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Eija Yli-Panula, Eila Jeronen &  Salla Eilola / Turun yliopisto, Oulun yliopisto & Turun yliopisto 

The Gambian and Kenyan pupils’ environmental conceptions and values from the point of view of 

sustainability 

Environmental education is included in the school curricula of The Gambia and Kenya, and it is has been 

a part of interdisciplinary studies since 1990. Via the studies pupils have become familiar with the 

concepts of environment and landscape. The background of our study lies on environmental conceptions 



and values, and environmental education values from the point of view of sustainability. The aim of the 

research was to find out what kind of environments do Gambian and Kenyan pupils find worth conserving. 

The presumption is that the environment a person wants to conserve is valuable for him or her. The 

participants were 9–14-year-old pupils from The Gambia (n = 126) and Kenya (n = 150). They were asked 

to draw a picture of an environment they want to conserve. This is a qualitative study and the drawings 

were analysed using both inductive and abductive content analysis. The results show that the drawings 

depicted three types of environments. Over half of the pupils drew built, one third social and only every 

tenth pupil drew a picture of nature environment. The valued elements in the drawings were further 

analysed and categorised into the following subcategories; yard, village, agricultural landscape (field, 

paddock or forest without inhabitants), water, city and mountain landscape, in this order of prevalence. 

Animals that the pupils regarded as worth conserving were mostly domestic or wild (especially by Kenyan 

pupils); only few pets were drawn. Based on their drawings, pupils’ environmental conceptions were 

mostly related to their social environment but nature was also considered worthy of conservation.  

 

Ann-Catherine Henriksson / Åbo Akademi 

Monilukutaito luonnontieteellisten oppiaineiden opetuksessa  esimerkkinä ympäristöoppi 

Luonnontieto ilman kieltä on professori Jonathan Osbornen mukaan kuin purjelaiva ilman purjetta. 

Kansainvälisesti käsitteellä luonnontieteellinen lukutaito (scientific literacy) on vahva tutkimustausta. 

Luonnontieteiden oppimisessa, ja erityisesti tutkimuksellisessa oppimisessa, oppilas kohtaa varsin monia 

erilaisia tekstigenreja. Oppilaan kannalta haasteellisia voivat olla tekstilajien erityispiirteiden 

tunnistaminen ja omaksuminen. Haasteellisia voivat myös olla luonnontieteissä usein esiintyvät abstraktit 

käsitteet, nominalisaatiot, akateeminen kieli, erilaiset symbolit, kuviot, mallit sekä tilastolliset kaavat. 

Tutkimustieto (esim. Pearson, Moje & Greenleaf, 2010) osoittaa, että luonnontieteellisten oppiaineiden 

opetus, jossa painotetaan oppilaan monilukutaidon merkitystä edistää sekä luonnontieteellistä osaamista 

että oppilaan kielellistä osaamista. Luonnontieteellinen oppimisalue luo monilukutaidolle mielekkyyden 

ja kontekstin.  Esityksessä esitellään opettajille suunnattu täydennyskoulutusprojekti, jossa opettajat 

vuoden aikana perehtyvät luonnontieteellisen monilukutaidon eri osa-alueisiin. Projektin 

suunnitteluvaiheessa on hyödynnetty vastaavien projektien malleja sekä tuloksia eri maista.    Avainsanat: 

monilukutaito, luonnontieto, laaja-alainen osaaminen 

 

Anssi Huoponen / Itä-Suomen yliopisto 

Lukion maantiede ympäristövastuullisuuden kehittäjäksi  

Lukion opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että lukio-opetuksen tulisi rakentaa osaamispohjaa 

ympäristön ja ihmisten hyvinvointia edistävälle taloudelle. Lisäksi lukio-opetuksen tulisi kehittää nuorten 

käsitystä oman käyttäytymisen merkityksestä kestävän kehityksen edistämiselle. Lukion 

opetussuunnitelman perusteissa sanotaan myös, että maantieteen opetuksen tulisi ohjata nuoria 

toimimaan aktiivisesti luonnon ja ihmisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tutkimuksissa on kuitenkin 

huomattu, että suurimmalla osalla nuorista lukio-opetus saa aikaan ympäristövastuullisia asenteita, mutta 

asenteet eivät siirry ympäristövastuulliseksi käyttäytymiseksi. Kehitin pro gradu -tutkielmassani 

pedagogisen mallin ympäristökäyttäytymisen muodostumisesta. Käytin tätä mallia opetusinterventiossa 

vuoden 2017 keväällä. Interventiossa lukiolaiset analysoivat kansalaisten kannanottoja sekä 



kunnallispoliitikkojen päätöksiä koskien Joensuun lähelle rakennettavaa tuulivoimapuistoa. Lisäksi 

opiskelijat käyttivät mallia heidän ympäristökäyttäytymiseensä vaikuttavien asioiden tunnistamiseen. 

Intervention jälkeen suoritettu kysely osoitti, että mallin käyttö osana opetusta auttoi opiskelijoita 

tunnistamaan tekijöitä ja esteitä, jotka vaikuttavat heidän ympäristökäyttäytymiseensä. Lisäksi he 

pystyivät tunnistamaan tekijöitä ja esteitä, jotka vaikuttavat päätöksentekijöiden 

ympäristökäyttäytymiseen. Väitöskirjatutkimuksessani kehitän mallia pidemmälle, niin että sitä voidaan 

käyttää osana lukion maantieteen opetusta. Mallin käytön sisältävän opetuksen avulla opiskelijat pystyvät 

tunnistamaan ja ylittämään ympäristökäyttäytymiseen vaikuttavia esteitä. Väitöskirjatutkimukseni 

koostuu neljästä vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa selvitän meta-analyysin avulla, miten 

ympäristökäyttäytymistä ja -asenteita on huomioitu nuoria käsittelevissä tutkimuksissa. Toisessa 

vaiheessa suoritan opetusintervention joensuulaisessa lukiossa. Kolmannessa vaiheessa suoritan 

vastaavan intervention ulkomailla. Neljäs vaihe koostuu kahden edellisen vaiheen tulosten vertailusta.  

 

Markus Hilander / Helsingin yliopisto  

Varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden piirustukset ympäristömielikuvien ilmentäjinä 

Esitys perehtyy Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden mielikuviin luonnosta ja 

ympäristöstä sekä näiden käsitteiden teoreettisiin lähestymistapoihin. Varhaiskasvatuksen 

oppimisympäristöön kuuluvat niin luonnonympäristö kuin rakennettu ympäristö. Myös maantieteellinen 

maiseman käsite kattaa sekä luonnonympäristön että rakennetun ympäristön. Tutkimuksen empiirisenä 

aineistona on varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden piirustukset (n = 105) vuodelta 2018, jotka 

kuvaavat ympäristöä lastenkirjallisuudelle tyypillisellä tavalla. Nämä piirustukset rinnastetaan 

maisemakuviin ja niistä tarkastellaan luonnonympäristön, rakennetun ympäristön, julkisen tilan ja 

yksityisen tilan esiintyvyyttä. Hieman yli puolet piirustuksista ei kuvaa lainkaan rakennetun ympäristön 

elementtejä, vaan lähinnä luonnonympäristöjä. Tämän takia kyseiset piirustukset esittävät ennemmin 

luonnon käsitettä kuin ympäristön käsitettä. Arkikielessä ympäristöä pidetäänkin usein luonnon 

synonyyminä. Rakennetun ympäristön lisäksi ihmiset puuttuvat yli 80 prosentissa piirustuksista. 

Luonnonympäristö kuvataan puolestaan ihanteellisena vailla ympäristöongelmia. Tulokset osoittavat, 

että rakennettua ympäristöä ja ihmistä ei juurikaan liitetä ympäristön käsitteeseen, minkä seurauksena 

ihmisen ja ympäristön välinen vuorovaikutus jää piirustuksissa puutteelliseksi. Pirullisten 

ympäristöongelmien ja niiden ratkaisemisen kannalta on kuitenkin tärkeä ymmärtää ihminen osaksi 

ympäristöä. Lisäksi Varhaiskasvatussuunitelman perusteiden (2016) mukaan lapsilla tulee olla 

mahdollisuus tutkia ja toimia sekä luonnonympäristössä että rakennetussa ympäristössä.  

 

 

 

 

  


