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konstruktivistinen opetus-oppimisteoria, genetiikan harjoitustyöt, tiede-opetus,

on tehty empiirisenä, ei-kokeellisen4 Suomen lukioiden biologian opettajille suunnattuna

þselytutkimuksena. Kyseþ lis¿iksi tutkielmaan liittyy ki{allisuuteen perustuva tiede-opetusta ja perinnöllisyys-
tieteen opetusprosesseja kartoitøva raportoiva osuus.
Voimassaolevan valtakunnallisen Lukion opetussuunnitelman perusteiden (1994) muka¿n biologian opetuks€n
tavoitteena on, että opiskelijat oppisivat tiedon hankkimisen luonnontieteille ominaisilla tutkimusmenetelmillåi
sekä oppisivat k¿iyft¿im¿¡¿in kokeellisia työtapoja. Tässä tutkielmassa pyritään selviu¿imään lukioiden biologian
opetuksessa teetett¡ivien harjoitustöiden (mm. laborointien) tarpeellisuutta" teettämistä ja mahdollisuuksia (resurs-
seja) biologian eri kwsseilla, erityisesti perinnottisyystieteen aihepürien opetusmeneteknänã. Opeuajat kokevat
mm. laborointien teettämisen, varsinkin lukion syventâvien ja soveltavien kurssien yhteydessä, eriu¿¡in tärkeäksi.

Tutkimuksessa kartoitetaan perusteellisesti erilaisia perinnollisyystieteen harjoitustOitli rajoittavia tekijôit¿¡, mm.
oppilasryhmtikokoja, laboratoriotiloja ja -välineitii mäãråirahoja jne.. Lukioiden resurssit töiden tekemiseen ovat
eritt¿iin puutteelliset, niin tilojen, välineiden kuin määrärahojenkin suhteen. Opettajien mielipiteet yo-kidoitusten
merkityksestä t<iiden teettämiseen vaihtelevat, toiset näkevät niiden estävän harjoitustyot kokonaan - toiset tÕiden
tekemisen tukevan myös yo-kirjoituksia. Kyselytutkimuksen perusteella voidaan tehdä johtopäätös, ettå useimmis-
sa lukioissa harjoitustoiden teett¡iminen on eritt¡iin väfuiistä. Perinnöllisyystieteeseen lütfyyviâ tóitä ei juurikaan teh-
dä. Opettajat kokevat omat töiden ohjausvalmiutensa - muutamaa poikkeusta lukuunottamatta - yllättävän

Erilaisia muuttujia ristünanalysoidaan sekä kesken¿i¿in ettåi opettajien taustatietojen (muuttujien) kanssa.
Tarkastelukulmana on mm. opettajien eri aineissa omaamat opinnot, opett¿jien työssäolowodet jne.. Lukioiden
mahdollisia eroja harjoitustöiden teettämisen suhteen pyritæn kartoittamaan sijaintimaakunnittain. Tämän perus-
teella voidaan katsoa, että alueellisia eroja on jo olemassa ja ilmeinen pelko on olemass4 että alueelliset ero vain
lis¡¡¿intyvtit - pohjoisten ja reuna-alueiden lukioissa tehdään harjoitustoitii mm. laborointeja, våihemmän kuin eteltú-
sen Suomen lukioissa. Eriarvoisuutta on lukioiden välillã alueiden sisälläkin - osa opettajist¿ on erittäin künnos-
tunut t¿iydennyskoulutuksest4 laboratoriopalveluiden käyttämisest¿i harjoitusöiden lisäämiseståi omassa koulus-
saan jne., osaa n¿imä asiat eivät juuri künnosta.

Valtåkunnallinen opetussuunnitelrnan perusteet on johdettu konstruktivistisesta oppimisnäkemyksestä. T¿im¿in

näkemyksor olisi luonnollisesti oltava sekåi jo te€tett¡ivien ettã tulevaisuudess¿ kehitettavien harjoitustoiden
pohjalla. Tutkielman taustaosuudessa tarkastellaan mahdollisimman kattavasti tätä maailmanlaajuisesti alaa

valtaava¿ opetus-oppimisteoriaa. Tutkielmassa pyritzÉn selvittäm¿i¿ln myos sitä, ovatko biologian opettajat omak-
sune€t tästå konstruktivistisesta oppimisn¿ikemyksestä johdetun valt¿kunnallisen vuonna 1994 voima¿n-
astuneen opetussuunnitelrnan sisaltåmiä uudistuksia.

Tutkielma sisAltüi biologian opettajien perinnöllisyystieteen opetuksen tueksi toivomien harjoitustyöohjeiden:
laborointien, simulointien ja ATK-ohjelmien sekä opetusvideon aihepürien kartoituksen. Opettajat lähettävät
muutosterveisiä perus- ja täydennyskoulutuksest¿ vasta¿ville henkilöille. Nämti terveiset sis¿ilt¡ivat paäosin
perinnö[iqyystieteen alaan lüttyvi¿i koulutustoiveit¿.Tutkielm¿ssa tarkastellaån lisliksi raportointi-tasolla Yhdys-
valloissa esün nousutta tutkimussuuntaa, jonka tarkoituksena on tiedeopetuksen tutkimuksen vakiinnuttaminen
tiedeopetustieteeksi. Yhdysvaltalaiset ovat tutkineet suhteellisen runsaasti biologian osalta perinnöllisyystieteen

opetus-oppimisprosesseja. NÍiit.ii kuvaillaan tåissä tutkielnassa raportinomaisesti.

131

kehittâmisestä

Törmåilåi

laitos


