
MAANTIEDE	JA	YMPÄRISTÖKASVATUS	(pj.	Sirpa	Tani)	
	
(Jokaiselle	esitykselle	varattu	20	min,	josta	15	min	esitelmä	ja	5	min	keskustelu)	
	
13.00–14.20		Sessio	I		
	
13.00–13.20	Lukio-opiskelijoiden	argumentaatiotaidot	yhteiskunnallisissa	
ympäristökysymyksissä		
Kimmo	Härmä	&	Sirpa	Kärkkäinen	/		Itä-Suomen	yliopisto	
		
13.20–13.40	Ilmastonmuutoksen	diskurssit	maantieteen	oppikirjoissa	ja	opetussuunnitelmissa	
1985-2019,	väitöskirjan	tutkimussuunnitelma		
Paavo	Ikonen	/	Nurmijärven	yhteiskoulun	lukio		
	
13.40–14.00		Ajattelun	taidon	tasot	maantieteen	ylioppilaskokeessa	taloudellisen	kestävän	
kehityksen	koekysymyksissä	ja	vastauksissa	
Petteri	Muukkonen	/	Helsingin	yliopisto		
	
14.00–14.20		Roland	Barthes	ja	maantieteen	opetus:	"kännykkämalli"	kuvien	maantieteellisen	
tulkinnan	kehyksenä	
Markus	Hilander	/	Helsingin	yliopisto			
	
	
	
14.45–16.05		Sessio	II		
	
14.45–15.05	CCC-CATAPULT:	Kohti	katsomustietoista	ilmastokasvatusta				
Essi	Aarnio-Linnanvuori	&	Inkeri	Rissanen	/	Tampereen	yliopisto			
	
15.05–15.25	Tieto	ilmastonmuutoksesta,	sen	hillinnästä	ja	siihen	sopeutumisesta	oppilaiden	
rakentavan	toivon	selittäjänä	
Ilkka	Ratinen	/	Lapin	yliopisto		
		
15.25–15.45	Hållbarhetpedagogik	som	politik,	undervisning	och	forskning:	Från	kompetens	till	
fenomen		
Lili-Ann	Wolff	/	Helsingin	yliopisto		
	
15.45–16.05	Subject	teacher	students’	views	on	their	competencies	for	sustainability	education	
Eija	Yli-Panula*,	Eila	Jeronen,	Maaria	Tringham	&	Iiris	Somervuori	/	Turun	yliopisto	
	
	
	
	
	
	



ABSTRAKTIT	
	
Kimmo	Härmä	&	Sirpa	Kärkkäinen	/	Itä-Suomen	yliopisto		
Lukio-opiskelijoiden	argumentaatiotaidot	yhteiskunnallisissa	ympäristökysymyksissä		
	
Tämä	 esitys	 pohjautuu	 Kimmo	 Härmän	 väitöstutkimukseen	 ja	 sitä	 seuraavaan	 tutkimustiedon	
jalkautushankkeeseen.	 Tutkimuksessa	 tarkasteltiin	 lukio-opiskelijoiden	 kriittisen	 ajattelun	 ja	
argumentaation	 taitoja	 sellaisissa	 lukion	 maantieteeseen	 liittyvissä	 ympäristöaiheissa,	 jotka	
sisältävät	 vahvan	 yhteiskunnallisen	 ulottuvuuden.	 Tutkimusote	 oli	 laadullinen	 tapaustutkimus,	
jonka	 kontekstina	 toimi	 lukion	 maantieteen	 Yhteinen	 maailma	 -kurssi	 ja	 tutkimusjoukkona	 yksi	
kurssia	 suorittanut	 opiskelijaryhmä	 (n=21).	 Tutkimusaineistona	 oli	 opiskelijoiden	 kirjoittamat	
opintopäiväkirjat,	 joiden	 sisältämät	 eri	 oppitunteihin	 kohdistuvat	 tuntikohtaiset	 tekstit	 (n=297)	
toimivat	 tutkimuksen	 pienempinä	 analyysiyksikköinä.	 Tutkimusmenetelmänä	 käytettiin	
sisällönanalyysia,	 joka	 jakautui	 ARRA	 (Analysis	 of	 Reasoning,	 Rhetorics	 and	 Argumentation)	 -
analyysiin	 ja	 tapaustutkimuksen	 vertailevaan	 sisällönanalyysiin.	 Opiskelijoiden	
argumentaatiotaitojen	 esiintyvyyden	 kartoittamiseen	 ja	 laadulliseen	 luokitteluun	 luotiin	
taitotasojen	 profilointityökalu.	 Tutkimuksen	 keskeisimmät	 tulokset	 osoittivat,	 että	 opiskelijat	
tuottivat	omia	väitteitä,	mutta	väitteitä	oikeuttavassa	argumentoinnissa	ja	näitä	tukevien		
retoristen	 keinojen	 esittämisessä	 oli	 selviä	 haasteita.	 Opintopäiväkirjojen	 eri	 oppitunteihin	
kohdistuneista	teksteistä	 lähes	puolet	olivat	 joko	täysin	 ilman	väitteitä	tai	vain	hyvin	vajavaisesti	
argumentoituja.	 Tutkimustulokset	 syvensivät	 argumentaatiotutkimusta	 suomalaisen	 lukion	
maantieteen	 ja	 yhteiskunnallisten	 ympäristöaiheiden	 kontekstiin,	 mutta	 aihe	 on	
yhteiskunnallisestikin	 ajankohtainen	 ja	 merkittävä.	 Väitöstutkimuksen	 jälkeisessä	 tiedon	
jalkautushankkeessa	 (Lukio-opiskelijoiden	 argumentaatiotaidot	 yhteiskunnallisissa	
ympäristöaiheissa	 -	 tutkimustiedon	 jalkautushanke)	 tutkimuksen	 teoriaa,	 tuloksia	 ja	
profilointityökalua	sovelletaan	käytännön	koulutyöhön.	Hankkeeseen	kuuluu	yksi	pilottioppilaitos,	
jossa	yhteiskunnallisia	ympäristöaiheita	integroidaan	maantieteen	ja	historian	yhteisopetuksessa.	
Hankkeen	tarkoituksena	on	toimia	myös	 laajemmin	2021	voimaan	tulevien	opetussuunnitelmien	
paikallisesti	 räätälöitävien	 opintojaksojen	 ja	 moduulien	 kehitystyön	 apuna.	 Lisäksi	 pilotin	
kokemusten	 pohjalta	 luodaan	 uutta	 tutkimusta	 sekä	 sisältöä	 yliopiston	 Ympäristöpedagogiikan	
perusteet	-opintojaksolle.	
	
	
Paavo	Ikonen	/	Nurmijärven	yhteiskoulun	lukio		
Ilmastonmuutoksen	 diskurssit	 maantieteen	 oppikirjoissa	 ja	 opetussuunnitelmissa	 1985-2019,	
väitöskirjan	tutkimussuunnitelma		
	
Tutkin	 ilmastonmuutosta	 ja	 sen	 diskursseja	 vuodesta	 1985	 vuoteen	 2019	 lukion	 maantieteen	
oppikirjoissa	ja	opetussuunnitelmissa.	Tutkimukseni	tarkoitus	on	osoittaa,	millaisia	diskursseja	eri	
aikojen	 maantieteen	 oppikirjat	 esittävät.	 Oppikirjat	 toimivat	 osana	 opetussuunnitelman	
toteutumisessa	 ja	 niiden	 kautta	 ovat	 esillä	 yhteiskunnan	 tärkeät	 arvot,	 normit,	 aatteet	 ja	
maailmankuvat.	 Instituutiot	 vahvistavat	 ja	 levittävät	 erilaisia	 ajattelutapoja	 ja	 olettamuksia	
muokaten	samalla	käsityksiä	siitä,	miten	maailma	toimii	 ja	mitkä	ovat	oikeina	 ja	hyvinä	pidettyjä	
käytänteitä,	 puhetapoja	 ja	 toimintaa	 (Fairclough	 2003).	 Koululaitoksella,	 opetussuunnitelmilla	 ja	
oppikirjoilla	 on	 erityisen	 paljon	 sosiaalista	 valtaa.	 Koululaitos	 instituutiona	 vaikuttaa	 tai	 ainakin	
pyrkii	 vaikuttamaan	 kokonaisten	 ikäluokkien	 tietovarantoon	 sekä	 jossain	 määrin	 asenteisiin	 ja	
ideologioihin	 (Foucault	 1994/2000).	 Ilmastonmuutos	 ymmärretään	 kaikkein	 merkittävimmäksi	



aikamme	ympäristöongelmista	ja	se	vaikuttaa	kaikkiin	yhteiskuntiin.	On	tärkeää	tietää,	millaisena	
ilmastonmuutos	 esitetään	 oppikirjoissa	 ja	 opetussuunnitelmissa,	 sillä	 oppikirjat	 vaikuttavat	
maailmankuvien,	 koulutuksen	 ja	 oppimisen	 kautta	 koko	 yhteiskuntaan.	 Koulumaantieteellä	 on	
merkittävä	rooli	oppijan	maailmankuvan	muodostumisessa	ja	oman	maailmankuvansa	perusteella	
ihminen	 hahmottaa	 menneisyyttä	 ja	 tulevaisuutta	 sekä	 tekee	 päätöksiä.	 Tutkimuksessa	
ilmastonmuutosta	 käsitellään	 yhteiskunnallisena	 ilmiönä	 oppikirjojen	 ja	 opetussuunnitelmien	
kautta.	 Opetussuunnitelmiin	 perustuvat	 oppikirjat	 heijastavat	 yhteiskunnan	 tietoa,	 arvoja	 sekä	
asenteita.	 Nämä	 on	 mahdollista	 saada	 näkyviin	 diskurssitutkimuksen	 avulla.	 Oppikirja	 ja	
opetussuunnitelma	voidaan	ymmärtää	oman	aikansa	kuvana.	Opetussuunnitelmaan	sisällytetään	
yhteiskunnan	 tärkeinä	 pitämiä	 tietoja,	 arvoja	 ja	 asenteita.	 Sisältöjä	 valitessaan	 oppikirjantekijä	
noudattaa	 valtakunnallista	 opetussuunnitelmaa,	 mutta	 ilmiöistä	 kirjoittaessaan	 oppikirjailija	
tukeutuu	ajan	 tutkimustuloksiin.	Tutkimusote	on	kvalitatiivinen.	Aineisto	analysoidaan	kriittisellä	
diskurssianalyysillä.	
	
	
Petteri	Muukkonen	/	Helsingin	yliopisto		
Ajattelun	 taidon	 tasot	 maantieteen	 ylioppilaskokeessa	 taloudellisen	 kestävän	 kehityksen	
koekysymyksissä	ja	vastauksissa		
	
Olemme	 tutkineet	 miten	 ajattelun	 taidon	 tasot	 ilmenevät	 maantieteen	 ylioppilaskokeen	
taloudellista	 kestävää	 kehitystä	 käsittelevissä	 kysymyksissä	 sekä	 esseevastauksissa.	 Kestävään	
kehitykseen	 liittyvät	 ylioppilaskoekysymykset	 ovat	 usein	 vaativia,	 koska	 ne	 ovat	 tietoa	 laajasti	
soveltavia	 ja	 niissä	 yhdistetään	 useiden	maantieteen	 kurssien	 ja	muiden	 oppiaineiden	 sisältöjä.	
Luokittelimme	 kahden	 ylioppilaskoekysymyksen	 tehtävänannot	 ja	 niissä	 vaadittavat	 ajattelun	
taidon	 tasot	 Bloomin	 taksonomian	 mukaan	 ja	 vastaukset	 SOLO-taksonomian	 mukaan.	
Tehtävänannot	 edellyttivät	 pääasiassa	 ymmärtämistä,	 soveltamista,	 analysointia	 ja	 arvioimista.	
Keskimäärin	 vastausten	 ajattelun	 taidon	 tasot	 jäivät	 tehtävänantojen	 vaatimuksista	 noin	
puoliväliin.	Harvat	parhaista	ylsivät	vaaditulle	tasolle	vastauksissaan.	Sisällönanalyysin	perusteella	
opiskelijat	hallitsivat	hyvin	reiluun	kauppaan	ja	luonnonvarojen	kestämättömään	käyttöön	liittyviä	
sisältöjä,	 mutta	 osasivat	 heikosti	 taloudellisen	 kestävän	 kehityksen	 perimmäisen	 ajatuksen.	
Vastauksista	puuttui	myös	pohdintaa	 tulojen	epätasaisesta	 jakautumisesta	 lähde-	 ja	 kohdemaan	
välillä.	 Tulosten	 perusteella	 suosittelemme	 lukion	 maantieteen	 opettajia	 keskittymään	 entistä	
enemmän	 sen	 varmistamiseen,	 että	 opiskelijat	 ymmärtävät	 teemojen	 syvemmän	 luonteen	 ja	
problematiikan.	 Vastaustekniikkaa,	 esseevastausten	 jäsentelyä	 ja	 syy-seuraussuhteiden	
perustelemista	tulisi	harjoitella	entistä	enemmän.	Esitelmä	pohjautuu	artikkeliin:	Leivo,	J.,	Ruth,	O.	
&	 Muukkonen,	 P.	 (2020).	 Ajattelun	 taidon	 tasot	 maantieteen	 ylioppilaskokeessa	 taloudellisen	
kestävän	kehityksen	koekysymyksissä	ja	vastauksissa.	Ainedidaktiikka	4(3),	64-101.	
	
	
Markus	Hilander	/	Helsingin	yliopisto		
Roland	 Barthes	 ja	 maantieteen	 opetus:	 "kännykkämalli"	 kuvien	 maantieteellisen	 tulkinnan	
kehyksenä		
	
Maantiede	 on	 aina	 ollut	 visuaalisesti	 orientoitunut	 tieteenala	 erityisesti	 karttojen	 ansiosta.	
Maantieteilijät	 eivät	 kuitenkaan	 ole	 kehittäneet	 omaa	 visuaalista	 teoriaansa.	 Myöskään	 tämä	
esitys	ei	esittele	visuaalista	teoriaa,	vaan	sen	sijaan	”kännykkämallin”	 (engl.	smartphone	model),	
jota	 voidaan	 käyttää	 kuvien	 maantieteellisen	 tulkinnan	 apuna	 maantieteen	 opetuksessa.	



Kännykkämalli	 pohjautuu	 Roland	 Barthesin	 Elements	 of	 Semiology	 -kirjaan	 (1964)	 ja	 sen	
maantieteelliseen	lukemiseen.	Kirjassaan	Barthes	esittelee	seuraavat	semioottiset	funktiot:	kieli	ja	
puhe	 (engl.	 language	 ja	 speech),	merkitsijä	 ja	merkitty	 (engl.	 signifier	 ja	 signified),	 syntagma	 ja	
systeemi	 (engl.	 syntagma	 ja	 system)	 sekä	 denotaatio	 ja	 konnotaatio	 (engl.	 denotation	 ja	
connotation).	 Vastaavasti	 kännykkämalli	 koostuu	 näistä	 neljästä	 osasta,	 jotka	muistuttavat	 sekä	
visuaalisten	 että	 tekstuaalisten	 elementtien,	 kuvan	 rajauksen	 ja	 maantieteellisen	 tiedon	
soveltamisen	 tärkeydestä	 kuvatulkinnan	 yhteydessä.	 Kännykkämallin	 tarkoituksena	 on	 auttaa	
opiskelijoita	 hahmottamaan,	miten	 kuvien	maantieteelliset	merkitykset	muodostuvat.	 Erityisesti	
Perusopetuksen	 (2014)	 ja	 Lukion	 (2015)	 opetussuunnitelman	 perusteissa	 mainittu	 geomedia	
vahvistaa	 visuaalisten	 esitysten	 roolia	 ja	 niiden	 tulkinnantaitoa	 maantieteen	 opetuksessa.	
Kännykkämallissa	yhdistyvät	strukturalistinen	semiotiikka,	visuaalinen	metodologia	ja	maantieteen	
opetus.	
	
	
	
Essi	Aarnio-Linnanvuori	&	Inkeri	Rissanen	/	Tampereen	yliopisto		
CCC-CATAPULT:	Kohti	katsomustietoista	ilmastokasvatusta		
	
Ilmastonmuutos	 on	 ihmiskunnan	 olemassaoloa	 koskeva	 uhka,	 jonka	 käsittelyyn	 tarvitaan	 koko	
yhteiskunnan	 yhteisiä	 toimia.	 Viime	 vuosina	 nuoret	 ovat	 asettuneet	 ilmastotoiminnan	
eturintamaan	 ja	 vaatineet	 valtiovallalta	 ja	 muilta	 vallan	 käyttäjiltä	 päättäväisempää	 toimintaa.	
Tilanne	haastaa	myös	ilmastokasvatuksen:	Tarvitaan	ymmärryksen	lisäämistä	ilmastonmuutoksen	
vaikutuksista	 ja	 sen	 lieventämisen	 tavoista	 sekä	 ilmastoajattelun	 katsomuksellisesta	 ja	
kulttuurisesta	perustasta,	kun	halutaan	kasvattaa	ilmastolukutaitoisia	nuoria,	jotka	voivat	kehittää	
ja	 tukea	 ratkaisuja	 jo	 nyt	 sekä	 tulevaisuudessa.	 Vastikään	 käynnistyneessä	 hankkeessa	 CCC-
CATAPULT	 (Challenging	 the	 Climate	 Crisis:	 Children’s	 Agency	 to	 TAckle	 Policy	 Underpinned	 by	
Learning	 for	 Transformation)	 keskitytään	 nuorten	 arvojen	 ja	 toiminnan	 väliseen	 ristiriitaan	
ilmastokysymyksessä.	 Tutkimushankkeessa	 tarkastellaan	 sosiaalisia	 normeja,	 nuorten	
maailmankatsomuksia	sekä	 ilmastonmuutokseen	 liittyviä	 jännitteitä	 ja	 tunteita.	Hanke	kartoittaa	
edellytyksiä	 tukea	 transformaatiota	 ja	 luo	 vision	 ja	 koulutuspoliittisia	 suosituksia	
ilmastokasvatuksen	 kehittämiseksi.	 Hankkeen	 teoreettisessa	 viitekehyksessä	 yhdistyvät	
ilmastokasvatus,	 interkulttuurinen	 kasvatus	 sekä	 katsomuskasvatus.	 Tässä	 esityksessä	
esittelemme	 hankesuunnitelmaa	 ja	 tutkimuksen	 tavoitteita.	 Tutkimus	 toteutetaan	 osallistavalla	
otteella	 ja	 se	 kohdistuu	 ensisijaisesti	 15-18-vuotiaisiin	 nuoriin.	 Tavoitteena	 on,	 että	 nuoret	
pääsevät	vaikuttamaan	tutkimuksen	eri	vaiheissa:	yhdessä	nuorten	kanssa	kehitellään	viitekehys,	
jonka	avulla	he	voivat	ilmaista,	miten	kasvaminen	erilaisissa	konteksteissa	ja	tiloissa	on	yhteydessä	
heidän	maailmankuvansa	 rakentumiseen	 ja	 avoimuuteen	 uusille	 ajattelun	 ja	 tekemisen	 tavoille.	
Kansainvälisessä	 hankkeessa	 toteutetaan	 osahankkeet	 Isossa-Britanniassa,	 Irlannissa,	 Italiassa	 ja	
Suomessa.	 Tutkimusmenetelmät	 ovat	 monipuolisia.	 Hankkeessa	 toteutetaan	 sekä	 laaja	
kyselytutkimus	että	laadullisia	osatutkimuksia	eri	maissa.	Hanke	on	käynnistynyt	joulukuussa	2020	
ja	se	jatkuu	vuoden	2023	marraskuuhun.	
	
	
	
	
	
	



Ilkka	Ratinen	/	Lapin	yliopisto		
Tieto	 ilmastonmuutoksesta,	 sen	 hillinnästä	 ja	 siihen	 sopeutumisesta	 oppilaiden	 rakentavan	
toivon	selittäjänä		
	
Lasten	 ja	 nuorten	 ilmastoliikehdinnällä	 on	 ollut	 Suomessa	 vaikutusta	 kunniahimoisen	
ilmastopolitiikan	edistämisessä.	Samalla	on	kuitenkin	esitetty	vastakkaisia	mielipiteitä,	että	lasten	
tiedot	 ilmastonmuutoksesta	 ovat	 niin	 puutteelliset,	 että	 heidän	 ajatuksensa	 voidaan	 jättää	
huomioimatta.	 Rakentavassa	 toivossa	 korostuu	 yksilön	 luottamus	 vaikuttaa	 hänelle	 tärkeisiin	
asioihin.	Oikea	tieto	auttaa	vaikuttamaan	sellaisiin	tekijöihin,	jotka	edistävät	ongelmanratkaisua	ja	
ehkäisevät	 toiveajattelua.	Tässä	tutkimuksessa	avaan	 laajan	oppilasaineiston	(n=950)	 tilastollisen	
analyysin	avulla	 lasten	ja	nuoren	ilmastonmuutostietoutta	ja	sen	yhteyttä	heidän	rakenteelliseen	
toivoonsa.	 Tutkimuksen	 perusteella	 näyttää	 siltä,	 että	 oppilailla	 on	 varsin	 hyvät	 tiedot	
ilmastonmuutoksesta,	mutta	 tyttöjen	 tiedot	ovat	merkittävästi	 paremmat.	 Sen	 sijaan	 iällä	 ei	 ole	
merkitystä	 ilmastonmuutokseen	 liittyvässä	 tietoudessa.	 Tutkimus	 paljastaa,	 että	 oppilailla	 on	
suhteellisen	suuri	rakentava	toivo,	jota	erityisesti	selittää	yleinen	ilmastonmuutosta	koskeva	tieto.	
Tuloksilla	on	merkitystä	ratkaisukeskeisen	ilmastokasvatuksen	kehittämisessä	
	
	
	
Lili-Ann	Wolff	/	Helsingin	yliopisto		
Hållbarhetpedagogik	som	politik,	undervisning	och	forskning:	Från	kompetens	till	fenomen		
	
Grunderna	 för	 läroplanen	 för	 den	 grundläggande	 utbildningen	 (2014)	 använder	 begrepp	 som	
”mångsidig	 kompetens”,	 ”helhetsskapande	 undervisning”,	 ”ämnesöverskridande”	 och	
”mångvetenskapliga	 lärområden”.	 En	 del	 av	 dessa	 begrepp	 eller	 liknande	 förekommer	 också	 i	
Grunderna	 för	 gymnasiets	 läroplan	 (2019).	 Ett	 ännu	 vanligare	 begrepp	 är	 ”fenomen”,	 som	
förekommer	 över	 100	 gånger	 i	 båda	 läroplanerna.	 Begreppet	 fenomenbaserat	 lärande	 nämns	
också	 och	 har	 de	 senaste	 åren	 diskuteras	 flitigt	 i	 utbildningssammanhang.	 Alla	 dessa	 begrepp	
kopplas	också	till	hållbarhet,	som	har	en	grundläggande	position	i	de	finländska	läroplanerna	i	dag.	
Den	här	 studien	har	 som	mål	att	 försöka	belysa	hur	allt	detta	hänger	 ihop.	Det	är	en	 intressant	
frågeställning,	 eftersom	 läroplanen	 är	 en	 smältdegel	 för	 olika	 idéer	 och	 viljor	 som	 florerar	 i	
samhället.	 Samtidigt	 om	 läroplanerna	 är	 politiska	 och	 ekonomiska	maktredskap,	 ska	 de	 fungera	
som	styrdokument	 för	 skolans	undervisning	och	 fostran.	De	 ska	 visa	 riktlinjen	 för	hur	den	värld	
borde	se	ut	där	dagens	barn	och	unga	ska	leva	och	verka.	Målet	för	utbildningen	är	att	bland	annat	
främja	 hållbarhet.	 Processen	 bakom	 läroplanerna	 är	 också	 intressant.	 Forskningen	 påverkar	
utformningen	 av	 läroplanerna,	 men	 samtidigt	 påverkar	 läroplanerna	 forskningen.	 Det	 här	 kan	
ibland	te	sig	märkligt.	Det	blir	en	slags	dubbel	loop,	där	man	inte	vet	om	det	är	hönan	eller	ägget	
som	kom	först.	Den	här	studien	fokuserar	på	detta,	genom	att	ställa	frågan:	Vad	är	det	som	styr	
skolans	utbildning?	Till	sist	diskuterar	hur	relevant	det	är	det	ur	hållbarhetssynvinkel	att	skolan	blir	
mer	helhetsinriktad.	Kan	en	större	ämnesintegrering	leda	till	en	hållbarare	skola	och	en	hållbarare	
framtid	 på	 jorden?	 Den	 här	 studien	 bygger	 på	 analyser	 av	 internationell	 och	 nationell	 policy	 i	
kombination	med	 grundläggande	 filosofiskt	 pedagogiska	 teorier	 och	 ämnesdidaktik.	 Avsikten	 är	
inte	 att	 hitta	 svar,	 utan	 snarare	 att	 väcka	 tankar	 och	 locka	 till	 en	 diskussion	 om	 läroplaner,	
helhetsundervisning	 och	 ämnesundervisning	 bland	 läroplansutvecklare,	 administratörer,	 lärare	
och	forskare.	
	
	



Eija	Yli-Panula*,	Eila	Jeronen,	Maaria	Tringham	&	Iiris	Somervuori	/	Turun	yliopisto		
Subject	teacher	students’	views	on	their	competencies	for	sustainability	education		
	
In	subject	teacher	education,	the	main	issues	in	sustainability	education	(SE)	lie	on	the	questions	
what	 the	 educators	 are	 supposed	 to	 teach,	 what	 is	 the	 status	 of	 teacher	 education	 today	 in	
introducing	SE,	and	how	does	it	relate	to	the	focus	on	professional	competencies.	There	are	eight	
UNESCO	key	competencies	which	contribute	to	the	implementation	of	SE	and	thus	to	sustainable	
development	 (SD).	 The	 competencies	 are	 the	 following:	 anticipatory,	 system,	 strategic,	 critical,	
normative	thinking,	collaboration,	integrated	problem-solving	and	self-awareness.		
The	aim	of	the	study	was	to	investigate	the	subject	student	teachers’	views	on	their	competencies	
in	educating	 the	SD	concerning	environmental	 issues.	The	study	questions	were:	1)	How	do	 the	
subject	students’	answers	reflect	the	eight	key	competencies	for	SE	2)	How	do	subject	students’	
answers	 differ	 between	 the	 groups	 of	 disciplines.	 Students	 (n=138)	 in	 six	 Finnish	 universities	
participated	 in	 the	 study.	 The	material	 was	 collected	 using	web-based	 questionnaire.	 Inductive	
content	 analysis	 based	 on	 the	 multidimensional	 adapted	 process	 model	 of	 teaching	 was	 used	
focusing	especially	on	 students’	 competences	 in	 SE.	 The	 results	 showed	 that	 seven	out	of	 eight	
competencies	were	found,	self-awareness	was	not	analysed	from	these	answers.	The	most	often	
appeared	one	was	collaboration,	 integrated	problem	solving	and	strategic	 thinking	competency,	
and	the	least	often-appeared	one	was	normative,	critical	and	systemic	thinking	competency.	The	
appearance	 of	 the	 key	 competencies	 varied	 between	 the	 answers	 but	 no	 systematic	 subject-
specific	difference	between	students	from	various	discipline	groups	was	evident.	Strategic	thinking	
competency	 was	 often	 connected	 to	 environmental	 problems	 in	 answers.	 Interaction	 skills	 are	
important	 for	 all	 teachers	 and	 they	 form	 the	basis	 of	 collaborative	 competency.	When	working	
towards	sustainable	society	the	teachers	should	practice	all	eight	competencies	--	seven	of	them	
appeared	 in	 the	 answers.	 However,	 all	 students	 did	 not	 show	 these	 competencies	 in	 their	
answers.	As	an	implication	the	results	of	the	study	could	be	utilizable	by	students	especially	when	
practicing	 self-reflective	 competencies	 during	 their	 teacher	 studies	 with	 the	 view	 to	 a	 future	
teaching	career.	
	
	
	
	
	
	


