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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka Suomessa sijaitsevat kansainväliseen UNESCO-, toiselta
nimeltään Associated Schools Project- (ASP), kouluverkkoon kuuluvat ala-asteen koulut kasvattavat
oppilaitaan tulevaisuuteen opetussuunnitelmiensa tasolla. Tutkimuksessa tarkasteltiin tulevaisuutta ja
perusteltiin sen huomioimisen tärkeyttä kasvatuksellisessa toiminnassa globaalista näkökulmasta käsin:
Tämänpäivän problemaattisen maailmantilan ja globalisaation siivittämän kehityskulun pohjalta
keskusteltiin tulevaisuuden kasvatukselle ja koulutukselle asetetuista haasteista ja vaatimuksista.
Keskeisenä voimavarana oikeudenmukaisemman ja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiselle pidettiin
yksilön toiminnan merkityksen ja vastuun ymmärtämistä.

Tutkimus nojautui tutkijan laatimaan teoriamalliin, joka yhdisti Dalin & Rust:n (1996) ja UNESCO:n
(Delors et al. 1996) mallit tulevaisuuteen suuntautuvasta oppimisesta. Malli koostuu neljästä
opetussuunnitelman peruselementistä; luonnosta, kulttuurista, "minästä" ja muista ihmisistä, ja neljästä
oppimisen ulottuvuudesta; tietämään, tekemään, "olemaan" ja toisten kanssa elämään oppimisesta. Malli
edustaa kasvatusteorian holistista näkökulmaa, ja sen pyrkimyksenä on säilyttää tasapaino sen eri
komponenttien välillä. Tutkimusaineistona oli kymmenen UNESCO-ala-asteen koulun koulukohtaista
opetussuunnitelmaa, jotka analysoitiin hahmotellun teoriamallin pohjalta sisällönanalyysin metologiaa
käyttäen. 

Tutkimustulokset olivat huomattavan yhdenmukaiset eri koulujen välillä. Ne osoittivat, että kulttuurista
ja "minään" kohdistuvaa oppimista korostettiin selvästi enemmän kuin luontoon ja toisiin ihmisiin
kohdistuvaa oppimista. Opetussunnitelmat heijastivat myös vahvaa oppiaine-, tieto- ja
toimintakeskeisyyttä, jolloin oppilaan persoonallisuuden kehittyminen, ja erityisesti toisten ihmisten
kanssa elämään oppiminen jäivät marginaaliseen osaan. Kysymystä siitä, kasvattavatko koulut
opetussuunnitelmiensa perusteella tulevaisuuteen, tarkasteltiin saatujen tulosten valossa. 

Tutkimus tarjosi yhden tavan ja mallin lähestyä kasvatuksen ja tulevaisuuden välistä problematiikkaa, ja
tutkia koulujen tulevaisuuteensuuntautuneisuutta. Saatujen tulosten pohjalta kouluja kehotetaan
painottamaan enemmän luontoa ja toisia ihmisiä tarkastelevia aiheita, ja keskittämään voimavarojaan
enemmän oppilaiden henkisten ominaisuuksien ja yhdessäelämisen taitojen kehittämiseen. Nykyisyys
edellyttää ennen kaikkea tasapainoisten ja laaja-alaisesti tietoisten ihmisten kasvattamista, joilla on
henkistä vahvuutta kohdata tulevaisuuden haasteet ja kykyjä ohjata niitä haluamaansa suuntaan.
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