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ABSTRAKTIT

I Biologia, terveystieto ja kestävyyskasvatus (pj. Arja Kaasinen)
Tila: Aurora, sali 116

Luokanopettajaopiskelijoiden ymmärrys fotosynteesistä
Eila Matikainen, Satu Kankare, Norbert Erdmann ja Mirjamaija Mikkilä-Erdmann, Turun yliopisto

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä fotosynteesistä ja
kasvin energian saannista. Näiden ilmiöiden ymmärtäminen on keskeistä laajempien kokonaisuuk-
sien, kuten ekosysteemin toiminnan hahmottamiseksi. Yhteyttämisen ymmärtäminen vaatii laajaa
tietoverkostoa: on tiedettävä aineen ja energian olemuksesta sekä niiden merkityksestä kasvin ja
eläimen elämässä. (Södervik, Virtanen ja Mikkilä-Erdmann 2015; Crane ja Winterbottom 2008). Tut-
kimuksen aineistossa luokanopettajaopiskelijaksi pyrkivät vastasivat valintakokeessa fotosynteesiin
liittyvään kysymykseen, joko teoreettiseen tai soveltavaan. Toisena lukukautena monialaisten opin-
tojen opintojaksolla samaan kysymykseen vastattiin uudelleen. Heti tämän testin jälkeen opiskelijat
tutustuivat yhteyttämiseen liittyvään tietotekstiin. Opiskelijoilla oli mahdollisuus silmäillä käsite-
karttoja, kuvia tai ydinasialistausta. Tämän opiskeluosion jälkeen testi toistettiin. Opiskelijoista yl-
lättävän suurella osalla havaittiin puutteellisia käsityksiä kasvin ravinnon ja energiansaannista tai
yhteyttämisen raaka-aineista. Tulosten perusteella havaittiin, että monet opiskelijat ajattelevat kas-
vin ravinnon- ja energiansaannin olevan seurausta sekä yhteyttämisestä että maalajien tai veden
hyödyntämisestä (synteettinen käsitys). Opiskelijoille on myös haasteellista yhdistää ilman hiilidiok-
sidipitoisuuden vaikutus kasvin kasvuun. Usealle yhteyttämisen merkitys ja kasvin omavaraisuus
energiansaannissa jää epäselväksi.

Yliopisto-opiskelijoiden virhekäsitykset fotosynteesistä
Anttoni Kervinen, Helsingin yliopisto

Viime vuosikymmeninä tiedonalakohtaista oppimista on tutkittu paljon käsitteellisen muutoksen
näkökulmasta. Käsitteellisen muutoksen teorioiden mukaan oppijoiden aikaisempien virhekäsitys-
ten tunteminen ja huomioiminen on keskeistä oppimisen ja opetuksen onnistumisen kannalta. Tut-
kimuksessa selvitettiin suomalaisten biologian yliopisto-opiskelijoiden fotosynteesiin liittyviä virhe-
käsityksiä sekä niiden muuttumista opetustekstin lukemisen seurauksena käsitteellisen muutoksen
näkökulmasta.  Tutkimuksen aineistona olivat yliopiston biologian peruskurssin opiskelijoiden
(n=171) vastaukset fotosynteesiä ja sen ekologista merkitystä koskeviin avoimiin kysymyksiin. Opis-
kelijat vastasivat kysymyksiin ennen opetustekstin lukemista, heti opetustekstin lukemisen jälkeen
sekä kaksi viikkoa lukemisen jälkeen. Aineisto analysoitiin laadullisin menetelmin kuvaamalla, tyy-
pittelemällä ja tulkitsemalla havaittuja virhekäsityksiä suhteessa biologian tiedonalaan ja tiedon ja



ajattelun tasoihin.  Opiskelijoilla havaittiin yhteensä 58 fotosynteesiä koskevaa selkeästi virheellistä
käsitystä ja 14 puutteellista tai epämääräistä käsitystä. Virhekäsitykset liittyivät fotosynteesireakti-
oon, kasvien rakenteisiin, kasvin energiatalouteen ja fotosynteesin ekologiseen merkitykseen. Vir-
hekäsitykset vähenivät opetustekstin lukemisen seurauksena, ja monimutkaisempia tiedon ja ajat-
telutaitojen tasoja ilmentävät virhekäsitykset vähenivät vähintään yhtä paljon kuin muutkin. Lukui-
sia virhekäsityksiä kuitenkin säilyi oikeat vastaukset antaneesta opetustekstistä huolimatta. Kaksi
viikkoa opetustekstin lukemisen jälkeen osa jo virhekäsityksensä korjanneista opiskelijoista vastasi
jälleen virheellisesti.  Tutkimus osoittaa, että suomalaisen peruskoulun ja lukion fotosynteesin op-
pimista koskevat tavoitteet eivät täyty edes monen biologian yliopisto-opiskelijan kohdalla. Fo-
tosynteesiä koskevan oppimisen edistämiseksi opetuksessa tulisi aiempaa paremmin huomioida kä-
sitteellisen muutoksen haasteet kognitiivisesta, sosiaalisesta ja motivaatioon liittyvistä näkökul-
mista. Tutkimus tarjoaa tietoa niistä fotosynteesin oppimista koskevista erityispiirteistä, joita ilmiön
tehokkaaseen oppimiseen pyrkivän opetuksen tulee huomioida.

Opettajaopiskelijoiden käsityksiä metsäekosysteemin rakenteesta ja toiminnasta sekä ekosys-
teemipalveluista
Sirpa Kärkkäinen ja Anu Hartikainen-Ahia, Itä-Suomen yliopisto

Tutkimuksessa tarkastellaan Itä-Suomen yliopiston luokanopettajaopiskelijoiden (n=136) käsityksiä
metsäekosysteemin rakenteesta ja toiminnasta sekä ekosysteemipalveluista opintojakson lopussa.
Tutkimuksen aineisto on kerätty opettajaopiskelijoiden tekemistä tutkimusraporteista kenttä- ja
maasto-opetuksen yhteydessä osana opintojaksoa Tutkiva oppiminen luonnontieteiden opetuk-
sessa ja oppimisessa. Opintojakson yhtenä keskeisenä tavoitteena on ymmärtää ekologian keskeisiä
käsitteitä, ekosysteemin toimintaperiaatteita sekä tehdä kenttä- ja maastotutkimuksia metsä-
ekosysteemin kasveista, selkärangattomista ja maaperästä. Tutkimustulokset koottiin ja jaettiin Of-
fice365-ympäristössä. Näiden yhteisöllisesti tuotettujen tutkimustietojen pohjalta laadittiin tutki-
musraportit, joissa opiskelijat mallinsivat ja selvittivät oman tutkimusalueensa metsäekosysteemin
rakennetta ja toimintaa sekä ekosysteemipalveluita. Aineisto on analysoitu laadullisesti käyttäen
sisällönanalyysiä. Tutkimustehtävänä oli selvittää, millaisia käsityksiä opettajaopiskelijoilla oli tutki-
musalueen metsäekosysteemin toiminnasta, millaisia ravintoketjuja ja verkkoja alueella esiintyy,
energian kiertoa sekä ekosysteemin toimintaan. Lisäksi selvitettiin tutkimusalueen ekosysteemipal-
veluita. Alustavien tutkimustulosten mukaan ekosysteemipalvelut sekä käsitteet tuottaja, kuluttaja
ja hajottaja hallittiin hyvin. Sen sijaan virhekäsityksiä oli esimerkiksi ravintoverkkojen kuvaamisessa
sekä ravinne ja ravinto-käsitteissä. Tutkimus osoittaa, että puutteellinen tietämys ja ekologisiin vuo-
rovaikutussuhteisiin liittyvä epävarmuus vaikeuttavat keskeisten käsitteiden soveltamista käytän-
töön ja kouluopetukseen.

Avainsanat: biologian opetus, metsäekosysteemi

Suomen lasten metsäretkipäivä-tapahtuman järjestäminen osana opettajankoulutusta
Arja Kaasinen, Helsingin yliopisto

Suomen lasten metsäretkipäivää vietettiin ensimmäistä kertaa keväällä 2016 Helsingin yliopiston
opettajankoulutuslaitoksen biologian didaktiikan tutkimusryhmän ja luokanopettajaopiskelijoiden
järjestämänä. Metsäretkipäivän tarkoituksena oli kannustaa kaikkia aikuisia, niin perheitä, lasten kanssa
työskenteleviä kuin muitakin metsäretkistä kiinnostuneita tahoja viemään lapsia metsäretkille ja samalla ja-
kamaan metsäretkiin liittyvää tietotaitoa, muistoja, tarinoita, ideoita ja ajatuksia, jotta kaikkien olisi helpompi
lähteä retkeilemään. Suomen lasten metsäretkipäivän suojelijana toimi tasavallan presidentti Sauli



Niinistö.  Suomen lasten metsäretkipäivän idea on syntynyt luonnossa liikkumiseen ja lajintunnis-
tukseen liittyvän tutkimus- ja opetustyön myötä. Tutkimuksissa on havaittu, että kaikki suomalaiset
lapset ja nuoret eivät tunnista tavallisimpiakaan kasvilajeja, eivätkä kaikki lapset ja nuoret ole kou-
luaikanaan käyneet metsässä kertaakaan. Oppiiko tällainen lapsi, miten riippuvaisia me ihmiset
olemme luonnon hyvinvoinnista? On ehkä unohdettu, että jokaisen sukupolven on uudestaan opit-
tava metsässä liikkumisen taidot ja metsän eliölajit. Esitelmässä tuodaan esille tapahtuman syntyyn
vaikuttaneet teoreettiset ja tutkimukselliset näkökulmat ja esitellään myös kehitteillä olevia tutki-
muksia aiheeseen liittyen. Esitelmässä kuvaillaan myös käytännön toteutusta opettajankoulutuksen
opetuksen näkökulmasta.   Keväällä 2016 Suomen lasten metsäretkipäivään osallistui tuhansia lap-
sia ympäri Suomea. Retkiä järjestettiin myös yhdessä lasten ja vanhainkotien kanssa. Tapahtuma sai
erinomaista palautetta. Keväällä 2017 tapahtuma on osa Suomi 100 juhlavuoden tapahtumia ja yksi
Suomen luonnon neljästä päivästä. Suomen lasten metsäretkipäivä-tapahtuma on merkityksellinen
myös luokanopettajaopiskelijoille, jotka saavat kokemusta mm. projektin ja retkien hallinnasta ja
toteutuksesta, opetussuunnitelmien mukaisen monialaisenopetuksen toteutuksesta ja koulun ulko-
puolisten oppimisympäristöjen käytöstä.

II Biologia, terveystieto ja kestävyyskasvatus (pj. Anna Uitto)
Tila: Aurora, sali 117

Kestävä kehitys aineenopettajan pedagogisissa opinnoissa
Eija Yli-Panula1, Irmeli Palmberg2 ja Eila Jeronen3, Turun yliopisto1, Åbo Akademi2, Oulun yliopisto3

Kansainvälisesti tärkeäksi tavoitteeksi on nostettu ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti sekä
kulttuurisesti kestävän tulevaisuuden rakentaminen jälkipolville. Maailmanlaajuiset kestävän kehi-
tyksen tavoitteet ja opettajankoulutuksen sekä koulujen opetussuunnitelmat velvoittavat opetuk-
sessa ja kasvatuksessa toimimaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutkimuksemme tavoitteena on
saada tietoa siitä, miten tärkeänä eri oppiaineiden aineenopettajaopiskelijat kokevat kestävän ke-
hityksen ja sen eri aihealueet opinnoissaan, opetustyössään ja omassa elämässään. Tutkimukseen
osallistui 58 aineenopettajaopiskelijaa yhdestä yliopistosta, missä kestävän kehityksen kasvatus ei
kuulu kasvatustieteen perusopintoihin tai aineopintoihin kaikille yhteisenä. Tutkimus toteutettiin
verkkokyselylomakkeella vuonna 2016 ja kymmenen opiskelijan haastattelulla keväällä 2017. Opis-
kelijat suhtautuvat kestävän kehityksen asioihin myönteisesti. Tulokset osoittavat, että opiskelijat
kokivat opintojen tarjoaman kestävän kehityksen opetuksen riittämättömäksi. Vain 27 % opiskeli-
joista koki saaneensa aiheesta tietoa, ja 14 % ei valitsi vaihtoehdon ”ehkä”. Vähäisen opetuksen ei
myöskään katsottu vastaavan työelämän tarpeisiin. Yli puolet (57 %) opiskelijoista koki, että kestä-
vän kehityksen sisältämä pedagoginen tieto ei kattanut monipuolisesti eri osa-alueita, kuten ekolo-
gista, taloudellista ja sosiaalista sekä kulttuurista tietoa. Suuri osa opiskelijoista (76 %) koki kestävän
kehityksen opetuksen kuuluvan pää- tai sivuaineen opetukseensa. Väittämään ”Kestävän kehityksen
opetusta on paras tehdä yhteistyössä muiden aineenopettajien kanssa” valitsi viisi opiskelijaa (8 %)
vaihtoehdon ”en osaa sanoa” ja kaikki muut opiskelijat olivat yhteistyön kannalla. Keskeisimmiksi
yhteistyökumppaneiksi kouluyhteisön sisällä mainittiin biologian ja maantieteen opettajat. Osa
opiskelijoista (16 %) oli sitä mieltä, että opetus ei muuta oppilaiden toimintaa ympäristövastuulli-
semmaksi. Toisaalta oppilaiden osallistamisen (89 %:ssa maininnoista) katsottiin lisäävän ympäris-
tövastuullisuutta.  Opetuksen kehittämisessä painotettiin sekä yksilöllisten että yhteisöllisten näkö-



kulmien esiin ottamista. Tuloksia tarkastellaan kestävän kehityksen tavoitteiden ja muuttuvien ope-
tussuunnitelmien velvoittavuuden ja opetuksen jatkuvuuden näkökulmasta. Tuloksia voidaan hyö-
dyntää opetussuunnitelmatyössä.

Toimintakulttuurin vaikutus luokanopettajan kestävää kehitystä edistävään toimintaan koulussa
Seppo Saloranta ja Anna Uitto, Helsingin yliopisto

Koulun toimintakulttuuri vaikuttaa kaikkien koulussa toimivien henkilöiden työskentelyyn ja tapaan
toimia. Opettaja toimii koulussa oppilaille roolimallina ja sitä kautta viestittää heille tavoiteltavia
kestävän kehityksen arvoja ja toimintatapoja. Suurin vaikutus oppilaiden kestävän kehityksen arvo-
jen, tietojen ja toiminnan taitojen muodostumiseen tapahtuu kuitenkin opettajan opetuksen kautta.
Tässä tutkimuksessa selvitettiin osana laajempaa SEED tutkimusta luokanopettajien (N=321) omaa
kestävää kehitystä edistävää toimintaa koulussa sekä minkälaisia työtapoja ja oppimisympäristöjä
opettajat käyttivät. Lomakekyselynä suoritettuun tutkimukseen osallistui 80 ositetulla otannalla va-
littua 1-6 luokkien koulua. Opettajien lisäksi koulun rehtori sai oman lomakekyselyn, jolla kartoitet-
tiin koulun kestävän kehityksen kasvatuksen toimintakulttuuria. Eksploratiivisen faktorianalyysin
perusteella opettajien toiminta koulussa toteutuu a) yhteistyönä opettajien ja muun henkilökunnan
kanssa, b) toimintana prososiaalisesti kestävällä tavalla ja c) toimintana ekologisesti kestävällä ta-
valla. Eksploratiivisen faktorianalyysin mukaan opettajien työtavat jakaantuivat a) oppilaskeskeisiin
työtapoihin, b) luonnon tutkimiseen ja kokemiseen ja c) vierailuihin. Tämä tutkimus osoittaa, että
koulun toimintakulttuurilla on vaikutusta siihen, miten luokanopettaja suhtautuu ja toimii työssään
kestävän kehityksen edistämiseksi. Kestävän kehityksen edistämiseen painottavien koulujen luo-
kanopettajat kokivat, että kestävän kehityksen kasvatustavoitteiden toteutuminen on heidän kou-
luissaan tärkeää. Hyvän kestävän kehityksen toimintakulttuurin omaavien koulujen luokanopettajat
erosivat erityisesti heikkoa kestävän kehityksen toimintakulttuuria toteuttavien koulujen luokan-
opettajista. Kun opettajat pitivät kestävän kehityksen edistämistä koulun toimintakulttuurin ja
omien arvojensa pojalta tärkeänä, he myös sitoutuivat toimimaan koulussa kestävää kehitystä edis-
tävästi. Kestävän kehityksen kasvatukseen soveltuvia oppilasta aktivoivia, kokemuksellisia ja todel-
lisissa ympäristöissä toteutettua opetusta tapahtuu varsin vähän, eivätkä erilaisissa toimintakult-
tuureissa toimivat luokanopettajat eroa toisistaan.

Avainsanat: kestävän kehityksen kasvatus, koulun toimintakulttuuri, luokanopettaja

Kestävyyskasvatus perusopetuksessa - miten aineenopettajat käsittelevät kestävän kehityksen
ulottuvuuksia opetuksessaan
Anna Uitto ja Seppo Saloranta, Helsingin yliopisto

Kestävän kehityksen kokonaisuus on sisältynyt opetussuunnitelmiin arvoperustana ja aihekokonaisuutena,
ja se kuuluu myös uudistetun opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitealueisiin. On tärkeää saada
tietoa siitä, miten kestävyyskasvatus ja -opetus kouluissa toteutuvat. Tässä esityksessä tarkastellaan aineen-
opettajien käsityksiä siitä, miten he huomioivat kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia (ekologinen, taloudel-
linen, sosiaalinen ja kulttuurinen) opetuksessaan. Kyselyyn osallistui 442 aineenopettajaa 49 koulusta. Opet-
tajat jaettiin ryhmiin sen perusteella, mikä oli heidän ensimmäinen opetettava oppiaineensa. Aineisto analy-
soitiin monimuuttujamenetelmiä ja tilastollisia testejä käyttäen. Opettajat käsittelivät sosiaalista ulottu-
vuutta keskimäärin useimmin, taloudellista kestävyyttä harvimmin. Opettajien käsitykset omista kyvyistään,
ja siitä miten usein he käsittelivät kestävyysulottuvuuksia opetuksestaan, vaihtelivat erittäin merkitsevästi
oppiaineittain. Opettajien iällä oli vaikutusta, mutta sukupuolella, koululla tai sen sijainnin kuntatyypillä ei
ollut merkitystä opettajien käsitysten kannalta. Opettajat voitiin luokitella ryhmiin sen perusteella, kuinka



usein he ilmaisivat käsittelevänsä kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia opetuksessaan ja kuinka varmoiksi
he itsensä tunsivat kestävän kehityksen opettajina. Biologian, maantieteen ja historian opettajat käsittelivät
usein vähintään kolmea kestävyysulottuvuutta, ja he käsittelivät kestävyyttä eri tavoin myös holistisena ko-
konaisuutena; äidinkielen, uskonnon, kuvaamataidon, käsityön, musiikin, liikunnan/terveystiedon ja kotita-
louden opettajat käsittelivät kahta tai kolmea kestävyysulottuvuutta usein, mutta vain yhtä holistista teemaa;
matematiikan, fysiikan, kemian ja vieraiden kielten opettajat käsittelivät yhtä kestävyysulottuvuutta tai ho-
listista teemaa opetuksessaan. On tärkeää, että aineenopettajien tulevat tietoisiksi vahvuuksistaan ja haas-
teistaan kestävyysteemojen käsittelyssä sekä oman tiedonalansa että monialaisten kokonaisuuksien opetuk-
sessa. Opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa kestävyyskasvatus tulisi ottaa paremmin huomi-
oon siten, että teoria- ja käytäntöpainotteisten opintojen lisäksi näkökulmana ovat myös oppiaineiden eri-
tyispiirteet ja aineenopettajien vahvuusalueet.

Creative Problem Solving as a Tool for Developing Biology Teaching Skills
Merike Kesler, Helsingin yliopisto

The need for the study arises from the new Finnish national core curriculum, where creative and
critical thinking are described as important skills for the future. Teachers and teacher education
students need to know how to use and how to support creative problem solving in all subjects during
the teaching and learning processes. Change requires using new teaching methods together with
traditional ones. Theory-weighted teacher training does give not enough practical knowledge of
process methods (such as project-based, inquiry-based, problem-based, or design-based). As a part
of a bigger project over 2012-2016 was designed a 3-step creative problem solving tool. This tool
was used in designing a 6-week biology course for class teachers (N=30) in the teacher training de-
partment at University of Helsinki held in 2014. In every lesson methods of creative problem solving
were used. A variety of evaluation methods, especially peer-evaluation, were employed during the
course. The aim and the method during the course were based on a creative problem solving pro-
cess. The aim of this study was to find the key factors of creative problem solving process needed in
teaching, learning and thinking, focusing particularly on biology teaching. The preliminary analysis
used inductive and deductive qualitative analysis of pre- and post-mind-maps. Three areas im-
proved: a) understanding of the creative problem solving method; b) characteristics of the process
were identified; c) students personal development through reflection. The most important charac-
teristics of the process that were mentioned were: a) dealing with the uncertainty; b) the signifi-
cance of a creative atmosphere; and c) discussions and peer-evaluation. Students believed that their
motivation during the course grew continuously: indeed, problem solving remained to the end the
course. This study encourages the practice of different teaching tools during pedagogical studies.
Teaching itself should be innovative and there should be a place for pupils´ creativity.

Keywords: creative problem solving, teacher training, biology teaching, teaching methods
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Opettajaopiskelijoiden käsityksiä erilaisten oppilaiden tukemisesta luonnontieteiden opetuk-
sessa
Anu Hartikainen-Ahia ja Kari Sormunen Itä-Suomen yliopisto

Erityispedagoginen näkökulma luonnontieteiden opetukseen on kansallisesti ja kansainvälisesti san-
gen vähäinen verrattuna esimerkiksi lukemiseen, kirjoittamiseen tai matemaattisiin valmiuksiin liit-
tyviin tutkimuksiin. Luonnontieteiden opetus toisaalta tarjoaa erilaisille oppilaille hyviä mahdolli-
suuksia tuoda esiin omaa osaamistaan, mutta toisaalta edellyttää oppilaiden erityistarpeiden huo-
mioimista. Olemme koonneet luokanopettaja- ja erityisluokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä siitä,
1) miten ja miksi luonnontieteiden opetus voi tukea erilaisia oppijoita ja 2) missä tapauksissa luon-
nontieteiden opiskelussa ja oppimisessa erilaiset oppijat tarvitsevat tukea. Aineisto koottiin avoi-
mien kysymysten muodossa e-lomakkeella ns. monialaisten opintojen luonnontieteiden opintojak-
son alussa keväällä 2015 ja 2016. Vastauksensa tutkimuskäyttöön antoi kaikkiaan 283 opettajaopis-
kelijaa. Aineiston analyysi perustui sisällönanalyysiin. Opettajaopiskelijoiden mukaan luonnontietei-
den ominaispiirteet ja luonne, oppilaiden luontainen kiinnostus luonnonilmiöitä ja luonnontieteitä
kohtaan sekä oppiaineen (ympäristöopin) ominaispiirteet tukevat erilaisia oppijoita. Heidän mieles-
tään oppilaille tuottavat vaikeuksia abstraktit ja teoreettiset aihealueet, luonnontieteellisen kiele-
nymmärtäminen ja käyttö, opitun tiedon soveltaminen, kokeellisuus ja työturvallisuus. Opettaja-
opiskelijoiden mielestä luonnontieteiden opetusta vaikeuttaa oppilaiden erilaiset oppimisen ongel-
mat (kielelliset vaikeudet, keskittymisongelmat, jne.) sekä oppilaiden moninaisuus (maahanmuut-
tajaoppilaat, lahjakkaat oppilaat, jne.). Opettajaopiskelijoilla on sangen monipuolisia näkemyksiä
siitä, kuinka luonnontieteiden opetus voi tukea erilaisia oppilaita, ja he olivat tietoisia monista op-
pimisen ongelmista, mutta eivät juuri osanneet kuvata niiden huomioimista luonnontieteiden ope-
tuksessa. Opettajankoulutuksessa onkin syytä kiinnittää huomiota, kuinka erityisen tuen tarpeisiin
voitaisiin vastata luonnontieteiden opetuksessa.

Biologian opettajien uskomukset teknologis-pedagogisen sisältötiedon hallinnasta
Justus Mutanen, Helsingin yliopisto

Teknologian merkitys suomalaisessa koulussa on korostunut erityisesti vuonna 2016 käyttöön tul-
leiden perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien myötä. Lisäksi kehittyvä tieto- ja viestintätek-
nologia mahdollistaa uudenlaisia lähestymistapoja luonnontieteiden opetukseen. Tässä tutkimuk-
sessa haluttiin selvittää, millaisia pystyvyysuskomuksia suomalaisilla biologian opettajilla on omasta
osaamisestaan ja kyvystään käyttää teknologiaa osana opetusta.   Tutkimuksen pohjana toimi tek-
nologis-pedagogisen sisältötiedon (TPACK) malli, jonka mukaan opettaja tarvitsee työssään tietoa
oppiaineen sisällöistä, pedagogiikasta ja teknologiasta, mutta osata yhdistää näitä asioita siten, että
opettaja kykenee käyttämään teknologiaa mielekkäällä tavalla oppiaineen opettamiseen (teknolo-
gis-pedagoginen sisältötieto). Tutkimuskysymykset olivat: 1) Millainen käsitys biologian aineenopet-
tajilla on teknologis-pedagogisen sisältötiedon ja sen osa-alueiden hallinnasta? 2) Millainen käsitys
biologian opettajankouluttajilla on biologian opettajien teknologis-pedagogisen sisältötiedon ja sen
osa-alueiden osaamisesta?  Tutkimuksessa lähetettiin suomalaisille biologian opettajille ja opetta-
jankouluttajille määrällisen ja laadullisen osan sisältänyt kyselylomake, jonka avulla tutkittiin opet-
tajien pystyvyysuskomuksia teknologis-pedagogisen sisältötiedon ja sen osa-alueiden hallinnasta



sekä näkemyksiä aineenopettajakoulutuksen kehittämistarpeista. Tuloksien perusteella opetusko-
kemus korreloi negatiivisesti teknologisen tiedon ja positiivisesti pedagogisen tiedon pystyvyysus-
komuksien kanssa, ja kaikki teknologis-pedagogisen sisältötiedon osa-alueet korreloivat keskenään.
Tutkimuksen perusteella sekä biologian opettajien pystyvyysuskomukset että opettajankouluttajien
näkemykset opettajien osaamisesta olivat samansuuntaisia. Opettajat ja opettajankouluttajat toi-
voivat aineenopettajankoulutukseen enemmän sisältötietoa, pedagogista sisältötietoa ja pedago-
gista tietoa vahvistavia sisältöjä, ja täydennyskoulutuksiin sisältötietoa, pedagogista sisältötietoa ja
teknologian opetuskäytön harjoittelua.   Tämän tutkimuksen tuloksien perusteella on myös kehi-
tetty Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan biologian opetuksen kurssia
biologian aineenopettajaksi suuntautuville opiskelijoille.

Lisätyn todellisuuden mobiilipelien käyttö biologian käsitemallien ymmärtämisessä
Tuomas Aivelo, Zürichin yliopisto ja Helsingin yliopisto

Älypuhelimien yleistynyt käyttö arjessa ja opetuksessa tekee mobiilipeleistä houkuttelevan biologis-
ten mallien ja käsitteiden opetuksen välineen. Suunnittelimme lisätyn todellisuuden pelin, Loisintaa
Kumpulassa, jonka tavoitteena oli konkretisoida evoluutiobiologisia käsitteitä. Pelissä pelaajat voi-
vat valita kolmen eri loislajin ja kahden eri evoluutionäärisen strategien kesken. Kokeilimme peliä
opettajien täydennyskoulutuksessa, seurasimme pelaavien parien pelin etenemistä ja järjestimme
pelin jälkeen ryhmähaastattelun pelin onnistumisesta. Opettajille oli erilaisia lähestymistapoja pe-
laamiseen: osa pelaajista oli taitavia reflektoimaan omia toimiaan, kun taas osa ei missään vaiheessa
ymmärtänyt pelin toiminnan logiikka. Näiden ryhmien välillä ei ollut eroja pelaamisen alussa, mutta
pelin kuluessa menestyksekkäämpi joukko erottui toimimalla aktiivisemmin pelissä. Menestyksek-
käämmän joukon pisteidenkeräys nopeus myös lisääntyi tasaisesti pelin aikana, kun taas ei-menes-
tyksekkäät pelaajat eivät parantaneet suoritustaan. Tästä huolimatta suurin osa opettajista ei ym-
märtänyt pelin taustalla olevaa mallia ennen ryhmähaastattelua, joten pelissä menestyminen liittyi
enemmän helpon heuristiikan oppimiseen kuin mallin ymmärtämiseen. Tuloksemme osoittavat,
että pelin merkitys on pystyttävä reflektoimaan ennen peliä, pelin aikana ja pelaamisen jälkeen,
jotta taustalla olevat biologiset mallit konkretisoituisivat. Yksi mahdollinen ratkaisu on käyttää pe-
lien ohjelmointia opetusvälineenä.

Luokanopettajien ja opiskelijoiden yhteistyö luonnontieteen opetuksen resurssina
Sari Havu-Nuutinen1, Anttoni Kervinen2, Anna Uitto2, Anniina Koliseva3, Lassi Pyykkö3 ja Titta Väy-
rynen1, Itä-Suomen yliopisto1, Helsingin yliopisto2, Jyväskylän yliopisto3

Tässä tutkimuksessa on selvitetty luokanopettajien ja opettajaksi opiskelevien yhteistyötä osana
tutkimusperustaisen luonnontieteen opetuksen kehittämistä. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoit-
taa opettajien ja opiskelijoiden näkemyksiä yhteistyön merkityksestä ja tutkimuksellisen opetuksen
tärkeydestä alakoulussa. Tutkimus on osa LUMA SUOMI-kehittämishanketta ja se on toteutettu yh-
teistyössä Helsingin, Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopiston kanssa yhteensä viidellä eri paikkakunnalla.
Tutkimuksen aineisto on kerätty vuosina 20142016 hankkeeseen laaditulla kyselylomakkeella. Ky-
selyyn vastasi 44 opettajaa, 66 opettajaksi opiskelevaa. Tulosten mukaan opettajat kokivat yhteis-
työn vahvistavan heidän menetelmällistä osaamista ja kokivat saavansa uutta oppia mm. tieto- ja
viestintäteknologian käytössä. Opiskelijat pitivät yhteistyötä hyödyllisenä pedagogisen toiminnan
kehittymisen näkökulmasta. Yhteistyön haasteet liittyivät kontekstuaalisiin sekä yksilöllisiin tekijöi-
hin. Tutkimuksen tavoitteena on edistää tutkimusperustaista työskentelyä alakoulussa ja kehittää
mallia, jonka avulla opettajia voitaisiin tukea opetustehtävässä.


