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Tiivistelmä 
 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten fysioterapiaopiskelijoiden voiman momen-

tin ja voiman momentin sovellusten osaamista voidaan parantaa kehittämällä ja arvioimalla 

voiman momentin opetusjaksoa fysioterapeuttikoulutuksessa. Tutkimusongelman ratkai-

semiseksi suunniteltiin kahdeksan oppitunnin mittainen voiman momentin opetusjakso, 

jota kokeiltiin ja kehitettiin kahdessa esitutkimuksessa ja kahdessa opetuskokeilussa. En-

simmäiseen esitutkimukseen osallistui 22, toiseen esitutkimukseen 19 ja molempiin ope-

tuskokeiluihin 23 fysioterapian opiskelijaa. Esitutkimuksissa opettajana toimi tutkija ja 

opetuskokeiluissa kaksi eri ammattikorkeakoulujen kuntoutusalan opettajaa. Opetusjakson 

suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa teoreettisena viitekehyksenä sovellettiin ope-

tuksellisen rekonstruktion mallia.   

Opetusjakson kehittämisen onnistumista arvioitiin opetusjakson toteutuksen, opiske-

lijoiden oppimisen sekä opetuskokeiluihin osallistuneiden opettajien ja opiskelijoiden käsi-

tysten perusteella. Tärkeimmät aineiston keruumenetelmät olivat alku- ja loppukyselyt, 

opettajien ja opiskelijoiden haastattelut sekä oppituntien videointi. Tutkimusaineiston ana-

lysoinnissa käytettiin kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä.  

Voiman momentin opetusjakson toteutuksen arvioinnissa selvitettiin, miten opettajat, 

jotka eivät osallistuneet voiman momentin opetusjakson suunnitteluun toteuttavat opetus-

jakson valmiiden tuntisuunnitelmien mukaan. Lisäksi selvitettiin, miten opettajat toteutta-

vat opettajan puheen ohjeistusta ja mitä opettajan puheen muotoja he käyttävät eri opetusti-

lanteissa. Opettajan puheen muotojen luokittelussa käytettiin Viirin ja Saaren (2004, pai-

nossa) luokittelumenetelmää.  

Opetusjakson toteutuksen suhteen voiman momentin opetusjakson kehittämistä voi-

daan pitää onnistuneena, sillä molemmat opetuskokeiluihin osallistuneet opettajat noudat-

tivat valmiita tuntisuunnitelmia melko hyvin. Toisen opetuskokeilun opettaja noudatti tun-

tisuunnitelmia paremmin kuin ensimmäisen opetuskokeilun opettaja, mikä voi johtua muun 

muassa tuntisuunnitelmien tarkentamisesta ensimmäisen opetuskokeilun jälkeen. Muuta-

maa opetustilannetta lukuun ottamatta opettajat noudattivat myös opettajan puheen ohjeis-



tusta melko tarkasti. Toisen opetuskokeilun opettajan eri opetustilanteissa käyttämä opetta-

jan puhe eteni usein tietyn ”rytmin” mukaisesti ja opettaja käytti opettajan puheen eri muo-

toja opetuksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaan.  

Opiskelijoiden voiman momenttiin liittyvien käsitteiden osaamisen muuttumista voi-

man momentin opetusjakson aikana selvitettiin tarkastelemalla opiskelijoiden alku- ja lop-

pukyselyiden vastauksia sekä määrittämällä jokaiselle opiskelijalle seitsemän voiman mo-

menttiin liittyvän aiheen osaamisen taso ennen voiman momentin opetusjaksoa ja opetus-

jakson jälkeen. Voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaaminen luokiteltiin viiteen 

osaamisen tasoon, joista alin tason on ns. nollataso ja ylin taso sovellustaso.  

Kaikkien toisen opetuskokeilun ja 20 ensimmäisen opetuskokeilun opiskelijoiden 

voiman momenttiin liittyvien käsitteiden ja erityisesti voiman momentin sovellusten osaa-

minen kasvoi opetusjakson aikana. Myös opiskelijoiden virheelliset käsitykset voiman 

momenttiin liittyvistä käsitteistä vähenivät. Toisen opetuskokeilun opiskelijoiden oppimis-

tulokset olivat paremmat kuin ensimmäisen opetuskokeilun opiskelijoiden, mikä tukee 

voiman momentin opetusjakson kehittämisen onnistumista.  

Toisessa opetuskokeilussa voiman momentin opetusjakson toteutusta ja opiskelijoi-

den oppimista tarkasteltiin valitsemalla opetusjakson kriittiset episodit. Tavoitteena oli 

selvittää ja kokeilla, miten opetusjakson kriittisten episodien valintaa voidaan käyttää hy-

väksi opetusjakson suunnittelussa, kehittämisessä ja toteutuksessa. Tässä tutkimuksessa 

kriittisellä episodilla tarkoitetaan opetusjakson tavoitteiden, toteutuksen ja opiskelijoiden 

oppimisen kannalta tärkeää opetuksen jaksoa. Kriittiset episodit muodostavat yhdessä mo-

nipuolisen kokonaisuuden, joka tavoitteiltaan ja työtavoiltaan edustaa koko opetusjaksoa. 

Voiman momentin opetusjaksossa analysoinnin kohteeksi valittiin kuusi kriittistä episodia.  

Opetuskokeilujen opettajien ja opiskelijoiden käsitysten mukaan voiman momentin 

opetusjakson kehittämisessä onnistuttiin hyvin, sillä opettajien ja opiskelijoiden käsitykset 

opetusjaksosta olivat pääosin hyvin myönteisiä. Sekä opettajat että opiskelijat olivat tyyty-

väisiä opetusjakson työtapoihin ja käytännönläheisyyteen. Opettajien ja opiskelijoiden kä-

sityksillä oli tärkeä merkitys opetusjakson kehittämisen kannalta, sillä yhtenä tutkimuksen 

tavoitteena oli suunnitella ja kehittää valmis voiman momentin opetuksen opetusmateriaa-

lipaketti, jota opettajat voivat käyttää fysioterapeuttikoulutuksessa tai soveltuvin osin luki-

on ja muun ammatillisen koulutuksen fysiikan opetuksessa. Molemmat opetuskokeilujen 

opettajat olivat tyytyväisiä valmiiseen opetusmateriaalipakettiin. Valmis opetusmateriaali 

auttoi heitä hahmottamaan opetusjakson kokonaisuutena, käyttämään erilaisia työtapoja 

sekä painottamaan opetettavan asian ja opiskelijoiden oppimisen kannalta tärkeitä asioita. 

Vaikka voiman momentin opetusjakson kehittämistä voidaan pitää onnistuneena, tut-

kimuksessa ilmeni useita opetusjakson ja opetusmateriaalin kehittämiseen liittyvä seikkoja, 

joiden avulla voi olla mahdollista edelleen parantaa opetusjakson toteutusta ja opiskelijoi-

den oppimista. Opetuksellisen rekonstruktion malli opetusjakson kehittämisessä osoittautui 

 toimivaksi sekä tutkimustulosten että tutkimuksen toteutuksen kannalta.       



Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan fysioterapeuttikoulutuksen lisäksi hyödyntää 

muun ammatillisen koulutuksen ja lukion fysiikan opetuksessa sekä fysiikan opetuksen 

tutkimuksessa. Opetus-oppimisjakson tutkimusperustaisella kehittämismallilla, opetusjak-

son kriittisten episodien valinnalla ja analysoinnilla sekä opettajan puheen tutkimuksella on 

merkitystä myös yleisesti opetuksen, erityisesti luonnontieteiden opetuksen ja opetuksen 

tutkimuksen kannalta.  
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Abstract 
 

The purpose of the study was to determine how the understanding of moment of force and 

its applications can be improved by developing and evaluating a teaching-learning se-

quence on the moment of force in physiotherapy training. In order to answer the research 

problem, an eight lesson teaching-learning sequence was designed and consequently tested 

and developed in two pilot studies and two teaching experiments. Twenty-two physiother-

apy students participated in the first pilot study, 19 physiotherapy students in the second 

pilot study and 23 physiotherapy students in each of the teaching experiments. In the pilot 

studies the researcher worked as a teacher and in the teaching experiments the teaching-

learning sequence was implemented by two teachers (transfer teachers) in two Finnish 

polytechnic schools. The model of educational reconstruction was used in designing, de-

veloping and evaluating the teaching-learning sequence.  

The success in developing the teaching-learning sequence was evaluated on the basis 

of implementation of the teaching-learning sequence, students’ learning, and conceptions 

of teachers and students participating in the teaching experiments. The data were gathered 

in pre- and post-tests, by interviewing teachers and students and by observing and video-

taping lessons. The data were analysed using both qualitative and quantitative methods. 

Evaluation of the implementation of the teaching-learning sequence was based on 

how teachers who were not involved in the design of the teaching-learning sequence were 

able to follow the guidance notes and to implement the teaching-learning sequence. The 

teaching-learning sequence was also evaluated by analysing how the teachers followed the 

guidance given of talk types, and what kind of teacher talk types they used in different 

teaching situations. The classification of teacher talk followed the method of Viiri and 

Saari (2004, in press).  

Considering the implementation of the teaching-learning sequence, the development 

can be regarded as successful, as both transfer teachers followed the guidance notes quite



well. The teacher in the second teaching experiment followed the guidance notes better 

than in the first, which have may resulted from the adjustment of the guidance notes fol-

lowing the first teaching experiment. Apart from a few teaching situations, the teachers 

also followed the guidance concerning teacher talk types quite accurately. Depending on 

the teaching situation, the teacher of the second teaching experiment often followed a cer-

tain “rhythm” and the teacher used different teacher talk types, taking into account the 

teaching purposes and goals. 

Changes in the students’ understanding of moment of force were studied by analys-

ing students’ answers in pre- and post- tests. The levels of understanding of seven topics 

related to the concept of moment of force were defined for every student before and after 

the teaching-learning sequence. The students’ understanding of the topics was categorized 

by five levels of understanding. The lowest level was known as the “zero level” and the 

highest “application level”. 

In the second teaching experiment, all students showed an increase in understanding 

concepts relating to moment of force and especially its applications. In the first teaching 

experiment the understanding of 20 students increased. The students also had fewer mis-

conceptions after the teaching-learning sequence than they had before the teaching-

learning sequence. The students’ results in the second teaching experiment were better than 

in the first teaching experiment, which supports the success of the development of the 

teaching-learning sequence.  

In the second teaching experiment, the implementation of the teaching-learning se-

quence and students’ learning was studied by choosing critical episodes of the teaching-

learning sequence. The aim was to determine how the choice of critical episodes can be 

applied in designing, developing and implementing the teaching-learning sequence. In this 

study the critical episode is identified as a period of teaching that is important from the 

perspective of aims and implementation of the teaching-learning sequence and from the 

perspective of students’ learning. Collectively, the critical episodes form a diverse entity 

that in their aims and methods represent the whole teaching-learning sequence. Six critical 

episodes were chosen in analysing the teaching-learning sequence on moment of force. 

According to conceptions of teachers and students that participated in the teaching 

experiments, the development of the teaching-learning sequence can be considered a suc-

cess, as the teachers and students were satisfied with the teaching-learning sequence, espe-

cially the teaching methods. They were also satisfied that the concepts that were studied 

were closely related to practical situations in physiotherapy. The conceptions of transfer 

teachers and students had an important meaning in developing the teaching- learning se-

quence, because one aim of the study was to design and develop lesson materials and guid-

ance notes for teaching the concept of moment of force. Lesson materials and guidance 

notes can be used in physiotherapy training, and some parts of the lesson materials and the 

guidance notes could also be used for physics lessons in upper secondary school and in



 vocational training. In this study, both transfer teachers were satisfied with the lesson ma-

terials and guidance notes. According to the teachers, the lesson materials and guidance 

notes helped them to piece together the teaching-learning sequence as a whole, to use dif-

ferent teaching methods and to emphasize the most important parts of the teaching-learning 

sequence. 

Though the development of the teaching-learning sequence on moment of force can 

be considered successful, several facts came to light in this study that may help to further 

develop the implementation of the teaching-learning sequence and to support students’ 

learning. The model of educational reconstruction in developing the teaching-learning se-

quence seemed to work, both from the perspective of research and from the perspective of 

research results. 

The results of this study can be applied in physiotherapy training, in physics teaching 

in the upper secondary school and in vocational training and also in the research of physics 

teaching. The model of developing the research-based teaching-learning sequence, choos-

ing and analysing the critical episodes and the study of the teacher talk is meaningful from 

the perspective of teaching, especially teaching of science and also from the perspective of 

research into teaching. 

 

    



Esipuhe 
 

Mielessäni heräsi ajatus jatko-opinnoista vuonna 1997, kun huomasin jatkuvasti osallistu-

vani johonkin työni kehittämiseen liittyvään koulutukseen. Olin työskennellyt muutaman 

vuoden fysiikan opettajana terveydenhuoltoalalla ja kiinnostunut erityisesti fysioterapeutti-

en fysiikan opetuksen kehittämisestä. Niinpä otin yhteyttä Jyväskylän yliopiston fysiikan 

laitokselle ja liityin opettajien matematiikan, fysiikan ja kemian valtakunnalliseen tutkija-

kouluun. Siitä alkoi tähän asti kestänyt pääosin sivutoiminen, mutta välillä myös päätoimi-

nen tieni jatko-opiskelijana ja tutkijana. Alun perin päämääränä oli lisensiaatin tutkinto, 

jonka sain vuonna 2003, mutta päinvastaisista vakuutteluistani huolimatta jotain jäi sitten-

kin vielä kesken. Väitöskirjatyön ohjaajani professori Jouni Viirin yhteydenoton jälkeen 

huomasin pian suunnittelevani väitöskirjatutkimusta.  

Tutkimuksen tekeminen osittain päätyön ohessa on ollut välillä raskasta, mutta toi-

saalta myös antoisaa. Olen tutustunut moniin mielenkiintoisiin ihmisiin ja saanut koke-

muksia, joista en ilman väitöskirjan tekemistä olisi tiennyt mitään. Väitöskirjan tekemiseen 

liittyvä tunteiden kirjo on ollut laaja ja vaihdellut epätoivosta uuden oivalluksen tuomaan 

onnistumisen elämykseen. Ennen kaikkea väitöskirjan tekeminen on antanut minulle paljon 

uusia ajatuksia, samalla kun tietämykseni monesta asiasta on syventynyt tutkimuksen ede-

tessä, uusien kokemusten myötä. Väitöskirjan tekeminen on myös ollut minulle eräänlaista 

omien voimavarojen ja rajojen testaamista ja löytämistä. 

Vaikka tutkimuksen tekeminen on ollut ajoittain hyvin yksinäistä, ilman muita ihmi-

siä ja heidän tukeaan tutkimuksen tekeminen ei olisi ollut mahdollista. Suuren kiitoksen 

ansaitsee työni ohjaaja professori Jouni Viiri, joka on ohjannut työtäni ja kannustanut 

eteenpäin asiantuntevalla ja innostavalla tavalla. Hän on aina ollut valmis kommentoimaan 

työtäni ja auttamaan vaikeissa tilanteissa. Kiitän myös työni esitarkastajia professori emeri-

ta Maija Ahteeta ja dosentti Heikki Saarta huolellisesta paneutumisesta työhöni sekä raken-

tavasta palautteesta ja parannusehdotuksista. Professori emerita Maija Ahteeta kiitän myös 

kannustuksesta ja ohjauksesta koko opiskelu-urani aikana. Hänen rakentavilla kommenteil-

laan ja perusteluja vaativilla kysymyksillään on ollut suuri merkitys kehittymiseeni opetta-

jana ja tutkijana. Dosentti Heikki Saarta kiitän tutkimusaineiston vertaisluokittelusta ja 

tutkimusaineiston analysointiin liittyvästä kannustavasta palautteesta. Kiitoksen ansaitsee 

myös Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen professori Jukka Maalampi, joka on kannus-

tanut ja tukenut jatko-opintojani fysiikan laitoksella. 

Haluan kiittää tutkimukseen osallistuneita ammattikorkeakouluja ja erityisesti niitä 

opettajia, jotka uskalsivat osallistua tutkimukseen ja päästää minut seuraamaan ja videoi-

maan oppituntejaan. Ihailen heidän rohkeuttaan ja haluaan kehittää itseään ja opetustaan. 

Ilman heidän paneutumistaan tutkimukseen tutkimus ei olisi onnistunut. Kiitän myös kaik-

kia tutkimukseen, ja erityisesti haastatteluihin osallistuneita opiskelijoita. Heidän panok-

sensa tutkimuksen onnistumiseen oli merkittävä.   



Kiitän niitä useita ihmisiä, jotka ovat auttaneet ja tukeneet minua väitöskirjatyöni eri 

vaiheissa. KM Heli Niemistä haluan kiittää monista suomen kieleen liittyvistä neuvoista ja 

väitöskirjan kielentarkastuksesta sekä rohkaisevista kommenteista itsekritiikin hetkillä. 

Lassi Purhoa kiitän ”mikrotukihenkilönä” ja vertaisluokittelijana toimimisesta ja VTM 

Leena Tervosta rakentavista tutkimusmenetelmään liittyvistä kommenteista. TTT Päivi 

Vehmasvaaraa kiitän lukuisten fysioterapiaan liittyvien kysymysten selvittämisestä sekä 

rohkaisusta ja tuesta tutkimuksen edetessä. Kiitoksen ansaitsee myös Etelä-Karjalan am-

mattikorkeakoulun tietokeskuksen sosiaali- ja terveysyksikön kirjaston informaatikko Ismo 

Vainikka, jonka apu lähdeaineistoon liittyvissä kysymyksissä oli korvaamaton. Lisäksi 

kiitän erikoistutkija Paul Greenleesiä englanninkielisen abstraktin kielentarkastuksesta. 

Kiitos myös kaikille niille tutkijakoulun seminaareissa tapaamilleni ihmisille - erityisesti 

Mervi Asikaiselle - jotka ovat omalla esimerkillään auttaneet ja rohkaisseet tutkimuksen 

teossa.    

Haluan kiittää kaikkia minua tutkimusprosessin aikana kannustaneita työtovereitani. 

Erityiskiitos kuuluu Jaana Revolle, joka on urheasti jaksanut kuunnella tutkimuksen teke-

miseen liittyviä ongelmiani ja innostuksen puuskiani sekä tarvittaessa rohkaissut jatkamaan 

eteenpäin. Kiitän myös Etelä-Karjalan ammattiopistoa mahdollisuudesta suorittaa jatko-

opintoja työn ohessa sekä toimia ajoittain päätoimisena tutkijana.           

Saamastani taloudellisesta tuesta haluan kiittää Jenny ja Antti Wihurin rahastoa, Wil-

liam ja Ester Otsakorven säätiötä, Konkordia-liittoa sekä Jyväskylän yliopiston fysiikan 

laitosta. Taloudellinen tuki on ollut edellytys tutkimuksen etenemiselle sekä mahdollistanut 

osallistumiseni ESERA:n (European Science Education Research Association) kesäkou-

luun ja konferenssiin.  

Lämmin kiitos kaikille tutkimusprosessiani eri tavoin tukeneille lukuisille ystävilleni 

ja sukulaisilleni. Olenpa sitten tarvinnut lastenhoitajaa, yösijaa tai kuuntelijaa, apua on aina 

ollut lähellä. Erityisen kiitoksen ansaitsevat vanhempani ja sisareni, jotka ovat omalla posi-

tiivisella elämänasenteellaan ja esimerkillään opettaneet, että sinnikkyydellä ja oikealla 

asenteella kaikki vaikeudet ovat voitettavissa. Olen myös usein hyötynyt sisareni Jaana 

Lindroosin hyvästä kielitajusta ja tarkkuudesta.  

Rakkaimmat kiitokseni osoitan perheelleni, miehelleni Tuomolle ja tyttärilleni Hei-

dille ja Iidalle. Tutkimuksen tekeminen on vienyt perheen yhteistä aikaa, ja olen usein 

myös ollut henkisesti poissa, vaikka olen ollut fyysisesti paikalla. Tuomo on kuitenkin aina 

jaksanut uskoa minuun ja tutkimukseni valmistumiseen, silloinkin kun olen itse sitä epäil-

lyt. Hänen vastuulleen ovat myös jääneet monet käytännön asiat istuessani tietokoneen 

ääressä. Heidi ja Iida ovat puolestaan huolehtineet siitä, että en ole liiaksi uppoutunut tut-

kimuksen maailmaan, vaan nauttinut myös elämän pienistä asioista ja viettänyt vapaa-

aikaa tutkimuksesta. Kiitos rakkailleni siitä, että he ovat auttaneet minua jaksamaan hyvinä 

ja huonoina päivinä sekä muistuttaneet minua siitä, mikä elämässä on tärkeintä.  
 

Lappeenrannassa 6.6.2006   Niina Nurkka           
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1 Tutkimuksen lähtökohdat ja tavoitteet   
 

 

1.1 Johdanto 
 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten fysioterapiaopiskelijoiden voiman momen-

tin ja voiman momentin sovellusten osaamista voidaan parantaa kehittämällä ja arvioimalla 

voiman momentin opetusjaksoa fysioterapeuttikoulutuksessa. Opetusjakson suunnittelussa, 

kehittämisessä ja arvioinnissa käytetään opetuksellisen rekonstruktion mallia (Duit 2000, 

Duit, Gropengiesser ja Kattmann 2005, Komorek ja Duit 2004). Opetuksellinen rekon-

struktio on syklinen prosessi, joka tässä tutkimuksessa sisältää kaksi esitutkimusta ja kaksi 

opetuskokeilua. Esitutkimuksissa opettajana toimi tutkija ja opetuskokeiluissa kaksi opetta-

jaa, jotka eivät osallistuneet voiman momentin opetusjakson suunnitteluun.     

Luonnontieteiden opetuksen tutkimuksen yhtenä tavoitteena voidaan pitää tutkimus-

perustaisten opetus-oppimisjaksojen (research-based teaching-learning sequence) kehittä-

mistä (Méheut ja Psillos 2004). Useissa luonnontieteen opetuksen tutkimuksissa tutkitaan 

ainoastaan joko tietyn asiasisällön opettamista tai opiskelijoiden näkökulmaa. Opiskelijoi-

den näkökulman huomioon ottavissa tutkimuksissa korostetaan oppimisympäristön kehit-

tämistä, mutta samalla ei oteta huomioon opetettavaan asiasisältöön liittyviä näkökohtia. 

(Duit 2000, Duit ym. 2005.) Opetus-oppimisjaksojen (TLS) tutkimuksen tarkoituksena on 

kehittää opetusmateriaalipaketti, jossa opetuksen lisäksi otetaan huomioon opiskelijoiden 

ajattelu ja oppiminen. Opetus-oppimisjaksojen tutkimukset sisältävät vaiheittaisen tutki-

mukseen perustuvan kehittämisprosessin, jonka tavoitteena on yhdistää tieteellinen näkö-

kulma ja opiskelijoiden näkökulma. Opetus-oppimisjakso on yhtä aikaa sekä opetuksen ja 

oppimisen tutkimuskohde että tuote. (Méheut ja Psillos 2004.)  

Opetuksen kehittämistutkimuksissa tulisi aiempaa enemmän kiinnittää huomiota sii-

hen, miten opettajat voivat hyödyntää tutkimuksen tuloksia käytännön opetustyössä. Esi-

merkiksi Lijnsen (2000) mukaan opettajien on usein vaikeaa tai lähes mahdotonta soveltaa 

teoreettisen tutkimuksen tuloksia käytännössä (Andersson ja Bach 2005, Lijnse 2000). 

Tutkimuksen käytännönläheisyyden lisäämiseksi ja opetettavan asiasisällön ja opiskelijoi-

den näkökulman yhdistämiseksi on opetuksen tutkimuksessa kehitetty erilaisia metodolo-

gisia viitekehyksiä, kuten ”developmental research” (Lijnse 1995) ja ”design research” -

lähestymistavat (Anderson ja Wallin 2006, Brown 1992, Cobb, Confrey, diSessa, Lehrer ja 

Schauble 2003, Edelson 2002) sekä opetuksellisen rekonstruktion malli (Duit 2000, Duit 

ym. 2005, Komorek ja Duit 2004).    

Tieteellistä näkökulmaa ja opiskelijoiden näkökulmaa yhdistäviä opetus-

oppimisjaksojen tutkimuksia luonnontieteiden opetuksen eri aiheista ovat tehneet muun 

muassa Buty, Tiberghien ja Le Maréchal (2004), Kabapínar, Leach ja Scott (2004), Komo-

rek ja Duit (2004), Méheut (2004) sekä Viiri ja Saari (2004). Edellä mainittujen opetus-
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oppimisjaksojen tutkimusten asiasisältöinä ovat olleet valo-opin ja johtavuuden (Buty ym. 

2004), liukoisuuden (Kabapínar ym. 2004), epälineaaristen systeemien (Komorek ja Duit 

2004), aineen rakenteen (Méheut 2004) ja vuorovesi-ilmiön (Viiri ja Saari 2004) opettami-

nen. Voiman momentin opetusjakson kehittämistä voidaan pitää tutkimusperustaisena ope-

tus-oppimisjakson tutkimuksena, sillä tutkimuksen tarkoituksena on kehittää opetusjaksoa 

ottamalla huomioon opetettava asiasisältö ja opiskelijoiden näkökulma. Vaikka kyseessä 

on opetus-oppimisjakson tutkimus, tässä tutkimuksessa opetus-oppimisjaksosta käytetään 

nimeä voiman momentin opetusjakso. 

Tutkijan kiinnostus fysioterapeuttikoulutuksen fysiikan opetuksen kehittämiseen he-

räsi tutkijan toimiessa fysiikan opettajana fysioterapeuttikoulutuksessa. Tutkijan kokemuk-

sen mukaan fysioterapian opiskelijat pitävät fysiikkaa vaikeana aineena eikä heillä ole sel-

vää käsitystä siitä, mihin he fysioterapian opiskelijana ja fysioterapeuttina tarvitsevat fysii-

kan tietoja. Fysiikan opettaminen ja fysiikan opetuksen kehittäminen ammatillisessa koulu-

tuksessa on myös erittäin mielenkiintoista ja haasteellista, sillä fysiikan opetuksen tarkoi-

tuksena on auttaa opiskelijoita ymmärtämään heidän tulevassa ammatissaan tarvitsemansa 

fysiikan tiedot. Tämän vuoksi fysiikan opettajan on oltava tietoinen, mitä fysiikan tietoja 

opiskelijat tarvitsevat tulevassa ammatissaan.  

Fysioterapeuttikoulutuksen siirtyminen opistoasteen koulutuksesta ammattikorkea-

kouluun vaikutti omalta osaltaan tutkijan kiinnostukseen fysioterapeuttikoulutuksen fysii-

kan opetuksen kehittämiseen. Ammattikorkeakouluopetukseen siirtymisen myötä opettajan 

opetustyössä ja toimenkuvassa tapahtui muutoksia. Ammattikorkeakoulussa kontaktiope-

tuksen määrää vähennettiin, samalla kun korostettiin opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja 

itsenäistä opiskelua. Opetuksen painopiste siirtyi tiedonjakamisesta ja -välittämisestä op-

pimisen ohjaamiseen ja tukemiseen. (Laakkonen 2003.) Fysioterapeuttikoulutuksen fysii-

kan opetuksen kehittämistä koskevalla tutkimuksella pyritään vastaamaan ammattikorkea-

kouluopetukselle asetettuihin vaatimuksiin.      

Fysioterapeuttikoulutuksen fysiikan opetuksen kehittäminen tutkimuksen avulla aloi-

tettiin selvittämällä fysiikan opetuksen tärkeimpiä sisältöjä ja työtapoja (Nurkka 2000), 

minkä jälkeen lisensiaattitutkimuksen (Nurkka 2003) yhteydessä suunniteltiin kahdeksan 

oppitunnin mittainen voiman momentin opetusjakso. Lisensiaattitutkimuksen tarkoituksena 

oli kokeilla ja kehittää voiman momentin opetusjaksoa ja opetuksen työtapoja siten, että 

opiskelijat ymmärtävät fysiikan opiskelun tarpeellisuuden ja fysiikan käsitteiden merkityk-

sen käytännön sovelluksissa. Tavoitteena oli myös selvittää, millaisia vaikeuksia opiskeli-

joilla on voiman momentin ja siihen liittyvien sovellusten ymmärtämisessä sekä mitkä sei-

kat vaikuttavat opiskelijoiden oppimiseen. 

Lisensiaattitutkimuksen (Nurkka 2003) tulosten mukaan voiman momentin opetus-

jaksoa oli tarvetta kehittää edelleen, minkä vuoksi opetusjakson kehittämistä ja tutkimusta 

jatkettiin. Lisensiaattitutkimuksen opetuskokeilu toimii ensimmäisenä esitutkimuksena. 

Tutkimuksen jatkamiseen vaikutti myös tarve tutkia sitä, kuinka opettajat, jotka eivät osal-
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listu voiman momentin opetusjakson suunnitteluun, toteuttavat opetusjakson valmiin ope-

tusmateriaalin avulla ja sitä, millaisia puheen muotoja opettaja käyttää eri opetustilanteissa. 

Voiman momentin opetusjakson ja opetusmateriaalin kehittämisessä haluttiin tutki-

jan näkökulman lisäksi ottaa huomioon muiden opetusjaksoa toteuttavien opettajien näkö-

kulma. Esimerkiksi Leachin (2005) mukaan opettajat eivät ole valmiita muuttamaan ope-

tuskäytäntöjään pelkästään tutkimustulosten perusteella, mikäli tutkimustulokset eivät ole 

yhteneviä heidän ammatillisen kokemuksensa kanssa. Sen sijaan muilla opettajilla ja ope-

tusmateriaalilla on vaikutusta heidän opetuskäytäntöihinsä. (Leach 2005.)    

Voiman momentin opetusjakson opetuskokeiluihin osallistuneet opettajat eivät ole 

koulutukseltaan fysiikan opettajia, millä on oleellinen merkitys voiman momentin opetus-

jakson kehittämisen kannalta. Koska opettajilla on erilainen koulutustausta ja opettajako-

kemus kuin tutkijalla, heillä on myös uusia ja erilaisia näkökulmia opetusjakson kehittämi-

seen. Opetuskokeiluun osallistuneet opettajat tarkastelevat voiman momentin opetusjaksoa 

enemmän fysioterapian käytännön kuin fysiikan opetuksen näkökulmasta. He myös edus-

tavat opettajia, jotka tulevaisuudessa voivat parhaiten hyödyntää voiman momentin opetus-

jakson opetusmateriaalia. 

 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet 
 

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää ja arvioida voiman momentin opetusjaksoa fysiotera-

peuttikoulutuksessa. Lisäksi tavoitteena on selvittää ja kuvailla, miten kaksi eri opettajaa 

toteuttaa opetusjakson heille annetun valmiin opetusmateriaalin mukaan. Samalla selvite-

tään, miten opettajalle ja opiskelijoille annettavaa opetusmateriaalia voidaan kehittää. 

Olennaista voiman momentin opetusjakson kehittämisessä ja opetuskokeiluissa on se, että 

opetuskokeiluiden opettajat eivät osallistuneet opetusjakson suunnitteluun. Mikäli halutaan 

selvittää etukäteen suunnitellun opetusjakson ja opetusmateriaalin toimivuutta käytännön 

opetustilanteissa on tärkeää, että opetusjakson opettajat eivät osallistu opetusjakson suun-

nitteluun vaan toteuttavat opetusjakson heille annetun opetusmateriaalin perusteella (Leach 

ja Scott 2002). Leachin (2005) mukaan opetuksen käytännön toteutus voi poiketa erittäin 

paljon etukäteen suunnitellusta opetuksen toteutuksesta.    

Yhtenä tämän tutkimuksen tavoitteena on suunnitella ja kehittää valmis opetusmate-

riaalipaketti, jota opettajat voivat käyttää joko sellaisenaan fysioterapeuttikoulutuksessa tai 

soveltuvin osin lukion ja muun ammatillisen koulutuksen fysiikan opetuksessa. Koska fy-

sioterapeuttikoulutuksessa voiman momentin ja voiman momentin sovellusten opettajat 

eivät kaikissa ammattikorkeakouluissa ole fysiikan opettajia, tutkimuksen avulla kehitetty 

voiman momentin opetusjakson opetusmateriaali voi auttaa kuntoutusalan opettajia fysii-

kan tietoperustan hallinnassa. Opetusmateriaali antaa fysiikan opettajille käsityksen siitä, 

millaisissa tilanteissa fysioterapian opiskelijat tarvitsevat voiman momentin ymmärtämi-
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seen liittyviä fysiikan tietoja sekä siitä, mitä käsitteitä ja millä tasolla opiskelijoiden on 

asiat osattava, jotta he pystyvät soveltamaan tietojaan tulevassa ammatissaan. Myös muut 

kuin fysioterapeuttikoulutuksen opettajat saavat käsityksen erilaisista tilanteista, joissa 

voiman momenttiin liittyviä käsitteitä ja tietoja voidaan soveltaa. Opetusmateriaali auttaa 

opettajia kiinnittämään huomiota voiman momentin ymmärtämisen kannalta oleellisiin 

seikkoihin. 

Yhtenä voiman momentin opetusjakson toteutukseen liittyvänä tutkimuksen tavoit-

teena on selvittää, miten opetuskokeilujen opettajat noudattavat opetusmateriaalissa olevaa 

opettajan puheen ohjeistusta ja mitä puheen muotoja he käyttävät eri opetustilanteissa. 

Opettajan puheen luokittelussa käytetään Viirin ja Saaren (2004, painossa) luokittelumene-

telmää. Leachin ja Scottin (2002) mukaan luonnontieteiden opetuksen tutkimuksessa on 

opiskelijoiden oppimisen lisäksi tarkasteltava eri opetustilanteissa käytettäviä opetuksen 

puheen muotoja, sillä tapa, jolla opettaja ja opiskelijat keskustelevat erilaisten toimintojen 

yhteydessä, on oppimisen kannalta yhtä tärkeää kuin itse toiminnot. Leachin ja Scottin 

(2002) mukaan ei voida sanoa, että jokin opetusjakso on opiskelijoiden oppimisen tukemi-

sen kannalta parempi kuin toinen, ellei samalla tarkastella sitä, miten opettaja keskustelun 

avulla tukee opiskelijoiden motivoitumista ja osallistumista. Kun kiinnitetään opettajien 

huomio eri opetustilanteissa käytettäviin opettajan puheen muotoihin, opettajat tulevat tie-

toiseksi erilaisista tavoista, joilla puheen avulla voidaan tukea opiskelijoiden oppimista 

(Mortimer ja Scott 2000).  

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on selvittää, miten opiskelijoiden voiman moment-

tiin liittyvien käsitteiden osaaminen muuttuu voiman momentin opetusjakson aikana. Sa-

malla halutaan selvittää, millaisia vaikeuksia opiskelijoilla on voiman momentin ja voiman 

momentin sovellusten oppimisessa opetusjakson aikana. Opiskelijoiden oppimiseen liitty-

vien vaikeuksien tiedostaminen on tärkeää sekä voiman momentin opetusjakson kehittämi-

sen että toteuttamisen kannalta, sillä opettajan on tärkeää tiedostaa ne tilanteet ja käsitteet, 

joiden ymmärtämisessä opiskelijoilla on vaikeuksia. 

Tässä tutkimuksessa voiman momentin opetusjaksoa ja opiskelijoiden oppimista ana-

lysoidaan valitsemalla ja analysoimalla opetusjakson kriittiset episodit. Tavoitteena on 

selvittää ja kokeilla, miten opetusjakson kriittisten episodien valintaa voidaan käyttää hy-

väksi opetusjakson suunnittelussa, kehittämisessä ja toteutuksessa.        

 

 

1.3 Opetusjakson aiheen ja työtapojen valinta 
 

Voiman momentin valinta opetusjakson aiheeksi 

Voiman momentin valintaan opetusjakson aiheeksi vaikutti useita seikkoja. Tärkeimpänä 

seikkana voidaan pitää sitä, että voiman momentilla ja momenttiehdolla on monia tärkeitä 

fysioterapiaan liittyviä sovelluksia, joita voidaan käyttää esimerkkeinä ja tehtävinä fysiikan 
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opetuksessa esimerkiksi lukiossa tai muiden alojen ammatillisessa koulutuksessa. Yhtenä 

tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esiin opiskelijoita kiinnostavia esimerkkitilanteita 

voiman momentin soveltamisesta. Esimerkiksi erilaiset nostamiseen ja lihaskuntoharjoitte-

luun liittyvät esimerkit saattavat herättää opiskelijoiden mielenkiinnon aihetta kohtaan. 

Voiman momentin tärkeys fysioterapeuttikoulutuksen fysiikan opinnoissa tuli esiin 

kasvatustieteen laudaturtutkimuksessa (Nurkka 2000), jossa selvitettiin, miten fysiotera-

peuttikoulutuksen fysiikan opinnot on sisällön ja työtapojen suhteen toteutettava, jotta ne 

parhaiten vastaavat fysioterapeuttien ja fysioterapian opiskelijoiden tarvitsemia valmiuksia. 

Tutkimukseen osallistui 25 vähintään kaksi vuotta fysioterapiaa opiskellutta opiskelijaa, 

kymmenen työelämässä toimivaa fysioterapeuttia ja kahdeksan ammattikorkeakoulun kun-

toutusalan opettajaa. Tutkimuksen mukaan voiman momentin sovellukset olivat sähköopin 

sovellusten ja ultraäänen ohella kolmen tärkeimmän lähiopetuksessa käsiteltävän aiheen 

joukossa. 

Voiman momentin valintaan opetusjakson aiheeksi vaikutti myös se, että voiman 

momentin ja momenttiehdon oppimista ja opettamista on tutkittu melko vähän verrattuna 

esimerkiksi voima-käsitteen oppimista käsitteleviin tutkimuksiin. Rowlands, Graham ja 

Berry (Rowlands 1997, Rowlands ym. 1998) ja Viiri (2002) ovat tutkineet insinööriopiske-

lijoiden käsityksiä voiman momentista ja tasapainosta. Tutkimuksissa tuodaan esiin on-

gelmakohtia, joita opiskelijoilla on voiman momentin oppimisessa ja ymmärtämisessä. 

Muita voiman momentin ja momenttiehdon ymmärtämiseen liittyviä tutkimuksia ovat 

McGinnin ja Rothin (1998) tutkimus opiskelijoiden erilaisista vastauksista vipua käsittele-

viin ongelmiin sekä Peiposen (1999) tutkimus, jossa selvitettiin lähihoitajaopiskelijoiden 

vipuun, vipuvarteen ja momenttiehtoon liittyviä virheellisiä käsityksiä tarkasteltaessa selän 

kuormitusta nostotilanteessa. Edellä mainittujen voiman momentin opetusjakson suunnitte-

luun ja kehittämiseen vaikuttaneiden tutkimuksien tuloksia esitetään luvussa 5.2.3.  

Uusimpia tutkimuksia voiman momenttiin ja momenttiehtoon liittyvistä käsityksistä 

ovat Ortizin, Heronin ja Shafferin (2005) tutkimus, jossa kirjallisten kysymysten avulla 

selvitettiin fysiikan johdantokurssin käyneiden yliopisto-opiskelijoiden (yli 1000 opiskeli-

jaa) selityksiä tasapainosta ja tasapainoon vaikuttavista seikoista tilanteissa, joissa tarkas-

tellaan kappaleen tasapainoa kiinteän tukipisteen suhteen sekä Rimoldinin ja Singhin 

(2005) tutkimus pyörimisliikkeeseen liittyvien käsitteiden ymmärtämisestä.  Rimoldinin ja 

Singhin tutkimuksessa aineistoa kerättiin haastatteluilla ja monivalintakokeella, jossa vas-

taukset piti perustella sanallisesti. Tutkimuksen aikana kehitettyyn monivalintakokeen lo-

pulliseen versioon vastasi 652 fysiikan johdantokurssille osallistunutta pääaineenaan pää-

asiassa luonnontiedettä tai tekniikkaa opiskelevaa opiskelijaa. Kaiken kaikkiaan tutkimuk-

seen osallistui noin 3000 opiskelijaa. (Rimoldini ja Singh 2005.) 

Kiinnostukseen tutkia voiman momentin opettamista ja oppimista fysioterapeuttikou-

lutuksessa vaikuttivat tutkijan suorittamat anatomian ja biomekaniikan opinnot sekä koke-

mus fysioterapeuttikoulutuksen fysiikan opettajana. Anatomian ja biomekaniikan opintojen 
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aikana tutkija havaitsi käytännössä fysiikan käsitteiden ja erityisesti voiman momentin ja 

momenttiehdon merkityksen erilaisten biomekaniikan sovellusten ymmärtämisessä. Fysii-

kan opettajana saatujen kokemusten mukaan fysioterapeuttiopiskelijat pitävät voiman mo-

mentin soveltamista vaikeana ja heillä on erilaisia virheellisiä käsityksiä voiman moment-

tiin liittyvistä käsitteistä.     

 

Opetusjakson työtapojen valinta 

Opetuksen ja oppimisen organisointiin liittyvälle käsitteelle työtapa käytetään Suomessa 

rinnakkain useita eri termejä, kuten opetusmenetelmä, metodi, työmuoto, opetusmuoto ja 

toimintamuoto (Meisalo 1991). Tässä tutkimuksessa käytetään nimitystä työtapa, sillä työ-

tapa kuvaa parhaiten sitä, että kyse ei ole pelkästään opetuksesta, tietyistä menetelmistä tai 

toiminnasta vaan opettajan ja opiskelijoiden välisestä vuorovaikutuksesta opiskelijoiden 

oppimisen edistämiseksi. Meisalon (1991) mukaan termiin työtapa liitetään ajatus opetta-

jan ja opiskelijan panosten samanarvoisuudesta opiskelijan oppimisessa.    

Millarin (2005) mukaan opetusjakson kehittämisprosessissa opetukselle asetettuihin 

tavoitteisiin sekä opetusmateriaalin ja työtapojen suunnitteluun vaikuttavat opetusjakson 

suunnittelijan näkemykset luonnontieteestä ja opetuksesta sekä opetuksen konteksti. Tässä 

tutkimuksessa voiman momentin opetusjakson työtapojen suunnitteluun vaikuttivat am-

mattikorkeakouluopetukselle asetetut tavoitteet ja vaatimukset, kasvatustieteen laudatur-

tutkielman (Nurkka 2000) tulokset ja tutkijan kokemus fysiikan opetuksesta fysioterapeut-

tikoulutuksessa. 

Ammattikorkeakouluopetuksen on pohjauduttava tiedeperustaan ja tutkittuun tietoon 

sekä otettava huomioon ammatillisuus ja ammattitaito. Oppimisympäristöissä on oltava 

tilaa opiskelijan omalle toiminnalle, jolloin opettajan tehtävä on ohjata ja tukea oppimista. 

(Laakkonen 2003.) Helakorven ja Olkinuoran (1997) mukaan ammattikorkeakouluopetuk-

sessa on pyrittävä niin sanottuun avoimeen oppimisympäristöön, jossa uudet tiedot ja tai-

dot hankitaan aktiivisesti ongelmanratkaisu- ja toimintatehtävien avulla, sillä ongelmakes-

keisessä opetuksessa teoreettinen ja käytännöllinen tieto yhdistyvät luonnollisella tavalla. 

(Helakorpi ja Olkinuora 1997.) 

Yhtenä tausta-ajatuksena työtapojen valinnassa oli ongelmaperustainen oppiminen 

(PBL), jossa oppimisen lähtökohtana on konkreettiseen ammatilliseen käytäntöön liittyvä 

ongelmallinen tilanne tai pulma. Ongelmaperustaisessa oppimisessa opetus järjestetään 

pienryhmissä, joissa ongelmia käsitellään yhdessä. (Poikela 1998.) Voiman momentin ope-

tusjakson työtavassa on yhteisiä piirteitä myös Hakkaraisen, Longan ja Lipposen (2000) 

esittämän tutkivan oppimisen kanssa. Ongelmaperustaisessa oppimisessa ja tutkivassa op-

pimisessa korostetaan opiskelijoiden aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta, ryhmätyöskentelyn 

vuorovaikutuksellista merkitystä sekä asiantuntijuuden jakamista (Hakkarainen ym. 2000, 

Poikela 1998).  
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Kasvatustieteen laudaturtutkielman (Nurkka 2000) mukaan tärkeimpänä seikkana fy-

siikan opintojen toteutuksessa on käytännönläheisyys. Fysiikan opettajan on mahdollisuuk-

sien mukaan tutustuttava fysioterapeutin työhön ja niihin käytännön tilanteisiin, joissa fy-

sioterapeutti tarvitsee fysiikan tietoja. Käytännönläheisyys fysiikan opetuksessa edellyttää 

yhteistyötä ammattiaineiden opettajien kanssa opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Tutkimuksen mukaan suosituimpia fysiikan lähiopetuksen työtapoja olivat ongelmanrat-

kaisu käytännön tehtävien avulla, luento ja aktivoiva keskustelu aiheesta, aktivoivat tehtä-

vät luennon apuna, yhteiset tunnit ammattiaineen opettajan kanssa (tunnilla kaksi opetta-

jaa), kokeellinen työskentely annettujen ohjeiden mukaan ja yhteinen projekti jonkin am-

mattiaineen kanssa. (Nurkka 2000.)  

Tärkeimmät seikat voiman momentin opetusjakson työtapojen suunnittelussa olivat 

käytännönläheisyys, ongelmanratkaisu ja yhteistyö ammattiaineiden opettajien kanssa. 

Opetusjakson tärkeimmäksi työtavaksi valittiin ongelmanratkaisu fysioterapian käytännön 

tilanteita vastaavien opiskelutehtävien avulla. Opiskelutehtävät ratkaistiin 4 - 5 opiskelijan 

ryhmissä. Lisäksi opiskelijat osallistuivat kokeelliseen työskentelyyn ja esittelivät muille 

ryhmille tehtävänsä ratkaisun. Ammattiaineiden opettajien kanssa tehtiin yhteistyötä käy-

tännön ongelmatilanteiden laatimisessa. Ensimmäisessä esitutkimuksessa toimintakyvyn ja 

liikkumisen arvioinnin opettaja osallistui asiantuntijana tunneille, joissa opiskelijat esitteli-

vät ryhmätehtäviensä tuloksia. 

Työtapojen valintaan vaikutti myös se, että ongelmanratkaisu fysioterapian käytän-

nön tilanteisiin liittyvien opiskelutehtävien avulla sopii hyvin työelämässä tarvittavien yh-

teistoiminnallisten taitojen ja vuorovaikutustaitojen opettelemiseen. Syventyessään ongel-

manratkaisuun ryhmissä opiskelijat joutuvat keskustelemaan muiden kanssa omista käsi-

tyksistään. Ryhmiä muodostettaessa voidaan ottaa huomioon opiskelijoiden erilaiset fysii-

kan lähtötiedot sekä yhdistää itsenäinen opiskelu kontaktiopetukseen. Käytännön tilantei-

siin liittyvien opiskelutehtävien avulla opiskelijat voivat nähdä fysiikan opintojen merki-

tyksen tulevan ammattinsa kannalta.    

 

 

1.4 Opetusjakson kriittiset episodit 
 

Tässä tutkimuksessa opetusjakson analysoinnissa otettiin käyttöön uusi käsite nimeltä kriit-

tinen episodi. Voiman momentin opetusjaksoa tarkastellaan valitsemalla ja analysoimalla 

opetusjakson kriittiset episodit. Tämän tutkimuksen yhteydessä episodilla tarkoitetaan ope-

tuksen jaksoa, joka muodostaa oman kokonaisuuden siten, että episodin aikana opetuksessa 

käsitellään tiettyä opetuksen sisältöä tai esimerkkiä. Episodin valintaan kriittiseksi 

episodiksi vaikuttivat episodin merkitys opiskelijoiden oppimisen sekä opetusjakson ta-

voitteiden ja toteutuksen kannalta. Olennaista kriittisten episodien valinnassa oli se, että 

kriittiset episodit muodostavat yhdessä monipuolisen kokonaisuuden, joka tavoitteiltaan ja 
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työtavoiltaan edustaa koko opetusjaksoa. Kriittisten episodien valintaa ja valintaperusteita 

selvitetään tarkemmin tutkimustulosten analysoinnin (luku 4.5.4) ja opetusjakson toteutuk-

sen (luku 6.2.2) yhteydessä. 

Termin kriittinen episodi valintaan ovat vaikuttaneet tutkimukset, joissa opettajan 

puhetta ja luokkakeskustelua tarkastellaan analysoimalla tiettyjä opetuksen episodeja 

(Mortimer ja Scott 2003, Viiri ja Saari painossa) sekä tutkimukset, joissa termiä kriittinen 

käytetään kuvaamaan tietyn asian merkityksellisyyttä opetuksen ja opiskelijoiden oppimi-

sen kannalta (Myhill ja Warren 2005, Powell, Francisco ja Maher 2003, Viennot 2003, 

Viennot, Chauvet, Colin ja Rebmann 2005). Edellä mainituissa tutkimuksissa ei käytetä 

termiä kriittinen episodi, joten tässä tutkimuksessa kriittinen episodi määritellään tähän 

tutkimukseen ja tulosten analysointiin sopivalla tavalla. 

Viennot (2003, Viennot ym. 2005) käyttää termiä kriittinen tarkastellessaan opetuk-

sen kriittisten yksityiskohtien (critical details) merkitystä opiskelijoiden oppimiseen. Kriit-

tiset yksityiskohdat määritellään ”näennäisesti pieniksi opetuksen kohdiksi, jotka vaikutta-

vat ratkaisevasti opetuksen toteutukseen ja opiskelijoiden oppimiseen” (Viennot 2003, 

2003, Viennot ym. 2005). Vaikka tässä tutkimuksessa kriittisen episodin valintaan vaikut-

taa se, että episodin tapahtumilla on vaikutusta oppimiseen, kriittisellä episodilla ei tarkoi-

teta jotain tiettyä oppimiseen vaikuttavaa yksityiskohtaa tai asiaa vaan tiettyä opetuksen 

jaksoa kokonaisuutena. Kriittinen episodi voi sisältää useita oppimisen kannalta tärkeitä 

kriittisiä yksityiskohtia, jotka on otettava huomioon opetusjakson ja opetusmateriaalin ke-

hittämisessä, mutta tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole analysoida näitä kriittisiä yksi-

tyiskohtia ja niiden vaikutusta oppimiseen. 

Powell ym. (2003) käyttävät termiä kriittinen tapahtuma (critical event) tutkimukses-

sa, jossa selvitetään opiskelijoiden matemaattisen ajattelun kehittymistä. He määrittelevät 

kriittiset tapahtumat tapahtumiksi, jolloin opiskelijan ymmärryksessä voidaan havaita mer-

kittävä tai selvästi poikkeava muutos hänen aikaisempaan ymmärrykseensä verrattuna. 

Kriittinen tapahtuma voi olla käsitteellinen ”hyppäys” aikaisemmasta ymmärryksestä tai 

intuitiivinen virhe, ”mielenkiintoinen väärä hyppäys”. Kriittinen tapahtuma voi olla mikä 

tahansa tapahtuma, joka on jollakin tavalla merkittävä tutkimuksen tavoitteiden kannalta. 

(Powell ym. 2003.) Tässä tutkimuksessa yksi kriittisten episodien valintaan vaikuttava te-

kijä on episodien merkitys oppimisen kannalta, mutta kriittisten episodien analysoinnissa 

ei tarkastella yksittäisen opiskelijan ymmärryksen kehittymistä tai episodin aikana synty-

neitä virheellisiä käsityksiä. Kriittisiä episodeja ei myöskään valita pelkästään opiskelijoi-

den oppimisen perusteella. 

Myhillin ja Warrenin (2005) tutkimuksessa selvitetään, miten opettaja voi luokka-

huonekeskustelussa tukea opiskelijoiden oppimista. Oppimisen tukemista selvitetään tar-

kastelemalla opetuksen kriittisiä hetkiä (critical moments). Myhill ja Warren (2005) mää-

rittelevät kriittisen hetken sellaiseksi luokkahuonekeskustelun osaksi, jossa opettaja pu-

heellaan joko tukee tai estää oppilaan ymmärtämisen kehittymistä tai jossa opettaja jättää 
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huomioimatta oppilaan vastauksen, mikäli vastaus ei ole opettajan etukäteen odottama ”oi-

kea” vastaus. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan opettajan puhetta kriittisissä episodeissa, 

mutta opettajan puhe ei vaikuta kriittisten episodien valintaan. Opettajan puheen muotojen 

analysoinnissa ei myöskään systemaattisesti etsitä sellaisia luokkahuonekeskustelun jakso-

ja, jotka tukevat tai estävät opiskelijoiden ymmärtämisen kehittymistä. 

Voiman momentin opetusjakson kriittisten episodien valinnan ja analysoinnin yhtenä 

tarkoituksena on selvittää opetusjakson toteutuksen ja opiskelijoiden oppimisen kannalta 

tärkeimmät episodit sekä saada niistä yksityiskohtaista tietoa, jota voidaan käyttää koko 

opetusjakson kehittämisessä. Kriittisten episodien avulla on tarkoitus selvittää, mihin asi-

oihin opettajan on opetusjakson toteutuksen onnistumisen ja kehittämisen kannalta kiinni-

tettävä erityistä huomiota ja miten kriittisiä episodeja voidaan käyttää hyväksi opetusjakso-

jen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa.    

 

 

1.5 Fysioterapeuttikoulutuksesta  
 

Fysioterapeuttikoulutus järjestetään ammattikorkeakouluissa, joissa koulutuksen laajuus on 

140 opintoviikkoa (210 opintopistettä) ja koulutus kestää keskimäärin 3,5 vuotta. Ammat-

tikorkeakoulutuksessa on kymmenen vuoden aikana tapahtunut ja tapahtuu jatkuvasti muu-

toksia muun muassa oppimisympäristöissä, opettajan toimenkuvassa, opetusmenetelmissä 

sekä opiskelijoiden opiskelutavoissa (Koli 2003, Laakkonen 2003). Opetussuunnitelmia 

pyritään jatkuvasti kehittämään siten, että ne entistä paremmin vastaavat ammattikorkea-

kouluopinnoille asetettuja vaatimuksia. Tämän vuoksi esimerkiksi Etelä-Karjalan ammatti-

korkeakoulussa fysioterapeuttikoulutuksen opetussuunnitelma on muuttunut ensimmäisen 

esitutkimuksen aineiston keräämisen ja lopullisen väitöskirjatutkimuksen tutkimusraportin 

kirjoittamisen välisenä aikana. 

Ammattikorkeakouluissa koulutusohjelmakohtaiset opetussuunnitelmat laaditaan it-

senäisesti, joten eri ammattikorkeakouluissa fysioterapiakoulutuksen opetussuunnitelmat 

poikkeavat toisistaan joiltakin osin. Opetussuunnitelmien laatimista ja koulutuksen suun-

nittelua ohjaavat opetusministeriön laatimat terveydenhuollon ammatinharjoittajan osaa-

misvaatimuskuvaukset (Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon 2001). Tässä yhtey-

dessä esimerkkinä fysioterapian koulutusohjelman perusteista ja tavoitteista käytetään Ete-

lä-Karjalan ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmaa lukuvuodeksi 2004 - 2005.   

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulussa fysioterapian koulutusohjelman opinnot koos-

tuvat perusopinnoista ja ammattiopinnoista sekä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta. 

Osa harjoittelusta toteutetaan ammattiopintoihin integroituna. Ammattiopinnoissa opiskeli-

ja perehtyy fysioterapeutin keskeisiin työstä lähteviin tehtäväkokonaisuuksiin, sovellutuk-

siin ja niiden tieteellisiin perusteisiin. Opetussuunnitelman perustana ja tavoitteina ovat 

fysioterapeutin ammatillisen osaamisen alueet: tiedonhankinta- ja tiedon käsittelytaidot, 
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ammattikulttuuriset taidot, kommunikaatio- ja yhteistyötaidot sekä terapiataidot. (Etelä-

Karjalan ammattikorkeakoulun opinto-opas 2004 - 2005 2004.) 

Fysioterapeuttikoulutus on jaettu opintojaksoihin, joille on laadittu omat tavoitteensa. 

Näiden tavoitteiden avulla pyritään fysioterapian koulutukselle yleisesti asetettuihin tavoit-

teisiin. Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun opinto-oppaan 2004 - 2005 (2004) mukaan 

fysioterapian koulutusohjelman tavoitteena on laaja-alaiset perustiedot ja -taidot sekä nii-

den teoreettiset perusteet hallitseva, kansainvälisesti orientoitunut kuntoutusalan ammatti-

lainen. Ammatillinen asiantuntijuus tuodaan esiin myös ammattikorkeakoululaissa 

(L351/2003), jonka mukaan ammattikorkeakoulujen tehtävänä on muun muassa antaa työ-

elämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen perustuvaa korkeakouluope-

tusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin sekä tukea yksilön ammatillista kasvua. 

 

Fysiikan opetus fysioterapeuttikoulutuksessa 

Fysiikka on perusluonnontiede, jonka käsitteitä ja teorioita sovelletaan fysioterapeutin 

ammatin erilaisissa työtehtävissä. Opetusministeriön laatimissa terveydenhuollon amma-

tinharjoittajan osaamisvaatimuskuvauksissa fysiikan opinnot mainitaan osana fysiotera-

peutin ammatillisen osaamisen edellytyksiä (Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon 

2001). Raijn (2003) mukaan ammattikorkeakouluosaaminen koostuu neljästä komponentis-

ta (tutkittuun tietoon perustuvasta tietämisestä, kontekstin ja sen ilmiöiden ymmärtämises-

tä, tekemisen osaamisesta ja erilaisten tilanteiden hallintakyvystä), joiden integroitunut 

kokonaisuus mahdollistaa osaamisen ja asiantuntijuuden. Fysiikan aiheiden opiskelu antaa 

opiskelijoille tutkittuun tietoon perustuvaa tietämistä, joka voidaan yhdistää muihin osaa-

misen komponentteihin. Talvitien, Karpin ja Mansikkamäen (1999) mukaan luonnontie-

teellisten ammattiasioiden hallinta ja osaaminen ovat välttämättömiä fysioterapeutin am-

mattitaidolle. Fysioterapeutin käytännön taidot kehittyvät samalla, kun kirjoista ja tieteelli-

sistä tutkimuksista saatua tietoa sovelletaan käytännössä (Talvitie ym. 1999). 

Opetussuunnitelmien erilaisuus ammattikorkeakouluissa vaikuttaa siihen, että fysii-

kan opintoja toteutetaan eri tavalla eri ammattikorkeakoulujen fysioterapeuttikoulutukses-

sa. Joissakin ammattikorkeakouluissa kaikki fysiikan opinnot on integroitu biomekaniikan 

ja ammattiaineiden opintoihin siten, että opettajana toimii kuntoutusalan opettaja, kun taas 

joissakin ammattikorkeakouluissa fysiikan opettaja opettaa osan fysiikan opinnoista ja osa 

fysiikan opintojen sisällöistä on integroitu muihin opintoihin. Etelä-Karjalan ammattikor-

keakoulussa fysiikan opinnot toteutetaan yleensä ensimmäisen lukuvuoden aikana, mutta 

esimerkiksi ensimmäiseen opetuskokeiluun osallistuneessa ammattikorkeakoulussa osa 

fysiikan opintojen sisällöistä, kuten voiman momentti, opiskellaan vasta toisen lukuvuoden 

aikana.       

Opetussuunnitelmien muuttuminen ammattikorkeakouluopetuksen kehittyessä on 

vaikuttanut fysiikan opetuksen toteutukseen fysioterapeuttikoulutuksessa. Esimerkiksi syk-

syllä 2001 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun fysioterapian koulutusohjelmassa otettiin 
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oppimisen ja opettamisen organisoinnin strategiana käyttöön ongelmaperustainen oppimi-

nen (PBL), minkä takia jo syksyllä 2000 opetussuunnitelmissa siirryttiin pienistä opinto-

jaksoista laajoihin opintokokonaisuuksiin.   

Ensimmäisen esitutkimuksen aikana lukuvuonna 2000 - 2001 Etelä-Karjalan ammat-

tikorkeakoulun fysioterapian koulutusohjelmaan sisältyi yksi opintoviikko fysiikan opinto-

ja. Fysiikka ja fysikaalinen laiteoppi -opintojakso toteutettiin opintokokonaisuudessa ni-

meltä ihmisen rakenne ja toiminta (7 ov). Opintojakson tavoitteena oli antaa opiskelijalle 

valmiuksia ymmärtää liikkeen ja liikkumisen sekä erilaisten terapiamuotojen fysikaalisia 

perusteita ja se sisälsi mekaniikan, kinematiikan, dynamiikan, statiikan, lämpöopin, sähkö-

opin ja säteilyn lainalaisuuksia. Fysiikan opintojen lisäksi opintokokonaisuuteen kuuluivat 

anatomian ja fysiologian (2 ov), biomekaniikan (2 ov) sekä toimintakyvyn ja liikkumisen 

arvioinnin (2 ov) opinnot. (Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun opinto-opas 2000 - 2001 

2000, G-21.) Lukuvuonna 2004 - 2005 fysiikka ja fysikaalinen laiteoppi -opintojakson 

sisällöt opetettiin liikkumis- ja toimintakyvyn edellytykset -opintojaksossa (16 ov). Opinto-

jakson tavoitteissa mainittiin muun muassa, että opiskelija perehtyy liikkumisen ja toimin-

nan biomekaanisiin tekijöihin ja fysiikan ilmiöihin analysoidessaan ja arvioidessaan liik-

kumis- ja toimintakykyä. (Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun opinto-opas 2004 - 2005 

2004.) Lukuvuoden 2005 - 2006 opetussuunnitelman mukaan fysiikan opinnot toteutetaan 

yhdessä biomekaniikan opintojen kanssa opintojaksossa nimeltä biomekaniikka ja fysiikka 

(5 op) (Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun opinto-opas 2005 - 2006 2005).      

Fysiikan opintojen käytännön toteutuksen suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon 

opiskelijoiden lähtötaso ja aikaisemmat fysiikan opinnot. Fysioterapian opiskelijoiden fy-

siikan tiedot vaihtelevat melko paljon, sillä he ovat voineet suorittaa toisen asteen ammatil-

lisen koulutuksen tai ylioppilastutkinnon. Ennen 1.8.1999 laaditun opetussuunnitelman 

mukaan suoritetuissa toisen asteen ammatillisen koulutuksen opinnoissa fysiikan opinnot 

olivat valinnaisia, joten opiskelijat eivät välttämättä ole opiskelleet fysiikkaa peruskoulun 

jälkeen. 1.8.1999 jälkeen laadittujen opetussuunnitelmien mukaan toisen asteen ammatilli-

sessa koulutuksessa fysiikkaa on yksi opintoviikko. Lukiossa suoritettujen fysiikan kurssi-

en määrä voi myös vaihdella. 
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2 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys    
 

 

2.1 Sosiokulttuurinen näkemys oppimisesta 
 

Tässä tutkimuksessa oppimista tarkastellaan sosiokulttuurisesta näkökulmasta, jonka läh-

tökohtana ovat venäläisen L. S. Vygotskyn ajatukset (Howe 1996, John-Steiner ja Mahn 

1996, Leach ja Scott 2003, Säljö 2004, Tynjälä 1999). Sosiokulttuurisen lähestymistavan 

mukaan tiedonmuodostus ja oppiminen ovat sosiaalisia ilmiöitä, joita on tutkittava yhtey-

dessä sosiaaliseen, kulttuuriseen ja historialliseen kontekstiin (John-Steiner ja Mahn 1996, 

Tynjälä 1999). Keskeistä lähestymistavassa on vuorovaikutus yksilön ja yhteisön välillä 

(Säljö 2004). 

Sosiokulttuurisen näkemyksen mukaan yksilön tapa hahmottaa maailmaa ja toimia 

siinä on läheisessä yhteydessä häntä ympäröiviin sosiaalisiin ja kulttuurisiin malleihin. 

Samanlaisia tilanteita ja haasteita tulkitaan eri tavoin ja niihin myös reagoidaan eri tavoilla. 

Yksilö toimii omien tietojensa ja kokemustensa sekä sen perusteella, mitä hän tietoisesti tai 

tiedostamattaan käsittää ympäristönsä vaativan, sallivan tai mahdollistavan tietyissä toi-

minnoissa. (Säljö 2004.) 

Sosiokulttuurisesta näkökulmasta katsottuna tärkein oppimisympäristö on arkinen 

vuorovaikutus ja luonnollinen keskustelu. Oppimista ei voi välttää, joten olennaista on, 

mitä eri tilanteissa opitaan. Ensimmäisen asteen sosialisaatio tapahtuu pienessä yhteisössä, 

kuten perheessä, ja toisen asteen sosialisaatio koulussa ja muissa laitosympäristöissä. Toi-

sen asteen sosialisaatiossa oppimisen ehdot ovat erilaiset kuin ensimmäisen asteen sosiali-

saatiossa, sillä koulussa oppiminen on itsetarkoitus, kun taas perheessä ja kotona opitaan 

pääasiassa tarkkailemalla, jäljittelemällä ja osallistumalla erilaisiin toimintoihin. (Säljö 

2004.)         

 

Kieli oppimisen välineenä 

Sosiokulttuurisessa näkökulmassa käsitteillä väline ja työkalu on tärkeä merkitys oppimi-

sen kannalta. Välineillä ja työkaluilla tarkoitetaan niitä kielellisiä (tai älyllisiä) ja fyysisiä 

keinoja, joita ihmiset ovat vuosien kuluessa kehittäneet ja käyttäneet selviytyäkseen fysi-

kaalisessa ja sosiaalisessa ympäristössään ja yrittäessään ymmärtää ympäristöä. (Säljö 

2004, Tynjälä 1999.) Yksilön oppimisessa on kyse siitä, miten hyvin hän omaksuu yhteis-

kunnallisissa toiminnoissa kehittyneet välineet ja miten hän kykenee käyttämään niitä eri-

laisissa tilanteissa (Säljö 2004). 

Vygotskyn ajatusten mukaan kieli on ajattelun ja oppimisen tärkein väline (Howe 

1996, Jones ja Carter 1998, Säljö 2004, Tynjälä 1999, Vygotsky 1982). Kieli toimii erilais-

ten merkkien ja merkkijärjestelmien ohella psykologisena työvälineenä, jota voidaan käyt-

tää ajattelun ja käyttäytymisen tukena (John-Steiner ja Mahn 1996, Tynjälä 1999). Kielen 
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ja kommunikaation avulla yksilö oppii ollessaan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa 

keskustelemalla, määrittelemällä ja ratkaisemalla ongelmia sekä suorittamalla erilaisia 

toimintoja. Kielellä on tärkeä merkitys myös yksilön ajattelun ja kommunikaation välillä. 

Yksilö ajattelee niiden kielellisten välineiden avulla, jotka hän on omaksunut vuorovaiku-

tuksessa muiden kanssa. Ajatellessaan yksilö keskustelee itsensä kanssa ”sisäisen puheen” 

muodossa. (Säljö 2004.) 

Koska oppiminen tapahtuu kielen välityksellä vuorovaikutuksessa toisten ihmisten 

kanssa, opiskelijoiden ja opettajan sekä opiskelijoiden välisellä vuorovaikutuksella on kes-

keinen merkitys oppimisessa. Esimerkiksi Leach ja Scott (2002) esittävät, että tapa, jolla 

opettaja puhuu opetuksen yhteydessä, on yhtä tärkeää kuin muu oppitunnilla tapahtuva 

toiminta. Tärkeää on tutkia ja pohtia sitä, miten opettaja voi puheellaan tukea opiskelijoi-

den oppimista (Leach ja Scott 2002, Mortimer ja Scott 2003).   

 

Sisäistäminen 

Vygotskyn ajatusten mukaan sosiaalisten ja yksilöllisten prosessien välillä vallitsee tiedon-

rakentamisessa dynaaminen riippuvuussuhde. Kaikki oppiminen tapahtuu sisäistämällä 

(internalization). (John-Steiner ja Mahn 1996.) Sisäistämisessä oppiminen tapahtuu ensin 

sosiaalisella tasolla ja siirtyy vähitellen yksilölliselle tasolle. Oppimisen ja kokemuksen 

kautta ihmisen ulkoinen toiminta muuntuu sisäiseksi, henkiseksi toiminnaksi. (Tynjälä 

1999.) Sisäistämisessä opiskelijoiden ymmärrys opiskeltavasta asiasta kehittyy vähitellen 

heidän ollessaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa opettajan ja muiden opiskelijoiden kans-

sa (Howe 1996). Käsitteellisiä välineitä opitaan käyttämään ensin sosiaalisessa vuorovai-

kutuksessa ennen kuin niitä osataan käyttää omatoimisesti (Säljö 2004). 

Säljön (2004) mukaan Vygotskyn käyttämä termi sisäistäminen on ongelmallinen 

siinä mielessä, että sisäistämisessä tehdään ero ”ulkoisen” (yksilöiden välisen, intrapsyko-

logisen) ja ”sisäisen” (interpsykologisen) tapahtuman välille (Säljö 2004). Sosiokulttuuri-

sen näkökulman mukaan oppiminen ei kuitenkaan ole yhtenäinen tai yksisuuntainen pro-

sessi, vaan oppimista tapahtuu yhtäaikaisesti yksilöllisellä ja yhteisöllisellä tasolla (John-

Steiner ja Mahn 1996, Säljö 2004). Vaikka oppimista tapahtuu yksilöiden osallistuessa 

sosiaalisiin käytäntöihin, niin käyttämällä älyllisiä ja fyysisiä välineitä yksilöt kehittävät jo 

olemassa olevia ja luovat uusia sosiaalisia käytäntöjä (Säljö 2004).  

Säljön (2004) mukaan oppimisen sijaan voidaan käyttää termiä omaksuminen, joka 

kuvaa laajemmin sitä, mitä oppiminen sosiokulttuurisen näkemyksen mukaan tarkoittaa. 

Omaksumisella tarkoitetaan sitä, että yksilö hallitsee älyllisen tai fyysisen välineen siten, 

että hän osaa käyttää sitä tiettyihin tarkoituksiin ja tietyissä tilanteissa. Käsitteiden ja val-

miuksien omaksumista voidaan pitää asteittaisena prosessina, jossa yksilö tutustuu välinei-

siin, oppii käyttämään niitä eri tilanteissa ja hankkii näin itselleen vähitellen tietoa ja ko-

kemusta kyseisten välineiden käytöstä. Omaksumisen kannalta on olennaista, että opiskeli-

jalla on tarve tai että hänelle luodaan tilanne, jossa hänellä on mahdollisuus käyttää tiettyä 
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fyysistä tai älyllistä välinettä. (Säljö 2004.) Vaikka Säljön mukaan termi omaksuminen 

sopii oppimista paremmin sosiokulttuuriseen näkemykseen, tässä tutkimuksessa opiskeli-

joiden oppimisen yhteydessä käytetään perinteistä termiä oppiminen. 

Leachin ja Scottin (2003) mukaan tarkasteltaessa luonnontieteiden oppimista sosio-

kulttuurisesta näkökulmasta oppiminen sisältää luonnontieteellisten käsitteiden sisäistämi-

sen siten, että osaa käyttää niitä oikein erilaisissa tilanteissa. Opiskelijoilla on luonnontie-

teellisistä käsitteistä ja ilmiöistä usein ns. arkikäsityksiä, jotka he ovat muodostaneet omien 

kokemustensa ja aikaisempien tietojensa perusteella ja joita he käyttävät tietyissä käytän-

nön tilanteissa. Luonnontieteen opetuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat uusiin 

tapoihin ajatella ja keskustella luonnontieteen käsitteistä ja ilmiöistä sekä osoittaa heille, 

kuinka näitä tieteellisiä käsitteitä käytetään tarkoituksenmukaisesti tietyissä tilanteissa. 

(Howe 1996, Leach ja Scott 2003.) Opettajan tehtävä on esitellä opiskelijoille luonnontie-

teellinen tieto ja tukea tiedon käyttöä sosiaalisella tasolla siten, että luonnontieteellisestä 

tiedosta tulee ”yleistä tietoa” ja opiskelijat sisäistävät luonnontieteellisen tiedon omaan 

henkilökohtaiseen käyttöönsä (Leach ja Scott 2003). Leachin ja Scottin (2003) mukaan 

opettajan taito ohjata luokkahuonekeskustelua vaikuttaa ratkaisevasti opiskelijoiden oppi-

miseen.  

 

Lähikehityksen vyöhyke 

Vygotsky liittää oppimiseen lähikehityksen vyöhykkeen (ZPD, zone of proximal develop-

ment), jolla tarkoitetaan kahden kehitystason, todellisen kehitystason ja potentiaalisen ke-

hitystason, välistä etäisyyttä. Todellinen kehitystaso on taso, jolla lapsi pystyy itsenäiseen 

ongelmanratkaisuun. Potentiaalinen kehitystaso määritellään tasoksi, jolla lapsi pystyy 

ratkaisemaan ongelman aikuisen avustuksella tai yhteistyössä kokeneemman lapsen kans-

sa. Kokeneemman henkilön tuella lapsi yltää tiedonrakennuksessaan pidemmälle kuin yl-

täisi ilman tukea. (John-Steiner ja Mahn 1996, Säljö 2004, Tynjälä 1999.) Lähikehityksen 

vyöhykettä voidaan pitää myös vyöhykkeenä, jonka puitteissa oppija ottaa vastaan tukea ja 

selityksiä osaavammalta henkilöltä (Säljö 2004). Vygotskyn mukaan opettajien on pyrittä-

vä ymmärtämään, millaisista tehtävistä oppilaat voivat suoriutua muiden avustuksella. 

Myös samalla kehityksen tasolla olevat oppilaat voivat auttaa toisiaan käsitteiden ymmär-

tämisessä heidän selittäessään omin sanoin opettajan esittämän asian. (Jones ja Carter 

1998.)  

Lähikehityksen vyöhykettä voidaan pitää eräänlaisena tietojen, taitojen ja valmiuksi-

en välittämisen mallina. Oppimisprosessin aikana ulkoinen tuki vähenee ja lopulta häviää 

kokonaan, jolloin oppilas osaa suorittaa tehtävän kokonaan itse. (Säljö 2004.) Lähikehityk-

sen vyöhykkeellä oppimista voidaan tukea paitsi kokeneemman henkilön avustuksella 

myös esimerkiksi kirjojen, videoiden, tieteellisten välineiden ja tietokoneympäristön avulla 

(John-Steiner ja Mahn 1996, Säljö 2004). Voiman momentin opetusjaksossa lähikehityk-

sen vyöhykettä käytetään hyväksi pienryhmien valinnassa. Opiskelijat jaetaan 4 - 5 opiske-
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lijan ryhmiin alkukyselyn vastausten ja aikaisempien fysiikan opintojen perusteella siten, 

että ryhmistä muodostuu fysiikan tietojen suhteen mahdollisimman heterogeenisiä. Tarkoi-

tuksena on, että ryhmätyöskentelyn aikana fysiikan tiedoiltaan vahvemmat opiskelijat voi-

vat auttaa ja tukea fysiikan tiedoiltaan heikompien opiskelijoiden oppimista.     

 

 

2.2 Opettajan puheen tutkimus 
 

Sosiokulttuurisen näkökulman mukaan opettajan roolilla ja luokkahuonekeskustelulla on 

tärkeä merkitys opiskelijoiden oppimisprosessissa (Leach ja Scott 2002, Mortimer ja Scott 

2000, Mortimer ja Scott 2003, Ryder, Hind ja Leach 2003, Scott 1998, Scott, Mortimer ja 

Aguiar 2006). Opettajan tehtävä on ohjata luokkahuonekeskustelua siten, että keskustelu 

tukee opiskelijoiden oppimista ja auttaa heitä sisäistämään opiskeltavat asiat (Leach ja 

Scott 2003, Scott 1998). Opettaja ohjaa opiskelijoiden toimintaa ja luokkahuonekeskuste-

lua kohti tiettyjä tavoitteita ja huolehtii samalla siitä, että keskustelua käydään tavoitteiden 

saavuttamisen kannalta merkityksellisellä tasolla (Mortimer ja Scott 2003, Scott ym. 

2006). 

Useat tutkijat ovat analysoineet luokkahuonekeskustelua eri tilanteissa, ja keskuste-

lun analysoinnissa on käytetty erilaisia menetelmiä ja luokitteluja. Luokkahuonekeskuste-

lua ovat tutkineet ja analysoineet muun muassa Wells (1999), Nassaji ja Wells (2000), 

Mortimer ja Machado (2000), Mortimer ja Scott (2003), Ryder ym. (2003), Scott (1998), 

Scott ym. (2006) sekä Viiri ja Saari (2004, painossa). Tässä tutkimuksessa käytetään Viirin 

ja Saaren käyttämää opettajan puheen luokittelumenetelmää, jota he ovat käyttäneen muun 

muassa vuorovesi-ilmiön opettamista koskevassa tutkimuksessa (Viiri ja Saari 2004) sekä 

tutkimuksessa, jossa tarkastellaan opettajan puheen analysoinnin käyttämistä opettajakou-

lutuksessa (Viiri ja Saari painossa). Viirin ja Saaren esittämän opettajan puheen luokitte-

lumenetelmän lisäksi tässä yhteydessä tarkastellaan Mortimerin ja Scottin (2003) käyttä-

mää luokittelumenetelmää, johon Viirin ja Saaren (2004) luokittelumenetelmä perustuu. 

Myös esimerkiksi Ryder ym. (2003) käyttävät Mortimerin ja Scottin luokittelumenetelmää.   

Mortimer ja Scott (2003) jakavat luokkahuonekeskustelun neljään luokkaan, jotka 

määritellään sen mukaan, onko opettajan ja opiskelijoiden välinen puhe dialogista vai auto-

ritaarista ja toisaalta interaktiivista vai ei-interaktiivista (taulukko 1). Tarkasteltaessa luok-

kahuonekeskustelua dimensiolla dialoginen - autoritaarinen jatkumon ääripäitä voidaan 

luonnehtia siten, että dialogisessa keskustelussa kiinnitetään huomiota useampaan kuin 

yhteen näkökulmaan ja autoritaarisessa keskustelussa otetaan huomioon vain tieteellinen 

näkökulma. Dialogisessa keskustelussa opettaja ottaa huomioon myös opiskelijoiden nä-

kökulman ja keskustelu on avoin erilaisille ajatuksille. Luokkahuonekeskustelu on interak-

tiivista, mikäli siihen osallistuu useampia kuin yksi henkilö ja ei-interaktiivista, mikäli 

keskusteluun osallistuu vain yksi henkilö. (Mortimer ja Scott 2003.) 
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Taulukko 1. Luokkahuonekeskustelun luokittelu Mortimerin ja Scottin (2003, 35) mu-
kaan.  
 

 INTERAKTIIVINEN EI-INTERAKTIIVINEN 

            DIALOGINEN A  Interaktiivinen/ 
     Dialoginen 

B   Ei-interaktiivinen/ 
      Dialoginen 

 AUTORITAARINEN C  Interaktiivinen/ 
     Autoritaarinen 

D   Ei-interaktiivinen/ 
      Autoritaarinen 

 

Taulukossa 1 esitettyä neljää luokkaa voidaan käytännössä luonnehtia seuraavasti:  

A Interaktiivinen/dialoginen: opettaja ja opiskelijat pohtivat erilaisia ajatuksia ja 

merkityksiä, esittävät kysymyksiä ja tarkastelevat asioita useista erilaisista näkö-

kulmista. 

B Ei-interaktiivinen/dialoginen: opettaja tarkastelee useita erilaisia näkökohtia tuo-

den esille niiden yhtäläisyyksiä ja eroja. 

C Interaktiivinen/autoritaarinen: opettaja ohjaa opiskelijoita kysymyksien ja vastaus-

ten avulla siten, että saavutetaan tietty keskustelun tavoitteena oleva näkökohta. 

D Ei-interaktiivinen/autoritaarinen: opettaja esittää yhden tietyn näkökohdan.          

 

Viirin ja Saaren (2004) luokittelumenetelmässä opettajan puhe luokitellaan viiteen luok-

kaan: opettajan esitys, opettajan ohjaama autoritaarinen keskustelu, opettajan ohjaama dia-

loginen keskustelu, oppilaskeskustelu ja muu keskustelu (taulukko 2). Opettajan esitys 

vastaa Mortimerin ja Scottin (2003) luokittelussa ei-interaktiivista/dialogista tai ei-

interaktiivista/autoritaarista keskustelua. Opettajan ohjaama keskustelu voi olla dialogista 

tai autoritaarista. Opettajan ohjaamassa autoritaarisessa keskustelussa on yhteisiä piirteitä 

Mortimerin ja Scottin (2003) interaktiivisen/autoritaarisen keskustelun ja opettajan ohjaa-

massa dialogisessa keskustelussa interaktiivisen/dialogisen keskustelun kanssa.  
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Taulukko 2. Opettajan puheen luokittelu Viirin ja Saaren (2004, painossa) mukaan.   

 
 

Opettajan puhe 
 

Kuvaus 
Opettajan esitys (TP) 
 

� esittävä opetus (”straightforward instruction”, Mercer 1995, 77) 
� muistuttaa luentoa, mutta se voi olla ”miniluento” koostuen vain 

muutamista lauseista 
� ei liity kysymyksiä 
� ei-interaktiivista, mutta aikaisemmat tuntikeskustelut saattavat ohja-

ta opettajan esitystä   
Opettajan ohjaama keskustelu � todellista opettajan ja oppilaan välistä keskustelua 

 
 autoritaarinen (AD) 

 
� opettajan vastaus on arvioiva 
� liittyy usein kysymyksiin, joihin on vain yksi vastaus ja opettaja 

jatkaa keskustelua tästä annetusta vastauksesta 
� voi myös liittyä kysymyksiin, joihin ei ole yhtä oikeaa vastausta 

 
dialoginen (DD) 

 
� opettajan antama palaute ohjaa uusien asioiden pohdintaan tai ai-

heen laajennukseen 
Oppilaskeskustelu (PD) 
 

� oppilaat keskustelevat pareittain tai pienryhmissä 
� keskustelu on usein opettajan ohjaamaa siten, että opettaja antaa 

keskusteluaiheet ja ohjaa keskustelua kiertelemällä luokassa 
Muu keskustelu (O) 
 

� kaikki muu keskustelu, kuten opettajan puhe demonstraatiovälineis-
tä, sosiaalinen keskustelu, järjestyksenpito jne. 

 

Viirin ja Saaren luokittelumenetelmässä opettajan ohjaamaa keskustelua tarkastellaan käyt-

tämällä dialogiyksiköitä I-R-F tai I-R-E, jossa I on opettajan aloite (tavallisesti kysymys), 

R on vastaus, F on opettajan palaute ja E on opettajan arvioiva palaute (Mercer 1995, Viiri 

ja Saari 2004, painossa). Wellsin (1999) mukaan tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että I-R-F -

rakenne, jossa opettajan palaute F sisältää myös arvioivan palautteen, on luokkahuonekes-

kusteluissa hyvin yleinen. Tutkimusten mukaan jopa 70 % luokkahuonekeskustelusta nou-

dattaa I-R-F -rakennetta (Wells 1999). 

Viirin ja Saaren luokittelumenetelmässä opettajan ohjaaman keskustelun dialogisuus 

tai autoritaarisuus riippuu opettajan palautteesta opiskelijan vastaukseen vastaavalla tavalla 

kuin Mortimerin ja Machadon (2000) esittämässä luokittelussa. Keskustelu voidaan luoki-

tella autoritaariseksi, mikäli opettajan palaute opiskelijan vastaukseen on arvioiva ja dialo-

giseksi, mikäli opettajan palaute ohjaa aiheen laajennukseen tai uusien asioiden pohdintaan 

(Mortimer ja Machado 2000, Viiri ja Saari 2004, painossa). Mortimerin ja Machadon 

(2000) esittämä luokkakeskustelun luokittelu dialogiseen ja autoritaariseen keskusteluun 

perustuu Scottin (1998) esittämään luokkakeskustelun analyysiin.  

Mortimerin ja Scottin (2003) mukaan dialogiyksiköiden I-R-E ja I-R-F lisäksi opetta-

jan puheen luokittelussa voidaan käyttää dialogiyksikköä I-R-F-R-F-, joka kuvaa keskuste-

lua, jossa opettajan palautetta seuraa opiskelijan vastaus ja näin keskustelu jatkuu eteen-

päin. Keskustelun aikana opettaja rohkaisee opiskelijoita esittämään omia ajatuksiaan ja 

laajentamaan aiheen pohdintaa, jolloin keskustelu luokitellaan opettajan ohjaamaksi dialo-
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giseksi keskusteluksi. (Mortimer ja Scott 2003, Ryder ym. 2003, Viiri ja Saari 2004, pai-

nossa.) 

Viirin ja Saaren (2004, painossa) luokittelumenetelmän valintaan tutkimuksen luokit-

telumenetelmäksi vaikuttivat se, että luokittelussa oppilaiden välisellä keskustelulla on 

selkeästi oma luokka sekä se, että luokittelumenetelmä on melko yksinkertainen verrattuna 

esimerkiksi Nassajin ja Wellsin (2000) ja Mortimerin ja Scottin (2003) luokittelumenetel-

miin. Esimerkiksi Nassaji ja Wells (2000) jakavat opettajan palautteen kuuteen luokkaan, 

jotka on vielä jaettu alaluokkiin. Yksityiskohtaisempi luokittelu antaa enemmän tietoa tut-

kijalle, mutta opettajien kannalta on tärkeää, että menetelmä on mahdollisimman ymmär-

rettävä ja helppokäyttöinen, jolloin sitä voidaan helpommin soveltaa käytännön opetus-

työssä.  

Mortimerin ja Machadon (2000) mukaan opetuksen aikana luokkahuonekeskustelun 

rytmi muodostuu opettajan vaihtaessa keskustelun luonnetta autoritaarisesta dialogiseen. 

Viiri ja Saari (painossa) tutkivat opettajan puheen rytmiä jakamalla oppitunnin episodeihin 

ja tarkastelemalla opettajan puheen rytmiä erikseen jokaisessa episodissa. Tutkimuksen 

perusteella opettajan puheen rytmi näytti muotoutuvan suhteessa episodin tavoitteisiin ja 

sisältöön. Yleensä episodit alkoivat opettajan esityksellä ja päättyivät opettajan esitykseen 

tai autoritaariseen keskusteluun. (Viiri ja Saari painossa.) Myös Mortimerin ja Scottin 

(2003) ja Scottin ym. (2006) mukaan luokkahuonekeskustelun rytmi muotoutuu opetuksen 

tarkoituksen ja tavoitteiden mukaan. 

Ryderin ym. (2003) mukaan opettajan ammatilliseen asiantuntijuuteen kuuluu se, että 

opettaja tunnistaa puheen eri muodot (autoritaarinen/dialoginen) ja niiden tehtävät sekä 

osaa perustellusti valita, mitä puheen muotoa eri opetustilanteissa on käytettävä, jotta opis-

kelijoiden oppimista voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Myös Leachin ja Scot-

tin (2002) mukaan kuhunkin opetustilanteeseen sopiva puheen rytmi on välttämätöntä te-

hokkaalle opettamiselle. Opettajan on kuitenkin tilanteen mukaan pystyttävä muuttamaan 

etukäteen suunniteltua puheen rytmiä. (Leach ja Scott 2002.) Viirin ja Saaren (painossa) 

tutkimus, jossa vertailtiin ohjaavan opettajan ja opettajaopiskelijan käyttämiä puheen muo-

toja, tukee edellä mainittuja ajatuksia opettajan ammattitaidosta. Ohjaavan opettajan oppi-

tunneilla opettajan puheen muodot näyttivät olevan suhteessa tavoitteeseen ja sisältöön, ja 

hän myös vaihtoi puheen muotoa tilanteen mukaan. Opettajaopiskelija käytti melko yksi-

toikkoisesti samaa puheen muotoa eikä vaihtanut sitä, vaikka opetustilanne olisi edellyttä-

nyt toisenlaista puheen muotoa. (Viiri ja Saari painossa.)     

 

 

2.3 Opetuksellisen rekonstruktion malli  
 

Voiman momentin opetusjakson suunnittelussa ja kehittämisessä teoreettisena viitekehyk-

senä käytetään opetuksellisen rekonstruktion mallia (Duit 2000, Duit ym. 2005, Komorek 
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ja Duit 2004), joka on kehitetty Oldenburgin yliopiston biologian opetuksen tutkimusryh-

män ja Kielin yliopiston fysiikan opetuksen tutkimusryhmän välisessä yhteistyössä. Ope-

tuksellisen rekonstruktion malli on alun perin kehitetty luonnontieteiden opetuksen tutki-

muksen viitekehykseksi, mutta se sopii hyvin myös ohjeistukseksi luonnontieteiden ope-

tuksen suunnitteluun (Duit ym. 2005). Opetuksellisessa rekonstruktiossa otetaan huomioon 

opiskelijoiden käsitykset sekä asiasisällön tärkeys ja mielekkyys opetuksen tavoitteiden 

kannalta (Duit 2000, Duit ym. 2005, Komorek ja Duit 2004). 

Opetuksellisen rekonstruktion malli sisältää kolme toisiinsa läheisessä vuorovaiku-

tuksessa olevaa osatekijää: 1) asiasisällön analyysi, 2) empiiriset tutkimukset ja 3) opetuk-

sen suunnittelu (kuvio 1). Opetuksellinen rekonstruktio on syklinen prosessi, jossa eri vai-

heita voidaan toteuttaa samanaikaisesti, ja eri vaiheissa saatua tietoa käytetään hyväksi 

muissa opetuksellisen rekonstruktion vaiheissa. (Duit 2000, Komorek ja Duit 2004.) Duit 

ym. (2005) ovat tarkentaneet opetuksellisen rekonstruktion osatekijöiden nimityksiä seu-

raavasti: 1) tieteellisen asiasisällön selventäminen ja analyysi, 2) opiskelijoiden käsitysten 

tutkiminen ja 3) oppimisympäristön suunnittelu. Osatekijöiden sisällöt ja opetuksellisen 

rekonstruktion malli eivät ole oleellisesti muuttuneet, joten tässä tutkimuksessa opetuksel-

lisen rekonstruktion mallin osatekijöistä käytetään kuvion 1 mukaisia nimityksiä.  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Opetuksellisen rekonstruktion malli (Duit 2000). 

 

Opetuksellisen rekonstruktion ensimmäisen osatekijän, asiasisällön analyysin, tavoitteena 

on selventää opetettavat käsitteet ja käsitteiden väliset yhteydet ottamalla huomioon ope-

tuksellinen näkökulma. Asiasisällön analyysin lähtökohtana ovat opetuksessa käytettävät 

tai opetettavasta aiheesta tietoa sisältävät oppikirjat ja julkaisut. Opetettavaa aihetta voi-

daan tarkastella myös historiallisesta näkökulmasta tai tieteenfilosofian kannalta. Asiasisäl-

lön analyysin avulla selvitetään opetettavan aiheen tärkeimmät käsitteet, minkä jälkeen 
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käsitteitä ja niiden välisiä suhteita tarkastellaan ottamalla huomioon opetuksen tavoitteet ja 

opiskelijoiden näkökulma. Opetuksellisen rekonstruktion tarkoituksena on muokata opetet-

tava asiasisältö siten, että opetettavasta aiheesta tulee opiskelijoille oppimisen kannalta 

ymmärrettävä ja mielekäs. Tämä edellyttää usein tieteellisen tiedon yksinkertaistamista ja 

pelkistämistä siten, että opetettavasta aiheesta opiskellaan ainoastaan opetuksen tavoittei-

den kannalta oleelliset asiat. (Duit 2000, Duit ym. 2005, Komorek ja Duit 2004.) 

Opiskelijoiden näkökulman huomioon ottaminen asiasisällön analyysissä edellyttää 

opetuksellisen rekonstruktion toisen osatekijän, empiiristen tutkimusten, toteuttamista. 

Asiasisällön analyysi puolestaan auttaa tarkentamaan empiiristen tutkimusten avulla kerä-

tyn aineiston tulkintaa. Empiiristen tutkimusten avulla selvitetään opiskelijoiden ennakko-

käsityksiä opetettavasta aiheesta sekä vaikeudet, joita opiskelijoilla on opetettavan aiheen 

oppimisessa. Lisäksi selvitetään opiskelijoiden kiinnostus luonnontieteiden opiskeluun 

sekä heidän näkemyksiään luonnontieteiden opettamisesta ja opiskelusta. Tärkeää on ottaa 

huomioon oppimiseen vaikuttavat kognitiiviset ja affektiiviset seikat. Empiirisiin tutki-

muksiin kuuluu opiskelijoiden käsitysten selvittämisen lisäksi opetuskokeilun toteutus ja 

analysointi. (Duit 2000, Duit ym. 2005, Komorek ja Duit 2004.) 

Opetuksellisen rekonstruktion kolmas komponentti, opetuksen suunnittelu, sisältää 

opetuksen käytännön toteutukseen liittyvien seikkojen, kuten opetusmateriaalin, työtapojen 

ja oppituntien tai opetusjaksojen kehittämisen ja arvioinnin. Opetuksen suunnittelu tehdään 

asiasisällön analyysin ja empiiristen tutkimusten perusteella. (Duit 2000, Duit ym. 2005, 

Komorek ja Duit 2004.) 

Opetuksellisen rekonstruktion mallin valintaan tutkimuksen viitekehykseksi vaikutti-

vat ensisijaisesti se, että mallin avulla voidaan yhdistää opetuksen tutkimus ja opetusjakson 

kehittäminen sekä se, että opetuksellisessa rekonstruktiossa opetettava aihe analysoidaan ja 

rekonstruoidaan ottamalla huomioon opetuksellinen näkökulma, kuten opetuksen tavoitteet 

ja opiskelijoiden käsitykset. Ammatillisessa koulutuksessa fysiikan opetuksen tavoitteena 

on antaa opiskelijoille heidän tulevassa ammatissaan tarvitsemansa fysiikan tiedot, minkä 

vuoksi fysiikan opetuksen on oltava mahdollisimman käytännönläheistä ja soveltavaa. 

Opiskelijoiden tarvitsemat fysiikan tiedot ja käsitteet on analysoitava ja yksinkertaistettava 

myös siksi, että esimerkiksi fysioterapeuttikoulutuksessa fysiikan opetusta on suhteellisen 

vähän ja suurimmalla osalla opiskelijoista on melko heikko fysiikan lähtötaso.  

Yhtenä tärkeänä opetuksellisen rekonstruktion valintakriteerinä voidaan pitää opiske-

lijoiden näkökulman huomioon ottamista opetusjakson kehittämisessä. Tässä tutkimukses-

sa opiskelijoiden käsityksillä on tärkeä merkitys opetusjakson kehittämisessä. Myös tutki-

mukseen osallistuneiden opettajien käsitykset vaikuttavat olennaisesti opetusjakson kehit-

tämiseen.  

Opetuksellisen rekonstruktion mallia on käytetty useissa luonnontieteiden eri aihei-

den opettamista koskevissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Duit, Komorek ja Wilbers (1997) 

ovat soveltaneet mallia kaaosteorian ja Komorek ja Duit (2004) epälineaaristen systeemien 
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opettamisessa. Duitin ym. (2005) mukaan muun muassa Hilge (2001) ja Gropengiesser 

(2001) ovat soveltaneet opetuksellista rekonstruktiota mikrobiologian ja biologian opetuk-

seen liittyvissä tutkimuksissa. Biologian alaan liittyy myös Riemeierin (2005) tutkimus, 

jossa opetuksellista rekonstruktiota käytetään solubiologian opetuksen suunnitteluun ja 

arviointiin. Neumannin, Schumacherin ja Welzelin (2005) ja Theyssenin ja Hütherin 

(2005) tutkimuksissa opetuksellista rekonstruktiota sovelletaan fysiikan laboratoriokurssi-

en suunnitteluun ja kehittämiseen. Suomessa opetuksellista rekonstruktiota on sovellettu 

Viirin (2000 b) vuorovesi-ilmiön opettamista ja Saaren (2000) oppilaiden käsityksiä mal-

leista ja mallintamista koskevissa väitöskirjatutkimuksissa. 

 

Muita luonnontieteiden opetuksen kehittämisen lähestymistapoja 

Muita opetuksellisen rekonstruktion mallin kanssa yhteisiä piirteitä omaavia luonnontietei-

den opetuksen kehittämisen lähestymistapoja ovat esimerkiksi ”developmental research” 

(Lijnse 1995) ja ”design research” (Anderson ja Wallin 2006, Brown 1992, Cobb ym. 

2003, Edelson 2002). Yhteistä näille lähestymistavoille on se, että opetuksen tutkimus ja 

kehittäminen ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa.  

”Developmental research” määritellään sykliseksi prosessiksi, joka sisältää teoreetti-

sen reflektion, käsiteanalyysin, opetusjakson kehittämisen ja opetus-oppimisprosessien 

luokkahuonetutkimuksen. Opetettavan aiheen ”didaktinen rakenne” (”didactical structure”) 

muodostuu toisiinsa vaikuttavien prosessien empiiriseen tutkimukseen perustuvista kuva-

uksista ja perusteluista. Lijnsen mukaan ”didaktisen rakenteen” suunnittelussa on otettava 

huomioon seuraavat toisiinsa yhteydessä olevat seikat: opetuksen tavoitteet, opiskelijoiden 

motivaatio, käsitteiden oppimisen kehittyminen ”pohjatasolta” teoreettiselle tasolle, opis-

kelijoiden metakognitiot, opettajien oppiminen, opetusjakson rakenne, didaktiikan teoria, 

tutkimusmenetelmät, tutkimustulosten hyödyntäminen käytännössä ja suunnitellun ”didak-

tisen rakenteen” toteuttaminen sekä luonnontieteiden, opetuksen ja erityisesti luonnontie-

teiden opetuksen arvoperusta. (Lijnse 1995.) 

”Design research” -lähestymistavalle käytetään myös nimitystä ”design experiment” 

(Brown 1992, Cobb ym. 2003) ja ”design-based research” (Baumgartner, Bell, Brophy, 

Hoadley, Hsi, Joseph, Orrill, Puntambekar, Sandova ja Tabak 2003). Suomessa esimerkiksi 

Juuti (2005) ja Aksela (2005) ovat käyttäneet nimitystä kehittämistutkimus. Tässä yhtey-

dessä lähestymistavasta käytetään englanninkielistä nimitystä ”design research”, jotta lä-

hestymistapaa ei sekoiteta Lijnsen (1995) esittämään ”developmental research” -

lähestymistapaan.  

”Design research” -lähestymistapaa voidaan kuvata viidellä lähestymistavalle omi-

naisella piirteellä (Cobb ym. 2003, Edelson 2002):  

1) tarkoituksena on kehittää teorioita oppimisprosessista ja keinoista, joiden avulla 

oppimista tuetaan;  

2) käytetään useita erilaisia tutkimusmenetelmiä;  
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3) on mahdollisuus tutkia erilaisia ainutlaatuisia kasvatuksellisia ilmiöitä;  

4) kehittämisprosessi on iteratiivinen sisältäen uusien ratkaisujen kehittämistä, toteut-

tamista ja tarkastelua;  

5) tuotetaan ratkaisuja, joita voidaan soveltaa käytännössä. 

Olennaista ”design research” -lähestymistavassa on se, että onnistuneen kehittämisproses-

sin ja -ratkaisujen lisäksi tavoitteena on tuottaa käyttökelpoisia ja yleistettäviä teorioita 

kehittämisprosessin ja -ratkaisujen perusteella (Edelson 2002). Edelsonin (2002) mukaan 

”design research” -lähestymistapa antaa opetuksen tutkijoille mahdollisuuden tehdä nyky-

aikaista opettamisen ja oppimisen tutkimusta, jolla voidaan luoda uusia käytännön opetus-

työhön vaikuttavia ratkaisuja.  



 

 23  

3 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset  
 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten fysioterapiaopiskelijoiden voiman 

momentin ja voiman momentin sovellusten osaamista voidaan parantaa kehittämällä ope-

tusjaksoa, jossa fysiikan tietoja sovelletaan fysioterapian käytännön tilanteisiin. Tutkimus-

ongelman ratkaisemiseksi suunniteltiin kahdeksan oppitunnin mittainen voiman momentin 

opetusjakso, jota kokeiltiin ja kehitettiin kahdessa esitutkimuksessa ja kahdessa opetusko-

keilussa. Opetusjakson kehittämisen onnistumista arvioidaan opetusjakson toteutuksen, 

opiskelijoiden oppimisen sekä opetuskokeiluihin osallistuneiden opettajien ja opiskelijoi-

den käsitysten perusteella, minkä vuoksi tutkimusongelmaa lähestytään seuraavien kolmen 

tutkimuskysymyksen sekä ensimmäistä tutkimuskysymystä tarkentavien kysymysten avul-

la:   

1. Kuinka opettajat, jotka eivät osallistuneet voiman momentin opetusjakson suunnit-

teluun käyttävät valmista opetusmateriaalia opetusjakson toteutuksessa? 

1.1. Kuinka opettajat toteuttavat opetusjakson valmiiden tuntisuunnitelmien mu-

kaan? 

1.2. Miten opettajat toteuttavat opettajan puheen ohjeistusta ja mitä opettajan pu-

heen muotoja he käyttävät eri opetustilanteissa? 

2. Kuinka opiskelijoiden voiman momentin osaaminen muuttuu voiman momentin 

opetusjakson aikana?  

3. Miten voiman momentin opetusjaksoa voidaan kehittää käyttämällä opetuksellisen 

rekonstruktion mallia?     

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä selvitetään, miten opettajat noudattavat tutkijan 

tekemiä tuntisuunnitelmia voiman momentin opetusjakson toteutuksessa. Tutkijan tekemä 

opetusmateriaali sisältää opettajan materiaalin lisäksi opiskelijoille annettavan opiskeluma-

teriaalin ja käytännön tilanteisiin liittyvät opiskelutehtävät. Opettajan materiaali sisältää 

muun muassa valmiit tuntisuunnitelmat ja kalvot. Opetusmateriaalin sisältö esitetään tar-

kemmin luvussa 5. Opetusjakson toteutuksen arviointiin liittyy myös opettajan puheen 

ohjeistuksen noudattamisen arviointi. Opettajan käyttämiä puheen eri muotoja eri opetusti-

lanteissa selvitetään erityisesti toisessa opetuskokeilussa opetusjakson kriittisten episodien 

toteutuksen yhteydessä.   

Toisessa tutkimuskysymyksessä voiman momentin osaamisella tarkoitetaan kaikkien 

niiden voiman momenttiin liittyvien käsitteiden osaamista, joiden ymmärtämistä voiman 

momentin ja voiman momentin sovellusten ymmärtäminen edellyttää. Tällaisia käsitteitä 

ovat esimerkiksi painovoima, vipuvarsi ja momenttiehto. Voiman momenttiin liittyvät kä-

sitteet esitetään tarkemmin luvussa 5 voiman momenttiin liittyvien käsitteiden rekonstruk-

tion yhteydessä.  
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Viimeisessä tutkimuskysymyksessä pohditaan opetusjakson kehittämistä opetukselli-

sen rekonstruktion avulla. Opetusjakson kehittämiseen liittyy osana myös opetusmateriaa-

lin kehittäminen. Opetuksellisessa rekonstruktiossa olennaista on opiskelijoiden käsitysten 

huomioon ottaminen, minkä vuoksi opiskelijoiden käsityksiä voiman momentin opetusjak-

sosta käsitellään erityisesti kolmannen tutkimuskysymyksen yhteydessä. Myös opetusko-

keiluun osallistuneiden opettajien käsitykset opetusjaksosta vaikuttavat opetusjakson kehit-

tämiseen ja arviointiin.    
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4 Tutkimusmenetelmän tarkastelu 
 
 

4.1 Tapaustutkimus 
 

Tutkimusta voidaan luonnehtia tapaustutkimukseksi, sillä se kohdistuu kahteen yksittäi-

seen tapaukseen tietyissä toimintaympäristöissä. Tapauksia ja tapauksista saatuja tutkimus-

tuloksia ei verrata toisiinsa, vaan kyseessä on kaksi erillistä tapausta, joista ensimmäisen 

tapauksen tutkimustulokset vaikuttavat koko tutkimuksen tutkimustuloksiin sekä toisen 

tapauksen suunnitteluun ja toteutukseen. Molempien tapausten eli opetuskokeiluiden sisäl-

lä valitaan myös tapausopiskelijat, jotka muodostavat haastatteluryhmän.      

Yin (1994) määrittelee tapaustutkimuksen empiiriseksi tutkimukseksi, joka monipuo-

lisesti ja monilla eri tavoin hankittua aineistoa käyttäen tutkii nykyhetken ilmiötä sen luon-

nollisessa ympäristössä. Yin korostaa ilmiön tutkimusta todellisessa tilanteessa ja konteks-

tissa, jota ei voi keinotekoisesti järjestää tutkimusasetelmaksi. Tapaustutkimus sopii erityi-

sen hyvin ilmiöiden tutkimiseen silloin, kun ilmiö on kiinteässä yhteydessä kontekstiin. 

Oleellista on myös tapaustutkimuksen kohdistuminen nykyhetken tapahtumiin. (Yin 1994.)  

Tapaustutkimus sopii hyvin opetuksen ja oppimisen tutkimiseen, sillä tutkimuksessa 

on kyse käytännön tilanteiden kokonaisvaltaisesta tarkastelusta, jota ei voida tehdä irral-

laan kontekstista. Tapaustutkimuksen avulla tutkittavaa ilmiötä voidaan tarkastella ja ym-

märtää entistä syvällisemmin kaikkien osallistujien kannalta. (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen 

ja Saari 1994.) Gall, Gall ja Borg (2003) määrittelevät tapaustutkimuksen syvälliseksi tut-

kimukseksi ilmiön tapahtumista luonnollisessa ympäristössä ja ilmiöön liittyvien henkilöi-

den näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa tutkimuksen kohteena olevaan ilmiöön liittyvien 

henkilöiden näkökulma tulee esiin siten, että voiman momentin opetusjaksoa ja opetusjak-

son toteutusta tarkastellaan sekä opettajien että opiskelijoiden näkökulmasta. Tapaustutki-

muksessa tutkijan on kiinnitettävä erityistä huomiota tutkimuksesta ja sen eri vaiheista 

tiedottamiseen tutkimukseen osallistuville henkilöille sekä tutkimuksen raportointiin siten, 

että tutkimukseen osallistuneita henkilöitä ei voida tunnistaa tai että heille ei aiheudu tut-

kimuksesta ylimääräistä harmia (Gall ym. 2003, Stake 2000).     

Tapaustutkimusta voidaan toteuttaa usealla eri menetelmällä, joten tutkimuksen va-

linta tapaustutkimukseksi ei ole tutkimusmenetelmän valinta vaan sen valinta, mitä tutki-

taan (Stake 2000). Tapaustutkimuksessa voidaan kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien 

lisäksi käyttää tarvittaessa myös kvantitatiivisia menetelmiä (Stake 2000, Syrjälä ym. 

1994, Yin 1994). Yinin (1994) mukaan tapaustutkimus sopii erityisesti tutkimuksiin, joissa 

tutkimuskysymykset ovat kuinka-, miten- ja miksi-kysymyksiä. Tässä tutkimuksessa kaik-

ki kolme tutkimuskysymystä ja suurin osa tarkentavista kysymyksistä ovat kuinka- tai mi-

ten-kysymyksiä.  
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Tapaustutkimuksessa tutkittava tapaus valitaan harkinnanvaraisesti edustamaan tut-

kittavaa ilmiötä (Syrjälä ym. 1994). Tutkittavien tapausten valintaan voi vaikuttaa esimer-

kiksi se, että ne ovat kiinnostavia tai käytettävissä tutkimukseen (Gall ym. 2003). Tässä 

tutkimuksessa tutkittavaksi ilmiöksi on valittu voiman momentin opetusjakso, jonka ilmiö-

tä edustaviksi tapauksiksi on harkinnanvaraisesti valittu tietyissä ammattikorkeakouluissa 

toteutettavat opetuskokeilut. 

Stake (2000) luokittelee tapaustutkimukset tutkimuksen lähtökohtien mukaan kol-

meen luokkaan: sisäinen (intrinsic), instrumentaalinen (instrumental) ja kollektiivinen (col-

lective) tapaustutkimus. Sisäisessä tapaustutkimuksessa tapaus itsessään on kiinnostava. 

Tutkija pyrkii ymmärtämään tutkimuksen kohteena olevaa tiettyä tapausta sen yksilöllisine 

erityispiirteineen. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole uuden teorian muodostaminen tai abst-

raktien rakenteiden ja yleisten ilmiöiden ymmärtäminen ja selittäminen. Instrumentaalises-

sa tapaustutkimuksessa tapaus toimii välineenä pyrittäessä löytämään ja ymmärtämään 

laajempia teoreettisia ilmiöitä. Tapauksen valintaan on vaikuttanut tutkijan teoreettinen 

tietämys kiinnostuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Kollektiiviselle tapaustutkimukselle 

ominaista on useiden, mahdollisesti joitakin yhteisiä piirteitä omaavien tapausten tutkimi-

nen. Kollektiivisen tapaustutkimuksen avulla pyritään tutkittavan ilmiön laajempaan ym-

märtämiseen. (Stake 2000.) 

Usein edellä esitetyt tapaustutkimusluokat eivät ole käytännössä selvästi erotettavissa 

toisistaan, vaan tutkimuksesta voidaan löytää usean eri tapaustutkimustyypin piirteitä (Sta-

ke 2000). Tätä tutkimusta voidaan luonnehtia pääasiassa instrumentaaliseksi tapaustutki-

mukseksi, mutta koska opetuskokeilut tutkittiin kahtena erillisenä tapauksena, tutkimus 

omaa myös kollektiivisen tapaustutkimuksen piirteitä. Kollektiivista tapaustutkimusta voi-

daankin luonnehtia instrumentaaliseksi tapaustutkimukseksi, jossa tutkimuksen kohteena 

on useita tapauksia (Stake 2000). Kyseessä ei kuitenkaan ole puhtaasti kollektiivinen ta-

paustutkimus, sillä vaikka opetuskokeiluja tutkittiin kahtena erillisenä tapauksena, opetus-

kokeilut eivät olleet ohjeistukseltaan ja toteutukseltaan täysin identtisiä ja myös aineiston 

analysoinnissa oli eroja. Näin ollen kahden tapauksen perusteella ei voida kaikilta osin 

muodostaa laajempaa teoreettista ymmärrystä kuin yhden tapauksen perusteella. Tutki-

muksessa ei myöskään täysin toteudu Yinin (1994) esittämä usean tapauksen tutkimuksen 

(multiple-case study) tapausten valinnassa huomioon otettava toistettavuus. Yinin mukaan 

tapaukset on valittava siten, että tapausten perusteella voidaan joko ennustaa samanlaisia 

tuloksia (varsinainen toistettavuus) tai etukäteen ennustettavissa olevia vastakkaisia tulok-

sia (teoreettinen toistettavuus). 

Instrumentaalisen tapaustutkimuksen tästä tutkimuksesta tekee erityisesti tutkimuk-

sen suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttaneet teoreettiset lähtökohdat ja aiemmat tutki-

mukset. Tapausten avulla pyritään löytämään yleisiä opetusjakson suunnitteluun, toteutuk-

seen ja arviointiin sekä opiskelijoiden oppimiseen liittyviä teoreettisia näkemyksiä. Vaikka 

tässä tutkimuksessa opetuskokeilut toteutetaan fysioterapeuttikoulutuksessa, tutkimuksen 
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tuloksia voidaan tapaustutkimuksen yleistettävyyden rajoitukset huomioon ottaen soveltaa 

myös muussa fysiikan opetuksessa. Gallin ym. (2003) mukaan vastuu ja päätös tapaustut-

kimustulosten yleistettävyydestä muihin tapauksiin voidaan siirtää tutkimuksen lukijalle. 

Tämä edellyttää tutkimuksen tekijältä erittäin kattavaa ja selkeää raportointia tutkimukseen 

osallistuneista henkilöistä ja tutkimuskontekstista, jolloin lukija voi päättää näiden saman-

kaltaisuudesta verrattuna tapauksiin, joihin tapaustutkimuksen tuloksia halutaan yleistää. 

Lisäksi tutkijan on osoitettava lukijalle valitun tapauksen edustavuus tutkittavassa ilmiössä 

sekä usean tapaustutkimuksen tutkimuksessa se, ovatko tutkittavien tapausten tulokset 

yleistettävissä tutkimuksen sisällä. (Gall ym. 2003.)   

 

 

4.2 Tutkimusparadigma  
 

Opetuksen tutkimuksessa tärkeimpinä tutkimusparadigmoina voidaan nykyään pitää kvan-

titatiivista, kvalitatiivista ja monistrategista (mixed research, mixed method research) tut-

kimusotetta (Johnson ja Christensen 2004, Johnson ja Onwuegbuzie 2004). Puhtaasti kvan-

titatiivinen tutkimusote edustaa positivistista ja puhtaasti kvalitatiivinen tutkimusote kon-

struktivistista näkökulmaa (Johnson ja Onwuegbuzie 2004, Lincoln ja Guba 2000, Tashak-

kori ja Teddlie 1998). Tässä tutkimuksessa tutkimusparadigmaksi on valittu monistrategi-

nen tutkimusote, jonka tavoitteena on yhdistää kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus 

siten, että tutkimuskysymyksiin pystytään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Mo-

nistrategisen tutkimusotteen tausta-ajatuksena pidetään pragmatismia. (Johnson ja Chris-

tensen 2004, Johnson ja Onwuegbuzie 2004, Tashakkori ja Teddlie 1998.)  

 

 

4.2.1 Pragmatismi 

 

Pragmatismin mukaan asioita on tarkasteltava niiden käytännöllisen merkityksen kannalta 

(Kivinen ja Ristelä 2001, Yrjönsuuri, Toivainen ja Yrjönsuuri 1996). Tärkeää ei ole abst-

rakti filosofia vaan se, mikä toimii käytännössä. Tutkimuksen kannalta tämä tarkoittaa sitä, 

että tutkimuskysymykset ovat tärkeämpiä kuin käytettävä tutkimusmenetelmä tai menetel-

män taustalla oleva maailmankuva. (Tashakkori ja Teddlie 1998.) Tutkimusongelma voi-

daan ratkaista millä tahansa käytettävissä olevalla käytännössä toimivalla menetelmällä 

(Kivinen ja Ristelä 2001, Tashakkori ja Teddlie 1998). Tunnettuja pragmatismin edustajia 

ovat olleet muun muassa Charles Sanders Peirce, William James ja John Dewey (Biesta ja 

Burbules 2003, Johnson ja Christensen 2004, Johnson ja Onwuegbuzie 2004, Tashakkori ja 

Teddlie 1998).  

Pragmatistinen näkemys todellisuuden luonteesta (ontologinen oletus) on kaksiosai-

nen. Pragmatistit toisaalta hyväksyvät positivistisen oletuksen siitä, että on olemassa ulko-
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puolinen todellisuus (Lincoln ja Guba 2000), mutta toisaalta he ovat eri mieltä siitä, että on 

olemassa vain yksi ”totuus”. Heidän mukaansa ei ole olemassa todellisuutta, joka on pa-

rempi kuin toinen todellisuus, vaan todellisuus voidaan perustella sen mukaan, että pääs-

tään haluttuun lopputulokseen. ”Totta on se, mikä toimii.”. (Kivinen ja Ristelä 2001, 

Tashakkori ja Teddlie 1998.) Näin ollen pragmatismin todellisuuskäsityksessä on ajatuksia 

myös konstruktivismin relativistisesta käsityksestä, jonka mukaan on olemassa useita, 

konstruoituja todellisuuksia (Lincoln ja Guba 2000). Pragmatistit tunnustavat fysikaalisen 

maailman sekä kieltä, kulttuuria ja subjektiivisia ajatuksia sisältävän sosiaalisen ja psyko-

logisen maailman olemassaolon ja tärkeyden (Biesta ja Burbules 2003, Johnson ja On-

wuegbuzie 2004). 

Tarkasteltaessa pragmatismin, positivismin ja konstruktivismin epistemologisia ole-

tuksia eli oletuksia tiedon luonteesta sekä tutkijan ja tutkittavan suhteesta, voidaan havaita, 

että pragmatismin oletuksessa on jälleen yhdistetty ajatuksia sekä positivismin että kon-

struktivismin oletuksista. Positivistit olettavat, että tutkimuksen kohde on riippumaton tut-

kijasta ja että tieto on objektiivista, kun taas konstruktivistien mukaan tutkija ja tutkimuk-

sen kohde ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja tieto on subjektiivista (Lincoln ja Guba 

2000, Tashakkori ja Teddlie 1998). Pragmatistien mukaan subjektiivisuutta ja objektiivi-

suutta voidaan paremmin kuvata jatkumolla kuin subjektiivisuuden ja objektiivisuuden 

vastakkainasettelulla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että toisessa tutkimuksen kohdassa 

tutkija voi olla subjektiivisempi tai objektiivisempi kuin toisessa kohdassa. Samoin joissa-

kin tutkimuksen kohdissa tutkija ja tutkimuksen kohde voivat olla vuorovaikutuksessa, 

mutta toisissa kohdissa tutkija on erillään tutkimuksen kohteesta. (Biesta ja Burbules 2003, 

Tashakkori ja Teddlie 1998.) Pragmatistien mukaan tieto on toisaalta subjektiivisesti 

konstruoitu ja toisaalta perustuu todellisuuteen, jossa elämme ja koemme asioita (Biesta ja 

Burbules 2003, Johnson ja Onwuegbuzie 2004). 

Tutkimuksen kannalta tärkeitä oletuksia ontologisten ja epistemologisten oletusten 

lisäksi ovat oletukset tutkimuksen suhteesta arvoihin (aksiologiset oletukset) sekä oletukset 

syy-seuraussuhteesta ja tutkimustulosten yleistettävyydestä. Positivistit ajattelevat tutki-

muksen olevan arvovapaata, jolloin arvojen ja tosiasioiden erottaminen tuottaa luotettavaa 

tietoa (Tashakkori ja Teddlie 1998, Turunen 1987). He myös olettavat, että on olemassa 

ennustettavia syy-seuraussuhteita, ja että tutkimustulosten aika- ja kontekstivapaa yleistä-

minen on mahdollista. Konstruktivistien mukaan tutkimus on aina arvosidonnaista ja on 

mahdotonta erottaa syitä ja seurauksia toisistaan. Myöskään aika- ja kontekstivapaat tutki-

mustulosten yleistykset eivät ole mahdollisia. (Lincoln ja Guba 2000, Tashakkori ja Ted-

dlie 1998.) Pragmatistisessa näkemyksessä arvoilla on tärkeä asema tutkimustulosten tul-

kinnassa. Henkilökohtaiset arvot vaikuttavat muun muassa tutkimusaiheen, tutkimusmene-

telmän ja aineiston analyysitapojen valintaan. Pragmatistien mukaan syy-seuraussuhteita 

voi olla olemassa, mutta niitä on mahdotonta koskaan täysin selvittää. (Biesta ja Burbules 

2003, Tashakkori ja Teddlie 1998.) Tutkimustulosten ja johtopäätösten yleistyksiä voidaan 
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tehdä ottamalla huomioon se, käytetäänkö tutkimuksen eri vaiheissa induktiivista vai de-

duktiivista päättelyä. (Tashakkori ja Teddlie 1998). 

Yhtenä pragmatismin perusajatuksia on se, että kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen 

menetelmä ovat yhteensopivia. Tämä mahdollistaa sen, että tutkijat voivat käyttää tutki-

muksessaan molempia menetelmiä. Pragmatistien mielestä kumpikin menetelmä on hyö-

dyllinen ja se, mitä menetelmää käytetään riippuu tutkimuskysymyksestä ja siitä, mikä 

vaihe tutkimuksessa on menossa. Pragmatistien mukaan on mahdollista tilanteen mukaan 

käyttää joko konstruktivistien käyttämää induktiivista tai positivistien käyttämää deduktii-

vista päättelyä. (Tashakkori ja Teddlie 1998.) Tutkimusta tehdessään tutkija tekee jatku-

vasti päätöksiä siitä, mitä tehdä ja mitä keinoja käyttää sen tekemiseen (Kivinen ja Ristelä 

2001). 

 

 

4.2.2 Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen yhdistäminen  

 

Tässä tutkimuksessa tutkimusotteesta, jossa yhdistetään kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia 

tutkimusmenetelmiä, käytetään Hirsjärven ja Hurmeen (2000) mukaan suomenkielistä ni-

mitystä monistrateginen tutkimusote. Kvalitatiivisen, kvantitatiivisen ja monistrategisen 

tutkimusotteen suhdetta voidaan kuvata jatkumolla, jossa kvalitatiivinen tutkimusote sijait-

see toisessa reunassa, kvantitatiivinen tutkimusote toisessa reunassa ja monistrateginen 

tutkimusote kattaa jatkumon keskiosan. Monistrategisen tutkimusotteen tarkoituksena on 

parantaa tutkimuksen laatua käyttämällä hyväksi kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutki-

musotteiden vahvuudet ja minimoimalla niiden heikkoudet. (Johnson ja Christensen 2004, 

Johnson ja Onwuegbuzie 2004.) Taulukossa 3 esitetään Johnsonin ja Christensenin (2004) 

näkemys kvantitatiivisen, monistrategisen ja kvalitatiivisen tutkimusotteiden ominaisista 

piirteistä. 
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Taulukko 3. Kvalitatiivisen, monistrategisen ja kvalitatiivisen tutkimusten ominaiset piir-
teet (Johnson ja Christensen 2004, 31).    
 

 Kvantitatiivinen tutkimus Monistrateginen tutki-

mus (mixed research) 

Kvalitatiivinen tutkimus 

Tieteellinen mene-

telmä 

Deduktiivinen tai ”ylhääl-
tä alaspäin” 

Deduktiivinen ja induktii-
vinen 

Induktiivinen tai ”alhaal-
ta ylöspäin” 

Näkemys ihmisen 

käyttäytymisestä 

Käyttäytyminen on sään-
nönmukaista ja ennustet-
tavaa 

Käyttäytyminen on osit-
tain ennustettavaa 

Käyttäytyminen on muut-
tuvaa, dynaamista, tilan-
nesidonnaista, sosiaalista, 
kontekstuaalista ja henki-
lökohtaista 

Yleisimmät tutki-

muksen tavoitteet 

Kuvailu, selitys ja ennus-
tus 

Useita tavoitteita Kuvailu, selitys ja löytä-
minen 

Tutkimuksen pai-

nopiste 

Kapea-alainen näkökul-
ma, tiettyjen hypoteesien 
testaaminen 

Monipuolinen näkökulma Laaja-alainen ja syvälli-
nen näkökulma; Jotta 
ilmiöistä opitaan lisää, 
ilmiöitä tutkitaan laaja-
alaisesti ja syvällisesti  

Käsitys havain-

noinnista 

Pyrkimys tutkia käyttäy-
tymistä kontrolloiduissa 
tilanteissa 

Käyttäytymistä tutkitaan 
useammassa kuin yhdessä 
kontekstissa tai tilanteessa 

Käyttäytymistä tutkitaan 
luonnollisessa ympäris-
tössä; Tutkitaan konteks-
tia, jossa käyttäytymistä 
esiintyy 

Oletus todellisuu-

den luonteesta 

Objektiivinen Järkiperäinen realismi ja 
pragmaattinen maailman-
kuva (esim. todellista ja 
totta on se, mikä toimii) 

Subjektiivinen, henkilö-
kohtainen ja sosiaalisesti 
konstruoitu 

Kerätty aineisto Kerätään strukturoituja ja 
validoituja aineiston ke-
ruuvälineitä käyttämällä 
tarkkoihin mittauksiin 
perustuvaa kvantitatiivista 
aineistoa 

Monipuolinen aineisto Kerättään kvalitatiivista 
aineistoa (esim. syvä-
haastattelut, havainnointi, 
avoimet kysymykset); 
Tutkija toimii ensisijai-
sena aineiston keruuväli-
neenä 

Aineiston 

 luonne 

Muuttujat Muuttujat, sanat ja kuvat Sanat, kuvat ja luokat 

Aineiston 

 analyysi 

Tunnistaa tilastollisia 
yhteyksiä 

Kvantitatiivinen ja kvali-
tatiivinen 

Muotojen, teemojen ja 
kokonaisvaltaisten piir-
teiden etsiminen 

Tulokset Yleistettävät tulokset Vahvistetut tulokset voi-
daan yleistää 

Yksityiskohtaiset tulok-
set; Edustaa tutkijan 
näkemystä; Esittää useita 
näkökulmia 

Tutkimusraportti Tilastollinen raportti 
(esim. korrelaatiot, kes-
kiarvojen vertailu, tulos-
ten tilastollinen merkitse-
vyys) 

Moninainen ja käytännön-
läheinen 

Kerronnallinen raportti, 
joka sisältää kuvauksen 
tutkimuskontekstista ja 
suoria lainauksia tutki-
mukseen osallistuneilta 
henkilöiltä 

 

Tässä tutkimuksessa monistrategisen tutkimusotteen valintaan vaikuttivat tutkimusongel-

mien muotoutuminen ja se, miten ongelmiin liittyvää tietoa voidaan kerätä ja analysoida 

mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Monistrategisen tutkimusotteen tärkeänä ajatuk-
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sena on tutkimusmenetelmien valinta siten, että tutkimuskysymyksiin löydetään vastaukset 

parhaalla mahdollisella tavalla (Johnson ja Onwuegbuzie 2004).  

Monistrateginen tutkimusote voidaan jakaa monimenetelmätutkimukseen (mixed 

method research) ja monimallitutkimukseen (mixed model research) (Johnson ja Christen-

sen 2004, Johnson ja Onwuegbuzie 2004, Tashakkori ja Teddlie 1998). Tashakkorin ja 

Teddlien (1998) mukaan monimenetelmätutkimus yhdistää kvalitatiivisen ja kvantitatiivi-

sen tutkimusotteen tutkimusmenetelmään liittyvissä tutkimuksen vaiheissa, kuten aineiston 

keräämisessä. Monimallitutkimus puolestaan yhdistää eri tutkimusotteita laajemmin tutki-

musprosessin eri vaiheissa. 

Monimenetelmätutkimuksessa tutkija käyttää kvalitatiivista tutkimusotetta toisessa ja 

kvantitatiivista tutkimusotetta toisessa tutkimuksen osa-alueessa siten, että kvalitatiivinen 

ja kvantitatiivinen tutkimus ovat eräänlaisia minitutkimuksia tutkimuskokonaisuuden sisäl-

lä. Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen osa ovat erillisiä kokonaisuuksia ja tutkimusotteiden 

yhdistäminen tapahtuu yleensä tulosten tulkinnassa. (Johnson ja Christensen 2004, Johnson 

ja Onwuegbuzie 2004.) Monimenetelmätutkimusta voidaan soveltaa usealla eri tavalla sen 

mukaan, käytetäänkö tutkimuksessa kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusotetta peräk-

käin vai samanaikaisesti ja siitä ovatko tutkimusotteet yhdenvertaisia vai onko toinen tut-

kimusote hallitsevampi kuin toinen. (Johnson ja Christensen 2004, Johnson ja Onwuegbu-

zie 2004, Tashakkori ja Teddlie 1998.)         

Monimallitutkimuksessa kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusotetta voidaan yh-

distää joko tutkimuksen yhden tai useamman vaiheen sisällä tai siten, että eri tutkimuksen 

vaiheessa käytetään eri tutkimusotetta. Eri tutkimusotteiden käyttämistä voidaan tarkastella 

kolmessa tutkimuksen päävaiheessa: 1) tutkimuksen tavoitteiden valitsemisessa, 2) tutki-

musaineiston keräämisessä ja 3) aineiston analysoinnissa. Kuviossa 2 esitetään kuusi sel-

laista monimallitutkimuksen mallia (mallit 2 - 7), joissa tutkimuksen eri vaiheissa käyte-

tään eri tutkimusotetta. Kuviossa malli 1 on kvalitatiivisen ja malli 8 kvantitatiivisen tut-

kimuksen malli. (Johnson ja Christensen 2004, Johnson ja Onwuegbuzie 2004.) Myös 

Tashakkori ja Teddlie (1998, 57) esittävät taulukon muodossa monimallitutkimuksen eri-

laiset tutkimustyypit. He ovat lisäksi arvioineet tyyppien toimivuutta ja yleisyyttä.  

Tämän tutkimuksen monistrateginen tutkimusote voidaan luokitella monimallitutki-

mukseksi, joissa kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusotetta yhdistetään rinnakkain 

yhdessä tai useammassa tutkimukseen vaiheessa. Tutkimuksen kannalta tutkimusmenetel-

män luokittelua tiettyyn etukäteen määriteltyyn monistrategisen tutkimuksen malliin tai 

tyyppiin ei kuitenkaan tarvitse tehdä kovin tarkasti, sillä käyttäessään monistrategista tut-

kimusotetta tutkija voi tietoisesti luoda oman tutkimusmallin, jonka avulla hän pystyy vas-

taamaan tutkimuskysymyksiin parhaalla mahdollisella tavalla (Johnson ja Onwuegbuzie 

2004). 
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Kuvio 2. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä (malli 1), kvantitatiivinen tutkimusmenetel-
mä (malli 8) ja monimallitutkimuksen mallit (2 - 7) (Johnson ja Christensen 2004, 416, 
Johnson ja Onwuegbuzie 2004, 21). 

 

Tämän tutkimuksen kaikissa vaiheissa kvalitatiivisella tutkimusotteella on selvästi hallitse-

vampi asema kuin kvantitatiivisella tutkimusotteella, mutta kaikissa vaiheissa voidaan kui-

tenkin löytää myös kvantitatiiviselle tutkimusotteelle tyypillisiä piirteitä. Tutkimuksen 

tavoitteet ja tutkimuskysymykset ovat pääasiassa kvalitatiivisia, mutta esimerkiksi opetus-

jakson toteutukseen, opettajan puheen muotojen tarkasteluun ja opiskelijoiden oppimiseen 

liittyvissä tutkimuskysymyksissä esiintyy myös kvantitatiivisen tutkimuksen piirteitä. Tut-

kimuksen kvalitatiivisuus tulee esiin tavoitteiden ja tutkimuskysymysten laatimisessa siinä, 

että tutkimuksen toteutus ja tutkimuskysymykset tarkentuivat tutkimusaineiston keräämi-

sen ja analysoinnin edetessä. Lisäksi tutkimuksen teoreettisen taustan pohtiminen ja kirjal-

lisuuteen tutustuminen selkeyttivät tutkimuskysymyksiä ja aineiston tulkintaa. Eskolan ja 

Suorannan (2003) mukaan kvalitatiiviselle tutkimukselle on ominaista, että tutkimussuun-

nitelma ja jopa tutkimusongelmat tarkentuvat ja muotoutuvat tutkimuksen edetessä. 

Tutkimusaineiston keräämisessä kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusotteen yh-

distäminen tulee esiin esimerkiksi alku- ja loppukyselyn kyselylomakkeissa, jotka sisältä-

vät sekä suljettuja (kvantitatiivinen aineisto) että avoimia kysymyksiä (kvalitatiivinen ai-

neisto). Kvalitatiivista aineistoa kerättiin myös haastatteluilla, sillä ihmisen ajatellaan tie-

toisesti rakentavan itselleen käsityksiä ilmiöistä ja osaavan kielellään ilmaista tietoiset kä-

sityksensä (Syrjälä ym. 1994).  

Kvalitatiivisella ja kvantitatiivisella tutkimusotteella on oma tärkeä merkityksensä 

myös tutkimusaineiston analysoinnissa. Uusitalon (2001) mukaan kvantitatiivinen aineisto 
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Kvalitatiivisen  
aineiston  
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aineiston  

kerääminen 

Kvalitatiivisen  
aineiston  

kerääminen  

Kvantitatiivisen 
aineiston  

kerääminen 

Kvalita- 
tiivinen  

aineiston  
analysointi 

Kvantita- 
tiivinen  

aineiston  
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Kvalita- 
tiivinen  

aineiston  
analysointi 
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analysointi 
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Kvalita- 
tiivinen  

aineiston  
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tiivinen  

aineiston  
analysointi 
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voidaan esittää numeerisessa muodossa ja kvalitatiivinen aineisto verbaalisessa (ei-

numeerista). Esimerkiksi opiskelijoiden alku- ja loppukyselyn vastaukset analysoidaan 

kvantitatiivisesti laskemalla muun muassa tiettyyn tehtävään annettujen oikeiden vastaus-

ten lukumääriä ja opiskelijoiden saamia yhteispisteitä ja toisaalta kvalitatiivisesti tarkaste-

lemalla opiskelijoiden laadullisesti erilaisia käsityksiä voiman momenttiin liittyvistä käsit-

teistä ja voiman momentin opetusjaksosta.  

 

 

4.3 Tutkimuksen vaiheet ja tutkimukseen osallistujat 
 

Tutkimus sisältää kaksi opetuskokeilua, jotka toteutettiin eri ammattikorkeakouluissa ja 

kaksi esitutkimusta, joissa tutkija toimi opettajana. Esitutkimukset toteutettiin fysiotera-

peuttikoulutuksen fysiikan opintojen yhteydessä ammattikorkeakoulussa, jossa tutkija 

työskenteli fysiikan opettajana. Tutkimuksen vaiheet, vaiheiden ajoitus ja tutkimusaineis-

ton keruumenetelmät tutkimuksen eri vaiheissa on esitetty kuviossa 3.  
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Kuvio 3. Tutkimuksen vaiheet, vaiheiden ajoitus ja tutkimusaineiston keruumenetelmät 
tutkimuksen eri vaiheissa. 

 

Ensimmäinen esitutkimus 

Ensimmäinen esitutkimus (Nurkka 2003) toteutettiin syksyllä 2000, jolloin suunniteltiin ja 

toteutettiin kahdeksan oppituntia kestävä voiman momentin opetusjakso fysioterapeut-

tiopiskelijoille. Esitutkimuksen tavoitteena oli kehittää voiman momentin opetusta ammat-

tikorkeakoulun fysioterapeuttikoulutuksessa selvittämällä, millaisia vaikeuksia opiskelijoil-

Opetusjakson ja opetusma-
teriaalin kehittäminen 

Opetusjakson ja opetusma-
teriaalin kehittäminen 

Opetusjakson ja opetusma-
teriaalin kehittäminen 

syksy 2000- 
kevät 2003 

Ensimmäinen esitutkimus 
(Lisensiaattitutkimus, Nurkka 2003) 

� tutkija opettajana 
� alku- ja loppukyselyt (22 opiskelijaa) 
� opiskelijoiden haastattelut ( 4 opiskelijaa) 
� kirjallinen materiaali (opiskelutehtävien ja kokeellisen 

tutkimustehtävän ratkaisut) 
 

syksy 2003 

kevät 2004 

2005 - 2006  

syksy 2004 

Toinen esitutkimus 
� tutkija opettajana 
� alku- ja loppukyselyt (19 opiskelijaa) 
� neljän oppitunnin videointi 

Ensimmäinen opetuskokeilu 
� oppituntien havainnointi ja videointi 
� alku- ja loppukyselyt (23 opiskelijaa) 
� opiskelijoiden ryhmähaastattelut (2 - 4 opiskelijaa, kol-

me haastattelua) 
� opettajan haastattelut (kaksi haastattelua) 
� opiskelutehtävien kirjalliset ratkaisut 

 

Toinen opetuskokeilu 
� oppituntien havainnointi ja videointi 
� alku- ja loppukyselyt (23 opiskelijaa) 
� opiskelijoiden ryhmähaastattelut (4 - 5 opiskelijaa, kol-

me haastattelua) 
� opettajan haastattelut (kaksi haastattelua) 
� opiskelutehtävien kirjalliset ratkaisut 
� tuntiarvioinnit 

Tutkimusaineiston analysointi ja 
väitöskirjan kirjoittaminen  
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la on voiman momentin oppimisessa ja soveltamisessa. Toisena tärkeänä tavoitteena oli 

kokeilla ja kehittää työtapaa, jossa fysiikan käsitteitä opiskellaan ryhmissä fysioterapian 

käytäntöön liittyvien opiskelutehtävien avulla. Opetusjakson toteutumista tutkittiin opiske-

lijoiden kokemusten ja oppimisen perusteella.  

Ensimmäiseen esitutkimukseen osallistui 23 ensimmäisen vuoden fysioterapeut-

tiopiskelijaa. Opiskelijoista 15 oli naisia ja 8 miehiä. Fysiikan opintojen aikana syksyllä 

2000 yksi miehistä keskeytti opintonsa, joten loppukyselyyn osallistui 22 opiskelijaa. 

Opiskelijoiden ikä vaihteli 19 ja 39 vuoden välillä siten, että alkukyselyn aikana iän kes-

kiarvo oli 22,8 ja mediaani 21,5 vuotta. Ryhmässä oli 20 ylioppilasta ja kolme toisen as-

teen ammatillisen tutkinnon suorittanutta opiskelijaa. Opiskelijoiden aikaisempien fysiikan 

opintojen määrä vaihteli 0,5 opintoviikosta kymmeneen lukion fysiikan kurssiin. Suurin 

osa tutkimukseen osallistuneista oli opiskellut fysiikkaa ainoastaan lukion pakollisen fysii-

kan kurssin. 

 

Toinen esitutkimus 

Toisessa esitutkimuksessa voiman momentin opetusjaksoa kehitettiin ja kokeiltiin ensim-

mäisen esitutkimuksen tulosten perusteella. Toisen esitutkimuksen tärkein tavoite oli ko-

keilla ja arvioida opetuskokeiluja varten laadittavaa opetusmateriaalia. Tuntien ajoituksen 

ja opettajan puheen muotojen arvioimiseksi neljä oppituntia videoitiin. Lisäksi opiskelijat 

vastasivat alku- ja loppukyselyihin, mutta vastauksia ei analysoitu systemaattisesti. Kyse-

lyiden tarkoituksena oli saada suuntaa antavaa tietoa opiskelijoiden oppimisesta ja koke-

muksista opetusjakson toteutuksesta. Toisen esitutkimuksen perusteella opetusjaksoa ja 

erityisesti opetusmateriaalia kehitettiin varsinaisia opetuskokeiluja varten. 

 Toiseen esitutkimukseen osallistui 19 ensimmäisen vuoden fysioterapeuttiopiskeli-

jaa, joista oli naisia 17 ja miehiä 2. Opiskelijoiden ikä vaihteli 19 ja 32 vuoden välillä, si-

ten, että iän keskiarvo oli 21,7 ja mediaani 20 vuotta. Opiskelijoista 16 oli ylioppilaita ja 

kolme opiskelijaa oli suorittanut toisen asteen ammatillisen tutkinnon. Opiskelijoiden ai-

kaisempien fysiikan opintojen määrä vaihteli ensimmäiseen esitutkimukseen osallistunei-

den opiskelijoiden tapaan hyvin paljon. Osa opiskelijoista ei muistanut opiskelleensa fy-

siikkaa ollenkaan peruskoulun jälkeen ja ainoastaan neljä opiskelijaa oli opiskellut lukiossa 

fysiikkaa enemmän kuin yhden pakollisen fysiikan kurssin.                        

 

Opetuskokeiluihin osallistuneiden ammattikorkeakoulujen ja opettajien valinta 

Opetuskokeiluihin osallistuneiden ammattikorkeakoulujen valinta tehtiin valitsemalla kaksi 

fysioterapeuttikoulutusta antavaa ammattikorkeakoulua ja tiedustelemalla koulujen haluk-

kuutta osallistua tutkimukseen. Tutkimusluvan myöntämisen jälkeen ammattikorkeakou-

luissa päätettiin, kuka opettajista osallistuu opetuskokeiluun. Molemmissa ammattikorkea-

kouluissa tutkimukseen valitut opettajat olivat ammattiaineiden opettajia ja he osallistuivat 

tutkimukseen vapaaehtoisesti.  
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Tutkijalla ei ollut henkilökohtaisia suhteita tai työsuhteita tutkimukseen osallistunei-

siin ammattikorkeakouluihin eikä hän ollut tavannut tutkimukseen osallistuneita opettajia 

ennen tutkimusta. Tutkija kävi tapaamassa opetuskokeiluihin osallistuneita opettajia ja 

opiskelijoita noin kolme viikkoa ennen voiman momentin opetusjakson alkua ja kertoi 

heille tutkimuksesta, tutkimuksen tarkoituksesta ja tutkimuksessa kerättävästä materiaalis-

ta. Jokaiselta opiskelijalta pyydettiin kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumiseen ja 

videointiin oppituntien aikana. 

 

Ensimmäinen opetuskokeilu 

Ensimmäisen opetuskokeilun tarkoituksena oli selvittää, miten opettaja, joka ei ole osallis-

tunut voiman momentin opetusjakson ja opetusmateriaalin suunnitteluun, toteuttaa opetus-

jakson ja käyttää valmista opetusmateriaalia. Lisäksi tarkoituksena oli kehittää opetusmate-

riaalia ja opetusjaksoa toista opetuskokeilua varten. Voiman momentin opetusjakso toteu-

tettiin kehon toiminnan mekaniikan opintojakson (2,5 ov) yhteydessä. Kehon toiminnan 

mekaniikasta 0,5 opintoviikkoa on fysiikan opettajan opettamia fysiikan opintoja, mutta 

voiman momentin opintojaksoa ei toteutettu fysiikan opintojen yhteydessä.  

Tutkimukseen osallistuneella opettajalla on liikunnan opettajan ja fysioterapeutin 

koulutus ja lähes kolmenkymmenen vuoden kokemus opettajana. Opettaja on lisäksi suo-

rittanut liikuntalääketieteen cum laude -opinnot sekä osallistunut säännöllisesti erilaisille 

täydennyskoulutuskursseille. Opettaja opettaa pääasiassa erilaisia liikuntaan liittyviä opin-

tojaksoja, kuten erityisliikuntaa, liikuntalääketiedettä ja terveysliikuntaa. Hän on myös jo 

ennen tutkimukseen osallistumista opettanut voiman momenttia ja voiman momentin so-

velluksia fysioterapeuttiopiskelijoille.  

Ensimmäiseen opetuskokeiluun osallistuneet opiskelijat opiskelivat ammattikorkea-

koulussa fysioterapiaa toista lukukautta. Opetuskokeiluun osallistui 23 opiskelijaa, joista 

15 oli naisia ja 8 miehiä. Opiskelijat olivat iältään 19 - 37 -vuotiaita siten, että iän keskiar-

vo oli 22,0 ja mediaani 21 vuotta. Opiskelijoista 22 oli ylioppilaita ja yksi opiskelija oli 

suorittanut toisen asteen ammatillisen tutkinnon. Viisi opiskelijaa oli suorittanut lukiossa 

kaksi fysiikan kurssia, kolme opiskelijaa oli suorittanut lukiossa enemmän kuin kaksi fy-

siikan kurssia ja loput olivat opiskelleet fysiikka ainoastaan yhden kurssin. Toisen asteen 

ammatillisen tutkinnon suorittanut opiskelija ei ollut opiskellut fysiikkaa peruskoulun jäl-

keen. 

 

Toinen opetuskokeilu 

Ennen toista opetuskokeilua voiman momentin opetusjaksoon ja opetusmateriaaliin tehtiin 

joitakin muutoksia ensimmäisen opetuskokeilun tulosten perusteella. Erityisesti opettajan 

ohjeistusta tuntien sisällöstä ja ajoituksesta tarkennettiin. Opetusjakso toteutettiin opinto-

kokonaisuudessa, johon kuuluivat biomekaniikan ja kuormitusfysiologian perusteet. Lisäk-

si opettaja, joka toimi koko opintokokonaisuuden opettajana, yhdisti kokonaisuuteen tera-
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peuttisen harjoittelun. Kyseisessä ammattikorkeakoulussa fysioterapian opiskelijoilla ei ole 

erikseen fysiikan opintoja, vaan opiskelijoiden tarvitsemat fysiikan tiedot opiskellaan  

muiden aineiden, kuten biomekaniikan, yhteydessä. 

Tutkimukseen osallistuneella opettajalla on fysioterapeutin koulutus ja lisäksi hän on 

opiskellut biomekaniikkaa ja fysioterapiaa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tie-

dekunnassa. Hän on myös suorittanut opintoja pätevöityäkseen fysioterapian opettajaksi. 

Opettajakokemusta opettajalla oli ennen tutkimukseen osallistumista runsaan vuoden ver-

ran.  

Toiseen opetuskokeiluun osallistui 23 toisen lukuvuoden fysioterapiaopiskelijaa. 

Opiskelijoista 15 oli naisia ja 8 miehiä. Opiskelijat olivat iältään 21 - 43 -vuotiaita siten, 

että iän keskiarvo oli 26,1 ja mediaani 24,5 vuotta. Opiskelijoista suurin osa eli 21 opiske-

lijaa oli suorittanut ylioppilastutkinnon ja seitsemällä ylioppilaalla oli lisäksi jokin muu 

koulutus, kuten liikunnanohjaajan koulutus. Kaksi opiskelijaa oli suorittanut toisen asteen 

ammatillisen tutkinnon ennen fysioterapeutin ammattikorkeakouluopintoja. 16 opiskelijaa 

oli suorittanut lukiossa tai toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa korkeintaan yhden 

fysiikan kurssin. Kaksi opiskelijaa oli suorittanut lukiossa 8 - 10 kurssia fysiikkaa ja loput 

viisi opiskelijaa olivat suorittaneet 2 - 6 fysiikan kurssia aikaisemmissa opinnoissaan.   

 

 

4.4 Tutkimusaineiston keruumenetelmät 
 

Kuviossa 3 (s. 34) on esitetty tutkimuksen vaiheet sekä se, mitä tutkimusaineistoa tutki-

muksen eri vaiheissa on kerätty. Tässä luvussa tarkastellaan opetuskokeilujen tutkimusai-

neiston keruumenetelmiä (kuvio 4) ja tutkimusaineiston hankintaan liittyviä seikkoja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kuvio 4. Opetuskokeilujen tutkimusaineiston keruumenetelmät ja niiden ajallinen sijoit-
tuminen.  
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Alkukysely 

Ennen voiman momentin opetusjakson alkua opiskelijat vastasivat kolmeosaiseen alku-

kyselyyn (liite 1). Kyselyn ensimmäisessä ja toisessa osassa selvitettiin opiskelijoiden taus-

tatietoja, aikaisempia fysiikan opintoja ja kokemuksia fysiikan opinnoista sekä sitä, mihin 

he ajattelevat fysioterapeuttina tarvitsevansa fysiikan tietoja. Alkukyselyn kolmannessa 

osassa selvitettiin opiskelijoiden käsityksiä voimasta, painovoimasta, voiman momentista, 

tasapainosta pyörimisen suhteen ja momenttiehdosta.  

Molemmissa opetuskokeiluissa opiskelijat vastasivat alkukyselyyn oppituntien aika-

na noin kaksi viikkoa ennen voiman momentin opetusjakson alkua. Ensimmäisessä ope-

tuskokeilussa neljä opiskelijaa ja toisessa opetuskokeilussa kolme opiskelijaa oli poissa 

koulusta alkukyselyn aikana, mutta he vastasivat alkukyselyyn myöhemmin kotona. Ope-

tuskokeiluihin osallistuneet opiskelijat vastasivat alkukyselyyn omalla nimellään, sillä en-

simmäisestä ja toisesta esitutkimuksesta saadun palautteen mukaan se, vastaavatko opiske-

lijat alkukyselyyn omalla nimellään tai nimettömänä ei vaikuta olennaisesti heidän vas-

tauksiinsa. Nimettömänä vastaamisen ei myöskään ajateltu olevan tarpeellista tilanteessa, 

jossa opetusjakson opettaja ja tutkija olivat eri henkilö eikä tutkija tuntenut opiskelijoita 

ennestään. 

Alkukysely laadittiin ensimmäisen esitutkimuksen aikana. Toiseen esitutkimukseen 

ja opetuskokeiluihin alkukyselyä muokattiin poistamalla tehtävät, jotka eivät antaneet tut-

kimuksen kannalta olennaista tietoa sekä muokkaamalla joidenkin tehtävien tehtävänantoa 

selkeämmäksi tai tutkimuksen kannalta mielenkiintoisemmaksi. Esimerkiksi alkukyselyn 

tehtävää 12 vastaavassa ensimmäisen esitutkimuksen tehtävän tehtävänannossa oli lueteltu 

erilaisia mahdollisia vastausvaihtoehtoja, mikä on voinut vaikuttaa opiskelijoiden vastauk-

siin. Opetuskokeiluiden alkukyselyssä vastausvaihtoehtoja ei enää annettu. Myös esimer-

kiksi tehtävän 10 tehtävänantoa oli selkeytetty jättämällä tehtävästä pois sana vektori, mikä 

esitutkimuksissa aiheutti hämmennystä suurelle osalle opiskelijoista.     

Alkukyselyn kolmannen osan tehtävien laatimisessa käytettiin apuna kirjallisuudessa 

esitettyjä tehtäviä ja kuvia (Ahonen, Lahtinen, Sandström, Pogliani ja Wirhed 1995, 193, 

Gunstone ja Mitchell 1998, 141 - 142, Hestenes, Wells ja Swackhamer 1992, 155, Row-

lands ym. 1998, Shayer ja Adey 1981, 32 - 33, Viiri 2000 a). Tarkoituksena oli erilaisten 

tehtävien avulla selvittää opiskelijoiden käsityksiä voiman momentista, momenttiehdosta 

ja tasapainosta pyörimisen suhteen. Lisäksi selvitettiin opiskelijoiden käsityksiä voimasta, 

painovoimasta ja voiman vaikutussuorasta (tehtävät 7 - 10 ja tehtävä 13). Selvitys alku-

kyselyn tehtävien laatimisesta ja perusteluista on esitetty lisensiaattitutkielmassa (Nurkka 

2003, 83 - 84).   

 

Loppukysely 

Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat vastasivat loppukyselyyn melko pian opetusjakson 

päättymisen jälkeen. Ensimmäisessä opetuskokeilussa loppukysely pidettiin viikon päästä 
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opetusjakson päättymisestä ja toisessa opetuskokeilussa opetusjakson viimeisiä oppitunteja 

seuraavana päivänä. Toisessa opetuskokeilussa opiskelijoiden loppukyselyyn valmistautu-

misaika jäi lyhyeksi opiskelijoiden käytännön harjoittelun alkamisen vuoksi. Kaikki opis-

kelijat eivät päässeet osallistumaan loppukyselyyn sovittuna päivänä, joten tutkimukseen 

osallistuneet opettajat järjestivät heille uusintatilaisuuden loppukyselyyn vastaamiseksi. 

Loppukysely (liite 2) sisälsi kaksi osaa, joista ensimmäiseen opiskelijat vastasivat 

omalla nimellään. Ensimmäisessä osassa kysyttiin opiskelijoiden käsityksiä ja tietoja voi-

man momentin opetusjaksossa opiskelluista asioista. Lisäksi tehtävissä 1 ja 2 kysyttiin 

opiskelijoiden käsityksiä voimasta. Opetuskokeiluissa opiskelijat eivät saaneet erillistä 

arvosanaa voiman momentin opintojakson suorittamisesta, mutta heillä oli loppukyselyn 

vastausten perusteella mahdollisuus korottaa sen kokonaisuuden arvosanaa, minkä yhtey-

dessä opetusjakso toteutettiin. Loppukyselyn toisessa osassa opiskelijoita pyydettiin arvi-

oimaan voiman momentin opetusjaksoa ja sen toteutusta. Lisäksi heiltä kysyttiin käsityksiä 

siitä, miten he fysioterapeuttina toimiessaan voivat soveltaa voiman momenttiin liittyviä 

asioita. 

Loppukyselyn ensimmäinen osa laadittiin ensimmäisen esitutkimuksen aikana, min-

kä jälkeen sitä ennen ensimmäistä opetuskokeilua muokattiin poistamalla tehtävä, joka ei 

osoittautunut tutkimuksen kannalta tarpeelliseksi sekä lisäämällä voiman momentin sovel-

tamista mittaava tehtävä 7. Lisäksi tehtävän 4 tehtävänantoa muutettiin. Molemmissa ope-

tuskokeiluissa loppukyselyn ensimmäinen osa oli samanlainen lukuun ottamatta tehtävän 8 

a- ja b-kohtien tehtävänantoa, joita selvennettiin ennen toista opetuskokeilua. 

Loppukysely sisälsi osittain samoja tehtäviä kuin alkukysely. Tällä haluttiin selvittää 

olivatko opiskelijoiden käsitykset tehtävien vastauksista muuttuneet opetusjakson aikana. 

Lisäksi loppukyselyssä oli tehtävä, jossa piti ymmärtää voiman momenttien yhteenlasku 

(tehtävä 3c) (Arons 1997, 133) sekä erilaisia voiman momenttia ja momenttiehtoa sovelta-

via tehtäviä. Tehtävien laatimisessa käytettiin apuna kirjallisuudessa esitettyjä tehtäviä ja 

kuvia (Galley ja Forster 1988, 56, Rowlands ym. 1998). Tarkempi kuvaus tehtävien laati-

miseen vaikuttavista seikoista on esitetty lisensiaattitutkielmassa (Nurkka 2003, 84 - 86). 

Loppukyselyn toinen osa lisättiin kyselyyn ensimmäisestä esitutkimuksesta saatujen 

tulosten perusteella. Opiskelijat saivat vastata toiseen osaan nimettöminä. Ensimmäisen 

opetuskokeilun jälkeen toiseen osaan lisättiin tehtävä, jossa opiskelijat antoivat numeerisen 

arvioinnin erilaisista voiman momentin opetusjaksoon ja oppimiseen liittyvistä asioista. 

Liitteessä 2 on esitetty toisen opetuskokeilun loppukysely.     

         

Haastattelut 

Alku- ja loppukyselyiden lisäksi opetuskokeiluissa tutkimusaineistoa kerättiin haastattele-

malla opetuskokeiluihin osallistuneita opettajia ja opiskelijoita. Opettajia haastateltiin heti 

opetusjakson päätyttyä ja noin kaksi kuukautta opetusjakson jälkeen. Opiskelijoiden haas-

tattelut suoritettiin ryhmähaastatteluina. Haastatteluihin valittuja opiskelijoita haastateltiin 
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yhteensä kolme kertaa: alkukyselyn jälkeen, heti opetusjakson jälkeen sekä noin kaksi kuu-

kautta loppukyselyn jälkeen. Opiskelijoiden osallistuminen haastatteluihin oli vapaaehtois-

ta. Opettajien ja opiskelijoiden haastattelut kestivät 50 - 100 minuuttia, ja kaikki haastatte-

lut videoitiin ja litteroitiin. Opettajilta ja haastatteluihin osallistuneilta opiskelijoilta kysyt-

tiin lupa videointiin ennen haastattelun alkua.   

Kaikissa haastatteluissa haastattelumenetelmänä oli teemahaastatteluksi kutsuttu 

puolistrukturoitu haastattelumenetelmä. Teemahaastattelu sopii hyvin erilaisten käsitysten 

tutkimiseen, sillä Hirsjärven ja Hurmeen (2000) mukaan teemahaastattelussa ei korostu 

pelkästään tutkijan näkökulma vaan tutkittavat saavat oman näkökantansa esiin. Teema-

haastattelu ottaa huomioon ihmisten tulkintojen ja heidän asioille antamiensa merkitysten 

tärkeyden sekä sen, että merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. Teemahaastattelussa 

aihepiirit on määrätty etukäteen, mutta kysymyksillä ei ole tarkkaa muotoa ja järjestystä. 

Haastateltavat saavat vastata kysymyksiin omin sanoin. (Eskola ja Suoranta 2003, Hirsjärvi 

ja Hurme 2000.) Tässä tutkimuksessa haastattelujen aihepiirit muotoutuivat osittain muun 

tutkimusaineiston, kuten kyselyjen ja oppituntien videoinnin perusteella.     

Opettajien haastattelujen tarkoituksena oli selvittää heidän käsityksiään voiman mo-

mentin opetusjaksosta ja opetusmateriaalista, opetusjakson toteuttamisesta valmiin ohjeis-

tuksen mukaan sekä opiskelijoiden toiminnasta ja oppimisesta opetusjakson aikana. En-

simmäisen haastattelun tarkoituksena oli saada selville opettajan käsitykset mahdollisim-

man pian opetusjakson jälkeen, jolloin oppituntien tapahtumat olivat vielä hyvin muistissa. 

Toisessa haastattelussa käytiin läpi osittain samoja aiheita kuin ensimmäisessä haastatte-

lussa ja lisäksi keskusteltiin opiskelijoiden loppukyselyn vastauksista, opiskelutehtävien 

ratkaisuista sekä opiskelijoiden oppimisesta. Koska toinen haastattelu tehtiin noin kaksi 

kuukautta opetusjakson jälkeen, opettajalla oli aikaa pohtia voiman momentin opetusjaksoa 

ja sen toteutusta ennen toista haastattelua. Toisessa haastattelussa opetusjakson toteutusta 

tarkasteltiin muun muassa käyttämällä ns. ”stimulated recall” -menetelmää (Aaltonen ja 

Pitkäniemi 2002, Fischler 2005, Jokinen, Pelkonen, Voutilainen ja Meriläinen 1998, Wes-

terman 1991). Opettajalle näytettiin videolta joitakin opetusjakson osia ja häntä pyydettiin 

esittämään oma käsityksensä tapahtumien kulusta tai opetustilanteessa tekemistään ratkai-

suista. ”Stimulated recall” -haastattelua voidaan käyttää opettajan tuntitilanteen aikaisen 

interaktiivisen opetustilanneajattelun selvittämiseen (Aaltonen ja Pitkäniemi 2002).  

Opiskelijoiden haastattelut tehtiin ryhmähaastatteluina. Sulkunen (1990) mainitsee 

ryhmähaastattelulla olevan kaksi etua verrattuna yksilöhaastatteluihin. Ensimmäinen etu on 

se, että ryhmähaastattelussa haastateltavat kontrolloivat toisiaan, jolloin haastattelijan vai-

kutus haastattelutilanteeseen sekä siihen, mitä asioita tuodaan esille ja millä tavalla on pie-

nempi kuin yksilöhaastattelussa (Fontana ja Frey 2000, Sulkunen 1990). Haastateltavien 

erilaiset mielipiteet voivat ryhmähaastattelussa tulla esiin eri tavalla kuin yksilöhaastatte-

lussa, sillä ryhmä voi toimia mielipiteitä stimuloivana (Carey 1994, Eskola ja Suoranta 
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2003, Fontana ja Frey 2000). Toinen ryhmähaastattelun etu on tehokkuus, sillä yhdellä 

kerralla saadaan haastatelluksi useita henkilöitä (Sulkunen 1990). 

Tässä tutkimuksessa opiskelijoiden haastattelutavan valintaan vaikutti muun muassa 

se, että opiskelijat tunsivat toisensa etukäteen, mutta tutkija, tutkimuksen aihe ja haastatte-

lutilanne olivat opiskelijoille aluksi vieraita. Ryhmähaastattelussa opiskelijoilla on mahdol-

lisuus tukea ja rohkaista toisiaan (Carey 1994, Eskola ja Suoranta 2003). Tavoitteena on 

avoin ja vapaa ilmapiiri (Hirsjärvi ja Hurme 2000, Eskola ja Suoranta 2003), jolloin kaikki 

haastateltavat uskaltavat ilmaista mielipiteensä. Haastattelijan tehtävä on huolehtia siitä, 

että keskustelu pysyy valituissa aiheissa ja että kaikki haastateltavat saavat osallistua kes-

kusteluun (Fontana ja Frey 2000, Hirsjärvi ja Hurme 2000). Opetuskokeilujen ryhmähaas-

tatteluissa turvallisen ja avoimen ilmapiirin luomiseksi tutkija korosti opiskelijoille sitä, 

että ryhmähaastattelujen tarkoituksena ei ole arvioida opiskelijoiden vastauksia tai heidän 

osaamistaan. Haastattelussa jokainen saa vapaasti ilmaista mielipiteensä tai kommentoida 

toisten opiskelijoiden vastauksia, mutta toisen opiskelijan osaamista tai vastauksia ei saa 

arvostella negatiivisesti. 

Ryhmähaastattelujen haittapuolena voidaan pitää sitä, että yhteisen haastatteluajan 

sopiminen voi olla hankalaa tai että kaikki haastateltavat eivät välttämättä tule paikalle. 

Myös ryhmän jäsenten keskinäiset suhteet ja ryhmädynamiikka voivat vaikuttaa haitalli-

sesti ryhmähaastattelun kulkuun, erityisesti silloin jos ryhmässä on yksi tai kaksi ryhmää 

dominoivaa henkilöä. (Eskoja ja Suoranta 2003, Hirsjärvi ja Hurme 2000.)         

Opiskelijoiden haastatteluiden tarkoituksena oli selventää, syventää ja täydentää ky-

selylomakkeilla saatua tietoa opiskelijoiden käsityksistä ja kokemuksista. Molemmissa 

opetuskokeilussa ryhmähaastatteluun valittiin viisi opiskelijaa. Eskolan ja Suorannan 

(2003) mukaan sopiva kerralla haastateltavien määrä on 4 - 8 henkeä. Haastateltavat tunte-

vat olonsa mukavammaksi pienessä ryhmässä, ja ryhmäkoon ollessa 4 - 6 kaikilla ryhmän 

jäsenillä on hyvä mahdollisuus osallistua keskusteluun (Carey 1994). Haastateltavat opis-

kelijat valittiin alkukyselyn vastausten perusteella siten, että heillä oli keskenään erilaisia 

käsityksiä alkukyselyssä esitetyistä asioista ja toisaalta sellaisia käsityksiä, joita esiintyi 

muillakin opiskelijoilla. Haastateltavien opiskelijoiden valintaan vaikutti myös se, että ope-

tusjakson aikana haastateltavat opiskelijat toimivat yhtenä pienryhmänä. Haastateltavat 

edustivat molempia sukupuolia.  

Ensimmäinen ryhmähaastattelu tehtiin alkukyselyn jälkeen ennen voiman momentin 

opetusjakson alkua. Haastattelussa opiskelijoita pyydettiin selittämään ja perustelemaan 

alkukyselyn vastauksiaan. Opiskelijoiden aikataulun ja haastattelujen ajankohdan tiedotta-

misen ongelmien vuoksi ensimmäisessä opetuskokeilussa ensimmäiseen ryhmähaastatte-

luun osallistui ainoastaan kaksi opiskelijaa. Toisessa opetuskokeilussa kaikki viisi haastat-

teluihin valittua opiskelijaa osallistuivat haastatteluun.  

Toiset ryhmähaastattelut tehtiin heti opetusjaksojen päätyttyä. Haastatteluissa käytiin 

läpi opiskelijoiden alkukyselyn vastaukset, jolloin he tarkastelivat vastauksiaan ja peruste-
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lujaan uudelleen ja heillä oli mahdollisuus muuttaa niitä. Lisäksi haastatteluissa keskustel-

tiin ryhmän opiskelutehtävän ratkaisusta, kysyttiin opiskelijoiden käsityksiä heidän pien-

ryhmänsä työskentelystä, voiman momentin opetusjaksosta sekä oppimisesta voiman mo-

mentin opetusjakson aikana. Ensimmäisen ja toisen ryhmähaastattelun aikana tutkija ei 

kertonut alkukyselyn oikeita vastauksia. Sairaustapausten vuoksi molemmissa opetusko-

keiluissa toiseen ryhmähaastatteluun osallistui neljä opiskelijaa. 

Viimeiset opiskelijoiden ryhmähaastattelut tehtiin noin kaksi kuukautta voiman mo-

mentin opetusjakson jälkeen. Haastattelun ajoitus johtui osittain opiskelijoiden muiden 

opintojen ajoituksesta, mutta myös siitä, että tutkimuksessa haluttiin selvittää opiskelijoi-

den käsityksiä jonkin aikaa voiman momentin opetusjakson jälkeen. Haastattelujen avulla 

selvitettiin, miten opiskelijat ymmärsivät opiskellut asiat ja miten he perustelivat loppu-

kyselyn vastauksiaan. Lisäksi haastatteluissa opiskelijoita pyydettiin arvioimaan omaa op-

pimistaan, motivoitumistaan, tutkimukseen osallistumista sekä voiman momentin opetus-

jaksoa ja opiskelijoille annettua opiskelumateriaalia. Molemmissa opetuskokeilussa vii-

meiseen ryhmähaastatteluun osallistui neljä opiskelijaa.            

 

Oppituntien videointi 

Opetuskokeilujen kaikki oppitunnit videoitiin ja videoaineisto litteroitiin. Ennen litterointia 

aineisto muutettiin digitaaliseen muotoon, jotta analysoinnissa voitiin käyttää Atlas.ti -

analysointiohjelmaa. Videoinnissa käytettiin yhtä luokkahuoneen etukulmassa sijaitsevaa 

videokameraa sekä ulkoista mikrofonia, jonka avulla saatiin opettajan ja opiskelijoiden 

puhe tallennettua paremmin kuin videokameran omalla mikrofonilla. Opiskelijoiden työs-

kennellessä pienryhmissä mikrofoni siirrettiin tallentamaan haastatteluihin valitun ryhmän 

keskustelua. Opiskelijoilta oli ensimmäisen ryhmähaastattelun yhteydessä pyydetty suos-

tumus heidän keskustelunsa tallentamiseen. Opetuskokeiluissa videokuvaajana toimi tutki-

ja. Videokameran ja ulkoisen mikrofonin käyttöä harjoiteltiin toisen esitutkimuksen aika-

na. Koska tutkija toimi esitutkimuksissa opettajana, kuvaajana toimi ulkopuolinen henkilö. 

Videoinnilla tutkimusaineiston keruumenetelmänä on useita etuja verrattuna pelk-

kään havainnointiin tai puheen nauhoittamiseen. Videokameran avulla saadaan tallennettua 

yksityiskohtaisesti sekä puhetta että eleitä. Aineisto on myös helpommin liitettävissä oike-

aan asia- ja tilanneyhteyteen. Videoaineisto on kuitenkin rajallinen, sillä se ei anna tietoa 

esimerkiksi siitä, miten yleinen tai tyypillinen jokin tietty tapahtuma on. Lisäksi kaikkea 

videoitavaan tapahtumaan liittyvää aineistoa on mahdotonta tallentaa videolle. (Bottorff 

1994, Dufon 2002, Erickson 1992.) Voiman momentin opetusjakson oppituntien videoin-

nissa videoaineiston rajallisuus tuli esiin erityisesti opiskelijoiden pienryhmätyöskentelyn 

videoinnissa. Kaikkien ryhmien työskentelyä oli mahdotonta videoida samanaikaisesti. 

Mikrofonin avulla saatiin tallennettua kerralla ainoastaan yhden ryhmän keskustelu.                     

Yhtenä videoinnin etuna on aineiston pysyvyys. Tutkijalla on mahdollisuus tarkastel-

la videoaineistoa uudelleen niin usein kuin on tarpeellista ja aineistoa voidaan myös tarkas-
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tella usealla eri tavalla, kuten reaaliaikaisena, hidastettuna tai kuva kuvalta. Videoaineistoa 

voidaan tarpeen mukaan tarkastella myös useasta eri näkökulmasta, ja aineiston analysoin-

nissa ja tulkinnassa voidaan käyttää apuna tutkimukseen osallistuneita henkilöitä. (Bottorff 

1994, Dufon 2002, Erickson 1992, Reyer 2005.) Tässä tutkimuksessa videoaineistoa käy-

tettiin muun muassa siten, että haastatteluissa opettajille näytettiin joitakin lyhyitä jaksoja 

oppitunnista ja heitä pyydettiin kertomaan oma näkemyksensä tapahtumien kulusta tai te-

kemistään valinnoista. Videoaineiston avulla voidaan myös lisätä tutkimuksen luotetta-

vuutta, sillä havainnoinnin aikana tehtyjen tulkintojen määrä vähenee ja toisaalta useampi 

kuin yksi tutkija voi tarkastella ja tulkita samaa aineistoa (Dufon 2002).  

Aineiston kerääminen havainnoimalla tai videoimalla voi vaikuttaa tutkimukseen 

osallistuvien henkilöiden toimintaan ja käyttäytymiseen (Bottorff 1994). Tutkimukseen 

osallistuneiden opettajien havaintojen mukaan oppituntien videointi ei vaikuttanut opiskeli-

joiden toimintaan tai käytökseen oppituntien aikana. Myöskään haastatteluihin osallistu-

neiden opiskelijoiden mukaan videointi ja ryhmäkeskusteluiden tallentaminen videolle 

eivät häirinneet opiskelua. Opettajat kertoivat videoinnin ja ulkopuolisen havainnoijan läs-

näolon vaikuttaneen omaan toimintaansa ja opetukseensa jonkin verran opetusjakson alus-

sa, mutta opetuksen edetessä videokameran ja tutkijan läsnäolo ei enää häirinnyt. Koska 

toisessa esitutkimuksessa ulkopuolinen henkilö videoi tutkijan oppitunteja, tutkijalla oli 

omakohtaista kokemusta siitä, miten videokameran ja ulkopuolisen henkilön läsnäolo oppi-

tunnilla vaikuttaa opetustilanteeseen. Näin ollen hän pystyi paremmin ymmärtämään opet-

tajien kokemuksia ja tuntemuksia oppituntien videoinnista. 

 

Kirjallinen materiaali 

Alku- ja loppukyseiden lisäksi kirjallisena tutkimusaineistona käytettiin käytännön tilantei-

siin liittyvien opiskelutehtävien ratkaisuja. Opiskelijat ratkaisivat myös joko yksin tai kor-

keintaan neljän hengen ryhmässä kokeellisen tutkimustehtävän. Tehtävää ei ratkaistu oppi-

tunneilla, joten on mahdotonta sanoa, ketkä kaikki osallistuivat tehtävän ratkaisuun. Osa 

opiskelijoista kertoi saaneensa apua muilta henkilöiltä kuin ryhmän opiskelijoilta, joten 

kokeellisen tutkimustehtävän ratkaisuja ei käytetty tutkimusaineistona.     

Toisessa opetuskokeilussa opiskelijat täyttivät jokaisen kaksoistunnin lopussa tun-

tiarviointilomakkeet (liite 3), joissa esitettiin kysymyksiä tunnin aikana opiskelluista asioi-

ta. Opiskelijoita pyydettiin myös kertomaan kolme tärkeintä asiaa tai oivallusta, mitkä jäi-

vät oppitunnilla mieleen. Tuntiarviointien ensisijaisena tarkoituksena oli antaa tutkijalle 

tietoa opiskelijoiden oppimisesta opetusjakson aikana, mutta opetuskokeilun aikana tun-

tiarvioinnit osoittautuivat hyödyllisiksi myös opettajalle. Tuntiarviointien perusteella opet-

taja sai tärkeää tietoa opiskelijoiden oppimisesta ja asioista, joiden ymmärtämisessä opis-

kelijoilla oli vaikeuksia. 

Toisen opetuskokeilun tuntiarviointeja voidaan pitää eräänlaisena oppimispäiväkirja-

na, sillä Harmelinkin (1998) mukaan oppimispäiväkirjat antavat opettajalle tietoa siitä, 
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miten hyvin opiskelijat ovat oppineet ja miten hyvin opettaja on onnistunut työssään. Op-

pimispäiväkirjat auttavat myös opiskelijoita hahmottamaan omaa oppimisprosessiaan ja 

huomaamaan, mitä asioita he eivät vielä kunnolla ymmärrä. Ensimmäisessä esitutkimuk-

sessa opiskelijoita pyydettiin oppituntien jälkeen kirjoittamaan oppimispäiväkirjaa oppi-

mistaan asioista, mutta vain osa opiskelijoista oli paneutunut oppimispäiväkirjan kirjoitta-

miseen siten, että oppimispäiväkirjoista sai tutkimuksen kannalta oleellista tietoa. Opiskeli-

joiden mukaan oppimispäiväkirjojen täyttäminen muiden tehtävien ohella oli liian työlästä. 

Tämän vuoksi opetuskokeiluissa ei enää käytetty oppimispäiväkirjoja.  

 

 

4.5 Tutkimusaineiston analysointi 
 

Tässä luvussa tarkastellaan ensimmäisessä ja toisessa opetuskokeiluissa kerätyn tutkimus-

aineiston analysointia sekä perustellaan aineistojen analysoinnin yhteydessä tehtyjä valin-

toja. Tutkimusaineiston analysoinnin ja tulkinnan selkeä erottaminen ei ole mahdollista, 

sillä tutkimuksessa käytetään niin sanottua hermeneuttista päättelyprosessia, jossa aineis-

tosta tehdään analyysivaiheessa tulkintoja, jotka puolestaan ohjaavat analyysia (Eskola ja 

Suoranta 2003). Esitutkimuksilla kerätyn aineiston analysointia ei tarkastella tässä yhtey-

dessä, sillä ensimmäisen esitutkimuksen aineiston analysointi on esitetty lisensiaattitut-

kielmassa (Nurkka 2003). Toisessa esitutkimuksessa kerätyn aineiston analysoinnissa kiin-

nitettiin huomiota pääasiassa opettajan ohjeistuksen laatimiseen ja eri toimintojen ajoituk-

seen oppitunneilla.      

Tässä tutkimuksessa tutkimusaineisto analysoitiin pääasiassa kvalitatiivisesti, mutta 

kvalitatiivisen analysoinnin tukena käytettiin myös kvantitatiivisia menetelmiä. Eskolan ja 

Suorannan (2003) mukaan kvalitatiivisen analyysin tarkoituksena on selkeyttää aineistoa ja 

tuottaa uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Aineistoa tiivistetään ja sen informaatioarvoa pyri-

tään kasvattamaan siten, että hajanaisesta aineistosta luodaan selkeää ja mielekästä. Aineis-

ton onnistunut tiivistäminen ja tutkimuksen kannalta olennaisten seikkojen löytäminen 

edellyttää tutkijalta perusteellista omaan aineistoon tutustumista sekä tutkimusaiheeseen 

liittyvän teoreettisen tiedon hallintaa. (Eskola ja Suoranta 2003.) 

Ennen varsinaista analysointivaihetta tutkija perehtyi opetuskokeilujen tutkimusai-

neistoon mahdollisimman perusteellisesti. Tarkoituksena oli saada selkeä yleiskuva ope-

tuskokeilujen tutkimusaineistosta. Ensimmäisen opetuskokeilun aineistoon tutustuminen 

tapahtui kirjoittamalla alku- ja loppukyselyiden vastaukset Excel-taulukkolaskenta- ja 

Word-tekstinkäsittelyohjelmalla sekä katsomalla useaan kertaan oppitunneista ja haastatte-

luista nauhoitetut videot. Ulkopuolinen koodaaja litteroi sanatarkasti ensimmäisen opetus-

kokeilun haastattelut ja oppitunnit annettujen ohjeiden mukaan, minkä jälkeen tutkija tar-

kasti litteroidut tekstit ja videot. Toisen opetuskokeilun tutkimusaineistoon perehdyttiin 

samalla tavoin kuin ensimmäisen opetuskokeilun tutkimusaineistoon, mutta nyt tutkija 
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litteroi oppitunnit ja haastattelut. Litteroidun ja puhtaaksikirjoitetun aineiston sekä oppi-

tunneilla kerätyn videoaineiston koodauksessa ja analysoinnissa käytettiin apuna Atlas.ti-

tietokoneohjelmaa. Atlas.ti -ohjelman avulla luokiteltiin oppitunneilla käytetyt opettajan 

puheen eri muodot, opiskelijoiden ja opettajien käsitykset voiman momentin opetusjaksos-

ta ja opetusjakson toteutuksesta sekä opiskelijoiden käsitykset voiman momenttiin liittyvis-

tä käsitteistä. Opiskelijoiden alku- ja loppukyselyjen vastausten, osaamisen tasojen sekä 

opettajan puheen analysoinnissa käytettiin Excel-taulukkolaskentaohjelmaa ja SPSS -

tilasto-ohjelmaa.  

 

 

4.5.1 Opetusjakson toteutus 
 

Voiman momentin opetusjakson toteutuksen analysoinnissa tutkimusaineistona käytettiin 

videoituja oppitunteja ja opettajien haastatteluja. Vaikka opetusjakson toteutukseen liittyvä 

tutkimusaineisto analysoitiin molemmissa opetuskokeiluissa saman periaatteen mukaisesti, 

tarkoituksena ei ollut verrata opetuskokeiluissa toteutettuja opetusjaksoja toisiinsa. Vertai-

lua ei voida tehdä, sillä opettajille annetut ohjeistukset eivät olleet täysin identtiset ja toi-

saalta opetusjakson toteutukseen ja tapahtumiin oppitunneilla vaikuttavat hyvin monet ope-

tusjaksosta ja opettajasta riippumattomat tekijät, kuten luokan sosiaalinen konteksti ja 

opiskelijoiden aikaisemmat oppimiskokemukset. Lisäksi toisessa opetuskokeilussa opetus-

jakson toteutusta analysoitiin tarkemmin kuin ensimmäisessä opetuskokeilussa analysoi-

malla opetusjakson kriittisten episodien toteutus.  

Opetusjakson toteutus analysoitiin kvalitatiivisesti vertaamalla opettajalle annettua 

kirjallista ohjeistusta siihen, miten hän käytännössä toimi oppituntien aikana. Opetusjakson 

toteutuksen kvantitatiivinen analyysi tehtiin vertaamalla ohjeistuksessa annettuja tietyn 

asian käsittelyyn tai tiettyyn toimintaan käytettävää aikaa aikaan, jonka opettaja todelli-

suudessa käytti. Opetusjakson toteutuksen alustava analysointi tehtiin ennen opettajan tois-

ta haastattelua. Toisessa haastattelussa opettajaa pyydettiin perustelemaan toimintaansa tai 

esittämään käsityksiään niistä tilanteista, joissa hänen toimintansa oli selvästi poikennut 

annetusta ohjeistuksesta. 

   

 

4.5.2 Opettajan puheen analysointi 

 

Opettajan puheen muotojen analysoinnissa käytetty luokittelu perustuu Viirin ja Saaren 

(2004, painossa) esittämään opettajan puheen luokittelumenetelmään (taulukko 2, s. 17). 

Aineiston luokittelu osoittautui käytännössä hankalaksi, sillä tutkimusaineisto sisälsi run-

saasti sellaisia opiskelijoiden tekemiä kysymyksiä ja aloitteita, jotka ohjasivat opettajaa 

viemään uutta asiaa eteenpäin tai vaativat tarkennuksia jo esitettyyn asiaan. Jotta luokitte-
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lusta saatiin tutkimusaineistolle tarkoituksenmukainen ja havainnollinen, tutkija lisäsi luo-

kitteluun luokan ”opiskelijan aloite” (SQ). Opiskelijan aloite voi olla kysymys tai muu 

uuden asian pohdintaan tai aiheen laajennukseen tai tarkennukseen ohjaava aloite. Opetus-

jakson toteutuksen kannalta opiskelijoiden aloitteiden merkitys korostuu siinä, että opiske-

lijoiden tekemät aloitteet ja tarkentavat kysymykset osoittavat opiskelijoiden kiinnostuksen 

opiskeltavaa asiaa kohtaan ja antavat opettajalle mahdollisuuden saada selville opiskelijoi-

den käsityksiä opiskeltavasta aiheesta. Aguiar, Mortimer ja Scott (2005) tutkivat opiskeli-

joiden kysymysten merkitystä ja vaikutusta luokkahuonekeskusteluun luokittelemalla 

opiskelijoiden kysymykset kolmeen luokkaan: 1) selventävät tai laajentavat kysymykset, 2) 

yleistävät kysymykset ja 3) vaihtoehtoisen näkökulman esittävät kysymykset. Tässä tutki-

muksessa opiskelijoiden tekemät aloitteet sisältävät kaikki Aguiarin ym. (2005) esittämät 

luokat.      

Uuden luokan ”opiskelijan aloite” käyttöönotto vaati laajennuksia Viirin ja Saaren 

(2004, painossa) esittämään opettajan ohjaaman keskustelun määrittelyyn. Opettajan vas-

taus opiskelijan aloitteeseen voi olla autoritaarinen tai dialoginen sen mukaan, onko opetta-

jan vastaus arvioiva tai selkeä, yksiselitteinen vastaus kysymykseen vai jatketaanko aiheen 

pohdintaa dialogisena keskusteluna.  

Tässä tutkimuksessa opettajan puheen luokittelu (taulukko 4) sisältää varsinaisten 

opettajan puheen muotojen lisäksi luokat ”opiskelijan aloite” ja ”oppilaskeskustelu”, minkä 

perusteella luokittelusta voitaisiin käyttää nimitystä luokkahuonekeskustelun luokittelu. 

Koska tutkimuksessa käytetty luokittelu perustuu Viirin ja Saaren (2004, painossa) käyt-

tämään opettajan puheen luokittelumenetelmään ja tutkimuksessa tarkastellaan pääasiassa 

opettajan käyttämiä puheen muotoja, luokittelusta käytetään Viirin ja Saaren mukaan nimi-

tystä opettajan puheen luokittelu.   
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Taulukko 4. Opettajan puheen luokittelu tässä tutkimuksessa. Lisäykset Viirin ja Saaren 
(2004, painossa) esittämään luokitteluun merkitty kursiivilla.   
 

 
Opettajan puhe 

 
Kuvaus 

Opettajan esitys (TP) 
 

� esittävä opetus 
� muistuttaa luentoa, mutta se voi olla ”miniluento” koostuen vain muu-

tamista lauseista 
� ei liity kysymyksiä 
� ei-interaktiivista, mutta aikaisemmat tuntikeskustelut saattavat ohjata 

opettajan esitystä   
Opettajan ohjaama keskustelu 
 

� todellista opettajan ja oppilaan välistä keskustelua 
 
 

 autoritaarinen (AD) 
 

� opettajan vastaus on arvioiva 
� liittyy usein kysymyksiin, joihin on vain yksi vastaus ja opettaja jat-

kaa keskustelua tästä annetusta vastauksesta 
� voi myös liittyä kysymyksiin, joihin ei ole yhtä oikeaa vastausta 
� arvioiva tai yksiselitteinen vastaus opiskelijan aloitteeseen 

 
 
dialoginen (DD) 

 

 
 
� opettajan antama palaute ohjaa uusien asioiden pohdintaan tai aiheen 

laajennukseen 
� opiskelijan aloitteen jälkeen asian pohdintaa jatketaan dialogisena 

keskusteluna  

Opiskelijan aloite (SQ) 

 

� opiskelija esittää kysymyksen tai tekee keskustelun aloitteen, joka oh-

jaa opettajaa viemään uutta asiaa eteenpäin tai vaatii tarkennuksia jo 

esitettyyn asiaan 

� opettajan palaute opiskelijan aloitteeseen voi olla joko autoritaarinen 

tai dialoginen 

Oppilaskeskustelu (PD) 
 

� oppilaat keskustelevat pareittain tai pienryhmissä 
� keskustelu on usein opettajan ohjaamaa siten, että opettaja antaa kes-

kusteluaiheet ja ohjaa keskustelua kiertelemällä luokassa 
Muu keskustelu (O) 
 

� kaikki muu keskustelu, kuten opettajan puhe demonstraatiovälineistä, 
sosiaalinen keskustelu, järjestyksenpito jne. 

 

Opettajan puhetta tarkastellaan käyttämällä dialogiyksiköitä I-R-E tai I-R-F-R-F- (kts. luku 

2.2). Koska tässä tutkimuksessa otetaan käyttöön uusi luokka nimeltä ”opiskelijan aloite”, 

opettajan puhetta tarkastellaan edellä mainittujen dialogiyksiköiden lisäksi käyttämällä 

kahta uutta dialogiyksikköä SI-E ja SI-F-R-F-R-F-. Dialogiyksiköissä SI tarkoittaa opiske-

lijan tekemää aloitetta. Muut merkinnät vastaavat edellä mainittujen dialogiyksiköiden 

merkintöjä. Esimerkiksi dialogiyksikössä SI-E opiskelijan aloite aloittaa uuden dialogiyk-

sikön. Opettajan vastaus on autoritaarinen eli hän vain vastaa opiskelijan kysymykseen 

eikä jatka keskustelua aiheesta. SI-E -dialogiyksiköitä voi olla peräkkäin useampia, mikäli 

kyseessä on aina opiskelijan aloite eikä opettaja jatka keskustelua opiskelijan alun perin 

aloittamasta aiheesta. Liitteessä 4 esitetään erilaisia esimerkkejä opettajan puheen luokitte-

lusta ja luokittelussa käytettyjen koodaustaulukoiden merkinnöistä. Opettajan puheen luo-

kittelussa käytettiin litteroidun aineiston lisäksi myös videoaineistoa, sillä joissain tilanteis-

sa litteroidun aineiston perusteella oli vaikea tulkita, onko opettajan vastaus arvioiva vai ei. 
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Opettajan puheen luokittelussa opiskelijan aloite ja sitä seuraava dialogi voivat jois-

sain tapauksissa olla toisen dialogiyksikön ”sisällä”. Tällainen on esimerkiksi dialogi, jossa 

opiskelija haluaa tarkentaa jotain edellä käsiteltyä asiaa. Tällöin käydään dialogi opiskeli-

jan aloittamasta aiheesta, minkä jälkeen jatketaan ennen opiskelijan aloitetta alkanutta dia-

logia. Puheen luokittelun koodaustaulukossa dialogin sisällä olevat dialogit on sisennetty 

(liite 4, esimerkki 4).  

Opettajan puheen luokittelussa hankalaksi muodostui tilanne, jossa opiskelijat esitti-

vät muille opiskelijoille opiskelutehtäviensä ratkaisut. Tässä tutkimuksessa ero oppilaskes-

kustelun ja opettajan ohjaaman keskustelun välillä tulkittiin siten, että puhe on oppilaskes-

kustelua, mikäli aloite keskusteluun tulee opiskelijalta ja keskusteluun osallistuvat pääasi-

assa opiskelijat. Mikäli opettaja tekee keskustelun aloitteen, keskustelu tulkittiin opettajan 

ohjaamaksi dialogiseksi tai autoritaariseksi keskusteluksi. 

Opettajan puheen analysoinnissa tarkasteltiin, mitä puheen muotoja opettajat käytti-

vät eri opetustilanteissa ja miten opettajat toteuttivat ohjeistuksessa annettuja opettajan 

puheen muotoja. Toisen opetuskokeilun kriittisten episodien analysoinnin yhteydessä opet-

tajan puhe analysoitiin yksityiskohtaisesti tunnilla käsiteltävän aiheen ja ajan suhteen, jol-

loin voitiin selvittää esimerkiksi, mitä puheen muotoja tietyn kriittisen episodin aikana tai 

tietyn aiheen käsittelyssä käytettiin eniten ja voidaanko opettajan puheen muodoista löytää 

säännönmukaisuuksia.         

 

 

4.5.3 Opiskelijoiden oppiminen ja osaamisen tasot 

 

Opiskelijoiden oppiminen voiman momentin opetusjakson aikana analysoitiin pääasiassa 

alku- ja loppukyselyiden vastausten perusteella. Lisäksi haastattelujen avulla tarkennettiin 

opiskelijoiden vastauksia, jolloin saatiin syvällisempää tietoa kuin kirjallisten vastausten 

perusteella. Haastattelujen tarpeellisuus tuli esiin ensimmäisessä esitutkimuksessa, sillä 

haastatteluissa selvisi sellaisia opiskelijoiden käsityksiä, joita tutkija ei olisi pystynyt tul-

kitsemaan pelkästään kirjallisten vastausten perusteella. 

Alku- ja loppukyselyjen voiman momenttiin liittyvien käsitteiden osaamista mittaa-

vien kysymysten vastaukset analysoitiin kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti. Kvantitatiivi-

sen analyysin avulla alku- ja loppukyselyjen opiskelija- ja tehtäväkohtaisia pistejakaumia 

tarkasteltiin pääasiassa tutkimusaineistoa kuvailevien menetelmien avulla. Tutkimusaineis-

ton analysoinnissa opetuskokeiluja tarkasteltiin erillisinä tapauksina, jolloin otoskoot olivat 

liian pieniä riippuvuuksien tarkasteluun.  

Alku- ja loppukyselyjen yhteispisteiden jakaumien eroja ensimmäisessä ja toisessa 

opetuskokeilussa testattiin Mann-Whitney U -testillä (Heikkilä 2004, Ranta, Rita ja Kouki 

1994). Vaikka tutkimuksen tarkoituksena ei ole verrata opiskelijoiden oppimista eri ope-

tuskokeiluissa, alkukyselyn pistejakaumien vertailulla haluttiin selvittää, onko opetusko-
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keiluiden opiskelijoiden lähtötasossa merkitsevää eroa. Opetuskokeiluiden loppukyselyn 

yhteispisteiden jakaumissa oli kuvailevien menetelmien perusteella havaittavissa selkeä 

ero, joten Mann-Whitney U-testillä selvitettiin, onko ero merkitsevä näin pienellä otos-

koolla. Mann-Whitney U-testin valintaan vaikuttivat se, että kyseessä on kaksi toisistaan 

riippumatonta otosta ja se, että loppukyselyn yhteispisteiden jakauma ei noudattanut nor-

maalijakaumaa. Alkukyselyn yhteispisteiden jakauma noudatti normaalijakaumaa.   

Alku- ja loppukyselyjen vastausten kvalitatiivisessa analyysissä tarkasteltiin opiskeli-

joiden erilaisia käsityksiä voiman momenttiin liittyvistä käsitteistä. Tärkein kvalitatiivinen 

analyysi tehtiin tarkastelemalla opiskelijoiden alku- ja loppukyselyiden vastauksia ja pe-

rusteluja ja määrittämällä niiden perusteella kullekin opiskelijalle voiman momenttiin liit-

tyvien seitsemän eri aiheen osaamisen tasot ennen opetusjaksoa ja opetusjakson jälkeen. 

Aiheet, joista osaamisen tasot määritettiin olivat painopiste ja painovoima, voiman vaiku-

tussuora, vipuvarsi, ei-vaakasuora tasapainotilanne, voiman momentti, momenttiehto sekä 

voiman momentin sovellukset fysioterapiassa. Aiheiden valintaan vaikuttivat voiman mo-

mentin opetusjakson oppimistavoitteet ja ensimmäisen esitutkimuksen tutkimustulokset. 

Voiman momentin oppimistavoitteet ovat samat kuin liitteessä 15 esitetyt kuudennen kriit-

tisen episodin oppimistavoitteet.  

Osaamisen tasojen luokittelussa tarkoituksena oli luokitella kunkin voiman moment-

tiin liittyvän aiheen osaaminen kolmeen osaamisen tasoon, mutta tutkimusaineiston perus-

teella opiskelijoiden osaamisen luokittelu ainoastaan kolmeen osaamisen tasoon ei antanut 

riittävästi tietoa opiskelijoiden osaamisesta. Näin ollen päädyttiin viiteen osaamisen ta-

soon, joista alin tason on ns. nollataso ja ylin taso sovellustaso. Taulukossa 5 esitetään 

yleiskuvaus jokaisesta osaamisen tasosta. Tietyn tason saavuttaminen edellyttää aina edel-

listen tasojen saavuttamista. 

 
Taulukko 5. Voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamisen tasot. 
 

Osaamisen taso Osaamisen tason kuvaus 

Nollataso Opiskelijalla ei ole oikeansuuntaista käsitystä aiheesta tai hän ei ole vastannut 
aiheen osaamista mittaaviin tehtäviin.     

1. taso Opiskelijalla on oikeansuuntainen, mutta hyvin epätarkka käsitys aiheesta.   

2. taso Opiskelija osaa käyttää tietojaan useimmissa ei-soveltavissa tehtävissä. 

3. taso Opiskelija osaa käyttää tietojaan lähes kaikissa ei-soveltavissa tehtävissä.  

4. taso eli sovellustaso Opiskelija osaa soveltaa tietojaan käytännön sovellustehtävissä.  

             

Liitteessä 5 esitetään tarkemmat kuvaukset jokaiselle voiman momenttiin liittyvälle aiheel-

le. Kuvauksissa esitetään, minkä alku- ja loppukyselyn tehtävien osaamista tietyn osaami-

sen tason saavuttaminen edellytti. Osaamisen tasojen määrittämisessä opiskelijoiden vasta-

ukset ja perustelut analysoitiin tarkkaan selvittämällä, mistä tehtävän ratkaisun mahdolli-

nen virhe johtui ja mitkä asiat opiskelija on tehtävässä osannut. Tällä pyrittiin siihen, että 
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tiettyyn aiheeseen, esimerkiksi painovoimaan, liittyvät virheelliset käsitykset eivät vaikut-

taneet toisen aiheen osaamisen tasoon. 

Vaikka jokaisen aiheen osaamisen tasoissa ylimpänä tasona on aiheen soveltaminen 

käytännön tilanteisiin, osaamisen tasot määritettiin tutkimusaineiston perusteella myös 

aiheelle ”voiman momentin sovellukset fysioterapiassa”. Osalla opiskelijoista oli vaikeuk-

sia voiman momenttiin liittyvien käsitteiden ymmärtämisessä ei-soveltavissa tehtävissä, 

mutta he osasivat käyttää käsitteitä oikein käytännön sovellustehtävissä. Koska osaamisen 

tasoissa ennen ylimmän tason saavuttamista täytyy saavuttaa kaikki alemmat tasot, fysiote-

rapian sovellusten osaamisesta ei olisi saatu riittävää kuvaa ilman osaamisen tasojen mää-

rittämistä aiheelle ”voiman momentin sovellukset fysioterapiassa”. 

Osaamisen tasojen kuvaukset kaikille voiman momenttiin liittyville aiheille sekä 

opiskelijoiden osaamisen tasot ennen opetusjaksoa ja opetusjakson jälkeen määritettiin 

toisen opetuskokeilun tutkimusaineiston perusteella. Osaamisen tasojen kuvauksien luotet-

tavuus tarkistettiin perehtymällä tarkemmin haastateltujen opiskelijoiden osaamiseen. 

Haastatteluaineistolla saatua käsitystä opiskelijoiden osaamisesta verrattiin alku- ja loppu-

kyselyiden vastausten perusteella määritettyihin osaamisen tasoihin. Tämän jälkeen osaa-

misen tasot määritettiin ensimmäisen opetuskokeilun opiskelijoille ja samalla tehtiin joita-

kin tarkennuksia ja muutoksia osaamisen tasojen kuvauksiin. Osaamisen tasojen kuvaukset 

ja opiskelijoiden osaamisen tasojen analysointi tarkistettiin vielä myöhemmin kriittisten 

episodien analysoinnin yhteydessä.  

Voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamisen tasojen luokittelua voidaan verrata 

Striken ja Posnerin (1985) esittämään luokitteluun, jossa käsitteen ymmärtämisessä erote-

taan kolme eri tasoa:  

1. Pienin mahdollinen (minimal) ymmärtäminen. Opiskelija osaa yleensä soveltaa 

käsitettä yksinkertaisiin tai hyvin samankaltaisiin ongelmiin, mutta ei pysty käyt-

tämään käsitettä monimutkaisemmissa tilanteissa.    

2. Täydempi (fuller) ymmärtäminen. Opiskelijan ymmärtämisen taso muistuttaa asi-

antuntijan ymmärtämisen tasoa. Opiskelija näkee käsitteen soveltamismahdolli-

suudet ja pystyy soveltamaan käsitettä monimutkaisiin ja uusiin tilanteisiin.   

3. Mukautuminen (accommodation). Mukautuminen sisältää ymmärtämisen lisäksi 

tietyn asteisen omaksumisen ja käsitteen hyväksymisen. Opiskelijan on sitoudut-

tava ja uskottava käsitteeseen. 

Voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamisen tasojen luokittelussa toinen osaamisen 

taso vastaa pienimmän mahdollisen ymmärtämisen tasoa ja sovellustaso täydemmän ym-

märtämisen tasoa. Sen sijaan tämän tutkimuksen aineiston avulla ei voida selvittää, kuinka 

moni opiskelija saavuttaa mukautumisen tason. Käsitteeseen mukautuminen saattaa tapah-

tua vasta voiman momentin opetusjakson jälkeen esimerkiksi myöhemmissä opinnoissa. 

Myös Rowlands (1997) on luokitellut opiskelijoiden ymmärtämisen tasoja kehittä-

mällä mallin voiman momentti -käsitteen ymmärtämisen kehittymiselle. Malli koostuu 
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kolmesta ymmärtämisen tasosta, joiden kautta opiskelijan voiman momentti -käsitteen 

ymmärtäminen kehittyy. Jokaiselle tasolle on määritelty tietyt tason saavuttamisen vaati-

mukset. Kolmen ymmärtämisen tason lisäksi Rowlands on määritellyt nollatason, jolle 

kuuluvat opiskelijat, jotka eivät saavuttaneet ensimmäistä ymmärtämisen tasoa. Rowland-

sin kehittämä malli ei ole suoraan käyttökelpoinen tässä tutkimuksessa, sillä voiman mo-

mentti -käsitteen ymmärtämisen tasoista puuttuu sovellustaso. Lisäksi Rowlandsin mallissa 

kaikkien voiman momenttiin liittyvien käsitteiden, kuten esimerkiksi voiman vaikutus-

suoran ja vipuvarren ymmärtäminen on yhdistetty voiman momentti -käsitteen ymmärtä-

miseen, kun taas tässä tutkimuksessa jokaiselle voiman momenttiin liittyvälle käsitteelle tai 

aiheelle on määritelty omat osaamisen tasojen kuvaukset. 

Opiskelijoiden oppimista voiman momentin opetusjakson aikana analysoitiin kvanti-

tatiivisesti laskemalla opiskelijan alku- ja loppukyselyssä saamien oikeiden vastausten suh-

teelliset osuudet maksimipistemääristä ja vertaamalla niiden suuruuksia keskenään. Lisäksi 

jokaiselle opiskelijalle laskettiin summamuuttuja ”opiskelijan osaamispistemäärä” laske-

malla yhteen opiskelijan saavuttamien voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamisen 

tasot. Opiskelijan osaamisen muuttumista tarkasteltiin laskemalla opiskelijan osaamispis-

temäärä ennen voiman momentin opetusjaksoa ja opetusjakson jälkeen.  

Opiskelijoiden oppimista analysoitiin myös aihekohtaisesti ristiintaulukoimalla jo-

kaisen voiman momenttiin liittyvän aiheen osaamisen alku- ja lopputasojen frekvenssit. 

Lisäksi jokaiselle aiheelle laskettiin summamuuttuja laskemalla yhteen kaikkien opiskeli-

joiden kyseisen aiheen osaamisen tasot. Summamuuttuja nimettiin kunkin voiman mo-

menttiin liittyvän aiheen osaamispistemääräksi. Jokaiselle voiman momenttiin liittyvälle 

aiheelle laskettiin osaamispistemäärä ennen opetusjaksoa ja opetusjakson jälkeen.  

Kvalitatiivisesti kuvatut osaamisen tasot ovat mitta-asteikoltaan järjestysasteikon 

muuttujia, mikä mahdollistaa summamuuttujien laskemisen. Voiman momenttiin liittyvien 

aiheiden osaamisen tasojen summamuuttujien laskemista voidaan perustella sillä, että nii-

den avulla saadaan tärkeää ja tulkittavissa olevaa tietoa osaamisen tasojen muuttumisesta 

opetusjakson aikana. Opiskelijoiden eri opetuskokeiluissa saavuttamien voiman moment-

tiin liittyvien aiheiden osaamisen tasojen erojen testaaminen esimerkiksi χ2 -testin avulla ei 

ollut mahdollista pienten frekvenssien vuoksi (Heikkilä 2004).    

 

 

4.5.4 Kriittisten episodien valinta ja analysointi 

 

Toisessa opetuskokeilussa voiman momentin opetusjaksoa ja opiskelijoiden oppimista tar-

kasteltiin yksityiskohtaisemmin valitsemalla opetusjakson kriittiset episodit. Kriittisten 

episodien käyttäminen opetusjakson analysoinnissa perustui ensimmäisen opetuskokeilun 

tutkimusaineistoon sekä ajatukseen löytää runsaasta tutkimusaineistosta opetusjakson to-

teutuksen ja analysoinnin kannalta tärkeimmät opetuksen jaksot. Kriittisten episodien käyt-
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töönottoon vaikuttivat myös Viennot’n (Viennot 2003, Viennot ym. 2005) ajatukset ope-

tuksen kriittisistä yksityiskohdista.       

Tässä tutkimuksessa kriittisellä episodilla tarkoitetaan opetusjakson tavoitteiden, to-

teutuksen ja opiskelijoiden oppimisen kannalta tärkeää opetuksen jaksoa (Nurkka ja Viiri 

2005). Tärkeää episodien valinnassa oli se, että yksittäinen kriittinen episodi muodostaa 

kokonaisuuden, jossa käsitellään esimerkiksi jotain tiettyä asiaa tai esimerkkiä ja toisaalta 

se, että kaikki valitut kriittiset episodit muodostavat monipuolisen kokonaisuuden, joka 

tavoitteiltaan ja työtavoiltaan edustaa koko opetusjaksoa. Kriittiset episodit valittiin ja ana-

lysoitiin ainoastaan toisessa opetuskokeilussa, sillä voiman momentin opetusjakson kehit-

täminen esitutkimusten ja ensimmäisen opetuskokeilun perusteella vaikutti opetusjakson 

kriittisten episodien valintaan. 

Opetusjakson kriittisten episodien valintaa analysoinnin kohteeksi voidaan perustella 

sillä, että koko opetusjakson yksityiskohtainen analysointi on aikaa vievää eikä välttämättä 

kovin tarkoituksenmukaista. Perustellulla ja huolellisella kriittisten episodien valinnalla ja 

analysoinnilla voidaan saada yksityiskohtaista ja monipuolista tietoa tietyistä opetusjakson 

tavoitteiden ja toteutuksen sekä opiskelijoiden oppimisen kannalta olennaisista tapahtumis-

ta. Opetuksen kehittämiseen liittyvien tutkimustulosten käytännön hyödyntämisen kannalta 

on tärkeää, että opettajat tiedostavat sellaiset opetusjakson keskeiset osat, joita opetusjak-

son toteutuksessa kannattaa muuttaa vain erittäin harkiten sekä osat, jotka ovat opetuksen 

toteutuksen kannalta vähemmän kriittisiä (Leach 2005).     

Voiman momentin opetusjaksossa analysoinnin kohteeksi valittiin kuusi kriittistä 

episodia. Kuviossa 5 esitetään kriittisten episodien valintaan vaikuttaneet seikat sekä kriit-

tisistä episodeista analysoidut asiat. Valitut kriittiset episodit ja perustelut kunkin kriittisen 

episodin valinnalle esitetään tutkimustulosten yhteydessä luvussa 6.     
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Kuvio 5. Kriittisten episodien valintaan vaikuttaneet seikat sekä kriittisistä episodeista 
analysoidut asiat. 

 

Opetuksellisen rekonstruktion malli (Duit 2000, Komorek ja Duit 2004) vaikutti kriittisten 

episodien valintaan muun muassa siten, että valituissa kriittisissä episodeissa otettiin huo-

mioon opiskeltavan asian tärkeys ja konteksti sekä asioiden yksinkertaistaminen siten, että 

asia on opiskelijalle ymmärrettävä ja mielekäs. Kaikissa kriittisissä episodeissa tuli esiin 

vähintään yksi voiman momentin tai voiman momentin sovellusten oppimisen kannalta 

tärkeä asia, joten kaikille kriittisille episodeille voitiin määrittää omat tavoitteet.  

Valitut kriittiset episodit olivat toteutukseltaan ja työtavoiltaan erilaisia ja edustivat 

siten opetusjaksoa mahdollisimman monipuolisesti. Kriittisten episodien valintaan vaikut-
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tivat ensimmäisen ja toisen opetuskokeilun opettajien ja opiskelijoiden käsitykset episodin 

työtavoista, tietyn asian tai esimerkin käsittelystä tai opettajan tai opiskelijoiden toiminnas-

ta episodin aikana. Myös tutkijan opetuskokeilujen aikana tekemillä havainnoilla oli mer-

kitystä kriittisten episodien valinnassa. Kriittiset episodit valittiin alustavasti ensimmäisen 

opetuskokeilun perusteella, mutta lopullinen valinta tehtiin toisen opetuskokeilun jälkeen. 

Yhtenä tärkeänä kriittisten episodien valintaperusteena voidaan pitää jatkuvuutta. 

Jatkuvuus liittyi erityisesti opiskeltavaan aiheeseen ja oppimistavoitteisiin. Jokaisessa kriit-

tisessä episodissa käsiteltiin samoja opiskeltavia asioita, mutta seuraavassa episodissa asiaa 

käytiin läpi tarkemmin ja syvällisemmin kuin edellisessä episodissa. Aiheen opiskelu eteni 

ja oppimistavoitteet kasvoivat opetusjakson edetessä episodista toiseen. Ryderin ym. 

(2003) mukaan se, että opettaja konkreettisilla viittauksilla yhdistää opiskeltavan asian 

aikaisemmin opetettuihin käsitteisiin tai edellisillä tunneilla käsiteltyihin aihealueisiin, 

auttaa uuden asian oppimista. Myös Tiberghien, Buty ja Le Maréchal (2004) tuovat esiin 

jatkuvuuden merkityksen opiskelijoiden käsitteellisen ymmärryksen kehittymisessä. Jatku-

vuudella tarkoitetaan sitä, että opettaja konkreettisesti yhdistää uuden tiedon esimerkiksi 

samalla oppitunnilla tai aikaisemmilla oppitunneilla käsiteltyihin asioihin. Jatkuvuutta voi 

esiintyä saman aiheen käsittelyssä tai siten, että jatkuvuutta käytetään hyväksi käsiteltäessä 

toisiaan täydentäviä aiheita. Erityisesti jatkuvuus liittyy opiskeltavan aiheen tavoitteisiin ja 

tavoitteiden kehittymiseen. (Tiberghien ym. 2004.) TIMMS -videotutkimuksen tulosten 

mukaan jatkuvuus voidaan liittää opetuksen johdonmukaisuuteen, sillä johdonmukaisessa 

opetuksessa saman oppitunnin eri osat voidaan selvästi yhdistää toisiinsa (Stiegler, Gonza-

les, Kawanaka, Knoll ja Serrano 1999).      

Jokainen kriittinen episodi analysoitiin erillisenä kokonaisuutena. Analysoinnin koh-

teena olivat oppimistavoitteet ja oppimistavoitteiden saavuttaminen, opettajan puhe, opis-

kelijoiden ja opettajien käsitykset episodista sekä opettajan ja opiskelijoiden toiminta 

episodin aikana. Analysointi toteutettiin opetusjakson toteutuksen, opettajan puheen ja 

opiskelijoiden oppimisen ja osaamisen tasojen analysoinnin yhteydessä esitetyillä tavoilla. 

Oppimistavoitteiden saavuttamista analysoitiin vertaamalla opiskelijoiden saavuttamia 

osaamisen tasoja ja tuntiarviointien vastauksia kunkin kriittisen episodin oppimistavoittei-

siin. Opiskelijoiden ja opettajien käsityksiä kriittisestä episodista analysoitiin haastattelujen 

ja loppukyselyn vastausten perusteella.     

 

 

4.5.5 Opetusjakson kehittäminen  

 

Voiman momentin opetusjakson kehittämiseen opetuksellisen rekonstruktion avulla vai-

kuttivat kaikki eri menetelmillä kerätyt tutkimusaineistot. Opiskelijoiden oppimisen ja ope-

tusjakson kriittisten episodien analysoinnin lisäksi tärkeässä asemassa olivat opettajien ja 

opiskelijoiden käsitykset voiman momentin opetusjaksosta. Opettajien käsityksiä analysoi-
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tiin kvalitatiivisesti haastattelujen perusteella. Opiskelijoiden käsityksien analysoinnissa 

aineistona olivat haastattelut ja loppukyselyn opetusjakson arviointiin liittyvien tehtävien 

vastaukset. Analysoinnissa käytettiin kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä. Kvalita-

tiivisesti analysoitiin opiskelijoiden laadullisesti erilaisia käsityksiä opetusjaksosta ja kvan-

titatiivisesti erilaisten käsitysten yleisyyttä. 

Opetusmateriaalin kehittämistarpeen analysoinnissa käytettiin oppituntien videoinnin 

ja opettajien haastattelujen lisäksi opiskelijoiden toisia ja kolmansia ryhmähaastatteluja 

sekä opiskelijoiden loppukyselyssä esittämiä käsityksiä opiskelijoille jaetusta opiskeluma-

teriaalista ja käytännön tilanteisiin liittyvistä opiskelutehtävistä. Opiskelijoiden haastattelu-

jen merkitys opetusjakson ja opiskelumateriaalin kehittämisessä korostui siinä, että haastat-

teluissa opiskelijat perustelivat käsityksiään tarkemmin kuin loppukyselyssä.     

       

 

4.6 Tutkijan tausta ja rooli tutkimuksessa 
 

Kvalitatiivisen tutkimuksen kohteena ovat yleensä ihminen ja ihmisen maailma. Ne muo-

dostavat yhdessä elämismaailman, jota voidaan tarkastella ennen kaikkea merkitysten maa-

ilmana. Kaikki elämismaailman ilmiöt ovat riippuvaisia ihmisestä, sillä merkitykset synty-

vät ihmisten kautta. Tutkija on osa tutkimaansa merkitysyhteyttä. Koska ihminen ei voi 

päästä elämismaailman ulkopuolelle, tutkijan oma tapa ymmärtää tutkimukseen liittyvät 

kysymykset vaikuttaa ratkaisevalla tavalla tutkimukseen. (Varto 1992.)  

Ilmaisun merkitys selviää usein vasta ilmaisun asia- ja tilanneyhteydestä, joten ilmai-

sua ei voida tarkastella kontekstistaan erotettuna. Ilmaisun merkitys on intersubjektiivinen, 

mikä tarkoittaa sitä, että merkitys riippuu ilmaisun tekijästä (tutkittavasta) ja sen tulkitsijas-

ta (tutkijasta). Tulkitsija ymmärtää ilmaisun merkityksen oman asiantuntemuksensa ja 

henkilökohtaisen mielensisältönsä avulla. Tutkijan teoreettinen perehtyminen tutkimusai-

heeseen ja oman viitetaustan tiedostaminen auttavat häntä tulkitsemaan tutkittavien ilmai-

semia merkityksiä mahdollisimman objektiivisesti. (Syrjälä ym. 1994.) Eskolan ja Suoran-

nan (2003) mukaan objektiivisuus syntyy ennen kaikkea subjektiivisuuden tiedostamisesta. 

Objektiivisuuden tavoite on ideaalinen, mutta tutkimuksen kannalta tärkeä. (Eskola ja Suo-

ranta 2003.)  

Perehtymistä tutkimuksen kontekstiin on auttanut se, että tutkija on itse usean vuo-

den ajan opettanut fysiikkaa fysioterapeuttikoulutuksessa. Myös keskustelut kuntoutusalan 

opettajien ja fysioterapeuttien kanssa sekä alan kirjallisuuden lukeminen ovat auttaneet 

tutustumaan fysioterapian opintoihin ja fysioterapeutin työnkuvaan. Tutkija on lisäksi li-

sensiaattiopintojen yhteydessä suorittanut Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tie-

dekunnassa biomekaniikan perusopinnot, jotka sisälsivät anatomiaa, biomekaniikkaa ja 

biofysiikkaa. Tämä on mahdollistanut syvällisemmän perehtymisen fysiikan käsitteiden ja 

erityisesti voiman momentin sovelluksiin biomekaniikassa ja fysioterapiassa. Anatomian ja 
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biomekaniikan opiskelu on auttanut tulkitsemaan ja ymmärtämään fysioterapian opiskeli-

joiden käsityksiä ja ajatusmaailmaa.       

Hirsjärven (1985) mukaan ihmisen toiminnan ymmärtäminen on mahdollista vain sil-

loin, kun tutkija tuntee ne käsitykset, joita tutkittavalla on omasta todellisuudestaan. Tämä 

puolestaan edellyttää tutkijan perehtymistä tutkittavan elämys- ja kokemusmaailmaan. 

(Hirsjärvi 1985.) Tässä tutkimuksessa tutkittavina olivat sekä opiskelijat että opettajat. 

Opettajan kokemusmaailmaan tutkija on tutustunut toimimalla opettajana jo yli kymmenen 

vuoden ajan. Tutkimukseen osallistuneiden opettajien kokemusmaailmaan tutustumista 

auttoi osaltaan myös se, että tutkija toimi itse esitutkimuksissa opettajana, jolloin opettajan 

rooli tutkimuksen kohteena tuli hänelle tutuksi oman kokemuksen kautta. Fysioterapian 

opiskelijoiden kokemusmaailmaan perehtymistä ovat auttaneet tutkijan tekemät aikaisem-

mat tutkimukset (Nurkka 2000, Nurkka 2003) sekä tutkijan suorittamat biomekaniikan 

opinnot. Opintojen kautta tutkija on saanut omakohtaista kokemusta läheisesti fysioterapi-

aan liittyvien aiheiden opiskelusta ja opiskelijan roolista. 

Laadullinen tutkimus on arvosidonnaista, mikä tarkoittaa sitä, että tutkija on tutki-

muksessa mukana koko persoonallaan. Tutkijan arvomaailma on yhteydessä siihen näke-

mykseen, jonka hän muodostaa tutkittavasta ilmiöstä. (Syrjälä ym. 1994.) Tutkimuksessa 

tutkijan persoonallisuus ohjaa tutkimusta tutkimuksen aikana. Koska tutkimuksen aihe on 

alun perin liittynyt tutkijan työn kehittämiseen, tutkija on sitoutunut tutkimukseen sekä 

teoriassa että käytännössä. Esimerkiksi opetusjakson suunnitteluun ja ensimmäiseen toteu-

tukseen (esitutkimus) vaikuttivat tutkijan aikaisempien tutkimusten lisäksi tutkijan koke-

mukset ja teoreettiset näkemykset opetuksesta ja opiskelusta sekä opettajan ja opiskelijan 

rooleista ja toiminnasta. Lisäksi esitutkimuksissa tutkija toimi opettajana omien näkemys-

tensä ja arvojensa mukaan. Toisaalta opettaminen on myös oppimista, mikä käytännössä 

tarkoittaa sitä, että opetuksen aikana opettaja oppii itsestään ja oppilaista sekä luokan pro-

sesseista (von Wright 1996). Tämä on puolestaan auttanut tutkijaa opetusjakson kehittämi-

sessä ja opetuskokeiluilla kerätyn tutkimusaineiston analysoinnissa ja tulkinnassa. 

Tässä tutkimuksessa tutkija toimii erilaisissa rooleissa, joiden tiedostaminen on tär-

keää tutkimuksen onnistumisen ja luotettavuuden kannalta. Vaikka tutkija ei opetuskokei-

luissa itse toimi opettajana, hänellä on silti koulutus- ja kokemustaustansa perusteella vah-

va rooli fysiikan opettajana ja ennen kaikkea opetusjakson suunnittelijana. Jotta tutkimus-

aineistoa voidaan toisen opettajan opettamissa opetuskokeiluissa kerätä ja analysoida mah-

dollisimman objektiivisesti, tutkijan on oltava tietoinen omista arvoistaan ja käsityksistään 

sekä vahvuuksistaan ja heikkouksistaan fysiikan opettajana. Tämä tietoisuus auttaa häntä 

toimimaan ulkopuolisen havainnoijan ja tutkijan roolissa korostamatta liikaa omaa rooliaan 

ja käsityksiään fysiikan opettajana ja opetusjakson suunnittelijana. Tutkijan on myös pys-

tyttävä kyseenalaistamaan omia käsityksiään. Jotta tutkija voi tutkimuksen aikana käyttää 

hyväksi eri rooliensa mukanaan tuomaa asiantuntijuutta, hänen on tiedostettava omat roo-

linsa ja uskallettava rehellisesti toimia näissä rooleissa tilanteen ja tarpeen mukaan.   
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4.7 Tutkimuksen luotettavuuden ja uskottavuuden tarkastelu 
 

Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa käytetyt positivistiseen tutkimus-

perinteeseen pohjautuvat käsitteet reliabiliteetti ja validiteetti eivät sellaisinaan sovellu 

kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tut-

kija joutuu jatkuvasti pohtimaan ratkaisujaan ja ottamaan kantaa analyysin kattavuuteen ja 

koko tutkimusprosessin luotettavuuteen. (Eskola ja Suoranta 2003.) Tässä tutkimuksessa 

tutkimuksen luotettavuutta ja uskottavuutta tarkastellaan kvalitatiivisen tutkimusperinteen 

näkökulmasta, sillä vaikka tutkimuksessa käytetään sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia 

tutkimusmenetelmiä, kvalitatiivisella tutkimusotteella on suurempi merkitys koko tutki-

musprosessin kannalta ja toisaalta kvantitatiivisessa analyysissa käytetään pääosin vain 

kuvailevia tutkimusmenetelmiä. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuudelle ei ole olemassa yhtä yhtenäistä näke-

mystä (Tynjälä 1991), joten eri tutkijat ovat esittäneet erilaisia tutkimuksen luotettavuutta 

ja uskottavuutta kuvaavia kriteerejä ja käsitteitä. Tässä tutkimuksessa tutkimuksen luotet-

tavuuden ja uskottavuuden osatekijöille käytetään Milesin ja Hubermanin (1994) esittämää 

käsitteistöä (taulukko 6). Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden ja uskottavuuden ar-

viointia kuvaavien käsitteiden rinnalla Miles ja Huberman käyttävät käsitteitä, joilla perin-

teisesti on arvioitu tutkimuksen luotettavuutta. Milesin ja Hubermanin esittämissä tutki-

muksen luotettavuuden ja uskottavuuteen liittyvissä käsitteissä on käytetty samoja käsittei-

tä, jotka Guba ja Lincoln (1989) esittävät sisältyvän tutkimuksen uskottavuuteen (trusth-

worthiness). Tällaisia käsitteitä ovat vastaavuus (credibility), siirrettävyys (transferability), 

tarkastelun kestävyys (dependability) ja vahvistettavuus (conformability) (Guba ja Lincoln 

1989, Hirvonen 2003, Tynjälä 1991). Taulukossa 6 on neljän ensimmäisen käsitteen koh-

dalla esitetty ensimmäisenä Guban ja Lincolnin (1989) käyttämä nimitys kyseiselle käsit-

teelle.  
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Taulukko 6. Tutkimuksen luotettavuuden ja uskottavuuden osatekijät (mukaeltu Miles ja 
Huberman 1994). 
 

 
Käsite 

 
Merkitys tutkimuksen luotettavuudelle 

 
Vahvistettavuus (conformability) /  
objektiivisuus (objectivity) 

Tarkastelee tutkimuksen tulosten määräytymistä tutki-
muksen kohteesta eikä tutkijasta.  

Tarkastelun kestävyys (dependability) / 
tutkimustilanteen arviointi (auditability) / 
luotettavuus (reliability) / 

Tarkastelee tutkimusprosessin johdonmukaisuutta sekä 
sellaisten ulkoisten tekijöiden tai tutkijasta ja tutkimus-
menetelmästä johtuvien seikkojen huomioon ottamista, 
jotka voivat aiheuttaa vaihtelua tutkimuksen tuloksiin. 

Vastaavuus (credibility) / 
sisäinen validiteetti (internal validity) / 
autenttisuus (authenticity) 

Kuvaa sitä, kuinka hyvin tutkijan muodostamat konstruk-
tiot vastaavat sitä, mitä tutkimuksella halutaan kuvata. 
Tutkimustulosten on oltava uskottavia sekä tutkimuskoh-
teiden että lukijan kannalta. 

Siirrettävyys (transferability) / 
ulkoinen validiteetti (external validity) / 
sopivuus (fittingness) 

Kuvaa tutkimustulosten siirrettävyyttä ja sovellettavuutta 
toiseen kontekstiin.  

Hyödynnettävyys (utilization) / 
sovellettavuus (application) / 
siirrettävyys käytäntöön (action orientation) 

Tarkastelee sitä, voidaanko tutkimuksen tuloksia soveltaa 
käytännössä ja mitä hyötyä tutkimuksesta on käytännön 
toiminnan kannalta. 

 

Seuraavassa tarkastellaan, miten tässä tutkimuksessa otetaan huomioon taulukossa 6 esite-

tyt tutkimuksen luotettavuuden ja uskottavuuden osatekijät.  

 

Vahvistettavuus 

Tutkimuksen raportoinnilla on keskeinen asema arvioitaessa kvalitatiivisen tutkimuksen 

vahvistettavuutta. Raportissa on kuvattava selkeästi tutkimuksen kulku, tutkimusmenetel-

mät ja tulkinnan perusteet siten, että lukija pystyy seuraamaan ja arvioimaan niitä tutkijan 

tekemiä ratkaisuja ja periaatteita, joille tutkimuksen eteneminen on perustunut. (Miles ja 

Huberman 1994, Tynjälä 1991, Varto 1992.) Tässä tutkimuksessa tutkimuksen vaiheet, 

tutkimusaineiston kerääminen ja analysointi sekä tutkijan tulkinnat on pyritään raportoi-

maan mahdollisimman tarkasti ja avoimesti siten, että lukija pystyy seuraamaan tutkimuk-

sen etenemistä. Tutkimusraportissa esitetään esimerkkejä aineiston analysoinnin periaat-

teista ja tutkijan tekemistä tulkinnoista. Tutkijan tekemät valinnat ja tulkinnat perustuvat 

teoreettiseen tarkasteluun tai tutkimusaineistoon. Esimerkiksi kriittisten episodien valinta-

perusteet on esitetty mahdollisimman tarkasti sekä yleisellä tasolla että erikseen jokaiselle 

kriittiselle episodille. Videoaineiston tallentaminen digitaalisen muotoon ja tutkimusaineis-

ton säilyttäminen mahdollistavat tutkijan tekemien tulkintojen tarkastamisen. Erityisesti 

videoaineiston käyttö tutkimusaineistona lisää tutkimuksen luotettavuutta (Dufon 2002). 

Vahvistettavuuden kriteerin toteutumiseksi tutkijan on oltava tietoinen omasta sub-

jektiivisuudestaan ja sen vaikutuksesta tutkimukseen (Miles ja Huberman 1994, Tynjälä 

1991). Tutkijan on tiedostettava oma taustansa ja tuotava se selvästi esille tutkimusrapor-

tissa, jolloin tutkimuksen lukija voi tuloksia tarkastellessaan kiinnittää huomiota tutkijan 

taustaan (Syrjälä ym. 1994). Johnson ja Christensen (2004) korostavat reflektiivisen ajatte-
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lun merkitystä tutkijan tietoisuuden lisäämisessä. Kriittisen reflektiivisen ajattelun kautta 

tutkija tulee tietoisemmaksi omista käsityksistään, jolloin hänen on helpompi kontrolloida 

omien käsitystensä vaikutusta tutkimusprosessiin ja tulosten tulkintaan. (Johnson ja Chris-

tensen 2004.)    

Tässä tutkimuksessa tutkijan taustaa ja sen vaikutusta tutkimukseen on pohdittu tut-

kimuksen raportoinnissa (luku 4.6). Tutkija tiedostaa roolinsa tutkijana ja opettajana, mikä 

auttaa pyrkimyksessä mahdollisimman totuudenmukaiseen tutkimusaineiston analysointiin 

ja tulkintaan. Tutkijan pyrkimys reflektiiviseen ajatteluun tulee esiin muun muassa siten, 

että tutkija on tutkimusaineiston keräämisen aikana kirjoittanut päiväkirjaa, jossa hän on 

pohtinut omia käsityksiään ja tuntemuksiaan esimerkiksi haastattelujen ja oppituntien ha-

vainnoimisen ja videoimisen jälkeen. Tutkijan tekemien tulkintojen vahvistettavuutta voi-

daan arvioida käyttämällä ulkopuolista tarkastajaa (Tynjälä 1991) eli tutkijatriangulaatiota. 

Tutkimuksen luotettavuuden ja uskottavuuden lisäämiseksi käytettäviä triangulaation eri 

muotoja tarkastellaan myöhemmin tässä luvussa.  

 

Tarkastelun kestävyys  

Milesin ja Hubermanin (1994, Tynjälä 1991) mukaan tarkastelun kestävyys vastaa kvanti-

tatiivisen tutkimuksen yhteydessä käytettyä reliabiliteetin käsitettä. Tynjälän (1991) mu-

kaan kriteeristä voidaan käyttää nimitystä tutkimustilanteen arviointi. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa arvioidaan koko tutkimusprosessin johdonmukaisuutta ja sitä, miten hyvin 

tutkija on ottanut huomioon erilaiset ulkoiset, esimerkiksi tutkimusajankohdasta johtuvat, 

ja sisäiset tutkijasta tai tutkimusmenetelmästä johtuvat tutkimustulosten vaihtelua aiheutta-

vat tekijät (Miles ja Huberman 1994, Tynjälä 1991).  

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkimuksen reliabiliteettia voidaan tutkia esimer-

kiksi samoissa olosuhteissa järjestetyllä uusintamittauksella, mutta kvalitatiivisessa tutki-

muksessa tämä on usein mahdotonta eikä välttämättä edes mielekästä (Tynjälä 1991). Esi-

merkiksi tapaustutkimuksessa tutkitaan tiettyä tapausta tietyssä kontekstissa, joten uusin-

tamittausten, esimerkiksi haastattelujen tai havainnointien tekeminen täsmälleen samoissa 

olosuhteissa ei ole mahdollista. Tämän vuoksi tutkimuksen tarkastelun kestävyyden arvi-

oimiseksi on tärkeää, että tutkija on itse tietoinen vaihtelua aiheuttavista tekijöistä ja pyrkii 

erilaisilla valinnoilla minimoimaan näiden tekijöiden vaikutusta. Tärkeässä asemassa on 

tutkimusprosessin ja erilaisten aineiston keräämiseen ja tutkimusmenetelmien valintaan 

vaikuttavien seikkojen raportointi, jolloin lukija voi itse arvioida tutkimusprosessin joh-

donmukaisuutta ja vaihtelua aiheuttavien tekijöiden vaikutusta tutkimukseen. Tässä tutki-

muksessa tutkimuksen kulku sekä tutkimusaineiston keräämiseen ja analysointiin vaikutta-

vat tekijät on pyritty esittämään mahdollisimman tarkasti ottamalla huomioon vaihtelua 

aiheuttavat tekijät. Esimerkiksi opetuskokeilujen opettajia haastateltiin kaksi kertaa siten, 

että osa haastattelujen aiheista oli molemmilla kerroilla samoja. Näin ollen tutkijalla oli 
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mahdollisuus tarkistaa opettajien vastausten pysyvyys ja johdonmukaisuus. Myös opiskeli-

joiden toisessa ja kolmannessa ryhmähaastattelussa käsiteltiin osittain samoja asioita.   

Tässä tutkimuksessa tärkeinä tutkimusaineiston keruumenetelminä olivat opiskelijoi-

den ja opettajien haastattelut. Haastatteluissa vaihtelua voivat aiheuttaa muun muassa tutki-

jan kokemattomuus haastattelijana, haastattelijan ja haastateltavien välinen vuorovaikutus-

suhde sekä haastatteluympäristö tai -ajankohta. Syrjälän ym. (1994) mukaan haastattelijan 

ja haastateltavan välinen hyvä vuorovaikutussuhde on tärkeä haastatteluilla kerätyn aineis-

ton aitouden kannalta. Tutkijan on saavutettava tutkittavien luottamus (Syrjälä ym. 1994, 

Tynjälä 1991). Tässä tutkimuksessa tutkijalla on aikaisempien tutkimusten perusteella 

haastattelukokemusta yksittäisten opiskelijoiden haastattelusta. Ryhmähaastattelu oli tutki-

jalle uusi tilanne, mutta tutkijan perehtyneisyys tutkimusaiheeseen ja opiskelijoiden käsi-

tyksiin auttoivat keskustelun ohjaamisessa ja lisäkysymysten esittämisessä. Luottamuksel-

lista ja avointa vuorovaikutussuhdetta haastattelijan ja haastateltavien välillä pyrittiin luo-

maan keskustelemalla haastateltavien kanssa tutkimuksesta ja haastattelutilanteesta ennen 

varsinaista haastattelua. Opiskelijalla oli myös mahdollisuus olla osallistumatta ryhmä-

haastatteluun, mikäli haastatteluajankohta ei hänelle sopinut.   

Opiskelijoiden ja opettajien haastattelutilanne on haastava tutkijalle, jolla on vahva 

opettajakokemus tutkittavasta aiheesta. Tutkijan on tiedostettava omat käsityksensä ja nä-

kemyksensä aiheesta, jotta hän pystyy mahdollisimman objektiivisesti saamaan esiin tutkit-

tavien käsitykset vaikuttamatta niihin esimerkiksi kysymyksen asettelulla. Tutkija ei saa 

haastattelun yhteydessä tuoda esiin omia mielipiteitään, arvioida opiskelijan vastauksia tai 

toimia opettajana (White ja Gunstone 1996). Tutkijan vaikutusta haastateltavien vastauk-

siin pyrittiin välttämään muun muassa ryhmähaastatteluilla. 

Tässä tutkimuksessa opetusjakson analysoinnissa käytettiin tutkijan valitsemia kriit-

tisiä episodeja, millä voi olla vaikutusta tutkimuksen tuloksiin. Toisenlaisella kriittisten 

episodien valinnalla tutkimustulokset olisivat voineet poiketa tämän tutkimuksen tuloksis-

ta. Tutkimuksen tarkastelun kestävyyden kannalta olennaista on se, että kriittisten episodi-

en valintaperusteet ja valinta on raportoitu mahdollisimman yksityiskohtaisesti, jolloin 

lukijalla on mahdollisuus arvioida kriittisten episodien valinnan onnistumista sekä valinnan 

vaikutusta tutkimustuloksiin ja tutkimuksen luotettavuuteen. Tutkimuksen luotettavuutta 

lisää se, että opetusjakson toteutusta ei analysoitu pelkästään kriittisten episodien perus-

teella.     

Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivisia menetelmiä muun muassa opiskelijoiden 

oppimisen ja voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamisen tasojen analysoinnissa. 

Kvantitatiivisen analyysin yhteydessä on otettava huomioon, että tutkimusjoukon koko 

vaikuttaa kvantitatiivisen analyysin luotettavuuteen. Pienen otoskoon vuoksi tässä tutki-

muksessa käytettiin pääasiassa kuvailevia menetelmiä.  
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Vastaavuus  

Tutkimuksen vastaavuus-kriteerin toteutumisen tarkastelussa arvioidaan sitä, miten hyvin 

tutkija on onnistunut muodostamaan ja kuvaamaan konstruktioita, joita tutkimuksella halu-

taan kuvata (Miles ja Huberman 1994, Tynjälä 1991). Tutkijan tekemien tulkintojen ja 

johtopäätösten luotettavuutta lisäävät muun muassa tutkijan perehtyneisyys tutkimukseen 

liittyvään teoriaan, aikaisempiin tutkimuksiin ja tutkimuskontekstiin (Eskola ja Suoranta 

2003). Milesin ja Hubermanin (1994) mukaan vastaavuus-kriteerin toteutumista voidaan 

lisätä kuvaamalla tutkimusta ja tutkimuskontekstia sekä aineiston perusteella tehtyjä tul-

kintoja ja johtopäätöksiä tarkoituksenmukaisesti ja riittävästi perustellen. Tutkimusrapor-

tissa esitettyjen teoriataustan, tutkimusaineiston ja perustelujen kautta lukija voi päätyä 

tutkijan kanssa samoihin johtopäätöksiin tai arvioida tutkijan onnistumista tutkimuskoh-

teen sisältämien todellisuuksien konstruoinnissa.  

Tutkimuksen vastaavuus-kriteerin toteutumista voidaan tutkimuksen perusteellisen ja 

johdonmukaisen raportoinnin lisäksi lisätä erilaisin tutkimuksessa sovellettavin keinoin. 

Tässä tutkimuksessa vastaavuuden toteutumista pyrittiin lisäämään aineisto- ja menetel-

mätriangulaation (Johnson ja Christensen 2004, Miles ja Huberman 1994, Tynjälä 1991) 

avulla sekä sillä, että tutkimukseen osallistuneet opettajat saivat tarkistaa omaan opetusko-

keiluunsa liittyvän tutkimusaineiston analysoinnin (Gall ym. 2003, Johnson ja Christensen 

2004, Tashakkori ja Teddlie 1998, Tynjälä 1991). Tällä pyrittiin opettajien osalta varmis-

tamaan se, että tutkijan tulkinnat vastasivat tutkittavien käsityksiä. Opettajilla oli mahdolli-

suus ilmaista oma näkemyksensä analysoinnin totuudenmukaisuudesta sekä poistaa seikko-

ja, joita eivät halunneet tutkijan esittävän tutkimuksen raportoinnissa.           

Jotta tutkija voi muodostaa mahdollisimman oikean kuvan tutkimuksen kohteesta, 

tutkimusaineiston on käsiteltävä tutkijan ja tutkittavien kannalta samaa asiaa (Syrjälä ym. 

1994). Tämä edellyttää, että tutkija ja tutkittava ymmärtävät avainkäsitteet samalla tavalla 

ja samassa kontekstissa. Tässä tutkimuksessa käsitteiden ymmärtämisen vaikeus voi liittyä 

muun muassa siihen, että opiskelijat eivät ymmärtäneet kyselylomakkeissa käytettyjä fy-

siikan käsitteitä tai he eivät hahmottaneet kyselylomakkeen tehtäviä tutkijan tarkoittamalla 

tavalla. He voivat myös antaa käsitteille erilaisia merkityksiä kuin tutkija tarkoitti. Opiske-

lijoiden käsitteiden ja tehtävien ymmärtämistä tarkistettiin haastattelujen avulla. Samalla 

tutkija pystyi tarkistamaan, onko ymmärtänyt opiskelijoiden kyselyihin kirjoittamat vasta-

ukset opiskelijan tarkoittamalla tavalla. Kyselylomakkeilla kerätyn aineiston luotettavuutta 

lisättiin siten, että ennen opetuskokeiluja kyselylomakkeita testattiin esitutkimuksissa ja 

niitä muokattiin esitutkimuksista saatujen tulosten ja kokemusten perusteella. Jotta tutkija 

ja tutkittava ymmärtävät tutkimuksen kannalta olennaiset käsitteet samalla tavalla ja sa-

massa kontekstissa, tutkija on opettajakokemuksensa lisäksi lisännyt omaa ymmärtämys-

tään fysioterapian alasta ja siihen liittyvistä käsitteistä kirjallisuuden avulla sekä keskuste-

lemalla ja tekemällä yhteistyötä kuntoutusalan opettajien kanssa. 
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Kriittisten episodien valinnassa tutkimuksen vastaavuutta lisää se, että opetusjakson 

kriittiset episodit muodostettiin vähitellen ensimmäisen ja toisen opetuskokeilun tutkimus-

aineiston perusteella. Tutkimuksen edetessä tutkijan perehtyneisyys tutkimuskontekstiin, 

tutkimusaineistoon ja tutkimukseen liittyvään teoriaan kasvoi, mikä lisäsi tutkijan tekemien 

valintojen ja tulkintojen luotettavuutta. 

Tynjälän (1991) mukaan tutkijan on käytettävä riittävästi aikaa tutkittaviin henkilöi-

hin ja tutkimusympäristöön tutustumiseen. Tässä tutkimuksessa tutkija tutustui tutkimuk-

seen osallistuneisiin opettajiin ja opiskelijoihin etukäteen ennen varsinaisia opetuskokeilu-

ja. Erityisesti keskustelut opettajien kanssa auttoivat tutkijaa tutustumaan tutkimusympäris-

töön.  

 

Siirrettävyys  

Eskolan ja Suorannan (2003) mukaan siirrettävyydellä voidaan tarkoittaa kahta tapaa aja-

tella yleistämistä. Yleistäminen voi koskea tutkimuksen teoreettisia käsitteitä tai tutkimuk-

sen havaintojen soveltamista toiseen toimintaympäristöön. Arviointi ja johtopäätökset tut-

kimustulosten sovellettavuudesta toiseen ympäristöön jäävät lukijalle, mikä edellyttää tut-

kijalta tutkimuskontekstin, tutkimuskohteen ja tutkimusaineiston perusteellista kuvausta. 

(Eskola ja Suoranta 2003, Tynjälä 1991.) Tulosten siirrettävyys riippuu tutkimuskontekstin 

ja sovelluskontekstin samankaltaisuudesta (Tynjälä 1991). 

Tässä tutkimuksessa tutkimuskonteksti, tutkimukseen osallistuneet henkilöt ja tutki-

musaineisto on pyritty kuvaamaan siten, että tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa myös 

muussa kuin fysioterapeuttikoulutuksen fysiikan opetuksessa. Lisäksi tässä tutkimuksessa 

siirrettävyys voi koskea paitsi tutkimustuloksia myös tutkimuksessa käytettyjä tutkimus- ja 

analysointimenetelmiä. Esimerkiksi opettajan puheen luokittelua tai opetuksellista rekon-

struktiota ja kriittisten episodien valintaa ja analysointia opetusjakson kehittämisessä voi-

daan soveltaa muihin opetuksen tutkimuksiin.   

 

Hyödynnettävyys 

Tutkimuksen hyödynnettävyys liittyy siihen, miten tutkimusta ja tutkimuksen tuloksia voi-

daan soveltaa käytännössä (Miles ja Huberman 1994). Hyödynnettävyyttä tarkastellaan 

lähemmin luvussa 7.5 tutkimuksen ja tutkimustulosten merkityksen ja hyödynnettävyyden 

tarkastelun yhteydessä.      

 

Triangulaatio tutkimuksessa 

Triangulaatiolla tarkoitetaan erilaisten aineistojen, teorioiden ja menetelmien käyttöä sa-

massa tutkimuksessa. Triangulaation avulla pyritään lisäämään tutkimuksen luotettavuutta 

ja uskottavuutta. (Eskola ja Suoranta 2003, Johnson ja Christensen 2004, Tynjälä 1991, 

Yin 1994.) Tutkimusmenetelmäkirjallisuudessa (Eskola ja Suoranta 2003, Gall ym. 2003, 



 

 63  

Johnson ja Christensen 2004, Tynjälä 1991, Yin 1994) esitetään pääasiassa neljä eri trian-

gulaatiotyyppiä (taulukko 7).  

 
Taulukko 7. Triangulaatiotyypit.  
 

Triangulaatiotyyppi Triangulaation kuvaus 

Aineistotriangulaatio Tutkimuksessa kerätään ja yhdistellään useita erilaisia aineistoja, esimerkik-
si haastattelut, kyselyt, havainnointi. 

Tutkijatriangulaatio Aineiston keräämisessä, analysoinnissa ja tulkinnassa käytetään useita tutki-
joita.  

Teoriatriangulaatio Tutkimusaineistoa tulkitaan ja selitetään erilaisten teorioiden avulla.  
 

Menetelmätriangulaatio Tutkimuskohdetta tutkitaan useilla eri tutkimusmenetelmillä.  
 

 

Tässä tutkimuksessa aineistotriangulaatio toteutuu siten, että tutkimuksessa opetusjakson 

toteutumisesta sekä opiskelijoiden käsityksistä ja oppimisesta kerätään aineistoa usealla eri 

tavalla. Tutkimusaineiston analysoinnissa eri tavoilla kerättyjä aineistoja yhdistellään siten, 

että tutkimuskohteesta saadaan tarkempi ja monipuolisempi kuva kuin yhden aineiston 

perusteella. Esimerkiksi kyselylomakkeilla kerättyä tietoa selvennettiin ja syvennettiin 

haastattelemalla opiskelijoita. Myös kriittisten episodien valinnassa ja analysoinnissa sekä 

opiskelijoiden osaamisen tasojen määrittämisessä tietoa kerättiin ja yhdisteltiin useista eri 

tavoin kerätyistä aineistoista. Aineistotriangulaatioksi voidaan tulkita myös se, että esimer-

kiksi loppukyselyssä tietyn asian osaamista selvitettiin usealla erilaisella tehtävällä ja se, 

että kriittisten episodien valintaan vaikutti useita seikkoja, kuten opetuksen sisältö ja ta-

voitteet, työtavat sekä opettajien ja opiskelijoiden käsitykset.  

Tutkijatriangulaatiota tutkimuksessa toteutetaan käyttämällä vertaisluokittelijaa opet-

tajan puheen ja opiskelijoiden osaamisen tasojen luokittelussa. Vertaisluokittelijan käyttö 

opettajan puheen luokittelussa on perusteltua tutkimuksen luotettavuuden kannalta erityi-

sesti siksi, että tutkijalla ei ole aikaisempaa kokemusta opettajan puheen luokittelusta eikä 

valmiin luokittelun käyttämisestä tutkimusaineiston analysoinnissa. Opiskelijoiden osaa-

misen tasojen luokittelussa vertaisluokittelijan käyttö lisää luokittelun luotettavuutta, sillä 

vertaisluokittelussa tulee esiin osaamisen tasojen kuvausten järkevyys ja johdonmukaisuus. 

Tutkijan ja vertaisluokittelijan yksimielisyys lisää tutkimusmenetelmän luotettavuutta ja 

uskottavuutta. 

Tässä tutkimuksessa ei käytetä varsinaista teoriatriangulaatiota, sillä tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys ja siihen perustuvat tutkimusta ja tulkintaa ohjaavat teoreettiset nä-

kemykset on määritelty etukäteen. Sen sijaan menetelmätriangulaatio toteutuu tutkimusot-

teen valinnassa. Monistrategisessa tutkimusotteessa tutkimuksessa käytetään sekä kvalita-

tiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä.  
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5 Voiman momentin opetusjakson kehittäminen 
 

 

Opetuksellisen rekonstruktion malli ja prosessin eri vaiheet sekä perustelut opetuksellisen 

rekonstruktion mallin valitsemiseksi tutkimuksen viitekehykseksi on esitetty luvussa 2. 

Tässä luvussa tarkastellaan opetuksellisen rekonstruktion mallin soveltamista voiman mo-

mentin opetusjakson kehittämisessä. Mallin soveltaminen esitetään tarkastelemalla tutki-

muksen eri vaiheita ja niiden vaikutusta opetusjakson kehittämiseen.  

 

 

5.1 Opetuksellisen rekonstruktion malli opetusjakson kehittämisessä  
 

Opetuksellisen rekonstruktion prosessi koostuu kolmesta toisiinsa läheisesti liittyvästä vai-

heesta: 1) asiasisällön analyysi, 2) empiiriset tutkimukset ja 3) opetuksen suunnittelu. Vai-

heet eivät seuraa toisiaan tietyssä järjestyksessä vaan ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa 

keskenään. Voiman momentin opetusjakson kehittämisessä opetuksellisen rekonstruktion 

prosessin vaiheet esiintyvät syklisesti useaan kertaan siten, että edellinen sykli vaikuttaa 

aina seuraavaan asiasisällön analyysiin, empiirisiin tutkimuksiin ja opetuksen suunnitte-

luun (Nurkka 2005). Kuviossa 6 esitetään prosessin vaiheet sekä eri vaiheiden sisältämät 

toiminnat ja suoritetut tutkimukset.  
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Kuvio 6. Opetuksellisen rekonstruktion malli voiman momentin opetusjakson kehittämi-
sessä.   

(1) Asiasisällön analyysi 
� oppikirja-analyysi (voiman momentin 

sovellukset fysioterapiassa) 
� voiman momenttiin ja voiman momen-

tin sovelluksiin liittyvät käsitteet ja pe-
riaatteet   

� opiskelijoiden käsitykset voiman mo-
mentista (aikaisemmat tutkimukset) 

� kohderyhmä, konteksti 

(3) Opetuksen suunnittelu 

(1’) Asiasisällön analyysi 
� voiman momenttiin ja voiman 

momentin sovelluksiin liittyvien 
käsitteiden selventäminen 

(2’’) Empiiriset tutkimukset 
Ensimmäinen opetuskokeilu: 
� voiman momentin ja voiman momentin sovellusten 

oppiminen  
� opetusjakson toteutus ja arviointi 
� opettajan käsitykset 
� opiskelijoiden käsitykset 

(2) Empiiriset tutkimukset 
Ensimmäinen esitutkimus:  
� opetusjakson kokeilu 
� opiskelijoiden käsitykset voiman 

momentista 
� opiskelijoiden käsitykset opetus-

jaksosta 
 
 

(2’) Empiiriset tutkimukset 
Toinen esitutkimus:  
� opetusjakson kokeilu 
� opetusmateriaalin suunnittelu ja kokeilu 
 

(3’) Opetuksen suunnittelu 

(1’’) Asiasisällön analyysi 
� voiman momenttiin ja 

voiman momentin sovel-
luksiin liittyvien käsittei-
den selventäminen 

(3’’) Opetuksen suunnittelu 

(1’’’) Asiasisällön analyysi 
� voiman momenttiin ja 

voiman momentin sovel-
luksiin liittyvien käsittei-
den selventäminen 

(3’’’) Opetuksen suunnittelu 

(2’’’) Empiiriset tutkimukset 
Toinen opetuskokeilu: 
� voiman momentin ja voiman momentin sovellusten 

oppiminen  
� opettajan puhe 
� opetusjakson toteutus ja arviointi (kriittiset episodit) 
� opettajan käsitykset 
� opiskelijoiden käsitykset 

 



 

 66  

5.2 Opetusjakson asiasisällön analyysi  
 

Voiman momentin opetusjakson suunnittelu aloitettiin asiasisällön analyysillä (kuvio 6, 

vaihe 1). Opetuksen kohderyhmä ja konteksti huomioon ottaen asiasisällön analyysin tär-

keimmäksi lähtökohdaksi valittiin opetettavan aiheen käytännönläheisyys ja sovellettavuus 

fysioterapiaan (Nurkka 2005). Asiasisällön analyysissä selvitettiin aluksi voiman momen-

tin opetuksen merkitys fysioterapiakoulutuksessa sekä missä fysioterapian tilanteissa voi-

man momenttiin liittyviä käsitteitä ja periaatteita voidaan soveltaa. Tämän jälkeen selvitet-

tiin opetettavan aiheen keskeiset asiat fysioterapian sovellusten kannalta. Jokaisesta opetet-

tavasta käsitteestä ja periaatteesta selvitettiin, miten kyseistä käsitettä tai periaatetta sovel-

letaan fysioterapiassa tai yleensä ihmiskehoon liittyvissä tilanteissa. Opetettavien käsittei-

den ja periaatteiden rekonstruoinnissa otettiin huomioon opetuksellinen näkökulma. Asia-

sisällön analyysi sisälsi myös tutustumisen voiman momentin oppimista ja opettamista 

käsitteleviin aikaisempiin tutkimuksiin, jolloin saatiin käsitys siitä, millaisia käsityksiä 

opiskelijoilla aikaisempien tutkimusten mukaan on voiman momentista.  

 

 

5.2.1 Voiman momentin sovelluksia fysioterapiassa 

 

Voiman momentin sovellukset fysioterapiassa voidaan jakaa kolmeen luokkaan: biomeka-

niikkaan, työfysioterapiaan sekä lääkinnälliseen harjoitusterapiaan ja harjoittelun ohjauk-

seen liittyvät sovellukset (taulukko 8). Luokittelu on muodostettu kuntoutusalan opettajien 

ja työelämässä olevien fysioterapeuttien haastattelujen sekä fysioterapiaan liittyvän kirjalli-

suuden avulla. (Nurkka 2003). 

 
Taulukko 8. Esimerkkejä voiman momentin ja momenttiehdon sovelluksista fysioterapi-
assa (Nurkka 2003, 28).      
 

 
Voiman momentin ja momenttiehdon sovelluksia fysioterapiassa 

Biomekaniikka Työfysioterapia Lääkinnällinen harjoitusterapia 

ja harjoittelun ohjaus 

� lihaksen kiinnityskohdan mer-
kitys lihaksen toiminnassa 

� liikkeen ja tasapainon havain-
nointi ja ymmärtäminen 

 
 
 
 

� fysioterapeutin oma työasen-
to ja kehon käyttö hoitotilan-
teissa 

� ergonominen ohjaus: 
nostaminen, työasento, työ-
välineen käyttö 

 

� asiakkaan ryhdin havainnoin-
ti ja korjaus 

� kuntosaliohjaus 
� fysioterapeutin oman voiman 

käyttö vastuksena erilaisissa 
harjoitteissa ja mobilisoinnis-
sa  

� painovoiman ja kehon vipu-
järjestelmien hyväksikäyttö 
uusien harjoitteiden kehittä-
misessä ja vanhojen harjoit-
teiden soveltamisessa 
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Biomekaniikka 

Biomekaniikka määritellään tieteenalaksi, jossa mekaniikan periaatteita ja menetelmiä so-

velletaan biologisten systeemien rakenteen ja toiminnan tutkimiseen (Enoka 1994, Kreigh-

baum ja Barthels 1996). Biomekaniikan ja anatomian tietojen soveltamista tarvitaan käy-

tännön terapiatyössä muun muassa työfysioterapiassa ja erilaisissa ohjaustilanteissa kuten 

ergonomisessa ohjauksessa, erilaisten harjoitteiden ohjauksessa ja lääkinnällisessä harjoi-

tusterapiassa. Biomekaniikan ymmärtämistä tarvitaan myös erilaisissa kehon liikkeeseen, 

ryhtiin ja tasapainoon liittyvissä tilanteissa.  

Biomekaniikan kannalta kehon vipujärjestelmiä voidaan tarkastella esimerkiksi tilan-

teissa, joissa selvitetään lihaksen kiinnityskohdan etäisyyden vaikutusta lihaksen voiman-

tuottoon. Samalla voidaan tarkastella sitä, miten lihasvoiman vipuvarsi eli lihaksen koh-

tisuora etäisyys nivelestä muuttuu liikkeen aikana. Kehon vipujärjestelmien tarkka analy-

sointi tasapainotilanteissa ja erilaisten liikkeiden aikana on kuitenkin usein vaikeaa siksi, 

että etenkin kehon suurten luiden liikuttamiseen osallistuu useita lihaksia. Jokaisella lihak-

sella on tietty lihaspituus, jolla lihaksen voimantuotto on suurimmillaan. Jokaisella lihak-

sella on myös lihaksen toiminnasta ja kiinnityskohdasta riippuen tietty nivelen asento, jolla 

lihasvoiman vipuvarsi on pisimmillään. (Enoka 1994, Viitasalo 1985.) Voiman momentin 

opetusjaksossa voiman momenttia ja momenttiehtoa tarkastellaan ainoastaan tasapainoti-

lanteissa. Tilanteita yksinkertaistetaan myös siten, että lihaksen kohtisuoraa etäisyyttä ni-

velestä pidetään vakiona nivelkulmasta riippumatta. Opiskelijoilla on mahdollisuus myö-

hemmissä opinnoissa tai työelämässä perehtyä aiheeseen tarkemmin.    

 

Työfysioterapia 

Luopajärven (2001) esittämän määritelmän mukaan työfysioterapia on terveiden, vajaa-

kuntoisten ja sairaiden työntekijöiden toiminta- ja työkyvyn ylläpitämistä ja edistämistä 

erityisesti fyysisen kunnon osalta. Työfysioterapeutin tehtävä on toimia osana laaja-alaista 

ergonomian asiantuntijaryhmää. Ergonomia on monitieteistä soveltavaa toimintaa, jonka 

perusajatuksena on työn, työmenetelmien ja työvälineiden sovittaminen ihmisen ominai-

suuksia ja tarpeita vastaaviksi. (Luopajärvi 2001.) 

Yhtenä tärkeänä osana työfysioterapeutin toimintaa on työn fyysisen kuormituksen 

arviointi, millä tarkoitetaan liikuntaelimiin ja verenkiertoelimistöön kohdistuvan kuormi-

tuksen selvittämistä ja kuormituksen terveydellisen merkityksen arviointia (Kukkonen, 

Hanhinen, Ketola, Luopajärvi, Noronen, Helminen 2001). Mekaanisten voimien ylittäessä 

kudosten kestävyyden kudokset vaurioituvat (Takala ja Nevala-Puranen 2001). Lisäksi 

asennon säilyttämiseen ja työn tekemiseen tarvittavien lihasten aktiviteetti voi väsymyksen 

myötä johtaa haitallisiin aineenvaihdunnan muutoksiin. Fyysisen kuormituksen arviointia 

tarvitaan erityisesti tehtävissä, joissa on runsaasti taakkojen käsittelyä, staattista lihastyötä, 

yksipuolisia työliikkeitä ja -asentoja tai voiman käyttöä. (Kukkonen ym. 2001.) 
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Liikuntaelimiin kohdistuvaa staattista kuormitusta arvioidaan biomekaanisen analyy-

sin avulla. Tavoitteena on arvioida kehonosiin kohdistuvaa kuormitusta erilaisissa työtilan-

teissa. Analyysin avulla voidaan perustella muun muassa erilaisten työasentojen tai työvä-

lineiden käytön tarpeellisuutta tai haitallisuutta. Yksinkertaisessa biomekaanisessa analyy-

sissä kehoa tarkastellaan tasapainotilanteessa vipujärjestelmänä, johon kohdistuvia voimia 

ja voiman momentteja lasketaan voimien yhteenlaskun ja momenttiehdon perusteella. Ar-

vioita ja mittauksia esimerkiksi tukipisteen sijainnista tai vipuvarren pituudesta voidaan 

tehdä esimerkiksi työasennoista otettujen valokuvien tai videokuvien perusteella. (Takala 

ja Nevala-Puranen 2001.)  

 

Lääkinnällinen harjoitusterapia ja harjoittelun ohjaus 

Lääkinnällinen harjoitusterapia määritellään liike- ja liikuntahoidon muodoksi, jossa asia-

kas suorittaa tietyt harjoitukset harjoittelua varten suunnitellun välineistön avulla. Asiakas 

suorittaa harjoitukset itsenäisesti fysioterapeutin laatiman suunnitelman mukaan ja fysiote-

rapeutin valvonnan alaisena. Lääkinnällistä harjoitusterapiaa käytetään sekä ennaltaehkäi-

sevänä että asiakasta aktivoivana hoitona, jonka avulla voidaan tavoitteen mukaan mobili-

soida, stabiloida sekä testata ja harjoittaa fysiologisia ominaisuuksia. (Liitsola 1987.)  

Lääkinnällisen harjoitusterapian lisäksi fysioterapeutti voi toimia ohjaajana ja neuvo-

jana harjoittelussa, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan fyysistä suorituskykyä. Fyysi-

sen suorituskyvyn osa-alueita ovat muun muassa hengitys- ja verenkiertoelimistön suori-

tuskyky, lihasvoima, lihaskestävyys, nivelten liikkuvuus ja motorinen taito. Eri osa-

alueiden harjoittaminen parantaa henkilön toimintakykyä arkielämässä ja suojaa häntä sai-

rauksilta, jotka voivat johtua fyysisestä passiivisuudesta. (Talvitie ym. 1999.) 

Lääkinnällisessä harjoitusterapiassa ja lihaskuntoharjoittelussa voidaan käyttää sitä 

varten rakennettuja laitteita tai vapaita painoja. Myös henkilön kehon tai kehonosan painoa 

voidaan käyttää kuormana. Alkuasentoa ja liikkeen suoritustapaa voidaan muuttaa siten, 

että liikesuorituksia vaikeutetaan, helpotetaan tai kohdistetaan ne tietylle rajoitetulle alueel-

le. Harjoittelun kuormittavuutta arvioitaessa täytyy aina ottaa huomioon painovoiman vai-

kutukset suoritukseen. (Liitsola 1987, Talvitie ym. 1999.)  

 

 

5.2.2 Voiman momenttiin liittyvien käsitteiden rekonstruktio 

 

Voiman momenttiin liittyvien käsitteiden rekonstruktiossa käsitteitä ja periaatteita tarkas-

teltiin fysiikan ja biomekaniikan kannalta selvittämällä, miten opetettavia käsitteitä voi-

daan soveltaa ihmiskehossa ja fysioterapiaan liittyvissä käytännön tilanteissa. Opetukselli-

nen näkökulma otettiin huomioon tarkasteltaessa, mitkä ovat fysioterapian sovellusten 

ymmärtämisen kannalta keskeiset asiat ja millä tasolla opiskelijoiden on osattava voiman 

momenttiin liittyvät käsitteet ja periaatteet. Tässä luvussa voiman momenttiin liittyvien 
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käsitteiden tarkastelun lähtökohtana on käsitteiden opetuksellinen näkökulma. Tarkempi 

voiman momenttiin liittyvien käsitteiden teoreettinen tarkastelu on esitetty lisensiaattitut-

kielmassa (Nurkka 2003). Fysiikan osalta voiman momenttiin ja momenttiehtoon liittyvien 

käsitteiden tarkastelussa on käytetty seuraavia fysiikan oppikirjoja: Kurki-Suonio, Kervi-

nen ja Korpela 1982, Kurki-Suonio, Kervinen ja Korpela 1983, Kurki-Suonio ja Kurki-

Suonio 1987, Lavonen, Kurki-Suonio ja Hakulinen 1995 ja Ohanian 1994. 

 

Jäykän kappaleen liike 

Jäykkä kappale on mekaaninen systeemi, jonka kaikkien hiukkasten väliset etäisyydet py-

syvät muuttumattomina. Jäykkään kappaleeseen kohdistuvalla voimalla on kappaleeseen 

kaksi toisistaan riippumatonta vaikutusta: vetovaikutus ja vääntövaikutus (kuvio 7). Voi-

man momentin opetusjaksossa rajoitutaan tarkastelemaan ainoastaan voiman vääntövaiku-

tusta. Olennaista on kuitenkin erottaa, milloin kyseessä on veto- ja milloin vääntövaikutus. 

Koska fysioterapeuttiopiskelijoiden käyttämässä kirjallisuudessa tarkastellaan voiman 

vääntövaikutuksia useimmiten ainoastaan tasapainotilanteissa, voiman momentin opetus-

jakson yhteydessä ei käsitellä pyörimiseen liittyviä käsitteitä liikemäärämomentti, hitaus-

momentti ja kulmakiihtyvyys.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7. Jäykkään kappaleeseen vaikuttavan voiman vääntö- ja vetovaikutus (Nurkka 
2003, 16). 

 

Voiman moment-
ti ilmaisee voi-
man vääntövai-
kutuksen kappa-
leen pyörimisak-
selin suhteen 

VOIMA 

VÄÄNTÖVAIKUTUS VETOVAIKUTUS 

PYÖRIMISLIIKE ETENEMISLIIKE 

Voima vaikuttaa 
kappaleen mas-
sakeskipisteen 
kiihtyvyyteen 

Riippumaton 
voiman vaiku-
tuspisteestä 

Voima vaikuttaa 
kappaleen massa-
keskipisteeseen � 
PUHDAS ETENE-
MISLIIKE 

Suunta ja voi-
makkuus riippu-
vat voiman vai-
kutuspisteestä 

Kappaleella kiinteä 
pyörimisakseli � 
PUHDAS PYÖRI-
MISLIIKE 
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Kehoa ei voida pitää yhtenä jäykkänä kappaleena, sillä se koostuu useista toistensa suhteen 

liikkuvista kehonosista. Keho voidaan tarpeen mukaan jakaa hyvin pieniin osiin, joissa 

jokainen luu voi olla oma yksikkö tai suurempiin toiminnallisiin yksiköihin. (Kreighbaum 

ja Barthels 1996.) Esimerkiksi Kreighbaum ja Barthels (1996) jakavat kehon yhteentoista 

toiminnalliseen osaan. Tarkasteltaessa eri kehonosien liikkeitä joudutaan tekemään oletuk-

sia, jotka osaltaan vaikuttavat biomekaanisten tarkastelujen tarkkuuteen. Kehonosien olete-

taan olevan tiheydeltään homogeenisia jäykkiä kappaleita, jotka voidaan selvästi erottaa 

toisistaan. Todellisuudessa pehmeät kudokset eivät pysy paikallaan liikkeen aikana, jolloin 

rajat eri kehonosien välillä ovat epäselvät. Myös tiheydet kehonosien sisällä ja eri ke-

honosien välillä vaihtelevat. (Enoka 1994.)     

 

Voiman momentti 

Fysioterapian kirjallisuudessa voiman momentti -käsitteestä käytetään useita nimityksiä. 

Voiman momenttia kutsutaan usein vääntömomentiksi (Viitasalo, Raninen ja Liitsola 

1985, Galley ja Forster 1988) tai kiertomomentiksi (Ahonen ym. 1995). Voiman momen-

tista käytetään myös nimitystä momentti (Takala ja Nevala-Puranen 2001, Kurki-Suonio ja 

Kurki-Suonio 1994).   

Voiman momentti ilmaisee kappaleeseen tai mekaaniseen systeemiin aiheutuvan 

voiman vääntövaikutuksen tietyn kiintopisteen tai akselin suhteen. Voiman momentti aihe-

uttaa kappaleelle kulmakiihtyvyyden vastaavasti kuin etenemisliikkeessä voima aiheuttaa 

kappaleelle kiihtyvyyden. Kurki-Suonio ja Kurki-Suonio (1994) erottavat momentin pis-

teen suhteen ja momentin akselin suhteen kahdeksi eri suureeksi. Fysioterapian sovelluk-

sissa tarkastellaan tilanteita, joissa kappaleiden (kehonosien) voidaan ajatella pyörivän 

kiinteän akselin ympäri, joten voiman momentin määrittämiseksi eri tilanteissa riittää voi-

man momentin itseisarvon määrittäminen akselin suhteen. Voiman momenttia pisteen suh-

teen ei tarkastella myöskään siksi, että voiman momentti pisteen suhteen ilmaistaan vekto-

ritulona, ja suurimmalla osalla fysioterapeuttiopiskelijoista ei ole riittäviä matemaattisia 

valmiuksia vektoritulojen käsittelemiseen.  

Voiman F momentin itseisarvo akselin suhteen voidaan määritellä voiman F akselia 

vastaan kohtisuoran komponentin F⊥⊥⊥⊥ itseisarvon ja voiman vaikutussuoran kohtisuoran 

etäisyyden r tulona M = F⊥⊥⊥⊥ r, jolloin M ilmaisee voiman vääntövaikutuksen kiinteän pyö-

rimisakselin suhteen. Fysioterapian sovelluksissa voiman momentin tarkastelua yksinker-

taistetaan siten, että voimien ajatellaan vaikuttavan kohtisuoraan pyörimisakselia vastaan, 

jolloin voiman momentti M voidaan määritellä kappaleeseen vaikuttavan voiman F it-

seisarvon ja voiman vaikutussuoran kohtisuoran etäisyyden r tulona M = Fr (kuvio 8). 

Pyörimisen liikeyhtälön ja momentin määritelmän perusteella voiman vääntövaikutus jäyk-

kään kappaleeseen ei muutu, jos voiman vaikutuspistettä siirretään voiman suuntaisesti 

voiman vaikutussuoralla. Voiman vaikutussuora on voiman suuntainen suora, joka kulkee 

voiman vaikutuspisteen kautta (kuvio 8). Voiman vaikutussuoran etäisyydellä r tarkoite-
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taan voiman vaikutussuoran kohtisuoraa etäisyyttä akselista. Voiman vaikutussuoran koh-

tisuoraa etäisyyttä akselista kutsutaan usein vipuvarreksi (Ahonen ym. 1995, Takala ja 

Nevala-Puranen 2001).  

 
         voiman vaikutussuora 

                                                                             voiman vaikutuspiste                      

                                                             
               r 
         A  F 
 
 
 
 
 
Kuvio 8. Kappaleeseen vaikuttavan voiman F vaikutuspiste ja vaikutussuora sekä vaiku-
tussuoran kohtisuora etäisyys r kappaleen pyörimisakselista A (Nurkka 2003, 19).  

 

Voiman momentti akselin suhteen määritellään positiiviseksi, kun se pyrkii kiertämään 

kappaletta valittuun positiiviseen kiertosuuntaan. Voiman momentin yksikkö on 1 Nm: 

 

 [M] = [F] [r] = 1 Nm = 1 kgm2s2.  

 

Kuvioon 9 on koottu kehonosien liikkeeseen vaikuttavien voimien momenttiin liittyviä 

käsitteitä. Ulkoiset voimat, kuten painovoima ja sisäiset voimat, kuten lihasvoima saavat 

aikaan ihmiskehon liikkeen. Kehonosaan vaikuttavien voimien momenttien yhteisvaikutus 

saa aikaan kehonosan pyörimisliikkeen nivelakselinsa ympäri. (Enoka 1994, Kreighbaum 

ja Barthels 1996, Roberts ja Falkenburg 1992.) Biomekaanisissa analyyseissä pyörimisak-

selina on nivelakseli, jolloin tukipisteen paikka voidaan arvioida tutkittavan nivelen keski-

pisteeseen. Vipuina toimivat luut. Vipuvarren pituus saadaan mittaamalla tai arvioimalla 

vaikuttavan voiman kohtisuora etäisyys nivelen keskipisteestä. Lihasvoiman vipuvarren 

pituuteen vaikuttaa lihasten kiinnityskohdan etäisyys nivelestä. Etäisyys on erilainen eri 

lihaksilla ja eri ihmisillä. Lihaksen kiinnityskohdan etäisyyttä nivelestä voidaan arvioida 

anatomian kuvastojen ja taulukoiden avulla. Painovoiman vaikutussuoran kohtisuora etäi-

syys tukipisteestä voidaan mitata tai laskea määrittämällä kehonosan tai taakan painopis-

teen paikka. (Takala ja Nevala-Puranen 2001.)       
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Kuvio 9. Kehonosien liikkeeseen vaikuttavien voimien momenttiin liittyviä käsitteitä 
(Nurkka 2003, 21). 

 

Kehon ja kehonosien pyörimisliikkeeseen vaikuttavia voimia 

Kehon ja kehonosien pyörimisliikkeeseen nivelten ympäri vaikuttaa sisäisiä ja ulkoisia 

voimia (kuvio 9). Lihasvoimaa voidaan pitää sisäisenä voimana. Kehoon vaikuttavia ulkoi-

sia voimia ovat eri kehonosiin vaikuttavat painovoimat sekä mahdollisiin ylimääräisiin 

kuormiin tai painoihin vaikuttavat painovoimat. Lisäksi ihmisen liikkeeseen vaikuttavat 

muun muassa ulkoisina voimina tukivoima, kitkavoima, väliaineen vastus sekä sisäisinä 

voimina nivelten väliset voimat (Enoka 1994). Kyseiset voimat vaikuttavat pääasiassa ete-

nemisliikkeeseen, joten niitä ei käsitellä voiman momentin opetusjakson yhteydessä. Jos 

kehoa tarkastellaan yhtenä systeeminä, sisäiset voimat eivät voi yksin saada aikaan kehon 

painopisteen paikan tai liiketilan muuttumista ympäristön suhteen. Liikkeen aikaansaami-

seksi tarvitaan aina ulkoisia voimia kuten painovoima tai tukivoima. (Kreighbaum ja Bart-

hels 1996.) 

 

Lihasvoima   

Lihasvoiman suuruuden, suunnan ja vaikutuskohdan määrittäminen voi usein olla hanka-

laa. Lihasvoima voidaan kuvata vektorina, jonka suunta on lihaksen proksimaalisesta eli 

lähempänä vartaloa sijaitsevasta kiinnityskohdasta distaaliseen eli kauempana vartalosta 

sijaitsevaan kiinnityskohtaan. Tällöin voiman vaikutuskohta voidaan esittää pisteenä, vaik-

ka todellisuudessa lihas on kiinnittynyt tietylle pinta-alalle. (Enoka 1994.) Tarkasteltaessa 

koko kehon tai kehonosan liikettä joudutaan tarkastelemaan useiden lihasten tai lihasryh-

mien tuottamien voimien yhteisvaikutusta, sillä tavallisesti liikkeen aikaan saamiseen tarvi-

taan useita lihaksia (Enoka 1994, Kreighbaum ja Barthels 1996). 

VOIMAN MOMENTTI 

VOIMA VIPUVARSI TUKIPISTE 

PAINOVOIMA LIHASVOIMA 

PAINOPISTE 

ULKOINEN 
VOIMA 

SISÄINEN 
VOIMA 
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Lihas voi tuottaa voimaa konsentrisesti, eksentrisesti tai isometrisesti. Konsentrisessa 

ja eksentrisessä voimantuotossa lihaksen pituus muuttuu, jolloin puhutaan dynaamisesta 

voimantuotosta. Konsentrisessa voimantuotossa lihas supistuu ja lyhenee saaden aikaan 

nivelen liikkumisen. Eksentrisessä voimantuotossa lihaspituus kasvaa lihaksen tuottaessa 

voimaa samalla kun se vastustaa ulkoista voimaa. Konsentrinen voima toimii liikkeen ai-

kaansaavana ja eksentrinen voima liikettä vastustavana voimana. Isometrisessä voiman-

tuotossa lihaksen kokonaispituus pysyy muuttumattomana, jolloin puhutaan staattisesta 

voimantuotosta. Lihas tuottaa voimaa aiheuttaakseen muutoksen liiketilassa, mutta ulkoi-

nen voima vastustaa liiketilan muutosta, jolloin lihaksen kokonaispituus ei muutu. (Enoka 

1994, Kreighbaum ja Barthels 1996.) Voiman momentin opetusjaksossa tarkastellaan tasa-

painotilanteita, jolloin voimaa tuotetaan isometrisesti. 

      

Painovoima ja painopiste  

Kahden kappaleen välillä on gravitaatiovuorovaikutus, joka aiheuttaa kumpaankin kappa-

leeseen vaikuttavan yhtä suuren gravitaatiovoiman. Ilmiön yleisnimitys on gravitaatio. 

Kappaleen paino Maassa on painovoima, jolla Maa vaikuttaa kappaleeseen. Painovoima on 

verrannollinen kappaleen massaan. Painovoimalain mukaan kappaleeseen vaikuttaa paino-

voima G = mg, missä m on kappaleen massa ja g putoamisliikkeen kiihtyvyys. Painovoima 

vaikuttaa kohtisuoraan alaspäin.  

Painovoima vaikuttaa koko kappaleeseen. Kappaleella on kuitenkin piste, johon ase-

tettu painovoima korvaa kappaleen kaikkien massapisteiden painot kappaleen asennosta 

riippumatta. Tähän pisteeseen vaikuttava tukivoima kumoaa kappaleen massapisteiden 

painot. Pistettä kutsutaan painopisteeksi ja sitä pidetään kappaleen painon ajateltuna vaiku-

tuspisteenä. Systeemin painopisteen paikka voidaan määrittää laskennallisesti momenttieh-

don avulla, jolloin havaitaan, että painopisteen paikka on kappaleen osien massoilla paino-

tettu paikkojen keskiarvo eli kappaleen massakeskipiste. Massakeskipiste on kappaleen 

massan keskimääräinen paikka, jolloin systeemi tai systeemin osa voidaan laskennallisesti 

korvata systeemin tai systeemin osan massakeskipisteeseen sijoitetulla hiukkasella, jolla on 

yhtä suuri massa. Maan pinnalla kappaleen painopiste on sen massakeskipisteessä. Biome-

kaniikan ja fysioterapian kirjallisuudessa painopistettä ja massakeskipistettä käytetään 

usein synonyymeinä kuvaamaan painovoiman vaikutuskohtaa, joten myöskään voiman 

momentin opetusjaksossa painopistettä ja massakeskipistettä ei määritellä erikseen vaan 

molempia käytetään kuvaamaan kappaleen painovoiman vaikutuskohtaa.    

Kappaleen painopiste voidaan määrittää kokeellisesti etsimällä kohta, josta tuettuna 

kappale pysyy tasapainossa. Tämä kohta on kappaleen painopiste. Kappale voidaan myös 

ripustaa tasapainoon yhdestä pisteestä kerrallaan, jolloin kaikkien ripustuspisteiden kautta 

piirretyt luotisuorat leikkaavat toisensa kappaleen painopisteessä. Ihmiskehon painopiste 

on kehossa se kohta, johon painovoiman voidaan ajatella kohdistuvan. Anatomisessa pe-

rusasennossa seisovan henkilön painopiste on noin navan korkeudella lantion sisällä muu-
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tama senttimetri kolmannen lannenikaman (L3) etupuolella (Ahonen ym. 1995). Anatomi-

sella perusasennolla tarkoitetaan pystyasentoa, jossa seisotaan jalat vierekkäin, kädet varta-

lon vieressä, selkä suorassa ja pää pystyssä. Painopisteen sijainti vaihtelee yksilöllisesti ja 

muuttuu vartalon asennon muuttuessa (Galley ja Forster 1988). Kehon painopiste voi jois-

sain asennoissa sijaita myös kehon ulkopuolella (kuvio 10). 

 

 

Kuvio 10. Kehon painopisteen sijainti anatomisessa perusasennossa ja kumarruttaessa 
(Ahonen ym. 1995, 265). 

             

Tarkasteltaessa ihmisen liikettä tai kehoon kohdistuvia voimia vartalon eri asennoissa on 

välttämätöntä määrittää erikseen jokaiseen tarkasteluun liittyvään kehonosaan vaikuttava 

painovoima. Tämä edellyttää kehonosien massojen ja painopisteiden paikkojen määrittä-

mistä. Koska kehonosat eivät ole symmetrisiä ja homogeenisiä, painopisteen paikan mää-

rittäminen geometrisesti tai laskennallisesti on hyvin hankalaa. Kehonosien massojen ja 

painopisteiden paikkojen määrittämiseksi on biomekaniikassa tehty useita tutkimuksia, 

joiden tulokset esitetään taulukoissa. (Enoka 1994, Takala ja Nevala-Puranen 2001, 

Kreighbaum ja Barthels 1996.)       

 

Kehon vipujärjestelmä 

Vipu on mekaaninen alkeiskone, jonka perusmalli on jäykkä tanko, joka pääsee kiertymään 

tukipisteen tai pyörimisakselin ympäri. Vipuun vaikuttaa vähintään kaksi voimaa, jotka 

pyrkivät kääntämään vipua eri suuntiin. Kurki-Suonio ym. (1982) käyttävät vipuun vaikut-

tavista voimista nimityksiä syöttövoima ja kuorma. Kaksivartisessa vivussa syöttövoima ja 

kuorma ovat tukipisteen eri puolilla ja yksivartisessa vivussa samalla puolella.  

Kehon luuranko-lihassysteemit toimivat vipujärjestelminä, joissa luut toimivat vipui-

na ja nivelet tukipisteinä. Kehon vipujärjestelmissä vaikuttavat liikettä aktivoiva voima 

(motive force) ja vastustava voima (resistive force). Liikettä aktivoiva voima vastaa syöt-

tövoimaa ja vastustava voima kuormaa. Aktivoivana voimana konsentrisessa voiman-

tuotossa on lihasvoima (kuvio 11 a). Vastustava voima voi olla esimerkiksi painovoima. 
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Eksentrisessä voimantuotossa lihasvoima on vastustava voima ja painovoima liikettä akti-

voiva voima (kuvio 11 b). (Kreighbaum ja Barthels 1996, Roberts ja Falkenburg 1992.) 

Kehon vipujärjestelmät voidaan jakaa ensimmäisen, toisen ja kolmannen asteen vi-

pujärjestelmiin. Ensimmäisen asteen vipujärjestelmässä tukipiste sijaitsee aktivoivan voi-

man ja vastustavan voiman välissä (kuvio 11 a). Toisen asteen vipujärjestelmässä vastusta-

va voima vaikuttaa tukipisteen ja liikettä aktivoivan voiman välissä (kuvio 11 b). Kolman-

nen asteen vipujärjestelmässä aktivoiva voima vaikuttaa tukipisteen ja vastustavan voiman 

välissä. (Kreighbaum ja Barthels 1996, Roberts ja Falkenburg 1992.) Ensimmäisen asteen 

vipujärjestelmä vastaa kaksivartista vipua. Toisen ja kolmannen asteen vipujärjestelmät 

vastaavat yksivartisia vipuja. Voiman momentin opetusjakson tavoitteena ei ole opettaa 

kehon vipujärjestelmien määritelmiä ja nimityksiä, mutta vipujärjestelmät on otettu huo-

mioon laadittaessa opetusjakson esimerkkejä ja opiskelutehtäviä. Tarkoituksena on moni-

puolisesti tuoda esille esimerkkejä eri vipujärjestelmistä. Voiman momentin opetusjakson 

jälkeen opiskelijat voivat tarvittaessa muiden opintojen yhteydessä opiskella kehon vipu-

järjestelmien nimitykset ja määritelmät.    

 
a)                  b) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuvio 11. Esimerkit kehon vipujärjestelmistä: a) ensimmäisen asteen vipujärjestelmä ja b) 
toisen asteen vipujärjestelmä (Kreighbaum ja Barthels 1996, 160, 162).  

 

 

Momenttiehto 

Kappale on tasapainossa, jos se ei etene eikä pyöri. Tällöin kappaleeseen vaikuttavien 

voimien summa on nolla (voimaehto) ja kaikkien pyörimisakselien suhteen laskettujen 
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voimien momenttien summa on nolla (momenttiehto). Momenttiehto on tasapainoehto 

pyörimisliikkeen suhteen. Sen mukaan tasapainotilanteessa voimien vääntövaikutukset 

kaikkien akselien suhteen kumoavat toisensa. Jäykällä kappaleella on kolme pyörimisen 

vapausastetta, joten momenttiehtojen on täytyttävä kolmen erisuuntaisen akselin suhteen. 

Jos kappale ei alkuhetkellä pyöri, se ei myöskään momenttiehdon pätiessä lähde pyöri-

mään. Voiman momentin opetusjaksossa kehon liikkeen tarkastelu yksinkertaistetaan taso-

liikkeisiin, jolloin pyörimisellä on ainoastaan yksi vapausaste. 

Momenttiehdon avulla voidaan arvioida elimistöön vaikuttavien voimien suuruuksia 

staattisissa tilanteissa. Biomekaanisissa analyyseissä ongelmana on se, että keho on aina 

pienessä liikkeessä. Staattista analyysiä voidaan kuitenkin käyttää tilanteissa, joissa keho 

on lähellä staattista tilaa, kuten seisominen, tasapainoilu ja tiettyjen harjoitteiden tekemi-

nen. Useimmissa työhön, päivittäisiin toimintoihin ja urheilusuorituksiin liittyvissä tilan-

teissa vaaditaan dynaamista analyysiä, jossa otetaan huomioon kehon tai kehonosan liike. 

(Kreighbaum ja Barthels 1996.) Tilanteita, joissa liike suoritetaan hitaasti, kutsutaan puoli-

staattisiksi (quasistatic). Puolistaattisissa tilanteissa lihaksen mekaanista tilaa voidaan arvi-

oida staattisen analyysin avulla. (Enoka 1994.)  

Esimerkki momenttiehdon soveltamisesta fysioterapian käytännön tilanteessa esite-

tään kuviossa 12 (Kreighbaum ja Barthels 1996). Lihaskuntoharjoittelussa voidaan arvioi-

da polven koukistajalihasten eli fleksoreiden tuottamaa voimaa tasapainotilanteessa. Pol-

ven fleksorit toimivat liikettä aktivoivana voimana ja säären ja jalkaterän yhteinen paino-

voima sekä nilkkapainon painovoima ovat liikettä vastustavia voimia.      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 12. Esimerkki kehon vipujärjestelmässä vaikuttavista voimista tilanteessa, jossa 
arvioidaan polven fleksoreiden tuottamaa voimaa (mukaeltu Kreighbaum ja Barthels 1996, 
150). Fm on polven fleksoreiden tuottama voima, Gj säären ja jalkaterän painovoima ja Gp 
nilkkapainon painovoima.  
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Kuvion 12 esimerkissä polven fleksoreiden tuottama voima voidaan laskea arvioimalla 

säären ja jalkaterän painovoima Gj ja painovoiman vaikutussuoran kohtisuora etäisyys tu-

kipisteestä eli polvinivelen keskikohdasta (rj = 15 cm), nilkkapainon painovoima Gp ja 

painovoiman vaikutussuoran kohtisuora etäisyys tukipisteestä (rp = 50 cm). Säären ja jalka-

terän painovoima Gj ja nilkkapainon painovoima Gp kääntävät jalkaa tukipisteen suhteen 

myötäpäivään momenteilla MGj ja MGp. Säären ja jalkaterän massa on 4 kg ja nilkkapainon 

massa on 3 kg, joten säären ja jalkaterän painovoiman itseisarvo Gj on noin 4 kg · 10 m/s2 

= 40 N ja nilkkapainon painovoiman itseisarvo Gp on noin 3 kg · 10 m/s2 = 30 N. Tasapai-

notilanteessa polven fleksorit eli koukistajat kääntävät jalkaa polvinivelen suhteen vasta-

päivään voiman momentilla MFm. Polven fleksorit tuottavat voiman Fm ja niiden vaikutus-

kohdan rFm arvioidaan olevan noin 3 cm:n päässä polvinivelestä. Tasapainotilanteessa   
 

  Σ M = 0 

   MGj + MGp – MFm = 0    

  MFm = MGj + MGp 

                Fm  ·  rFm = Gj  ·  rj + Gp  ·  rp ,  

 

jolloin lihakset joutuvat tuottamaan voiman   

 

 Fm  =  (Gj  ·  rj + Gp  ·  rp ) /  rFm       

 Fm  ≈ (40 N · 0,15 m + 30 N · 0,50 m) / 0,03 m = 700 N.  
 

Mikäli jalka on kuvion 12 esittämällä tavalla paikallaan, mutta nilkassa ei ole nilkkapainoa, 

polven fleksoreiden tarvitsee tuottaa vain noin 200 N voima. Sovellettaessa voiman mo-

menttia ja momenttiehtoa fysioterapian käytännön tilanteisiin kehonosien massojen sekä 

painopisteiden ja tukipisteiden välisten etäisyyksien tarkkojen lukuarvojen määrittäminen 

on mahdotonta, jolloin joudutaan tekemään erilaisiin taulukoihin ja osittain epätarkkoihin 

mittauksiin perustuvia arvioita. Tämän vuoksi myös laskuissa ja esimerkeissä painovoiman 

kiihtyvyyden arvo 9,81 m/s2 pyöristetään usein 10 m/s2.       

 

 

5.2.3 Tutkimuksia voiman momenttiin liittyvistä käsityksistä 

 

Vaikka opiskelijoiden käsityksiä voiman momentista ja momenttiehdosta on tutkittu suh-

teellisen vähän, käsityksillä on tärkeä merkitys useiden tasapainoon ja pyörimisliikkeeseen 

liittyvien fysiikan sovellusten ymmärtämisessä. Voiman momentin soveltamisen kannalta 

merkitystä on myös opiskelijoiden käsityksillä painovoimasta. Tässä yhteydessä esitetään 

sellaisia painovoiman, voiman momentin ja tasapainon ymmärtämiseen liittyviä tutkimuk-
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sia ja tutkimustuloksia, jotka ovat vaikuttaneet voiman momentin opetusjakson suunnitte-

luun. 

Vaikka painovoima on opiskelijoille käytännössä tuttu käsite, siihen liittyy useita eri-

laisia virheellisiä käsityksiä. Esimerkiksi useiden opiskelijoiden mielestä painovoima kas-

vaa korkeuden kasvaessa maan pinnalta mitattuna. Opiskelijat perustelevat käsitystään 

sillä, että korkeammalta pudotettu kappale ”putoaa nopeammin”, jolloin siihen täytyy vai-

kuttaa suurempi painovoima. (Osborne 1989.) Kappaleen putoamiseen liittyvät myös käsi-

tykset siitä, että painavammat kappaleet putoavat nopeammin ja että painovoima lisääntyy 

kappaleen pudotessa (Hestenes ym. 1992). Peiponen (1999) on tutkinut lähihoitajaopiskeli-

joiden virheellisiä käsityksiä painovoimasta, joista yleisin oli, että avustamistilanteissa 

painovoimaa voidaan pienentää omalla tai potilaan toiminnalla.    

Rowlands ym. ovat tutkineet voiman momenttiin liittyviä käsityksiä ja voiman mo-

mentin ymmärtämistä pilottitutkimuksessa (Rowlands ym. 1998) ja tutkimuksessa, johon 

osallistui 417 perusopinnoissa olevaa insinööriopiskelijaa (Rowlands 1997). Pilottitutki-

mukseen osallistui 18 mekaniikan johdantokurssin käynyttä insinööriopiskelijaa. Pilottitut-

kimuksen tulosten perusteella Rowlands ym. löysivät kolme erityistä ongelmakohtaa, 

kompastuskiveä (stumbling blocks), jotka vaikuttavat voiman momentin ymmärtämiseen. 

(Rowlands ym. 1998.) 

Rowlandsin ym. (1998) mukaan opiskelijat useimmiten ymmärtävät voiman momen-

tin ja momenttiehdon tilanteissa, joissa voimat vaikuttavat pystysuoraan ja voimien vaiku-

tuskohdat ovat vaakatasossa samalla tasolla tai tilanteissa, jotka ovat selvästi symmetrisiä. 

Voiman momentin ymmärtämisen ensimmäinen kompastuskivi liittyy tilanteisiin, joissa 

voimat vaikuttavat pystysuoraan, mutta vaikutuspisteet eivät ole vaakatasossa samalla ta-

solla (kuvio 13). Ymmärtääkseen ensimmäiseen kompastuskiveen liittyvät tilanteet opiske-

lijan on pystyttävä muuttamaan mielikuvaansa siitä, että tasapaino voidaan saavuttaa aino-

astaan vaakatasossa. Vasta tämän jälkeen hän pystyy määrittämään voiman momentin 

käyttämällä kohtisuoraa etäisyyttä. (Rowlands ym. 1998, Rowlands, 1997.)   

  
In each case the rod is smoothly pivoted at its centre. The masses are in kg and the strings are light. 
The rod is held in the position shown and released. Describe what happens.  

  

  

  

  

  

  

  

  
Kuvio 13. Esimerkkejä kysymyksistä, joissa esiintyvissä tilanteissa voimat eivät vaikuta 
vaakatasossa samalla tasolla (Rowlans 1997, 339). Kuviossa punnusten massat ovat kilo-
grammoina.   
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Toiseen kompastuskiveen liittyvät tehtävät edellyttävät opiskelijaa käyttämään voiman 

vaikutussuoraa voiman sijasta. Lisäksi opiskelijan on ymmärrettävä voiman vaikutus-

suoran kohtisuora etäisyys ja käytettävä sitä tukipisteen ja voiman vaikutuskohdan välisen 

etäisyyden sijaan. Toiseen kompastuskiveen liittyvät tilanteet, joissa voimat vaikuttavat 

pystysuoraan, mutta tilanteet eivät ole symmetrisiä (kuvio 14) sekä tilanteet, joissa esiintyy 

voiman momentin ja pyörimisliikkeen käsitteellinen yhteys. Opiskelijoilla oli vaikeuksia 

ymmärtää tilanteita, joissa samanmassaiset kappaleet oli ripustettu eripituisten erittäin ke-

vyiden narujen avulla. Opiskelijat, jotka ajattelivat kuvion 14 esittämissä tilanteissa tangon 

kääntyvän myötäpäivään, sekoittivat ilmeisesti voiman suuruuden ja narun pituuden. Osa 

opiskelijoista oli sitä mieltä, että tangot kääntyvät vastapäivään, sillä vasemmanpuoleisella 

punnuksella on suurempi potentiaalienergia kuin oikeanpuoleisella punnuksella. (Row-

lands ym. 1998, Rowlands 1997.)  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 14. Esimerkki kysymyksestä, jossa esiintyvät tilanteet eivät ole symmetrisiä (Row-
lands 1997, 242, kuvio 17). 

 

Kolmannen kompastuskiven tilanteissa opiskelijan on tunnistettava voiman vaikutussuora 

ja oikea voiman vaikutuskohta (kuvio 15). Mikäli opiskelija ei tunnista voiman vaikutus-

suoraa, hän ei voi löytää voiman vaikutussuoran kohtisuoraa etäisyyttä tukipisteestä. (Row-

lands ym. 1998, Rowlands 1997.) 

 
Equal forces F, are applied to a rod smoothly pivoted at its centre O. Describe what happens in each case. 

 

 

 

 

Kuvio 15. Esimerkki kysymyksestä, jonka tilanne liittyy kolmanteen kompastuskiveen 
(Rowlands ym. 1998, 519).   
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Rowlands ym. (1998, Rowlands 1997) tiivistävät voiman momentti -käsitteen ymmärtämi-

sen kehittymistä estävät tekijät seuraaviin kohtiin:   

1. Oletus, että tangon tulee olla vaakatasossa ollakseen tasapainossa. 

2. Tilanteet, joissa ei esiinny symmetriaa.  

3. Taipumus huomata voiman vaikutuspiste voiman vaikutussuoran sijaan.  

4. Vaikeus tunnistaa oikea tankoon vaikuttava voima. 

5. Oletus, että tasaisen pyörimisnopeuden ylläpitämiseksi tarvitaan vakiovoima.   

Suomessa Viiri (2002) on tutkinut ensimmäisen vuoden insinööriopiskelijoiden voiman 

momentin ymmärtämistä ja verrannut tuloksia Rowlandsin (1997) tutkimuksen tuloksiin. 

Tutkimukseen osallistuneet ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijat (100 opiskelijaa) oli 

jaettu neljään ryhmään, joista yhden ryhmän opiskelijat olivat opiskelleet lukiossa syven-

täviä fysiikan kursseja. Vertailuryhmänä tutkimuksessa oli lukio-opiskelijoita (20 opiskeli-

jaa), jotka eivät olleet opiskelleet fysiikkaa lukiossa. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuk-

sena. (Viiri 2002.) 

Viirin (2002) tutkimuksen mukaan tulokset kaikissa viidessä ryhmässä olivat hyvin 

samankaltaisia sekä keskenään että Rowlandsin (1997) tutkimuksen tulosten kanssa. Koska 

lukio-opiskelijoiden vastaukset eivät poikenneet huomattavasti insinööriopiskelijoiden 

vastauksista, voidaan päätellä, että opiskelijoiden muodostamat ajatusmallit ovat melko 

pysyviä ja niitä on vaikea muuttaa perinteisessä opetuksessa. Yleisin väärinkäsitys Viirin 

tutkimuksen mukaan oli se, että tasapaino saavutetaan ainoastaan vaakatasossa. Esimerkik-

si kuvion 13 esittämissä tilanteissa opiskelijat väittivät tangon kääntyvän tasapainotilantee-

seen, mikä tarkoitti joko sitä, että tanko on vaakatasossa tai sitä, että punnukset ovat vaaka-

tasossa samalla tasolla. Toinen yleinen väärinkäsitys oli se, että tilanteissa, joissa punnuk-

set roikkuivat yhtä kaukana tukipisteestä eripituisten ”massattomien” narujen päissä, pi-

tempi naru aiheuttaa suuremman voiman momentin. (Viiri 2002.) 

McGinn ja Roth (1998) ovat tutkineet opiskelijoiden antamia erilaisia vastauksia vi-

pua käsitteleviin ongelmiin. Tutkimukseen osallistui 10 kuudennen ja 16 seitsemännen 

luokan oppilasta. Tutkimuksen mukaan asiayhteys ja erilaiset arvioinnin muodot vaikutti-

vat opiskelijoiden vastauksiin heidän ratkaistessaan vivun tasapainoon liittyviä ongelmia 

keskipisteestään tuetun tangon avulla. Aluksi haastattelija asetti tangon tukipisteen toiselle 

puolelle tietyn määrän punnuksia tietylle etäisyydelle, minkä jälkeen opiskelijan tehtävä oli 

asettaa tukipisteen toiselle puolelle punnuksia siten, että tanko pysyy tasapainossa vaaka-

tasossa. Tangon toiselle puolelle oli merkitty etäisyydet numeroasteikolla, kun taas tangon 

toinen puoli oli tyhjä. Opiskelijat ratkaisivat tehtäviä aluksi tangon numeroimattoman puo-

len ja tämän jälkeen tangon numeroidun puolen avulla. Opiskelijoiden vastausten ja toi-

minnan perusteella McGinn ja Roth muodostivat seuraavat toimintamallit tehtävien ratkai-

sussa: 

1) Laskutoimitus momenttiehdon avulla (paino kertaa etäisyys vasemmalla puolella 

on oltava yhtä suuri kuin paino kertaa etäisyys oikealla puolella). 
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2) Painon ja etäisyyden ”ristiinsovittaminen” (esimerkiksi jos kolme punnusta oli 

asetettu yhden pituusyksikön päähän, yksi punnus asetettiin kolmen pituusyksi-

kön päähän keskipisteestä). 

3) ”Numeroilla mässäily” (tehtävissä esiintyviä numeroita käytettiin laskutoimituk-

sissa tavalla, joka ei ollut ratkaisun kannalta tarkoituksenmukainen).   

4) Etäisyyksien vertailu (vertailtiin ainoastaan etäisyyksiä ottamatta huomioon pai-

noja tai painojen ja etäisyyksien suhteita). 

5) Etäisyyksien mittaaminen sormien avulla. 

6) Etäisyyksien arviointi näköhavainnon perusteella. 

7) Yritys ja erehdys (painoja siirrettiin eteen- tai taaksepäin kokeilemalla kunnes 

tanko pysyi tasapainossa). 

8) Umpimähkään arvaaminen (useita yrityksiä, mutta virheistä ei opittu, kuten ”yri-

tys ja erehdys” -ratkaisutavalla). 

Tutkimuksessa opiskelijat käyttivät eri ratkaisumenetelmää numeroidulla ja numeroimat-

tomalla tangolla. Kun opiskelijoilla oli käytössään tangon numeroitu puoli, kaikki opiskeli-

jat käyttivät numeroita ratkaisussaan. Opiskelijoiden osaamista arvioitiin kirjallisten vasta-

usten ja haastattelujen perusteella, jolloin havaittiin opiskelijoiden käyttävän eri ratkaisu-

menetelmiä eri tilanteissa. (McGinn ja Roth 1998.) 

Peiposen (1999) mukaan lähihoitajaopiskelijoilla on erilaisia vipuun, vipuvarteen ja 

vivun tasapainoehtoon eli momenttiehtoon liittyviä virheellisiä käsityksiä tarkasteltaessa 

selän kuormitusta nostotilanteessa. Opiskelijoilla on vaikeuksia löytää kehosta vipu ja vi-

puvarsi sekä erottaa kyseiset käsitteet toisistaan. Erityisesti vipuvarren hahmottaminen ja 

ymmärtäminen tuottavat vaikeuksia. Suurin osa opiskelijoista ei osaa soveltaa vivun tasa-

painoehtoa nostotilanteessa. 

 

 

5.3 Ensimmäinen esitutkimus 
 

Ensimmäisen esitutkimuksen (kuvio 6, vaiheet 2 ja 3) tarkka kuvaus ja tutkimustulokset on 

esitetty lisensiaattitutkielmassa (Nurkka 2003). Tässä yhteydessä esitetään ainoastaan tär-

keimpiä voiman momentin opetusjakson suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä seikkoja 

sekä tutkimustulokset, jotka ovat vaikuttaneet voiman momentin opetusjakson kehittämi-

seen.   

 

 

5.3.1 Opetusjakson suunnittelu ja toteutus 

 

Voiman momentin opetusjakson suunnitteluun vaikuttivat kasvatustieteen laudaturtutkiel-

man (Nurkka 2000) tutkimustulokset, kirjallisuuteen tutustuminen, keskustelut kuntou-
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tusalan opettajien kanssa sekä tutkijan oma kokemus fysiikan opettajana. Kasvatustieteen 

laudaturtutkielmassa selvitettiin, miten fysioterapeuttikoulutuksen fysiikan opetus on sisäl-

lön ja työtapojen suhteen toteutettava, jotta se parhaiten vastaa fysioterapeuttien ja fysiote-

rapian opiskelijoiden tarvitsemia valmiuksia. Tutkimuksen mukaan fysiikan opintojen to-

teutuksessa tärkeimpänä seikkana pidettiin käytännönläheisyyttä ja suosituin fysiikan ope-

tuksen työtapa fysioterapeuttikoulutuksessa oli ongelmanratkaisu käytännön tehtävien 

avulla. (Nurkka 2000.)  

Kirjallisuuden avulla tutkija tutustui erilaisiin teoreettisiin näkemyksiin oppimisesta 

ja opetuksen työtavoista sekä fysioterapian opinnoissa tarvittavista fysiikan tiedoista. Ope-

tusjakson suunnitteluun vaikuttavia tausta-ajatuksia ja oppimisnäkemyksiä olivat ongelma-

perustainen oppiminen, kokemuksellinen oppiminen, tilannesidonnainen oppiminen, sosi-

aalinen vuorovaikutus ja yhteistoiminnallisuus sekä kokeellisuuden merkitys fysiikan ope-

tuksessa.    

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella voiman momentin opetusjakson tärkeimmäk-

si työtavaksi valittiin ongelmanratkaisu fysioterapian käytännön tilanteisiin liittyvien opis-

kelutehtävien avulla. Opiskelutehtävät ratkaistiin 4 - 5 opiskelijan ryhmissä. Ryhmät muo-

dostettiin alkukyselyn tulosten perusteella siten, että ryhmistä tuli mahdollisimman hetero-

geenisiä. Opiskelutehtävien ratkaisemisen lisäksi opiskelijat osallistuivat kokeelliseen 

työskentelyyn ja esittelivät muille ryhmille opiskelutehtävänsä ratkaisun.  

Fysioterapian käytännön tilanteisiin liittyvät opiskelutehtävät laadittiin kahden työ-

elämässä olevan fysioterapeutin ja kahden kuntoutusalan opettajan haastattelujen perusteel-

la. Haastattelujen tarkoituksena oli selvittää sellaisia käytännön tilanteita ja sovelluksia, 

joissa fysioterapeutti tarvitsee tietoa voiman momentista ja momenttiehdosta. Viiden erilai-

sen opiskelutehtävän aiheiksi valittiin tilanteet, jotka esiintyivät vähintään kahdessa haas-

tattelussa ja joiden ajattelin olevan tuttuja ensimmäisen lukukauden fysioterapeuttiopiskeli-

joille. Opiskelutehtävien käytännön tilanteet liittyivät kuntoutustilanteisiin, nostamiseen ja 

työasentoon.  

Kahdeksan oppitunnin mittainen voiman momentin opetusjakso toteutettiin neljänä 

kaksoistuntina (taulukko 9). Opiskelijoille annettiin opetusjakson alussa kirjallinen suunni-

telma opetusjakson ajoituksesta ja oppituntien sisällöistä. Lisäksi jokaiselle ryhmälle an-

nettiin ryhmän yhteinen opiskelumateriaali, joka sisälsi fysioterapian ja biomekaniikan 

kirjoista kerättyjä erilaisia fysioterapiaan liittyviä esimerkkejä voiman momentista ja mo-

menttiehdosta sekä taulukon eri kehonosien massoista ja kuvan kehonosien painopisteiden 

paikoista.  

 



 

 83  

Taulukko 9. Voiman momentin opetusjakson kaksoistuntien sisällöt. 
 

 

1. kaksoistunti 

 

2. kaksoistunti 

 

3. kaksoistunti 

 

4.kaksoistunti 

� ryhmien muodostami-
nen 

� opiskelutehtävien jako 
(jokaiselle ryhmälle an-
nettiin erilainen fysiote-
rapian käytännön tilan-
teisiin liittyvä opiskelu-
tehtävä) 

� työskentely pienryh-
missä (voiman momen-
tin käsitteiden opiskelu, 
ryhmätyöskentelyn 
suunnittelu ja  opiskelu-
tehtävään tutustuminen)  

� opiskelutehtävän ratkai-
semista pienryhmissä 
(opettaja toimii ohjaa-
jana)  

� kokeellinen työskentely 
pienryhmissä keskipis-
teestään tuetun tangon 
ja pyörivän levyn avulla 
kirjallisten ohjeiden 
mukaan  

 
 

� opiskelutehtävän ratkai-
semista pienryhmissä 
(opettaja toimii ohjaa-
jana) 

� keskustelu opettajan 
kanssa opiskelutehtävän 
ratkaisun etenemisestä 
ja mahdollisista ongel-
makohdista 

 
 

� jokainen ryhmä esitti 
muille ryhmille opiske-
lutehtävän ratkaisunsa 

� lyhyt keskustelu jokai-
sen esityksen jälkeen 

� kuntoutusalan opettaja 
mukana keskustele-
massa opiskelutehtävi-
en ratkaisuista  

 
 
 
 

 

Voiman momentin opetusjakson lopussa opiskelijat saivat soveltaa tietojaan ja ongelman-

ratkaisutaitojaan itsenäisesti tehtävään kokeelliseen tutkimustehtävään (Lavonen ja Meisa-

lo 1997, 181): Punnitse viivain ja rakenna siitä vaaka. Miten voit käyttää tätä vaakaa pien-

ten esineiden punnitsemiseen? Kuinka painava on pyyhekumisi? Kokeellisen tutkimusteh-

tävän sai ratkaista yksin tai korkeintaan neljän opiskelijan ryhmissä. Tehtävän ratkaisu piti 

palauttaa kirjallisena opettajalle. Ratkaisua ei arvioitu, mutta opiskelijat saivat ratkaisus-

taan kirjallisen palautteen ennen loppukyselyä.  
 

Ongelmaperustainen oppiminen 

Ongelmaperustaisen oppimisen (problem-based learning, PBL) valintaan voiman momen-

tin opetusjakson tausta-ajatukseksi vaikutti se, että syksyllä 2001 Etelä-Karjalan ammatti-

korkeakoulun fysioterapian koulutusohjelman opetussuunnitelmassa siirryttiin ongelmape-

rustaiseen oppimiseen. Poikelan (1998) mukaan ongelmaperustainen oppiminen on etenkin 

ammatillisessa koulutuksessa koko opetussuunnitelman tasolla vaikuttava oppimisen ja 

opettamisen organisoinnin strategia. Suomenkielisessä kirjallisuudessa problem-based 

learning voidaan kääntää myös ongelmalähtöiseksi oppimiseksi (OLO) (vrt. Boud ja Feletti 

1999). 

Ongelmaperustaisessa oppimisessa lähtökohtana on konkreettiseen ammatilliseen 

käytäntöön liittyvä ongelmallinen tilanne tai pulma. Oppimisen ytimenä on ajatus ammatil-

lisesta käytännöstä nousevien ongelmien kautta oppimisesta eli jatkuva teoreettisen ja käy-

tännöllisen aineksen sekä eri tieteenalojen integroiminen. Ongelmaperustaisessa oppimi-

sessa opetus järjestetään pienryhmissä, joissa ongelmia käsitellään yhdessä. (Poikela 

1998.) Poikelan (1998) mukaan ongelmaperustaista oppimista perustellaan kognitiivisilla 

ja kokemuksellisilla oppimisnäkemyksillä, joihin kuuluvat muun muassa konstruktivismi, 
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situationaalinen eli tilannesidonnainen oppiminen, kognitiivinen mallioppiminen ja koke-

muksellinen oppiminen.  

Työtavalla, jossa opiskelijat ratkaisevat ryhmissä käytännön tilanteisiin liittyviä opis-

kelutehtäviä, on yhteisiä piirteitä myös Hakkaraisen ym. (2000) esittämän tutkivan oppimi-

sen kanssa. Hakkaraisen ym. (2000) mukaan ongelmalähtöinen oppiminen on tutkivan op-

pimisen käytännön sovellus. Ongelmaperustaisessa oppimisessa ja tutkivassa oppimisessa 

korostetaan opiskelijoiden aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta, ryhmätyöskentelyn vuorovai-

kutuksellista merkitystä sekä asiantuntijuuden jakamista (Hakkarainen ym. 2000, Poikela 

1998). Fisherin (1990) mukaan ongelmanratkaisu kehittää luovaa ja kriittistä ajattelua sekä 

antaa oppilaille mahdollisuuden jakaa ajatuksia ja työskennellä tehokkaasti toisten kanssa. 

Lopputulokseen pääseminen auttaa kehittämään itseluottamusta. (Fisher 1990.) Ensimmäi-

sessä esitutkimuksessa käytetty voiman momentin opiskelun työtapa eroaa ongelmaperus-

taisesta oppimisesta ja tutkivasta oppimisesta siinä, että ongelmaperustaisessa oppimisessa 

ja tutkivassa oppimisessa opiskelijat asettavat itse tiettyyn kontekstiin liittyviä ongelmia. 

 

Kokemuksellisuus 

Kokemuksellista oppimista voidaan Kolbin (1984) mukaan luonnehtia jatkuvaksi koke-

mukseen perustuvaksi tiedonluomisprosessiksi, jossa oppiminen ymmärretään prosessiksi 

eikä pelkästään lopputuloksiksi. Oppimisprosessissa tietoa luodaan kokemuksia muunta-

malla. Lewinin mallissa kokemuksellinen oppiminen kuvataan nelivaiheisena syklinä, jos-

sa lähtökohtana ovat omakohtaiset kokemukset ja toiminta. Kokemusten perusteella teh-

dään havaintoja, ja kokemuksia reflektoidaan siten, että kokemukset voidaan ymmärtää ja 

hahmottaa laajemmassa perspektiivissä. Havaintojen ja oivallusten avulla syvennetään 

vanhoja käsitteitä ja muodostetaan uusia abstrakteja käsitteitä ja yleistyksiä. Lopuksi uutta 

käsitystä tai teoriaa kokeillaan ja etsitään siihen palautetta. Tämän jälkeen nelivaiheinen 

prosessi voidaan käydä uudelleen läpi. (Kolb 1984, Rauste-von Wright ja von Wright 

1994, Sahlberg ja Leppilampi 1994, von Wright ja Rauste-von Wright 1992.)  

Kolbin kokemusoppimisen syklissä Lewinin malliin on lisätty kokemusten ymmär-

tämisen ja muuntamisen ulottuvuudet. Ymmärtämisen dimensiossa on kysymys siitä, missä 

määrin oppiminen on tiedostamatonta, intuitiivista kokemista ja missä määrin yleistämällä 

tapahtuvaa tiedostettua käsitteiden ymmärtämistä. Kokemusten muuntamisen ulottuvuus 

sisältää aktiivista toimintaa ja omakohtaista havainnoivaa pohdintaa. (Kolb 1984, Sahlberg 

ja Leppilampi 1994.)  

Kokemuksellisuudella oli tärkeä merkitys työtavassa, jossa opiskelijat selvittivät kä-

sitteitä käytännön tilanteisiin liittyvien opiskelutehtävien avulla. Opiskelijat keskustelivat 

ryhmissä omista kokemuksistaan, minkä jälkeen he selvittivät tilanteisiin liittyviä käsitteitä 

aktiivisen toiminnan avulla. Opiskelutehtävien tilanteet laadittiin siten, että opiskelijat voi-

vat hyödyntää aikaisempia kokemuksiaan, tehdä tilanteista havaintoja ja muodostaa koke-

muksia omakohtaisten kokeilujen avulla. Opiskelijat muodostivat kokemukseen perustu-
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vista tiedoista uusia käsityksiä ja yleistyksiä, joita voitiin soveltaa uusiin käytännön tilan-

teisiin. Olennaista on käsitteiden ja teorioiden ymmärtäminen kokemusten muuntamisen 

kautta. Sosiaalinen vuorovaikutus ja omakohtainen kokemus voivat auttaa opiskelijaa ref-

lektoimaan oppimaansa.            
 

Tilannesidonnaisuus 

Situationaalisen eli tilannesidonnaisen oppimisen teoria korostaa oppimisen olevan sidok-

sissa siihen toimintaan, kontekstiin ja kulttuuriin, jossa tietoa opitaan ja käytetään. Oppi-

misprosessin tilannesidonnaisuus merkitsee sitä, että jotakin opitaan aina jossakin – mitään 

ei opita ”yleensä”. (Brown, Collin ja Duguid 1989, Hakkarainen ym. 2000, Rauste-von 

Wright ja von Wright 1994.) Tilannesidonnaisen oppimisen teoria voidaan yhdistää muun 

muassa Vygotskyn oppimisnäkemykseen ja sosiokulttuurisiin lähestymistapoihin (Tynjälä 

1999).  

Tilannesidonnaisen näkökulman mukaan oppimistilanteiden on muistutettava mah-

dollisimman paljon tilanteita, joissa eri alojen asiantuntijat ratkaisevat ongelmia ja joissa 

taitoja myöhemmin käytetään. Oppiminen ei ole yhteyksistään irrotettujen tietojen ja taito-

jen välittämistä vaan sosiaalinen kulttuuriin kasvamisen prosessi. (Brown ym. 1989, Hak-

karainen ym. 2000, Lave ja Wenger 1991.) Tässä tutkimuksessa tilannesidonnainen oppi-

minen otettiin huomioon opiskelutehtävien laadinnassa. Lähtökohtana oli ammatilliseen 

käytäntöön liittyvä ongelmallinen tilanne, joka mahdollisimman paljon vastasi todellista 

tilannetta. Tarkoituksena oli, että opiskelijat soveltavat opiskeltavia asioita fysioterapian 

ammatilliseen käytäntöön jo opiskelutilanteessa, jolloin asioita ei opiskella tiedon käytöstä 

irrallisina fysiikan aiheina.  
 

Sosiaalinen vuorovaikutus ja yhteistoiminnallisuus 

Rauste-von Wrightin ja von Wrightin (1994) mukaan opiskelijat tulevat tietoisiksi omista 

tulkinnoistaan ja oppivat reflektoimaan ajatuksiaan selittäessään ja perustellessaan tulkin-

tojaan muille. Omien ajatusten ja uskomusten ilmaiseminen auttaa opiskelijoita lisäämään 

metakognitiivista tietoisuutta (Vosniadou ja Ioannides 1998). Pienissä ryhmissä opiskeli-

joilla on mahdollisuus esittää omia kysymyksiä, vastata muiden esittämiin kysymyksiin, 

keskustella mielipiteistä ja etsiä yhteisiä ratkaisuja. Opiskelija voi vuorovaikutuksessa tois-

ten kanssa kehittää kykyään ilmaista omia ajatuksiaan ja opettaa muita ryhmän jäseniä. 

(Tobin, Tippins ja Gallard 1994.) Ajatusten ja kokemusten jakaminen auttaa ymmärtämään 

asioita eri näkökulmista (Jones ja Carter 1998).  

Yhteistoiminnallinen oppiminen voidaan määritellä opiskelumuodoksi, jossa kaikilla 

ryhmän jäsenillä on yhteinen tehtävä ja tavoite. Opiskelijoiden välillä on positiivinen kes-

kinäinen riippuvuus eli opiskelijat tuntevat, että he voivat saavuttaa oppimistavoitteensa 

vain, jos muut ryhmän jäsenet saavuttavat tavoitteensa. (Johnson ja Johnson 1987, Tynjälä 
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1999.) Oppimisessa korostuvat kognitiivisten oppimistulosten lisäksi itsetunnon, sosiaalis-

ten ryhmätyötaitojen ja oppimisstrategioiden kehittyminen. (Sahlberg ja Leppilampi 1994.)  

Sosiaalisella vuorovaikutuksella ja yhteistoiminnallisuudella oli voiman momentin 

opetusjaksossa tärkeä merkitys, sillä opiskelijat ratkaisivat käytännön tilanteisiin liittyviä 

opiskelutehtäviä pienissä ryhmissä yhteisen materiaalin avulla. Jokaisella ryhmällä oli yh-

teinen tavoite, johon ryhmän jäsenet pyrkivät yhteistoiminnan ja keskustelujen avulla. 

Ryhmän toiminnan jäsentämiseksi opiskelijat valitsivat jokaiselle ryhmän jäsenelle tietyn 

roolin. Ryhmän jäsenten rooleja ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kirjuri, tarkistaja 

ja rohkaisija.  

Ryhmien valintaan vaikuttivat Vygotskyn ajatukset lähikehityksen vyöhykkeestä. 

Ryhmät valittiin opiskelijoiden alkukyselyn vastausten ja aikaisempien fysiikan opintojen 

perusteella siten, että jokaisessa ryhmässä oli eritasoisia opiskelijoita. Tällöin aikaisemmil-

ta tiedoiltaan vahvemmat opiskelijat voivat tukea heikompien opiskelijoiden oppimista ja 

selkeyttää samalla omia ajatuksiaan tehtävästä ja opiskeltavista käsitteistä. Heikommat 

opiskelijat voivat tuoda uusia näkökulmia tehtävään ja ongelmanratkaisuun. Myös Hoga-

nin, Nastasin ja Pressleyn (2000) ajatukset tukevat opiskelijoiden aikaisempien tietojen 

suhteen heterogeenisten ryhmien muodostamista, sillä heidän mukaansa opiskelijaryhmät 

pitäisi muodostaa mahdollisimman heterogeenisiksi muun muassa aikaisempien tietojen, 

ajattelun taitojen ja sinnikkyyden suhteen.        

 

Kokeellisuus 

Fysiikka on kokeellinen ja eksakti tiede. Kokeellisuus fysiikassa tarkoittaa sitä, että luon-

nonilmiöitä koskevat havainnot ja mittaukset ovat kaiken fysikaalisen tiedon perusta. 

Luonnontieteellisen tiedon ja tiedonhankintamenetelmän ymmärtäminen edellyttää kokeel-

lisuutta myös opetuksessa. (Kurki-Suonio ja Kurki-Suonio 1994.)  

Kokeellisuudella on erilaisia tavoitteita opetuksen tavoitteiden ja kokeellisen työs-

kentelyn toteutustavan mukaan. Olennaista on, että kokeellinen työskentely on osa jäsen-

neltyä kokonaisuutta ja sillä on opiskelijoita motivoiva tehtävä (Lavonen ja Meisalo 1997). 

Kokeellisuus ei saa olla itsetarkoitus, vaan sen täytyy liittyä toivottujen oppimistulosten 

saavuttamiseen (Gott ja Duggan 1996). Kokeellinen työskentely voidaan Gottin ja Dugga-

nin (1995) mukaan jakaa viiteen eri lajiin: taidot (skills), havainnointi (observation), kek-

siminen (enquiry), havainnollistaminen ja todentaminen (illustration) sekä tutkiminen (in-

vestigation). Rajat kokeellisen työskentelyn lajien välillä eivät ole tarkkoja, vaan kokeelli-

nen toiminta voi sisältää useamman kuin yhden näkökulman. 

Voiman momentin opetusjaksossa kokeellisuutta toteutettiin kahdella tavalla: osana 

käytännön tilanteisiin liittyviä ongelmanratkaisutehtäviä ja kokeellisen tutkimustehtävän 

yhteydessä. Ongelmanratkaisutehtäviin liittyvän kokeellisen työskentelyn tärkeimmät lajit 

olivat keksiminen sekä havainnollistaminen ja todentaminen. Kirjallisten ohjeiden mukaan 

suoritetun kokeellisen työskentelyn yhtenä tavoitteena oli havainnollistaa ja selkeyttää voi-
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man momenttiin liittyviä käsitteitä kuten voiman vaikutussuoran kohtisuora etäisyys ja 

tasapaino. Opiskelijat ”keksivät” momenttiehdon ja havainnollistavat siihen liittyviä käsit-

teitä tangon ja pyörivän levyn avulla. Kokeellisen työskentelyn ohjeet muokattiin Lavosen 

(1991, 67 - 68) esittämistä kokeellisen työskentelyn ohjeista. 

Kokeellisessa tutkimustehtävässä kokeellisen työskentelyn lajina oli tutkiminen, jon-

ka tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisuus käyttää käsitteitä, kognitiivisia prosesseja 

ja taitoja ratkaista ongelmia (Gott ja Duggan 1995). Opiskelijat sovelsivat uudessa ongel-

manratkaisutehtävässä käsitteitä ja lakeja, jotka he olivat oppineet ratkaistessaan käytännön 

tilanteisiin liittyviä opiskelutehtäviä.  

 

 

5.3.2 Opetusjakson kehittämiseen vaikuttavia tutkimustuloksia 

 

Voiman momentin oppimiseen liittyviä ongelmakohtia 

Ensimmäisen esitutkimuksen perusteella fysioterapian opiskelijoiden voiman momentin ja 

momenttiehdon oppimisessa ja soveltamisessa oli useita ongelmakohtia, joihin voiman 

momentin opetusjakson kehittämisessä on kiinnitettävä huomiota. Ongelmakohtien painot-

taminen ja selventäminen auttaa kaikkia opiskelijoita opiskelijoiden fysiikan tietojen lähtö-

tasosta riippumatta, sillä tutkimuksessa kaikilla opiskelijoilla oli joitain ongelmakohtia 

voiman momentin ymmärtämisessä tai soveltamisessa. Kenelläkään opiskelijoista ei lop-

pukyselyn oikeiden vastausten suhteellinen osuus maksimipistemäärästä ollut yli 80 % ja 

ainoastaan kuudella opiskelijalla oikeiden vastausten suhteellinen osuus oli vähintään 70 

%. Yhdeksän opiskelijan oikeiden vastausten suhteellinen osuus oli alle 50 %.  

Ensimmäisen esitutkimuksen perusteella opiskelijoiden oppimisen tukemiseksi voi-

man momentin opetuksessa on otettava huomioon seuraavat voiman momentin oppimiseen 

ja soveltamiseen liittyvät ongelmakohdat (Nurkka 2003, Nurkka 2005): 

1) Tilanteet, joita ei voida tarkastella vaakatasossa. 

2) Massan ja voiman käsitteiden selventäminen ja erottaminen toisistaan. 

3) Voiman ja voiman momentin käsitteiden ja yksiköiden selventäminen ja erotta-

minen toisistaan. 

4) Painovoiman vaikutuskohdan määrittäminen. 

5) Painopisteen ja tukipisteen selventäminen ja erottaminen toisistaan. 

6) Vipuvarren ymmärtäminen voiman vaikutussuoran kohtisuorana etäisyytenä tu-

kipisteestä.  

Opiskelijoiden alku- ja loppukyselyjen vastauksissa esiintyneiden tasapainoon liittyvien 

intuitiivisten käsitysten mukaan tasapaino voidaan saavuttaa ainoastaan vaakatasossa ja 

tangon vino lähtöasento aiheuttaa tangon keinumisen. Intuitiiviset käsitykset ovat hyvin 

pysyviä arkikäsityksiä, jotka muodostuvat opiskelijan kokemusten perusteella (Hakkarai-

nen ym. 2000, Howe 1996). Fischbeinin (1987) mukaan intuitiivista tietoa pidetään itses-
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tään selvänä, joten intuitiiviset käsitykset ovat erittäin pysyviä, vaikka niiden virheellisyys 

voidaan selvästi osoittaa. Tasapainoon liittyvien intuitiivisten käsitysten pysyvyyttä kuvaa 

se, että jotkut opiskelijat pohtivat loppukyselyn jälkeen tehdyissä haastatteluissa, että yhtä 

suurten punnusten ja etäisyyksien perusteella tangon pitäisi jäädä vinoon asentoon, mutta 

olivat silti sitä mieltä, että se ei ole mahdollista.   

Tutkimustulosten mukaan fysioterapian opiskelijoilla oli vaikeuksia määrittää ke-

honosan painovoiman vaikutuskohta eli painopiste. Lisäksi osa opiskelijoista sekoitti kes-

kenään käsitteet painopiste ja tukipiste. Painopisteen ja tukipisteen paikkojen määrittämi-

nen oli vaikeaa erityisesti tilanteessa, jossa tukipiste ei ollut keskellä.  

Osa fysioterapian opiskelijoista sekoitti massan ja voiman käsitteet keskenään laski-

essaan voiman momenttia. Osalle opiskelijoista myöskään ero voiman ja voiman momen-

tin välillä ei ollut täysin selvä. Opiskelijat perustelivat loppukyselyn vastauksiaan esimer-

kiksi tasapainotilanteessa vaikuttavien yhtä suurien voimien avulla tai siten, että voimat 

kumoavat toisensa, vaikka ratkaisivat tehtävät oikein laskemalla voiman momentit tukipis-

teen molemmilla puolilla. Voiman momentista käytettiin myös nimitystä vääntövoima. 

Voiman ja voiman momentin käsitteiden sekoittaminen ilmeni lisäksi opiskelijoiden rat-

kaisuissaan käyttämien suureiden yksiköissä. Haastatteluissa opiskelijat kertoivat, että fy-

sioterapian kirjallisuudessa voiman momentista käytettävät erilaiset nimitykset, esimerkik-

si vääntömomentti ja kiertomomentti aiheuttivat hämmennystä. Tämä on saattanut aiheut-

taa sekaannuksia myös voiman ja voiman momentin käsitteissä. 

Ensimmäisen esitutkimuksen mukaan vipuvarren määrittäminen ja vipuvarren merki-

tyksen ymmärtäminen oli vaikeaa useille opiskelijoille. Vipuvarren määrittäminen oli eri-

tyisen vaikeaa tilanteissa, joissa voiman vaikutuspisteen sijaan jouduttiin käyttämään voi-

man vaikutussuoraa. Myös vipuvarren ymmärtäminen voiman vaikutussuoran kohtisuorana 

etäisyytenä tuotti hankaluuksia. Opiskelijat käyttivät vipuvartena esimerkiksi punnusten 

ripustusnarujen pituuksia tai tietyn kehonosan pituutta kehonosan asennosta riippumatta.  

Opiskelijoiden vaikeus hahmottaa tasapainoa tilanteissa, joita ei voida tarkastella 

vaakatasossa, saattoi vaikuttaa siihen, että opiskelijat eivät osanneet määrittää vipuvartta 

näissä tilanteissa. Myös käsitys, jonka mukaan vipuvarsi on vaakasuorassa voiman suun-

nasta riippumatta, vaikeuttaa vipuvarren ymmärtämistä. Sen sijaan vipuvarsi ymmärrettiin 

hyvin tilanteissa, joissa tanko oli vaakatasossa ja voimat vaikuttivat pystysuoraan. Fysiote-

rapian käytännön sovelluksissa tilanteita tarkastellaan harvoin vaakatasossa eivätkä kaikki 

voimat vaikuta pystysuoraan. Tämän vuoksi osalle opiskelijoista käytännön sovellusten 

ymmärtäminen saattoi olla vaikeaa.  

 

Voiman momentin opetusjakson arviointia 

Opetusjakson toteutuksessa kokeellisuudella ja opiskelijoiden omalla toiminnalla oli tärkeä 

merkitys. Opiskelijat olivat tyytyväisiä siihen, että he saivat itse tehdä mittauksia ja pohtia 

ryhmissä kokeellisen työskentelyn tehtäviä. Kokeellisen työskentelyn tehtävät oli laadittu 
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siten, että opiskelijoilla oli mahdollisuus kokeilla alkukyselyn vastauksissa esiintyneiden 

ennakkokäsitysten pätevyyttä käytännössä. Samalla he huomasivat virheitä tai epätark-

kuuksia ennakkokäsityksissään. Tämä ilmeni muun muassa siinä, että loppukyselyssä 

opiskelijat osasivat soveltaa momenttiehtoa vaakatasossa tasapainossa olevaan tankoon 

liittyvissä tilanteissa. Kukaan opiskelijoista ei käyttänyt alkukyselyn vastauksissa esiinty-

neitä tukipisteen oikealla ja vasemmalla puolella olevien punnusten määrien erotukseen 

perustuvia omia laskusääntöjä ja ainoastaan yksi opiskelija perusteli vastauksensa ”suh-

teen” avulla. Suurin osa opiskelijoista osasi loppukyselyssä myös tehtävän, jossa selvitet-

tiin punnusten ripustusnarujen pituuden vaikutusta tangon tasapainoon. 

Voiman momentin opetusjaksossa sosiaalisella vuorovaikutuksella oli tärkeä merki-

tys. Ryhmätyöskentely osoittautui hyväksi työskentelytavaksi sekä opiskelijoiden käsitys-

ten mukaan että opettajan näkökulmasta. Ainoastaan yhden opiskelijan mielestä ryhmä-

työskentely ei ollut hyvä työtapa voiman momentin opiskelussa. Joillakin ryhmillä ryhmän 

jäsenten yhteisen ajan sopiminen oppituntien ulkopuolella oli ongelmallista.  

Ryhmissä opiskelijat toimivat aktiivisesti oman ja muiden ryhmän jäsenten oppimi-

sen edistämiseksi. Opiskelijoiden käsityksissä tuli esiin sosiaalisen vuorovaikutuksen ja 

keskustelun merkitys yksittäisen opiskelijan ajatteluun ja oppimiseen. Myös opiskelijoiden 

yhteistoiminnallisuus käytännön tilanteisiin liittyvien opiskelutehtävien ratkaisemisessa 

tuli esiin opiskelijoiden kuvaillessa ryhmänsä työskentelyä. Opiskelijoiden mukaan yhtä 

ryhmää lukuun ottamatta ryhmän jäsenet toimivat yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttami-

seksi ja vuorovaikutus ryhmän jäsenten välillä oli monipuolista ja avointa. Joidenkin opis-

kelijoiden mukaan ryhmässä asioita selitettiin niin kauan, että kaikki ryhmän jäsenet ym-

märsivät asian.  

Opiskelijoiden mukaan ryhmäjako siten, että ryhmiin valittiin fysiikan tiedoiltaan 

eritasoisia opiskelijoita, onnistui hyvin eikä ryhmien toimintaan vaikuttanut kielteisesti se, 

että opiskelijat eivät saaneet valita ryhmiä itse. Onnistunut ryhmäjako näkyi myös ryhmien 

työskentelyssä. Ajatus Vygotskyn lähikehityksen vyöhykkeestä tuli esiin opiskelijoiden 

selittäessä oman ryhmänsä toimintaa. Opiskelijat kokivat myönteiseksi asiaksi sen, että 

ryhmässä oli opiskelijoita, jotka ymmärsivät asiat helposti ja nopeasti ja osasivat selittää 

asian muille ryhmän jäsenille. Opiskelijat kertoivat myös itse oppineensa selittäessään asi-

oita toisille. Osalle opiskelijoista oman opiskelutehtävän asiat selkiintyivät opiskelutehtä-

vien ratkaisujen esitystilanteessa. 

Ensimmäisen esitutkimuksen perusteella opiskelijat olivat tyytyväisiä fysioterapian 

käytännön tilanteisiin liittyviin opiskelutehtäviin niiden käytännönläheisyyden vuoksi. He 

pitivät opiskelutehtäviä mielenkiintoisina ja tärkeinä tulevan ammattinsa kannalta. Esimer-

kiksi osa ryhmistä pohti opiskelutehtäviä laajemmin kuin pelkästään fysiikan kannalta ja 

opiskelijoiden palautteen mukaan tehtävissä voisi vielä enemmän yhdistää muiden ainei-

den tietoja tehtävän ratkaisuun. Opiskelijoiden palautteessa tuli myös esiin omien koke-

musten hyödyntäminen tehtävän ratkaisussa. Esimerkiksi eräs opiskelija kirjoitti ryhmänsä 
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jäsenten kertoneen omia kokemuksiaan nostamisesta ja erilaisista nostotavoista ennen opis-

kelutehtävän ratkaisemisen aloittamista.  

Pintrichin, Marxin ja Boylen (1993) mukaan opiskelijoiden on helpompi sitoutua 

avoimiin tehtäviin kuin tehtäviin, joihin on yksi ainoa oikea vastaus. Tehtävien on myös 

oltava opiskelijan tasoon nähden sopivalla vaikeustasolla (Bransford, Brown ja Cocking 

2000). Käytännön tilanteisiin liittyvät opiskelutehtävien avoimuus aiheutti joissain ryhmis-

sä hämmennystä. Opiskelijat kaipasivat opettajalta selviä ohjeita siitä, mitä heidän pitää 

tehdä. Myös opiskelutehtävien vaikeustaso vaikutti opiskelijoiden aktiivisuuteen. Opiske-

lutehtävä vaikutti joistakin opiskelijoista aluksi liian vaikealta, joten heidän mielenkiinton-

sa tehtävää kohtaan väheni eivätkä he olleet riittävän motivoituneita tehtävän ratkaisemi-

seen. 

Opiskelijat esittivät toisistaan poikkeavia mielipiteitä käytännön tilanteisiin liittyvien 

opiskelutehtävien ratkaisujen esityksistä ja niiden merkityksestä yksittäisen opiskelijan 

oppimiseen. Osa opiskelijoista piti toisten ryhmien esityksiä voiman momentin oppimisen 

kannalta hyvinä. Osa opiskelijoista oli sitä mieltä, että muiden ryhmien esityksistä ei ollut 

heille hyötyä. Joidenkin opiskelijoiden arvioinneissa oman ryhmän esitystä pidettiin hyvä-

nä oppimistilanteena. Esityksiä tai opiskelutehtävien ratkaisuja ei arvioitu numeerisesti 

eivätkä opiskelijat saaneet opettajalta kirjallista palautetta ratkaisustaan.  

Opettajan näkökulmasta opiskelutehtävien ratkaisujen esitystilanne oli kiireinen eikä 

tehtäviin ehditty perehtyä kunnolla. Opiskelijoilta pyydettiin palautetta jokaisen esityksen 

jälkeen, mutta opiskelijat eivät esittäneet kysymyksiä tai kommentteja muiden ryhmien 

esityksistä. Myöskään kuntoutusalan opettajan läsnäoloa esitystilanteessa ei hyödynnetty 

tarpeeksi. Palautteessa osa opiskelijoista toivoi opettajan esittämää arviointia ja tehtävien 

yhteistä käsittelyä esitysten jälkeen. 

Työtapa, jossa opiskelijat pohtivat käytännön tilanteisiin liittyviä opiskelutehtäviä 

pienissä ryhmissä, osoittautui ensimmäisen esitutkimuksen perusteella voiman momentin 

opetusjaksossa sekä opiskelijoiden että opettajan näkökulmasta hyväksi työtavaksi suu-

rimmalle osalle opiskelijoista. On kuitenkin huomattava, että esimerkiksi opiskelijoiden 

metakognitiivisissa tiedoissa ja taidoissa sekä itseohjautuvuudessa on suuria eroja. Opiske-

lijoilla on myös aikaisempien opiskelukokemuksiensa perusteella erilaisia opiskelutottu-

muksia ja uskomuksia oppimisesta ja opiskelusta. Nämä vaikuttavat siihen, miten opiskeli-

ja kokee tietyn työtavan edistävän omaa oppimistaan. Ensimmäisessä esitutkimuksessa osa 

opiskelijoista piti työtapaa erittäin hyvänä, koska he saivat itse vaikuttaa omaan oppimi-

seensa. Osa opiskelijoista kaipasi enemmän opettajajohtoista opetusta. 

Voiman momentin opetusjakson kehittämisessä on kiinnitettävä enemmän huomiota 

siihen, että kaikki työtavat eivät edistä kaikkien opiskelijoiden oppimista samalla tavalla. 

Esimerkiksi opiskelijoiden mieltymykset erilaisiin työskentelytapoihin saattavat vaikeuttaa 

ryhmän toimintaa (Tynjälä 1999). Tämän vuoksi opetuksessa pitäisi käyttää useita erilaisia 

työtapoja ja esimerkiksi hyvin passiiviseen työskentelyyn tottuneet opiskelijat pitäisi vähi-
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tellen totuttaa yhteistoiminnallisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Voiman momentin opetus-

jaksoa on kehitettävä suuntaan, jossa opettajan johdolla selvitetään tiettyjä voiman mo-

menttiin ja sen sovelluksiin liittyviä ongelmakohtia. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä 

opiskelutehtävien ratkaisujen esityksiin ja opiskelijoille annettavaan palautteeseen sekä 

mahdollisuuksien mukaan tehtävien laajentamiseen muihin oppiaineisiin.                

 

 

5.4 Toinen esitutkimus 
 

Toisen esitutkimuksen (kuvio 6, vaiheet 1’, 2’ ja 3’) tärkein tavoite oli kehittää voiman 

momentin opetusjakson opetusmateriaalia. Tarkoituksena oli kokeilla ja muokata ensim-

mäisen opetuskokeilun opettajalle annettavia tuntisuunnitelmia (ohjeet tuntien sisällöstä ja 

ajoituksesta sekä opettajan puheen muodoista eri opetustilanteissa) ja kalvoja. Lisäksi toi-

sessa esitutkimuksessa kokeiltiin lisensiaattitutkielman (Nurkka 2003) perusteella opiskeli-

joille laadittua opetusmonistetta ”Voiman momenttiin liittyviä käsitteitä ja sovelluksia fy-

sioterapiassa”. Opetusmonisteeseen oli asiasisällön analyysin (kuvio 6, vaihe 1) pohjalta 

koottu voiman momentin sovellusten kannalta tärkeimmät fysiikan ja biomekaniikan käsit-

teet sekä esitetty esimerkkejä voiman momenttiin liittyvien käsitteiden soveltamisesta fy-

sioterapiassa.    

Voiman momentin opetusjakson opetuksellisen rekonstruktion toisessa asiasisällön 

analyysissä (kuvio 6, vaihe 1’) tärkeässä asemassa olivat ensimmäisessä esitutkimuksessa 

esiin tulleet voiman momentin ja voiman momentin sovellusten oppimiseen liittyvät on-

gelmakohdat. Asiasisällön analyysissä käsitteitä selvennettiin ja ongelmakohdat otettiin 

huomioon opetusjakson kehittämisessä. Ensimmäisen esitutkimuksen tulosten ja asiasisäl-

lön analyysin perusteella voiman momentin opetusjaksoon tehtiin useita muutoksia (tau-

lukko 10). Suurin muutos oli opettajajohtoisten työtapojen lisääminen keskeisten käsittei-

den opiskeluun. Lisäksi kokeellisen työskentelyn jälkeen keskusteltiin yhdessä kokeellisen 

työskentelyn aikana tehdyistä mittauksista ja havainnoista. Opetuksessa ja kokeellisen 

työskentelyn yhteenvedossa kiinnitettiin huomiota erityisesti niihin tilanteisiin ja käsittei-

siin, joiden ymmärtämisessä opiskelijoilla oli vaikeuksia. Kokeellisen työskentelyn jälkeen 

esitettiin esimerkki käytännön tilanteesta, jossa voiman momenttiin liittyviä käsitteitä so-

vellettiin käden pitämiseksi paikallaan tietyssä asennossa.  

Toisessa esitutkimuksessa opiskelijoiden alku- ja loppukyselyiden vastauksia tai ko-

kemuksia opetusjaksosta ei analysoitu systemaattisesti, sillä tarkoituksena oli kokeilla ja 

arvioida voiman momentin opetusjakson opetusmateriaalia opettajan näkökulmasta. Eri-

tyistä huomiota kiinnitettiin tuntisuunnitelmien selkeyteen, opiskeltavien aiheiden ja esi-

merkkien järjestykseen ja ajoitukseen sekä opettajan puheen ohjeistukseen eri opetustilan-

teissa.  
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Taulukko 10. Voiman momentin opetusjaksoon ensimmäisen esitutkimuksen tulosten 
perusteella tehtyjä muutoksia.  
 

  
Muutos 

Opiskelijoiden  
opiskelumateriaali 

Tutkijan laatima opetusmoniste sekä moniste, jossa esimerkit nostamisesta ja 
kantamisesta, lisäksi taulukko kehonosien massoista ja kuvan painopisteiden 
paikoista. 

Käsitteiden opiskelu Voiman veto- ja vääntövaikutus, voiman momentin sovelluksia fysioterapiassa 
ja voiman momenttiin liittyvät käsitteet läpi opettajan johdolla ennen kokeellista 
työskentelyä ja opiskelutehtävien ratkaisemista. 

Ryhmätyöskentely Ryhmässä ei selkeää yhteistoiminnallista roolijakoa, jokainen ryhmä saa itse 
päättää työnjaosta. 

Kokeellinen  
työskentely 

Ennen kokeellista työskentelyä tutustuminen opettajan johdolla kokeellisen 
työskentelyn välineisiin. 
Kokeellisen työskentelyn jälkeen opettajan johdolla keskustelu opiskelijoiden 
tekemistä mittauksista ja havainnoista. 
Pieniä muutoksia kokeellisen työskentelyn ohjeisiin. 

Opiskelutehtävien  
ratkaiseminen 

Alussa yhteisesti ohjeet opiskelutehtävän tilanteen konkretisoimisesta sekä tar-
vittavien mittausten ja arvioiden tekemisestä. 
Ohjeet itsenäisestä työskentelystä ennen seuraavaa kaksoistuntia. 
Ennen opiskelutehtävien ratkaisemista käsiesimerkki, jossa kerrataan voiman 
momenttiin liittyvät käsitteet, arvioidaan tarvittavat tiedot ja lasketaan käden 
paikallaan pitämiseksi tarvittava voima. 
Ohjauksessa painotetaan tilanteen konkretisoimista ja kokeilemista käytännössä. 

Opiskelutehtävien  
ratkaisujen esitykset 

Jokainen ryhmä jakaa muille opiskelijoille opiskelutehtävän ratkaisun kaksi päi-
vää ennen esitystä. 
Jokaiselle ryhmälle valitaan ns. opponenttiryhmä, joka tutustuu ryhmän opiske-
lutehtävän ratkaisuun ja valmistautuu antamaan ryhmälle palautetta ratkaisusta. 
Esitystilanteessa vain yksi opettaja. 
Opettajan suullinen palaute jokaiselle ryhmälle esityksen jälkeen. 

 

Toisen esitutkimuksen perusteella voiman momentin opetusjakson tuntisuunnitelmissa 

havaittiin joitakin puutteita ja epätarkkuuksia erityisesti opiskeltavien aiheiden käsittelyssä 

ja ajoituksessa sekä opettajan puheen ohjeistuksessa. Lisäksi kokeellisen työskentelyn oh-

jeisiin tehdyt muutokset eivät osoittautuneet toimiviksi. Loppukyselyssä annetun palaut-

teen perusteella opiskelijoiden kokemukset voiman momentin opetusjaksosta olivat pää-

osin erittäin myönteisiä. Opiskelijat olivat tyytyväisiä erityisesti opetusjakson käytännön-

läheisyyteen, kokeelliseen työskentelyyn, selkeään opetukseen, ryhmätyöskentelyyn ja 

opiskelutehtävien esityksiin.                  

 

 

5.5 Ensimmäinen opetuskokeilu 
 

Ensimmäisen opetuskokeilun (kuvio 6, vaiheet 1’’, 2’’ ja 3’’) tarkoituksena oli voiman 

momentin opetusjakson kehittämisen lisäksi selvittää, miten opettaja, joka ei osallistunut 

opetusjakson suunnitteluun toteuttaa opetusjakson annettujen ohjeiden mukaan. Tässä yh-
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teydessä ensimmäistä opetuskokeilua tarkastellaan opetusjakson ja opetusmateriaalin ke-

hittämisen näkökulmasta.  

Asiasisällön analyysissä (kuvio 6, vaihe 1’’) opetettavia käsitteitä selvennettiin tar-

kentamalla voiman momentin opetusjakson tuntisuunnitelmia. Opetuskokeiluissa opettajat 

toteuttivat opetusjakson kirjallisten tuntisuunnitelmien mukaan, kun taas esitutkimuksissa 

voiman momentin oppimisen ongelmakohtiin perehtynyt tutkija toimi itse opetusjakson 

opettajana, jolloin ohjeistuksen ei tarvinnut olla kovin yksityiskohtaista.  

Ensimmäisen opetuskokeilun opettajalle annettu kirjallinen opetusmateriaali sisälsi 

voiman momentin opetusjakson tuntisuunnitelmat, opetusjakson aikana käytettävät kalvot, 

käytännön tilanteisiin liittyvät opiskelutehtävät sekä esimerkkinä opiskelutehtävien ratkai-

suista kaksi opiskelijoiden ensimmäisen esitutkimuksen aikana tekemää opiskelutehtävän 

ratkaisua. Lisäksi opettajalle annettiin taulukko siitä, mitä asioita opiskelijoiden on opiske-

lutehtävissä ratkaistava ja lista ongelmakohdista, joita opiskelijoilla ensimmäisen esitutki-

muksen perusteella oli voiman momentin oppimisessa.  

Ennen opetuskokeilua tutkija kävi opettajan kanssa läpi kirjalliset tuntisuunnitelmat 

ja erityisesti opettajan puheen muotojen ohjeistuksen, jolloin opettajalla oli mahdollisuus 

kysyä mahdollisista opetusmateriaaliin ja opetusjaksoon liittyvistä epäselvistä kohdista. 

Lisäksi tapaamisessa keskusteltiin voiman momentin oppimiseen liittyvistä ongelmakoh-

dista sekä käytiin läpi kokeellisen työskentelyn periaatteet ja välineistö. Kokeellisen työs-

kentelyn ohjeisiin oli toisen esitutkimuksen perusteella tehty joitakin pieniä muutoksia. 

Voiman momentin opetusjakson kehittämistarpeiden arviointiin ensimmäisen ope-

tuskokeilun perusteella vaikuttivat opetusjakson toteutus, opettajan ja opiskelijoiden käsi-

tykset opetusjaksosta sekä opiskelijoiden osaaminen loppukyselyssä. Opettajan ja opiskeli-

joiden käsitykset voiman momentin opetusjaksosta sekä opetusmateriaalista olivat pääosin 

erittäin myönteisiä. Liitteessä 6 on esitetty opettajan haastatteluissa esiin tulleita voiman 

momentin opetusjaksoon ja opetusmateriaaliin liittyviä opetusjakson kehittämiseen vaikut-

tavia käsityksiä. Opiskelijoiden loppukyselyn tehtävässä 10 mainitsemat opetusjaksoon 

liittyvät myönteiset asiat on esitetty kuviossa 16. Kielteisissä asioissa eniten mainintoja sai 

asioiden liian vähäinen opiskelu ja pohtiminen opettajan johdolla (11 opiskelijaa). 

Opiskelijoiden osaamisessa ja käsityksissä opetusjaksosta tuli esiin se, että opiskeli-

joille vaikeita käsitteitä ja asioita, kuten vipuvarsi ja tasapaino ei-vaakasuorassa tilanteessa, 

on vielä selvennettävä ja kerrattava opettajajohtoisesti. Lisäksi voiman momentin opetus-

jakson yhteydessä on esimerkkien avulla kerrattava opiskelijoille aikaisemmissa opinnois-

sa esiin tulleet painopisteen ja painovoiman käsitteet.  
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Kuvio 16.  Ensimmäisen opetuskokeilun opiskelijoiden loppukyselyn tehtävässä 10 mai-
nitsemat voiman momentin opetusjaksoon liittyvät myönteiset asiat (N = 23). 

 

 

5.6 Toinen opetuskokeilu 
 

Voiman momentin opetusjakson toisen opetuskokeilun suunnittelu ja toteutus sisältävät 

opetuksellisen rekonstruktion (kuvio 6) vaiheet 1’’’, 2’’’ ja 3’’’. Ensimmäisen opetusko-

keilun perusteella opetusjakson opetusmateriaaliin tehtiin joitakin muutoksia ja tarkennuk-

sia (taulukko 11). Opettajalle annettu kirjallinen opetusmateriaali sisälsi seuraavat osat:  

• tuntisuunnitelmat, jotka sisälsivät opettajan puheen muotojen ohjeistuksen (liite 7),  

• tunneilla esitettävät kalvot (selvitys kalvoista liitteessä 8), 

• käytännön tilanteisiin liittyvät opiskelutehtävät (liite 9), 

• opiskelutehtävien esimerkkiratkaisut (liitteessä 10 opiskelutehtävän ”Jalkapalloilija 

Ilpo Pilkun kuntoutus” esimerkkiratkaisu),  

• taulukko opiskelutehtävissä ratkaistavista asioista (liite 11) ja 

• kokeellisen työskentelyn ohjeet (liite 12). 

Opiskelijoiden opiskelumateriaali sisälsi opetusjakson aikataulun, tutkijan laatiman ope-

tusmonisteen, opiskelutehtävät sekä taulukon kehonosien massoista ja kuvan kehonosien 

painopisteiden paikoista (Takala ja Nevala-Puranen 1997, 120 - 121). 
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Opiskeltavan asian mielenkiintoisuus 
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Opiskelutehtävät 
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Taulukko 11. Voiman momentin opetusjaksoon ensimmäisen opetuskokeilun perusteella 
tehtyjä muutoksia.  
 

 Muutos 

Käsitteiden opiskelu Painovoiman ja painopisteen kertaus. 
Käsitteiden läpikäyminen ja kertaus käsiesimerkin avulla ensimmäisellä ja 
toisella kaksoistunnilla.  

Kirjallinen ohjeistus Tunneilla esitettävien kalvojen numerointi. 
Avainsanojen kursivointi. 
Opetuksessa erityisesti huomioon otettavien tärkeiden kohtien merkitsemi-
nen eri värillä ja huutomerkein. 
Asioiden käsittelyyn käytettävän ajan merkitsemisen tarkennus. 

Käytännön tilanteisiin 
liittyvät opiskelutehtävät 

Opiskelutehtävän ”Vieno Kainosen lannerangan stabiliteetin parantaminen” 
tehtävänannon tarkentaminen. 
Opiskelutehtävää ”Rouva Jäykkälän kuntoutus” muuttaminen. 
Opettajalle tutkijan tekemät opiskelutehtävien esimerkkiratkaisut. 

Opiskelijoille annettava 
opetusmateriaali 

Opiskelijoille ei annettu nostamiseen ja kantamiseen liittyviä esimerkkejä 
sisältäviä monisteita. 

Kokeellinen 
työskentely 

Kokeellisen työskentelyn ohjeissa avainsanat lihavoitu. 
Opettajalla riittävästi aikaa tutustua kokeellisen työskentelyn välineisiin 
ennen opetuskokeilua. 

 

Voiman momentin opetusjakson toteutusta toisessa opetuskokeilussa ja opetuskokeilun 

analysoinnissa esiin tulleita kehittämistarpeita tarkastellaan tutkimustulosten yhteydessä 

luvussa 6. 
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6 Tutkimustulokset    
 

Tässä luvussa esitetään voiman momentin opetusjakson toteutukseen liittyvät tutkimustu-

lokset siten, että opetusjakson toteutusta tarkastellaan ensin ensimmäisessä opetuskokeilus-

sa (luku 6.1) ja sen jälkeen toisessa opetuskokeilussa (luku 6.2). Voiman momenttiin liitty-

vien käsitteiden ja sovellusten osaamista ensimmäisessä ja toisessa opetuskokeilussa tar-

kastellaan luvussa 6.3. Luvussa 6.4 esitetään toisen opetuskokeilun opettajan ja opiskeli-

joiden käsityksiä voiman momentin opetusjaksosta.    

 

 

6.1 Opetusjakson toteutus ensimmäisessä opetuskokeilussa 
 

Tässä luvussa tarkastellaan, miten ensimmäisen opetuskokeilun opettaja toteutti voiman 

momentin opetusjakson hänelle annetun opetusmateriaalin mukaan sekä millaisia käsityk-

siä opettajalla ja opiskelijoilla oli opetusjakson toteutuksesta. Samalla tarkastellaan sitä, 

miten opettaja koki opetusjakson toteuttamisen valmiiden tuntisuunnitelmien mukaan. 

Voiman momentin opetusjakson oppituntien ohjeistus ja toteutus ensimmäisessä opetusko-

keilussa esitetään liitteessä 13. Opetuksen sisällön ja suunnitellun työtavan lisäksi taulu-

koissa esitetään opettajan puheen ohjeistus ja toteutus sekä tiettyyn opetuksen sisältöön 

suunniteltu aika ja aika, jonka opettaja opetusjakson toteutuksessa käytti kyseisen opetuk-

sen sisällön käsittelemiseen. Tuntisuunnitelmissa esitetyn aikataulun noudattamisen tarkas-

telu liittyy pääasiassa voiman momentin opetusjakson kehittämiseen opetuksen sisältöihin 

käytettävän ajan suhteen. Myös kaikkien tuntisuunnitelmissa esitettyjen opetuksen sisältö-

jen toteuttaminen opetusjakson aikana edellyttää opettajalta ainakin jossain määrin tunti-

suunnitelmissa esitetyn aikataulun noudattamista. 

 

Ensimmäinen kaksoistunti 

Voiman momentin opetusjakson ensimmäisellä kaksoistunnilla kunkin opetuksen sisällön 

käsittelyyn kulunut aika poikkesi korkeintaan 20 % tuntisuunnitelmissa opetuksen sisäl-

töön merkitystä ajasta. Sisällön suhteen opetusjakson toteutus poikkesi eniten voiman mo-

mentin ja voiman momenttiin liittyvien käsitteiden kohdalla, sillä aiheeseen liittyvät asiat 

tuotiin esiin eri järjestyksessä kuin ohjeistuksessa ja niihin myös käytettiin suunniteltua 

vähemmän aikaa. Voiman vääntövaikutuksesta opettaja esitti ainoastaan yhden esimerkin 

voiman momenttiin liittyvien käsitteiden yhteydessä. Esimerkkinä käytettiin niin sanottua 

käsiesimerkkiä, jossa selvitettiin käden tietyssä asennossa paikallaan pitämiseen tarvittavaa 

voimaa. Opettajalle annetun ohjeistuksen mukaan käsiesimerkki olisi pitänyt esittää vasta 

toisella kaksoistunnilla kokeellisen työskentelyn jälkeen. Opettaja perusteli käsiesimerkin 

esittämistä voiman momenttiin liittyvien käsitteiden yhteydessä seuraavasti: ”…se tuntu 

siinä vaiheessa ihan niin kun sittenkin loogiselta…ja sitten koko ajan taustalla oli niin kun 
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se olo, että tähän pitäs saada panostettua sillä tavalla jollakin konstilla enemmän, että ne 

opiskelijat niin kun orientoitus ja ymmärtäis. Tilanne tuntu, että se ei meekään niinku toi-

sen antamissa ohjeissa.”. 

Toinen selvä ero opettajalle annettujen tuntisuunnitelmien ja ensimmäisen kaksois-

tunnin toteutuksen välillä oli se, että kaksoistunnin lopussa opettaja ei antanut opiskelijoille 

ohjeistuksessa mainittuja itsenäisen työskentelyn ohjeita. Opettajan mukaan itsenäisen 

työskentelyn ohjeiden antaminen yhteisesti ei välttämättä olisi auttanut ryhmien työskente-

lyä, sillä joka tapauksessa ohjeet olisi pitänyt antaa erikseen jokaiselle ryhmälle. Yhteisten 

ohjeiden puuttumisesta huolimatta suurin osa opiskelijoista oli sitä mieltä, että opettajan 

ohjausta oli saatavilla tarvittaessa tai että opettaja ohjasi riittävästi ongelmatilanteissa. Ai-

noastaan kuuden opiskelijan mukaan opettajan ohjaus tehtävien tekemiseen oli liian vä-

häistä.                  

Opettajan puheen ohjeistuksen ja toteutuksen välillä selkein ero oli se, että opetus-

jakson toteutuksessa opettajan puhe oli pääasiassa opettajan esitystä. Opettaja käytti jonkin 

verran dialogista ja autoritaarista keskustelua, mutta myös opettajan oman käsityksen mu-

kaan hän olisi voinut useammin kysyä asioita opiskelijoilta. Opettaja ei ollut tyytyväinen 

omaan esitykseensä ensimmäisellä kaksoistunnilla, sillä hänen mukaansa videokuvaaminen 

ja opetuksen toteutus toisen antamien ohjeiden mukaan aiheuttivat alussa jännitystä, joka 

vaikutti opetukseen. Voiman momenttiin liittyvien käsitteiden yhteydessä esiintyi yksi 

opiskelijan aloite (SQ).  

 

Toinen kaksoistunti 

Toisella kaksoistunnilla opettajan tiettyihin opetuksen sisältöihin käyttämä aika poikkesi 

selvästi tuntisuunnitelmissa esitetystä ajasta. Kokeelliseen työskentelyyn ryhmissä käytet-

tiin aikaa 10 minuuttia enemmän ja käsiesimerkkiin 10 minuuttia vähemmän kuin ohjeis-

tuksessa. Selkein ero ohjeistuksen ja toteutuksen välillä oli se, että toteutuksesta puuttui 

kokeellisen työskentelyn yhteenveto. Opettaja ei myöskään kaksoistunnin alussa esitellyt 

kokeellisen työskentelyn välineitä opiskelijoille. Opettajan puheen muotojen suhteen toisen 

kaksoistunnin toteutus vastasi ohjeistuksessa annettuja puheen muotoja.    

Opettaja perusteli kokeellisen työskentelyn välineiden esittelyn poisjättämistä sillä, 

että hänellä itsellään ei ollut mahdollisuutta tutustua kokeellisen työskentelyn välineisiin 

riittävän hyvin etukäteen, joten hän tunsi itsensä epävarmaksi välineiden suhteen. Opetta-

jan mukaan ”…sen alitajuisesti jättää vähemmälle, jos siitä on itse epävarma…”. Kokeel-

lisen työskentelyn yhteenvedon puuttumisen vuoksi opettaja arveli kokeellisen työskente-

lyn jääneen irralliseksi opetusjakson sisällöstä. Hänen mukaansa olisi ollut tärkeää käydä 

läpi mittaustulokset ja kokeellisen työskentelyn aikana heränneet kysymykset sekä koros-

taa enemmän sitä, miten kokeellisen työskentelyn aikana tehtyjä havaintoja voidaan sovel-

taa erilaisissa käytännön tilanteissa. Opiskelijoiden käsitykset vahvistivat opettajan käsitys-

tä, sillä joidenkin opiskelijoiden käsitysten mukaan kokeellinen työskentely jäi irralliseksi, 
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ja osa opiskelijoista olisi kaivannut enemmän perusteluja ja yhdessä pohtimista kokeellisen 

työskentelyn jälkeen.     

 

Kolmas kaksoistunti 

Kolmannella kaksoistunnilla suurin ero opettajalle annettujen tuntisuunnitelmien ja toteu-

tuksen välillä oli se, että opettaja jatkoi edellisellä kaksoistunnilla aloittamaansa esimerk-

kiä, jossa selvitettiin, miten voidaan laskea käden tietyssä asennossa pitämiseksi tarvittavan 

voiman suuruus ja miten käden asennon muuttuminen vaikuttaa tarvittavan voiman suuruu-

teen. Edellisen kaksoistunnin tuntisuunnitelman mukaan opiskelijoiden piti opettajan joh-

dolla arvioida voiman laskemiseksi tarvittavat massat ja etäisyydet sekä laskea voiman 

suuruus. Kolmannella kaksoistunnilla käsiesimerkin ratkaisu esitettiin ainoastaan suureiden 

tunnusten avulla eikä voiman suuruutta laskettu. Haastattelussa opettaja arvioi esittämään-

sä käsiesimerkin ratkaisua seuraavasti: ”…olisi voinut laskea vielä selkeemmin nuo lukuar-

vot ja niin kun laskee nämä voimat ja sitten sitä kautta osoittaa, että sitä voimaa tarvitaan 

eri asennoissa eri tavalla.”. Käsiesimerkin esittämisen vuoksi opiskelijoiden pienryhmä-

työskentelyyn käytettiin suunniteltua vähemmän aikaa.      

 

Neljäs kaksoistunti 

Neljännellä kaksoistunnilla opiskelijoiden esityksiin käytettiin suunniteltua vähemmän 

aikaa, sillä ohjeistuksesta poiketen opettaja ei antanut palautetta kaikkien ryhmien esitysten 

jälkeen. Myöskään opponointi ei toiminut parhaalla mahdollisella tavalla, sillä tiukan aika-

taulun takia ryhmillä ei ollut ollut aikaa etukäteen pohtia opponoitavan ryhmän opiskelu-

tehtävän ratkaisua. Neljännen kaksoistunnin lopussa opiskelijat keskustelivat opettajan 

johdolla opiskelutehtävien ratkaisemisesta ja saatujen tulosten oikeellisuudesta.  

Opiskelijoiden käsitykset opiskelutehtävien ratkaisujen esityksistä olivat hyvin erilai-

sia. Osa opiskelijoista koki, että esitykset olivat selkeitä ja ymmärrettäviä, ja että esityksis-

tä sai hyvän kuvan muiden ryhmien opiskelutehtävistä ja niiden ratkaisuista. Osa opiskeli-

joista oli sitä mieltä, että kaikkien opiskelutehtävien ratkaisut eivät tulleet esitysten aikana 

selviksi. Opiskelijoiden mukaan opettajan olisi pitänyt kommentoida esityksiä, korjata 

mahdolliset virheet sekä tarkentaa joitakin esityksiä.        

 

Opettajan käsityksiä opetusjakson toteutuksesta valmiin opetusmateriaalin mukaan  

Ensimmäisen opetuskokeilun opettajan mukaan valmis opetusmateriaali ja tarkat tunti-

suunnitelmat herättivät hänessä turvallisuuden tunteen. Opettajan mielestä tunnilla oli hel-

pompi toimia valmiin ohjeistuksen mukaan, kuin jos hän olisi itse suunnitellut kaiken toi-

minnan opetusjakson aikana. Opetusjakso sisälsi asioita, joita opettaja oli aikaisemmin 

tehnyt oppitunneillaan, joten tutkimukseen osallistuminen vahvisti ajatusta siitä, että hän 

oli ”tehnyt asioita oikeaan suuntaan”. Opettajan mukaan ”…napakka kahdeksan tunnin 

paketti tavallaan opetti tiivistämään sitä asiaa ja niitä ydinkohtia poimimaan sekä teräs-
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tämään vielä fysiikan näkemystä siinä.”. Opettaja antoi valmiille tuntisuunnitelmille ar-

vosanan 5 asteikolla 1 - 5 ja tutkijan antamalle opetusjakson toteutukseen liittyvälle ohja-

ukselle arvosanan 4. Opettajan mielestä ohjeistus oli selkeä ja napakka, mutta hänen val-

mistautumisensa opetukseen olisi voinut olla huolellisempaa. Valmistautumisessa opettaja 

kiinnitti eniten huomiota kokonaisaikatauluun ja vähiten opettajan puheen ohjeistukseen. 

Opettajan mukaan opettajan puheen muotojen ohjeistus oli toimiva, mutta opetustilanteessa 

hän ei enää kovin paljon kiinnittänyt huomiota siihen, mitä puheen muotoa käytetään mis-

säkin tilanteessa, sillä eri puheen muodot määräytyivät pääasiassa opetustilanteen etenemi-

sen mukaan.   

Omaa onnistumistaan opetusjakson toteutuksessa opettaja arvioi ”keskimääräiseksi” 

siten, että hän onnistui parhaiten ryhmien ohjaustilanteissa ja huonoiten ensimmäisen kak-

soistunnin teoriapainotteisessa osuudessa. Opettaja sanoi itse oppineensa tutkimuksen ai-

kana, joten opettajan mukaan ”…jos tekisin tämän uudelleen tämän kokemuksen pohjalta, 

niin uskoisin, että parempaan vielä päästäisiin.”.             

 

 

6.2 Opetusjakson toteutus toisessa opetuskokeilussa 
 

Voiman momentin opetusjakson oppituntien ohjeistus ja toteutus toisessa opetuskokeilussa 

esitetään liitteessä 14. Toisessa opetuskokeilussa valittiin lisäksi kuusi kriittistä episodia, 

joiden toteutusta analysoitiin tarkemmin kuin koko opetusjakson toteutusta. Opiskelijoiden 

käsityksiä opetusjakson toteutuksesta selvitetään kriittisten episodien (6.2.2) ja opetusjak-

son kehittämistarpeiden (luku 6.4.1) yhteydessä. Opettajan puheen ohjeistus ja toteutus 

esitetään liitteessä 14 ja tarkemmin opettajan puhetta tarkastellaan kriittisten episodien 

toteutuksen yhteydessä (luku 6.2.2).    

 

 

6.2.1 Opetusjakson toteutus opettajalle annetun ohjeistuksen mukaan 
 

Ensimmäinen kaksoistunti 

Voiman momentin opetusjakson ensimmäisen kaksoistunnin toteutus vastasi melko hyvin 

opettajalle annettua ohjeistusta. Tunnin aloitukseen ja ryhmien muodostamiseen kului 

suunniteltua vähemmän aikaa, jolloin opettaja käytti suunniteltua enemmän aikaa voiman 

momentin sovelluksiin fysioterapiassa sekä voiman momenttiin liittyviin käsitteisiin ja 

käsiesimerkkiin. Haastattelussa opettaja kertoi miettineensä fysioterapian sovellusesimerk-

kejä tarkemmin kuin opetuksen suunnittelussa aikaisemmin. Tunnin lopussa osa ryhmä-

työskentelyyn suunnitellusta ajasta käytettiin tuntiarviointiin vastaamiseen.   
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Toinen kaksoistunti 

Toisella kaksoistunnilla suurin ero opettajalle annetun ohjeistuksen ja toteutuksen välillä 

oli se, että kokeelliseen työskentelyyn käytettiin suunniteltua enemmän aikaa, jolloin ko-

keellisen työskentelyn yhteenvetoon jäi aikaa suunniteltua vähemmän eikä momenttiehdon 

soveltamista käytännön esimerkkitilanteessa ehditty pohtia yhdessä. Koska kokeellisen 

työskentelyn yhteenvetoon ei opettajan mielestä jäänyt riittävästi aikaa, yhteenvedossa 

käytiin läpi ainoastaan pyörivällä levyllä tehtyjen mittausten ja havaintojen tärkeimmät 

asiat. Haastattelussa opettaja ei ollut tyytyväinen siihen, että käsiesimerkkiä ei ehditty riit-

tävästi pohtia yhdessä. Hänen mukaansa ”Olis ollu hyvä, jos ois pystyny kertaamaan noita 

asioita (kokeellisen työskentelyn asioita) siitä käsiesimerkistä…ois päästy semmoseen vai-

heeseen, et ne ois pystyny sitten kotona ratkasemaan sen…annettu vinkkejä siitä, että täy-

tyy miettiä massoja ja mietitty momenttiehtoa…mut et ratkasu ois kuitenkin jääny ko-

tiin…et ne ois joutunu palaamaan asiaan.”. Opettajan mukaan tuntisuunnitelmien aikatau-

lua olisi pitänyt noudattaa tarkemmin, jotta olisi ehditty tehdä kaikki asiat suunnitelmien 

mukaan.       

 

Kolmas kaksoistunti 

Koska käsiesimerkkiä ei ehditty pohtia tuntisuunnitelmiin merkityllä tavalla toisen kak-

soistunnin aikana, opettaja käytti kolmannen kaksoistunnin alussa lähes 20 minuuttia 

enemmän aikaa käsiesimerkin pohtimiseen kuin mitä tuntisuunnitelmiin oli merkitty. Näin 

ollen opiskelijoiden pienryhmätyöskentelyyn varattu aika jäi suunniteltua lyhyemmäksi. 

Opettajan mukaan pienryhmätyöskentelyn aikana opiskelijat tarvitsivat niin paljon ohjaus-

ta, ettei opettajalla ollut riittävästi aikaa kaikkien ryhmien ohjaamiseen. Opettaja jatkoi 

joidenkin ryhmien ohjaamista varsinaisten oppituntien jälkeen. Opetusjakson toteutuksessa 

opettaja onnistui omasta mielestään parhaiten ryhmien ohjauksessa yhtä ryhmää lukuun 

ottamatta.   

Käsiesimerkin pohdinnassa opettaja käytti hyväksi edellisellä kaksoistunnilla käytet-

tyjä kokeellisen työskentelyn välineitä, vaikka asiasta ei ollut mainintaa opettajan ohjeis-

tuksessa. Opettaja perusteli kokeellisen työskentelyn ja käsiesimerkin yhdistämistä seuraa-

vasti: ”…mä en muista tarkkaan, mietinkö sitä ennakkoon…varmaan jotain ajatuksia oli, 

että mä voin jotain näyttää…tavallaan yhdistin ne kaks asiaa, ettei jää se pyörivä levy 

omaksi ja käsi omaksi…mut varmaan siinä tunnin kuluessa muuttu…ja miten sitä yhdiste-

tään, ni se varmaan tuli esille siinä tunnin kuluessa.”.  

 

Neljäs kaksoistunti 

Neljännellä kaksoistunnilla opiskelijoiden esityksiin käytettiin suunniteltua vähemmän 

aikaa, mutta siitä huolimatta jokaisen esityksen jälkeen opiskelutehtävästä ja tehtävän rat-

kaisusta keskusteltiin aktiivisesti. Opettajan mukaan opiskelijat olivat esitystilanteessa sel-

västi kiinnostuneita toisten ryhmien ratkaisuista. Muutkin kuin etukäteen valitut opponentit 
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esittivät kysymyksiä ja halusivat tietää perusteluja joihinkin tehtävän ratkaisuun liittyviin 

valintoihin. Opettajan käsityksen mukaan opiskelijat olivat myös valmistautuneet esityk-

siin tavallista huolellisemmin.   

 

Opettajan käsityksiä opetusjakson toteutuksesta valmiin opetusmateriaalin mukaan  

Toisen opetuskokeilun opettajan mukaan parasta tutkimukseen osallistumisessa ja opetus-

jakson toteuttamisessa valmiiden tuntisuunnitelmien mukaan oli se, että opettaja sai uusia 

hyviä ajatuksia siihen, miten asian pystyy esittämään. Opettajan mukaan ”…samalla sai 

sellaisia rohkeita ratkaisuja, että voi lähteä kokeilemaan, miten asioita voi toteuttaa.”. 

Opettajan mielestä oli hyödyllistä nähdä, miten helppoa opetusjakson toteuttaminen oli ja 

miten paljon asioita ja erilaisia työtapoja kahdeksan tunnin mittaisen opetusjakson aikana 

sai toteutettua, kun opetusjakso oli hyvin suunniteltu ja kun ohjeistus ja muu materiaali oli 

selkeästi toteutettu. Opettajan mukaan tuntisuunnitelmat auttoivat häntä painottamaan ope-

tuksessa tiettyjä asioita ja kiinnittämään huomiota kohtiin, joissa opiskelijoille aikaisempi-

en tutkimusten mukaan oli ollut ongelmia. Opettaja antoi valmiille tuntisuunnitelmille ar-

vosanan 4,5 ja tutkijan antamalle opetusjakson toteutukseen liittyvälle ohjaukselle arvosa-

nan 5. Opettajan mielestä opettajan puheen ohjeistus oli merkitty tuntisuunnitelmiin loogi-

sesti, ja hän antoi opettajan puheen ohjeistuksen seuraamiselle arvosanan 4. 

Opettajan mukaan opetuksen toteutuksessa valmiiden tuntisuunnitelmien mukaan 

vaikeinta oli se, että joutui miettimään, mitä jokin tietty asia ohjeistuksessa tarkoittaa, sillä 

tuntisuunnitelmien laatija ja opetuksen toteuttaja eivät välttämättä ajattele asioista samalla 

tavalla. Opettaja kertoi aluksi yrittäneensä liikaa miettiä opetusta ja puhetta valmiiden tun-

tisuunnitelmien mukaan, jolloin hänelle tuli ahdistava olo ja tuntui siltä, että opetus ei ete-

ne suunnitelmien mukaan. Opettajan mukaan ”…jos itse suunnittelee kaiken, niin se jää 

paremmin mieleen ja sitten muistaa tunnilla paremmin, mitä on ajatellu.”. Omalle toimin-

nalleen annettujen ohjeiden mukaan opettaja antoi arvosanan 4.       

         

 

6.2.2 Opetusjakson kriittisten episodien valinta ja toteutus 

 

Toisessa opetuskokeilussa analysoinnin kohteeksi valittiin kuusi kriittistä episodia, joiden 

ajoitus voiman momentin opetusjaksossa esitetään kuviossa 17. Taulukossa 12 esitetään 

kunkin kriittisen episodin (CE1 - CE6) sisältö ja yleiset tavoitteet. Tarkemmat kriittisten 

episodien (CE2 - CE6) oppimistavoitteet esitetään liitteessä 15. Olennaista kriittisten 

episodien oppimistavoitteissa on jatkuvuus. Vaikka useissa episodeissa käsitellään samoja 

asioita, niin oppimistavoitteet kasvavat opetuksen edetessä episodista toiseen. Ensimmäi-

selle kriittiselle episodille (CE1) ei ole määritetty oppimistavoitteita, sillä ensimmäisen 

kriittisen episodin tavoite on opiskelijoiden motivoiminen voiman momentin opiskeluun.       
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Kuvio 17. Kriittisten episodien (CE1 - CE6) ajoitus voiman momentin opetusjaksossa.  

 
Taulukko 12. Kriittisten episodien (CE1 - CE6) sisältö ja tavoitteet. 
 

Kriittinen 

episodi 

 

Sisältö 

 

Tavoitteet 

CE1 
11 min.  

Voiman momentin sovellukset 
fysioterapiassa. 

� Motivoida ja orientoida opiskelijat voiman momentin 
opiskeluun. 

� Selvittää opiskelijoille, millaisissa fysioterapian käy-
tännön tilanteissa voiman momenttia voidaan sovel-
taa.  

CE2 
13,5 min. 

Käsiesimerkin avulla selvitetään, 
miten voiman momenttiin liittyvät 
käsitteet liittyvät kehon vipujärjes-
telmään. 

� Yhdistää voiman momenttiin liittyvät käsitteet kehon 
vipujärjestelmään yksinkertaisessa vaakatasossa ole-
vassa tilanteessa. 

� Motivoida opiskelijat voiman momentin opiskeluun. 
CE3 

58,5 min. 
Kokeellinen työskentely pienryh-
missä tasapainotangon ja pyörivän 
levyn avulla.  

� Oppia havaitsemalla, mittaamalla ja laskemalla voi-
man momenttiin liittyvät käsitteet ja momenttiehto. 

CE4 
7 min. 

 
 

Yhteenveto kokeellisessa työsken-
telyssä esiin tulleista käsitteistä ja 
havainnoista. 

� Ymmärtää kokeellisessa työskentelyssä esiin tulleet 
käsitteet ja momenttiehto.   

� Saada varmuus opiskelijoiden tekemien havaintojen 
ja mittausten oikeellisuudesta sekä korjata kokeellisen 
työskentelyn aikana mahdolliset syntyneet tai vahvis-
tuneet virheelliset käsitykset. 

CE5 
27,5 min. 

 
 

Kokeellisessa työskentelyssä opit-
tujen käsitteiden soveltaminen 
käsiesimerkkiin käden eri asen-
noissa sekä käsiesimerkin lasken-
nallinen ratkaisu käden ollessa 90 
asteen kulmassa.   

� Ymmärtää, miten kokeellisessa työskentelyssä opittu-
ja voiman momenttiin liittyviä käsitteitä ja moment-
tiehtoa voidaan soveltaa kehon vipujärjestelmään.  

� Oppia laskemaan kehonosan tietyssä asennossa pai-
kallaan pitämiseksi tarvittava voima. 

CE6 
13,5 min. 

Opiskelutehtävän (Jalkapalloilija 
Ilpo Pilkun kuntoutus) ratkaisun 
esitys ja keskustelu tehtävän rat-
kaisusta.  

� Vahvistaa voiman momenttiin liittyvien käsitteiden ja 
momenttiehdon ymmärtämistä erilaisissa fysioterapi-
aan liittyvissä käytännön tilanteissa. 

 

Ensimmäinen kriittinen episodi 

Ensimmäisen kriittisen episodin tärkein valintaperuste kriittiseksi episodiksi oli episodin 

tavoite, joka oli motivoida ja orientoida opiskelijat voiman momentin opiskeluun. 

Episodissa tuotiin esiin sellaisia fysioterapiaan ja ihmiskehoon liittyviä esimerkkejä, joissa 

opiskelijat tarvitsevat tietoja voiman momentista ja voiman momenttiin liittyvistä käsitteis-

tä. Alkukyselyn perusteella ainoastaan 12 toisen opetuskokeilun opiskelijaa tiesi esimerk-

kejä tilanteista, joissa voiman momenttia voidaan soveltaa fysioterapiassa.  

Episodin valintaa kriittiseksi episodiksi vahvistivat episodin toteutus ja toisen ope-

tuskokeilun opiskelijoiden motivoituminen voiman momentin opiskeluun. Toisen opetus-

CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6

1. kaksoistunti 2. kaksoistunti 3. kaksoistunti 4. kaksoistunti
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kokeilun opettaja oli erittäin hyvin perehtynyt episodin aiheeseen ja miettinyt etukäteen 

useita hyviä esimerkkejä voiman momentin sovelluksista fysioterapiassa. Opettaja käytti 

voiman momentin sovelluksiin fysioterapiassa selvästi enemmän aikaa kuin tuntisuunni-

telmissa oli esitetty.  

Toisen opetuskokeilun opiskelijoista suurin osa oli motivoitunut voiman momentin 

opiskeluun. Loppukyselyssä kolmea opiskelijaa lukuun ottamatta kaikki opiskelijat arvioi-

vat motivoitumistaan vähintään arvosanalla 3. Opiskelijoiden loppukyselyn tehtävässä 13 

motivoitumiselle ja muille voiman momentin opetusjaksoon liittyville asioille antamien 

arvosanojen frekvenssit ja keskiarvot esitetään liitteessä 16. Opettajan käsityksen mukaan 

opiskelijat olivat motivoituneita voiman momentin opiskeluun koko opetusjakson ajan ja 

hän antoi opiskelijoiden motivoitumiselle arvosanan 4. Opiskelijoiden motivoituminen 

ensimmäisen kriittisen episodin aikana saattoi vaikuttaa opiskelijoiden aktiivisuuteen toi-

sessa kriittisessä episodissa. 

Episodin valintaan kriittiseksi episodiksi vaikutti myös se, että episodi poikkesi 

muista voiman momentin opetusjakson opetustilanteista siten, että pääasiallisena työtapana 

oli opettajan luento. Episodin alussa opettaja esitti opiskelijoille joitain kysymyksiä, minkä 

jälkeen hän kertoi opiskelijoille erilaisista voiman momentin sovelluksista. Opiskelijoiden 

rooli ensimmäisen kriittisen episodin aikana oli melko passiivinen, sillä opiskelijoilla oli 

yhteensä ainoastaan viisi puheenvuoroa. Ensimmäisen kriittisen episodin opettajan puheen 

muodot esitetään kuviossa 18.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 18. Opettajan puheen muodot ensimmäisessä kriittisessä episodissa (CE1). TP = 
opettajan esitys, AD = opettajan ohjaama autoritaarinen keskustelu, DD = opettajan oh-
jaama dialoginen keskustelu.  

 

Ensimmäisen kaksoistunnin tuntiarvioinneissa kuusi opiskelijaa mainitsi ensimmäiseen 

kriittiseen episodiin liittyvän asian kolmen ensimmäisellä kaksoistunnilla mieleen jääneen 

24 26 28 30 32 34

Aika/minuuttia

DD 

AD 

TP 
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asian joukossa. Opiskelijat mainitsivat esimerkiksi, että ”fysiikkaa tarvitaan myös fysiote-

rapiassa, etenkin työergonomiassa”, että ”näitä tietoja tarvitaan ihan oikeasti ergonomiaa, 

tasapainoa, kuntosaliohjausta, ryhtiä ym. tutkittaessa” ja että ”pieni sarastava oivallus 

siitä, kuinka voiman momenttia voidaan soveltaa käytännössä, esimerkiksi kuntoutuksessa 

ja työergonomiassa”. Ensimmäisen kriittisen episodin merkitys opiskelijoiden motivoitu-

miseen tuli hyvin esiin myös toisessa ryhmähaastattelussa. Esimerkiksi erään opiskelijan 

mukaan ”…oli hyvä, että näki miten sitä voi käytäntöön soveltaa. Että näkee, et se on jo-

tain konkreettista eikä se oo vaan näitä huuhaa-kursseja, joista ei oo mitään hyötyy käy-

tännössä.” Opiskelijat mainitsivat ensimmäisen kriittisen episodin aikana mieleen jääneen 

erityisesti voiman momentin soveltamisen työergonomiaan ja lihaksen kiinnityskohdan 

merkityksen lihaksen toimintaan.     

 

Toinen kriittinen episodi 

Toisen kriittisen episodin valintaan kriittiseksi episodiksi vaikuttivat ensisijaisesti ensim-

mäisen opetuskokeilun ensimmäisen kaksoistunnin toteutus sekä opettajan ja opiskelijoi-

den käsitykset toteutuksesta. Ensimmäisen opetuskokeilun opettajalle annetun ohjeistuksen 

mukaan toisen kriittisen episodin sisältämä käsiesimerkki oli tarkoitus käydä läpi vasta 

toisen kaksoistunnin lopussa, mutta opetusjakson toteutuksessa opettaja esitti esimerkin jo 

voiman momenttiin liittyvien käsitteiden yhteydessä. Opettaja päätti esittää esimerkin jo 

tässä vaiheessa, sillä ”…tuli itselle hätä siitä, että tätä pitäisi ankkuroida jotenkin johonkin 

konkreettiseen asiaan…se eteni tilanteen mukaan, mutta oli myös tietoinen valinta…se 

tuntui siinä vaiheessa loogiselta.”. Käytännön esimerkin tärkeys uusien käsitteiden esittä-

misen yhteydessä tuli esiin myös ensimmäisen opetuskokeilun opiskelijoiden käsityksissä. 

Toisen kriittisen episodin tavoitteet, toisen opetuskokeilun opiskelijoiden haastatte-

luissa esiin tulleet käsitykset episodin merkityksestä opiskelutehtävän ratkaisuun ja käsit-

teiden ymmärtämiseen sekä toisen opetuskokeilun opiskelijoiden aktiivisuus episodin ai-

kana vahvistivat episodin valintaa kriittiseksi episodiksi. Esimerkiksi ennen toisen kriitti-

sen episodin alkua opiskelija pyysi opettajaa selittämään voiman momenttiin liittyvät käsit-

teet käytännön esimerkin avulla. Voiman momenttiin liittyvien oppimistavoitteiden (liite 

15) lisäksi episodin tavoitteena oli jatkaa ensimmäisen episodin tavoitteena ollutta opiske-

lijoiden motivoitumista ja orientoitumista voiman momentin opiskeluun. 

Toisen kriittisen episodin toteutus poikkesi opettajalle annetusta ohjeistuksesta aino-

astaan käsiesimerkin painovoimien ja painopisteiden valinnassa. Käsiesimerkissä opettaja 

jakoi käteen ja punnukseen vaikuttavan painovoiman kyynärvarteen vaikuttavaan paino-

voimaan sekä kämmeneen ja punnukseen vaikuttavaan painovoimaan. Opettajan mukaan 

esimerkin painovoimat on helpompi hahmottaa, kun kyynärvarren painovoima esitetään 

erikseen ja toisaalta kämmenosalla ja pallolla on yhteinen painopiste ja niihin vaikuttavat 

painovoimat esitetään yhdessä.       
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Opiskelijoiden ensimmäisen kaksoistunnin tuntiarvioinneissa 10 opiskelijaa mainitsi 

oppineensa tukipisteen, 10 opiskelijaa vipuvarren ja seitsemän opiskelijaa painopisteen. 

Lisäksi seitsemän opiskelijaa mainitsi oppineensa jonkin asian, joka selvästi liittyi voiman 

momenttiin liittyvien käsitteiden soveltamiseen toisessa episodissa esitettyyn käsiesimerk-

kiin tai yleisesti ihmiskehoon. Esimerkiksi eräs opiskelija mainitsi, että ”…tiedän, missä on 

ihmisen tukipisteet ja mikä on vipuvarsi (luut ja nivelet).”. 

Opiskelijoiden aktiivisuus toisen kriittisen episodin aikana näkyy muun muassa opet-

tajan puheen muotojen tarkastelussa (kuvio 19). Episodin aikana neljä eri opiskelijaa esitti 

yhteensä 10 sellaista kysymystä tai keskustelun aloitetta (SQ), jotka ohjasivat uuden asian 

pohdintaan tai aiheen laajennukseen tai tarkennukseen. Jaettaessa toisen kriittisen episodin 

sisältö eri aiheisiin (1 - 8) havaitaan, että opiskelijat esittivät vähintään yhden aloitteen 

jokaisen aiheen käsittelyssä. Opettajan palaute opiskelijoiden aloitteisiin oli kahta palautet-

ta lukuun ottamatta autoritaarinen. Kaikkiaan yhdeksän opiskelijaa osallistui keskusteluun, 

ja opiskelijoilla oli yhteensä 45 puheenvuoroa.  

 

 
Kuvio 19. Opettajan puheen muodot aiheittain (1 - 8) toisessa kriittisessä episodissa (CE2). 
TP = opettajan esitys, AD = opettajan ohjaama autoritaarinen keskustelu, DD = opettajan 
ohjaama dialoginen keskustelu, SQ = opiskelijan aloite.  

 

Toisessa kriittisessä episodissa esiintyi opettajan puheen eri muotoja hyvin vaihtelevasti. 

Opettaja aloitti uuden käsitteen tarkastelun lyhyellä opettajan esityksellä TP (aiheet 1 ja 6), 

47 49 51 53 55 57 59 61

Aika/minuuttia

TP 

AD 

DD 

SQ 

1               2               3           4            5               6                             7                 8

Tukipiste 
käsiesi-
merkissä 

Painopis-
teet käsi-
esimerkissä 

Painovoima 
käsiesimer-
kissä 

Käsitteiden ”laa-
jennus” toiseen 
käden asentoon  

Painopis-
teiden 
tarkennus 

Lihasvoima 
käsiesimer-
kissä 

Vipuvarret käsi-
esimerkissä 

Painopis-
teiden 
tarkennus 
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opettajan ohjaamalla autoritaarisella keskustelulla AD (aihe 3) tai opettajan ohjaamalla 

dialogisella keskustelulla DD (aiheet 2 ja 7). Käsitteiden tarkentaminen tai laajentaminen 

alkoi opiskelijan aloitteella SQ (aiheet 4, 5 ja 8). Opettajan rooli toisen episodin aikana oli 

opettajalle annetun ohjeistuksen mukaan kyselevä ja keskusteleva. Erityisesti käsiesimer-

kin painopisteiden (aihe 2) ja vipuvarsien (aihe 7) esittämisessä opettajan puhe oli pääasi-

assa opettajan ohjaamaa dialogista keskustelua.   

 

Kolmas kriittinen episodi 

Kolmannen kriittisen episodin valinta kriittiseksi episodiksi perustui kokeellisuuden merki-

tykseen fysiikan opetuksessa, oppimistavoitteiden (liite 15) jatkuvuuteen sekä esitutkimuk-

sissa ja opetuskokeiluissa kerättyyn tutkimusaineistoon. Kolmannen kriittisen episodin 

sisällöllä eli kokeellisella työskentelyllä pienryhmissä tasapainotangon ja pyörivän levyn 

avulla oli tärkeä merkitys voiman momentin opetusjakson suunnittelussa jo esitutkimus-

vaiheessa (luku 5.3.1). Voiman momentin opetusjaksossa kokeellinen työskentely oli oleel-

linen osa voiman momenttiin liittyvien käsitteiden opiskelua ja sen tavoitteena oli havain-

nollistaa ja selkeyttää voiman momenttiin ja momenttiehtoon liittyviä käsitteitä. Kokeelli-

sen työskentelyn ohjeet laadittiin ensimmäisen esitutkimuksen alkukyselyn vastausten pe-

rusteella, joten opiskelijoilla oli mahdollisuus kokeilla vastauksiensa oikeellisuutta käytän-

nössä sekä keskustella vastauksistaan ja havainnoistaan muiden opiskelijoiden kanssa.  

Kolmannen kriittisen episodin valintaa kriittiseksi episodiksi vahvistivat molempien 

opetuskokeilujen opettajien ja opiskelijoiden käsitykset kokeellisen työskentelyn merkityk-

sestä voiman momenttiin liittyvien käsitteiden ja momenttiehdon oppimiselle. Opettajien 

palaute kokeellisesta työskentelystä oli erittäin myönteistä, vaikka kokeellinen työskentely 

voiman momentin opiskelun yhteydessä oli uutta molemmille opettajille. Myös opiskeli-

joiden palaute kokeellisesta työskentelystä oli pääosin hyvin myönteistä. Opiskelijat pitivät 

erityisesti siitä, että pääsivät itse tekemään ja kokeilemaan asioita. Kokeellisesta työskente-

lystä pyörivän levyn avulla opiskelijoilla oli joiltain osin hyvin erilaisia käsityksiä. Joiden-

kin ensimmäisen opetuskokeilun opiskelijoiden mukaan kokeellinen työskentely pyörivän 

levyn avulla jäi hyvin irralliseksi eivätkä he ymmärtäneet sen merkitystä voiman moment-

tiin liittyvien käsitteiden oppimisen kannalta. Toisessa opetuskokeilussa usea opiskelija 

mainitsi kokeellisen työskentelyn pyörivän levyn avulla olleen erittäin hyödyllistä erityi-

sesti vipuvarren oppimisen kannalta. 

Kolmannen kriittisen episodin toteutus oli ajankäyttöä lukuun ottamatta opettajalle 

annetun ohjeistuksen mukainen. Kokeellisen työskentelyn välineiden esittelyyn ja kokeel-

liseen työskentelyyn pienryhmissä oli tarkoitus käyttää aikaa 50 minuuttia, mutta opetus-

jakson toteutuksessa näihin käytettiin aikaa 63 minuuttia. Kokeellisen työskentelyn aikana 

opettaja ohjasi ryhmien työskentelyä kysymällä opiskelijoilta mittausten kannalta keskeisiä 

asioita. Ryhmät tarvitsivat eniten ohjausta pyörivän levyn kanssa työskentelyssä, erityisesti 

voiman vaikutussuoran kohtisuoran etäisyyden mittaamisessa tukipisteestä. Koska kolmas 
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kriittinen episodi sisälsi ainoastaan opiskelijoiden työskentelyä pienryhmissä, opettajan 

puheen muotojen luokittelussa episodin puhe luokiteltiin oppilaskeskusteluksi. 

Kaikkien ryhmien toiminta kolmannessa kriittisessä episodissa oli aktiivista ja innos-

tunutta. Haastatteluun osallistuneet opiskelijat kertoivat jo etukäteen odottaneensa sitä, että 

pääsevät itse kokeilemaan alkukyselyn vastausten oikeellisuutta. Kokeellisen työskentelyn 

aikana haastatteluryhmän opiskelijat keskustelivat erittäin aktiivisesti havainnoistaan ja 

mittaustuloksista. Yksittäisten opiskelijoiden käyttämien puheenvuorojen lukumäärät vaih-

telivat 89 ja 259 puheenvuoron välillä. Opiskelijoiden puheenvuoroista ainoastaan muuta-

ma puheenvuoro poikkesi ryhmätyöskentelyn aiheesta. Keskustelua herätti muun muassa 

punnusten ripustusnarujen pituuksien vaikutus tangon tasapainoon sekä se, mitä tarkoite-

taan tasapainolla ja voiko tanko olla tasapainossa vinossa asennossa. Myös voiman mo-

mentin laskemisesta ja momenttiehdosta keskusteltiin vilkkaasti.  

Loppukyselyn tehtävässä 10 opiskelijoita pyydettiin mainitsemaan voiman momentin 

opetusjakson kolme myönteisintä ja kolme kielteisintä asiaa. Seitsemän opiskelijaa 23 

opiskelijasta mainitsi kokeellisen työskentelyn kolmen myönteisimmän asian joukossa. 

Loppukyselyn tehtävän 11 c-kohdan vastauksissa 19 opiskelijalla oli myönteinen käsitys 

kokeellisesta työskentelystä ja ainoastaan kolme opiskelijaa arvioi kokeellista työskentelyä 

kielteisesti. Yksi opiskelija oli poissa kokeellisesta työskentelystä, joten hän ei vastannut 

tehtävään 11 c. Opiskelijoiden käsitysten mukaan kokeellinen työskentely havainnollisti 

asioita sekä selvensi ja auttoi ymmärtämään asioita käytännössä. Erään opiskelijan mukaan 

kokeellisessa työskentelyssä oli liian kiire, jolloin ei jäänyt varmuutta siitä, mikä oli oikein. 

Opiskelijoiden loppukyselyssä kokeelliselle työskentelylle antamien arvosanojen keskiarvo 

on 4,0 ja keskihajonta 1,0. Arvosanojen frekvenssit esitetään liitteessä 16. Myös toisen 

opetuskokeilun opettaja antoi kokeelliselle työskentelylle arvosanan 4. Hänen mukaansa 

”…opiskelijat halus ratkasta niitä tehtäviä…tuli semmonen olo, että ne ihan halus keksii 

ne…mitä sinne toiselle puolelle tulee.”. 

Loppukyselyn lisäksi opiskelijoiden käsityksiä kokeellisen työskentelyn merkityk-

sestä voiman momenttiin liittyvien käsitteiden oppimiseen selvitettiin opiskelijoiden toi-

sessa ja kolmannessa ryhmähaastattelussa. Kaikki haastatellut opiskelijat olivat erittäin 

tyytyväisiä kokeelliseen työskentelyyn ja totesivat kokeellisen työskentelyn auttaneen eri-

tyisesti voiman momentin laskemisen ja momenttiehdon ymmärtämiseen. Eräs opiskelija 

arvioi voiman momentin opetusjaksoa seuraavasti: ”…parasta oli esimerkiks se punnusjut-

tu. Se oli kiva oivaltaa…et sai jonkun perustelun, et miten se meni.”. Opiskelijoiden mu-

kaan mittaukset pyörivän levyn avulla auttoivat parhaiten ymmärtämään tasapainotilannet-

ta ja vipuvarren määrittämistä. Eräs opiskelija selitti oppimistaan seuraavasti:”…siinä näki 

just kattoo, kuinka pitkä se on se vipuvarsi…et siinä vaiheessa ymmärsi sen vipuvarren, et 

se onkin se kohtisuora etäisyys, eikä sillä oo mitään tekemistä, mistä se…sen narun pituu-

den kanssa.”. Erään opiskelijan mukaan tasapainoehdon ymmärtäminen pyörivän levyn 

avulla oli ”yksi suurimmista elämyksistä”.  
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Kokeellisen työskentelyn merkitystä voiman momentin ja momenttiehdon ymmärtä-

miseen vahvistavat toisen kaksoistunnin jälkeen täytetyt tuntiarvioinnit, joissa opiskelijoita 

pyydettiin mainitsemaan kolme tärkeintä tunnilla mieleen jäänyttä asiaa. Eniten mainintoja 

sai momenttiehto (yhdeksän opiskelijaa), voiman momentti /voiman momentin laskeminen 

(seitsemän opiskelijaa) ja tasapaino (seitsemän opiskelijaa). On kuitenkin huomattava, että 

koska tuntiarvioinneissa arvioitiin koko toista kaksoistuntia, opiskelijoiden mainitsemat 

asiat voivat osittain liittyä myös neljänteen kriittiseen episodiin.    

 

Neljäs kriittinen episodi 

Neljännen kriittisen episodin valinta kriittiseksi episodiksi perustui opiskelijoiden esitut-

kimuksissa ja ensimmäisessä opetuskokeilussa antamiin palautteisiin kokeellisen työsken-

telyn yhteenvedon tarpeellisuudesta. Ensimmäisessä esitutkimuksessa voiman momentin 

opetusjakso ei sisältänyt kokeellisen työskentelyn yhteenvetoa, vaikka opiskelijoiden käsi-

tysten mukaan yhteenveto olisi ollut tarpeellinen. Toisessa esitutkimuksessa kokeellisessa 

työskentelyssä esiin tulleet tärkeimmät havainnot ja käsitteet kerrattiin opettajan johdolla. 

Toiseen esitutkimukseen osallistuneet opiskelijat olivat tyytyväisiä kokeellisen työskente-

lyn yhteenvetoon. 

Ensimmäisessä opetuskokeilussa voiman momentin opetusjakson tuntisuunnitelmat 

sisälsivät kokeellisen työskentelyn yhteenvedon, mutta opetusjakson toteutuksessa yhteen-

vetoa ei ollut. Haastattelussa opettaja totesi, että kokeellisen työskentelyn jälkeen yhteen-

veto olisi ollut tarpeellinen ja ”…nyt kun saisi tehdä uudestaan, niin ottaisin yhden väli-

neen kerralla ja sitten yhteisesti katsottaisi mitä siitä tulee sitten.”. Yhteenvedon puuttumi-

sen takia opettaja arvioi kokeellisen työskentelyn jääneen opiskelijoille irralliseksi muusta 

työskentelystä. Ensimmäisen opetuskokeilun opiskelijoiden mukaan kokeellinen työsken-

tely, ja erityisesti mittaukset pyörivän levyn avulla, jäivät epäselviksi ilman opettajan joh-

dolla tehtävää yhteenvetoa. Esimerkiksi erään opiskelijan mukaan ”…minusta sen (kokeel-

lisen työskentelyn) olisi voinut jättää melkein kokonaan pois, koska siinä ei ollut mitään 

yhteenvetoa. Se olisi kyllä ollut tarpeellinen siinä.” 

Tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden käsitysten lisäksi neljännen kriittisen 

episodin valintaan vaikuttivat episodin sisältö (taulukko 12, s. 102) ja oppimistavoitteet 

(liite 15), joissa oli jatkuvuus edellisen kriittisen episodin sisältöön ja oppimistavoitteisiin. 

Neljännen kriittisen episodin aikana tarkistettiin ja vahvistettiin kolmannessa kriittisessä 

episodissa esiin tulleiden käsitteiden sekä erityisesti momenttiehdon ja tasapainon ymmär-

tämistä. Tavoitteena oli myös se, että opiskelijat saavat varmuuden tekemiensä havaintojen 

ja mittausten oikeellisuudesta.  

Toisessa opetuskokeilussa opiskelijoiden käsitykset kokeellisen työskentelyn merki-

tyksestä oppimiseen ja erityisesti mittauksista pyörivän levyn avulla olivat selvästi myön-

teisempiä kuin ensimmäisessä opetuskokeilussa. Tähän on voinut vaikuttaa se, että neljän-

nessä kriittisessä episodissa kokeellisessa työskentelyssä opittuja käsitteitä kerrattiin erityi-
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sesti pyörivän levyn avulla. Esimerkiksi kukaan opiskelijoista ei todennut kokeellisen 

työskentelyn jääneen irralliseksi muusta työskentelystä. Haastattelussa eräs opiskelija tote-

si kokeellisen työskentelyn kertauksen ja yhteenvedon tarpeellisuudesta seuraavasti: ”…se 

on hyvä, että niitä kertaa siinä, koska se auttaa sitä oppimisprosessia…etenkin jos on hi-

das oppimaan.”. Opiskelijoiden käsitysten mukaan myös omien mittausten ja havaintojen 

oikeellisuuden tarkistaminen opettajan johdolla oli oppimisen kannalta hyödyllistä. Esi-

merkiksi erään opiskelijan mukaan ”siinä tuli semmonen varmuus ittellekin, et me oltiin 

tehty oikein.”. Ainoastaan yhden opiskelijan käsityksen mukaan kokeellisessa työskente-

lyssä ei tullut varmuutta siitä, mikä oli oikein.   

Toisen opetuskokeilun opettajalle annetun ohjeistuksen mukaan keskusteluun opiske-

lijoiden kokeellisen työskentelyn aikana tekemistä havainnoista ja mittauksista oli varattu 

aikaa 15 minuuttia. Opetusjakson toteutuksessa kokeellisen työskentelyn yhteenvetoon 

käytettiin aikaa noin 7 minuuttia, jonka aikana pyörivän levyn avulla käytiin läpi tärkeim-

mät käsitteet, kuten vipuvarsi, momenttiehto ja tasapaino pyörimisen suhteen. Opettajan 

mukaan kokeellisen työskentelyn yhteenveto käytiin läpi ainoastaan pyörivän levyn avulla, 

sillä ajan puutteen vuoksi yhteenvetoon ei jäänyt riittävästi aikaa ja opettajan käsityksen 

mukaan tasapainotangon avulla tehtävät mittaukset olivat opiskelijoille helpompia. 

Opettajan rooli neljännessä kriittisessä episodissa oli kyselevä ja keskusteleva. Opis-

kelijat osallistuivat keskusteluun aktiivisesti. Kahdeksan opiskelijaa osallistui keskusteluun 

yhteensä 26 puheenvuorolla. Opettajan puheen muodoista neljännessä kriittisessä episodis-

sa esiintyi opettajan ohjaamaa dialogista ja autoritaarista keskustelua sekä opettajan esitys-

tä (kuvio 20). Tarkasteltaessa opettajan puheen muotoja aihekohtaisesti (aiheet 1 - 6) ha-

vaitaan, että kolmen aiheen käsittelyssä (2, 3 ja 5) opettajan puhe etenee samanlaisen ”ryt-

min” mukaisesti. Opettaja aloittaa kokeellisessa työskentelyssä tehtyjen havaintojen ja 

opittujen käsitteiden kertauksen autoritaarisella keskustelulla, minkä jälkeen keskustelu 

jatkuu dialogisena. Aiheen käsittely päättyy opettajan esitykseen, jolloin opettaja tekee 

yhteenvedon aiheesta. Myös momenttiehdon kertaus (aihe 4) etenee lähes samalla tavoin, 

sillä opettajan puhe alkaa autoritaarisella keskustelulla ja päättyy opettajan esitykseen. 

Momenttiehtoon liittyvä dialoginen keskustelu on käyty jo neljännen kriittisen episodin 

alussa (aihe 1).   
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Kuvio 20. Opettajan puheen muodot aiheittain (1 - 6) neljännessä kriittisessä episodissa 
(CE4). TP = opettajan esitys, AD = opettajan ohjaama autoritaarinen keskustelu, DD = 
opettajan ohjaama dialoginen keskustelu.  

 

Viides kriittinen episodi 

Viidennen episodin valintaan kriittiseksi episodiksi vaikuttivat episodin merkitys voiman 

momenttiin liittyvien käsitteiden ja momenttiehdon soveltamisen ja opiskelutehtävien rat-

kaisemisen kannalta sekä episodin sisällön (taulukko 12, s. 102) ja oppimistavoitteiden 

(liite 15) liittyminen kaikkiin edellisiin kriittisiin episodeihin. Episodin tarkoituksena oli 

kerrata edellisissä kriittisissä episodeissa opittuja voiman momenttiin liittyviä käsitteitä ja 

soveltaa niitä kehon vipujärjestelmään käden ollessa eri asennoissa. Käsiesimerkin lasken-

nallisen ratkaisun tarkoituksena oli auttaa opiskelijoita hahmottamaan heidän oman opiske-

lutehtävänsä ratkaisun kannalta tärkeitä asioita ja antaa esimerkki siitä, miten tietyn kehon 

osan paikallaan pitämiseen tarvittava voima voidaan laskea. 

Viidennen kriittisen episodin valintaa kriittiseksi episodiksi vahvistivat ensimmäisen 

opetuskokeilun opiskelijoiden ja opettajan käsitykset voiman momenttiin liittyvien käsit-

teiden soveltamisesta käytännön esimerkkiin ja esimerkin laskennallisesta ratkaisusta. 

Vaikka ensimmäisessä opetuskokeilussa käsiesimerkin laskennallinen ratkaisu käytiin läpi 

opettajan johdolla, joidenkin opiskelijoiden käsitysten mukaan käsiesimerkin laskemista ei 

käyty läpi riittävän selkeästi ja laskujen perustelut olivat puutteelliset. Käsiesimerkin rat-

kaisussa opettaja korosti suureiden tunnuksia ja laskukaavoja mainiten esimerkissä toimi-

van samat periaatteet kuin pyörivässä levyssä. Opetusjakson jälkeen opettaja pohti, että 

kokeellista työskentelyä pitäisi enemmän yhdistää käytännön esimerkkeihin. 

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Aika/minuuttia

TP 

AD 

DD 
     1                  2               3                           4                            5                      6 

Momenttiehto 

Pyörivän levyn 
tasapaino 

Vipuvarren 
määrittäminen 

Momenttiehdon 
kertaus 

Narujen pituuden vaiku-
tus tangon tasapainoon 

Tasapainon 
kertaus 
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Toisessa opetuskokeilussa viidennen kriittisen episodin toteutus poikkesi ohjeistuk-

sesta, sillä opettaja ei edellisellä kaksoistunnilla ehtinyt käydä läpi käsiesimerkkiä hänelle 

annettujen ohjeiden mukaisesti, joten käsiesimerkki käytiin kokonaan läpi vasta kolman-

nella kaksoistunnilla. Opettajan rooli oli kyselevä ja keskusteleva, ja hän yhdisti kokeelli-

sessa työskentelyssä opitut käsitteet käsiesimerkkiin näyttämällä vastaavat käsitteet pyöri-

vän levyn ja tasapainotangon avulla. Opettajan mukaan hänellä oli ennen viidennen kriitti-

sen episodin alkua ajatus siitä, että kokeellisen työskentelyn välineitä voisi jotenkin käyttää 

hyväksi käsiesimerkin selittämisessä, mutta erityisesti pyörivän levyn hyväksikäyttö sel-

kiytyi vasta opetuksen edetessä. Käsiesimerkin laskennallisessa ratkaisussa korostui käsit-

teiden ja ratkaisun periaatteiden ymmärtäminen.  

Opiskelijoiden ryhmähaastatteluissa esiin tulleiden käsitysten mukaan pyörivän le-

vyn käyttäminen käsiesimerkin yhteydessä auttoi ymmärtämään esimerkkiä ja yhdistämään 

kokeellisessa työskentelyssä opitut käsitteet käytännön tilanteeseen. Haastatteluun osallis-

tuneiden opiskelijoiden mukaan käsiesimerkin ratkaisu auttoi ryhmää opiskelutehtävän 

ratkaisussa, mutta esimerkkiä olisi pitänyt tarkastella useammassa kuin kahdessa käden 

asennossa. Opiskelijat olisivat myös toivoneet useampaa kuin yhtä käytännön esimerkkiä 

ennen opiskelutehtävän ratkaisemista. Esimerkiksi erään opiskelijan mukaan ”…et ois 

käyttänyt vaikka kahta kuvaa, toinen yläraajasta ja toinen vaikka alaraajasta.”. 

Kolmannen kaksoistunnin tuntiarvioinneissa opiskelijoita pyydettiin mainitsemaan 

kolme tärkeintä asiaa, jotka olivat jääneet mieleen tuntien aikana. Tuntiarviointien mukaan 

opiskelijoille oli eniten jäänyt mieleen momenttiehto (kuusi opiskelijaa), käytäntöön sovel-

taminen (viisi opiskelijaa), lihaksen voimantuoton laskeminen (neljä opiskelijaa) ja vipu-

varsi (neljä opiskelijaa). Käsitteiden soveltamiseen liittyvistä asioista opiskelijat mainitsi-

vat esimerkiksi ”työskentelykulman vaikutuksen laskemisen”. 

Viidennen kriittisen episodin opettajan puheen muodot esitetään kuviossa 21. Koska 

episodissa esiintyi erittäin vaihtelevasti opettajan puheen eri muotoja, tarkka puheen muo-

tojen järjestys aiheittain esitetään taulukossa 13. Taulukossa suluissa olevat puheen muo-

dot (aihe 3) ovat dialogiyksiköiden ”sisällä” esitetty opiskelijan aloite, esimerkiksi tarken-

tava kysymys ja opettajan vastaus opiskelijan aloitteeseen. Suluissa olevien puheen muoto-

jen edellä ja lopussa olevat puheen muodot ovat samaa dialogia. Ei-suluissa olevat opiske-

lijan aloitteet SQ aloittavat uuden dialogiyksikön. Taulukossa 13 aihe 3* on kolmannen 

aiheen käsittelyn välissä käyty keskustelu lihasvoiman vipuvarresta.  
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Kuvio 21. Opettajan puheen muodot aiheittain (1 - 5) viidennessä kriittisessä episodissa 
(CE5). TP = opettajan esitys, AD = opettajan ohjaama autoritaarinen keskustelu, DD = 
opettajan ohjaama dialoginen keskustelu, SQ = opiskelijan aloite. 

 

 
Taulukko 13. Opettajan puheen muodot aiheittain (1 - 5) viidennessä kriittisessä episodis-
sa. TP = opettajan esitys, AD = opettajan ohjaama autoritaarinen keskustelu, DD = opetta-
jan ohjaama dialoginen keskustelu, SQ = opiskelijan aloite. 
 

Aiheen 

numero 

 

Aihe  

 

Opettajan puheen muoto 

1 Tukipisteen ja painopisteen kertaus käsiesimerkissä AD-TP 
2 Vipuvarsien kertaus pyörivässä levyssä, käsiesimerkissä 

(käsi 90 asteen kulmassa) ja tasapainotangossa 
AD-TP-AD-TP-SQ-AD-SQ-
AD-TP 

3 Käsiesimerkin laskemiseksi tarvittavien tietojen selvittä-
minen ja arvioiminen 

AD-(*)-AD-DD-(SQ-AD)-DD-
SQ-AD-AD-(SQ-AD)-AD 

3* * Lihasvoiman vipuvarren tarkennus    SQ-AD-TP-SQ-AD-TP-SQ-AD-
SQ-AD-TP-SQ-AD-TP-SQ-AD-
SQ-AD 

4 Momenttiehdon soveltaminen käsiesimerkissä DD-SQ-DD-SQ-AD-TP-AD-
TP-DD-TP-AD 

5 Käsiesimerkin tarkastelu tilanteessa, jossa käsi ei ole 90 
asteen kulmassa (vipuvarsien pituuksien muuttuminen) 

AD-SQ-AD-SQ-AD-TP-SQ-
AD-SQ-AD-TP-SQ-AD 
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1                  2             3          3*                        3                                 4                              5 
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Vipuvarsien 
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vipuvarren 
tarkennus 

Momenttiehdon 
soveltaminen 

Käsiesimerkin 
tarkastelu uudessa 
tilanteessa 

Laskuissa tarvit-
tavien tietojen 
selvittäminen 
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Viidennen kriittisen episodin puheen muotojen tarkastelussa havaitaan, että episodin aika-

na opiskelijat osallistuivat keskusteluun aktiivisesti. Viisi opiskelijaa esitti yhteensä 20 

opiskelijan aloitetta SQ. Kaikkiaan yhdeksän opiskelijaa osallistui keskusteluun siten, että 

opiskelijoilla oli yhteensä 77 puheenvuoroa. Opettajan vastaukset opiskelijoiden aloittei-

siin olivat yhtä vastausta lukuun ottamatta (aihe 4) autoritaarisia. Tarkasteltaessa opettajan 

puheen muotoja aiheittain havaitaan, että jokaisen uuden aiheen käsittely (lukuun ottamatta 

3*) alkaa opettajan ohjaamalla autoritaarisella tai dialogisella (aihe 4) keskustelulla. Aihei-

den 1 ja 2 käsittelyssä eli tukipisteen ja painopisteen sekä vipuvarsien kertauksessa on 

opettajan puheen ”rytmissä” yhtäläisyyksiä neljännen kriittisen episodin opettajan puheen 

”rytmin” kanssa. Opettajan puhe alkaa autoritaarisella keskustelulla, jota seuraa opettajan 

esitys eli tässä tapauksessa opettajan yhteenveto aiheesta. Aiheiden 2, 3*, 4 ja 5 käsittelys-

sä opettajan puhe etenee useissa tilanteissa saman ”rytmin” mukaisesti jaksoittain siten, 

että opiskelijan aloitetta seuraa opettajan autoritaarinen vastaus, jonka jälkeen jakso päät-

tyy opettajan esitykseen (SQ-AD-TP). Joissakin tapauksissa ennen opettajan esitystä on 

vielä toinen opiskelijan aloite ja opettajan autoritaarinen vastaus (SQ-AD-SQ-AD-TP).                

 

Kuudes kriittinen episodi 

Kuudennen kriittisen episodin valintaan kriittiseksi episodiksi vaikuttivat voiman momen-

tin opetusjakson ja episodin oppimistavoitteet (liite 15), episodin sisältö (taulukko 12, s. 

102), episodissa käytetty työtapa ja opetusjakson toteutus episodin aikana sekä ensimmäi-

sen ja toisen opetuskokeilun opiskelijoiden käsitykset episodista. Kuudennen kriittisen 

episodin tavoitteena oli vahvistaa voiman momenttiin liittyvien käsitteiden ja momenttieh-

don ymmärtämistä erilaisissa fysioterapiaan liittyvissä käytännön tilanteissa. Episodissa 

yksi ryhmä esitti opiskelutehtävänsä ratkaisun ja ratkaisusta keskusteltiin muiden opiskeli-

joiden ja opettajan kanssa. Episodissa käytiin läpi kaikki voiman momentin opetusjaksossa 

opiskellut asiat soveltaen niitä fysioterapian käytännön tilanteeseen, joten episodin sisältö 

ja oppimistavoitteet liittyivät kaikkiin edellisiin episodeihin. Episodin oppimistavoitteet 

ovat samalla koko voiman momentin opetusjakson oppimistavoitteet. Oppimistavoitteiden 

saavuttamiseksi kaikkien voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamisessa vaadittiin 

neljäs osaamisen taso. 

Kriittisten episodien valinnassa yhtenä tärkeänä perusteena oli voiman momentin 

opetusjaksossa käytettyjen työtapojen edustavuus kriittisissä episodeissa. Opiskelutehtävi-

en ratkaiseminen pienryhmissä oli tärkeä osa voiman momentin opetusjaksoa, joten kriitti-

seksi episodiksi valittiin tilanne, jossa yksi ryhmä esitti ryhmätyöskentelynsä tuotoksen. 

Ensimmäisen opetuskokeilun opiskelijoiden ja opettajan käsitykset opiskelutehtävien rat-

kaisujen esitysten toteutuksesta ja merkityksestä oppimisen kannalta vahvistivat episodin 

valintaa kriittiseksi episodiksi. Opiskelijat ja opettaja pitivät ryhmien esityksiä tärkeinä 

oppimisen kannalta, mutta opettaja ja osa opiskelijoista eivät olleet tyytyväisiä ryhmien 

esitysten toteutukseen. Opiskelijoiden mukaan opettajan olisi pitänyt selkeämmin kom-
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mentoida esityksiä ja arvioida ratkaisujen oikeellisuutta. Opettajan mukaan opettajan te-

kemä loppuyhteenveto ja opiskelutehtävän ratkaisun kannalta oleellisten asioiden kertaa-

minen olisi ollut tarpeellista.   

Ensimmäisen opetuskokeilun perusteella kuudenneksi kriittiseksi episodiksi valittiin 

yhden opiskelutehtävän ratkaisun esitys edustamaan kaikkia esityksiä. Lopullinen valinta 

perustui toisen opetuskokeilun viimeisen kaksoistunnin toteutukseen sekä opiskelijoiden ja 

opettajan käsityksiin opiskelutehtävien ratkaisuista ja ryhmien esityksistä. Kriittiseksi 

episodiksi valittiin opiskelutehtävän ”Jalkapalloilija Ilpo Pilkun kuntoutus” ratkaisun esi-

tys. Esityksessä säären ja punnuksen painovoimien vipuvarret esitettiin aluksi väärin, min-

kä vuoksi vipuvarsien määrittämisestä ja lihaksen kiinnittymiskohdasta keskusteltiin vilk-

kaasti. Opiskelutehtävä ”Jalkapalloilija Ilpo Pilkun kuntoutus” esitetään liitteessä 9 ja opet-

tajalle annettu opiskelutehtävän esimerkkiratkaisu liitteessä 10. 

Neljännen kaksoistunnin tuntiarviointien mukaan suurin osa opiskelijoista piti kuu-

dennen kriittisen episodin esitystä selkeänä ja opettavaisena. Erään opiskelijan mukaan 

”…esitys oli hieman epäselvä, mutta käydessämme luokan kanssa tehtävän läpi tehtävä 

aukesi.”. Osa opiskelijoista kaipasi enemmän kuvia ja voiman tarpeen tarkastelua useam-

missa jalan asennoissa. Opiskelutehtävän ratkaisun esityksen aikana opiskelijat mainitsivat 

oppineensa vipuvarsien määrittämisen tai vipuvarren pituuden vaikutuksen lihaksen voi-

man tarpeeseen. Opiskelijat mainitsivat vipuvarsien oppimisesta muun muassa seuraavasti:               

”…vipuvarret jäivät mieleen ja sen vaikutus voiman käyttöön…” 

”…opettavainen esitys, koska minulle vahvistui ainakin vipuvarsien määrittäminen…” 

”…vipuvarsien mittaus jäi nyt pysyvästi mieleen…” 

”…vipuvarret ja säären pituus meinasivat mennä sekaisin, mutta tulihan ne selville lopulta…”. 

”Jalkapalloilija Ilpo Pilkun kuntoutus” -opiskelutehtävän ratkaisi haastatteluihin valitut 

opiskelijat, jolloin opiskelijoiden käsityksiä tehtävän ratkaisusta ja esityksestä tuli esiin 

myös opiskelijoiden haastatteluissa. Opiskelijoiden mukaan opiskelutehtävän ratkaisussa 

heillä oli aluksi vaikeuksia vipuvarsien määrittämisessä, mutta vipuvarsien määrittämisen 

jälkeen tehtävän ratkaiseminen ja voiman tarpeen laskeminen oli melko helppoa. Opiskeli-

jat eivät kuitenkaan olleet tyytyväisiä opiskelutehtävän ratkaisuun ja ratkaisun esitykseen. 

Vaikka vipuvarret oli merkitty kuvaan oikein, niin vipuvarsien pituudet oli arvioitu väärin 

ja esimerkiksi erään opiskelijan mukaan ”…ne arvot kun olisi muuttanut siihen, niin sitten 

olisi tullut paremmat vastaukset…totuudenmukaiset, lähempänä totuutta.”. Opiskelijoiden 

mukaan opiskelutehtävän ratkaisua ja esitystä olisi voinut parantaa laskemalla voiman tar-

ve useammassa jalan asennossa, erityisesti liikkeen ääriasennoissa ja havainnollistamalla 

esitystä. 

Opettajan käsitykset kuudennesta kriittisestä episodista vastasivat opiskelijoiden kä-

sityksiä, sillä opettajan mukaan haastatteluryhmällä oli vaikeuksia vipuvarsien määrittämi-

sessä jo opiskelutehtävän ratkaisuvaiheessa. Vaikka vipuvarsien pituuksien merkitseminen 
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aiheutti sekaannusta esityksen aikana, opettajan mukaan oli kuitenkin hyvä, että virheen 

takia vipuvarsien määrittäminen kerrattiin perusteellisesti. 

Kuudennen kriittisen episodin toteutus oli opettajalle annetun ohjeistuksen mukai-

nen. Ainoa ero ohjeistuksen ja toteutuksen välillä oli se, että opettaja antoi palautteen opis-

kelutehtävän ratkaisusta esityksen jälkeen käydyn luokkahuonekeskustelun yhteydessä 

eikä keskustelun jälkeen, kuten tuntisuunnitelmissa esitettiin. Opettaja antoi opiskelijoiden 

keskustella tehtävästä ja tehtävän ratkaisusta ja tarvittaessa ohjasi keskustelua esittämällä 

tarkentavia kysymyksiä tai kommentteja. Ryhmän esitys kesti noin viisi minuuttia, minkä 

jälkeen opiskelijat keskustelivat aktiivisesti esittämällä kysymyksiä ja vastaamalla toisten 

opiskelijoiden esittämiin kysymyksiin. Opettajan puheen muodot kuudennessa kriittisessä 

episodissa esitetään kuviossa 22.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 22. Opettajan puheen muodot aiheittain (1 - 5) kuudennessa kriittisessä episodissa 
(CE6). TP = opettajan esitys, AD = opettajan ohjaama autoritaarinen keskustelu, DD = 
opettajan ohjaama dialoginen keskustelu, SQ = opiskelijan aloite, PD = oppilaskeskustelu, 
O = muu keskustelu. 

 

Kuudes kriittinen episodi sisälsi runsaasti oppilaskeskustelua PD. Oppilaskeskustelun si-

sällä voi olla jokin opettajan kommentti (ei kysymys), sillä puhe on luokiteltu oppilaskes-

kusteluksi, mikäli aloite keskusteluun tuli opiskelijalta ja keskusteluun osallistuivat pääasi-

assa opiskelijat. Mikäli opettaja teki kysymyksellä aloitteen keskusteluun, keskustelu luo-

kiteltiin opettajan ohjaamaksi keskusteluksi. Opiskelijoiden aktiivisuutta ja roolia kuuden-
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nen kriittisen episodin aikana kuvaa se, että kuudennessa kriittisessä episodissa ei ole yh-

tään opettajan esitystä ja suurin osa opettajan ohjaamasta keskustelusta oli dialogista kes-

kustelua (aiheet 2 ja 3).    

 

 
6.3 Voiman momenttiin liittyvien käsitteiden ja sovellusten osaaminen 
 

 

6.3.1 Opiskelijoiden osaaminen ja käsitykset ennen opetusjaksoa 

 

Alkukyselyn pistejakaumien tarkastelu 

Opiskelijoiden käsityksiä voiman momenttiin ja sen sovelluksiin liittyvistä käsitteistä sel-

vitettiin alkukyselyn (liite 1) tehtävien 10 - 13 ja ennen voiman momentin opetusjaksoa 

tehtyjen ryhmähaastattelujen avulla. Alkukyselyn vastausten kvantitatiivisessa analyysissa 

laskettiin oikeiden vastausten lukumäärät opiskelijakohtaisesti, minkä perusteella muodos-

tettiin frekvenssijakauma alkukyselyn tehtävissä 10 - 13 saaduille yhteispisteille (kuvio 

23). Jokaisesta oikeasta vastauksesta opiskelija sai yhden pisteen, joten suurin mahdollinen 

pistemäärä oli 11. Alkukyselyn kvantitatiivisessa analyysissa ei otettu huomioon opiskeli-

jan esittämää vastauksen perustelua, vaan ainoastaan se, oliko tehtävän vastaus oikein vai 

väärin.     
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Kuvio 23. Opiskelijoiden alkukyselyn tehtävistä 10 - 13 saamien yhteispisteiden frekvens-
sijakaumat. Molemmissa opetuskokeiluissa N = 23.  
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Ensimmäisessä opetuskokeilussa kaikki opiskelijat saivat alkukyselyssä vähintään yhden 

pisteen ja suurin pistemäärä oli kahdeksan. Toisessa opetuskokeilussa opiskelijoiden saa-

mat pistemäärät vaihtelivat nollan ja kuuden pisteen välillä. Ensimmäisessä opetuskokei-

lussa opiskelijoiden saamien yhteispisteiden keskiarvo oli 4,1, ja keskihajonta 1,9 pistettä. 

Toisessa opetuskokeilussa alkukyselyn yhteispisteiden keskiarvo oli 3,4 ja keskihajonta 1,6 

pistettä. Mann-Whitneyn U-testin perusteella ensimmäisen ja toisen opetuskokeilun alku-

kyselyn yhteispisteiden jakaumien välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa (U = 206,0; 

p = 0,192). Myös tehtäväkohtaisen tarkastelun perusteella molemmissa opetuskokeiluissa 

opiskelijat osasivat parhaiten samat tehtävät ja samat tehtävät osoittautuivat alkukyselyn 

vaikeimmiksi.  

Alkukyselyn tehtävien 10 - 13 oikeiden vastauksien lukumäärien ja suhteellisten 

osuuksien tehtäväkohtaisessa tarkastelussa (taulukko 14) havaitaan, että molemmissa ope-

tuskokeiluissa parhaiten osattiin tehtävän 11 kohdat sekä tehtävä 12 a. Kyseisissä tehtävis-

sä selvitettiin momenttiehdon soveltamista yksinkertaisissa tankoon liittyvissä tehtävissä. 

Tehtävän 11 a- ja b-kohtiin vastasi oikein useampi opiskelija kuin c-kohtaan, jossa tietyt 

määrät punnuksia piti ripustaa oikeisiin kohtiin tukipisteen molemmille puolille. Koska 

kuviossa 23 ja taulukossa 14 ei ole otettu huomioon opiskelijoiden vastausten perusteluja, 

on mahdollista, että opiskelijat ovat päätyneet oikeaan vastaukseen arvaamalla tai käyttä-

mällä virheellistä päättelyä. Esimerkiksi opiskelijoiden ensimmäisissä ryhmähaastatteluissa 

tuli esiin jo esitutkimuksessa esiintynyt virheellinen ”laskusääntö”, jota useat opiskelijat 

käyttivät ratkaistessaan alkukyselyn tehtävää 11 c. Laskusääntö esitetään opiskelijoiden 

virheellisten käsitysten yhteydessä.           

 
Taulukko 14. Alkukyselyn tehtävien 10 - 13 oikeiden vastausten lukumäärät ja suhteelliset 
osuudet ensimmäisessä ja toisessa opetuskokeilussa. 

 
 Ensimmäinen opetuskokeilu (N = 23) Toinen opetuskokeilu (N = 23) 

Tehtävä Frekvenssi f % Frekvenssi f % 
10 a 7 30,4 3 13,0 

10 b 8 34,8 4 17,4 

10 c 3 13,0 4 17,4 

11 a 22 95,7 19 82,6 

11 b 15 65,2 17 73,9 

11 c 10 43,5 9 39,1 

12 a 10 43,5 18 78,3 

12 b 1 4,3 0 0,0 

12 c 0 0,0 0 0,0 

12 d 7 30,4 3 13,0 

13 3 13,0 1 4,3 

 

Alkukyselyn vaikeimmiksi tehtäviksi osoittautuivat tehtävän 12 b- ja c-kohdat, joissa tanko 

oli asetettu vinoon asentoon sekä tehtävä 13. Suurimmalle osalle opiskelijoista myös pai-
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nopisteen ja painovoiman ymmärtäminen sekä painovoiman laskeminen tehtävässä 10 oli-

vat vaikeita.  

 

Voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamisen alkutasot  

Alkukyselyn pistejakaumien tarkastelun lisäksi opiskelijoiden osaamista alkukyselyssä 

tarkasteltiin määrittämällä opiskelijan osaamisen tasot seitsemälle voiman momenttiin liit-

tyvälle aiheelle. Osaamisen tasojen määrittämisessä tehtävien vastausten lisäksi tarkastel-

tiin opiskelijan antamia perusteluja ja sitä, mitkä asiat opiskelija on kunkin tehtävän ratkai-

sussa osannut. Taulukossa 15 esitetään voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamisen 

tasojen frekvenssit ennen voiman momentin opetusjaksoa.    

 
Taulukko 15. Opiskelijoiden voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamisen tasojen 
frekvenssit ennen voiman momentin opetusjaksoa. Molemmissa opetuskokeiluissa N = 23. 
Tähdellä merkittyjä (***) tasoja vastaavia tehtäviä ei ollut alkukyselyssä.    

 

 
  

Osaamisen tasojen frekvenssit ennen opetusjaksoa 

Aihe 
 

Opetuskokeilu Nollataso 
 

1. taso 2. taso 3. taso 
4. taso eli 

sovellustaso 
Ensimmäinen 

opetuskokeilu 4 
 

12 5 2 *** 
Painopiste ja 
painovoima               
 
 

Toinen  

opetuskokeilu 3 
 

13 7 0 *** 

Ensimmäinen 

opetuskokeilu 13 
 

4 6 *** *** 
Voiman  
vaikutussuora 
 
  

Toinen  

opetuskokeilu 18 
 

2 3 *** *** 

Ensimmäinen 

opetuskokeilu 6 
 

12 5 0 *** 
Vipuvarsi 
 
 
  

Toinen  

opetuskokeilu 11 
 

12 0 0 *** 

Ensimmäinen 

opetuskokeilu 4 
 

18 1 0 *** 
Ei-vaakasuora 
tasapainotilanne  
 
 

Toinen  
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18 0 0 *** 
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13 6 0 *** 
Voiman  
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Osaamisen tasojen tarkastelu vahvistaa alkukyselyn tehtäväkohtaisessa tarkastelussa esiin 

tullutta käsitystä siitä, että opiskelijoiden on vaikea ymmärtää tasapainoa tilanteissa, joissa 

tanko on vinossa asennossa. Ainoastaan yksi opiskelija saavutti toisen osaamisen tason ei-

vaakasuorien tasapainotilanteiden osaamisessa. Muutenkin opiskelijoiden osaaminen en-

nen voiman momentin opetusjaksoa oli melko heikkoa. Molemmissa opetuskokeiluissa yli 

puolet opiskelijoista oli momenttiehtoa lukuun ottamatta kaikkien voiman momenttiin liit-

tyvien aiheiden osaamisessa nollatasolla tai ensimmäisellä osaamisen tasolla. Kaikissa 

muissa paitsi voiman momentin sovelluksissa fysioterapiassa opiskelija voi alkukyselyn 

perusteella saavuttaa toisen tai kolmannen osaamisen tason. Kolmannen osaamisen tason 

saavutti ainoastaan kaksi opiskelijaa painopisteen ja painovoiman osaamisessa ja viisi 

opiskelijaa momenttiehdon osaamisessa.     

 

Opiskelijoiden virheellisiä käsityksiä ennen voiman momentin opetusjaksoa  

Alkukyselyn vastausten perusteella opiskelijoilla oli useita erilaisia virheellisiä käsityksiä 

voiman momenttiin liittyvistä käsitteistä. Taulukkoon 16 on koottu alkukyselyn vastauksis-

sa ja ensimmäisissä ryhmähaastatteluissa esiin tulleita opiskelijoiden virheellisiä käsityksiä 

painopisteestä ja painovoimasta, voiman vaikutussuorasta, vipuvarresta, voiman momentis-

ta, momenttiehdosta ja tasapainosta ei-vaakasuorassa tilanteessa. Taulukossa esitetään 

kaikki opetuskokeiluissa esiin tulleet erilaiset virheelliset käsitykset ottamatta huomioon 

sitä, kuinka monella opiskelijalla tietty virheellinen käsitys esiintyy. Ensimmäisessä ja toi-

sessa opetuskokeilussa esiintyneet virheelliset käsitykset esitetään samassa taulukossa, sillä 

opetuskokeiluissa opiskelijoiden virheelliset käsitykset olivat hyvin samankaltaisia. Ope-

tuskokeiluissa esiin tulleet virheelliset käsitykset olivat myös osittain samoja kuin ensim-

mäisessä esitutkimuksessa esiin tulleet virheelliset käsitykset, mutta opetuskokeiluissa tuli 

esiin myös joitakin ”uusia” virheellisiä käsityksiä.    

Opiskelijoilla oli useita erilaisia virheellisiä käsityksiä painopisteen paikasta sekä 

painovoiman suunnasta ja suuruudesta. Esimerkiksi erään käsityksen mukaan kehon osan 

asento vaikuttaa painopisteen paikkaan siten, että painopiste on kohdassa, joka on alimpa-

na. Tehtävän 10 a kuvassa käsivarren painopiste on kyynärpäässä, mutta jos käden asentoa 

muutetaan siten, että nyrkki on alimpana, käsivarren painopiste siirtyy nyrkkiin. Joidenkin 

käsitysten mukaan kehon osan asento vaikuttaa myös painovoiman suuntaan, sillä paino-

voiman suunta määräytyy siten, että se on aina kohtisuorassa kehon osaa vastaan. Esimer-

kiksi tehtävän 10 a kuvassa kyynärvarteen piirretty painovoima vaikuttaa oikealle alaviis-

toon kohtisuorassa kyynärvartta vastaan. Painovoiman suuruuteen kehon asento vaikuttaa 

siten, että kun esimerkiksi käsi on koukussa, siihen vaikuttava painovoima on pienempi, 

kuin jos käsi olisi suorana. 
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Taulukko 16. Opiskelijoiden virheellisiä käsityksiä voiman momenttiin liittyvistä käsit-
teistä alkukyselyn vastausten ja ensimmäisten ryhmähaastatteluiden perusteella.    
 

 

 

Opiskelijoiden virheellisiä käsityksiä 
 ennen voiman momentin opetusjaksoa 

Painopiste ja  
painovoima 

� Nimityksiä painopisteelle: tukipiste, vipuvarsi, voimakeskipiste, keskipiste tai 
keskikohta, kuormituskohta, nollakohta, momentin piste, momentti. 

� Kehon osan painopiste kohdassa, joka on alimpana. 
� Kohtia, johon käsivarren painovoima vaikuttaa: olkapää (koska käsi on siitä koh-

dasta kiinni kehossa), nyrkki, ranne tai kyynärvarren keskikohta. 
� Painovoima vaikuttaa kyynärtaipeesta ylöspäin, ranteesta oikealle yläviistoon, 

nyrkistä vasemmalle alaviistoon tai kohtisuoraan kehon osaa vastaan. 
� Käteen (m = 5 kg) vaikuttavan painovoiman suuruus on ilmoitettu  

� kilogrammoina: 5 kg, 10 kg, 15 kg , 7,5 kg tai puolet massasta; 
� ilman yksikköä: 1,8, 5, n. 6, 15, n. 50 tai ”viiden ja kympin välissä” (sillä 

kun käsi ei ole kokonaan suorana, niin painovoima ei ole kaikkein kovin); 
� voiman momentin yksikön avulla: 50 Nm; 
� arviona: 50 - 500 N.  

� Alempana olevaan punnukseen vaikuttaa suurempi painovoima. 
� Ylempänä olevaan punnukseen vaikuttaa suurempi painovoima. 
� Kun punnus siirretään kauemmas tangon keskipisteestä, punnuksen painovoima 

kasvaa. 
� Painovoima vetää vuorotellen tangon eri puolilla olevia punnuksia � tanko kei-

nuu puolelta toiselle. 
Voiman  
vaikutussuora 

� Tarkoittaa sitä, että voima ei kiemurtele vaan tulee ”kohtisuoraan”.  
� Tarkoittaa sitä, että voima vaikuttaa alaspäin. 
� Ylhäältä tiputettu esine ei leijaile, vaan tulee alas ”kohtisuoraan”. 

Vipuvarsi 
 

� Vipuvarreksi on ajateltu 
� naru, jonka päässä punnukset roikkuvat (alkukyselyn tehtävä 12); 
� etäisyys vaaka- ja pystysuunnassa (punnusten kiinnityskohdan etäisyys tuki-

pisteestä ja narujen pituus eli ”tukinarut”; 
� tietty kehon osa (esim. käsivarsi). 

� Kohtisuora etäisyys tarkoittaa vaakasuoraa etäisyyttä. 
Voiman  
momentti 

� Vipuvarren (punnusten etäisyyden) kasvaessa tankoon vaikuttava voima kasvaa. 
� Alempana oleva punnus kääntää tangon (alaspäin) vinoon asentoon, koska pun-

nuksen painopiste on alempana. 
� Punnuksen pitempi kiinnitysnaru kääntää tankoa alaspäin.  

Momenttiehto � Tanko pysyy tasapainossa, koska kummallakin puolella on yhtä paljon painoa (ei 
otettu etäisyyttä huomioon).  

� Otettu huomioon ainoastaan punnusten lukumäärä, ei niiden etäisyyttä.  
� Punnusten lukumäärä ja niiden etäisyys tukipisteestä ovat suoraan verrannollisia. 
� Käytetty erotussääntöä: punnuksien lukumäärien erotus määrää sen, kuinka pal-

jon kauemmas tukipisteestä asetetaan pienempi määrä punnuksia kuin suurempi 
määrä punnuksia.  

� Kauempana oleva punnus ”kertaantuu” samaksi painoksi kuin lähempänä oleva. 
� Tasapainossa tankoon vaikuttavat voimat ovat yhtä suuret. 

Tasapaino ei-
vaakasuorassa  
tilanteessa 
(tehtävät  
12c ja 12d) 

� Tasapaino saavutetaan ainoastaan vaakatasossa. 
� Tangon vino asento ei ole mahdollinen. 
� Tanko ”tasapainottuu” eli palaa vaakatasoon. 
� Tanko heiluu/keinuu ennen kuin palaa vaakatasoon. 
� Tangon heilumisen voivat aiheuttaa ympäristötekijät, painovoima (vetää kum-

paakin punnusta vuorotellen), tangon irtipäästäminen tai ulkoiset voimat. 
� Tanko ei pysy tasapainossa, koska on niin ohut (on sattumasta kiinni kumpi puoli 

kääntyy ylös- ja kumpi alaspäin). 
� Tasapaino saavutetaan silloin, kun punnukset ovat vaakatasossa samalla tasolla. 
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Tankoon liittyvissä tehtävissä (tehtävät 11 ja 12 b) osa opiskelijoista ajatteli punnusten 

paikan vaikuttavan punnusten painovoiman suuruuteen. Esimerkiksi tehtävässä 11 erään 

opiskelijan mukaan ”mitä kauemmas tän punnuksen siirtää, niin se painovoima tavallaan 

kasvaa siinä”. Tehtävässä 12 b opiskelijat ajattelivat punnuksen paikan vaikuttavan paino-

voiman suuruuteen siten, että alempana olevaan punnukseen vaikuttaa suurempi painovoi-

ma tai ylempänä olevaan punnukseen vaikuttaa suurempi painovoima. Yleisin virheellinen 

käsitys vipuvarresta oli se, että esimerkiksi tehtävässä 12 vipuvartena on naru, jonka päässä 

punnukset roikkuvat. Haastatteluissa tuli myös esiin se, että jotkut opiskelijat sekoittivat 

kohtisuoruuden ja vaakasuoruuden käsitteet. 

Ratkaistessaan alkukyselyn tehtävää 11 c useat opiskelijat käyttivät laskusääntöä, jo-

ka esitutkimuksessa (Nurkka 2003) on nimetty yksinkertaiseksi erotussäännöksi. Yksinker-

taisen erotussäännön mukaan punnuksien määrien erotus määrää sen, kuinka paljon kau-

emmas tukipisteestä asetetaan pienempi määrä punnuksia kuin suurempi määrä punnuksia, 

jotta tanko pysyy tasapainossa vaakatasossa. Esimerkiksi eräs opiskelija selitti erotussään-

töä seuraavasti: ”kun täs on enemmän, ni ton täytyy olla yhen kauempana, kun siinä on yksi 

vähemmän niitä punnuksia”. Tehtävässä 11 c punnusten määrien erotus oli yksi, joten 

kolme punnusta asetettiin mielivaltaiseen kohtaan toiselle puolelle tukipistettä, jonka jäl-

keen kaksi punnusta asetetaan toiselle puolelle tukipistettä yhden välin kauemmas tukipis-

teestä kuin kolme punnusta. Vastaavasti, jos esimerkiksi viisi punnusta asetetaan neljän 

välin etäisyydelle tukipisteestä, kolme punnusta on asetettava tukipisteen toiselle puolelle 

kuuden välin etäisyydelle tukipisteestä, jotta tanko pysyy tasapainossa. Punnusten määrien 

erotus on kaksi, joten kolme punnusta on asetettava kaksi väliä kauemmas tukipisteestä 

kuin viisi punnusta. 

Yleisin opiskelijoiden virheellinen käsitys oli se, että tehtävässä 12 tasapaino voidaan 

saavuttaa ainoastaan silloin, kun tanko on vaakatasossa. Tangon vino asento ei ole mahdol-

linen, joten tanko ”tasapainottuu” eli palaa vaakatasoon. Joidenkin opiskelijoiden käsitys-

ten mukaan tehtävässä 12 b tanko heiluu ensin puolelta toiselle ja jää sitten vaakatasoon. 

Tangon heilumisen voivat aiheuttaa esimerkiksi ympäristötekijät, vuorotellen kumpaankin 

punnukseen vaikuttava painovoima tai tilanteeseen vaikuttavat ulkoiset voimat. Esimerk-

kinä ympäristötekijöistä mainittiin tuuli. Eräs opiskelija kuvasi tasapainotilan saavuttamis-

ta tehtävässä 12 d siten, että ”vasen laskee ja oikea nousee niin että painot ovat samalla 

tasolla”. 

 

 

6.3.2 Opiskelijoiden osaaminen ja käsitykset opetusjakson jälkeen  

 

Loppukyselyn pistejakaumien tarkastelu 

Opiskelijoiden voiman momenttiin liittyvien käsitteiden ja sovellusten osaamista voiman 

momentin opetusjakson jälkeen selvitettiin loppukyselyn (liite 2) tehtävien 3 - 8 sekä tois-
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ten ja kolmansien ryhmähaastatteluiden avulla. Loppukyselyn vastausten kvantitatiivisessa 

analyysissa laskettiin opiskelijoiden saamat pistemäärät sekä kuhunkin tehtävään oikein 

vastanneiden opiskelijoiden lukumäärät. Loppukyselyn tehtävistä 3 - 8 maksimipistemäärä 

oli 13. Kuviossa 24 esitetään opiskelijoiden loppukyselyn tehtävistä 3 - 8 saamien yhteis-

pisteiden frekvenssijakaumat ensimmäisessä ja toisessa opetuskokeilussa.        

 

 
Kuvio 24. Opiskelijoiden loppukyselyn tehtävistä 3 - 8 saamien yhteispisteiden frekvenssi-
jakaumat. Molemmissa opetuskokeiluissa N = 23.   

 

Loppukyselyssä kukaan opiskelijoista ei saanut 13 pistettä. Ensimmäisessä opetuskokeilus-

sa opiskelijoiden saamat pistemäärät olivat vaihtelivat nollan ja 11 pisteen välillä siten, että 

yhteispisteiden keskiarvo oli 6,2 ja keskihajonta 3,3 pistettä. Toisessa opetuskokeilussa 

opiskelijoiden loppukyselyssä saama pienin pistemäärä oli 5 ja suurin pistemäärä 12 yh-

teispisteiden keskiarvon ollessa 8,1 ja keskihajonnan 2,3 pistettä. Ensimmäisessä opetus-

kokeilussa yhteispisteiden mediaani oli 7 ja toisessa opetuskokeilussa 9 pistettä. Mann-

Whitneyn U-testin perusteella ensimmäisen ja toisen opetuskokeilun yhteispisteiden ja-

kaumien ero on tilastollisesti merkitsevä 5 % merkitsevyystasolla (U = 167,5; p = 0,032).  

Tutkijan ammattikorkeakoulun fysiikan opetuksessa käyttämän arvosana-asteikon 

mukaan yli puolet (12 opiskelijaa) toisen opetuskokeilun opiskelijoista olisi saanut loppu-

kyselystä vähintään arvosanan H4. Näistä neljä opiskelijaa olisi saanut arvosanan K5. En-

simmäisen opetuskokeilun opiskelijoista neljä opiskelijaa olisi saanut arvosanan H4 ja yksi 

opiskelija arvosanan K5. Kaikki toisen opetuskokeilun opiskelijat olisivat saaneet vähin-

tään arvosanan T1, kun taas neljä ensimmäisen opetuskokeilun opiskelijaa olisi saanut hy-

lätyn.      

Opiskelijoiden loppukyselyn oikeiden vastausten tehtäväkohtainen tarkastelu esite-

tään taulukossa 17. Molemmissa opetuskokeiluissa parhaiten osattiin tangon tasapainoon 
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liittyvät tehtävät 3 a, 3 b ja 3 c sekä tehtävä 4 b. Ensimmäisessä opetuskokeilussa eniten 

oikeita vastauksia oli tehtävän 3 b lisäksi tehtävässä 8 c. Tehtävässä 3 d oli huomattavasti 

vähemmän oikeita vastauksia kuin muissa lähes vastaavissa tehtävissä (3 a, 3 b ja 3 c), sillä 

tehtävässä kysyttiin tangon paikallaan pitämiseksi tarvittavan voiman suuruutta ja useat 

opiskelijat ilmoittivat tehtävän vastauksen muuten kuin voiman avulla tai laskivat tarvitta-

van voiman väärin. Toisessa opetuskokeilussa voiman momentin soveltamista mittaavissa 

tehtävissä 7 ja 8 oli tehtävää 8 c lukuun ottamatta enemmän oikeita vastauksia kuin en-

simmäisessä opetuskokeilussa.  

Molemmissa opetuskokeiluissa vähiten oikeita vastauksia oli tehtävässä 4 a, jossa 

tarkasteltiin tangon tasapainoa ei-vaakasuorassa asennossa. Tehtävässä 5 a oli tehtävää 4 a 

vastaava tilanne, mutta samanmassaisten punnusten tilalla oli yhtä suuret voimat. Opiskeli-

jat ymmärsivät ei-vaakasuoran tilanteen paremmin voimien kuin punnusten avulla, sillä 

useampi opiskelija vastasi oikein 5 a tehtävään kuin 4 a tehtävään.  

 
Taulukko 17. Loppukyselyn tehtävien 3 - 8 oikeiden vastausten lukumäärät ja suhteelliset 
osuudet ensimmäisessä ja toisessa opetuskokeilussa. 

 
 Ensimmäinen opetuskokeilu (N = 23) Toinen opetuskokeilu (N = 23) 

Tehtävä Frekvenssi f % Frekvenssi f % 
3 a 17 73,9 21 91,3 

3 b 18 78,3 21 91,3 

3 c 15 65,2 20 87,0 

3 d 10 43,5 7 30,4 

4 a 1 4,3 5 21,7 

4 b 15 65,2 18 78,3 

5 a 3 13,0 10 43,5 

5 b 7 30,4 8 34,8 

6 14 60,9 13 56,5 

7 9 39,1 14 60,9 

8 a 6 26,1 18 78,3 

8 b 9 39,1 17 73,9 

8 c 18 78,3 15 65,2 

 

Voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamisen lopputasot 

Opiskelijoiden loppukyselyssä saamien pisteiden tarkastelulla ei saada riittävästi tietoa 

opiskelijoiden osaamisesta, sillä opiskelija sai tehtävästä pisteen, jos tehtävän vastaus oli 

oikein. Tarkastelussa ei otettu huomioon, miten tehtävä oli ratkaistu tai perusteltu. Toisaal-

ta siinä ei myöskään otettu huomioon sitä, mitkä asiat tehtävän ratkaisussa olivat oikein ja 

mitkä väärin. Esimerkiksi opiskelija on voinut ymmärtää tehtävän ratkaisun täysin oikein, 

mutta tehnyt laskuvirheen, minkä takia tehtävän vastaus on väärin eikä hän saa tehtävästä 

pistettä. Jotta opiskelijoiden voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamisesta saatiin 

tarkempaa tietoa, opiskelijoiden vastaukset analysoitiin kvalitatiivisesti ja jokaiselle opis-

kelijalle määritettiin loppukyselyn perusteella voiman momenttiin liittyvien aiheiden 
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osaamisen tasot (liite 5). Osaamisen tasojen frekvenssit seitsemälle voiman momenttiin 

liittyvälle aiheelle esitetään taulukossa 18      

 
Taulukko 18. Opiskelijoiden voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamisen tasojen 
frekvenssit voiman momentin opetusjakson jälkeen. Molemmissa opetuskokeiluissa N = 
23.    

 

 
  

Osaamisen tasojen frekvenssit opetusjakson jälkeen 

Aihe 
 

Opetuskokeilu Nollataso 
 

1. taso 2. taso 3. taso 
4. taso eli 

sovellustaso 
Ensimmäinen 

opetuskokeilu 4 
 

5 12 0 2 
Painopiste ja 
painovoima               
 
 

Toinen  

opetuskokeilu 0 
 

5 7 3 8 

Ensimmäinen 

opetuskokeilu 3 
 

1 8 5 6 
Voiman  
vaikutussuora 
 
  

Toinen  

opetuskokeilu 4 
 

1 1 1 16 

Ensimmäinen 

opetuskokeilu 4 
 

7 5 4 3 
Vipuvarsi 
 
 
  

Toinen  

opetuskokeilu 0 
 

1 13 1 8 

Ensimmäinen 

opetuskokeilu 3 
 

17 2 0 1 
Ei-vaakasuora 
tasapainotilanne  
 
 

Toinen  

opetuskokeilu 0 
 

13 5 1 4 

Ensimmäinen 

opetuskokeilu 3 
 

5 7 5 3 
Voiman  
momentti 
 
  

Toinen  

opetuskokeilu 0 
 

1 13 1 8 

Ensimmäinen 

opetuskokeilu 3 
 

3 4 4 9 
Momenttiehto 
 
 
 

Toinen  

opetuskokeilu 0 
 

2 7 5 9 

Ensimmäinen 

opetuskokeilu 2 
 

1 14 3 3 
Voiman momen-
tin sovellukset 
fysioterapiassa 
  

Toinen  

opetuskokeilu 0 
 

2 7 5 9 

 

Toisessa opetuskokeilussa voiman vaikutussuoran osaamista lukuun ottamatta kaikki opis-

kelijat saavuttivat voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamisessa vähintään ensimmäi-

sen osaamisen tason. Ensimmäisessä opetuskokeilussa jokaisessa voiman momenttiin liit-

tyvässä aiheessa ensimmäinen osaamisen taso jäi saavuttamatta 2 - 4 opiskelijalta. Vaikka 

voiman vaikutussuoran osaamisessa oli eniten nollatasolle jääneitä opiskelijoita, aiheen 

osaamisessa oli myös eniten sovellustason saavuttaneita opiskelijoita. Toiseksi eniten so-

vellustason saavuttaneita opiskelijoita oli momenttiehdon osaamisessa. Ei-vaakasuorien 

tasapainotilanteiden osaamisen tasojen tarkastelu vahvistaa tehtäväkohtaisen pisteja-

kauman tuloksia, sillä ei-vaakasuorien tasapainotilanteiden osaamisessa ainoastaan viisi 
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opiskelijaa saavutti sovellustason ja vain yksi opiskelija kolmannen osaamisen tason. 65 % 

opetuskokeiluiden opiskelijoista jäi ei-vaakasuorien tasapainotilanteiden osaamisessa en-

simmäiselle osaamisen tasolle.      

 

Opiskelijoiden virheellisiä käsityksiä voiman momentin opetusjakson jälkeen  

Voiman momentin opetusjakson jälkeen opiskelijoiden käsityksiä voiman momenttiin liit-

tyvistä käsitteistä selvitettiin loppukyselyn sekä opetusjakson jälkeen tehtyjen toisten ryh-

mähaastattelujen ja loppukyselyn jälkeen tehtyjen kolmansien ryhmähaastatteluiden avulla. 

Taulukkoon 19 on koottu ensimmäisen ja toisen opetuskokeilun loppukyselyn vastauksissa 

ja haastatteluissa esiin tulleita erilaisia virheellisiä käsityksiä voiman momenttiin liittyvistä 

käsitteistä. Taulukossa esitetään kaikki opetuskokeiluissa esiin tulleet virheelliset käsityk-

set ottamatta huomioon tietyn virheellisen käsityksen yleisyyttä tai sitä kummassa opetus-

kokeilussa tietty virheellinen käsitys esiintyy. Opiskelijoiden virheelliset käsitykset olivat 

hyvin samankaltaisia ensimmäisessä ja toisessa opetuskokeilussa.  

Joillakin opiskelijoilla esiintyi vielä voiman momentin opetusjakson jälkeen paino-

pisteen paikkaan ja painovoiman laskemiseen liittyviä virheellisiä käsityksiä. Esimerkiksi 

tehtävässä 8 b eräs opiskelija selitti, että ”painovoima siirtyy kohti kyynärniveltä”, kun kä-

den asento muuttuu siten, että kyynärvarsi on 90 asteen kulmassa olkavarteen nähden. 

Voiman vaikutussuorasta opiskelijoilla ei loppukyselyn vastausten tai haastattelujen perus-

teella esiintynyt selkeästi virheellisiä käsityksiä.   

Opiskelijoilla oli enemmän virheellisiä käsityksiä vipuvarresta kuin painopisteen 

paikasta ja painovoimasta. Joidenkin opiskelijoiden oli vaikea ymmärtää vipuvartta voiman 

vaikutussuoran kohtisuorana etäisyytenä tukipisteestä. Tämä tuli esiin tilanteissa, joissa 

opiskelijan oli määritettävä vipuvarsi käyttämällä voiman vaikutussuoraa voiman vaiku-

tuspisteen sijaan. Esimerkiksi tehtävään 5 b eräs opiskelija vastasi seuraavasti: ”Tanko säi-

lyy vaakatasossa eli tasapainossa, sillä oikealla puolella voima kohdistuu joka tapauksessa 

tangon päähän.”. Soveltavissa tehtävissä opiskelijat käyttivät vipuvartena tietyn kehon 

osan, esimerkiksi kyynärvarren pituutta tai tukipisteen (kyynärnivelen) ja painopisteen 

välistä etäisyyttä käden asennosta riippumatta. Esimerkiksi erään opiskelijan mukaan kyy-

närvarren painovoiman vipuvarren pituus ja painovoiman aiheuttama voiman momentti 

eivät muutu käden asennon muuttuessa, sillä ”painopiste pysyy kyynärvarressa samassa 

kohdassa”. Myös tehtävässä 7 eräs opiskelija käytti selän pituutta painovoiman vipuvarte-

na. Toisessa ryhmähaastattelussa tuli esiin erään opiskelijan käsitys, jonka mukaan jokai-

sessa tilanteessa, myös tankoon liittyvissä tehtävissä, on oltava kolme vipuvartta, sillä kai-

kissa opiskelutehtävissä esiintyi kolme vipuvartta. Loppukyselyssä vastaavaa käsitystä ei 

enää esiintynyt. 
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Taulukko 19. Opiskelijoiden virheellisiä käsityksiä voiman momenttiin liittyvistä käsit-
teistä loppukyselyn vastausten sekä toisten ja kolmansien ryhmähaastatteluiden perusteella.    

 
 

 

Opiskelijoiden virheellisiä käsityksiä 
 voiman momentin opetusjakson jälkeen 

Painopiste ja  
painovoima 

� Punnukseen, jonka massa on 100 g, vaikuttaa 
� noin 10 newtonin painovoima;  
� noin 1000 newtonin painovoima (100 g · 10 m/s2); 
� noin 0,1 newtonin painovoima. 

� Kehon osan painopisteen paikka muuttuu kehon osan asennon muuttuessa. 
� Painopiste on aina kappaleen puolessa välissä riippumatta siitä, miten kappaleen 

massa on jakautunut. 
� Painovoiman yksikkönä käytetään m/s2 tai kg. 
� Sekoitettu painopiste ja tukipiste. 
� Painovoima vaikuttaa kohtisuoraan kehon osaa vastaan.  
� Kyynärvarren painovoima vaikuttaa ranteeseen.   

Vipuvarsi 
 

� Kaikissa tilanteissa on oltava kolme vipuvartta. 
� Kyynärvarren siirtyessä 90 asteen kulmaan olkavarteen nähden, kyynärvarren 

painovoiman vipuvarsi lyhenee. 
� Vipuvarreksi on ajateltu 

� naru, jonka päässä punnukset roikkuvat (loppukyselyn tehtävä 4 b); 
� etäisyys (ei kohtisuora etäisyys) tukipisteestä; 
� tietty kehon osa (esim. kyynärvarsi).  

� Kohtisuora etäisyys tarkoittaa vaakasuoraa etäisyyttä. 
Voiman  
momentti 

� Voiman momentti laskettu punnusten massan avulla. 
� Sekoitettu voima ja voiman momentti. 
� Massa = voima · vipuvarsi 
� Voiman momentti laskettu käyttäen yksikkönä 

� grammaa (esim. 9 · 200 g = 1800 g); 
� newtonia. 

� Voiman momentista käytetään nimitystä  
� vaikutusvoima; 
� vipuvarsien paino.  

� Punnuksen pitempi kiinnitysnaru kääntää tankoa alaspäin.  
� Alempana oleva punnus kääntää tangon (alaspäin) vinoon asentoon, koska pun-

nuksen painopiste on alempana. 
Momenttiehto � Punnusten lukumäärä ja niiden etäisyys tukipisteestä ovat suoraan verrannollisia. 

� Tasapainossa tankoon tukipisteen molemmilla puolilla vaikuttavat voimat ovat 
yhtä suuret (etäisyyttä ei otettu huomioon). 

Tasapaino ei-
vaakasuorassa  
tilanteessa 
 

� Tasapaino saavutetaan ainoastaan vaakatasossa. 
� Tangon vino asento ei ole mahdollinen. 
� Tanko ”tasapainottuu” eli hakeutuu vaakatasoon. 
� Tanko heiluu/keinuu ennen kuin palaa vaakatasoon. 

 

Voiman momenttiin liittyvistä virheellisistä käsityksistä yleisin oli voiman momentin ja 

voiman nimitysten sekoittaminen. Esimerkiksi tehtävässä 3 opiskelijat perustelivat ratkai-

sujaan tangon tukipisteen molemmilla puolilla vaikuttavilla yhtä suurilla voimilla, mutta 

laskuissa he kuitenkin ottivat huomioon punnusten lukumäärän, niihin vaikuttavan paino-

voiman tai punnusten massan ja punnusten etäisyyden tukipisteestä. Voiman momentille 

käytettiin myös voiman tai massan yksikköä sekä nimityksiä vaikutusvoima ja vipuvarsien 

paino. Esimerkiksi tehtävään 3 c suurin osa opiskelijoista vastasi oikein, mutta vastauksis-

sa esiintyi muun muassa seuraavia perusteluja: 
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…jotta voimien summa on sama…  

…vasemman puolen vaikuttavat voimat (400 · 6) + (300 · 1) = 2700 g ja oikean puolen vaikuttavat 

voimat (300 · 3) + (300 · 6) = 2700 g… 

…momenttiehdon mukaan tanko on tasapainossa, kun molemmilla puolilla vaikuttavat voimat ovat yh-

tä suuret… 

Tehtävässä 3 sekaannusta voiman momentin ja voiman tai massan yksiköissä on voinut 

aiheuttaa se, että tankoon liittyvissä tehtävissä tukipisteen ja punnusten välisenä etäisyyte-

nä käytettiin ripustuskohtien välejä eikä tehtävässä sanottu, kuinka monta senttimetriä yh-

den välin pituus on. Tehtävän 7 ratkaisussa lähes kaikki tehtävän ratkaisseet opiskelijat 

osasivat käyttää voiman ja voiman momentin yksiköitä oikein sekä ratkaista tehtävän ylä-

vartalon painon eikä massan avulla. 

Loppukyselyn vastauksissa momenttiehtoon liittyviä virheellisiä käsityksiä esiintyi 

hyvin vähän. Virheellisten käsitysten mukaan punnusten lukumäärä ja niiden etäisyys tuki-

pisteestä ovat tasapainotilanteessa suoraan verrannollisia ja että tasapaino saavutetaan sil-

loin, kun tankoon vaikuttavat voimat tukipisteen molemmilla puolilla ovat yhtä suuret. 

Tässä tapauksessa kyse ei ollut ainoastaan voiman momentin ja voiman nimitysten sekoit-

tamisesta vaan siitä, että opiskelija ei tehtävän ratkaisussa ottanut huomioon punnusten tai 

voiman etäisyyttä tukipisteestä. 

Eniten virheellisiä käsityksiä loppukyselyn vastauksissa esiintyi tehtävissä, joissa 

tarkasteltiin tangon tasapainoa ei-vaakasuorissa tilanteissa. Suurin osa opiskelijoista vasta-

si, että tanko kääntyy vaakatasoon. Vaakatasoon kääntymistä perusteltiin momenttiehdon 

tai samansuuruisten punnusten tai voimien avulla sekä punnuksien tai voimien yhtä suuril-

la etäisyyksillä tukipisteestä. Opiskelijoiden vaikeutta hahmottaa tasapainoa ei-

vaakasuorissa tilanteissa kuvaa hyvin erään opiskelijan vastaus tehtävään 4 a: ”…tanko 

siirtyy vaakatasoon tai mikäli tanko on nyt tasapainossa, niin vasemman puolen vipuvarsi 

on pidempi.”.  

 

 

6.3.3 Opiskelijoiden osaamisen muuttuminen opetusjakson aikana  

 

Alku- ja loppukyselyn pistejakaumien vertailu 

Opiskelijoiden oppimista tarkasteltiin vertaamalla kunkin opiskelijan oikeiden vastausten 

suhteellisia osuuksia alku- ja loppukyselyssä. Suhteellisia osuuksia suurimmista mahdolli-

sista pistemääristä käytettiin siksi, että alkukyselyssä suurin mahdollinen pistemäärä oli 11 

ja loppukyselyssä 13 pistettä. Kuviossa 25 esitetään ensimmäisen opetuskokeilun opiskeli-

joiden ja kuviossa 26 toisen opetuskokeilun opiskelijoiden oikeiden vastausten suhteelliset 

osuudet alku- ja loppukyselyssä.  
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Kuvio 25. Ensimmäisen opetuskokeilun opiskelijoiden oikeiden vastausten suhteelliset 
osuudet opiskelijakohtaisesti alkukyselyn tehtävistä 10 - 13 (maksimi 11 pistettä) ja loppu-
kyselyn tehtävistä 3 - 8 (maksimi 13 pistettä).  
 

 
Kuvio 26. Toisen opetuskokeilun opiskelijoiden oikeiden vastausten suhteelliset osuudet 
opiskelijakohtaisesti alkukyselyn tehtävistä 10 - 13 (maksimi 11 pistettä) ja loppukyselyn 
tehtävistä 3 - 8 (maksimi 13 pistettä).  
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Ensimmäisessä opetuskokeilussa kahdeksalla opiskelijalla loppukyselyn oikeiden vastaus-

ten suhteellinen osuus maksimipistemäärästä oli pienempi kuin alkukyselyn oikeiden vas-

tausten suhteellinen osuus. Suurin positiivinen ero loppukyselyn ja alkukyselyn oikeiden 

vastausten suhteellisissa osuuksissa oli 43,4 prosenttiyksikköä. Viidellä opiskelijalla lop-

pukyselyn oikeiden vastausten suhteellinen osuus oli yli 30 prosenttiyksikköä suurempi 

kuin alkukyselyn oikeiden vastausten suhteellinen osuus. 

Toisessa opetuskokeilussa kaikkien opiskelijoiden loppukyselyn oikeiden vastausten 

suhteellinen osuus maksimipistemäärästä oli suurempi kuin alkukyselyn oikeiden vastaus-

ten suhteellinen osuus. Yli puolella opiskelijoista (12 opiskelijaa) oikeiden vastausten suh-

teellinen osuus loppukyselyssä oli yli 30 prosenttiyksikköä suurempi kuin alkukyselyssä. 

Suurin ero loppukyselyn oikeiden vastausten ja alkukyselyn oikeiden vastausten suhteelli-

sissa osuuksissa oli 61,5 prosenttiyksikköä.         

Tarkasteltaessa opiskelijoiden oikeiden vastausten suhteellisia osuuksia on huomat-

tava, että alku- ja loppukyselyn tehtäviä ja suhteellisia osuuksia ei voida suoraan verrata 

toisiinsa, sillä loppukyselyssä opiskelijoilta edellytettiin vaativampaa voiman momenttiin 

liittyvien käsitteiden osaamista ja soveltamista kuin alkukyselyssä. Esimerkiksi opiskelija, 

jonka oikeiden vastausten suhteelliset osuudet ovat pysyneet lähes samoina alku- ja loppu-

kyselyssä, on osannut enemmän loppukyselyssä kuin alkukyselyssä. Oikeiden vastausten 

pienempi suhteellinen osuus loppukyselyssä ei myöskään välttämättä osoita sitä, että opis-

kelijan osaaminen olisi huonontunut. Tarkastelemalla opiskelijoiden voiman momenttiin 

liittyvien aiheiden osaamisen tasoja ennen opetusjaksoa ja opetusjakson jälkeen saadaan 

tarkempi kuva opiskelijoiden osaamisen muuttumisesta kuin tarkastelemalla pelkästään 

alku- ja loppukyselyn oikeiden vastausten suhteellisia osuuksia. 

 

Voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamisen tasojen muuttuminen 

Opiskelijoiden voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamisen muuttumista voiman 

momentin opetusjakson aikana tarkasteltiin vertaamalla osaamisen tasojen muutosta opis-

kelijakohtaisesti ja aihekohtaisesti. Osaamisen tasojen muutosta tarkasteltiin molemmissa 

opetuskokeiluissa erikseen. Opiskelijan osaamisen muuttumista tarkasteltiin laskemalla 

opiskelijan osaamispistemäärä ennen voiman momentin opetusjaksoa ja opetusjakson jäl-

keen. Aihekohtaisessa tarkastelussa jokaisen aiheen osaamisen alku- ja lopputasojen frek-

venssit ristiintaulukoitiin. Lisäksi jokaiselle voiman momenttiin liittyvälle aiheelle lasket-

tiin summamuuttuja laskemalla yhteen kaikkien opiskelijoiden kyseisen aiheen osaamisen 

tasot. Jokaiselle voiman momenttiin liittyvälle aiheelle laskettiin osaamispistemäärä ennen 

opetusjaksoa ja opetusjakson jälkeen.  

Kuviossa 27 esitetään ensimmäisen opetuskokeilun ja kuviossa 28 toisen opetusko-

keilun opiskelijoiden osaamispistemäärät ennen voiman momentin opetusjaksoa ja voiman 

momentin opetusjakson jälkeen. Pienin mahdollinen osaamispistemäärä on nolla, mikä 

tarkoittaa sitä, että opiskelija on kaikkien aiheiden osaamisessa nollatasolla, ja suurin mah-
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dollinen osaamispistemäärä on 28, jolloin opiskelija on saavuttanut sovellustason kaikkien 

aiheiden osaamisessa.  

 

 
Kuvio 27. Ensimmäisen opetuskokeilun opiskelijoiden osaamispistemäärät opiskelijakoh-
taisesti ennen voiman momentin opetusjaksoa ja voiman momentin opetusjakson jälkeen. 

 

Ensimmäisessä opetuskokeilussa suurin opiskelijan saavuttama osaamispistemäärä ennen 

voiman momentin opetusjaksoa oli 13 ja pienin 2. Opetusjakson jälkeen osaamispistemää-

rät vaihtelivat nollan ja 25 välillä. Osaamispistemääräksi nollan saanut opiskelija ei vas-

tannut loppukyselyn tehtäviin 3 - 8. Molemmat osaamispistemäärän 25 saaneet opiskelijat 

saavuttivat neljännen eli sovellustason kaikissa muiden aiheiden paitsi ei-vaakasuoran ta-

sapainotilanteen osaamisessa, jossa he saavuttivat ainoastaan ensimmäisen osaamisen ta-

son. Kahdeksan opiskelijaa saavutti osaamispistemääräksi vähintään 10. Kolmen opiskeli-

jan osaamispistemäärä opetusjakson jälkeen oli pienempi kuin ennen opetusjaksoa.  

Toisessa opetuskokeilussa opiskelijoiden ennen voiman momentin opetusjaksoa 

saamat osaamispistemäärät vaihtelivat 3 ja 11 pisteen välillä. Opetusjakson jälkeen suurin 

opiskelijan saavuttama osaamispistemäärä oli 26 (kahdella opiskelijalla) ja pienin 9. Toi-

nen osaamispistemäärän 26 saavuttanut opiskelija saavutti sovellustason kaikkien muiden 

aiheiden paitsi ei-vaakasuorien tasapainotilanteiden osaamisessa ja toinen kaikkien muiden 

aiheiden paitsi vipuvarren osaamisessa. Kaikilla opiskelijoilla osaamispistemäärä voiman 

momentin opetusjakson jälkeen oli suurempi kuin osaamispistemäärä ennen opetusjaksoa.  
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Kuvio 28. Toisen opetuskokeilun opiskelijoiden osaamispistemäärät opiskelijakohtaisesti 
ennen voiman momentin opetusjaksoa ja voiman momentin opetusjakson jälkeen. 

 

Kuviossa 29 esitetään ensimmäisen ja toisen opetuskokeilun opiskelijoiden saavuttamien 

osaamispistemäärien muutoksien frekvenssit luokiteltuina. Muutos on laskettu vähentämäl-

lä voiman momentin opetusjakson jälkeen saavutetusta osaamispistemäärästä ennen ope-

tusjaksoa saavutettu osaamispistemäärä. Luokittelussa otettiin huomioon se, että osaamisen 

tasot oli määritelty seitsemälle voiman momenttiin liittyvälle aiheelle. Mikäli opiskelijan 

osaamispistemäärän muutos on vähintään 14, voidaan ajatella, että opiskelijan kaikkien 

voiman momenttiin liittyvän aiheiden osaamisen taso on noussut keskimäärin kaksi osaa-

misen tasoa. Suurin osaamispistemäärän muutos oli ensimmäisessä opetuskokeilussa 15 ja 

toisessa opetuskokeilussa 22. 

 
Kuvio 29. Ensimmäisen ja toisen opetuskokeilun opiskelijoiden osaamispistemäärien muu-
toksien frekvenssit luokiteltuina. Molemmissa opetuskokeiluissa (N = 23).   
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Voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamisen muuttumista tarkasteltiin aihekohtaisesti 

ristiintaulukoimalla jokaisen aiheen osaamisen alku- ja lopputasojen frekvenssit (liite 17). 

Ensimmäisessä opetuskokeilussa ”voiman momentin sovellukset fysioterapiassa” -aiheen 

osaamisessa 21 opiskelijan ja voiman vaikutussuoran osaamisessa 18 opiskelijan osaami-

sen taso nousi voiman momentin opetusjakson aikana. Molemmissa opetuskokeiluissa vä-

hiten muutosta tapahtui ei-vaakasuorien tasapainotilanteiden osaamisessa, sillä ensimmäi-

sessä opetuskokeilussa ainoastaan neljän opiskelijan ja toisessa opetuskokeilussa 12 opis-

kelijan ei-vaakasuorien tasapainotilanteiden osaamisen taso parani opetusjakson aikana. 

Toisessa opetuskokeilussa 21 opiskelijan osaamisen taso parani ”voiman momentin sovel-

lukset fysioterapiassa” -aiheen ja vipuvarren osaamisessa.  

Opiskelijoiden osaamisen muuttuminen aihekohtaisesti esitetään kuvioissa 30 ja 31, 

joissa esitetään ensimmäisen (kuvio 30) ja toisen (kuvio 31) opetuskokeilun voiman mo-

menttiin liittyvien aiheiden osaamispistemäärät ennen voiman momentin opetusjaksoa ja 

opetusjakson jälkeen. Aiheet on järjestetty siten, että ylimpänä on aihe, jonka osaamispis-

temäärä on kasvanut eniten opetusjakson aikana ja alimpana aihe, jonka osaamispistemäärä 

on muuttunut vähiten. Pienin mahdollinen osaamispistemäärä on nolla ja suurin mahdolli-

nen osaamispistemäärä on 92. Mikäli aiheen osaamispistemäärän on yli 46, voidaan ajatel-

la, että keskimäärin jokainen opiskelija on saavuttanut vähintään toisen osaamisen tason. 

Vastaavasti aiheen osaamispistemäärä 92 tarkoittaisi sitä, että kaikki opiskelijat ovat saa-

vuttaneet aiheen osaamisessa sovellustason. Molemmissa opetuskokeiluissa osaamispiste-

määrien perusteella eniten oli kasvanut voiman vaikutussuoran ja ”voiman momentin so-

vellukset fysioterapiassa” -aiheen osaaminen. Vähiten muutosta tapahtui ei-vaakasuorien 

tasapainotilanteiden osaamisessa.    

 
Kuvio 30. Voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamispistemäärät ensimmäisessä ope-
tuskokeilussa ennen voiman momentin opetusjaksoa ja opetusjakson jälkeen.  
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Kuvio 31. Voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamispistemäärät toisessa opetusko-
keilussa ennen voiman momentin opetusjaksoa ja opetusjakson jälkeen. 

 

Voiman momenttiin liittyvien virheellisten käsitysten esiintymisen muuttuminen 

Painopisteeseen ja painovoimaan liittyvissä opiskelijoiden virheellisissä käsityksissä sel-

keimmät muutokset opetusjakson aikana olivat se, että opetusjakson jälkeen painopisteelle 

käytettiin enää virheellistä nimitystä tukipiste ja se, että lähes kaikki opiskelijat käyttivät 

painovoiman yksikkönä newtonia ja ymmärsivät painovoiman vaikuttavan aina koh-

tisuoraan alaspäin. Painovoiman suuruuden laskemisessa sen sijaan esiintyi erilaisia vir-

heellisiä käsityksiä vielä opetusjakson jälkeen. Käsityksiä, joiden mukaan kehon osan pai-

nopiste on kohdassa, joka on alimpana tai että punnuksen paikka vaikuttaa siihen vaikutta-

vaan painovoimaan, ei esiintynyt enää voiman momentin opetusjakson jälkeen.                     

Opiskelijoiden loppukyselyn vastauksissa ja haastatteluissa ei voiman momentin 

opetusjakson jälkeen esiintynyt virheellisiä käsityksiä voiman vaikutussuorasta. Loppu-

kyselyssä opiskelijoiden voiman vaikutussuoran osaamista selvitettiin muun muassa täs-

mälleen samanlaisella tehtävällä (tehtävä 6) kuin alkukyselyn tehtävä 13. Alkukyselyssä 

neljä opiskelijaa vastasi oikein tehtävään 13 ja loppukyselyssä vastaavaan tehtävään oikein 

vastanneiden opiskelijoiden lukumäärä molemmissa opetuskokeiluissa yhteensä oli 27. 

Voiman vaikutussuoraan liittyvien virheellisten käsitysten lisäksi kyseisessä tehtävässä 

selvitettiin opiskelijoiden käsityksiä voiman vaikutussuoran ja pisteen välisestä koh-

tisuorasta etäisyydestä. 

Kaikkia vipuvarteen liittyviä ennen voiman momentin opetusjaksoa esiintyneitä vir-

heellisiä käsityksiä esiintyi joillakin opiskelijoilla myös opetusjakson jälkeen. Virheellisiä 
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käsityksiä ei kuitenkaan esiintynyt yhtä usealla opiskelijalla kuin ennen opetusjaksoa. Esi-

merkiksi alkukyselyn tehtävässä 12 d useat opiskelijat käsittivät punnusten ripustusnarun 

pituuden vipuvarreksi ja oikeiden vastausten lukumäärä kyseiseen tehtävään oli 10. Lop-

pukyselyssä vastaavaan tehtävään (tehtävä 4 b) vastasi oikein 33 opiskelijaa ja ainoastaan 

muutama opiskelija piti ripustusnarua vipuvartena. Voiman momentin opetusjakson jäl-

keen loppukyselyn vastauksissa ja haastatteluissa tuli lisäksi esiin virheelliset käsitykset, 

joiden mukaan kaikissa tasapainotilanteissa on kolme vipuvartta ja että vipuvarsi lyhenee 

tilanteessa, jossa vipuvarsi todellisuudessa kasvaa käden asennon muuttuessa. 

Voiman momentin opetusjakson jälkeen opiskelijoilla oli voiman momentista vir-

heellisiä käsityksiä, jotka eivät tulleet esiin alkukyselyssä tai ennen voiman momentin ope-

tusjaksoa tehdyissä haastatteluissa. Opetusjakson jälkeen esiin tulleet virheelliset käsityk-

set liittyivät pääasiassa voiman momentista käytettyihin erilaisiin nimityksiin, voiman 

momentin yksikköön ja siihen, että voiman momentti ja voima sekoitettiin keskenään. Li-

säksi osa opiskelijoista laski voiman momentin punnusten massan eikä niihin vaikuttavan 

painovoiman avulla. Siihen, että opiskelijoilla oli voiman momentin opetusjakson jälkeen 

useampia erilaisia virheellisiä käsityksiä kuin ennen voiman momentin opetusjaksoa saat-

toi vaikuttaa se, että ennen opetusjaksoa voiman momentti ja voiman momentin yksikkö 

eivät olleet tuttuja suurimmalle osalle opiskelijoista, joten he eivät myöskään käyttäneet 

voiman momentista mitään nimitystä eivätkä he käyttäneet yksiköitä perusteluissaan. 

Momenttiehtoon liittyvä tärkein muutos opiskelijoiden virheellisissä käsityksissä oli 

se, että voiman momentin opetusjakson jälkeen kukaan opiskelijoista ei käyttänyt yksin-

kertaista erotussääntöä laskiessaan tangon tasapainoon liittyviä tehtäviä. Joillakin opiskeli-

joilla esiintyi edelleen käsitys, jonka mukaan tanko on tasapainossa silloin, kun siihen vai-

kuttavat voimat tukipisteen molemmilla puolilla ovat yhtä suuret. 

Tasapainoon ei-vaakasuorassa tilanteessa liittyviä virheellisiä käsityksiä esiintyi use-

alla opiskelijalla vielä voiman momentin opetusjakson jälkeen. Opetusjakson jälkeen esiin-

tynyt yleisin virheellinen käsitys oli se, että tasapaino voidaan saavuttaa ainoastaan vaaka-

tasossa, minkä vuoksi tanko hakeutuu aina tasapainoon vaakatasoon. Alkukyselyssä ei-

vaakasuoraan tasapainotilanteeseen liittyneen tehtävän 12 b osasi yksi opiskelija. Loppu-

kyselyssä vastaavaan tehtävään (tehtävä 4 a) vastasi oikein ainoastaan kuusi opiskelijaa, 

joista viisi oli toiseen opetuskokeiluun osallistuneita opiskelijoita.                     

 

 

6.3.4 Kriittisten episodien oppimistavoitteet ja opiskelijoiden osaaminen 

 

Toisessa opetuskokeilussa opiskelijoiden oppimista analysoitiin tarkastelemalla kriittisten 

episodien oppimistavoitteita, oppimistavoitteiden saavuttamiseen vaadittavien voiman 

momenttiin liittyvien aiheiden osaamisen tasoja ja oppimistavoitteiden saavuttaneiden 

opiskelijoiden lukumääriä (liite 15). Ensimmäiselle kriittiselle episodille ei määritetty op-
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pimistavoitteita, sillä episodin tavoite oli opiskelijoiden orientointi ja motivointi voiman 

momentin opiskeluun. 

Kriittisten episodien oppimistavoitteiden saavuttamisessa ei voida eksaktisti sanoa, 

onko episodin oppimistavoitteet saavutettu juuri tietyn kriittisen episodin aikana, sillä 

opiskelijoiden voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamisen tasot määritettiin koko 

voiman momentin opetusjakson jälkeen. Kriittisten episodien oppimistavoitteiden saavut-

tamisen analysoinnissa otettiin kuitenkin huomioon myös opiskelijoiden tuntiarviointien 

vastaukset siten, että oppimistavoitteiden saavuttamiseksi (esimerkiksi kolmas kriittinen 

episodi, neljäs tavoite) vaadittiin oikeaa vastausta myös tuntiarvioinnin tiettyyn tehtävään. 

Tuntiarviointeja käytettiin analysoinnin tukena siten, että vastausten ja oppimistavoitteiden 

saavuttamisen välillä ei ollut ristiriitaa, vaan tuntiarvioinnit tukivat oppimistavoitteiden 

saavuttamista. Tuntiarviointien analysoinnissa oli otettava huomioon, että kolmas ja neljäs 

kriittinen episodi olivat saman kaksoistunnin aikana, joten kyseisen kaksoistunnin tuntiar-

vioinnit koskivat sekä kolmatta että neljättä episodia. 

Tarkasteltaessa kriittisten episodien oppimistavoitteiden saavuttamista voiman mo-

menttiin liittyvien aiheiden osaamisen tasojen perusteella havaitaan, että kymmenen opis-

kelijaa saavutti toisen kriittisen episodin kaikki oppimistavoitteet ja kolmannen kriittisen 

episodin kaikki oppimistavoitteet saavutti kolme opiskelijaa. Vaikka neljännen episodin 

kunkin oppimistavoitteen saavutti vähintään viisi opiskelijaa, kukaan opiskelijoista ei saa-

vuttanut kaikkia neljännen kriittisen episodin tavoitteita. Koska kriittisten episodien oppi-

mistavoitteet kasvoivat opetusjakson edetessä kriittisestä episodista toiseen, kukaan opis-

kelijoista ei myöskään saavuttanut viidennen ja kuudennen episodin kaikkia oppimistavoit-

teita.  

 

 

6.4 Toisessa opetuskokeilussa esiin tulleita käsityksiä opetusjaksosta 
  
Luvussa 5 tarkasteltiin voiman momentin opetusjakson kehittämistä ensimmäisestä esitut-

kimuksesta toiseen opetuskokeiluun. Tässä luvussa tarkastellaan, millaisia käsityksiä toisen 

opetuskokeilun opettajalla ja opiskelijoilla oli voiman momentin opetusjaksosta ja millaisia 

opetusjakson kehittämistarpeita käsityksissä tuli esiin. Tässä yhteydessä tarkastellaan sel-

laisia käsityksiä ja kehittämistarpeita, jotka eivät tulleet esiin opetusjakson toteutuksen ja 

kriittisten episodien yhteydessä.     

 

 

6.4.1 Opiskelijoiden käsityksiä opetusjaksosta 

 

Toisen opetuskokeilun opiskelijat arvioivat voiman momentin opetusjaksoa ja opetusjak-

son toteutukseen liittyviä asioita loppukyselyn tehtävissä 10, 11 ja 13 (liite 2). Tehtävässä 
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13 opiskelijoiden voiman momentin opetusjaksoon liittyville asioille antamien arvosanojen 

frekvenssijakaumat ja keskiarvot esitetään liitteessä 16. Keskiarvojen perusteella opiskeli-

jat olivat erittäin tyytyväisiä opettajan toimintaan voiman momentin opetusjakson aikana. 

Opiskelumateriaalin ohella opiskelijat antoivat parhaimmat arvosanat ryhmien ohjaukselle 

ja opettajajohtoisille opetustilanteille. Keskiarvojen mukaan huonoimmat arvosanat opiske-

lijat antoivat motivoitumiselle ja omalle aktiivisuudelle sekä peruskäsitteiden ja sovellus-

ten oppimiselle. Kaikkien voiman momenttiin liittyvien asioiden arvosanojen keskiarvot 

olivat yli 3.     

Loppukyselyn tehtävässä 10 opiskelijoita pyydettiin mainitsemaan kolme myönteistä 

ja kolme kielteistä asiaa voiman momentin opetusjaksosta. Eniten myönteisiä mainintoja 

saivat voiman momentin opetusjakso kokonaisuutena ja opetuksessa käytetyt työtavat sekä 

opetusjakson käytännönläheisyys ja fysioterapian käytännön tilanteisiin liittyvät opiskelu-

tehtävät (kuvio 32). Opetusjaksoon kokonaisuutena ja työtapoihin liittyviä myönteisiä mai-

nintoja olivat esimerkiksi ”selkeä tuntien rakenne”, ”asiat tuli tärkeysjärjestyksessä” ja 

”ongelmanratkaisu oli mielekäs tapa oppia”. Käytännönläheisyydestä opiskelijat mainitsi-

vat esimerkiksi, että ”käytännön esimerkit ja tehtävät helpottivat oppimista ja soveltamis-

ta” ja että ”voin hyödyntää oppimaani käytännössä”. Opiskelutehtävistä opiskelijat mainit-

sivat muun muassa ”mielenkiintoiset ja käytännönläheiset ryhmätehtävät” sekä ”syvem-

män perehtymisen yhteen tapaukseen”.   

Kuvio 32. Toisen opetuskokeilun opiskelijoiden loppukyselyn tehtävässä 10 mainitsemat 
voiman momentin opetusjaksoon liittyvät myönteiset asiat (N = 23). 

 

Voiman momentin opetusjaksoon liittyvistä asioista kielteisiä mainintoja saivat selkeästi 

eniten se, että opetusjaksoon käytettiin liian vähän aikaa ja se, että opiskelijat olisivat ha-

lunneet lisää tehtäviä ja käytännön harjoituksia (kuvio 33). Opiskelijat mainitsivat esimer-
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kiksi, että ”harmi, kun loppui, kerrankin tuli onnistumisen elämyksiä”, ”tunnit loppui, kun 

rupesi tajuamaan jotain” ja ”enemmän pitäisi olla tunteja”. Siihen, että opetusjaksoon käy-

tettiin liian vähän aikaa, liittyivät myös maininnat liian nopeasta etenemisestä. Henkilökoh-

taisiin syihin luokiteltiin esimerkiksi maininnat ”joutui olemaan sairastumisen takia pois 

tunneilta” ja ”oma väsymys vaikutti oppimiseen”.   

Kymmenen opiskelijaa (44 %) mainitsi kielteisissä asioissa sen, että opetusjaksossa 

olisi pitänyt olla enemmän tehtäviä ja käytännön harjoituksia. Opiskelijat mainitsivat esi-

merkiksi, että ”enemmän pikkupohdintoja, jolloin olisi tullut varmuutta laskuihin”, ”olisi 

ollut kiva keskittyä ihmisosiin enemmän”, ”tarvitsee enemmän harjoituksia” ja ”laskutoi-

mituksia olisi voinut kerrata”. Myös kolmannessa ryhmähaastattelussa opiskelijat esittivät, 

että käsiesimerkin lisäksi opettaja olisi voinut käydä läpi toisen esimerkin, jossa voiman 

momenttiin liittyviä käsitteitä sovelletaan alaraajaan sekä antaa eri kehon osiin liittyviä 

tehtäviä opiskelijoille valinnaisiksi kotitehtäviksi. 
 

Kuvio 33. Toisen opetuskokeilun opiskelijoiden loppukyselyn tehtävässä 10 mainitsemat 
voiman momentin opetusjaksoon liittyvät kielteiset asiat (N = 23). 

 

Loppukyselyn tehtävässä 10 kahdeksan opiskelijaa mainitsi kokeellisen työskentelyn voi-

man momentin opetusjaksoon liittyvänä myönteisenä asiana. Kokeellisen työskentelyn 

merkitys käsitteiden havainnollistamiseen ja selventämiseen sekä opiskelijoiden oppimi-

seen tuli esiin myös loppukyselyn tehtävän 11 c vastauksissa. Ainoastaan kolme opiskeli-

jaa mainitsi, ettei osannut hyödyntää kokeellista työskentelyä riittävästi tai ei ymmärtänyt 
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Frekvenssi
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kokeellisen työskentelyn merkitystä. Kahden opiskelijan mukaan kokeelliseen työskente-

lyyn olisi voinut käyttää enemmän aikaa. Kokeellista tutkimustehtävää suurin osa opiskeli-

joista piti hyvänä ja mielenkiintoisena. Joidenkin opiskelijoiden mukaan tehtävä oli haas-

teellinen, mutta tehtävän pohtiminen ryhmässä auttoi tehtävän ratkaisemista. Opiskelijat 

mainitsivat tehtävän auttaneen asioiden ymmärtämisessä ja soveltamisessa. Kymmenen 

opiskelijan mukaan tehtävä tuntui ainakin aluksi vaikealta ja kaksi opiskelijaa mainitsi 

tehtävän olleen epämääräinen tai työläs. Kolme opiskelijaa olisi toivonut, että tehtävän 

ratkaisu olisi käyty yhdessä tunnilla läpi. 

Suurin osa opiskelijoista oli tyytyväisiä voiman momentin opetusjakson opiskeluma-

teriaaliin, sillä kaikki opiskelijat antoivat opiskelumateriaalille vähintään arvosanan 3 (liite 

16). Tehtävässä 11 b suurin osa opiskelijoista arvioi opiskelumateriaalia hyväksi, selkeäk-

si, kattavaksi tai riittäväksi. Kahden opiskelijan mukaan opetusmonisteen teksti oli aika 

vaikea ja kahden opiskelijan mukaan opetusmonisteessa olisi voinut olla enemmän esi-

merkkejä ja kuvia. Yhden opiskelijan mukaan opetusmonisteen tekstin ymmärsi vasta 

opiskelutehtävien ratkaisemisen jälkeen. 

Käytännön tilanteisiin liittyvät opiskelutehtävät saivat loppukyselyn tehtävässä 10 

kolmanneksi eniten myönteisiä mainintoja (kuvio 32). Tehtävässä 11 a suurin osa opiskeli-

joista arvioi opiskelutehtäviä hyviksi, käytännönläheisiksi, mielenkiintoisiksi tai opettavai-

siksi. Joidenkin opiskelijoiden mukaan opiskelutehtävät olivat sopivan vaativia ja niihin 

joutui paneutumaan kunnolla. Neljän opiskelijan mukaan opiskelutehtävät olivat vaikeita ja 

eräs opiskelija mainitsi osaavansa perustella tehtävän sanallisesti, mutta ei matemaattisesti. 

Loppukyselyn tehtävässä 10 ryhmätyöskentely sekä opettajan ammattitaito ja opetus 

saivat molemmat kahdeksan mainintaa (kuvio 32). Tehtävässä 11 e tuli esiin, että kaikki 

opiskelijat pitivät opettajan ohjausta ryhmien työskentelyssä erittäin tärkeänä ja hyvänä. 

Opiskelijoiden mukaan opettaja auttoi tarvittaessa ja hänellä oli tärkeä rooli opiskelutehtä-

vien ymmärtämisessä ja ratkaisun aloituksessa. Useiden opiskelijoiden mukaan opettajan 

ohjaus oli välttämätön, mutta opettaja ei neuvonut liikaa, vaan antoi opiskelijoille mahdol-

lisuuden asioiden oivaltamiseen. 

Suurin osa opiskelijoista oli tyytyväisiä sekä ryhmätyöskentelyyn työtapana että 

oman ryhmän työskentelyyn. Loppukyselyn tehtävän 11 e myönteisten arvioiden mukaan 

ryhmätyöskentely onnistui hyvin ja auttoi ymmärtämään asioita. Ryhmässä asioita selitet-

tiin riittävästi ja työskentely oli tasapuolista kaikkien ryhmän jäsenten osallistuessa ryhmä-

työskentelyyn. Kahta opiskelijaa lukuun ottamatta opiskelijat antoivat oman ryhmän toi-

minnalle vähintään arvosanan 3 (liite 16). Voiman momentin opetusjaksoon liittyvänä kiel-

teisenä asiana ryhmätyöskentelyn mainitsi viisi opiskelijaa (kuvio 33). Tehtävän 11 e vas-

tausten mukaan ryhmässä hyvät opiskelijat eivät ymmärtäneet opiskelijoita, jotka eivät 

osanneet asioita ja tehtävien tekeminen jäi yhden opiskelijan vastuulle. Opiskelijoiden mu-

kaan tehtävän ratkaisussa pitäisi edetä heikoimman opiskelijan mukaan ja tehtäviä voisi 
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jakaa enemmän. Kahden opiskelijan mukaan pienempi ryhmäkoko olisi auttanut tehtävään 

paneutumista. 

Kukaan opiskelijoista ei maininnut opiskelutehtävien ratkaisujen esityksiä voiman 

momentin opetusjaksoon liittyvien kolmen myönteisen tai kielteisen asian joukossa. Lop-

pukyselyssä kaikki opiskelijat antoivat muiden ryhmien esityksille arvosanaksi vähintään 3 

siten, että keskiarvoksi tuli 3,8. Loppukyselyn tehtävässä 11 f suurin osa opiskelijoista ar-

vioi muiden ryhmien esitysten olleen oppimisen kannalta hyödyllisiä ja selventäneen opis-

kelutehtäviä ja niiden ratkaisuja. Kolmen opiskelijan mukaan opiskelutehtävien ratkaisuja 

olisi pitänyt käsitellä enemmän, ja esimerkiksi erään opiskelijan mukaan opiskelutehtäviä 

olisi voinut pohtia ensin itse ja vasta sen jälkeen ryhmä olisi esittänyt oman ratkaisunsa. 

Yhden opiskelijan mukaan olisi ollut kiva tietää, mikä on opiskelutehtävän oikea vastaus. 

Opiskelijat eivät myöskään olleet tyytyväisiä kaikkiin esityksiin, sillä joidenkin opiskeli-

joiden mukaan osa esityksistä oli melko vaikeita tai muuten huonoja.     

 

 

6.4.2 Opettajan käsityksiä opetusjaksosta 

 

Toisen opetuskokeilun opettajan mukaan voiman momentin opetusjakso oli ”selkeä paket-

ti”, jonka vahvin puoli oli se, että opiskelijat joutuivat itse ratkaisemaan käytännön tilantei-

siin liittyviä ongelmia. Opettajan mielestä fysiikan opiskelu tehtiin mielenkiintoiseksi ete-

nemällä teorian kautta melko nopeasti käytännön esimerkkeihin ja ongelmanratkaisuun. 

Opettaja arvioi toteuttavansa voiman momentin opetusjakson uudelleen, mutta uudelleen 

toteutuksessa hän kiinnittäisi huomiota opiskelijoiden ryhmätyöskentelyn ohjaukseen ja 

siihen, että kaksoistuntien välillä opiskelijoille jää riittävästi aikaa perehtyä aiheeseen ja 

työskennellä ryhmissä. Opettaja antaisi opiskelijoille selkeämmät ohjeet myös siitä, miten 

opiskelutehtävän ratkaisussa edetään, ja lisäksi jokaiselle ryhmälle varattaisiin aika, jolloin 

heillä olisi mahdollisuus saada opettajan ohjausta myös itsenäisen työskentelyn aikana. 

Opettajan käsityksen mukaan yksi opetusjakson parhaimmista puolista oli kokeelli-

suus. Hänen mukaansa se, että opiskelijat pääsivät konkreettisesti kokeilemaan ja havait-

semaan teoriassa opittuja käsitteitä, tuki hyvin opiskelijoiden oppimista. Opettajan mielestä 

kokeellisen työskentelyn ajoitukseen pitäisi kiinnittää huomiota, sillä kokeellinen työsken-

tely vei selvästi suunniteltua enemmän aikaa. Erityisesti kokeellinen työskentely pyörivän 

levyn kanssa vei paljon aikaa ja opiskelijat tarvitsivat jatkuvasti ohjausta, jolloin opiskelijat 

eivät saaneet riittävästi ohjausta muissa kokeellisen työskentelyn tehtävissä. Kokeelliseen 

tutkimustehtävään opettaja oli tyytyväinen, mutta hänen mukaansa tehtävän ratkaisu olisi 

ollut hyvä käydä yhdessä läpi ennen loppukyselyä. 

Opettajan mukaan hänelle annettu opetusmateriaali ja tuntisuunnitelmat vaikuttivat 

aluksi selkeiltä. Perehdyttyään tuntisuunnitelmiin tarkemmin opettaja kuitenkin halusi tar-

kistaa tutkijalta joitakin kohtia. Opettajan mukaan tuntisuunnitelmiin voisi lisätä joitakin 



 

 140  

esimerkkejä esimerkiksi voiman momentin sovelluksista fysioterapiassa. Opiskelutehtävi-

en malliratkaisuihin opettaja oli tyytyväinen, sillä hänen mukaansa ratkaisut auttoivat opis-

kelutehtävien hahmottamisessa ja opiskelijoiden ohjaamisessa. 

Opettaja piti hyvänä asiana sitä, että opiskelijoille annettiin opetusmoniste, jota he 

voivat seurata ja tarvittaessa täydentää opetuksen aikana. Opettajan mukaan opetusmoniste 

sisälsi useita hyviä esimerkkejä, joita hän käytti opiskelijoiden kanssa myös voiman mo-

mentin opetusjakson jälkeen esimerkiksi kuntosaliharjoittelussa. Opettajan mielestä jotkut 

opetusmonisteen kohdat saattoivat kuitenkin olla opiskelijoille melko vaikeita heidän puut-

teellisten fysiikan tietojensa vuoksi. Opiskelijoiden saattoi olla vaikea ymmärtää opetus-

monisteessa käytettyjä fysiikan käsitteitä. Opiskelijoille annetun opiskelumateriaalin ar-

vosanaksi opettaja antoi 4 - 5. 

Opettajan mukaan käytännön tilanteisiin liittyvät opiskelutehtävät olivat hyviä, koska 

tehtävien lähtökohta oli käytännössä ja niissä tuli esiin fysioterapian näkökulma. Opettajan 

mielestä opiskelutehtävät olivat selkeitä ja riittävän vaativia, jolloin opiskelijoille annettiin 

mahdollisuus pohtia ja ratkaista asioita. Opiskelutehtävät, erityisesti ”Vieno Kainosen lan-

nerangan stabiliteetin parantaminen” olivat riittävän haasteellisia myös opiskelijoille, jotka 

oppivat asiat nopeasti. Joissakin opiskelutehtävissä mainittua nivelten kuormitusta voisi 

pohtia opettajan kanssa yhdessä, mutta silloin opiskelutehtävän ratkaisemiseen ja opettajan 

ohjaukseen pitäisi olla enemmän aikaa. 

Opettaja oli tyytyväinen opiskelutehtävien ratkaisuihin ja erityisesti ratkaisujen esi-

tyksiin, sillä hänen mukaansa opiskelijat yrittivät selittää ja havainnollistaa ratkaisunsa 

siten, että muut opiskelijat ymmärtävät ratkaisut. Opettajan käsityksen mukaan opiskelijat 

olivat esitystilanteessa aktiivisia ja kiinnostuneita toisten esityksistä ja ratkaisuista. Joiden-

kin opiskelutehtävien ratkaisuihin opettaja olisi kuitenkin kaivannut enemmän kuvia tai 

useamman esimerkin. Vaikka opiskelijat olivat saaneet toisten ryhmien opiskelutehtävien 

ratkaisut etukäteen, opettajan käsityksen mukaan ainoastaan muutama opiskelija oli tutus-

tunut etukäteen muihin kuin opponoitavan opiskelutehtävän ratkaisuun. Häneen mukaansa 

opiskelijat pitäisi saada vielä paremmin tutustumaan etukäteen toisten ryhmien opiskelu-

tehtäviin ja niiden ratkaisuihin, jolloin esitysten seuraaminen olisi helpompaa ja tukisi op-

pimista paremmin. Opettajan mukaan opiskelutehtävien ratkaisujen esityksen yhteydessä 

olisi voitu opettajan johdolla pohtia sitä, miten opiskelutehtäviä ja niiden ratkaisuja voi-

daan hyödyntää fysioterapeutin työssä. 

Opettajan mukaan ryhmäjako oli useimpien ryhmien kohdalla onnistunut, mutta viisi 

opiskelijaa saattoi joissakin ryhmissä olla liikaa. Opettajan käsityksen mukaan kaikki ryh-

mät toimivat hyvin ja esimerkiksi yhdessä ryhmässä asian parhaiten ymmärtänyt opiskelija 

selitti asiat hyvin perusteellisesti muille opiskelijoille. Opettajan antoi arvosanaksi yhden 

ryhmän toiminnalle 3 ja muiden ryhmien toiminnalle 4. 

Opettajan mielestä alkukysely toimi hyvänä osaamisen ”mittarina” sekä opiskelijoille 

että opettajalle. Opiskelijoiden osaamattomuus alkukyselyssä tuki tarvetta kerrata esimer-
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kiksi painopisteeseen ja painovoimaan liittyviä asioita. Myös jokaisen kaksoistunnin jäl-

keen täytetyistä tuntiarvioinneista oli opettajan mukaan hyötyä opiskelijoiden oppimisen ja 

asioiden kertaamisen tarpeen arvioimisessa. Opettajan käsityksen mukaan voiman momen-

tin opetusjakson aikana opiskelijat oppivat soveltamaan voiman momenttia fysioterapeutin 

työhön liittyvissä tilanteissa, mutta jotta opiskelijat pystyisivät soveltamaan oppimiaan 

asioita fysioterapeuttina toimiessaan, olisi tärkeää, että opetusjakson aikana opittuja asioita 

kerrattaisiin vielä muiden opintojen, esimerkiksi ergonomian yhteydessä.   
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7 Tutkimustulosten ja tutkimuksen toteutuksen pohdinta  
 

 

7.1 Tutkimustulosten tarkastelu 
 

Tässä luvussa tutkimustuloksia tarkastellaan tutkimusongelman ja tutkimuskysymysten 

sekä aikaisempien tutkimusten näkökulmasta pohtimalla sitä, millaisia vastauksia tutki-

muksen avulla saatiin. Tutkimusongelmana oli selvittää, miten fysioterapiaopiskelijoiden 

voiman momentin ja voiman momentin sovellusten osaamista voidaan parantaa kehittä-

mällä opetusjaksoa, jossa fysiikan tietoja sovelletaan fysioterapian käytännön tilanteisiin. 

Tutkimusongelmaa lähestyttiin seuraavien tutkimuskysymysten avulla:   

1. Kuinka opettajat, jotka eivät osallistuneet voiman momentin opetusjakson suunnit-

teluun käyttävät valmista opetusmateriaalia opetusjakson toteutuksessa? 

1.1. Kuinka opettajat toteuttavat opetusjakson valmiiden tuntisuunnitelmien mu-

kaan? 

1.2. Miten opettajat toteuttavat opettajan puheen ohjeistusta ja mitä opettajan pu-

heen muotoja he käyttävät eri opetustilanteissa? 

2. Kuinka opiskelijoiden voiman momentin osaaminen muuttuu voiman momentin 

opetusjakson aikana?  

3. Miten voiman momentin opetusjaksoa voidaan kehittää käyttämällä opetuksellisen 

rekonstruktion mallia?     

 

 

7.1.1 Voiman momentin opetusjakson toteutus 

 

Ensimmäistä tutkimuskysymystä eli kuinka opettajat, jotka eivät osallistuneet voiman mo-

mentin opetusjakson suunnitteluun käyttävät valmista opetusmateriaalia voiman momentin 

opetusjakson toteutuksessa, lähestytään kahden tutkimuskysymystä tarkentavan kysymyk-

sen avulla. Ensimmäisessä tarkentavassa kysymyksessä pohditaan, kuinka opettajat toteut-

tavat opetusjakson heille annetun ohjeistuksen mukaan ja toisessa, miten opettajat toteutta-

vat opettajan puheen ohjeistusta ja mitä opettajan puheen muotoja he käyttävät eri opetusti-

lanteissa. Opettajan puheen ohjeistuksen noudattamista tarkastellaan molemmissa opetus-

kokeiluissa ja opettajan eri opetustilanteissa käyttämiä opettajan puheen muotoja tarkastel-

laan erityisesti toisen opetuskokeilun kriittisissä episodeissa. Vastauksia ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen pohditaan ensimmäisen ja toisen opetuskokeilun toteutuksen avulla 

(liite 13) sekä toisessa opetuskokeilussa valittujen opetusjakson kriittisten episodien toteu-

tuksen avulla. 

Tutkimustulosten yhteenvedon perusteella voidaan todeta, että molemmat opetusko-

keiluihin osallistuneet opettajat noudattivat valmiita tuntisuunnitelmia melko hyvin. Toisen 
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opetuskokeilun opettaja noudatti tuntisuunnitelmia paremmin kuin ensimmäisen opetusko-

keilun opettaja, mikä voi johtua muun muassa tuntisuunnitelmien tarkentamisesta ensim-

mäisen opetuskokeilun jälkeen. Muutamaa opetustilannetta lukuun ottamatta opettajat 

noudattivat myös opettajan puheen ohjeistusta melko tarkasti. Toisen opetuskokeilun opet-

tajan eri opetustilanteissa käyttämä opettajan puhe eteni usein tietyn ”rytmin” mukaisesti ja 

opettaja käytti opettajan puheen eri muotoja opetuksen tarkoituksen ja tavoitteiden mu-

kaan. Molemmat opettajat olivat pääosin hyvin tyytyväisiä voiman momentin opetusjak-

soon ja valmiiseen opetusmateriaalipakettiin.  

          

Opetusjakson toteutus valmiiden tuntisuunnitelmien mukaan  

Opetusjakson toteutusta opettajalle annetun ohjeistuksen mukaan tarkastellaan vastaamalla 

siihen, kuinka opettajat noudattivat tuntisuunnitelmien opetussisältöjä, opetuksen sisältöjen 

esitysjärjestystä ja aikataulua. Tärkeää on myös se, kuinka opettajat perustelivat muutoksia 

tuntisuunnitelmien ja opetusjakson toteutuksen välillä ja se, miten opettajat kokivat voiman 

momentin opetusjakson toteutuksen valmiin opetusmateriaalin avulla. 

Ensimmäisessä opetuskokeilussa opetusjakson toteutus tuntisuunnitelmien sisällön 

suhteen poikkesi joiltakin osin opettajalle annetuista tuntisuunnitelmista. Toteutuksessa ei 

käyty läpi kokeellisen työskentelyn välineiden esittelyä, kokeellisen työskentelyn yhteen-

vetoa ja itsenäisen työskentelyn ohjeiden antamista opiskelijoille. Opettajan ja opiskelijoi-

den käsitysten mukaan oppimisen kannalta olennainen ero opetusjakson toteutuksessa ver-

rattuna tuntisuunnitelmiin oli se, että opettaja ei esitellyt opiskelijoille kokeellisen työsken-

telyn välineitä eikä opiskelijoiden kokeellisessa työskentelyssä tekemistä havainnoista ja 

mittauksista keskusteltu opettajan johdolla kokeellisen työskentelyn jälkeen.  

Ensimmäisessä opetuskokeilussa osa tuntisuunnitelmissa mainituista opetuksen sisäl-

löistä, kuten kokeellisen työskentelyn yhteenveto jäivät pois epähuomiossa, mutta opettaja 

teki muutoksia tuntisuunnitelmiin myös tietoisesti. Esimerkiksi ensimmäisellä kaksoistun-

nilla opettaja esitti opiskelijoille käytännön esimerkin, joka tuntisuunnitelmien mukaan oli 

tarkoitus esittää vasta toisella kaksoistunnilla kokeellisen työskentelyn jälkeen. Opettajan 

tekemä muutos vaikutti opetusjakson kehittämiseen siten, että toisen opetuskokeilun tunti-

suunnitelmien mukaan käytännön esimerkki esitettiin ensimmäisen kerran jo ensimmäisel-

lä kaksoistunnilla ja esimerkin esittäminen valittiin yhdeksi opetusjakson kriittiseksi 

episodiksi. Toisen opetuskokeilun tuntisuunnitelmiin vaikutti myös muutos, jossa opettaja 

tuntisuunnitelmista poiketen jatkoi toisen kaksoistunnin lopussa esitetyn käsiesimerkin 

ratkaisua kolmannen kaksoistunnin alussa.  

Toisen opetuskokeilun opettaja noudatti opettajalle annettujen tuntisuunnitelmien si-

sältöä erittäin hyvin. Kaikki tuntisuunnitelmissa esitetyt opetuksen sisällöt käytiin läpi tun-

tisuunnitelmien mukaisessa järjestyksessä. Opetuksen sisältöihin ja esitysjärjestykseen 

ensimmäisen opetuskokeilun perusteella tehdyt muutokset vaikuttivat toimivilta. Toisessa 

opetuskokeilussa selkein ero opetusjakson toteutuksen ja tuntisuunnitelmissa sisällön välil-
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lä esiintyi viidennen kriittisen episodin toteutuksessa, jossa opettaja yhdisti kokeellisen 

työskentelyn ja käsiesimerkin. Tuntisuunnitelmissa opetuksen sisällöksi esitettiin ainoas-

taan käsiesimerkin pohtiminen ja laskennallinen ratkaisu.      

Molemmissa opetuskokeiluissa opetusjakson toteutus ajankäytön suhteen poikkesi 

joiltakin osin tuntisuunnitelmassa esitetystä ajankäytöstä. Ensimmäisessä opetuskokeilussa 

selvimmät erot opetusjakson toteutuksen ja suunnitellun ajankäytön suhteen olivat siinä, 

että voiman momenttiin liittyviin käsitteisiin, opiskelutehtäviin tutustumiseen sekä opiske-

lutehtävien ratkaisemiseen ja esittämiseen käytettiin suunniteltua vähemmän ja kokeelli-

seen työskentelyyn suunniteltua enemmän aikaa. Toisessa opetuskokeilussa opettaja käytti 

selvästi suunniteltua enemmän aikaa voiman momentin sovelluksiin fysioterapiassa (en-

simmäinen kriittinen episodi), voiman momenttiin liittyviin käsitteisiin (osa sisällöstä toi-

nen kriittinen episodi), kokeelliseen työskentelyyn (kolmas kriittinen episodi) sekä käsi-

esimerkin pohtimiseen (viides kriittinen episodi). Suunniteltua vähemmän aikaa käytettiin 

kokeellisen työskentelyn yhteenvetoon (neljäs kriittinen episodi), opiskelutehtäviin tutus-

tumiseen, opiskelutehtävien ratkaisemiseen ja ryhmien esityksiin (kuudes kriittinen 

episodi). Toisen opetuskokeilun ajankäytössä mielenkiintoista on se, että suunniteltua 

enemmän aikaa käytettiin neljään kriittiseen episodiin. Esimerkiksi ensimmäisen kriittisen 

episodin toteutuksessa opettaja oli erittäin hyvin perehtynyt voiman momentin sovelluksiin 

fysioterapiassa, jolloin niihin myös käytettiin runsaasti aikaa. Opettajan mukaan neljänteen 

kriittiseen episodiin käytettiin suunniteltua vähemmän aikaa siksi, että kokeellinen työs-

kentely (kolmas kriittinen episodi) vei suunniteltua enemmän aikaa.  

Opetuskokeilujen opettajille annettujen osittain erilaisten tuntisuunnitelmien takia 

voiman momentin opetusjakson toteutusta ensimmäisessä ja toisessa opetuskokeilussa ei 

voida suoraan verrata toisiinsa. Tulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että opettajat 

käyttivät heille annettua valmista opetusmateriaalia opetusjakson toteutuksessa jonkin ver-

ran eri tavalla. Eroja oli esimerkiksi tiettyjen opetuksen sisältöjen painottamisessa opetuk-

sen aikana (esimerkiksi voiman momentin sovellukset fysioterapiassa) ja kokeellisen työs-

kentelyn hyödyntämisessä voiman momenttiin liittyvien käsitteiden havainnollistamisessa 

ja ymmärtämisessä. Opetusjakson erilaisen toteutuksen suhteen tutkimuksen tulokset ovat 

samansuuntaisia Ryderin ym. (2003) tutkimuksen tulosten kanssa. Tutkimuksessa kolme 

opettajaa toteutti elektromagnetismia käsittelevän oppitunnin heille annetun samanlaisen 

kirjallisen ohjeistuksen ja opetusmateriaalin avulla. Tutkimus osoitti, että oppituntien to-

teutuksessa oli suuria eroja. Ryderin ym. (2003) mukaan oppitunnin toteutukseen vaikutti 

muun muassa opettajan tietämys opetettavasta aiheesta, opiskelijoiden aikaisemmista tie-

doista ja asenteista ja opetettavan aiheen oppimiseen liittyvistä vaikeuksista. Lisäksi ope-

tusjaksoon toteutukseen vaikuttavat opettajan erilaisten työtapojen tuntemus sekä opettajan 

ymmärrys opetuksen tarkoituksesta ja erilaisten opettajan puheen muotojen merkityksistä 

erilaisissa opetustilanteissa. (Ryder ym. 2003.)  
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Oppitunnin kulkuun vaikuttaa se, että opettajan on otettava huomioon luokkahuo-

neessa tapahtuvat opettajasta ja ohjeistuksesta riippumattomat tekijät, kuten opiskelijoiden 

kysymykset (Ryder ym. 2003). Mikäli opettaja toteuttaa liian tarkasti ennalta suunniteltua 

opetuksen sisältöä ja pyrkii kohti asetettuja tavoitteita, opiskelijoiden vastaukset ja oppi-

minen jäävät helposti toissijaisiksi eikä opettaja pysty tukemaan opiskelijoiden oppimista 

parhaalla mahdollisella tavalla (Myhill ja Warren 2005). Tässä tutkimuksessa voiman mo-

mentin opetusjakson toteutukseen ja erityisesti opetuksen sisältöihin käytettyyn aikaan 

vaikuttivat esimerkiksi opiskelijoiden aktiivisuus luokkahuonekeskustelussa ja ryhmätyös-

kentelyssä sekä oppituntien ajankohta.  

Molemmat opetuskokeiluihin osallistuneet opettajat suhtautuivat hyvin myönteisesti 

opetusjakson toteuttamiseen valmiiden tuntisuunnitelmien mukaan. Ensimmäisen opetus-

kokeilun opettajan mielestä opettaminen valmiin opetusmateriaalin avulla oli helppoa ja 

turvallista. Hänen mukaansa opetuspaketti opetti tiivistämään asioita, poimimaan opetuk-

sen ydinkohtia sekä terästämään fysiikan näkemystä fysioterapian sovellusten opettamises-

sa. Toisen opetuskokeilun opettajan mukaan oli hyödyllistä nähdä, miten helppoa opetus-

jakson toteuttamisen oli ja miten paljon erilaisia työtapoja opetusjakson aikana sai toteutet-

tua, kun opetusjakso oli hyvin suunniteltu ja ohjeistus ja muu materiaali selkeästi laadittu. 

Opettajan mukaan hän sai uusia hyviä ajatuksia asioiden esittämiseen ja erilaisten työtapo-

jen käyttämiseen voiman momentin ja voiman momentin sovellusten opettamisessa.  

Tarkasteltaessa voiman momentin opetusjakson toteutuksen onnistumista opettajien 

ja opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen näkökulmasta voidaan todeta, että tutkijan ha-

vaintojen mukaan molemmissa opetuskokeiluissa luokassa vallitsi erittäin avoin ja opiske-

lumyönteinen ilmapiiri. Opettajien suhtautuminen opiskelijoihin oli luontevaa ja kannusta-

vaa. Myös opiskelijat antoivat opettajille pääosin hyvin myönteistä palautetta heidän am-

mattitaidostaan ja toiminnastaan opetusjakson aikana. 

Yhtenä tutkimuksen tavoitteena oli suunnitella ja kehittää opetusmateriaalipaketti, jo-

ta opettajat voivat käyttää opettaessaan voiman momenttia fysioterapeuttikoulutuksessa tai 

soveltuvin osin myös lukion tai muun ammatillisen koulutuksen fysiikan opetuksessa. Tut-

kimustulosten mukaan voiman momentin opetukseen tarkoitetun opetusmateriaalipaketin 

kehittäminen tutkimuksen avulla oli hyödyllistä. Vaikka jokainen opettaja käyttää valmista 

opetusmateriaalia oman tietämyksensä ja kokemuksensa perusteella, huolellisesti laadittu 

opetusmateriaali auttaa opettajaa hahmottamaan opetusjakson kokonaisuutena sekä painot-

tamaan opetuksessaan opetettavan asian ja opiskelijoiden oppimisen kannalta tärkeimpiä 

asioita. Valmiit tuntisuunnitelmat voivat myös rohkaista opettajaa käyttämään monipuoli-

sesti erilaisia työtapoja opetusjakson toteutuksessa. 

Jotta opettaja pystyy mahdollisimman hyvin hyödyntämään ja soveltamaan opetus-

jakson toteuttamiseksi laadittua opetusmateriaalia, opetusmateriaalin on oltava riittävän 

selkeä ja monipuolinen. Opetuksen sisältöjen ja esitysjärjestyksen, työtapojen sekä aikatau-

lun lisäksi tuntisuunnitelmiin olisi hyödyllistä lisätä erilaisia opetuksen sisältöön liittyviä 
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esimerkkejä sekä perusteluja kunkin asiasisällön opetuksen tarkoituksesta ja tavoitteista. 

Lisäksi opetusmateriaalissa kannattaa tuoda esiin, millaisia vaikeuksia opiskelijoilla tutki-

muksien mukaan on opiskeltavien asioiden ja käsitteiden oppimisessa. Opetuksen sisältö-

jen tarkoituksen ja tavoitteiden sekä opiskelijoille vaikeiden käsitteiden esittäminen ohjeis-

tuksessa auttaa opettajaa tiedostamaan opetusjakson ja opiskelijoiden oppimisen kannalta 

tärkeimmät asiat. Opetusjakson kriittisten episodien selvittäminen ja esittäminen ohjeistuk-

sessa voisi auttaa opettajaa opetusjakson tärkeimpien asioiden tiedostamisessa.                  

     

Opettajan puheen ohjeistuksen toteutus 

Opettajan puheen ohjeistuksen toteutumista selvitettiin vertaamalla tuntisuunnitelmissa 

esitettyä opettajan puheen ohjeistusta opetusjakson toteutuksessa käytettyihin opettajan 

puheen muotoihin (liitteet 13 ja 14). Opettajan puheen eri muotojen käyttämistä eri opetus-

tilanteissa selvitettiin tarkemmin toisen opetuskokeilun kriittisten episodien toteutuksen 

yhteydessä (luku 6.2.2). 

Ensimmäisessä opetuskokeilussa opettajan puhe ensimmäisellä kaksoistunnilla poik-

kesi ohjeistuksesta siten, opettajan puhe oli pääasiassa opettajan esitystä, vaikka ohjeistuk-

sen mukaan opettajan olisi pitänyt käyttää myös opettajan ohjaamaa dialogista ja autoritaa-

rista keskustelua. Erityisesti dialogista keskustelua esiintyi hyvin vähän. Myös opettajan 

oman käsityksen mukaan hän olisi voinut useammin kysyä asioita opiskelijoilta ja saada 

aikaan keskustelua. Toisessa opetuskokeilussa opettaja käytti ensimmäisellä kaksoistunnil-

la opettajan puheen eri muotoja hyvin monipuolisesti. Opettajan puheen muodot poikkesi-

vat ohjeistuksesta pääasiassa siten, että kun ohjeistuksessa eri aiheiden käsittelyssä esitet-

tiin käytettäväksi kahta eri opettajan puheen muotoa, toteutuksessa opettaja käytti kolmea 

eri opettajan puheen muotoa (opettajan esitystä, opettajan ohjaamaa dialogista keskustelua 

ja opettajan ohjaamaa autoritaarista keskustelua).   

Molemmissa opetuskokeilussa opettajan puheen toteutus toisella, kolmannella ja nel-

jännellä kaksoistunnilla vastasi melko hyvin ohjeistuksessa annettuja opettajan puheen 

muotoja niiltä osin, kuin toteutus muuten vastasi ohjeistusta. Toisessa opetuskokeilussa 

opettajan puheen toteutus poikkesi ohjeistuksesta siten, että toisella kaksoistunnilla kokeel-

lisen työskentelyn yhteenvedossa ja kolmannella kaksoistunnilla käsiesimerkin ja kokeelli-

sen työskentelyn yhdistämisessä opettaja käytti opettajan ohjaaman autoritaarisen ja dialo-

gisen keskustelun lisäksi opettajan esitystä. Neljännellä kaksoistunnilla ryhmien esityksissä 

ohjeistuksessa esitettyjen opettajan puheen muotojen lisäksi molempien opetuskokeilujen 

opettajat käyttivät opettajan ohjaamaa dialogista keskustelua. 

Ensimmäisen opetuskokeilun opettajan mukaan opettajan puheen muotojen ohjeistus 

oli toimiva, mutta opetustilanteessa hän ei oman käsityksensä mukaan kovin paljon kiinnit-

tänyt huomiota opettajan puheen ohjeistukseen, sillä opettajan puheen muodot määräytyi-

vät pääasiassa opetuksen etenemisen mukaan. Myös toisen opetuskokeilun opettajan mu-

kaan opettajan puheen ohjeistus oli loogisesti merkitty ja omasta mielestään hän yritti aluk-
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si liikaakin miettiä opettajan puhetta annetun ohjeistuksen mukaan. Opetusjakson jälkeen 

opettaja oli melko tyytyväinen opettajan puheen ohjeistuksen toteutumiseen. 

Erityisesti toisessa opetuskokeilussa opettaja käytti opettajan puheen eri muotoja 

monipuolisemmin kuin ohjeistuksessa esitettiin. Tämä puoltaa Mortimerin ja Scottin 

(2003) ja Scottin ym. (2006) esittämää ajatusta siitä, että kaikkien opetusjaksojen pitäisi 

sisältää sekä autoritaarista että dialogista keskustelua sekä Leachin ja Scottin (2002) käsi-

tystä, jonka mukaan opettajan on tilanteen mukaan pystyttävä muuttamaan etukäteen suun-

niteltua puheen rytmiä. Myös Viirin ja Saaren (painossa) tutkimuksessa kokenut opettaja 

käytti puheen eri muotoja suhteessa opetuksen tavoitteisiin ja sisältöön ja pystyi vaihta-

maan puheen muotoa tilanteen mukaan. 

Opettajan puheen ohjeistuksen toteutumiseen vaikuttivat muun muassa opiskelijoi-

den esittämät kysymykset ja keskustelun aloitteet. Tässä tutkimuksessa toisessa opetusko-

keilussa opiskelijoiden tekemiä aloitteita ja kysymyksiä esiintyi runsaasti opetusjakson 

kaikilla oppitunneilla. Lukuun ottamatta neljännellä kaksoistunnilla ryhmien esitysten yh-

teydessä esitettyjä kysymyksiä ensimmäisessä opetuskokeilussa esiintyi ainoastaan yksi 

aloitteen tekevä kysymys.  

Tämän tutkimuksen perusteella opetusjakson opettajan puheen suunnittelussa ja 

opettajalle annetussa ohjeistuksessa on otettava huomioon kunkin opetustilanteen sisältö 

sekä opetuksen tarkoitus ja tavoitteet sekä perusteltava, miksi tiettyä opettajan puheen 

muotoa esitetään käytettäväksi tietyssä opetustilanteessa. Opettajan tietoisuus puheen eri 

muodoista ja niiden tehtävistä eri opetustilanteissa voi auttaa opettajaa puheen ohjeistuksen 

seuraamisessa. Ryderin ym. (2003) mukaan opettajan puheen eri muotojen tunnistaminen 

ja käyttäminen oikeissa opetustilanteissa on osa opettajan ammatillista asiantuntijuutta. 

Esimerkiksi pelkkä dialoginen keskustelu saattaa jättää opiskeltavat asiat opiskelijoille 

epäselviksi (Ryder ym. 2003). Mortimerin ja Scottin (2003) sekä Scottin ym. (2006) mu-

kaan interaktiivisen/dialogisen keskustelun (tässä tutkimuksessa opettajan ohjaama dialo-

ginen keskustelu) avulla selvitetään opiskelijoiden käsityksiä opiskeltavasta asiasta ja in-

teraktiivista/autoritaarista keskustelua (opettajan ohjaama autoritaarinen keskustelu) käyte-

tään, kun tarkastellaan opiskeltavan asian kannalta keskeisiä käsityksiä tai tarkistetaan, 

ovat opiskelijat ymmärtäneet opiskeltavat asiat. Ei-interaktiivisen/autoritaarisen (opettajan 

esitys) esityksen avulla tehdään yhteenveto opiskeltavista asioista tai kerrataan jo opiskel-

tuja asioita. (Mortimer ja Scott 2003, Scott ym. 2006.) 

 

Opettajan puhe eri opetustilanteissa  

Opettajan eri opetustilanteissa käyttämiä opettajan puheen muotoja tarkastellaan lähemmin 

toisen opetuskokeilun kriittisissä episodeissa. Koska jokaiselle kriittiselle episodille määri-

tettiin omat tavoitteet, opettajan puhetta voidaan hyvin yksityiskohtaisesti verrata episodien 

sisältöihin ja tavoitteisiin.  
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Ensimmäisen kriittisen episodin tavoitteena oli motivoinnin ja orientoinnin lisäksi 

selvittää opiskelijoille, millaisissa fysioterapian käytännön tilanteissa voiman momenttia 

voidaan soveltaa. Episodin pääasiallisena opettajan puheen muotona oli opettajan esitys 

(kuvio 18, s. 103), mutta episodin alussa esiintyi myös autoritaarista ja dialogista keskuste-

lua. Opettajan käyttämät opettajan puheen muodot sopivat hyvin ensimmäisen kriittisen 

episodin sisältöön ja tavoitteisiin, sillä aluksi selvitettiin opiskelijoiden käsityksiä aiheesta, 

minkä jälkeen opettaja esitti omat asiantuntijuuteensa perustuvat tiedot opiskeltavien asioi-

den soveltamisesta fysioterapiaan. Opettajan puheen ohjeistuksessa autoritaarista keskuste-

lua ei esiintynyt, mutta autoritaarinen keskustelu oli tarpeen opiskelijoiden käsitysten oi-

keellisuuden arvioinnissa. Ensimmäisessä kriittisessä episodissa toteutuivat Mortimerin ja 

Scottin (2003) esittämät tiettyyn opetuksen tarkoitukseen käytettävät opettajan puheen 

muodot, sillä opiskelijoiden käsityksiä selvitettiin dialogisen (ja autoritaarisen) keskustelun 

avulla ja lopuksi opettaja teki asiasta yhteenvedon käyttämällä opettajan esitystä. 

Toisen kriittisen episodin sisältönä ja tavoitteena oli yhdistää käsiesimerkin avulla 

voiman momenttiin liittyvät käsitteet kehon vipujärjestelmään yksinkertaisessa vaakatasos-

sa olevassa tilanteessa. Episodissa esiintyi opettajan puheen eri muotoja hyvin vaihtelevasti 

(kuvio 19, s. 105). Toisessa kriittisessä episodissa esiintyi myös runsaasti (10) opiskelijoi-

den tekemiä uuden asian pohdintaan tai aiheen laajennukseen tai tarkennukseen ohjaavia 

kysymyksiä tai aloitteita. Aguiarin ym. (2005) mukaan opiskelijat hyötyvät monella tavalla 

luokkahuonekeskustelussa esittämistään kysymyksistä. Kysymysten avulla opiskelijat yrit-

tävät yhdistää uudet käsitteet ja ajatukset kiinnostuksensa kohteisiin, kokemuksiinsa ja 

aikaisempiin tietoihinsa. Esittäessään kysymyksiä opiskelijat saavat mahdollisuuden osal-

listua yhteistyöhön muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa, jolloin kysymykset hyödyt-

tävät muitakin kuin kysymyksen esittänyttä opiskelijaa. Kysymyksen avulla opiskelija roh-

kaisee muita opiskelijoita ja opettajaa esittämään vaihtoehtoisia olettamuksia ja väitteitä, 

keksimään uusia ratkaisuja, tarkastelemaan asiaa toisesta näkökulmasta tai esittämään en-

nalta tiedetyn vastauksen kysymykseen. Ennen kaikkea opiskelijoiden kysymykset antavat 

opettajalle palautteen, jonka avulla hän voi mukauttaa opetuksen opiskelijoiden kokemuk-

siin ja aikaisempiin tietoihin. (Aguiar ym. 2005.) 

Toisessa kriittisessä episodissa opiskelijoiden aloitteet aloittivat kaksi uutta aihetta: 

käsitteiden laajennuksen toiseen käden asentoon ja painopisteiden tarkennuksen (kaksi eri 

kertaa). Painopisteistä keskusteltiin episodin alkupuolella opettajan ohjaaman dialogisen 

keskustelun avulla, mutta painopisteet saattoivat jäädä epäselviksi joillekin opiskelijoille, 

koska he vielä myöhemmin esittivät tarkentavia kysymyksiä aiheesta. Tämä vahvistaa Ry-

derin ym. (2003) ajatusta siitä, että pelkkä dialoginen keskustelu voi jättää joitakin asioita 

epäselviksi opiskelijoille. Kaikki muut toisen kriittisen episodin aiheet sisälsivät dialogisen 

tai autoritaarisen keskustelun lisäksi myös opettajan esityksen. Esimerkiksi aiheissa ”käsit-

teiden laajennus toiseen käden asentoon” ja ”vipuvarret käsiesimerkissä” opettajan ohjaa-
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maa dialogista keskustelua seurasi opettajan esitys, jossa opettaja kertasi keskustelun aika-

na esiintyneet opiskeltavan asian kannalta keskeiset asiat.  

Koska toisessa kriittisessä episodissa opiskeltiin opiskelijoille uusia asioita, useiden 

aiheiden (tukipiste, painovoima ja lihasvoima) käsittely alkoi joko lyhyellä opettajan esi-

tyksellä tai opettajan ohjaamalla autoritaarisella keskustelulla. Mortimerin ja Scottin 

(2003) mukaan opettajan esitystä ja opettajan ohjaamaa autoritaarista keskustelua tarvitaan 

erityisesti tilanteissa, joissa opettaja esittelee opiskelijoille uusia luonnontieteellisiä käsit-

teitä. Toisen kriittisen episodin opettajan puheen ohjeistuksessa esiintyi ainoastaan opetta-

jan esitystä ja opettajan ohjaamaa autoritaarista keskustelua, mutta tutkimuksen perusteella 

ohjeistukseen pitäisi lisätä myös opettajan ohjaama dialoginen keskustelu, jolloin opiskeli-

jat voivat tuoda esiin käsityksiään voiman momenttiin liittyvien käsitteiden soveltamisesta 

kehon vipujärjestelmään. 

Kolmannen kriittisen episodin tavoitteena oli havaitsemalla, mittaamalla ja laskemal-

la oppia voiman momenttiin liittyvät käsitteet ja momenttiehto. Episodi sisälsi opiskelijoi-

den kokeellisen työskentelyn pienryhmissä, joten ainoa episodissa käytetty puheen muoto 

oli oppilaskeskustelu.  

Neljännen kriittisen episodin sisältö ja tavoitteet vaikuttivat olennaisesti opettajan 

episodissa käyttämiin puheen muotoihin. Episodi sisälsi yhteenvedon kokeellisessa työs-

kentelyssä esiin tulleista käsitteistä ja havainnoista ja tavoitteena oli, että opiskelijat ym-

märtävät kokeellisessa työskentelyssä esiin tulleet käsitteet ja momenttiehdon sekä saavat 

varmuuden kokeellisessa työskentelyssä tehtyjen havaintojen ja mittausten oikeellisuudes-

ta. Opettajan puheen muotojen aihekohtaisessa tarkastelussa (kuvio 20, s. 110) havaitaan, 

että useiden aiheiden kohdalla opettajan puhe eteni samanlaisen ”rytmin” mukaisesti. Ai-

heen käsittely alkoi opettajan ohjaamalla autoritaarisella keskustelulla, jota seurasi opetta-

jan ohjaama dialoginen keskustelu. Lopuksi opettaja teki kertaavan yhteenvedon aiheesta 

käyttämällä opettajan esitystä. Momenttiehtoa käsiteltiin episodin alussa ainoastaan opetta-

jan ohjaaman dialogisen keskustelun avulla, mutta aiheeseen palattiin myöhemmin siten, 

että opettaja käytti ensin autoritaarista keskustelua ja lopuksi opettajan esitystä. Episodin 

lopussa opettaja esitti kertauksen tasapainon käsitteestä. Tässä episodissa opettajan esitystä 

käytettiin Mortimerin ja Scottin (2003) esittämällä tavalla eli opettaja teki yhteenvedon 

opiskeltavista asioista tai kertasi jo opiskeltuja asioita.  

Neljännessä kriittisessä episodissa eri aiheiden käsittelyssä käytetyt opettajan puheen 

muodot vastasivat osittain Viirin ja Saaren (painossa) tutkimuksessaan havaitsemia koke-

neen opettajan puheen muotoja. Viirin ja Saaren (painossa) tutkimuksessa episodit alkoivat 

usein opettajan esityksellä ja loppuivat opettajan esitykseen tai autoritaariseen keskuste-

luun. Tässä tutkimuksessa neljännen kriittisen episodin eri aiheiden käsittely alkoi usein 

opettajan ohjaamalla autoritaarisella keskustelulla ja päättyi aina opettajan esitykseen.       

Opettajan puheen ohjeistuksessa neljännessä kriittisessä episodissa esitettiin käytettäväksi 

ainoastaan opettajan ohjaamaa autoritaarista ja dialogista keskustelua. Tutkimuksen mu-
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kaan opettajan esitys osoittautui kuitenkin välttämättömäksi opettajan puheen muodoksi 

esitettäessä yhteenvetoa ja kerrattaessa kokeellisessa työskentelyssä opittuja käsitteitä. 

Viidennessä kriittisessä episodissa kokeellisessa työskentelyssä opittuja käsitteitä so-

vellettiin käsiesimerkkiin käden ollessa eri asennoissa sekä esitettiin käsiesimerkin lasken-

nallinen ratkaisu käden ollessa 90 asteen kulmassa. Opiskelijoiden tekemät aloitteet vaikut-

tivat olennaisesti episodissa käytettyihin opettajan puheen muotoihin (kuvio 21, s. 112). 

Episodin aikana opiskelijat esittivät yhteensä 20 keskustelun aloitetta ja osallistuivat kes-

kusteluun muutenkin hyvin aktiivisesti. Opettajan puheen muotojen aihekohtaisessa tarkas-

telussa havaitaan, että kahta aihetta lukuun ottamatta aiheen käsittely aloitettiin aina opetta-

jan ohjaamalla autoritaarisella keskustelulla. Neljännen kriittisen episodin tapaan tässäkin 

episodissa kaikkien aiheiden käsittely loppui opettajan esitykseen tai opettajan ohjaamaan 

autoritaariseen keskusteluun.  

Viidennessä kriittisessä episodissa voidaan opettajan puheen muodoissa havaita 

usein toistuva ”rytmi”, jossa keskustelu alkaa opiskelijan aloitteella, jota seuraa ensin opet-

tajan autoritaarinen vastaus ja sen jälkeen asiaa tarkentava tai selittävä opettajan esitys. 

Joissain tapauksissa ennen opettajan esitystä esiintyy vielä toinen opiskelijan aloite ja opet-

tajan autoritaarinen vastaus. Koska viidennessä kriittisessä episodissa kerrattiin ja sovellet-

tiin aikaisemmin opittuja käsitteitä käytännön esimerkkiin, episodi sisälsi runsaasti opetta-

jan ohjaamaa autoritaarista keskustelua sekä lyhyitä opettajan esityksiä. Myös opettajan 

vastaukset opiskelijoiden aloitteisiin olivat enimmäkseen autoritaarisia. Viidennen kriitti-

sen episodin opettajan puheen ohjeistuksessa esiintyi ainoastaan opettajan ohjaamaa dialo-

gista ja autoritaarista keskustelua, mutta tutkimustulosten sekä episodin sisällön ja tavoit-

teiden perusteella opettajan puheen ohjeistuksessa olisi oltava myös opettajan esitys. 

Kuudenneksi kriittiseksi episodiksi valittiin yhden ryhmän opiskelutehtävän esitys. 

Opettajan puheen ohjeistuksessa opettajan puheen muodoiksi esitettiin oppilaskeskustelua, 

opettajan esitystä ja opettajan ohjaamaan autoritaarista keskustelua. Opettajan esitys oli 

tarkoitus olla opettajan jokaisen esityksen jälkeen antama palaute. Koska kuudennessa 

kriittisessä episodissa opettaja antoi palautteen luokkahuonekeskustelun yhteydessä, kuu-

des kriittinen episodi ei sisältänyt opettajan esitystä. Sen sijaan ohjeistuksesta poiketen 

episodi sisälsi runsaasti opettajan ohjaamaa dialogista keskustelua (kuvio 22, s. 115). Tut-

kimuksen perusteella opettajan ohjaama dialoginen keskustelu vaikutti erittäin luontevalta 

opettajan puheen muodolta keskusteltaessa opiskelutehtävän ratkaisusta. 

 

   

7.1.2 Voiman momentin osaamisen muuttuminen opetusjakson aikana  

 

Toisessa tutkimuskysymyksessä pohditaan opiskelijoiden voiman momentin osaamisen 

muuttumista voiman momentin opetusjakson aikana. Tässä yhteydessä voiman momentin 

osaamisella tarkoitetaan voiman momentin ja voiman momentin opetusjakson aikana opis-
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keltavien voiman momenttiin liittyvien käsitteiden osaamista. Tutkimuskysymykseen vas-

tataan vertaamalla opiskelijoiden alku- ja loppukyselyjen oikeiden vastausten suhteellisia 

osuuksia maksimipistemäärästä sekä opiskelijoiden voiman momenttiin liittyvien aiheiden 

osaamisen tasoja ja virheellisiä käsityksiä ennen voiman momentin opetusjaksoa ja opetus-

jakson jälkeen. 

Tutkimustulosten yhteenvedon perusteella voidaan todeta, että kaikkien toisen ope-

tuskokeilun opiskelijoiden ja 20 ensimmäisen opetuskokeilun opiskelijan voiman moment-

tiin liittyvien käsitteiden ja erityisesti voiman momentin sovellusten osaaminen kasvoi 

voiman momentin opetusjakson aikana. Myös opiskelijoiden virheelliset käsitykset voiman 

momenttiin liittyvistä aiheista vähenivät opetusjakson aikana. Toisen opetuskokeilun opis-

kelijoiden voiman momentin osaaminen kasvoi enemmän kuin ensimmäisen opetuskokei-

lun opiskelijoiden. Seuraavassa pohditaan yksityiskohtaisemmin opiskelijoiden voiman 

momentin osaamisen muuttumista voiman momentin opetusjakson aikana.      

Toisessa opetuskokeilussa kaikkien opiskelijoiden ja ensimmäisessä opetuskokeilus-

sa 15 opiskelijan loppukyselyn oikeiden vastausten suhteellinen osuus oli suurempi kuin 

alkukyselyn oikeiden vastausten suhteellinen osuus (kuviot 25 ja 26, s. 128). Vaikka en-

simmäisessä opetuskokeilussa kahdeksan opiskelijan loppukyselyn oikeiden vastausten 

suhteellinen osuus maksimipistemäärästä oli pienempi kuin alkukyselyn oikeiden vastaus-

ten suhteellinen osuus, voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamisen alku- ja loppu-

tasojen osaamispistemäärien (kuvio 27, s. 130) perusteella näistä ainoastaan kolmen opis-

kelijan voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaaminen ei parantunut voiman momentin 

opetusjakson aikana. Näin ollen kaikkien toisen opetuskokeilun opiskelijoiden ja 20 en-

simmäisen opetuskokeilun opiskelijan voiman momentin osaaminen parani voiman mo-

mentin opetusjakson aikana. 

Loppukyselyn vaikeimmaksi tehtäväksi molemmissa opetuskokeiluissa osoittautui 

tehtävä 4 a (taulukko 17, s. 123), jossa tarkasteltiin tasapainotilannetta ei-vaakasuorassa 

asennossa. Tehtävät, joissa tanko oli asetettu vinoon asentoon, olivat opiskelijoille vaikeita 

myös alkukyselyssä. Ei-vaakasuoran tasapainotilanteen osaamisen taso nousi opetusjakson 

aikana toisessa opetuskokeilussa ainoastaan 12 opiskelijalla ja ensimmäisessä opetuskokei-

lussa ainoastaan neljällä opiskelijalla. Ensimmäisessä opetuskokeilussa 20 opiskelijaa ja 

toisessa opetuskokeilussa 13 opiskelijaa jäivät vielä voiman momentin opetusjakson jäl-

keen ei-vaakasuorien tilanteiden osaamisessa nollatasolle tai ensimmäiselle osaamisen ta-

solle. Sovellustason saavutti ainoastaan yksi ensimmäisen opetuskokeilun opiskelija ja 

neljä toisen opetuskokeilun opiskelijaa. Opiskelijoiden yleisin virheellinen käsitys oli, että 

tasapaino voidaan saavuttaa ainoastaan vaakasuorassa tilanteessa. Opiskelijoiden käsityk-

sen mukaan vinoon asentoon asetettu tanko palaa aina vaakatasoon.  

Opiskelijoiden käsitys tasapainon saavuttamisesta ainoastaan vaakatasossa vastaa 

Rowlandsin (1997) ja Viirin (2002) sekä Ortizin ym. (2005) tutkimustuloksia. Rowlandsin 

(1997) ja Viirin (2002) mukaan opiskelijoiden käsitykset tasapainon saavuttamisesta aino-
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astaan vaakatasossa ovat hyvin yleisiä ja pysyviä. Käsitysten pysyvyyttä vahvistaa muun 

muassa se, että vaikka ensimmäisen esitutkimuksen tulosten perusteella opettajalle anne-

tussa ohjeistuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota ei-vaakasuorassa oleviin tasapainotilan-

teisiin, niin siitä huolimatta opetuskokeiluiden opiskelijoilla oli vaikeuksia ymmärtää tasa-

painoa muussa kuin vaakasuorassa tilanteessa. Ortizin ym. (2005) tutkimuksen mukaan 

opiskelijat uskovat, että kappaleen ei-vaakasuora asento johtuu siitä, että kappaleeseen 

vaikuttavat voiman momentit (tai voimat) ovat eri suuret tukipisteen molemmilla puolilla 

ja että kaikilla kappaleilla on olemassa jokin luonnollinen tasapainoasema.        

Toisessa opetuskokeilussa ei-vaakasuorien tasapainotilanteiden osaamista lukuun ot-

tamatta kaikissa voiman momenttiin liittyvissä aiheissa vähintään kolmasosa opiskelijoista 

saavutti neljännen osaamisen tason eli sovellustason. Alkukyselyn perusteella molemmissa 

opetuskokeiluissa selvästi yli puolet opiskelijoista oli momenttiehtoa lukuun ottamatta 

kaikkien voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamisessa nollatasolla tai ensimmäisellä 

osaamisen tasolla (taulukko 15, s. 118). Molemmissa opetuskokeiluissa suurin muutos 

opiskelijoiden osaamisessa tapahtui voiman vaikutussuoran osaamisessa ja ”voiman mo-

mentin sovellukset fysioterapiassa” -aiheen osaamisessa (kuvio 30, s. 132 ja kuvio 31, s. 

133). Molemmissa opetuskokeilussa ”voiman momentin sovellukset fysioterapiassa” -

aiheen osaamisen taso nousi 21 opiskelijalla (liite 17). ”Voiman momentin sovellukset 

fysioterapiassa” -aiheen osaamisen tasojen nousu johtuu osittain siitä, että alkukyselyssä 

opiskelijoilla oli mahdollisuus saavuttaa korkeintaan ensimmäinen osaamisen taso. Toi-

saalta toisessa opetuskokeilussa voiman momentin sovellukset fysioterapiassa” -aiheen 

osaamisen muutosta kuvaa hyvin se, että aiheen osaamispistemäärä voiman momentin ope-

tusjakson jälkeen oli yhdessä momenttiehdon osaamispistemäärän kanssa toiseksi korkein 

voiman vaikutussuoran osaamispistemäärän jälkeen.  

Vaikka toisessa opetuskokeilussa 21 opiskelijan vipuvarren osaamisen taso parani 

voiman momentin opetusjakson aikana, ainoastaan kahdeksan opiskelijaa saavutti vipuvar-

ren osaamisessa vähintään kolmannen osaamisen tason. Kolmannen osaamisen tason saa-

vuttaminen edellytti vipuvarren ymmärtämistä voiman vaikutussuoran kohtisuorana etäi-

syytenä tukipisteestä. Ensimmäisessä opetuskokeilussa vipuvarren osaamisen taso parani 

12 opiskelijalla ja seitsemän opiskelijaa saavutti vähintään kolmannen osaamisen tason. 

Ensimmäisessä opetuskokeilussa neljä opiskelijaa jäi vipuvarren osaamisessa nollatasolle. 

Vipuvarren osaamispistemäärä opetusjakson jälkeen oli toisessa opetuskokeilussa ei-

vaakasuoran tasapainotilanteen jälkeen toiseksi alin ja ensimmäisessä opetuskokeilussa 

kolmanneksi alin. Opiskelijoille, jotka eivät saavuttaneet vipuvarren osaamisessa kolmatta 

osaamisen tasoa, vipuvarren määrittäminen oli vaikeaa tilanteissa, joissa voiman vaikutus-

pisteen sijaan jouduttiin käyttämään voiman vaikutussuoraa. Vipuvarteen liittyvä yleisin 

virheellinen käsitys oli se, että vipuvartena pidettiin ripustusnarujen pituutta tai kehon osan 

pituutta kehon osan asennosta riippumatta. Opiskelijoiden vaikeus hahmottaa tasapainoa 

tilanteissa, jotka eivät ole vaakatasossa, saattaa vaikuttaa siihen, että opiskelijat eivät 
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myöskään osaa määrittää vipuvartta näissä tilanteissa (Rowlands ym. 1998, Rowlands, 

1997). Myös käsitys, jonka mukaan vipuvarsi on vaakasuorassa voiman suunnasta riippu-

matta, vaikeuttaa vipuvarren ymmärtämistä.  

Vipuvarren osaamiseen liittyvät tulokset vahvistavat Rowlandsin ym. (1998, Row-

lands 1997) ja Peiposen (1999) tutkimusten tuloksia. Rowlandsin ym. (1998, Rowlands 

1997) mukaan opiskelijoiden voiman momentti -käsitteen ymmärtämisen kehittymistä es-

tävät muun muassa se, että opiskelijat löytävät voiman vaikutuspisteen voiman vaikutus-

suoran sijaan sekä se, että opiskelijoilla on vaikeuksia ymmärtää tilanteita, joissa ei esiinny 

symmetriaa. Peiposen (1999) mukaan opiskelijoilla on vaikeuksia löytää kehosta vipu ja 

vipuvarsi sekä erottaa nämä käsitteet toisistaan.  

Tärkeä seikka voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamispistemäärien tarkaste-

lussa on se, että ensimmäisessä opetuskokeilussa painopisteen ja painovoiman osaamispis-

temäärän muutos oli toiseksi pienin ja myös aiheen osaamispistemäärä voiman momentin 

opetusjakson jälkeen oli ei-vaakasuorien tasapainotilanteiden jälkeen toiseksi pienin. En-

simmäisestä opetuskokeilusta saatujen tulosten perusteella voiman momentin opetusjak-

soon ja opettajalle annettuun ohjeistukseen lisättiin painopisteen ja painovoiman kertaus, 

minkä jälkeen toisessa opetuskokeilussa painopisteen ja painovoiman osaamispistemäärä 

opetusjakson jälkeen sekä painopisteen ja painovoiman osaamispistemäärän muutos ope-

tusjakson aikana oli huomattavasti suurempi kuin ensimmäisessä opetuskokeilussa.  

Toisessa opetuskokeilussa opiskelijan saavuttama korkein osaamispistemäärä oli 26 

(suurin mahdollinen pistemäärä oli 28), jonka saavutti kaksi opiskelijaa. Molemmat opis-

kelijat saavuttivat sovellustason kuudessa voiman momenttiin liittyvässä aiheessa. Opiske-

lijan suurin osaamispistemäärän muutos voiman momentin opetusjakson aikana oli 22, 

mikä tarkoittaa sitä, että opiskelijan kaikkien voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaa-

misen taso nousi keskimäärin yli kolme tasoa. Yhdeksän opiskelijan osaamispistemäärän 

muutos oli vähintään 14 eli kaikkien voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamisen taso 

nousi keskimäärin yli kaksi osaamisen tasoa. Ainoastaan kolmen opiskelijan osaamispis-

temäärän muutos oli alle seitsemän. Ensimmäisessä opetuskokeilussa suurin opiskelijan 

osaamispistemäärän muutos voiman momentin opetusjakson aikana oli 15. Yhteensä 13 

opiskelijaa saavutti osaamispistemäärän muutoksen, joka oli vähintään seitsemän. Kuuden 

opiskelijan osaamispistemäärän muutos oli alle seitsemän ja kolmen opiskelijan osaamisen 

tasoissa ei tapahtunut positiivista muutosta.        

Opiskelijoiden virheelliset käsitykset kaikista voiman momenttiin liittyvistä aiheista 

vähenivät voiman momentin opetusjakson aikana. Vaikka opetusjakson jälkeen joillakin 

opiskelijoilla esiintyi edelleen samoja virheellisiä käsityksiä kuin ennen opetusjaksoa, vir-

heellisten käsitysten määrät vähenivät huomattavasti ja joitakin ennen opetusjaksoa esiin-

tyneitä virheellisiä käsityksiä ei esiintynyt enää opetusjakson jälkeen. Esimerkiksi voiman 

vaikutussuoraan liittyviä virheellisiä käsityksiä ei esiintynyt enää opetusjakson jälkeen. 

Myös momenttiehtoon liittyvien virheellisten käsitysten määrä väheni huomattavasti. Al-
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kukyselyssä opiskelijat käyttivät keskipisteestään tuettuun tankoon liittyvien tehtävien rat-

kaisussa McGinnin ja Rothin (1998) esittämästä kahdeksasta toimintamallista pääasiassa 

painon ja etäisyyden ”ristiinsovittamista”, ”numeroilla mässäilyä”, etäisyyksien vertailua ja 

umpimähkään arvaamista. Opiskelijoiden käyttämät omat laskusäännöt, kuten ”erotussään-

tö” voidaan tulkita ”numeroilla mässäilyksi”. Ainoastaan yksi opiskelija käytti ratkaisu-

mallina laskutoimitusta momenttiehdon avulla. Loppukyselyssä opiskelijoiden käyttämä 

keskipisteestään tuettuun tankoon liittyvien tehtävien pääasiallinen ratkaisumalli oli lasku-

toimitus momenttiehdon avulla. Kukaan opiskelijoista ei käyttänyt ”erotussääntöä”. Lop-

pukyselyn vastauksissa esiintyi kuitenkin vielä jonkin verran painon ja etäisyyden ”ristiin-

sovittamista”, ”numeroilla mässäilyä”, etäisyyksien vertailua ja umpimähkään arvaamista. 

Momenttiehdon kolmannen osaamisen tason saavuttaminen edellytti, että ratkaisumallina 

käytettiin laskutoimitusta momenttiehdon avulla.   

Voiman momentin opetusjakson jälkeen opiskelijoilla esiintyi vielä jonkin verran 

voiman momentin nimitykseen, yksikköön ja laskemiseen liittyviä virheellisiä käsityksiä. 

Jotkut opiskelijat sekoittivat voiman momentin ja voiman tai voiman momentin ja voiman 

yksiköt keskenään. Esimerkiksi eräs opiskelija toisaalta perusteli kappaleen olevan pyöri-

misen suhteen tasapainossa, kun siihen vaikuttavat voimat tukipisteen molemmilla puolilla 

ovat yhtä suuret ja toisaalta laski saman tehtävän oikein käyttämällä momenttiehtoa. Jois-

sain tilanteissa opiskelijat ottivat huomioon painovoiman etäisyyden ainoastaan tukipisteen 

toisella puolella ja vertasivat näin ollen tukipisteen toisella puolella vaikuttavan voiman 

momentin ja toisella puolella vaikuttavan voiman suuruutta keskenään. Käsityksiä, joissa 

voiman momentti ja voima sekoitettiin keskenään, esiintyi kuitenkin huomattavasti enem-

män ennen voiman momentin opetusjaksoa kuin opetusjakson jälkeen.  

Voiman momentin ja voiman käsitteiden sekoittaminen keskenään vastaa Ortizin ym. 

(2005) ja Rimoldinin ja Singhin (2005) tutkimuksen tuloksia. Rimoldinin ja Singhin (2005) 

tutkimuksen mukaan voiman momentti -käsitteen merkitys on epäselvä useille opiskelijoil-

le, ja opiskelijat korvaavat usein voiman momentin voiman käsitteellä. Opiskelijat eivät 

ymmärrä vipuvarren merkitystä, jolloin he pitävät voiman momenttia ja voimaa toisiaan 

vastaavina käsitteinä (Rimoldini ja Singh 2005). Ortizin ym. (2005) tutkimuksen mukaan 

opiskelijoilla on vaikeuksia erottaa voiman momentti ja voima toisistaan erityisesti tilan-

teissa, joissa kappaleen massajakauma on jatkuva. Opiskelijoiden käsityksen mukaan kap-

pale on tasapainossa, kun tukipisteen molemmilla puolilla vaikuttavat yhtä suuret voimat 

tai kappaleen massa tukipisteen molemmilla puolilla on yhtä suuri. Tässä tutkimuksessa 

vastaava tilanne oli havaittavissa loppukyselyn tehtävän 7 vastauksissa, sillä kolme opiske-

lijaa ratkaisi tehtävän ainoastaan painovoiman tai selkälihasten tuottaman voiman avulla 

ottamatta huomioon voiman vipuvartta. Ortizin ym. (2005) tutkimuksessa tuli esiin myös 

tämän tutkimuksen alkukyselyn vastauksissa esiintynyt opiskelijoiden virheellinen käsitys 

siitä, että punnusten etäisyyden kasvaessa tankoon vaikuttava voima kasvaa. Tutkimukses-

sa opiskelijat selittivät tukipisteestä kauempana olevan laatikon (vrt. punnus) ”käyttäyty-
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vän” kuin painavamman kappaleen, mikä osoittaa sen, että opiskelijat eivät täysin erota 

voimaa ja voiman momenttia (Ortiz ym. 2005).  

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että opiskelijoiden oppimistulokset toi-

sessa opetuskokeilussa olivat selvästi parempia kuin ensimmäisessä opetuskokeilussa, 

vaikka alkukyselyn perusteella opiskelijoiden lähtötasossa ei ollut merkitsevää eroa. Voi-

man momentin opetusjaksoa, opettajalle annettua opetusmateriaalia sekä opiskelijoiden 

opiskelumateriaalia kehitettiin ensimmäisen opetuskokeilun perusteella, joten toisen ope-

tuskokeilun paremmat oppimistulokset olivat voiman momentin opetusjakson kehittämisen 

kannalta odotettuja ja toivottuja. Erot opetuskokeiluiden opiskelijoiden oppimistuloksissa 

voivat osittain johtua myös opetusjaksosta ja opettajasta riippumattomista tekijöistä, kuten 

opiskelijoiden opiskelutottumuksista, metakognitiivisista taidoista tai opetusjakson ja lop-

pukyselyn ajoituksesta. 

Toisen opetuskokeilun opiskelijoiden voiman momentin oppimiseen voidaan olla 

melko tyytyväisiä, sillä tutkijan ammattikorkeakoulun fysiikan opetuksessa käyttämän ar-

vosana-asteikon mukaan neljän opiskelijan loppukyselyn oikeiden vastausten suhteellinen 

osuus maksimispistemäärästä vastaa arvosanaa K5 ja kahdeksan opiskelijan arvosanaa H4. 

Kaikki toisen opetuskokeilun opiskelijat olisivat saaneet vähintään arvosanan T1. Tutkijan 

opettajakokemuksen perusteella se, että yli puolet opetusjakson opiskelijoista saa vähintään 

arvosanan H4, on hyvä tulos fysioterapeuttien fysiikan opetuksessa.       

Kaikkien toisen opetuskokeilun opiskelijoiden osaaminen kasvoi jonkin verran ja 

opetusjakson jälkeen yhdeksän opiskelijaa saavutti voiman momenttiin liittyvien aiheiden 

osaamispistemääräksi yli 21, mikä tarkoittaa sitä, että opiskelija on saavuttanut kaikissa 

voiman momenttiin liittyvissä aiheissa keskimäärin vähintään kolmannen osaamisen tason. 

Osaamisen tasojen kuvausten (taulukko 5, s. 49) mukaan kolmannen osaamisen tason saa-

vuttaminen tarkoittaa sitä, että opiskelija osaa käyttää tietojaan lähes kaikissa ei-

soveltavissa tehtävissä, joten kolmannen osaamisen tason saavuttaminen antaa opiskelijalle 

hyvät perustiedot voiman momentin ja voiman momentin sovellusten opiskelulle uusissa 

opiskelu- tai käytännön tilanteissa. Sosiokulttuurisesta näkökulman mukaan voiman mo-

mentin opetusjakson aikana opiskelijalle on annettu välineitä (käsitteitä ja valmiuksia) it-

sensä kehittämiseen siten, että opiskelija voi hankkia itselleen lisää tietoja ja kokemusta 

opetusjakson aikana saamiensa välineiden käytöstä erilaisissa fysioterapiaan liittyvissä 

käytännön tilanteissa. Joycen ja Weilin (1996) mukaan opetuksen tärkein lopputulos on se, 

että opiskelija saamiensa tietojen, taitojen ja oppimisvalmiuksien vuoksi pystyy tulevai-

suudessa helpommin ja tehokkaammin oppimaan uusia asioita.             

Vaikka kaikkien toisen opetuskokeilun opiskelijoiden voiman momentin osaaminen 

parani opetusjakson aikana, voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamisen tasojen pe-

rusteella kaikilla opiskelijoilla ei vielä opetusjakson jälkeen ole riittäviä valmiuksia ym-

märtää ja soveltaa voiman momenttia ja siihen liittyviä käsitteitä fysioterapian käytännön 

sovelluksissa. Esimerkiksi, jos opiskelija on jäänyt jossain voiman momenttiin liittyvässä 
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aiheessa ensimmäiselle osaamisen tasolle, hänellä osaamisen tason kuvauksen mukaan on 

vasta oikeansuuntainen, mutta hyvin epätarkka käsitys aiheesta. Tällöin aiheen itsenäinen 

opiskelu ja soveltaminen käytännön tilanteissa on melko vaikeaa. Toisessa opetuskokeilus-

sa eniten ensimmäiselle osaamisen tasolle jääneitä opiskelijoita oli ei-vaakasuoran tasapai-

notilanteen ja vipuvarren osaamisessa.  

 

 

7.1.3 Voiman momentin opetusjakson kehittäminen 

 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä selvitetään, miten voiman momentin opetusjaksoa 

voidaan kehittää käyttämällä opetuksellisen rekonstruktion mallia. Tutkimustulosten perus-

teella voiman momentin opetusjakson kehittämisessä onnistuttiin melko hyvin, vaikka tut-

kimuksessa ilmeni useita seikkoja, joiden avulla voiman momentin opetusjaksoa on mah-

dollista kehittää edelleen. Opetuksellisen rekonstruktion malli opetusjakson kehittämisessä 

osoittautui toimivaksi sekä tutkimustulosten että tutkimuksen toteutuksen kannalta.  

Voiman momentin opetusjakson suunnittelu ja kehittäminen ensimmäisestä esitutki-

muksesta toiseen opetuskokeiluun on esitetty luvussa 5, joten seuraavassa pohditaan tar-

kemmin, miten voiman momentin opetusjaksoa voidaan kehittää toisen opetuskokeilun 

tutkimustulosten perusteella ja miten opetuksellisen rekonstruktion malli toimi voiman 

momentin opetusjakson kehittämisessä. 

 

Opetusjakson kehittäminen toisen opetuskokeilun tutkimustulosten perusteella 

Taulukossa 20 esitetään toisen opetuskokeilun tutkimustulosten perusteella laadittuja voi-

man momentin opetusjakson opetusmateriaaliin ja toteutukseen liittyviä kehittämisehdo-

tuksia. Kehittämisehdotuksissa on otettu huomioon opetusjakson ja kriittisten episodien 

toteutus (luvut 6.2 ja 7.1.1), opiskelijoiden ja opettajien käsitykset opetusjaksosta (luku 

6.4) sekä opiskelijoiden voiman momentin osaamisen muuttuminen (luvut 6.3 ja 7.1.2).  

 
Taulukko 20. Voiman momentin opetusjakson kehittämisehdotuksia toisen opetuskokei-
lun tulosten perusteella.  

 
 Muutos 

Opettajalle annettava kirjal-
linen ohjeistus 

Esitetään opetettavan asiasisällön opetuksen tarkoitus ja tavoitteet. 
Esitetään opetusjakson kriittiset episodit (sisältö, tarkoitus ja tavoitteet) ja 
perustellaan kunkin episodin valinta kriittiseksi episodiksi.  
Tuodaan esiin, millaisia vaikeuksia opiskelijoilla tutkimusten mukaan on 
opiskeltavien käsitteiden ymmärtämisessä.   
Eri aiheista (esimerkiksi fysioterapian sovellukset fysioterapiassa) esitetään 
joitakin valmiita esimerkkejä.  

Opettajan puheen  
ohjeistus 

Tarkennetaan ja korjataan opettajan puheen ohjeistusta (erityisesti kriittisis-
sä episodeissa) ottamalla huomioon opetuksen tarkoitus ja tavoitteet.  
Perustellaan, miksi tiettyä opettajan puheen muotoa esitetään käytettäväksi 
tietyssä opetustilanteessa.   
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Opiskelijoille annettava 
opetusmateriaali  

Voiman momenttiin liittyviä käsitteitä (erityisesti voiman momentin ja 
voiman erottamista toisistaan) selvennetään esimerkkien ja kuvien avulla.   
Selvennetään ja tarkennetaan tasapaino -käsitteen esittämistä ja esitetään 
esimerkkejä ei-vaakasuorassa olevista tasapainotilanteista.    

Kaksoistuntien ajoitus ja 
ryhmien itsenäisen työsken-
telyn ohjaus  

Opetusjakson oppituntien ajoitus järjestetään siten, että ryhmillä on oppi-
tuntien välillä riittävästi aikaa perehtyä omiin opiskelutehtäviin ja ennen 
muiden ryhmien esityksiä myös muiden ryhmien opiskelutehtäviin ja nii-
den ratkaisuihin.  
Opettaja varaa jokaiselle ryhmälle oppituntien ulkopuolisen ohjausajan, 
jolloin opiskelijoilla on mahdollisuus keskustella opettajan kanssa opiskelu-
tehtävän ratkaisusta.     

Tuntiarvioinnit Opiskelijoiden edellisen kaksoistunnin tuntiarvioinnit annetaan takaisin 
opiskelijoille seuraavalla kaksoistunnilla ja tunnin alussa kerrataan oikeat 
vastaukset.   

Ensimmäinen kriittinen 
episodi: Voiman momentin 
sovellukset fysioterapiassa 

Tuntisuunnitelmissa varataan enemmän aikaa voiman momentin sovelluk-
siin fysioterapiassa.  

Toinen kriittinen episodi: 
Käytännön esimerkki voi-
man momenttiin liittyvien 
käsitteiden liittymisestä 
kehon vipujärjestelmään 

Käsiesimerkin lisäksi käydään läpi toinen (esimerkiksi alaraajaan liittyvä) 
esimerkki. Ennen toisen esimerkin läpikäymistä opiskelijoille annetaan 
hetki aikaa pohtia voiman momenttiin liittyviä käsitteitä toisessa esimerkis-
sä. Esimerkkien yhteydessä korostetaan painopisteen paikan ja painovoi-
man määrittämistä.   

Kolmas kriittinen episodi: 
Kokeellinen  
työskentely 

Ryhmien kokeellinen työskentely pyörivän levyn kanssa järjestetään siten, 
että opettaja ohjaa ensimmäisen ryhmän työskentelyä, minkä jälkeen edelli-
sestä ryhmästä jää yksi opiskelija ohjaamaan seuraavan ryhmän työskente-
lyä siksi aikaa, että ryhmä ymmärtää mittausten periaatteen. 
Kokeellisen työskentelyn yhteydessä ryhmille annetaan pohdittavaksi teh-
tävä, jossa opiskelijat joutuvat pohtimaan ei-vaakasuoraa tasapainotilannet-
ta ja sitä, mitä tarkoitetaan tasapainolla (esimerkiksi alkukyselyn tehtävät 
12 b ja 12 c).   

Neljäs kriittinen episodi: 
Yhteenveto kokeellisessa 
työskentelyssä esiin tulleista 
käsitteistä ja havainnoista 

Toteutuksessa yhteenvetoon varataan riittävästi aikaa siten, että tärkeimmät 
käsitteet, kuten vipuvarsi, voiman momentti ja momenttiehto ehditään käy-
dä selkeästi läpi tasapainotangon ja pyörivän levyn avulla. Korostetaan 
erityisesti vipuvarren ja ei-vaakatasossa olevien tasapainotilanteiden ym-
märtämistä sekä voiman ja voiman momentin erottamista toisistaan. 
Lasketaan esimerkki punnuksiin vaikuttavasta painovoimasta ja voiman 
momentista tukipisteen suhteen.  

Viides kriittinen episodi: 
Kokeellisen työskentelyn ja 
käsiesimerkin yhdistäminen  

Opettajalle annettavaan ohjeistukseen lisätään kokeellisen työskentelyn 
välineiden, erityisesti pyörivän levyn hyödyntäminen käsiesimerkin yhtey-
dessä.     

Ryhmien muodostaminen ja 
opiskelutehtävien jako ryh-
mille 

Pienryhmätyöskentelyä (kokeellinen työskentely ja opiskelutehtävien rat-
kaisu) varten muodostetaan kolmen, korkeintaan neljän opiskelijan ryhmiä. 
Opiskelutehtäviä voidaan tarvittaessa laatia lisää tai kaksi ryhmää voi rat-
kaista samaa opiskelutehtävää. 
Opettaja voi omien kokemustensa ja alkukyselyn vastausten perusteella 
jakaa opiskelutehtävät ryhmille siten, että jokaiselle ryhmälle tulee sopivan 
vaativa tehtävä.    

Ryhmien esitykset ja loppu-
yhteenveto 

Opiskelijoille korostetaan opponoinnin ja muiden ryhmien ratkaisuihin 
etukäteen tutustumisen merkitystä oppimisen kannalta. 
Kaikkien ryhmien jaettava oman opiskelutehtävänsä ratkaisu muille opiske-
lijoille riittävän ajoissa ennen opiskelutehtävien ratkaisujen esityksiä. 
Jokaisen esityksen jälkeen pohditaan opettajan johdolla sitä, miten opiske-
lutehtävän tilannetta ja tehtävän ratkaisua voidaan hyödyntää fysiotera-
peutin työssä ja miten joissakin opiskelutehtävissä mainittu nivelten kuor-
mitus liittyy tehtävän ratkaisuun ja miten se voidaan ottaa huomioon opis-
kelutehtävän tilanteessa. 
Mikäli ryhmien esityksiin voidaan käyttää aikaa enemmän kuin yksi kak-
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soistunti, opiskelijat voivat pienissä ryhmissä pohtia jokaista opiskelutehtä-
vää ja sen ratkaisua ennen esitystä.       

Kokeellinen  
tutkimustehtävä 

Kokeellinen tutkimustehtävä on palautettava ennen viimeistä kaksoistuntia, 
jolloin ratkaisu voidaan käydä läpi opiskelutehtävien ratkaisujen yhteydessä 
tai opettaja voi antaa opiskelijoille palautteen kirjallisena.   

Lisää käytännön esimerkke-
jä ja tehtäviä 

Opetusjakson aikana, esimerkiksi ensimmäisen ja toisen kaksoistunnin 
jälkeen, opiskelijoille annetaan kotitehtäviä, joissa opiskelijoiden on etsit-
tävä eri kehon osiin ja kehon osien eri asentoihin liittyvistä kuvista tukipis-
teet, painopisteet, painovoimat, lihasvoimat ja voimien vipuvarret. 
Mikäli mahdollista, niin ryhmien esitysten jälkeen voi lisätä vielä yhden 
kaksoistunnin, jolloin voidaan opettajan johdolla pohtia uusia esimerkkiti-
lanteita ja syventää oppimista.     

Voiman momenttiin liittyvi-
en aiheiden opiskelu ja 
soveltaminen muissa opin-
noissa.   

Opettajan on tehtävä yhteistyötä muiden fysioterapian ammattiaineiden 
opettajien kanssa siten, että varmistetaan, että voiman momentin opetusjak-
son aikana opiskeltuja asioita kerrataan ja sovelletaan muiden opiskeltavien 
aiheiden, esimerkiksi ergonomian yhteydessä.  

 

Ortizin ym. (2005) esittämät ajatukset tasapainon ja siihen liittyvien käsitteiden opettami-

sesta tukevat taulukossa 20 esitettyjä kehittämisehdotuksia. Heidän mukaansa opetuksessa 

on entistä enemmän kiinnitettävä huomiota näennäisesti yksinkertaisten käsitteiden, kuten 

tasapainon määrittelemiseen. Käsitteellistä ymmärrystä ei saavuteta pelkästään kokeellisel-

la työskentelyllä pienissä ryhmissä, opettajan luennolla tai luennon yhteydessä esitetyllä 

demonstraatiolla. Oppimistulosten parantamiseksi opettajan on esimerkiksi luentodemonst-

raation yhteydessä otettava huomioon opiskelijoiden aikaisemmat käsitykset ja havainnot 

sekä annettava opiskelijoille mahdollisuus vahvistaa osaamistaan ja soveltaa oppimiaan 

käsitteitä uusissa tilanteissa. (Ortiz ym. 2005.) Voiman momentin opetusjaksossa kaikki 

tärkeät käsitteet kerrataan kokeellisen työskentelyn jälkeen ja samalla vahvistetaan opiske-

lijoiden havaintoja ja ymmärrystä. Kokeellista työskentelyä hyödynnetään myös käytännön 

sovellusesimerkissä. Lisäksi opetusjakson aikana opittuja voiman momenttiin liittyviä kä-

sitteitä sovelletaan useissa erilaisissa käytännön esimerkkitilanteissa.       

 

Opetusjakson kehittäminen opetuksellisen rekonstruktion avulla 

Opetus-oppimisjakson (TLS) kehittämistutkimuksessa opetuksellisen rekonstruktion malli 

osoittautui toimivaksi sekä tutkimuksen toteutuksen että tutkimustulosten kannalta. Tutki-

muksen toteutuksen kannalta oleellisia asioita olivat opetuksellisen rekonstruktion mallin 

selkeys sekä eri vaiheiden merkitys ja vuorovaikutus tutkimusperustaisen opetusjakson 

kehittämisessä. Kehittämisprosessin aikana opetusjaksoon tehdyt muutokset vaikuttivat 

toimivilta opetusjakson toteutuksen, opiskelijoiden oppimistulosten sekä opiskelijoiden ja 

opettajien käsitysten perusteella.  

Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää voiman momentin opetusjaksoa vaiheittain 

siten, että kehittämisessä otetaan huomioon opetettava asiasisältö (opetuksen tarkoitus ja 

tavoitteet) sekä opiskelijoiden ja opettajien näkökulma. Olennaista voiman momentin ope-

tusjakson suunnittelussa ja kehittämisessä oli suunnittelun aloittaminen asiasisällön ana-

lyysillä ja selventämisellä siten, että lähtökohtana pidettiin opetettavan aiheen käytännön-
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läheisyyttä ja sovellettavuutta fysioterapiaan. Tärkeää oli selvittää ne opetuksen tarkoituk-

sen ja tavoitteiden kannalta oleelliset käsitteet, joita opiskelijat tarvitsevat muissa opinnois-

sa ja tulevassa ammatissaan. Vaiheittaisessa kehittämisprosessissa empiiristen tutkimusten 

avulla selvitettiin opiskelijoiden oppimista ja käsityksiä opetusjaksosta sekä opettajien kä-

sityksiä opetusjaksosta. Koska voiman momentin opetusjakso toteutettiin ammatillisessa 

koulutuksessa, asiasisällön analyysillä ja opiskelijoiden ja opettajien näkökulmilla oli tässä 

tutkimuksessa erittäin tärkeä merkitys ja ne myös oleellisesti vaikuttivat kehittämisproses-

sin seuraaviin vaiheisiin.  

Opetuksellisen rekonstruktion asiasisällön analyysin yhtenä tavoitteena on opetetta-

van asiasisällön muokkaaminen opiskelijoille oppimisen kannalta ymmärrettäväksi ja mie-

lekkääksi (Duit 2000, Duit ym. 2005, Komorek ja Duit 2004). Opetettavaa tieteellistä asia-

sisältöä on muokattava siten, että opetuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden asiasisällön 

oppimiseen liittyvät kyvyt ja vaikeudet (Duit ym. 2005). Esimerkiksi voiman momentin 

opetusjakson suunnittelussa ja kehittämisessä opiskelijoiden melko heikot fysiikan tiedot 

ennen opetusjaksoa sekä opetusjakson pituus vaikuttivat siihen, mitä asioita ja miten tietty-

jä asioita esitettiin opetusjakson aikana.  

Opetettavan asiasisällön mielekkyyteen ja ymmärrettävyyteen liittyy myös Bransfor-

din ym. (2000) esittämä käsitys siitä, että opiskelijat ovat motivoituneita opiskeluun, mikäli 

he pitävät opiskeltavaa tietoa hyödyllisenä ja sovellettavana omaan kokemusmaailmaansa. 

Lisäksi opittavan asian on oltava opiskelijan tasoon nähden sopivalla vaikeustasolla 

(Bransford ym. 2000). Toisen opetuskokeilun opiskelijoiden käsitysten mukaan voiman 

momentin opetusjaksossa onnistuttiin melko hyvin tekemään opiskeltavat asiat opiskeli-

joille ymmärrettäviksi, mielekkäiksi ja vaikeustasoltaan sopiviksi (kuvio 32, s. 136). Aino-

astaan viisi opiskelijaa mainitsi opetusjaksoon liittyvissä kielteisissä asioissa, että opiskel-

tava aihe oli vaikea (kuvio 33, s. 137). Myös ensimmäisessä opetuskokeilussa opiskelijat 

antoivat myönteistä palautetta opetusjaksosta kokonaisuutena, opiskeltavien asioiden käy-

tännönläheisyydestä ja opiskeltavan aiheen mielenkiintoisuudesta (kuvio 16, s. 94). En-

simmäisessä opetuskokeilussa seitsemän opiskelijaa mainitsi aiheen olevan vaikean ja 

kahden opiskelijan mukaan aihe ei ollut mielenkiintoinen. Toisen opetuskokeilun opiskeli-

joiden motivoitumista voiman momentin opiskeluun kuvaa se, että kolmea opiskelijaa lu-

kuun ottamatta kaikki opiskelijat antoivat motivoitumiselleen vähintään arvosanan 3. 

Tutkimuksessa korostui opettajien näkökulman merkitys opetusjakson kehittämises-

sä, sillä yhtenä tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää valmis opetusmateriaalipaketti, jota 

opettajat voivat käyttää opetuksessaan. Opetuksellisen rekonstruktion malli käyttö opetus-

jakson suunnittelussa ja kehittämisessä auttoi tutkijaa ottamaan huomioon opetusjakson 

tutkimusperustaisen kehittämisen kannalta tärkeät opettajien käsitykset sekä pohtimaan 

niiden merkitystä opetusjakson kehittämisessä.  

Opetettavan asiasisällön lisäksi voiman momentin opetusjakson kehittämisessä kiin-

nitettiin huomiota opetuksessa käytettäviin työtapoihin. Ensimmäisessä esitutkimuksessa 
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pääasiallinen työtapa oli ongelmaperustaiseen oppimiseen (PBL) perustuva ongelmanrat-

kaisu käytännön tilanteisiin liittyvien opiskelutehtävien avulla. Opiskelijoiden käsitysten ja 

oppimisen sekä opettajan (tutkijan) kokemusten perusteella opetusjaksoa kehitettiin siten, 

että käytännön tilanteisiin liittyvien opiskelutehtävien ratkaisemisen ja kokeellisen työs-

kentelyn lisäksi tiettyjä voiman momenttiin ja siihen liittyviin käsitteitä sekä voiman mo-

mentin sovelluksia käytiin läpi opettajajohtoisesti. Voiman momentin opetusjakson kehit-

tämisessä työtapojen suhteen korostuu opettajan merkitys luonnontieteellisen tiedon esitte-

lijänä ja opiskelijoiden oppimisen tukijana. Leachin ja Scottin (2003) mukaan opettajan 

tehtävä on keskustelun avulla tukea opiskelijoiden luonnontieteellisten käsitteiden sisäis-

tämistä siten, että opiskelija osaa käyttää käsitteitä oikein erilaisissa tilanteissa.         

Voiman momentin opetusjaksoa olisi voitu kehittää myös käyttämällä jotain muuta 

luonnontieteiden opetuksen kehittämisen lähestymistapaa kuin opetuksellista rekonstrukti-

on mallia, jolloin opetusjakson kehittämisessä olisi voitu painottaa eri asioita ja opetusjak-

soa olisi katsottu hieman eri näkökulmasta. Tällöin myös tutkimustulokset olisivat voineet 

olla jonkin verran erilaiset. Kun otetaan huomioon opetuksen kohderyhmä ja konteksti 

sekä se, että tässä tutkimuksessa opiskelijoiden ja opettajien näkökulmalla oli tärkeä merki-

tys opetusjakson kehittämisessä, opetuksellinen rekonstruktio osoittautui tässä tutkimuk-

sessa toimivaksi opetuksen kehittämisen malliksi. 

 

 

7.2 Opetusjakson kehittäminen ja analysointi kriittisten episodien avulla  
 

Voiman momentin opetusjakson toteutusta ja opiskelijoiden oppimista tarkasteltiin valit-

semalla voiman momentin opetusjakson kriittiset episodit ja analysoimalla episodien toteu-

tusta. Episodien valinta ja analysointi on esitetty luvuissa 4.5.4 ja 6.2.2. Kriittisten episodi-

en avulla oli tarkoitus selvittää, mihin asioihin opettajan on opetusjakson toteutuksen on-

nistumisen kannalta kiinnitettävä erityistä huomiota, ja miten kriittisiä episodeja voidaan 

käyttää hyväksi opetusjakson suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa.  

 Voiman momentin opetusjakson kriittisille episodeille ominaista oli se, että jokainen 

kriittinen episodi muodosti kokonaisuuden, jolle voitiin määrittää omat oppimistavoitteet. 

Kriittisten episodien valinnassa kiinnitettiin huomiota siihen, että kaikki valitut kriittiset 

episodit muodostivat monipuolisen kokonaisuuden, joka tavoitteiltaan ja työtavoiltaan 

edusti koko opetusjaksoa. Työtapojen monipuolisuuden suhteen opetusjakson kriittisten 

episodien valintaa voidaan pitää onnistuneena, sillä kriittisissä episodeissa käytettiin kaik-

kia opetusjakson työtapoja: Opettajan luento (CE1), opettajan ohjaama luokkakeskustelu 

(CE2, CE4 ja CE5), kokeellinen työskentely pienryhmissä (CE3) sekä opiskelijoiden esitys 

ja luokkakeskustelu (CE6). 

Kriittisten episodien valinnassa yhtenä tärkeänä valintaperusteena oli opiskeltavien 

asioiden ja oppimistavoitteiden jatkuvuus. Opiskeltavien asioiden suhteen jatkuvuus tuli 
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esiin siten, että kriittisen episodin aikana opiskeltavat asiat yhdistettiin edellisissä kriittisis-

sä episodeissa opiskeltuihin asioihin. Esimerkiksi viidennessä kriittisessä episodissa opet-

taja hyvin konkreettisesti yhdisti käytännön esimerkkiin liittyvät käsitteet toisessa, kol-

mannessa ja neljännessä episodissa opiskeltuihin asioihin. Ryderin ym. (2003) ja Ti-

berghienin ym. (2004) mukaan opettaja voi auttaa uuden asian ymmärtämistä yhdistämällä 

asian konkreettisilla viittauksilla aikaisemmin opittuihin käsitteisiin tai asioihin. Myös 

TIMMS -videotutkimuksen mukaan uusien asioiden yhdistäminen aikaisemmin opittuihin 

asioihin lisää opetuksen johdonmukaisuutta (Stiegler ym. 1999). 

Kriittisten episodien oppimistavoitteissa (liite 15) jatkuvuus tulee esiin siten, että op-

pimistavoitteet ja oppimistavoitteen saavuttamiseen vaadittavat osaamisen tasot kasvoivat 

opetuksen edetessä episodista toiseen. Viimeisen kriittisen episodin (CE6) oppimistavoit-

teet olivat koko opetusjakson oppimistavoitteet, ja jokaisen kuudennen kriittisen episodin 

oppimistavoitteen saavuttamiseen vaadittiin neljäs osaamisen taso. Tiberghien ym. (2004) 

korostavat jatkuvuuden merkitystä opiskeltavan aiheen tavoitteissa ja tavoitteiden kehitty-

misessä. Kriittisissä episodeissa opiskeltavien asioiden ja episodien oppimistavoitteiden 

jatkuvuus vaikutti siihen, että kriittisten episodien järjestyksellä on tärkeä merkitys opetus-

jakson toteutuksessa. Kriittisten episodien järjestystä ei voida muuttaa, ja jonkin kriittisen 

episodin poisjättäminen tai toteutuksen epäonnistuminen voi vaikuttaa seuraavien episodi-

en toteutukseen ja onnistumiseen.  

Kriittisen episodin puuttuminen tai epäonnistuminen voi vaikuttaa opiskelijoiden op-

pimiseen ja motivoitumiseen. Tietyn kriittisen episodin puuttumisen tai epäonnistumisen 

vaikutusta opiskelijoiden oppimiseen tai motivoitumiseen on kuitenkin erittäin vaikea sel-

vittää tutkimuksen avulla. Osa opiskelijoista oppii asiat helposti, jolloin tietyn kriittisen 

episodin puuttumisella ei välttämättä ole heille kovin suurta merkitystä, mutta joidenkin 

opiskelijoiden oppimiseen kriittisen episodin puuttumisella tai epäonnistumisella voi olla 

hyvin suuri merkitys. Esimerkiksi ensimmäisessä opetuskokeilussa neljännen ja viidennen 

kriittisen episodin sisältöjen puuttuminen tuli selvästi esiin ensimmäisen opetuskokeilun 

opiskelijoiden ja opettajan käsityksissä. Opiskelijoiden ja opettajien käsitysten mukaan 

kokeellinen työskentely jäi irralliseksi eikä sitä osattu riittävästi yhdistää opiskeltaviin kä-

sitteisiin ja käytännön sovelluksiin. Toisessa opetuskokeilussa kriittisten episodien onnis-

tunut toteutus on voinut vaikuttaa siihen, että toisessa opetuskokeilussa opiskelijoiden 

voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaaminen kasvoi enemmän kuin ensimmäisessä 

opetuskokeilussa. Toisen opetuskokeilun opettaja oli erittäin hyvin perehtynyt nimen-

omaan kriittisten episodien toteutukseen. Vaikka opettaja ei ollut tietoinen kriittisistä 

episodeista, hän käytti neljään kriittiseen episodiin enemmän aikaa kuin opettajalle anne-

tussa ohjeistuksessa esitettiin.  

Tutkimustuloksia voiman momentin opetusjakson kriittisten episodien toteutuksesta 

ja merkityksestä voidaan soveltuvin osin käyttää hyväksi myös muiden fysiikan aiheiden 

kuin voiman momentin opetukseen liittyvien opetusjaksojen (tai oppituntien) suunnittelus-
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sa ja toteutuksessa. Taulukossa 21 esitetään kriittisten episodien sisältöjen kuvaus yleisesti 

sekä se, mitkä opettajan puheen muodot tämän tutkimuksen perusteella sopivat kunkin 

sisällön toteutukseen. Koska lähes kaikkien kriittisten episodien yhteydessä on hyödyllistä 

käyttää vaihtelevasti useita opettajan puheen eri muotoja, opettajan on oltava tietoinen pu-

heen eri muotojen merkityksestä ja käytöstä erilaisissa opetustilanteissa.  

 
Taulukko 21. Kriittisten episodien sisältöjen yleiskuvaus ja opetuksessa käytettävät opet-
tajan puheen muodot. TP = opettajan esitys, AD = opettajan ohjaama autoritaarinen kes-
kustelu, DD = opettajan ohjaama dialoginen keskustelu, PD = oppilaskeskustelu.  

   

Kriittinen episodi Opetuksen sisältö Opettajan puhe 

Ensimmäinen kriittinen 

episodi 

 

Opiskelijoiden motivointi: missä tilanteissa opiskelijat 
tarvitsevat opiskeltavia asioita ja miten opiskeltavat asiat 
liittyvät heidän aikaisempiin kokemuksiinsa. 

AD, DD, TP 

Toinen kriittinen 

episodi 
Opiskelijoiden motivointi ja opiskeltavien käsitteiden esit-
täminen yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.      

AD, DD, TP 

Kolmas kriittinen 

episodi 
Kokeellinen työskentely pienryhmissä.     PD 

Neljäs kriittinen episodi Kokeellisessa työskentelyssä esiin tulleiden käsitteiden ja 
opiskelijoiden tekemien havaintojen yhteenveto.       

AD, DD, TP 

Viides kriittinen episodi Kokeellisessa työskentelyssä (ja yhteenvedossa) opittujen 
käsitteiden yhdistäminen käytännön tilanteeseen ja käsittei-
den käyttäminen uudessa tilanteessa.     

AD, DD, TP 

Kuudes kriittinen 

episodi 
Opittujen käsitteiden soveltaminen uusissa ja erilaisissa 
käytännön tilanteissa. 

PD, AD, DD 

 

Kriittisten episodien toteutuksen ja oppimistavoitteiden pohtiminen opetusjakson suunnit-

telussa voi auttaa hahmottamaan opetusjaksoa kokonaisuutena ja ottamaan huomioon ope-

tusjakson toteutuksen ja opiskelijoiden oppimisen kannalta tärkeät seikat. Kriittiset episodit 

auttavat pohtimaan opetuksen sisällön ja oppimistavoitteiden jatkuvuutta ja johdonmukai-

suutta. Seidelin, Rimmelen ja Prenzelin (2005) mukaan oppitunnin tavoitteiden selkeys ja 

johdonmukaisuus tukevat opiskelijoiden oppimista. Myös esimerkiksi Viennot (2003) ko-

rostaa johdonmukaisuuden merkitystä opetuksen suunnittelussa. Opetusjakson (tai oppi-

tunnin) suunnittelussa voidaan opiskeltavan aiheen ja opetuksen tavoitteiden mukaan poh-

tia taulukossa 21 esitettyjen kriittisten episodien mahdollista toteutusta. Kuhunkin toteutet-

tavaan kriittiseen episodiin käytettävä aika ja kriittisten episodien lisäksi oppitunneilla ta-

pahtuva toiminta voidaan suunnitella opiskeltavan aiheen ja opetusjakson pituuden mu-

kaan. 

Vaikka tässä tutkimuksessa korostuu kriittisten episodien merkitys opetusjakson to-

teutuksen ja opiskelijoiden oppimisen kannalta, on muistettava, että oppimista tapahtuu 

kriittisten episodien lisäksi myös muissa opetusjakson opetustilanteissa. Esimerkiksi voi-

man momentin opetusjaksossa opiskelutehtävien ratkaisua pienryhmissä ei valittu kriitti-

seksi episodiksi, vaikka opiskelutehtävien ratkaisu oli olennainen osa opetusjaksoa. Opis-

kelutehtävää ratkaistessaan opiskelijat sovelsivat opittuja asioita uuteen käytännön tilantee-
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seen ja vahvistivat osaamistaan. Opiskelijoiden oppimisen ja oppimistavoitteiden kannalta 

opiskelutehtävän ratkaisu olisi voitu valita yhdeksi kriittiseksi episodiksi, mutta koska 

ryhmien esitykset edustivat paremmin opetusjakson työtapoja, kriittiseksi episodiksi valit-

tiin yhden ryhmän opiskelutehtävän esitys. Mikäli opiskelutehtävän ratkaisu pienryhmissä 

olisi valittu kriittiseksi episodiksi, episodin oppimistavoitteet olisivat olleet samat kuin nyt 

valitussa kuudennessa kriittisessä episodissa. 

Voiman momentin opetusjakson kriittisten episodien valinnalla oli tarkoitus saada 

yksityiskohtaista ja monipuolista tietoa opetusjakson kannalta tärkeistä episodeista. Tässä 

tutkimuksessa kriittisten episodien valinta ja analysointi auttoivat erityisesti opetusjakson 

asiasisältöjen ja oppimistavoitteiden jatkuvuuden ja johdonmukaisuuden hahmottamisessa 

sekä opettajan puheen analysoinnissa. Kriittisten episodien analysoinnin avulla opettajan 

puhetta voitiin tarkastella tiettyjen opetuksen jaksojen sisällön ja tavoitteiden suhteen, jol-

loin opettajan puheen ohjeistuksessa huomattiin useita puutteita. 

Kriittisten episodien analysoinnissa jokaiselle kriittiselle episodille määritettiin omat 

oppimistavoitteet ja oppimistavoitteen saavuttamiseen vaadittavat osaamisen tasot, jolloin 

opiskelijoiden osaamista voitiin tarkastella episodikohtaisesti. Koska osaamisen tasot mää-

ritettiin loppukyselyn perusteella, ei voida tarkkaan sanoa, minkä episodin aikana tietty 

oppimistavoite saavutettiin. Opiskelija on esimerkiksi voinut saavuttaa tietyn kolmannen 

kriittisen episodin oppimistavoitteen vasta neljännen kriittisen episodin aikana. Kriittisten 

episodien oppimistavoitteiden saavuttamista voidaan kuitenkin tarkastella kiinnittämällä 

huomiota tietyn oppimistavoitteen saavuttaneiden opiskelijoiden lukumääriin, jolloin 

episodien toteutuksessa voidaan tuoda esiin asioita, joiden osaamisessa useat opiskelijat 

eivät saavuttaneet episodin oppimistavoitteita. Esimerkiksi vain kahdeksan opiskelijaa saa-

vutti kolmannen ja neljännen kriittisen episodin oppimistavoitteissa olevan vipuvarren 

osaamiseen liittyvän oppimistavoitteen, joten opetusjakson toteutuksessa olisi kiinnitettävä 

enemmän huomiota vipuvarren käsitteen ymmärtämiseen. 

Tämän tutkimuksen kriittisille episodeille voidaan löytää joitakin yhtymäkohtia mui-

hin termiä kriittinen käyttäviin tutkimuksiin. Viennot (2003, Viennot ja Kaminski painos-

sa, Viennot ym. 2005) on tutkinut opetuksen kriittisiä yksityiskohtia ja niiden vaikutusta 

oppimiseen, Powell ym. (2003) opetuksen kriittisiä tapahtumia ja Myhill ja Warren (2005) 

opetuksen kriittisiä hetkiä. Kuten Viennot’n esittämät kriittiset yksityiskohdat, myös kriit-

tiset episodit vaikuttavat opetuksen toteutukseen ja opiskelijoiden oppimiseen. Vaikka täs-

sä tutkimuksessa ei selvitetä opetuksen kriittisiä yksityiskohtia, niin kriittiset episodit voi-

vat sisältää useita kriittisiä yksityiskohtia, joiden tutkiminen olisi tärkeää erityisesti opetta-

jalle annetun ohjeistuksen kannalta. Viennot’n ja Kaminskin (painossa) mukaan tiettyjen 

opetuksen kannalta hyödyllisten opetuksen yksityiskohtien pitäisi kuitenkin olla osa hyvin 

määriteltyä ja perusteltua kokonaisuutta, jolla on selkeät opetuksen tavoitteet.     

Powellin ym. (2003) tutkimuksessa kriittinen tapahtuma voi olla mikä tahansa ope-

tuksen tapahtuma, jossa opiskelijan ymmärryksessä voidaan havaita selkeä muutos hänen 



 

 164  

aikaisempaan ymmärrykseensä verrattuna. Vaikka tässä tutkimuksessa kriittisiä episodeja 

ei valittu opiskelijoiden ymmärryksen muuttumisen perusteella, opiskelijoiden ja opettajan 

käsitysten perusteella kaikki kriittiset episodit olivat jollain tavalla merkityksellisiä opis-

keltavan asian ymmärtämisen suhteen. Myhillin ja Warrenin (2005) tutkimuksessa opetuk-

sen kriittisillä hetkillä tarkoitetaan sellaisia luokkahuonekeskustelun osia, joissa opettaja 

joko tukee tai estää oppilaan ymmärryksen kehittymistä. Tässä tutkimuksessa kriittisten 

episodien tarkoituksena on tukea opiskelijan oppimista.    

 

 

7.3 Tutkimustulosten yhteenveto tutkimusongelman näkökulmasta   
 

Tutkimusongelmana oli, miten fysioterapiaopiskelijoiden voiman momentin ja voiman 

momentin sovellusten osaamista voidaan parantaa kehittämällä opetusjaksoa, jossa fysii-

kan tietoja sovelletaan fysioterapian käytännön tilanteisiin. Tutkimuksessa opetusjakson 

kehittämisen onnistumista arvioitiin voiman momentin opetusjakson toteutuksen, opiskeli-

joiden oppimisen sekä opetuskokeiluihin osallistuneiden opettajien ja opiskelijoiden käsi-

tysten perusteella. Millarin (2005) mukaan tapaustutkimuksella, jossa selvitetään yksityis-

kohtaisesti tietyn opetuksen lähestymistavan toimimista käytännössä, voi olla suurempi 

vaikutus lähestymistapaa toteuttaviin opettajiin kuin vertailututkimuksen tutkimustuloksil-

la. Voiman momentin opetusjakson onnistumisen arvioinnissa vertailututkimus olisi usei-

den tutkimustuloksiin vaikuttavien muuttujien takia ollut käytännössä erittäin hankalaa 

eikä vertailututkimus välttämättä olisi antanut luotettavia tuloksia opetusjakson toimivuu-

desta. 

Voiman momentin opetusjakson toteutuksen suhteen opetusjakson kehittämistä voi-

daan pitää onnistuneena, sillä opetusmateriaalin ja erityisesti tuntisuunnitelmien kehittämi-

sen jälkeen toisen opetuskokeilun opettaja noudatti erittäin hyvin hänelle annettuja tunti-

suunnitelmia. Myös toisen opetuskokeilun opiskelijoiden oppimisen sekä opetuskokeilui-

hin osallistuneiden opettajien ja opiskelijoiden käsitysten perusteella opetusjakson kehit-

tämistä voidaan arvioida onnistuneeksi. Vaikka voiman momentin opetusjakson kehittä-

mistä voidaan pitää onnistuneena, tutkimuksessa ilmeni useita opetusjakson ja opetusmate-

riaalin kehittämiseen liittyvä seikkoja, joiden avulla voi olla mahdollista edelleen parantaa 

opetusjakson toteutusta ja opiskelijoiden oppimista.        

Tutkimukseen osallistuneet opettajat kokivat opetuksellisen rekonstruktion avulla 

kehitetyn voiman momentin opetusjakson opetusmateriaalin opetusjakson toteutuksen 

kannalta hyödylliseksi. Valmis opetusmateriaali auttoi heitä hahmottamaan opetusjakson 

kokonaisuutena, käyttämään erilaisia työtapoja sekä painottamaan opetettavan asian ja 

opiskelijoiden oppimisen kannalta tärkeitä asioita. Toisen opetuskokeilun opettaja noudatti 

valmiita tuntisuunnitelmia paremmin kuin ensimmäisen opetuskokeilun opettaja, mikä voi 

johtua siitä, että tuntisuunnitelmia muutettiin ja tarkennettiin ensimmäisen opetuskokeilun 



 

 165  

tutkimustulosten perusteella. Tämä puoltaa Leachin ja Scottin (2002) käsitystä siitä, että 

opetusmateriaalin toimivuuden arvioinnissa ja kehittämisessä on otettava huomioon sellais-

ten opettajien näkökulma, jotka eivät ole osallistuneet opetusmateriaalin suunnitteluun. 

Millarin (2005) mukaan toisten opettajien kokemukset tietyn uuden opetuksen lähestymis-

tavan käyttämisestä auttavat opettajia lähestymistavan omaksumisessa ja käyttöönotossa.      

Jotta opettaja voi mahdollisimman monipuolisesti hyödyntää valmista opetusmateri-

aalia, opetusmateriaalin tulee sisältää opetusjakson opetuksen sisällöt ja sisältöjen esitys-

järjestys, opetuksessa käytettävät työtavat, opetuksen sisältöön liittyviä esimerkkejä, perus-

telut kunkin opetuksen sisällön tarkoituksesta ja tavoitteista sekä opiskeltavien asioiden 

oppimiseen liittyvät vaikeudet. Opetusjakson kriittisten episodien esittäminen tuntisuunni-

telmien yhteydessä voi auttaa opettajaa hahmottamaan opetusjakson toteutuksen ja opiske-

lijoiden oppimisen kannalta tärkeimmät opetuksen jaksot. Leachin (2005) mukaan opetuk-

sen keskeisten osien tunnistaminen voi auttaa opettajia valmiiden tuntisuunnitelmien toteu-

tuksessa.       

Voiman momentin opetusjakson toteutuksessa eniten eroja tuntisuunnitelmien ja to-

teutuksen välillä esiintyi opetuksen sisältöjen käsittelyn aikataulussa. Tarkkojen aikataulu-

jen noudattaminen voi olla vaikeaa, sillä opetustilanteessa opetuksen etenemiseen vaikuttaa 

useita opettajasta riippumattomia seikkoja. Tuntisuunnitelmissa aikatauluun voidaan kiin-

nittää huomiota esimerkiksi arvioimalla kriittisiin episodeihin käytettävä aika, jolloin opet-

taja voi arvioida ja toteuttaa kokonaisaikataulua sen mukaan. Tärkeää on, että opetusjakson 

toteutuksessa on riittävästi aikaa toteuttaa kaikki kriittiset episodit. 

Opettajat noudattivat tuntisuunnitelmissa esitettyä opettajan puheen ohjeistusta muu-

tamia opetustilanteita lukuun ottamatta melko hyvin. Toisen opetuskokeilun opettajan kriit-

tisissä episodeissa käyttämät opettajan puhe eteni usein tietyn ”rytmin” mukaisesti ja opet-

taja käytti puheen eri muotoja monipuolisesti opetuksen tarkoituksen ja tavoitteiden mu-

kaan. Opettajan ohjaamaa dialogista keskustelua käytettiin useimmiten selvittämään opis-

kelijoiden käsityksiä opiskeltavasta aiheesta ja opettajan esitystä asioiden yhteenvedossa 

tai kertauksessa. Uusien asioiden käsittely alkoi usein opettajan ohjaamalla autoritaarisella 

keskustelulla.      

Voiman momentin opetusjakson tuntisuunnitelmissa esitetty opettajan puheen ohjeis-

tus osoittautui epätarkaksi, sillä kaikissa opetuksen sisällöissä olisi käytettävä opettajan 

puheen eri muotoja monipuolisesti opetuksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaan. Tunti-

suunnitelmissa opettajan puheen ohjeistusta ei perusteltu opetuksen tarkoituksen ja tavoit-

teiden vaan opetuksen sisältöjen mukaan. Valmiissa tuntisuunnitelmissa opettajan ohjeis-

tusta on tarkennettava siten, että ohjeistuksessa otetaan huomioon opetuksen tarkoitus ja 

tavoitteet sekä perustellaan eri opetustilanteissa käytettäväksi ehdotettu opettajan puheen 

muoto. Opettajan tietoisuutta opettajan puheen eri muodoista ja niiden merkityksestä eri 

opetustilanteissa on myös lisättävä, jotta he pystyvät noudattamaan opettajan puheen oh-

jeistusta ja toisaalta pystyvät tarpeen mukaan myös muuttamaan etukäteen suunniteltua 
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opettajan puheen muotoa. Opettajan puheen ohjeistuksen esittäminen kriittisten episodien 

opetuksen sisältöjen tarkoituksen ja tavoitteiden yhteydessä voisi auttaa opettajaa hahmot-

tamaan opettajan puheen eri muotojen merkitystä eri opetustilanteissa. 

Vaikka opetusjakson kehittämisen onnistumisen arviointia varten opiskelijoiden op-

pimistuloksille ei asetettu etukäteen tiettyjä arviointikriteerejä tai tavoitteita, tutkimustulos-

ten perusteella toisen opetuskokeilun opiskelijoiden oppimistuloksia voidaan pitää hyvinä 

opetusjakson kehittämisen kannalta. Kaikkien toisen opetuskokeilun opiskelijoiden voiman 

momenttiin liittyvien käsitteiden ja erityisesti voiman momentin sovellusten osaaminen 

kasvoi opetusjakson aikana. Myös opiskelijoiden virheelliset käsitykset voiman moment-

tiin liittyvistä aiheista vähenivät opetusjakson aikana. 

Toisen opetuskokeilun opiskelijoiden oppimistulokset olivat paremmat kuin ensim-

mäisen opetuskokeilun opiskelijoiden. Vaikka opiskelijoiden oppimistuloksiin vaikuttaa 

useita opetusjaksosta riippumattomia tekijöitä, niin toisen opetuskokeilun opiskelijoiden 

paremmat oppimistulokset tukevat voiman momentin opetusjakson kehittämisen onnistu-

mista. Kaikki toisen opetuskokeilun opiskelijat eivät vielä saavuttaneet riittäviä valmiuksia 

ymmärtää ja soveltaa voiman momenttia ja siihen liittyviä käsitteitä fysioterapian käytän-

nön sovelluksissa, joten voiman momentin opetusjaksoa voidaan vielä kehittää tutkimustu-

losten perusteella. Opetusjakson kehittämisessä ja toteutuksessa on kiinnitettävä erityistä 

huomiota ei-vaakasuorien tasapainotilanteiden hahmottamiseen ja ymmärtämiseen sekä 

vipuvarren määrittämiseen erilaisissa käytännön tilanteissa. Ei-vaakasuorien tasapainoti-

lanteiden ymmärtäminen omalta osaltaan saattaa auttaa myös vipuvarren merkityksen ym-

märtämistä ja määrittämistä. Opetuksessa on myös korostettava voiman momentin ja voi-

man käsitteiden merkitystä ja erottamista toisistaan sekä kiinnitettävä huomiota käytännön 

tilanteisiin, joissa voiman momentin laskemiseksi on määritettävä kehon osan painopisteen 

paikka. 

Opetuskokeiluiden opettajien ja opiskelijoiden käsitysten mukaan voiman momentin 

opetusjakson kehittämisessä onnistuttiin hyvin, sillä opettajien ja opiskelijoiden käsitykset 

opetusjaksosta olivat pääosin hyvin myönteisiä. Sekä opettajat että opiskelijat olivat tyyty-

väisiä opetusjakson työtapoihin ja käytännönläheisyyteen. Opiskelijoiden käsitysten perus-

teella voiman momentin opetusjakson kehittämisessä pitäisi kiinnittää huomiota opetusjak-

son pituuteen. Opiskelijoiden mielestä kahdeksan oppituntia on liian lyhyt aika asioiden 

omaksumiseen. Opiskelijat toivoivat myös lisää käytännön esimerkkejä ja harjoitustehtä-

viä.         
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7.4 Tutkimuksen luotettavuudesta ja uskottavuudesta 
 

Tutkimuksen ja luotettavuutta ja uskottavuutta on luvussa 4.7 tarkasteltu kvalitatiiviseen 

tutkimusperinteeseen liittyvien tutkimuksen luotettavuuden ja uskottavuuden osatekijöi-

den, vahvistettavuuden, tarkastelun kestävyyden, vastaavuuden, siirrettävyyden ja hyödyn-

nettävyyden avulla (taulukko 6, s. 58). Tässä yhteydessä tutkimuksen ja tutkimusmenetel-

män luotettavuutta tarkastellaan samojen osatekijöiden avulla tutkimuksen toteutuksen ja 

tutkimustulosten näkökulmasta. 

Tutkimuksen vahvistettavuuden avulla tarkastellaan tutkimuksen tulosten määräyty-

mistä tutkimuksen kohteesta eikä tutkijasta (Miles ja Huberman 1994). Vahvistettavuuden 

lisäämiseksi tutkimusraportissa on hyvin yksityiskohtaisesti kuvattu tutkimuksen vaiheet, 

tutkimusaineiston kerääminen ja analysointi, tutkijan tekemät valinnat ja tulkinnat sekä 

tutkijan tausta opettajana ja tutkijana. Tutkijan tekemät valinnat ja tulkinnat on perusteltu 

teoreettisen tarkastelun tai tutkimusaineiston avulla. Tutkijan tekemien tulkintojen vahvis-

tamiseksi opettajan puheen ja opiskelijoiden osaamisen tasojen luokittelussa käytettiin ver-

taisluokittelijaa. Tutkijatriangulaation lisäksi tutkijan tekemien tulkintojen vahvistettavuut-

ta on pyritty lisäämään siten, että ennen vertaisluokittelua tutkija itse tarkasti ja tarkensi 

opettajan puheen ja osaamisen tasojen luokitteluja useaan otteeseen aineiston analysoinnin 

edetessä. Tarkennuksia luokitteluihin tehtiin kirjallisuuden ja eri tavoin kerätyn tutkimus-

aineiston perusteella. Esimerkiksi opiskelijoiden osaamisen tasojen luokittelua ja tietyn 

osaamisen tason saavuttamista tarkennettiin samalla, kun analysoitiin kriittisiin episodeihin 

liittyvien tavoitteiden saavuttamista. Menettely lisää tutkimuksen luotettavuutta, sillä ana-

lysoinnin uudelleen tarkastelulla varmistetaan se, että eri menetelmillä ja eri yhteydessä 

analysoidut aineistot ja niiden perusteella tehdyt tulkinnat eivät ole ristiriidassa keskenään. 

Syrjälän ym. (1994) mukaan aineiston analyysin onnistuminen ja tulosten luotettavuus 

riippuvat tutkijan perehtyneisyydestä omaan aineistoonsa ja kirjallisuuteen. 

Opiskelijoiden osaamisen tasojen vertaisluokittelun suoritti henkilö, jolla on koke-

musta voiman momentin opettamisesta sosiaali- ja terveysalan ammatillisessa koulutukses-

sa. Hän on myös tutustunut tutkimuksen eri vaiheisiin ja toteutukseen tutkijan kanssa käy-

dyissä keskusteluissa. Osaamisen tasojen luokittelussa vertaisluokittelijalla oli käytössään 

tutkijan laatimat kuvaukset kunkin aiheen osaamisen tasoille. Niiden sekä opiskelijoiden 

alku- ja loppukyselyiden vastausten perusteella vertaisluokittelija luokitteli toisen opetus-

kokeilun viiden satunnaisesti valitun opiskelijan alku- ja lopputasot kaikille voiman mo-

menttiin liittyville aiheille. Vertaisluokittelijan ja tutkijan luokittelu poikkesivat toisistaan 

ainoastaan kahden opiskelijan kohdalla vipuvarren osaamisen lopputason luokittelussa. 

Keskustelun jälkeen vipuvarren osaamisen tasojen kuvauksia muokattiin ja tarkennettiin, 

minkä jälkeen vertaisluokittelija ja tutkija olivat osaamisen tasojen luokittelusta täysin sa-

maa mieltä. Osaamisen tasojen kuvausten muokkaamisen jälkeen tutkija tarkisti kaikkien 
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opiskelijoiden vipuvarren osaamisen lopputasot ja vertaisluokittelija teki vielä tarkistus-

luokittelun kahden opiskelijan vipuvarren osaamisen tasoille. 

Vertaisluokittelijan käyttö voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamisen tasojen 

luokittelussa oli erityisen tärkeää kuvausten johdonmukaisuuden ja luokittelun toimivuu-

den kannalta. Osaamisen tasojen luokittelussa ei käytetty aikaisemmissa tutkimuksissa 

testattua luokittelua vaan osaamisen tasojen kuvaukset määritettiin alku- ja loppukyselyjen 

tehtävien ja opiskelijoiden vastausten perusteella. Luokittelussa ja osaamisen tasojen kuva-

uksissa pyrittiin siihen, että opiskelijan saavuttaman tietyn voiman momenttiin liittyvän 

aiheen osaamisen taso ei vaikuttanut toisen voiman momenttiin liittyvän aiheen osaamises-

sa saavutettuun tasoon. Koska opiskelijoiden osaamisen tasojen määrittäminen perustui 

tutkijan opiskelijoiden vastauksista tekemiin tulkintoihin, tarkkojen osaamisen tasojen ku-

vausten laatiminen ja vertaisluokittelijan käyttö olivat tutkimuksen luotettavuuden ja us-

kottavuuden kannalta erittäin tärkeitä.    

Voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamisen tasojen kuvauksissa ja opiskelijoi-

den osaamisen tasojen luokittelussa onnistuttiin melko hyvin, sillä muilla menetelmillä 

analysoitu tutkimusaineisto, kuten tehtäväkohtainen tarkastelu ja alku- ja loppukyselyiden 

pistejakaumat vahvistivat opiskelijoiden osaamisen tasojen luokittelua. Opiskelijoiden 

osaamisen tasojen luokittelun tarkastelussa huomiota herätti se, että kolmannen osaamisen 

tason saavuttaneita opiskelijoita oli kaikissa voiman momenttiin liittyvissä aiheissa melko 

vähän ja se, että tiettyjen aiheiden kohdalla joidenkin opiskelijoiden osaamisen taso laski 

voiman momentin opetusjakson aikana. Kolmannen osaamisen tason saavuttaneiden opis-

kelijoiden vähäinen lukumäärä voi luokittelun epäjohdonmukaisuuden sijaan liittyä esi-

merkiksi siihen, että koska voiman momentin opetusjakson aikana korostettiin voiman 

momenttiin liittyvien aiheiden soveltamista käytännön tilanteisiin, niin opiskelijat, jotka 

opetusjakson aikana saavuttivat kolmannen osaamisen tason, saavuttivat helposti myös 

neljännen osaamisen tason eli sovellustason. Opiskelijoiden alemmat osaamisen tasot voi-

man momentin opetusjakson jälkeen kuin ennen opetusjaksoa voivat johtua tutkijan teke-

mistä tulkinnoista, mutta myös siitä, että erityisesti ensimmäisessä opetuskokeilussa jotkut 

opiskelijat eivät vastanneet tiettyihin kysymyksiin.                            

Opettajan puheen vertaisluokittelun suoritti asiantuntija, joka on erittäin hyvin pereh-

tynyt tässä tutkimuksessa sovellettuun Viirin ja Saaren (2004) luokittelumenetelmään. Ver-

taisluokittelija ja tutkija eivät keskustelleet tutkimuksesta tai luokittelusta ennen vertais-

luokittelun tekemistä. Vertaisluokittelija luokitteli opettajan puheen kahdessa kriittisessä 

episodissa. Episodit valittiin sen perusteella, että ne olivat tutkijan mielestä vaikeimmat 

episodit opettajan puheen luokittelun kannalta. Vertaisluokittelijan ja tutkijan tekemän luo-

kittelun välillä oli joitakin pieniä tulkinnallisia eroja, jotka johtuivat pääasiassa siitä, että 

vertaisluokittelijalla oli käytössään ainoastaan litteroitu aineisto, kun taas tutkija teki luo-

kittelun litteroiden aineiston ja videoaineiston perusteella. Keskustelun jälkeen vertais-

luokittelija ja tutkija olivat luokittelusta täysin samaa mieltä. Vertaisluokittelun jälkeen 
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tutkija tarkisti kaikkien kriittisten episodien opettajan puheen luokittelut. Videoaineiston 

tärkeyttä opettajan puheen muotojen luokittelussa vahvistaa Scottin ym. (2006) näkemys 

siitä, että opettajan käyttämien puheen muotojen tunnistamisessa on joskus otettava huo-

mioon myös opettajan ei-verbaaliset tiettyyn asiayhteyteen liittyvät viestit. 

Tässä tutkimuksessa käytetty Viirin ja Saaren (2004) opettajan puheen luokittelume-

netelmään perustuva luokittelumenetelmä osoittautui erittäin hyväksi ja luotettavaksi, sillä 

vaikka tutkijalla ei ollut aikaisempaa kokemusta opettajan puheen luokittelusta, tutkija ja 

vertaisluokittelija pääsivät lyhyen keskustelun jälkeen täydelliseen yksimielisyyteen opet-

tajan puheen luokittelusta. Vertaisluokittelijan mukaan opiskelijan aloitteen lisääminen 

luokittelussa käytettyihin puheen muotoihin oli tässä tutkimuksessa perusteltua. Opiskeli-

jan aloitteen lisäämistä puheen luokitteluun vahvistaa Mortimerin ja Scottin (2000) ajatus 

siitä, että vaikka opettajan ja opiskelijoiden välistä puhetta kuvataan useimmiten dialogiyk-

sikön I-R-F avulla siten, että päähuomio kiinnitetään opettajan käyttämiin puheen muotoi-

hin, niin huomiota on kiinnitettävä myös sellaisiin luokkahuonekeskustelun kulkuun vai-

kuttaviin opiskelijoiden puheenvuoroihin, joita ei voida luokitella vastauksiksi opettajan 

kysymyksiin.  

Eskolan ja Suorannan (2003) mukaan tutkimuksen vahvistettavuus tarkoittaa sitä, et-

tä aikaisemmat vastaavaa ilmiötä tarkastelleet tutkimukset tukevat tutkijan tekemiä tulkin-

toja. Tässä tutkimuksessa tutkimukseen liittyvä teoreettinen tarkastelu ja aikaisemmat tut-

kimukset opettajan puheen muodoista ja opiskelijoiden voiman momentin ymmärtämisestä 

ja ymmärtämiseen liittyvistä vaikeuksista vahvistavat tutkijan tekemiä tulkintoja ja johto-

päätöksiä. Opetuskokeilujen tulokset eivät myöskään olleet ristiriidassa ensimmäisen esi-

tutkimuksen tulosten (Nurkka 2003, Nurkka 2005) kanssa. 

Tutkimuksen tarkastelun kestävyyttä lisätään tutkimuksen kulun ja erityisesti tutki-

musaineiston keräämisen yksityiskohtaisella raportoinnilla, sillä lukijalla on mahdollisuus 

arvioida tutkimuksen johdonmukaisuutta sekä sitä, miten tutkija on tutkimuksen eri vai-

heissa ottanut huomioon erilaiset tutkimuksen tuloksiin mahdollisesti vaikuttavat tekijät. 

Tässä tutkimuksessa tekijöitä, jotka ovat voineet aiheuttaa vaihtelua tutkimukseen tulok-

siin, ovat esimerkiksi oppituntien ajoitus ja videointi, opettajien ja opiskelijoiden haastatte-

lut, kyselylomakkeet sekä aineiston analysointimenetelmät.  

Tutkimukseen osallistuneiden opettajien ja ryhmähaastatteluihin osallistuneiden 

opiskelijoiden mukaan oppituntien videointi ei vaikuttanut opiskelijoiden toimintaan oppi-

tuntien aikana. Sen sijaan opetusjakson alussa ulkopuolisen havainnoijan läsnäolo oppitun-

neilla aiheutti jonkin verran jännitystä sekä opettajissa että opiskelijoissa.          

Opettajien haastatteluihin ja opiskelijoiden ryhmähaastatteluihin liittyy useita tutki-

muksen luotettavuuteen vaikuttavia seikkoja, joita on tarkemmin käsitelty luvussa 4.7. 

Ryhmähaastattelussa opiskelijat saivat tukea toisiltaan, mutta toisaalta ryhmähaastatteluti-

lanne ja toisten opiskelijoiden vastaukset ovat voineet jollain tavalla myös vaikuttaa opis-

kelijoiden vastauksiin. Haastattelutilanteessa toisten opiskelijoiden vastausten vaikutusta 
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pyrittiin minimoimaan siten, että haastatteluissa käytettiin tukena jokaisen opiskelijan omia 

alku- ja loppukyselyiden vastauksia sekä vaihtamalla opiskelijoiden vastausjärjestystä. 

Koska haastatteluissa tuli esiin erilaisia opiskeltavaan asiaan ja voiman momentin opetus-

jaksoon liittyviä käsityksiä, voidaan olettaa, että toisten opiskelijoiden vastauksilla ei ollut 

ratkaisevaa merkitystä opiskelijoiden vastauksiin. Haastattelussa opiskelijat perustelivat 

hyvin käsityksiään ja toivat rehellisesti esiin myös epäkohtia, joihin heidän mielestään olisi 

kiinnitettävä huomiota voiman momentin opetusjakson kehittämisessä.  

Toisen opetuskokeilun ryhmähaastatteluissa opiskelijat keskustelivat avoimesti ja 

vilkkaasti alku- ja loppukyselyn vastauksista sekä omista käsityksistään. Tutkijan tehtävä 

oli ainoastaan esittää joitakin tarkentavia kysymyksiä ja tarvittaessa ohjata keskustelua 

eteenpäin. Opiskelijoiden käsitysten mukaan haastatteluilla oli merkitystä heidän oppimi-

sensa kannalta, ja esimerkiksi eräs opiskelija kutsui haastattelutilanteita tukiopetukseksi, 

vaikka tehtävien oikeat ratkaisut käytiin läpi ainoastaan viimeisessä ryhmähaastattelussa 

voiman momentin opetusjakson jälkeen. Haastattelujen lisäksi alun perin toisen opetusko-

keilun tutkimusaineistoksi tarkoitetut tuntiarvioinnit ovat voineet vaikuttaa opiskelijoiden 

oppimiseen, sillä opiskelijat sanoivat pohtineensa tuntiarviointien tehtäviä myöhemmin 

kotona.   

Ryhmähaastattelujen vaikutus opiskelijoiden oppimiseen on voinut vaikuttaa esimer-

kiksi ei-vaakasuorien tasapainotilanteiden osaamiseen, sillä haastattelutilanteessa opiskeli-

jat keskustelivat erittäin aktiivisesti ei-vaakasuoriin tasapainotilanteisiin liittyvistä alku-

kyselyn tehtävistä. Voiman momentin opetusjakson jälkeen viidestä ei-vaakasuorien tasa-

painotilanteiden osaamisessa vähintään kolmannen osaamisen tason saavuttaneista opiske-

lijoista neljä opiskelijaa oli osallistunut ryhmähaastatteluun. Tässä tutkimuksessa toisen 

opetuskokeilun ryhmähaastattelu oli tilanne, jossa sosiokulttuurisen näkemyksen mukaan 

opiskelijoiden ymmärrys opiskeltavasta asiasta kehittyi vähitellen heidän ollessaan sosiaa-

lisessa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa (Howe 1996, Säljö 2004). 

Opettajien haastatteluissa opettajien käsityksiin on voinut vaikuttaa se, että opettajan 

on jälkeenpäin muisteltava asioita, joita on ajatellut toteuttaessaan opetusjaksoa (Fischler 

2005). Opettajien käsitysten johdonmukaisuutta on pyritty lisäämään haastattelemalla opet-

tajia heti opetusjakson jälkeen ja uudelleen noin kaksi kuukautta opetusjakson jälkeen. 

Jälkimmäisessä haastattelussa joitakin opetusjakson tapahtumia palautettiin opettajan mie-

leen näyttämällä hänelle videota opetustilanteesta. Fischlerin (2005) mukaan asiantuntijan 

ja opettajan välisessä ”stimulated recall” -haastattelussa ongelmaksi voi muodostua se, että 

opettaja voi ajatella, että hänen on perusteltava ajatuksensa siten, että asiantuntija on tyyty-

väinen hänen lausuntoihinsa. Opettajien haastatteluissa edellä mainittua ongelmaa on pyrit-

ty vähentämään siten, että opetuskokeiluiden aikana tutkija pyrki luomaan opettajiin mah-

dollisimman tasavertaisen, luottamuksellisen ja avoimen suhteen. Tutkija korosti opettajille 

heidän asemaansa opetuksen ja opetettavan asiasisällön asiantuntijoina. 
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Opiskelijoiden oppimista ja voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamisen tasoja 

tarkasteltiin alku- ja loppukyselyjen vastausten perusteella, joten kyselyissä esitetyillä teh-

tävillä voi olla vaikutusta tutkimustuloksiin. Kyselyiden tehtävien vaikutusta tutkimustu-

loksiin pyrittiin vähentämään siten, että kyselyissä käytettiin sekä muissa tutkimuksissa 

käytettyjä että tutkijan laatimia tehtäviä. Kyselyjä myös muokattiin tarpeen mukaan voi-

man momentin opetusjakson kehittämisen yhteydessä. Lisäksi tietyn aiheen osaamista mi-

tattiin useassa eri tehtävässä ja aiheen osaamista tarkennettiin vielä haastatteluissa. Kysely-

lomakkeilla ja haastatteluissa saadut tiedot opiskelijoiden käsityksistä ja osaamisesta eivät 

olleet ristiriidassa keskenään. Voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamisen tasojen 

kuvausten ja opiskelijoiden saavuttamien osaamisen tasojen perusteella alku- ja loppu-

kyselyn joitain tehtäviä voisi vielä tarkentaa tai muuttaa. Esimerkiksi momenttiehdon 

osaamista mittaavissa tehtävissä opiskelijoille on voiman ja voiman momentin yksiköissä 

voinut aiheuttaa sekaannusta se, että vaakatasossa olevaan tankoon liittyvissä tehtävissä 

punnusten etäisyyttä ei oltu ilmaistu pituuden yksiköiden avulla. Myös ei-vaakasuorien 

tilanteiden osaamiseen liittyviä kysymyksiä olisi syytä pohtia uudelleen. 

Tarkasteltaessa opiskelijoiden osaamisen muuttumista on otettava huomioon, että 

opiskelijoiden oppimiseen vaikuttavat useat voiman momentin opetusjaksosta riippumat-

tomat tekijät. Opiskelijan oppimisprosessin etenemisessä ja säätelyssä tärkeitä tekijöitä 

ovat esimerkiksi opiskelijan metakognitiiviset taidot sekä opiskelijan persoonallisuuteen ja 

henkilökohtaiseen taustaan liittyvät tekijät. Myös emotionaalisilla tekijöillä ja tunteilla on 

merkittävä osuus opiskelijan oppimisessa. (Gunstone 1992, Järvelä ja Niemivirta 1997, 

Pintrich ym. 1993, Rauste-von Wright ja von Wright 1994, Simpson, Koballa, Oliver ja 

Carwley 1994.) Vaikka toisen opetuskokeilun opiskelijat saavuttivat paremmat oppimistu-

lokset kuin ensimmäisen opetuskokeilun opiskelijat, on mahdotonta sanoa varmasti, miten 

opetusjakson kehittäminen tai mitkä opetusjaksoon liittyvät seikat vaikuttivat opiskelijoi-

den osaamisen muuttumiseen. Tutkimuksessa molempien opetuskokeilujen taustatekijät ja 

toisaalta voiman momentin opetusjakson toteutus opetuskokeiluissa on raportoitu mahdol-

lisimman tarkasti, jolloin lukijalla on mahdollisuus arvioida opetusjakson kehittämisen ja 

toteutuksen vaikutusta sekä muiden tutkimustuloksiin vaikuttavien tekijöiden vaikutusta 

opiskelijoiden oppimiseen. 

Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivisia menetelmiä selvitettäessä opiskelijoiden al-

ku- ja loppukyselyssä saamia pistemääriä ja oikeiden vastausten suhteellisia osuuksia sekä 

laskettaessa opiskelijoiden osaamispistemääriä ja voiman momenttiin liittyvien aiheiden 

osaamispistemääriä. Kvantitatiivisen analyysin yhteydessä on otettava huomioon se, että 

tutkimusjoukon koko vaikuttaa kvantitatiivisen analyysin luotettavuuteen. Tässä tutkimuk-

sessa opetuskokeiluja pidettiin erillisinä tapauksina, joten pienten otoskokojen vuoksi tut-

kimuksessa käytettiin pääasiassa kuvailevia menetelmiä. Myös suhteellisia osuuksia tulkit-

taessa on otettava huomioon tutkimusjoukon pieni koko. Opetuskokeilujen alku- ja loppu-

kyselyjen yhteispisteiden jakaumien erojen testauksessa käytettiin Mann-Whitney U-testiä. 
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Koska kyseessä ei ole vertailututkimus ja toisaalta otoskoko on pieni, tulosta alkukyselyjen 

ja loppukyselyjen pistejakaumien erosta voidaan pitää vain suuntaa antavana. 

Tutkimuksen vastaavuutta on pyritty lisäämään perusteellisella raportoinnilla, aineis-

to- ja menetelmätriangulaatiolla sekä tutkijan perehtyneisyydellä tutkimuskontekstiin. Ai-

neistoa kerättiin usealla eri menetelmällä ja esimerkiksi opiskelijoiden osaamisen tasojen 

määrittämisessä käytettiin eri tavoilla kerättyä aineistoa. Opiskelijoiden osaamisen muut-

tumista tarkasteltiin useasta eri näkökulmasta analysoimalla tutkimusaineistoa eri mene-

telmillä sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti. Eri tavoin kerätyt aineistot ja eri mene-

telmillä saadut tulokset vahvistivat toisiaan ja lisäsivät näin tutkimuksen luotettavuutta. 

Tutkimuksen vastaavuutta lisättiin myös sillä, että opetuskokeiluiden opettajat saivat tar-

kistaa oman opetuskokeilun aineiston ja molemmat opettajat hyväksyivät tutkijan tekemän 

analysoinnin sellaisenaan. 

Tutkimuksessa voiman momentin opetusjakson toteutusta tarkasteltiin valitsemalla 

opetusjakson kriittiset episodit. Pragmatismin ajatusten mukaisesti käsite kriittinen episodi 

määritettiin tähän tutkimukseen ja tulosten analysointiin sopivalla tavalla. Vaikka tutki-

muksen yhteydessä pohditaan kriittisten episodien hyödyntämistä muiden opetusjaksojen 

suunnittelussa ja toteutuksessa, kriittisten episodien valinnassa otettiin ensisijaisesti huo-

mioon kriittisten episodien analysoinnin hyöty tälle tutkimukselle. Toisenlaisella kriittisten 

episodien valinnalla olisi mahdollisesti saatu erilaisia tutkimustuloksia, sillä kriittisten 

episodien valintaan ovat vaikuttaneet useat seikat ja kriittisten episodien valinnan yhtey-

dessä on jouduttu tekemään useita tulkintoja ja valintoja. Jotta lukija voi arvioida kriittisten 

episodien valinnan johdonmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, tutkija on raportoinut 

mahdollisimman perusteellisesti kriittisten episodien valintaperusteet sekä valintaan liitty-

vät valinnat ja tulkinnat. Kriittisten episodien valintaan on vaikuttanut esimerkiksi se, että 

kriittisten episodien merkitystä opiskelijoiden oppimisen kannalta tarkasteltiin pääasiassa 

opiskelijoiden ja opettajien käsitysten eikä oppimistulosten perusteella. 

Kriittisten episodien valinnassa tärkeässä asemassa olivat opetuskokeiluiden opettaji-

en ja opiskelijoiden käsitykset kriittisten episodien merkityksestä opiskelijoiden oppimisen 

ja opetusjakson toteutuksen kannalta. Tutkijan näkemyksen mukaan tässä tutkimuksessa 

oli tarkoituksenmukaista käyttää opiskelijoiden käsityksiä kriittisten episodien valinnassa 

ja oman oppimisen arvioinnissa, sillä tutkimukseen osallistuneet opiskelijat olivat iältään 

19 - 43 -vuotiaita ja heillä oli opiskelukokemusta fysioterapeuttikoulutuksen lisäksi lukios-

ta tai muusta ammatillisesta koulutuksesta. Haastatellut opiskelijat osasivat hyvin analy-

soida omaa oppimistaan ja perustella esimerkiksi opetusjaksossa käytettyjen työtapojen 

tarkoituksenmukaisuutta oman oppimisensa kannalta. Opiskelijat myös tarkastelivat voi-

man momentin opetusjaksoa opiskeltavan asian mielenkiintoisuuden ja sovellettavuuden 

kannalta. Opettajien käsitykset kriittisten episodien valinnassa olivat tärkeitä erityisesti 

opetusjakson toteutuksen ja opiskeltavan asian sovellettavuuden näkökulmasta.  
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Kriittisten episodien valinta pelkästään opiskelijoiden oppimistulosten perusteella 

olisi ollut tämän tutkimusaineiston perusteella käytännössä mahdotonta. Vastaavasti tietyn 

kriittisen episodin vaikutusta opiskelijoiden oppimiseen on erittäin vaikea tutkia. Käytän-

nössä opiskelijat eivät opi asioita pelkästään tietyn episodin aikana, vaan episodi on voinut 

omalta osaltaan vaikuttaa opiskelijan oppimiseen siten, että oppimista tapahtuu tunteja tai 

päiviä kriittisen episodin jälkeen. Myös seuraava kriittinen episodi voi selkiyttää opiskeli-

jalle edellisessä kriittisessä episodissa opiskeltuja asioita, jolloin molemmilla kriittisillä 

episodeilla on ollut vaikutusta opiskelijan oppimiseen. Tässä tutkimuksessa toisessa ope-

tuskokeilussa opiskelijoiden osaaminen oli kasvanut enemmän kuin ensimmäisessä ope-

tuskokeilussa, mutta tutkimusaineiston perusteella on mahdotonta sanoa, vaikuttiko jonkun 

tietyn kriittisen episodin toteutus olennaisesti opiskelijoiden oppimiseen.  

Kriittisten episodien vaikutusta oppimiseen voitaisiin periaatteessa tutkia siten, että 

opetusjakso toteutetaan useaan kertaan siten, että jokaisella kerralla jätetään jokin kriittinen 

episodi toteuttamatta ja verrataan näiden eri opetuskokeiluiden oppimistuloksia toisiinsa. 

Tutkimuksen toteuttaminen olisi käytännössä erittäin hankalaa, ja koska oppimiseen vai-

kuttaa useita eri tekijöitä, tutkimus ei silti antaisi totuudenmukaista kuvaa tietyn episodin 

vaikutuksesta oppimiseen. Viennot’n (2003, Viennot ja Kaminski painossa) mukaan opetus 

koostuu useista erilaisista osatekijöistä, joten tietyn osatekijän vaikutusta oppimiseen on 

erittäin vaikea tutkia. Vaikka tietyn osatekijän lisääminen opetukseen parantaisi opiskeli-

joiden oppimistuloksia, tällä osatekijällä voi olla joitakin epäsuoria vaikutuksia muihin 

opetuksen osatekijöihin (Viennot ja Kaminski painossa). Tietyn kriittisen episodin pois 

jättäminen voi vaikuttaa opiskelijoiden oppimiseen pelkästään siksi, että opetusjaksossa 

opetuksen sisältöjen ja tavoitteiden jatkuvuus ei toteudu. 

Tutkimuksen siirrettävyys kuvaa tutkimuksen yleistettävyyttä ja siirrettävyyttä toi-

seen kontekstiin. Tätä tutkimusta voidaan luonnehtia kahden erillisen tapauksen tapaustut-

kimukseksi, jossa lukija tekee päätöksen tulosten yleistettävyydestä (Gall ym. 2003). Tä-

män tutkimuksen tulosten siirrettävyyttä on lisätty siten, että tutkimuskonteksti, tutkimuk-

seen osallistuneet henkilöt ja muut tutkimukseen vaikuttaneet seikat on kuvattu mahdolli-

simman tarkasti, jolloin lukija voi päättää, mitkä tutkimuksen osat tai tulokset ovat siirret-

tävissä toiseen kontekstiin. Tutkittavien tapausten eli opetuskokeiluiden tulokset ovat yleis-

tettävissä tutkimuksen sisällä, sillä eri tapauksista saadut tutkimustulokset eivät ole ristirii-

dassa keskenään tai esitutkimusten tulosten kanssa.  

Tämän tutkimuksen kohdalla tutkimuksen siirrettävyys voi koskea voiman momentin 

opetusjaksoa sekä tutkimuksen tuloksia opetusjakson toteutuksesta, opettajan puheen muo-

doista, voiman momentin osaamisen muuttumisesta ja voiman momenttiin liittyvistä vir-

heellisistä käsityksistä. Lisäksi tutkimuksen siirrettävyys voi koskea tutkimuksessa käytet-

tyjä tutkimus- ja analysointimenetelmiä, kuten opetusjakson kriittisten episodien valintaa ja 

käyttöä opetusjakson toteutuksen arvioinnissa. Tutkimuksen hyödynnettävyyttä tarkastel-

laan seuraavassa luvussa.           
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7.5 Tutkimuksen merkitys ja hyödynnettävyys 
 

Milesin ja Hubermanin (1994) mukaan tutkimuksen hyödynnettävyys on osa tutkimuksen 

luotettavuutta ja uskottavuutta. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan fysioterapeuttikoulu-

tuksen fysiikan opetuksen lisäksi hyödyntää muun ammatillisen koulutuksen ja lukion fy-

siikan opetuksessa sekä fysiikan opetuksen tutkimuksessa. Opetus-oppimisjakson tutki-

musperustaisella kehittämismallilla ja opettajan puheen tutkimuksella on merkitystä myös 

yleisesti opetuksen, erityisesti luonnontieteiden opetuksen ja opetuksen tutkimuksen kan-

nalta. Tutkimuksen vaiheet ja tulokset on pyritty raportoimaan siten, että lukija voi tehdä 

päätelmiä tulosten yleistettävyydestä ja sovellettavuudesta muihin opetustilanteisiin ja ope-

tuksen tutkimukseen. 

Tutkimuksessa esitetään, miten opetuksellisen rekonstruktion mallia sovellettiin 

voiman momentin opetusjakson tutkimusperustaisessa kehittämisessä. Koska opetukselli-

sen rekonstruktion malli osoittautui toimivaksi tässä tutkimuksessa, mallia kannattaa sovel-

taa myös muiden opetusjaksojen suunnittelussa ja kehittämisessä. Opetuksellisen rekon-

struktion malli auttaa löytämään opetuksen käytännön toteutuksen ja opiskelijoiden oppi-

misen kannalta tärkeät asiat, joten opettajat voivat käyttää opetuksellisen rekonstruktion 

mallia myös esimerkiksi oppituntien tai tiettyjen asiasisältöjen opetuksen suunnittelussa. 

Voiman momentin opetusjakson kriittisten episodien valinnassa tarkoituksena oli 

löytää opetusjakson toteutuksen ja opiskelijoiden oppimisen kannalta tärkeimmät opetuk-

sen jaksot. Voiman momentin opetusjakson kriittisten episodien esittäminen opettajalle 

annetussa ohjeistuksessa voi auttaa opettajia opetusjakson toteutuksessa ja valmiin ope-

tusmateriaalin käyttämisessä. Kriittisten episodien avulla voidaan korostaa opetusjakson 

tärkeimpiä osia ja niiden toteutusta. Kriittiset episodit auttavat opettajaa tiivistämään ope-

tusta ja keskittymään opiskeltavien asioiden ja opiskelijoiden oppimisen kannalta tärkeisiin 

asioihin. Tämä on erityisen tärkeää ammattikorkeakouluopetuksessa, jossa kontaktiopetuk-

sen määrä on melko vähäinen. 

Opetusjakson kriittisiä episodeja voidaan käyttää hyväksi uuden opetusjakson suun-

nittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Opetusjakson suunnittelussa kriittisten episodien 

sisältöjen ja oppimistavoitteiden pohtiminen voi auttaa hahmottamaan opetusjaksoa ja 

opiskeltavia asioita kokonaisuutena sekä ottamaan huomioon opetusjakson toteutuksen ja 

opiskelijoiden oppimisen kannalta tärkeät asiat. Fysiikan opetuksessa opetusjakson kriittis-

ten episodien valinnassa ja suunnittelussa voidaan opiskeltava aihe ja opetuksen tavoitteet 

huomioon ottaen käyttää hyväksi taulukossa 21 (s. 162) esitettyjä kriittisten episodien si-

sältöjä. Opetusjakson toteutumista voidaan myös arvioida opetusjakson kriittisten episodi-

en perusteella. Tiettyjen opetusjakson tärkeiden opetuksen jaksojen yksityiskohtainen ana-

lysointi voi auttaa koko opetusjakson toteutuksen arvioinnissa.    

Opetusjakson kriittisten episodien valinta voi auttaa valmiin opetusmateriaalin ja eri-

tyisesti opettajalle annettavien tuntisuunnitelmien laatimisessa ja käytössä. Opettajan voi 
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olla helpompi toteuttaa valmista ohjeistusta, mikäli opetusjakson suunnitteluvaiheessa on 

jo valmiiksi pohdittu, mitkä ovat ne opetusjakson toteuttamisen ja opiskelijoiden oppimi-

sen kannalta tärkeimmät jaksot, joihin opetuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Tutkimusperustaisen opetusjakson kriittisten episodien valinnan perustelujen sekä episodi-

en sisältöjen ja oppimistavoitteiden esittäminen voi auttaa opettajaa sitoutumaan valmiin 

opetusmateriaalin käyttämiseen ja tuntisuunnitelmien seuraamiseen uuden opetusjakson 

toteutuksessa. Esimerkiksi Viennot’n ym. (2004) mukaan tutkimusperustaisten opetusjak-

sojen suunnittelussa on olennaista pohtia myös sitä, miten opettajat saadaan toteuttamaan 

opetusjakso valmiin suunnitelman mukaan. Opettajat olisi saatava ymmärtämään, että ope-

tusjakson suunnittelu perustuu tiettyihin hyvin perusteltuihin seikkoihin, jotka heidän on 

otettava huomioon toteuttaessaan opetusjaksoa. Lisäksi on tärkeää vakuuttaa opettajat siitä, 

että kokonaisuudessa myös näennäisesti pienet opetuksen ”kriittiset yksityiskohdat” ansait-

sevat erityisen huomion. ”Kriittiset yksityiskohdat” jäävät usein opettajilta huomaamatta 

siksi, että opettajat eivät hahmota ”kriittisten yksityiskohtien” ja opetusjakson kokonaisuu-

den yhteyttä. (Viennot ym. 2004.) Opetusjakson kriittisten episodien esittäminen voisi aut-

taa opettajia ymmärtämään tiettyjen tärkeiden opetuksen jaksojen ja opetusjakson kokonai-

suuden yhteyden. 

Tutkimuksen avulla kehitettiin valmista opetusmateriaalipakettia, jota opettajat voi-

vat hyödyntää voiman momentin opetuksessa. Opetuskokeilujen opettajien käsitykset voi-

man momentin opetusjaksosta ja opetusmateriaalista vaikuttivat olennaisesti opetusjakson 

ja opetusmateriaalin kehittämiseen. Opetuskokeilujen opettajat eivät osallistuneet opetus-

jakson suunnitteluun, joten heillä oli todellinen valmiin opetusmateriaalin käyttäjien näke-

mys opetusjakson ja opetusmateriaalin toimivuudesta käytännön opetustilanteessa. Ope-

tusmateriaalin kehittäminen todellisten käyttäjien käsitysten perusteella lisää voiman mo-

mentin opetusjakson opetusmateriaalipaketin käyttökelpoisuutta ja sovellettavuutta käy-

tännön opetustyössä. 

Tutkimustuloksia opettajan puheen ohjeistuksen toteuttamisesta ja opettajan puheen 

muodoista eri opetustilanteissa voidaan hyödyntää opettajan puheen ohjeistuksen laatimi-

sessa sekä opettajan puheen eri muotojen tarkoituksenmukaisessa käyttämisessä. Opettajan 

voi olla vaikea seurata valmista opettajan puheen ohjeistusta, mikäli hänellä ei ole riittä-

västi tietoa opettajan puheen eri muodoista ja siitä millaisissa opetustilanteissa eri puheen 

muotoja olisi opetuksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaan hyödyllistä käyttää. Tiettyyn 

opetustilanteeseen tarkoituksenmukaisten opettajan puheen muotojen ja puheen rytmin 

pohtimisessa voidaan käyttää hyväksi opetusjakson kriittisiä episodeja. Koska jokaiselle 

kriittiselle episodille voidaan määrittää omat oppimistavoitteet, myös kriittisissä episodeis-

sa käytettäviä opettajan puheen muotoja voidaan pohtia tarkemmin kuin koko opetusjakson 

opettajan puheen muotoja.         

Tietoisuus opettajan puheen muodoista, puheen rytmistä ja opettajan puheen eri muo-

tojen käyttämisestä opetuksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaan auttaisi kaikkia opettajia 



 

 176  

opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Opettajan puheen eri muotojen tarkoituksenmu-

kaista käyttöä voidaan pitää osana opettajan ammatillista asiantuntijuutta. On kuitenkin 

muistettava, että opettajan on osattava ottaa huomioon opiskelijoiden ajatukset ja kysy-

mykset ja pystyttävä tilanteen mukaan muuttamaan etukäteen suunniteltua puheen muotoa 

tai rytmiä. Tässä tutkimuksessa esimerkiksi opiskelijoiden aloitteet vaikuttivat olennaisesti 

opettajan puheen muotoihin ja rytmiin. 

Tutkimuksen tuloksia voiman momentin osaamisen muuttumisesta ja opiskelijoiden 

voiman momenttiin liittyvistä virheellisistä käsityksistä voidaan fysioterapeuttikoulutuksen 

lisäksi soveltaa fysiikan opetuksessa muussa ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa. 

Opettajan on tärkeää tiedostaa ne tilanteet ja käsitteet, joiden ymmärtämisessä opiskelijoil-

la on vaikeuksia. Tutkimuksessa esiin tulleet voiman momentin oppimisen ongelmakohdat 

ovat yleisiä myös muille kuin fysioterapian opiskelijoille. Esimerkiksi Ortizin ym. (2005), 

Rimoldinin ja Singhin (2005), Viirin (2002) ja Rowlandsin ym. (1998, Rowlands 1997) 

tutkimuksien tulokset ovat hyvin samankaltaisia tämän tutkimuksen tulosten kanssa.  

Tutkimuksesta on fysiikan opettajien lisäksi hyötyä kuntoutusalan opettajille, sillä 

tutkimuksessa tulee esiin fysiikan merkitys fysioterapian käytännön sovelluksissa. Tutki-

mus antaa kuntoutusalan opettajille ajatuksia siitä, miten fysiikan opettajan asiantuntijuutta 

voidaan hyödyntää fysioterapian opetuksessa ja toisaalta auttaa heitä opetuksessaan kiin-

nittämään huomiota fysioterapian sovellusten ymmärtämisen kannalta tärkeisiin fysiikan 

käsitteisiin ja vaikeuksiin, joita opiskelijoilla on näiden käsitteiden ymmärtämisessä.    

Osia tutkimuksesta voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi työfysioterapian ja lääkinnällisen 

harjoitusterapian opetuksessa. 

Voiman momentin opetusjakson opetusmateriaalia ja opetusjaksossa käytettyjä työ-

tapoja voidaan soveltuvin osin käyttää voiman momentin opetuksessa myös muussa kuin 

fysioterapeuttikoulutuksessa. Esimerkiksi nostamiseen liittyvät esimerkit ja tehtävät sopi-

vat kaikkeen ammatilliseen koulutukseen ja lukion fysiikan opetukseen. Opiskelijat voivat 

myös olla kiinnostuneita muista, esimerkiksi kuntosaliharjoitteluun liittyvistä esimerkeistä 

ja tehtävistä. Juutin, Lavosen, Uiton, Bymanin ja Meisalon (2004) tutkimus 7. - 9. luokka-

laisia kiinnostavista fysiikan aihealueista vahvistaa käsitystä siitä, että voiman momentin 

opetusjaksossa esitetyt ihmiskehoon liittyvät esimerkit ja opiskelutehtävät voisivat olla 

kiinnostavia myös muille kuin fysioterapiaopiskelijoille. Tutkimuksen mukaan tytöt olivat 

eniten kiinnostuneita ihmiskehoon liittyvistä fysiikan aiheista. Ihmiskehoon liittyvät aiheet 

oli myös ainoa aihealue, josta tytöt ja pojat olivat lähes yhtä kiinnostuneita. (Juuti ym. 

2004.) 

Williamsin, Stanisstreetin, Spallin, Boyesin ja Dicksonin (2003) tutkimuksessa tulee 

esiin se, että opiskeltavan aiheen merkityksellisyys opiskelijoille vaikuttaa opiskelijoiden 

kiinnostukseen opiskeltavaa aihetta kohtaan. Tutkimuksen mukaan opiskelijat, erityisesti 

tytöt, pitivät biologiaa kiinnostavampana kuin fysiikkaa, mikä Williamsin ym. (2003) mu-

kaan voi johtua siitä, että biologian aiheet liittyvät usein opiskelijoille merkityksellisiin 
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aiheisiin, kuten ihmiskehoon. Muokkaamalla voiman momentin opetusjakson opiskeluteh-

täviä siten, että tehtävien ratkaisu ei vaadi anatomian sanaston tuntemusta, opiskelutehtäviä 

voidaan käyttää esimerkiksi lukion fysiikan opinnoissa. Ihmiskehoon liittyvät tehtävät voi-

sivat auttaa opiskelijoita pitämään voiman momenttia merkityksellisenä aiheena ja lisää-

mään kiinnostusta fysiikan opiskelua kohtaan. 

Lavosen, Juutin, Meisalon ja Bymanin (2005) tutkimus lukion fysiikan opetuksen 

työtavoista vahvistaa ajatusta siitä, että voiman momentin käytännön sovelluksiin liittyvien 

opiskelutehtävien ratkaisu pienissä ryhmissä voi olla käyttökelpoinen työtapa voiman mo-

mentin opiskelussa myös lukiossa. Lavosen ym. (2005) tutkimuksessa selvitettiin, mitä 

työtapoja lukion fysiikan opetuksessa käytetään ja mitä työtapoja opiskelijat haluaisivat 

käytettävän. Tutkimuksen mukaan 49 % opiskelijoista toivoi nykyistä enemmän pienessä 

ryhmässä keskustelua ja noin 40 % opiskelijoista toivoi lisää käsitekarttoja, tehtävien ja 

oppilastöiden tekemistä pienessä ryhmässä sekä erilaisia projekteja. Ratkaistessaan pienis-

sä ryhmissä käytännön tilanteisiin liittyviä opiskelutehtäviä opiskelijat pääsevät keskuste-

lemaan tehtävän ratkaisusta pienissä ryhmissä. Käytännön tilanteisiin liittyviä opiskeluteh-

täviä voitaisiin laatia myös muista fysiikan aiheista. Sovellettaessa työtapaa ammatillisessa 

koulutuksessa opiskelutehtävät voisi laatia siten, että ne liittyvät opiskelijoiden tulevaan 

ammattiin.  

Tällä tutkimuksella on tärkeä merkitys tutkijana toimivan opettajan ammatillisessa 

kehittymisessä. Fysiikan asioiden selvittäminen fysioterapian sovelluksissa on antanut fy-

siikan opettajalle uuden näkökulman kaikkeen fysiikan opetukseen. Erityisesti ammatilli-

sessa koulutuksessa toimivan fysiikan opettajan on hyödyllistä selvittää, missä tilanteissa 

ja mitä fysiikan tietoja opiskelijat tarvitsevat. Vaikka tutkimus on liittynyt fysioterapeutti-

koulutuksen fysiikan opetukseen, tutkimuksen tekeminen hyödyntää myös muuta fysiikan 

opetusta sekä opetusjaksojen suunnittelua ja kehittämistä. Lisäksi tutkijan perehtyminen 

opettajan puheen eri muotoihin ja niiden tarkoituksenmukaiseen käyttöön eri opetustilan-

teissa on antanut uuden näkökulman opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen.  

 

 

7.6 Jatkotutkimushaasteita 
 

Tämän tutkimuksen pohjalta heräsi useita kysymyksiä ja ajatuksia, joihin olisi mielenkiin-

toista saada vastauksia jatkotutkimusten avulla. Mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita ovat 

esimerkiksi kriittisten episodien sovellettavuus uusien opetusjaksojen suunnittelussa ja 

arvioinnissa, voiman momentin opetusjakson soveltaminen muussa kuin fysioterapeutti-

koulutuksessa sekä opettajan puheen vaikutus oppimistavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi 

voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamisen tasojen määrittäminen suuremmalle 

opiskelijajoukolle voisi antaa mielenkiintoista lisäinformaatiota opiskelijoiden osaamisen 

tasoista ja esimerkiksi siitä, vaikuttaako jonkin tietyn aiheen osaaminen toiseen voiman 
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momenttiin liittyvän aiheen osaamiseen. Loppukyselyä ja osaamisen tasojen kuvauksia 

voitaisiin tarvittaessa muokata ja tarkentaa tämän tutkimuksen ja jatkotutkimusten perus-

teella. 

Tässä tutkimuksessa opetusjakson kriittisten episodien valintaa ja toteutusta käytet-

tiin yhtenä tapana selvittää ja analysoida opetusjakson toteutuksen ja opiskelijoiden oppi-

misen kannalta tärkeimpiä opetusjakson episodeja. Jatkotutkimusten avulla olisi hyödyllis-

tä selvittää, miten kriittisiä episodeja voidaan käyttää hyväksi uusien opetusjaksojen ja 

opettajille laadittavan opetusmateriaalin suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Oli-

si myös mielenkiintoista tietää, auttaako opetusjakson kriittisten episodien esittäminen o-

pettajia soveltamaan valmista tutkimuksen avulla laadittua opetusmateriaalia. Samalla voi-

taisiin pohtia kriittisten episodien ja kriittisten episodien valintaperusteiden kehittämistä 

siten, että kriittisiä episodeja voidaan käyttää hyväksi mahdollisimman monen eri aiheen ja 

aineen opetuksessa. Jatkotutkimuksissa voitaisiin myös pohtia sitä, millaisella tutkimusase-

telmalla olisi mahdollista selvittää tietyn kriittisen episodin vaikutusta opiskelijoiden op-

pimiseen opiskelijoiden oppimistulosten perusteella. 

Tämän tutkimuksen yhtenä tarkoituksena oli, että voiman momentin opetusjaksoa ja 

tutkimuksen tuloksia voidaan fysioterapeuttikoulutuksen lisäksi soveltaa fysiikan opetuk-

sessa lukiossa ja muussa ammatillisessa koulutuksessa. Jatkotutkimuksissa olisi mielen-

kiintoista selvittää tarkemmin, miten opetusjakson soveltaminen esimerkiksi lukiossa vai-

kuttaa opiskelijoiden kiinnostukseen fysiikan opiskelua kohtaan ja voiman momenttiin 

liittyvien aiheiden oppimiseen. Lukion fysiikan opettajien avulla voiman momentin opetus-

jaksoa ja opetusmateriaalia voitaisiin kehittää lukion fysiikan opetukseen sopivaksi. 

Kriittisten episodien opettajan puheen muotojen analysointi herätti mielenkiinnon 

tutkia tarkemmin opettajan puheen muotojen ja opettajan puheen rytmin vaikutusta opiske-

lijoiden oppimiseen ja oppimistavoitteiden saavuttamiseen. Jatkotutkimukselle melkoisena 

haasteena voidaan pitää sen selvittämistä, millaisella tutkimusasetelmalla opettajan puheen 

muotojen vaikutusta oppimistavoitteiden saavuttamiseen voitaisiin selvittää. Opettajan 

puheen muotoja eri opetustilanteissa olisi mielenkiintoista pohtia myös esimerkiksi otta-

malla huomioon Myhillin ja Warrenin (2005) esittämät ajatukset siitä, miten opettaja voi 

puheellaan joko tukea tai estää opiskelijan oppimista.                         
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Liite 1. Alkukysely. 
 
 
Niina Nurkka    Kysely (1) 
Jyväskylän yliopisto     
Fysiikan laitos      
 
 
Kyselyn tarkoituksena on selvittää voiman ja voiman momentti -käsitteen ymmärtämiseen 
liittyviä ongelmakohtia. Kyselyn avulla selvitetään opiskelijoiden lähtötaso. Kyselyn tu-
loksia käytetään voiman momentin opettamisen kehittämistä koskevassa väitöskirjatutki-
muksessani. Tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti eikä tutkimuksessa mainita tut-
kimukseen osallistuneiden nimiä. Kyselyssä on kolme osaa, joihin kaikkiin toivon Sinun 
vastaavan. Kiitos vastauksestasi! 

 
 
Nimi: __________________________________ 
 
 
I OSA: 
 
 
1. Ikä:        ______ vuotta 
 
 
2. Sukupuoli (rengasta vastauksesi):           
 

1    nainen     2   mies 
 
 
3. Fysioterapian opintoja edeltävä tutkinto. Voit tarvittaessa valita useamman kohdan. 

Rengasta vastauksesi. 

  
1    ylioppilastutkinto   
2 lähihoitajan tutkinto 
3 jokin muu toisen asteen tutkinto, mikä? ___________  
4 jokin muu tutkinto, mikä? ______________________ 

 
  
4. Aikaisemmat fysiikan opinnot peruskoulun jälkeen. Voit tarvittaessa valita useamman 

kohdan. Rengasta vastauksesi.  
 

1 lukiossa 
kurssien lukumäärä: ________ 

2  lähihoitajakoulutuksessa 
opintoviikkojen lukumäärä: ________ 

3 muut opinnot 
missä ja kuinka paljon: ________________ 
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II OSA: 
 
 
5. Millaisia kokemuksia ja muistoja sinulla on fysiikan opiskelusta peruskoulussa ja mah-

dollisista peruskoulun jälkeen suorittamistasi fysiikan opinnoista? 
 
   

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
 
6. Mihin ajattelet fysioterapeuttina tarvitsevasi fysiikan tietoja? 
 
 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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III OSA: 
 
 
7. Voima on yksi fysiikan keskeisistä käsitteistä. Määrittele omin sanoin, mitä tarkoitetaan 

voimalla. 
 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
8. Mitkä seuraavista sanoista vastaavat parhaiten käsitettä voima? (Voit valita useamman 

kuin yhden vaihtoehdon.) 
 

     a) työntö   b) paine  c) veto 
     d) energia  e) vauhti  f) liike 

     
 
9. Henkilö makaa liikkumatta selällään vuoteessa. Mikä tai mitkä seuraavista voimista vai-

kuttaa/vaikuttavat henkilöön? 
 a) Vain painovoima alaspäin. 
 b) Painovoima alaspäin ja vuoteen aiheuttama voima ylöspäin. 

c) Painovoima alaspäin, vuoteen aiheuttama voima ylöspäin ja ilman paineen 
aiheuttama voima alaspäin. 

d) Painovoima alaspäin, vuoteen aiheuttama voima ylöspäin ja ilman paineen 
aiheuttama voima ylöspäin. 

e) Ei mikään edellä mainituista, sillä henkilö on paikallaan vuoteessa, jolloin 
siihen ei vaikuta mitään voimia.  

 
 
10. a) Piirrä alla olevaan kuvaan mihin kohtaan ja mihin suuntaan arvioit käsivarren paino-

voiman vaikuttavan.  
       
 

 
 
b) Mitä nimitystä käytetään painovoiman vaikutuskohdasta? 
 
    __________________________________________________ 

 
   

c) Arvioi, kuinka suuri painovoima käsivarteen vaikuttaa, kun käsivarren massa  on 
noin 5 kg. 

 
           Vastaus: _________________ 
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 11. Alla olevissa kuvissa tanko on tuettu keskipisteestään. Tankoon on ripustettu punnuk-
sia, joiden massa on 100 g. Suluissa oleva numero kertoo, kuinka monta punnusta tan-
koon on ripustettu.   

 
a) Kuvassa 1 tanko on tasapainossa. Oikeanpuoleisia punnuksia siirretään yhden välin 

verran oikealle (kuva 2). Piirrä kuvaan 2, mihin kohtaan vasemmanpuoleiset pun-
nukset on asetettava, jotta tanko olisi edelleen tasapainossa. 

 
 
 
                      (2)                          (4)                                                                    (4) 
 
  
              
                                    Kuva 1                                          Kuva 2 
       Perustelu: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  

 
 

b) Kuinka monta punnusta täytyy ripustaa alla olevassa kuvassa nuolen osoittamaan 
naruun, jotta tanko olisi tasapainossa? 

 
                                                                                     

                  
                   ? 
                (5) 
 
 

Perustelu: 
_____________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 
 
 
 

c) Mihin kohtiin ripustaisit tangon vasemmalle puolelle kolme ja oikealle puolelle nel-
jä punnusta, jotta tanko olisi tasapainossa? Piirrä vastauksesi alla olevaan kuvaan.  

 
 
 
 
           
 
 
       
       Perustelu: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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12. Alla esitetyissä tilanteissa ohut tanko on tuettu keskipisteestään. Punnuksien massat on 
esitetty kilogrammoina ja narut ovat erittäin kevyitä. Tanko pidetään aluksi paikallaan 
kuvan osoittamassa asennossa ja sitten tanko päästetään irti hyvin varovasti vaikutta-
matta tangon liikkeeseen. Kuvaile, mitä eri tilanteissa tapahtuu tangon irrottamisen 
jälkeen. Perustele vastauksesi. 

 
           a)                                              b)  

             
 
 
                                    
         
 
        
          _____________________________         _____________________________                                                
          _____________________________         _____________________________ 

   _____________________________         _____________________________ 
 
       c)           d) 
         
 
 
 
 
 
                      

    _____________________________         _____________________________                                                
           _____________________________         _____________________________ 

    _____________________________         _____________________________ 
 
                                                                                                                        
                                                                                                                                            
13. Piirrä alla olevaan kuvaan voiman F vaikutussuora ja vaikutussuoran kohtisuora etäi-

syys pisteestä O.  
 
 
                                                 
                                              O  ●   
 
                                         
 
                                                                                               F 
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Liite 2. Loppukysely. 
 
Niina Nurkka    Kysely (2) 
Jyväskylän yliopisto                                      
 
Kyselyn avulla selvitetään voiman momentti -käsitteen oppimista. Kyselyn tuloksia käyte-
tään voiman momentin opettamisen kehittämistä koskevassa väitöskirjatutkimuksessani. 
Tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti eikä tutkimuksessa mainita tutkimukseen 
osallistuneiden nimiä. Kyselyssä on kaksi osaa, joihin molempiin toivon Sinun vastaavan.  
 
Nimi: __________________________________ 
 
I OSA: 
 
1. Mitkä seuraavista sanoista vastaavat parhaiten käsitettä voima? (Voit valita useamman 

kuin yhden vaihtoehdon.) 
 

     a) työntö   b) paine  c) veto 
     d) energia  e) vauhti  f) liike 

    
2. Henkilö makaa liikkumatta selällään vuoteessa. Mikä tai mitkä seuraavista voimista vai-

kuttaa/vaikuttavat henkilöön? 
 a) Vain painovoima alaspäin. 
 b) Painovoima alaspäin ja vuoteen aiheuttama voima ylöspäin. 

c) Painovoima alaspäin, vuoteen aiheuttama voima ylöspäin ja ilman paineen 
aiheuttama voima alaspäin. 

d) Painovoima alaspäin, vuoteen aiheuttama voima ylöspäin ja ilman paineen 
aiheuttama voima ylöspäin. 

e) Ei mikään edellä mainituista, sillä henkilö on paikallaan vuoteessa, jolloin 
siihen ei vaikuta mitään voimia.  

 
3. Seuraavissa kuvissa tanko on tuettu keskipisteestään. Tankoon on ripustettu punnuksia, 

joiden massa on 100 g. Suluissa oleva numero kertoo, kuinka monta punnusta tankoon 
on ripustettu.   

 
  a) Kuinka monta punnusta ripustaisit nuolen osoittamaan naruun, jotta tanko olisi  tasa-

painossa? 
 
       Vastaus: ________  

 
 
                     ?  
              (2)                                                  
 
       
      Perustelu: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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b) Mihin kohtaan ripustaisit kaksi punnusta, jotta tanko olisi tasapainossa? Piirrä vas-
tauksesi alla olevaan kuvaan. 

 
 
 
                                                 
                                              (3) 
 
 
 
       Perustelu: 

_________________________________________________________________       
_________________________________________________________________ 

 
 

c) Mihin kohtaan tankoa ja kuinka monta punnusta ripustaisit kuvassa olevien punnus-
ten lisäksi tankoon, jotta tanko olisi tasapainossa? Kuvassa olevia punnuksia ei saa 
siirtää. Piirrä vastauksesi alla olevaan kuvaan.  

 
 
 
 
        (4)                   (3)       
 
 
       
       
      Perustelu: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 

d) Kuinka suurella voimalla F sinun on vedettävä kuvassa merkitystä kohdasta, jotta 
tanko olisi tasapainossa?  

                               Vastaus:  _______________ 
 
 
 
 
               (4)                    F               

       
 
 
       
    
      Perustelu: 

_____________________________________________________________________       
_____________________________________________________________________ 
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4. Alla esitetyissä tilanteissa tanko on tuettu keskipisteestään. Punnuksien massat on esitet-
ty kilogrammoina ja narut ovat erittäin kevyitä. Tanko pidetään aluksi paikallaan kuvan 
osoittamassa asennossa ja päästetään sitten irti. Kuvaile, mitä eri tilanteissa tapahtuu. 
Perustele vastauksesi. 

 
      a)          b)  

             
 
 
                                       
         
  
        
        
       ______________________________            _____________________________                                                
       ______________________________            _____________________________ 

  ______________________________            _____________________________ 
 
 
5. Alla esitetyissä tilanteissa tanko on tuettu keskipisteestään. Tankoon vaikuttaa saman-

suuruiset voimat F kuvassa esitetyllä tavalla. Kuvaile, mitä eri tilanteissa tapahtuu. Pe-

rustele vastauksesi. 
 
       a)                                        b)              
 
                                                                                    

                                                  
 
        
           
 
       ______________________________            _____________________________                                        
       ______________________________            _____________________________ 

  ______________________________            _____________________________ 
 
 
6. Piirrä alla olevaan kuvaan voiman F vaikutussuora ja vaikutussuoran kohtisuora etäisyys 

pisteestä O.  
 
                                                 
                                              O  •   
 
                                         
 
                                                                                            F 
                               
 

F 
F 

F 

F 
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7. Mies, jonka ylävartalon massa on noin 50 kg, istuu tuolilla. Istuma-asennossa miehen 
ylävartaloon vaikuttavan painovoiman vaikutussuora kulkee noin 15 cm:n päässä L3-
nikaman keskikohdasta. Kuinka suuren lihasvoiman miehen selkälihasten on tuotetta-
va, jotta hän pystyy istumaan selkä suorana tasapainossa? Lihasten kiinnityskohdan 
voidaan arvioida olevan noin 5 cm:n päässä L3-nikaman keskikohdasta. Piirrä lisäksi 
kuva, johon merkitset tehtävän ratkaisussa tarvittavat tiedot.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. a) Piirrä alla olevaan kuvaan kyynärvarteen vaikuttava painovoima ja painovoiman 

momentin vipuvarsi. 
 
    b) Kuinka kyynärvarren painovoiman momentti muuttuu, kun käden asento muuttuu 

siten, että kyynärvarsi on 90 asteen kulmassa olkavarteen nähden? Miten tämä muutos 
vaikuttaa käden paikallaan pitämiseen tarvittavaan lihasvoimaan (Fm)? Perustele vas-

tauksesi. 
 
 
 
 
 
    c) Kuinka hauislihaksen kiinnityskohdan etäisyys kyynärnivelestä (kuvassa lm) vaikuttaa 

siihen, kuinka suuri lihasvoima Fm tarvitaan pitämään käsi alla olevan kuvan mukai-
sesti paikallaan? Perustele vastauksesi. 
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9. Selitä, miten oman ryhmäsi opiskelutehtävässä (Herra Selänpää työtavat, Rouva 
Jäykkälän kuntoutus, Jalkapalloilija Ilpo Pilkun kuntoutus, Herra Mäntylän työ-
asento tai Vieno Kainosen lannerangan stabiliteetin parantaminen) henkilön asento 
vaikutti lihasten tuottamaan voimaan ja nivelten kuormitukseen. Perustele vastauk-
sesi voiman momentin ja momenttiehdon avulla.   

 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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II OSA: 

 
Ryhmätyön nimi: _______________________________________________ 
 
 

10. Arvioi voiman momentin opetusjaksoa ja työtapaa siten, että mainitset kolme myön-
teisintä (+) ja kolme kielteisintä asiaa (-): 

  
 +   ____________________________________________________________________ 

 +   ____________________________________________________________________ 

     +   ____________________________________________________________________ 

-    ____________________________________________________________________ 

-   ____________________________________________________________________ 

-   ____________________________________________________________________ 

 

11. Arvioi omin sanoin seuraavia voiman momentin opiskelun työtapaan liittyviä asioita: 
 

a) opiskelutehtävät 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

b) opettajan antama oppimateriaali 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________ 
 

c)   kokeellinen työskentely tasapainotangon ja pyörivän levyn avulla 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________ 
 

d) kokeellinen tutkimustehtävä (viivotintehtävä) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 



 

 202  

e)   ryhmän työskentely ja opettajan osuus ryhmän työskentelyssä  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

            ___________________________________________________________________ 
 

f) opiskelutehtävien ratkaisujen esitykset ja loppuyhteenveto 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

12. Miten voit fysioterapeuttina toimiessasi soveltaa voiman momenttiin liittyviä asioita?  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
13. Anna alla esitetyille voiman momentin opetusjaksoon liittyville asioille yleisarvosana-

asteikolla 1 - 5. Ympäröi valitsemasi arvosana. 
 
Oma aktiivisuus opiskelussa  1 2 3 4 5 

Motivoituminen opiskeluun  1 2 3 4 5 

Oman ryhmän toiminta  1 2 3 4 5 

Kokeellinen työskentely  1 2 3 4 5 

Peruskäsitteiden oppiminen  1 2 3 4 5 

Sovellusten oppiminen  1 2 3 4 5 

Oppimateriaali  1 2 3 4 5 

Opettajajohtoiset opetustilanteet  1 2 3 4 5 

Ryhmien ohjaus  1 2 3 4 5 

Muiden ryhmien esitykset  1 2 3 4 5 

Tutkijan antama informaatio  1 2 3 4 5 
tutkimuksesta  
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Liite 3. Toisen opetuskokeilun tuntiarviointien tehtävät.  
 
 
1. kaksoistunti: 
 
Piirrä alla olevaan kuvaan mihin kohtaan ja mihin suuntaan arvioit käsivarren painovoiman 
vaikuttavan. 
 
 
 
 
 
 
 
Kerro kolme tärkeintä asiaa/oivallusta, mitkä jäivät mieleen tällä tunnilla? 
 
 
 
2. kaksoistunti: 
 
Mihin kohtiin ripustaisit tangon vasemmalle puolelle kolme ja oikealle puolelle neljä pun-
nusta, jotta tanko olisi tasapainossa? Piirrä vastauksesi alla olevaan kuvaan.  
 
 
 
 
 
           
 
 
       
 Perustelu:_______________________________________________________________     
_______________________________________________________________________ 
 
 
Piirrä alla olevaan kuvaan punnuksiin vaikuttavat painovoimat ja punnuksiin vaikuttavien 
painovoimien vipuvarret. Punnuksen massa on 2 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerro kolme tärkeintä asiaa/oivallusta, mitkä jäivät mieleen tällä tunnilla? 
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3. kaksoistunti: 
 
Kerro kolme tärkeintä asiaa/oivallusta, mitkä jäivät mieleen tällä tunnilla. 
 
Mitkä asiat ryhmäsi opiskelutehtävässä tuntuvat vielä vaikeilta? 
 
 
 
4. kaksoistunti: 
 
Kerro lyhyesti mielipiteesi jokaisen ryhmän opiskelutehtävän ratkaisusta ja ratkaisun esi-
tyksestä (huom! myös oman ryhmäsi esityksestä).  Mieti, mitä opit ja mitä jäi parhaiten 
mieleen esityksestä, tehtävästä tai tehtävän ratkaisusta.  
 
Rouva Jäykkälän kuntoutus 
Herra Selänpään työtavat 
Jalkapalloilija Ilpo Pilkun kuntoutus 
Vieno Kainosen lannerangan stabiliteetin parantaminen 
Herra Mäntylän työasento 
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Liite 4. Esimerkkejä opettajan puheen luokittelusta. 
 

Esimerkki 1. Koodaustaulukon merkinnät. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

I #LP: Vähän olla pohdittu jo tota voiman momenttia. Onko jonkun 
puhelin äänettömällä, mutta värinä? Tota, missä tota fysioterapiassa 
voidaan miettiä, että tarvitaan tai voidaan soveltaa tämmöstä voiman 
momenttia? Voiman momentti kuvaa sitä tuolla lukee, ilmaisee sitä 
voiman vääntövaikutusta sen kappaleen pyörimisliikkeessä.   

AD 

    
2 
 

R #LT1OP2: No, esimerkiksi kun testataan lihaksia, ni se antaa sen kun 
ottaa pitkän varresta kiinni, ni joudutaan käyttää isompaa voimaa vas-
tustaa ja sit toine on lähempää ni. 

 

    
3 E #LP: Joo.  AD 
  I-R-E  

4  #LP: Elikkä tavallaan tämmönen, ku tehdään joku ohjelmaa tai kun-
toutuksessa, terapeuttisessa harjoittelussa, se että miten me vastuste-
taan asiakasta, mistä kohdin vastustetaan, minkä takia. Toisaalta tai sit 
jo on joku mansetti, joka laitetaan tähän käteen tai mihin kohtaan me 
laitetaan se. 

TP 

    
5 I #LP: Mitä muita? Siinä Anneli anto hyvän esimerkin. Tuleeks mie-

leen sitte muita sen pohjalta? Mihin muuhun vois liittyä? Yks ryhmä 
teki sen EMG-tehtävän siitä nostosta. Voiskos siihen jotenkin ajatella? 
Ketkä oli siinä? Ella ja Jaana ja muutkin ketkä oli kuullu ni, jos muis-
tatte ni.   

DD 

    
6 R #LT1OP1: Työergonomia.  
    

7 F #LP: Työergonomia. Osaatko antaa esimerkkii?  
    

8 R #LT1OP1: No, just se selän nosto. Väärä nostotapa ja oikee nostotapa.   
    

9 F #LP: Joo. Miten siinä vois vielä miettii tätä?  
    

10 R #LT1OP1: Mihin kohtaan se taakka tulee väärällä tavalla ni.  
    

1. sarake: 
puheenvuo-
ron numero 

2. sarake:  
dialogiyksiköissä käyte-
tyn puheen muoto: 
I = opettajan aloite, SI = 
opiskelijan aloite, F = 
palaute, R = vastaus, E = 
arvioiva palaute 
 

3. sarake:  
puheenvuoro: 
#LP = opettajan 
puheenvuoro, 
#LT- ja #LRH -
alkuiset ovat opiske-
lijoiden puheenvuo-
roja 

4.sarake: 
puheen luokittelu; 
koodi merkitään jokai-
sen dialogiyksikön 
ensimmäisen ja vii-
meisen puheenvuoron 
kohdalle 

Dialogiyksikkö; merkitään jokai-
sen dialogiyksikön loppuun. Seu-
raavasta puheenvuorosta alkaa 
uusi dialogiyksikkö. 
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11 R #LT1OP11: Kappaleen suhde siihen ihmiseen.  
    

12 E #LP: Joo, elikkä kappaleen suhde.  DD 
  I-R-F-R-F-R-E  

 

Opettajan puheenvuoro on jaettu kahteen eri puheenvuoroon silloin, kun puheenvuoron 

alkuosa päättää edellisen dialogin ja loppuosa aloittaa uuden dialogin (esimerkki 1, pu-

heenvuorot 3 ja 4). Vaikka opettajan ohjaama dialoginen keskustelu ei sisällä arvioivaa 

palautetta, dialogiyksikkö, jossa käydään dialogista keskustelua voi kuitenkin loppua opet-

tajan arvioivaan puheenvuoroon ennen uuden dialogiyksikön alkua (esimerkki 1, puheen-

vuoro 12).     
 
Esimerkki 2. Kaksi peräkkäistä opiskelijan aloitteen aloittamaa dialogiyksikköä SI-E. 
 

SI #LT3OP11: Nii, sä tarkotat niiku tässä asennossa? SQ 
   
 #LP: Mitä?  
   
 #LT3OP11: Siinä asennossa, ku se käsi on alempana.  
   

E #LP: Joo, elikkä äskönen tilanne oli se näin ja sitte nyt laskettiin tätä kyy-
närvartta alaspäin. 

AD 

 SI-E  
SI #LT3OP11: Mut eikö nii, että ku sieltä taas nostetaan, ni sillonhan vipu-

varsi vissii taas pitenee ja tarvii enemmän niikö?  
SQ 

   
E #LP: Joo.  AD 
 SI-E  

   
 
Esimerkki 3. Opiskelijan aloite ja aloitteen jälkeen käyty opettajan ohjaama dialoginen 
keskustelu. Dialogiyksikkönä SI-F-R-F-R-F-. 
 
SI #LRHOP5: Entäs sitte, jos se on tälläsessä asennossa se käsi?  SQ 
   
F #LP: Mira kysyy, jos käsi on tämmösessä asennossa. DD 
   
R #LRHOP5: Jos se on vähän niiku suoremmassa, ni sit mä vaan mietin sitä 

siihen meiän kuvaan.  
 

   
F #LP: Nii.  
   
R #LRHOP5: Ni, vaihtuukse se sitte tavallaan toi? Toi tukipistehän on kyy-

närpää tossa.  
 

   
F #LP: Jos tätä liikettä tehdään, joo.  
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R #LRHOP5: Tässähän se on tavallaan niiku samassa asennossa, mutta se on 

vaan täällä. Et sit ku se tulee. 
 

   
F #LP: Tukipiste jos on tässä edelleen ja, ni mitä sit painopistettä. No, mihin 

te laittaisitte sen? 
 

   
 #LRHOP5: En mä kyllä sano enää yhtään mitään.   
   
R #LT1OP2: Siihen samaan kohtaan, koska se massa ei muutu, eikä se mas-

sa niiku liiku.  
 

   
F #LP: Joo.  
   
R #LRHOP5: Jos tossakii on tavallaan toi.  
   
E #LP: Joo. Anneli vastas siihe. Samaan kohtaan tulee painopiste. DD 
 SI-F-R- F-R- F-R- F-R- F-R-E  

 
 
Esimerkki 4. Dialogin sisällä oleva dialogi (sisennetty). Ennen ja jälkeen sisennyksen ole-
vat puheen muodot ovat samaa dialogia.  
 
I LP: Mikä tässä on tukipiste? AD 
   
SI LT1OP2: Onks se toi kyynärvarren liike?  SQ 
   
 LP: Mitä Janita sano?  
   
 LT1OP2: Et onks nyt kyseessä toi kyynärvarren liike?  
   
E LP: Joo.  AD 
   
 #LP: Elikkä on täällä käsi. Kyse on täältä liikkeestä. Nyt kun tarkas-

tellaan, tosiaan tarkastellaan sellasia isometrisiä tilanteita elikkä tää 
on yksittäinen tilanne. 

TP 

   
 LP: Mikä tässä oli se tukipiste?  
   
R LT1OP13: Kyynärnivel.  
   
R LT1OP2: Kyynärnivel.  
   
E LP: Kyynärnivel, joo. AD 
 I-(SI-E-)-R-E  
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Esimerkissä 4 opettajan ohjaama autoritaarinen keskustelu alkaa opettajan aloitteella I. 

Tämän jälkeen opiskelija esittää tarkentavan kysymyksen SI. Opettaja vastaa opiskelijan 

tekemään aloitteeseen autoritaarisesti AD. Autoritaarista vastausta seuraa lyhyt opettajan 

esitys, minkä jälkeen opettajan aloittama autoritaarinen keskustelu jatkuu. Dialogiyksikkö-

nä tässä tapauksessa on I-(SI-E-)-R-E, missä suluissa oleva SI-E on dialogiyksikön sisällä 

oleva dialogi.  

 



 

 209  

Liite 5. Voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamisen tasojen kuvaukset. 
 
 
 

 

Painopiste ja painovoima 

Tasot Alkukysely  
tehtävät 10 ja 12 d 

Loppukysely  
tehtävät 3 d, 7, 8 a (ja 9) 

Nollataso 
 

Painovoimaa ei piirretty, laskettu tai seli-
tetty oikein kummassakaan tehtävässä. 

Painovoimaa ei piirretty, laskettu tai seli-
tetty oikein yhdessäkään tehtävässä.  

1. taso 
  

Tehtävässä 10 piirretty yksi painovoima 
vaikuttamaan alaspäin, mutta ei painopis-
teeseen  
tai  
piirretty useampi kuin yksi painovoima 
vaikuttamaan alaspäin, mutta mikään 
painovoimista ei vaikuta painopisteeseen 
tai  
painovoima piirretty vaikuttamaan vää-
rään suuntaan, mutta painovoima laskettu 
oikein. 

Yksi tehtävä oikein tehtävistä 3 d, 7 ja 8 a 
(painovoima piirretty tai laskettu oikein, 
vaikka tehtävä ei välttämättä muuten 
oikein). 
 
(8 a -tehtävään voi olla piirretty kaksi 
painovoimaa, joista toinen vaikuttaa kyy-
närvarren painopisteeseen ja toinen käm-
menen painopisteeseen.) 
 

2. taso Tehtävässä 10 painovoima piirretty oikein 
tai  
painovoima piirretty vaikuttamaan alas-
päin, mutta ei painopisteeseen ja paino-
voima laskettu oikein (vastaus hyväksytty 
myös ilman yksikköä, jos 10 b-kohta 
oikein) 
tai  
piirretty useampi kuin yksi painovoima, 
joista yksi vaikuttaa painopisteeseen   
tai 
painovoima piirretty ja laskettu oikein, 
mutta 12 d-kohdassa selitetty alempaan 
punnukseen vaikuttava suuremman pai-
novoiman. 

Kaksi tehtävää oikein tehtävistä 3 d, 7 ja 
8 a (painovoima piirretty tai laskettu 
oikein, vaikka tehtävä ei välttämättä muu-
ten oikein). 
 
(8 a -tehtävään voi olla piirretty kaksi 
painovoimaa, joista toinen vaikuttaa kyy-
närvarren painopisteeseen ja toinen käm-
menen painopisteeseen.) 
 

3. taso Tehtävässä 10 painovoima piirretty ja 
laskettu oikein  
ja 
12 d -kohdassa ei selitetty alempana ole-
vaan punnukseen vaikuttavan suuremman 
painovoiman. 

Tehtävien 3 d ja 7 painovoimat laskettu 
oikein ja tehtävässä 8 a painovoima piir-
retty oikein (voi olla piirretty kaksi pai-
novoimaa, joista toinen vaikuttaa kyynär-
varren painopisteeseen ja toinen kämme-
nen painopisteeseen)  (tehtävien ratkaisut 
ei välttämättä muuten oikein). 

4. taso eli 
sovellustaso 

Alkukyselyssä ei sovellustason tehtäviä. 3. tason vaatimusten lisäksi tehtävässä 7 
painovoima piirretty oikein. 

 

 

Joissakin tapauksissa tehtävän 9 vastauksia on käytetty opiskelijan osaamisen tason määrit-

tämisen tukena.  
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Voiman vaikutussuora 

Tasot Alkukysely  
tehtävä 13 

Loppukysely  
tehtävät  (4, 5,) 6, 8 a, 7 ja 9 

Nollataso 
 

Voiman vaikutussuora piirretty väärin tai 
ei piirretty voiman vaikutussuoraa.  

Tehtävässä 6 voiman vaikutussuora piir-
retty väärin tai ei piirretty voiman vaiku-
tussuoraa 
ja 
ei piirretty voiman vaikutussuoraa tehtä-
vässä 8 a. 

1. taso 
  

Johonkin kohtaan (ei voiman jatkeeksi) 
piirretty voiman suuntainen viiva tai 
nuoli.  

Tehtävässä 6 johonkin kohtaan (ei voi-
man jatkeeksi) piirretty voiman suuntai-
nen viiva tai nuoli 
ja 
ei piirretty voiman vaikutussuoraa tehtä-
vässä 8a. 

2. taso Vaikutussuora piirretty oikein (tehtävä ei 
välttämättä muuten oikein). 

Tehtävässä 6 voiman vaikutussuora piir-
retty oikein (tehtävä ei välttämättä muu-
ten oikein) 
ja 
ei piirretty voiman vaikutussuoraa tehtä-
vässä 8a.  

3. taso Alkukyselyssä ei 3. tason tehtäviä. Tehtävässä 6 voiman vaikutussuora piir-
retty oikein (tehtävä ei välttämättä muu-
ten oikein) 
ja 
tehtävässä 8 a ei piirretty painovoiman 
vaikutussuoraa, mutta piirretty vaikutus-
suoran suuntainen pystysuora viiva tuki-
pisteestä alaspäin tai tehtävässä 8a ei 
piirretty voiman vaikutussuoraa, mutta 
tehtävässä 7 piirretty voiman vaikutus-
suora. 

4. taso eli 
sovellustaso 

Alkukyselyssä ei sovellustason tehtäviä.  Tehtävässä 6 voiman vaikutussuora piir-
retty oikein (tehtävä ei välttämättä muu-
ten oikein) 
ja  
tehtävässä 8 a voiman vaikutussuora 
piirretty oikein tai piirtämällä tai sanalli-
sesti osoitettu voiman vaikutussuoran 
ymmärtäminen tehtävissä 7 tai 9 (mikäli 
tehtävässä 8 a ei piirretty voiman vaiku-
tussuoraa vaan tukipisteestä alaspäin 
kulkeva pystysuora viiva). 

 
 

Joissakin tapauksissa tehtäviä 4 ja 5 on käytetty opiskelijan osaamisen tason määrittämisen 

tukena.  
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Vipuvarsi 

Tasot Alkukysely  
tehtävät 11 ja 12 

Loppukysely  
tehtävät 3 d, 4, 5, 7, 8 a ja 8 b 

Nollataso 
 
 

Tehtävässä 12 ei mainintaa punnusten 
etäisyyden vaikutuksesta tilanteeseen eikä 
myöskään tehtävän 11 vastauksissa selke-
ää selitystä punnusten etäisyyden vaiku-
tuksesta.  

Ei missään tehtävässä oikeaa selitystä 
etäisyyden/vipuvarren vaikutuksesta 
tilanteeseen. 

1. taso 
 
  

Vähintään yhdessä tehtävän 12 a-, b- tai 
c-kohdassa mainittu etäisyyden vaikutus 
oikein  
tai  
tehtävässä 12 mainittu etäisyyden vaiku-
tus useammassa kuin yhdessä kohdassa, 
mutta selitys sisältää selvästi virheellisen 
käsityksen vipuvarresta (esim. narun 
pituus on vipuvarsi tai vastaus perusteltu 
narun pituuden avulla) 
tai 
tehtävässä 12 ei mainintaa etäisyyden 
vaikutuksesta, mutta tehtävän 11 kaikissa 
kohdissa etäisyyden vaikutus selitetty 
oikein. 

Etäisyys selitetty, mainittu tai  otettu 
muuten huomioon yhdessä tai kahdessa 
tehtävässä (ei välttämättä kohtisuora 
etäisyys)  
tai 
tehtävät 8 a ja 8 b oikein, mutta muuten 
selkeästi virheellinen käsitys vipuvarresta 
(esim. narun pituus on vipuvarsi). 

2. taso 
 
 

Vähintään kahdessa tehtävän 12 a-, b- tai 
c-kohdassa mainittu etäisyyden (ei vält-
tämättä kohtisuora etäisyys) vaikutus 
oikein ja lisäksi tehtävän 11 perustelut 
tukevat vastauksia ja tehtävä 12 d oikein  
tai 
tehtävän 12 a-, b- ja c-kohdissa mainittu 
etäisyyden vaikutus (ei välttämättä koh-
tisuora etäisyys) oikein ja tehtävän 12 d 
vastaus virheellinen, mutta virhe ei johdu 
etäisyyden vaikutuksesta.  

Tehtävissä 4 a, 4 b ja 5 a selitetty tai 
mainittu etäisyys/vipuvarsi (ei välttämättä 
kohtisuora etäisyys) oikein 
tai 
tehtävän 8 a- ja b-kohdat oikein eikä 
muissa tehtävissä virheellisiä selityksiä  
tai 
selitetty tai mainittu etäisyys (ei välttä-
mättä kohtisuora etäisyys) oikein vähin-
tään kolmessa tehtävässä.  

3. taso 
 
 

Tehtävän 12 b- ja c-kohdissa vipuvarsi 
ymmärretty voiman vaikutussuoran koh-
tisuorana etäisyytenä tukipisteestä.   

Tehtävissä 4 a, 4 b ja 5 a ei virheellistä 
selitystä vipuvarresta/etäisyydestä 
ja 
tehtävässä 5 b selitys/perustelu vipuvar-
resta oikein (vipuvarren tai voiman kom-
ponentteihin jakamisen avulla), (lopulli-
nen vastaus voi olla virheellinen)  
ja  
tehtävässä 3 d otettu etäisyys oikein huo-
mioon. 

4. taso eli 
sovellustaso 
 

Alkukyselyssä ei sovellustason tehtäviä.  Kaikissa tehtävissä maininta vipuvarresta 
oikein tai ei mainintaa, erityisesti tehtä-
vissä 7 ja 8 a ja 8 b vipuvarsi oikein.  
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Ei-vaakasuora tasapainotilanne 

Tasot Alkukysely  
tehtävät 12 a, b ja c 

Loppukysely  
tehtävät 4 a ja 5 a 

Nollataso 
 

Ei vastattu oikein tehtävän 12 a-, b- tai c-
kohtaan.  

Ei vastattu tehtäviin 4 a ja 5 a 
tai  
vastattu molempiin tehtäviin jotain muuta 
kuin oikein tai että tanko siirtyy vaaka-
tasoon.  

1. taso 
  

Tehtävä 12 a oikein  
ja  
ei vastattu tehtäviin 12 b ja 12 c tai  
vastattu ainakin toisessa tehtävässä tan-
gon kääntyvän vaakatasoon (tai muuten 
väärä vastaus) tai epäilty sitä, että tilanne 
ei voi olla mahdollinen. 

Ainakin toiseen tehtävistä 4 a ja 5 a vas-
tattu, että tanko kääntyy vaaka-
tasoon/pyrkii hakemaan tasapainotilan. 

2. taso 
 

Tehtävä 12 a oikein 
ja  
vähintään toinen tehtävän 12 b- ja c-
kohdista oikein. 

Tehtävä 5 a oikein 
ja 
tehtävään 4 a vastattu, että tanko kääntyy 
vaakatasoon. 

3. taso 
 

Tehtävän 12 a-, b- ja c-kohdat oikein. Tehtäviin 4 a ja 5 a vastattu oikein, mutta 
vastauksia ei perusteltu. 

4. taso eli 
sovellustaso 

Alkukyselyssä ei sovellustason tehtäviä. Tehtäviin 4 a ja 5 a vastattu oikein ja 
vastaukset perusteltu oikein. 
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Voiman momentti 

Tasot Alkukysely  
tehtävät 11 ja 12  

Loppukysely  
tehtävät 3, 4, 7, 8 b ja 8 c 

Nollataso 
 
 

Missään tehtävien 11 ja 12 kohdassa ei 
ole mainittu tai perusteltu sitä, miten 
etäisyys tai punnusten lukumäärä 
/massa/painovoima vaikuttaa tilanteeseen. 

Missään tehtävässä ei ole mainittu tai 
perusteltu sitä, miten etäisyys tai punnus-
ten lukumäärä/massa/painovoima vaikut-
taa tilanteeseen. 

1. taso 
 
  

Selitetty tehtävässä 12 d, että alempana 
oleva paino (ei mainittu narun pituutta, 
vaan painopisteen paikka) vaikuttaa tilan-
teeseen 
tai 
selitetty jossakin tehtävien 11 ja 12 koh-
dassa etäisyyden tai punnusten mas-
san/lukumäärän/painovoiman vaikuttavan 
tilanteeseen 
tai 
tehtävissä 11 ja 12 selitetty etäisyyden ja 
punnusten massan/lukumäärän/ paino-
voiman vaikuttavan tilanteeseen, mutta 
niiden yhteyttä kuvattu selvästi väärin 
(esim. kaksi väliä vastaa yhtä punnusta).  

Tehtävissä selitetty vain etäisyyden tai 
punnusten massan/lukumäärän/ 
painovoiman vaikuttavan tilanteeseen 
tai 
tehtävissä 8 b tai 8 c selitys oikein. 
 

2. taso 
 
 

Selitetty vähintään yhdessä tehtävien 11 
ja 12 kohdissa etäisyyden ja punnusten 
lukumäärän/massan/painovoiman vaikut-
tavan tilanteeseen, mutta voitu vielä se-
koittaa nimitykset voima ja voiman mo-
mentti.  

Tehtävien vastauksissa sekoitettu voiman 
momentti ja voima (nimitykset tai yksi-
köt) 
tai 
laskettu tehtävän 3 a-, b-, c- ja d-kohdat 
selvästi punnusten lukumäärän tai massan 
avulla ja tehtävän 3 a-, b- ja c-kohdissa 
kohdissa otettu etäisyys oikein huomioon 
tai  
tehtävissä 8 b ja 8 c selitys oikein. 

3. taso 
 
 

Tehtävissä selitetty oikein etäisyyden ja 
voiman vaikutus tilanteeseen. 

Tehtävät 3 c ja 3 d laskettu selvästi voi-
man avulla tai siten, että ei voi tulkita, 
onko laskuissa käytetty voimaa vai pun-
nuksien lukumäärää (tai osoitettu tehtä-
vän 7 ratkaisussa, että tehtävä ratkaistaan 
käyttämällä laskuissa voimaa)  
ja  
tehtävässä 3 d otettu etäisyys oikein huo-
mioon  
ja 
tehtävässä 4 ymmärtää etäisyyden ja 
voiman vaikuttavan tilanteeseen. 

4. taso eli 
sovellustaso 
 
 

Alkukyselyssä ei sovellustason tehtäviä. Tehtävät 3 c ja 3 d laskettu selvästi voi-
man avulla ja tehtävä 3 c ratkaistu oikein 
ja 
tehtävässä 4 ymmärtää etäisyyden ja 
voiman vaikuttavan tilanteeseen 
ja 
tehtävässä 8 b selitys voiman momentin 
muuttumisesta oikein  
ja  
voiman momenttia käytetty oikein tehtä-
vissä 7 ja 8 c. 
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Momenttiehto 

Tasot Alkukysely  
tehtävät 11 ja 12 a 

Loppukysely  
tehtävät 3, 7, 8 c 

Nollataso 
 

Tehtävässä 11 ei yhtään kohtaa oikein.  Ei mikään tehtävien kohdista oikein. 

1. taso 
  

Tehtävässä 11 yksi kohta oikein 
tai  
tehtävässä 11 kaksi kohtaa oikein, mutta 
ei perusteltu oikein eikä vastattu tehtä-
vään 12 a. 

Tehtävistä 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 7 ja 8 c kor-
keintaan kahden tehtävän vastaus oikein, 
mutta ratkaisuissa ei sovellettu moment-
tiehtoa ymmärrettävästi.  

2. taso Tehtävässä 11 vähintään kaksi kohtaa 
oikein, mutta ei selkeästi perusteltu tai 
perusteltu ”suhteella”  
ja  
tehtävä 12 a oikein. 
 

Tehtävistä 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 7 ja 8 c vä-
hintään kolmen tehtävän vastaus oikein ja 
tehtävien ratkaisuissa yritetty soveltaa 
momenttiehtoa, mutta ratkaisuissa epä-
tarkkuuksia (esimerkiksi laskettu  ”mas-
sat” yhtä suuret molemmilla puolilla 
tankoa). 

3. taso Tehtävässä 11 kaikki kohdat oikein ja 
perusteltu kertolaskun avulla  
ja 
tehtävä 12 a oikein.  

Tehtävistä 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 7 ja 8 c kor-
keintaan yksi tehtävä väärin (virhe mo-
menttiehdon soveltamisessa) ja oikeat 
ratkaisut perusteltu oikein ja laskuissa 
käytetty punnusten lukumäärää tai paino-
voimaa 
tai 
tehtävistä 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 7 ja 8 c  virhe 
tehtävien 7 tai 8 c ratkaisuissa sekä tehtä-
vässä 3 d, mutta 3 d-kohdan virhe ei liity 
momenttiehtoon ja oikeat ratkaisut perus-
teltu oikein ja laskuissa käytetty punnus-
ten lukumäärää tai painovoimaa. 

4. taso eli 
sovellustaso 

Alkukyselyssä ei sovellustason tehtäviä. Tehtävissä 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 7 ja 8 c  
momenttiehtoa sovellettu oikein. 
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Voiman momentin sovellukset fysioterapiassa 

Tasot Alkukysely  
tehtävä 6 

Loppukysely  
tehtävät  7, 8, 9, 12 

Nollataso 
 

Mainittu tilanteita, joissa tarvitaan fysiik-
kaa, mutta ei välttämättä tietoja voiman 
momentista. 

Ei mikään tehtävien kohdista oikein. 

1. taso 
  

Mainittu tilanteita, joissa voidaan soveltaa 
tietoja voiman momentista, esim. nivelten 
kuormitus, ergonomia, kuntoutus, erilai-
set harjoitteet ym.. 

Tehtävässä 12 mainittu tilanteita, joissa 
voidaan soveltaa tietoa voiman momen-
tista 
ja   
ei yhtään kohtaa oikein tehtävistä 7 ja 8. 

2. taso Alkukyselyssä ei  2. tason tehtäviä.  
 

Tehtävistä 7, 8 a, 8 b ja 8 c korkeintaan 
kolme tehtävää oikein  
ja   
tehtävässä 9 voi olla virheellisiä käsityk-
siä tai selityksiä. 

3. taso Alkukyselyssä ei 3. tason tehtäviä. Tehtävistä 7, 8 a, 8 b ja 8 c vähintään 
kolme tehtävää oikein  
ja   
tehtävässä 9 ei virheellisiä käsityksiä tai 
selityksiä. 

4. taso Alkukyselyssä ei sovellustason tehtäviä. Tehtävät 7 ja 8 ratkaistu ja perusteltu 
oikein (tehtävässä 7 voi olla laskuvirhe, 
jos ratkaisu muuten oikein) 
ja 
tehtävässä 9 ei virheellisiä käsityksiä tai 
selityksiä. 
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Liite 6. Ensimmäisen opetuskokeilun opettajan käsityksiä voiman momentin opetusjaksos-
ta ja opetusmateriaalista.  

 
 Opettajan käsityksiä  

ensimmäisessä opetuskokeilussa 
Voiman momentin 

opetusjakso  

� opetusjaksosta jäi hyvin positiivinen olo 
� napakka, lyhyt ja ytimekäs opetuspaketti  
� vahvimmat puolet hyvä ja perusteellinen suunnitelma, ydinasioihin paneutumi-

nen ja ongelmanratkaisu 
� heikoin puoli teoriaopetuksen vähyys, mutta jos teoriaa lisätään, opiskelutehtävi-

en ratkaisu jäisi itsenäiseksi, mikä ei myöskään olisi hyvä ratkaisu 
� kokeellinen työskentely hyödyllinen, sillä opiskelijat joutuivat itse tekemään ja 

miettimään  
� teoriapakettia voisi vielä tehostaa 
� kokeellinen tutkimustehtävä mielenkiintoinen, käytännöllinen ja konkreettinen  
� opiskelijat voisivat kehittää itse harjoitustehtäviä  

Opettajalle annettu 

ohjeistus (kirjalli-

nen opetusmateri-

aali ja  suulliset 

ohjeet) 

� tarkka suunnitelma � turvallinen olo 
� ohjeistus oli selkeä ja napakka 
� opiskelutehtävien malliratkaisut olisivat olleet hyödyllisiä 
� selkeät esimerkit voiman veto- ja vääntövaikutuksista olisivat auttaneet keskit-

tämään esitystä ydinasioihin 
� ei riittävästi aikaa tutustua kokeellisen työskentelyn välineisiin etukäteen 
� arvosanaksi tutkijan tekemille tuntisuunnitelmille 5 
� arvosanaksi tutkijan antamalle opetusjakson toteutukseen liittyvälle neuvonnalle 

ja ohjaukselle 4 
Opiskelijoille 

annettu  

oppimateriaali 

� hyödyllistä ja tervetullutta 
� opittavaa ja kertausta myös opettajalle 
� monisteet toimi hyvin teoriaopetuksessa 
� materiaalista löytyivät opiskelutehtävien ratkaisemisessa tarvittavat asiat 
� esimerkin nostamisesta voisi jättää pois, sillä esimerkki ohjaa liikaa opiskeluteh-

tävä herra Selänpään työtavoista ratkaisemista  
� oppimateriaalin arvosanaksi 5  

Opiskelutehtävät  � tehtävien otsikot herättivät kiinnostusta ja positiivista oloa 
� ”Vieno Kainosen lannerangan stabiliteetin parantaminen” aiheutti eniten epäsel-

vyyttä 
� hyvä, että tehtävissä oli selvästi sanottu, mitä pitää selvittää 
� hyvä, että tehtävissä käytettiin anatomian sanastoa, sillä opiskelijat tarvitsevat 

ammatillista terminologiaa ja ammatillista näkemystä ja siihen on hyvä kasvaa jo 
tätäkin kautta 

� tehtävien vaikeusaste sopiva 
� tehtävänannossa voisi vielä konkretisoida, että tehtävissä tarkastellaan erilaisia 

tasapainotilanteita 
� tehtävissä sopivasti laskemista � nähdään konkreettisten lukujen kautta voiman 

tarpeen erot eri tilanteissa 
� ”Herra Selänpään työtavat” voisi jättää pois, koska kyseessä klassinen esimerkki 

nostamisesta 
� nivelten kuormituksen voisi jättää tehtävistä kokonaan pois, koska asiaa ei kui-

tenkaan käsitellä kunnolla tässä yhteydessä � nivelten kuormittumista voisi kä-
sitellä kehon mekaniikan yhteydessä 

Ryhmäjako  � hyvä tapa tehdä ryhmät 
� hyvä, että ryhmässä oli tyttöjä ja poikia 
� ryhmässä uskaltaa kysyä paremmin kuin koko luokan kuullen 
� se, miten ryhmä toimii riippuu ryhmän ”osaajasta” ja hänen suhtautumisestaan 

muihin opiskelijoihin (esim. vähätteleekö heikompia opiskelijoita) 
� ryhmän yhteistoiminnallisuutta voitaisiin parantaa muotoilemalla tehtävä siten, 

että jokaisella olisi oma vastuullinen tehtävä � kaikkien pakko osallistua tehtä-
vän ratkaisuun 
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Liite 7. Voiman momentin opetusjakson tuntisuunnitelmat. 

 

 

VOIMAN MOMENTIN OPISKELU KÄYTÄNNÖN TILANTEISIIN 
LIITTYVIEN OPISKELUTEHTÄVIEN AVULLA 

 
 

TUNTISUUNNITELMAT 
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Opetusjakson (8 h) aikataulu: 

 

Perjantai 15.10.2004 (2 h)  

• ryhmien muodostaminen ja aikataulu 
• opiskelutehtävät ja ohjeet, tehtävään liittyvä materiaali 
• opettajajohtoisesti voiman momentti ja voiman momenttiin liittyviä käsitteitä (kuviot ja 

mihin liittyy fysioterapiassa)  
• ryhmissä opiskelutehtävään tutustuminen � tehtävästä heränneet kysymykset 
 
Perjantai 15.10.2004 (2 h) 

• kokeellinen työskentely ryhmissä ohjeiden mukaan  
• keskustelu havainnoista 
• opiskelijoiden pohdittavaksi esimerkki käytännön tilanteesta  
 

Opiskelijoiden itsenäinen työskentely: 
• opiskelutehtävään ja annettuun materiaaliin tutustuminen 
• tehtävän tilanteen konkretisoiminen ja tarvittavien arvioiden (massa, kehon osan pi-

tuudet ym.) tekeminen 
• voiman momentin opiskelu kirjallisen materiaalin ja kokeelliseen työskentelyn perus-

teella  
• opiskelutehtävän ratkaisemista   

 

Maanantai 18.10.2004 (2 h) 

• käytännön esimerkin ratkaisu 
• ryhmissä opiskelutehtävään liittyvien ongelmakohtien selvittämistä 
• opettajan ohjaus tarvittaessa 
• kokeellisen kotitehtävän anto 
 

Itsenäinen työskentely: 
• opiskelutehtävien ratkaisut valmiit 
• opiskelutehtävän ratkaisun esittämiseen valmistautuminen 
• kokeellinen kotitehtävä 

 

Maanantai 25.10.2004 (ei tunteja) 

• opiskelutehtävien ratkaisut jaetaan kaikille opiskelijoille ja opettajalle 
 

Itsenäinen työskentely 

• jokainen ryhmä tutustuu tarkemmin yhteen ratkaisuun ja valmistautuu antamaan 
ryhmälle palautetta ratkaisusta 

•  
Torstai 28.10.2004 (2 h) 

• esitykset opiskelutehtävistä ja niiden ratkaisuista  
• palaute opiskelutehtävän ratkaisusta 
• kokeellisen kotitehtävän palautus 
 
Loppukysely pvm 29.10. 

 
Kaikilla tunneilla pakollinen läsnäolo. Poissaoloista sovittava opettajan kanssa. 
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OPETTAJAN  PUHEEN LUOKITTELU JA PUHETTA KUVAAVAT SYMBOLIT: 

 
 
Opettajan esitys (teacher presentation) 

• esittävä opetus 

• muistuttaa luentoa, mutta se voi olla ”miniluento” koostuen vain 
muutamista lauseista 

• ei liity kysymyksiä 

• ei-interaktiivista, mutta aikaisemmat tuntikeskustelut saattavat ohjata opettajan esi-
tystä   

 
 
Opettajan ohjaama keskustelu (teacher guided discussion) 

• todellista opettajan ja oppilaan välistä keskustelua 
 
 

� autoritaarinen (authorative) 
• opettajan vastaus on arvioiva 

• liittyy usein kysymyksiin, joihin on vain yksi vastaus ja 
opettaja jatkaa keskustelua tästä annetusta vastauksesta 

• voi myös liittyä kysymyksiin, joihin ei ole yhtä oikeaa vasta-
usta 

 
 
� dialoginen (dialogic) 

• opettajan antama palaute ohjaa uusien asioiden pohdintaan tai 
aiheen laajennukseen  

 
 
 
Oppilaskeskustelu (peer discussion) 

• oppilaat keskustelevat pareittain tai pienryhmissä 

• keskustelu on usein opettajan ohjaamaa siten, että opettaja 
antaa keskusteluaiheet ja ohjaa keskustelua kiertelemällä 
luokassa 

 
 
 
Muu keskustelu (other) 

• kaikki muu keskustelu, kuten opettajan puhe 
demonstraatiovälineistä, sosiaalinen keskustelu, 
järjestyksenpito jne.  
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Perjantai 15.10.2004 (2 h) 

 

1) Tunnin aloitus (5 min) 
• yleisiä asioita, läsnäolijat ym. 

 

2) Ryhmien muodostaminen ja aikataulu (10 min.) 
• opiskelijat jaetaan ennalta järjestettyihin ryhmiin 

(järjestäytyminen luokassa) 
• jaetaan ja käydään läpi opetusjakson aikataulu ja ohjeet 
• annetaan ryhmille tehtävään liittyvä materiaali 

 
 3) Voiman momentti ja voiman momenttiin liittyviä käsitteitä (45 min.) 
 

• kertaus painovoimasta ja painopisteestä (10 min.) 
selvitetään ja kerrataan kysellen, mitä tarkoitetaan pai-

novoimalla ja painopisteellä 
esimerkkinä erilaisten kappaleiden painopisteitä 
kehon osien painopisteiden arvioiminen (kalvo 1) 
painovoiman suuruuden laskeminen/arvioiminen 

 
• mitä tarkoitetaan voiman vääntövaikutuksella ja voiman momentilla (10 

min.) 
eri nimitykset (vääntömomentti, kiertomomentti) 
voiman veto- ja vääntövaikutus (kalvo 2) 
keskustellen esimerkkejä voiman vääntövaiku- tuksista 

 
• voiman momentin sovellukset fysioterapiassa (kalvo 3) (5 min.) 

keskustellen opiskelijoiden käsityksiä voiman mo-
mentin sovelluksista fysioterapiassa 

 
• voiman momenttiin liittyvät käsitteet (20 min.)  

tukipiste, vipuvarsi, voimat (kalvo 4) 
voiman vaikutussuora (kalvo 5) 
kysellen miten käsitteet liittyvät kehon vipujärjestel-
mään (kalvon 6 käsiesimerkin avulla tukipiste, tilantees-
sa vaikuttavat voimat ja voimien vipuvarret) 

esimerkissä käden painovoiman vaikutuskohta ja punnuksen paino-
voiman vaikutuskohta erikseen 

 

4) Opiskelutehtäviin tutustuminen (25 min.) 
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• jaetaan opiskelutehtävät (kalvo 7) 
 

• ryhmissä opiskelutehtävään tutustuminen ja käytännön 
tilanteen hahmottaminen � tehtävästä heränneet 
kysymykset (opettaja kiertää ohjaamassa ryhmiä) 

 erityisesti kiinnitettävä huomiota opiskelutehtävän tilanteen konkreti-
soimiseen ja tarvittavien arvioiden (massa, kehon osan pituudet ym.) te-
kemiseen 

 
5) Oppimisen arviointi (5 min.) 

 

• opiskelijat täyttävät arvioinnin ensimmäisellä 
kaksoistunnilla opituista asioista   

 

 
Perjantai 15.10.2004 (2 h) 

 
1) Kokeellinen työskentely ryhmissä ohjeiden mukaan (50 min.) 
 

• ohjeet ryhmien työskentelystä ja kokeellisen 
työskentelyn välineiden esittely (erityisesti pyörivä levy) 

 
opettaja esittelee lyhyesti mittausvälineet ja mittausten periaatteet  

 
• opiskelijat työskentelevät ryhmissä kokeellisen 

työskentelyn ohjeiden mukaan 
 
2) Keskustelu havainnoista (15 min.) 
 

• keskustellaan opiskelijoiden tekemistä mittauksista ja havain-
noista 
käydään kysellen läpi kokeellisen välineistön avulla tärkeimmät 
käsitteet (tukipiste, vipuvarsi, voiman vaikutussuora ja tasapaino) 

keskustellaan erityisesti, mitä tarkoitetaan tasapainolla 
 tilanteissa, joissa tanko on tasapainossa, mutta ei vaakatasossa 

 



 

 222  

3) Esimerkki käytännön tilanteesta (15 min.)  
 

• kysellen ed. tunnilla esitetty esimerkki kädestä, jos-
sa on punnus (kalvo 6) 

kerrataan lyhyesti tukipiste sekä vaikuttavat 
voimat, voimien suunnat, vaikutuspisteet ja vaikutus-
suorat 

arvioidaan massat ja etäisyydet sekä lasketaan painovoimat 
keskustellaan, miten momenttiehtoa voidaan soveltaa esimerkin ti-

lanteessa, vertaus tasapainotankoon  
mihin suuntaan tietty voima pyrkii kääntämään kättä ja millä 
etäisyydellä tukipisteestä voima vaikuttaa  

  

• opiskelijat pohtivat ryhmissä tai parin kanssa  
� miten lasketaan tarvittava lihasvoima käden pitämisek-

si kuvan mukaisesti paikallaan 
� miten tilanne ja tarvittava lihasvoima muuttuu, jos kä-

den asento muuttuu siten, että kyynärvarsi ei ole 90 
asteen kulmassa olkavarteen nähden    

 

4 ) Itsenäisen työskentelyn ohjeet opiskelijoille (5 min.) 
 

• opiskelijat miettivät kotona tunnin lopussa esitetyn esimer-
kin ratkaisua  

• itsenäinen työskentely alla olevan laatikon ohjeiden mukaan  
•  

korostetaan erityisesti sitä, että opiskelijat tutustuvat heille annettuun opiskelumate-
riaaliin � asian ymmärtäminen ja opiskelutehtävän ratkaiseminen helpompaa  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Oppimisen arviointi (5 min.) 
 

• opiskelijat täyttävät arvioinnin toisella kaksoistunnilla opituista asioista   

Itsenäinen työskentely: 
• opiskelutehtävään ja annettuun materiaaliin tutustuminen 
• opiskelutehtävän tilanteen konkretisoiminen ja tarvittavien arvioi-

den (massa, kehon osan pituudet ym.) tekeminen 
• voiman momentin opiskelu kirjallisen materiaalin ja kokeelliseen 

työskentelyn perusteella  
• opiskelutehtävän ratkaisun pohtimista   
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Maanantai 18.10.2004 (2 h) 
 
 

1) Edellisen tunnin esimerkin ratkaisu (10 min.) 
 
• käydään keskustellen opettajan johdolla läpi edel-

lisen tunnin esimerkin ratkaisu 
pohditaan erityisesti sitä, mitkä seikat muuttuvat 
ja mitkä eivät muutu, jos käsi ei enää ole 90 asteen kulmassa ja miten 
nämä vaikuttavat tarvittavaan lihasvoimaan (huom! vipuvarren pituus) 

 
2) Ohjeet jatkotyöskentelystä ja kokeellisen tutkimustehtävän anto (10 min.) 
 

• ohjeet siitä, milloin opiskelutehtävän ratkaisun on oltava valmis  
• jaetaan ”opponoivat” ryhmät ja sovitaan ratkaisujen 

jakamisesta opettajalle ja muille opiskelijoille 
• jokainen ryhmä saa yhden ryhmän, jonka opiskelutehtävän 

ratkaisuun tutustuu erityisen huolellisesti ja valmistautuu kommentoi-
maan esitystä 

• kokeellisen tutkimustehtävän (kalvo 8) saa ratkaista yksin tai korkein-
taan neljän hengen ryhmissä, palautus viimeisellä kaksoistunnilla 28.10. 

 

 

3) Opiskelutehtävien ratkaisemista (65 min.) 
 
• ryhmissä opiskelutehtävään liittyvien ongelmakohtien 

selvittämistä 
• opettajan ohjaus 

   
 
4) Oppimisen arviointi (5 min.) 
 

• opiskelijat täyttävät arvioinnin kolmannella 
kaksoistunnilla opituista asioista   

 
 
 

 
 

Itsenäinen työskentely: 
• opiskelutehtävien ratkaisut valmiit 
• opiskelutehtävän ratkaisun esittämiseen valmistautuminen 
• muiden ryhmien opiskelutehtävien ratkaisuihin tutustuminen  
• kokeellinen kotitehtävä 
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Maanantai 25.10.2004 
 
• opiskelutehtävien ratkaisut jaetaan kaikille opiskelijoille ja opettajalle 
 

Itsenäinen työskentely 
• jokainen ryhmä tutustuu tarkemmin yhteen ratkaisuun ja valmistau-

tuu antamaan ryhmälle palautetta ratkaisusta 

 

 

 

Torstai 28.10.2004 (2 h) 

 
1) Tunnin aloitus (5 min.) 
 

• käydään läpi aikataulu ja jaetaan ryhmien 
esitysjärjestys 

 
 
2) Ryhmien esitykset (80 min.) 
 

• jokainen ryhmä esittää vuorollaan ratkaisunsa 
• ”opponointiryhmä” esittää mielipiteensä tehtävästä 

ja ratkaisusta (myös muilla opiskelijoilla on mahdol-
lisuus esittää mielipiteensä) 

• opettaja antaa jokaisen esityksen jälkeen lyhyen 
palautteen tehtävän ratkaisusta (epäselvistä kohdista 
keskustellaan yhdessä) 

 
 
3)  Oppimisen arviointi (5 min.) 
 

• opiskelijat täyttävät arvioinnin neljännellä 
kaksoistunnilla opituista asioista   
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Liite 8. Selvitys toisen opetuskokeilun oppitunneilla esitettävistä kalvoista. 
 
 
Kalvo 1. Kuva eri kehon osien massakeskipisteiden sijainnista prosentteina kehon osan 
pituudesta (Takala ja Nevala-Puranen 1997, 120). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalvo 2. Kuvio voiman vääntö- ja vetovaikutuksesta (kuvio 7, s. 69). 
 
 
 
Kalvo 3. Taulukko voiman momentin ja momenttiehdon sovelluksista fysioterapiassa (tau-
lukko 8, s. 66). 
 
 
 
Kalvo 4. Kuvio kehon osien liikkeeseen vaikuttavien voimien momenttiin liittyvistä käsit-
teistä (kuvio 9, s. 72) 
 
 
 
Kalvo 5. Kuvio kappaleeseen vaikuttavan voiman F vaikutussuorasta ja vaikutuspisteestä 
sekä vaikutussuoran kohtisuorasta etäisyydestä r kappaleen pyörimisakselista A (kuvio 8, 
s. 71). 
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Kalvo 6. Kuva käsiesimerkistä (mukaeltu Ahonen ym. 1995, 194).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalvo 7. Käytännön tilanteisiin liittyvien opiskelutehtävien otsikot. 
 
 
 
Kalvo 8. Kokeellisen tutkimustehtävän tehtävänanto. 
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Liite 9. Fysioterapian käytännön tilanteisiin liittyvät opiskelutehtävät. 
 
 
 
ROUVA JÄYKKÄLÄN KUNTOUTUS 
 
Rouva Jäykkälä, 54,  tarvitsee kuntoutusta parantaakseen työkykyään ja siksi hänet lähete-
tään luoksesi saamaan apua joidenkin lihasryhmien, esimerkiksi polven fleksoreiden vah-
vistamisessa. Autat rouva Jäykkälää polven fleksoreiden vahvistamisessa siten, että rouvan 
ollessa päinmakuulla hän laittaa polvensa koukkuun noin 90 asteen kulmaan (reisi pysyy 
kiinni lattiassa), jolloin otat kiinni pohkeesta tai nilkasta ja vastustat manuaalisesti polven 
fleksoreiden tuottamaan voimaa. Jalka pysyy koko ajan paikallaan.  
 
Avustaessasi rouva Jäykkälää polven fleksoreiden vahvistamisessa mietit, mistä kohtaa 
rouvan jalkaa sinun on otettava kiinni, jotta voit käyttää mahdollisimman vähän voimaa 
jalan pitämiseksi paikallaan. Mietit myös, miten rouva Jäykkälän tarvitsema fleksoreiden 
lihasvoima tai fysioterapeutin tarvitseman voima muuttuu, jos rouvan jalan asento muuttuu 
siten, että sääri on yli 90 asteen kulmassa reiteen nähden. Tässä tilanteessa vastustat rouvan 
lihasvoimaa edelleen samansuuntaisesti reiden kanssa (vaakasuoraan). Joudut myös miet-
timään, kuinka suuri on polviniveleen kohdistuva kuormitus eri tilanteissa.  
 
Voidaksesi auttaa rouva Jäykkälää mahdollisimman tehokkaasti mahdollisimman pienellä 
voimalla sinun tulee selvittää itsellesi muun muassa fysiikan käsitteiden ja lakien avulla 
periaatteet siitä, kuinka kätesi paikka eli vastustavan voiman vaikutuspiste vaikuttaa tarvit-
semasi voiman suuruuteen. Mitä tietoja sinun täytyy selvittää rouva Jäykkälältä kysymällä 
tai mittaamalla, jotta voit tehdä arviolaskelman tarvittavan voiman suuruudesta eri etäisyy-
dellä polvinivelestä?  
 
Arvioi tarvittavat tiedot rouva Jäykkälästä ja vertaa laskemalla tarvitsemasi voiman suu-
ruutta eri etäisyyksillä polvinivelestä. Arvioi polven fleksoreiden tuottama voima. Laske 
myös polviniveleen kohdistuva kuormitus eri tilanteissa. Mieti, kuinka totuudenmukaisesti 
voit laskea tarvitsemasi voiman ja polviniveleen kohdistuvan kuormituksen polven flekso-
reiden vahvistamisessa.   
 
 
 
HERRA SELÄNPÄÄN TYÖTAVAT 
 
Herra Selänpäällä, 43, esiintyy selkäkipua etenkin hänen nostaessaan tai kantaessaan ras-
kaita esineitä. Koska herra Selänpää työskentelee omistamassaan pienessä kyläkaupassa, 
hän joutuu päivittäin nostamaan ja kantamaan eripainoisia laatikoita ja muita tavaroita, 
esimerkiksi vanhempien asiakkaiden ostoskasseja. Lääkäri ohjaa herra Selänpään luoksesi 
saamaan ohjausta sellaisista nosto- ja kantotavoista, jotka kuormittavat selkää mahdolli-
simman vähän. Koska Herra Selänpää on hyvin perusteellinen kaikissa toimissaan, hän 
haluaa selkeät perustelut ennen kuin on valmis muuttamaan vanhoja työskentelytapojaan.  
 
Voidaksesi ohjata herra Selänpäätä sinun tulee selvittää itsellesi muun muassa fysiikan 
käsitteiden ja lakien avulla periaatteet siitä, kuinka voidaan määrittää voima, joka selkäli-
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hasten on tuotettava sekä selkään kohdistuva kuormitus erilaisissa nostoasennoissa sekä eri 
kantotavoilla. Voit olettaa, että selkälihasten etäisyys lannenikamista ei muutu liikkeen 
aikana. Mitä tietoja sinun täytyy selvittää herra Selänpäältä kysymällä tai itse mittaamalla, 
jotta voit tehdä arviolaskelman herra Selänpään selkään kohdistuvasta kuormituksesta eri 
nosto- ja kantotavoilla? 
 
Arvioi tarvittavat tiedot herra Selänpäästä ja vertaa laskemalla selkään kohdistuva kuormi-
tus joillakin erilaisilla nosto- ja kantotavoilla. Mieti, kuinka totuudenmukaisesti voit laskea 
selkälihasten tuottaman voiman ja selkään kohdistuvan kuormituksen. Mitkä muut seikat 
vaikuttavat selän kuormitukseen?   
 
 
 
HERRA MÄNTYLÄN TYÖASENTO 
 
Herra Mäntylä, 35, on ammatiltaan kirvesmies, joten hän joutuu jatkuvasti käyttämään 
työssään erilaisia työkaluja. Luettuaan eräästä aikakauslehdestä erilaisiin työasentoihin 
liittyvän artikkelin Herra Mäntylää alkoi askarruttaa, vaikuttaako hänen työskentelyasen-
tonsa hänen havaitsemaansa olkalihasten väsymiseen. Herra Mäntylästä oli nimittäin viime 
aikoina tuntunut siltä, että hänen olkalihaksensa väsyvät nopeammin kuin aikaisemmin. 
Herra Mäntylä päättää kysyä sinulta neuvoa häntä askarruttavaan ongelmaan. Tehtäväsi on 
selvittää herra Mäntylälle, miten käden asento ja herra Mäntylän käyttämän työkalun mas-
sa vaikuttavat siihen, kuinka paljon voimaa olkavarren fleksoreiden täytyy tuottaa.  
 
Voidaksesi auttaa herra Mäntylää sinun tulee selvittää itsellesi muun muassa fysiikan käsit-
teiden ja lakien avulla periaatteet siitä, kuinka olkavarren fleksoreiden tuottama voima kä-
den eri asennoilla ja eripainoisilla työkaluilla voidaan määrittää. Voit olettaa, että lihasten 
kiinnityskohdan etäisyys olkanivelestä ei muutu käden asennon muuttuessa. Mitä tietoja 
sinun täytyy selvittää herra Mäntylältä kysymällä tai itse mittaamalla, jotta voit tehdä ar-
violaskelman herra Mäntylän olkavarren fleksoreiden tuottamasta voimasta käden eri 
asennoilla ja erilaisilla työkaluilla? 
 
Arvioi tarvittavat tiedot herra Mäntylästä ja vertaa laskemalla olkavarren fleksoreiden tuot-
tamaa voimaa käden eri asennoilla ja eripainoisilla työkaluilla. Mieti, kuinka totuudenmu-
kaisesti voit laskea lihasten tuottaman voiman.   
 
 
 
JALKAPALLOILIJA ILPO PILKUN KUNTOUTUS 
 
Jalkapalloilija Ilpo Pilkku, 30, joutui polvileikkaukseen eturistisidevamman vuoksi. Jonkun 
ajan kuluttua leikkauksesta aloitettiin kuntoutus, johon kuului muun muassa leikatun jalan 
lihasten vahvistaminen. Lääkäri lähettää Ilpon luoksesi, jolloin tehtäväsi on laatia Ilpolle 
kuntoutusohjelma ja auttaa häntä ohjelman toteuttamisessa. Laatimaasi harjoitusohjelmaan 
kuuluu muun muassa polven ekstensioon osallistuvien lihaksien vahvistaminen reisipen-
kissä, jossa voidaan säätää painon suuruutta ja etäisyyttä polvinivelestä. Harjoitus toteute-
taan siten, että Ilpo istuu penkissä, ja hänelle asetetaan paino sopivaan kohtaan nilkan ja 
polven välille. Tämän jälkeen Ilpo tekee tietyn määrän polven ekstensioliikettä reiden ja 
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muun vartalon ollessa paikallaan. Suunnitellessasi kuntoutusohjelmaa mietit, miten painon 
paikka ja jalan asento liikkeen eri vaiheissa vaikuttavat voimaan, joka polven ekstensioon 
osallistuvien lihasten on tuotettava sekä miten nämä seikat vaikuttavat polviniveleen koh-
distuvaan kuormitukseen.      
 
Ratkaistaksesi sinua askarruttavan ongelman sinun tulee selvittää itsellesi muun muassa 
fysiikan käsitteiden ja lakien avulla periaatteet siitä, kuinka polven ekstensoreiden tuotta-
ma voima voidaan määrittää painon ollessa eri kohdissa ja jalan ollessa eri asennoissa. Voit 
olettaa, että lihasten kiinnityskohdan etäisyys polvinivelestä ei muutu jalan asennon muut-
tuessa. Mitä tietoja sinun täytyy selvittää Ilpo Pilkulta kysymällä tai itse mittaamalla, jotta 
voit tehdä arviolaskelman Ilpon polven ekstensoreiden tuottamasta voimasta jalan eri asen-
noilla ja painon ollessa eri kohdissa? 
 
Arvioi tarvittavat tiedot Ilpo Pilkusta ja painosta ja vertaa laskemalla polven ekstensorei-
den tuottamaa voimaa jalan eri asennoilla ja painon ollessa eri kohdissa. Mieti, kuinka to-
tuudenmukaisesti voit laskea lihasten tuottaman voiman.   
 
 
 
VIENO KAINOSEN LANNERANGAN STABILITEETIN PARANTAMINEN  
 
Ystävälläsi Vieno Kainosella, 28, on jo jonkin aikaa ollut lieviä selkäkipuoireita, joihin hän 
on hakenut apua fysioterapeutilta. Fysioterapeutti on laatinut ystävällesi harjoitusohjelman, 
joka sisältää erilaisia selän lihaksia ja lannerangan stabiliteettia vahvistavia harjoituksia. 
Vienoa kuitenkin ihmetyttää eräs harjoitus, jossa hänen mielestään ei vahvisteta selän vaan 
käden lihaksia. Vieno ei uskalla kysyä liikkeestä fysioterapeutilta, ettei vaikuttaisi siltä, 
että hän asettaa tämän ammattitaidon kyseenalaiseksi, joten hän päättää kysyä liikkeestä 
sinulta. 
 
Vieno selittää liikkeen näin: ”Siinä istutaan polvi-istunnassa ja sen jälkeen toisella kädellä 
otetaan kiinni ylhäällä olevasta taljasta ja toinen käsi pidetään selän takana. Sitten taljasta 
kiinni pitävää kättä painetaan sivukautta alaspäin ja annetaan taas nousta ylös laajalla liike-
radalla. Kyynärpään pitää pysyä suorana ja selässäkään ei saa tapahtua liikettä. Pitäisi ai-
noastaan tuntea lihasten jännitys.” Edelleen Vieno kertoo liikkeestä: ”Kun sitä liikettä te-
kee, on tosi vaikea pitää vartaloa paikallaan ja säilyttää tasapaino. Aluksi kokeiltiin isom-
milla painoilla, mutta se vihlasi selästä tosi kipeesti. En vaan ymmärrä, miksi. Kättähän 
minä vaan liikutin.” 
 
Selität Vienolle liikkeen vaikuttavan lannerangan stabiliteettiin. Liikkeen avulla voidaan 
lisätä selässä olevien lannerankaa stabiloivien pikkulihasten lihasaktiviteettia. Liikkeessä 
käytetään hyväksi pitkän vipuvarren päässä olevaa painoa ja siksi liike kuuluu ns. pitkän 
vipuvarren harjoitteisiin. Voidaksesi selittää liikkeen tarkoituksen Vienolle mahdollisim-
man perusteellisesti sinun tulee analysoida liikesuoritusta tarkemmin ja selvittää itsellesi 
muun muassa fysiikan käsitteiden ja lakien avulla periaatteet siitä, kuinka käden asennon 
avulla voidaan vaikuttaa lannerankaa stabiloivien lihasten tuottamaan voimaan ja kuinka 
liikkeessä käytettävän painon suuruus ja käden asento vaikuttavat lihasten tuottaman voi-
man suuruuteen. Voit olettaa, että lihasten kiinnityskohdan etäisyys lannerangasta ei muutu 
käden asennon muuttuessa.  
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Mitä tietoja sinun täytyy selvittää Vieno Kainoselta kysymällä tai itse mittaamalla, jotta 
voit tehdä arviolaskelman Vienon lannerangan stabiliteettiin vaikuttavien lihasten tuotta-
masta voimasta käden ollessa eri asennoissa ja Vienon käyttäessä eri suuruisia painoja suo-
rittaessaan liikettä? 

 
Arvioi tarvittavat tiedot Vieno Kainosesta ja painosta ja vertaa laskemalla lannerangan 
stabiliteettiin vaikuttavien lihasten tuottama voima käden ollessa eri asennoissa ja Vienon 
käyttäessä eri suuruisia painoja liikettä suorittaessaan. Mieti, kuinka totuudenmukaisesti 
voit laskea lihasten tuottaman voiman.   
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Liite 10. Opiskelutehtävän ”Jalkapalloilija Ilpo Pilkun kuntoutus” esimerkkiratkaisu. 
 

Jalkapalloilija Ilpo Pilkun kuntoutus 
 
Tukipisteenä on polvinivel.  
 
Tilanteessa vaikuttavat voimat:  
Gj = jalan painovoima (pyrkii kääntämään jalkaa myötäpäivään) 
Gp = punnuksen painovoima (pyrkii kääntämään jalkaa myötäpäivään) 
Fm = polven ojentajalihasten lihasvoima (pyrkii kääntämään jalkaa vastapäivään). 
 
Voimien vipuvarret eli voimien vaikutussuorien kohtisuorat etäisyydet tukipisteestä: 
 rj = jalan painovoiman vipuvarsi  
 rp = punnuksen painovoiman vipuvarsi 
 rm = lihasvoiman vipuvarsi.  
 
Tilanteessa vaikuttavien voimien momentit (voima • voiman vipuvarsi): 
 MGj = Gj • rj = jalan painovoiman momentti 
 MGp = Gp • rp = punnuksen painovoiman momentti 
 MFm = Fm • rm = lihasvoiman momentti. 
 
Tasapainotilanteessa:   
 
 MFm = MGj + MGp       
 Fm • rm = Gj • rj + Gp • rp   
 Fm = (Gj • rj + Gp • rp) / rm  
 
Tehtävässä voidaan laskea tarvittava lihasvoima jalan eri asennoilla sekä punnuksen ollessa eri paikoissa 
polvinivelen suhteen. Myös punnuksen massaa voidaan vaihdella tai voidaan laskea tarvittava lihasvoima 
ilman punnusta. Alla on esitetty kolme esimerkkitilannetta:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

Gj 

rm 

rj 

rp 
Fm 

Gp 

rm 
rj 

rp 

Fm 

Gp 

Gj 

rp 

rm 
rj 

Fm 

Gp 

Gj 
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Liite 11. Opiskelutehtävien taulukon 8 (s. 66) mukaiset sovellusluokat sekä mitä asioita 
opiskelijoiden on tehtävissä ratkaistava. 
    

 
Opiskelutehtävä 

 

 
Sovellusluokka 

 
Mitä tehtävässä on ratkaistava 

1. Rouva Jäykkälän 

kuntoutus 

 

Lääkinnällinen harjoi-
tusterapia ja harjoitte-
lun ohjaus  

� Miten fysioterapeutin käden etäisyys asiakkaan pol-
vinivelestä ja jalan asento vaikuttaa fysioterapeutin 
tarvitseman voiman suuruuteen hänen vastustaessaan 
polven fleksoreiden (koukistajalihasten) aikaansaa-
maa liikettä (yksivartinen vipu). 

� Asiakkaan polviniveleen kohdistuva kuormitus pol-
ven fleksoreiden vahvistamisessa fysioterapeutin kä-
den eri etäisyyksillä polvinivelestä  ja jalan eri asen-
noilla.  

2. Herra Selänpään 

työtavat 

Työfysioterapia � Selkälihasten tuottama voima ja selkälihaksiin koh-
distuva kuormitus erilaisilla taakan nosto- ja kantota-
voilla (kaksivartinen vipu). 

3. Herra Mäntylän 

työasento 

Työfysioterapia � Olkavarren fleksoreiden (koukistajalihasten) tuottama 
voima käden eri asennoilla ja eri painoisilla työkaluil-
la (yksivartinen vipu). 

4. Jalkapalloilija Ilpo 

Pilkun kuntoutus 

Lääkinnällinen harjoi-
tusterapia ja harjoitte-
lun ohjaus 

� Polven ekstensoreiden (ojentajalihasten) tuottama 
voima ja polviniveleen kohdistuva kuormitus polven 
ojennusliikkeessä jalan eri asennoilla ja ulkoisen pai-
non ollessa eri etäisyyksillä polvinivelestä (yksivarti-
nen vipu). 

5. Vieno Kainosen 

lannerangan stabi-

liteetin parantami-

nen 

Lääkinnällinen harjoi-
tusterapia ja harjoitte-
lun ohjaus 

� Lannerangan stabiliteettiin vaikuttavien lihasten tuot-
tama voima käden ollessa eri asennoissa ja käytettäes-
sä eri suuruisia painoja (kaksivartinen vipu). 
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Liite 12. Kokeellisen työskentelyn ohjeet. 
 

VOIMAN MOMENTIN JA PYÖRIMISEEN LIITTYVÄN TASAPAINOEHDON 
(MOMENTTIEHDON) TUTKIMINEN TASAPAINOTANGON AVULLA 

 
Tehtävänä on tutkia voiman momenttia ja pyörimiseen liittyvää tasapainoehtoa ripustamal-
la tasapainotankoon erimassaisia punnuksia ja etsimällä punnuksille sellaiset ripustuskoh-
dat, että tanko pysyy tasapainossa vaakatasossa. Pienemmän punnuksen massa on 50 
grammaa ja suuremman 100 grammaa. 
 
1) Arvioi alla olevaan taulukon kolmessa ensimmäisessä kohdassa oikealle puolelle ripus-

tettavien punnuksien massa tai etäisyys tangon keskipisteestä tilanteessa, jossa tanko 
pysyy tasapainossa vaakatasossa.  
 

2) Ripusta tangon vasemmalle puolelle punnukset annettujen tietojen ja oikealle puolelle 
arviosi mukaan. Tarkista, pysyykö tanko tasapainossa. Kirjaa taulukkoon kokeellises-
ti saadut arvot punnuksen massalle ja etäisyydelle tangon keskipisteestä tasapainotilan-
teessa vaakatasossa. 

 
VASEN PUOLI OIKEA PUOLI 

 
Punnus 

(g) 

 
Painovoima 

(N) 

 
Etäisyys 

(cm) 

Voiman 
momentti 

(Ncm) 

 
Punnus 

(g) 

 
Painovoi-

ma 
(N) 

 
Etäisyys 

(cm) 

Voiman 
momentti 

(Ncm) 

100  6  50    

100  6  150    

150  8    6  

        

        

 
3) Etsi kaksi muuta tilannetta, joissa tanko pysyy tasapainossa. Muuta molemmilla puo-

lilla sekä ripustuskohtia että punnusten lukumäärää. Kirjaa tulokset taulukkoon.  
 
4) Laske jokaisessa tasapainotilanteessa punnusten painovoima ja painovoiman mo-

mentti (Ncm) oikealla ja vasemmalla puolella.  
 
5) Vertaa tasapainotilanteessa oikealla ja vasemmalla puolella tankoon vaikuttavia voi-

man momentteja keskenään ja päättele tasapainoehto pyörimisen suhteen (moment-
tiehto). 

  
6) Aseta yhtä suuret punnukset eri puolille tankoa samalla etäisyydelle tangon keskipis-

teestä eri pituisten narujen päähän ja selvitä, vaikuttaako narun pituus voiman mo-
mentin suuruuteen. 

 
7) Aseta yhtä pitkien narujen avulla yhtä suuret punnukset eri puolille tankoa ja etsi tilan-

ne, jossa tanko pysyy vinossa asennossa tukematta paikallaan. Käytä apuna sinitarraa. 
Perustele, onko tanko tasapainossa. Kiinnitä erityistä huomiota painovoimien vaiku-
tussuorien kohtisuoriin etäisyyksiin tukipisteestä molemmilla puolilla tankoa.        
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VOIMAN MOMENTIN JA PYÖRIMISEEN LIITTYVÄN TASAPAINOEHDON 
(MOMENTTIEHDON) TUTKIMINEN REIKÄLEVYN AVULLA 

 
1) Ripusta kaksi samanmassaista (50 g) punnusta reikälevyyn (kuva 1) mielivaltaisiin 

kohtiin eri etäisyyksille pyörimisakselista. Levy ei ole tasapainossa, vaan kääntyy asen-
toon, jossa molempien punnusten painovoimien vääntövaikutus eli voiman momentti 
pyörimisakselin suhteen on yhtä suuri (kuva 2). Mittaa molempien punnusten paino-
voimien vaikutussuorien etäisyydet pyörimisakselista ja merkitse tulokset tauluk-

koon.  

 

 

 

 

 
 

 
 
Kuva 1                        Kuva 2 
 
 

VASEN PUOLI OIKEA PUOLI 

Punnus (g) Painovoi-
ma (N) 

Etäisyys 
(cm) 

Voiman 
momentti 

(Ncm) 

Punnus (g) Painovoi-
ma (N) 

Etäisyys 
(cm) 

Voiman 
momentti 

(Ncm) 
        

        

        

        

 
 
2) Ripusta erimassaisia punnuksia reikälevyyn mielivaltaisiin kohtiin ja kirjaa tauluk-

koon punnusten massat ja punnusten painovoimien vaikutussuorien etäisyydet ta-
sapainotilanteessa. 

 
3) Täytä taulukon muut kohdat. 
 
4) Vertaa voiman momentteja reikälevyn oikealla ja vasemmalla puolella ja päättele ta-

sapainoehto pyörimisen suhteen (momenttiehto).   
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Liite 13. Voiman momentin opetusjakson oppituntien ohjeistus ja toteutus ensimmäisessä 
opetuskokeilussa.    

 
 

 
Ensimmäinen kaksoistunti  

 
Ohjeistus 

 
Toteutus 

 
Opetuksen sisältö 
opettajalle annetun 
ohjeistuksen mu-
kaan 

Suunniteltu  
työtapa / ohjeita 

opettajalle 

Opet-
tajan 
puhe 

Aika 
(min.) 

Havaintoja  
toteutuksesta 

Opet-
tajan 
puhe 

Aika 
(min.) 

Tunnin aloitus, ope-
tusjakson esittely 

opettajan esitys O 5 opettajan esitys O 4,5 

Ryhmien muodosta-
minen ja aikataulu 

järjestäytyminen 
ryhmiin 

O 15 järjestäytyminen 
ryhmiin 

O 12,5 

Voiman momentti ja 
voiman momenttiin 
liittyviä käsitteitä  

  aiheiden esitysjärjes-
tys eri kuin  ohjeis-
tuksessa 

 

• mitä tarkoitetaan 
voiman momen-
tilla (voiman ve-
to- ja vääntövai-
kutus) 

opettajan esitys, 
opettajajohtoinen 
luokkakeskustelu 

TP 
DD 

ainoastaan yksi esi-
merkki voiman vään-
tövaikutuksesta (kä-
siesimerkki, joka 
esitettiin voiman 
momenttiin liittyvien 
käsitteiden yhteydes-
sä) (5 min.) 

TP 
 

• voiman momen-
tin sovellukset 
fysioterapiassa 

opettajan esitys, 
opettajajohtoinen 
luokkakeskustelu 

TP 
DD 

voiman momenttiin 
liittyvien käsitteiden 
jälkeen (4 min.) 

TP 
AD 

• voiman moment-
tiin liittyvät kä-
sitteet  

opettajan esitys, 
opettajajohtoinen 
luokkakeskustelu 

TP 
AD 

30 

asioiden (ja kalvojen) 
esitysjärjestys eri 
kuin ohjeistuksessa; 
opettaja lisäsi käsi-
esimerkin (käsitteet 3 
min., käsiesimerkki 
12 min) 

TP 
AD 
DD 
SQ 

24 

Opiskelutehtäviin 
tutustuminen 

opettajan esitys, 
työskentely pien-
ryhmissä, opettaja 
ohjaa ryhmien 
työskentelyä 

O 
PD 

opettajan esitys, 
työskentely pienryh-
missä, opettaja ohjasi 
ryhmien työskentelyä 

O 
PD 

Itsenäisen työskente-
lyn ohjeet opiskeli-
joille 

opettajan esitys 
itsenäisen työsken-
telyn ohjeista 

TP 

40 

opettaja ei antanut 
itsenäisen työskente-
lyn ohjeita 

 

33 
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Toinen kaksoistunti 

 
Ohjeistus 

 
Toteutus 

 
Opetuksen sisältö 
opettajalle annetun 
ohjeistuksen mu-
kaan  

Suunniteltu  
työtapa / ohjeita 

opettajalle 

Opet-
tajan 
puhe 

Aika 
(min.) 

Havaintoja  
toteutuksesta 

Opet-
tajan 
puhe 

Aika 
(min.) 

Kokeellinen työsken-
tely ryhmissä 

kokeellisen työs-
kentelyn välineiden 
esittely (erityisesti 
pyörivä levy), 
kokeellinen työs-
kentely pienryh-
missä 

O 
PD 

55 kokeellisen työsken-
telyn välineiden esit-
tely puuttui, opettaja 
antoi pyörivän levyn 
kanssa työskentelylle 
suulliset ohjeet erik-
seen kaikille ryhmil-
le, kokeellinen työs-
kentely pienryhmissä 

O 
PD 

65 

Keskustelu havain-
noista 

kokeellisen työs-
kentelyn yhteenve-
to ja tärkeimpien 
käsitteiden kertaa-
minen opettajan 
johdolla 

TP 
AD 
DD 

15 puuttui   0 

Esimerkki käytännön 
tilanteesta (käsiesi-
merkki) 

opettajan esitys, 
opettajajohtoinen 
luokkakeskustelu 

TP 
AD 
DD 

20 käsiesimerkissä pun-
nuksella ja kyynär-
varrella yhteinen 
painopiste; käden 
paikallaan pitämisek-
si tarvittavaa voimaa 
ei laskettu; vipuvar-
ren muuttuminen 
käden asennon muut-
tuessa jätettiin poh-
dittavaksi seuraavaan 
kertaan 

TP 
AD 
DD 

10 
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Kolmas kaksoistunti 
 

Ohjeistus 
 

 
Toteutus 

 
Opetuksen sisältö 
opettajalle annetun 
ohjeistuksen mu-
kaan  

Suunniteltu  
työtapa / ohjeita 

opettajalle 

Opet-
tajan 
puhe 

Aika 
(min.) 

Havaintoja  
toteutuksesta 

Opet-
tajan 
puhe 

Aika 
(min.) 

Tunnin aloitus ja 
ohjeet työskentelystä, 
kokeellisen kotitehtä-
vän anto 

opettajan esitys O 10 opettajan esitys, ko-
keellisen kotitehtävän 
anto käsiesimerkin 
jälkeen 

O 11,5 

Ei ohjeistuksessa, opettajan oma lisäys edellisellä tunnilla 
aloitetun käsiesimer-
kin jatkaminen; opet-
taja esitti ratkaisun 
suureiden tunnuksilla 
(ei laskettu lukuar-
voilla), voiman tar-
peen muuttuminen 
käden asennon muut-
tuessa perusteltiin 
osittain väärin 

TP 
DD 

7,5 

Opiskelutehtävien 
ratkaisemista 

työskentely pien-
ryhmissä, opettaja 
ohjaa ryhmien 
työskentelyä 

PD 80 työskentely pienryh-
missä, opettaja ohjasi 
ryhmien työskentelyä 

PD 67 

 
 

 
Neljäs kaksoistunti 

Ohjeistus 
 

Toteutus 
 

 
Opetuksen sisältö 
opettajalle annetun 
ohjeistuksen mu-
kaan  

Suunniteltu  
työtapa / ohjeita 

opettajalle 

Opet-
tajan 
puhe 

Aika 
(min.) 

Havaintoja  
toteutuksesta 

Opet-
tajan 
puhe 

Aika 
(min.) 

Aikataulu ja ryhmien 
esitysjärjestys 

opettajan esitys O 5 opettajan esitys O 7 

Ryhmien esitykset ryhmien esitykset, 
opettajajohtoinen 
luokkakeskustelu 
esitetyistä ratkai-
suista, opettajan 
palaute jokaisen 
esityksen jälkeen  

PD 
TP 
AD 

85 esitysten jälkeen 
lyhyet keskustelut 
tehtävän ratkaisusta; 
opettajan palaute 
puuttui useimmista 
esityksistä; kahdella 
ryhmällä osittain 
virheelliset ratkaisut 

PD 
O  

AD 
DD 
TP  
SQ 

66 

Ei ohjeistuksessa, opettajan oma lisäys opettajajohtoinen 
keskustelu opiskelu-
tehtävien ratkaisemi-
sesta, saatujen tulos-
ten oikeellisuudesta 
sekä kokeellisesta 
kotitehtävästä  

DD 
PD 
AD 
SQ 
TP  
O 

10 
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Liite 14. Voiman momentin opetusjakson oppituntien ohjeistus ja toteutus toisessa opetus-
kokeilussa.    
 
 

 
Ensimmäinen kaksoistunti 

 
Ohjeistus 

 
Toteutus 

 
Opetuksen sisältö 
opettajalle annetun 
ohjeistuksen mu-
kaan 

Suunniteltu  
työtapa / ohjeita 

opettajalle 

Opet-
tajan 
puhe 

Aika 
(min.) 

Havaintoja  
toteutuksesta 

Opet-
tajan 
puhe 

Aika 
(min.) 

Tunnin aloitus, ope-
tusjakson esittely 

opettajan esitys O 5 opettajan esitys O 1 

Ryhmien muodosta-
minen ja aikataulu 

järjestäytyminen 
ryhmiin 

O 10 järjestäytyminen 
ryhmiin 

O 6 

Kertaus painovoimas-
ta ja painopisteestä 

opettajajohtoinen 
luokkakeskustelu 

AD 
DD 

10 opettajajohtoinen 
luokkakeskustelu, 
opettajan esitys 

AD 
DD 
TP 

9 

Voiman vääntövaiku-
tus ja voiman mo-
mentti 

opettajan esitys, 
opettajajohtoinen 
luokkakeskustelu 

TP 
DD 

10 opettajan esitys, opet-
tajajohtoinen luokka-
keskustelu 

TP 
AD 

8 

Voiman momentin 
sovellukset fysiotera-
piassa 

opettajan esitys 
opettajajohtoinen 
luokkakeskustelu 

TP 
DD 

5 pääasiallisesti opetta-
jan esitys, useita 
esimerkkejä 

TP 
AD 
DD 

11 

Voiman momenttiin 
liittyvät käsitteet ja 
käsiesimerkki 

opettajan esitys, 
opettajajohtoinen 
luokkakeskustelu 

TP 
AD 

20 opettajan esitys, 
opettajajohtoinen 
luokkakeskustelu; 
käsiesimerkissä 
kämmenosalla ja 
punnuksella yhteinen 
painopiste 

TP 
AD 
DD 
SQ 

26 

Opiskelutehtävien 
jako ja opiskelutehtä-
viin tutustuminen 

opettajan esitys, 
työskentely pien-
ryhmissä, opettaja 
ohjaa ryhmien 
työskentelyä 

O 
PD 

25 opettajan esitys, 
työskentely pienryh-
missä opettaja ohjasi 
ryhmien työskentelyä 

O 
PD 

20 

Oppimisen arviointi itsenäinen työsken-
tely 

O 5 itsenäinen työskente-
ly 

O 9 
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Toinen kaksoistunti 

 
Ohjeistus 

 
Toteutus 

 
Opetuksen sisältö 
opettajalle annetun 
ohjeistuksen mukaan 

Suunniteltu  
työtapa / ohjeita 

opettajalle 

Opet-
tajan 
puhe 

Aika 
(min.) 

Havaintoja  
toteutuksesta 

Opet-
tajan 
puhe 

Aika 
(min.) 

Kokeellinen työsken-
tely ryhmissä 

kokeellisen työs-
kentelyn välineiden 
esittely (erityisesti 
pyörivä levy); ko-
keellinen työsken-
tely pienryhmissä 

O 
PD 

50 kokeellisen työsken-
telyn välineiden esit-
tely; kokeellinen 
työskentely pienryh-
missä 

O 
PD 

63 

Keskustelu havain-
noista 

kokeellisen työs-
kentelyn yhteenve-
to ja tärkeimpien 
käsitteiden kertaa-
minen opettajan 
johdolla 

AD 
DD 

15 kokeellisen työsken-
telyn yhteenveto ja 
tärkeimpien käsittei-
den kertaaminen 
opettajan johdolla; 
käytiin läpi ainoas-
taan kokeellinen 
työskentely pyöriväl-
lä levyllä 

AD 
DD 
TP 

7,5 

Esimerkki käytännön 
tilanteesta (käsiesi-
merkki) 

opettajan johdolla 
pohditaan moment-
tiehdon soveltamis-
ta käsiesimerkissä; 
opiskelijat pohtivat 
ryhmissä tarvitta-
van lihasvoiman 
laskemista ja tarvit-
tavan lihasvoiman 
muuttumista käden 
asennon muuttues-
sa 

TP 
AD 
DD 
PD 

15 momenttiehdon so-
veltaminen käsiesi-
merkissä annettiin 
kotitehtäväksi  

TP 1,5 

Itsenäisen työskente-
lyn ohjeet opiskeli-
joille 

opettajan esitys TP 5 opettajan esitys O 1 

Oppimisen arviointi itsenäinen työsken-
tely 

O 5 itsenäinen työskente-
ly 

O 6,5 
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Kolmas kaksoistunti 

Ohjeistus 
 

Toteutus 
 

 
Opetuksen sisältö 
opettajalle annetun 
ohjeistuksen mu-
kaan  

Suunniteltu  
työtapa / ohjeita 

opettajalle 

Opet-
tajan 
puhe 

Aika 
(min.) 

Havaintoja  
toteutuksesta 

Opet-
tajan 
puhe 

Aika 
(min.) 

Edellisen tunnin 
esimerkin ratkaisu 

opettajan johdolla 
keskustellen käy-
dään läpi edellisel-
lä tunnilla esitetyn 
käsiesimerkin 
ratkaisu; pohditaan 
erityisesti tarvitta-
van lihasvoiman 
muuttumista käden 
asennon muuttues-
sa 

DD 
AD 

10 opettajan johdolla 
yhdistettiin kokeelli-
sessa työskentelyssä 
(erityisesti pyörivällä 
levyllä) opitut käsit-
teet käsiesimerkkiin 
käden eri asennoissa; 
käsiesimerkin las-
kennallinen ratkaisu 

DD 
AD 
TP 
SQ 

27,5 

Ohjeet jatkotyösken-
telystä ja kokeellisen 
kotitehtävän anto 

opettajan esitys O 10 opettajan esitys O 6,5 

Opiskelutehtävien 
ratkaisemista 

työskentely pien-
ryhmissä, opettaja 
ohjaa ryhmien 
työskentelyä  

PD 65 työskentely pienryh-
missä, opettaja ohjasi 
ryhmien työskentelyä 

PD 54 

Oppimisen arviointi itsenäinen työsken-
tely 

O 5 itsenäinen työskente-
ly 

O 5 

 
 
 
 

 
Neljäs kaksoistunti 
 

Ohjeistus 
 

Toteutus 
 
Opetuksen sisältö 
opettajalle annetun 
ohjeistuksen mu-
kaan  

Suunniteltu  
työtapa / ohjeita 

opettajalle 

Opet-
tajan 
puhe 

Aika 
(min.) 

Havaintoja  
toteutuksesta 

Opet-
tajan 
puhe 

Aika 
(min.) 

Aikataulu ja ryhmien 
esitysjärjestys 

opettajan esitys O 5 opettajan esitys O 6 

Ryhmien esitykset opiskelijoiden 
esitykset, opettaja-
johtoinen luokka-
keskustelu esite-
tyistä ratkaisuista, 
opettajan palaute 
jokaisen esityksen 
jälkeen 

PD 
TP 
AD 

80 opiskelijoiden esityk-
set, opettaja- ja opis-
kelijajohtoista luok-
kakeskustelu esite-
tyistä ratkaisuista; 
opettajan palaute 
/yhteenveto keskuste-
lun yhteydessä 

PD 
TP 
AD 
DD 
SQ  
O 

64 

Oppimisen arviointi itsenäinen työsken-
tely 

O 5 itsenäinen työskente-
ly 

O 12 
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Liite 15. Kriittisten episodien (CE2 - CE6) oppimistavoitteet, oppimistavoitteiden saavut-
tamiseen vaadittavat voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamisen tasot ja oppimista-
voitteen saavuttaneiden opiskelijoiden lukumäärä. 

 

 
 

Toinen kriittinen episodi (CE2) 

 

 

Oppimistavoite 

 

Oppimistavoitteen saavuttamiseen 

 vaadittavat osaamisen tasot  

Oppimistavoitteen 

saavuttaneiden opiske-

lijoiden lukumäärä 

1) Opiskelija ymmärtää, mitä kehon 
vipujärjestelmässä tarkoitetaan tukipis-
teellä. 

”Voiman momentin sovellukset fy-
sioterapiassa” -aiheen osaamisessa 
vähintään 3. tasolla. 

 
14 

2) Opiskelijaa ymmärtää, mitä tarkoite-
taan painopisteellä ja painovoimalla 
sekä osaa määrittää tietyn kehon osan 
painopisteen paikan ja painovoiman 
suunnan. 

Painopisteen ja painovoiman osaami-
sessa vähintään 3. tasolla.  
 

 
11 

3) Opiskelija ymmärtää ja osaa määrit-
tää painovoiman ja lihasvoiman vipu-
varret vaakatasossa olevassa tilantees-
sa. 

Vipuvarren osaamisessa vähintään 2. 
tasolla ja ”voiman momentin sovel-
lukset fysioterapiassa” -aiheen osaa-
misessa vähintään 3. tasolla  

 
13 

 10 opiskelijaa saavutti kaikki oppimistavoitteet.   

 

 

 
 

Kolmas kriittinen episodi (CE3) 

 

 

Oppimistavoite 

 

Oppimistavoitteen saavuttamiseen 

 vaadittavat osaamisen tasot  

Oppimistavoitteen 

saavuttaneiden opiske-

lijoiden lukumäärä 

1) Opiskelija ymmärtää, mitä tarkoite-
taan voiman vaikutussuoralla ja osaa 
määrittää voiman vaikutussuoran. 

Voiman vaikutussuoran osaamisessa 
vähintään 2. tasolla. 
 

 
18 

2) Opiskelija ymmärtää, mitä tarkoite-
taan voiman momentilla ja osaa laskea 
voiman momentin yksinkertaisissa 
tilanteissa tasapainotangolla ja punnuk-
silla. 

Voiman momentin osaamisessa vä-
hintään 2. tasolla. 
 

 
 

22 
 

3) Opiskelija ymmärtää vipuvarren 
voiman vaikutussuoran ja tukipisteen 
välisenä kohtisuorana etäisyytenä. 

Vipuvarren osaamisessa vähintään 3. 
tasolla. 
 

 
8 

4) Opiskelija ymmärtää momenttiehdon 
ja osaa käyttää momenttiehtoa yksin-
kertaisissa tilanteissa tasapainotangolla 
ja punnuksilla.  

Momenttiehdon osaamisessa vähin-
tään 2. tasolla ja oikea vastaus toisen 
kaksoistunnin tuntiarvioinnin tehtä-
vään 2.1.  
 

  
18 

5) Opiskelija ymmärtää, että tasapaino 
voidaan joissain tapauksissa saavuttaa 
myös tilanteissa, jotka eivät ole vaa-
kasuorassa. 

Ei-vaakasuoran tasapainotilanteen 
osaamisessa vähintään 2. tasolla. 
 

 
10 

 Kolme opiskelijaa saavutti kaikki oppimistavoitteet. Seitsemän 
opiskelijaa saavutti neljä tavoitetta. 
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Neljäs kriittinen episodi (CE4) 

 

 

Oppimistavoite 

 

Oppimistavoitteen saavuttamiseen 

 vaadittavat osaamisen tasot  

Oppimistavoitteen 

saavuttaneiden opiske-

lijoiden lukumäärä 

1) Opiskelija ymmärtää, mitä tarkoite-
taan voiman vaikutussuoralla ja osaa 
määrittää voiman vaikutussuoran. 

Voiman vaikutussuoran osaamisessa 
vähintään 2. tasolla. 
 

 
18 

2) Opiskelija ymmärtää, mitä tarkoite-
taan voiman momentilla ja osaa laskea 
voiman momentin. 

Voiman momentin osaamisessa vä-
hintään 3. tasolla. 
 

 
9 

3) Opiskelija ymmärtää vipuvarren 
voiman vaikutussuoran ja tukipisteen 
välisenä kohtisuorana etäisyytenä. 

Vipuvarren osaamisessa vähintään 3. 
tasolla. 
 

 
8 

4) Opiskelija ymmärtää momenttiehdon 
ja osaa käyttää momenttiehtoa tasapai-
notilanteissa. 

Momenttiehdon osaamisessa vähin-
tään 3. tasolla ja oikea vastaus toisen 
kaksoistunnin tuntiarvioinnin tehtä-
vään 2.1.  
 

 
12 

5) Opiskelija ymmärtää, mitä tarkoite-
taan tasapainolla ja että tasapaino voi-
daan saavuttaa myös tilanteissa, jotka 
eivät ole vaakasuorassa. 

Ei-vaakasuoran tasapainotilanteen 
osaamisessa vähintään 3. tasolla. 
 

 
5 

 Kukaan opiskelijoista ei saavuttanut kaikkia viittä tavoitetta. 
Kuusi opiskelijaa saavutti neljä tavoitetta ja viisi opiskelijaa 
kolme tavoitetta. 
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Viides kriittinen episodi (CE5) 

 

 

Oppimistavoite 

 

Oppimistavoitteen saavuttamiseen 

 vaadittavat osaamisen tasot  

Oppimistavoitteen 

saavuttaneiden opiske-

lijoiden lukumäärä 

1) Opiskelija ymmärtää, mitä tarkoite-
taan voiman vaikutussuoralla ja osaa 
määrittää kehon osan painovoiman 
vaikutussuoran.  

Voiman vaikutussuoran osaamisessa 
vähintään 4. tasolla. 
 

 
16 

 

2) Opiskelijaa ymmärtää, mitä tarkoite-
taan painopisteellä ja painovoimalla 
sekä osaa määrittää kehon osan paino-
pisteen paikan ja painovoiman suunnan 
sekä laskea painovoiman suuruuden. 

Painopisteen ja painovoiman osaami-
sessa vähintään 4. tasolla.  
 

 
8 
 

3) Opiskelija ymmärtää, mitä tarkoite-
taan voiman momentilla, ymmärtää 
voiman momenttien yhteenlaskun ja 
osaa laskea voiman momentin myös 
käytännön tilanteessa (kehon osan 
painovoiman ja lihasvoiman aiheutta-
mat momentit). 

Voiman momentin osaamisessa vä-
hintään 4. tasolla. 
 

 
8 
 

4) Opiskelija ymmärtää vipuvarren 
voiman vaikutussuoran ja tukipisteen 
välisenä kohtisuorana etäisyytenä ja 
osaa määrittää painovoiman ja lihas-
voiman momenttien vipuvarret käytän-
nön tilanteessa. 

Vipuvarren osaamisessa vähintään 4. 
tasolla. 
 

 
7 
 

5) Opiskelija ymmärtää momenttiehdon 
ja osaa käyttää momenttiehtoa tasapai-
notilanteissa sekä laskea momenttieh-
toa käyttäen kehon osan paikallaan 
pitämiseksi tarvittavan lihasvoiman.  

Momenttiehdon osaamisessa vähin-
tään 4. tasolla. 
 

 
9 
 

6) Opiskelija ymmärtää, mitä tarkoite-
taan tasapainolla ja että tasapaino voi-
daan saavuttaa myös tilanteissa, jotka 
eivät ole vaakasuorassa sekä osaa pe-
rustella miksi tasapainotilanne saavute-
taan. 

Ei-vaakasuoran tasapainotilanteen 
osaamisessa vähintään 4. tasolla. 
 

 
4 
 

7) Opiskelija osaa soveltaa voiman 
momenttiin liittyviä käsitteitä joissakin 
fysioterapian sovelluksissa. 

”Voiman momentin sovellukset fy-
sioterapiassa” -aiheen osaamisessa 
vähintään 3. tasolla. 
 

 
14 

 

 Kukaan opiskelijoista ei saavuttanut kaikkia seitsemää tavoitet-
ta. Kolme opiskelijaa kuusi tavoitetta ja kaksi opiskelijaa viisi  
tavoitetta. 

 

 



 

 244  

 
 

Kuudes kriittinen episodi (CE6) 

 

 

Oppimistavoite 

 

Oppimistavoitteen saavuttamiseen 

 vaadittavat osaamisen tasot  

Oppimistavoitteen 

saavuttaneiden opiske-

lijoiden lukumäärä 

1) Opiskelija ymmärtää, mitä tarkoite-
taan voiman vaikutussuoralla ja osaa 
määrittää kehon osan painovoiman vai-
kutussuoran.  

Voiman vaikutussuoran osaamises-
sa vähintään 4. tasolla. 
 

 
16 

2) Opiskelijaa ymmärtää, mitä tarkoite-
taan painopisteellä ja painovoimalla sekä 
osaa määrittää kehon osan painopisteen 
paikan ja painovoiman suunnan sekä 
laskea painovoiman suuruuden. 

Painopisteen ja painovoiman osaa-
misessa vähintään 4. tasolla.  
 

 
8 

3) Opiskelija ymmärtää, mitä tarkoite-
taan voiman momentilla, ymmärtää 
voiman momenttien yhteenlaskun ja osaa 
laskea voiman momentin myös käytän-
nön tilanteessa (kehon osan painovoiman 
ja lihasvoiman aiheuttamat momentit). 

Voiman momentin osaamisessa 
vähintään 4. tasolla. 
 

 
8 

4) Opiskelija ymmärtää vipuvarren voi-
man vaikutussuoran ja tukipisteen väli-
senä kohtisuorana etäisyytenä ja osaa 
määrittää painovoiman ja lihasvoiman 
momenttien vipuvarret käytännön tilan-
teessa. 

Vipuvarren osaamisessa vähintään 
4. tasolla. 
 

 
7 

5) Opiskelija ymmärtää momenttiehdon 
ja osaa käyttää momenttiehtoa tasapaino-
tilanteissa sekä laskea momenttiehtoa 
käyttäen kehon osan paikallaan pitämi-
seksi tarvittavan lihasvoiman.  

Momenttiehdon osaamisessa vähin-
tään 4. tasolla. 
 

 
9 

6) Opiskelija ymmärtää, mitä tarkoite-
taan tasapainolla ja että tasapaino voi-
daan saavuttaa myös tilanteissa, jotka 
eivät ole vaakasuorassa sekä osaa perus-
tella miksi tasapainotilanne saavutetaan. 

Ei-vaakasuoran tasapainotilanteen 
osaamisessa vähintään 4. tasolla. 
 

 
4 

7) Opiskelija osaa soveltaa voiman mo-
menttiin liittyviä käsitteitä fysioterapian 
sovelluksissa. 

”Voiman momentin sovellukset 
fysioterapiassa” -aiheen osaamises-
sa vähintään 4. tasolla. 

 
9 

 Kukaan opiskelijoista ei saavuttanut kaikkia seitsemään oppi-
mistavoitetta. Kaksi opiskelijaa saavutti kuusi tavoitetta ja 
kaksi opiskelijaa viisi  tavoitetta.  
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Liite 16. Toisen opetuskokeilun opiskelijoiden loppukyselyn tehtävässä 13 voiman mo-
mentin opetusjaksoon liittyville asioille antamien arvosanojen (1 - 5) frekvenssit, ja kes-
kiarvot. (N = 23 ellei toisin mainita.)    
 
 
 Opiskelijoiden antamien arvosanojen frekvenssit 
 1 2 3 4 5 

Oma aktiivisuus opiskelussa 1 5 9 7 1 

Motivoituminen opiskeluun 0 3 8 9 3 

Oman ryhmän toiminta 0 2 5 11 5 

Kokeellinen työskentely 1 0 4 10 8 

Peruskäsitteiden oppiminen 1 0 14 7 1 

Sovellusten oppiminen 0 4 9 10 0 

Oppimateriaali 0 0 4 11 8 

Opettajajohtoiset opetustilanteet 0 0 3 12 8 

Ryhmien ohjaus (N = 22) 0 0 5 7 10 

Muiden ryhmien esitykset (N = 22) 0 0 10 7 5 
Tutkijan antama informaatio 
tutkimuksesta (N = 22) 0 0 3 13 6 

 

Opiskelijoiden voiman momentin opetusjaksoon liittyville 
asioille antamien arvosanojen keskiarvot

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Oma aktiivisuus opiskelussa

Peruskäsitteiden oppiminen

Sovellusten oppiminen

Motivoituminen opiskeluun

Oman ryhmän toiminta

Muiden ryhmien esitykset

Kokeellinen työskentely

Tutkijan antama informaatio tutkimuksesta

Oppimateriaali

Opettajajohtoiset opetustilanteet

Ryhmien ohjaus

Arvosanojen keskiarvo
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Liite 17. Opiskelijoiden voiman momenttiin liittyvien aiheiden osaamisen tasot ennen ope-
tusjaksoa ja opetusjakson jälkeen.   
 
 

 
Painopisteen ja painovoiman osaamisen tasot ennen opetusjaksoa ja opetusjakson jälkeen 

 

Osaamisen taso opetusjakson jälkeen 

 

Osaamisen taso 

ennen opetusjaksoa Nollataso 1. taso 2. taso 3. taso 4. taso 

 
 
Yhteensä 

Nollataso 2  2   4 
1. taso 1 4 7   12 
2. taso 1 1 3   5 
3. taso     2 2 

Ensimmäinen 
opetuskokeilu 

Yhteensä 4 5 12 0 2 23 
Nollataso  1 1  1 3 

1. taso  4 5 2 2 13 

2. taso   1 1 5 7 

3. taso      0 

Toinen  
opetuskokeilu 

Yhteensä 0 5 7 4 8 23 

 
 

 
Voiman vaikutussuoran osaamisen tasot ennen opetusjaksoa ja opetusjakson jälkeen 

 

Osaamisen taso opetusjakson jälkeen 

 

Osaamisen taso 

ennen opetusjaksoa Nollataso 1. taso 2. taso 3. taso 4. taso 

 
 
Yhteensä 

Nollataso 3 1 5 2 2 13 
1. taso   1 1 2 4 
2. taso   2 2 2 6 

Ensimmäinen 
opetuskokeilu 

Yhteensä 3 1 8 5 6 23 
Nollataso 4    14 18 
1. taso    1 1 2 

2. taso  1 1  1 3 

Toinen  
opetuskokeilu 

Yhteensä 4 1 1 4 16 23 

 
 

 
Vipuvarren osaamisen tasot ennen opetusjaksoa ja opetusjakson jälkeen 

 

Osaamisen taso opetusjakson jälkeen 

 

Osaamisen taso 

ennen opetusjaksoa Nollataso 1. taso 2. taso 3. taso 4. taso 

 
 
Yhteensä 

Nollataso 4 2    6 
1. taso  4 4 3 1 12 
2. taso  1 1 1 2 5 
3. taso      0 

Ensimmäinen 
opetuskokeilu 

Yhteensä 4 7 5 4 3 23 
Nollataso  4 5  2 11 

1. taso  2 4 1 5 12 

2. taso      0 

3. taso      0 

Toinen  
opetuskokeilu 

Yhteensä 0 6 9 1 7 23 
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Ei-vaakasuoran tasapainotilanteen osaamisen tasot ennen opetusjaksoa ja opetusjakson jälkeen 
 

Osaamisen taso opetusjakson jälkeen 

 

Osaamisen taso 

ennen opetusjaksoa Nollataso 1. taso 2. taso 3. taso 4. taso 

 
 
Yhteensä 

Nollataso 2 1 1   4 
1. taso 1 15 1  1 18 
2. taso  1    1 
3. taso      0 

Ensimmäinen 
opetuskokeilu 

Yhteensä 3 17 2 0 1 23 
Nollataso  2 3   5 

1. taso  11 2 1 4 18 

2. taso      0 

3. taso      0 

Toinen  
opetuskokeilu 

Yhteensä 0 13 5 1 4 23 

 
 

 
Voiman momentin osaamisen tasot ennen opetusjaksoa ja opetusjakson jälkeen 

 

Osaamisen taso opetusjakson jälkeen 

 

Osaamisen taso 

ennen opetusjaksoa Nollataso 1. taso 2. taso 3. taso 4. taso 

 
 
Yhteensä 

Nollataso 2 2    4 
1. taso 1 2 5 3 2 13 
2. taso  1 2 2 1 6 
3. taso      0 

Ensimmäinen 
opetuskokeilu 

Yhteensä 3 5 7 5 3 23 
Nollataso   1  2 3 

1. taso  1 6 1 2 10 

2. taso   6  4 10 

3. taso      0 

Toinen  
opetuskokeilu 

Yhteensä 0 1 13 1 8 23 

 
 

 
Momenttiehdon osaamisen tasot ennen opetusjaksoa ja opetusjakson jälkeen 

 

Osaamisen taso opetusjakson jälkeen 

 

Osaamisen taso 

ennen opetusjaksoa Nollataso 1. taso 2. taso 3. taso 4. taso 

 
 
Yhteensä 

Nollataso 1     1 
1. taso  1 4  1 6 
2. taso 2 2  4 6 14 
3. taso     2 2 

Ensimmäinen 
opetuskokeilu 

Yhteensä 3 3 4 4 9 23 
Nollataso     2 2 

1. taso  1 4 1 1 7 

2. taso  1 2 3 5 11 

3. taso   1 1 1 3 

Toinen  
opetuskokeilu 

Yhteensä  2 7 5 9 23 
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”Voiman momentin sovellukset fysioterapiassa” -aiheen osaamisen tasot ennen opetusjaksoa ja 
opetusjakson jälkeen 

 

Osaamisen taso opetusjakson jälkeen 

 

Osaamisen taso 

ennen opetusjaksoa Nollataso 1. taso 2. taso 3. taso 4. taso 

 
 
Yhteensä 

Nollataso 2 1 6 1 1 11 
1. taso   8 2 2 12 

Ensimmäinen 
opetuskokeilu 

Yhteensä 2 1 14 3 3 23 
Nollataso   3 2 6 11 

1. taso  2 4 3 3 12 

Toinen  
opetuskokeilu 

Yhteensä 0 2 7 5 9 23 
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