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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman tavoitteena oli tarkastella sitä, miten kuuden EU:n eri jäsenmaan oppikirjoissa esitetään Euroopan unioni ja eurooppalainen
identiteetti. Tutkielmassa oli mukana – Suomen, Ranskan, Ruotsin, Saksan, Italian ja Ison-Britannian – oppikirjat.
Kustakin jäsenmaasta analysoitiin yhden historian tai yhteiskuntaopin oppikirjan Euroopan unionia käsittelevä luku. Aineiston analyysissä
sovellettiin kolmea erilaista aineistolähtöiseen teoriaan perustuvaa menetelmää. Teoreettisena viitekehyksenä on sosiaalisten representaatioiden
lähestymistapa, sosiaalisen identiteetin teoria, yhteisen sisäryhmäidentiteetin malli, sisäryhmän projektio-malli sekä sosiaaliset representaatiot ja
sosiaalisen identiteetin teorian yhdistävä lähestymistapa.
Oppikirjoissa esitettyjen asioiden ja teemojen tarkastelemiseksi aineistoa luettiin aluksi faktuaalisesta näkökulmasta. Oppikirjat sekä erosivat
toisistaan että olivat hyvin samankaltaisia sen suhteen, mitä EU:sta kirjoitetaan. Eri jäsenmaiden EU-representaatioiden rakennetta tarkasteltiin
representaation ydin- ja perifeeristen elementtien avulla. Oppikirjoista löydettiin kullekin maalle oma ydin, jonka ympärille representaatio EU:sta
rakentuu: suomalaisen aineiston pulmallinen EU, ranskalaisen aineiston voimakas EU, ruotsalaisen aineiston epäilyttävä EU, saksalaisen
aineiston yhtenäistävä EU, italialaisen aineiston poliittinen EU ja englantilaisen aineiston epämiellyttävä EU. Representaatioiden perusprosesseja
– ankkurointia ja objektivointia – tarkastelemalla pyrittiin selvittämään, miten tuntemattomasta EU:sta tulee osa arkikeskustelua ja yhteisesti
jaettuja sosiaalisia representaatioita.
Eurooppalaista identiteettiä lähestyttiin oppikirjoista löydettyjen sisä-ulkoryhmäasetelmien kautta. Aineistosta löydettiin useita sisä- ja
ulkoryhmän välisiä prosesseja: uhkaa, erottautumista, sisäryhmän suosimista ja ulkoryhmän syrjintää sekä ulkoryhmän suosimista. EU:n
ulkoryhminä erottuivat Yhdysvallat, laittomat siirtolaiset ja kommunismi. Tarkastelemalla samanaikaisesti EU:n sosiaalisia representaatioita ja
eurooppalaista identiteettiä tutkielmassa pyrittiin yhdistämään toisiinsa kaksi laaja sosiaalipsykologista viitekehystä: sosiaalisten
representaatioiden lähestymistapa ja sosiaalisen identiteetin teoria.
Tärkeimmät lähteet olivat: Breakwell G. & Lyons E. (toim.), Changing European identities. Social psychological analyses of social change. ;
Deaux, K. & Philogène G. (toim.), Representations of the social. Bridging theoretical traditions; Licata, L. (2003). Representing the future of the
European Union: Consequences on national and European identifications; Moscovici, S. (1984). The phenomenon of social representations;
Tajfel, H. (1978). Differentiation between social groups; Risse, T. (2003). European Institutions and Identity Change: What Have We Learned?;
Smith, A. (1992). National identity and the idea of European unity.
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