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1 Johdanto 

 

Suomalaisessa opetuksessa oppikirjalla on ollut perinteisesti keskeinen asema  

(Heinonen, 2005), ja niitä enenemissä määrin tukevat tai korvaavat e-kirjat ja 

muut sähköiset oppimateriaalit. Fysiikan oppikirjoissa opiskeltavia kohteita, ku-

ten tiettyjä käsitteitä tai ilmiöitä, koskevaa tietoa esitetään eri muodoissa. Perin-

teisesti näitä erilaisia muotoja ovat olleet esimerkiksi tekstit, valokuvat, dia-

grammit ja yhtälöt, mutta sähköisissä oppimateriaaleissa esimerkiksi myös vi-

deot ja simulaatiot toimivat tiedon esittämisessä. Kaikki edellä mainitut ovat 

esimerkkejä representaatioista. Erilaisilla representaatioilla voidaan välittää te-

hokkaasti tietoa kohteesta ja erilaisista näkökulmista, mutta niillä on myös päät-

telyä tukeva vaikutus (Bibby & Payne, 1993; Chittleborough & Treagust, 2008; 

Kuo et al., 2017; Nilsen et al., 2013). Representaatiot ovat luonnollinen osa fy-

siikan opetusta myös muista kuin edellä mainituista syistä (Opfermann et al., 

2017). 

 

Representaatioita voidaan käyttää opetuksessa myös niin, että samaa kohdetta 

tarkastellaan useammalla representaatiolla, jotka yhdessä tuottavat toivottua 

oppimista. Tällaista useamman representaation kokonaisuutta kutsutaan moni-

representaatioksi (Ainsworth, 2014). Tutkimusten valossa monirepresentaatioil-

la voidaan tukea oppimista ja ongelmanratkaisua (Kohl & Finkelstein, 2008; 

Leone & Gire, 2006; Ploetzner et al., 1999), mutta useissa tapauksissa niiden 

hyödyntäminen edellyttää opiskelijalta aikaa ja ponnistelua (Ainsworth, 2014). 

Edellä mainittujen syiden vuoksi tässä tutkielmassa tutkittiin, minkälaisia säh-

kömagnetismiin liittyviä representaatioita käytössä olevissa lukion fysiikan säh-

köisissä oppimateriaaleissa on, muodostavatko representaatiot monirepresen-

taatioita ja mitkä ovat kyseisten representaatioiden roolit opetuksessa eli peda-

gogiset funktiot. Tutkimusmenetelmänä oli laadullinen sisällönanalyysi, jossa 

tarkastelun kohteena olivat erikseen yksittäisten representaatioiden rakenteet ja 

monirepresentaatioiden pedagogiset funktiot. Tavoitteena oli tulosten valossa 

selvittää, olisiko oppimateriaaleissa kehittämisen varaa representaatioiden suh-

teen ja kuinka opettajan on kiinnitettävä oppimateriaalien representaatioihin 

huomiota suunnitellessaan opetustaan ja siinä käytettäviä muita materiaaleja. 
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Maisterintutkielma alkaa esittämällä luvussa 2 sen teoreettista taustaa liittyen 

oppikirjan rooliin, representaatioihin ja monirepresentaatioihin. Representaatioi-

ta ja monirepresentaatioita käsitellään kyseisessä luvussa sekä yleisemmin että 

osana opetusta. Lisäksi esitellään yksittäisten representaatioiden rakenteellista 

luokittelua sekä monirepresentaatioiden pedagogisten funktioiden luokittelua. 

Teoreettisen taustan jälkeen esitellään siitä nousseen tutkimustarpeen, -

kysymykset ja tavoitteen luvussa 3. Tutkimuksessa käytössä ollutta aineistoa ja 

sen rajausta esitellään luvussa 4 yhdessä sovelletun tutkimusmenetelmän ja 

tutkimusprosessin kuvaamisen kanssa. Tutkimustuloksia ja niiden tulkintaa kä-

sitellään keskittyen oppimateriaaleihin erikseen ja niiden vertailuun luvussa 5 si-

ten, että luku 5.1 keskittyy representaatioiden rakenteisiin, luku 5.2 pedagogisiin 

funktioihin ja luku 5.3 monirepresentaatioiden rakenteisiin. Pohdintaluku jakau-

tuu vastaavasti kuin tutkimustuloksia ja niiden tulkintaa käsittelevä luku, mutta 

näiden lisäksi muita tutkimuksen aikana esiin nousseita havaintoja pohditaan 

luvussa 6.4 ja kokonaisuudessaan tutkielman luotettavuutta luvussa 6.5. Koko 

tutkielman yhteenvetona sekä tutkimustuloksiin ja teoreettiseen taustaan noja-

ten johtopäätöksiä esittelevänä lukuna toimii luku 7. Kyseisessä luvussa esite-

tään representaatioita ja monirepresentaatioita koskien päätelmät oppimateriaa-

lien ja opetuksen kehittämisestä siten, että opiskelijat voisivat saada parempaa 

tukea oppimiseen. 
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2 Teoreettinen tausta 

 

Tutkielman teoreettisessa taustassa käsitellään oppikirjan roolia, representaati-

oita ja monirepresentaatioita sekä niiden käyttöä opetuksessa. Lisäksi esitellään 

representaatioiden luokittelutapoja. 

 

2.1 Oppikirjan rooli opetuksessa 

 

Oppikirja tarkoittaa oppimistarkoituksiin tehtyä teosta. Oppikirjojen asemaa pe-

rusopetuksessa on tutkinut esimerkiksi Juha-Pekka Heinonen (2005). Hän esit-

tää väitöskirjansa tulosten perusteella, että oppikirja määräsi opetettavat asiat, 

etenemisjärjestyksen ja ohjasi opetuksessa käytettäviä opetusmenetelmiä. Ete-

nipä opetus oppikirjan järjestystä noudattaen tai koulun omien opetussuunni-

telmien pohjalta oppikirjaa soveltuvin osin hyväksikäyttäen, oppilaat joka ta-

pauksessa opiskelivat asiat yleensä oppikirjasta. Jos asiat opiskeltiin oppilaan 

omasta vihkosta tai tehtävät tehtiin vihkoon, sisältö ja ideat vihkotöihinkin oli 

usein saatu oppi- ja tehtäväkirjoista tai opettajan oppaista.  

 

Etäopetuksessa oppikirjojen rooli on luultavasti jopa suurempi kuin perinteises-

sä lähiopetuksessa. Voidaan myös olettaa, että Heinosen havainnot eivät päde 

pelkästään perinteisille painetuille oppikirjoille, vaan myös sähköisille oppimate-

riaaleille, kuten e-kirjoille. Sähköiset oppimateriaalit tukevat ja korvaavat ope-

tuksessa enenemissä määrin perinteisiä oppikirjoja, minkä vuoksi tämä tutkiel-

ma keskittyy nimenomaan sähköisiin oppimateriaaleihin. 

 

Yleisesti oppikirjan asemasta suomalaisessa perusopetuksessa on kuitenkin 

vain vähän tutkimusta. Karvonen ym. (2017) analysoivat 171 suomalaisessa pe-

rusopetuksessa käytettyihin oppi- ja työkirjoihin sekä opettajanoppaisiin liittyvää 

tieteellistä tutkimusta, jotka on julkaistu vuodesta 1970 vuoteen 2015 ulottuvalla 

ajanjaksolla. He huomasivat, että vain noin kymmenesosa katsaukseen valikoi-

tuneista töistä kartoitti oppilaille ja opettajille suunnattujen kyselyiden ja haastat-

telujen avulla oppimateriaaleihin ja niiden käyttämiseen liittyviä käsityksiä ja ko-
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kemuksia. He toteavatkin oppimateriaalitutkimuksen kentässä oleviksi merkittä-

viksi aukoiksi esimerkiksi seuraavat: 

1. oppimateriaalien roolista opetuksen suunnittelussa on hyvin vähän tut-

kimustietoa eikä esimerkiksi sitä, millä tavoin opettajat hyödyntävät op-

pimateriaaleja oppisisältöjen jäsentämisessä tai oppituntien pedagogis-

ten aktiviteettien suunnittelussa, ole tutkittu lainkaan. 

2. sitä, millä tavoin oppilaat käyttävät oppimateriaaleja opiskellessaan op-

pitunneilla ja niiden ulkopuolella tai millä tavoin he tulkitsevat niiden vä-

littämiä sisältöjä, ei ole juurikaan tutkittu. 

 

Tulostensa seurauksena he tulkitsevat, että vallalla on lähes itsestäänselvyy-

deksi muodostunut oletus oppimateriaalien voimasta määrittää oppisisältöjä ja 

oppituntiaktiviteetteja. 

 

Niiden tulosten perusteella, mitä oppikirjojen asemasta opetuksessa on, voi-

daan kuitenkin sanoa, että oppikirjalla on jokseenkin keskeinen asema opetuk-

sessa. Toki tässä suhteessa koulujen ja opettajien välillä on varmastikin eroja. 

Oppikirjan keskeisen aseman vuoksi onkin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, 

miten asiat oppikirjassa ja yleisemminkin oppimateriaaleissa esitetään. Fy-

siikassa esimerkiksi käsitteitä, ilmiöitä ja malleja esitetään monilla erilaisilla rep-

resentaatioilla. 

 

2.2 Representaatiot ja monirepresentaatiot 

 

Representaatio on keskeinen käsite sekä kognition- että tieteentutkimuksessa. 

Representaatio edustaa kohdettaan ja se voi olla mielen sisäinen tai ulkoinen. 

Mielen sisäiset representaatiot viittaavat esimerkiksi oppijan rakentamiin men-

taalisiin malleihin koskien tiettyä oppisisältöä  (Opfermann et al., 2017). Mielen 

ulkoiset representaatiot määritellään ympäristössä oleviksi tarkoituksellisesti 

luoduiksi objekteiksi, kuten kirjoitetut tekstit ja kuvat, jotka edustavat esimerkiksi 

tiettyä informaatiota tai käsitettä (Zhang, 1997). 

 



5 

 

Tämä maisterintutkielma käsittelee representaatioita sähköisissä oppimateriaa-

leissa, joten jatkossa viittaan representaatioilla nimenomaan mielen ulkoisiin 

representaatioihin. 

 

Tieteen tekemisessä ja erityisesti tieteellisessä keskustelussa on tehokasta 

käyttää joustavasti erilaisia representaatiota. Matemaattisissa luonnontieteissä 

yleisiä representaatioita ovat esimerkiksi tekstit, valokuvat, erilaiset diagrammit 

ja yhtälöt. Sen sijaan nimenomaan fysiikassa käytettyjä representaatioita ovat 

esimerkiksi piirikaaviot, voimakuviot ja energiakaaviot. Kullakin representaatiolla 

on omat ominaisuutensa ja merkityksensä, minkä vuoksi niitä voidaan käyttää 

tietyissä tieteellisissä tarkoituksissa. Esimerkiksi diagrammit sopivat mallien 

esittelyyn ja selittämiseen, kun taas graafit helpottavat muuttujien välisten re-

laatioiden esittämistä (Chittleborough & Treagust, 2008), ja kuvan muodostumi-

nen peilien ja linssien kautta voidaan helposti esittää piirroksella, kun taas mitat-

tavien suureiden väliset suhteet voidaan esittää helposti yhtälöinä (Kuo et al., 

2017). Sen lisäksi, että representaatiot tehostavat tieteellistä keskustelua, ne 

toimivat myös ajattelun ja teoretisoinnin tukena. Erityisesti tämä koskee mate-

maattisia representaatioita, koska matemaattista mallinnusta käytetään fysikaa-

listen ilmiöiden kuvaamiseen ja muuttujien suhteiden selittämiseen, ilmiöitä kä-

sitellään matemaattisesti ja toisaalta matemaattisia malleja tulkitaan fysikaali-

sesti (Nilsen et al., 2013). Esimerkiksi monimutkaisten kausaalisten riippuvuuk-

sien päättely mahdollistuu matemaattisten mallien avulla. Eri representaatiot siis 

edustavat kohdettaan korostaen eri puolia ja mahdollistaen erilaista päättelyä, 

mistä johtuen fysiikassa ja sen opetuksessa käytetään usein monia erilaisia rep-

resentaatioita rinnakkain. 

 

Monirepresentaatio tarkoittaa useammasta representaatiosta koostuvaa koko-

naisuutta, jossa olennaista on representaatioiden välinen suhde. Monirepresen-

taatioiden tarjoama hyöty johtuu representaatioiden erilaisista ominaisuuksista. 

Esimerkiksi tekstillä voidaan luoda konteksti kuvalle tai mittaustuloksista muo-

dostetulla kuvaajalla voidaan tukea fysikaalisen ilmiön tulkitsemista. 
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2.2.1 Representaatiot ja monirepresentaatiot fysiikan opetuksessa 

 

Fysiikan opetuksessa on luontevaa käyttää erilaisia representaatioita. Monet 

käsitteet, prosessit tai suhteet ovat ymmärrettävissä nopeammin jonkinlaisella 

visuaalisella representaatiolla, koska sen välittämän tiedon esittäminen sanoilla 

tai demonstraatioilla veisi huomattavasti enemmän aikaa. Lisäksi opiskelijat voi-

vat valita representaatioista itselleen oppimisen kannalta sopivimmaksi koke-

mansa, kun niitä on useampia tarjolla. (Opfermann et al., 2017) 

 

Monirepresentaatioilla opiskelussa samaa opiskeltavaa kohdetta tarkastellaan 

eri representaatioilla. Fysiikassa opiskeltava kohde voi olla esimerkiksi käsite tai 

ilmiö. Tietyntyyppiset representaatiot mahdollistavat tilanteen kannalta relevan-

tin informaation esittämisen ja tehokkaamman oppimisen. Esimerkiksi taulukois-

ta ja diagrammeista yksinkertaisen laitteen käyttöä opiskelleet opiskelijat tunnis-

tivat vialliset komponentit nopeammin kuin he, jotka opiskelivat saman tiedon 

täsmällisistä sanallisista säännöistä (Bibby & Payne, 1993). Myös Sirait ja Hara-

tua (2016) havaitsivat, että useampaa kuin yhtä representaatiota käyttäneet 

opiskelijat menestyivät paremmin kinematiikkaan ja dynamiikkaan koskevassa 

ongelmanratkonnassa. Kuten aiemmin todettu, representaatiolla on omat omi-

naisuutensa ja merkityksensä, minkä vuoksi erilaiset representaatiot voivat ko-

rostaa erilaisia puolia opiskeltavasta kohteesta ja auttaa ymmärtämään kohdet-

ta monipuolisemmin. Monirepresentaatiot rohkaisevat opiskelijaa kokeilemaan 

useampia lähestymistapoja ongelmanratkaisussa, ja jäsentämään tietoa sekä 

uudelleen esittämään ongelman useilla tavoilla (Kohl & Finkelstein, 2008). 

 

Ploetzer ym. (1999) tunnistivat opiskelijoiden ongelmanratkaisuun liittyen kaksi 

kykyä, jotka erottivat hyvin suoriutuvat heikommin suoriutuvista. Näistä kyvyistä 

ensimmäinen on kvalitatiivisten representaatioiden muodostaminen. Hyvin suo-

riutuvat opiskelijat muodostivat heikommin suoriutuvia opiskelijoita enemmän 

kvalitatiivisia representaatioita tehtävien teon aikana ja oletettavasti saivat niistä 

tukea kvantitatiivisessa päättelyssä. Heikommin suoriutuneet opiskelijat eivät 

lähes ollenkaan muodostaneet, ja siten hyödyntäneet, kvalitatiivisia represen-

taatioita, vaan keskittyivät kvantitatiivisiin representaatioihin. Välttämättä kvalita-
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tiivisten representaatioiden määrä ei sinällään selitä eroa pärjäämisessä. Esi-

merkiksi De Leone ja Gire (2006) eivät löytäneet merkittävää korrelaatiota on-

gelmanratkaisussa käytettyjen kvalitatiivisten representaatioiden määrän ja oi-

keiden vastausten välillä, mutta virheet olivat erilaisia representaatioiden käyttä-

jien ja heidän, jotka eivät käyttäneet, välillä. 

 

Toinen suoriutumiseen vaikuttanut kyky, jonka Ploetzer ym. (1999) tunnistivat, 

oli kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten representaatioiden välittämän tiedon yhdis-

täminen. Tätä tukien myös De Leone ja Gire  (2006) huomasivat opiskelijoiden, 

jotka käyttivät kvalitatiivisia representaatioita kvantitatiivisten representaatioiden 

kanssa, onnistuneen paremmin ongelmanratkonnassa. 

 

Ylipäätään ongelmanratkaisussa on tärkeää representaatioiden oikeanlainen 

hyödyntäminen. Esimerkiksi Rosengrant ym. (2009) huomasivat, että mekanii-

kan ongelmanratkaisussa voimakuviot oikein piirtävät opiskelijat onnistuivat teh-

tävissä paremmin kuin muut. Voimakuvion väärin piirtäneet opiskelijat pärjäsivät 

jopa huonommin kuin he, jotka eivät piirtäneet vastauspaperiin ollenkaan voi-

makuviota. 

 

Myös noviisien ja asiantuntijoiden välillä on eroa siinä, kuinka he käyttävät rep-

resentaatioita. Kohl ja Finkelstein  (2008) tutkivat haastattelemalla asiantuntijoi-

ta ja noviiseja, jotka ratkoivat kahdenlaisia ongelmatehtäviä. Sellaisia, joissa 

monirepresentaatioita ei tarvitse itse tuottaa, ja sellaisia, joissa pitää. He analy-

soivat, minkälaisia ja miten koehenkilöt käyttivät representaatioita. Asiantuntijoi-

den ja noviisien representaatioiden käyttö oli tutkijoiden arvion mukaan osin yl-

lättävän samankaltaisia. Esimerkiksi molemmat ryhmät hyödynsivät merkittä-

västi useita representaatioita. Eroksi he havaitsivat, että asiantuntijat olivat jous-

tavampia siinä, mistä aloittavat ongelmanratkonnan ja liikkuvat ketterämmin 

käytössä olevien representaatioiden välillä. Noviisit sen sijaan liikkuvat yhteen-

sä useamman representaation välillä, minkä perusteella vaikuttaisi siltä, että 

noviisit kokevat tarpeelliseksi aloittaa mahdollisesti itselleen tutuimmasta repre-

sentaatiosta, mutta ongelmanratkonnan aikana eivät ole varmoja, kuinka edetä. 
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Jotta opiskelijat voisivat sada hyötyä monirepresentaatioiden käytöstä, tulisi 

heidän ymmärtää erilaisia monirepresentaatioihin perustuvia opetusstrategioita 

(Van Heuvelen & Zou, 2001). Eli pelkästään monirepresentaatioiden esittämi-

nen opiskelijoille ei välttämättä johda toivotun ymmärryksen saavuttamiseen, 

vaan opiskelijan tulee tiedostaa monirepresentaatioon kuuluvien representaati-

oiden välinen suhde. Opetuksessa huomioon otettavaa on kuitenkin se, että 

opettajan avusta huolimatta opiskelijat eivät aina ymmärrä representaatioiden 

välistä suhdetta (Treagust et al., 2003). Treagust ym. esittivätkin havaintojensa 

pohjalta, että opiskelijoiden konkreettiset kokemukset tulisi linkittää abstraktim-

piin representaatioihin niiden välisen suhteen ymmärtämisen tukemiseksi. 

 

Näistä päätelleen voidaan kiteyttää, että fysiikan opetuksessa erilaisten repre-

sentaatioiden käyttäminen on luontevaa ja niiden ominaisuuksista johtuen eri-

laisten representaatioiden ja monirepresentaatioiden käyttäminen on hyödyllistä 

oppimisen ja ongelmanratkonnan kannalta, mutta opiskelijoiden on saatava tu-

kea tunnistaakseen representaatioiden välisiä yhteyksiä monirepresentaatioiden 

hyödyntämiseksi. 

 

2.2.2 Representaatioiden ja monirepresentaatioiden luokittelu 

 

Koska fysiikassa käytetään erilaisia representaatioita ja niillä on omat ominai-

suutensa, on hyödyllistä ymmärtää, minkälaisia nämä ominaisuudet ovat ja 

missä rooleissa representaatioita voidaan käyttää. Representaatioita voidaankin 

luokitella useilla tavoilla. Luokittelut voivat keskittyä yksittäisiin representaatioi-

hin tai representaatioihin kokonaisuutena ja luokittelua voidaan tehdä rakenteel-

lisin perustein tai funktionaalisin perustein. Eräitä rakenteellisia luokittelutapoja 

ovat esimerkiksi jaottelut deskriptiivinen - depiktiivinen (Schnotz, 2014), visuaa-

linen - tekstuaalinen (Mayer, 2014) ja staattinen - liikkuva (Ainsworth, 2014). 

Tässä tutkielmassa yksittäisten representaatioiden rakenteellisessa luokittelus-

sa hyödynnetään Lohsen ym. (1994) esittämää visuaalisten representaatioiden 

11 kategoriaa, koska se ei pohjaudu vain tutkijoiden omaan intuitioon, vaan 

useamman koehenkilön luokitteluun, ja lisäksi sen kategorioihin liittyviä ominai-
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suuksia on tunnistettu. Kyseistä taksonomiaa ja erilaisten representaatioiden 

ominaisuuksia esitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. 

 

Funktionaalisia luokitteluja ovat esimerkiksi diagrammien 12 roolia  (Cheng, 

1996), kuvien viisi funktiota  (Levin et al., 1987) ja representaatioiden kolme pe-

dagogista funktiota  (Ainsworth, 2014). Cheng analysoi mahdollisia rooleja, joita 

diagrammit voivat toteuttaa, ja tunnisti 12 avainroolia, kuten fyysisen kokoonpa-

non näyttämisen ja lukuarvojen esittämisen. Levinin ym. taksonomia koostuu 

viidestä roolista, joita kuvaa ja tekstiä yhdistävät representaatiot noudattavat. 

Tämä tutkielma keskittyy yksittäisten representaatioiden rakenteiden lisäksi sii-

hen, minkälaisia representaatioiden väliset suhteet ovat, joten funktionaalisista 

taksonomioista soveltuvin on Ainsworthin kolmen pedagogisen funktion takso-

nomia. Kyseistä taksonomiaa esitellään tarkemmin luvussa 2.2.2.2. 

 

2.2.2.1 Visuaalisten representaatioiden taksonomia 

 

Lohse ym. (1990) keskittyivät tutkimuksessaan luokittelemaan visuaalista tietoa 

kategorioihin perustuen niiden rakenteeseen, niiden esittämän sisällön sijaan. 

He kiinnittivät huomion siihen, kuinka ihmiset luokittelevat visuaalisia represen-

taatioita merkityksellisiin, hierarkkisesti rakentuneisiin kategorioihin.  Koehenki-

löiden antamien, representaatioiden samankaltaisuuksia kuvaavien, pisteytyk-

sien perusteella he tunnistivat kuusi visuaalisten representaatioiden peruskate-

goriaa: kuvaajat, taulukot, kartat, diagrammit, verkot ja symbolit. Lisäksi he tun-

nistivat kaksi ulottuvuutta, jotka erottavat nämä peruskategoriat toisistaan. Yksi 

ulottuvuus oli esitetyn tiedon jatkuvuus, eli kuinka jatkuvaa tai epäjatkuvaa rep-

resentaation esittämä tieto on. Toinen ulottuvuus oli tehokkuus, eli kuinka te-

hokkaasti representaatio välittää tietoa. 

 

Myöhemmässä tutkimuksessa Lohse ym. (1994) vahvistivat aiemmin tunnista-

mansa peruskategoriat ja tunnistivat lisäksi uusia kategorioita siten, että lopulli-

nen taksonomia sisälsi 11 visuaalisten representaatioiden kategoriaa. Käytän-

nössä kyseisessä tutkimuksessaan 16 koehenkilöä nimesi, arvioi ja järjesteli it-

senäisesti 60 graafista representaatiota. Arviointivaiheessa koehenkilöt arvioivat 
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kunkin representaation kymmenellä yhdeksän pisteen Likert-asteikolla. Asteikot 

olivat: 

• avaruudellinen - epäavaruudellinen 

• epäajallinen - ajallinen 

• vaikea ymmärtää - helppo ymmärtää 

• konkreettinen - abstrakti 

• jatkuva - epäjatkuva 

• houkutteleva - ei houkutteleva 

• korostaa kokonaisuutta - korostaa osia 

• epänumeerinen - numeerinen 

• staattinen rakenne - dynaaminen prosessi 

• välittää paljon tietoa - välittää vähän tietoa 

 

Järjestelyvaiheessa koehenkilöille esitettiin pöydällä kaikki representaatiot sa-

tunnaisesti levitettynä. Koehenkilöiden tuli järjestellä samankaltaiset represen-

taatiot omiin ryhmiin. Alustavat järjestelyn jälkeen heidän tuli kuvailla jokaista 

ryhmää ja selittää, miksi ryhmän representaatiot olivat samankaltaisia. Järjeste-

lytehtävä jatkui suurempiin ryhmiin, kunnes kaikki representaatiot muodostivat 

yhden suuren ryhmän. 

 

Luokittelussa ilmenneet 11 kategoriaa olivat: kuvaajat, taulukot, graafiset taulu-

kot, aikakaaviot, verkot, rakennediagrammit, prosessidiagrammit, kartat, karto-

grammit, symbolit ja fotorealistiset kuvat. Alla on esitelty kunkin kategorian mää-

rittelyä ja ominaisuuksien kuvailua. 

 

Kuvaajat esittävät numeerista tietoa karteesisessa- tai napakoordinaatistossa 

geometristen muotojen sijainnin ja suuruuksien avulla. Tyypillisiä kuvaajia ovat 

piirakkadiagrammit, pistekaaviot ja histogrammit. Informaatiota esittäessä ku-

vaajia pidetään usein vaihtoehtona taulukoille, mutta kuvaajat korostavat koko-

naisuutta enemmän kuin taulukot. 

 

Taulukot ovat sanojen, numeroiden, merkkien tai niiden yhdistelmien asetelmia, 

joilla esitetään useampia faktoja tai suhteita kompaktissa muodossa. Taulukois-

sa on vähemmän abstrakteja symbolinotaatioita kuin kuvaajissa. Taulukot ja-

kautuivat kahteen alakategoriaan: graafiset taulukot ja numeeriset taulukot. 
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Pääero näiden välillä on siinä, kuinka numeerinen informaatio on ilmaistu. Graa-

fisessa taulukossa voidaan esimerkiksi käyttää värejä informaation välittämi-

seen, kun taas numeerisissa taulukoissa ei. Koehenkilöt arvioivat taulukoiden 

välittävän paljon tietoa, mutta pitivät graafisia taulukoita houkuttelevampina kuin 

numeerisia taulukoita. 

 

Aikakaaviot esittävät ajallista informaatiota. Taulukoista ne eroavat juuri ajalli-

suuden painottamisella. Esimerkiksi Ganttin kaavio on aikakaavio, jolla voidaan 

esittää kunkin tapahtuman pituutta niitä vastaavien pylväiden pituuksien avulla. 

 

Verkot esittävät sen komponenttien välisiä suhteita. Komponenttien suhteet on 

esitetty viivoilla, nuolilla, niiden läheisyydellä, samankaltaisuudella tai rajauksel-

la. Näistä esimerkkejä ovat vuokaaviot ja datamallit. Koehenkilöt kokivat verkko-

jen välittävän paljon informaatiota. 

 

Rakennediagrammit ovat staattisia kuvauksia fysikaalisista kohteista. Niissä 

avaruudellinen informaatio vastaa kohteen todellisia ulottuvuuksia. Esimerkkejä 

näistä ovat poikkileikkaus moottorista tai sydämestä. Rakennediagrammit välit-

tävät paljon avaruudellista, epänumeerista, konkreettista informaatiota. 

 

Prosessidiagrammit kuvastavat fysikaalisten kohteiden keskinäistä suhdetta ja 

prosesseja. Avaruudellinen informaatio kuvastaa prosessidiagrammin kohteiden 

dynaamista, jatkuvaa tai hetkellistä suhdetta.  

 

Kartat ovat symbolisia representaatioita fysikaalisesta geografiasta. Kartat välit-

tävät maantieteellisiä piirteitä symbolein ja kirjaimin.  

 

Kartogrammit ovat avaruudellisia karttoja, jotka esittävät kvantitatiivista infor-

maatiota. Kartogrammit eroavat kartoista niin, että niissä esitetään numeerinen 

informaatio varsinaisen pohjakartan päällä. Koehenkilöt kokivat kartogrammit 

vaikeammin ymmärrettäväksi kuin kartat. 
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Symbolit antavat kuvalle yhden tulkinnan tai merkityksen. Jokainen symboli tar-

joaa uniikin leiman visuaaliselle representaatiolle. Symboleja käytetään, kun nii-

den merkitys on ilmeinen kohdeyleisölle. Yleisesti koehenkilöt kokivat symbolit 

houkuttelevina, mutta vähän informaatiota välittävinä. 

 

Fotorealistiset kuvat vastaavat visuaalisesti mahdollisimman paljon fyysistä to-

dellisuutta. Fotorealistisen kuvan välittämää informaatiota rajoittaa sen koko, 

muoto ja tarkkuus, jonka määrittää kuvan resoluutio. Fotorealistiset kuvat eivät 

aina ole valokuvia, vaan esimerkiksi tietokoneohjelmalla luodut kuvat voidaan 

myös luokitella fotorealistisiin kuviin. Koehenkilöt arvioivat fotorealistiset kuvat 

avaruudellisina, houkuttelevina, epänumeerisina ja erittäin vähän, jopa symbo-

leja vähemmän, tietoa välittävinä representaatioina.  

 

2.2.2.2 Representaatioiden pedagogiset funktiot 

 

Yksittäisten representaatioiden ominaisuuksista ei voida vielä päätellä, mikä on 

kunkin representaation rooli opetuksessa etenkään suhteessa muihin represen-

taatioihin. Tämän vuoksi tässä tutkielmassa tarkastellaan myös representaatioi-

den pedagogisia funktioita. Representaation pedagoginen funktio tarkoittaa ky-

seisen representaation roolia osana opetuksessa käytettävää monirepresentaa-

tiota. Ainsworthin (2014) taksonomian mukaan representaatiot voivat toteuttaa 

täydentävää-, rajoittavaa-, rakentavaa funktiota tai useampaa näistä samanai-

kaisesti. Alun perin Ainsworth esitti taksonomiansa 1999 ja hioi sitä 2006 osana 

DeFT-viitekehystä (Design, Functions, Tasks), joka keskittyi monirepresentaati-

oihin opetuksessa niiden suunnittelun, funktioiden ja kognitiivisten tehtävien nä-

kökulmasta. Hänen pedagogisten funktioiden taksonomiansa jakautuu pääfunk-

tioista edelleen tarkemmin määriteltyihin funktioihin, mutta tässä tutkielmassa 

rajaudutaan tarkastelemaan aineistossa esiintyviä pääfunktioita, joita esitellään 

seuraavaksi. 

 

 

 



13 

 

Täydentävä funktio 

 

Täydentävät monirepresentaatiot tukevat oppimista hyödyntämällä representaa-

tioiden välisiä eroja. Ne esittävät joko eri informaatiota, tai ne ovat laskennalli-

sesti erilaisia. Representaatioilla esitettävä informaatio voidaan jakaa esitettä-

väksi useilla representaatioilla yhden representaation sijaan, jolloin yksittäiset 

representaatiot yksinkertaistuvat. Esimerkiksi kappaleen paikka-aika-kuvaaja ja 

nopeus-aika-kuvaaja on mahdollista piirtää samaan koordinaatistoon siten, että 

pystyakselin asteikko edustaa sekä paikan että nopeuden arvoja. Tällöin datas-

ta riippuen on mahdollista, että kuvaajista toista on haasteellista tai käytännös-

sä mahdotonta tulkita. Sen sijaan, että paikkaa ja nopeutta esitettäisiin samassa 

koordinaatistossa, voidaan esittää kaksi erillistä koordinaatistoa, joissa ensim-

mäinen on omistettu kokonaan paikka-aika-kuvaajalle ja toinen nopeus-aika-

kuvaajalle. Tällöin kuvaajat on mahdollista skaalata niin, että niiden tulkintaa on 

helpompi suorittaa. Kyseisessä esimerkissä erilliset kuvaajat esittäisivät siis eri 

informaatiota kappaleen liikkeestä. On esitetty, että joissain tilanteissa opiskel-

tavan kohteen informaation pilkkominen useisiin yksinkertaisiin representaatioi-

hin on tehokkaampaa kuin yhden kompleksisen representaation käsittely, kun 

taas joissain tilanteissa päinvastoin (Ainsworth, 2014). Oleellista on myös ym-

märtää se, että ei ole olemassa universaalisti parasta representaatiota.  

 

Kuten mainittu täydentävää funktiota voivat toteuttaa myös representaatiot, jot-

ka esittävät samaa informaatiota, mutta ovat laskennallisesti erilaiset. Lasken-

nallisesti erilaiset representaatiot eroavat siinä, kuinka helppoa ja nopeaa pää-

telmien tekeminen on niiden avulla. Tämä erilaisuus voi myös ohjata päättelyä. 

Esimerkiksi kappaleen nopeutta koskeva informaatio voidaan esittää taulukon 

tai kuvaajan avulla. Kuitenkin taulukosta on helpompi lukea yksittäisten nopeuk-

sien arvoja kuin kuvaajasta, mutta kuvaajan avulla on helpompi tehdä päätelmiä 

esimerkiksi kappaleen liikkeen tasaisuudesta.  

 

Tässä tutkielmassa täydentävää funktiota toteuttaviksi representaatioiksi on 

luokiteltu sellaiset representaatiot, jotka sisältävät samasta kohteesta eri infor-
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maatiota tai tukevat erilaista päättelyä. Niiden sisältämän informaation yhdistä-

minen ei ole tämän funktion kannalta oleellista. 

 

Rajoittava funktio 

 

Rajoittavat monirepresentaatiot sisältävät vähintään kaksi representaatiota, jois-

ta yksi on entuudestaan tutumpi tai helppotajuisempi. Esimerkiksi kappaleen 

yksiulotteista liikettä esittävä kuvaaja voidaan tehdä helpommin ymmärrettäväk-

si, jos sen rinnalla esitetään esimerkiksi animaatio kappaleen liikkeestä. Ani-

maatiossa voidaan tuoda esille, että kappaleen etäisyys mitataan tietystä pis-

teestä ja etäisyyttä vastaa kuvaajan pystyakseli. Animaation aikana aika kuluu 

ja kuvaaja piirtyy etäisyyden mukaan. Tässä tapauksessa animaatio toimi help-

potajuisempana representaationa, jonka kytkeytyminen piirtyvään kuvaajaan 

havaitaan animaation avulla. Rajoittava funktio toimii vain, jos opiskelija ymmär-

tää representaatioiden välisen suhteen. Opetuksessa representaatioita esiteltä-

essä rajoittava funktio ei aina toteudu opiskelijoiden kohdalla, joiden taitotaso ei 

ole riittävän korkea (Prain & Waldrip, 2006). Jos siis kappaleen liike -

esimerkissä opiskelija ei ymmärrä, että kappaleen animaatio ja sen liikettä esit-

tävä kuvaaja liittyvät toisiinsa, niin animaatio ja kuvaaja eivät representaatioina 

toteuta onnistuneesti rajoittavaa funktiota. Helppotajuisempi tai tutumpi repre-

sentaatio voi joissain tilanteissa myös vaikeuttaa rajoittavan funktion toteutumis-

ta (Ainsworth, 2014). Esimerkiksi kappaleen liikettä tarkasteltaessa ideaalisesti 

siihen vaikuttavat vastusvoimat oletetaan usein merkityksettömiksi, kun taas ar-

jessa niillä on usein selvä vaikutus kappaleen liikkeeseen. Siten arkihavaintoon 

nojaava representaatio voi haitata ideaalitilanteen ymmärtämistä. 

 

Yksittäisen representaation käyttöön tottuneet opiskelijat saattavat hyötyä, jos 

tätä heidän hyvin tuntemaa representaatiota käytetään uusien representaatioi-

den ymmärtämisen tukena (Madden et al., 2011). Myös simulaatioympäristöillä 

voidaan auttaa rajoittavan funktion toteutumista. Esimerkiksi opiskelijat ymmär-

sivät kuvaajia paremmin, kun he työskentelivät tietokoneohjelmalla, joka mah-

dollisti representaatioiden reaaliaikaisen muuttumisen ja manipuloitavuuden 

(Brasell, 1987). Lisäksi entuudestaan tuntemattomia ja monimutkaisia represen-
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taatiota, sekä näihin reaaliaikaisesti vaikuttavia animaatioita ja syötettäviä luku-

arvoja, sisältävällä simulaatioympäristössä opiskelun huomattiin parantavan 

oppimista (van der Meij & de Jong, 2006). Jälkimmäisessä tutkimuksessa ky-

seinen oppimisympäristö ei kuitenkaan auttanut opiskelijoita rakentamaan sy-

vempää ymmärrystä, jota käsitellään tarkemmin seuraavan, rakentavan, funkti-

on kohdalla. 

 

Tässä tutkielmassa rajoittavaa funktiota toteuttaviksi representaatioiksi on luoki-

teltu sellaiset representaatiot, joista ensimmäinen on helpommin ymmärrettävä 

tai tutumpi kuin toinen, ja mistä johtuen ensimmäinen tukee toisen ymmärtämis-

tä. 

 

Rakentava funktio 

 

Rakentavat monirepresentaatiot sisältävät vähintään kaksi representaatiota, joi-

den välittämän informaation yhdistäminen tuottaa tavoiteltua ymmärrystä. Ky-

seinen ymmärrys on sellaista, joka olisi hankalaa saavuttaa yksittäisellä repre-

sentaatiolla eli se on siinä mielessä implisiittistä. Tätä ymmärrystä voidaan kut-

sua syvemmäksi ymmärrykseksi ja se voi koskea esimerkiksi tiettyä käsitettä, 

ilmiötä tai lakia. Esimerkiksi yksinkertaisia kappaleen liikkeen paikka-aika-

kuvaajia ja nopeus-aika-kuvaajia vertailemalla opiskelija saattaa huomata niiden 

liittyvän toisiinsa derivaatan kautta. Tällöin kuvaajat toteuttavat rakentavaa funk-

tiota tukiessaan yhtäältä niiden toisiinsa liittymisen ymmärtämistä ja toisaalta 

sen ymmärtämistä, että jälkimmäinen vastaa ensimmäisen derivaattafunktiota. 

Kuten rajoittava funktio, ei rakentava funktiokaan toimi, jos opiskelijat eivät ym-

märrä representaatioiden välistä yhteyttä. Useissa tapauksissa syvemmän ym-

märryksen saavuttaminen vaatii opiskelijalta aikaa ja ponnisteluja, minkä vuoksi 

opiskelijoita tulee tukea rakentavan funktion hyödyntämiseksi (Ainsworth, 2014). 

Edellisessä esimerkissä mainitun ymmärtämisen saavuttaminen ei luultavasti 

toteudu, jos opiskelijaa ei ohjata vertailemaan kuvaajia keskenään oikeasta nä-

kökulmasta. Myöskään pelkkä rakentavaa funktiota toteuttavien representaati-

oiden katselu ei välttämättä tuota parasta tulosta oppimisen kannalta, vaan sy-

vällisen ymmärryksen saavuttamiseksi opiskelijat voivat myös itse tuottaa toi-
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siinsa linkittyviä representaatioita esimerkiksi piirtämällä representaation tekstin 

pohjalta (Van Meter et al., 2006). Kappaleen liike -esimerkissä opiskelijat voisi-

vat laskea sopivien paikka-aika-kuvaajien kulmakertoimia eri ajanhetkillä ja näi-

den avulla hahmotella nopeus-aika-kuvaajia. Rakentavan funktion toteutumista 

voidaan käytännössä tukea myös esimerkiksi simulaatioympäristössä, jossa 

yhden representaation manipulointi näkyy toisessa representaatiossa (Van Joo-

lingen & De Jong, 2003), tai videoilla, joissa tietokoneavusteisesta koemittauk-

sesta nähdään samanaikaisesti sekä käytännön koe että mittausdatasta muo-

dostuva kuvaaja. Kappaleen liike -esimerkin kuvaajien välistä yhteyttä opiskeli-

jat voisivat tutkia simulaatiolla niin, että paikka-aika-kuvaaja olisi manipuloitavis-

sa ja nopeus-aika-kuvaaja muuttuisi sen perusteella. 

 

Tässä tutkielmassa rakentavaa funktiota toteuttaviksi representaatioiksi on luo-

kiteltu sellaiset representaatiot, joiden välittämän informaation yhdistäminen 

tuottaa toivottua ymmärrystä. 

 

Kuten jo pedagogisten funktioiden esittelyssä kävi ilmi, monirepresentaatioiden 

rooli riippuu myös opiskelijan ennakkotiedoista. Ennakkotiedot vaikuttavat esi-

merkiksi siihen, minkälaisia ja kuinka yksityiskohtaisia representaatioita heidän 

voidaan olettaa ymmärtävän. Tämä vaikuttaa myös siihen, kuinka paljon opiske-

lija mahdollisesti tarvitsee tukea monirepresentaatioiden hyödyntämiseksi.  
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3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Edellä käsitelty teoriatausta nostaa esille representaatioiden ja monirepresen-

taatioiden hyötyjä fysiikan oppimisessa. Tästä ja oppimateriaalien tärkeästä roo-

lista johtuen tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, minkälaisia representaa-

tioita käytössä olevissa lukion fysiikan sähköisissä oppimateriaaleissa on, muo-

dostavatko representaatiot monirepresentaatioita ja minkälaisia pedagogisia 

funktioita esiintyvät monirepresentaatiot toteuttavat. Kiteytettynä tutkimuskysy-

mykset ovat siis: 

1) Minkälaisia ja kuinka paljon representaatioita oppimateriaaleissa esiin-

tyy? 

2) Esiintyykö oppimateriaaleissa monirepresentaatioita? 

3) Mitkä ovat monirepresentaatioiden pedagogiset funktiot? 

 

Lisäksi vertaillaan edellä mainittuihin kysymyksiini saatuja vastauksia kahden 

eri oppimateriaalin välillä. 

 

Tavoitteena on tutkimuskysymyksiin vastaamalla ja niistä tehtyjen johtopäätös-

ten perusteella selvittää, olisiko oppimateriaaleissa kehittämisen varaa repre-

sentaatioiden suhteen ja kuinka opettajan on kiinnitettävä oppimateriaalien rep-

resentaatioihin huomiota suunnitellessaan opetustaan ja siinä käytettäviä muita 

materiaaleja. Sähkömagnetismi on opiskeltavana aiheena otollinen, sillä siinä 

esiintyvät käsitteet ovat jokseenkin abstrakteja ja nojaavat voimakkaasti mate-

maattisiin ja muihin representaatioihin.  
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4 Tutkimuksen toteutus 

 

4.1 Aineisto 

 

Käytössäni ollut aineisto koostui kahdesta kokonaisesta sähköisestä oppimate-

riaalista. Tässä luvussa esitellään tarkemmin kyseisiä materiaaleja ja niiden ra-

jausta. 

 

4.1.1 Oppimateriaali A 

 

Oppimateriaalin A pääotsikot ovat Valo aaltoliikkeenä, Magneettikenttä, Säh-

kömagneettinen induktio ja Vaihtovirta, joista tässä tutkimuksessa on tarkasteltu 

pääotsikoiden Magneettikenttä ja Sähkömagneettinen induktio alaisia lukuja. 

Oppimateriaalin kuudestatoista luvusta luvut 5–12 sisältävät kaikki tarkastellut 

representaatiot. Luvut on vielä jaettu väliotsikoita vastaaviin alalukuihin. 

 

Oppimateriaali sisältää perinteisestä painetusta kirjasta eroten hyperlinkkejä vi-

deoihin, simulaatioihin ja lisätietoa sisältäviin artikkeleihin kuten Helsingin Sa-

nomien verkkosivuilla julkaistuihin uutisiin. Näistä tarkastelun ulkopuolelle ovat 

jääneet lisätietoa sisältävät artikkelit. Lisäksi oppimateriaalissa on yksinkertaisia 

monivalintatyyppisiä ennakkotestejä, tekstin täydennystehtäviä ja parien yhdis-

tämistehtäviä. Myös nämä ovat jääneet tarkastelun ulkopuolelle. 

 

Representaatioiden rakenteelliseen analyysiin on valittu aiemmin mainituista lu-

vuista 5–12 sellaiset sähkömagnetismiin liittyvät representaatiot, jotka liittyvät 

sekä sähköön että magnetismiin. Tämän vuoksi esimerkiksi representaatiot liit-

tyen pelkkään sähköisyyteen, kuten varauksen liikettä sähkökentässä esittävät 

representaatiot, tai pelkkään magneettisuuteen, kuten magneettivuon tiheyttä 

havainnollistavat representaatiot, on jätetty analyysin ulkopuolelle. Analysoituun 

aineistoon kuuluvat myös oppimateriaalin tehtävät ja niiden ratkaisut. 

 



19 

 

Representaatioiden funktionaalisessa analyysissä on tarkasteltu sellaisia alalu-

kuja, joissa opetettavaa sähköisyyteen ja magnetismiin liittyvää sisältöä käsitel-

lään useilla representaatioilla. Nämä alaluvut ovat: 

Oppimateriaalin luvusta 6: 

- Suoran virtajohtimen magneettikenttä 

- Käämin magneettikenttä 

Oppimateriaalin luvusta 7: 

- Magneettisen voiman suuruus ja suunta homogeenisessa magneettiken-

tässä 

- Varatun hiukkasen ympyräliike magneettikentässä 

Oppimateriaalin luvusta 8: 

- Suoran virtajohtimen magneettivuon tiheyden suuruus 

- Virtajohdin ulkoisessa magneettikentässä 

- Virtajohtimeen kohdistuva magneettinen voima 

- Yhdensuuntaisten virtajohtimien välinen vuorovaikutus 

- Käämi ulkoisessa magneettikentässä 

Oppimateriaalin luvusta 9: 

- Magneettivuon muutos induktioilmiön syynä 

- Induktiovirran suunta magneettivuon muuttuessa 

- Induktiivinen kytkentä 

Oppimateriaalin luvusta 10: 

- Liikkuva suora johdin homogeenisessa magneettikentässä 

Oppimateriaalin luvusta 11: 

- Induktiolaki ja induktiojännite 

- Magneettivuon muutos ja induktiojännite 

Oppimateriaalin luvusta 12: 

- Pyörrevirtojen synty 

 

Funktionaalisessa analyysissä tarkastelun ulkopuolelle ovat jääneet sähkömag-

netismin sovellukset, kuten massaspektrometri ja syklotroni, sekä kaikki tehtä-

vät, mukaan lukien esimerkkitehtävät, ratkaisuineen. 
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4.1.2 Oppimateriaali B 

 

Oppimateriaali B koostuu viidestä luvusta: 1. Sähkömagneettinen säteily, 2. 

Magneettinen vuorovaikutus, 3. Varattu hiukkanen sähkö- ja magneettikentäs-

sä, 4. Induktio ja 5. Sähkömagnetismi yhteiskunnassa, jotka sisältävät alalukuja. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellut representaatiot sisältyvät alalukuihin 2.2–4.3. 

Alaluvut on jaettu edelleen pienemmiksi alaluvuiksi. 

 

Oppimateriaalissa on hyödynnetty sähköisyyttä siten, että se sisältää esimer-

kiksi videoita, simulaatioita, monivalintatehtäviä ja hyperlinkkejä oppimateriaalin 

ulkopuolisiin lisämateriaaleihin, kuten Wikipedia-artikkeleihin. Näistä oppimate-

riaalin ulkopuoliset materiaalit on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. 

 

Representaatioiden rakenteelliseen analyysiin on valittu aiemmin mainituista 

alaluvuista 2.2–4.3 sellaiset sähkömagnetismiin liittyvät representaatiot, jotka 

liittyvät sekä sähköön että magnetismiin. Luokiteltuun aineistoon kuuluu myös 

oppimateriaalin tehtävät, mutta ei niiden ratkaisut. 

 

Representaatioiden funktionaalisessa analyysissä on tarkasteltu sellaisia alalu-

kujen alalukuja, joissa opetettavaa sähköisyyteen ja magnetismiin liittyvää sisäl-

töä käsitellään useilla representaatioilla. Nämä alaluvut ovat: 

Alaluvusta 2.2: 

- Virtajohtimien magneettikenttä 

- Käämin magneettikenttä 

Alaluvusta 2.3 

- Virtajohtimeen kohdistuva voima 

- Virtajohtimien välinen vuorovaikutus 

- Liikkuvaan varaukseen kohdistuva voima 

Alaluvusta 3.2 

- Varauksellinen hiukkanen magneettikentässä 

- Esimerkkitilanne: hiukkasen rata erilaisissa magneetti- ja sähkökentissä 

Alaluvusta 4.1 

- Liikkuvaan sauvaan indusoituva jännite 
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Alaluvusta 4.2 

- Lenzin laki selittää induktion suunnan 

- Induktiolaki 

Alaluvusta 4.3 

- Esimerkkitilanne: käämiin indusoituva jännite muuttuvassa magneettiken-

tässä 

- Esimerkkitilanne: induktion energia 

- Pyörrevirrat 

 

Funktionaalisessa analyysissä tarkastelun ulkopuolelle ovat jääneet sähkömag-

netismin sovellukset, kuten massaspektrometri ja syklotroni, sekä kaikki tehtä-

vät, mukaan lukien esimerkkitehtävät, ratkaisuineen. 

 

4.2 Menetelmä 

 

Tutkielman tutkimusmenetelmänä toimi laadullinen sisällönanalyysi. Laadullisel-

la sisällönanalyysillä analysoidaan lähinnä puhuttua- tai kirjoitettua aineistoa ja 

siinä pyritään erilaisten luokittelujen avulla tunnistamaan tutkittavan ilmiön kan-

nalta merkityksellisiä yksiköitä ja rakenteita. Sisällönanalyysi voi olla aineisto-

lähtöistä, teoriaohjaavaa tai teorialähtöistä (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Aineisto-

lähtöisessä eli induktiivisessa sisällönanalyysissä aineistoa ei analysoida val-

miin teorian pohjalta, vaan aineisto pilkotaan pienempiin osiin, esiin nousseille 

teemoille etsitään niitä kuvaavat käsitteet ja tämän jälkeen aineisto kootaan uu-

delleen eheäksi kokonaisuudeksi. Tällöin muodostetaan kokonaan uusi näkö-

kulma tarkasteltavaan aineistoon. Teoriaohjaavassa eli abduktiivisessa sisäl-

lönanalyysissä aineiston analyysiin vaikuttaa valmis teoria, joka ei kuitenkaan 

määritä analyysiluokkia. Myös tämän analyysin tarkoituksena on luoda uusia 

näkökulmia. Teorialähtöisessä eli deduktiivisessa sisällönanalyysissä aineisto 

analysoidaan valmiin teorian pohjalta. Tällöin käytössä on jokin valmis analyysi-

runko, jota hyödyntäen aineistoa luokitellaan. 

 

Tuomi ja Sarajärvi (2018) jakavat laadullisen sisällönanalyysin kolmivaiheiseksi 

prosessiksi, jonka osat ovat: 
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1. Redusointi eli aineiston pelkistäminen. Redusointivaiheen aikana aineis-

tosta pyritään löytämään tutkimuksen kannalta oleelliset asiat sekä tut-

kimustehtävään vastaavat ilmaisut. 

2. Klusterointi eli aineiston ryhmittely. Klusteroinnin aikana aineistosta etsi-

tään samankaltaisuuksia tai eroavaisuuksia. Tämän jälkeen ilmiöt, jotka 

kuvaavat samoja asioita, ryhmitellään eri luokiksi ja näistä muodostuu 

alaluokat. Alaluokkien nimeämiseen käytetään kyseessä olevan luokan 

sisältöä kuvaavaa termiä tai käsitettä. 

3. Abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. Abstrahoinnilla erote-

taan klusteroidusta aineistosta tutkimuksen kannalta oleellinen tieto, jon-

ka perusteella muodostuu teoreettisia käsitteitä. Aiemmin suoritettu klus-

terointi vaihe voidaan katsoa osaksi abstrahointiprosessia, ja viimeisessä 

vaiheessa pyritään alkuperäisten kielenilmausten muuttamista teoreetti-

siksi käsitteiksi ja johtopäätöksiksi. Abstrahointia jatketaan yhdistelemällä 

luokituksia/teemoja niin pitkään kuin se on tarpeellista. 

 

Tässä tutkielmassa rakenteellisessa luokittelussa toteutettiin teorialähtöistä si-

sällönanalyysiä siltä osin, kun aineiston representaatiot toteuttivat Lohsen ym. 

visuaalisten representaatioiden taksonomian (1994) mukaisten luokkien määri-

telmät. Redusointivaiheessa kerättiin ensin molempien oppimateriaalien säh-

kömagnetismia käsittelevistä luvuista kuvakaappaukset liittäen ne Excel-

taulukkoon. Toiseen Excel-taulukkoon merkittiin kunkin sähköisyyteen ja mag-

neettisuuteen liittyvän representaation sivunumero, alustavan kategorian tunnus 

ja järjestysluku, joka kertoo monesko kyseiseen kategoriaan kuuluva represen-

taatio on kyseisellä sivulla (oppimateriaalin A tapauksessa) tai alaluvussa (op-

pimateriaalin B tapauksessa). Taulukkoon on myös kirjattu kunkin representaa-

tion kohdalle tarvittaessa lisätietoa, joka voisi olla analyysissä myöhemmin hyö-

dyllistä. Alustava kategoria oli joko Lohsen ym. taksonomian mukainen tai jokin 

muu merkintä, josta tunnistettiin, että kyseinen representaatio ei sovi suoraan 

kyseiseen taksonomiaan. Näitäkin representaatioita välttämättä oli, koska Loh-

sen ym. taksonomia koskee varsinaisesti vain staattisia visuaalisia representaa-

tioita eli siihen ei siis sisälly liikkuvia representaatioita eikä varsinaisesti mate-

maattisia yhtälöitä. Lisäksi siitä puuttuu kategoria representaatioille, jotka selke-
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ästi yhdistävät eri luokkiin kuuluvia representaatioita kuten fotorealistisia kuvia, 

joita on täydennetty prosessidiagrammeille tyypillisillä elementeillä. Esimerkiksi 

juuri näiden kaltaisissa tapauksissa kirjoitettiin representaation rakenteeseen 

liittyvää lisätietoa taulukkoon. 

 

Abstrahointivaiheen varsinaisessa klusteroinnissa lähtökohtana oli luokitella 

sähköisyyteen ja magneettisuuteen liittyvät representaatiot Lohsen ym. takso-

nomian mukaan. Ne representaatiot, joiden redusointivaiheessa huomattiin ole-

van sopimattomia suoraan kyseiseen taksonomiaan, luokiteltiin aineistolähtöi-

sesti. Aineistolähtöisessä analyysissä hahmottui representaatioille piirteet, jotka 

määrittelivät seuraavat luokat ja niiden alaluokat: 

1. Liikkuvat representaatiot, jotka ovat ajassa muuttuvia representaatioita. 

1.1. Videot, täsmällisemmin fotorealistiset videot, koostuvat useista lyhyessä 

ajassa peräkkäin esitetyistä fotorealistista kuvista, jolloin välittyy esitetyn 

tiedon prosessiluonne.  

1.2. Animaatiot ovat sellaisia liikkuvia representaatioita, jotka koostuvat 

useista lyhyessä ajassa peräkkäin esitetyistä visuaalisista representaa-

tioista, jotka yksistään tulisi luokitelluksi joksikin muiksi visuaalisiksi rep-

resentaatioiksi kuin fotorealistisiksi kuviksi. Animaatioilla on siis mahdol-

lista visualisoida sellaisia ilmiöitä, joita paljaalla silmällä ja siten myös-

kään fotorealistisella videolla ei usein ole mahdollista esittää. Esimerkik-

si yksittäisen elektronin käyttäytyminen magneettikentässä on helppo 

esittää animaationa, jossa elektronia edustaa väritäytetty ympyrä ja 

magneettikentän suuntaa X:n muotoiset kuviot, kun taas fotorealistisella 

videolla tämä olisi hankalaa, ellei mahdotonta.  

1.3. Simulaatiot viittaavat nimenomaan tietokonesimulaatioihin. Tämän tut-

kielman puitteissa simulaation piirteeksi kuuluu se, että käyttäjän on 

mahdollista manipuloida ilmiöön liittyviä parametreja ja nähdä näiden 

vaikutus visuaalisesti. 

2. Matemaattiset representaatiot, jotka koostuvat kirjoitetun sanallisen tekstin 

kanssa tai ilman yhdestä yhtälöstä tai useammasta yhtälöstä  

2.1. Yhtälöt. Tämä kategoria sisältää yksittäisiä yhtälöitä, jotka esiintyvät 

osana leipätekstiä tai tehtävän ratkaisua. 
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2.2. Matemaattiset esitykset ovat useammasta yhtälöstä koostuvia kokonai-

suuksia, joissa niiden tulkintaa tukee leipäteksti. Myös tehtävien ratkai-

suissa voi esiintyä matemaattisia esityksiä useampaa yhtälöä hyödyntä-

vinä ratkaisuina.  

3. Hybridit, jotka yhdistävät eri kategorioiden ominaisuuksia. 

3.1. Hybridikuvat ovat kuvia, jotka yhdistävät useampia staattisten represen-

taatiokategorioiden ominaisuuksia. Esimerkiksi fotorealistinen kuva, jon-

ka päälle on hahmoteltu prosessidiagrammeille ominaisia piirteitä kuten 

vektoreita, on hybridikuva. 

3.2. Hybridivideot ovat videoita, jotka yhdistävät useampia representaatioka-

tegorioiden ominaisuuksia, mutta hybridikuvista poiketen muuttuvat 

ajassa. Esimerkiksi jos videossa näkyy fotorealistisen osuuden lisäksi 

esimerkiksi ajassa piirtyvä kuvaaja, on kyseessä hybridivideo. 

 

Tulosten esittelyssä ja tulkitsemisessa edellä mainitut alaluokat ovat rinnan 

Lohsen ym. kategorioiden kanssa. Tutkielman lopullisen taksonomian pääluokat 

ovat kuitenkin: 

1. Staattiset representaatiot. Tähän sisältyvät Lohsen ym. taksonomian ka-

tegorioiden lisäksi matemaattiset representaatiot ja hybridikuvat. 

2. Liikkuvat representaatiot. Tähän sisältyvät loput edellä esitellyistä kate-

gorioista. 

Liitteessä 1 on esitetty kaikkien aineistoon kuuluneiden representaatioiden ra-

kenteelliset kategoriat. 

 

Funktionaalisessa luokittelussa tunnistetaan monirepresentaatioita muodosta-

vien representaatioiden pedagogisia funktioita Ainsworthin taksonomia (2014) 

teorialähtöisen sisällönanalyysin runkona. Taksonomia kiinnittää huomion tie-

tynlaisiin monirepresentaatioihin, eikä sen oletuksena olekaan, että jokainen 

representaatio asettuisi johonkin taksonomian kategoriaan. Tämä johtuu siis sii-

tä, että oppimateriaaleissa on myös monirepresentaatioihin kuulumattomia rep-

resentaatioita. Sen sijaan rakenteellisessa luokittelussa jokainen representaatio 

tuli luokitelluksi johonkin kategoriaan, jotta aineisto tulisi kuvatuksi kattavasti. 

Redusointivaiheessa molemmista oppimateriaaleista käytiin läpi alaluvut kiinnit-
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täen huomion niihin kuuluvien representaatioiden määrään. Jos alaluvussa ei 

selvästikään ollut monirepresentaatioita, jäivät ne kokonaan pois analyysistä. 

Kun alalukujen karsinnan jälkeen jäljelle jäivät ne luvut, joihin sisältyvät repre-

sentaatiot olivat potentiaalisia pedagogisia funktioita toteuttavia representaatioi-

ta, kiinnitettiin niihin ja alaluvun leipätekstiin tarkempaa huomiota. Alaluvun si-

sällön ja sitä edustavien representaatioiden välisien suhteiden ymmärtämiseksi 

oli olennaista tarkastella alaluvun leipätekstiä, vaikka teksti ei representaationa 

sinällään ollut tässä tutkimuksessa keskiössä. 

 

Pedagogisten funktioiden tunnistamisessa on välttämätöntä tehdä tulkintaa sii-

tä, mihin oppikirja pyrkii lukijaa ohjaamaan. Suurimmassa osassa tilanteista on 

kuitenkin selvää, mihin kirja pyrkii tekstillään ja muilla representaatioilla ohjaa-

maan sisällön oppimista. Tämän vuoksi alustavassa klusteroinnissa jokaisen 

alaluvun kohdalla hahmoteltiin representaatioiden linkittymistä kahdenlaisilla 

kaksikärkisillä nuolilla, jotka osoittivat toisiinsa liittyviä representaatioita. Nuolet 

piirrettiin kuvakaappauksiin, ei taulukoihin. Jatkuvaviivaiset nuolet tarkoittivat 

selvää linkkiä, esimerkiksi tekstin viitatessa tiettyyn kuvaan, josta teksti kertoo. 

Katkoviivainen nuoli kuvasti sen sijaan sellaista linkkiä, joka ei ollut täysin eks-

plisiittinen. Näitä olivat esimerkiksi tilanteet, joissa tekstissä mainitaan metallin-

paljastin ja tekstin alapuolella on kuva metallinpaljastimesta, mutta teksti ei suo-

raan viittaa kyseiseen kuvaan. Linkittymistä hahmoteltiin myös sen perusteella, 

viittaako leipäteksti suoraan johonkin toiseen representaatioon vai onko repre-

sentaatiot sijoitettu esimerkiksi toistensa välittömään läheisyyteen. Myös sijoitte-

luun perustuvaa linkittymistä jaoteltiin selviin ja epäselviin tilanteisiin. Kuvassa 1 

on esitetty yksi esimerkki alustavasta klusteroinnista. Siinä jatkuvat punaiset 

nuolet osoittavat selkeää leipätekstin viittausta videoon tai prosessidiagrammiin 

ja katkonaiset punaiset nuolet tulkinnanvaraista linkkiä, jonka tunnistaminen 

edellyttää leipätekstin luoman kontekstin hahmottamista. Alustavan klusteroin-

nin jälkeisessä abstrahointivaiheessa suoritettiin lopullinen klusterointi. Linkitetyt 

representaatiot käytiin läpi Ainsworthin taksonomian mukaisten luokkien määri-

telmien näkökulmasta. Representaatioita läpi käydessä muodostettiin niistä tau-

lukko, jossa vasemmassa sarakkeessa esiintyy kukin jotakin pedagogista funk-

tiota toteuttava representaatio ja sitä vastaavalla rivillä tieto siitä, mitä pedago-
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gista funktiota ja minkä muun representaation kanssa kyseessä oleva represen-

taatio toteuttaa. Lopulliset taulukot koskien funktionaalista luokittelua on esitetty 

liitteessä 2 ja aineistosta tunnistetuista monirepresentaatioista, jotka toteuttavat 

pedagogisista funktioita, on kutakin funktiota kohden esimerkki luvussa 5.2. 

 

Edellä mainittujen analyysien pohjalta oppimateriaaleissa olevien representaati-

oiden rakenteet ja monirepresentaatioiden pedagogiset funktiot tulivat kartoite-

tuksi. Näitä tuloksia yhdistäen suoritettiin jatkoanalyysiä, jonka tarkoituksena oli 

selvittää, minkälaisia representaatiot, jotka muodostavat monirepresentaatioita, 

ovat rakenteellisesti. Taulukointi suoritettiin Excel-ohjelmalla siten, että vasen 

pystysarake ja ylin rivi sisältävät kaikki rakenteelliset kategoriat. Jokaista peda-

gogista funktiota vastasi oma edellä kuvatun kaltainen taulukko. Soluihin kirjat-

tiin, kuinka monta kutakin mahdollista paria toteuttaa kyseessä olevaa pedago-

gista funktiota. Tämän jälkeen muodostettiin vastaavat taulukot siten, että luku-

määrän sijaan soluissa esiintyy kyseisen parin suhteellinen osuus absoluuttisen 

lukumäärän sijaan. Suhteellisten osuuksien laskemisessa hyödynnettiin tauluk-

kolaskentaohjelman funktiotoimintoa. Tätä koskevaa lisätietoa ja lopulliset tau-

lukot on esitetty liitteessä 3. 
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Kuva 1: Esimerkki alustavien monirepresentaatioiden klusteroinnista. Jatkuvat 

punaiset nuolet ovat selkeitä linkkejä ja katkonaiset nuolet tulkinnanvaraisia.  



28 

 

5 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 

 

Tämä luku käsittelee tutkielman tuloksia keskittyen oppimateriaaleihin erikseen 

ja niiden vertailuun. Tulosten käsittely ja tulkinta on jaettu alalukuihin 5.1 ja 5.2 

siten, että ensimmäinen keskittyy representaatioiden rakenteisiin ja toinen pe-

dagogisiin funktioihin. Luvussa esiintyvät prosenttiluvut on pyöristetty kokonais-

ten prosenttien tarkkuudella. 

 

5.1 Representaatioiden rakenteet 

 

Lohsen ym. visuaalisten representaatioiden taksonomiaan ja aineistolähtöiseen 

analyysin perustuvat taulukot kummankin oppimateriaalin representaatioille on 

esitetty liitteessä 1. Liitteen taulukoiden pohjalta muodostetuissa taulukoissa 1 

ja 2 on esitetty molempien oppimateriaalien aineistojen kuhunkin kategoriaan 

kuuluvien representaatioiden tarkat lukumäärät sekä kategorioiden suhteelliset 

suuruudet. Vastaavat tiedot liittyen koko aineistoon on esitetty taulukossa 3. Ka-

tegorioiden keskinäisiä suuruuseroja auttavat hahmottamaa kuvat 2 ja 3, joissa 

lukumäärät on esitetty histogrammien muodossa. Kategorioiden suhteellisia 

suuruuksia kummassakin oppimateriaalissa havainnollistavat kuvat 4 ja 5. 

 

Tulosten perusteella molemmissa oppimateriaaleissa yleisin representaatio-

tyyppi, 30 % kaikista, oli prosessidiagrammeja. Oppimateriaalissa A toiseksi 

yleisin tyyppi oli fotorealistinen kuva (22 %) ja kolmanneksi yleisin matemaatti-

nen esitys (15 %). Oppimateriaalissa B toiseksi yleisin representaatiotyyppi oli 

yhtälö (21 %) ja kolmanneksi yleisin kuvaaja (12 %). 

 

Kummassakaan oppimateriaalissa ei ollut seuraavia Lohsen ym. määritelmän 

mukaisia representaatioita: graafiset taulukot, aikakaaviot, verkot, kartat, karto-

grammit ja symbolit. 

 

Oppimateriaalin A aineistossa ei esiintynyt animaatioita ja simulaatioita oli vain 

yksi, joka oli oppimateriaalin ulkopuolelle johtavan linkin takana. 
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Oppimateriaalissa B harvinaisimmat kategoriat olivat hybridivideot ja hybridiku-

vat. 

 

kategoria lukumäärä osuus (%) 

fotorealistinen kuva 94 22 

prosessidiagrammi 129 31 

rakennediagrammi 14 3 

taulukko 4 1 

kuvaaja 24 6 

video 16 4 

animaatio 0 0 

simulaatio 1 0 

hybridikuva 11 3 

hybridivideo 5 1 

yhtälö 58 14 

matemaattinen esitys 65 15 

yhteensä 421 100 

Taulukko 1: Oppimateriaalin A representaatioiden määrät ja osuudet. 
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kategoria lukumäärä osuus (%) 

fotorealistinen kuva 19 7 

prosessidiagrammi 90 34 

rakennediagrammi 8 3 

taulukko 5 2 

kuvaaja 33 12 

video 13 5 

animaatio 5 2 

simulaatio 5 2 

hybridikuva 3 1 

hybridivideo 2 1 

yhtälö 55 21 

matemaattinen esitys 28 11 

yhteensä 266 100 

Taulukko 2: Oppimateriaalin B representaatioiden määrät ja osuudet. 

 

kategoria lukumäärä osuus (%) 

fotorealistinen kuva 113 16 

prosessidiagrammi 219 32 

rakennediagrammi 22 3 

taulukko 9 1 

kuvaaja 57 8 

video 29 4 

animaatio 5 1 

simulaatio 6 1 

hybridikuva 14 2 

hybridivideo 7 1 

yhtälö 113 16 

matemaattinen esitys 93 14 

yhteensä 687 100 

Taulukko 3: Koko aineiston representaatioiden määrät ja osuudet. 
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Kuva 2: Oppimateriaalin A representaatioiden määrät. 

 

 

Kuva 3: Oppimateriaalin B representaatioiden määrät. 
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Kuva 4: Oppimateriaalin A kategorioiden suhteelliset suuruudet. 

 

 

Kuva 5: Oppimateriaalin B kategorioiden suhteelliset suuruudet. 
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Kuvasta 6 huomataan, että oppimateriaalissa A fotorealistiset kuvat muodosta-

vat selkeästi suuremman osan kaikista representaatioista kuin oppimateriaalis-

sa B. Tarkkojen lukujen perusteella oppimateriaalissa A suhteellinen osuus on 

hieman yli kolminkertainen. 

 

Prosessidiagrammit muodostavat lähes yhtä suuret osat molempien oppimate-

riaalien representaatioista. Kuten myös rakennediagrammit, joita ylipäätään oli 

hyvin vähän kummassakin oppimateriaalissa.  

 

Taulukkoja oli oppimateriaalissa B suhteellisesti kaksinkertainen määrä verrat-

tuna oppimateriaaliin A, mutta niitä oli molemmissa hyvin vähän, oppimateriaa-

lissa B viisi ja oppimateriaalissa A neljä. Kuvaajiakin oli suhteellisesti kaksinker-

tainen määrä oppimateriaalissa B verrattuna oppimateriaaliin A. 

 

Videoiden osuudet ovat molemmissa lähes yhtä suuret. Kuten aiemmin mainittu 

oppimateriaalissa A ei ollut lainkaan animaatioita ja simulaatioita oli yksi, kun 

taas oppimateriaalissa B animaatioita oli viisi kuten myös simulaatioita. Oppima-

teriaalissa B jokaista simulaatiota vastasi animaatio, joka oli videokaappaus ky-

seisen simulaation esimerkkikäytöstä. 

 

Hybridikuvien suhteellinen määrä oli oppimateriaalissa A noin kolminkertainen 

verrattuna oppimateriaaliin B ja hybridivideoiden suhteelliset osuudet olivat liki 

yhtä suuret. Edellä mainittuja representaatioita oli aineistossa ylipäätään vähän. 

 

Oppimateriaalissa B yhtälöiden osuus oli suurempi kuin oppimateriaalissa A, 

kun taas matemaattisia esityksiä oli enemmän oppimateriaalissa A. Tämä ero 

saattaa selittyä sillä, että oppimateriaalista A analysoitu aineisto sisälsi myös 

oppimateriaalin tehtävien ratkaisut, jotka usein ovat useampia yhtälöitä hyödyn-

täviä matemaattisia esityksiä, kun taas oppimateriaalin B tehtävien ratkaisuja ei 

ollut mukana aineistossa. 
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Kuva 6: Kategorioiden suhteellisia suuruuksia vertaileva histogrammi. 

 

5.2 Representaatioiden pedagogiset funktiot 

 

Tässä alaluvussa käydään ensin läpi esimerkkejä aineistosta tunnistetuista rep-
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akselien tunnuksista ymmärtää, että kuvaajien mittapisteet ovat samat, mutta 

esitettynä erilaisessa koordinaatistossa. Näistä kuvaajista ensimmäinen, 22k2, 

esittää varsinaista mittausdataa vuontiheydestä eri etäisyyksillä, mistä saadaan 

käsitys kentän heikkenemisestä etäisyyden kasvaessa ja suuntaa antava käsi-

tys mahdollisesta kääntäen verrannollisuudesta. Kuitenkin vasta jälkimmäinen 

kuvaaja, 22k3, varmentaa tämän kääntäen verrannollisuuden. Representaati-

oista ensimmäinen tukee siis intuitiivisesti etäisyyden kasvaessa kentän heik-

kenemisen ymmärtämistä, kun taas jälkimmäinen matemaattisen riippuvuuden 

tunnistamista. Kyseiset representaatiot toteuttavat täydentävää funktiota, koska 

ne sisältävät saman informaation, mutta tukevat erilaista päättelyä. Ne eivät to-

teuta rajoittavaa funktiota, koska niistä kumpikaan ei toimi tutumpana tai help-

potajuisempana representaationa, jonka avulla tuettaisiin toisen ymmärtämistä. 

Ne eivät myöskään toteuta rakentavaa funktiota, koska niiden välittämän tiedon 

yhdistäminen ei ole opiskeltavan sisällön kannalta olennaista. Vastaavanlainen 

kahden prosessidiagrammin esitys löytyy myös oppimateriaalista A. 

 

 

Kuva 7: Oppimateriaalin B kaksi kuvaajaa. Siniset suorakulmiot ja niiden va-

semmassa ylälaidassa olevat merkinnät eivät kuulu oppimateriaaliin. 

 

Rajoittava funktio 

 

Kuva 8 on oppimateriaalin B kahdesta prosessidiagrammista. Nämä prosessi-

diagrammit esitetään oppimateriaalissa vierekkäin. Ne sisältyvät induktiolakia 

käsittelevään lukuun ja niitä edeltävä teksti selittää, että tarkastellaan tilannetta, 

jossa magneettikentässä olevan johdinsilmukan yksi sivu liukuu muihin nähden 
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kasvattaen silmukan pinta-alaa. Kuvia seuraa matemaattinen esitys, jossa on 

johdettu silmukan induktiojännitteen lauseke kiskoilla liikkuvaan 𝑙:n pituiseen 

johdinsauvaan indusoituvan jännitteen, tilanteeseen liittyvän kinematiikan ja 

geometrian avulla. Representaatiot 42p7 ja 42p8 eivät toteuta täydentävää 

funktiota, koska jälkimmäinen sisältää samalla tavalla esitettynä kaiken sen in-

formaation, jonka myös ensimmäinen sisältää. Sen sijaan ne toteuttavat rajoit-

tavaa funktiota siten, että 42p7 on helpommin ymmärrettävä sen sisältäessä 

vähemmän tarkasteluun vaadittavaa informaatiota ja helpottaa siten jälkimmäi-

sen, enemmän informaatiota sisältävän, representaation ymmärtämistä. Kysei-

set prosessidiagrammit eivät toteuta rakentavaa funktiota, koska niiden välittä-

män tiedon yhdistäminen ei ole opiskeltavan sisällön kannalta olennaista. Vas-

taavanlainen kahden prosessidiagrammin esitys löytyy myös oppimateriaalista 

A. 

 

 

Kuva 8: Oppimateriaalin B kaksi prosessidiagrammia. Punaiset suorakulmiot ja 

niiden vasemmassa ylälaidassa olevat merkinnät eivät kuulu oppimateriaaliin. 

 

Rakentava funktio 

 

Kuva 9 on oppimateriaalista A. Kyseisessä kuvassa näkyvät prosessidiagram-

mit 62p3, -4 ja -5 välittävät tietoa koskien magneettisen voiman suuruuden riip-

puvuutta hiukkasen nopeudesta ja hiukkasen ympäröimän magneettikentän 

vuontiheyden välisestä kulmasta. Prosessidiagrammeista ensimmäisessä ky-

seiset vektorit ovat samansuuntaisia ja kuvioon on merkitty magneettinen voima 

nollavektoriksi. Keskimmäinen diagrammi on tilanteesta, jossa hiukkasen no-

peusvektori ja magneettivuontiheyden vektori muodostavat kulman 𝛼, jonka 
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suuruus on nollan asteen ja 90 asteen väliltä. Tässä diagrammissa magneetti-

sen voiman vektori ei ole nollavektori. Kolmikosta viimeisessä vektorit ovat 

kaikki kohtisuorassa toisiinsa nähden ja magneettisen voiman vektori on pisin 

verrattuna kahden edellisen diagrammin vastaaviin vektoreihin. Näiden kolmen 

representaation alla olevassa kuvatekstissä tuodaan esille nopeuden ja mag-

neettivuontiheyden pysyvän vakiona samalla kun niiden välinen kulma kasvaa 

nollasta suorakulmaksi. Tällöin magneettisen voiman suuruus kasvaa nollasta 

maksimiarvoonsa. Näiden kolmen representaation sijoittelu tiiviisti rinnan yhtei-

sellä kuvatekstillä, joka selvästi käsittelee kulman suurenemista ja siitä johtuvaa 

magneettisen voiman suurenemista, tuo selvästi ilmi representaatioiden toisiin-

sa liittymisen. Representaatiot toteuttavat täydentävää funktiota, koska näiden 

alapuolella olevassa tekstilaatikossa on eritelty magneettisen voiman suuruu-

den päättely tilanteessa, jossa hiukkasen liike on magneettikentän suuntainen, 

ja tilanteessa, jossa liike on kohtisuorassa magneettikenttää vastaan. Repre-

sentaatiot eivät toteuta rajoittavaa funktiota, koska niillä ei ole toisiaan helpom-

min ymmärrettäväksi tekevää roolia. Representaatiot toteuttavat rakentavaa 

funktiota, koska niiden välittämän tiedon yhdistäminen tukee ymmärrystä siitä, 

että kulman 𝛼 kasvaessa hiukkaseen vaikuttava magneettinen voima kasvaa. 

Erityisesti kuvateksti painottaa tätä puolta representaatioista. 

 

 

Kuva 9: Oppimateriaalin A kolme prosessidiagrammia. Punainen suorakulmio ja 

sen oikeassa laidassa olevat merkinnät eivät kuulu oppimateriaaliin. 

 

Kvantitatiiviset tulokset 

 

Ainsworthin taksonomian mukaisia pedagogisia funktioita toteuttavat represen-

taatiot ovat listattuna liitteessä 2. Liitteeseen 2 perustuen taulukossa 4 on koo-

tusti esitetty kummankin oppimateriaalin representaatioille erikseen ja yhteensä, 
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kuinka monta representaatiota toteuttaa mitäkin pedagogista funktioita, niiden 

summa ja osuudet summasta. Liitteen 2 taulukoissa olevia representaatioita on 

vähemmän kuin taulukon 4 yhteensä-sarake ilmoittaa, koska yksi representaa-

tio voi toteuttaa useampaa roolia samanaikaisesti. Lukujen tulkinnan kannalta 

on hyvä huomata, että täydentävä- ja rakentava funktio edellyttävät aina vähin-

tään kahta representaatiota, kun taas rajoittavaa funktiota riittää toteuttamaan 

yksi representaatio. Toisaalta yksittäinen representaatio saattaa olla rajoittavas-

sa suhteessa useampaan muuhun representaatioon, mikä ei ilmene kvantitatii-

visista tuloksista. 

 

Aineisto   Täydentävä Rajoittava Rakentava Yhteensä 

Oppimateriaali 

A 

lukumäärä 16 21 13 50 

osuus (%) 32 42 26   

Oppimateriaali 

B 

lukumäärä 13 17 6 36 

osuus (%) 36 47 17   

Molemmat lukumäärä 29 38 19 86 

osuus (%) 34 44 22   

Taulukko 4: Oppimateriaalien representaatioille erikseen ja yhteensä lasketut 

kutakin pedagogista funktiota toteuttavien representaatioiden määrät ja suhteel-

liset osuudet.  

 

Taulukon 4 perusteella kummankin oppimateriaalin yleisin pedagoginen funktio 

on rajoittava funktio, toiseksi yleisin täydentävä funktio ja harvinaisin rakentava 

funktio. Oppimateriaalissa A osuuksien väliset erot eivät ole erityisen suuria, 

mutta oppimateriaalissa B rakentava funktio muodostaa selkeästi pienimmän 

osuuden. Tuloksista johtuen on myös selvää, että koko aineistossa yleisimmäs-

tä pedagogisesta funktiosta harvinaisimpaan järjestys on rajoittava-, täydentä-

vä- ja rakentava funktio. 
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5.3 Monirepresentaatioiden rakenteet 

 

Liitteessä 3 on esitetty, minkälaisista rakenteellisen luokittelun mukaisista rep-

resentaatioista muodostuvat ne representaatioparit, jotka toteuttavat kutakin 

pedagogista funktiota. Liitteen perusteella tyypillisesti täydentävää funktiota to-

teuttivat keskenään prosessidiagrammit (35 %) ja kuvaajat (25 %). Myös pro-

sessidiagrammeilla ja matemaattisilla esityksillä esiintyi täydentävää suhdetta 

(20 %). Video toimii usein rajoittavana, kun pyritään helpottamaan prosessidia-

grammin ymmärtämistä (32 %), ja yksinkertaisemmalla prosessidiagrammilla 

pyritään helpottamaan monimutkaisemman prosessidiagrammin ymmärtämistä 

(16 %). Myös fotorealistisilla kuvilla tuettiin prosessidiagrammien ymmärtämistä 

(13 %) ja prosessidiagrammeilla matemaattisten esitysten ymmärtämistä (13 

%). Koko aineistossa rakentavaa pedagogista funktiota toteuttavista pareista 

prosessidiagrammiparit olivat yleisimpiä (47 %) ja hybridikuvaparit (32 %).  

 

Kyseiseen liitteeseen pohjautuen taulukossa 5 on esitetty kootusti, kuinka suuri 

osa kutakin pedagogista funktiota toteuttavista representaatioista kuuluu ku-

hunkin rakenteelliseen kategoriaan. Esimerkiksi täydentävää funktiota toteutta-

vista representaatioista 46 % on prosessidiagrammeja. Taulukossa rajoittavaa 

pedagogista funktiota toteuttavien monirepresentaatioiden roolit on jaettu rajoit-

tavaan rooliin ja rajoittuvaan roolin. Näistä rajoittavan roolin representaatio on 

tutumpi tai helppotajuisempi, jolla pyritään tukemaan rajoittuvan representaation 

ymmärtämistä. 
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representaatio 
täydentävä rooli 

(%) 
rakentava rooli 

(%) 

rajoittava monirepresentaatio 

rajoittava rooli 
(%) 

rajoittuva rooli 
(%) 

fotorealistinen kuva 0 5 18 0 

prosessidiagrammi 46 52 32 68 

rakennediagrammi 0 0 0 0 

taulukko 0 0 0 0 

kuvaaja 19 5 0 0 

video 8 0 34 0 

animaatio 4 0 3 3 

simulaatio 0 0 0 3 

hybridikuva 4 29 5 5 

hybridivideo 0 0 5 3 

yhtälö 0 0 3 3 

matemaattinen esitys 19 10 0 16 

Taulukko 5: rakenteellisten kategorioiden osuudet kutakin roolia toteuttavista 

representaatioista. 
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6 Pohdintaa 

 

Tässä luvussa pohdiskellaan tutkimustuloksia teoreettiseen taustaan peilaten ja 

tutkimuskysymyksiin vastaten. Pohdinta on jaksotettu niin, että luku 6.1 käsitte-

lee rakenteellista luokittelua ja vastaa tutkimuskysymykseen: ”Minkälaisia ja 

kuinka paljon representaatioita oppimateriaaleissa esiintyy?” Luku 6.2 käsittelee 

funktionaalista luokittelua ja vastaa kysymyksiin: ”Esiintyykö oppimateriaaleissa 

monirepresentaatioita?” ja ”Mitkä ovat monirepresentaatioiden pedagogiset 

funktiot?” Muita aineistosta esille nousseita havaintoja pohditaan luvussa 6.3 ja 

tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan luvussa 6.4. Kaikki tässä luvussa esiinty-

vät prosenttiluvut on pyöristetty kokonaisten prosenttien tarkkuudella. 

 

6.1 Representaatioiden rakenteet 

 

Molemmissa oppimateriaaleissa esiintyi sekä staattisia että liikkuvia represen-

taatioita. Staattisista representaatioista aineistossa esiintyi fotorealistisia kuvia, 

prosessi-, rakennediagrammeja, taulukkoja, kuvaajia, hybridikuvia, yksittäisiä 

yhtälöitä ja matemaattisia esityksiä. Liikkuvista representaatioista aineistossa 

esiintyi videoita, animaatioita, simulaatioita ja hybridivideoita. Alla on esitelty 

tarkemmin erilaisten representaatioiden yleisyyttä ja pohdintoja niihin liittyen. 

 

Perinteisille oppikirjoille tyypillisiä staattisia representaatioita oli koko aineistos-

sa 93 % kun taas liikkuvia representaatioita 7 %. Tämän perusteella voisi väit-

tää, että sähköisyyden tuomia mahdollisuuksia liikkuvien representaatioiden 

esittämiselle oppimateriaaleissa ei ole vielä erityisen suuresti hyödynnetty. 

Staattisia representaatioita kun on voinut esittää perinteisissä kirjoissakin vas-

taavalla tavalla kuin, miten ne on esitetty aineiston oppimateriaaleissa. Liikku-

vista representaatioista suurin osa oli videoituja demonstraatioita, jotka opettaja 

tai opiskelijat on tosin aiemminkin voinut tehdä tai katsoa videona luokkahuo-

neessa. Videon oleminen oppimateriaalissa ei toki poista mahdollisuutta toteut-

taa sen esittämää koetta luokassa, ja se kytkeytyy mahdollisesti eri tavalla sitä 

käsittelevän luvun muuhun sisältöön videon ollessa luvun yhteydessä. Lisäksi 
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oppimateriaalissa oleviin videoihin opiskelijan on helppo palata useita kertoja 

myös oppitunnin ulkopuolella opiskellessan. 

 

Molemmissa oppimateriaaleissa yleisin representaatiotyyppi oli prosessidia-

grammi, joka muodosti 30 % suuruisen osuuden kaikista representaatioista. 

Kun opetettavana aiheena on sähkömagnetismi ja erityisesti sellaiset represen-

taatiot, jotka liittyvät sekä sähköisyyteen että magneettisuuteen, ei ole erityisen 

yllättävää, että prosessidiagrammit olivat yleisimpiä. Sähkömagnetismi on ai-

heena hyvin abstrakti, koska se käsittelee esimerkiksi varausta, varauksellisten 

hiukkasten liikettä, sähkövirtaa ja magneettikenttää. Lohsen ym. määritelmän 

mukaan prosessidiagrammit kuvastavat fysikaalisten kohteiden keskinäistä 

suhdetta ja prosesseja siten, että avaruudellinen informaatio kuvastaa sen koh-

teiden dynaamista, jatkuvaa tai hetkellistä suhdetta. Siten on turvallista väittää, 

että prosessidiagrammit ovat kyseisen aiheen käsittelyyn hyvin sopivia ja lisäksi 

vaivattomia tuottaa. 

 

Oppimateriaalissa A toiseksi yleisin representaatiotyyppi oli fotorealistinen kuva, 

joka muodosti 22 % suuruisen osuuden kaikista kyseisen oppimateriaalin repre-

sentaatioista. Näistä kuvista moni liittyi kokeellisiin töihin, joihin oli ohjeet vas-

taavassa luvussa. Lohsen ym. tutkimuksessa koehenkilöt olivat kokeneet foto-

realistiset kuvat avaruudellista tietoa välittävinä, houkuttelevina, epänumeerisi-

na ja erittäin vähän tietoa välittävinä representaatioina. Näistä jälkimmäisin 

seikka riippunee siitä, arvioiko kuvaa noviisi vai asiantuntija. Tosin tämän tut-

kielman kontekstissa voidaan olettaa, että opiskelijat ovat enemmän noviiseihin 

verrattavissa heille uutta sisältöä edustavien representaatioiden, eli myös foto-

realististen kuvien, tulkitsemisessa. Fotorealistisissa kuvissa on siis se riski, että 

niiden yksin välittämä tieto jää pinnalliseksi. Oppimateriaalin A tapauksessa ku-

vaa selittää useissa tilanteissa kuvateksti tai sitä käsittelee luvun leipäteksti ta-

valla, joka mahdollisesti tuottaa toivottua oppimista. Lisäksi esimerkiksi koejär-

jestelyä havainnollistavaa fotorealistista kuvaa voidaan pitää hyödyllisenä, vaik-

ka se sinällään välittäisikin vähän informaatiota. 
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Oppimateriaalissa A kolmanneksi yleisin tyyppi oli matemaattinen esitys, jonka 

osuus oli 15 %. Suuri osa kyseisistä representaatioista oli osana oppimateriaa-

lin esimerkkitehtävien tai muiden tehtävien ratkaisuja. 

 

Oppimateriaalissa B toiseksi yleisin representaatiotyyppi oli yhtälö, joka muo-

dosti 21 % suuruisen osuuden kaikista kyseisen oppimateriaalin representaati-

oista. Yksittäisten yhtälöiden määrää kerrytti luultavasti se, että joissain luvuissa 

luvun varsinaisessa leipätekstissä, sen lopussa olevassa tiivistelmälaatikossa ja 

pääluvun lopussa olevassa yhteenvetoluvussa esitettiin sama yhtälö. 

 

Kolmanneksi yleisin tyyppi oppimateriaalissa B oli kuvaaja, jonka osuus oli 12 

%. Kuvaajia esiintyi melko paljon tehtävien joukossa. Useissa tehtävissä annet-

tiin valmis mittausdatasta muodostettu kuvaaja tai idealisoitu kuvaaja, jota oli 

tarkoitus tulkita. Lohsen ym. artikkelin mukaan taulukoita ja kuvaajia käytetään 

usein keskenään vaihtokelpoisesti samaa informaatiota esittäessä, vaikkakin 

kuvaajat korostavat kokonaisuutta enemmän kuin taulukot. Oppimateriaalin teh-

tävässä mittausdata annetaan taulukkona mahdollisesti myös siksi, että sen 

analysointia voisi harjoitella siihen sopivalla tietokoneohjelmalla, vaikka tehtä-

vään vastaamiseksi riittäisikin pelkän valmiin kuvaajan tulkinta. 

 

Oppimateriaalien välisessä vertailussa, luotettavuuden rajoissa, ehdottomasti 

merkittävin ero representaatioiden rakenteissa on fotorealististen kuvien osuus. 

Oppimateriaalissa A fotorealististen kuvien osuus on hieman yli kolminkertainen 

verrattuna oppimateriaalissa B olevien fotorealististen kuvien osuuteen. Aineis-

ton pintapuolisellakin tarkastelulla voi tämän melko suuren eron huomata. Ko-

konaan oman tutkimuksen paikka olisi vertailla, mitkä ovat oppimateriaaleissa 

käytettyjen fotorealististen kuvien roolit. Tämän voisi toteuttaa esimerkiksi teo-

rialähtöisellä sisällönanalyysillä käyttäen pohjana Levinin ym. kuvien viiden 

funktion taksonomiaa. Kuvilla voi olla pinnallinen rooli lähinnä materiaalin sivuja 

koristavina, sisällöllisesti löyhin kytköksin varsinaiseen aiheeseen, mutta toi-

saalta ne voivat myös konkretisoida muuten hyvin abstraktia aihetta. Oppimate-

riaaliin kuvavalintojen taustalla voi olla myös motivointitarkoitus ja kaupalliset in-

tressit, joista huolimatta kuvavalinnoissa olisi oltava kriittinen. Sisällön kannalta 
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tarpeettoman informaation esittäminen, esimerkiksi kuvien muodossa, opiskeli-

jalle voi lisätä hänen kognitiivista kuormaansa ja heikentää oppimista (Paas & 

Sweller, 2014). 

 

Toinen mielenkiintoinen näkökulma aineistoon olisi ollut vertailla, kuinka moni 

lähestymistapa opetettavaan sisältöön on vastaavanlainen eri oppimateriaaleis-

sa. Rakenteelliseen luokitteluun tämä liittyy siten, että osa tavoista, joilla oppi-

materiaalit käsittelevät tiettyä sisältöä, vaikuttavat enemmän tai vähemmän va-

kiintuneilta ja siten myös niissä käytetyt representaatiot vastaavat toisiaan 

enemmän tai vähemmän. Esimerkiksi tämän tutkielman oppimateriaaleista 

kummassakin Lenzin lakia lähestyttiin käytännön kokeen kautta, jossa statiivista 

lankojen varassa riippuvan alumiinirenkaan sisällä liikutellaan sauvamagneettia. 

Lisäksi jo aiemmin tässä tutkielmassa pedagogisia funktioita toteuttavista repre-

sentaatioista annettuja esimerkkejä 22k2 ja 22k3 sekä 42p7 ja 42p8 vastasi toi-

sessa oppimateriaalissa lähes samanlaiset representaatiot. Representaatioista 

erityisesti representaatio 22k2 vaikuttaa nykypäivänä mahdollisesti hyödyttö-

mältä tai jopa harhaanjohtavalta representaatiolta. Aikaisemmin sillä on ollut 

merkitystä matemaattisen verrannollisuuden havaitsemisessa suoran sovittami-

sella, kun mittapisteet on sijoitettu sopivaan koordinaatistoon. Kuitenkin tietoko-

neavusteisesti käyrän sovittaminen alkuperäisiin mittapisteisiin on helppoa ja 

lukiossakin tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään mittaustulosten käsittelyssä 

ja tulkitsemisessa. Käyrän sovituksen korrelaatiokerroinkin on mahdollista saa-

da välittömästi, jolloin mittapisteisiin suoran asettumisen arvioiminen ei myös-

kään perustele kyseisen representaation esittämistä nykyisin. Harhaanjohtava 

kyseinen representaatio sen sijaan voi olla johtuen siitä, että opiskelijat saatta-

vat tulkita sitä etäisyyden ja magneettivuontiheyden suoraan verrannollisuutena, 

vaikka representaatio itsessään olisikin virheetön. Oppimateriaalien laatimises-

sa ja opetuksessa representaatioiden esittämisessä olisikin hyödyllistä harkita 

tarkasti, mitkä representaatiot ja miten esitettynä hyödyttäisivät eniten opiskeli-

joiden oppimista. 
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6.2 Representaatioiden pedagogiset funktiot 

 

Aineistoon kuuluneissa oppimateriaaleissa esiintyi kaikkia Ainsworthin takso-

nomian mukaisista pedagogisia funktioita. Kummassakin oppimateriaalissa ylei-

sin oli rajoittava funktio, toiseksi yleisin oli täydentävä funktio ja vähiten esiintyi 

rakentavaa funktiota toteuttavia representaatioita.  

 

Rajoittavaa funktiota toteuttava representaatio määriteltiin sellaiseksi, joka on 

helpommin ymmärrettävä tai tutumpi kuin toinen representaatio, jonka ymmär-

tämistä pyritään tukemaan. Rajoittavan funktion vahvuutena voi pitää sitä, että 

tekstillä selittämisen sijaan toivotun representaation ymmärtäminen voidaan 

saavuttaa toisella, tutummalla tai helppotajuisemmalla, representaatiolla. Toi-

saalta rajoittavaa funktiota toteuttavan monirepresentaation ymmärtämiseksi 

opiskelijan tulee ensin ymmärtää, että kyseessä olevat representaatiot tosiaan 

liittyvät toisiinsa ja vielä niin, että näistä yhden pitäisi tukea toisen ymmärtämis-

tä. Pelkästään representaatioiden esittäminen sellaisenaan ei välttämättä aina-

kaan auta niiden välittämän tiedon ymmärtämistä. Ilman oppimateriaalin tai 

opettajan tukea rajoittava funktio voi myös hankaloittaa oppimista, koska jois-

sain tilanteissa ensimmäinen representaatio saattaa aiheuttaa toisen represen-

taation virheellistä tulkintaa. 

 

Toiseksi yleisin pedagoginen funktio oli täydentävä funktio. Täydentävää funk-

tiota toteuttaviksi representaatioiksi määriteltiin sellaiset representaatiot, jotka 

sisältävät keskenään eri informaatiota samasta kohteesta tai tukevat erilaista 

päättelyä. Niiden sisältämän informaation yhdistäminen ei ole tämän funktion 

kannalta oleellista, jonka vuoksi täydentävää funktiota toteuttavien representaa-

tioiden yhteyden korostaminen ei ole välttämätöntä. 

 

Harvinaisin pedagoginen funktio oli rakentava funktio. Rakentavaa funktiota to-

teuttaviksi representaatioiksi määriteltiin sellaiset representaatiot, joiden välit-

tämän informaation yhdistäminen tuottaa toivottua, syvempää, ymmärrystä. 

Myöskään tämä funktio ei toimi, jos opiskelija ei ymmärrä representaatioiden liit-

tymistä toisiinsa. Kuten luvussa 2.2.2.2 esitettiin, useissa tapauksissa tämän 
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syvemmän ymmärryksen saavuttaminen vaatii opiskelijalta aikaa ja ponnistelu-

ja, minkä vuoksi tämän tukemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Esimer-

kiksi simulaatiot tai videoidut tietokoneavusteiset koemittaukset voivat toimia 

ymmärrystä tukevina erityisesti, jos niissä esiintyvien representaatioiden yhteyt-

tä korostetaan. Oppimateriaalissa B simulaatioita oli viisi ja niistä jokaista vasta-

si animaatio, joka oli videokaappaus kyseisen simulaation esimerkkikäytöstä. 

Oppimateriaalissa A hybridivideoita, joissa näkyy käytännön koe ja tietoko-

neavusteisen mittauksen tulos kuvaajana reaaliaikaisesti, oli kolme ja oppimate-

riaali B:ssa yksi. Rakenteellisessa luokittelussa nämä kaikki määrittyivät yksit-

täisiksi representaatioiksi, minkä vuoksi ne eivät ilmene pedagogisia funktioita 

koskevasta taulukosta tai kvantitatiivisista tuloksista. Oppimateriaalien sähköi-

syys huomioon ottaen on yllättävää sen tarjoamien mahdollisuuksien heikohko 

hyödyntäminen erityisesti pedagogisten funktioiden kannalta. Esimerkiksi luvus-

sa 5.2 esitetty esimerkki rakentavaa funktiota toteuttavasta monirepresentaati-

osta olisi ollut mahdollista toteuttaa yksinkertaisella simulaatiolla, jossa mag-

neettivuontiheyden vektori ja nopeusvektorin välistä kulmaa olisi voinut säätää 

esimerkiksi liukusäätimellä tai vektorien kärkeä siirtämällä. Simulaatiossa va-

raukselliseen hiukkaseen vaikuttavan magneettisen voiman vektorin suuruus 

voisi noudattaa magneettisen voiman ja säädettävän kulman suuruuksien välis-

tä relaatiota. Tällöin opiskelija huomaisi kulmaa muutellessaan magneettisen 

voiman suuruuden muuttuvan, eikä tämän ymmärtäminen jäisi kolmesta yksit-

täistapauksesta koostuvan rakentavan monirepresentaation varaan. 

 

Vaikka representaatioilla ei ollut määritelmän kannalta syytä olla toteuttamatta 

useampaa pedagogista funktiota samanaikaisesti, koko aineistosta vain kuusi 

representaatiota toteutti vähintään kahta funktiota. Tämän perusteella voisi olet-

taa, että oppimateriaaleissa representaatioilla on suoraviivainen rooli siinä mie-

lessä, että kullakin representaatiolla on tiettyä sisältötietoa välittävä rooli. Ai-

neiston representaatioita ei siis käytetty monipuolisesti taksonomian näkökul-

masta. 
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6.3 Monirepresentaatioiden rakenteet 

 

Monirepresentaatioiden rakenteiden tarkastelussa ilmeni, että muutenkin aineis-

tossa yleiset prosessidiagrammit (32 %) muodostavat merkittävän osan kutakin 

pedagogista funktiota toteuttavista representaatioista. Prosessidiagrammeja oli 

täydentävistä representaatioista 46 %, rakentavista 52 %, rajoittavista 32 % ja 

rajoittuvista 68 %. Siispä voidaan väittää prosessidiagrammien olevan sähköi-

syyttä ja magneettisuutta yhdessä käsittelevien pedagogisia funktioita toteutta-

vien monirepresentaatioiden kannalta yleisin rakenteellinen kategoria. 

 

Fotorealistisia kuvia oli koko aineistossa 16 % ja rajoittavaa roolia toteuttavista 

representaatioista 18 %, kun taas muita pedagogisia funktioita ne eivät toteut-

taneet lainkaan tai hyvin vähän. Fotorealistisilla kuvilla oli siis aineistossa peda-

gogisten funktioiden näkökulmasta roolia, mahdollisesti konkretian johdosta ole-

tetun helppotajuisuutensa vuoksi, jonkun muun representaation, usein proses-

sidiagrammin (13 %), ymmärrettävyyden tukemisessa. Vastaavanlainen havain-

to liittyy videoihin, joita koko aineistossa oli vain 4 %, mutta rajoittavan roolin 

representaatioista jopa 34 %. Muissa rooleissa ne muodostivat pienen tai ole-

mattoman osan, vaikka fotorealistisista kuvista poiketen videot välittävät myös 

ajallista informaatiota ilmiöstä eli ilmiön prosessiluonnetta. Fotorealistisia kuvia 

muistuttavilla hybridikuvilla sen sijaan oli merkittävä rooli rakentavan funktion 

kannalta. Hybridikuvia oli koko aineistossa 14 eli vain 2 %, mutta rakentavista 

representaatioista niitä oli 29 %. Hybridivideoilla ei sen sijaan ollut pedagogisten 

funktioiden kannalta merkittävää osuutta. 

 

Kuvaajia oli koko aineistossa 8 %. Pedagogisista funktioista ainoastaan täyden-

tävän funktion kannalta kuvaajat muodostavat merkittävän osuuden (19 %). 

Siispä kuvaajilla oli aineiston monirepresentaatioissa rooli sellaisen informaation 

välittäjänä, jota muut representaatiot eivät välitä, tai erilaista päättelyä tukevina 

representaatioina. 

 

Yhtälöitä oli koko aineistossa 16 %, mutta niiden osuus pedagogisia funktioita 

toteuttavista representaatioista oli olematon tai hyvin pieni. Ne muodostivat vain 
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3 %:n suuruisen osuuden rajoittavan roolin representaatioista ja 3 %:n suurui-

sen osuuden rajoittuvan roolin representaatioista. Yksittäisten yhtälöidän voi-

daan siten todeta jääneen pedagogisten funktioiden kannalta hyvinkin irrallisiksi 

muista representaatioista. Tämä liittynee jo aiemmin mainittuun havaintoon, että 

luvun varsinaisen leipätekstin lisäksi luvun lopussa olevassa tiivistelmälaatikos-

sa ja pääluvun lopussa olevassa yhteenvetoluvussa saatetaan esittää sama yh-

tälö. Yhtälö jää luvun lopussa olevassa tiivistelmälaatikossa irralliseksi, eivätkä 

yhteenvetoluvut sisältyneet pedagogisten funktioiden analyysin aineistoon. Sen 

sijaan useammista yhtälöistä ja niiden tulkintaa ohjaavasta tekstistä koostuvia 

matemaattisia esityksiä oli aineistossa 14 %. Täydentävistä representaatioista 

niitä oli 19 %, rakentavista 10 %, rajoittavista 0 % ja rajoittuvista 16 %. Niillä oli 

siis pedagogisia funktioita toteuttavaa roolia kunkin, paitsi rajoittavan roolin, 

osalta. Kyseinen poikkeus on ymmärrettävä, koska matemaattiset esitykset ovat 

abstraktiuudessaan sellaisia, joita luultavasti harvemmin on kannattavaa hyö-

dyntää etuudestaan tutumpana tai helppotajuisempana jotain muuta represen-

taatioita tukevana. 

 

Rakennediagrammit ja taulukot eivät toteuttaneet mitään pedagogista funktiota. 

Animaatioista ja simulaatioista vain yksittäiset representaatiot toteuttivat jotain 

pedagogista funktiota.  

 

6.4 Muita pohdintoja 

 

Ennen varsinaista Ainsworthin taksonomian mukaista klusterointia oli hahmotel-

tu, miten oppimateriaalit ohjaavat tulkitsemaan representaatioita erityisesti nii-

den linkittyessä keskenään. Vaikka kyseinen näkökulma ei ollut tämän tutkiel-

man kannalta tärkein, niin funktioiden toteutumisen kannalta on oleellista, että 

opiskelija saa tukea ymmärtääkseen representaatioiden toisiinsa liittymisen. Tä-

tä koskien hahmottui kolme tapaa, joilla oppimateriaalit linkittävät representaati-

oita: 1. suora viittaus tekstissä, 2. representaatioiden sijoittelu ja 3. representaa-

tiosta huomaa sen liittyvän toiseen representaatioon. Näistä ensimmäinen vaih-

toehto oli yleinen oppimateriaalissa B ja on siinä mielessä turvallinen, että aina-

kin tekstiä lukemalla on selvää, mikä kunkin representaation rooli on osana ko-
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konaisuutta. Toisessa vaihtoehdossa, eli representaatioiden sijoittelussa, repre-

sentaatioiden linkittyneisyys on usein selkeää, jos nämä on sijoiteltu esimerkiksi 

rinnakkain tai allekkain lähekkäin toisiaan. Oppimateriaalissa A oli sijoitteluun 

perustuvaa linkittämistä selvästi enemmän kuin suoraa sanallista viittaamista. 

Tämän tekniikan kannalta riskinä on se, että toisiinsa liittyvien representaatioi-

den suhde voi jäädä lukijalta huomaamatta, tai lukija voi hämääntyä toisiinsa liit-

tymättömien representaatioiden tiiviistä sijoittelusta. Kolmas vaihtoehto on tul-

kinnanvaraisin ja vaikuttaisi toimivan lähinnä tilanteissa, joissa visuaaliset rep-

resentaatiot muistuttavat tarpeeksi toisiaan. Tarkempana esimerkkinä fotorealis-

tinen kuva ja sen kanssa vastaavaa sisältöä edustava prosessidiagrammi voivat 

olla melko etäällä ja tekstin suoraan viittaamattomina, jos ne muistuttavat riittä-

västi toisiaan. Tämä vaihtoehto ei kuitenkaan ole varmoin, eikä siten suositelta-

va, tapa tukea opiskelijaa liittämään representaatioita keskenään. 

 

Jatkotutkimuksen kohteena voisikin olla se, kuinka monirepresentaatioissa ole-

vien representaatioiden välistä suhdetta oppimateriaalit tuovat esille. Tämän 

tutkielman analyysin aikana huomattiin tämän suhteen jäävän usein tulkinnan-

varaiseksi, eikä oppimateriaalien sisältöä ensimmäistä kertaa opiskelevien sil-

min representaatioiden yhteen liittymisen tunnistaminen ole oletettavasti varsin-

kaan helppoa. 

 

Koska tutkielman perusteella monirepresentaatioita oppikirjoissa kuitenkin on ja 

niiden tunnistaminen on opiskelijoille haasteellista, voisi edes opettajan olla hy-

vä tunnistaa näitä suhteita antaakseen oikeanlaista tukea opiskelijoille. Tällöin 

opiskelijat pystyisivät hyödyntämään monirepresentaatioita oppimista ja ongel-

manratkaisua parantavalla tavalla. Erityisen tärkeää tämä on rajoittavan- ja ra-

kentavan funktion kohdalla. 

 

6.5 Luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuutta lisäävät sen analyysin yksityiskohtainen kuvaami-

nen, koska kaikki käytetyt tietokoneohjelmat ja niiden käyttö on tuotu esille. Tut-

kimus olisi siis toistettavissa samalla aineistolla ja sovellettavissa muuhunkin 
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aineistoon. Liitteissä on esitetty taulukot, joissa on kokonaisuudessaan kaikki 

aineistoon kuuluneet representaatiot sekä rakenteelliset ja funktionaaliset luo-

kat, joihin ne on sijoitettu. Myös tuloksissa esitettyjen absoluuttisten ja suhteel-

listen lukujen alkuperä on kerrottu. Tässä tutkielmassa esitetyt tulokset perustu-

vat kuitenkin vain yksittäisen henkilön analyysiin eikä rinnakkaisanalyysiä toteu-

tettu. Tämän vuoksi on vaikea arvioida, olisiko toinen henkilö päätynyt saman 

suuntaisiin tuloksiin, vaikka hän olisikin pyrkinyt suorittamaan analyysin tutkiel-

massa kuvatulla menetelmällä. 

 

Vaikka tässä tutkielmassa ei laajoja yleistyksiä olekaan tehty koskien lukion fy-

siikan sähköisiä oppimateriaaleja tai niissä esiintyviä representaatioita kohtaan 

on vielä korostettava, että aineisto koostui kahden eri kirjasarjan yksittäisen lu-

kiokurssin sähköisissä oppimateriaaleissa esiintyvistä representaatioista, jotka 

liittyivät sekä sähköisyyteen että magneettisuuteen. Tämän tutkielman tulosten 

perusteella ei siis voi tehdä pidemmälle meneviä johtopäätöksiä kummankaan 

oppimateriaalin representaatioista koko oppimateriaalien osalta, ei kirjasarjan 

osalta, eikä muidenkaan kuin aineistoon kuuluneiden sähkömagnetismia käsit-

televien oppimateriaalien osalta. Liittyen oppimateriaalien representaatioiden 

rakenteelliseen luokitteluun on muistettava, että aineistossa oli oppimateriaalis-

ta A osana tehtävien lisäksi niiden ratkaisut, kun taas oppimateriaalista B oli 

vain tehtävät. Funktionaaliseen luokitteluun edellä mainittu yksityiskohta ei vai-

kuttanut, koska tehtäviin ja niiden ratkaisuihin kuuluneet representaatiot rajattiin 

funktionaalisen analyysin ulkopuolelle kokonaan. 

 

Erityisesti representaatioiden pedagogisia funktioita koskevia tuloksia tulee tar-

kastella muistaen, että aineisto oli pienehkö. Kun rakenteellisen analyysin koh-

teena oli 687 representaatioita, niin funktionaalisen analyysin kohteena oli vain 

86. Siten funktionaalisen luokittelun tuloksiin ja näiden jatkoanalyysin tuloksiin 

voi merkittävästi vaikuttaa analyysin suorittajan tulkinta. Rakenteellisessa ana-

lyysissä tarkasteltiin yksittäisten representaatioiden piirteitä, joiden pohjalta luo-

kittelu toteutettiin, ja näissä oli hyvin vähän tulkinnanvaraa erityisesti suhteessa 

representaatioiden määrään. Sen sijaan funktionaalisessa luokittelussa, vaikka 

itse kategorioiden kriteerit ovat selvät, jättää aineisto tulkinnanvaraa. Tämä joh-
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tuu siitä, että monirepresentaatioiden pedagogisten funktioiden tunnistamisessa 

on tarkasteltava, millä tavalla oppimateriaali ohjaa tulkitsemaan representaatioi-

ta ja niiden välistä suhdetta. Kuten jo pohdintaosiossa tuli todetuksi, ei repre-

sentaatioiden toisiinsa liittymistä tehdä selväksi aineiston oppimateriaaleissa. 

Esimerkiksi representaatioiden asettelulla toistensa välittömään läheisyyteen 

voidaan vihjata niiden liittymistä toisiinsa, mutta sen lisäksi analyysissä tulee 

vielä tunnistaa, miten oppimateriaali pyrkii saamaan lukijaa tulkitsemaan repre-

sentaatioiden välistä suhdetta. 
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7 Johtopäätökset 

      

Tämä tutkielma keskittyi lukion fysiikan sähköisissä oppimateriaaleissa esiinty-

viin sähkömagnetismia edustaviin representaatioihin, jotka liittyivät sekä sähköi-

syyteen että magnetismiin. Aineistoon kuuluneet representaatiot oli kerätty kah-

desta sähköisestä oppimateriaalista, joista yksi oli enemmän perinteistä oppikir-

jaa muistuttava ja toinen nimenomaan sähköiseksi oppimateriaaliksi laadittu. 

Koska tutkimuskirjallisuuden perusteella oppikirjalla on opetuksessa merkittävä 

rooli ja monirepresentaatioilla voidaan parantaa oppimista ja ongelmanratkai-

sua, oli tämän tutkielman tavoitteena ylipäätään tarkastella, minkälaisia ja missä 

määrin oppimateriaaleissa on representaatioita ja minkälaisia monirepresentaa-

tioita ne muodostavat. 

 

Sen selvittämiseen, minkälaisia ja kuinka paljon representaatioita oppimateriaa-

leissa esiintyy, suoritettiin sisällönanalyysi hyödyntäen Lohsen ym. visuaalisten 

representaatioiden taksonomiaa ja induktiivista sisällönanalyysiä representaati-

oiden rakenteesta. Muodostunut taksonomia toimi sen tarkastelussa, kuinka 

yleisiä tietynlaiset representaatiot olivat aineistossa. Ainsworthin pedagogisten 

funktioiden taksonomiaan pohjautuvan teorialähtöisen sisällönanalyysin tulok-

sena ilmeni, että oppimateriaaleissa esiintyy monirepresentaatioita. Sen lisäksi, 

että oppimateriaaleissa ylipäätään on monirepresentaatioita, oli tarkastelun koh-

teena niiden pedagogisten funktioiden eli monirepresentaatioihin osallistuvien 

representaation roolin tulkitsemista osana opetusta. Osana monirepresentaati-

oiden pedagogisten funktioiden tulkitsemista oleellista oli kiinnittää huomiota 

siihen, kuinka oppimateriaali ohjaa tulkitsemaan representaatioita. Siis se, oh-

jaako oppimateriaali opiskelijaa tunnistamaan representaatioiden liittymistä toi-

siinsa ja millä tavalla oppimateriaali ohjaa kyseisten representaatioiden välisen 

suhteen tulkitsemiseen. Havaintona oli, että oppimateriaalit eivät selkeästi ohjaa 

lukijaa tulkitsemaan representaatioita monirepresentaatioina, eikä varsinkaan 

sitä, mikä on näiden monirepresentaatioiden pedagoginen funktio. Kun yksittäis-

ten representaatioiden rakenteellinen luokittelu ja monirepresentaatioiden funk-

tionaalinen luokittelu oli suoritettu, mahdollistui myös sen tutkiminen, minkälai-

set representaatiot muodostavat monirepresentaatioita eli monirepresentaatioi-
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den rakenteellinen tutkiminen. Tämän tarkoitus oli tuoda esiin muita yksityiskoh-

tia liittyen representaatioiden hyödyntämiseen oppimateriaaleissa.  

 

Representaatioiden rakenteisiin keskittyneen analyysin tuloksista olennaisimpia 

havaintoja olivat prosessidiagrammien yleisyys molemmissa oppimateriaaleissa 

ja fotorealististen kuvien yleisyyden ero oppimateriaalien välillä. Prosessidia-

grammit, niiden ominaisuuksista johtuen, ovat luultavasti hyvin toimivia opetuk-

sessa, koska ne eivät usein ole täysin irrallisia konkreettisista representaatiois-

ta, kuten fotorealistista kuvista, videoista tai esimerkiksi luokkahuoneessa suori-

tetuista kokeellisista töistä. Tämän konkretiaa muistuttavuuden lisäksi prosessi-

diagrammeilla voidaan kuvata kohteeseen liittyviä abstrakteja osia, kuten vekto-

risuureiden suunnat ja niiden välisiä suhteellisia suuruuksia. Eli prosessidia-

grammit toimivat tilanteissa, joissa konkretiaa ikään kuin täydennetään abstrak-

tialla. Monirepresentaatioiden rakenteiden tarkastelussa ilmeni, että prosessi-

diagrammit ovat yleisimpiä pedagogisia funktioita toteuttavia sähköisyyttä ja 

magneettisuutta samanaikaisesti edustavista representaatioista, eli aineiston 

oppimateriaaleissa niitä oli hyödynnetty monipuolisesti eri tarkoituksiin. 

 

Fotorealististen kuvien yleisyydessä oli selvä ero oppimateriaalien välillä ja mo-

nirepresentaatioiden rakenteellisessa tarkastelussa ilmeni, että koko aineistos-

sa fotorealistisilla kuvilla oli roolia lähinnä vain prosessidiagrammin ymmärrettä-

vyyden tukemisessa. Tämä liittynee siihen, että fotorealistisia kuvia pidetään 

helppotajuisempina tai tutumpina representaatioina, minkä vuoksi ne toimisivat 

opiskelijoille entuudestaan tuntemattoman tai vaikeaselkoisemman prosessidia-

grammin ymmärtämisessä. Fotorealistisiin kuviin liittyen oleellista onkin oppikir-

jan tekijöiden huomion kiinnittäminen kuvien tarpeellisuuteen. Kuvat voivat toi-

mia hyvinkin tehokkaina informaation välittäjinä esimerkiksi käytännön koejär-

jestelyn kokoamisohjeiden tukena tai edellä mainitussa prosessidiagrammin 

ymmärtämisen tukemisessa, mutta niillä voi olla myös etäinen suhde opiskelta-

vaan aiheeseen. Ääritapauksessa tätä yhteyttä ei ole lainkaan, vaan kuvalla on 

ainoastaan oppimateriaalia koristava rooli. Opettajan on hyvä kiinnittää huomio-

ta kuvienkin rooliin oppimateriaaleissa, jotta hän kykenee ohjaamaan opiskeli-

joiden huomiota olennaisiin kuviin ja erityisesti niihin piirteisiin, jotka kuvissa 
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ovat opiskeltavan sisällön kannalta oleellisia. Täten voi olla mahdollista mini-

moida opetustavoitteiden kannalta ylimääräinen kognitiivinen kuorma, joka 

opiskelijoihin kohdistuu. 

 

Ainsworthin taksonomian mukaisista pedagogisista funktioista yleisin oli rajoit-

tava funktio, toiseksi yleisin täydentävä funktio ja harvinaisin rakentava funktio. 

Kummassakin oppimateriaalissa monirepresentaatioita esiintyi, mutta oppimate-

riaaleissa ei ollut pedagogisten funktioiden yleisyyden osalta merkittävän suu-

ruisia eroja. Pedagogisista funktioista rajoittavan- ja rakentavan funktion toteu-

tumisen kannalta oleellista on, että tuetaan toisiinsa liittyvien representaatioiden 

linkittyneisyyden huomaamista ja erityisesti niiden välisen suhteen tulkintaa. Ku-

ten aiemmin on todettu, tämän tutkielman aineiston oppimateriaalit eivät tarjoa 

aktiivisesti edellä kuvattua tukea, vaikka itse monirepresentaatioita ne sisältä-

vätkin. Rajoittavassa funktiossa tutummalla tai helppotajuisemmalla represen-

taatiolla tuetaan vaikeamman representaation ymmärtämistä, kun taas rakenta-

vassa funktiossa representaatioiden välittämän informaation yhdistäminen on 

oleellista. Jos siis opiskelijaa ei ohjata, oppimateriaalin tai opettajan osalta, tul-

kitsemaan monirepresentaatioita tarkoituksenmukaisella tavalla, jää monirepre-

sentaatioiden tarjoama hyöty saavuttamatta täysin. 

 

Myös oppimateriaalien sähköisyyttä tulisi hyödyntää huomattavasti enemmän 

monirepresentaatioiden osalta. Liikkuvia representaatioita oli aineistossa ylipää-

tään vähän. Eräs sähköisyyden tuoma mahdollisuus liittyy simulaatioihin, joilla 

voidaan korvata sellaisia representaatioita, jotka ovat olleet kirjaan painettavuu-

den vuoksi välttämättömästi staattisia representaatioita. Simulaatioilla represen-

taatioiden välistä suhdetta voidaan myös selventää esimerkiksi siten, että simu-

laatio sisältää useamman representaation, joissa johonkin osaan vaikuttaminen 

näkyy myös muissa representaatioissa. 

 

Yhtenä tutkimustavoitteena oli selvittää, olisiko oppimateriaaleissa kehittämisen 

varaa representaatioiden suhteen ja millä tavalla opettaja voi tukea opiskelijoita 

monirepresentaatioiden hyödyntämiseksi. Kaiken kaikkiaan oppimateriaalien 

tuottamisessa tulisi harkita, minkälaisia representaatioita opiskelijoiden oppimi-
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sen tukemiseksi on hyödyllistä esittää uudet opetussuunnitelmat ja käytössä 

oleva teknologia huomioiden sekä sitä, millä tavalla tuetaan representaatioiden 

toisiinsa liittymisen huomaamista ja tämän suhteen tulkitsemista. Uusien säh-

köisten oppimateriaalien suunnittelussa on mahdollisuus olla luova representaa-

tioiden suhteen niin, että opiskelijoiden oppiminen paranee, eikä jo vuosia kulu-

tettuja perinteisiä representaatioita ole välttämätöntä esittää. Opettajan voi olla 

hyödyllistä suhtautua oppimateriaaleihin kriittisesti edellä mainittujen osalta ja 

tarvittaessa täydentää oppimateriaalien representaatioita omilla tai muiden läh-

teiden representaatioilla. Opettajan on myös muistettava, että hänelle itsestään 

selvät representaatiot ja monirepresentaatiot ovat opiskelijoille usein vieraita ja 

haastavia, minkä vuoksi opiskelijoille on täsmennettävä niiden merkitystä ope-

tuksessa. 
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9 Liitteet 

 

9.1 LIITE 1: representaatioiden rakenteellinen luokittelu 

 

Oppimateriaalin A representaatiot 

Alla olevan taulukon sarakkeiden merkitykset vasemmalta oikealle ovat seuraa-

vat:  

1. Sivu, jolla representaatio esiintyy. 

2. Representaation kategoria. 

3. Järjestysluku, joka kertoo, kuinka mones kyseiseen kategoriaan kuuluva rep-

resentaatio on kyseisellä sivulla. 

4. Edellä olevien perusteella määräytyä tunnus, joka on kullekin representaatiol-

le uniikki. Tunnuksen kirjainosa kirjoitetaan pienellä ja viittaa kategorian nimen 

ensimmäiseen kirjaimeen. Hybridien tapauksessa kirjainosa koostuu kahdesta 

pienestä kirjaimesta, jotka viittaavat niihin representaatioluokkiin, joiden piirteitä 

kyseinen representaatio yhdistää. 

 

sivu kategoria järjestysluku tunnus 

46 fotorealistinen kuva 3 46f3 

47 fotorealistinen kuva 1 47f1 

47 fotorealistinen kuva 3 47f3 

48 fotorealistinen kuva 1 48f1 

48 fotorealistinen kuva 2 48f2 

48 fotorealistinen kuva 3 48f3 

48 fotorealistinen kuva 4 48f4 

49 video 2 49v2 

51 fotorealistinen kuva 2 51f2 

52 fotorealistinen kuva 3 52f3 

52 fotorealistinen kuva 4 52f4 

52 fotorealistinen kuva 5 52f5 

55 fotorealistinen kuva 1 55f1 

55 fotorealistinen kuva 2 55f2 

55 fotorealistinen kuva 3 55f3 

55 prosessidiagrammi 1 55p1 

55 video 1 55v1 

56 prosessidiagrammi 1 56p1 

56 prosessidiagrammi 2 56p2 

57 prosessidiagrammi 1 57p1 

57 prosessidiagrammi 2 57p2 
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57 prosessidiagrammi 3 57p3 

57 fotorealistinen kuva 1 57f1 

59 prosessidiagrammi 1 59p1 

59 prosessidiagrammi 2 59p2 

59 prosessidiagrammi 3 59p3 

59 prosessidiagrammi 4 59p4 

59 prosessidiagrammi 5 59p5 

59 fotorealistinen kuva 1 59f1 

59 video 1 59v1 

60 fotorealistinen kuva 1 60f1 

60 fotorealistinen kuva 2 60f2 

60 fotorealistinen kuva 3 60f3 

61 fotorealistinen kuva 1 61f1 

61 fotorealistinen kuva 2 61f2 

61 fotorealistinen kuva 3 61f3 

61 fotorealistinen kuva 4 61f4 

61 video 1 61v1 

62 prosessidiagrammi 1 62p1 

62 fotorealistinen kuva + prosessidiagrammi 1 62fp1 

62 prosessidiagrammi 2 62p2 

62 prosessidiagrammi 3 62p3 

62 prosessidiagrammi 4 62p4 

62 prosessidiagrammi 5 62p5 

62 yhtälö 1 62y1 

62 yhtälö 2 62y2 

62 yhtälö 3 62y3 

63 prosessidiagrammi 1 63p1 

63 prosessidiagrammi 2 63p2 

63 prosessidiagrammi 3 63p3 

63 fotorealistinen kuva 1 63f1 

63 matemaattinen esitys 1 63m1 

64 fotorealistinen kuva 1 64f1 

64 prosessidiagrammi 1 64p1 

64 matemaattinen esitys 1 64m1 

64 yhtälö 1 64y1 

65 fotorealistinen kuva 1 65f1 

65 prosessidiagrammi 1 65p1 

65 matemaattinen esitys 1 65m1 

67 fotorealistinen kuva 1 67f1 

67 prosessidiagrammi 1 67p1 

68 fotorealistinen kuva 1 68f1 

68 prosessidiagrammi 1 68p1 

68 matemaattinen esitys 1 68m1 

68 matemaattinen esitys 1 68m1 

69 fotorealistinen kuva 1 69f1 

69 prosessidiagrammi 1 69p1 
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69 matemaattinen esitys 1 69m1 

70 prosessidiagrammi 1 70p1 

70 fotorealistinen kuva 1 70f1 

70 matemaattinen esitys 1 70m1 

71 prosessidiagrammi 1 71p1 

71 fotorealistinen kuva 1 71f1 

71 matemaattinen esitys 1 71m1 

72 prosessidiagrammi 1 72p1 

72 prosessidiagrammi 2 72p2 

72 prosessidiagrammi 3 72p3 

72 prosessidiagrammi 4 72p4 

72 matemaattinen esitys 1 72m1 

72 matemaattinen esitys 2 72m2 

72 matemaattinen esitys 3 72m3 

72 matemaattinen esitys 4 72m4 

72 matemaattinen esitys 5 72m5 

72 matemaattinen esitys 6 72m6 

72 yhtälö 1 72y1 

72 yhtälö 2 72y2 

73 prosessidiagrammi 1 73p1 

73 prosessidiagrammi 2 73p2 

73 prosessidiagrammi 3 73p3 

73 prosessidiagrammi 4 73p4 

73 matemaattinen esitys 1 73m1 

73 matemaattinen esitys 2 73m2 

73 matemaattinen esitys 3 73m3 

73 matemaattinen esitys 4 73m4 

73 matemaattinen esitys 5 73m5 

73 matemaattinen esitys 6 73m6 

73 matemaattinen esitys 7 73m7 

73 matemaattinen esitys 8 73m8 

73 matemaattinen esitys 9 73m9 

73 matemaattinen esitys 10 73m10 

73 matemaattinen esitys 11 73m11 

73 yhtälö 1 73y1 

74 fotorealistinen kuva 1 74f1 

74 fotorealistinen kuva 2 74f2 

74 fotorealistinen kuva 3 74f3 

74 fotorealistinen kuva 4 74f4 

75 fotorealistinen kuva 1 75f1 

75 kuvaaja 1 75k1 

75 kuvaaja 2 75k2 

75 prosessidiagrammi 1 75p1 

75 matemaattinen esitys 1 75m1 

75 yhtälö 1 75y1 

76 kuvaaja 1 76k1 
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76 yhtälö 1 76y1 

76 yhtälö 2 76y2 

76 matemaattinen esitys 1 76m1 

77 fotorealistinen kuva 1 77f1 

77 fotorealistinen kuva 2 77f2 

77 video 1 77v1 

77 prosessidiagrammi 1 77p1 

77 prosessidiagrammi 3 77p3 

77 prosessidiagrammi 4 77p4 

78 prosessidiagrammi 1 78p1 

78 prosessidiagrammi 2 78p2 

78 fotorealistinen kuva 1 78f1 

78 video + prosessidiagrammi 1 78vp1 

78 yhtälö 1 78y1 

78 matemaattinen esitys 1 78m1 

78 matemaattinen esitys 2 78m2 

79 prosessidiagrammi 1 79p1 

79 prosessidiagrammi 2 79p2 

79 prosessidiagrammi 3 79p3 

79 yhtälö 1 79y1 

79 yhtälö 2 79y2 

80 fotorealistinen kuva 1 80f1 

80 prosessidiagrammi 1 80p1 

80 prosessidiagrammi 2 80p2 

80 prosessidiagrammi 3 80p3 

80 prosessidiagrammi 4 80p4 

81 fotorealistinen kuva + prosessidiagrammi 1 81fp1 

81 prosessidiagrammi 1 81p1 

81 prosessidiagrammi 2 81p2 

81 prosessidiagrammi 3 81p3 

81 video 1 81v1 

82 prosessidiagrammi 1 82p1 

82 prosessidiagrammi 2 82p2 

82 prosessidiagrammi 3 82p3 

82 prosessidiagrammi 4 82p4 

82 prosessidiagrammi 5 82p5 

82 prosessidiagrammi 6 82p6 

82 prosessidiagrammi 7 82p7 

82 prosessidiagrammi 8 82p8 

82 rakennediagrammi 1 82r1 

82 rakennediagrammi 2 82r2 

82 video 1 82v1 

82 taulukko 1 82t1 

82 taulukko 2 82t2 

82 kuvaaja 1 82k1 

82 matemaattinen esitys 1 82m1 
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82 matemaattinen esitys 2 82m2 

82 matemaattinen esitys 3 82m3 

82 matemaattinen esitys 4 82m4 

82 matemaattinen esitys 5 82m5 

82 matemaattinen esitys 6 82m6 

82 yhtälö 1 82y1 

82 yhtälö 2 82y2 

83 prosessidiagrammi 1 83p1 

83 prosessidiagrammi 2 83p2 

83 prosessidiagrammi 3 83p3 

83 prosessidiagrammi 4 83p4 

83 prosessidiagrammi 5 83p5 

83 prosessidiagrammi 6 83p6 

83 prosessidiagrammi 7 83p7 

83 prosessidiagrammi 8 83p8 

83 rakennediagrammi 1 83r1 

83 rakennediagrammi 2 83r2 

83 yhtälö 1 83y1 

83 yhtälö 2 83y2 

83 yhtälö 3 83y3 

83 yhtälö 4 83y4 

83 yhtälö 5 83y5 

83 matemaattinen esitys 1 83m1 

83 matemaattinen esitys 2 83m2 

83 matemaattinen esitys 3 83m3 

84 prosessidiagrammi 1 84p1 

84 prosessidiagrammi 2 84p2 

84 prosessidiagrammi 3 84p3 

84 prosessidiagrammi 4 84p4 

84 prosessidiagrammi 5 84p5 

84 prosessidiagrammi 6 84p6 

84 prosessidiagrammi 7 84p7 

84 prosessidiagrammi 8 84p8 

84 yhtälö 1 84y1 

84 yhtälö 2 84y2 

84 yhtälö 3 84y3 

85 prosessidiagrammi 1 85p1 

86 fotorealistinen kuva 1 86f1 

86 fotorealistinen kuva 2 86f2 

86 fotorealistinen kuva 3 86f3 

87 fotorealistinen kuva 1 87f1 

87 fotorealistinen kuva 2 87f2 

87 fotorealistinen kuva 3 87f3 

87 fotorealistinen kuva 4 87f4 

88 fotorealistinen kuva 1 88f1 

88 fotorealistinen kuva 2 88f2 
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88 fotorealistinen kuva 3 88f3 

88 simulaatio 1 88s1 

89 fotorealistinen kuva 1 89f1 

89 fotorealistinen kuva + kuvaaja 1 89fg1 

89 video + kuvaaja 1 89vg1 

89 video 2 89v2 

89 rakennediagrammi 1 89r1 

89 yhtälö 1 89y1 

90 fotorealistinen kuva 1 90f1 

90 fotorealistinen kuva 2 90f2 

90 fotorealistinen kuva 3 90f3 

90 fotorealistinen kuva 4 90f4 

91 prosessidiagrammi 1 91p1 

91 prosessidiagrammi 2 91p2 

91 video 1 91v1 

92 fotorealistinen kuva 1 92f1 

92 fotorealistinen kuva 2 92f2 

92 fotorealistinen kuva 3 92f3 

92 fotorealistinen kuva 4 92f4 

92 video + kuvaaja 1 92vg1 

92 rakennediagrammi 1 92r1 

93 prosessidiagrammi 1 93p1 

93 prosessidiagrammi 2 93p2 

93 prosessidiagrammi 3 93p3 

93 prosessidiagrammi 4 93p4 

93 prosessidiagrammi 5 93p5 

93 prosessidiagrammi 6 93p6 

93 prosessidiagrammi 7 93p7 

93 prosessidiagrammi 8 93p8 

93 prosessidiagrammi 9 93p9 

93 prosessidiagrammi 10 93p10 

93 prosessidiagrammi 11 93p11 

93 fotorealistinen kuva 1 93f1 

93 fotorealistinen kuva 2 93f2 

93 yhtälö 1 93y1 

94 fotorealistinen kuva 1 94f1 

94 fotorealistinen kuva 2 94f2 

94 fotorealistinen kuva 3 94f3 

94 fotorealistinen kuva 4 94f4 

95 prosessidiagrammi 1 95p1 

95 prosessidiagrammi 2 95p2 

95 video 1 95v1 

95 yhtälö 1 95y1 

95 yhtälö 2 95y2 

95 yhtälö 3 95y3 

95 matemaattinen esitys 1 95m1 
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96 fotorealistinen kuva + prosessidiagrammi 1 96fp1 

96 fotorealistinen kuva + prosessidiagrammi 2 96fp2 

96 prosessidiagrammi 1 96p1 

96 prosessidiagrammi 2 96p2 

96 prosessidiagrammi 3 96p3 

96 video 1 96v1 

96 yhtälö 1 96y1 

96 yhtälö 2 96y2 

96 yhtälö 3 96y3 

96 yhtälö 4 96y4 

96 matemaattinen esitys 1 96m1 

96 fotorealistinen kuva 1 96f1 

97 prosessidiagrammi 1 97p1 

97 prosessidiagrammi 2 97p2 

97 matemaattinen esitys 1 97m1 

98 prosessidiagrammi 1 98p1 

98 prosessidiagrammi 2 98p2 

98 matemaattinen esitys 1 98m1 

98 yhtälö 1 98y1 

98 yhtälö 2 98y2 

99 prosessidiagrammi 1 99p1 

99 prosessidiagrammi 2 99p2 

99 fotorealistinen kuva + prosessidiagrammi 1 99fp1 

99 matemaattinen esitys 1 99m1 

99 matemaattinen esitys 2 99m2 

100 prosessidiagrammi 1 100p1 

100 prosessidiagrammi 2 100p2 

100 prosessidiagrammi 3 100p3 

100 prosessidiagrammi 4 100p4 

100 prosessidiagrammi 5 100p5 

100 fotorealistinen kuva 1 100f1 

100 fotorealistinen kuva 2 100f2 

100 rakennediagrammi 1 100r1 

100 yhtälö 1 100y1 

100 yhtälö 2 100y2 

100 yhtälö 3 100y3 

100 yhtälö 4 100y4 

100 yhtälö 5 100y5 

100 yhtälö 6 100y6 

100 yhtälö 7 100y7 

101 prosessidiagrammi 1 101p1 

101 prosessidiagrammi 2 101p2 

101 prosessidiagrammi 3 101p3 

101 prosessidiagrammi 4 101p4 

101 prosessidiagrammi 5 101p5 

101 rakennediagrammi 1 101r1 



66 

 

101 rakennediagrammi 2 101r2 

101 matemaattinen esitys 1 101m1 

101 matemaattinen esitys 2 101m2 

101 matemaattinen esitys 3 101m3 

101 matemaattinen esitys 4 101m4 

101 matemaattinen esitys 5 101m5 

101 matemaattinen esitys 6 101m6 

101 yhtälö 1 101y1 

102 fotorealistinen kuva 1 102f1 

102 fotorealistinen kuva 2 102f2 

102 fotorealistinen kuva 3 102f3 

102 fotorealistinen kuva 4 102f4 

102 fotorealistinen kuva 5 102f5 

103 prosessidiagrammi 1 103p1 

103 prosessidiagrammi 2 103p2 

103 kuvaaja 1 103k1 

103 kuvaaja 2 103k2 

103 matemaattinen esitys 1 103m1 

103 yhtälö 1 103y1 

103 yhtälö 2 103y2 

103 yhtälö 3 103y3 

103 yhtälö 4 103y4 

104 prosessidiagrammi 1 104p1 

104 kuvaaja 1 104k1 

104 kuvaaja 2 104k2 

104 matemaattinen esitys 1 104m1 

104 matemaattinen esitys 2 104m2 

105 kuvaaja 1 105k1 

105 kuvaaja 2 105k2 

105 matemaattinen esitys 1 105m1 

106 kuvaaja 1 106k1 

106 yhtälö 1 106y1 

107 prosessidiagrammi 1 107p1 

107 prosessidiagrammi 2 107p2 

107 prosessidiagrammi 3 107p3 

107 matemaattinen esitys 1 107m1 

107 matemaattinen esitys 2 107m2 

108 fotorealistinen kuva + prosessidiagrammi 1 108fp1 

108 fotorealistinen kuva + prosessidiagrammi 2 108fp2 

108 fotorealistinen kuva + prosessidiagrammi 3 108fp3 

108 fotorealistinen kuva + prosessidiagrammi 4 108fp4 

108 fotorealistinen kuva + kuvaaja 1 108fg1 

108 video + kuvaaja 1 108vg1 

108 video + kuvaaja 2 108vg2 

108 yhtälö 1 108y1 

108 yhtälö 2 108y2 
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109 kuvaaja 1 109k1 

109 kuvaaja 2 109k2 

109 kuvaaja 3 109k3 

109 kuvaaja 4 109k4 

109 kuvaaja 5 109k5 

109 prosessidiagrammi 1 109p1 

109 prosessidiagrammi 1 109p1 

109 matemaattinen esitys 1 109m1 

109 matemaattinen esitys 2 109m2 

109 matemaattinen esitys 3 109m3 

109 yhtälö 1 109y1 

110 taulukko 1 110t1 

110 taulukko 2 110t2 

110 kuvaaja 1 110k1 

110 kuvaaja 2 110k2 

110 kuvaaja 3 110k3 

110 kuvaaja 4 110k4 

110 kuvaaja 5 110k5 

110 prosessidiagrammi 1 110p1 

110 prosessidiagrammi 2 110p2 

110 yhtälö 1 110y1 

110 yhtälö 2 110y2 

110 yhtälö 3 110y3 

110 yhtälö 4 110y4 

110 yhtälö 5 110y5 

110 matemaattinen esitys 1 110m1 

110 matemaattinen esitys 2 110m2 

110 matemaattinen esitys 3 110m3 

110 matemaattinen esitys 4 110m4 

110 matemaattinen esitys 5 110m5 

110 matemaattinen esitys 6 110m6 

111 fotorealistinen kuva 1 111f1 

111 fotorealistinen kuva 2 111f2 

111 video 1 111v1 

111 kuvaaja 1 111k1 

112 fotorealistinen kuva 1 112f1 

112 fotorealistinen kuva 2 112f2 

112 fotorealistinen kuva 3 112f3 

112 video 1 112v1 

112 video 2 112v2 

113 fotorealistinen kuva 1 113f1 

113 video 1 113v1 

113 prosessidiagrammi 1 113p1 

113 prosessidiagrammi 2 113p2 

114 fotorealistinen kuva 1 114f1 

114 fotorealistinen kuva 2 114f2 
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115 fotorealistinen kuva 1 115f1 

115 fotorealistinen kuva 2 115f2 

115 fotorealistinen kuva 3 115f3 

115 fotorealistinen kuva 4 115f4 

116 fotorealistinen kuva 1 116f1 

116 fotorealistinen kuva 2 116f2 

116 prosessidiagrammi 1 116p1 

117 fotorealistinen kuva 1 117f1 

117 prosessidiagrammi 2 117p2 

118 fotorealistinen kuva 1 118f1 

118 fotorealistinen kuva 2 118f2 

118 rakennediagrammi 1 118r1 

118 kuvaaja 1 118k1 

118 kuvaaja 2 118k2 

119 prosessidiagrammi 1 119p1 

119 prosessidiagrammi 2 119p2 

119 prosessidiagrammi 3 119p3 

119 fotorealistinen kuva 1 119f1 

119 fotorealistinen kuva 2 119f2 

119 rakennediagrammi 1 119r1 

119 rakennediagrammi 2 119r2 

119 video 1 119v1 

120 fotorealistinen kuva 1 120f1 

120 prosessidiagrammi 1 120p1 

120 prosessidiagrammi 2 120p2 

120 prosessidiagrammi 3 120p3 

120 yhtälö 1 120y1 

120 yhtälö 2 120y2 

120 yhtälö 3 120y3 

121 rakennediagrammi 1 121r1 

121 rakennediagrammi 1 121r1 

121 fotorealistinen kuva 1 121f1 

 

Oppimateriaalin B representaatiot 

Alla olevan taulukon sarakkeiden merkitykset vasemmalta oikealle ovat seuraa-

vat: 

1. Alaluku, jossa representaatio esiintyy. Varsinaisten sisältöalalukujen tapauk-

sessa merkintä koostuu kahdesta numerosta. Tehtäväsivujen tapauksessa 

merkintä koostuu kappaleen numerosta ja T-kirjaimesta. Yhteenveto ja itsearvi-

ointi -sivujen tapauksessa merkintä koostuu kappaleen numerosta ja Y-

kirjaimesta. 

2. Representaation kategoria. 
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3. Järjestysluku, joka kertoo, kuinka mones kyseiseen kategoriaan kuuluva rep-

resentaatio on kyseisessä alaluvussa. 

4. Edellä olevien perusteella määräytyä tunnus, joka on kullekin representaatiol-

le uniikki. Tunnuksen pienellä kirjoitettu kirjainosa viittaa kategorian nimen en-

simmäiseen kirjaimeen. Hybridien tapauksessa kirjainosa koostuu kahdesta 

pienestä kirjaimesta, jotka viittaavat niihin representaatioluokkiin, joiden piirteitä 

kyseinen representaatio yhdistää. 

 

alaluku kategoria järjestysluku tunnus 

2.2 video 1 22v1 

2.2 prosessidiagrammi 1 22p1 

2.2 prosessidiagrammi 2 22p2 

2.2 prosessidiagrammi 3 22p3 

2.2 prosessidiagrammi 4 22p4 

2.2 kuvaaja 1 22k1 

2.2 kuvaaja 2 22k2 

2.2 kuvaaja 3 22k3 

2.2 yhtälö 1 22y1 

2.2 fotorealistinen kuva 1 22f1 

2.2 yhtälö 2 22y2 

2.2 fotorealistinen kuva 2 22f2 

2.2 prosessidiagrammi 5 22p5 

2.2 prosessidiagrammi 6 22p6 

2.2 prosessidiagrammi 7 22p7 

2.2 prosessidiagrammi 8 22p8 

2.2 yhtälö 3 22y3 

2.3 video 1 23v1 

2.3 fotorealistinen kuva + prosessidiagrammi 1 23fp1 

2.3 prosessidiagrammi 1 23p1 

2.3 prosessidiagrammi 2 23p2 

2.3 yhtälö 1 23y1 

2.3 prosessidiagrammi 3 23p3 

2.3 prosessidiagrammi 4 23p4 

2.3 prosessidiagrammi 5 23p5 

2.3 matemaattinen esitys 1 23m1 

2.3 yhtälö 2 23y2 

2.3 yhtälö 3 23y3 

2.3 matemaattinen esitys 2 23m2 

2.3 prosessidiagrammi 6 23p6 

2.3 yhtälö 4 23y4 

2.3 matemaattinen esitys 3 23m3 

2.3 prosessidiagrammi 7 23p7 

2.3 prosessidiagrammi 8 23p8 
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2.3 prosessidiagrammi 9 23p9 

2.3 yhtälö 5 23y5 

2.3 yhtälö 6 23y6 

2.3 prosessidiagrammi 10 23p10 

2.3 yhtälö 7 23y7 

2.3 prosessidiagrammi 11 23p11 

2.3 matemaattinen esitys 4 23m4 

2.3 prosessidiagrammi 12 23p12 

2.3 matemaattinen esitys 5 23m5 

2.3 yhtälö 8 23y8 

2.3 prosessidiagrammi 13 23p13 

2T prosessidiagrammi 1 2Tp1 

2T prosessidiagrammi 2 2Tp2 

2T prosessidiagrammi 3 2Tp3 

2T prosessidiagrammi 4 2Tp4 

2T prosessidiagrammi 5 2Tp5 

2T prosessidiagrammi 6 2Tp6 

2T fotorealistinen kuva 1 2Tf1 

2T prosessidiagrammi 7 2Tp7 

2T prosessidiagrammi 8 2Tp8 

2T video 1 2Tv1 

2T prosessidiagrammi 9 2Tp9 

2T prosessidiagrammi 10 2Tp10 

2T prosessidiagrammi 11 2Tp11 

2T prosessidiagrammi 12 2Tp12 

2T prosessidiagrammi 13 2Tp13 

2T prosessidiagrammi 14 2Tp14 

2T prosessidiagrammi 15 2Tp15 

2T fotorealistinen kuva 2 2Tf2 

2T prosessidiagrammi 16 2Tp16 

2T yhtälö 1 2Ty1 

2T fotorealistinen kuva 3 2Tf3 

2Y yhtälö 1 2Yy1 

2Y prosessidiagrammi 1 2Yp1 

2Y prosessidiagrammi 2 2Yp2 

2Y yhtälö 2 2Yy2 

2Y yhtälö 3 2Yy3 

2Y yhtälö 4 2Yy4 

2Y prosessidiagrammi 3 2Yp3 

2Y prosessidiagrammi 4 2Yp4 

2Y prosessidiagrammi 5 2Yp5 

2Y prosessidiagrammi 6 2Yp6 

2Y prosessidiagrammi 7 2Yp7 

2Y prosessidiagrammi 8 2Yp8 

2Y prosessidiagrammi 9 2Yp9 

2Y yhtälö 5 2Yy5 
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2Y yhtälö 6 2Yy6 

2Y yhtälö 7 2Yy7 

3.1 fotorealistinen kuva 1 31f1 

3.1 yhtälö 1 31y1 

3.1 yhtälö 2 31y2 

3.1 video 1 31v1 

3.2 video 1 32v1 

3.2 yhtälö 1 32y1 

3.2 prosessidiagrammi 1 32p1 

3.2 prosessidiagrammi 2 32p2 

3.2 animaatio 1 32a1 

3.2 prosessidiagrammi 3 32p3 

3.2 simulaatio 1 32s1 

3.2 matemaattinen esitys 1 32m1 

3.2 animaatio 2 32a2 

3.2 animaatio 3 32a3 

3.2 yhtälö 2 32y2 

3.2 prosessidiagrammi 4 32p4 

3.2 matemaattinen esitys 2 32m2 

3.2 prosessidiagrammi 5 32p5 

3.2 matemaattinen esitys 3 32m3 

3.3 animaatio 1 33a1 

3.3 prosessidiagrammi 1 33p1 

3.3 prosessidiagrammi 3 33p3 

3.3 simulaatio 2 33s2 

3.3 matemaattinen esitys 2 33m2 

3.3 prosessidiagrammi 4 33p4 

3.3 simulaatio 3 33s3 

3.3 matemaattinen esitys 3 33m3 

3.3 rakennediagrammi + kuvaaja 1 33rk1 

3.3 simulaatio 4 33s4 

3.3 prosessidiagrammi 5 33p5 

3.3 prosessidiagrammi 6 33p6 

3.3 matemaattinen esitys 4 33m4 

3.3 prosessidiagrammi 7 33p7 

3.3 prosessidiagrammi 8 33p8 

3.3 matemaattinen esitys 5 33m5 

3T fotorealistinen kuva 1 3Tf1 

3T prosessidiagrammi 4 3Tp4 

3T fotorealistinen kuva 2 3Tf2 

3T fotorealistinen kuva + kuvaaja 2 3Tfk2 

3T fotorealistinen kuva 3 3Tf3 

3T prosessidiagrammi 5 3Tp5 

3T fotorealistinen kuva 4 3Tf4 

3T rakennediagrammi 1 3Tr1 

3T rakennediagrammi 2 3Tr2 
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3Y yhtälö 1 3Yy1 

3Y yhtälö 2 3Yy2 

3Y yhtälö 3 3Yy3 

3Y yhtälö 4 3Yy4 

3Y yhtälö 5 3Yy5 

3Y yhtälö 6 3Yy6 

3Y yhtälö 7 3Yy7 

3Y yhtälö 8 3Yy8 

3Y prosessidiagrammi 1 3Yp1 

3Y prosessidiagrammi 2 3Yp2 

3Y yhtälö 9 3Yy9 

3Y yhtälö 10 3Yy10 

3Y matemaattinen esitys 1 3Ym1 

3Y prosessidiagrammi 3 3Yp3 

3Y matemaattinen esitys 2 3Ym2 

3Y matemaattinen esitys 3 3Ym3 

3Y matemaattinen esitys 4 3Ym4 

4.1 fotorealistinen kuva 1 41f1 

4.1 video 1 41v1 

4.1 rakennediagrammi 1 41r1 

4.1 video 2 41v2 

4.1 prosessidiagrammi 1 41p1 

4.1 prosessidiagrammi 2 41p2 

4.1 prosessidiagrammi 3 41p3 

4.1 matemaattinen esitys 1 41m1 

4.1 yhtälö 1 41y1 

4.1 yhtälö 2 41y2 

4.1 matemaattinen esitys 2 41m2 

4.1 prosessidiagrammi 4 41p4 

4.1 matemaattinen esitys 3 41m3 

4.2 video 1 42v1 

4.2 prosessidiagrammi 1 42p1 

4.2 prosessidiagrammi 2 42p2 

4.2 prosessidiagrammi 3 42p3 

4.2 prosessidiagrammi 4 42p4 

4.2 prosessidiagrammi 5 42p5 

4.2 prosessidiagrammi 6 42p6 

4.2 yhtälö 1 42y1 

4.2 prosessidiagrammi 7 42p7 

4.2 prosessidiagrammi 8 42p8 

4.2 matemaattinen esitys 1 42m1 

4.2 taulukko 1 42t1 

4.2 yhtälö 2 42y2 

4.2 yhtälö 3 42y3 

4.2 animaatio 1 42a1 

4.2 yhtälö 4 42y4 
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4.2 yhtälö 5 42y5 

4.2 yhtälö 6 42y6 

4.2 yhtälö 7 42y7 

4.2 video + kuvaaja 1 42vk1 

4.2 yhtälö 8 42y8 

4.2 yhtälö 9 42y9 

4.2 kuvaaja 1 42k1 

4.2 kuvaaja 2 42k2 

4.2 matemaattinen esitys 2 42m2 

4.2 kuvaaja 3 42k3 

4.2 matemaattinen esitys 3 42m3 

4.2 kuvaaja 4 42k4 

4.2 yhtälö 10 42y10 

4.2 kuvaaja 5 42k5 

4.2 matemaattinen esitys 4 42m4 

4.2 simulaatio 1 42s1 

4.3 video 1 43v1 

4.3 yhtälö 1 43y1 

4.3 yhtälö 2 43y2 

4.3 yhtälö 3 43y3 

4.3 prosessidiagrammi 1 43p1 

4.3 matemaattinen esitys 1 43m1 

4.3 matemaattinen esitys 2 43m2 

4.3 prosessidiagrammi 2 43p2 

4.3 video 2 43v2 

4.3 video 3 43v3 

4.3 fotorealistinen kuva 1 43f1 

4.3 fotorealistinen kuva 2 43f2 

4.3 fotorealistinen kuva 3 43f3 

4.3 matemaattinen esitys 3 43m3 

4.3 yhtälö 5 43y5 

4.3 yhtälö 6 43y6 

4T rakennediagrammi 1 4Tr1 

4T prosessidiagrammi 1 4Tp1 

4T prosessidiagrammi 2 4Tp2 

4T prosessidiagrammi 3 4Tp3 

4T prosessidiagrammi 4 4Tp4 

4T prosessidiagrammi 5 4Tp5 

4T kuvaaja 1 4Tk1 

4T kuvaaja 2 4Tk2 

4T kuvaaja 3 4Tk3 

4T kuvaaja 4 4Tk4 

4T kuvaaja 5 4Tk5 

4T kuvaaja 6 4Tk6 

4T kuvaaja 7 4Tk7 

4T kuvaaja 8 4Tk8 
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4T video 1 4Tv1 

4T rakennediagrammi 2 4Tr2 

4T prosessidiagrammi 6 4Tp6 

4T kuvaaja 9 4Tk9 

4T prosessidiagrammi 7 4Tp7 

4T prosessidiagrammi 8 4Tp8 

4T prosessidiagrammi 9 4Tp9 

4T prosessidiagrammi 10 4Tp10 

4T prosessidiagrammi 11 4Tp11 

4T kuvaaja 9 4Tk9 

4T kuvaaja 10 4Tk10 

4T kuvaaja 11 4Tk11 

4T kuvaaja 12 4Tk12 

4T kuvaaja 13 4Tk13 

4T kuvaaja 14 4Tk14 

4T kuvaaja 15 4Tk15 

4T kuvaaja 16 4Tk16 

4T rakennediagrammi 3 4Tr3 

4T taulukko 1 4Tt1 

4T kuvaaja 17 4Tk17 

4T kuvaaja 18 4Tk18 

4T taulukko 2 4Tt2 

4T kuvaaja 19 4Tk19 

4T kuvaaja 20 4Tk20 

4T video + kuvaaja 2 4Tvk2 

4T taulukko 3 4Tt3 

4T fotorealistinen kuva 1 4Tf1 

4T fotorealistinen kuva 2 4Tf2 

4T taulukko 4 4Tt4 

4T kuvaaja 21 4Tk21 

4T rakennediagrammi 4 4Tr4 

4T video 3 4Tv3 

4T fotorealistinen kuva 3 4Tf3 

4T fotorealistinen kuva 4 4Tf4 

4T fotorealistinen kuva 5 4Tf5 

4Y yhtälö 1 4Yy1 

4Y yhtälö 2 4Yy2 

4Y yhtälö 3 4Yy3 

4Y rakennediagrammi 1 4Yr1 

4Y kuvaaja 1 4Yk1 

4Y prosessidiagrammi 1 4Yp1 

4Y kuvaaja 2 4Yk2 

4Y yhtälö 4 4Yy4 

4Y yhtälö 5 4Yy5 

4Y kuvaaja 3 4Yk3 

4Y prosessidiagrammi 2 4Yp2 
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4Y matemaattinen esitys 3 4Ym3 

4Y matemaattinen esitys 4 4Ym4 

 

 

9.2 LIITE 2: representaatioiden pedagogiset funktiot 

 

Alla olevien taulukon sarakkeiden merkitykset vasemmalta oikealle ovat seu-

raavat: 

1. Representaation tunnus, joka vastaa liitteessä 1 tai 2 olevaa tunnusta. 

2. Täydentävä funktio. Tähän sarakkeeseen merkitty representaatio toteuttaa 

täydentävää funktiota sarakkeen 1 representaation kanssa. 

3. Rajoittava funktio. Tähän sarakkeeseen merkitty representaatio toteuttaa ra-

joittavaa funktiota sarakkeen 1 representaation kanssa niin, että sarakkeen 1 

representaatio helpottaa ymmärtämään tämän sarakkeen representaatiota. 

4. Rakentava funktio. Tähän sarakkeeseen merkitty representaatio toteuttaa ra-

kentavaa funktiota sarakkeen 1 representaation kanssa. 

 

Oppimateriaali A 

representaatio täydentävä funktio rajoittava funktio rakentava funktio 

55f1   55p1 55f2 

55f2   55p1 55f1 

57f1   57p2   

62p3 62p4, 62p5   62p4, 62p5 

62p4 62p3, 62p5   62p3, 62p5 

62p5 62p4, 62p5   62p4, 62p5 

64p1   64m1   

75k1 75k2     

75k2 75k1     

77f1   77p1   

77v1   77p1   

77p2 77p3     

77p3 77p2     

78vp1   78p1   

80p1 80p2, -3, -4     

80p2 80p1, -3, -4     

80p3 80p4, -1, -2     

80p4 80p3, -1, -2     

81p1 81p2, -3     

81p2 81p1, -3     
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81v1   81p1, -2   

81p3 81p1, -2     

91p1     91p2 

91p2     91p1 

91v1   91p1, -2   

92f1   92fk1, -vk1   

95p1     95p2 

95p2     95p1 

96fp1   96p1   

96p1 96p2     

96fp2   96p2   

96p2 96p1     

96v1   96p1, -2   

103p1   103p2   

103k1 103k2     

103k2 103k1     

108fp1     108fp2-4 

108fp2     108fp1, -3, -4 

108fp3     108fp1, -2, -4 

108fp4     108fp1-3 

113f1   113p1   

113v1   113p1, -2   

113p1     113p2 

113p2     113p1 

 

Oppimateriaali B 

representaatio täydentävä funktio rajoittava funktio rakentava funktio 

22v1   22p2   

22k1 22k2, -3     

22k2 22k1, -3     

22k3 22k1, -2     

22p5   22p6   

22p6   22p7   

22p7   22p8   

23v1   23fp1   

23fp1 23y1     

23y1 23fp1 23m1   

23p3   23p4   

23p4   23m1   

23p6   23m2   

23p7   23m3   

23p8     23p9 

23p9     23p8 

23p10 23p11     
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23p11 23p10     

32p2   32a1   

32a1   32s1   

32a2 32a3     

32a3 32a2     

41v2 41p1     

41p1 41v2     

41p2     41p3, -m1 

41p3     41p2, -m1 

41m1     41p2, -3 

42v1   42p2, -3   

42p2     42p4 

42p4     42p2 

42p7   42p8   

42p8   42m1   

42vk1   42y6   

42k1     42k2 

42k2     42k1 

43m1 43p1, -m2, -p2     

43p1 43m1, -m2, -p2     

43m2 43m1, -p1, -p2     

43p2 43m1, -p1, -m2     

 

 

9.3 LIITE 3: monirepresentaatioiden rakenteet 

 

Alla on jokaista pedagogista funktiota vastaava taulukko. Taulukoissa vasen sa-

rake ja ylin rivi sisältävät kaikki rakenteellisen luokittelun mukaisten kategorioi-

den tunnukset. Tunnukset vastaavat kategorian alkukirjainta muissa kuin hybri-

dien tapauksessa. Hybridikuvien tunnus on hk ja hybridivideoiden hv. Soluissa 

ilmoitetaan, kuinka suuri osuus kyseistä pedagogista funktiota toteuttavista rep-

resentaatiopareista muodostuu kyseisen solu sarakkeen mukaisen kategorian 

representaatiosta ja rivin mukaisen kategorian representaatiosta. Esimerkiksi 

täydentävää funktiota toteuttavista representaatiopareista koostuu prosessidia-

grammista ja videosta 5 %. Rajoittavan funktion taulukossa solun rivin mukai-

sen kategorian representaatio on rajoittava representaatio ja sarakkeen mukai-

sen kategorian representaatio rajoittuva. Täydentävän- sekä rakentavan funkti-

on representaatioparissa ei ole vastaavanlaista suhdetta, jonka vuoksi niissä jo-

kaista XY-paria vastaa kaksi solua. Jotta kutakin paria vastaava lukema esiintyy 
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vain yhdessä solussa ja taulukon siisteyden vuoksi ylimääräiset solut on värjätty 

harmaaksi. 

 

Täydentävä funktio 

  f p r t k v a s hk hv y m 

f 0                       

p 0 35                     

r 0 0 0                   

t 0 0 0 0                 

k 0 0 0 0 25               

v 0 5 0 0 0 0             

a 0 0 0 0 0 0 5           

s 0 0 0 0 0 0 0 0         

hk 0 0 0 0 0 5 0 0 0       

hv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

m 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

 

Rajoittava funktio 

  f p r t k v a s hk hv y m 

f 0 13 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 

p 0 16 0 0 0 0 3 0 0 0 0 13 

r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

v 0 32 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

a 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

hk 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

hv 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Rakentava funktio 

  f p r t k v a s hk hv y m 

f 5                       

p 0 47                     

r 0 0 0                   

t 0 0 0 0                 

k 0 0 0 0 5               

v 0 0 0 0 0 0             

a 0 0 0 0 0 0 0           

s 0 0 0 0 0 0 0 0         

hk 0 0 0 0 0 0 0 0 32       

hv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

m 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


