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I Maantiede ja ympäristökasvatus (pj. Sirpa Tani)
Tila: Aurora, sali 225

Oppilaiden käsityksiä vastuullisesta tutkimuksesta ja tuotekehityksestä
Ilkka Ratinen, Jyväskylän yliopisto

Vastuullinen tutkimus ja tuotekehitys (Responsible Research and Innovation, RRI) on käsite, jonka
avulla luonnontiede linkitetään ympäröivään yhteiskuntaan. Linkkejä avataan, syvennetään ja tar-
kastellaan sukupuolen, eettisyyden, avoimen tiedon, hallinnon, luonnontieteen pedagogiikan ja eri
toimijoiden välisen sitouttamisen avulla. Tutkimuksissa on havaittu, että luonnontieteellisen tiedon



liittäminen yhteiskuntaan on vaikuttanut positiivisesti luonnontiedon opiskelun motivaatioon ja op-
pimiseen. Siitä, millaisia näkemyksiä suomalaisilla lapsilla, viides- ja seitsemäsluokkaisilla on vastuul-
lisesta tutkimuksesta ja tuotekehityksestä ei ole juurikaan tutkittu. Tämän kyselytutkimuksen mu-
kaan oppilaiden (n=250) käsitykset RRI:stä ovat varsin yhteneviä ja neutraaleja. Myös heidän ennak-
konäkemykset näyttelyn rakentamisen merkityksestä luonnontieteen opetuksessa jäi neutraaliksi ja
ne paljastivat, että yli 25 % oppilaista ei ollut innostunut rakentamaan tiedenäyttelyä koulun ulko-
puolelle.

Maantieteen opetus monikulttuurisessa luokassa: opettajien tulkintoja ja opetuksen käytäntöjä
Petteri Muukkonen, Helsingin yliopisto

Vaikka Suomessa on kansainvälisesti vertailtuna vähän ulkomaalaisia, on kulttuurien moninaisuus
silti lisääntynyt Suomessa viime vuosina. Monikulttuurisen oppilasjoukon muutos näkyy, ja tulee
näkymään, myös kouluissa ja oppilaitoksissa. Erilaisten oppilaiden läsnäolo luokassa asettaa opet-
tajan tilanteeseen, jossa hänen täytyy luoda keinoja, joilla mahdollistaa myös heidän oppimisensa.
Tässä tutkimuksessa teemahaastateltiin maantieteen opettajia (n = 6) heidän näkemyksistään mo-
nikulttuurisen luokan opiskelusta ja oppimisesta, ja erityisesti miten suomen kielen taito vaikuttaa
niihin. Koska maantiede on oppiaineena sellainen, missä maantieteellisten ilmiöiden kuvaamiseen
käytetään paljon erityisiä käsitteitä, on sen opiskelu sidoksissa suomen kielen taitoon. Mitä vähem-
män aikaa mm. maahanmuuttajataustainen oppilas on ollut Suomessa, sitä heikompi on yleensä
hänen suomen kielen taitonsa, ja sitä vaikeampaa on hänen oppimisensa maantieteessä.  Maahan-
muuttajataustaiset oppilaat ovat hyvin monimuotoinen ryhmä, jossa suomen kielen taito voi vaih-
della erittäin heikosta erittäin hyvään. Opettajat pyrkivät auttamaan heikosti suomen kieltä osaavia
oppilaita muun muassa toistamalla keskeisiä käsitteitä, sallimalla sanastojen käytön, sallimalla esi-
merkiksi englanninkielen käytön, ja hyödyntämällä havainnollistavia piirroksia. Piirrokset ja kartat
sopivat hyvin käytettäväksi maantieteellisten ilmiöiden opettamiseen. Oppilaiden osaamisen arvi-
oinnissa maantieteen opettajat pyrkivät olemaan oikeudenmukaisia, ja ottamaan huomioon maa-
hanmuuttajataustaisten oppilaiden mahdollisesti heikon suomen kielen taidon, ja tarjoavat mah-
dollisuuden esimerkiksi suullisiin kokeisiin ja piirrosten käyttöön. Kaiken kaikkiaan maantieteen
opettajat ovat halukkaita tukemaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimista.  Maantie-
teen opettajat olivat yksimielisiä, että he eivät vältä mitään opetettavaa aihetta sen takia, että aihe
voisi olla arka monikulttuurisessa luokassa. Sen sijaan he opettavat tällaisia aiheita varoen ja huo-
mioonottavaisesti. Tällaisten opetuksen haasteiden lisäksi monikulttuurisuudella on annettavaa
maantieteen oppitunneille, mikäli oppilaat haluavat tuoda kokemuksiaan esille. Opettajat kyllä ovat
halukkaita rikastuttamaan oppitunteja oppilaiden omakohtaisilla kokemuksilla, mutta kaikki oppi-
laat eivät tätä kuitenkaan eri syistä halua.

Oppilaiden lähiympäristö ja kadonneet lehdet - ympäristökasvatusta oppimateriaaleissa?
Liisa Suomela, Helsingin yliopisto

Ympäristö- ja kestävän kehityksen kasvatus ovat olleet jo vuosikymmeniä osa suomalaisen perus-
opetuksen opetussuunnitelmien perusteita. Vuonna 2014 uusituissa perusopetuksen opetussuun-



nitelman perusteissa nämä teemat ovat muotoutuneet pyrkimykseksi vahvistaa kestävän elämän-
tavan hallintaa, ekososiaalista sivistystä ja vaikuttamisen taitoja. Myös koulun lähiympäristön tulisi
olla aktiivisessa käytössä oppimisympäristönä ja osana erilaisia ilmiöopintoja. Kestävän elämänta-
van välttämättömyys tulisi ottaa huomioon oppilaitosten kaikessa toiminnassa ja kaikissa oppiai-
neissa. Vastuun ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen samoin kuin lähiympä-
ristön tulisi näkyä näin ollen myös oppimateriaaleissa yhä selkeämmin.  Tarkastelen esityksessäni,
miten alakoulun ympäristöopin oppimateriaalit ottavat huomioon ympäristökasvatukseen, oppilai-
den lähiympäristöön ja ympäristön ilmiöiden ymmärtämiseen liittyviä monimuotoisia ulottuvuuksia.
Tarkoitukseni on tuoda esille oppimateriaaleista löytyvien esimerkkien avulla kuinka lähiympäristön
käytön ja siihen liittyvien ilmiöiden tutkimisen avulla pyritään vahvistamaan oppilaiden ympäristö-
tietoisuutta ja ekososiaalista sivistystä. Vertailen eri oppikirjojen lähiympäristöön liittyviä tehtäviä
ja ilmiöiden selityksiä. Tarkastelen myös, miten oppimateriaaleissa edetään vuosiluokalta toiselle
kahden helposti lähiympäristössä havaittavan ja tutkittavan esimerkin veden kiertokulun sekä maa-
tumisen kautta.    2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen ympäristö- ja luonnontietoon liittyvät
peruskoulun oppimateriaalit antavat kyllä luonnontieteellistä tietoa ympäristöstä, mutta ympäris-
tön henkilökohtaisten merkitysten, sosiaalisten ja kulttuuristen sidonnaisuuksien pohtiminen jää
osassa oppikirjasarjoja vähäiseksi. Ympäristössä esiintyvien ilmiöiden havainnointia, ympäristöstä
välittämistä ja siitä huolehtimista, muutosten taustoja ja niihin vaikuttavia tekijöitä voisi tutkia
enemmän ja näin löytää ilmiöille selittäviä tekijöitä. Ympäristöystävällisen toiminnan harjoitteluun
voisi tarkastelemissani oppikirjoissa olla myös enemmän ohjausta. Uusimman opetussuunnitelman
2014 vaikutukset alkavat näkyä monissa oppimateriaaleissa siten, että lähiympäristöä havainnoi-
daan ja käytetään muutenkin enemmän oppimisympäristönä ja oppimisen kohteena.

II Maantiede ja ympäristökasvatus (pj. Sirpa Tani)
Tila: Aurora, sali 225

Mitä annettavaa monialaisuudella on maantieteen opetukselle?
Hannele Cantell, Helsingin yliopisto

Suomalaisessa oppimiskeskustelussa yksi keskeisimmistä - ja samalla tunteita herättävimmistä - ai-
heista on muutaman viime vuoden aikana liittynyt niin sanottuun ilmiöoppimiseen, jossa keskeisenä
ajatuksena on useiden tieteenalojen integroiminen. Vuonna 2016 käyttöönotetuissa perusopetuk-
sen opetussuunnitelmien perusteissa (2014) ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perusteissa
(2015) eheyttämistä ja monialaisuutta käsittelevissä teksteissä käytetään ilmiölähtöisyyden sijaan
ilmaisuja ”monialaiset oppimiskokonaisuudet” (peruskoulussa) ja ”teemakurssit” (lukiossa). Yläkou-
lussa monialaiset oppimiskokonaisuudet tulevat pakollisiksi elokuussa 2017 alkavana lukuvuonna.
Monialaisuus pitää sisällään yhteisöllisen oppimisen ajatuksen: kukaan ei voi yksin hallita monia eri
näkökulmia, ja siksi tarvitaan jaettua asiantuntemusta ja yhteistyötä. Monialaisessa prosessissa op-
pijat opiskelevat yhdessä, tuovat oppimisprosessiin kukin oman erityisen panoksensa ja siten luovat
yhdessä myös uutta tietoa ja ymmärrystä. Yhteisölliseen oppimiseen sisältyy myös tiimiopettajuu-
den ajatus. Maantiede tieteenalana on jo itsessään monialainen. Siinä yhdistyvät niin luonnontie-
teelliset kuin ihmis- ja yhteiskuntatieteellisetkin näkökulmat. Maantieteen opetuksessa monialai-
suus onkin ollut ilmiöiden lähestymistapana jo kauan. Voidaan siis hyvällä syyllä pohtia, mitä uutta



monialaiset oppimiskokonaisuudet tuovat maantieteen opetukseen. Selvitän aihetta haastattele-
malla peruskoulun maantieteen opettajia, joiden kouluissa on jo toteutettu monialaisia oppimisko-
konaisuuksia. Esityksessäni haen vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1) Millaisia ja mihin aiheisiin liit-
tyviä monialaisia oppimiskokonaisuksia koulussanne on järjestetty? Onko maantiede ja maantie-
teen opettaja osallistunut näiden järjestämiseen? 2) Mitkä aiheet olisivat erityisen sopivia sellaisiksi
monialaisiksi oppimiskokonaisuuksiksi, joissa maantieteen kannattaa olla mukana? 3) Antavatko
monialaiset oppimiskokonaisuudet lisäarvoa maantieteen opetukselle? 4) Mitä etuja ja haasteita
monialaisten oppimiskokonaisuuksien järjestämisessä on? Onko näillä vaikutusta maantieteen ope-
tukseen? 5) Miten yhteisöllinen oppiminen ja tiimiopettajuus ovat toteutuneet monialaisissa oppi-
miskokonaisuuksissa?

Avainsanat: monialaiset oppimiskokonaisuudet, maantieteen opetus, opetussuunnitelma

Maantieteen opetus globaalin ymmärryksen edistäjänä
Sirpa Tani, Helsingin yliopisto

UNESCO nimesi vuoden 2016 kansainväliseksi globaalin ymmärryksen vuodeksi (International Year
of Global Understanding, IYGU). Vuoden pääteemoiksi määriteltiin 1) paikallisen ja maailmanlaajui-
sen tason yhteyksien vahvistaminen, 2) yksittäisten ihmisten toiminnan merkityksen korostaminen
sekä 3) ihmis- ja luonnontieteellisten näkökulmien entistä tiiviimpi sitominen yhteen. Näiden tee-
mojen kautta pyrkimyksenä oli edistää kestävän kehityksen kaikkia ulottuvuuksia. Vaikka IYUGU ei
ollut sellaisenaan sidottu kasvatukseen tai koulutukseen, ei myöskään yksittäisiin oppiaineisiin,
maantieteellisen ajattelun ja maantieteen opetuksen rooli siinä oli vahva.  Analysoin esityksessäni
suomalaisia peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmia globaalin ymmärryksen edistämisen näkö-
kulmasta. Tarkastelen sitä, millaisia yhteyksiä opetussuunnitelma rakentaa paikallisen ja globaalin
tason ilmiöiden välille, millaiseen rooliin se asettaa yksittäisen nuoren ja millaisia luonnon- ja ihmis-
tieteelliset näkökulmat huomioonottavia teemoja maantieteen opetussuunnitelmissa käsitellään.
Analyysini kautta herätän keskustelua maantieteen mahdollisuudesta toimia globaalikasvatuksen
edistäjänä. Nostan esiin kysymyksen siitä, millaista on merkittävä ja vaikuttava maantieteellinen
tieto (powerful disciplinary knowledge, PDK). Tällä käsitteellä tarkoitan tieteenalaan pohjautuvaa,
arkipäiväisen tiedon ylittävää tietoa, joka edistää nuorten toimintavalmiuksia kriittiseen ajatteluun
kykenevinä toimijoina. Esityksessäni pyrin tunnistamaan maantieteen opetussuunnitelmista globaa-
lia ymmärrystä edistävää merkittävää ja vaikuttavaa tietoa. Heijastan opetussuunnitelma-analyysin
tuloksia viimeaikaisiin koulutuspoliittisiin päätöksiin sekä vallalla olevaan opetuksen eheyttämistä
korostavaan keskusteluun. Vertaan tätä keskustelua Youngin ja Mullerin (2010) esittämään luon-
nehdintaan kolmesta kasvatukseen ja opetukseen liittyvästä skenaariosta ja väitän, että opetuksen
eheyttäminen, sen monista positiivisista seikoista huolimatta, on yksi suurimmista tieteenaloihin
perustuvien oppiaineiden tulevaisuuden uhkista.


