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Luonnontieteellisen lukutaidon eri ulottuvuudet

Miksi luonnontieteitä tulisi opettaa?

Kuten johdannossa esitimme, luonnontieteellisen lukutaidon määrittely
liittyy läheisesti siihen, miksi luonnontieteitä katsotaan tarpeelliseksi opet-
taa, ja analyysi luonnontieteellisen lukutaitoon liittyvistä sisällöistä kum-
puaa osittain näistä perusteluista. Luonnontieteellisen lukutaidon käsitettä
voidaan kuitenkin arvioida monella tasolla ja monesta eri näkökulmasta.
Roberts (2007) ja Laugksch (2000) ovat analysoineet määritelmien eri si-
sällöllisiä ulottuvuuksia, osaamisen tasoja sekä perusteluita; Laugksch on
lisäksi eritellyt eri sidosryhmien tavoitteita ja vaikutusta määritelmien si-
sältöön. Sekä Laugksch että Roberts viittaavat laajasti Shenin (1975)  ar-
tikkeliin, joka erottelee tieteellisen lukutaidon käytännölliseen (practical),
kansalais- (civic) ja kulttuuriseen (cultural) ulottuvuuteen. Samat teemat
toistuvat myös Shamosin (1995) kirjassa ”The myth of scientific literacy”,
jossa hän esittelee ”kolme periaatetta tieteen esittelemisestä tavallisille  op-
pilaille”. Nämä sisällölliset ulottuvuudet liittyvät läheisesti argumenttei-
hin, joilla perustellaan tiedeopetuksen tärkeyttä.

Käytännön tieteellisellä lukutaidolla tarkoitetaan tietoa, joka auttaa
tekemään arjen valintoja ja ratkaisemaan arkipäiväisiä ongelmia. Esimer-
kiksi Royal Societyn (1985) raportissa esitetään, että teknistyneessä maa-
ilmassa toimiminen vaatii luonnontieteen ja teknologian ymmärrystä. On
esitetty, että ymmärrys auttaa myös tekemään arjen valintoja ”ruokavali-
osta,  tupakoimisesta, rokotuksista [...] ja auttaa karttamaan pseudotieteel-
listä informaatiota” (The Royal Society, 1985).

Ymmärrys esimerkiksi terveyteen ja kuluttajansuojaan liittyvistä
asioista liittyy läheisesti lukutaidon kansalaisulottuvuuteen, joka auttaa ih-
misiä toimimaan aktiivisemmin demokraattisen yhteiskunnan jäseninä.
Luonnontieteen merkitystä demokraattisen yhteiskunnan jäsenenä toimi-
misessa on korostettu monessa yhteydessä: ymmärtääkseen päätöksente-
koon liittyvää keskustelua ja ottaakseen siihen osaa, kansalaisilla on oltava
riittävä ymmärrys luonnontieteistä (Jenkins, 1997; Osborne, 2007). Esi-
merkkeinä käykööt keskustelut ydinvoimasta tai geenimuunnelluista elin-
tarvikkeista. Tällaisessa kysymyksissä esiintyy tietenkin paljon muihinkin
aloihin kuin luonnontieteeseen, kuten talouteen, työllisyyteen, kansainvä-
liseen ja kotimaiseen politiikkaan, liittyviä argumentteja.

Kulttuurinen tieteellinen lukutaito tarkoittaa tietoja tieteestä ”suu-
rena inhimillisenä saavutuksena” ja näin ollen tiede rinnastetaan tässä nä-
kökulmassa taiteeseen (Laugksch, 2000; Roberts, 2007; Shen, 1975). Mil-
lar (2002) argumentoi, että oikeastaan tiede ei ole ainoastaan eräs kulttuu-
rinen saavutus vaan kulttuuriamme määrittävä tekijä. Hän toisaalta huo-
mauttaa, että ei ole selvää mitä tämä tarkoittaa tiedeopetuksen kannalta
(so. mitä tarkoittaisi esimerkiksi Newtonin lakien opettaminen kulttuuri-
sena saavutuksena).

Edellisten lisäksi monet ovat korostaneet myös taloudellisia perus-
teita luonnontieteelliselle lukutaidolle, mihin liittyy tieteen ja teknologian
tulevien ammattilaisten koulutus, jota voidaan pitää välttämättömänä tek-


