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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan, miten kehitysmaita ja kehityskysymyksiä kuvataan peruskoulun yläasteen historian, maantieteen ja uskonnon
oppikirjoissa vuosina 1980 ja 2002. Lähtökohtana on selvittää, minkälaisia kehitykseen, kehitysmaiden historiaan ja nykypäivään liittyviä
sisällöllisiä viestejä oppikirjat esittävät ja välittävät. Kehitysmaiden ongelmien syitä ja seurauksia sekä kulttuurista ja yhteiskunnallista kuvaa
arvioidaan myös. Lisäksi pyritään kiinnittämään huomiota siihen, mitä ei esitetä. Tarkastelun kohteena on niin ikään kehitysmaita koskevan
tiedon muuttuminen tai muuttumattomuus kyseisenä ajanjaksona Kehitysmaita koskevaa kerrontaa ja kehityskysymyksiä lähestytään aineistolle
asetettujen teemakysymysten avulla. Oppikirjojen lisäksi tarkastellaan niiden taustalla vaikuttavia opetussuunnitelmia, jotka toimivat
normatiivisena ohjeena oppikirjojen sisällölle. Aineistoa arvioidaan ja analysoidaan kehitystutkimuksen ja oppikirjatutkimuksen tarjoamien
teoreettisten käsitteistöjen avulla, ja ne muodostavat samalla tutkielman metodologisen perustan.
Aineistoanalyysin perusteella voidaan todeta, että oppikirjojen kehitysmaakuva on tiettyjen teemojen, kuten kehityksen käsittelyn, kehitysmaiden
historiankerronnan ja kulttuurisen aineksen osalta muuttunut tarkasteltavana ajanjaksona. Toisaalta monien kehitysmaihin liittyvien teemojen
taustalla vaikuttavat tarkasteltavina vuosina samat lähtökohdat ja näkökulmat. Molemmista tutkimusaineistoista myös puuttuu joitakin
kehitysmaille tärkeitä tapahtumia ja tuntomerkkejä, kuten kylmän sodan ajan tarkastelu ja myönteinen kehitys yleensä. Oppikirjoista välittyvä
yleiskuva jää karuksi ja ongelmia korostavaksi. Kehitysmaatiedon ja kehityskysymysten tarkastelua leimaavat yleisesti käsiteltävien asioiden
laajuus ja monimutkaisuus, kuitenkin niin, että syy-seuraussuhteet jäävät pinnallisiksi. Laajoja aihekokonaisuuksia käsitellään toisista erillään,
mikä tekee tiedosta lisäksi pirstaleista. Kehitysmaihin liittyvien ilmiöiden selityksissä korostuvat ulkoiset selitysmallit, kuten historialliset,
poliittiset ja taloudelliset tekijät, kun taas maiden ongelmia kuvataan yhteiskuntien sisäisten tekijöiden kautta.
Oppikirjojen kehitysmaakerrontaa luonnehtii molempina tarkasteltavina vuosina oppikirjagenrelle ominaisesti mekaanisuus ja
yksinkertaistavuus. Oppikirjagenrelle tyypillinen faktoihin keskittyvä ja vaihtoehdoton kerronta on aineistossa yleistä. Genren sisäisiä muutoksia
on kuitenkin havaittavissa, sillä esimerkiksi ilmiöiden problematisointia esiintyy tutkimusaineistossa paikoin. Kuitenkin, vielä vuonna 2002,
oppikirjoille on vahvasti tunnusomaista yksipuolinen, vaihtoehdoton ja yleiskerrontaan nojaava tieto kehitysmaita koskevien kysymysten
tarkastelussa
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