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1. Johdanto 

2000-luvun informaatioyhteiskunta tarvitsee ihmisiä jotka voivat hyödyntää tehokkaasti hyödyntää 

ja hallita yhä suurempia määriä informaatiota ratkaistakseen monimutkaisia ongelmia ja tehdä 

päätöksiä epävarmuuden keskellä. (An, Yun-Jo & Reigeluth, Charles., 2011) 

Globalisaatio sekä tieto- ja informaatioteknologian nopea kehitys muuttavat jatkuvasti 

elintapojamme, työskentelytapojamme ja oppimistapojamme. (Voogt, Joke & Erstad, Ola & Dede, 

C. & Mishra, Punya. , 2013) Samalla kun rutiinituotantotyöntekijöiden määrä on laskenut, palvelu- 

ja tietoalojen työntekijöiden määrä on kasvanut. Tutkimukset ennustavat että tulevaisuudessa on 

pulaa luovan työn tekijöistä ja innovaattoreista. Tietoteknologian kehitys on luonut työpaikkoja 

joita ei ollut olemassakaan vuosikymmen sitten ja oppilaita täytyy valmistaa tulevaisuuden 

ammatteihin, jotka eivät ole vielä olemassa. Kaikki nämä muutokset asettavat uusia haasteita sekä 

opettajille että koulutukselle ja vaativat muutoksia, mitä täytyy oppia ja miten tämä oppiminen 

tapahtuu. Keskustelu miten teknologia muuttaa opetusta on siirtynyt koulun loppumisesta sellaisena 

kuin sen tunnemme ja kyber-manifesteista, e-oppimiseen ja mobiilioppimiseen, kyseenalaistaen 

formaalin oppimisen. Tutkimus on kuitenkin näyttänyt tällaisten visioiden ja teknologian todellisen 

opetuskäytön välillä huomattavan eron. Verrattuna aiempiin ylioptimistisiin odotuksiin siitä, miten 

tietoteknologia vaikuttaa opetusjärjestelmiin, tutkijat selvittävät miten käyttää eri teknologisia 

työkaluja tietyissä tilanteissa ja tiettyihin tarkoituksiin, kuten myös yrittävät ymmärtää miten 

teknologia muokkaa nykypäivänä ja tulevaisuudessa tarvittaviin pätevyyksiä. 

Tätä yhteiskunnallista muutosta voidaan kutsua digitalisaatioksi. Tarkoituksena on jättää rutiinityö 

sekä tylsä ja vaativa asiantuntijatyö tietokoneelle, jotta työmuistia vapautuu luovaan 

ongelmanratkaisuun. Muutos on havaittavissa Suomen koulujärjestelmässä esimerkiksi 

ylioppilaskirjoitusten sähköistymisessä, uusissa Opetussuunnitelman perusteissa ja hallituksen 

Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeissa. Opetussuunnitelman perusteissa (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet, 2014) puhutaan useaan otteeseen teknologiasta opetuksessa: yleisen 

tavoitteen ,”Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla 

vuosiluokilla, erioppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä”, 

lisäksi painotetaan tieto- ja viestintäteknologian olevan olennainen osa oppimisympäristöjä sekä 

nostetaan esille teknologian käytön hyötyjä muun muassa oppilaiden tiedonhankinnan, -käsittelyn ja 

luovan tuottamisen valmiuksien kartuttajana. Tämä nähdään oppilaita motivoivana. Teknologian 
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käyttö opetustapana nostetaan esiin erikseen melkein jokaisen oppiaineen kohdalla työtapoihin 

liittyvissä tavoitteissa. Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään teknologiaa monipuolisesti. 

Hallituksen kärkihankkeessa ilmoitetaan yhtenä tavoitteena oppimisympäristöjen modernisointi 

sekä digitalisaation että uuden pedagogiikan mahdollisuuksien hyödyntäminen oppimisessa 

(Valtioneuvosto, 2015). Toimenpiteinä, joilla tavoitteeseen päästään, nostetaan esille muun muassa 

digitaalisten materiaalien käyttöönoton vauhdittaminen, digioppimisen kokeilut ja kehittäminen. 

Valtioneuvostossa tiedostetaan kuitenkin kärkihankkeen ongelmat (Tanhua-Piiroinen. E et al., 

2016). Opettajien mielestä haasteiksi nousivat muun muassa täydennyskoulutuksen puute, raha, 

resurssien vähäisyys ja ongelmat verkon kanssa. Samalla muistutetaan että digitaalisuus ei ole 

itseisarvo vaan väline kehittää koulutusta. 

Voimakas digitalisaatio onkin johtanut muutoksiin opettajan osaamisen ja tietämyksen 

vaatimuksissa. Opetussuunnitelmiin ja opinto-ohjelmiin on aina integroitu lupaavia teknologioita, 

jotka voivat toimia kumppaneina oppilaille ja opettajille. (Linn. M. et al., 2016) Voidakseen 

integroida teknologiaa onnistuneesti osaksi opetusta opettajan olisikin oltava perillä opetettavan 

aineen sisällön ja pedagogiikan lisäksi myös opetukseen sopivasta teknologiasta (Mishra & Koehler, 

2006 ja 2009). Opettajien pitäisi ottaa huomion milloin digitaalisella teknologialla on heikentävä 

vaikutus oppimiseen, milloin positiivinen vaikutus.  Eli on tärkeää että opettajat tietävät milloin 

käyttää mitäkin laitteita ja milloin ei. (Kirschner, P. A. & De Bruyckere, P., 2017) 

Tässä tutkielmassa selvitettiin digitalisaation vaikutuksia fysiikan opetukseen ja tietoteknologian 

hyödyntämistä fysiikan opetuksessa. Tutkimusongelman voi tiivistää kahteen 

tutkimuskysymykseen. 

1. Millainen ja millaisten IT-sovellusten käyttö on perusteltua fysiikan oppimisessa ja 

opetuksessa oppimisen kognition näkökulmasta? 

2. Mitä erityistä hyötyä tai etua IT-sovellusten käytöstä on fysiikan opetuksessa ja oppimisessa 

oppimisen kognition näkökulmasta? 

Tutkimusmenetelmäksi valikoitui systemoitu kirjallisuuskatsaus. Aihe rajattiin fysiikan opetukseen 

yläkoulussa ja lukiossa. Tutkielman ulkopuolelle rajattiin yliopistotason opinnot, lastentarha ja 

alakoulu, verkkokurssit (MOOC) sekä pelillistäminen. Aihe on tärkeä sillä eri sovelluksia sekä 

oppimisympäristöjä on runsaasti ja niitä kehitetään jatkuvasti lisää. Uuden teknologian yleistyessä 

kysytään, miten tätä voisi käyttää kouluissa. Yleisen opetuskäytön lisäksi tieto sovellusten 

hyödyntämisestä oppiainekohtaisesti on tarpeen. Lisäksi teknologian käytöllä on havaittu olevan 
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motivoiva vaikutus ja ongelmana on myös länsimaissa pitkään jatkunut yleinen kiinnostuksen 

väheneminen luonnontieteiden opiskelua kohtaan. 

Luvussa 2 esitellään teoriataustaa. Luvussa 3 esitellään käytetty tutkimusmetodi. Luvussa 4 

muodostetaan synteesi tutkimuskirjallisuudesta ja opetussuunnitelmista. Luvussa 5 arviodaan 

synteesiä kriittisesti, kerrataan tutkielman tavoitteet sekä kootaan siitä tehtävät johtopäätökset. 
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2. Teoriatausta 

2.1 Digitalisaatio 

Digitointi ja digitalisaatio ovat termejä, jotka liittyvät läheisesti toisiinsa ja joita usein käytetään 

toistensa synonyymeinä, vaikka näiden välillä on selvä ero. Brennen ja Kreiss (2014) toteavat 

Oxfordin Engalnninkielen Sanakirjan (The Oxford English Dictionary, OED) jäljittävän digitoinnin 

ja digitalisaation yhdessä tietokoneiden kanssa 1950-luvun puoliväliin. Sanakirjassa digitoinnilla 

tarkoitetaan analogisen tiedon tai myöhemmin kuvien videoiden ja tekstin muuntamista 

digitaaliseen muotoon. Digitalisaatiolla puolestaan viitataan digitaalisen teknologian tai 

tietotekniikan käytön omaksumista tai kasvua. (Brennen & Kreiss, 2014) 

Digitalisaatio ymmärretään teknologiavälitteisenä arkisten toimintatapojen muutoksena niin työssä 

kuin vapaa-ajalla. (Tanhua-Piiroinen. E et al., 2016) Digitalisaatiota on pidetty myös kolmantena 

teollisena vallankumouksena viitaten sen syvällisiin vaikutuksiin työn uudelleenorganisoinnissa 

sekä uusiin työtapoihin ja ammatteihin. 

Digitalisaatio ei siis ole vain jonkin esineen tai asian tekninen muodonmuutos, kuten paperisten 

aikataulujen, sanakirjojen ja puhelinluetteloiden korvaaminen internetillä ja älypuhelinsovelluksilla, 

vaan se vaikuttaa syvällisesti tapoihin käyttää erilaisia esineitä, tuotteita ja palveluita. Esimerkiksi 

veroilmoitusten tekeminen tai Kelan palveluiden käyttäminen internetin välityksellä on jo monille 

arkipäivää Suomessa. Digitalisaatio mahdollistaa myös erilaisten toimintojen yhdistämisen. Tästä 

on hyvänä esimerkkinä älypuhelin, jossa yhdistyvät puhelimen lisäksi nauhuri, kamera, askelmittari, 

keittokirja, televisio ja radio. (Koiranen, I., Räsänen, P., & Södergård, C. ,2016). 

2.2 Oppimisympäristö 

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa (Opetushallitus 2014) määritellään 

oppimisympäristö seuraavasti: 

”Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja 

toimintakäytäntöjä, joissa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristöön 

kuuluvat myös välineet, palvelut ja materiaalit, joita opiskelussa käytetään. 

Oppimisympäristöjen tulee tukea yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja 

vuorovaikutusta. Kaikki yhteisön jäsenet vaikuttavat toiminnallaan 

oppimisympäristöihin. Hyvin toimivat oppimisympäristöt edistävät vuorovaikutusta, 

osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista. Ne myös mahdollistavat aktiivisen 

yhteistyön koulun ulkopuolisten yhteisöjen tai asiantuntijoiden kanssa.” 
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Digitaalisella oppimisympäristöllä tarkoitetaan digitaalista sovellusta, palvelua, järjestelmää tai 

kokoelmaa erilaisia yksittäisiä ratkaisuja, joissa voidaan digitaalisesti toteuttaa esimerkiksi 

oppisisältöjen omaksumista, tehtävien suorittamista ja keskustelua perinteisen luokkahuoneen sijaan 

tai sitä täydentävästi. (Tanhua-Piiroinen. E et al., 2016) 

2.3 Opetusteknologia 

Tietokoneet auttavat oppimisessa vain kun ne on suunniteltu ottaen huomioon mitä tiedämme lasten 

oppimisesta ja kun ne on integroitu läheisesti opettajan ja oppilaiden vuorovaikutukseen 

luokkahuoneessa. Tähän mennessä opetusohjelmat ovat perustuneet instruktionistisille teorioille, 

tietokoneen suorittaessa perinteisesti opettajille varattuja rooleja. Tätä vastoin oppimistieteiden 

mukaan tietokoneella tulisi olla helpottava/mahdollistava rooli, auttaen oppijoita saamaan 

kokemuksia jotka johtavat syväoppimiseen. (Sawyer, R., 2014) 

Tietokoneita tulisi käyttää vain osana yleistä opetuksen uudistusta ja vain siellä missä tutkimusten 

mukaan sillä on eniten vaikutusta. Tietokoneohjelmat ovat tärkeä näkökulma oppimisen tutkimusta 

koska nykyisten koneiden grafiikat ja suorituskyky tukevat syväoppimista. Tietokoneet tukevat 

(Sawyer, R., 2014) 

 abstraktin tiedon esittämistä konkreettisessa muodossa 

 oppijoiden kehittyvän tiedon kommunikointia visuaalisesti ja sanallisesti 

 ideoiden tuettua rakentelua 

 reflektiota 

 yhteistyötä verkon välityksellä 

2.3 Opetussuunnitelman oppimiskäsitys 

Useimmat moderneista luonnontieteiden opetuksen suunnittelun teorioista perustuvat 

konstruktivismiin. Konstruktivistisessa opetuksen ja oppimisen lähestymistavassa korostetaan 

oppijan aktiivista roolia hänen vuorovaikuttaessaan ympäristöön ja tulkitessaan informaatiota 

suhteessa aiempaan ymmärrykseen ja kokemuksiin. Konstruktivistisiin oppimisympäristöjen 

suunnitteluperiaatteisiin kuuluvat avoimet tutkimusongelmat, jotka ovat autenttisia ja haastavia, 

mahdollistavat työskentelyn yhdessä muiden oppilaiden kanssa ja tarjoavat tarkoitukseen sopivaa 

tukea ja ohjausta (Docktor & Mestre, 2014). 
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Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (POPS 2014) konstruktivismi ilmenee fysiikan opetuksen 

osiossa. Opetuksen tehtävän todetaan olevan tukea fysiikkaa liittyvien käsitteiden rakentumista ja 

ilmiöiden ymmärtämistä. ”Aikaisemmat kokemukset, uudet havainnot ja näkökulmat… 

muokkautuvat kokonaisuudeksi…” Samaan tapaan todetaan myös lukion opetussuunnitelmassa 

(LOPS 2019). 

2.4 Physics Education Research 

Physics education researchin teoreettinen perusta on pääosin rakennettu Piaget’n konstruktivismin 

ympärille. PER-tutkimus jakautuu useisiin aihepiireihin: käsitteelliseen ymmärrykseen, 

ongelmanratkaisuun, arviointiin, kognitiiviseen psykologiaan sekä asenteisiin ja uskomuksiin 

opettamisesta ja oppimisesta. Yhtenä physics education researchin tutkimuskohteena on fysiikan 

opetussuunnitelmat ja opetus. Mitä tulee tietotekniikan käyttöön opetuksessa, teknologian 

kehittyminen on tuonut äänestyssovellukset luennoille, tietokoneet ja mittaussensorit 

laboratoriodatan keräämiseen ja analysointiin, verkkopohjaiset kotitehtävä- ja tuutorointiohjelmat 

sekä fysiikan ilmiöitä käsittelevät tietokoneanimaatiot ja simulaatiot. Näiden seurauksena 

opetusinnovaatioiden kehitys ja arviointi ovat aktiivinen osa PER-tutkimusta (Docktor & Mestre, 

2014). 

2.5 Multimediaoppimisen kognitiivinen teoria 

Multimediaoppiminen lähtee liikkeelle oletuksesta, että multimediaa hyödyntävät opetustavat, jotka 

on suunniteltu ottaen huomioon kuinka ihmismieli toimii, johtavat parempiin oppimistuloksiin kuin 

sellaiset opetustavat, joita ei ole suunniteltu niin. Multimediaoppimisen kognitiivinen teoria 

perustuu kolmeen periaatteeseen: 1) Ihminen käsittelee informaatiota kahdella kanavalla, 

visuaalisella ja auditiivisella. 2) Jokaisella kanavalla on rajallinen tiedon käsittelykapasiteetti. On 

siis hyvä jos oppimisympäristöt antavat ärsykkeitä molemmille kanaville, jotta vältetään 

kognitiivinen ylikuormitus. Tämä on mahdollista esimerkiksi äänen tai puheen esittäminen yhdessä 

tekstin tai kuvien kanssa. 3) Oppimisen täytyy olla aktiivista jotta uusi tieto tulee ymmärretyksi.  

Tämä on mahdollista interaktiivisten oppimisympäristöjen avulla, joissa oppija voi aktiivisesti ja 

suoraan vaikuttaa oppimisprosessiinsa. (Mayer, 2014) 

Multimediaviestintä pystyy edistämään konstruktivistista oppimista. Oppilaat pystyvät paremmin 

rakentamaan mentaalisia malleja kun vastaavat visuaaliset ja verbaaliset representaatiot ovat 

työmuistissa samanaikaisesti. Tämä tilanne luodaan kun kerronta ja animaatio tapahtuvat 

samanaikaisesti. Multimediaympäristöt jotka minimoivat työmuistin kuormituksen mahdollistavat 
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relevantin informaation valitsemisen, viitteellisten yhteyksien ja mentaalisten mallien rakentamisen. 

(Mayer, R. et al., 1999) 

2.6 Teknologian integrointi opetukseen 

Teknologian integrointiin on useita näkökulmia opetuksen ja oppimisen kannalta. Näihin kuuluvat 

opettajan tieto teknologian integroinnista, teknologian käytön tavoitteet sekä mihin teknologiaa 

käytetään. 

2.6.1 TPACK-malli 

TPACK- malli on päivitetty Shulmanin PCK (pedagogical content knowledge)-mallin pohjalta 

ottamaan huomioon kasvava teknologian hyödyntäminen opetuksessa. Aiemman mallin mukaan 

opettajan tulee hallita niin opetettavan aineen sisältötieto, kuin pedagogiikka. Päivitetyssä mallissa 

hallittavaksi osa-alueeksi on lisätty teknologian hyödyntäminen opetuksessa. TPACK (technology, 

pedagogy and content knowledge) korostaakin opettajien roolia päätösten tekijöinä, jotka 

suunnittelevat omat opetusteknologiaympäristöt tarpeiden mukaan, ilman pelkoa siitä että ne 

vanhentuisivat tai muuttuisivat käyttökelvottomiksi. Tällä lähestymistavalla opettajat eivät keskity 

tiettyjen työkalujen käyttöön vaan opetuksellisiin lähestymistapoihin jotka kestävät muutokset 

teknologiassa, sisältötiedossa ja pedagogiikassa. (Mishra, P. & Koehler, M. & Kereluik, K., 2009). 

2.6.2 Teknologian käytön tavoitteita 

Roblyer ja Hughes listaavat useita tavoitteita joita teknologian käytöllä voidaan yrittää saavuttaa 

(Roblyer, M. & Hughes, J., 2019). Näihin kuuluvat: 

 heikkouksien tai taitovajeen paikkaaminen 

 opittujen taitojen automaattisuuden edistäminen 

 omatahtisen oppimisen tukeminen 

 käsitteiden oppimisen ja kertaamisen tukeminen 

 luovan ongelmanratkaisun edistäminen 

 abstraktin tiedon havainnollistaminen 

 mahdollistaa oppilaiden välinen yhteistyö 

 herättää motivaatiota 

 optimoida rajallinen materiaali ja henkilöstö 

 poistaa oppimisen esteitä, jättää rutiinityö tietokoneelle 

 kehittää digitaalista kansalaisuutta 
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2.6.3 Teknologian integroinnin arviointi 

Teknologian integrointi voidaan jaotella myös sen perusteella, miten teknologia muuttaa opetusta. 

Jaottelulle on kaksi suosiossa olevaa mallia ohjaamaan opettajan arviointia omasta teknologian 

käytöstään opetuksessa, jotka ovat hyvin samanlaisia. RAT-mallissa teknologia korvaa aiemman 

toimintatavan (replacement), oppimisprosessin tai sisältötiedon ilman merkittäviä muutoksia, 

tehostaa nykyisiä opiskelutapoja(amplification) tai mahdollistaa oppimisprosesseja, jotka eivät olisi 

olleet mahdollisia perinteisillä opetustavoilla(transformation). (Hughes, J., Thomas, R. & Scharber, 

C., 2006). 

SAMR-malli eroaa RAT-mallista siten että tasoja on useampia: korvaa, lisää, muokkaa, muunna. 

Piispanen ja Meriläinen (2016) kertovat SAMR-mallin taustalla olevan kontekstuaalis-pedagogisen 

lähestymistavan pohjautuvan sosiokulttuuriseen ja situationaaliseen oppimiskäsitykseen ja 

uudistavaan pedagogiikkaan.  Mallissa pyritään luomaan oppimistilanteita, jotka muistuttavat 

mahdollisimman paljon sellaisia tilanteita, joissa alan ammattilaiset toimivat. Tämä auttaa opettajia 

suunnittelemaan oppimistehtäviä, joiden tekeminen ilman teknologiaa ei olisi mahdollista 

(Piispanen, M. & Meriläinen, M., 2016) 

RAT ja SAMR mallien käytössä on kuitenkin haasteita. Malleissa korostuu minkä tyyppisiä 

teknologioita opettajat käyttävät ja tasoilla nouseminen, kun tärkeämpää olisi keskittyä teknologian 

hyödyntämiseen toimintatavoin, jotka tehostavat opetusta ja oppimista. (Hamilton, E.R. et al., 2016) 
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3. Aineisto ja menetelmät 

3.1 Kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä 

Kirjallisuuskatsauksia tehdään erilaisiin tarkoituksiin, siksi niiden tekotavat ja nimitykset eroavat 

hieman toisistaan. Kirjallisuuskatsauksella kartoitetaan millaista tietoa joltakin rajatulta alueelta on 

olemassa. Yleensä haetaan vastausta johonkin kysymykseen, kuten tutkimusongelmaan. 

Kirjallisuuskatsaus voi olla artikkeli, esitelmä tai opinnäytetyön osa, jossa käydään analyyttisesti 

lävitse mitä tarkasteltavasta ilmiöstä tiedetään. (Grant, M. & Booth, A. 2009) 

Kirjallisuuskatsaukset voidaan jakaa kolmeen ryhmään: kuvaileviin kirjallisuuskatsauksiin, 

systemaattisiin kirjallisuuskatsauksiin ja meta-analyyseihin. Nämä voidaan luokitella edelleen muun 

muassa aineiston hankinnan, lopputuloksen yksityiskohtaisuuden ja analyysimenetelmän osalta. 

(Grant, M. & Booth, A. 2009) 

Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa kuvataan julkaistuja materiaaleja, jotka selittävät lähiaikojen 

tai nykyistä kirjallisuutta. Katsaus voi kattaa suuren kirjon aiheita vaihtelevin kattavuuksin riippuen 

aineiston analyysimenetelmistä. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on parhaiten tunnettu 

katsaustyyppi, jolla pyritään systemaattisesti etsimään ja arvioimaan tutkimuksia tiukoin ohjenuorin. 

Meta-analyysi muistuttaa systemaattista katsausta mutta analysoitavien tutkimusten tulee olla hyvin 

samanlaisia ja tulokset on yhdistettävä tilastollisesti. (Grant, M. & Booth, A. 2009) 

3.2 Systemoitu katsaus 

Systemoitu katsaus on systemaattisen katsauksen alalaji. Systemoidussa katsauksessa pyritään 

sisällyttämään yksi tai useampia elementtejä systemaattisen katsauksen prosessista kuitenkaan 

väittämättä tulosta systemaattiseksi katsaukseksi. Systemoidun katsauksen tekee yleensä yksi tutkija 

jolloin aineiston arviointi, analyysi ja synteesi eivät ole yhtä järjestelmällisiä ja kokonaisvaltaisia 

kuin systemaattisessa katsauksessa, jossa tekijöitä on useampia. Lopputuloksena systemoitu 

katsaus ”mallintaa” systemaattista katsausprosessia mutta siinä on suuremmalla todennäköisyydellä 

harhaa kuin varsinaisessa systemaattisessa katsauksessa. (Grant, M. & Booth, A. 2009) 

3.3 Systemoidun kirjallisuuskatsauksen toteutus 

Tutkimusaiheeseen perehdyttiin selaamalla Earli- ja Esera- konferenssijulkaisujen otsikoita, 

tiivistelmiä ja artikkeleiden lyhennettyjä versioita tuoreimpien tutkimusten löytämiseksi. 

Artikkeleista valittiin mahdollisuuksien mukaan tarkempaan tarkasteluun fysiikan ja luonnontieteen 

opetusta sekä opetusteknologiaa koskevat artikkelit. Tutkimusten kokoversiot tai vastaavaa aihetta 
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käsittelevät artikkelit jäljitettiin, jos mahdollista, selaamalla tekijöiden julkaisuhistoriat hyödyntäen 

Google Scholaria ja Helsingin yliopiston käytössä olevia tietokantoja. Samalla haettiin lisää 

tutkimusmateriaalia muun muassa hakusanoilla “digitalization” and “education” and “physics”, 

“technology integration” and “education”, “physics” and “learning” and “technology” not “game” 

sekä “physics” and “learning” and “technology” and “simulation” not “game”. Pyrittiin löytämään 

tutkimuksia, jotka käsittelisivät monien eri sovellutusten (tabletit, e-kirjat, simulaatiot, virtuaalinen 

ja paranneltu todellisuus, …) hyödyntämistä fysiikan opetuksessa. Haasteena tiedonhaulle tuntui 

olevan tutkimusten keskittyminen yliopisto-opiskelijoiden verkko-opetukseen tai teknologian 

hyödyntämiseen lastentarhassa ja alakoulussa, jotka oli rajattu gradun ulkopuolelle. 

3.4 Tutkimusten haku 

Tutkimusten valinta ja myöhemmässä vaiheessa karsinta perustui seuraaville kriteereille. 

Sisäänottokriteerit 

 tutkimuksen kieli suomi tai englanti 

 käsittelee fysiikan opetusta tai yleisesti STEM- aineiden opetusta 

 tutkimuksen kohderyhmänä yläkoulun ja lukion oppilaat (K-12, secondary school, high 

school) 

 julkaisu elektroninen ja saatavissa Helsingin yliopiston kirjastosta tai tietokannoista tai 

vapaasti saatavilla(open access) 

 kokoteksti saatavissa 

Poissulkukriteerit 

 vieraskielinen (poislukien englanninkieliset) 

 ei käsittele fysiikan opetusta tai yleisesti STEM- aineiden opetusta 

 tutkittavina lastentarhan tai alakoulun oppilaat tai yliopisto-opiskelijat 

 käsittelee verkkokursseja(MOOC), opetuspelejä tai pelillistämistä 

 julkaisu ei saatavissa open access tai kirjastosta/tietokannoista tai kokotekstiä ei saatavissa 
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3.5 Aineiston analyysi 

Valittujen tutkimusten analysointi alkoi keräämällä tutkimusten keskeiset tiedot taulukkomuotoon. 

Ylös kirjattiin tutkimuksen tekijä, vuosi, tutkimuksen tarkoitus, aineisto sekä keskeiset tulokset. 

Tutkimukset ryhmiteltiin tulosten ja muiden tutkimuksissa ilmenneiden huomioiden perusteella. 

Ryhmiä yhdisteltiin suuremmiksi kokonaisuuksiksi silloin kun liittyivät toisiinsa. Lopulta 

aineistosta nousseista huomioista muodostui neljä suurempaa kokonaisuutta: oppilaiden tukeminen 

niin IT-sovellusten kuin opettajan toimesta, virtuaalilaboratorioiden ja simulaatioiden käyttö 

perinteisten laboratoriotöiden korvaajina vai molempien käyttö yhdessä, vaikutus asenteisiin ja 

motivaatioon sekä muut huomiot. 

Seuraavassa esittelen kirjallisuuskatsaukseen kuuluvan aineiston ja lyhyen luonnehdinnan aineiston 

keskeisistä teemoista. 

1. Chang et al. (2008) ” Effects of learning support in simulation-based physics learning”. 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää oppimistulosten eroavaisuuksia simulaatioperustaisen 

oppimisen ja perinteisen laboratorio-oppimisen välillä. Tutkimuksen aineisto käsittää kaksi 

kvasikoetta, tutkittavina 384 yläkoululaista. Tutkimuksen keskeisinä tuloksina huomattiin 

yläkoulun toisen vuoden oppilaiden oppimistulosten optisen linssin perusominaisuuksista olleen 

selvästi paremmat simulaatioperusteisessa oppimisessa kuin laboratorio-oppimisessa. Kokeiden 

teon johdattelulla ja hypoteesien teolla ennen kokeiluja saatiin parempia oppimistuloksia kuin askel 

askeleelta ohjauksella. 

2. Civelek, T. et al. (2014) ” Effects of a haptic augmented simulation on K-12 students' 

achievement and their attitudes towards physics”. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia haptisen 

keinotodellisuussimulaation vaikutusta oppilaiden oppimistuloksiin ja asenteisiin fysiikan 

oppimisesta immersiivisen virtuaalitodellisuuden avulla. Tutkimuksen aineisto käsittää kvasikokeen 

jälkitestillä 215 K-12 tason oppilaalle. Tutkimuksen keskeisenä tuloksena haptisen 

voimapalautesovelluksen käytöllä virtuaalitodellisuusympäristössä oli merkittävä positiivinen 

vaikutus oppilaiden suorituksiin, kuin myös motivaatioon, kannustavuuteen, autonomiaan ja 

oppimisen laatuun. Sovellus osoittautui hedelmälliseksi oppimisympäristöksi erityisesti oppilaiden 

motivoinnin ja kannustamisen osalta, tehden oppimisesta houkuttelevampaa ja edistäen 

yhteistyöoppimista. Sovellus edisti ja helpotti abstraktien käsitteiden oppimista ja tuki hitaampia 

oppilaita mahdollistamalla rajattoman määrän toistoja. 

3. Dalgarno & Lee, (2010) ” What are the learning affordances of 3-D Virtual environments?”. 

Tutkimuksen tarkoituksena on tehdä kirjallisuuskatsaus kolmiulotteisten oppimisympäristöjen 
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käyttömahdollisuuksista opetuksessa. Tutkimuksen aineisto käsittää julkaistuja tutkimuksia 

kahdelta vuosikymmeneltä. Tutkimuksen keskeisinä tuloksina fysiikan osalta havaittiin 

kolmiulotteisten teknologioiden toimivan hyvin simulaatioissa, koska ne mahdollistavat 

kappaleiden käyttäytymisen täyden mallintamisen. Simulaatiot mahdollistavat sellaisten taitojen 

harjoittelun, joiden tekeminen olisi muuten vaarallista tai kallista. 

4. de Jong, T. et al. (2013) ” Physical and virtual laboratories in science and engineering education”. 

Tutkimuksen tarkoituksena on toteuttaa kirjallisuuskatsaus fyysisten ja virtuaalisten 

laboratoriotöiden eduista käytettynä erikseen ja yhdessä. Tutkimuksen aineisto käsittää useita 

aihetta käsitteleviä tutkimuksia. Tutkimuksen keskeisenä tuloksena todetaan virtuaalisten 

laboratoriotöiden voivan olla yhtä hyviä kuin fyysisten töiden. Virtuaalitodellisuus mahdollistaa 

normaalisti fyysisesti mahdottomien kokeiden tekemisen, useiden kokeiden suorittamisen lyhyessä 

ajassa sekä tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon fyysisille laboratoriotöille. Yhdistelmä 

virtuaalisia ja fyysisiä töitä tarjoaa etuja, mitä kumpikaan ei voi saavuttaa yksinään. 

5. Fund, Z. (2007) “The effects of scaffolded computerized science problem-solving on 

achievement outcomes: A comparative study of support programs: Original article”. Tutkimuksen 

tarkoituksena on selvittää tukemisen ja ohjauksen (scaffolding) vaikutusta ongelmanratkaisuun 

laboratoriokokeiden simulaatiossa. Tutkimuksen aineisto käsittää 473 yläkouluoppilaan 

oppimistulokset tutkimuksen aikana. Tutkimuksen keskeisenä tuloksena huomattiin oppilaiden 

tukemisen olevan tärkeää tietokoneavusteisen oppimisympäristön käytön alkuvaiheessa kun 

oppilaat vielä tarvitsevat huomattavasti ulkoista tukea puutteiden kompensoimiseksi. Ajan kanssa 

oppilaat tottuvat ympäristöön ja tukea voi vaiheittain vähentää. 

6. Gregorcic, B. & Haglund, J., (2018) ” Conceptual Blending as an Interpretive Lens for Student 

Engagement with Technology: Exploring Celestial Motion on an Interactive Whiteboard ”. 

Tutkimuksen tarkoituksena on näyttää kuinka conceptual blending- teoriaa voidaan käyttää 

oppilaiden epistemologisten käsitysten tutkimisessa reaali- ja virtuaalimaailman risteyksessä. 

Tutkimuksen aineisto käsittää kuuden yläkouluoppilaan videoinnin ja nauhoitusten litteroinnin 

käytettäessä interaktiivista taulua Keplerin lakien tutkimiseen. Tutkimuksen keskeisenä tuloksena 

havaittiin simulaatioiden voivan auttaa oppimaan planeettojen liikkeistä ja mahdollistavan siirtymisen 

kohti asiantuntijamaista käsitystä fysiikan tiedon luonteesta. Simulaatiot mahdollistivat sellaisten 

ilmiöiden tutkimisen ihmismittakaavaan tiivistettynä, joita ei olisi mahdollista tutkia normaalisti. 

7. Jaakkola, T & Veermans, K., (2020) ” Learning electric circuit principles in a simulation 

environment with a single representation versus “concreteness fading” through multiple 
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representations ”. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuinka oppiminen simulaatiosta yhdellä 

esitystavalla vertautuu konkretian häivyttämiseen yläkoulun virtapiirien aihepiirissä. Tutkimuksen 

aineisto käsittää 84 yläkoululaisen esi- ja jälkitestit intervention jälkeen. Tutkimuksen keskeisenä 

tuloksena havaittiin simulaatioiden tukevan siirtymistä konkreettisesta abstraktiin ajatteluun, 

esimerkiksi simulaation virtapiirissä on aluksi hehkulamppuja, mutta myöhemmin lamppujen tilalle 

on vaihdettu vastukset. 

8. Klieger, A., & Goldsmith L., (2020) ” Expanding physics learning beyond classroom 

boundaries—a case study”. Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida Whatsappin käytettävyyttä 

fysiikan opetuksessa. Tutkimuksen aineisto käsittää tapaustutkimuksen 17 lukio-opiskelijan ja 

opettajan Whatsapp- keskusteluista. Tutkimuksen keskeisenä tuloksena havaittiin että, Whatsapp 

mahdollisti sekä opettajan että opiskelijoiden olla helposti saatavilla toisilleen ja auttaa toisiaan. 

Mahdollisti myös opettajan tunnistaa ongelmia ja vääriä käsityksiä, joita ei pystytty havaitsemaan 

luokassa, sekä antaa yksilöllistä ohjausta tavalla, joka ei olisi mahdollista oppitunnin rajallisena 

aikana. Whatsapp laajensi aikaa ja paikkaa, jossa oppimista tapahtui. 

9. Künsting, J., Wirth, J. & Paas, F., (2011) ” The goal specificity effect on strategy use and 

instructional efficiency during computer-based scientific discovery learning ”. Tutkimuksen 

tarkoituksena on mitata kognitiivista kuormaa ja selvittää opetuksen tehokkuutta kognitiivisen 

cost/benefit- suhteen kautta tietokoneperustaisessa discovery- oppimisessa. Tutkimuksen aineisto 

käsittää 2x2 tutkimuksen oppimistavoitteiden ja tavoitteiden yksityiskohtaisuuden vaikutuksesta 

oppimiseen, osallistujina 233 yläkoululaista. Tutkimuksen keskeisinä tuloksina huomattiin tiettyjen 

ongelmanratkaisutavoitteiden aiheuttavan erittäin suuren tehottoman kognitiivisen kuormituksen, 

mikä voi johtaa enemmän tai vähemmän virheellisen skeeman muodostumiseen. Sen sijaan tarkat 

oppimistavoitteet mahdollistavat oppimisen kasvattaen tehollista kuormitusta ilman että tehoton 

kuorma laskee. Vähemmän tarkat ongelmanratkaisutavoitteet ja oppimistavoitteet mahdollistavat 

oppimisen tekemällä tilaa teholliselle kuormitukselle vähentämällä tehotonta kuormaa. 

10. Liu, C. et al., (2017) “Scientific modeling with mobile devices in high school physics labs”. 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää älypuhelimien soveltuvuutta datankeruu ja 

mallinnuslaitteina kokeiden tekemisessä lukiossa. Tutkimuksen aineisto käsittää 32 lukio-

opiskelijan toiminnan seuraamisen 4 laboratoriotyön teon ja tuloksiin sopivan mallin kehityksen 

aikana. Tutkimuksen keskeisenä tuloksena havaittiin mallinnusten onnistumisprosentin olleen 

korkeampi kännyköillä kuin videokameralla ja gyroskoopilla. Opiskelijat myös suosivat kännyköitä 
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muihin laitteisiin verrattuna. Älypuhelin on varteenotettava vaihtoehto muille datankeräys ja – 

analysointilaitteille. 

11. López, V & Pintó, R., (2017) ” Identifying secondary-school students’ difficulties when reading 

visual representations displayed in physics simulations”. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää 

kuinka toisen asteen oppilaat lukevat simulaatioita, mitä vaikeuksia nousee esille lukuprosessin 

aikana sekä miten näitä vaikeuksia voidaan luokitella ja estää muodostumasta oppimiskonteksteissa. 

Tutkimuksen aineisto käsittää 9 yläkoululaisen haastattelut käytettäessä simulaatioita. Tutkimuksen 

keskeisenä tuloksena huomattiin simulaatioiden visuaalisten elementtien voivan korostua liikaa 

oppilaille. Jos representaatio sisältää kokonaisuuksia, jotka vaativat aiempaa tietoa aiheesta, 

oppilailla voi olla vaikeuksia antaa näille merkitys, mikä korostuu jos elementeillä on visuaalisia 

yhtäläisyyksiä oppilaille aiemmin tuttuihin representiaatiohin. Oppilailla voi myös olla vaikeuksia 

tulkita simulaatioita, kun heidän täytyy kiinnittää huomio moneen muuttuvaan asiaan näiden 

muutosten tapahtuessa lyhyen ajan sisällä. 

12. Moser, S et al., (2017) ” The Effect of Metacognitive Training and Prompting on Learning 

Success in Simulation-Based Physics Learning”. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia suoran tuen, 

epäsuoran tuen tai molempien yhdistelmän vaikutusta simulaatioperustaiseen oppimiseen verrattuna 

ilman tukea oppimiseen. Tutkimuksen aineisto käsittää 99 yläkouluoppilaan esi- ja jälkitestit 2x2 

tutkimuksessa. Tutkimuksen keskeisenä tuloksena havaittiin oikea-aikaisesta tukemisesta, erityisesti 

epäsuorin kehoittein, olevan huomattavaa hyötyä simulaatioiden avulla opittaessa, edellyttäen että 

tukea hyödynnetään tarkoituksenmukaisella tavalla. 

13. Nikolopoulou, K., & Kousloglou, M., (2019) ” Mobile Learning in Science: A Study in 

Secondary Education in Greece ”. Tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa ja kuvailla 

mobiililaitteiden tukemia oppimisaktiviteetteja yläkoulun luonnontiedeoppitunneilla. Tutkimuksen 

aineisto käsittää 258 yläkouluoppilaan kokemuksia mobiililaitteiden käytöstä fysiikan kokeellisissa 

töissä. Tutkimuksen keskeisenä tuloksena havaittiin mobiiliteknologian käytön parantavan 

oppilaiden kiinnostusta ja motivaatiota. Ottaen huomioon yläkoululaisten laskeneen kiinnostuksen 

ja sitoutumisen luonnontieteiden opiskeluun, mobiililaitteita voitaisiin käyttää oppimisvälineenä 

luonnontiedeoppitunneilla silloin kun se on opettajien mielestä tarkoituksenmukaista. 

14. Rutten, N & van Joolingen, W & Veen, J., (2012) ” The learning effects of computer 

simulations in science education ”. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuinka 

tietokonesimulaatioidenkäyttö voisi tehostaa perinteistä opetusta sekä kuinka simulaatioita tulisi 

käyttää oppimisen parantamiseksi. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Tutkimusten 
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mukaan simulaatioiden käytöllä on positiivisia vaikutuksia kun niitä käytettiin perinteisten 

luentojen lisänä tai korvaajina. Laboratoriotöiden korvaaminen simulaatioilla tai niiden käyttö 

valmistelevina laboratorioaktiviteetteina on tämän erikoistapaus. Tehokas tapa simulaatioiden 

käyttämiseksi on valmisteleva aktiviteetti todellisille laboratoriotöille. Havaittiin positiivisia 

vaikutuksia laboratoriotyön ymmärtämisessä sekä käytännön laboratoriotaitojen harjoittelemisessa. 

Laboratoriotyöskentelytaitojen opettelu on yleensä oppimistavoite, jota ei voida täysin korvata 

simulaatioilla. Kuitenkin aihepiireissä joissa simulaatioiden käyttö on laajasti hyväksyttyä 

(lentosimulaatiot), simulaatioilla on tärkeä rooli laboratoriotoimintojen tehostajina käytettäessä 

simulaatioita ennakkotehtävinä. Simulaatioiden käytöstä sellaisten ilmiöiden visualisoinnissa, joita 

ei muuten pystyttäisi havaitsemaan on löydetty suuri vaikutus oppimistuloksiin. 

15. Rutten, N & Veen, J & van Joolingen, W., (2015) ” Inquiry-Based Whole-Class Teaching with 

Computer Simulations in Physics”. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia tietokonesimulaatioiden 

luokkaopetuskäytön ja opettajien sekä oppilaiden asenteiden ja oppimistavoitteiden välisiä 

riippuvuuksia käytettäessä simulaatioita. Tutkimuksen aineisto käsittää 24 opettajan ja heidän 

oppilaidensa oppituntien havainnoinnin, kyselylomakkeet ja haastattelut. Tutkimuksen keskeisenä 

tuloksena havaittiin oppilaiden aktiivisen osallistumisen opetukseen käytettäessä simulaatioita 

opetuksessa vaikuttavan positiivisesti oppilaiden asenteisiin simulaatioiden vaikutuksesta heidän 

motivaatioonsa. Simulaatioiden käyttö tutkimussykliä muistuttavalla tavalla vaikuttaa positiivisesti 

oppilaiden asenteeseen niiden vaikutuksesta heidän ymmärrykseensä. Käytettäessä simulaatioita 

oppilaiden aktiivinen osallistuminen ja tutkimussykliä muistuttava opetustapa on hankalaa sovittaa 

yhteen. Opettajan ja oppilaiden oppimistavoitteiden yhtenevyys vaikuttaa opettajien positiiviseen 

asenteeseen simulaatioiden käytöstä tutkimusperustaisessa opetuksessa. 

16. Veermans, K & Jaakkola, T., (2016) ” Reflections from research: some considerations for the 

design of educational simulations (and games)”. Tutkimuksen tarkoituksena on esitellä ja 

reflektoida aiempien tietokonesimulaatiota koskevien tutkimusten tuloksia sähköopin aihepiirissä. 

Tutkimuksen aineisto käsittää tekijöiden aiempia tutkimuksia simulaatioiden käytöstä opetuksessa. 

Tutkimuksen mukaan oppimistulokset olivat parempia käytettäessä simulaatioita yhdessä todellisten 

laboratoriotöiden kanssa. 

17. Yahya, R & Nazihah, A & Jaafar, R., (2019) ” Development and Evaluation of Multi-frames 

Video Recorded Experiments as Self-learning Materials for Electricity Topic ”. Tutkimuksen 

tarkoituksena on selvittää videoiden sopivuutta itseopiskelumateriaaleina, vaikutusta 

oppimistuloksiin ja käsityksiä monikehyksisen videon mallista ja sisällöstä (Multi-frames Video 
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Recorded Experiment). Tutkimuksen aineisto käsittää tapaus-verrokki- tutkimuksen 40 

yläkouluoppilaalle. Tulokset antavat ymmärtää monikehyksisten videonauhoitettujen kokeiden 

hyödyntämisen itseopiskelumateriaalina parantavan oppimistuloksia verrattuna tavanomaisiin 

itseopiskelutapoihin sähköopin aihepiirissä. 

 

  



17 

 

4 Tulokset 

Aineistoksi valikoitui lopulta 17 tutkimusta. Näiden tutkimusten lisäksi käytiin läpi Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet(2014) ja Lukion opetussuunnitelman perusteet(2019), jotta selviäisi 

miten tietoteknologian opetuskäyttö ilmenee niissä. 

4.1 IT-sovellukset opetussuunnitelmissa 

Tietoteknologian hyödyntäminen ilmenee opetussuunnitelmissa eri kohdissa. Yleisissä osissa 

perusopetuksen opintosuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa todetaan kohdassa Ajattelu 

ja ajattelemaan oppiminen(L1): ” Oppimaan oppimisen taidot karttuvat, kun oppilaita ohjataan 

ikäkaudelleen sopivalla tavalla … hyödyntämään teknologisia ja muita apuvälineitä opiskelussaan.” 

Tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen(L5) puolella puolestaan asetetaan tavoitteeksi ” Tieto- ja 

viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri 

oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.” (POPS 2014) 

Lukion laaja-alaisissa tavoitteissa tietoteknologiaan liittyvät monilukutaito ja eettinen 

toimijuus.(LOPS2019) 

 

Oppimisympäristöjen osalta lukiossa ” Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään digitaalisia 

opiskeluympäristöjä, oppimateriaaleja ja työvälineitä tiedon hankintaan, käsittelyyn ja arviointiin 

sekä tuottamiseen ja jakamiseen” ja annetaann mahdollisuuksia suorittaa opintoja verkko-

opiskeluna ja opetukseen osallistumatta.(LOPS 2019) Peruskoulussa ”tieto- ja viestintäteknologia 

on olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä… Uusia tieto- ja viestintäteknologisia 

ratkaisuja otetaan käyttöön oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi.” (POPS 2014) 

Perusopetuksessa (POPS 2014) ” monipuolinen ja tarkoituksenmukainen tieto- ja 

viestintäteknologian käyttö lisää oppilaiden mahdollisuuksia kehittää työskentelyään ja 

verkostoitumistaitojaan. Siten valmiudet tiedon omatoimiseen, vuorovaikutteiseen ja kriittiseen 

hankintaan, käsittelyyn ja luovaan tuottamiseen karttuvat. Työtapojen valinnassa hyödynnetään 

pelien ja pelillisyyden tarjoamat mahdollisuudet.” Lukion puolella tyydytään toteamaan 

opiskelumenetelmien yhteydessä tavoitteena olevan että ”opiskelija käyttää monipuolisesti tieto- ja 

viestintäteknologiaa.” (LOPS 2019) 
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Fysiikkan oppiaineen työtapoihin ja sisältötietoon liittyvissä tavoitteissa perusopetuksessa korostuu 

monipuolinen työtapojen täyttö, sekä työturvallisuus. (POPS 2014) Tavoitteina nostetaan erikseen 

esille tieto- ja viestintäteknologian käyttö luontevalla tavalla tutkimusten eri vaiheissa. Tämän 

tarkemmin ei työtapojen käyttöä tarkenneta vaan käytettävien IT-sovellusten valinta jää opettajalle. 

Lukiossa fysiikan opetuksessa tietoteknologiaa käytetään tiedon etsimiseen, kokeellisten 

havaintojen keräämiseen, mittaustulosten käsittelyyn ja tulkitsemiseen, tuotosten laatimiseen ja 

esittämiseen sekä mallintamiseen ja simulointiin. (LOPS 2019) Tavoitteina on että opiskelija ” osaa 

muodostaa, tulkita ja arvioida erilaisia malleja sekä käyttää niitä ja simulaatioita ilmiöiden 

kuvaamiseen ja ennusteiden tekemiseen” sekä ”osaa käyttää asianmukaisia ohjelmia mallintamisen, 

laskennallisten ja graafisten ratkaisujen sekä tulosten ilmaisemisen välineenä.” Moduulikohtaisissa 

tavoitteissa IT-sovellukset nousevat esille lähinnä moduulin Aine, säteily ja kvantittuminen (FY8) 

yhteydessä, jonka keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella aihepiiriin liittyvillä simulaatioilla. Samaan 

tapaan perusopetuksen opetussuunnitelman kanssa, työtapojen käyttöä ei tämän enempää tarkenneta. 

 

Lukion opetussuunnitelman lisäksi on julkaistu opettajille tukimateriaalia moduulien sisältöjen 

avaamiseksi ja sellaisten kohtien tarkentamiseksi, jotka ovat muuttuneet edellisestä 

opetussuunnitelmasta tai on esitelty lyhyesti. Tukimateriaalin kokeelliset tutkimukset on tarkoitettu 

esimerkeiksi. Tukimateriaalissa todetaan IT-sovelluksien hyödyntämiseen liittyen, 

että ”tutkimuksellisuuden ei aina tarvitse olla varsinaista kokeellista työskentelyä, vaan se voi olla 

myös esimerkiksi videoiden, demonstraatioiden tai simulaatioiden avulla toteutettua.” (MAOL & 

Opetushallitus 2020) Materiaalissa todetaan sisältöjen keventyneen edellisestä 

opetussuunnitelmasta, jotta muun muassa kokeellisuuteen ja sähköisten työkalujen harjoitteluun 

olisi enemmän aikaa. Tukimateriaaleissa nostetaan esille eri TVT-taitoja, kuten funktion 

sovittaminen, tiedon haku, mittausten tekeminen tietokoneavusteisesti sekä simulaatioiden käyttö, 

josta esimerkiksi nostetaan kaasun paineen tutkiminen. (MAOL & Opetushallitus 2020) 

4.2 Oppilaiden tukeminen ja ohjaaminen 

Opetussuunnitelmissa korostuu oppilaiden tukeminen ja ohjaaminen konstruktivistisen 

oppimiskäsityksen mukaisesti. Opettajan tehtävä on siis oppilaan tukeminen ja 

oppimisympäristöjen suunnitteleminen oppijan aktiivisuutta tukevaksi. Opettajan, kuin myös 

oppimissovellusten, käytettävissä olevia oppilaan ohjausmuotoja ovat muun muassa oppijan oikea-

aikainen tukeminen (scaffolding) ja oppijan ajattelun reflektointi. Perusopetuksen 
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opetussuunnitelman perusteissa todetaan: ”Uusia tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja otetaan 

käyttöön oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi.” 

Otettaessa käyttöön tietokoneavusteista oppimisympäristöä, oppilaat tarvitsevat huomattavaa 

ulkoista tukea, mutta ajan kuluessa ja oppilaiden tottuessa ympäristöön, voidaan tukea vaiheittain 

vähentää. (Fund, Z., 2007) Simulaatioita käytettäessä epäsuorilla toimintakehoitteilla ja hypoteesien 

tekemisellä ennen kokeen suorittamista saatiin parempia tuloksia kuin yksityiskohtaisilla step-by-

step ohjeilla. (Chang, K. et al., 2008; Moser, S. et al., 2017) Samaan tapaan ei-spesifit 

ongelmanratkaisu- ja oppimistavoitteet toimivat paremmin kuin tarkat. (Künsting, J. et al., 2011) 

Näin tehtävänannosta tuli avoimempi ja oppilailla oli autonomia kuinka lähteä ratkaisemaan 

ongelmaa tai tutkia ilmiötä. Opettajan rooli on kuitenkin tärkeä oppimisen reflektoinnissa 

harhakäsitysten välttämiseksi, sillä simulaatioiden esitystapa voi kiinnittää huomion epäolennaiseen. 

Esimerkiksi simulaatio voi yrittää esittää esineiden pintojen hankauksen synnyttävän lämpöä, mutta 

oppilas voi ymmärtää väärin ja tulla johtopäätökseen esineiden kosketuksen, toisiaan vasten 

liikkumisen sijaan, synnyttävän lämpöä. Vaikeuksia aiheutti myös monen muuttuvan asian 

huomiointi kun muutokset tapahtuivat lyhyen ajan sisällä. (López, V & Pintó, R., 2017) 

Oppituntien ulkopuolisen toiminnan osalta tietoteknologia mahdollistaa itseopiskelun esimerkiksi 

monikehyksisten videoiden avulla. Tällöin oppilas voi seurata yhtä aikaa laboratoriokokeen 

suoritusta, mittauslaitteiden ruutuja ja havainnekuvaa tai tehtävänantoa. (Yahya, R. et al., 2019) 

Lisäksi muun muassa opetusryhmän omalla Whatsapp- ryhmällä oli oppimista tukeva vaikutus. 

Ryhmä sopi säännöin miten sitä käytetään ja millaisia viestejä lähetetään, mahdollistaen opettajan ja 

opiskelijoiden olla helposti saatavilla toisilleen ja auttaa toisiaan. Samoin opettaja pystyi 

tunnistamaan ongelmia ja harhakäsityksiä, joita ei pystytty havaitsemaan luokassa opetuksen aikana. 

Sovellus mahdollisti yksilöllisen ohjauksen antamisen tavalla, joka ei olisi mahdollista oppituntien 

rajallisena aikana ja laajensi aikaa ja paikkaa, jossa oppimista tapahtui.(Klieger, A & Goldsmith, L., 

2020) 

4.3 Yhdessä vai erikseen perinteisten oppilastöiden kanssa 

Perinteisesti virtuaaliset ja todelliset oppimisympäristöt on asetettu toistensa kilpailijoiksi, 

todellisen kannattajat korostaen konkreettisia kokemuksia ja oppimisen ja ymmärryksen kehitystä, 

virtuaalisen puolestaan oppimistilanteen manipulaatiota fyysisyyden sijaan. Päätavoitteena on ollut 

näyttää toisen olevan parempi ja näin suositellumpi. (Veermans, K. & Jaakkola, T., 2016) 

Tutkimuksista yhdessä todettiin simulaatioperusteisen oppimisen olleen parempaa kuin perinteisen 

laboratorio-oppimisen, niin step-by-step- ohjeistuksella kuin kehoitteilla ja hypoteesien teolla. 
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(Chang, K. et al., 2008) Kuitenkin muissa tutkimuksissa päädyttiin johtopäätökseen parhaan 

oppimisen tapahtumisesta, kun simulaatioita ja laboratoriotyöskentelyä käytettiin yhdessä (de Jong, 

T. et al., 2013; Rutten, N. & van Joolingen, W. & Veen, J., 2012; Veermans, K. & Jaakkola, T., 

2016). Simulaatioita voidaan käyttää onnistuneesti perinteisten luentojen lisänä ja valmistelevina 

aktiviteetteina perinteisille laboratoriotöille. Positiivisia vaikutuksia havaittiin laboratoriotöiden 

ymmärtämisessä sekä laboratoriotaitojen harjoittelemisessa. Vaikka laboratoriotyöskentelytaitojen 

opettelua ei voida täysin korvata simulaatioilla, tietyissä aihepiireissä niiden käyttö on laajasti 

hyväksyttyä. Esimerkiksi sellaisten ilmiöiden visualisoinnissa, joita ei muuten pystyttäisi 

havaitsemaan. (Rutten, N. & van Joolingen, W. & Veen, J., 2012) Kuitenkin perinteisillä 

laboratoriotöillä on paikkansa kun tavoitteena käsitys tiedon luonteesta, sisältäen ei-täydellisen 

mittausdatan tulkinnan ja käytännön taitojen hankkimisen. Yhdistelmä virtuaalisia ja fyysisiä 

laboratoriotöitä tarjoaa etuja, joita kumpikaan ei voi saavuttaa yksinään. (de Jong, T. et al., 2013) 

4.4 Vaikutus asenteisiin ja motivaatioon 

Itsemääräytymisteorian (Ryan, R. & Deci, E., 2000) mukaan motivaatio riippuu oppimisen 

omaehtoisuudesta, oppijan mielikuvasta omasta kompetenssistaan sekä yhteisöllisyydestä, tunteesta 

että kuuluu ryhmään. Oppijalla tulisi siis olla mahdollisuus omien valintojen tekemiseen sekä saada 

haastavia mutta ei liian monimutkaisia tehtäviä. Lisäksi motivaatioon vaikuttaa kiinnostavuus ja 

konteksti. Ottaen huomioon yläkoululaisten pitkään laskeneen kiinnostuksen luonnontieteiden 

opiskelua kohtaan, yhtenä ehdotuksena on ollut tietoteknologian, kuten mobiililaitteiden käyttö 

oppimisvälineenä silloin, kun opettajien mielestä se on tarkoituksenmukaista. (Nikolopoulou, K., & 

Kousloglou, M., 2019) 

Virtuaalitodellisuusympäristöllä havaittiin positiivinen vaikutus oppilaiden oppimistuloksiin sekä 

motivaatioon, autonomiantunteeseen. Virtuaalitodellisuuden käyttö teki oppimisesta 

houkuttelevampaa ja edisti yhteistyöoppimista työskentelyn tapahtuessa pienryhmässä. 

Virtuaalitodellisuus edisti abstraktien käsitteiden oppimista. Oppimisvaikeudet on otettu huomioon, 

sillä koe mahdollistaa rajattoman määrän toistoja. (Civelek, T. et al., 2014) 

Simulaatioita käytettäessä oppilaiden aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä simulaatioiden 

käyttö tutkimussykliä muistuttavalla tavalla vaikuttaa positiivisesti oppilaiden asenteisiin 

simulaatioiden vaikutuksesta heidän motivaatioonsa ja heidän ymmärrykseensä. (Rutten, N. & Veen, 

J. & van Joolingen, W., 2015) 

Ilman opetettavaan aiheeseen liittyvää laboratoriotyötä, luennointi perinteisessä luokkaopetuksessa 

voi olla monotonista ja tylsää. Laboratoriotyöskentely antaa mahdollisuuksia ryhmätyöskentelyyn ja 
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ideoiden vaihtoon suullisesti. Valitettavasti rajallisen ajan ja resurssien vuoksi kokeellisessa 

työskentelyssä usein jännittäviksi ja innovoiviksi tarkoitetut kokeet muuttuvat keittokirjatyylisiksi 

step-by-step kokeiksi. Mikrotietokonelaboratoriotyöt vähentävät datan keräämiseen ja 

visualisointiin käytettävää aikaa ja auttavat kuvaajien sovituksessa ja ongelmanratkaisussa. Lisäksi 

oppilaat suosivat kännyköiden käyttöä opiskelijatöiden tekemisessä muihin laitteisiin verrattuna. 

(Liu, C.et al., 2017) 

4.5 Muita hyötyjä ja etuja 

Koulukontekstissa ei ole mahdollista eikä mielekästä tutkia vaarallisia ilmiöitä fyysisesti. Näitä 

voidaan kuitenkin käsitellä turvallisesti tietoteknologian avulla. Virtuaalitodellisuus ja simulaatiot 

mahdollistavat vaarallisten, kalliiden tai fyysisesti mahdottomien kokeiden tekemisen lyhyessä 

ajassa, ihmismittakaavaan tiivistettynä sekä kustannustehokkaasti. (Dalgarno, B. & Lee, M., 2010; 

de Jong, T. et al., 2013; Gregorcic, B., Haglund, J., 2018) Myös sellaisten ilmiöiden visualisointi, 

joita ei muuten pystyttäisi havaitsemaan, vaikuttaa positiivisesti oppimiseen. (Rutten, N. & van 

Joolingen, W. & Veen, J., 2012) Kustannustehokkuus seuraa mahdollisuudesta toistaa koeasetelma 

rajattoman monta kertaa, ilman mittausvälineiden kulutusta sekä huomiosta, että on kätevämpää 

ohjelmoida simulaatio, jossa on 99 kappaletta eri virtapiirejä oppilaille tutkittavaksi kuin rakentaa 

99 kappaletta mustia laatikoita samaan tarkoitukseen. (Harrison, M., 2018) Simulaatiot tukevat 

myös siirtymistä konkreettisesta abstraktiin ajatteluun, esimerkiksi simulaation virtapiirissä voi olla 

aluksi hehkulamppuja, mutta myöhemmin lamppujen tilalle vaihdetaan vastukset. (Jaakkola, T. & 

Veermans, K., 2020; Veermans, K. & Jaakkola, T., 2016) 
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5 Tulosten tarkastelua ja johtopäätökset 

Kirjallisuuskatsauksen tulokset tukevat teoriaosiossa esitettyjä näkemyksiä. Konstruktivistista 

oppimiskäsitystä seuraten tutkimusten oppimistuloksiin ja tutkittavien asenteisiin sekä motivaatioon 

vaikutti positiivisesti ei-spesifit, toisin sanoen avoimet, tutkimusongelmat, aktiivinen osallistuminen 

ja opettajan tuki oppimisen aikana. Multimediaoppimisen teorian mukaisesti tutkittavilla oli 

haasteita simulaatioiden monen muuttuvan osion kanssa silloin kun muutokset tapahtuivat lyhyen 

ajan sisällä. Esiin nousi myös IT-sovellusten hyödyntämien abstraktin tiedon esittämisessä, 

motivaation herättämisessä ja rajallisen materiaalin ja henkilöstön optimoinnissa. 

Tutkimuksissa nostettiin esille opettajien rooli tarkoituksenmukaisten työtapojen valinnassa, mikä 

sopii opetussuunnitelmien laveisiin ohjeisiin käytettävistä työtavoista ja tukimateriaaleissa 

esiteltyjen kokeellisten tutkimusten asemasta esimerkkeinä. Opettajan täytyy hallita sisällön ja 

pedagogiikan lisäksi teknologia, jotta työtapojen valinta helpottuu. Kuitenkaan teknologian käytön 

ei pitäisi olla itsetarkoitus vaan työtapojen tulisi olla tarkoituksenmukaisia. 

Tutkielmassa onnistuttiin keräämään melko kattavalta tuntuva aineisto, vaikkakin alun perin 

suunniteltuun laajuuteen ei päästykään. Toisaalta ulkopuolelle jääneitä sovelluksia kuten 

tuutorointiohjelmia ja hypermediasysteemejä näkyi katsauksen ulkopuolelle jätetyissä alakoulua ja 

yliopisto-opintoja käsitelleissä tutkimuksissa, e-kirjat ja taulukkolaskentaohjelmat ovatkin jo 

yleisessä käytössä kouluissa. 

Tuloksia voidaan hyödyntää tutustuttaessa simulaatioiden ja virtuaalitodellisuuden käyttöön 

opetuksessa, millaisesta käytöstä on oppimisen kannalta hyötyä. Koulujen resurssien ja opetukseen 

käytettävissä olevan ajan ollessa rajalliset, opetussuunnitelman sekä tukimateriaalien perusteella 

simulaatioiden käyttö on perusteltavaa. 

Kirjallisuuskatsauksen tutkimuksista yhdessä pohdittiin opetuskäyttöön tarkoitettujen 

simulaatioiden ohella opetuspelien suunnitteluperiaatteita. Kun peruskoululaisten ohjelmoinnin 

opetuksessa hyödynnetään opetussuunnitelman mukaan pelillisyyttä ja opetuspelejä, alkaa 

miettimään, voisiko niitä hyödyntää myös fysiikan oppimisessa jollakin tavoin. Myös 

keinotodellisuuden käyttö voisi olla mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe. 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin IT-sovellusten käyttöä fysiikan oppimisessa ja opetuksessa. 

Kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella IT-sovellusten, tarkemmin simulaatioiden, 

virtuaalitodellisuuden ja mobiililaitteiden, käyttäminen on oppimisen kannalta perusteltua 

yläkoulussa ja lukiossa. Oppimista tukee sovellusten ja opettajan ohjaus ja tuki sovellusten 



23 

 

käyttäjälle, sekä sovellusten hyödyntäminen yhdessä perinteisten kokeellisten töiden kanssa. IT-

sovelluksien käytöllä oli positiivinen vaikutus asenteisiin ja motivaatioon. Ne myös mahdollistavat 

normaalisti vaikeasti toteutettavien, fyysisesti mahdottomien, vaarallisten tai kalliiden kokeiden 

toteuttamisen. Lisäksi IT-sovellukset toivat lisää mahdollisuuksia itseopiskeluun. Kuitenkin 

opettajan ohjaus ja tuki sovellusten käyttäjälle on tärkeää virhekäsitysten välttämiseksi. 
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