
BIOLOGIA,	TERVEYSTIETO	JA	KESTÄVYYSKASVATUS	(pj.	Anna	
Uitto	ja	Arja	Kaasinen)	
	
(Jokaiselle	esitykselle	varattu	30	min,	josta	20	min	esitelmä	ja	10	min	keskustelu)	
	
13.00–14.30		Sessio	I		
	
13.00–13.30	Luovan	ongelmanratkaisumenetelmien	hyödyntäminen	luokanopettajaksi	opiske-
levien	biologian	didaktiikan	oppimisen	tukena		
Merike	Kesler	/	Helsingin	yliopisto	
	
13.30–14.00	Kasvien	rooli	ekosysteemissä	–	ensimmäisen	vuoden	biotieteilijöiden	käsityksiä	
fotosynteesistä	ja	soluhengityksestä			
Ilona	Södervik	/	Helsingin	yliopisto	
	
14.00–14.30	Lajintunnistusta	etäopetuksena			
Arja	Kaasinen	&	Anttoni	Kervinen	/	Helsingin	yliopisto		
	
	
14.45–15.45			Sessio	II	
	
14.45–15.15	Biologian	tieteenalana	ja	oppiaineena	muuttuvassa	maailmassa	–	miten	biologian	
opetusta	tulisi	kehittää?			
Anna	Uitto	/	Helsingin	yliopisto	
	
15.15–15.45	Loppukeskustelu			
	
	
ABSTRAKTIT	
	
Merike	Kesler	/	Helsingin	yliopisto	
Luovan	ongelmanratkaisumenetelmien	hyödyntäminen	 luokanopettajaksi	opiskelevien	biologi-
an	didaktiikan	oppimisen	tukena	
	
Luovan	ongelmanratkaisun	menetelmä	 (LOR-menetelmä)	 sisältää	 luovia	 työtapoja,	 joita	hyödyn-
netään	 ongelmanratkaisun	 prosessin	 aikana.	 LOR-menetelmän	 on	 todettu	 tukevan	 ajattelun	 ja	
ongelmanratkaisutaitojen	 kehittymistä.	 Vaikka	 LOR-menetelmä	 ei	määrittele	 ratkaistavan	 ongel-
man	 aihetta	 tai	 laatua,	 se	 mielletään	 parhaiten	 soveltuvaksi	 taito-	 ja	 taideaineisiin.	 LOR-
menetelmän	käytöstä	 reaaliaineiden	opetuksen	yhteydessä	 ja	opettajakoulutuksessa	on	vain	vä-
hän	tutkimusta.	Tässä	tutkimuksessa	LOR-menetelmää	hyödynnettiin	Helsingin	yliopiston	luokan-
opettajaksi	opiskelevien	biologian	didaktiikan	valinnaisella	opintojaksolla.	LOR-menetelmän	työta-
pojen	avulla	ohjattiin	opiskelijoiden	henkilökohtaisia	biologian	opettamiseen	ja	oppimiseen	liitty-
viä	projekteja.	Projektin	lähtökohtana	oli	opiskelijan	omasta	mielenkiinnosta	kumpuava	ongelma,	
jota	 hän	 ratkaisi	 koko	opintojakson	 aikana.	Opintojakson	päätteeksi	 opiskelijat	 esittelivät	 ongel-



mansa	 ja	siihen	 liittyviä	ratkaisuja	sekä	kokosivat	prosessista	portfolion.	Tutkimusaineistona	käy-
tettiin	opiskelijoiden	opintojakson	alussa	ja	lopussa	tekemiä	miellekarttoja	sekä	kurssiportfolioita	
(n	=	26).	Portfoliot	ja	miellekartat	analysoitiin	aineistolähtöisesti	sekä	miellekartta-analyysiä	jatket-
tiin	 yhteisesiintymisten	 tarkastelulla	 verkostoanalyysimenetelmiä	 hyödyntäen.	Miellekarttatulos-
ten	mukaan	opettajaksi	opiskelevat	yhdistivät	ennen	opintojaksoa	luovan	ongelmanratkaisun	tai-
teeseen,	opintojakson	 jälkeen	yhteisesiintymisiä	on	taas	enemmän	prosessiin	 ja	työtapoihin.	Nä-
mä	ovat	osaltaan	linkittyneet	ongelman	ratkaisemiseen,	motivaatioon	ja	positiiviseen	tunteeseen.	
Portfoliotulosten	perusteella	tärkeäksi	nousi	palaute	 ja	vertaisoppiminen	prosessin	aikana	 ja	näi-
den	 yhteys	oman	oppimisprosessin	 läpinäkyvyyteen.	Muiden	 kiinnostus	omaa	projektia	 kohtaan	
lisäsi	myös	omaa	 innostusta	 ja	 sitoutumista.	 Tulosten	perusteella	 voidaan	 sanoa,	 että	 erityisesti	
LOR-menetelmän	 työtavat,	 joiden	 avulla	 tuetaan	 monipuolista	 vuorovaikutusta,	 mutta	 samalla	
edistetään	omaa	henkilökohtaista	prosessia,	ovat	tärkeitä.	Opiskelijoiden	projektien	avulla	opinto-
jaksolla	käsiteltävien	aiheiden	määrä	myös	monipuolistui	ja	tästä	johtuen	oppiminen	koettiin	mie-
lekkääksi.	 Lisäksi	 opiskelijat	 kertoivat	 haluavansa	 jatkaa	 omaan	 aiheen	 parissa	 tutkimista	 myös	
opintojakson	jälkeen.	
	
	
Ilona	Södervik	/	Helsingin	yliopisto	
Kasvien	rooli	ekosysteemissä	–	ensimmäisen	vuoden	biotieteilijöiden	käsityksiä	fotosynteesistä	
ja	soluhengityksestä	
	
Yliopistossa	biotieteitä	opiskelevien	tulee	rakentaa	opintojen	aikana	asiantuntijuutta,	jonka	avulla	
he	oppivat	ratkomaan	monimutkaisia	ongelmia,	niin	kutsuttuja	viheliäisiä	ongelmia	(wicked	prob-
lems),	 kuten	 ilmastonmuutos,	 biodiversiteettikato	 tai	 mikrobien	 lääkeaineresistenssi.	 Tällainen	
ongelmanratkaisu	 edellyttää	 kykyä	 soveltaa	 käsitteellistä	 tietoa	 joustavasti	 muuttuvissa	 ongel-
manratkaisutilanteissa.	 Biotieteiden	 opiskelijoista	 osa	 tulee	 toimimaan	 aineenopettajina,	 jotka	
merkittävällä	 tavalla	 vaikuttavat	myös	 tulevien	 sukupolvien	 tapaan	 ja	 taitoihin	 suhtautua	 kestä-
vyysasioihin,	 jotka	 ovat	 läsnä	 jokaisen	 kansalaisen	 jokapäiväisessä	 arjessa	 erilaisten	 valintojen	
muodossa.	Tutkimuksessa	selvitettiin	150	biotieteen	ensimmäisen	vuoden	opiskelijoiden	käsityk-
siä	 eritasoisilla	 avoimilla	 tehtävillä,	 jotka	 edellyttivät	 fotosynteesi-	 ja	 soluhengitysprosessien	 a)	
tunnistamista	ja	määrittelyä	käsitteiden	tasolla	b)	solutason	ymmärtämistä	ja	c)	prosessien	sovel-
tamista	 laajemmissa	 konteksteissa.	 Vastaukset	 pisteytettiin	 ja	 käsityksiä	 luokiteltiin	 laadullisesti.	
Tutkimuksen	tulokset	osoittivat,	että	opiskelijoiden	osaaminen	vaihteli	runsaasti.	Erityisen	haasta-
vaa	opiskelijoille	oli	soveltaa	ilmiöitä	tehtävässä,	jossa	piti	tarkastella	kasvien	roolia	ekosysteemis-
sä.	Lähes	puolessa	vastauksista	(n	=	59/150)	ei	oltu	mainittu	Auringon	valoenergiaa	lainkaan	poh-
dittaessa	 kasvien	 ja	 roolia	 ravintoketjujen	 näkökulmasta.	 Energian	 ohivirtaus	 oli	 mainittu	 vain	
muutamassa	vastauksessa.	Virhekäsityksiä	esiintyi	lähes	puolessa	vastauksista	(n	=	64/150).	Virhe-
käsityksiksi	luokiteltiin	esim.	seuraava	vastaus:	”Kasvit	toimivat	ravintona	kasvinsyöjille	ja	siirtävät	
runsaasti	energiaa	 ravintoketjun	seuraaville	asteille.	Kasvit	ovat	omavaraisia,	eli	ne	 tuottavat	 ra-
vintonsa	itse.	Hajotessaan	kasvit	siirtyvät	hajottajille.”	Kasvien	rooli	ilmakehän	koostumuksen	nä-
kökulmasta	oli	myös	varsin	pinnallisesti	 ymmärretty.	Myös	näissä	 vastauksissa	esiintyi	 virhekäsi-
tyksiä,	 esim.	 ”Kasvit	 tuottavat	maapallon	 kaiken	 hapen.”	 	 Tulosten	 perusteella	 pohditaan,	mitä	
seurauksia	näillä	virhekäsityksillä	ja	puutteellisella	osaamisella	on	myöhemmin	opintojen	etenemi-
seen	 huomioiden	 sen,	 että	 1.	 opiskeluvuosi	 on	 todettu	 erittäin	 merkitykselliseksi	 myöhemmän	
menestymisen	 ennustajana	 ja	 aikaisemmissa	 tutkimuksissa	 havaittu	 virhekäsitysten	 olevan	 huo-
mattavan	pysyviä.	



	

Arja	Kaasinen	&	Anttoni	Kervinen	/	Helsingin	yliopisto		
Lajintunnistusta	etäopetuksena	

Maasto-opetus	 ja	sen	osa-alue,	 lajintunnistus	on	olennainen	osa	opettajankoulutuksen	biologian	
ainedidaktiikkaa.	Työssä	olevien	opettajien	heikkojen	maasto-	ja	lajintunnistustaitojen	on	todettu	
estävän	ulkona	opettamista	 ja	osaltaan	oppilaiden	 luontosuhteen	kehittymistä.	Maasto-	 ja	 lajin-
tunnistusopetuksen	opettajankoulutustraditiossa	ulkona	opettaminen	on	nähty	toimintona,	 jossa	
opettajankouluttajan	läsnäolo	on	välttämätöntä.	Luonnossa	liikkuminen,	lajintunnistus	ja	erilaiset	
näytteenottotekniikat	 ovat	 opetussisältöjä,	 jotka	 tottumattomalle	 opettajaopiskelijalle	 ovat	 voi-
neet	olla	haasteellisia	ja	vaatineet	ohjausta.	COVID-19-pandemia	pakotti	ajattelemaan	asiaa	uudel-
la	tavalla.	Perinteistä	lähiopetusta	ei	ollut	mahdollista	järjestää.	Helsingin	yliopiston	opettajankou-
lutukseen	kehitettiin	etämaasto-opetuksen	malli,	johon	luokanopettajaopiskelijat	osallistuivat	syk-
syllä	 2020	 Helsingin	 yliopistossa.	 Etämaasto-opetuksessa	 hyödynnettiin	 flipped	 classroom	 -
pedagogiikkaa,	 Zoom-videoviestäpalvelua	 ja	 puhelimen	WhatsApp-sovellusta.	 Tutkimuksessa	 ke-
rättiin	 kyselyaineisto	 luokanopettajaopiskelijoilta	 (n=74).	Alustavien	 tulosten	mukaan	etäopetuk-
sen	 koettiin	 onnistuneen	 hyvin	 ja	 opiskelijoiden	 kiinnostus	 suuntautui	 erityisesti	 lajintunnistuk-
seen.	Puhelinsovelluksen	käyttö	lisäsi	myös	yhteenkuuluvuuden	ja	oppimisen	tunnetta.		

	
Anna	Uitto	/	Helsingin	yliopisto			
Biologian	tieteenalana	ja	oppiaineena	muuttuvassa	maailmassa	–	miten	biologian	opetusta	tulisi	
kehittää?			
	
Muuttuva	maailma	ja	biologia	uutta	tuottavana	tieteenalana	on	haaste	opetukselle;	miten	opetus-
suunnitelmat,	 -materiaalit	 ja	 -menetelmät	 pystyvät	muutosten	mukana.	Myös	 oppimiskäsitykset	
muuttuvat,	 vaikuttaen	 kokonaisvaltaisesti	 opetusajatteluun	 eri	 koulutusasteilla.	 Tässä	 tutkimuk-
sessa	kuvailevan	kirjallisuuskatsauksen	avulla	haluttiin	vastata	kysymykseen,	mitä	haasteita	biolo-
gian	opetuksella	on	 ja	miten	näihin	haasteisiin	on	pyritty	vastaamaan.	Aineistona	ovat	biologian	
tiedonalaa	ja	sen	opetuksen	haasteita	koskevat	artikkelit,	rajautuen	perusopetukseen	ja	lukiokou-
lutukseen.	Tuloksista	nousi	esille	monia	opetuksen	tavoitteisiin,	sisältöihin,	taitoihin	ja	kontekstei-
hin	liittyviä	kysymyksiä.	Suuri	haaste	oli	opetussuunnitelmien	ja	opetuksen	pitäytyminen	malleissa,	
joista	puuttuvat	taidot	kohdata,	käsitellä	ja	etsiä	ratkaisuja	laajoihin	biologian	tiedonalaan	liittyviin	
kysymyksiin	kuten	ilmastonmuutos	sekä	elonkirjoon	ja	ihmisen	terveydentilaan	kohdistuvat	uhka-
tekijät.		Monissa	yhteyksissä	haasteena	nähtiin	sisällöllisesti	tai	näkökulmiltaan	vanhentuneet	ope-
tusmateriaalit	 ja	opetussuunnitelmien	puutteet	esimerkiksi	 kestävän	kehityksen	kannalta	oleelli-
sen	ekologian	opetuksen	suhteen.	Pedagogisten	ja	ainedidaktisten	näkökulmien	kehittäminen	ko-
ettiin	 tärkeäksi,	 kuten	 opettajankoulutuksen	 kehittäminen,	 oppilaskeskeisyys	 opetuksessa	 sekä	
biologian	käsitteiden	ja	havainnollistamistapojen	selkeyttäminen.	Tietotekniikka	ja	digitaaliset	op-
pimisympäristöt	 nähtiin	 uutena	mahdollisuutensa,	 esimerkiksi	massadatan	 (big	 data)	 käyttö	 tut-
kimuksellisessa	lähestymistavassa	(inquiry-based	learning).	Biologian	ymmärtämisen	merkitys	op-
pilaan	oman	elämän	päätösten	tekemisen	kannalta	nousi	esille;	tärkeäksi	nähtiin	tieteen	luonteen	
(nature	 of	 science)	 ja	 luonnontieteellisen	 lukutaidon	 kehittyminen	 (scientific	 literacy)	 erilaisissa	
asiayhteyksissä.	Yhteiskunnallisten	kontekstin	huomioiminen	(socio-sientific	issues)	biologian	ope-
tuksessa	nähtiin	 tärkeäksi,	 esimerkiksi	 geenitiedon	käyttöön	 liittyvien	eettisten	kysymysten	poh-
dinnoissa.	 Mediakriittisyys	 painottui	 tärkeänä	 tavoitteena	 biologian	 ilmiöihin	 liitettyjen	 ei-



tieteellisten	näkemysten	 luonteen	ymmärtämiseksi.	Tasa-arvon	 ja	yhdenvertaisuuden	käsittely	 ja	
todellisen	 aktiivisen	 kansalaisuuden	 omaksuminen	 kestävän	 kehityksen	 mahdollistamiseksi	 oli	
myös	tärkeä	tavoite.	
	
	
	


