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1 Johdanto 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia kuinka tekijäkulttuurin mukaista 

opetusta voidaan juurruttaa kouluun ja eritellä sitä, minkälaista fysiikan tietojen ja 

taitojen oppimista koulun tekijäprojekteista seuraa. Digitaalisuuden ja perinteisen 

käsityön yhdistyminen nähdään osaksi tekijäkulttuuria (Seitamaa-Hakkarainen & 

Hakkarainen, 2017). Tekijäkulttuuri (egl. maker movement) korostaa tekemistä 

luovana arkielämän tarpeiden ratkaisutapana (Halverson & Sheridan, 2014, s. 

496). Luonteeltaan tekijäkulttuurin mukainen opiskelu on luovaa toimintaa, jossa 

ongelmanratkaisun sijaan keskitytään jonkin idean toteuttamiseen. 

Ongelmanratkaisu ankkuroituu toimintaan, jonka  aikana tekijä pyrkii kohti idean 

toteutusta (Bevan, 2017, s. 85). Tekijäkulttuuri pyrkii siis rikkomaan tavallisen 

käsityöläisyyden rajoja yhdistelemällä tieteenaloja ja niiden työtapoja sekä 

tuomalla teknologian osaksi projekteja (Seitamaa-Hakkarainen & Hakkarainen, 

2017).  

 

Tekijäprojekteissa keskiössä ovat STEM-tieteenalat (Seitamaa-Hakkarainen & 

Hakkarainen, 2017), ja projektit pyrkivät usein vastaamaan johonkin arkipäivän 

tarpeeseen (Halverson & Sheridan, 2014, s. 496). STEM-lyhenteellä tarkoitetaan 

luonnontieteitä, teknologia- sekä insinöörikasvatusta ja matematiikkaa 

yhdistelevää opetusta. Kun STEM-opetukseen lisätään vielä taideaineet (eng. 

arts), laajenee STEM–käsite STEAM:ksi. Kuten STEM, tulee STEAM-käsitekin 

englannin kielestä ja sillä tarkoitetaan luonnontiedettä, teknologiakasvatusta, 

insinöörikasvatusta, taideaineita sekä matematiikkaa yhdistelevää opetusta. 

Tekijätoiminta opetuksessa on usein painottunut taito- ja taideaineisiin, kuten 

teknisiin käsitöihin. (Kangas, 2014; Seitamaa-Hakkarainen & Hakkarainen, 

2017.) Kankaan (2014, s. 60) tutkimuksessa oppilaat opiskelivat design-projektin 

lisäksi tietoa lampuista, sähkö- sekä valo-oppia. Oppilaat pääsivät siis 

opiskelemaan tutkivasti design-prosessissa esiintyviin ilmiöihin liittyvää tietoa ja 

toimintamenetelmiä (Kangas, 2014, s. 60).  

 

Fysiikka kietoutuu tekijäprojekteihin sekä projektien luonnontieteellisyyden että 

teknologian kautta (Tala, 2013, s. 53). Teknologia ja fysiikka voidaan käsittää 
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eräänlaiseksi hybridiksi, sillä fysiikkaa ja teknologiaa ei voida erottaa toisistaan 

havaitsemissamme ilmiöissä  (Tala, 2013, s. 53). Tala (2009, s. 276) korostaakin, 

että teknologia on yksi fysiikan käytännön työskentelyn väline, sillä historiassa 

fysiikkaa on kehitetty teknologian ja teknologiaa fysiikan vuoksi. Usein fysiikan 

käytänteiden oppiminen on perustunut reseptinomaiseen kokeiden 

suorittamiseen, vaikka todellisuudessa käytännön toiminta fysiikassa on 

monivaiheinen ja epälineaarinen prosessi (Osborne, 2014). Tutkimus 

luonnontieteiden toiminnallisesta oppimisesta ja kokeiluinnostuksen 

heräämisestä tekijäprojekteissa on kuitenkin vasta aluillaan (Bevan, 2017).  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan fysiikan osalta olennaista on 

koululuokilla 3-6 on ymmärtää luonnon perusrakenteet ja ilmiöt, joita selitetään 

tutkimuksista saadulla tiedolla (Opetushallitus, 2013, s. 239). Opetushallitus on 

listannut kolme ympäristöopin merkityksiin, arvoihin ja asenteisiin liittyvää 

tavoitetta ympäristöopin opetuksessa. Ympäristöopin merkityksen näkökulmasta 

tavoitteena opetuksessa on kannustaa oppilasta innostumaan ja herättää 

oppilaan kiinnostusta oppiainetta kohtaan. Toinen tavoite liittyy oppilaan itselleen 

luomiin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen, johon oppilasta tulee ohjata 

opetuksessa. Kolmas tavoite liittyy oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymiseen 

ja omaan elinympäristöön vaikuttamiseen kestävän kehityksen näkökulmasta. 

(Opetushallitus, 2013, s. 240.) Koulun tekijäprojektit ovat luonteeltaan avoimia, 

joten se, millaista oppimista projekteilla saavutetaan, voi tulla opettajalle 

yllätyksenä. Näin ollen oppimista koulun tekijäprojekteissa on vaikea ennustaa. 

 

Kouluja on Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

velvoitettu toteuttamaan oppiainerajoja ylittäviä oppimiskokonaisuuksia 

(Opetushallitus, 2013, s. 31). Keksimiseen ja tekemiseen pohjautuvat projektit 

ovat perusluonteeltaan oppiainerajoja ylittäviä (Kangas, 2014, s. 59), joten niiden 

käyttö opetuksessa on perusteltua. Kangas (2014, s. 59) toteaakin, että 

peruskoulussa on mahdollista toteuttaa yhteisöllisiä design-projekteja. 

Tekijäkulttuurin mukainen opetus antaa opettajille ja kouluille mahdollisuuden 

toteuttaa projektioppimista, pohtia opetussuunnitelmaa uudesta näkökulmasta 

sekä tarjota parempaa tukea oppilaille (Blikstein & Worsley, 2014). 

Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2013, s. 
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31) korostetaan opetustilojen avoimuutta sekä yhteisöllisen tiedon rakentamista. 

Koska tekijäprojektit ovat luonteeltaan avoimia ja ne perustuvat yhteistyöhön, on 

perusteltua tutkia tekijäkulttuurin tuomista osaksi koulun opetuskäytäntöjä. 

 

Erilaisia projektipohjaisia opetusinterventioita on tutkittu (mm. Liljeström, 

Enkenberg & Pöllänen, 2013), mutta näissä tutkimuksissa on keskitytty 

oppimisen prosesseihin ja ajattelun kehittymiseen luonnontieteen näkökulmasta. 

Kuitenkin tällaisen opetuksen pohjimmainen tarkoitus, opetussuunnitelman 

mukaisten oppiaineiden tavoitteiden saavuttamisen mittaaminen, on jäänyt 

huomioimatta. Loppujen lopuksi erilaisten oppimismenetelmien tavoitteena on 

saada oppilas oppimaan se asia, joka on haluttu menetelmän keinoin opettaa. 

Tutkimus tekijäkulttuurin mukaisen opetuksen oppimistuloksista on tärkeää, jotta 

opettajat voivat reflektoida omaa toimintaansa sen muuttamiseksi (Blikstein & 

Worsley, 2016, s. 70).  

 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan, missä määrin oppilas voi luonteeltaan avoimen 

tekijäprojektin aikana oppia fysiikan tietoja ja taitoja. Fysiikan oppiminen tämän 

tutkimuksen tekijäprojektissa käsitetään projektin oppimistulosten sivutuotteeksi, 

sillä fysiikkaa tai sen sisältöjen opiskelua ei korostettu projektin aikana. 

Tutkimusaineisto koostuu yhden pääkaupunkiseudun koulun oppilasryhmästä, 

jossa viidenneksellä oppilaista on tehostetun- tai erityisen tuen päätös ja nämä 

opppilaat opiskelevat yhdessä yleisopetuksen oppilaiden kanssa inklusiivisessa 

ryhmässä. Oppilaat osallistuivat Co4-Lab-tutkimushankkeen Arjen haasteet –

projektiin, jossa tehtävänä oli luoda keksintö vastauksena johonkin arkielämän 

haasteeseen. Ennen projektia ja sen jälkeen oppilaat osallistuivat fysiikan tietoja 

ja taitoja mittaavaan osaamistestiin. Osaamistestit pisteytettiin kvantitatiivisen 

analyysin toteuttamiseksi ja oppilaiden valmistamat keksinnöt kategorisoitiin 

luonnontieteellisiin ja muihin keksintöihin. Oppilaiden suoriutumista 

osaamistesteissä, heidän fysiikan tietojen ja taitojen oppimista koko projektissa 

tarkasteltiin osittain myös keksintökategorioiden suhteen. 

 

Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan käyttää hyväksi laaja-alaisia, 

tekijäkulttuuriin pohjautuvia opetuskokonaisuuksia suunnitellessa, joissa 

halutaan korostaa sekä luonnontieteen että luovan tekemisen näkökulmaa. 
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Lisäksi tutkimuksen tuottaman tiedon avulla voidaan kehittää tutkimushankkeen 

tulevia vaiheita sekä laajentaa sen näkökulmaa fysiikan oppimiseen. Tulosten 

perusteella voidaan antaa suosituksia opettajankoulutukseen sekä kouluissa 

toimiville opettajille opettajan roolista koulun innovaatioprosessissa.  
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2 Tekijäkulttuuri koulussa ja tekijätoiminta osana 
fysiikan tietojen ja taitojen opiskelua koulussa 

 

Tekijäprojektit haastavat oletusta, jonka mukaan ajatteluun perustuva työskentely 

on käsillä työskentelyä tärkeämpää tai arvokkaampaa (Kafai, Fields & Searle, 

2014, s. 552). Kafai ja kumppanit (2014) näkevät tekijäprojektit mahdollisuutena 

korostaa käsillä tekemistä tärkeänä osana ajattelun kehittymistä. Bevan (2017) 

mainitsee tekijäprojektien pohjautuvan projektioppimiseen. Tässä luvussa 

käsitellään tekijäkulttuuria ja sitä osana opetusta, sekä tekijätoimintaa osana 

fysiikan ilmiöiden tutkimista koulussa. 

 

2.1 Tekijäkulttuuri 

 
Tekemisen kulttuuri on liitetty läheisesti käsityöläisyyteen tai käsitöihin, mutta se 

on saanut uutta suuntaa digitalisaation myötä. Käsityöläisyyden on ajateltu 

olevan materiaalin, kuten tekstiilin tai puun, käsittelyyn liittyvää toimintaa 

perinteisin käsityön menetelmin. Digitalisaation myötä käsityö on saanut uusia 

näkökulmia ja monesti käsityöhön liitetään myös uudemman teknologian, kuten 

3D-tulostimien, käyttö osana luomisprosessia. (Seitamaa-Hakkarainen & 

Hakkarainen, 2017.) Tekijäkulttuuria voidaan verrata tekijä-liikkeeseen (maker 

movement), jossa ihmiset sitoutuvat arkielämään liittyvän tarpeen tai haasteen 

ratkaisemiseen yhteisöllistä luovuutta käyttäen (Halverson & Sheridan, 2014, s. 

496). Tekeminen ei siis suoraan liity ongelman ratkaisemiseen, vaan tekeminen 

saa alkunsa useimmiten toiveesta tai ideasta. Ongelmat ratkaistaan projektin 

aikana, eikä ongelmanratkaisu aina ole tavoitteena tekijöiden projekteissa. 

(Bevan, 2017,85.) Tekijäkulttuurin perusajatukseen kuuluu myös omien tuotosten 

jakaminen digitaalisten sovellusten kautta (Halverson & Sheridan, 2014).  

 

Tekeminen rakentuu kolmesta osasta, tekemisestä, tekijätilasta sekä tekijästä. 

Tekeminen katsotaan olevan toiminnan tai toimintojen kietoutuma, joka 

muotoutuu tavoitellun artefaktin mukaisesti. Konkreettisesti tekeminen voi 

tapahtua tekemisen tilassa tai vaikkapa luokkahuoneessa. (Sheridan, Halverson, 

Litts, Brahms, Jacobs Priebe & Owens, 2014, s. 526.) Sheridanin ja 
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kumppaneiden mukaan tekeminen on lähellä konstruktivistista oppimista ja 

konstruktivistista muotoilua. Tekijätilat ovat yhteisöjä, jotka rakentuvat käytännön 

työskentelyyn järjestetyissä tiloissa, joissa perinteiset tieteenalat sekoittuvat. 

(Sheridan, & ym., 2014,526.) Tekijä on yksilö, joka osallistuu tekemiseen luovan 

tekemisen tilassa (Halverson & Sheridan, 2014, 501-502). Tekijä luo tekemisen 

aikana suhdettaan työstettäviin materiaaleihin sekä työvälineisiin (Brahms & 

Crowley, 2016). Työstettävistä materiaaleista erilaisia työvälineitä käyttäen 

syntyy tekemisen kohde, artefakti, joka voi olla tuote tai vaikkapa palvelu. 

Artefakti vastaa projektin perustana olevaan tarpeeseen. (Blumenfeld, 1991.) 

 

2.2 Projektioppiminen 

 

Luonteeltaan ongelmapohjainen ja projektipohjainen opetus sekä oppiminen on 

induktiivista (Prince & Felder, 2006, s. 123).  Opetus on oppilaslähtöistä ja oppilas 

ottaa vastuuta omasta oppimisestaan (Prince & Felder, 2006, s. 123). 

Projektioppiminen mahdollistaa tekemällä oppimisen sekä ideoiden tuottamisen 

(Krajick & Blumenfeld, 2006, s. 317). Krajickin ja Blumenfeldin (2006, s. 318) 

mukaan oppilaan ymmärrys opetettavasta sisällöstä syvenee, kun opiskellaan 

todelliseen maailmaan liittyvien projektien avulla. 

 

Projektioppimisessa oppilaat ratkaisevat todellisen maailman ongelmia heidän 

oman arkielämäänsä liittyen. Tällainen lähestymistapa opetuksessa antaa kuvan 

siitä, mitä luonnontieteen tutkijat tekevät työssään. (Krajick & Shin, 2014, s. 279.) 

Projektit työtapana sitouttavat oppilaat tutkimiseen (Blumenfeld, 1991, s. 371). 

Usein projektipohjainen oppiminen perustuu johonkin kysymykseen, johon 

projektilla pyritään vastaamaan (Blumenfeld, 1991, s. 371). Projektin perustana 

oleva kysymys voi olla opettajan tuottama tai oppilaiden itsensä kehittelemä 

(Krajick & Blumenfeld, 2006, s. 321). Kysymyksen vastauksena on oppilaiden 

tuottama artefakti, joka voi olla vaikkapa tuote, joka toimii ilmiön selitysmallina. 

(Blumenfeld, 1991, s. 371.) Artefakti on oppilaan tuottama ratkaisu projektin 

kysymykseen ja osoittaa sen tiedon tason, jonka oppilas on saavuttanut. 

Luonteeltaan artefakti on konkreettinen, eli se voidaan jakaa ja se on muiden 

kritisoitavissa. (Blumenfeld, 1991, s. 372.) 
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Morales, Bang ja Andre (2013, s. 802-803) määrittävät tutkimuksensa perusteella 

projektipohjaisen oppimisen kolme perusominaisuutta. Ensinnäkin 

projektipohjainen oppiminen on autenttinen tapa toimia. Toisekseen se on 

luoteeltaan yksilöllistä, mutta silti yhteisöllistä ja sosiaalista. Kolmanneksi 

projektipohjainen oppiminen voidaan nähdä opetussuunnitelman kannalta 

keskeisenä opetuksen tapana. (Morales & ym., 2013, s. 802-803.) Projekteissa 

oppilaan vastuulle voidaan jättää sekä ohjaava kysymys että kysymykseen 

vastaavan artefaktin luominen tai pelkästään jälkimmäinen (Blumenfeld, 1991, s. 

372). Opettajan rooli projekteissa on vähintäänkin yhtä tärkeä kuin oppilaan rooli. 

Projektin aikana opettajan tulee mahdollistaa oppimistilanteita, ohjata oppilaiden 

ajattelua sekä auttaa rakentamaan oppilaan ymmärrystä opeteltavasta sisällöstä 

(Blumenfeld, 1991, s. 393). Toisin sanoen opetuksen lomassa voidaan järjestää 

opetustuokioita niistä oppiainesisällöistä, joita projektissa halutaan opettaa. 

 

Oppiminen projektien avulla mahdollistaa taitojen siirtymisen oppilaalta toiselle. 

Heikommin koulussa suoriutuvat oppilaat pääsevät projekteja toteuttaessaan 

harjoittelemaan edistyneille oppilaille jo kehittyneitä taitoja ympäristössä, jossa 

virheet ovat sallittuja (Morales & ym., 2013, s. 802). Morales ja kumppanit (2013, 

s. 802) havaitsivat tutkimuksessaan, että oppilas pääsee projektioppimisessa 

kehittämään innostustaan opetella uusia, yhä monimutkaisempia käsitteitä. 

Lisäksi projektiopetuksessa oppilaalle kehittyy usein motivaatio oppia uusia, 

kompleksisiakin, käsitteitä (Morales, 2013, s. 802). Morales ja kumppanit 

havaitsivat (2013 s. 802), että vaikeat tähtitieteisiin liittyvät käsitteet ja mallit 

selkenivät oppilaille, kun oppilaat pääsivät luomaan malleja virtuaalitodellisuutta 

hyväksi käyttäen. 

 

2.3 Tekijäkulttuuri koulussa 

 

Tekijäkulttuuri korostaa käytännön oppimisen, eli käytännön toiminnan roolia 

opetuksessa (Kafai & ym., 2014, s. 552). Koulussa toteutettavat tekijäprojektit 

voivat saada erilaisia muotoja ja siksi on mahdotonta määritellä ainoa oikea tapa 

tehdä projekteja (Brahms & Wardrip, 2016). Perinteisesti tekijäprojekteissa 
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yhdistellään taito- ja taideaineita, mutta niihin voidaan yhdistellä aivan yhtä 

mutkattomasti myös humanistisia tai luonnontieteellisiä oppiaineita (Kangas, 

2014, s. 70). Useimmiten tekijäkulttuurin mukainen opetus yhdistelee 

matematiikkaa, luonnontieteitä, insinööritaitoja sekä taito- ja taideaineita 

(STEAM) (Marshall & Harron, 2018). Lindfors ja Hilmola (2015, s. 385) toteavat, 

että tulevaisuuden ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen pohjautuu 

projektipohjaisiin innovaatioprojekteihin myös koulussa. Projektien kautta 

tapahtuva opiskelu korostaa oppilaslähtöistä ja usein myös ryhmätyöskentelyyn 

perustuvaa oppimista (ChanLin, 2008, s. 63). 

 

Blikstein ja Worsley (2016) määrittelevät tekijäkulttuuriin perustuvalle opetukselle 

neljä elementtiä, joiden avulla perinteisestä tekijäkulttuurista muokataan 

opetukseen sopiva kulttuuri. Ensimmäisenä on erotuttava perinteisestä 

hakkerikulttuurista ja siirryttävä kohti oppimiskulttuuria. Hakkerikulttuuri on 

korostaa ”ui tai uppoa” -ajattelua, jonka mukaan kaikki tieto ja opetus on 

löydettävä itse. Lisäksi hakkerikulttuuri on koettu epätasa-arvoiseksi. 

Oppimiskulttuuria painottavassa suuntauksessa tekemisessä korostuu itsensä 

haastaminen, virheiden hyväksyminen sekä niistä oppiminen sekä tasa-

arvoisuus. Tekemisen oppimiskulttuurissa myös ne, jotka eivät perinteisesti ole 

STEM-aineista välittäneet, pyritään saamaan osaksi toimintaa. Toisena 

elementtinä on muutos ammattikulttuurista taitokulttuuriksi. Tämä elementti 

perustuu ajatteluun, jonka mukaan tekijäopetuksen tavoitteena ei saisi olla 

tulevaisuus insinöörinä, vaan työskentelyn on oltava lapsille suunnattua lapsille 

suunnatuin työvälinein. Kolmantena elementtinä on siirtyminen pintaliitoisista 

pikaprojekteista kohti asteittain syveneviä kehämäisiä projekteja. Tavoitteena on 

insinööriprojekteja muistuttavat projektit, joissa on selkeä linkki arkielämään. 

Neljäntenä ja viimeisenä elementtinä on prosessin korostaminen tuotteen sijaan. 

Oppilaita on kannustettava tieteellisten lakien ja teorioiden sekä 

insinöörityöskentelyn tutkimiseen projektin aikana. Lisäksi tekijätilaan on 

suhtauduttava uudella tavalla ja todennäköisesti myös arviointia on mietittävä 

uudelleen. (Blikstein & Worsley, 2016, s. 70-75.)  

 

Tekijäkulttuurin mukaisessa opetuksessa korostuu erityisesti Papertin 

konstruktionismi, jossa artefakteilla on keskeinen rooli oppimisessa (Seitamaa- 



 
 

 

9 

Hakkarainen & Hakkarainen, 2017). Papertin konstruktivismin mukaan oppilaat 

rakentavat opiskellessaan käsitteellisen tiedon lisäksi uusia artefakteja sekä 

kehittelevät uusia tapoja ajatella ja toimia. Papertin ja Harenin (1991) mukaan 

tekemällä oppiminen on konstruktionismin yksinkertaisin muoto, jota voidaan 

laajentaa. Tekemällä oppimisessa keskitytäänkin ideoiden muuntamiseen 

materiaaliksi (Seitamaa-Hakkarainen & Hakkarainen, 2017). Konstruktionismi 

laajentaa konstruktivismin teoriaa keskittymällä oppimiseen oppijan luomien 

artefaktien kautta. Artefaktin kautta oppija sekä kehittää että jakaa omaa 

ajatteluaan (Sheridan & ym., 2014, s. 507).  

  

Pedagogisesta näkökulmasta tekeminen voidaan mieltää opetuksen tavaksi, 

jossa opiskelijat toteuttavat muotoiluun liittyvää,  projektipohjaista opiskelua. 

Tällaisessa toiminnassa opiskelijat pääsevät jakamaan ideoita, kehittämään 

taitojaan ja ymmärtämään opiskelemiaan tieteenaloja. Lisäksi tekemisen 

katsotaan kehittävän myöteistä suhtautumista oppimiseen (Bevan, 2017, 80.) 

Kafai ja kumppanit (2014) havaitsivat tekemisen korostavan käytännön 

työskentelyn lisäksi muotoilun (eng. design) sekä ongelmanratkaisun taitoja. 

Oppilaat pääsevät ”teknologian sisään”, eli oppilaille tuodaan näkyviin ne 

prosessit, joita erilaiset teknologiset keksinnöt pitävät sisällään (Kafai & ym., 

2014). Lindforsin ja Hilmolan (2015) tulokset on yhteneväisiä Kafain ja 

kumppaneiden (2014) kanssa siitä, että muotoiluoppimiseen pohjautuva 

innovaatioprosessi opettaa ongelmanratkaisutaitoja. Projekteissa opitaan heidän 

mielestään nimenomaan tulevaisuuden kannalta olennaisia 

ongelmanratkaisutaitoja (Lindfors & Hilmola, 2015). 

 

Tekemällä oppiminen rikastuttaa matematiikan, luonnontieteiden ja taideaineiden 

opetusta sekä teknologia- ja insinöörikasvatusta (Seitamaa-Hakkarainen & 

Hakkarainen, 2017). Lisäksi oppilaat pääsevät toimimaan muotoilijoina sekä 

teknologiakehittäjinä, sekä oppivat ymmärtämään näiden ammatinharjoittajien 

rooleja. (Kafai, Fields & Searle, 2014, s. 549). Riikonen, Seitamaa-Hakkarainen 

ja Hakkarainen (2018) ovat sitä mieltä, että jokainen oppilas voi olla keksijä 

sukupuoleen, koulumenestykseen tai etniseen taustaan katsomatta.  
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Koulussa tekijäkulttuurin mukainen opetus toteutetaan erilaisten 

oppimisprojektien avulla, joihin osallistuminen vaatii luovuutta ja luovaa 

toimintaa. Näissä projekteissa yhtenä tavoitteena on opettaa oppilaille myös 

luonnontiedettä. (Seitamaa-Hakkarainen & Hakkarainen, 2017.) Sawyer on 

havainnut (2008, s. 49), että oppiminen on vaikuttavampaa silloin, kun se voidaan 

liittää arkipäivän toimintaan tai opettaa jokin asia tai taito arkielämään liittyvien 

toimintojen avulla. Tieteenalaan liittyvien sisältöjen oppiminen lähtee osittain 

siitä, että opitaan toimimaan tieteenalan käytäntöjen, mallien ja mekanismien 

mukaisesti (Sawyer, 2008, s. 49).  

 

Jotta projektipohjainen innovaatioiden avulla oppiminen olisi vaikuttavaa ja 

oppimista tapahtuisi, on oppilaiden opiskeltava tietoa, jonka avulla 

innovaatioprosessi on mahdollista toteuttaa. Toisaalta tarvitaan tietoa ja taitoa 

muotoilusta. Myös suunnittelun ja toteuttamisen taidot ovat olennainen osa 

innovaatioprosessia koulussa. (Lindfors & Hilmola, 2015, s. 384.) Muotoilun (eng. 

design) taidot sekä tiedonrakentuminen kehittyvät, kun opetus on osallistavaa ja 

yhteisöllistä. Tietynlainen säännöttömyys, tai tekemisen vapaus, lisää 

sitoutumista projektiin. (Kangas, 2014.) Myös Lindfors ja Hilmola (2015) 

korostavat projektitehtävien avoimuutta. Lisäksi eri taustoista tulevat oppilaat 

sitoutuvat tehtäviin paremmin, mikäli oppilailla on mahdollisuus työskennellä 

omien ideoidensa parissa (Blikstein, 2008, s. 23). 

 

Tekijätoimintaa voidaan arvioida Marshallin ja Harronin (2018) kehittämän 

arviointimatriisin avulla. Arviointimatriisissa on lueteltuna hyvän tekijäprojektin 

piirteet ja se mahdollistaa tekijäprojektien arvioinnin tekijäkulttuurin 

näkökulmasta. Kuva 1 esittää Marshallin ja Harronin (2018) kehittämää 

arviointimatriisia hyvästä innovaatioprosessista. Hyvän innovaatioprosessin 

piirteet ovat jaettu viiteen pääelementtiin (Kuva 1). Nämä elementit ovat niitä 

näkökulmia, joista tekijäprojektia tulisi arvioida (Marshall & Harron, 2018). 

Marshall ja Harron (2018) esittelivät tutkimuksessaan piirteet myös heikolle ja 

keskinkertaiselle projektille, mutta kuvassa 1 on esiteltynä ainoastaan hyvälle 

tekijäprojektilla ominaiset piirteet. 
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Kuva 1 Hyvän tekijäprojektin piirteet (Marshall & Harron, 2018) 

 
Luokkahuone tilana muuttaa jonkin verran tekemisen luonnetta. Tekijätiloissa ei 

yleensä katsota olevan johtajaa, tai työn ohjaajaa, vaan tekijät ovat itsenäisiä 

tasavertaisia toimijoita toistensa kanssa. Luokkahuonetilassa tämä ei kuitenkaan 

ole käytännössä mahdollista, vaan luokassa on aina opettaja, jonka tehtävänä on 

vastata oppimiseen johtavasta toiminnasta. (Chounta, Manske & Hoppe, 2017.) 

Hanin ja kumppaneiden (2014, s.1108) mukaan oppilaslähtöisissä 

oppimistiloissa etenkin heikosti koulussa suoriutuvat oppilaat tuntuvat 

saavuttavan oppimista paremmin, kuin hyvin suoriutuvat oppilaat (Han & ym., 

2014, s. 1108). 

 

2.4 Fysiikan tiedot ja taidot koulussa 

 
Luonnontieteen ja fysiikan opetuksen kehittämisessä on taustalla valtiolta tai 

alueellisesti tulevat oppimistavoitteet sekä innovatiiviset pedagogiset 

menetelmät, jotta oppiminen olisi vaikuttavaa ja se tukisi oppilaan 

luonnontieteellisten käytäntöjen osaamista (Krajcik, 2008). Suomessa 

Opetushallituksen (2013) perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

ympäristöopin tavoitteena fysiikassa ovat erityisesti arjen ilmiöiden selittäminen 

sekä luonnossa että teknologian näkökulmasta, energian säilymisen 
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perusperiaatteiden ymmärtäminen sekä arjen teknologiaan tutustuminen 

(Opetushallitus, 2013, s.241).  

 

Peruskoulun viidennen luokan oppilaille tehdyssä oppimisen 

arviointitutkimuksessa  (Salmio, 2006) mitattiin ympäristöopin ja luonnontieteiden 

osaamista.  Fysiikan osuus arviointitutkimuksesta osattiin kokonaisuudessaan 

hyvin. Erityisesti magneettisuus oli oppilaille helppo sisältöalue. Vaikeimpia 

sisältöalueita olivat kaikki muut fysiikan sisältöalueet, eli valon perusilmiöt, sekä 

suljettuun virtapiiriin liittyvä tehtävä. Valon perusilmiöihin kuuluvat esimerkiksi 

varjot, taittuminen sekä heijastuminen. Suljetun virtapiirin sisältöihin liittyvät 

virtapiirin rakentaminen sekä erilaiset kytkennät. (Salmio, 2006, s. 49-51.) 

 

 Ryhmässä toteutetuista koetehtävistä kävi ilmi, että erityisesti kalteva taso oli 

oppilaille vaikea arjen teknologiaan liittyvä sisältö. Helppoja sisältöalueita 

ryhmätehtävissä olivat muut arjen teknologiaan liittyvät sisällöt. (Salmio, 2006 s. 

59-61.) Arjen teknologialla voidaan tarkoittaa muun muassa yksinkertaisten 

koneiden, kuten hammasrattaiden tai kuten Salmion (2006) tutkimuksessa, 

polkupyörän osien toimintaa. Vaikeita sisältöjä ryhmätehtävissä olivat veden 

olomuodot, joista vaikein oli veden kaasumaiseen olomuotoon liittyvä osio. 

(Salmio, 2006, s. 59-61.) Veden olomuotoihin liittyvät sisällöt käsittelevät 

alakoulussa erilaisia olomuodon muutoksia etenkin arjen elämään liittyen. 

Esimerkiksi oppilasta voidaan pyytää kuvailemaan, mitä tapahtuu, kun vesi 

kiehuessaan muuttaa muotoaan nesteestä kaasuksi. 

 

Fysiikan oppikirjoissa sisällöt keskittyvät lakien ja teorioiden opettamiseen.  Tieto 

on järjestetty hierarkkisiksi käsitteiden, teorioiden ja lakien kokonaisuuksiksi. 

Oppikirjojen näkökulma fysiikkaan ei kuitenkaan osoita fysiikan todellista 

luonnetta, eikä oppikirjojen käsitteitä, lakeja ja teorioita voi täydellisesti verrata 

siihen, mitä niiden olisi tarkoitus kuvata. (Tala, 2009, s. 281.) Fysiikan 

perimmäisenä ajatuksena on rakentaa tietoa luonnon todellisesta luonteesta, 

mikä on Osbornen (2014, s. 592) mukaan fysiikan olennaisin kysymys. 

Ongelmana on kuitenkin, että koulussa ei voida etsiä vastauksia tähän 

kysymykseen, vaan koulussa on opetettava tietoa olemassa olevasta maailmasta 

niiden tietojen valossa, jotka tähän mennessä olemme maailmasta saaneet. 
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Todellisuudessa koulussa ei saakaan siis opetusta fysiikan todellisesta 

luonteesta, vaan oppilaille annetaan työvälineitä todellisen luonteen tutkimiseen. 

Luonnossa havaittavat fysiikan ilmiöt kuitenkaan ole oppikirjamaisen 

strukturoituja, mikä pakottaa oppijan haastamaan omia uskomuksiaan sekä 

opittuja teorioita. (Liljeström, Enkenberg & Pöllänen, 2013.) 

 

Fysiikan abstrakti ja intuition vastainen luonne tekevät siitä hankalan oppiaineen 

(Duit, Shecker, Höttecke & Niedderer, 2014, s. 434). Siksi oppilaat hyötyvät 

luonnontieteiden opiskelussa siitä, kun teoriatieto yhdistetään käytäntöön (Kuhn, 

Arvidson, Lesperance & Corprew, 2016). Duit  ja kumppanit (2014) pitävät 

tärkeänä sisältöjen yksinkertaistamista sekä kontekstin muuttamista oppilaalle 

tutuksi. Tämä voi kuitenkin olla opettajan näkökulmasta hankalaa, sillä opettajat 

ovat usein varsin tietämättömiä arjen tieteestä, jota voidaan jatkuvasti havaita 

omassa elämässämme (Kolodner, Camp, Crismond, Fasse, Gray, Halbrook, 

Puntambekar & Ryan, 2003, s. 510). Arjen tieteellä Kolodner ja kumppanit (2003, 

s. 510) tarkoittavat niitä luonnontieteeseen liittyviä ilmiöitä, kuten puhelimen 

toimintaperiaatteita, jotka ovat jatkuvasti läsnä jokapäiväisessä elämässämme. 

 

Vaikka opettajat eivät ole tietoisia ympärillään tapahtuvasta arjen tieteestä, 

oppilaat useimmiten muodostavat luonnontieteelliset ja fysiikan 

ennakkokäsityksensä omista kokemuksistaan arkielämässä. Oppilaiden luomat 

omat käsitykset ovat kuitenkin kaukana standardifysiikan käsitteistä. (Duit & ym., 

2014, s. 439.) Hyvänä esimerkkinä tästä on atomimalli. Atomimalli ymmärretään 

peruskoulun perusteella aineen hiukkasmaiseksi rakenneosaksi, jolla on 

positiivisista hiukkasmaisista protoneista sekä neutraaleista neutroneista 

koostuva ydin ja negatiivisesti varautuneista hiukkasmaisista elektroneista 

koostuva elektroniverho. Edistyneimmissä malleissa elektronien paikkaa ei voida 

määrittää ja näillä ”hiukkasilla” on myös aaltojen ja jopa kenttien ominaisuuksia. 

 

Osbornen artikkelin (2014) muutosta luonnontieteen opetukseen on kaivattu. 

Aikaisemmin kokeilun ja tekemisen kautta oppiminen on käsitetty 

vaikeaselkoiseksi tavaksi saavuttaa oppimisen tavoitteet. Artikkelissaan Osborne 

(2014, s. 178) väittää, että käytännön tekemisen kautta oppimista on tähän 

mennessä käytetty lähinnä havainnollistamiseen, ei niinkään ymmärryksen 
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laajentamiseen tai syventämiseen. Syy voi olla käytännön työskentelyyn liittyvän 

teorian ja sen tieteellisen määrittämisen vaikeus (Osborne, 2014). Huono 

määritelmä poikii käytännön työskentelyn väärinymmärrystä ja siksi koulussa 

käytännön työskentely on usein kokeiden suorittamista keittokirjamaisia 

reseptejä lukemalla.  

 

Tekeminen ja käytännön työskentely näkyvät koulussa useimmiten esimerkiksi 

laboratoriotyöskentelynä, erilaisina tutustumiskäynteinä tai laskuharjoituksina. 

Näillä erilaisilla työskentelytavoilla on haluttu opiskelijoiden ymmärtävän erilaisia 

luonnontieteiden ilmiöitä ja luonnontieteen työskentelytapoja. (Bevan, 2017, s. 

83.) Koulussa harjoitettu kokeileva käytännön työskentely ei välttämättä tue 

oppilaan syvempää ymmärrystä aiheesta, sillä useimmiten käytännönomainen 

työskentely on tiettyjen vaiheiden suorittamista annetussa järjestyksessä (Krajick 

& Shin, 2006, s. 279).  

 

Suomessa viidennen luokan oppilaat osaavat Salmion (2006) mukaan kuitenkin 

suorittaa yksinkertaisia tutkimuksia. Toisaalta tutkimustyö itsessään ei useinkaan 

yllä arvioinnin kohteeksi, vaan useimmiten arvioinnin kohteena on kirjoitettu 

loppuraportti tai jokin muu kirjallinen työ. Kirjallinen lopputyö tuotetaan 

useimmiten itsenäisesti, vaikka tutkimustyö olisi toteutettu ryhmässä. (Watson, 

Swain & McRobbie, 2004, s. 26.) Käytännön työskentelyn aikanakin on kuitenkin 

pysähdyttävä reflektoimaan toimintaa ja sen tärkeitä osia, jotta oppimista 

tavoitteiden suuntaisesti tapahtuisi (Osborne, 2014, s. 595). Osborne (2014, s. 

183) on sitä mieltä, että käytännön työskentely on perusteltua, jos se syventää 

oppilaan ymmärrystä. Käytännön työskentely fysiikan opetuksessa on 

kannattavaa, kun  sen avulla saadaan annettua oppilaalle autenttinen kuva 

luonnontieteestä ja kysymyksistä, joihin luonnontiede pyrkii vastaamaan 

(Osborne, 2014).  

 

Käytännön koetilanteessa oppilas pääsee harjoittelemaan fysiikkaan liittyvää 

tieteen tekemistä sekä tuottamaan asiasisältöön liittyviä kysymyksiä (Osborne, 

2014). Parhaimmillaan käytännön prosesseissa oppilas tuntee itsensä 

oppisisällön asiantuntijaksi (Liljeström & ym., 2013). Yhdistämällä 

projektityöskentelyn fysiikan käytännön opiskeluun, oppilaat saavat Krajickin ja 
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Shinin (2014, s. 280) mukaan kuvan siitä, mitä luonnontieteilijät todella tekevät 

työskennellessään. Bevan väittää (2017, s. 83) luonnontieteen ”tekemisen” sekä 

luonnontiedettä sisältävien arkipäiväisten tilanteiden kokemisen olevan paras ja 

yleisesti hyväksytty tapa oppia luonnontieteitä. 

 

Projektipohjaisessa oppimisessa, jota keksintöprojektitkin useimmiten ovat, 

oppilailla on enemmän mahdollisuuksia havaita erilaisia fysikaalisia ilmiöitä, olla 

mukana erilaisissa tieteellisissä töissä, jakaa ideoita sekä kehitellä malleja 

muiden kanssa vuorovaikutuksessa (Krajick & Shin, 2014, s. 280). Kafai ja 

kumppanit havaitsivat tutkimuksessaan (2014), että sähköoppia ja käsityötaitoja 

ei e-tekstiiliprojektissa voitu erottaa toisistaan, vaan oppiaineet olivat kietoutuneet 

tiukasti yhteen. Keksintöprojekteissa on usein ongelmana tieteenalojen 

toiminnan yhdistäminen keksinnön tekemiseen. Keksintöjen tekeminen ja 

rakentelu vaativat ymmärrystä siitä, että tiede ei ole arkielämästä irrallista, vaan 

esiintyy jokapäiväisessä elämässämme. (Kolodner, Camp, Crismond, Fasse, 

Gray, Halbrook, Puntambekar & Ryan, 2003, s. 510.) Teknologian ja fysiikan 

välillä voidaan nähdä yhteys, jota voidaan tarkastella kahdesta eri näkökulmasta: 

Teknologian edistämäksi luonnontieteeksi tai luonnontieteen edistämäksi 

teknologiaksi. Ensimmäinen väite liittyy fysiikan historiaan, jossa monien 

teknologisten keksintöjen kehittäminen on vaatinut fysiikan kehittämistä. 

Jälkimmäinen väite viittaa siihen, että luonnontieteen sisältöjä sovelletaan niiden 

puhtaassa olemuksessa erilaisiin teknologisiin laitteisiin. Teknologia voidaan 

käsittää osaksi fysiikan käytännön toimintaa. (Tala, 2009, s. 276.)  

 

Bartholomew, Osborne ja  Ratcliffe (2004) ovat listanneet viisi ulottuvuutta 

vaikuttavaan luonnontieteellisten käytänteiden opettamiseen. Ensimmäisenä 

dimensiona on opettajan tiedot ja uskomukset luonnontieteen luonteesta, toisena 

opettajan käsitykset omasta roolistaan, kolmantena opettajan käyttämä diskurssi, 

neljäntenä käsitykset oppimistavoitteista sekä  viidentenä 

luokkahuonetyöskentelyn luonne. Fysiikan opetuksessa on tärkeää rajata se 

kysymys, johon käytännön toiminnalla, kuten tutkimisella, halutaan saada 

vastaus (Osborne, 2014, s. 594). Opettajien käsitys on usein, että oppilaat eivät 

kykene muodostamaan yhteyttä luonnontieteisiin projektioppimisessa. Oppilaat 
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kuitenkin löytävät yhteyksiä projektin ja luonnontieteen väliltä (Bamberger, Cahil, 

Hagerty, Short & Krajick, 2010).  

 

Bambergerin ja kumppaneiden tutkimuksessa (2010) oppilaat kykenivät vastoin 

monen opettajan käsitystä löytämään yhteyksiä energian säilymisestä omaan 

projektiinsa. Mikäli luonnontieteen opetuksessa käytetään menetelmänä 

keksimistä ja keksintöjen tekemistä, on projekteissa myös korostettava 

keksintöjen luonnontieteellistä osaa ja tarjottava vastaavaa ohjausta. Käytännön 

työskentelyllä ei ole saatu haluttuja oppimistavoitteita tarpeeksi selkeästi näkyviin 

ja lisäksi se on koettu vaikeaksi tavaksi opettaa luonnontiedettä. (Osborne, 

2014.) Toisaalta Suomessa Opetushallituksen (2006) teettämän 

arviointitutkimuksen mukaan suomalaiset viidesluokkalaiset osaavat hyvin 

fysiikkaa. 

 

2.5 Ryhmässä toimiminen 

 

Ryhmätyöskentelyssä oppilaat oppivat toisiltaan työskentelyn aikana 

tapahtuvassa vuorovaikutuksessa (ChanLin, 2008, s. 63). Ryhmätyöskentelyllä 

tarkoitetaan ryhmän tai oppilasparin työskentelyä yhdessä yhteisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Ryhmän jäsenet ovat vastuussa toistensa ja omasta 

oppimisestaan. (Gokhale, 1995, s. 22.) ChanLin havaitsi (2008), että ryhmässä 

työskentelyyn kuuluvat ryhmän sisäiset erimielisyydet, mutta nämä erimielisyydet 

ja konfliktit kehittivät ryhmää ja ryhmän jäseniä. Ryhmätyöskentelyn tulisi ennen 

kaikkea olla osa luokkahuoneen toimintakulttuuria (Hennessy & Murphy, 1999, s. 

28). Oppilaan näkökulmasta ryhmätyöskentely vaatii jaettua taustaa tehtävälle, 

omaa ajattelua tehtävän ratkaisussa sekä sosiaalisia taitoja ryhmätyöskentelyn 

mahdollistamiseksi (Hennessy & Murphy, 1999, s. 28). 

 

Ryhmätyöskentelylle voidaan asettaa opettajan näkökulmasta tiettyjä 

vaatimuksia. Opettajan tulee sitoutua ryhmätyöskentelyyn, luoda 

ryhmätyöskentelyn kannalta relevantteja tehtäviä sekä ottaa käyttöön 

pedagogisia menetelmiä, jotka tukevat ryhmätyöskentelyä (Hennessy & Murphy, 

1999, s. 28). Reflektoivien ryhmäkeskustelujen havaittiin Sormusen ja 
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kumppaneiden (2019) tutkimuksessa auttavan oppilaita keksintöprojektin aikana 

tapahtuvassa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Reflektoivat keskustelut 

kehittivät sosiaalisen vuorovaikutuksen lisäksi myös oppilasryhmien yhteistyötä 

projektin aikana. Ryhmäkeskustelut antoivat oppilaille mallin siitä, miten 

ryhmässä tulisi käyttäytyä sekä ryhmän koordinoinnista projektin aikana. 

(Sormunen, Juuti & Lavonen, 2019.) Opettajan on ohjattava oppilaita 

argumentoimaan ja kommunikoimaan oikein ja tilanteeseen sopivin keinoin 

(ChanLin, 2008, s. 63). Tehtävien, joissa käytetään ryhmätyöskentelyä, tulisi olla 

funktionaalisia sekä merkityksellisiä, niiden tulisi tukea oppilaan autonomiaa 

päätöksenteossa ja tehtävän tai ongelman tulisi olla jaettu (Hennessy & Murphy, 

1999, s. 28). 

 

Pienryhmässä tehty argumentointi näyttää auttavan ideoiden jakamisessa sekä 

kriittisen ajattelun kehittymisessä. Argumentit ovat parempia, jos opiskelijat ovat 

tehneet tehtäviä yhdessä. Lisäksi opiskelijoiden jakaminen pienryhmiin parantaa 

yksilön oppimista. (Sampson & Clark, 2008; Gokhale, 1995; Morrison & Monteiro, 

2014.) Esimerkiksi Sormusen tutkimuksessa (2019) projektin pienryhmät jaettiin 

oppilaiden taitotason mukaisesti. Ryhmille annettiin tehtäviä, jotka vastasivat 

ryhmän jäsenten taitoja. Tekemällä oppimisen projekteissa ryhmätyöskentelyllä 

ja yhteistyöllä on oppimista tukeva vaikutus. Heikomman oppilaan yhteistyö 

paremmin suoriutuvan oppilaan kanssa antaa heikommalle oppilaalle 

mahdollisuuden vertaistukeen. (Puntambekar & Kolodner, 2004.) 

 

Ryhmän heterogeenisuus vaikuttaa eri tavoin siihen, miten eritasoisesti koulussa 

suoriutuvat oppilaat oppivat ryhmässä. Wiedmannin, Leachin, Rummelin ja 

Wileyn tutkimuksessa (2012) havaittiin, että heikosti matematiikassa suoriutuvat 

oppilaat hyötyivät enemmän keksimiseen perustuvassa ryhmätyöskentelyssä 

etenkin, jos ryhmässä oli lisäksi vähintään yksi hyvin matematiikassa suoriutuva 

oppilas. Kyseisessä tutkimuksessa haluttiin selvittää, auttaako keksimiseen 

liittyvä toiminta ryhmässä toteutettavaan matemaattiseen ongelmanratkaisuun.  

Samaisessa tutkimuksessa havaittiin myös, että heterogeenisimmissa ryhmissä 

tuotettiin eniten ratkaisuja annettuun ongelmaan. (Wiedmann & ym., 2012.) 

Sormunen ja kumppanit (2019) havaitsivat, että heterogeenisessä 

oppilasryhmässä oppilaiden tarvitsema tuki vaihteli projektin ja oppilaan 



 
 

 

18 

taitotason mukaan. Vaikka oppilaille oli annettu heidän taitojaan vastaavat 

fysiikan sisältöön liittyvät tehtävät, vaihteli tuen tarve oppilaan osaamisen 

mukaan. Erityisesti oppimisvaikeuksia omaavat oppilaat vaativat tukea sekä 

projektissa etenemiseen, että sosiaaliseen vuorovaikutukseen projektin aikana. 

Mitä enemmän tietoja ja taitoja oppilaalla on, sitä vähemmän hän tarvitsee tukea 

projektin aikana. (Sormunen & ym., 2019.) 

 

Ryhmätyöskentelyllä ei aina saavuteta oppimista (Sampson & Clark, 2008). 

Sampsonin ja Clarkin (2008) tutkimuksessa käytettiin vertailuryhmiä, joista 

toisessa opiskelijat tekivät tehtävän yksin ja toisessa kolmen opiskelijan 

pienryhmissä. Tutkimuksessa havaittiin, että ryhmätyöskentelyllä ei päästy 

parempiin tuloksiin kuin yksilötyöskentelyllä. Huomattiin myös, että opiskelijat, 

jotka tekivät ryhmätyön, tuottivat jälkeenpäin yksin parempaa merkityksenantoa, 

kuin ryhmässä, mikä tutkimuksen mukaan kertoo siitä, että ryhmässä ei ehkä 

uskalleta sanoa omia ajatuksia. Suurin osa ryhmässä opiskelleista argumentoi 

tehtävissä paremmin kuin kaikki tehtävät yksin tehneet opiskelijat. (Sampson & 

Clark, 2008.) Siksi ryhmätyön aikana oppilasta tulee seurata ja ohjata oppilasta 

oman ajattelunsa reflektioon. Tarvittaessa oppilaan ajattelua voi ohjata kohti 

muutosta. (Hennessy & Murphy, 1999, s. 28.) 

 

Jos oppilaat eivät ole tottuneet ryhmässä työskentelyyn, voi oppimistulosten 

saavuttaminen ryhmätyöskentelyn avulla olla vaikeaa (Kolodner & ym., 2003, s. 

541). Tällöin oppilasryhmiä tulee tukea yhteistyön syntymiseksi. Opettajan tulee 

suunnitella erilaisia tapoja ratkaista erimielisyydet (Hennessy & Murphy, 1999, s. 

28). Hennessy ja Murphy (1999, s. 28) korostavat myös, että Koulun toiminta 

itsessään tulisi olla ryhmätyöskentelyyn kannustava. Ryhmätyöskentelyn 

kehittyminen tehokkaaksi työtavaksi voi viedä aikaa, mikäli oppilaat eivät ole 

tottuneet ryhmätyöskentelyyn. Tottumattomat oppilaat ottavat usein 

”hännystelijän” roolin, jolloin ryhmätyöskentelyn tehokkuus ja vaikuttavuus 

kärsivät. (Morrison & Monteiro 2014, s. 582) Siksi erityisesti projektien alussa 

opettajan tehtävänä on antaa oppilaille malli siitä, millaista ryhmätyön tulisi olla ja 

muistuttaa, miten ryhmässä toimitaan (Sormunen & ym., 2019). Sormusen ja 

kumppaneiden (2019) mukaan oppilaiden yhteistyön kannalta on tärkeää, että 

oppilaat keskittyvät lähimpien ryhmäläistensä kanssa työskentelyyn heti projektin 
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alussa. Opettajan tulee tukea oppilaita sopivin tavoin tarjoamalla työkaluja ja 

ideoita prosessin aikana (Hennessy & Murphy, 1999, s. 28). 

 

2.6 Fysiikka ja tekijätoiminta perusopetuksen 

opetussuunnitelmassa 

 
Koulussa fysiikka on osana ympäristöopin oppiainetta. Fysiikan sisältö näkyy 

vuosiluokkien 3-6 opetussuunnitelmassa erityisesti sisällössä viisi (S5), joka 

käsittelee lämpöopin opetusta, energian perusperiaatteita sekä ääni- ja valo-opin 

perusteita. Tämän sisällön keskeisiä toimintatapoja ovat tutkiminen ja 

mittaamiseen perehtyminen. Oppilaan tavoitteena luokilla 3-6 on fysiikan osalta: 

 

 ”ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia 

ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan 

perustaa energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle”.  

 

Teorian osaamista ei perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa juurikaan 

painoteta, mutta se on olennainen osa tutkittujen ilmiöiden myöhempää 

selittämistä (Osborne, 2014, s. 184). Sisältöjen lisäksi fysikaalisia tieteitä 

sivutaan tavoitteissa, jotka liittyvät etenkin tutkimuksellisuuteen sekä toimintaan 

oppimistilanteissa. (Opetushallitus, 2013, s. 241-242). Perusopetuksen 

opetussuunnitelma näyttää siis ohjaavan opetusta kokeellisuuteen ja 

tutkimuksellisuuteen, jotta oppilaan olisi mahdollista tulkita fysiikan keinoin omaa 

arkeansa. Tutkimuksellisuus ja kokeellisuus ovat ympäristöopin proseduraalista 

tietoa, joka pyrkii erityisesti vastaamaan siihen, miten jokin tehdään (Krathwohl, 

2002). Proseduraalisen tiedon lisäksi oppilaat tarvitsevat käsitteellistä tietoa, jotta 

proseduraalinen tieto voitaisiin kattavasti selittää. ”Miten” -kysymyksen lisäksi 

tarvitaan siis myös ”miksi”-kysymyksen tuottamaa tietoa, eli teoriaa ilmiöiden 

takana. (Osborne, 2014, s. 593.) Tala (2009) muistuttaa, että loppujen lopuksi 

fysiikan opiskelussa tiedon eri osa-alueet sekoittuvat keskenään, jolloin voi olla 

vaikeaa erottaa proseduraalista ja käsitteellistä tietoa toisistaan. 

 

Bloomin taksonomiassa tietokategoria, joka on myöhemmin muutettu tiedon 

hallinnan kategoriaksi, on jaettu neljään eri dimensioon: Faktuaalinen tieto, 
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käsitteellinen tieto, proseduraalinen tieto sekä metakognitiivinen tieto (Krathwol, 

2002). Tieto eri oppiaineissa tai tieteenaloissa voidaan jakaa näiden 

kategorioiden mukaisesti. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

(Opetushallitus 2013, s. 242) luokille 3-6 annetut sisällöt fysiikan osalta 

perustuvat lähinnä fysiikan faktuaaliseen perustietoon, jossa tarkoituksena on 

oppia perustiedot tietyistä fysiikan aihealueista. Näiden perustietojen pohjalta 

siirrytään myöhemmin käsitteellisen tiedon alueelle. Esimerkiksi lämpöopin 

sisällöt ovat suuressa roolissa ala-asteen fysiikan opetuksessa. Näitä lämpöopin 

perusperiaatteita käytetään hyväksi sisällön 5 (S5) mukaan myös energian 

säilymisen opetuksessa. Faktuaalista tietoa on siis lämpöopin perusperiaatteet ja 

kun nämä perusperiaatteet linkitetään energian säilymiseen, tuotetaan 

käsitteellistä tietoa, jonka avulla perustiedot voidaan esittää laajemmassa 

mittakaavassa. Esimerkkinä lämpöopin faktuaalisesta tiedosta voisi olla aineen 

olomuodot, eli se, että aineella on kolme perusolomuotoa, kiinteä, neste ja kaasu. 

 

Myös arjen teknologioihin tutustuminen on yksi ympäristöopin osa-alueen 

tavoitteista perusopetuksen opetussuunnitelmassa (T7) (Opetushallitus, 2013). 

Arjen teknologiat liittyvät läheisesti fysiikan sisältöihin, sillä fysiikka pohjautuu 

pitkälti teknologioiden kehittämiseen (Tala, 2009, s. 276). Tala (2009, s. 276) on 

esittänyt, että fysiikkaa on alun perin kehitetty teknologioiden kehittämisen 

kannalta ja sen takia fysiikan opiskelu osana innovaatioprojekteja on perusteltua. 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2013) 

arvioinnin kohteena olevat tavoitteet jakautuvat Bloomin taksonomian mukaisesti. 

Tutkimuksellisuus, havaintojen tekeminen sekä teknologisten sovellusten ideointi 

sijoittuvat kognitiiviseen dimensioon Bloomin taksonomiassa. Oppiaineen 

sisältötietoon liittyvään dimensioon kuuluvat niin ikään tavoitteet fysiikan 

sisältötiedosta, käsiterakenteista sekä ilmiöihin liittyvien tietojen hallinnasta. 

(Krathwhol, 2002.) Proseduraalisen tiedon näkökulmasta arviointi tarkoittaa 

tutkimuksellisuuden arviointia, eli Perusopetuksen opetussuunnitelman 

(Opetushallitus, 2013) mukaan sitä, miten oppilas osaa tehdä havaintoja, 

suunnitella, toteuttaa sekä arvioida tutkimusta. Oppilaan tulisi myös osata tehdä 

johtopäätöksiä tekemistään tutkimuksista. Arjen teknologian osalta oppilaan tulisi 
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osata käyttää teknologioita sekä tehdä yhteistyötä arjen teknologiaa vaativissa 

ongelmanratkaisutehtävissä. (Opetushallitus, 2013, s. 244.) 

 

2.7 Opettajan rooli tekijäprojekteissa 

 
Opettajan rooli on olennainen osa tekijäkulttuurin mukaista pedagogiikkaa. 

Bevanin (2017, s. 81) mukaan opettajan ei pitäisi toimia perinteisessä opettajan 

roolissa, vaan olla aktiivinen toimija oppilaiden rinnalla. Artikkelissa listataan 

useita erilaisia toimia, joita opettajan tulee tekijäpedagogiikan mukaisessa 

opetuksessa suorittaa. Opettajan tehtävänä esimerkiksi varmistaa, että oppilaat 

ymmärtävät olevansa vastuussa toistensa oppimisesta sekä tukea oppilaiden 

kehittyvää ymmärrystä opiskeltavasta asiasta. (Bevan, 2018, 81.) 

Ryhmätyöskentelyyn perustuvissa projektioppimisen kokonaisuuksissa opettaja 

pyrkii johtamaan oppilaiden yhteistyötä ja sitouttaa oppilaat tukemaan toisiaan 

projektin aikana (Sormunen, 2019). Parhaimmillaan opettajan toiminta 

keksintöprojektin aikana syventää oppilaan ymmärrystä käsiteltävistä 

oppiaineista sekä niiden sisällöistä (Brahms & Crowley, 2016).  

 

Opettajan tehtävänä on arvioida, miten projektipohjainen oppimiskokonaisuus 

vaikuttaa eritasoisiin oppilaisiin. Lisäksi opettajan tulee tukea eri tavoin 

eritasoisesti suoriutuvia oppilaita. (Han & ym., 2014, s. 1110.) Chanlinin (2008) 

mukaan opettajan tehtävänä on tukea ja kannustaa oppilasta positiivisen 

asenteen kehittymiseksi. Projektin eri vaiheissa oppilaat tarvitsevat erilaista tukea 

(Sormunen &ym., 2019). Sormusen ja kumppaneiden (2019) tutkimuksessa 

painotettiin opettajan roolia oppilaiden välisen vuorovaikutuksen kehittäjänä. 

Projektin aikana oppilaiden eteneminen on varmistettava ja opettajan on 

varmistettava, että edistystä tapahtuu (Sormunen & ym., 2019). Sormunen 

kumppaneineen (2019) korostaa erityisesti oppimisvaikeuksia omaavien 

oppilaiden suurempaa tarvetta opettajan antamaan tukeen. Rusk (2014) on 

listannut tutkimuksessaan neljä näkökulmaa oppilaan motivaation tukemiseen 

tekijäprojektissa: 

 

1. Oppilasta tulee tukea uuden luojana ja tuottajana. 

2. Vuorovaikutus yhteisön sisällä ja muiden yhteisöjen kanssa 
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3. Omien tuotoksien jakaminen sekä rakentavan palautteen antaminen 

4. Uusien tietojen ja taitojen oppimisen tukeminen 

 

Tekijäprojektit koulussa ovat poikkeuksetta laaja-alaisia, oppiainerajoja rikkovia 

opetuskokonaisuuksia (mm. Kangas, 2014). Perusopetuksen 

opetussuunnitelmassa (2013, 155-157) on tavoitteita, jotka sopivat tavoitteiksi 

myös tekijäprojekteissa. Opettajan tulee Opetushallituksen (2013) mukaan 

osoittaa oppilaalle, miten tämän oppimisen kehitys on tapahtunut. Oppilaan 

oppimisen esille tuominen onkin yksi opettajan tehtävistä tekijäprojekteissa 

(Chanlin, 2008).  
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3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tässä tutkimuksessa on tarkoituksena selvittää, miten oppilaat oppivat fysiikkaa 

tekijäkulttuurin mukaisessa oppimisprojektissa. Aikaisemmin on tutkittu 

tekijätoimintaa käsityön ja kuvataiteen näkökulmasta (mm. Riikonen & ym., 2018; 

Sawyer 2008). luonnontieteen (eng. Science) oppimista tekijätoiminnan avulla ei 

ole juurikaan tutkittu, mutta Sormunen ja kumppanit (2019) ovat tutkineet 

opettajien reflektoivien keskustelujen roolia luonnontieteellisessä 

projektiopetuksessa.  Muotoiluoppimista on kuitenkin tutkittava, jotta saadaan 

tietää, johtaako tällainen opetus mitattaviin oppimistuloksiin (Kangas 2014). 

 

Brahms ja Crowley (2016) toteavat, ettei heidän tutkimuksessaan selviä, 

osaavatko tekijäprojekteihin osallistuneet paremmin STEM-aineita. Heidänkin 

tutkimuksessaan havaittiin toimintaa, joka on yhtenevä STEM-aineiden 

käytänteiden kanssa (Brahms & Crowley, 2016; Marshall & Harron, 2018). Myös 

Bevan (2017) mainitsee artikkelissaan jatkotutkimuksen olevan tarpeellista. 

Liljeström ja kumppanit tutkivat (2013) käytännön lähestymistapaa 

luonnontieteen käytänteisiin. Tutkimuksessaan he selvittivät projektien aikana 

tapahtuvaa kehitystä oppilaan ajattelussa sekä luonnontieteiden selkeämpää 

näkymistä projektin aikana  . He eivät kuitenkaan tutkineet oppimista 

oppimisprosessin aikana, joten tämä tutkimus pyrkii vastaamaan projektin aikana 

tapahtuvaan fysiikan tietojen ja taitojen oppimiseen. (Liljeström & ym., 2013.) 

 

Tämä tutkimus on osa Co4-Lab -projektia, jossa tarkoituksena on tuoda kouluun 

yhteisöllistä tutkimista, yhteisopettajuutta, yhteissuunnittelua sekä yhteissäätelyä 

(Riikonen, Seitamaa-Hakkarainen & Hakkarainen, 2018). Projektin kannalta on 

tärkeä pohtia, mitä ja kuinka paljon keksintöprojektissa on opittu luonnontieteitä. 

Näistä lähtökohdista voimme muodostaa tutkimuskysymykset, jotka ovat 

lueteltuna alla: 

 
1. Mitä osaamistesti ja sen tehtävät kertovat oppilaiden perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden mukaisesta fysiikan osaamisesta? 

2. Missä määrin oppilaat oppivat fysiikan käytänteitä avoimessa 

keksimisprojektissa? 
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3. Miten valmistetun keksinnön kategoria vaikuttaa oppilaan tekemään 

keksintöön? 

4. Miten oppilaan suoriutuminen alkumittauksessa ennustaa oppilaan 

valmistaman keksinnön luonnontieteellisyyttä? 

 
Tutkimusaineistona ovat oppilaiden kirjoitelmat, jotka käsittelevät heidän 

keksintöprojektiaan sekä oppilaiden fysiikan tietoja ja taitoja mittaava testi. 

Oppilaiden kirjoitelmia analysoitiin kvalitatiivisesti sisällönanalyysin avulla. 

Kvantitatiivista analyysiä käytettiin osaamistestien analysointiin. Fysiikan tietoja 

ja taitoja mitattiin ennen ja jälkeen keksintöprojektin. Kyseessä on siis esitesti–

jälkitesti -asetelma. 
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4 Tutkimusmenetelmät 
 
Tässä luvussa tarkastellaan Arjen haasteet -keksintöprojektia, joka on tämän 

tutkimuksen keskiössä. Keksintöprojekti on osa Co4-Lab -tutkimushanketta, 

jonka tarkoituksena on tuoda innovaatiotyöskentelyä kouluun tekijäkulttuurin 

hengessä (Korhonen & Lavonen, 2015). Ensin kuvataan Arjen haasteet- 

projektia, jonka jälkeen selostetaan oppilaiden valmistamien keksintöjen 

kategorisointi. Keksintöjen kategorisointi tehtiin laadullisesti, mutta laadullisen 

analyysin perusteella keksinnöt pisteytettiin niiden luonnontieteellisyyden 

mukaan kvantitatiivista analyysiä varten. Oppilaille tehtiin fysiikan osaamistestit, 

joissa mitattiin fysiikan tietojen ja taitojen osaamista. Osaamistestin tehtävät 

analysoitiin, jotta saatiin tietoa siitä, kuinka informatiivinen mittaus on ollut. 

Lopuksi perehdytään oppilaiden suoritusten analysointiin ja analyysiprosessiin. 

 

4.1 Arjen haasteet -keksintöprojekti 

 

Tutkimus perustuu  Co4-Lab -tutkimushankkeen Arjen Haasteet -

keksintöprojekteihin. Tutkimuksen aineisto koostuu yhden pääkaupunkiseudun 

koulun kuudesluokkalaisista, jotka olivat tuolloin 12–13 vuotiaita. Tutkimus 

toteutettiin kahdessa osassa vuosina 2016–2017. Oppilasryhmässä on niin 

yleisen opetuksen kuin tehostetun ja erityisen tuen piiriin kuuluvia oppilaita. 

Ryhmän suuruus on kokonaisuudessaan 49 oppilasta. Keksintöprojekti 

toteutettiin yhdessä tutkijoiden ja oppilasryhmän opettajien kanssa, joista kaksi 

oli luokanopettajia ja yksi erityisopettaja (Sormunen & ym. 2018). 

 

”Arjen haasteet” -projektissa oppilaille annettiin tehtäväksi kehittää johonkin arjen 

haasteeseen ratkaisu. Ongelmaa ei rajattu, eli tehtävä oli luonteeltaan avoin. 

Oppilaille jäi osittain tehtäväksi myös keksiä se ongelma, johon heidän 

keksintönsä toisi ratkaisun. Tällainen lähestymistapa sopii tekemällä oppimisen 

ajatteluun. Toisin kuin teknologia- tai muotoiluopetuksessa, tekemällä 

oppimisessa ongelman määrittely jää tekijälle. Ongelmaa ei ole annettu 

ulkoapäin, vaan ongelma lähtee tekijältä itseltään. (Bevan, 2017, s. 86.) Näin on 

toimittu myös ”Arjen haasteet” -projektissa.  
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Oppilaiden tehtävänä oli toteuttaa jokin arjen haasteen ratkaiseva keksintö. 

Ennen ja jälkeen projektin oppilaat osallistuivat osaamistestiin, jossa mitattiin 

fysiikan osaamista. Oppilaita ei ohjattu siihen, millainen keksinnön tulisi olla, eikä 

esimerkiksi luonnontiedesisältöjä korostettu. Tarvittaessa opettajat antoivat 

tukea oppilaille prosessin aikana. Keksinnöistä koostettiin keksintömatriisi, johon 

on kerätty tärkeimmät tiedot keksinnöistä. Keksintöprojektiin oli tarkoitus 

sisällyttää tiedeopetuksen sisältöjä, mutta niitä ei aktiivisesti tuettu projektin 

aikana. 

 

4.2 Osaamistesti 

 
Suorituspohjaisen osaamistestin varassa pyrittiin saamaan kuva siitä, miten 

oppilaat hallitsevat perusopetuksen opetussuunnitelman asettamia sisältöjä 

ympäristöopista. Osaamistesti tehtiin ennen ja jälkeen keksintöprojektin ja 

kysymykset pysyivät samana molemmissa mittauksissa. Osaamistestin 

rakensivat Co4-Lab -hankkeen tiedeopetusta edustavat professorit sekä tutkijat. 

Aineisto oli siis valmiiksi tuotettu ennen tämän tutkimuksen aloittamista. Fysiikan 

tietojen ja taitojen kontekstissa osaamistestissä lämpöopin sisällöt korostuivat, 

mutta jonkin verran on mitattu myös dynamiikkaa, sähköoppia sekä arjen 

teknologioita. Lähes koko testattavien joukko suoritti sekä alku- ja 

loppumittauksen. Testin päätavoite oli tutkia oppilaan fysiikan tieteellisiin 

käytänteisiin liittyvää osaamista. Liitteessä 1 on kuvattuna testilomakkeen 

tehtävät. Tehtävät ovat nimetty sen tavoitteen tai sisällön mukaan, jota ne 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan mittaa. 

 
 

4.3 Keksintöjen kategorisointi 

 
Oppilaiden tarkoituksena oli luoda keksintö, joka vastaisi johonkin arjen 

haasteeseen. Tehtävä vastaa läheisesti opetussuunnitelman tavoitetta 

seitsemän (T7), jonka mukaan oppilaiden tulisi tutustua arjen teknologioihin ja 

keksiä ratkaisuja arjen ongelmiin (Opetushallitus, 2013, s. 240). Keksinnöt olivat 

perusperiaatteiltaan erilaisia, mutta jotkut keksinnöt vastasivat samaan 

ongelmaan. Oppilaiden valmistamat keksinnöt kategorisoitiin oppilaiden 

kirjoitelmien avulla sisällönanalyysin keinoin. Tässä tutkimuksessa 
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sisällönanalyysia käytetään kvantitatiivisen analyysin tukena, jotta oppilaiden 

osaamisen erot voidaan ryhmitellä keksintökategorioittain. (Ruusuvuori, 

Nikander & Hyvärinen, s. 201.)   

 

Luonnontiedettä soveltavaksi keksinnöiksi luetaan ne keksinnöt, joissa käytetään 

selkeästi hyväksi jotakin luonnontieteen osa-aluetta. Esimerkiksi jos keksinnön 

tekeminen on vaatinut virtapiirin rakentamista, sen tekemiseen on vaadittu 

sähköopin tietojen soveltamista ja näin ollen keksinnön tekemiseen on pitänyt 

soveltaa luonnontieteiden tietoa. Marshall ja Harron ovat tutkimuksessaan (2018) 

määrittäneet ”hyvän keksintöprojektin piirteet” tekijäprojektin arvioimiseksi. Yksi 

näistä dimensioista on STEM-työkalujen käyttö. STEM-työkaluilla tarkoitetaan 

digitaalisen valmistamisen teknologioita, joihin luetaan esimerkiksi robotiikka, 

sensorit sekä mikroprosessorit. Luonnontieteellisen keksinnön tehneen oppilaan 

voisi siis ajatella käyttäneen STEM-työkaluja. Pelkkä työkalujen käyttö ei riitä, 

vaan keksinnön valmistaneen ryhmän on osattava myös dokumentoida, mitä ja 

miten he ovat työkaluja käyttäneet (Marshall & Harron, 2018). Toisaalta STEM-

aktiivisuutta voi olla vaikea havaita tekijäprojekteissa (Brahms & Crowley, 2016). 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa ympäristöopin yhtenä tavoitteena (T7) 

on saada oppilas ymmärtämään arjen teknologioita sekä luomaan ja keksimään 

uutta ryhmässä toimien.  Keksintöjen jaossa sovelletaan myös perusopetuksen 

opetussuunnitelman sisältöä viisi (S5), joka käsittelee fysiikan sisältöjä. Fysiikan 

sisällöissä korostuvat erityisesti luonnon klassiset rakenteet ja niiden tutkiminen. 

(Opetushallitus, 2013, s. 240-242.)  

 

Keksintöjen jakaminen tapahtuu siis opetussuunnitelman tavoitteiden ja 

sisältöjen sekä Marshallin ja Harronin (2018) tekijätoiminnan arviointimatriisin 

mukaan (Opetushallitus, 2013). Itse luokittelu on tehty oppilaiden kirjoitelmien, 

jotka tuotettiin keksintöprojektista, perusteella. Taulukossa 1 on listattuna ne 

kriteerit, joilla keksinnöt on kategorisoitu. 
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4.4 Fysiikan tietoja ja taitoja mittaavan testin analyysi 

 

Testilomakkeen ja oppilaiden saamista pistemääristä tarkasteltiin korrelaatiota, 

sekä Cronbachin alfaa. Näiden lisäksi tehtävälomakkeen tehtäville tuotettiin 

osiovasteanalyysi, jolla saatiin tietoa osaamistestin tehtävien vaikeudesta. 

Menetelmiä on käytetty kasvatuksen tutkimuksessa mittareiden tarkasteluun 

(Rizopoulos, 2006). Osiovasteanalyysin avulla saadaan tietoa siitä, millaista 

informaatiota fysiikan tietoja ja taitoja mittaava osaamistesti antaa. 

 

Osiovasteanalyysi (eng. Item response theory  IRT) on joukko erilaisia 

menetelmiä, joilla voidaan testata, miten testin osiot mittaavat latenttia piirrettä. 

Latentilla piirteellä tarkoitetaan sitä osaamista, taitoa tai kykyä, jota mittarin osio 

mittaa. Jokaisen osion latentti piirre tulee määrittää itse. (Metsämuuronen, 2000.) 

Osiovasteanalyysi ei automaattisesti määritä osion latentteja piirteitä 

(Metsämuuronen 2000), vaan latentit piirteet kullekin osiolle on tutkijan 

määritettävä itse. Tässä tutkimuksessa latenttina piirteenä kaikkiin osaamistestin 

osioihin on perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden fysiikan 

tavoitteiden ja sisältöjen mukainen osaaminen. 

 

Analyysi tuotettiin R-ohjelmalla, sillä ohjelmaan löytyi Rizopuoloksen (2006) 

kehittämä osiovasteanalyysin koodauspaketti. Tavoitteena osiovasteanalyysillä 

on mallintaa testipisteiden tuottamaa vastetta osion vaikeudesta, erottelukyvystä 

ja arvausasteesta (Linden & Hambleton, 1997). Arvausaste sopii hyvin esitesti-

jälkitesti -tyyppiseen asetelmaan, sillä Metsämuurosen mukaan (2000) testi-

uusintatesti -tyyppiseen mittaamiseen vaikuttaa usein oppilaan taipumus vastata 

molemmilla testikerroilla tietämättään samalla tavalla. Osion vaikeudella 

tarkoitetaan tehtävän oikein suorittamisen todennäköisyyttä suhteessa latentin 

TaulTaulukko 1 Keksintökategorioiden luokitteluperusteet 

Työvälineet o - STEM-työkalujen käyttö keksinnön valmistamisessa. 

- Oppilaat ovat projektin aikana raportoineet esimerkiksi Lego-
robotiikan käytöstä. 

Työskentely -Työskentelyn kuvauksessa korostuu fysiikkaan liittyvä kokeilu tai 
tutkiminen STEM-työkaluja käyttäen. 

Sisältötieto Keksinnön valmistuksessa on hyödynnetty fysiikkaan liittyvää 
sisältötietoa, kuten dynamiikkaa tai sähköoppia. 
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piirteen hallitsemiseen. Osiovasteanalyysi ei suoraan kerro tehtävän vaikeutta, 

mutta se voidaan analyysin tuottamien kuvaajien avulla päätellä. Voidaan 

ajatella, että mitä enemmän latentin piirteen hallitsemista  osio vaatii, sitä 

vaikeampi osio on. Kun tarkastellaan osion vaikeusastetta, halutaan tarkastella 

sitä pistettä, jossa todennäköisyys saada osio oikein on 0,5 (Metsämuuronen, 

2000).  

 

Kuten aiemmin todettiin, osiovasteanalyysi on kokoelma erilaisia menetelmiä 

mittarin analysoimiseksi. Tässä tutkimuksessa on käytetty Raschin laajennettua 

mallia sekä luokitteluvastemallia. Raschin malli sopii erityisesti sellaisille osioille, 

joissa on kaksi vaihtoehtoa (Metsämuuronen, 2000). Fysiikan osaamistestin 

tehtävä 1-5 ja seitsemän ovat tällaisia osioita. Mallin avulla saadaan selville, 

kuinka vaikea osio on ollut. Laajennettu Raschin malli ottaa vaikeusasteen lisäksi 

huomioon osion arvausasteen (Rizopoulos, 2006). Tehtävä kuusi on luonteeltaan 

hieman erilainen osio kuin testin muut tehtävät. Koska tehtävästä kuusi voi saada 

osapisteitä, ei Raschin malli sovellu tämän tehtävän analysointiin. Siksi 

analyysissä käytetään Samejiman (1997) kehittämää luokitteluvastemallia. Malli 

soveltuu erityisesti niille osioille, jotka voidaan pisteyttää usealla eri tavalla. 

Fysiikan osaamistestissä 6a-osiosta voi saada 4/7 pistettä ja osiosta b 3/7 

pistettä. Mallissa jokaiselle mahdolliselle pistemäärälle lasketaan oma 

todennäköisyys latentin piirteen suhteen (Samejima, 1997).  

 

4.5 Oppilaiden suoritusten analyysi 

 

Oppilaiden suoriutumista fysiikan osaamistestissä analysoitiin kvantitatiivisesti 

esitesti-jälkitesti -asetelmalla, jota pidetään hyvin suoraviivaisena 

tutkimusasetelmana (Evans, Howson & Forsythe, 2018). Kaikki osaamistestit 

pisteytettiin samoin kriteerein ja jokainen tehtävä skaalattiin yhden pisteen 

arvoiseksi, jotta tehtäviä voitiin analysoida samanarvoisina. Ensin jokaisen 

oppilaan kohdalle merkattiin, onko oppilas kuulunut ryhmään, jossa on tehty 

luonnontieteellinen vai muu keksintö.  
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Tämän jälkeen oppilaille laskettiin oppimisen saavuttamisarvot (eng. Learning 

gain), joita vertailtiin keksintökategorioissa. Oppimisen saavuttamisarvo on 

muuttuja, jonka avulla voidaan mitata kahden mittauspisteen välinen ero ottaen 

huomioon, kuinka paljon mittauspisteiden välisen eron on mahdollista kasvaa 

(McGrath, Guerin, Huarte, Frearson & Manville, 2015, s. xi). Alla on laskukaava 

oppimisen saavuttamisarvolle: 

 

𝑔 =
(𝑙𝑜𝑝𝑝𝑢𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎𝑢𝑠 − 𝑎𝑙𝑘𝑢𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎𝑢𝑠)

(𝑠𝑢𝑢𝑟𝑖𝑛 𝑚𝑎ℎ𝑑𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚ää𝑟ä − 𝑎𝑙𝑘𝑢𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎𝑢𝑠)
 

 

Evans kumppaneineen (2018) pitää oppimisen saavuttamisarvojen määrittämistä 

ennen kaikkea menetelmänä, joka keskittyy tukemaan oppimisen ja opetuksen 

kehittämistä. Tästä syystä sitä voidaan käyttää tutkimuksiin, joissa halutaan 

tietää, kuinka paljon oppimista on (Evans, Howson & Forsythe, 2018, s. 12). 

 

Lisäksi muun keksinnön ja luonnontieteellisen keksinnön tehneiden ryhmiä 

vertailtiin varianssianalyysillä. Varianssianalyysillä tutkittiin oppilaiden tulosten 

välistä vaihtelua keksintökategorioissa (Nummenmaa, 2009). Lopuksi laskettiin 

logistinen regressio, jotta saatiin tietää, ennustaako suoriutuminen 

alkumittauksessa luonnontieteellisen keksinnön tekemistä (Nummenmaa, 2009). 
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5 Tutkimustulokset 
 
Tässä luvussa esitellään Arjen haasteet -keksintöprojektin fysiikan tietoja ja 

taitoja mittaavan osaamistestin analyysin tuottamat tulokset. Lisäksi esitellään 

sisällönanalyysin avulla tuotettu keksintöjen kategorisointi. Tuloksista selvisi, että 

pitkässä, noin vuoden kestäneessä keksintöprojektissa oppilaat oppivat fysiikan 

tietoja ja taitoja, mutta oppimiseen vaikutti se, millaisen keksinnön oppilas 

valmisti. Tuloskäsittely on jäsennetty tutkimuskysymysten varassa ja tuloksia 

käsitellään niiden järjestyksessä. 

 

5.1 Millaisia oppilaiden keksinnöt olivat? 

 
Pienryhmät, joissa oppilaat tekivät keksintönsä, koostuivat 2-5 oppilaasta, jotka 

kuuluivat sekä erityisen tai tehostetun tuen, että normaalin opetuksen piiriin. 

Erityisen tai tehostetun tuen piiriin kuuluvia oppilaita, jotka olivat tiedossa, oli 

yhteensä seitsemän. Nämä seitsemän oppilasta kuuluivat ryhmiin, joissa tehtiin 

keksinnöt Vakoilusalkku, Avainnaulakko, Geelikampa sekä hälyttävä roskis 

(Taulukko 2). Näissä ryhmissä oli yksi erityisen tuen piiriin kuuluva oppilas, mutta 

Geelikampa-ryhmässä näitä oppilaita oli kolme. Kaikki keksinnöt koodattiin 

kvantitatiivisen analyysin toteuttamiseksi sen mukaan, kumpaan kategoriaan ne 

kuuluvat. Jos keksintö on luonnontieteellinen, se saa analyysissä arvon 1 ja muut 

keksinnöt saavat arvon 0. Taulukossa 2 esitetään oppilaiden keksinnöt. 

 

Taulukko 2. Keksintöryhmät ja keksinnöt 

Luonnontieteelliset keksinnöt (1) Muut keksinnöt (0) 

SeRaKu Hammastahna pumppupullossa 

Välipalamaatti  Vakoilusalkku 

Ectro Avainkoukku 

Äly taulu Jäätelösmoothie 

Hälyttävä roskis  Geelikampa 

HiekkaMat Lentävä vessa 

Johtolokero  
 

Luonnontieteellisiin keksintöihin luetaan hierontaväline SeRaKu, Välipalamaatti, 

Johtolokero, Hälyttävä roskis, Ectro, Äly taulu sekä HiekkaMat (Taulukko 2). 

Luonnontieteellisen keksinnön tehneiden oppilaiden kirjoitelmissa toistuvat 

projektityöskentelyn vaiheet. Oppilaat mainitsevat kirjoitelmissaan käyttäneensä 
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STEM-työkaluja, jotka ovat yksi tekijä hyvässä tekijäprojektissa (Marshall ja 

Harron, 2018). Kirjoitelmissa toistuivat STEM-työkalujen lisäksi epälineaariset 

valmistusprojektit. Useissa projekteissa mainitaan virheet ja niiden aiheuttamat 

viivästykset. Oppilaat ovat joutuneet palaamaan prosessissaan taaksepäin, kun 

virheitä on ilmaantunut. Seuraavaksi luetellaan oppilaiden teksteistä koostetut 

tiivistelmät luonnontieteellisistä keksinnöistä. 

 
HiekkaMat 
 
HiekkaMat voidaan luokitella luonnontieteelliseksi keksinnöksi, sillä 
oppilaiden kirjoitelmista käy ilmi, että oppilaiden keksinnön 
valmistusprosessi on ollut luonnontieteellinen. Oppilaat ovat keksintöä 
valmistaessaan joutuneet pohtimaan imurin toimintaa ilman sähköä. 
Tarkoituksena oppilailla oli luoda matto, joka imuroisi hiekat kengistä, 
kun astutaan sisään ovesta. Ennen imuri-ideaa oppilaat ideoivat 
erikoiskelmun käyttöä kengissä. Kun kengissään kelmua käyttävä 
henkilö astuu sisään, kelmu irtoaa kengistä ja sulaa mattoon. Tässä 
varhaisessakin ideassa on havaittavissa luonnontieteellisyyttä, sillä 
oppilaat ovat miettineet sulamista sekä erityistä ”kelmuainetta”.  

 
 

SeRaKu 
 
SeRaKu poikkeaa idealtaan jonkin verran muista keksinnöistä. 
Ensinnäkin se liittyy urheiluun eräänlaiseksi hieromavälineeksi. Se on 
tarkoitettu selän hieromiseen sekä rapsuttamiseen kaikille, joiden 
selkä kutiaa ja jotka haluavat kuntoilla. Toisekseen SeRaKu on laite, 
joka ei lähtökohtaisesti käytä älyllistä teknologiaa, mutta tekniikkaa 
siitä kuitenkin löytyy. Keksintö koostuu palloista ja levyistä, jotka 
rapsuttavat selkää. Kun SeRaKun käyttäjä kyykkää SeRaKu 
asetettuna selkään, SeRaKun erilaiset pikku osat hierovat käyttäjän 
selkää. Oppilaat ovat valmistuksen aikana joutuneet miettimään 
kappaleiden pyörimisliikettä akseleidensa ympäri. Lisäksi oppilaat 
ovat maininneet, että keksintö toimii käyttäjän ”omalla voimalla”, mikä 
on vaatinut oppilailta dynamiikan pohtimista. 
 
Välipalamaatti 
 
Oppilaiden kirjoitelmien perusteella Välipalamaatti auttaa esimerkiksi 
leivän voitelussa, jos sitä ei itse jaksa tehdä koulun jälkeen. Keksintö 
on luokiteltu luonnontieteelliseksi, sillä sen valmistamiseen on käytetty 
Lego-robotiikkaa. Yhdessä kirjoitelmassa mainitaan Lego-moottori, 
joka käynnistyy nappia painaessa. Napin painalluksesta 
Välipalamaatti antaa leivän ulos koneesta. Lego-robotiikan lisäksi 
valmistusmateriaaleina on pahvia ja muovia. Kyseisessä tekstissä 
Välipalamaatin toimintaa kuvattiin yksityiskohtaiseksi ja erityisesti sen 
takia Välipalamaatti luetaan luonnontieteelliseksi keksinnöksi. 
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Ectro 
 
Ectro on Bussikorteille ja avaimille tarkoitettu säilytyspaikka, joka 
ilmoittaa ulos lähtiessä, jos avaimet ovat jäämässä kotiin. Laite 
ilmoittaa myös, jos avaimia ei panna koteloon sisään tullessa. 
Oppilaiden kirjoitelmista selviää, että keksintö koostuu muovista sekä 
magneeteista. Erään oppilaan mukaan: ”Pieni elektroniikkakin kuuluu 
keksintöön.” Näin ollen voidaan päätellä, että älyllistä teknologian 
käyttöä on pohdittu ja harkittu projektin aikana. Elektroniikan käyttö 
keksinnössä onkin suurin ero Avainnaulakko-keksintöön, joka on vain 
paranneltu versio perinteisestä avainnaulakosta. 
 
Äly taulu 
 
Äly taulu -keksintö toimii helposti unohteleville apuna arjessa, sillä se 
ilmoittaa tehtävistä, joita henkilön tulee päivän aikana tehdä. Äly taulu 
ilmoittaa, kun tehtävä tulee suorittaa tai jos jotain on unohtunut. 
Keksintöön voi itse päivittää asiat, jotka päivän aikana on tehtävä. 
Keksintö koostuu GoGoboard-sensorista ja muovisesta kuoresta. 
Keksintö on selvästi luonnontieteellinen, sillä sen valmistamiseen on 
käytetty älyllistä tekniikkaa ja sensoreita. 
 
Hälyttävä roskis 
 
Oppilaat kertovat kirjoitelmissaan Automaattisen roskiksen auttavan 
roskien säilytyksessä ja keräämisessä olemalla hygieenisempi ja 
”kivempi” käyttää. Roskiksen valmistuksessa on käytetty moottoreita 
ja sensoreita. Tämä tekee keksinnöstä luonnontieteellisen. Oppilaat 
ovat myös kuvanneet sensorien toimintaa. Erään kirjoitelman mukaan 
näkösensori huomatessa liikettä moottori avaa roskiksen kannen. 
Ulkomuodoltaan Automaattinen roskakori muistuttaa taloa, sillä se on 
sensorien ja moottorin lisäksi valmistettu Lego-palikoista. 
 
Johtolokero 
 
Johtolokeron tarkoituksena on pitää eri laitteiden latausjohdot 
järjestyksessä erillisen muovilaatikon sisällä. Muovilaatikosta saa 
tarpeen mukaan vedettyä ulos sen laitteen latausjohdon, jota 
kulloinkin tarvitaan. Sen luonnontieteellisyys ilmenee materiaaleista ja 
toiminnan kuvauksesta. Materiaaleina on imukuppeja, muovilaatikko, 
nappeja, vipu, laturit sekä Legot. Yksi oppilas on kuvaillut vivun 
toiminta omassa tekstissään. Hän kertoo, miten latausjohdot 
rullautuvat boksin sisälle käytön jälkeen. Lisäksi kirjoitelmista ilmenee 
sähkön kulkeminen, kun pistoke asetetaan seinään.  
 

 
Muihin keksintöihin, eli niihin keksintöihin, joiden ei suoraan voi sanoa liittyvän 

luonnontieteisiin, lukeutuvat avainnaulakko, hammastahna pumppupullossa, 
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lentävä vessa, Jäätelösmoothie, Geelikampa sekä Vakoilusalkku (Taulukko 2). 

Muissa keksinnöissä korostuvat enemmän muut näkökulmat, kuin fysiikan 

käytänteiden näkökulma. Marshallin ja Harronin artikkelin (2018) 

arviointitaulukosta monet kohdat voivat kyllä täyttyä, mutta keksinnöistä ei 

oppilaiden kirjoitelmien perusteella löydy luonnontieteellisyyttä. Samalla muut 

keksinnöt saattavat olla luonteeltaan parempia tekijäprojekteja. Muut keksinnöt 

kuvataan seuraavaksi: 

 
Hammastahna pumppupullossa 
 
Purkkitahna-keksintö auttaa annostelemaan hammastahnan 
paremmin. Perinteiseen hammastahnatuubiin verrattuna pumppupullo 
on siistimpi, hammastahnaa on helpompi annostella ja tuubin korkin 
katoamisesta ei tarvitse välittää. Oppilaiden kirjoitelmista ei kuitenkaan 
ilmene luonnontieteeseen liittyviä työvaiheita projektin aikana. 
Keksintö koostuu ainoastaan pumppupullosta ja hammastahnasta. 
Kirjoitelmista ei käy ilmi, ovatko oppilaat joutuneet miettimään 
hammastahnan liikkumista pumpussa tai muita pumppuihin liittyviä 
seikkoja. Tämän takia sitä ei voida kirjoitelmien perusteella luokitella 
luonnontieteelliseksi keksinnöksi. 
 
Vakoilusalkku 
 
Vakoilusalkun kuvailu on hankalaa, sillä oppilaiden kirjoitelmissa 
esittelemät käyttötarkoitukset ovat hyvin monimuotoisia. Kirjoitelmien 
mukaan tarkoituksena on esimerkiksi auttaa matemaattisissa 
ongelmissa, karkottaa pikkuveli ja auttaa ”tilaongelmiin” linja-autossa. 
Vakoojasalkun valmistukseen on käytetty pahvia, paperia ja teippiä. 
Yhdessä kirjoitelmassa mainitaan, että salkku toimii rautalangalla. 
Toisessa kirjoitelmassa kuvataan salkun näyttävän pahvilaatikolta. 
Luonnontieteellisyyttä ei teksteistä ilmene, joten on selvää, että 
Vakoilusalkku kuuluu muihin keksintöihin. 
 
Avainkoukku 
 
Avainkoukku on idealtaan hieman samanlainen, kuin Ectro. Kyseessä 
on siis avainnaulakko, joka on oppilaiden mukaan päivitetty versio 
perinteisestä avainnaulakosta. Valmistusmateriaaleina on ”Foum”, 
pahvi ja maali. Avainnaulakon värin voi oppilaiden mukaan valita 
asiakkaan toiveiden mukaisesti. Toisin kuin Ectro, avainnaulakko 
luokitellaan muuksi keksinnöksi, sillä sen valmistamisessa ei ole 
käytetty luonnontieteelle ominaisia työvälineitä, eikä sen 
valmistuksessa ole kirjoitelmien perusteella käsitelty luonnontieteen 
ilmiöitä. 
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Jäätelösmoothie 
 

Jäätelösmoothie on muu keksintö, koska sen valmistusprosessissa 
oppilaat eivät ole kirjoitelmiensa perusteella joutuneet pohtimaan 
luonnontieteen ilmiöitä. Valmistuksessa ei ole käytetty teknologiaan tai 
luonnontieteisiin liittyviä materiaaleja tai työkaluja. Oppilaiden 
kirjoitelmissa mainitaan keksinnön ”epätieteellisyys”. Keksintö toimii 
oppilaiden mukaan virkistyksenä kuumana kesäpäivänä ja se 
yhdistelee erilaisia ainesosia, kuten hedelmiä ja jäätelöitä. 

 
Geelikampa 
 
Geelikampaa ei voida luokitella luonnontieteelliseksi keksinnöksi, sillä 
oppilaiden kirjoitelmista ei voida havaita luonnontieteellisiä käytänteitä 
tai ilmiöiden käsittelyä. Oppilaat kyllä mainitsevat muovin sekä 
kamman käytön ja nappien painamisen, mutta selkeää kuvaa 
luonnontieteeseen viittaavista materiaaleista tai teknologiasta ei näy 
teksteissä. Myös puun ja harjan käyttö mainitaan yhden oppilaan 
tekstissä. Geelikamman tarkoituksena on se, että geelin saa 
kammattua suoraan hiuksiin. Geeli valuisi säiliöstä kampaan nappia 
painamalla. Tämän keksinnön luokittelu oli erityisen hankalaa, sillä 
oppilaiden kirjoitelmat olivat erittäin lyhyitä ja ne käsittelivät 
suurimmaksi osaksi ideointiprosessia. 
 
Lentävä vessanpönttö 

Lentävä vessanpönttö on luokiteltu muuksi keksinnöksi, sillä sen 
valmistamisessa ei ole käytetty luonnontiedettä hyväksi. Tämän 
keksinnön osalta luokittelu ei ollut vaikeaa, vaikka kirjoitelmia tämän 
keksinnön tekemisestä oli vain yksi. Lentävän vessanpönttö oppilaan 
kirjoitelman perusteella lentää vessahädästä kärsivän henkilön luokse 
ja vessanpönttöä käytetään kuten normaalia vessaa. 
Valmistusmateriaaleina on käytetty metallia, Legoja ja kangasta.  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että keksinnöt luokiteltiin ainoastaan 

oppilaiden kirjoitelmien pohjalta. Kaikissa kirjoitelmissa korostui keksinnön 

valmistuksen kuvailun sijaan useammin ryhmän yhteistyö sekä 

ideointiprosessi. Lisäksi saman keksinnön tehneiden oppilaiden 

kirjoitelmissa oli paljon vaihtelua. Yksi oppilas samassa keksintöryhmässä 

on saattanut kuvailla tarkasti Lego-robotiikan käyttöä keksintöprojektin 

aikana ja toisaalta toinen saman ryhmän oppilas on keskittynyt prototyypin 

ulkonäön kuvailuun. Siksi oppilaiden kirjoitelmia oli jokseenkin hankala 
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tulkita. Luokittelusta havaitaan, että keksinnöt jakautuvat lähes tasaisesti 

molempiin keksintökategorioihin. Kaikkiaan kolmestatoista keksinnöstä 

seitsemän luokiteltiin luonnontieteelliseksi ja kuusi keksintöä muuksi 

keksinnöksi. 

 

5.2 Fysiikan tietoja ja taitoja mittaavan osaamistestin 

reliabiliteetti ja tehtävien korrelaatiot 

 

Aluksi muokattiin osaamistestiä niin, että jokaisen tehtävän suurimmaksi 

mahdolliseksi pistemääräksi asetettiin yksi piste. Näin tehtävistä saatiin 

vertailukelpoisia toistensa suhteen. Korrelaation mittaaminen, Cronbachin alfan 

testaaminen sekä osiovasteanalyysi antavat tietoa osaamistestin luonteesta. 

Kaikki nämä analyysit antavat yhdessä kuvan siitä, millainen osaamistesti on 

ollut. Cronbachin alfa antaa tietoa osaamistestin tehtävien samankaltaisuudesta 

(Nummenmaa, 2009, s. 356). Laadullisessa tarkastelussa osaamistestin 

latenttina piirteenä on ollut fysiikan tietojen ja taitojen mittaaminen, mutta 

yksittäisten tehtävien tarkastelussa huomataan, että tehtävät edustavat fysiikan 

tietojen ja taitojen eri näkökulmia (Liite 1). Korrelaatiotarkastelu tehtävien ja 

osaamistestin kokonaispistemäärien välillä sen sijaan antaa tietoa pistemäärien 

välisistä yhteyksistä. Koska fysiikan osaamistesti toistettiin keksintöprojektin 

jälkeen, voitiin alku- ja loppumittaukselle laskea korrelaatio. Mittausta voidaan 

pitää luotettavana, jos alku- ja loppumittauksen kokonaispisteet korreloivat 

positiivisesti toistensa kanssa. (Metsämuuronen, 2005, 125-126.) 

Osiovasteanalyysin keinoin saadaan sen sijaa tietoa siitä, miten paljon latentin 

piirteen hallitsemista kukin tehtävä vaatii (Metsämuuronen, 2005, s. 149). Kaikki 

nämä kolme analyysimenetelmää yhdessä antavat tietoa osaamistestistä ja 

jokainen menetelmä tarkastelee osaamistestiä hieman eri näkökulmasta. Siksi 

näiden analyysien avulla saadaan kattava kuva fysiikan tietoja ja taitoja mittaavan 

osaamistestin luonteesta. 

 

Osaamistestin pisteytys muutettiin niin, että jokaisen tehtävän suurin mahdollinen 

pistemäärä on yksi piste. Tehtävät saatiin näin samanarvoisiksi ja 

vertailukelpoisiksi. Ensin tutkittiin, miten alku- ja loppumittaus korreloivat 
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keskenään. Pearsonin korrelaatiokertoimen arvoksi saatiin 0,55 ja tulos oli 

tilastollisesti merkitsevä (<,05). Jos oppilas on menestynyt alkumittauksessa, on 

hän menestynyt myös loppumittauksessa. Tehtävälomakkeen tehtävien 

korrelaatiot analysoitiin Pearsonin korrelaation avulla. Korrelaatiota on syytä 

tarkastella, jotta saadaan tietoa tehtäväkohtaisista yhteyksistä osaamistestin 

tehtävien yhteispistemäärään (Nummenmaa, 2009, s. 276). Osaamistestin 

kannalta on siis tärkeä tutkia, millaisessa yhteydessä tehtävät ovat 

osaamistestistä saatujen kokonaispisteiden kanssa. Havaittiin, että kaikkien 

pisteiden kohdalla korrelaatiot ovat positiivisia ja lähes kaikki tulokset olivat 

tilastollisesti merkitseviä. Suurin korrelaatio löytyy alkumittauksen 

kokonaispisteiden sekä tehtävän viisi pistemäärän väliltä. Korrelaation arvo on 

0,72 ja se on tilastollisesti merkitsevä (<,05). Loppumittauksessa vastaava 

korrelaatio ei kuitenkaan saa yhtä suurta arvoa ja korrelaation arvoksi jää 0,57 

(p<,05). Loppumittauksessa korrelaation arvo on yli kymmenesosan pienempi 

kuin alkumittauksen vastaava korrelaatio. Mitä paremmin oppilas on suoriutunut 

korkean korrelaation tehtävissä, sitä paremmin hän on onnistunut koko 

mittauksessa. 

 

Taulukon 3 perusteella pienimmät korrelaatiot löytyvät tehtävästä kolme ja yksi. 

Loppumittauksessa korrelaatio tehtävän kolme pisteiden sekä yhteispisteiden 

välillä on vain 0,30, mutta merkitsevyys on vain hieman alle merkitsevän rajan (p 

= 0,046). Vastaava arvo korrelaatiolle alkumittauksen kokonaispistemäärän 

kanssa on 0,50 ja se on tilastollisesti merkitsevä (p < 0,05). Tehtävässä yksi sekä 

alku-, että loppumittauksessa korrelaatiot ovat saaneet pieniä arvoja. 

Alkumittauksessa arvo on 0,18, mutta se ei ole tilastollisesti merkitsevä (p = 0,23). 

Tämä on matriisin tuloksista ainoa, joka ei ole tilastollisesti merkitsevä. 

Loppumittauksessa korrelaation arvo on 0,30 ja se saavuttaa täpärästi 

tilastollisen merkitsevyyden (p = 0,046). Tehtävän yksi kohdalla korrelaatiot olivat 

pienimmät, mikä viittaa siihen, että tehtävässä suoriutuminen ei kerro kovinkaan 

tarkasti, miten oppilas suoriutuu koko mittauksesta. 
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Taulukko 3. Mittausten kokonaispisteiden ja yksittäisten tehtävien korrelaatiot 

 

 

Seuraavaksi testattiin tehtävälomakkeen reliabiliteetti, jotta testin luotettavuus 

saataisiin selville (Salkind, 2010, s. 1237). Alkumittauksessa Cronbachin alfan 

arvoksi saatiin 0,71. Mittausta voidaan siis pitää luotettavana, koska arvo on 

suurempi kuin yleinen luotettavuuden raja 0,60 (Nummenmaa, 2009). 

Loppumittauksessa Cronbachin alfan arvoksi saatiin 0,70, joka kertoo, että 

lomake on luotettava. Alfan arvot eivät alku- ja loppumittauksessa ole yhteneviä, 

mutta ne ovat tarpeeksi lähellä toisiaan.  

 

Näiden lisäksi tutkittiin reliabiliteetin arvoa, mikäli jokin tehtävä poistettaisiin 

lomakkeesta. Tehtävän poistaminen voi joissain tapauksissa nostaa alfan arvoa 

ja siksi on tarkasteltava Cronbachin alfan muutoksia (Metsämuuronen, 2000). 

Tulokset näkyvät taulukossa kolme. Alkumittauksen kohdalla näyttää siltä, että 

tehtävän yksi ja kuusi poistaminen nostaisivat Cronbachin alfan arvoa. Tehtävä 

yksi nostaisi luotettavuutta noin yhdellä sadasosalla ja tehtävän kuusi 

poistaminen yhdellä tuhannesosalla. Tehtävän kuusi poistaminen nostaa niin 

vähän alfan arvoa, ettei tehtävää kannata poistaa. Loppumittauksessa 

ainoastaan tehtävän kolme poistaminen nostaisi Cronbachin alfan arvoa ja 

muutos olisi yhden sadasosan luokkaa. Jos lomakkeesta poistaisi kokonaan 

 Alkumittaus (N=49, puuttuu 2) Loppumittaus (N= 49, puuttuu 3) 

Tehtävä 

1 

Pearsonin korrelaatio ,18 ,30 

merkitsevyys ,233 ,045 

Tehtävä 

2 

Pearsonin korrelaatio ,67 ,48 

Merkitsevyys ,000 ,001 

Tehtävä 

3 

Pearsonin korrelaatio ,50 ,30 

Merkitsevyys ,000 ,046 

Tehtävä 

4 

Pearsonin korrelaatio ,63 ,66 

Merkitsevyys ,000 ,000 

Tehtävä 

5 

Pearsonin korrelaatio ,72 ,57 

Merkitsevyys ,000 ,000 

Tehtävä 

6 

Pearsonin korrelaatio ,38 ,61 

Merkitsevyys ,009 ,000 

Tehtävä 

7 

Pearsonin korrelaatio ,40 ,58 

Merkitsevyys ,005 ,000 
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tehtävän kolme, se laskisi alkumittauksen luotettavuutta muutaman sadasosan 

verran. Tästä syystä sitä ei kannata poistaa. Tehtävän yksi poistaminen 

alkumittauksessa lisäisi alkumittauksessa Cronbachin alfan arvoa, mutta 

loppumittauksessa poistaminen laskisi sitä. Cronbachin alfan tarkastelu ei 

kuitenkaan ota huomioon sitä, että tehtävässä yksi väärin ajattelu voi tuottaa 

oikean vastauksen. Taulukosta 4 voidaan havaita, ettei mikään tehtävä muuta 

erityisen merkittävästä alfojen arvoa. 

 

Taulukko 4. Cronbachin alfan arvo, jos tehtävä poistetaan 

 Alkumittauksen Cronbachin alfa, jos 

tehtävä poistetaan 

Loppumittauksen Cronbachin alfan arvo, jos 

tehtävä poistetaan 

 

tehtävä 1 ,72 ,69 

tehtävä 2 ,66 ,69 

tehtävä 3 ,69 ,71 

tehtävä 4 ,68 ,65 

tehtävä 5 ,65 ,67 

tehtävä 6 ,71 ,67 

tehtävä 7 ,71 ,68 

 
 

Korrelaation sekä Cronbachin alfan tarkastelu osoittaa, että osaamistesti on ollut 

luotettava ja että osaamistestien kokonaispisteiden korrelaatio on positiivinen. 

Lisäksi lähes kaikkien yksittäisten tehtävien pisteet korreloivat kokonaispisteiden 

kanssa tilastollisesti merkitsevästi. Poikkeuksena on tehtävä yksi, jonka 

korrelaatio kokonaispisteiden kanssa ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Tehtävän 

yksi poistamista on siis ainakin korrelaation perusteella harkittava. Cronbachin 

alfan tarkastelussa tehtävän yksi poistaminen ei sen sijaan muuttaisi kovinkaan 

paljon alfan arvoa, mutta kuten aiemmin todettiin, Cronbachin alfa ei ota 

huomioon väärin ajattelun mahdollisuutta tehtävässä yksi. 

 

5.3 Osiovasteanalyysi osaamistestille 

 

Koska osiovasteanalyysi on vain joukko erilaisia menetelmiä (Metsämuuronen 

2000), on tutkimukseen valittava se malli, joka parhaiten mittaa aineistoa. Tässä 

analyysissä tuotti vaikeuksia mallin valinta tehtäville 1-5 sekä tehtävälle 
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seitsemän. Ensin tehtäville valittiin kolme eri testattavaa mallia, Raschin malli, 

Allan Birnbaumin kolmiparametrinen malli sekä Raschin laajennettu malli, jossa 

otettiin vaikeusasteen lisäksi huomioon arvausaste (Rizopoulos, 2006). Tässä 

analyysissä käytettiin Rizopouloksen (2006) kehittämää menetelmää 

osiovasteanalyysille. 

 

Mallien sopivuutta testattiin yhteensopivuusmallilla (eng. Goodnes of fit), josta 

saatiin Pearsonin χ2 -arvot. yhteensopivuusmallin lisäksi käytettiin Margins-

metodia mallin sopivuuden varmistamiseksi (Rizopoulos, 2006). Tässä 

analyysissä on käytetty luokitteluvastemallia ja laajennettua Raschin mallia, joka 

ottaa huomioon myös arvauksen.  Tehtävässä kuusi käytettiin 

luokitteluvastemallia (graded response model), jolla voidaan tutkia testejä, joissa 

on monia vastausvaihtoehtoja sekä mahdollisuus saada eri pistemääriä 

(Samejima, 1997, s. 85). Luokitteluvastemalli testattiin myös, kuten muut mallit, 

ja sen  sopivuus malliksi oli hyvä, eli khiin neliön (𝜒2) arvo oli yli 3,5 (Rizopoulos, 

2006). Muille tehtäville käytettiin laajennettua Raschin mallia, jolla mitattiin sekä 

tehtävän haastavuutta että arvausastetta. Laajennettu Raschin malli oli ainoa, 

joka sai khiin neliön arvoksi yli 3,5 kaikille tehtäville, joten se valittiin analyysiin 

(Rizopoulos, 2006). Tässä tutkimuksessa Raschin laajennetun mallin tuottama 

arvausastetta ei tarkastella, sillä luokitteluvastemalli ei määritä arvausastetta. 

Tehtävästä kuusi ei siis saada tietoa arvausasteesta. Analyysin avulla saatiin 

selville myös testin antama informaatio (Liite 2), joka kertoo sen, kuinka uskottava 

testi on ollut (Demars, 2010, s. 63). 

 

Kuvassa 2 on esitettynä laajennetun Raschin mallin avulla saadut 

vaikeusastekäyrät tehtäville 1-5 ja seitsemän. Koska tehtävässä seitsemän on 

kaksi osaa, näkyy tehtävälle kaksi kuvaajaa. Y-akseli kuvaa todennäköisyyttä, 

jolla tehtävä saadaan oikein ja x-akselilla on latentin piirteen arvot. X-akseli kuvaa 

siis latentin piirteen hallintaa, joka tässä tutkimuksessa on fysiikan käytänteiden 

osaaminen. 

Latentti piirre voi saada sekä negatiivisia että positiivisia arvoja ja jos latentti piirre 

saa arvon 0, on kyse ryhmän osaamisen keskiarvosta (Linden & Hambleton, 

1997). Tarkastelun kohteena ovat ne kuvaajien osuudet, joissa todennäköisyys 

saa arvon 0,5. Mitä suurempi on fysiikan tietojen ja taitojen arvo 
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todennäköisyyden arvolla 0,5, sitä vaikeampi tehtävä on ollut (Metsämuuronen, 

2000).  

  

Kuvaajaan on piirretty x-akselin suuntainen suora y-akselin arvolle 0,5, jotta 

kuvaajien tulkinta olisi helpompaa. Tehtävä yksi on ollut helppo tehtävä, sillä 

tehtävän 1 vaikeuskäyrä ei edes saavuta arvoa 0,5. On siis ollut erittäin 

todennäköistä saada tehtävä oikein riippumatta siitä, kuinka paljon latenttia 

piirrettä oppilaalla on. Todennäköisyys saada tehtävä yksi oikein on siis koko ajan 

suurempi kuin 0,5. Tehtävän yksi helppoudesta kertovat myös aikaisempien 

analyysien tulokset. Esimerkiksi korrelaatiokertoimet olivat mittauksen muihin 

tehtäviin verrattuna alhaisimmat ja alkutestissä tehtävän yksi poistaminen lisäsi 

Cronbachin alfan arvoa. Tulokset Raschin mallista olivat siis odotettuja tehtävän 

yksi kohdalla. 

 

Testin perusteella fysiikan mittauksen vaikeimmat tehtävät ovat tehtävät kolme ja 

neljä. Näissä tehtävissä vaaditaan fysiikan tietojen ja taitojen osaamista 

vähintään arvolla yksi, jotta tehtävä menisi todennäköisesti oikein. Tehtävän 

seitsemän b-osalla on myös muihin tehtäviin verrattuna hyvin erilainen kuvaaja. 

Kuvaajan mukaan oppilas ei todennäköisesti saa tehtävää oikein, vaikka fysiikan 

osaaminen olisi korkea. Toisaalta jos tarkastellaan loppumittauksen 

osiovasteanalyysiä (kuva 2), havaitaan, että tehtävän seitsemän b-osan kuvaaja 

on saman muotoinen muiden tehtävien kuvaajien kanssa. Alkumittauksessa on 

siis ollut jokin suoritus, joka on muuttanut kuvaajan muotoa. Lisäksi tehtävän 

seitsemän b-osa mittaa oppilaan osaamista tutkimuksen tekemisestä (Liite 1) ja 

sen pitäisi antaa vastaus siihen, miten oppilas ymmärtää tutkimusasetelman 

rakentamisen perusteita. Tästä syystä sitä ei kannata poistaa osaamistestistä.  

 

Tarkastellaan vielä keskiarvo-oppilaan mahdollisuutta suoriutua tehtävistä, jotka 

analysoitiin Raschin laajennetun mallin avulla. Keskiverto-oppilaan ability-arvo on 

tässä mallissa arvo 0 (Linden & Hambleton, 1997). Tehtävät, jotka keskiarvo-

oppilas saa todennäköisesti oikein, ovat tehtävät yksi ja tehtävän seitsemän a-

osa. Nämä tehtävät ovat siis olleet keskiverto-oppilaalle helppoja. Muista 

tehtävistä todennäköisyys on pieni kaikilla fysiikan tietojen ja taitojen osaamisen 

arvolla.   
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Tehtävän viisi Rasch-käyrän mukaan oppilaan tarvitsee osata fysiikkaa vain 

hieman saadakseen tehtävän oikein (kuva 2). Tehtävä viisi on ainoa tehtävä, 

jonka voi kuvaajan mukaan saada oikein myös keskiverto-oppilasta heikommat 

oppilaat. Vaikka osa tehtävistä ei vaadi juurikaan fysiikan käytänteiden 

Kuva 2 Oikean vastauksen todennäköisyys latentin piirteen suhteen tehtäville 1-5 ja 7 
alku- ja loppumittauksessa 
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osaamista, ei testissä voida sanoa olevan oppilaille todella haastavia tehtäviä. 

Kaikissa tehtävissä, pois lukien tehtävän seitsemän b-kohta, oppilas saa 

todennäköisesti tehtävän oikein, jos hän hallitsee fysiikan käytänteitä arvojen 

kaksi ja kolme väliltä. 

  
Kuvassa 3 on esitettynä tehtävälle kuusi tehdyn luokitteluvasteanalyysin tulokset. 

Malli tuotettiin erikseen a- ja b-osille, jotta voitiin tarkemmin analysoida tehtävää. 

Kuvaajat tehtävälle kuusi poikkeavat hieman muiden tehtävien kuvaajista, sillä 

tehtävässä kuusi oli mahdollista saada monia eri pistemääriä. Vaikka kuvaaja on 

erilainen, se esittää samat tiedot, kuin muiden testin tehtävien kuvaajat. Kuvaaja 

siis kertoo molemmissa kuvissa todennäköisyyden saada tietty pistemäärä 

fysiikan tietojen ja taitojen osaamisen suhteen. 

 

 

Tehtävän kuusi A-osan kuvaajat 1-5 kuvaavat oppilaan saamia pistemääriä (0-

4/7), jotka tehtävästä oli mahdollista saada (kuva 3). Y-akselilla on jälleen kuvattu 

todennäköisyys ja x-akselilla on latentti piirre. B-osassa (kuva 3) kuvaajat 1-4 

tarkoittavat pistemääriä 0 − 3 7⁄ , jotka oppilas on voinut testistä saada. Kuten a-

osan kuvaajissa, tässäkin kuvaaja yksi esittää pistemäärää nolla ja kuvaaja neljä 

Kuva 3 Luokitteluvastemallin analyysin tulokset tehtävälle 6 (A ja B) 
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pistemäärää 3 4⁄ . Kuvat kertovat siis todennäköisyydet saada jokin tietty 

pistemäärä fysiikan tietojen ja taitojen osaamisen funktiona (Samejima, 1997).  

 

Tehtävän kuusi a-osassa pistemäärät, jotka yltävät 

saavuttamistodennäköisyyden tasolle 0,5, ovat pistemäärät 0, 3 7⁄  ja 4 7⁄ . Mikäli 

oppilas on saanut suurimman mahdollisen pistemäärän, osaa hän fysiikan tietoja 

ja taitoja vähintään arvola 2,3. A-osan kuvaajasta nähdään, että kuvaajat ovat B-

osan kuvaajiin verrattuna leveitä. Oppilaat ovat kuvaajien mukaan siis saaneet 

tehtävästä laajemmin eri määriä osapisteitä. Voi olla, että A-osassa on ollut 

helppo luetella tutkimukseen tarvittavia välineitä ja siksi tehtävästä on voinut 

saada joitakin osapisteitä. Saadakseen korkeimmat mahdolliset pisteet 

tehtävästä, on oppilaan latentin piirteen oltava vähintään 1,8. B-osan kuvaajat 

ovat kapeita yhdelle ja kahdelle osapisteelle, joten tehtävästä on ollut hankala 

saada osapisteitä. 

 

Testilomakkeessa on eritasoisia tehtäviä, mikä selviää osiovasteanalyysin avulla. 

Vaikeimmat tehtävät näyttäisivät analyysin perusteella olevan tehtävät neljä ja 

kolme, mutta suurimmassa osassa tehtävistä latentin piirteen arvon ollessa välillä 

2-3 oppilas saa tehtävän oikein. Tehtävässä kuusi suurimpien pistemäärien 

saamiseksi oppilaan on myös hallittavat runsaasti fysiikan tietoja ja taitoja, joten 

se voidaan myös lukea vaikeaksi tehtäväksi.  

 

Cronbachin alfan tarkastelu sekä osiovasteanalyysi osoittavat, että analyysi on 

tarkempi, mikäli jätetään tehtävä yksi ulos oppilaskohtaisesta analyysistä. Myös 

osiovasteanalyysi tukee tehtävän yksi poistamista. Siksi tehtävä poistettiin 

oppilaiden suorituksiin liittyvistä analyyseistä. Edellä mainittiin tehtävän 

seitsemän ongelmallisuudesta, mutta loppumittauksena osiovasteanalyysi 

osoittaa, että tehtävä on syytä pitää oppilaiden osaamisen analyysissä mukana. 

Tehtävälomakkeen tehtävien analyysin perusteella voidaan todeta, että tehtävää 

yksi lukuun ottamatta kaikista tehtävistä voidaan saada tietoa oppilaiden 

osaamisesta. Osaamistesti antaa luotettavaa tietoa ja tehtäväpisteet sekä 

kokonaispisteet korreloivat keskenään. Fysiikan tietoja ja taitoja mittaava 

osaamistesti siis mittaa tarpeeksi hyvin oppilaiden osaamista. 
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5.4 Oppilaan fysiikan tietojen ja taitojen osaaminen ennen ja 

jälkeen keksintöprojektin 

 

Testilomakkeen analysoinnin jälkeen tarkasteltiin oppilaiden osaamista 

suhteessa siihen, millaisen keksinnön oppilas on tehnyt. Alkumittaukseen 

osallistui 47 oppilasta ja loppumittaukseen 46 oppilasta. Taulukossa 5 on 

esitettynä oppilaiden saamat pistemäärät tehtävistä sekä alku-, että 

loppumittauksessa. Tehtävää yksi ei oteta huomioon oppilaiden suoritusten 

analyysissä, sillä se ei anna muihin tehtäviin verrattuna tietoa oppilaiden fysiikan 

tietojen ja taitojen osaamisesta. Poisjättäminen on perusteltua, sillä 

osiovasteanalyysi, Pearsonin korrelaatio osaamistestin kokonaispisteiden 

suhteen sekä Cronbachin alfan tarkastelu tehtävälle yksi osoittivat, että tehtävä 

on todennäköistä saada oikein, vaikka oppilas ei osaisi ollenkaan fysiikan 

käytänteitä. Lisäksi tehtävässä yksi oppilas voi väärin ajattelemalla saada 

tehtävän suoritettua oikein (LIITE 1). Oppilas voi ajatella, että hammaspyörät 

kulkevat samaan suuntaan. Todellisuudessa joka toinen hammasratas pyörii 

samaan suuntaan. Näin ollen koko testin suurin mahdollinen pistemäärä on kuusi 

pistettä, kun se ennen tehtävän yksi poistamista oli seitsemän pistettä. 

 

Osiovasteanalyysikuvaajan (kuva 2) perusteella tehtävä kolme on vaatinut 

oppilaalta eniten fysiikan tietojen ja taitojen osaamista, jotta tehtävän on 

todennäköisesti saanut oikein (p>0,5). Tehtävässä kolme, oppilaan tuli päätellä, 

mitä pullolle tapahtuu, kun se pannaan tyhjänä korkki suljettuna pakastimeen 

(Liite 1). Alkumittauksessa tehtävän kolme sai oikein yhdeksän oppilasta (18,4%) 

ja loppumittauksessa kymmenen (20,4%) oppilasta onnistui tehtävässä 

(Taulukko 5). Tehtävä kolme näyttää siis olleen oppilaille muihin tehtäviin 

verrattuna haastava. Taulukon 5 perusteella eniten oikeita vastauksia on saatu 

tehtävässä viisi. Alkumittauksessa 33 (67,3%) oppilasta sai tehtävästä 

suurimman mahdollisen pistemäärän eli yhden pisteen. Loppumittauksessa 

tehtävän sai oikein 36 oppilasta eli 73,5% koko tutkitusta joukosta. Jos tehtävä 

kolme oli oppilaille vaikea, niin tehtävä viisi oli oppilaille helppo. Tätä tukee 

osiovasteanalyysin tulos, jonka mukaan myös keskivertoa heikompi oppilas saa 

todennäköisesti tehtävän viisi oikein (Kuva 2). 
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Tehtävän kuusi A-osa eroaa muista tehtävistä siten, että suurimman mahdollisen 

pistemäärän (4/7) on saanut yksi ja sama oppilas molemmissa mittauksissa. 

Tämä oppilas oli suoriutunut molemmista mittauksista erittäin hyvin. Voi siis olla, 

Taulukko 5. Tehtävistä saadut pisteet alku- ja loppumittauksessa 

 Alkumittaus, N=49, puuttuu 2= 4,1% Loppumittaus N=49, puuttuu 3=6,1 % 

 
Frekvenssi prosentteina (%) Frekvenssi prosentteina (%) 

Tehtävä 

2 

0 30 61,2 20 40,8 

1 17 34,7 26 53,1 

Yhteensä 47 95,9 46 93,9 

Tehtävä 

3 

0 38 77,6 36 73,5 

1 9 18,4 10 20,4 

Yhteensä 47 95,9 46 93,9 

Tehtävä 

4 

0 36 73,5 33 67,3 

1 11 22,4 13 26,5 

Yhteensä 47 95,9 46 93,9 

Tehtävä 

5 

0 14 28,6 10 20,4 

1 33 67,3 36 73,5 

Yhteensä 47 95,9 46 93,9 

Tehtävä 

6A 

,000 11 22,4 12 24,5 

,143 9 18,4 9 18,4 

,286 16 32,7 13 26,5 

,429 10 20,4 10 20,4 

,571 1 2,0 1 2,0 

Yhteensä 47 95,9 46 93,9 

Tehtävä 

6B 

0,000 16 32,7 17 34,7 

0,143 15 30,6 11 22,4 

0,286 13 27,6 13 26,5 

0,429 3 6,1 5 10,2 

Yhteensä 47 95,9 46 93,9 

Tehtävä 

7A 

0,000 17 34,7 11 22,4 

0,500 30 61,2 35 71,4 

Yhteensä 47 95,9 46 93,9 

Tehtävä 

7B 

0,000 39 79,6 33 67,3 

0,500 8 16,3 13 26,5 

Yhteensä 47 95,9 46 93,9 
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että A-osassa on ollut hankalaa mainita jokin olennaisesti tutkimukseen tarvittava 

väline (Liite 1). Verrattuna B-osioon A-osa on siis saattanutkin olla vaikeampi. B-

osassa suurempi määrä on saanut suurimmat pisteet sekä alku- että 

loppumittauksessa. Tehtävälle 6 tehty luokitteluvastemalli tukee taulukon 5 

tietoja, sillä luokitteluvastemallin kuvaajat tehtävän kuusi osioille (kuva 3) 

osoittaa, että A-osassa suurimman mahdollisen pistemäärän saamiseksi 

oppilaan on hallittava enemmän tietoja ja taitoja kuin B-osassa. Toisaalta 

osioiden vertailu on ongelmallista, sillä näissä osioissa suurimmat mahdolliset 

pistemäärät ovat erisuuret. 

 

Frekvenssikuvaajat koko mittausten kokonaispistemääristä ovat esitettynä 

Kuvissa 4 ja 5. Alkumittauksen keskihajonta on 1,35 pistettä ja 

loppumittauksessa keskihajonnaksi saatiin 1,28. Alkumittauksessa oppilaiden 

pistemäärät ovat siis poikenneet toisistaan hieman enemmän kuin 

loppumittauksessa.  Kuvien 4 ja 5 kuvaajista huomataan, että pistemäärät ovat 

jakautuneet lähes normaalisti. Kaikkien oppilaiden pistemäärien keskiarvo oli 

esimittauksessa 2,26 ja loppumittauksessa 2,75 pistettä. 

 

 

 

Kuva 4 Alkumittauksen kokonaispisteiden frekvenssi 
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Kuva 5 Loppumittauksen kokonaispisteiden frekvenssi 

 

Kuvan 6 kuvaajassa on esitettynä mittausten keskiarvot keksinnön 

luonnontieteellisyyden mukaan. Nähdään, että luonnontieteellisen keksinnön 

valmistaneet oppilaat ovat suoriutuneet alku- ja loppumittauksesta keskimäärin 

paremmin kuin muun keksinnön valmistaneet oppilaat. Luonnontieteellisen 

keksinnön valmistaneiden oppilaiden alkumittauksen keskiarvo on 2,51 (N=28) ja 

virhe keskiarvolle on 0,23. Loppumittauksen keskiarvo kasvoi luonnontieteellisen 

keksinnön valmistaneilla ollen 3,26 (N=26) ja virhe tälle arvolle on 0,26. 

Alkumittauksessa luonnontieteellisen keksinnön valmistaneiden oppilaiden 

kokonaispisteiden keskiarvon keskihajonta oli 1,35 pistettä ja loppumittauksessa 

vastaava keskihajonta oli 1,18 pistettä. Muun keksinnön valmistaneiden 

alkumittauksen keskiarvo oli 1,85 (N=18) virheen ollessa 0,31. Loppumittauksen 

keskiarvo oli 2,11 (N=19) ja virhe 0,23. Muun keksinnön valmistaneiden 

oppilaiden pistemäärien keskiarvojen keskihajonnaksi saatiin alkumittauksessa 

1,02 ja loppumittauksessa 1,30 pistettä. Molemmissa ryhmissä keskiarvo nousi 

loppumittauksessa, mutta luonnontieteellisen keksinnön ryhmässä keskiarvo on 

noussut enemmän, kuten kuvan 5 kuvaajista nähdään.  
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Kuva 6 Alkumittauksen ja loppumittauksen pistemäärien keskiarvot 
keksintökategorioissa 

 

Oppilaiden pistemääristä laskettiin oppimisen saavuttamisarvot, joiden avulla 

saatiin tietoa oppilaiden saavuttamasta oppimisesta heidän alkumittauksen 

suorituksen suhteen (Evans & ym. 2018). McGrath kumppaneineen (2015, s. xii) 

on sitä mieltä, että oppimisen saavuttamisarvo sopii kehityksen mittaamiseen. 

Luonnontieteellisen keksinnön valmistaneiden oppilaiden oppimisen 

saavuttamisen keskiarvoksi saatiin 0,13 (virhe 0,08) ja muun keksinnön 

valmistaneiden keskiarvoksi saatiin 0,00 (virhe 0,09). 
 

Mittausten pistemäärien tutkimiseksi suoritettiin yksisuuntainen 

varianssianalyysi. Varianssianalyysissä riippuviksi muuttujiksi asetettiin 

mittausten kokonaispisteet ja muuttujaksi, jonka suhteen variansseja tutkittiin, 

asetettiin keksinnön luonnontieteellisyys. Testin tuloksena alkumittauksessa 

ryhmien väliseksi varianssiksi saatiin 4,82 ja ryhmien sisäseksi 1,78 (N=46). 

Varianssit eivät kuitenkaan olleet alkumittausten kohdalla tilastollisesti 

merkitseviä (p=0,11). Loppumittauksessa varianssi ryhmien välillä oli 14,73 ja 

ryhmien sisällä 1,26 (N=45). Tulos on tilastollisesti merkitsevä (p=0,002). 
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Ryhmien välillä varianssi on suurempi kuin ryhmien sisällä. Keksintökategoriat 

koostuvat siis loppumittauksen suorituksiltaan saman tasoisista oppilaista. 

 

Alkumittauksesta haluttiin vielä tutkia, miten hyvin alkumittaus ennustaa oppilaan 

valmistaman keksinnön luonnontieteellisyyttä. Tätä analysoitiin logistisen 

regression avulla. Logistinen regressio kertoo, kuinka hyvin jokin muuttuja 

ennustaa toista muuttujaa (Metsämuuronen, 2002). Logistisen regression 

mukaan malli, jossa alkumittaus ennustaa oppilaan tekemän keksinnön 

luonnontieteellisyyttä, ei ole tilastollista merkitsevyyttä (p=0,1). Myös 

Nagelgerken 𝑅2 (0,058) ja Cox & Snellin 𝑅2 (0,078) ovat matalia, joten malli on 

selitysasteeltaan matala (Metsämuuronen, 2002). Toisaalta mallia itsessään 

voidaan pitää hyvänä, sillä Homesin ja Lemeshowin testin merkitsevyys on yli 

0,05 (P= 0,22). Malli selittääkin 33,3% oikein muun keksinnön tehneistä ja 

luonnontieteellisen keksinnön tehneistä 85,7% oikein. Vaikka malli onnistuu 

selittämään oikein lähes 80 prosenttia luonnontieteellisen keksinnön tehneistä, ei 

se selittävyydeltään ole kovin hyvä.  

 

Luonnontieteellisen keksinnön ja muun keksinnön valmistaneet oppilaat 

menestyivät fysiikan osaamistesteissä eritasoisesti. Molemmissa mittauksissa 

luonnontieteellisen keksinnön tehneet suoriutuivat muun keksinnön tehneitä 

paremmin. Myös saavutettu oppiminen oli korkeampi kuin muun keksinnön 

tehneillä. Loppumittauksessa oppilaiden suoriutumisessa keksintökategorioiden 

sisällä oli vähän vaihtelua, mikä kertoo siitä, että oppilaat keksintökategorioiden 

sisällä suoriutuivat saman tasoisesti. Toisaalta keksintökategorioiden välisestä 

vaihtelusta voidaan päätellä, että kategorioiden välillä on eroja 

loppumittauksessa suoriutumisessa sekä keksintöprojektista suoriutumisessa. 

Varianssianalyysi siis tukee oppimisen saavuttamisarvon antamia tuloksia, joiden 

mukaan luonnontieteellisen keksinnön tehneet ovat saavuttanet muun keksinnön 

tehneitä enemmän oppimista. Tulokset ovat kokonaisuudessaan ymmärrettäviä, 

mutta fysiikan osaamisen kehittyminen on loppujen lopuksi vaatimatonta. 
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6 Luotettavuus 
 

Tämä tutkimus tuotettiin kvantitatiivisesti esitesti-jälkitesti -asetelmalla. Asetelma 

on luoteeltaan hyvin suoraviivainen ja usein näihin tutkimuksiin liittyy jokin 

opetuksellinen interventio (Evans & ym., 2018). Toisaalta tällaisissa asetelmissa 

on heikkoutena, että usein koehenkilö vastaa tietämättään uusintamittauksessa 

samalla tavalla kuin alkumittauksessa (Metsämuuronen, 2000). Arjen haasteet -

projektissa aikaa testien välillä oli kuukausia, joten voi olla, että oppilaat eivät ole 

enää muistaneet, miten ovat alkumittauksessa vastanneet kysymyksiin. Näin 

ollen reaktionmuodostuksesta ei ollut merkkejä. 

 

Liian pieni otoskoko vaikeuttaa tulosten yleistettävyyttä ja siksi tulokset eivät ehkä 

ole tarpeeksi vakuuttavia (Salkind, 2010). Yleistettävyyteen vaikuttaa myös se, 

että vastaavan keksintöprojektin tuottaminen eri koulussa voisi muotoutua aivan 

erilaiseksi, jolloin myös oppimisen tulokset saattavat olla erilaiset. Tulosten suora 

yleistäminen voi olla vaikeaa tutkimuksen spesifin kontekstin takia. Koska otos 

on pieni, näkyvät yksittäisten vastausten muutokset voimakkaasti analyysin 

tuloksissa (Metsämuuronen, 2000).  

 

Oppimisen saavuttamisarvot ovat hyvin yksilöllisiä ja kontekstisidonnaisia (Evans 

& ym., 2018, 34). Nämä arvot kertovat oppimisen saavuttamisesta ainoastaan 

tämän keksintöprojektin kohdalla. Lisäksi oppimisen saavuttamisarvo ei anna 

tietoa oppimisen tai opetuksen laadusta, vaan ainoastaan oppimisen 

saavuttamisesta. Toisaalta tässä tutkimuksessa oppimisen saavuttamisarvo oli 

ainoastaan yksi menetelmä muiden joukossa ja sen tavoitteena oli antaa 

jonkinlainen kuva siitä, missä määrin oppilaat ovat fysiikan tietoja ja taitoja 

keksintöprojektin aikana oppineet. 

 

Osaamistesti mittasi niitä sisältöjä, joita perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet (2013) korostavat fysiikan kontekstissa. Toisaalta fysiikan sisältöjen 

osaamista ei järjestelmällisesti tuettu projektin aikana, eikä projektin 

luonnontieteen tavoitteita otettu huomioon keksintöprojektissa. Fysiikan tietoja ja 

taitoja mittaavassa osaamistestissä oli joitakin osioita, jotka saattoivat olla 
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oppilaalle hämmentäviä. Esimerkiksi tehtävässä viisi oli kuva kolmesta mukista, 

vaikka tehtävänannossa annettiin ymmärtää, että oppilaan tuli rakentaa tutkimus, 

jonka avulla saadaan selville, kummassa mukissa kaakao säilyy pidempään 

kuumana (Liite 1). Jos kuvia ei olisi ollut, oppilas ei ehkä olisi hämääntynyt, vaan 

vastannut tehtävänannon mukaisesti. 

 

Tässä tutkimuksessa materiaalina olivat ainoastaan oppilaiden kirjoitelmat 

keksintöprojekteista, kirjoitelmista erikseen koottu keksintömatriisi sekä 

oppilaiden osaamistestit. Tästä syystä esimerkiksi keksintöjen jakaminen on 

tehty ainoastaan kirjallisten tuotosten valossa, joten tulkinnat voivat olla jääneet 

vajavaisiksi, kun havaintoja projektin aikaisesta toiminnasta ei ole tehty. 
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7 Pohdinta 

 

Seuraavaksi peilataan tutkimuksen tuloksia aikaisempiin tutkimuksiin sekä 

teoriaan. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että yhteisöllisessä keksintöprojektissa, 

jossa fysiikan sisältöjen oppimista ei korostettu, voidaan oppia fysiikan tietoja ja 

taitoja. Lisäksi havaittiin, että fysiikan tietoja ja taitoja mittaava osaamistesti antoi 

erilaisia tuloksia osioiden informatiivisuudesta. Osaamistestin informatiivisuuden 

tarkastelu on perusteltua, sillä osaamistestin tuottamaa tietoa tutkittiin tässä 

tutkimuksesta ensimmäistä kertaa. Luvun lopussa annetaan vielä suosituksia 

opettajan roolista keksintöprojekteissa, joissa halutaan painottaa tekijäkulttuurin 

lisäksi oppiaineiden ja erityisesti fysiikan sisältöjä. Lopuksi annetaan ehdotuksia 

jatkotutkimukselle. 

 

7.1 Fysiikan tietoja ja taitoja mittaavan osaamistestin antama 

tieto 

 

Fysiikan tietoja ja taitoja mittaavan osaamistestin tarkoituksena oli saada tietoa 

siitä, missä määrin oppilaat osaavat fysiikan käytännön työskentelyyn liittyviä 

taitoja ja tietoja. Osaamistestissä pyriittiin mittaamaan erityisesti niitä taitoja sekä 

tietoja, jotka ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2013) 

mukaan tärkeitä fysiikan näkökulmasta. Koska Opetushallitus (2013) korostaa 

fysiikan tutkimista, mittaamista sekä havaintojen tekemistä, pyrittiin tämänkin 

tutkimuksen osaamistestissä mittaamaan näiden asioiden osaamista (Liite 1).  

 

Tutkimuksen suunnittelu, tutkimuskysymyksen asettaminen, sekä tutkimuksen 

pohjalta tulosten päättely olivat olennaisia sisältöjä osaamistestissä (Liite 1). 

Tutkimuksellisuus ja tutkimuksellisen työkalujen opettelu ovatkin yksi tärkeistä 

työskentelytavoista, sillä fysiikan todellinen luonne ilmenee erityisesti tutkimisen 

kautta (Liljeström & ym., 2013). Siksi tehtävän seitsemän b-kohdan säilyttäminen 

osaamistestin analyysissä oli erityisen tärkeää. Tehtävän seitsemän B-osa mittaa 

erityisesti epälineaarisen tutkimisen taitoa, joka Osbornen (2014) mukaan 

koulussa jää useimmiten huomiotta.  
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Tehtävässä kuusi, jossa toisena tehtävänä oli luoda numeroitu tutkimusohje, 

korostuu Osbornen (2014) esittämä reseptin noudattamiseen perustuva 

kokeellisuus. Toisaalta tehtävän avulla haluttiin selvittää, miten hyvin oppilaat 

osaavat rakentaa tutkimuksia sekä raportoida tutkimuksen tekeminen niin, että 

se voitaisiin toistaa. Usein juuri tutkimuksen raportointi on fysiikassa ollut 

arvioinnin kohteena. Tärkeämpänä onkin pidetty sitä tuotosta, joka tutkimuksesta 

on tehty, ei niinkään prosessia. (Watson& ym., 2004, s. 26). 

 

7.2 Fysiikan tietojen ja taitojen oppiminen keksintöprojektissa 

 

Osaamista mittaavissa alku- ja lopputesteissä mitataan itse osaamista, mutta 

myös sitä, mitä on opittu ja toisaalta mitä on opetettu (Salminen, 2012). Fysiikan 

tietoja taitoja mittaava osaamistesti osoittaa oppimisen saavuttamisarvojen 

perusteella oppimista tapahtuneen, mutta toisaalta voidaan miettiä, mikseivät 

kaikki oppilaat tehneet luonnontieteellistä keksintöä. Asiat, joita ei opeteta, jää 

myös ilman oppimista. Joillakin oppilailla on ollut mahdollisuus oppia, mutta 

oppiminen on voinut olla myös satunnaista keksintöprojektissa, jossa fysiikan 

tietojen ja taitojen oppiminen on ollut projektin ”sivutuote”. 

 

Salmista (2012) mukaillen fysiikan käytänteiden osaamistesti antaa tietoa siitä, 

mihin oppilaat ovat saaneet opetusta ja mihin eivät. Tehtävässä seitsemän tuli 

hallita fysiikan ilmiöiden tutkimiseen liittyvä epälineaarisuus. Oppilaat ovat ehkä 

saaneet runsaasti tietoa siitä, miten jokin koe suoritetaan vaiheittain, mutta heillä 

ei ollut tietoa siitä, että prosesseissa voidaan palata taaksepäin ja muuttaa 

aikaisempia vaiheita. Tähän on voinut vaikuttaa opettajan toiminta projektin 

aikana. Blumenfeldin (1991) mukaan opettajan tehtävänä on mahdollistaa 

oppilaalle projektin aikana tilanteita oppia uusia asioita. Tekijäprojektien ongelma 

ei siis olekaan se, että niistä ei opi, vaan se, että oppilas ei ehkä tiedostamatta 

valitse tekevänsä jotakin luonnontieteellistä. Oppilas ehkä ymmärtää prosessit 

ilmiön takana, mutta ei osaa niitä selittää (Bamberger & ym., 2010) tai soveltaa. 

Opettajan tulisikin keksintöprojektissa osoittaa oppilailleen olevansa tietoinen 

oppilaiden työskentelystä sekä ohjata oppilaita projektin aikana 
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oppimistavoitteiden suuntaisesti. Koulun tekijäprojekteissa on aina taustalla 

oppimiselle luokan ulkopuolelta annetut tavoitteet, eikä tekijäprojektit koulussa 

täysin vastaa autenttisia tekijäprojekteja (Chounta, Manske & Hoppe, 2017).  

 

Oppilaiden alku- ja loppumittauksen kokonaispisteiden keskiarvo ei saavuta 

puolta osaamistestin kokonaispistemäärästä. Osaamista mitattiin, vaikka itse 

projektissa ei korostettu fysiikan tietojen ja taitojen opiskelua. On siis 

ymmärrettävää, että suoriutuminen ei ole kovin korkeaa. Projektin aikana oppilaat 

ovat tutkineet luonnontieteellisiä ilmiöitä arkielämää lähellä olevassa 

kontekstissa, mikä voi auttaa oppimaan kompleksisiakin käsitteitä (Sawyer, 2008, 

s. 49; Morales & ym., 2013). Oppilaat eivät ehkä ole päässeet kovinkaan syvälle 

fysiikan ilmiöiden tutkimisessa projektin aikana, sillä suoriutuminen 

osaamistesteissä jäi jokseenkin alhaiseksi. 

 

Keksinnön valmistamisessa oppilaat ovat tarvinneet tietoja ja taitoja fysiikasta, 

sillä teknologia ja fysiikka ovat usein kietoutuneet toisiinsa, eikä näitä kahta aina 

voida toisistaan erottaa, kuten Kafai kumppaneineen (2014) havaitsi 

tutkimuksessaan. Oppimista on kuitenkin tapahtunut myös muun keksinnön 

tehneillä, sillä kokonaispistemäärät alku- ja loppumittauksessa ovat kasvaneet 

molemmissa keksintökategorioissa ja positiivinen oppimisen saavuttamisarvo 

kertoo, että ainakin luonnontieteellisen keksinnön tehneet ovat oppineet jonkin 

verran fysiikkaa. 

 

7.3 Oppilaiden osaamisen yhteys keksinnön 

luonnontieteellisyyteen 

 

Tässä tutkimuksessa havaittiin, että oppilas, joka on alkumittauksessa 

suoriutunut hyvin, saattaa todennäköisemmin rakentaa luonnontieteellisen 

keksinnön. Logistisen regressioanalyysin tuottamien tulosten perusteella 

oppilaan keksinnön luonnontieteellisyys tai luonnontieteellisyyden puute voidaan 

ennustaa oppilaan alkumittauksen perusteella. Aiemmalla fysiikan tietojen ja 

taitojen osaamisella on siis yhteys projektin luonnontieteellisyyteen. Toisaalta 

tuotetun mallin selittävyys oli heikko, joten on mahdollista, että jokin muukin 
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muuttuja, kuin alkumittauksen pistemäärä, ennustaa oppilaan tekemän 

keksinnön luonnontieteellisyyttä. Brahms ja Crowley (2016, s. 25) päätyvät 

tekijäkulttuurin näkökulmasta samansuuntaisiin johtopäätöksiin. Heidän (Brahms 

& Crowley, 2016, s. 25) artikkelinsa mukaan tekijätoiminnassa mukana olleet 

oppilaat voivat todennäköisemmin innostua STEM-aineista. Toisaalta artikkelissa 

epäillään myös STEM-oppiaineiden käytäntöjen ilmenemistä tekijä-projekteissa. 

Tässä tutkimuksessa oppilaat saavuttivat oppimista ja jos fysiikkaa opitaan 

tiedettä tekemällä (Bevan, 2017, s. 83), niin jotakin fysiikan tekemisen taitoihin 

viittaavaa projekteissa on varmaankin ollut. 

 

Bliksteinin ja Worsleyn (2016) mukaan oppilaita tulisi kannustaa 

projektityöskentelyn aikana projektiin liittyvän sisältötiedon opiskeluun. 

Luonnontieteellisen keksinnön tehneet ovat näin saattaneet tehdä, sillä sisältöjen 

opiskelu näkyy varianssianalyysin tuloksissa. Oppilaiden loppumittauksen 

tuloksissa on luonnontieteellisen ja muun keksinnön tehneiden välillä suuri 

varianssi, mutta varianssi on pieni ryhmien sisällä. Käytännön työskentely 

luonnontieteellisen keksinnön parissa on siis tuottanut tulosta ja oppiminen on 

ollut vaikuttavampaa (Sawyer, 2008).  

 

Erilaisille innovaatioprojekteille on ominaista valinnanvapaus ja avoimuus 

(Lindfors & Hilmola, 2016). Oppilaiden projekteissa avoimuus toteutui avoimena 

ongelmanratkaisutehtävänä, eikä oppilaita erityisesti ohjattu luonnontieteellisen 

keksinnön tekemiseen. Tästä johtuen osa oppilaista ei ole tehnyt 

luonnontiedeintensiivistä keksintöä. Muita kuin luonnontieteellisiä keksintöjä 

valmistaessaan oppilaat eivät ehkä ole joutuneet pohtimaan arjen teknologiaan 

liittyviä fysiikan ilmiöitä, joiden avulla fysiikan tietojen ja taitojen osaaminen olisi 

kehittynyt (Kuhn, Arvidson, Lesperance & Corprew, 2016). Tästä syystä oppilaat, 

jotka osaavat fysiikkaa heikosti, olisi suunnattava luonnontieteellisen keksinnön 

valmistamisen pariin jo keksintöprojektin alussa. Myös heikoimmille oppilaille on 

mahdollistettava fysiikan tietojen ja taitojen oppiminen keksinnön aikana.  

 

Arjen haasteet -keksintöprojektissa oppilaat pääsivät tuottamaan ryhmässä 

keksintöjä arjen haasteiden ratkaisemiseksi. Projekti oli luonteeltaan avoin, joten 

oppilailla oli paljon valinnanvapautta keksinnön suhteen. Keksintöprojektit 
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tuotettiin pienryhmissä, joissa oppilaiden tuli tehdä yhteistyötä projektin loppuun 

saattamiseksi. Vaikka ryhmässä ei aina saavuteta oppimista (Sampson & Clark, 

2008), havaittiin Arjen haasteet -projektissa oppilaiden saavuttaneen oppimista 

luonnontieteen tiedoissa ja taidoissa. Fysiikan tietojen ja taitojen oppimiseen 

vaikutti oppilailla erityisesti se, tekikö ryhmä luonnontieteellisen vai muun 

keksinnön. Opettaja voi Sormusen ja kumppaneiden (2019) tutkimukseen 

nojaten kehittää oppilaiden vuorovaikutusta ryhmätyöskentelyn aikana. Arjen 

haasteet -projektissa ei korostettu fysiikan tietoja ja taitoja, eivätkä oppilaat 

saaneet ohjausta fysiikan ilmiöihin liittyvään vuorovaikutukseen. Oppimista on 

kuitenkin tapahtunut etenkin luonnontieteellisen keksinnön tehneillä, joten 

oppilasryhmissä on varmaankin käyty jonkinlaista keskustelua keksintöihin 

liittyvistä fysiikan ilmiöistä. 

 

7.4 Suosituksia opettajille  

 

Tässä tutkimuksessa todettiin, että luonnontieteellisen keksinnön tehneet ovat 

osanneet paremmin fysiikan tietoja ja taitoja alkumittauksessa, mutta tulosten 

perusteella ei voida sanoa, ovatko oppilaat innostuneet tai kiinnostuneet 

luonnontieteistä. Brahms ja Crowleykin (2016) esittävät, että tekijäprojekteihin 

aiemmin osallistuneet innostuisivat helpommin STEM-oppiaineista, mutta 

hekään eivät ole varmoja, ovatko oppilaat jo valmiiksi kiinnostuneet STEM-

oppiaineista.  

 

Sormunen ja kumppanit (2019) havaitsivat oppilaiden kaipaavan erilaista tukea 

projektin aikana. Oppimisvaikeuksia omaavat oppilaat tarvitsevat opettajan tukea 

läpi projektin, mutta kompetenssia enemmän hallitsevat kaipaavat tukea vain 

projektin alussa (Sormunen & ym., 2019). Tätä soveltaen opettajien olisi syytä 

keskittää tukensa kaikkiin sitä tarvitseviin oppilaisiin ja projektin edetessä tukea 

voisi kohdistaa oppilaille, jotka eivät hallitse fysiikan tietoja ja taitoja. Opettajan 

tulisi osoittaa oppilaalle, mitä ilmiötä tämä on käsitellyt missäkin vaiheessa, jotta 

oppilas tietää työskennelleensä fysiikan ilmiöiden parissa. 

 



 
 

 

58 

Opettajien tietoisuutta keksintöprojekteista ja tekijätoiminnasta tulisi lisätä, jotta 

opettajat ottaisivat innovaatiokasvatuksen osaksi koulun opetusmenetelmiä 

(Hsu, Baldwin & Ching, 2017). Tähän auttaisi varmasti opettajien kouluttaminen 

innovaatiokasvatuksen käytöstä. Näin opettajat saisivat tietoa ja taitoja, joilla 

ottaa innovaatiokasvatus osaksi opetusta. Ohjatakseen arjen teknologiaa liittyviä 

opetuskokonaisuuksia, olisi opettajat tehtävä tietoisiksi arjen tieteen ilmiöistä, 

joita voimme jatkuvasti havaita ympärillämme. Kun opettajalla on tarvittavat tiedot 

arjen teknologiasta ja keksimisprojekteista, voi hän paremmin ohjata oppilaita 

innovaatioprojektin aikana (Brahms & Crowley, 2016). Opettajia tulisi myös 

aktiivisesti ohjata tutkimaan omaa ympäristöään ilmiöiden havaitsemiseksi. 

 

Ryhmätyöskentelyn aikana oppilaita tulisi ohjata fysiikan ilmiöihin liittyvään 

vuorovaikutukseen. Sormunen ja kumppanit (2019) korostavat 

ryhmätyöskentelytaitojen kertaamista projektin alussa sekä edistymisen 

varmistamista suunnittelu- sekä rakennusvaiheessa. Mikäli keksintöprojekti 

tuotetaan ryhmässä, oppilaille olisi syytä muistuttaa fysiikan tai muun oppiaineen 

ilmiöistä, joita projektissa tulisi opiskella. Lisäksi Sormusta ja kumppaneita (2019) 

mukaillen opettajan tehtävänä on varmistaa, että oppilaat työskentelevät niiden 

oppiaineiden parissa, joita keksintöprojektissa halutaan oppia. 

 

7.5 Jatkotutkimusehdotuksia 

 

Tulevaisuudessa olisi syytä hankkia lisää tietoa keksintöprojekteista, joissa 

fysiikan tietoja ja taitoja on korostettu. Tässä tutkimuksessa tietojen ja taitojen 

testaaminen saattoi olla epäreilua oppilaille, jotka eivät tienneet että, projektiin 

sisältyy fysiikan tietojen ja taitojen mittaus. Tutkimusta tarvitaan koulussa 

toteutetuista innovaatioprojekteista, joissa oppilaita on ohjattu strukturoidummin 

fysiikan ilmiöiden tutkimiseen. Ehkäpä tutkimuksessa, jossa keksintöprojekti 

rakennetaan osin fysiikan tietojen ja taitojen opetteluun, antaisi paremman kuvan 

siitä, missä määrin keksintöprojekteissa voidaan oppia fysiikan tietoja ja taitoja. 

Lisäksi tutkimusta voitaisiin laajentaa niin, että keksintöprojektin kestoa 

varioidaan. Koska tekijäprojektit voivat saada erilaisia muotoja (Brahms & 

Wardrip, 2016), voisi keksintöprojektin keston yhteyttä fysiikan tietojen ja taitojen 
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oppimiseen tutkia. Tässä tutkimuksessa keksintöprojekti kesti yli vuoden, mutta 

voisiko yhtä hyviin, ellei parempiin fysiikan tietojen ja taitojen oppimistuloksiin 

päästä myös lyhyemmässä projektissa?  

 

Tulevaisuudessa olisi vielä syytä tarkastella, korostuuko oppilaan fysiikan 

lopputestin tuloksissa ne sisältöalueet, joita oppilas on käsitellyt omassa 

tutkimuksessaan. Voi olla, että oppilas oppii tiettyjä oppiaineen sisältöjä 

keksintöä tehdessään tai sitten oppilas saa yleisemmän käsityksen oppiaineesta. 

Tässä tutkimuksessa on pohdittu, voisiko opettajan toiminnalla olla vaikutusta 

siihen, millaisen keksinnön oppilas tekee. Tuloksista ei kuitenkaan käy selväksi 

opettajan toiminnan vaikutusta. Keksintöprojektin avoimuus mahdollisti oppilaan 

oman tahdon vaikutuksen keksinnön luonnontieteellisyyteen. Tulos oli, että 

läheskään kaikki oppilaat eivät suuntaudu luonnontieteellisen keksinnön 

valmistamiseen. Motiiveja luonnontieteellisen keksinnön tuottamiseen voisi olla 

syytä tutkia edelleen, jotta osattaisiin paremmin määritellä keinoja, joilla oppilaita 

voisi ohjata luonnontieteen tutkimiseen osana keksintöprojekteja. 
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9 Liitteet 
  
LIITE 1: Testilomake ja tehtävien kuvaus 

 

Tehtävä 1: Arjen teknologia 
 
Tehtävä 1 mittaa sitä, miten jokin asia tehdään. Tehtävän poisjättämistä on 

mietittävä, sillä oikean vastauksen tehtävästä voi saada ajattelemalla tehtävän 

väärin. Tehtävä tulisi pohtia niin, että seuraava hammaspyörä pyörii aina eri 

suuntaan. kuin edellinen. Väärä ajattelutapa on se, että pyörät pyörivät samaan 

suuntaan. 

 

 

Tehtävä 2: Sähköoppi 
 

Tehtävä perustuu pitkälti sähköopin tiedon muistamiseen. Se voidaan siis 

luokitella kuuluvaksi käsitteellisen tiedon kategoriaan. Paristotehtävässä 

olennaista on muistaa, miten paristo kytketään kaukosäätimen napoihin oikein. 

Oppilaan on pitänyt osata piirtää viivat molemmista paristoista kaukosäätimeen 

selkeästi, jotta tehtävästä on saanut pisteitä. Pisteitä ei ole tullut, jos oppilas on 

piirtänyt epäselvästi pariston keskeltä viivan kaukosäätimen napaan tai 

päinvastoin, jos viiva on piirretty selkeästi pariston navasta keskelle 

kaukosäädintä. Tällöin ei voida olla varmoja, onko oppilas osannut ajatella 

tehtävän oikein. Jos oppilas on piirtänyt vain yhdestä paristosta viivan, ei 

tehtävästä ole saanut pisteitä. Pisteitä ei myöskään ole tullut, mikäli oikea vastaus 

on selitetty kysymyksen alle. 
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Tehtävä 3: Tutkimuskysymyksen asettaminen 
 

Pullotehtävä, eli tehtävä 3, mittaa erityisesti sitä, mitä jollakin kokeella voidaan 

mitata. Tarkoituksena on siis mitata proseduraalista tietoa ja tehtävä kuuluukin 

luokkaan, joka mittaa miten jokin tehdään. Tehtävässä kysyttiin, mitä mitataan 

kokeella, jossa tyhjä limupullo pannaan pakastimeen yöksi. Oikea vastaus liittyy 

jotenkin ilman tilavuuden lämpötilariippuvuuteen, tarkemmin Gay-Lussacin lakiin, 

jonka mukaan vakiopaineessa tilavuuden ja lämpötilan suhde on vakio. 

Lämpöoppi on olennaisena osana peruskoulun alaluokkien fysiikan opetusta, 

joten on relevanttia kysyä oppilailta lämpöoppiin liittyviä tietoja (Opetushallitus, 

2015, 242). Oppilas on saanut testistä oikean vastauksen, mikäli on maininnut 

ilman jäätymisen, joka voidaan tulkita ilman lämpötilan muutokseksi, ilman 

käyttäytymisen tai ilmanpaineen. 
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Tehtävä 4: Tutkimuksen kohteena olevan ilmiön tunnistaminen 
 

Virtapiiritehtävä, eli tehtävä neljä, mittaa lähtökohtaisesti sitä, millaiset aineet 

johtavat sähköä ja mitkä eivät. Tehtävän voidaan katsoa kuuluvan 

muistamiskategoriaan, sillä oppilaan ei tarvitse tietää tässä tehtävässä, miten 

jokin asia tehdään. Jos tehtävään on vastannut oikein, on pitänyt mainita 

sähköjohtavuus, esineiden tai asioiden sähkön johtaminen tai sähkön kulkeminen 

materiaalissa, asioissa tai esineissä. On myös hyväksytty oikea vastaus, mikäli 

oppilas on kirjoittanut asian tai esineen johdattavan sähköä. Oppilas ei ole saanut 

tehtävästä pisteitä, mikäli hän on luetellut tehtävässä näkyvästä listasta listan 

esineitä. Virtapiiritehtävän on osannut molemmissa mittauksissa yli viidennes 

koko joukosta.  

 
Tehtävä 5: Johtopäätösten tekeminen tutkimuksen perusteella 
 
Osaamistestin ainoa monivalintatehtävä oli tehtävä 5, jossa tuli tulkita, mitä 

tehtävän lämpöopin kokeessa voidaan mittaustulosten valossa päätellä. 

Kokeessa oppilas pani vesilasiin vettä ja jääpaloja ja mittasi veden lämpötilaa 

kolmesti viidentoista minuutin välein. Lämpötila pysyi koko ajan samana. Oikea 

vastaus tehtävään oli vaihtoehto b, eli päätelmä, jonka mukaan lämpötila pysyy 

koko ajan samana jääpalojen sulaessa. Monivalintatehtävä mittaa sitä, miten 

jokin asia tehdään tai miten mittaustuloksista päätellään kokeen tulos. Se 

perustuu lämpöopin sisältöjen tutkimiseen, siihen miten tutkimusta tehdään ja 

mitkä asiat vaikuttavat tutkimuksen perusteella tehtävien päätelmien 

muodostamiseen.  
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Tehtävä 6: Tutkimuksen suoritus 
 

Mukitehtävä kuuluu puhtaasti menetelmä-luokkaan. Tarkoituksena on tuottaa 

ohje, jolla voidaan kokeilla, kummassa kahdesta mukista kaakao pysyy 

pidempään kuumana. Tehtävän ensimmäisessä osassa oppilaan tuli luetella 

kokeeseen tarvittavat välineet ja toisessa osassa piti kirjoittaa numeroidut ohjeet 

kokeen suorittamisesta. Tehtävän suurin mahdollinen pistemäärä on yksi piste, 

jonka saa, kun on suorittanut tehtävän mallikkaasti. Yksi piste on jaettu 

seitsemään osapisteeseen, joista neljä voi saada ensimmäisestä osasta ja kolme 

toisesta osasta. Jos oppilas on osannut luetella kaakaon, kaksi mukia, 

lämpömittarin sekä ajastimen, on suoritus neljän osapisteen arvoinen. Toisessa 

osassa on pitänyt kirjoittaa jokin valmisteluvaihe, kuten kaakaon valmistus tai sen 

kaataminen mukeihin, mittaus eri aikoina sekä mittaustulosten tarkastelu tai 

vertailu. Jos nämä kolme vaihetta näkyvät selkeästi vastauksessa, on oppilas 

saanut kolme osapistettä.  
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Tehtävä 7: Tutkimuskysymykseen vastaaminen ja tutkimusasetelman 
arviointi 
 

Siltatehtävä kuuluu menetelmä-luokkaan, sillä siinä tulee osata arvioida 

koejärjestelyä ja pohtia, mitä kokeella ylipäätään mitataan. Tehtävänä se on 

testin ainoa dynamiikkaa käsittelevä tehtävä. Tehtävän yhteydessä on kuva, josta 

oppilaan tulee päätellä, mitä kuvan kokeessa mitataan. Sen lisäksi oppilaan on 

pohdittava, miten koejärjestelyä voisi parantaa. Kuvan kokeella on mitattu sillan 

kestävyyttä, eli sitä, kuinka paljon massaa se voi pitää päällään, ennen kuin se 

romahtaa. Koejärjestelyn parantamistehtävässä oikea vastaus on, jos osannut 

mainita painojen asettelun tasaisesti.  
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LIITE 2: Fysiikan osaamistesti, tehtävien pisteytys 

 
1. Hammaspyörään kiinnitettyä mustaa tappia käännetään punaisen nuolen 
suuntaan. Kumpaan suuntaan lyhyt tappi kääntyy (sinisen vai keltaisen 
nuolen?)? Ympyröi nuoli 

1: oikein. Sininen nuoli ympyröitynä 
0:väärin 

2. Yhdistä paristot viivoilla siten, kuin ne täytyy asettaa kaukosäätimeen. 
1: Molemmat paristot asetettu oikein, niin että kaukosäädin toimii 

Riittää, että paristosta on piirretty yksi nuoli oikeaan napaan, sillä 

paristot menevät tällöin aivan oikein kaukosäätimeen 

0: Molempiin paristoihin piirretyt nuolet ovat väärin piirretty, piirros on 

vajavainen, tai siitä ei saa selvää. Tai jos kaukosäädin ei toimi 

piirroksen perusteella. 

3. Mihin tutkimuskysymykseen haetaan vastausta seuraavalla kokeella?  
Tyhjä korkilla suljettu limsapullo laitetaan luokan pakastimeen ja otetaan 
sieltä pois seuraavana päivänä. Kokeella tutkittiin:___________ 

1: vastauksessa mainitaan ilman käyttäytymisen tutkiminen, ilman 

paineen muutoksen havaitseminen pullossa, lämpötilan vaikutus 

ilman tilavuuteen, paineen tutkiminen, ilman tai hapen jäätymisen 

mainitseminen, pullon supistuminen 

0: vastaus on väärin tai jätetty tyhjäksi. Väärä vastaus on esimerkiksi 

muovin käyttäytyminen kylmässä. 

Tehtävään ei ole vastattu oikein, jos puhutaan limusta tai jonkin muun 

nesteen jäätymisestä 

4. Kuvan virtapiirikytkentään laitetaan kysymysmerkin paikalle 
vuoronperään oheisessa listassa olevat esineet. Mihin asiaan kokeella 
voidaan saada vastaus? 

1: Sähkön johtavuus, vastaus oikein 

0: Vastaus on väärin. esimerkiksi jos oppilas on kirjoittanut osan 

tehtävän listan esineistä vastaukseksi 

5. Oppilas otti lasiin kylmää vettä ja jääpaloja ja sekoitti vettä. Oppilas 
mittasi lämpötilan kolme kertaa 15 minuutin aikana: alussa lopussa ja 

keskellä. Lämpömittari nätti jokaisella kerralla tasan 𝟎°. 
1: Oikea vastaus: b 

0: Väärä vastaus: Jokin muu kuin b   
6. Oppilaat halusivat vertailla kummassa mukissa kaakao säilyy pidempään 
kuumana? Miten asiaa voi tutkia? 
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• Suurin mahdollinen pistemäärä on 1. ensimmäisestä osasta 

suurin mahdollinen pistemäärä on 4 7⁄  ja toisesta osasta suurin 

mahdollinen pistemäärä on 3 7⁄  

• Jos B-kohdan vaiheista puuttuu numerointi  -1/7 piste 

A) Mitä välineitä tarvitaan? 
Vastauksesta tulee löytyä nämä välineet: lämpömittari, muki ja 

kello, kaakao. Jokaisesta oikean välineen mainitsemisesta saa 1 7⁄ , 

korkeintaan kuitenkin 4 7⁄ . Josa oppilas on maininnut erikseen 

kaikki kaakaon valmistamiseen tarvittavat raaka-aineet, saa hän 

siitä yhden osapisteen, mutta vain jos kaikki on mainittuna. 

B) Laadi kuvaus tutkimuksesta siten, että numeroit kunkin vaiheen.  
Jokainen vaihe tulee olla numeroitu. Nämä vaiheet tulee löytyä 

vastauksesta 

1) kaakao mukeihin, tai jokin ns. ’’esivalmistelu’’ 

2) Mitataan lämpötilaa tiettyinä aikaväleinä tai kunnes lämpötila ei 

muutu (lopullinen muutos) tai muutosnopeus, muutoksen kesto 

3) tulosten tarkastelu: vertailu 

Vaiheen mainitsemisesta oppilas saa 1 7⁄  pistettä, kuitenkin 

korkeintaan 3 7⁄  pistettä 

Kaakaon lämmittämisvaihetta ei mielestäni ole olennaista kirjoittaa. 

kaakao tutkimukseen tarvittavana esineenä voidaan olettaa olevan 

kuumaa jo valmiiksi.  

7.Paperiputkista rakennetun sillan päälle asetettiin saman kokoisia 
puupalikoita 

A) Mihin kysymykseen haettiin vastausta? 

Jos selkeästi tarkoitettu kantavuutta, kestävyyttä ym., 1 2⁄  piste. 

Tai jos on vastannut, että testataan jotakin sillan osaa, niin oppilas 

saa myös puolikkaan pisteen. 

B) Millä tavalla parantaisit kuvan mukaista testaustapaa? 
Jos ilmaistu, että painot asetellaan tasaisesti sillalle, 1 2⁄  piste. 

Jos oppilas on ensimmäiseen kohtaan vastannut, että testataan vain 

osaa sillasta ja B-kohdassa on vastattu, että keskittää painot 

testausalueelle, on oppilas saanut puolikkaan pisteen 
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LIITE 3: Alkumittauksen tehtävien 1-5 ja 7 informaatiokuvaajat 
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LIITE 4: Lopputestin osiovasteanalyysin informaatiokuvaajat 
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