitaisiin myös korjata melko yksiselitteisesti. Olen sitä mieltä, että oppikirjat voitaisiin 

kilpailuttaa ja ne olisivat valtakunnalliset. Toisin sanoen valikoitaisiin fysiikkaa sekä muita 

oppiaineita eniten tukeva matematiikan kirja, jota kaikki opiskelijat Suomessa käyttäisivät. 

Mielestäni teoksen, joka valittaisiin, täytyisi sisältää soveltavia tehtäviä vähintään jokaisessa 

kappaleessa niin fysiikasta, kuin muistakin matematiikkaa hyödyntävistä oppiaineista. Tällöin kaikki 
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opiskelijat olisivat tasa-arvoisessa asemassa, jota muuten myös painotetaan opetussuunnitelmassa [2, 

3]. Sen lisäksi saataisiin opetuskäyttöön teos, joka toivottavasti tukisi mahdollisimman hyvin myös 

muita oppiaineita.  

Tutkimukseen lähdettäessä minun päätutkimuskohteenani ollut fysiikan ja matematiikan suhde 

lukion alussa sai valitettavan päätelmän. Olennainen suhde fysiikan ja matematiikan välillä ei 

käytännön tasolla lukion alussa ainakaan näy juuri ollenkaan, lukuun ottamatta SanomaPro:n 

Yhteinen tekijä -kirjaa. Tutkimukseni tietojen perusteella valitsisin pitkän matematiikan 

ensimmäiselle kurssille kaikista kattavimman ja niin fysiikkaa kuin muitakin oppiaineita tukevan 

teoksen eli SanomaPron Yhteisen tekijän. 

Kuitenkin lukion alussa oli ainakin yhden oppikirjan perusteella havaittavissa runsaasti yhteyksiä 

matematiikan ja fysiikan välillä. Mutta antaako yläkoulu silti riittävät pohjatiedot jatko-opinnoille? 

Fysiikan yläkouluopinnot antavat hyvin vähän laskennallista pohjaa etenkin lukioon jatkavia 

ajatellen. Hyppy teoriasta laskuihin voi olla turhan suuri, joten näkisin, että fysiikkaa soveltavia 

laskutehtäviä voitaisiin ottaa enemmän mukaan fysiikan opintoihin yläkoulussa. Vaikka lukemani 

yläkoulun fysiikan materiaali vastaa aiemmin läpikäymiäni yläkoulun opetussuunnitelman 

tavoitteita, niin siitä huolimatta laskennallisuutta oli hyvin vähän. Toki matematiikan puolella 

yläkoulussa lasketaan runsaasti, mutta lähes kaikki materiaalista on puhdasta matematiikka ja sen 

sovellutukset jäävät auttamatta varjoon. Mielestäni havaitsemani puutteet voitaisiin ratkaista 

lisäämällä yläkoulun tehtävien laskennallisuutta ja ottaa sitä enemmän esimerkiksi kokeellisten 

töiden yhteyteen. Näin nähtäisiin suoraan, miten fysikaalista ilmiötä voidaan matemaattisesti 

mallintaa.  

Fysiikkaa on kokeellista ja teoreettista. Kokeellinen tiede perustuu puhtaasti havaintoihin ja 

mittauksiin, puhutaan kokeellisesta tutkimuksesta. Teoreettisessa fysiikassa ilmiöitä tarkastellaan 

puhtaasti matemaattisin menetelmin. Joka tapauksessa luonnonilmiöiden selittäminen edellyttää 

luonnon ominaisuuksien tuntemusta sekä kykyä yksinkertaistaa eli mallintaa ilmiö fysikaalisesti ja 

matemaattisesti hallittavaan muotoon. [8] Eli siis voitaisiin tämän perusteella sanoa, että kokeellinen 

osaaminen, jota yläkoulussa aletaan jo varhaisessa vaiheessa painottamaan, on sidoksissa 

matematiikkaan. Tämän seurauksena fysiikan matemaattista puolta täytyisi alkaa harjaannuttamaan, 

jotta jatkokoulutuksessa olisi helpompaa omaksua uutta. Tämän lisäksi matematiikassa voisi olla 

enemmän oppiainerajat ylittäviä tehtäviä, eli fysiikan tai miksei muidenkin tieteenalojen 

sovellutuksia. Silloin opiskelijat suoraan näkevät mihin laskemista tarvitaan ja käytetään. Se myös 

mahdollisesti motivoisi heitä opiskelussa. Muuten kyllä fysiikan pohjatiedot kuitenkin yläkoulusta 

lähtiessä antaisivat mahdollisuuden ratkaista fysiikan ilmiöihin liittyviä soveltavia tehtäviä. Teoria ja 
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käsitteistö käydään poikkeuksetta jokaisessa yläkoulun oppikirjassa läpi, mutta laskennallisuutta 

voisi olla enemmän. Myös yläkoulun matematiikka antaa hyvin valmiuksia jatko-opintoihin muuten, 

mutta sovellutuksien vähyys on valitettavaa. Kaiken kaikkiaan perusteet ovat melko hyvät 

yläkoulusta jatko-opintoihin mentäessä.  

Pohdin työtä tehdessäni mahdollisia jatkotutkimus aiheita. Jatkotutkimuksessa voisin tarkastella ja 

analysoida tarkemmin joko yläkoulun tai vaihtoehtoisesti lukion muiden kuin ensimmäisen kurssin 

fysiikan ja matematiikan oppikirjoja. Sen lisäksi voisin tarkastella digitaalista materiaalia ja pohtia, 

miten teknologian lisääntyminen koulutuksessa edistää matematiikan ja fysiikan suhteen näkyvyyttä. 

Näistä saisi lisää tietoa siitä, miten käytännön tasolla näkyy meille kaikille lähes itsestään selvä, mutta 

ei aina ymmärretty aihe. 
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