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Lasten ja nuorten maailmankuva 
Henna Jeskanen (2015) 

Kaikki meistä hahmottavat maailmaa mielessään. Luomme ajatuksissamme 
karttakuvan maailmasta, joka sisältää tietoa alueista ja alueisiin liitettyjä mielikuvia ja 
tunteita. Maantieteelliseen maailmankuvaan vaikuttavat niin omat kokemuksemme, 
kouluopetus, media kuin muilta ihmisiltä saatu tieto. Suomalaisten lasten ja nuorten 
maailmankuvassa korostuvat Eurooppa ja Yhdysvallat, joita pidetään tärkeinä ja 
miellyttävinä alueina. Tietoa lasten ja nuorten maailmankuvasta saadaan esimerkiksi 
mentaalikarttojen avulla. Millaisen mentaalikartan sinä piirtäisit maailmasta? 
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1. Maantieteellinen maailmankuva on käsitys maailmasta 

Jokaisella meistä on mielikuva siitä, millaiselta maailma näyttää ja mistä se koostuu. Tätä käsitystä 
maailmasta kutsutaan maantieteelliseksi maailmankuvaksi. Ihmisen maantieteellinen maailmankuva 
sisältää karttamaisen kuvan maailmasta ja mielikuvia alueista.[1] 

Mielikuvat syntyvät omakohtaisten ja välillisten kokemusten kautta. Meillä on mielikuvia paikoista 
joissa olemme käyneet, mutta myös paikoista joissa emme ole käyneet. Maantieteelliseen 
maailmankuvaan sisältyy myös tunteita, joita meillä on eri alueita kohtaan.[2] Jäsentynyt 
maantieteellinen maailmankuva auttaa meitä sijoittamaan uutisten tapahtumia kartalle ja 
hahmottamaan maailmanlaajuisia ilmiöitä.[3] 

 

2. Kulttuuri vaikuttaa maantieteelliseen maailmankuvaan 

Kulttuurilla on suuri vaikutus siihen, millaisena me näemme maailman. Jokaisella meillä on paljon 
tietoa, käsityksiä ja arvoja, jotka omaksumme sen kulttuurin kautta, johon kuulumme. 
Katsommekin maailmaa aina ”kulttuurin värittämien silmälasien läpi”.[4] 
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Kulttuuri vaikuttaa meihin muun muassa kouluopetuksen ja medioiden kautta.[5] Koulu on 
merkittävässä asemassa lasten ja nuorten maailmankuvan muotoumisessa. Koulutunneilta, 
oppikirjoista ja luokkahuoneen kartoilta saamme tietoa ja luomme mielikuvia, jotka vaikuttavat 
huomaamatta maailmankuvaamme.[6] 

 

3. Maantieteellinen maailmankuva sisältää käsityksiä alueiden miellyttävyydestä 

Miellämme yleensä meitä lähellä olevat alueet positiivisesti. Tämä johtuu siitä, että tunnemme 
lähialueet hyvin ja liitämme niihin muistoja, joilla on meille merkitystä. Mitä kauemmaksi omasta 
lähiympäristöstä etenemme, sitä vähemmän meillä on tietoa ja muistoja alueista. Mielikuviimme 
vaikuttavatkin vahvemmin muiden välittämät tiedot ja mielikuvat. 

Luomme kaukaisista alueista helposti stereotypioita.[7] Stereotypiat ovat usein kielteisiä leimoja, 
jotka luokittelevat alueita ja niillä asuvia ihmisiä yhteen muottiin.[2] Jos uutisissa alueesta kerrotaan 
aina sotien tai nälänhädän kautta, leimaamme alueen epämiellyttäväksi. Tällaiset alueelliset 
mielikuvat voivat luoda ennakkoluuloja kansojen välille. 

Stereotypiat voivat olla myös positiivisia ja lisätä mielenkiintoa alueita kohtaan.[7] Esimerkiksi 
matkailumainonnassa hyödynnetään myönteisiä stereotypioita, koska ne houkuttelevat alueelle 
matkailijoita.  

 

4. Maantieteellistä maailmankuvaa voi tutkia mentaalikartoilla 

Mentaalikartta on ihmisen ulkomuistista piirtämä kartta maailmasta tai jostakin muusta alueesta.[8] 
Mentaalikartat piirretään tyhjälle paperille ja kuka tahansa meistä voi piirtää mentaalikartan. 
Mentaalikarttoja tutkimalla on huomattu, että saman kulttuurin edustajat piirtävät samankaltaisia 
karttoja. Tämä johtuu siitä, että kulttuurin sisällä ihmiset jakavat mielikuvia ja stereotypioita etenkin 
kaukaisemmista alueista.[9] 

 

5. Suomalaisten lasten ja nuorten maantieteellinen maailmankuva on eurooppakeskeinen 

Suomalaiset koululaiset kuvaavat mentaalikartoissaan Euroopan suurena ja myönteisenä suhteessa 
muihin alueisiin. Tämä ei ole yllättävää, sillä suomalaisten koti maapallolla on Eurooppa. 
Suomalaiset lapset ja nuoret saavat enemmän uutistietoa Euroopasta kuin muusta maailmasta ja 
koulussa Eurooppaa opiskellaan enemmän kuin maapallon muita alueita.[2] 

Myös Yhdysvaltoja nuoret pitävät miellyttävänä alueena. Tähän saattaa olla selityksenä 
kouluopetuksen antama kuva Yhdysvalloista, mutta luultavasti suurempi vaikutus on median kautta 
välittyvällä kuvalla. Sen sijaan suomalaisilla, kuten muillakin eurooppalaisilla lapsilla ja nuorilla, 
on puutteita Afrikan tuntemisessa.[10] Koululaiset piirtävät Afrikan liian pienenä muihin 
mantereisiin verrattuna, eivätkä tunne Afrikan valtioiden rajoja tai luonnonmaantieteellisiä 
piirteitä. 
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Käsitteitä: 
 
Maantieteellinen maailmankuva = Mielikuva siitä, millaiselta maailma näyttää ja mistä se koostuu. 
Maantieteellinen maailmankuva sisältää karttamaisen kuvan maailmasta ja mielikuvia alueista. 
 
Stereotypia = Stereotypia on yksinkertaistettu ja yleistetty käsitys jostakin. Esimerkiksi kansallinen 
stereotypia on yhdenmukainen kuva kaikista yhden kansan, kuten ruotsalaisten tai venäläisten, edustajista. 
Stereotypia on usein kielteinen ja se perustuu muutamaan luonteenpiirteeseen, kuten yksinkertaisuuteen tai 
ahneuteen. 
 
Mentaalikartta = Ihmisen ulkomuistista piirtämä kartta maailmasta tai jostakin muusta alueesta. 
Mentaalikartat piirretään tyhjälle paperille. 
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