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1. JOHDANTO 
 

Ihmiset eri puolilta maailmaa ovat yhä enemmän tekemisissä toistensa kanssa. 

Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota niihin käsityksiin ja asenteisiin, joita liitämme 

eri alueisiin ja näillä alueilla asuviin ihmisiin (Kerkman ym. 2004: 258). 

Maantieteelliset etäisyydet ja rajat eivät enää estä sosiaalista kanssakäymistä. 

Niiden sijaan esteitä luovat nykyään enemmän sosiaaliset ja psykologiset tekijät, 

kuten stereotypiat eri kulttuureista ja alueista (Kerkman ym. 2004: 268). Koska 

suurin osa kehitysmaista sijaitsee fyysisesti ja kulttuurisesti kaukana Suomesta, 

voivat yleistävät, virheelliset ja negatiiviset käsitykset näistä alueista olla yleisiä 

(Bennet ym. 2004: 2, Kerkman ym. 2004: 258). 

Erilaisissa selvityksissä suomalaisten kehitysmaihin liittämistä käsityksistä on 

saatu selville, että suomalaiset uskovat kehitysmaiden tilanteen olevan todellista 

huonompi (Ulkoministeriö 2015). Nämä selvitykset ovat kuitenkin keskittyneet 

lähinnä aikuisten ajatuksiin, eikä nuorten mielikuvia ole juurikaan tutkittu (Raunio 

2006: 6, Aaltonen & Maasilta 1987: 11). Nuorten mielikuviin liittyvistä 

tutkimuksista suuri osa kohdistuu nuorten ennakkoajatuksiin ennen 

kouluopetusta (Nevanpää 2005: 22), joten emme tiedä, millaisia käsityksiä 

peruskoulunsa päättävillä nuorilla on kehitysmaista peruskoulussa saadun 

opetuksen jälkeen.  

Nuorten kehitysmaihin liittämistä käsityksistä ja mielikuvista käytetään tässä 

työssä nimitystä kehitysmaakuva. Kehitysmaakuva käsitteenä tiivistää yhteen 

kaikki ne käsitykset, käsitteet ja mielikuvat, joita nuoret liittävät oman 

maailmankuvansa pohjalta kehitysmaihin. Kehitysmaakuvan rakentumista 

tarkastellaan työssä käsitysten muodostumisen ja maailmankuvan rakentumisen 

avulla.  

Kehitysmaiden määrittely on vaikeaa ja valtioita luokitellaankin kehitysmaiksi 

hyvin monin erilaisin kriteerein ja luokittelutavoin (Koponen 2007b: 31). Tässä 

työssä kehitysmaiksi ymmärretään ne valtiot, jotka esiintyvät OECD:n luomalla 

listalla. Tuolle listalle otetaan mukaan ne valtiot, joita kansainvälisessä 

politiikassa pidetään kehitysmaina (OECD 2015a). Näitä valtioita pidetään tässä 
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työssä ”todellisina” kehitysmaina ja oppilaiden käsityksiä esimerkiksi 

kehitysmaiden sijainnista maailmassa verrataan tämän luokittelun perusteella 

kehitysmaiksi luokiteltujen valtioiden sijainteihin. 

Tutkimusote työssä on fenomenografinen, sillä työssä tutkitaan, kuinka 

kehitysmaat ilmenevät ja rakentuvat yksilöiden tietoisuudessa. Eri ihmiset voivat 

käsittää saman ilmiön hyvinkin eri tavoin, joten ihmisillä voi olla hyvinkin erilaisia 

käsityksiä kehitysmaista. Tällainen tutkimus on minulle tulevana opettajana, 

kuten myös kaikille muille opettajille, tärkeä. Opetuksessa törmätään usein 

siihen, etteivät ihmiset puhu samasta asiasta, sillä heidän käsityksensä 

opetuksen aiheesta eroavat toisistaan (Ahonen 1996: 114). Ihmisten välisen 

käsitteellisen yhteisymmärryksen edellytyksenä kuitenkin on, että heidän 

käsitteensä, käsityksensä ja maailmankuvansa vastaavat riittävän paljon 

toisiaan. Käsitysten vastaavuudesta huolimatta väärinymmärryksiltä ei voida 

välttyä, sillä käsitykset ja maailmankuva muodostuvat vähitellen ja ovat 

riippuvaisia jokaisen omasta kokemushistoriasta (Laine 1985: 18). Siksi opettajan 

on oltava selvillä oppilaidensa mielikuvista ja käsityksistä, jotta oppilaat 

ylipäätään voisivat ymmärtää, mitä opettaja haluaa heille opettaa (Ahonen 1996: 

114). 

Tutkimuskohteena on kahden Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan yläkoulun 

yhdeksäsluokkalaisten kehitysmaakuva. Tutkimusaineisto koostuu 

kyselyaineistosta, joka kerättiin näissä kahdessa yläkoulussa keväällä 2015. 

Yhteensä kyselyyn vastasi 75 oppilasta. Kyselyvastauksia analysoitiin sekä 

laadullisen sisällönanalyysin että tilastollisten menetelmien avulla. Pääpaino 

analyysissa on kuitenkin laadullisissa menetelmissä. 

 

1.1. Tutkimuksen tavoitteet 
  

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millainen yhdeksäsluokkalaisten 

kehitysmaakuva on, eli millaiseksi käsitysten kokonaisuudeksi 

yhdeksäsluokkalaiset ovat yhdistäneet eri lähteistä saamansa tiedon. Huomiota 
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kiinnitetään erityisesti niihin käsityksiin ja mielikuviin, joita oppilaat liittävät 

kehitysmaan käsitteeseen. Lisäksi selvitetään, mitkä maantieteelliset alueet ovat 

oppilaiden mielestä kehitysmaita ja tutkitaan, mitkä tekijät oppilaiden käsitysten 

mukaan estävät kehitysmaiden kehittymistä ja kuinka kehitysmaiden elinoloja 

voitaisiin oppilaiden mielestä parhaiten parantaa.  

Yhdeksäsluokkalaiset ovat aineistonkeruuvaiheessa suorittaneet lähes koko 

perusopetuksen oppimäärän, joten on mielenkiintoista lisäksi selvittää, kuinka 

kouluopetus on vaikuttanut oppilaiden käsityksiin kehitysmaista. Kouluopetusta 

tarkastellaan peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden (Perusopetuksen… 

2004) sekä maantiedon oppikirjojen pohjalta. Oppilaiden kehitysmaihin liittämiä 

käsityksiä ja mielikuvia verrataan sekä koko peruskoulun opetussuunnitelman 

tavoitteiden ja sisältöjen kehitysmaihin viittaaviin kohtiin että yläkoulun 

maantiedon oppikirjojen kehitysmaita käsitteleviin kappaleisiin.  

Oppikirjat valittiin tutkimukseen mukaan sillä opetus pohjautuu lähes aina 

oppikirjoihin. Oppikirjojen ajatellaan olevan opetussuunnitelman oppisisältöjen 

puolivirallisia tulkintoja (Rikkinen 1977: 16) ja niiden uskotaan konkretisoivan 

opetussuunnitelmissa annetut ohjeet, jolloin ne toimivat tukena opettajalle 

arkipäivän työssä (Heinonen 2005: 241, 244–245). Kaikista peruskoulun 

oppikirjoista tutkimukseen valittiin mukaan yläkoulun maantiedon oppikirjat, sillä 

kehitysmaita käsitellään yksittäisistä oppiaineista erityisesti yläkoulun 

maantiedossa (kts. esim. Perusopetuksen… 2004).  

Tutkimuskysymykset tässä työssä ovat seuraavat: 

1. Millainen on yhdeksäsluokkalaisten kehitysmaakuva? 

a. Millaisia käsitteitä, käsityksiä ja mielikuvia yhdeksäsluokkalaiset 

liittävät kehitysmaihin? 

b. Vastaavatko oppilaiden käsitykset kehitysmaiksi luokiteltujen 

(OECD 2015b) valtioiden ominaisuuksia? 

c. Mitkä maantieteelliset alueet ovat yhdeksäsluokkalaisten mielestä 

kehitysmaita? 
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2. Näkyvätkö peruskoulun opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt tai 

maantiedon oppikirjojen painotukset oppilaiden kehitysmaakuvassa? 

3. Vaikuttavatko eri taustamuuttujat, kuten oppilaan maantiedon arvosana, 

oppilaan kehitysmaakuvaan?  

 

 

2. OPPILAIDEN KÄSITYKSET TUTKIMUSKOHTEENA 
 

Maailmaa ei voida ymmärtää ilman käsitteitä, sillä käsitteiden avulla jäsennämme 

ympäröivää maailmaa. Käsitteillä tarkoitetaankin sellaisia esineiden, symbolien 

ja tapahtumien luokkia, joihin voidaan viitata joidenkin nimien tai symbolien avulla 

(Laine 1985: 16). Käsitteisiin liittyvät läheisesti käsitykset. Käsityksillä 

tarkoitetaan yksilön muodostamia mielikuvia ilmiöistä ja ilmiöitä kuvaavista 

käsitteistä (Ahonen 1996: 116).  Käsitykset voivat olla joko tietoja, uskomuksia 

tai arvostuksia. Ne muodostavat tajunnassa käsitteiden välisiä merkityssuhteita 

ja voivat liittyä myös laajempiin yhteyksiin, ilmiöihin ja periaatteisiin. Yksilön 

käsitykset tuovat esiin sen, millaisena yksilö ymmärtää todellisuuden (Laine 

1985: 16). Siksi tässä työssä käydään lyhyesti läpi, kuinka käsitämme 

todellisuutta. 

Ihmisen ajatusmaailman voidaan ajatella olevan ajatusten, käsitysten ja 

uskomusten järjestäytynyt kokonaisuus, jonka pohjalla on tulkinta 

todellisuudesta. Uudet ajatukset, käsitykset ja uskomukset prosessoidaan ja 

lisätään tuohon kokonaisuuteen (Marton 1981: 198). Tällöin esimerkiksi 

elämänkokemus vaikuttaa siihen, kuinka ymmärrämme todellisuuden, joten 

jokaisella meistä on erilainen käsitys todellisuudesta (Fennes & Hapgood 1997: 

61). Opetuksessa oppilaiden käsityksiä eri ilmiöistä ja asioista pyritään tuomaan 

kohti tieteellistä maailmankuvaa (von Wright 1982: 7) ja niitä käsityksiä, joita 

yhteiskunnassa pidetään todellisina (Marton 1981: 182–183).  

 

 



5 
 

2.1. Todellisuuden käsittäminen 
 

Todellisuus ymmärretään tässä työssä tahdosta riippumattomaksi ilmiöiden 

maailmaksi (Berger & Luckmann 1998: 11). Martonin (1981: 177) mukaan 

käsitykset todellisesta maailmasta syntyvät havaintojen avulla. Havaintoja 

maailmasta voidaan tehdä joko suoraan todellisuudesta tai ne voivat pohjautua 

muiden ihmisten käsityksiin ja kokemuksiin. Yhteistä näille molemmille tavoille 

ymmärtää maailmaa on kuitenkin ajatus siitä, että ihmiset käsittävät todellisuuden 

aina eri tavoin (Marton 1981: 177–178).  

Jos ajatellaan, että käsitykset todellisuudesta syntyvät todellisuudesta tehtyjen 

havaintojen perusteella, on tarkastelun kohteena maailma ja ”todellisuus”. Jos 

taas ajatellaan, että käsitykset pohjautuvat muiden ihmisten käsityksiin ja 

kokemuksiin, heijastelemme omissa käsityksissämme ”todellisuuden” sijaan 

muiden ihmisten käsityksiä todellisuudesta ja teemme omat päätelmämme 

maailmasta niiden perusteella. Tällöin käsityksiin vaikuttaa esimerkiksi se 

kulttuuri, jossa elämme (Marton 1981: 177–179, 188).  

Jälkimmäistä tapaa havainnoida todellisuutta pidetään tässä tutkimuksessa 

tärkeämpänä, sillä vaikka jokaisen yksilön käsitys maailmasta on erilainen, usein 

samassa kulttuurissa elävät jakavat samankaltaisen käsityksen siitä, millainen 

maailma on (Fennes & Hapgood 1997: 61). Cantell ym. (2007: 168) uskovat 

tämän johtuvan siitä, että ympäristön kokemisessa on henkilökohtaisen 

ulottuvuuden lisäksi myös jaettu ulottuvuus. Siksi jokaisen henkilökohtaisessa 

käsityksessä todellisuudesta on eroista huolimatta aina jotain samaa kuin 

läheisten ihmisten käsityksissä (Cantell ym. 2007: 168). Kielen ja muiden 

kulttuurissa käytettyjen symbolien avulla voimme kuvata omia käsityksiämme 

maailmasta ja näin jakaa käsityksiämme toisille. Tästä syystä käsitykset voivat 

olla samankaltaisia läheisten ihmisten tai jopa kokonaisen kulttuurin kanssa 

(Gillespie 2010: 18).  

Käsitysten pohjalla ovat siis tekemämme havainnot (Marton 1981: 177). Olivatpa 

havaintojemme kohteena sitten todellisuus tai muiden ihmisten käsitykset, 

luokittelemme havaintojamme jatkuvasti. Havaintojen luokittelu muodostaa 
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lopulta käsityksemme todellisuudesta (Fennes & Hapgood 1997: 61). 

Havaintojen luokittelua tarvitaan, sillä ihmisen hetkellinen 

tiedonkäsittelykapasiteetti on rajallinen, mutta samalla tietoa todellisuudesta on 

valtavasti saatavilla. Yksilö valikoi todellisuutta koskevasta tiedosta osan ja 

hylkää loput. Tätä tiedostamatonta valikointia kutsutaan havainnoinniksi (Takala 

1981: 28). Havainnointia ohjaavat yksilön odotukset siitä, mitä seuraavaksi 

tapahtuu. Näitä odotuksia säätelevät enimmäkseen henkilön aiemmat 

kokemukset (von Wright 1982: 6) ja asenteet (Takala 1981: 28). Asenteet 

määrittelevät sen, millaisiin asioihin yksilö haluaa perehtyä, eli mitä hän haluaa 

tietää (Fennes & Hapgood 1997: 63). Asenteet voivat asettaa tehokkaan 

”suodattimen”, jonka lävitse ei pääse lainkaan sellaista tietoa, joka ei vahvista jo 

olemassa olevia asenteita ja käsityksiä (Takala 1981: 28). Asenteet voivat siis 

jopa vahvistaa virheellisiä käsityksiämme todellisuudesta (Takala 1982b: 164), 

joten niillä on suuri vaikutus käsitykseemme todellisuudesta (Fennes & Hapgood 

1997: 63).  Asettamalla havaintoja ohjaavan ”suodattimen”, asenteet voivat 

esimerkiksi vahvistaa stereotyyppisiä käsityksiämme (Scollon & Scollon 1995: 

155–156)  

Todellisuuskäsityksellä tarkoitetaan käsitysten ja niiden välisten suhteiden 

verkostoa (Marton 1981: 190). Todellisuuskäsitykseen liittyy läheisesti myös 

skeeman käsite. Skeemalla tarkoitetaan mielen sisäistä mallia todellisesta 

maailmasta. Se on muistirakenne, joka pelkistää ja jäsentää havaintoja sekä 

nopeuttaa havaintoinformaatiosta tehtäviä johtopäätöksiä (Takala 1982a: 41). 

Esimerkiksi ”kehitysmaan” skeema sisältää kaikki ne asiat, joilla kuvaamme, 

millaisia kehitysmaat ovat (Takala 1981: 26). Skeemat ovat hyvin pysyviä, mutta 

mikäli aiemmat mielikuvat koetaan vääriksi, voidaan skeemaa myös muuttaa 

(Somdahl-Sands 2015: 27). 

 

2.2. Käsitysten rakentuminen oppimisessa 
 

Suomalaisissa kouluissa on tällä hetkellä vallalla konstruktivistinen 

oppimiskäsitys. Sen mukaan määrää ja muistamista tärkeämpää on tiedon 
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etsiminen, käyttäminen ja kriittinen tulkinta (Cantell 2011: 4). Oppimisen 

ajatellaan olevan rakennusprosessi, jossa aiempien tietorakenteiden pohjalta 

käsitellään ja tulkitaan uutta opittavaa asiaa (Perusopetuksen… 2004: 18).Uusi 

tieto pyritään yhdistämään aiemmin opittuun, jolloin muodostuu jäsennelty 

kokonaisuus (Cantell 2011: 4). Käsitysten rakentumisen ajatellaan siis olevan 

kumulatiivista ja olemassa olevat käsitykset toimivat uusien käsitysten perustana 

(Laine 1985: 17–18). Konstruktivismin lisäksi oppimisessa painotetaan 

tilannesidonnaisuutta ja asiayhteyttä, kontekstuaalisuutta. Tällöin esimerkiksi 

maantieteessä korostuu myös tietojen soveltaminen alueellisesti (Cantell 2011: 

4).  

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan käsitykset rakentuvat 

vuorovaikutuksessa (Perusopetuksen… 2004: 18). Heijastelemme 

käsityksissämme ympäröivän kulttuurin käsityksiä, sillä muodostamme omat 

käsityksemme ympäröivän sosiaalisen yhteisön käsitysten sekä omien 

tunteidemme ja kokemustemme perusteella (Villaneuva & Conzales 2000: 62).  

Kun tulkitsemme uutta tietoa aiempien tietorakenteidemme pohjalta, joko 

tarkennamme vanhoja käsityksiämme tai puramme niitä. Vanhoja käsityksiä 

joudutaan purkamaan, mikäli uusi tieto on ristiriidassa aiempien käsitysten 

kanssa ja niin vahva, että se heikentää aiempia tietorakenteitamme. Usein uudet 

käsitykset eivät kuitenkaan kykene purkamaan vanhoja voimakkaita käsityksiä, 

vaan ne jäävät pysyvästi aiheuttamaan ristiriitoja. Näitä ristiriitoja emme itse aina 

edes huomaa (von Wright 1982: 13, 15). Esimerkiksi käsitykset vieraista alueista 

voivat olla tiedon puutteesta ja epämääräisyydestään huolimatta hyvin 

voimakkaita, jolloin niiden purkaminen on vaikeaa (Cantell ym. 2007: 169). 

Opetuksen yhtenä tavoitteena onkin muuttaa oppilaiden virheellisiä käsityksiä 

kohti yleisesti hyväksyttyjä käsityksiä (Marton 1981: 182–183).  

Koulussa pyritään opettamaan tieteellistä maailmankuvaa, mutta se on vaikeaa, 

sillä arvoja ja emotionaalisia näkökulmia ei aina voida erottaa tiedollisista 

näkökulmista (von Wright 1982: 7). Sekä oppilaiden että opettajan itsensä 

käsitykset ja asenteet vaikuttavat siihen mitä ja miten opetetaan sekä mitä 
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oppilaat todella oppivat (Cantell 2011: 5). Esimerkiksi kehitysmaita koskeva 

opetus ei välttämättä johda kehitysmaita koskevien tietojen oppimiseen, vaan 

oppiminen voi koskea enemmänkin niitä merkityksiä ja käsityksiä, joita oppilaat 

liittävät kehitysmaihin eli ”kehitysmaan” skeemaan. Näihin uusiin opetuksen 

myötä syntyneisiin käsityksiin vaikuttavat paljon yksilöiden aiemmat käsitykset. 

Tästä syystä eri oppilaiden ymmärrys jostain aiheesta saattaa olla hyvinkin 

erilainen, vaikka he olisivat osallistuneet samaan opetustapahtumaan (Marton 

1981: 182–183).  

Sen lisäksi, että eri yksilöt käsittävät todellisuuden eri tavoin, yksilön käsityksissä 

voi olla myös eroa eri aikoina (Marton 1981: 186). Esimerkiksi eri tilanteissa 

ihmiset käsittävät todellisuuden eri tavoin (Marton 1981: 190). Niinpä oppilailla 

voi olla erilaisia käsityksiä kehitysmaista, riippuen siitä, kuinka he ovat käsitelleet 

kehitysmaita aiemmin elämässään. Esimerkiksi läheisten tai median välittämät 

mielikuvat voivat vaikuttaa hyvinkin vahvasti oppilaiden käsityksiin (Sormunen 

2004: 76).  

Tavallisesti oppilailla onkin jo ennen opetuksen alkua jonkinlaista tietoa 

opetuksen aiheesta. Tätä ennen opetusta hankittua tietoa kutsutaan arkitiedoksi. 

Arkitieto välittyy kulttuurisesti ja se muodostuu yksilön omista kokemuksista ja 

havainnoista (Sormunen 2004: 57). Arjessa muodostetut esikäsitykset toimivat 

pohjana sille, kuinka yksilö jatkossa ymmärtää uuden kokemuksen, esimerkiksi 

koulussa opetuksen (Ahonen 1996: 114). Arkitieto toimii siis pohjana kaikelle 

muulle tiedolle. Se on jokapäiväinen ja yleistajuinen puhumisen ja ajattelun tapa, 

eikä siltä siksi vaadita loogisuutta (Sormunen 2004: 58, 72, 77). 

Arkitiedot voivat olla hyvin voimakkaita, jolloin niitä on vaikea opetuksella 

muuttaa. Siksi opettajan on tärkeää tuntea oppilaidensa käsitysmaailmaa ja ottaa 

se huomioon opetuksessaan (Ahonen 1996: 114) ja opetusta suunnitellessaan 

(Cantell & Kaivola 2004: 130), sillä oppilailla saattaa olla hyvinkin vahvoja 

esikäsityksiä opetuksen aiheista jo ennen opetuksen alkua. Yksilöt kohtaavat 

tietoja, käsityksiä ja mielikuvia monien eri vaikuttajien välittäminä paljon 

muuallakin kuin koulumaailmassa (Virrankoski 1982: 86). Arkitieto perustuukin 
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yksilön omien kokemusten lisäksi usein informaaleihin tiedonlähteisiin, kuten 

läheisiin ja mediaan (Sormunen 2004: 76). 

Arkitieto saattaa sisältää myös tunteita, jolloin se voi toimia tiedon suodattimena. 

Tunteiden vaikutus tiedon omaksumiseen korostuu erityisesti silloin, kun 

positiiviset tai negatiiviset tunteet syntyvät jo varhaisessa vaiheessa, jolloin tietoja 

ei vielä juurikaan ole (Takala 1982b: 164). Tällaisia tilanteita voivat olla 

esimerkiksi ennen kouluopetusta hankitut tiedot sekä sellaiset aiheet, joita 

käsitellään koulussa vain hyvin vähän (Ahonen 1996: 114). 

Koska käsitykset vaikuttavat siihen, mitä todellisuudesta havaitsemme (Takala 

1981: 28), on opetuksen yhtenä tavoitteena saada oppilas huomaamaan, 

millaisia asioita havaitsemme ja millaiset asiat jäävät havaintojemme ulkopuolelle 

(Fennes & Hapgood 1997: 61). Tällöin oppilas voi huomata, kuinka esimerkiksi 

aiemmat käsitykset tai tunteet voivat vaikuttaa siihen, kuinka hän käsittää 

maailmaa (Ahonen 1996: 114, Cantell ym. 2007: 169). 

 

3. MAAILMANKUVA 
 

Koemme päivittäin jopa satoja maantieteellisiä kuvia läheltä ja kaukaa. Osa 

kuvien esittämistä kohteista ja paikoista muuttuu meille tutuiksi esimerkiksi 

uutislähetysten ja matkaohjelmien myötä. Myös koko planeettaa koskevat kuvat 

ovat meille arkipäivää esimerkiksi säätiedotusten ja mainosten ansiosta 

(Villaneuva & Gonzales 2000: 62).  Jotta kykenisimme muodostamaan noista 

kuvista käsityksen maailmasta, tarvitsemme maailmankuvaa (Takala 1981: 25). 

Maailmankuvalla tarkoitetaan yksilön kehityksen myötä rakentuvaa sisäistä 

kuvaa maailmasta. Se sisältää yksilön tietoja, uskomuksia ja käsityksiä 

maailmasta ja itsestään. Maailmankuvaan liittyvät myös arvot ja tavoitteet 

(Comenetz 2007: 113–114, von Wright 1982: 1). Maantieteelliseen 

maailmankuvaan varastoimme ja järjestämme mielessämme olevan 

maantieteellisen tiedon (Somdahl-Sands 2015: 27). Oleellisimpia osia 

maailmankuvaamme ovatkin sellaiset käsitykset, jotka liittyvät tilaan, paikkoihin 
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ja alueisiin sekä niillä vallitseviin olosuhteisiin ja havaittaviin ilmiöihin (Kaivola & 

Rikkinen 2003: 88). 

Maailmankuvamme heijastelee niitä asioita, joita olemme elämämme aikana 

ajatelleet, tunteneet ja oppineet (von Wright 1982: 1). Maantieteellisen 

maailmankuvan ja globaalin ymmärryksen kehittymiseen vaikuttavat erityisesti ne 

tiedot, joita opimme maailmasta. Tietoja maailmasta saamme elämismaailman, 

median ja kouluopetuksen kautta (Cantell 2011: 6). Koska suuri osa 

maailmankuvastamme perustuu omakohtaisen kokemuksemme sijaan toisen tai 

kolmannen käden tiedoille, maailmankuvamme riippuu paljon kyvystämme 

kuvitella eikä muistamisen merkitys ole niin suuri (Somdahl-Sands 2015: 27).  

Maailmankuvaa muodostaessamme rakennamme kehikkoa, johon kokoamme 

maailmaa ja todellisuutta koskevia käsityksiämme (Comenetz 2007: 113, Kaivola 

& Rikkinen 2003: 88). Kehikko tarkentuu, kun jokin itselle uusi ja merkityksellinen 

tieto omaksutaan tai aiempi käsitys kyseenalaistuu (Kaivola & Rikkinen 2003: 

88). Saamme tietoa eri paikoista ja sisällytämme sen siihen maantieteellisen 

tiedon malliin, jonka olemme aiemmin luoneet. Useimmin sisällytämme 

maailmankuvaamme sellaista tietoa, joka on helposti kuviteltavissa eikä aiheuta 

ristiriitoja aiempien tietorakenteiden kanssa (Somdahl-Sands 2015: 27). 

Maantieteellisiä maailmankuvia tutkittaessa selvitetään sitä, millaiseksi 

kokonaiskuvaksi yksilö on integroinut eri lähteistä saamansa maailmaa koskevan 

tiedon (Takala 1981: 23). 

Maantieteellinen maailmankuva muodostuu, kun fyysinen ympäristö muuntuu 

maisemaksi yksilön mielessä (Gillespie 2010: 18). Maailmankuvaa ei kuitenkaan 

muodosteta täysin yksin, vaan yhdessä eläessämme muodostamme kulttuurin, 

joka sisältää kulttuurille yhteisen maailmankuvan (Takala 1982b: 12). 

Kulttuurisessa yhteisössä käsittelemme tätä maailmankuvaa symbolien avulla. 

Tällaisia symboleja ovat esimerkiksi sanat, jotka antavat fyysisille objekteille 

merkityksiä. Kulttuuri vaikuttaakin yksilön maailmankuvaan, sillä kulttuurin yleiset 

toimintatavat ja asenteet asettavat ikään kuin linssin, jonka läpi teemme 
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maailmasta havaintoja ja muodostamme omaa henkilökohtaista 

maailmankuvaamme (Gillespie 2010: 18).  

Henkilökohtainen maantieteellinen maailmankuvamme ei kuitenkaan koskaan 

vastaa täysin todellisuutta, sillä se rakentuu kokemustemme ja kulttuurimme 

seurauksena (Villaneuva & Gonzales 2000: 66). Maantieteellinen maailmankuva 

voi kuitenkin olla toisilla selkeämmin rakentunut kuin toisilla (Kaivola & Rikkinen 

2003: 101), sillä maailmankuvamme voi sisältää myös puuttuvia paloja, alueita 

joista emme tiedä mitään (Somdahl-Sands 2015: 27). Mikäli maantieteellinen 

maailmankuva ei ole rakentunut riittävän selkeäksi ja olennaisiin maantieteellisiin 

ominaisuuksiin, kuten mantereisiin ja meriin, tukeutuen, on uusien tietojen 

sijoittaminen maailmankartalle vaikeaa (Villaneuva & Gonzales 2000: 62). 

Kilpiäisen (1981: 134) mukaan monikaan ei kykene esimerkiksi uutislähetyksen 

jälkeen jäsentämään saamiaan tietoja selkeäksi kokonaisuudeksi ja 

tiedostamaan, mitä todella tapahtuu, mistä nuo tapahtumat johtuvat ja mihin ne 

saattavat johtaa. Tällöin on vaikeaa rakentaa laajaa ja jäsentynyttä 

maantieteellisen tiedon varastoa (Takala 1981: 25–26). 

 

3.1. Maailmankuvan rakentuminen lapsuudessa ja nuoruudessa  
 

Käsitysten ja maailmankuvan rakentuminen tapahtuu pikkuhiljaa (Laine 1985: 

17). Maailmankuvan rakentuminen etenee lapsuudessa ja nuoruudessa yksilön 

ajattelun kehittyessä (Takala & Takala 1980: 91) ja jonkinlainen maailmankuva 

syntyy, vaikka emme aktiivisesti pyrkisikään todellisuuden ymmärtämiseen 

(Laine 1985: 17). Vaikka maailmankuva rakentuu vuosien mittaan yhä 

monipuolisemmaksi, voidaan maailmankuvan rakentumista myös kehittää. 

Esimerkiksi kouluikäisten maantieteellistä maailmankuvaa kehitetään opetuksen 

avulla (Chiodo 1997: 153, 161). Se, millaiseksi yksilön maailmankuva muotoutuu, 

riippuu paljon siitä, kuinka hyvin yksilö hallitsee eri sisältöalueiden käsitteitä ja 

miten hän muodostaa niihin liittyviä merkityssuhteita (Laine 1985: 17). 
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Ajattelun kehittyminen on edellytys maailmankuvan kehittymiselle, sillä 

monipuolinen maailmankuva sisältää monia eri näkökulmia ja käsityksiä myös 

abstrakteista ja kaukaisista asioista, esimerkiksi kehitysmaista (Cantell ym. 2007: 

168). Piaget (1896–1980) on luonut pohjan teorioille lapsen ajattelun 

kehittymisestä (Kaivola & Rikkinen 2003: 38). Piagetin (1972: 157) mukaan 

ajattelu alkaa kehittyä jo ennen kielen oppimista. Leikki-iässä lapsi kehittyy 

vähitellen käsitteelliseen ajatteluun. Pieni lapsi tarvitsee ajattelunsa tueksi 

kuitenkin aina jotain konkreettista, ajattelun kohteiden fyysistä läsnäoloa. Tätä 

varhaista materiasta riippuvaista vaihetta kutsutaan lähikehityksen vyöhykkeeksi 

(Piaget 1929: 38).  

Alaluokkien oppilaat puolestaan elävät konkreettisten operaatioiden vaiheessa 

(Kaivola & Rikkinen 2003: 39). Tuolloin ajattelu on jo muuttunut sisäiseksi 

puheeksi ja käsitteellinen ajattelu laajenee (Piaget 1929: 38–39). Vasta 11-

vuotiaana ajattelu on täysin materiasta riippumatonta (Piaget 1929: 87). 

Yläkoulun oppilas elää tavallisesti jo formaalisten operaatioiden vaihetta (Kaivola 

& Rikkinen 2003: 39). Tällöin looginen ajattelu kehittyy ja nuori saattaa olla jo 

aikuisen kanssa samalla loogisen ajattelun tasolla. Tällä tasolla nuori kykenee 

sanallisesti perustelemaan oletuksiaan (Piaget 1972: 158) ja tarkastelemaan 

aihetta eri näkökulmista (Kaivola & Rikkinen 2003: 40). Ajattelun kehittyminen ei 

kuitenkaan ole kaikilla nuorilla yhtä nopeaa ja vaikka jokainen nuori käy läpi 

samat kehityksen tasot (Piaget 1972: 1), eivät kaikki yläkouluikäiset ole vielä 

saavuttaneet formaalisten operaatioiden vaihetta (Kaivola & Rikkinen 2003: 39) 

Ajattelun kehityksen lisäksi kielen oppiminen on tärkeä askel maailmankuvan 

rakentumisen kannalta. Oppiessaan yhteisönsä kielen, lapsi pääsee osaksi oman 

yhteisönsä kulttuuriperintöä (Takala 1981: 23). Jo ennen kouluikää lapset saavat 

usein vanhemmiltaan kielen avulla tietoa lähiympäristöä laajemmasta 

maailmasta (Takala 1982b: 45). Lapselle rakentuu kuitenkin ensin lähiympäristöä 

koskeva ympäristökuva ja vasta myöhemmin koko maailmaa koskeva 

maailmankuva (Takala 1981: 23–24). Ennen kouluikää lapsen omat havainnot ja 

arkikokemus ovat perustana ympäristökuvan muodostumiselle, sillä lapsella on 

vaikeuksia yhdistää toisiinsa kuvaa omasta koetusta lähiympäristöstään ja 
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kaukaisemmista paikoista (Takala 1982b: 45). Ajattelun kehittyessä 

ympäristökuvat voivat syntyä myös ilman välitöntä kosketusta kyseiseen 

ympäristöön, jolloin käsitykset myös kaukaisemmista alueista ovat mahdollisia 

(Cantell ym. 2007: 168). 

Ajattelun kehittyessä ympäristökuva laajenee maailmankuvaksi, jolloin siihen 

liitetään ilmiöiden lisäksi myös niiden yhteyksiä ja lainmukaisuuksia. 

Lapsuudessa lapset muodostavat tiedostamattaan arkikielen käsitteitä. Koulussa 

lapset alkavat oppia arkikäsitteiden lisäksi myös tieteellisiä käsitteitä. Tieteellisiä 

käsitteitä opetetaan tarkoituksellisesti, joten lapset tiedostavat käsitteen 

oppimisen (Laine 1985: 17). 

Hyvä, koko maapallon, maanosien ja maiden kattava maantieteellinen 

maailmankuva saattaa olla jo yläkoulun oppilailla (Takala 1981: 26). Mutta kuten 

ajattelukaan ei ole kehittynyt kaikilla yläkouluikäisillä (Kaivola & Rikkinen 2003: 

40), ei myöskään maailmankuva ole kaikilla yläkouluikäisillä vielä kattava. Myös 

maantieteellisissä taidoissa voi olla suuria eroja ja puutteita (Chiodo 1997: 153). 

Yhdeksäsluokkalaiset kykenevät kuitenkin tavallisesti jo ilmaisemaan asioiden 

välisiä suhteita, arvottamaan alueita sekä perustelemaan arvottamisiaan (Takala 

1982b: 160).  

 

3.2. Maailmankuvaan vaikuttavat tekijät  
 

Maailmankuvan muodostumisen kannalta merkittävää on se, kuinka paljon ja 

millaista tietoa on saatavilla (Takala 1982b: 47). Lapset ja nuoret saavat 

maailmankuvaansa vaikutteita useista eri lähteistä. Nämä vaikutteet voivat olla 

totuudenmukaisia tai virheellisiä. Nuorten käsityksiin maailmasta vaikuttavat 

esimerkiksi nuoren omat kokemukset, arkitieto, kouluopetus, media ja 

matkustaminen (Takala 1982b: 2).  

Lapset tekevät havaintoja maailmasta päivittäin. Maantieteellistä tietoa lapset 

saavat osissa sekä muodollisen että epämuodollisen opetuksen ja 

tiedonvälityksen kautta (Chokor 2003: 429). Esimerkiksi medialla on suuri 
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merkitys lasten ja nuorten maailmankuvien muodostumisessa. Erityisesti 

televisio on monen suomalaisen nuoren kaukaisia alueita koskevan tiedon 

ensisijainen tiedonlähde (Raunio 2006: 37–38). Perinteisen median lisäksi 

Internetin merkitys maailmankuvan muodostumiselle voi olla suuri, sillä Internet 

on monikulttuurisen vuorovaikutuksen tila, jossa on helppo olla yhteyksissä eri 

puolilta maailmaa olevien ihmisten kanssa. Tällaiset kansainväliset kontaktit 

lisäävät uteliaisuutta vieraita paikkoja, ihmisiä ja kulttuureja kohtaan (Villaneuva 

& Gonzalo 2000: 61). Koulussa annettu opetus on kuitenkin edelleen tärkeässä 

roolissa erityisesti taustatiedon antajana ja apuna kokonaiskuvan 

hahmottamisessa (Raunio 2006: 45).  

 

3.2.1. Media 

 

Medialla on suuri vaikutus siihen, millaisena näemme eri alueet (Mercille 2005: 

1040), sillä media luo käsityksiä paikoista ja alueista, joissa emme ole koskaan 

käyneet (Somdahl-Sands 2015: 27). Erityisesti nuorille media on olennainen 

vuorovaikutuksen ja oppimisen konteksti, sillä nuoret käyttävät mediaa runsaasti 

(Cantell 2011: 3). Yhä suurempi osa maailmankuvasta rakentuukin erilaisten 

medioiden välityksellä (Kaivola & Rikkinen 2003: 89) ja mediaa voidaan pitää jopa 

tärkeimpänä maailmankuvan rakentajana (Raunio 2006: 37–38). Medialla 

tarkoitetaan esimerkiksi elokuvia, lehtiä ja kirjoja (Mercille 2005: 1039) sekä 

sosiaalista mediaa (Cantell 2011: 7). 

Erityisesti televisio ja muut visuaaliset viihdykkeet ovat tärkeässä roolissa 

maantieteellisen tiedon välittäjinä (Raunio 2006: 37–38). Lapset ja nuoret ovatkin 

hyvin visuaalisesti orientoituneita (Raento & Hottola 2005: 6). Perinteisen median 

lisäksi käytetään runsaasti sosiaalisen median lähteitä (Cantell 2011: 7). Raunion 

(2006: 37–38) mukaan suomalaisten nuorten ensisijainen tiedonvälittäjä on hyvin 

usein televisio. Television lisäksi nuoret kokevat sanomalehdet tärkeiksi 

tiedonlähteiksi. Internetistä tietoa puolestaan haetaan erityisesti koulutehtäviin 

(Raunio 2006: 37–38). Tärkeimpinä uutistiedonlähteinä pidetäänkin 
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televisiouutisia, sanomalehtiä ja Internetiä (Rahkonen 2011: 20). Rikkinen (1977: 

8) toteaa tiedotusvälineiden pitävän huolen siitä, ettei kulu päivääkään ilman 

maantiedettä. Median antama tieto erityisesti kansainvälisistä asioista on monelle 

hyvin tärkeää. Media voi muokata suurtenkin ihmismäärien käsityksiä esimerkiksi 

toisista valtioista (Brewer ym. 2003: 493). Esimerkiksi Tiibetin vähäinen 

näkyminen länsimaisessa valtamediassa on saanut ihmiset uskomaan, että 

Tiibet on kehityksestä jäljessä (Mercille 2005: 1051). 

Lähes päivittäin tiedotusvälineissä esitetään jokin uusi paikka ja sen ongelmat 

(Kilpiäinen 1981: 135). Uutisissa kohteet esitetään usein myös kartalle 

sijoitettuna (Raento & Hottola 2005: 23). Kartalle sijoittaminen auttaa uutisten 

katsojaa paikantamaan maailman tapahtumat ja samalla laajentamaan 

maailmankuvaansa (Rikkinen 1977: 7). Raennon ja Hottolan (2005: 5) 

tutkimuksen perusteella runsas television katsominen lisääkin kartografista 

tietämystä. Nuorten kiinnostuksen herättävät erityisesti uutiset jotka liittyvät joko 

heidän omaan elämäänsä tai katastrofeihin ja skandaaleihin (Cantell 2011: 7). 

Osa nuorista kuitenkin kokee, että globaalit uutiset ovat enemmän aikuisia, kuin 

heitä itseään varten. Jotkut globaaleista uutisista myös pelottavat nuoria. 

Tällaisia pelottavaksi koettuja uutisia ovat esimerkiksi sotaa käsittelevät 

lähetykset (Cantell 2011: 12).  

Tiedotusvälineet antavat mahdollisuuden tutustua eri alueisiin, mutta usein tämä 

tutustuminen jää pinnalliseksi (Koponen 2007b: 29), sillä median luoma 

maailmankuva on hyvin yksinkertainen (Somdahl-Sands 2015: 26). Esimerkiksi 

televisiosarjojen, mainosten ja viihteen välittämät kuvat maailmasta eivät 

välttämättä perustu todellisiin tietoihin, vaan pikemminkin mielikuviin. Nuo 

mielikuvat kuitenkin luovat meille käsityksiä alueista (Cantell ym. 2007: 174). 

Kilpiäisen (1981: 133) mukaan median luoma maailmankuva on hyvin 

länsimainen ja mustavalkoinen. Mainonta ja viihde osallistuvat omalta osaltaan 

kulttuuripiirien mustavalkoiseen tarkasteluun ja joukkotiedotusvälineet keskittyvät 

ongelmiin uutisoinnin ja raportoinnin avulla (Kilpiäinen 1981: 133). Media ei 

kuitenkaan luo uutisia ja viihdettä tyhjiössä, vaan sen värittämä ja muovaama 

maailmankuva nostaa esiin maailman tapahtumia osittain sen perusteella, mitä 
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ihmiset odottavat ja toivovat (Cantell 2011: 5). Mediaan tulisikin suhtautua 

kriittisesti (Somdahl-Sands 2015: 27). 

Kehitysmaat näkyvät mediassa lähinnä journalistisesti tuotetussa sisällössä, 

kuten uutisissa. Uutisissa kehitysmaita kuitenkin käsitellään runsaasti, sillä jopa 

yli puolet uutisten ulkomaanosioista koskee jotain kehitysmaata. Kehitysmaista 

uutisissa korostuvat Lähi-Idän maat sekä Aasian nousevat talousmahdit, Kiina ja 

Intia. Kehitysmaita käsitellään uutisissa erityisesti silloin, kun jokin kehitysmaissa 

oleva ongelma uhkaa levitä länsimaihin. Sen sijaan muussa media-aineksessa 

kehitysmaat eivät juurikaan näy. Tästä syystä median luoma kuva kehitysmaista 

on melko stereotyyppinen. Esimerkiksi peleissä länsivallat valloittavat 

kehitysmaita ja aikakauslehdissä kehitysmaat esitetään eksoottisina 

lomakohteina tai ruokakulttuureina. Radiossa puolestaan Afrikkaa saatetaan 

käsitellä yhtenä suurena kehitysmaana (Raunio 2006: 24).  

Vaikka media vaikuttaa käsityksiimme vieraista alueista, Brewerin ym. (2003: 

504) mukaan kaikella median antamalla informaatiolla ei kuitenkaan ole 

vaikutusta käsityksiimme ja maailmankuvaamme. Epäsuorat viittaukset eri 

alueisiin ja niiden ominaisuuksiin eivät välttämättä muovaa käsityksiämme 

vieraista alueista. Mikäli yksilö ei ennestään liitä esimerkiksi terrorismia Lähi-

Itään, ei hän ehkä pidä epäsuoria viittauksia kotimaan terrorismista ja Lähi-Idästä 

merkittävinä ja saattaa näin jättää epäsuorat viittaukset jopa huomiotta. Tällöin 

median vaikutus maailmankuvan pohjustajana on heikko eikä pelkästään mediaa 

tutkimalla saada selville sitä, millaista maailmankuvaa se rakentaa. Median 

lisäksi tutkimuksiin tulisi ottaa mukaan yksilöiden aiemmat käsitykset eri alueista 

(Brewer ym. 2003: 504–505). Eri ihmiset saattavat kokea samat mediasisällöt 

hyvinkin eri tavoin jolloin ne myös vaikuttavat maailmankuviin eri tavoin 

(Somdahl-Sands 2015: 27). 
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3.2.2. Kouluopetus 
 

Kouluiässä lapsen maailmankuva rakentuu arkitiedon ja median välittämän 

tiedon lisäksi koulun tarjoaman tiedon kautta. Peruskoulun maantiedon 

opetuksen tavoitteena onkin luoda runko oppilaan koko maapallon laajuiselle 

maailmankuvalle (Takala 1981: 23, 32–33). Koulussa luodaan selkeä kehys 

maailman alueista, jotta yksilön kokema päivittäinen informaatiotulva ei olisi vain 

alueellista kaaosta (Rikkinen 1977: 7). Sillä vaikka tarjolla on valtava tietomäärä 

esimerkiksi mediassa, tarvitsevat oppilaat tuekseen opettajaa ja kanssaoppijoita 

pohtimaan eri lähteistä saamansa tiedon sisältöä, arvoa ja todenmukaisuutta 

(Cantell ym. 2007: 192). Kouluopetuksen onkin todettu olevan hyvin 

merkittävässä asemassa yksilön maailmankuvan luomisessa, huolimatta 

monista muista nykyajan tiedonlähteistä (Korventausta 2002: 185).  

Peruskoulun maantiedossa käsitellään maailman alueita yksi kerrallaan, jolloin 

aluetta koskeva tieto tarjotaan kokonaisuutena. Lisäksi opetetaan maailman 

jakautumista erilaisiin vyöhykkeisiin. Peruskoulun päättyessä maantieteellinen 

tieto voi näin opittuna olla jo hyvinkin monikerroksista (Takala 1982b: 162). Myös 

nuoret itse pitävät maantieteen kouluopetusta ja oppikirjoja hyvin tärkeinä 

alueellisen tiedon lähteinä (Cantell 2011: 12). 

Kouluopetus koostuu kahdesta tekijästä: oppimateriaalista ja opettajasta 

(Kilpiäinen 1981: 135). Kouluopetus ei voi esittää maailmaa realistisesti, vaan 

opettaja ja oppimateriaalit toimivat tavallaan suodattimina todellisen maailman ja 

opetettavien asioiden välillä (Cantell 2011: 5). Oppimateriaalien tuottaminen on 

Suomessa kouluviranomaisten valvonnassa, mutta yksittäiset opettajat ovat 

sidoksissa koulutukseensa sekä omaan asenne- ja arvomaailmaansa (Kilpiäinen 

1981: 135). Jokaisen opettajan omat arvot ja käsitykset vaikuttavat siihen, mitä 

tietoja todellisuudesta hän sisällyttää opetukseensa (Cantell 2011: 5). Suomessa 

opettajilla on vapaus valita, kuinka he oppilaita opettavat, joten opettajan omat 

arvot ja asenteet näkyvät opetuksessa vahvasti. Tästä syystä opetus ei ole 

koskaan täysin arvovapaata (Tani 2004: 91).  
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Oppimateriaaleista erityisesti oppikirjoja pidetään opetussuunnitelman 

selventäjinä. Sellaiset opetussuunnitelmassa mainitut aiheet, joita ei oppikirjoissa 

esitetä, jätetään usein pois myös opetuksesta, eikä niitä pidetä tärkeinä (Tani 

2004: 99). Chiodon (1997: 153) sekä Comenetzin (2007: 118) mukaan myös 

oppitunneilla tehtävien karttatehtävien laadulla on suuri merkitys oppilaan 

maailmankuvan kehittymiselle. Sen lisäksi, että oppilaiden tulisi työskennellä 

karttojen kanssa enemmän oppitunneilla, maantieteellisen maailmankuvan 

kehittämiseen ei riitä, että oppilaat ainoastaan täydentävät tietoja karttapohjalle. 

Oppilaiden tulisi myös itse luoda karttoja (Chiodo 1997: 153, Comenetz 2007: 

118). 

Kouluopetus voi olla jopa stereotypioita lisäävää. Esimerkiksi opetuksessa 

käytettävät kuvat antavat mahdollisuuden välilliselle kosketukselle opetuksen 

aiheesta, mutta saattavat samalla luoda stereotypioita ja vahvistaa jo olemassa 

olevia ennakkoluuloja (Cantell ym. 2007: 178). Kaikkia opetuksen aiheita ei voida 

myöskään esittää yksinkertaistamatta niitä runsaasti. Esimerkiksi kulttuureissa 

on paljon piirteitä, joita on hankala tehdä näkyväksi. Tällaisia piirteitä ovat muun 

muassa työnteon nopeus, ajantaju ja kehonkieli. Edellisen kaltaisten asioiden 

sijaan kulttuureista tuodaan opetuksessa esille helpommin lähestyttäviä asioita, 

kuten taiteita, ruokakulttuuria, vaatetusta, tanssia tai kirjallisuutta (Fennes & 

Hapgood 1997: 62). Opetuksessa tulisikin käsitellä myös oppimateriaalien ja 

median subjektiivisuutta ja valikoivuutta, sillä oppilaat saattavat pitää niiden 

esittämää maailmankuvaa totena. Oppilaat eivät välttämättä osaa lainkaan 

kyseenalaistaa median tai oppimateriaalien stereotyyppisiä näkökulmia (Cantell 

2011: 5).  

Opetuksen maantiedettä voidaan tarkastella myös toiseuden maantieteen 

näkökulmasta, sillä opetus maailmasta on alueellisesti ja temaattisesti 

painottunutta. Oppiainesta valitessa tehdään paljon alueellisia valintoja ja 

opetuksessa välitettävä tieto on usein subjektiivista. Esimerkiksi Afrikkaa 

käsitellään koulumaantieteessä lähinnä luonnontieteellisten ilmiöiden kautta, kun 

taas mediassa Afrikka esitetään enimmäkseen negatiivisten uutislähetysten 

yhteydessä. Tämä voi vaikuttaa oppilaiden käsityksiin Afrikasta (Cantell 2011: 5-
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6). Luonnonmaantiede onkin suomalaisessa koulutuksessa kulttuurimaantiedettä 

vahvemmassa asemassa, vaikka opetussuunnitelmassa luonnonmaantiedettä ja 

kulttuurimaantiedettä on yhtä paljon. Tämä johtuu siitä, että maantiedon opettajat 

ovat usein suuntautuneet vahvasti luonnontieteisiin, sillä moni maantiedon 

opettaja on myös biologian opettaja (Tani 2004: 99).  

Opetusta ja mediaa ei kuitenkaan tulisi asettaa vastatusten maantieteellisen 

tiedon lähteinä, vaan niitä tulisi käyttää toinen toisensa tukena. Esimerkiksi 

opetuksessa tulisi käsitellä mediaa ja ottaa se mukaan yhdeksi opetuksen 

apuvälineistä. Opetuksessa käytetyt esimerkit mediasta voivat sitoa oppitunnin 

aiheen nuorten elämismaailmaan ja siten herättää kiinnostusta ja jopa kriittistä 

pohdintaa. ”Kuivat faktat” voidaan median avulla linkittää yleisiin esimerkkeihin 

(Raento & Hottola 2005: 23). Tallon ja McGregor (2014: 1419) ehdottavat, että 

opetuksessa voitaisiin käyttää perinteisen median lisäksi myös sosiaalista 

mediaa hyödyksi ja muodostaa yhteyksiä eri puolilta maailmaa olevien oppilaiden 

välille. Esimerkiksi sähköpostin tai Skypen© avulla voidaan luoda jopa 

ystävyyssuhteita mantereiden yli ja samalla oppia eroista ja yhteneväisyyksistä, 

joita oppilaiden elämässä eri puolilla maailmaa on. Tällaisilla keinoilla voidaan 

pyrkiä estämään esimerkiksi oppimateriaalien tai opetuksen luomia 

stereotyyppisiä käsityksiä (Tallon & McGregor 2014: 1419).   

 

4. MITKÄ VALTIOT OVAT KEHITYSMAITA? 
 

Valtioita voidaan määritellä ja luokitella monin eri tavoin. Tärkeimpinä perusteina 

valtioiden luokittelulle ja kehitysmaiden määrittelylle pidetään usein 

talouskehityksen ja inhimillisen kehityksen mittareita, kuten bruttokansantuloa 

(BKTL) ja inhimillisen kehityksen indeksiä (HDI) (Koponen 2007b: 31, 35).  

Koko kehitysmaan käsitettä on kritisoitu jopa tarpeettomaksi (Hodder 2000: 9), 

mutta valtioiden luokittelua ja kehitysmaiden määrittelyä tarvitaan edelleen, sillä 

luokitteluun perustuvilla maiden statuksilla on tärkeä kansainvälispoliittinen ja -

taloudellinen merkitys. Maan status vaikuttaa esimerkiksi siihen, saako valtio 
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kehitys- tai muuta ulkomaanapua tai luottoja vai odotetaanko sen auttavan itse 

muita valtioita (Koponen 2007b: 41).  

Tavallisesti kehitysmaat ovat valtioita, joilla on siirtomaatausta ja joiden 

taloudellinen ja sosiaalinen kehittyneisyys on alhaista. Kehitysmailla on 

tavallisesti alhainen tulotaso, ne ovat riippuvaisia maataloudesta, niiden 

kauppasuhteet ovat heikot ja niillä on sosiaalisia puutteita useilla yhteiskunnan 

osa-alueilla (Smith 2009: 1). Kehitysmaista käytetään useita eri nimityksiä, 

esimerkiksi: vähemmän kehittynyt, kehittyvä, kehittymätön, alikehittynyt ja 

kolmas maailma sekä nousevat taloudet, siirtymätaloudet ja etelä. Näillä 

nimityksillä on hieman erilaisia painotuksia, mutta niitä käytetään usein myös 

synonyymeina (Hodder 2000: 5).  

 

4.1. Valtioiden luokittelusta 
 

Käytetyin kriteeri valtioita vertailtaessa ja luokiteltaessa on niiden taloudellinen 

kehittyneisyys. Tällöin tarkastellaan tavallisesti kansainvälisten järjestöjen 

kansantulotilastoja ja vertaillaan valtioiden bruttokansantuotteita tai 

bruttokansantuloja, jotka on jaettu valtion asukasmäärällä henkilöä kohden 

(Koponen 2007b: 35). 

Esimerkiksi maailmanpankki jakaa maailman valtiot niiden bruttokansantulon 

mukaan neljään ryhmään (Hodder 2000: 6): Matalan tulotason valtiot, alemman 

keskitulotason valtiot, ylemmän keskitulotason valtiot sekä korkean tulotason 

valtiot (Worldbank 2015). Ryhmien tulorajoja tarkistetaan lähes vuosittain eikä 

maailmanpankki ota kantaa siihen, ovatko esimerkiksi kaikki matalan tulotason 

valtiot kehitysmaita (Koponen 2007b: 41).   

Bruttokansantulo ja valtion taloudellinen kehittyneisyys ei siis kerro, mihin raja 

kehitysmaiden ja teollistuneiden maiden välille tulisi asettaa (Koponen 2007b: 

39). Bruttokansantuote ja bruttokansantulo mittaavatkin ennemmin taloudellista 

työnjakoa ja virallista tuotantoa kuin koko tuotantoa, sillä esimerkiksi palkatonta 

kotityötä ja epävirallisia tulonlähteitä ei lasketa näihin indekseihin mukaan 
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lainkaan. Tämä korostuu erityisesti kehitysmaissa, joissa suurin osa 

taloudellisesta toiminnasta on epävirallista. Bruttokansantuote ja 

bruttokansantulo eivät myöskään ota huomioon tulojakoa tai ihmisten 

hyvinvointiin liittyviä sosiaalisia tekijöitä, kuten terveyttä ja koulutustasoa 

(Koponen 2007b: 37, 39). Esimerkiksi paikalliset erot valtioiden sisällä tai 

sukupuolten ja luokkarajojen välillä eivät näy näissä tilastoissa (Hodder 2000: 6).  

Edellä mainittuja ongelmia valtioiden luokittelussa on pyritty poistamaan 

ottamalla käyttöön inhimillisen kehityksen indeksi (Human Development Index, 

HDI). Se on usein käytetty ja laajalle levinnyt keino jakaa valtioita ryhmiin ottaen 

huomioon myös inhimilliset olot (Hodder 2000: 8). Se huomioi ostovoimakorjatun 

kansantulon lisäksi sosiaalisia tekijöitä, kuten eliniän odotteen, aikuisten 

lukutaidon ja koulunkäyntiprosentin kaikilla koulutustasoilla. Mitä lähempänä 

valtion luku on indeksilukua 1, sitä parempi sen sijoitus on valtioiden välisessä 

vertailussa (Koponen 2007b: 39–40, Hodder 2000: 8). Yhdistyneiden 

kansakuntien (YK) kehitysohjelma julkaisee vuosittain raportin, jossa on luokiteltu 

maailman valtiot neljään ryhmään: matalan inhimillisen kehityksen valtiot, 

keskitason inhimillisen kehityksen valtiot, korkean inhimillisen kehityksen valtiot 

sekä todella korkean inhimillisen kehityksen valtiot (UNDP 2014). Inhimillisen 

kehityksen indeksin perusteella kehittymättömimmät valtiot sijaitsevat Saharan 

eteläpuolisessa Afrikassa ja Etelä-Aasiassa (Hodder 2000: 8). 

Mikään valtioiden luokittelumenetelmistä ei kuitenkaan ole täydellinen, vaan ne 

kaikki sisältävät subjektiivista, epäluotettavaa tai vaillinaista tietoa eivätkä onnistu 

kuvaamaan ilmiötä aivan kokonaisvaltaisesti. Esimerkiksi kaikki valtiot eivät 

julkaise kaikkia tietoja, jolloin indeksien täydellinen laskeminen on mahdotonta 

(Hodder 2000: 9). Eri luokittelumenetelmillä perustilanne ei kuitenkaan 

olennaisesti muutu. Maailmassa on ryhmä maita, jotka jäävät kehityksen 

tilastointitavasta huolimatta aina listan viimeisiksi ja toisaalta on joukko maita, 

jotka sijoittuvat huippusijoille joka tapauksessa. Yksittäisten maiden kohdalla 

sijoituksessa saattaa kuitenkin tapahtua suuriakin muutoksia riippuen siitä, millä 

mittarilla kehitystä mitataan. Esimerkiksi Lähi-Idän öljyvaltiot sekä Latinalaisen 

Amerikan keskituloisten maiden sijoitus inhimillisen kehityksen vertailussa 
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putoaa jyrkästi verrattuna kansantulovertailuihin. Tämä viittaa siihen, että valtiot 

käyttävät varallisuuttaan muuhun kuin kansan hyvinvoinnin edistämiseen 

(Koponen 2007b: 40).  

Tässä työssä kehitysmaiksi ymmärretään valtiot, jotka taloudellisen yhteistyön ja 

kehityksen järjestö (OECD) on listannut julkisen kehitysavun (Official 

Development Aid, ODA) saajiksi. Näitä valtioita pidetään kansainvälisessä 

kehitysyhteistyössä ja politiikassa kehitysmaina (Koponen 2007b: 43) ja niille 

osoitetut tuet voidaan laskea kehitysavuksi (Quibria 2014: 75).  

OECD luokittelee valtiot kehitysmaiksi käyttäen hyväkseen sekä maailmanpankin 

että YK:n kehitysjärjestön luokitteluja. Maailmanpankin luokittelemasta neljästä 

maaryhmästä kehitysmaiksi luokitellaan matalan tulotason valtiot, alemman 

keskitulotason valtiot sekä osa ylemmän keskitulotason valtioista. Listaa 

kehitysmaista OECD päivittää kolmen vuoden välein (OECD 2015b). Sen lisäksi, 

että maailman valtiot jaetaan kehitysmaihin ja teollisuusmaihin, myös 

kehitysmaat luokitellaan eri ryhmiin. 

 

4.2. Erilaisia kehitysmaita 
 

Kehitysmaan määrittely on ongelmallista erityisesti siksi, että kehitysmaita on 

hyvin erilaisia ja kehitysmaa käsitteenä yhdistää nuo toisistaan eroavat valtiot ja 

siten hämärtää niiden keskinäisiä ja sisäisiä eroja (Koponen 2007b: 30). 

Esimerkiksi Somalia, Etiopia, Albania, Ukraina ja Kiina luokitellaan kaikki 

kehitysmaiksi (OECD 2015a), vaikka ne ovat hyvin erilaisia. Kehitysmaiden 

väliset tuloerot voivatkin olla jopa satakertaiset (Koponen 2007b: 43).  

Kehitysmaiden välisen erilaisuuden vuoksi myös niitä on luokiteltu erilaisiin 

ryhmiin. Kehitysmaita luokitellessa voidaan kiinnittää huomiota valtion 

taloudelliseen kehittyneisyyteen, talous- ja yhteiskuntarakenteeseen, historiaan, 

kulttuuriin sekä yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin (Koponen 2007b: 30–31). 

Lisäksi köyhyyttä tai kehitystä voidaan mitata bruttokansantulon lisäksi 

esimerkiksi infrastruktuurin kehityksellä, maatalouden tuottavuudella, 
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väestönkasvulla sekä sairauksien ja nälän määrällä (Morazes & Pintak 2008: 

114–115). 

OECD:n kehitysapukomitea luokittelee maailmanpankin ja YK:n kehitysjärjestön 

tilastojen pohjalta kehitysmaat neljään ryhmään:  

 Vähiten kehittyneet maat 

 Muut matalan tulotason maat; BKTL/henki/vuodessa alle 1 045 $ 

 Alemman keskitulon maat; BKTL/henki/vuodessa 1 046–4 125 $ ja 

 Ylemmän keskitulon maat; BKTL/henki/vuodessa 4 126–12 745 $. (OECD 

2015a) 

 

Vähiten kehittyneet maat ovat maailmanpankin luokittelussa joko matalan 

tulotason tai alemman keskitulotason valtioita, jotka saavat YK:n 

kehitysapujärjestön inhimillisen kehityksen indeksin alhaisimpia arvoja. Niitä 

pidetäänkin eniten kehitysapua tarvitsevina valtioina (Koponen 2007b: 41). 

Vähiten kehittyneisiin maihin kuuluvat esimerkiksi Etiopia, Haiti ja Jemen. 

Yhteensä vähiten kehittyneiden maiden luokkaan on luokiteltu 49 valtiota (kts. 

kuva 1). 

Matalan tulotason valtioita, joissa inhimillisen kehityksen indeksi on kuitenkin 

korkeampi kuin vähiten kehittyneissä maissa, ovat Kenia, Pohjoiskorea, 

Tadzhikistan ja Zimbabwe. Alemman keskitulon maita puolestaan on 37 valtiota, 

esimerkiksi Kongo, Egypti ja Ukraina. Eniten valtioita on listattu ylemmän 

tulotason kehitysmaihin, yhteensä 59 valtiota. Näitä ylemmän keskitulon valtioita 

ovat esimerkiksi Valkovenäjä, Botswana ja Peru (OECD 2015a).  

Tätä OECD:n kehitysapukomitean luokittelua on kritisoitu keinotekoiseksi ja liian 

valtiokeskeiseksi, sillä suurin osa maailman köyhistä ihmisistä ei asu vähiten 

kehittyneissä valtioissa vaan muissa matalan tulotason maissa. Pinta-alaltaan ja 

asukasluvultaan suurissa matalan tulotason maissa, kuten Intiassa, Pakistanissa 

ja Nigeriassa, voitaisiin valtion sisälle muodostaa monta vähiten kehittyneen 

maan luokituksen saavaa aluetta. Näin ollen äärimmäisen köyhyyden poisto ei 
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onnistu, mikäli kehitysapu suunnataan ainoastaan vähiten kehittyneille valtioille 

(Koponen 2007b: 42). 

Kuva 1. Kehitysmaat kuvattuna OECD:n kehitysapukomitean luokittelun (OECD 2015a) 

mukaisesti.  

 

Koko kehitysmaan käsitettä on kritisoitu erityisesti siitä, että ongelmia lähestytään 

valtiokeskeisesti. Kehitysmaiden sisällä esiintyy suuria yhteiskunnallisia 

kehityseroja eivätkä kaikki köyhimmissäkään maissa ole köyhiä. Kehitysmaan 

status ikään kuin oikeuttaa valtion sisäiset taloudelliset ja sosiaaliset erot 

(Koponen 2007b: 45). Lisäksi kehitysmaan käsite on itsessään niin kielteinen, 

että se luo mielikuvia ainoastaan vähiten kehittyneistä maista (Raunio 2006: 63). 
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4.3. Mitä kehitys on? 
 

Kehitysmaan käsitteeseen liittyy läheisesti kehityksen käsite (Koponen 2007c: 

49). Aiemmin on ajateltu, että kehitys on yhteiskunnallinen prosessi, joka on 

teollistuneissa maissa jo käyty läpi mutta kehitysmaissa vielä edessä (Koponen 

2007c: 54). Nykyään kehityksen ajatellaan pikemminkin olevan muutosta 

parempaan. Enää ei oleteta, että modernisaatioprosessi toistuisi kehitysmaissa 

samanlaisena kuin se on teollistuneissa maissa jo tapahtunut vaan kehityksenä 

pidetään muutoksia, jotka johtavat ihmisten parempaan elämänlaatuun. 

Esimerkiksi lisääntyvät bruttokansantulot, lukutaidottomuuden ja 

lapsikuolleisuuden väheneminen tai vaikka peltikattojen määrän lisääntyminen 

nähdään kehityksenä, vaikka muutoksiin ei liittyisi laajempaa yhteiskunnallista 

murrosta. Kehitysmaakeskustelussa kehityksestä onkin tullut synonyymi 

köyhyyden vähentämiselle (Koponen 2007c: 56).   

Puhuttaessa köyhyydestä voidaan puhua kehittyneiden maiden tai 

kehitysmaiden köyhyydestä, sillä niillä tarkoitetaan tavallisesti eri asioita. 

Kehittyneissä maissa köyhyys on poikkeus, kun taas kehitysmaissa sitä pidetään 

tavallisena. Kehitysmaissa köyhyydestä puhutaan kun perustarpeita ei voida 

tyydyttää, on pulaa esimerkiksi ruuasta, vedestä, lääkkeistä tai tulonlähteistä 

(Morazes & Pintak 2008: 117).  

Kehittyneet maat voivat vähentää kehitysmaiden köyhyyttä kehitysyhteistyön 

avulla (Koponen 2007c: 57). Kehitysapua annetaan yhä enemmän ja se on 

monissa tapauksissa saanut aikaan nopeaa talouskasvua ja köyhyyden 

vähenemistä. Aina kehitysavulla ei kuitenkaan saavuteta toivottuja tuloksia ja 

joskus tulokset voivat olla jopa päinvastaisia (Quibria 2014: 75). Kehitysavun 

negatiivisia vaikutuksia voivat olla esimerkiksi päättävässä asemassa olevien 

vallan lisääntyminen, sillä kehitysavun vastaanottaminen lisää aina byrokratiaa. 

Kehitysapua antavat valtiot voivat myös käyttää apua yhtenä vaikutuskeinona 

paikalliseen hallintoon, jolloin pyritään edistämään esimerkiksi 

avunantajamaasta lähtöisin olevaa yritystoimintaa apua saavassa valtiossa 

(Smith 2009: 62–63) . 
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5. KEHITYSMAAKUVA 
 

Kehitysmaakuvaa käsitteenä käytetään esimerkiksi uutisoinnissa ja erilaisissa 

selvityksissä (katso esim. Maailman kuvalehti 2007, Raunio 2006). Käsitettä ei 

kuitenkaan ole määritelty tarkemmin, vaan käsitteen määrittely ja ymmärtäminen 

jätetään lukijan vastuulle. Tässä tutkimuksessa kehitysmaakuvalla tarkoitetaan 

niitä yksilön maailmankuvan osia, jotka jollain tapaa liittyvät kehitysmaihin.  

Kaikki ne käsitteet ja käsitteiden väliset suhteet, joita liitämme omassa 

mielessämme kehitysmaihin, ajatellaan tässä työssä olevan osa 

kehitysmaakuvaamme. Kehitysmaakuvaan kuuluvat ne tiedolliset rakenteet, 

uskomukset ja asenteet, joita liitämme kehitysmaan käsitteeseen ja 

maailmankuvamme kehitysmaihin. Näin ymmärrettynä maailmankuvan 

yhteydessä esitetyt teoriat, esimerkiksi maailmankuvaan vaikuttavista tekijöistä, 

voidaan yhdistää myös kehitysmaakuvan käsittelyyn. Samalla tavoin kuin 

esimerkiksi media tai kouluopetus voivat vaikuttaa maailmankuvaamme (Takala 

1982b: 2), myös mediassa tai opetuksessa kehitysmaita käsiteltävät aiheet voivat 

vaikuttaa kehitysmaakuvaamme. 

Toisin kuin maailmankuva (Takala 1981: 23–24), kehitysmaakuva ei kuitenkaan 

ala rakentua ensin yksilön lähiympäristöstä ja laajene myöhemmin koskemaan 

koko maapalloa. Kehitysmaakuvan rakentumisen ehtona on yksilön jonkinlainen 

käsitys siitä, että kehitysmaita on olemassa. Kun yksilö tiedostaa kehitysmaiden 

olemassaolon, voi hän alkaa muodostaa käsityksiään siitä, millaisia kehitysmaat 

ovat. Nuo käsitykset eivät välttämättä ole todenmukaisia, mutta niiden pohjalta 

yksilö alkaa laajentaa käsityksiään kehitysmaista kohti todenmukaisempia ja 

monimutkaisempia käsitejärjestelmiä. Ajattelun kehittyessä ja tiedon 

lisääntyessä yksilö voi korjata tai täydentää puutteellisia käsityksiään (Cantell ym. 

2007: 168).   

Maailmankuva rakentuu kulttuurin ja kokemusten seurauksena (Villaneuva & 

Gonzales 2000: 66). Kehitysmaat sijaitsevat kuitenkin fyysisesti ja kulttuurisesti 

kaukana Suomesta ja suomalaisilla on vain harvoin suoria kokemuksia 
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kehitysmaista, joten kehitysmaakuvan rakentaminen lapsuudessa voi olla 

haastavaa. Lisäksi kehitysmaa käsitteenä on hyvin abstrakti, mikä hankaloittaa 

lapsen käsitysten muodostumista. Siksi stereotyyppiset ja virheelliset käsitykset 

voivat olla yleisiä (Kerkman ym. 2004: 258).  

 

5.1. Suomalaisten kehitysmaakuva  
 

Koposen (2007b: 30) mukaan useimmat länsimaiset ihmiset ajattelevat 

kehitysmaiden olevan valtioita, joissa talous on kehittymätöntä, 

yhteiskuntarakenne eriarvoinen, taloudelliset resurssit riittämättömät, kulttuuri 

yhteisöllistä, vain harvoilla on mahdollisuus kunnolliseen koulutukseen tai 

terveydenhoitoon ja jopa ruoasta on pulaa. Lisäksi kehitysmaaksi ajateltu valtio 

on historialliselta taustaltaan usein siirtomaa (Koponen 2007b: 30).  

Kehitysmaat koetaankin usein toiseuden kautta. Kehitysmaiden ajatellaan olevan 

erilaisia ja huonompia verrattuna meihin suomalaisiin ja Suomeen valtiona. 

Kehitysmaita kuvaillaan usein negatiivisilla käsitteillä tai ominaisuuksilla (Raunio 

2006: 33). Ulkoministeriön teettämän selvityksen (Ulkoministeriö 2015) mukaan 

suomalaisten käsitys kehitysmaista onkin todellisuutta negatiivisempi. Suurin osa 

suomalaisista uskoo, että köyhyys on maailmassa lisääntynyt viime aikoina ja 

etteivät kehitysmaiden lapset, erityisesti tytöt, pääse kouluun. Suomalaiset myös 

aliarvioivat ehkäisymenetelmien saatavuuden kehitysmaissa (Ulkoministeriö 

2015). Raunion (2006: 34) mukaan myös suomalaisilla nuorilla on todellisuutta 

negatiivisempi kuva kehitysmaista. Lisäksi nuorilla on vahva mielikuva siitä, että 

kehitysmaat sijaitsevat juuri Afrikassa. Kysyttäessä maanosia, joissa 

kehitysmaita on, lähes kaikki Raunion tutkimukseen osallistuneista nuorista 

mainitsivat Afrikan. Lisäksi noin puolet nuorista mainitsi Afrikan lisäksi Aasian ja 

13 % Etelä-Amerikan. Kehitysmaiksi Raunion tutkimuksessa listattiin OECD:n 

kehitysapukomitean luettelosta lähes ainoastaan vähiten kehittyneitä maita 

(Raunio 2006: 34–35). 
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Cantellin (2011: 9) mukaan nuoret mieltävät usein Afrikan kokonaisuudessaan 

negatiiviseksi alueeksi. Pyydettäessä luonnehtimaan Afrikkaa, luonnehdinnat 

ovat usein negatiivisia, kuten AIDS, köyhyys tai kuivuus (Cantell 2011: 9). Tämä 

voi johtua siitä, että oppilaat pitävät tärkeimpinä Afrikkaa koskevina 

tietolähteinään televisiota, sanomalehtiä, kouluopetusta ja oppikirjoja (Cantell 

2011: 9) Esimerkiksi mediassa Afrikka esitetään usein negatiivisten asioiden 

yhteydessä (Cantell 2011: 5-6). Kuitenkin, vaikka media Suomessa esittää 

kehitysmaat usein kriisien, sotien ja katastrofien kautta, eivät nuorten ensisijaiset 

mielikuvat kehitysmaista liity näihin teemoihin, vaan pikemminkin köyhyyteen, 

nälänhätään ja veden puutteeseen. Huonot olosuhteet, avun suuri tarve ja 

alkeelliset olot painottuivat nuorten mielikuvissa (Raunio 2006: 33). Tämä voi 

johtua siitä, ettei kriisejä ja sotia käsittelevissä uutisissa useinkaan nimetä 

valtioita kehitysmaiksi, jolloin nuoret eivät osaa yhdistää sotia ja katastrofeja 

käsitteleviä uutisia kehitysmaihin. Kehitysmaa käsitteenä tulee esiin mediassa 

ennemminkin kehitysavun ja kehitysyhteistyön yhteydessä (Raunio 2006: 38–

39).  

1980-luvulla Takalan (1981: 31) tutkimuksissa selvisi, että peruskoululaisilla on 

Eurooppa-keskeinen ja pohjoista pallonpuoliskoa korostava kuva maapallosta.  

Yhä edelleen nuorten maailmankuva jää usein Suomi- ja Eurooppa-keskeiseksi 

(Cantell 2011: 13). Tällöin puutteelliset tiedot esimerkiksi kehitysmaista voivat 

lisätä stereotyyppisten käsitysten syntyä. Esimerksiksi Chokorin (2003: 436) 

mukaan eurooppalaisten ja pohjoisamerikkalaisten mentaalikartoissa Afrikka 

kuvataan usein ilman yksityiskohtia, sillä Afrikasta ei tiedetä tarpeeksi (Chokor 

2003: 436). Raunion (2006: 62) mukaan suomalaisten nuorten tietämystä 

kehitysmaista voidaan kuitenkin pitää kohtalaisen hyvänä, vaikkakin yleistäminen 

ja stereotypiat tekevät kehitysmaista nuorten mielissä todellisuutta 

yksinkertaisempia. Raunio (2006: 63) sai selville, että pienikin kytkös 

kehitysmaihin avartaa nuoren kehitysmaakuvaa muihin nuoriin verrattuna. 

Tällainen kytkös voi olla esimerkiksi turistimatka kehitysmaahan tai perheen 

kummilapsitoiminta. 
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Kehitysyhteistyötä pidetään tärkeänä ja sen uskotaan saavan aikaan positiivisia 

vaikutuksia kehitysmaissa. (Rahkonen 2011: 47) Taloustutkimuksen (Rahkonen 

2011) mukaan kehitysapua toivotaan kohdennettavan erityisesti koulutukseen, 

sillä koulutus nähdään keinona parantaa kehitysmaiden elintasoa. Varsinkin 

nuoret uskovat vahvasti koulutuksen voimaan (Rahkonen 2011: 16). Koulutuksen 

lisäksi ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratian kehitys ja hyvä hallinto ovat olleet 

selvityksissä vuodesta toiseen kehitysmaissa parannettavien asioiden 

tärkeysjärjestyksen kärjessä. Sen sijaan terveydenhuolto sekä vesi- ja 

sanitaatiokysymyksiä ei enää pidetä yhtä tärkeinä kuin aiemmin (Rahkonen 

2011: 16). Maantieteellisistä alueista suomalaiset toivovat kehitysapua erityisesti 

Afrikan sarveen. Tämän arvellaan johtuvan siitä, että alue on ollut sekä mediassa 

että katukuvassa paljon esillä (Rahkonen 2011: 14). 

Erityisesti naiset haluaisivat saada lisää tietoa kehitysavun tuloksista (Rahkonen 

2011: 37). Suurimpina haasteina kehitysyhteistyössä suomalaiset näkevät 

kehitysmaiden hallinnon heikkouden, korruption sekä sen, ettei apu tavoita niitä, 

jotka sitä eniten tarvitsisivat (Rahkonen 2011: 38). Yksittäisinä ihmisinä 

suomalaiset uskovat parhaiten voivansa auttaa kehitysmaita lahjoittamalla 

hyväntekeväisyyteen. Lisäksi Reilun kaupan tuotteiden ostamista ja verojen 

maksua pidetään tärkeinä vaikuttamiskeinoina (Rahkonen 2011: 40). 

Suomalaisten omakohtainen kokemus kehitysmaista esimerkiksi tuttavien tai 

lomamatkojen kautta on vähäistä (Rahkonen 2011: 20). Kouluopetus 

kehitysmaista puolestaan koetaan liian vähäiseksi ja pinnalliseksi. 

Kouluopetuksesta oppilaiden mieleen jäävät lähinnä kehitysyhteistyöjärjestöjen 

vierailut kouluihin (Raunio 2006: 62). Lisää tietoja nuoret haluaisivat Raunion 

(2006: 39) mukaan kehitysmaiden ihmisten arjesta sekä erilaisista tavoista auttaa 

kehitysmaita. Samankaltaisia tuloksia on saatu jo 1980-luvulla tehdyissä 

tutkimuksissa (Aaltonen & Maasilta 1987: 77, 113). Vaikka nuoret kokevatkin 

tietonsa kehitysmaista puutteellisiksi, kolme neljästä taloustutkimuksen 

selvitykseen vastanneesta aikuisesta kokee saavansa riittävästi tietoa 
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kehitysmaista. Suurin osa aikuisista pitää saamiaan tietoja kehitysmaista joko 

luotettavana tai melko luotettavana (Rahkonen 2011: 22, 47). 

 

6. TOISEUS JA STEREOTYPIAT 

KEHITYSMAAKESKUSTELUSSA 
 

Usein, kun länsimaissa keskustellaan kehitysmaista, ajatellaan kehitysmaiden 

olevan ”kaukainen toinen” (Tallon & McGregor 2014: 1407). Toiseudessa on kyse 

rajan vetämisestä ”meidän” ja ”muiden” välille.  Kun maailma jaetaan hyviin ja 

huonoihin kategorioihin, voidaan erilaisuus etäännyttää omasta hyvyydestä ja 

samaistaa muun maailman huonoihin puoliin (Seppänen 2002: 194–196). 

Useimmilla länsimaisilla ihmisillä onkin melko selvä, osittain omiin havaintoihin ja 

kokemuksiin sekä osittain erilaisten tietolähteiden perusteella rakentunut käsitys 

kahtia jakautuneesta maailmasta; vauraasta pohjoisesta ja köyhästä etelästä. 

Tätä kokemusperäistä käsitystä vahvistavat monet tilastotiedot esimerkiksi 

maailman eri alueiden elintasoeroista (Koponen 2007b: 29). Tämä maailman 

kahtiajako näkyy jopa kehitysmaatutkimuksen lähtökohdissa (Koponen 2007a: 

11). Maailman karkea kahtiajako näyttääkin päällisin puolin ilmiselvältä, vaikka 

näin ei todellisuudessa ole, sillä maailma jakautuu erilaisiin osiin ja maaryhmiin 

monin eri tavoin. Nuo erot eivät kuitenkaan aina näy kehitysmaakeskustelussa 

(Koponen 2007b: 29–30).  

Ennakkoluulot yksinkertaistavat tai vääristävät käsityksiä, jotka sisältävät sekä 

todellisia että virheellisiä käsityksiä, kuten stereotypioita (Villaneuva & Conzales 

2000: 62). Stereotypioista onkin kyse silloin, kun oletetaan, että ryhmän jäsenellä 

on samat ominaisuudet kuin koko ryhmällä. Tällöin tavallisesti korostetaan joko 

ryhmän positiivisia tai negatiivisia ominaisuuksia ja niihin suhtaudutaan, kuin ne 

olisivat koko totuus. Stereotyyppisessä ajattelussa ei siis myönnetä, että ryhmien 

sisällä voisi olla vaihtelua tai poikkeuksia. Stereotypiat ovat enimmäkseen 

ideologisia ja aina sävyltään joko positiivisia tai negatiivisia (Scollon & Scollon 

1995: 154–156). Negatiivisia stereotypioita luodaan erityisesti toisista, itselle 
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vieraista ryhmistä, joten ne ovat aina olleet osa kansainvälistä kommunikaatiota 

(Scollon & Scollon 1995: 159). Erityisesti negatiiviset stereotypiat saattavat olla 

esteenä onnistuneelle kanssakäymiselle, sillä ne estävät meitä näkemästä niitä 

ominaisuuksia, joiden osalta yksilö erottautuu ryhmästä (Scollon & Scollon 1995: 

158).  

Myös mediassa esitetään runsaasti erilaisia stereotypioita (Fennes & Hapgood 

1997: 60–61). Esimerkiksi Suomessa Afrikkaa käsitteleviä uutisia on 

tiedotusvälineissä hyvin vähän, suhteutettuna maanosan kokoon ja väkimäärään. 

Lisäksi nämäkin harvat Afrikkaa koskevat uutiset käsittelevät lähes ainoastaan 

negatiivisia asioita, kuten kriisejä ja ympäristöongelmia (Cantell ym. 2007: 174). 

Maantieteellisiin alueisiin liitetyt stereotypiat elävätkin usein irrallaan alueen 

arkisesta todellisuudesta (Cantell ym. 2007: 169). 

Stereotypioita esiintyy erityisesti silloin, kun tietoa on tarjolla puutteellisesti. 

Stereotypiat tarjoavat sellaisia yksityiskohtia, joita tarvitaan, jotta voidaan 

muodostaa käsityksiä asioista, ilmiöistä tai alueista (Takala 1982b: 54). On 

tärkeää pyrkiä tunnistamaan stereotypioita ja pohtia omia käsityksiään, sillä se 

auttaa tunnistamaan tarpeettomia yleistyksiä ja omia virheellisiä käsityksiä 

(Cantell ym. 2007: 169). 

 

6.1. Stereotypioiden synty 
 

Mielikuvia, stereotypioita ja ennakkoluuloja on jokaisella meistä runsaasti, eikä 

niistä useinkaan olla tietoisia (Fennes & Hapgood 1997: 60). Kuten jo aiemmin 

todettiin, käsitys maailmasta syntyy havaintojen ja niiden luokittelun avulla. 

Luokittelu saattaa kuitenkin johtaa liialliseen yleistykseen ja stereotypioihin, 

mikäli emme saa aiheesta riittävästi tietoa eli havaintoja (Fennes & Hapgood 

1997: 61). Myös Knuuttila ja Paasi (1995: 66) toteavat, että mitä vähemmän 

tiedämme puheemme kohteesta, sitä helpommin tukeudumme mielikuviin, 

ennakkoluuloihin ja kuulopuheisiin. Liian vähäisillä tiedoilla emme kykene 

arvioimaan käsitystemme todenmukaisuutta (Knuuttila & Paasi 1995: 66).  
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Yksilön stereotypioiden synnyssä tunteet ovat tärkeässä roolissa, sillä 

emotionaaliset käsitykset muodostuvat usein stereotyyppisiksi. Tällöin käsitykset 

ovat epäloogisia, subjektiivisia ja perusteettoman yleistäviä (Virrankoski 1982: 

86).  Yhteisöissä stereotypioita puolestaan syntyy erityisesti silloin, kun johonkin 

asiaan liitetään monilta eri tahoilta samanlaisia kärjistyneitä mielikuvia yhä 

uudelleen ja uudelleen. Kärjistyneiden mielikuvien esittäminen toistuvasti 

synnyttää lopulta stereotypioita ja vakiintuneita tapoja puhua aiheesta (Cantell 

ym. 2007: 169). 

Stereotypiat eri ihmisryhmiä kohtaan syntyvät, kun yksilö uskoo, että kaksi eri 

ryhmää ovat täysin toistensa vastakohdat jossain asiassa. Tuo uskomus voi 

perustua yksittäisiin havaintoihin, mutta se jättää huomiotta ryhmien sisäiset erot. 

Kun yksilö uskoo keinotekoisen ryhmien vastakohtaisuuden olevan totta, tekee 

hän siitä lisää päätelmiä. Päätelmien taustalla ovat yhden ryhmän positiiviset 

ominaisuudet, jolloin toiseen ryhmään liitetään negatiivisia ominaisuuksia 

(Scollon & Scollon 1995: 158).  Esimerkiksi teollisuusmaat ja kehitysmaat 

voidaan nähdä tällaisena kahtena vastakkaisena ryhmänä. 

Stereotypiat ja asenteet ohjaavat sitä, mitä ympäristöstämme havaitsemme 

(Fennes & Hapgood 1997: 61). Kiinnitämme huomiomme vain niihin 

ominaisuuksiin, jotka sopivat stereotyyppiseen käsitykseemme. Näin stereotypiat 

rajoittavat ymmärrystämme (Scollon & Scollon 1995: 155–156). Stereotypiat 

voivat olla niin vahvoja, että ne ajan kuluessa muuttuvat vakiintuneiksi ajattelun 

tavoiksi. Näin stereotypiat voivat jopa vahvistaa itse itseään (Cantell ym. 2007: 

169). Edes lisääntynyt tietomäärä vieraista ihmisistä, kulttuureista ja paikoista ei 

Villaneuvan ja Gonzalesin (2000: 62) mukaan poista ennakkokäsityksiä ja 

harhaluuloja maantieteellisessä konseptissa. Virheelliset ja yksinkertaistetut 

käsitykset ovat niin syvään juurtuneita, että niiden kumoaminen on vaikeaa 

(Villaneuva & Conzales 2000: 62). 
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6.2. Etnosentrismi 
 

Etnosentrismistä puhutaan, kun oma etninen ryhmä koetaan tärkeämmäksi tai 

arvoltaan paremmaksi muihin ryhmiin verrattuna. Tällöin korostetaan oman 

ryhmän positiivisia ominaisuuksia ja samalla väheksytään toista ryhmää tai sen 

ominaisuuksia (Kerkman ym. 2004: 259). Sumner kehitti käsitteen vuonna 1906, 

mutta jo ennen tuota monet tutkijat olivat kuvailleet, kuinka ihmiset kuvailevat 

omaa ryhmäänsä positiivisemmin kuin muita ryhmiä (Keith 2012: 174).  Käsite 

luotiin aikana, jolloin länsimaita pidettiin kehittyneinä ja muita alueita primitiivisinä 

tai takapajuisina (Keith 2012: 172) Kuitenkin edelleen pidämme usein itsellemme 

läheisiä alueita miellyttävinä ja kaukaisia alueita epämiellyttävinä (Bennet ym. 

2004: 2). Nämä tunteet eivät kuitenkaan välttämättä ole syntyneet yhtä aikaa, 

vaan ne voivat myös olla toisistaan erillään (Bennet ym. 2004: 2). 

Etnosentrismiä esiintyy erityisesti fyysisesti ja kulttuurisesti kaukaisten alueiden 

kohdalla. Mitä kauempana maantieteellisesti jokin alue sijaitsee, sitä 

kaukaisemmaksi koemme sen. Lähialueet tuntuvat olevan lähempänä, kuin 

todellisuudessa ovat ja kaukaisemmat alueet puolestaan tuntuvat vielä 

kaukaisemmilta, kuin mitä välimatka todellisuudessa on (Kerkman ym. 2004: 

258). Tutulta tuntuvat asiat sijoitetaan maailmankuvissa lähemmäs kuin vieraalta 

tuntuvat asiat (Kerkman ym. 2004: 268). Lisäksi maita, joissa kulttuuri on 

samankaltainen, esimerkiksi valtauskonto on sama, pidetään tutumpina ja 

miellyttävimpinä kuin kulttuurisesti erilaisempia valtioita (Bennet ym. 2004: 13) 

Tuttuuden tunteeseen vaikuttavat lisäksi kokemukset ja yksilön oma 

elämismaailma. Mikäli henkilö elää etnisesti monipuolisessa ympäristössä, 

tuntuvat myös monet kulttuurit tutuilta. Sen sijaan, jos elämismaailma on 

rajoittunut vain yhteen kulttuuriin, tuntuvat monet muut kulttuurit vierailta 

(Kerkman ym. 2004: 268).  

Lähiympäristön kokemista sävyttävät useimmille ihmisille monenlaiset tunteet, 

kuten toiveet ja pelot. Kaukaisempi ympäristö sen sijaan voi olla enemmänkin 

tietämisen ja uskomusten kohde. Koulutus ja media voivat kuitenkin tuoda myös 

tunteet osaksi kaukaisempien alueiden kokemista (Takala 1982b: 22). Media ja 
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aikuisten tapa puhua eri maista eli maan sosiaaliset representaatiot vaikuttavat 

jo pienten lasten mielikuviin vieraista alueista (Bennet ym. 2004: 12, 13). Jo 6-

vuotiailla on samankaltaisia mielikuvia vieraista alueista kuin aikuisilla. Aikuisten 

mielikuvat vaikuttavat siis jo pienten lasten mielikuviin (Bennet ym. 2004: 13). 

Erityisesti lapselle läheisten aikuisten negatiiviset asenteet kaukaisia alueita 

kohtaan heijastuvat myös lapsen asenteisiin, vaikkakaan lapsen mielikuvat 

muista ryhmistä eivät ole yhtä negatiivisia kuin aikuisten vastaavat (Bennet ym. 

2004: 1). 

 

7. KEHITYSMAAT PERUSKOULUN OPETUKSESSA 
 

Tavallisesti kouluopetuksen tavoitteena on saada oppilas omaksumaan niitä 

oppiaineen tietoja, jotka nähdään mahdolliseksi ja tärkeäksi oppia (Sormunen 

2004: 57). Kouluopetuksen tavoitteena on jo kauan pidetty sellaista tietämyksen 

tasoa, joka takaa nuorille riittävästi tietoja ja taitoja, jotta he selviytyvät tulevissa 

opinnoissa ja kykenevät ottamaan osaa oman kulttuurinsa sosiaaliseen elämään. 

Kouluopetuksen tulisikin olla ennen kaikkea valmistautumista tulevaan (Lucas 

ym. 2013: 3).  

Tieteellinen tieto on usein monimutkaista ja oppilaalle liian haastavaa. Siksi 

koulussa opetettava ja opittava koulutieto on kompromissi tieteellisen tiedon ja 

oppilaan omaksuttavissa olevan tiedon välillä (Sormunen 2004: 57). Koulutieto 

eroaa oppilaan arkitiedosta, sillä koulutieto on järkiperäistä, loogista, 

yhteneväistä, täsmällistä, selitysvoimaista ja tarkkaa (Sormunen 2004: 76). 

Koulutus ja opetus ovat kulttuurisidonnaisia ilmiöitä, jotka tarjoavat sen 

tietopohjan lähteen, jota kulttuuri tarjoaa jäsenilleen (Sormunen 2004: 57). 

Maantieteen, niin kuin kaikkien peruskoulun oppiaineiden, opetussuunnitelmat, 

oppikirjat ja opettajien koulutus heijastelevatkin niitä yhteiskunnan ja kulttuurin 

arvoja, jotka sillä hetkellä vallitsevat (Takala 1981: 29). Esimerkiksi tällä hetkellä 

perusopetuksen arvopohjana opetussuunnitelmassa ovat ihmisoikeudet, tasa-

arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden 
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säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen (Perusopetuksen… 2004: 

14). Myös kehitysmaita tulisi tarkastella perusopetuksessa näiden arvojen 

pohjalta. 

Peruskoulussa maantiedettä lähestytään perinteisesti aluemaantieteen 

näkökulmasta. Esimerkiksi oppikirjoissa noudatetaan aluemaantieteellistä 

kaavaa, jolloin ensin tarkastellaan alueella esiintyviä tekijöitä ja sitten näiden 

tekijöiden pohjalta tehdään yhteenveto (Rikkinen 1997: 10). Cantellin (2011: 5-6) 

mukaan peruskoulun maantieteessä maailmaa ja alueita käsitellään suomalaisen 

valtaväestön näkökulmasta. Käsiteltävä tieto on tällöin yleistävää ja sivuttaa 

alueelliset erot sekä ihmisten elämän erilaisuuden (Cantell 2011: 5-6). Kilpiäinen 

(1981: 137) totesi myös aikoinaan, että yleensä kehitysmaaongelmia koulussa 

käsiteltäessä korostetaan länsimaiden humanitääristä auttajanroolia. Sen sijaan 

vähemmän käsitellään niitä taloudellisia, kulttuurisia ja poliittisia järjestelmiä, 

kuten maailmanpankkia tai monikansallisia yrityksiä, jotka vaikuttavat 

kehitysmaihin haitallisesti. Myös historiallisen taustan opettaminen olisi tärkeää, 

sillä se antaa taustan alueiden erilaisuudelle ja osittain myös eriarvoisuudelle 

(Kilpiäinen 1981: 137). Kehitysmaita tulisikin tarkastella oppiainerajat ylittävässä 

opetuksessa. Esimerkiksi globaalia vastuuta, maailmankansalaisen etiikkaa, 

moniarvoisuutta ja mediakriittisyyttä voidaan käsitellä maantiedon lisäksi myös 

monissa muissa oppiaineissa (Cantell 2011: 4–5). 

Koulussa opetusta ohjaavat opetussuunnitelmat ja oppimateriaalit (Cantell 2011: 

6). Seuraavaksi tarkastellaan, millaista kehitysmaakuvaa peruskoulun 

opetussuunnitelman perusteet ja oppimateriaalit luovat. Oppimateriaaleista 

keskitytään yläkoulun maantiedon oppikirjoihin, sillä niissä kehitysmaita 

käsitellään eniten ja kaiken peruskoulun oppimateriaalin läpikäyminen olisi ollut 

liian suuri ponnistus tähän opinnäytetyöhön.  

 

 

 



36 
 

7.1. Kehitysmaat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
 

Opetussuunnitelmat ovat yksi keskeisimmistä koulua ohjaavista asiakirjoista. 

Niissä ilmaistaan opetuksen tavoitteet, oppisisällöt, opetusjärjestelyt ja 

oppilasarvioinnin perusteet (Heinonen 2005: 7, 9). Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet toimii kehyksenä paikallisten koulukohtaisten 

opetussuunnitelmien laatimiselle (Perusopetuksen… 2004: 10). 

Opetussuunnitelmat eivät kuitenkaan ole arvovapaita, vaan ne heijastelevat 

yhteiskunnan ja tekijöidensä sen hetkisiä asenteita ja arvostuksia (Rikkinen 1997: 

15). Arvovalinnat näkyvät opetussuunnitelmien laatijoiden tekeminä valintoina eri 

oppiainesten välillä (Cantell 2011: 5). Seuraavissa kappaleissa viitataan 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2004) ellei toisin mainita. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kehitysmaista on hyvin vähän 

suoria mainintoja. Kehitysmaihin liittyviä teemoja tuodaan opetussuunnitelmassa 

esiin vasta vuosiluokilla 7–9. Vaikka kehitysmaista ei varsinaista mainintaa 

vuosiluokkien 1–6 opetussuunnitelmassa olekaan, kehitysmaita voidaan käsitellä 

esimerkiksi maantiedon opetuksessa jo alakoulussa. Vuosiluokilla 1–4 

maantiedon opetuksessa keskitytään oppilaan lähiympäristöön, Suomeen ja 

Pohjoismaihin. Maapalloa käsitellään ainoastaan ihmisen elinpaikkana. 

Vuosiluokilla 5–6 maantiedon opetuksen tavoitteena on laajentaa oppilaan 

maailmankuvaa kotimaasta Eurooppaan ja muualle maailmaan. Tuolloin 

maantiedon opetuksessa tulisi tarkastella maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä 

luonnon- ja kulttuuriympäristöjä. Tähän yhteyteen voidaan ottaa myös 

kehitysmaiden tarkastelu.  

Yksittäisistä oppiaineista vuosiluokilla 7–9 kehitysmaita käsitellään 

opetussuunnitelmassa maantiedossa ja historiassa. Maantiedon keskeisiin 

sisältöihin kuuluu yläkoulussa ”Yhteinen ympäristö” -aihekokonaisuus, jossa 

tarkastellaan kehityskysymyksiä paikallisesti ja maailmanlaajuisesti sekä 

pohditaan mahdollisia ratkaisuja kehityskysymyksille. Tavoitteena onkin, että 

oppilas osaa peruskoulun päätyttyä selostaa lyhyesti, mitä ovat keskeiset 

maailmanlaajuiset kehitysongelmat, kuten väestönkasvu sekä köyhyys- ja 
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nälkäongelma. Lisäksi oppilaan tulisi osata kuvata keinoja, joiden avulla 

maailmanlaajuisia kehityskysymyksiä voitaisiin ratkaista.  

Kehityskysymysten tarkastelun ja pohdinnan lisäksi oppilaiden tulisi ymmärtää 

yläkoulun maantiedon oppituntien aikana, kuinka erilaista ihmisten elämä on eri 

puolilla maailmaa. Tällä voidaan tarkoittaa eroa esimerkiksi teollisuusmaan ja 

kehitysmaan asukkaiden elämässä. Lisäksi maantieteellisistä taidoista 

esimerkiksi väestöpyramidien vertailu eri alueiden välillä on kirjattu yhdeksi 

yläkoulun maantiedon opetuksen tavoitteista. Tällöin voidaan vertailla 

väestöpyramideja esimerkiksi kehitysmaan ja teollisuusmaan välillä.   

Historiassa kehitysmaita käsitellään huomattavasti maantietoa vähemmän. 

Vuosiluokilla 7–9 yksi keskeisiä historian sisältöjä on ”Idän ja lännen ristiriidoista 

etelän ja pohjoisen vastakkainasetteluun”. Tuossa yhteydessä käsitellään 

maailman jakautumista rikkaisiin ja köyhiin eli teollisuusmaihin ja kehitysmaihin 

sekä tästä kahtiajaosta aiheutuvia ongelmia. 

Epäsuoremmin kehitysmaita käsitellään yksittäisistä oppiaineista maantiedon ja 

historian lisäksi elämänkatsomustiedossa ja yhteiskuntaopissa. 

Elämänkatsomustiedon yhtenä ydintehtävänä on oppilaan maailmankuvan 

rakentumisen tukeminen. Alakoulusta lähtien elämänkatsomustiedon tavoitteena 

on tutustuttaa oppilaat ihmisoikeuksien, oikeudenmukaisuuden ja kestävän 

kehityksen perusteisiin. Keskeisiä sisältöjä vuosiluokilla 1–5 on esimerkiksi 

oikeudenmukaisuuden toteutuminen ihmisten jokapäiväisessä elämässä 

rikkaissa ja köyhissä maissa. Vuosiluokilla 7–9 syvennetään oppilaiden 

ymmärrystä näistä samoista aiheista, esimerkiksi oikeudenmukaisuutta 

laajennetaan maailmanlaajuiseen oikeudenmukaisuuteen. Yhteiskuntaopissa 

puolestaan kehitysmaita voidaan käsitellä globaalitalouden merkityksen 

yhteydessä. Lisäksi yhteiskuntaopin tavoitteena on, että oppilas kykenee 

tulkitsemaan kriittisesti median välittämiä tietoja, tilastoja ja graafisia esityksiä. 

Tämä taito on tärkeää myös kehitysmaita koskevan uutisoinnin yhteydessä. 

Koko peruskoulua koskevissa aihekokonaisuuksissa kehitysmaita ei suoraan 

käsitellä, mutta monet aihekokonaisuuksien aiheet voidaan liittää myös 
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kehitysmaaopetukseen. Aihekokonaisuuksien tavoitteiden ja sisältöjen tulisi 

sisältyä useisiin oppiaineisiin ja eheyttää kasvatusta ja opetusta sekä näkyä koko 

koulun toimintakulttuurissa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 

aihekokonaisuuden pyrkimyksenä on kehittää oppilaan valmiuksia kulttuurien 

väliseen vuorovaikutukseen ja kansainvälisyyteen. Keskeisiä sisältöjä tässä 

aihekokonaisuudessa ovat muun muassa ihmisoikeudet sekä kansainvälisyys eri 

elämänalueilla. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä 

tulevaisuudesta -aihekokonaisuudessa keskitytään tulevaisuuteen ja kestävään 

kehitykseen. Tavoitteena on, että oppilas omaksuu kestävän kehityksen 

edellyttämiä toimintatapoja, ymmärtää hyvinvoinnin uhkia ja mahdollisuuksia 

globaalilla tasolla sekä toimii kestävän tulevaisuuden puolesta. Yksi keskeisistä 

sisällöistä on ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä 

kehitys omassa elinympäristössä.  

 

7.2. Kehitysmaat maantiedon oppikirjoissa 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Koulun maantieto- ja Avara-oppikirjasarjojen 

luomia kehitysmaakuvia. Nämä oppikirjasarjat ovat käytössä tutkimuskouluissa. 

Näistä kirjasarjoista kehitysmaita käsitellään seuraavissa kirjoissa:  

 Koulun Maantieto (KM) Amerikka, Maantiedon oppikirja luokille 7-9 (2012), 

sivuilla: 78–86 

 AVARA Amerikka, Maantiedon oppikirja luokille 7–9 (2013), sivuilla: 68–

73,  77, 86, 105 ja 118 

AVARA-sarjasta kehitysmaita käsitellään myös AVARA Maailma -kirjassa, mutta 

tuo kirja ei ole käytössä kummassakaan tutkimuskoulussa, joten sitä ei myöskään 

tarkastella tässä tutkimuksessa. 

Taulukossa 1. on esitetty oppikirjojen käsitehakemiston määritelmät käsitteille 

kehitysmaa, teollistunut kehitysmaa, teollisuusmaa ja kehitysyhteistyö. 

Määritelmissä keskitytään vahvasti kehitysmaiden ja teollisuusmaiden 

tunnuspiirteisiin. 
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Taulukko 1. Oppikirjojen määritelmät kehitysmaihin liittyville käsitteille. 

 AVARA Amerikka KM Amerikka 

Kehitysmaa ”Teollisuusmaihin tai 

rikkaisiin maihin verrattuna 

vähemmän kehittynyt 

valtio. Kehitysmaiden 

tunnuspiirteitä ovat 

alhainen elintaso, 

puutteellinen koulutus, 

terveydenhuollon 

toimimattomuus, korkea 

lapsikuolleisuus ja suuri 

syntyvyys.” 

”Valtio, jonka tyypillisiä 

piirteitä ovat nopea 

väestönkasvu, köyhyys, 

aliravitsemus ja suuri 

työttömyys. Useimmat 

Latinalaisen Amerikan 

maat ovat kehitysmaita. 

Vrt. teollisuusmaa ja 

teollistunut kehitysmaa”. 

 

Teollistunut kehitysmaa Ei määritelmää ”Valtio, joka on parasta 

aikaa muuttumassa 

kehitysmaasta 

teollisuusmaaksi. Esim. 

Meksiko ja Venezuela” 

Teollisuusmaa ”Maa, jossa on korkea 

elintaso, tasa-arvoinen 

koulutus, toimiva 

terveydenhuolto sekä 

alhainen lapsikuolleisuus 

ja syntyvyys.” 

”Korkealle kehittynyt ja 

teollistunut valtio, jonka 

asukkailla on keskimäärin 

hyvä elintaso. Amerikassa 

Yhdysvallat ja Kanada.” 

Kehitysyhteistyö ”Kehitysmaiden oloja 

kohentavaa toimintaa.” 

”Teollisuusmaan ja 

kehitysmaan yhteystyö 

kehitysmaan olojen 

parantamiseksi. 

Tavoitteena on auttaa 

kehitysmaata 

selviytymään lopulta omin 

neuvoin.” 

 

Kummassakin oppikirjassa suurin osa kehitysmaihin liittyvistä maininnoista 

keskittyy kehitysmaiden ongelmiin. KM Amerikka nostaa ongelmista esiin 

erityisesti huonot elinolot, kun taas AVARA Amerikka korostaa väestönkasvua. 
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KM Amerikka kirjassa kuvataan, kuinka maailman köyhissä maissa on paljon 

työttömyyttä, alhaiset palkat, suuri syntyvyys, pulaa asunnoista ja siksi slummeja, 

liian vähän kouluja sekä riittämätön terveydenhuolto. Lisäksi kirjassa kerrotaan, 

kuinka moni Latinalaisen Amerikan teollisuusyritys on jonkin kansainvälisen 

suuryrityksen omistama, jolloin yritystä kiinnostavat ainoastaan voitot, ei 

esimerkiksi alueen elinolojen kehittäminen. Kirjassa mainitaan myös, että 

Latinalaisen Amerikan valtioilla on vain muutama vientituote ja ne ovat 

pääasiassa raaka-aineiden tuottajia. Kirjassa kerrotaan, etteivät Latinalaisen 

Amerikan valtiot kykene saavuttamaan siedettävää elintasoa ilman 

teollisuusmaiden ja kansainvälisten järjestöjen apua. 

AVARA Amerikka kirjassa kehitysmaita käsitellään enimmäkseen maailman 

väkilukua käsittelevässä kappaleessa. Kehitysmaiden haasteiksi kirjassa 

kuvataan väestönkasvun lisäksi heikko ravitsemus- ja terveystilanne, 

koulutuksen epätasainen jakautuminen sekä lapsikuolleisuus. Kehitysyhteistyö 

mainitaan kappaleessa lyhyesti, kun kerrotaan, kuinka teollisuusmaat voivat 

auttaa kehitysmaita myöntämällä niille matalakorkoista lainaa, koneita ja 

asiantuntija-apua. Lisäksi kappaleessa käsitellään tarkemmin väkiluvun kasvua 

sekä makean veden ja ravinnon jakautumisen ongelmaa maailmanlaajuisesti. 

Slummeista, korruptiosta ja Latinalaisen Amerikan valtioiden vientituotteiden 

vähyydestä on maininnat myöhemmin kirjassa, mutta niitä ei selkeästi yhdistetä 

kehitysmaiden ongelmiksi. 

Kirjoissa ei selkeästi mainita syitä sille, miksi maailman valtiot ovat jakautuneet 

rikkaisiin teollisuusmaihin ja köyhiin kehitysmaihin. Esimerkiksi 

siirtomaavaltiohistoriasta ei ole kirjoissa lainkaan mainintoja eikä AVARA 

Amerikka kirjassa käsitellä lainkaan esimerkiksi maailmantalouden epätasa-

arvoa tai kansainvälisten suuryritysten toiminnan haittapuolia.  

Molemmissa oppikirjoissa kerrottiin kehitysmaista ja kehittymisestä, mutta 

kummassakaan niistä ei määritelty, mitä kehitys on. Tarkoitetaanko kehityksellä 

esimerkiksi inhimillisten olojen parantumista vai talouden kasvua? Kehityksen 
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määrittely jää siis joko opettajan vastuulle tai oppilaan oman ymmärryksen 

varaan.  

Vain KM Amerikassa on pieni maininta siitä, kuinka erilaisia kehitysmaita on. 

AVARA Amerika -kirjassa ei käsitellä kehitysmaiden erilaisuutta tai positiivisia 

asioita lainkaan. KM Amerikka -kirjassa kerrotaan, että vaikka kaikki Latinalaisen 

Amerikan maat luetaan kehitysmaiksi, niiden välillä on taloudellisesti suuria eroja. 

KM Amerikka -kirjassa tuodaan esiin myös kehitysmaiden positiivisia puolia, tosin 

toiseuden kautta ja melko irvokkaallakin tavalla: 

”Maaseudulla ja kaupungeissa näkyvä köyhyys ei 

kuitenkaan merkitse sellaista onnettomuutta kuin me 

eurooppalaiset usein ajattelemme. Lämpimissä 

oloissa suuri osa ajasta voidaan viettää ulkona, koti on 

lähinnä nukkumista varten. Ruoka on usein halpaa, 

runsaine vihanneksineen ja hedelmineen myös 

terveellistä. Laaja suku huolehtii läheisistään, eikä 

elämä rajoitu vain perheen sisäiseksi yhdessäoloksi. 

[…] Uskonto, musiikki ja jalkapallo tuovat elämään 

sisältöä.” 

AVARA Amerikka -kirjassa maapallon väkilukua käsittelevässä kappaleessa 

esitetään karttakuva, jossa maailma on jaettu kehitysmaihin, kehittyviin maihin ja 

teollisuusmaihin. Kuvatekstissä kehittyvät maat määritellään maiksi, joissa jokin 

kehitysmaita kuvaava tekijä on muuttunut paremmaksi, esimerkiksi 

lapsikuolleisuus on vähentynyt. KM Amerikassa vastaavaa karttakuvaa 

teollisuusmaiden ja kehitysmaiden sijoittumisesta maapallolla ei ole. Myöskään 

kirjan leipätekstissä ei mainita kehitysmaiden sijoittumisesta maapallolle muuten, 

kuin Latinalaisen Amerikan osalta. 
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8. TUTKIMUSAINEISTO 
 

Tutkimusaineisto koostuu 75 yhdeksäsluokkalaisen kyselylomakevastauksista 

(Kyselylomake liitteenä 1). Kysely on perinteinen kvantitatiivisen tutkimuksen 

menetelmä (Tuomi & Sarajärvi 2002: 76), mutta tässä työssä vastauksia 

lähestytään enemmän laadullisin kuin määrällisin analyysimenetelmin, sillä 

suurin osa kyselyn kysymyksistä on avokysymyksiä, joihin vastaajat ovat voineet 

vastata täysin omin sanoin. Kvalitatiivisella aineistolla voidaankin tarkoittaa 

pelkistetyimmillään tekstimuotoista aineistoa (Eskola & Suoranta 2008: 15) ja 

tutkimusote määräytyy ensisijaisesti aineiston analyysin, ei sen keruun, kautta 

(Tuomi & Sarajärvi 2002: 71). 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle on luonteenomaista, ettei aiempaa teoriaa tai mallia 

testata, sillä ennen aineistonkeruuta tutkijalla ei ole lukkoon lyötyjä ennakko-

oletuksia tutkimuskohteesta tai tutkimuksen tuloksista (Eskola & Suoranta 2008: 

19, Hirsjärvi ym. 2007: 157, 160). Myöskään tässä työssä ei ole mallia, johon 

analyysissa voitaisiin tukeutua tai tuloksia verrata, sillä nuorten käsityksiä 

kehitysmaista ei ole paljoa tutkittu (Raunio 2006: 6, Aaltonen & Maasilta 1987: 

11). Yksi kvalitatiivisen tutkimuksen tunnuspiirteistä onkin, että tutkija yllättyy ja 

oppii uutta tutkimuksensa kuluessa (Eskola & Suoranta 2008: 20). 

Työssä on kuitenkin viitteitä myös kvantitatiiviseen tutkimusotteeseen, sillä 

oppilaiden käsityksiä verrataan erilaisiin taustamuuttujiin tilastollisten analyysien 

avulla. Tällöin argumentointi perustuu kvantitatiivisen tutkimuksen tavoin 

tilastollisiin yhteyksiin (Alasuutari 1999: 34). Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen 

tutkimussuuntaus nähdäänkin tässä työssä toisiaan täydentäviksi 

lähestymistavoiksi (Hirsjärvi ym. 2007: 113). Metsämuurosen (2010: 252) 

mukaan kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen yhdistäminen on melko 

yleistä ja käytännöllistä.  

Kysely toteutettiin yhdeksäsluokkalaisille, sillä yhtenä mielenkiinnon kohteena 

on, millainen käsitys oppilaille on muotoutunut peruskoulun aikana ja millaisen 

maailmankuvan kanssa nuoret lähtevät jatkamaan peruskoulusta. Yhteensä 

kyselyyn vastasi 75 yhdeksäsluokkalaista keväällä 2015, joten tutkimuksen 
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osallistuneet oppilaat ovat suorittaneet lähes koko peruskoulun oppimäärän 

aineistonkeruuvaiheessa. Kyselylomakkeessa kartoitettiin oppilaiden käsityksiä 

kehitysmaista ja kehityksestä sekä vastaajien omia kokemuksia 

kehitysmaaopetuksesta peruskoulussa. Lisäksi kyselyssä selvitettiin, mistä 

oppilaat saavat tietoa ja kuinka hyvin he itse kokevat tietävänsä kehitysmaista. 

Monivalinta- ja avokysymysten lisäksi kyselyssä oli mukana myös karttatehtävä, 

jossa oppilaiden tuli maailmankartalta värittää ne valtiot, jotka heidän mielestään 

ovat kehitysmaita (Kyselylomake liitteenä 1). 

Kyselyaineiston kerättiin kahdesta yläkoulusta Pohjois-Pohjanmaalta 

maaliskuussa 2015. Toinen kouluista on pienen paikkakunnan koulu ja toinen 

kaupungissa sijaitseva koulu. Kyseessä on harkinnanvarainen näyte 

tutkimuskohteesta, sillä kouluja ei valittu tutkimukseen mukaan 

sattumanvaraisesti, vaan ne otettiin mukaan kunnan koon, koulun sijainnin ja 

saavutettavuuden perusteella. Koulujen kehitysmaaopetuksesta ja painotuksista 

ei tiedetty ennen koulujen valintaa. Maantiedon oppikirjasarjoista pienen 

paikkakunnan koulussa käytetään Koulun Maantietoa ja kaupunkikoulussa 

AVARA-sarjaa.  

Pienen paikkakunnan koulussa korostetaan kestävän kehityksen teemoja, sillä 

koulu on saanut Kestävän kehityksen sertifikaatin. Koulun kestävän kehityksen 

ohjelmassa vietetään esimerkiksi nenäpäivää sekä tehdään valmisteluja 

Tansanian opintomatkaa varten. Koulu kuuluu myös Unesco ASPnet -

kouluverkostoon. Kouluverkoston tavoitteena on lisätä oppilaiden kansainvälistä 

kulttuurista ymmärrystä ja osaamista sekä valmistaa heitä kohtaamaan 

monimutkaistuvan maailman haasteet. Tavoitteet pyritään saavuttamaan 

monenlaisen toiminnan, esimerkiksi Unecon aineistojen, ystävyyskoulujen ja 

yhteistyöprojektien avulla (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015). Kaupunkikoulun 

yhtenä painoalueena on kansainvälisyys. Koulun kansainvälisyyskasvatuksen 

tavoitteena on antaa nuorelle sellaisia tietoja ja taitoja, että hän kykenee 

suhtautumaan avoimesti eri kulttuureihin ja niiden edustajiin (Lähteinä on käytetty 

aineistokoulujen opetussuunnitelmia sekä kestävän kehityksen ohjelmaa. 

Anonymiteetin takaamiseksi näitä lähteitä ei ilmoiteta tarkemmin).  
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Pienen paikkakunnan koulusta kyselyyn vastasi oppilaita neljästä eri luokasta. 

Kaupunkikoulussa oppilaita puolestaan oli kahdesta luokasta.  Oppilaiden 

huoltajilta kysyttiin lupa tutkimukseen osallistumisesta (Liite 2). Pienen 

paikkakunnan koulusta kyselyyn osallistuivat kaikki ne yhdeksäsluokkalaiset, 

jotka olivat saaneet huoltajiltaan luvan osallistua tutkimukseen ja jotka luvan 

saatuaan halusivat vastata kyselyyn. Kaupungissa sijaitsevasta koulusta 

tutkimukseen otettiin mukaan kaksi yhdeksättä luokkaa sen perusteella, millä 

luokilla sattui olemaan maantietoa tai biologiaa juuri aineistonkeruupäivänä ja 

näistä luokista tutkimukseen osallistuivat kaikki luvan saaneet ja halukkaat 

oppilaat. Toinen kaupunkikoulun luokista on kuvataiteeseen suuntautunut luokka. 

Tuossa luokassa kaikki oppilaat ovat tyttöjä. 

 

9. MENETELMÄT 
 

Tutkimusaineisto koostuu kyselyaineistosta. Kyselyn avokysymysten vastauksia 

analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Käsitysten eroja eri 

taustamuuttujilla, kuten eroja eri koulujen oppilaiden välillä, verrattiin tilastollisten 

analyysien avulla. Tilastollisista analyyseista käytettiin erityisesti χ2-

riippumattomuustestiä, ristiintaulukointia sekä Spearmanin korrelaatiokerrointa.  

 

9.1. Kysely 
 

Aineistonkeruutavaksi valikoitui kysely, sillä sen avulla on mahdollista hankkia 

suurempi joukko tutkittavia kuin esimerkiksi haastattelun avulla (Tuomi & 

Sarajärvi 2002: 75). Työn tarkoituksena on mahdollisimman tarkasti selvittää 

vastaajien käsityksiä, joten suurempi näyte antaa yleistettävämmän tuloksen ja 

tuo säännönmukaisuudet paremmin esiin (Hirsjärvi 2001: 175). Tarvittaessa olisi 

ollut mahdollisuus esittää oppilaille myös lisäkysymyksiä ja haastatteluja.  

Kyselyaineiston etuna pidetään sitä, että tutkija ei vaikuta esimerkiksi 

olemuksellaan vastauksiin, toisin kuin haastattelussa (Valli 2001b: 101). Lisäksi 
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luotettavuutta lisää se, että kysymykset esitetään kaikille vastaajille samassa 

muodossa ja vastaajilta voidaan kysyä monia asioita (Hirsjärvi ym. 2001: 190). 

Kyselyssä vastaaja voi kuitenkin vastata huolimattomasti tai epätarkasti. Saattaa 

käydä myös niin, ettei vastaaja ymmärrä kysymystä tai vastaaja voi ymmärtää 

kysymyksen eri tavoin kuin tutkija on ajatellut (Valli 2001b: 102). Menetelmän 

heikkouksia pyrittiin paikkaamaan testaamalla kyselyä ennakkoon. Lisäksi tutkija 

oli paikalla koko kyselyyn vastaamisen ajan, jolloin vastaajat saivat esittää 

mahdollisia kysymyksiä vastatessaan kyselyyn. Tutkijalla oli myös mahdollisuus 

esittää lisäkysymyksiä vastaajille tarvittaessa myöhemmin. 

Kyselylomakkeen kysymyksiä laadittaessa tarkoituksena oli toimia 

aineistolähtöisesti ja minimoida tutkijan ennakko-oletusten vaikutus 

kysymyksenasetteluihin. Tavoitteena oli, etteivät kyselyn kysymyksenasettelut tai 

ohjeistus kyselyn täyttöön ohjaa oppilaiden vastauksia, vaan oppilaat voivat 

vastata todellisten käsitystensä mukaisesti. Kyselyn aiheet pyrittiin pitämään 

kiinni tutkimuskysymysten aihepiirissä, mutta kuitenkin niin, että kehitysmaita 

tarkastellaan monipuolisesti eri näkökulmista. Tästä syystä kehitysmaiden lisäksi 

käsiteltiin kehitystä, kehityksen esteitä ja keinoja kehitysmaiden tilanteen 

parantamiseksi. Loppuun jätettiin tilaa vastaajan omille ajatuksille. Kyselylomake 

jaettiin eri osioihin vastaamisen ja analysoinnin rytmittämiseksi. Nämä osiot ovat: 

taustatiedot, kehitysmaiden määrittely, tiedonlähteet ja kehitys.  

Suuri osa kyselyn kysymyksistä on avokysymyksiä, sillä avokysymykset sallivat 

vastaajien ilmaista itseään omin sanoin. Näin saadaan selville vastaajien 

tietämys aiheesta sekä se, mikä vastaajien mielestä on tärkeää juuri kyseessä 

olevassa aiheessa (Hirsjärvi 2001: 196). Avokysymysten lisäksi erityisesti 

taustatietoja kysyttiin monivalintakysymyksillä. Monivalintakysymykset 

helpottavat vastausten vertailua, sillä ne tuottavat vähemmän kirjavia vastauksia 

ja ovat siten helpommin analysoitavissa (Hirsjärvi 2001: 196). 

Kyselyyn otettiin mukaan myös karttatehtävä. Karttatehtävässä oppilaiden tuli 

värittää maailmankartalle ne valtiot, jotka heidän mielestään ovat kehitysmaita. 
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Näin saatiin selville minne päin maailmaa ja kuinka laajalle alueelle oppilaat 

sijoittavat kehitysmaihin liittyvät käsityksensä. 

Ennen kyselyn toteuttamista kyselylomake testattiin yläkouluikäisillä nuorilla, jotta 

saatiin selville, kuinka he ymmärtävät kyselyn kysymykset. Epäselvät kysymykset 

haluttiin löytää ja korjata, sillä ne voisivat aiheuttaa virheitä tutkimustuloksiin (Valli 

2001b: 100). Testauksen jälkeen kysymyksenasetteluihin tehtiinkin pieniä 

muutoksia.  

Kysely järjestettiin kummassakin koulussa maaliskuussa 2015 (13.3.2015 ja 

16.3.2015) oppituntien aikana. Kyseessä oli informoitu kysely, sillä tutkija ohjeisti 

oppilaat kyselyyn ja oli paikalla koko kyselyn ajan, mikäli oppilailla oli jotain 

kysyttävää kesken kyselyn täyttämisen (Hirsjärvi 2001: 192). Ohjeistus oli kaikille 

ryhmille sama. Ohjeistuksessa painotettiin, ettei kyseessä ole koe, vaan 

oppilaiden käsitysten tutkiminen, joten oppilaat osaavat vastata jokaiseen 

kysymykseen. Oppilaille muistutettiin myös, mikä tutkimuksen tarkoitus on ja 

mihin tutkimustuloksia käytetään. Oppilaille kerrottiin, että kysely on 

luottamuksellinen, eivätkä esimerkiksi opettajat näe oppilaiden vastauksia. 

Ryhmätyöskentely ja kännyköiden käyttö kyselyn ajan oli ehdottomasti kielletty. 

Oppilailla kesti kyselyn täyttämisessä 15–30 minuuttia. Jokaisessa ryhmässä oli 

nopeasti kyselyn täyttäneitä sekä niitä, jotka täyttivät kyselyä puoli tuntia.    

 

9.2. Sisällönanalyysi 
 

Avokysymysten vastauksia analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. 

Sisällönanalyysiä voidaan pitää perusanalyysimenetelmänä kaikessa 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa ja se voidaan ymmärtää sekä metodina että 

suhteellisen väljänä teoreettisena kehyksenä. Monet laadullisen tutkimuksen 

analyysimenetelmät perustuvatkin juuri sisällönanalyysiin (Tuomi & Sarajärvi 

2002: 93). Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysi ymmärretään 

tutkimusmetodina, jonka avulla oppilaiden vastauksista etsitään merkityksiä ja 
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pyritään luomaan tiivis kuvaus tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi 2013: 

103–104).  

Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa teoria toimii apuna analyysin 

etenemisessä. Aiemman teorian vaikutus on aineiston analyysissa 

tunnistettavissa, mutta pyrkimyksenä ei ole testata aiempia teorioita vaan 

analyysissa vuorottelevat aineistolähtöisyys sekä teoria (Tuomi & Sarajärvi 2002: 

98–99). Koska suomalaisten nuorten käsityksiä kehitysmaista on tutkittu vain 

vähän (Raunio 2006: 6, Aaltonen & Maasilta 1987: 11), näkyy aineistolähtöisyys 

analyysissa teoriaa enemmän, sillä ei ole olemassa mitään teoreettista mallia, 

johon analyysia tehdessä voisi turvautua. Aineistoa ei kuitenkaan voi lähestyä 

täysin aineistolähtöisesti, sillä teoria vaikuttaa käytettyihin käsitteisiin, 

tutkimusasetelmaan, menetelmiin ja jopa tuloksiin (Tuomi & Sarajärvi 2002: 98). 

Tutkijan omat intressit ja tutkimuskysymykset ovat vaikuttaneet aineistoon 

kyselyiden laatimisesta aivan tulosten kirjaamiseen saakka. Lisäksi taustalla on 

oletuksia oppilaiden käsityksistä, jolloin ennakko-oletukset voivat ohjata aineiston 

analysointia. Tästä syystä puhutaan teoriaohjaavasta sisällönanalyysista (Tuomi 

& Sarajärvi 2002: 98). Realistinen tapa analysoida aineistoa onkin sellainen, 

jossa teoriaan pohjaavat ennakko-oletukset ohjaavat aineiston analysointia, 

mutta analysointi kuitenkin elää aineiston mukaan (Eskola & Suoranta 2008: 

156). Näin myös tässä työssä on pyritty toimimaan.  

Aluksi oppilaiden vastaukset kirjattiin ylös Microsoft Office Excel -

taulukkolaskentaohjelmaan. Oppilaiden alkuperäisten vastausten perään 

kirjattiin niiden pelkistetyt ilmaisut. Tämän jälkeen aloitettiin varsinainen 

sisällönanalyysi teemoittelemalla pelkistettyjä ilmauksia. Samankaltaisia asioita 

kuvaavat käsitykset teemoiteltiin samaan alaluokkaan. Alaluokkia yhdistettiin 

yhdistäviksi luokiksi, kunnes teemoittelu olisi olennaisesti vähentänyt 

informaatiota tai olisi jouduttu yhdistämään sellaisia alaluokkia, jotka eivät 

kuvanneet samaa asiaa. Teemoitellut luokat kirjattiin Microsoft Office Excelissä 

aina edellisen teemoittelun perään, jolloin pystyttiin tarvittaessa palaamaan 

takaisin ja katsomaan, mikä oppilaan alkuperäinen vastaus on ollut. Analyysin 

eteneminen on esitetty taulukossa 2.  
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Taulukko 2. Sisällönanalyysin eteneminen. 

Oppilaan 
alkuperäinen 
vastaus 

Pelkistetty 
ilmaus 

Alaluokka Yhdistävä 
luokka 

Yhdistävien 
luokkien 
lukumäärä 

”Että siellä ei 
ole teollisuus 
niin 
kehittynyttä” 

Ei kehittynyttä 
teollisuutta 

Vähäinen 
teollisuus 

Kehittymättömyys 1 

”Semmonen 
paikka, jossa ei 
oo puhdasta 
vettä. Tai 
semmonen 
missä ei oo 
tasa-arvoja tai 
jotain.” 

Pula 
puhtaasta 
vedestä, 
epätasa-arvo 

Pula ruuasta ja 
vedestä 

Huonot elinolot 2 

Epätasa-arvo Epätasa-arvo  

”Paljon 
sairauksia, 
köyhiä ja 
erittäin karua 
luontoa, esim. 
aavikkoa.” 

Sairaudet, 
köyhyys, karu 
luonto  

Sairaudet Huonot elinolot 3 

Köyhyys Köyhyys  

Luonnonolot Alueen ja 
luonnonolojen 
kuvailu 

 

 

 

Jokainen vastaus teemoiteltiin vähintään yhteen luokkaan. Yhden oppilaan 

vastaus saatettiin kuitenkin teemoitella useampaan luokkaan tai samaan 

luokkaan useampaan kertaan, mikäli vastauksessa on käsitelty kehitysmaita 

monesta eri näkökulmasta. Teemoiteltujen mainintojen määrä onkin useassa 

luokassa enemmän kuin tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden määrä (75), 

sillä analyysin tutkimusyksikkönä ovat olleet maininnat oppilaiden vastauksissa.  

 Teemoittelu eroaa luokittelusta siinä, että teemoittelussa kiinnitetään huomiota 

siihen, mitä kustakin teemasta on sanottu sen sijaan, että ainoastaan 

katsottaisiin, mihin luokkiin vastaukset kuuluvat (Tuomi ja Sarajärvi 2002: 95). 

Tulosten kirjaamisvaiheessa palattiinkin takaisin oppilaiden alkuperäisiin 

vastauksiin. Samaan luokkaan teemoitellut vastaukset luettiin läpi ja niistä etsittiin 
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yhteneväisyyksiä, jotka kirjattiin tuloksiin. Näin teemoittelu toimi apuna tulosten 

rakentumisessa, mutta varsinaiset tulkinnat tehtiin oppilaiden alkuperäisten 

vastausten perusteella.  

Oppilaiden vastauksista pyrittiin löytämään samankaltaisuuksia ennemmin kuin 

eroja, sillä kiinnostus tässä tutkielmassa kohdistuu siihen, kuinka 

yhdeksäsluokkalaiset käsittävät kehitysmaat. Tästä syystä teemoittelun lisäksi 

syntyneet luokat kvantifioitiin, jotta nähdään, kuinka usein ne aineistossa 

toistuvat. Näin saatiin selville, millaisia teemoja ja kuinka paljon kehitysmaihin 

liitetään. 

Kysymykset ensimmäisistä ajatuksista kehitysmaista (kysymys 6, kts. liite 1) ja 

kehitysmaiden kuvailusta (kysymys 9) analysoitiin samanaikaisesti, sillä oppilaat 

olivat vastanneet niihin hyvin samankaltaisia asioita ja viitanneet kysymyksen 9 

vastauksissaan kysymykseen 6. Muut avokysymykset analysoitiin erikseen. 

 

9.3. Karttatehtävän luokitteluperusteet 
 

Kysymyksessä 7 (liite 1) oppilaita pyydettiin värittämään maailmankartalle 

kehitysmaat. Vastaukset luokiteltiin ensin useaan luokkaan niin, että vastaukset, 

joissa kehitysmaiksi oli määritelty samat valtiot, kuuluivat yhteen luokkaan. 

Luokkakoot jäivät kuitenkin hyvin pieniksi ja luokkia oli runsaasti, joten luokittelua 

jatkettiin. Alustavan luokittelun jälkeen luokkia yhdistettiin niin, että ne luokat, 

jotka sisälsivät valtioita samoista maanosista, yhdistettiin. Huomiota kiinnitettiin 

myös väritettyjen valtioiden määrään. Esimerkiksi kehitysmaita koko maanosaan 

värittäneet ja maanosasta vain muutamia valtioita värittäneitä vastauksia ei 

luokiteltu samaan luokkaan, sillä katsottiin, että vastaajien käsitykset tuolloin 

erosivat huomattavasti toisistaan. Luokkien yhdistämistä jatkettiin, kunnes 

luokkien yhdistäminen olisi ratkaisevasti vähentänyt informaatiota. Luokkajaot 

tarkistettiin vielä käymällä läpi jokainen luokka yksitellen ja vertaamalla siihen 

luokiteltuja vastauksia. Mikäli vastauksissa oli luokan sisällä suurta hajontaa, 

mietittiin luokkajakoa uusiksi. Lopulta jäljelle jäi viisi luokkaa. 
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9.4. Tilastollinen testaaminen 
 

Kvalitatiivisten analyysimenetelmien lisäksi tuloksia täydentävänä menetelmänä 

käytettiin tilastollista analysointia. Useita eri menetelmiä käyttämällä voidaan 

samasta aineistosta löytää erilaisia asioita. Hirsjärvi ym. (2007: 228) vertaavatkin 

tutkimuksen tekoa kristallin katsomiseen: ”Mitä näemme, kun katsomme 

kristallinpalaa, riippuu siitä kuinka me katsomme sitä.”  

Tilastolliseen testaamiseen käytettiin IBM SPSS Statistics -ohjelmaa. Lisäksi 

käytettiin Microsoft Office Excel -taulukkolaskentaohjelmaa. Oppilaiden 

vastaukset muunnettiin testiä varten numeeriseen muotoon sisällönanalyysin 

teemoittelun mukaisesti. Tilastollisella testaamisella pyrittiin selvittämään, onko 

oppilaiden kehitysmaakuvassa eroa eri taustamuuttujien suhteen. 

Taustamuuttujina käytettiin vastaajien koulua, sukupuolta, maantiedon 

arvosanaa, käsitystä omasta kehitysmaatietoudestaan, tiedonlähteitä sekä 

kehitysmaissa matkustamista. Kehitysmaihin liittyvässä toiminnassa mukana 

olemisen vaikutusta kehitysmaakuvaan ei voitu tarkastella tilastollisesti, sillä vain 

kolme vastaajaa ilmoitti olevansa aktiivisesti mukana toiminnassa eikä näin pieni 

otoskoko sovellu tilastolliseen tarkasteluun. 

Ennen tilastollista testaamista aineistoon tutustuttiin muuttujia tarkastelemalla. 

Muuttujia tarkasteltiin niiden tunnuslukujen (moodi, mediaani) sekä jakaumaa 

kuvaavan kuvion (histogrammi) avulla riippuen siitä, mitä mitta-asteikkoa 

muuttujat ovat. Tämän aineiston muuttujat ovat joko luokittelu eli 

nominaaliasteikollisia tai järjestysasteikollisia (Valli 2001a: 21–23). 

Luokitteluasteikollisia muuttujia ovat esimerkiksi vastaajan sukupuoli ja koulu, 

järjestysasteikollisia puolestaan esimerkiksi vastaajan käsitys omasta 

kehitysmaatietoudestaan ja maantiedon arvosana.  

Käsitysten ja eri taustamuuttujien suhdetta tarkasteltiin pääasiassa χ2-

riippumattomuustestin avulla, jota käytetään, kun halutaan selvittää, onko 

muuttujien välillä riippuvuutta (Heikkilä 2008: 212) χ2-riippumattomuustesti on 

turvallinen valinta, sillä se soveltuu myös nominaaliasteikollisille muuttujille eikä 
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se oleta jakauman olevan tasaisesti jakautunut eri ryhmien kesken (Valli 2001a: 

71–72).  

χ2-riippumattomuustestissä nollahypoteesina on, ettei muuttujien välillä ole 

riippuvuutta eli tässä tapauksessa eri taustamuuttujat eivät vaikuttaisi oppilaiden 

käsityksiin kehitysmaista. IBM SPSS Statistics -ohjelma laskee hypoteesin 

mukaiset odotetut frekvenssit ja vertaa näitä frekvenssejä aineiston 

frekvensseihin. χ2-riippumattomuustestiä voidaan käyttää kaikilla mitta-

asteikoilla, kunhan alle 20 % odotetuista frekvensseistä saa suuremman arvon 

kuin 5 ja jokainen odotettu frekvenssi on suurempi kuin 1. Mikäli nämä ehdot eivät 

täyty, ohjelma hylkää helpommin nollahypoteesin, jolloin virheelliset 

johtopäätökset ovat mahdollisia (Heikkilä 2008: 213, 218). Myös tilastollisesti 

merkitsevään p-arvoon tulee suhtautua varauksella, mikäli testin ehdot eivät täyty 

(Valli 2001a: 75). Luokkia yhdistelemällä voidaan pyrkiä täyttämään testin 

edellytykset, mikäli ne eivät täyty alkuperäisellä aineistolla (Heikkilä 2008: 218). 

Luokkien yhdistämistä voi tehdä kumman tahansa muuttujan suhteen ja usein se 

onkin pienessä aineistossa pakollista (Valli 2001a: 73). 

χ2-riippumattomuustestiä pyrittiin käyttämään mahdollisimman paljon. Mikäli χ2-

riippumattomuustestin edellytykset eivät täyttyneet edes luokkia yhdistämällä, 

riippuvuutta tarkasteltiin järjestysasteikollisten muuttujien kohdalla Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokertoimen avulla. Korrelaatiokerroin onkin tavallisin tapa 

ilmaista kahden muuttujan välistä lineaarista riippuvuutta (Heikkilä 2008: 203). 

Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin valittiin, sillä se soveltuu 

järjestysasteikollisille muuttujille. Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin 

perustuu järjestyssijojen vertaamiseen ja sitä kautta riippuvuuksien 

selvittämiseen (Valli 2001a: 65–67). Nominaalimuuttujia puolestaan tarkasteltiin 

visuaalisesti ristiintaulukoinnin ja pylväsdiagrammien avulla. Tällöin ei kuitenkaan 

voida todeta mitään erojen tilastollisesta merkitsevyydestä.   
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10. TULOKSET 
 

Yhteensä oppilaita osallistui tutkimukseen 75; kaupunkikoulusta 33 ja pienen 

paikkakunnan koulusta 42 (Taulukko 3). Tyttöjä osallistui tutkimukseen poikia 

huomattavasti enemmän.  

Taulukko 3. Aineiston oppilasjakauma 

Koulu Tyttöjä Poikia Yht. 

Kaupunkikoulu 25 8 33 

Pienen paikkakunnan koulu 27 15 42 

Yhteensä 52 23 75 

 

Kuvasta 2 nähdään, että heikompia arvosanoja maantiedosta saaneita oppilaita 

on tutkimuksessa hyvin vähän. Eri arvosanoja saaneita oppilaita osallistui 

kuitenkin suunnilleen saman verran molemmista kouluista. Tutkimukseen 

osallistuneiden oppilaiden edellisen todistuksen maantiedon arvosanojen 

keskiarvo on 8,4. 

 

 

Kuva 2. Tutkimukseen osallistuneiden yhdeksäsluokkalaisten maantiedon arvosanat 

viimeisimmässä todistuksessa. 
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Kaikki kyselyyn osallistuneet oppilaat ovat asuneet Suomessa koko ikänsä. 

Heistä 17 on kuitenkin käynyt vierailulla vähintään yhdessä kehitysmaaksi 

luokiteltavassa valtiossa. Kolme tutkimukseen osallistunutta oppilasta kertoo 

olevansa aktiivisesti mukana jossain kehitysmaihin liittyvässä toiminnassa. 

Tällaista toimintaa ovat koulun järjestämä matka Tansaniaan, Palestiina-illat sekä 

Rotary-klubin toiminta. 

Tietoa kehitysmaista oppilaat kertovat saavansa erityisesti mediasta (kuva 3). 

Media-luokkaan on yhdistetty kysymyksessä 11 (kts. liite 1) esitetyistä valmiista 

vaihtoehdoista uutislähetykset, television ajankohtaisohjelmat sekä sanoma- ja 

aikakauslehdet, Toiseksi eniten oppilaat kokevat saavansa tietoa kehitysmaista 

koulusta. Tähän perusopetuksen luokkaan on otettu mukaan oppikirjat, 

kouluopetus sekä koulun teemapäivät. Lähes yhtä paljon tietoa oppilaat saavat 

myös kehitysapujärjestöiltä. Kehitysapujärjestöjen luokkaan on otettu mukaan 

myös kehitysapuun liittyvät tapahtumat. Perhe, ystävät, kehitysmaissa käyneet 

tuttavat sekä kehitysmaissa asuvat tuttavat luokiteltiin luokkaan läheiset, jonka 

mainittiin tiedonlähteeksi 76 kertaa. Vähiten oppilaat kokevat saavansa tietoa 

sosiaalisesta mediasta ja blogeista, jotka luokiteltiin luokkaan sosiaalinen media. 

Ne mainittiin tiedonlähteenä 46 kertaa. Valmiiden vastausvaihtoehtojen lisäksi 

muutamat oppilaat mainitsivat Internetin, Googlen ja Wikipedian. Oma kokemus 

matkustettaessa sekä dokumentit mainittiin kerran.   

Koulujen välillä oppilaiden tiedonlähteissä näkyi pieniä eroja (Liite 3). Pienen 

paikkakunnan koulun oppilaat kokevat saavansa koulussa enemmän tietoa 

kehitysmaista kuin kaupunkikoulun oppilaat. Erityisesti koulun teemapäivissä ero 

näkyi suurena, sillä pienen paikkakunnan oppilaat mainitsivat sen 12 kertaa (29 

%), kun taas kaupunkikoulun oppilaista ainoastaan yksi mainitsi koulun 

teemapäivät tiedonlähteenään (3 %). 
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Kuva 3. Oppilaiden kokemus siitä, mistä he saavat tietoa kehitysmaista. 

 

Oppilaiden käsityksissä kehitysmaista ei ollut tilastollisen tarkastelun perusteella 

juurikaan eroja eri taustamuuttujien suhteen. Tähän tutkimukseen osallistuneiden 

oppilaiden käsitykset kehitysmaista ovat samankaltaisia, riippumatta oppilaan 

sukupuolesta, koulusta tai matkustuskokemuksesta. Sen sijaan oppilaan 

maantiedon arvosanan ja joidenkin käsitysten mainitsemisen suhteen voidaan χ2-

testin tai Spearmanin korrelaatiokertoimen nähdä riippuvuutta. Nämä 

riippuvuudet esitetään aina kyseisen käsityksen yhteydessä seuraavissa 

kappaleissa. 

Lisäksi eroa näyttäisi olevan siinä, kuinka monipuolisesti oppilaat käsittelivät 

kehitysmaita vastauksissaan verrattuna oppilaiden maantiedon arvosanoihin. 

Spearmanin korrelaatiokertoimen mukaan ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä 

(p-arvo = 0,000). Myös χ2-riippumattomuustestin mukaan ero on tilastollisesti 

erittäin merkitsevä, vaikka muuttujat eivät täytä kaikkia edellytyksiä, joten 

ohjelman tulisi hylätä hypoteesi helposti (Heikkilä 2008: 213). Tällä aineistolla 

voidaankin todeta, että mitä korkeampi kyselyyn vastanneen oppilaan 

maantiedon arvosana on, sitä monipuolisemmin hän on tarkastellut kehitysmaita 



55 
 

vastauksissaan. Ja puolestaan mitä alhaisemman arvosanan oppilas on 

maantiedosta saanut, sitä yksipuolisemmin hän on kuvaillut kehitysmaita 

kyselyssä. Suunta voidaan nähdä myös pylväsdiagrammista (Kuva 4). Tätä 

tulosta ei kuitenkaan voida pitää täysin luotettavana, sillä luokkakoot ovat hyvin 

pieniä varsinkin alimpien ja korkeimpien arvosanojen luokissa. Lisäksi 

tilastollisessa tarkastelussa selvisi, että tytöt ovat käsitelleet kehitysmaita poikia 

monipuolisemmin. Spearmanin korrelaatiokertoimen mukaan ero on tilastollisesti 

merkitsevä (p-arvo = 0,002). Poikia kuitenkin osallistui tähän tutkimuksen melko 

vähän, vain 23, joten myös tähän tulokseen tulee suhtautua varovaisesti ja 

muistaa, että tilastollinen testaamiseen vaaditaan tavallisesti noin 30 havainnon 

luokkakoot (Metsämuuronen 2010: 255). 

 

 

Kuva 4. Oppilaiden maantiedon arvosanan vaikutus siihen, kuinka monipuolisesti oppilas 

on kuvaillut kehitysmaita kysymyksissä 6 ja 9. (kts. liite 1) 

 

Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan ensin millaisia oppilaiden käsitykset 

kehitysmaista ja niiden sijainnista maailmassa ovat. Tämän jälkeen tarkastellaan 

oppilaiden käsityksiä kehitysmaiden tulevaisuudesta kehityksen näkökulmasta ja 

lopuksi käydään läpi, millaisena oppilaat ovat kokeneet kehitysmaaopetuksen 

peruskoulussa. 
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Tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi ja tulosten havainnollistamiseksi, 

tekstissä esitetään myös katkelmia oppilaiden alkuperäisistä vastauksista. 

Katkelmien tehtävänä on tuoda esiin sitä, kuinka tulosten päätelmät ovat 

syntyneet (Hirsjärvi ym. 2007: 228). Oppilaiden vastauksia ei ole muokattu, vaan 

ne esitetään alkuperäisessä muodossa. Anonymiteetin turvaamiseksi oppilaiden 

vastaukset esitetään ilman tunnistemerkkejä. 

 

10.1. Oppilaiden negatiivinen kuva kehitysmaista 
 

Oppilaat kuvailevat kehitysmaita lähinnä niiden ongelmien kautta. Suurin osa 

tutkimukseen osallistuneista oppilaista ei yhdistä kehitysmaihin lainkaan 

positiivisia asioita. Kehitysmaiden positiivisia puolia kuvailikin ainoastaan kaksi 

oppilasta. He kertoivat, kuinka kehitysmaiden ihmiset ovat kaikesta huolimatta 

onnellisia ja iloisia. Näissäkin vastauksissa oppilaat siis yhdistivät kehitysmaihin 

ongelmia, mutta etsivät niiden taustalta myös positiivisia asioita. Jokainen 

kyselyyn vastannut oppilas mainitsi vastauksissaan vähintään yhden 

kehitysmaiden ongelman. Useimmilla oppilailla ongelmien painottaminen säilyi 

koko kyselyn ajan ja vastauksissa käsiteltiin kehitysmaiden ongelmia hyvin 

monelta eri kantilta. 

”Kehitysmaasta mieleeni tulee valtio, jossa 

suurimmalla osalla ihmisistä on huono olla. Ruokaa ja 

juomaa on liian vähän tai ne ovat saastuneita. 

Asumukset muistuttavat enemmän tiili- tai 

pahvimajoja kuin sitä luksusasuntoa mihin esimerkiksi 

me Suomessa olemme tottuneet. Kehitysmaissa 

ihmiset tekevät iästä ja kyvyistä riippumatta paljon 

raskasta työtä ja saavat todella surkeata palkkaa. 

Kehitysmaissa riehuvat taudit ovat yleisiä ja 

kuolleisuus suurta. Koulutus on heille kuin pieni ihme.” 
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Kuvaan 5 on teemoiteltu oppilaiden käsityksiä kehitysmaista. Mainintojen 

lukumäärät voivat olla enemmän kuin vastaajien lukumäärä (=75), sillä 

taulukkoon on luokiteltu oppilaiden vastauksissa esiintyneet maininnat 

sisällönanalyysin teemoittelun pohjalta. Esimerkiksi, mikäli oppilas on kuvaillut 

kehitysmaita valtioiksi, joissa on pulaa ruuasta ja slummeja, on tuo vastaus 

teemoiteltu sisällönanalyysissa kahteen kertaan ”Huonot elinolot” -luokkaan, sillä 

se sisältää kaksi mainintaa huonoista elinoloista (Katso taulukko 2., s. 48).  

 

 

Kuva 5. Oppilaiden kehitysmaihin liittämät käsitykset teemoiteltuna mainintojen määrän 

mukaisesti. 

 

Kuvan 5 neljä ensimmäistä teemaa sisältävät kehitysmaiden ongelmia, joten 

voidaan todeta, että oppilaiden käsitykset ovat hyvin ongelmapainotteisia. 

Oppilaat mainitsivatkin kehitysmaiden ongelmat yhteensä 400 kertaa. 

Seuraavaksi tarkastellaan teema kerrallaan niitä käsityksiä, joita oppilaat liittävät 

kehitysmaihin. Ensin käsitellään taulukon järjestyksestä poiketen köyhyys, sillä 

oppilaiden käsitysten mukaan se on syynä muille ongelmille kehitysmaissa. 

Lisäksi köyhyys on ainoa luokka, johon on teemoiteltu ainoastaan suorat 
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maininnat kehitysmaiden köyhyydestä. Muihin luokkiin on otettu mukaan monia 

eri näkökulmia kyseisestä aiheesta.  

 

10.1.1. Köyhyys 

 

Yksittäisistä käsityksistä köyhyys liitettiin useimmin kehitysmaan käsitteeseen. 

Mainintoja köyhyydestä on 102 kappaletta. Lähes jokainen oppilas mainitsi 

köyhyyden vastauksissaan ja nekin oppilaat, jotka eivät maininneet köyhyyttä 

suoraan, viittasivat siihen jollain tapaa vastauksissaan. Mikäli oppilas oli 

maininnut vastauksissaan vain yhden kehitysmaiden ongelman, oli se 

poikkeuksetta köyhyys. Voidaankin todeta, että kaikki tutkimukseen osallistuneet 

oppilaat liittävät köyhyyden kehitysmaihin jollain tapaa. Köyhyydellä oppilaat 

tarkoittavat enimmäkseen yksilöiden köyhyyttä, mutta osa kuvaili myös valtion 

köyhyyttä.  

Ne oppilaat, jotka kuvailivat kehitysmaita lyhyesti, mainitsivat poikkeuksetta 

köyhyyden, mutta köyhyys mainittiin usein myös pitkissä ja kehitysmaita 

monipuolisesti tarkastelevissa vastauksissa. 

”Köyhä maa” 

”Köyhä kehittymätön maa” 

”Maa, jossa on pulaa puhtaasta vedestä, kunnollisista 

asuinpaikoista, köyhillä ihmisillä työpaikoista sekä 

koulutuksesta. Lisäksi kehitysmaissa on todella suuret 

erot rikkaiden ja köyhien välillä ja siksipä monet 

kehitysmaat ovat epätasa-arvoisia.” 

Epäsuorissa viittauksissa köyhyyteen viitattiin heikon talouden ja alhaisen 

hyvinvoinnin kautta. 

”Maita, joilla ei ole kunnollista taloutta. Maa joka on 

laajalti korruptoitunut. Maa joka on selvästi muiden 

maiden kehityksen jäljessä.”  
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”Maa, missä yleinen hyvinvointi on alhainen. Valtion 

palveluja ei välttämättä ole ja koulutus voi olla monelle 

pelkkä haave.” 

Köyhyys nähtiin usein muiden ongelmien syyksi. Oppilaat kuvailivat esimerkiksi, 

kuinka köyhyys on syy siihen, etteivät lapset pääse kouluun. Köyhyys yhdistettiin 

myös kehittymättömyyteen, huonoihin elinolosuhteisiin ja alkeellisuuteen. 

Oppilaat mainitsivatkin monia köyhyyteen liittyviä ongelmia, esimerkiksi pulan 

ruuasta ja vedestä, lapsityövoiman, huonon hygienian, slummit sekä 

puutteellisen terveydenhuollon.  

 

10.1.2. Huonot elinolot 
 

Huonojen elinolojen -luokkaan teemoiteltiin maininnat kehitysmaiden huonoista 

elinoloista (140 mainintaa), joiksi ymmärrettiin maininnat ruuan tai veden 

puutteesta, slummeista tai muista heikoista asumuksista, huonosta hygieniasta, 

heikosta terveydenhuollosta sekä suorat maininnat huonoista elinoloista 

(Taulukko 4). 

Taulukko 4. Huonoihin elinoloihin liitetyt käsitykset. 

Alaluokka Mainintojen 
määrä 

Ruuan tai veden puute 48 

Heikko terveydenhuolto ja vaarallisten 
sairauksien yleisyys 

32 

Huono hygienia 10 

Slummit ja muut heikot asumukset 10 

Suora maininta huonoista elinoloista 40 

Yhteensä 140 

 

Kehitysmaiden asukkaiden pula ruuasta tai vedestä tai jopa molemmista 

mainittiin yhteensä 48 kertaa. Ruoan laatua ei kuitenkaan maininnut kuin 
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muutama oppilas, oppilaat keskittyivät enemmän ruoan määrään ja sen 

riittävyyteen. Sen sijaan veden puutteen yhteydessä mainittiin usein hygienia ja 

erityisesti puhtaan veden puute. 

”Kehitysmaissa vallitsee nälänhätä. […] ei ole ruokaa 

tai vettä […]”  

”Puhdasta vettä ei ole riittävästi, […] ruoka ei ole 

monipuolista” 

Kehitysmaiden puutteellisen terveydenhuollon tai vaarallisten sairauksien 

yleisyys mainittiin 32 kertaa. Sairauksista erikseen mainittiin Ebola, malaria ja 

AIDS. Sairauksien yleisyyden lisäksi oppilaat kuvailivat terveydenhuollon 

vähyyttä tai toimimattomuutta. Puutteellista terveydenhuoltoa ei kuitenkaan 

kuvailtu sen tarkemmin, oppilaat ainoastaan totesivat, ettei terveydenhuolto ole 

kehitysmaissa kunnollista tai mainitsivat sairaaloiden vähyyden. Huono hygienia 

mainittiin 10 kertaa, mutta sitä ei yhdistetty sairauksiin kuin yhdessä 

vastauksessa.  

”Maa, joka ei ole kehittynyt esimerkiksi 

terveydenhuollon suhteen. […]” 

”[…] Ihmiset asuvat pääosin köyhissä asumuksissa ja 

terveydenhoito on huonoa”  

”[…] Hygieenisyys on myös altis sillä asunnoissa ei ole 

suihkuja. […]” 

Oppilaat uskovat kehitysmaiden asuntojen olevan pieniä ja heikkorakenteisia. 

Kaupunkeja ympäröivissä slummeissa asumisen uskotaan olevan tavallista. 

Kaikki maininnat (10 mainintaa) kehitysmaiden asutuksesta keskittyivät 

slummien ja hökkelikylien kuvailuun, yksikään vastaajista ei kuvaillut millaista 

esimerkiksi kaupunkien muilla alueilla asuminen voisi olla.  

”Kaupungit eivät ole siistejä, esim. slummeissa 

asuminen on yleistä. […]” 
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”Köyhät olotilat = Suuri osa ihmisistä asuu 

slummeissa […]” 

Osa oppilaista mainitsi huonot elinolot erikseen (40 mainintaa). He joko eivät 

listanneet muita kehitysmaiden ongelmia kuin köyhyyden ja huonot elinolot tai 

sitten he kokosivat elinoloja koskevat ongelmat yhteen ja tavallaan 

johtopäätöksenä totesivat, että kehitysmaiden ihmisten elinolosuhteet ovat 

huonot tai heikot. Huonoihin elinoloihin liitettiin edellä mainittuja ongelmia.  

Oppilaan maantiedon arvosana sekä huonojen elinolojen mainitseminen 

korreloivat tilastollisesti merkitsevästi (p-arvo = 0,01) χ2-riippumattomuustestin 

perusteella. Mitä korkeampi oppilaan maantiedon arvosana on, sitä 

todennäköisemmin hän on maininnut huonoihin elinoloihin teemoiteltuja 

käsityksiä.  

 

10.1.3. Epätasa-arvo 
  

Epätasa-arvon luokkaan (114 mainintaa) liitettiin maininnat 

ihmisoikeuskysymyksistä, lapsityövoimasta, puutteellisesta koulutuksesta, 

huonosta hallinnosta, korruptiosta sekä rikollisuudesta ja sodista (Taulukko 5). 

Taulukko 5. Epätasa-arvoon liitetyt käsitykset. 

Alaluokka Mainintojen 
määrä 

Ihmisoikeuskysymykset 22 

Lapsityövoima 12 

Puutteellinen koulutus 40 

Huono hallinto 8 

Korruptio 22 

Rikollisuus, konfliktit ja sodat 4 

Suora maininta epätasa-arvosta 6 

Yhteensä 114 
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Kehitysmaiden ihmisoikeuskysymykset mainittiin erikseen 22 kertaa. 

Ihmisoikeusongelmista oppilaat nimesivät vielä erikseen lapsityövoiman (12 

mainintaa) ja epätasa-arvon (6 mainintaa). Suurin osa oppilaista ei tarkentanut, 

millaista epätasa-arvoa tarkoittivat, mutta ne oppilaat, jotka tarkensivat epätasa-

arvon kohteita, puhuivat joko sukupuolten välisestä epätasa-arvosta tai 

tuloerojen synnyttämästä epätasa-arvosta. Lisäksi kaksi oppilasta mainitsi 

epätasa-arvoisuuden yhteydessä kastijärjestelmän.  

”Maa, joka ei pysty tarjoamaan sen kansalaisten 

perustarpeita ja jonka ihmisoikeudellinen tilanne on 

huono. […]” 

”[...] ei kunnon koulutusjärjestelmää (hyvät koulut 

kalliita) epätasa-arvoa miesten ja naisten välillä” 

Ne oppilaat, jotka mainitsivat lapsityövoiman, uskovat sitä olevan kehitysmaissa 

paljon. Oppilaat ajatelevat, että lasten on pakko olla töissä, jotta heidän 

perheensä pärjää taloudellisesti. Tästä syystä oppilaiden käsitysten mukaan 

monet lapset eivät pääse kouluun. Oppilaat eivät tarkastelleet lapsuutta muuten 

kuin koulun ja työnteon näkökulmasta, esimerkiksi lasten mahdollisuutta leikkiin 

tai turvalliseen lapsuuteen ei mainittu.  

”[…] Siellä on lapsityövoimaa, palkka on naurettavan 

pientä […]” 

”[…] lapset tekevät työtä koulunkäynnin sijaan.” 

”[…] Lapsetkin joutuvat raatamaan töissä siellä.” 

Puutteellinen koulutus kehitysmaissa mainittiin 40 kertaa. Erityisesti korostui se, 

ettei kaikilla lapsilla ole mahdollisuutta päästä kouluun, sillä perhe on liian köyhä 

ja lapsia tarvitaan kotona tai töissä. Varsinkin tyttöjen osalta koulutusta pidetään 

kehitysmaassa harvinaisena. Monista vastauksista heijastui käsitys siitä, että 

suurin osa kehitysmaiden lapsista jää ilman koulutusta. Osa myös kyseenalaisti 

kehitysmaiden koulutuksen laadun.  
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”[…] Koulutus voi olla ala-arvoista, sekä sitä eivät 

kaikki pääse edes yrittämään.”  

”[…] Opiskelu on jopa mahdotonta, sillä koulua ei ole 

ja jos on niin siihen ei ole varaa tai lapsi käy töissä 

elättääkseen perhettään ja itseään eikä ehdi 

koulunkäyntiin.” 

Kehitysmaiden kuvailussa huono hallinto mainittiin 8 kertaa ja korruptio 22 kertaa. 

Korruptio nähtiin hallinnon ongelmien syyksi ja liitettiin usein muihin rikoksiin. 

Oppilaat moittivat kehitysmaiden johtoa ja hallintoa huonoiksi verrattuna 

kehittyneiden maiden demokratiaan. Erikseen rikollisuus, konfliktit ja sodat 

mainittiin neljästi.  

”Kehitysmaiden perustuslait eivät ole toimivat, niitä ei 

noudateta ja/tai niitä ei valvota (korruptio 

mahdollinen), minkä seurauksena maalla on erinäisiä 

ongelmia (esim. tasa-arvo, työllisyys, toimeentulo). 

Kehitysmaan johto voi tavoitella vain tietyn ryhmän 

etua ja sorsia muita.” 

”[…] hallitus tai muu johto on huono eikä niillä ole 

oikeutta tärkeisiin luonnonvaroihin kuten öljyyn, jota 

voisi myydä. Korruptio ja rikollisuus paha ongelma, 

kun rikokset voivat olla helpoin tapa saada rahaa.” 

Epätasa-arvoon liittyvien teemojen mainitsemisen ja oppilaan maantiedon 

arvosanan välillä on tässä tutkimuksessa tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta 

χ2-riippumattomuustestin perusteella (p-arvo = 0,003). Mitä korkeampi oppilaan 

maantiedon arvosana on, sitä todennäköisemmin hän on maininnut epätasa-

arvon luokkaan teemoiteltuja aiheita. Arvosanan 8 saaneista yli puolet on 

maininnut aiheeseen liittyviä käsityksiä, kun taas arvosanan 6 saaneista kukaan 

ei ole liittänyt epätasa-arvoa kehitysmaihin. Kiitettävän arvosanan saaneista 

puolestaan yli 80 % on maininnut epätasa-arvoon liittyviä käsityksiä. 
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10.1.4. Kehittymättömyys 

 

Kehittymättömyys-luokkaan teemoiteltiin maininnat kehitysmaiden vähäisestä tai 

alkeellisesta teollisuudesta, avun tarpeesta, kehityksen puutteesta sekä halusta 

kehittyä. Yhteensä kehitysmaiden kehittymättömyys mainittiin 59 kertaa 

(Taulukko 6). 

Taulukko 6. Kehittymättömyyteen liitetyt käsitykset. 

Alaluokka Mainintojen 
määrä 

Vähäinen tai alkeellinen teollisuus 16 

Vertailu teollisuusmaihin 19 

Avun tarve 11 

Halu kehittyä 13 

Yhteensä 59 

 

Oppilaat ajattelevat kehitysmaiden teollisuuden olevan hyvin vähäistä, alkeellista 

tai vanhanaikaista verrattuna kehittyneiden maiden teollisuuteen (16 mainintaa). 

Joidenkin oppilaiden käsityksen mukaan kehitysmaissa ei ole lainkaan 

teollisuutta. Sen sijaan oppilaat uskovat maataloutta olevan kehitysmaissa 

runsaasti. Oppilaat eivät erikseen maininneet lainkaan eri teollisuuden aloja, joita 

kehitysmaissa voisi olla.  

”Joitakin tehtaita voisi viedä kehitysmaihin jotta 

ihmiset saisivat töitä.” 

Koska kehitysmaita pidetään vähemmän kehittyneinä, osa oppilaista korostaa 

niiden avun tarvetta (11 mainintaa) ja pyrkimystä kehittyä (13 mainintaa). 

Erityisesti teollisuusmaiden roolia avun antajana pidetään tärkeänä. Käsitys siitä, 

etteivät kehitysmaat pärjää ilman ulkopuolista apua on vahva. Oppilaiden 

käsityksiä siitä, kuinka kehitysmaita voitaisiin parhaiten auttaa, käydään läpi 

myöhemmin tässä työssä (kpl 10.3.3.). 



65 
 

”[…] Eivät pärjää omillaan ilman muiden maiden tukea 

esim. teollisuudessa.” 

”Maa, joka on "keskeneräinen". Valtio joka pyrkii 

kehittämään itseään monella eri tavalla.” 

Kehittymättömyyden kuvailun yhteydessä oppilaat vertasivat usein kehitysmaita 

teollisuusmaihin. Vertailua tehtiin yhteensä 19 kertaa. Teollisuusmaita pidetään 

normaalina ja tavallisena, ikään kuin tasona, johon kehitysmaiden tulisi pyrkiä. 

Raja kehitysmaiden ja teollisuusmaiden välillä nähtiin jyrkkänä. Erityisesti 

mainintoja siitä, kuinka kehitysmaat eivät ole kehittyneet vielä teollisuusmaiden 

kanssa samalle tasolle, on runsaasti. 

”Valtio jossa moni asia on huonommin; ihmisten 

hyvinvointi, talous, mahd. hallinto ynms. […]” 

”Maa, joka on muuta maailmaa jäljessä kehityksen 

kannalta. Maa ei ole kovinkaan rikas. Väestön olot, 

kuten ihmisarvot ja terveys saattavat olla surkealla 

tolalla.” 

 ”Teollisuusmaan vastakohta. […]” 

 

10.1.5. Alueiden ja luonnonolojen kuvailu 
 

Kehitysmaiden ongelmien lisäksi muutamat oppilaat mainitsivat niitä 

maantieteellisiä alueita, joilla kehitysmaat sijaitsevat (9 mainintaa) sekä näiden 

alueiden luonnonoloja (17 mainintaa). Luonnonoloista mainittiin useimmin 

kuivuus, kuumuus ja karu luonto. Sademetsät mainittiin ainoastaan kerran. 

Alueista mainittiin aina Afrikka. Tyypillisenä kehitysmaana pidetäänkin näiden 

mainintojen perusteella Afrikassa sijaitsevaa pinta-alaltaan suurta, kuumaa ja 

kuivaa valtiota. 
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”Mustat ihmiset, köyhyys, nälkä, kuivuus, […]” 

”[…] Köyhä maa jossain kaukana päiväntasaajan 

tuntumassa.”  

”Kehitysmaat valtioina ovat yleensä sellaisia, missä 

on esimerkiksi kuivuuden takia hankala kasvattaa 

mitään. […]” 

 

 

10.2. Käsitykset kehitysmaiden sijainnista maailmankartalla  


Oppilaiden käsityksissä on suuria eroja siinä, kuinka suuren osan maailman 

valtioista he yhdistävät kehitysmaan käsitteeseen. Kysymyksessä seitsemän 

(Liite 1) oppilaita pyydettiin värittämään maailmankarttaan kaikki ne valtiot, joiden 

he uskovat olevan kehitysmaita. Osa vastaajista on värittänyt kokonaisia 

maanosia, osa vain yhden tai kaksi valtiota Afrikasta. Kuvassa 6 on esitetty 

luokiteltuna oppilaiden värittämät kuvaukset siitä, missä kehitysmaat sijaitsevat.  

 

Kuva 6. Alueet, jotka oppilaat käsittävät kehitysmaiksi.  
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Käsitys siitä, että kehitysmaita sijaitsee Afrikassa, on oppilailla vahva, sillä 

maanosista Afrikka on ainoa, johon jokainen karttatehtävään vastannut oppilas 

on sijoittanut kehitysmaita. Toiseksi useimmin on väritetty valtioita Aasiasta, kun 

taas Latinalaisen Amerikan valtioita on otettu mukaan harvemmin. Aasiaan 

oppilaat sijoittivat kehitysmaita enimmäkseen Etelä-Aasiaan, Afrikassa ja 

Latinalaisessa Amerikassa kehitysmaita sen sijaan sijoitettiin tasaisesti ympäri 

maanosaa.  

Suurin osa oppilaista (19 oppilasta) sijoittaa kehitysmaita Afrikkaan, Aasiaan ja 

Latinalaiseen Amerikkaan, mutta kuitenkin niin, etteivät kehitysmaat kata kaikkia 

maanosan valtioita.  Kokonaisia maanosia sen sijaan on värittänyt 12 oppilasta. 

Näistä kahdeksan oppilasta on värittänyt Afrikan, kaksi oppilasta Afrikan ja 

Aasian ja kaksi oppilasta Afrikan, Aasian sekä Latinalaisen Amerikan. 

Taulukossa esitettyjen maanosien lisäksi kaksi oppilasta sijoitti kehitysmaita Itä-

Eurooppaan. Itä-Euroopasta väritettiin vain yksittäisiä valtioita. Kokonaisista 

maanosista puolestaan Pohjois-Amerikka väritettiin kerran ja Australia kahdesti. 

Kun tehtävässä 8 (liite 1) pyydettiin nimeämään kehitysmaita, kukaan ei 

kuitenkaan nimennyt Euroopan tai Pohjois-Amerikan valtioita tai Australiaa. Sen 

sijaan oppilaat saattoivat sijoittaa Aasian Pohjois-Amerikan tai Australian paikalle 

maailmankartalla, sillä sekä Australian että Pohjois-Amerikan värittäneet oppilaat 

olivat jättäneet Aasian värittämättä, mutta kuitenkin nimenneet Aasian yhdeksi 

kehitysmaaksi. 

Pyydettäessä nimeämään kehitysmaita oppilaat nimesivät kehitysmaiksi lähinnä 

Afrikan ja Aasian valtioita (Kuva 7). Kysyttäessä kehitysmaita Afrikan valtiot 

mainittiin 92 ja Aasian valtiot 60 kertaa. Aasian osista Lähi-idän valtioita mainittiin 

kymmenen kertaa. Muiden maanosien valtioita mainittiin huomattavasti 

vähemmän. Latinalaisesta Amerikasta Väli-Amerikan valtioita mainittiin 

seitsemän kertaa ja Etelä-Amerikan valtiot vain kerran. Kuvassa 7 on sijoitettu ja 

luokiteltu oppilaiden mainitsemat valtiot maailmankartalle sen mukaan, kuinka 

monta mainintaa ne ovat vastauksissa saaneet. Yli 20 mainintaa saivat Tansania 
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ja Intia, 11–20 mainintaa sai ainoastaan Namibia (12), muissa luokissa valtioita 

on huomattavasti enemmän. 

 

 

Kuva 7. Valtiot, jotka oppilaat nimesivät kehitysmaiksi, luokiteltuna mainintojen määrän 

mukaisesti. 

 

Afrikan valtioista Tansania sai selkeästi eniten mainintoja, yhteensä 24. Lisäksi 

runsaasti mainintoja saivat Namibia (12), Etiopia (9) ja Nigeria (8). Oppilaat 

nimesivät yhteensä 18 eri Afrikan valtiota kehitysmaaksi.  

Aasian valtioista puolestaan Intia mainittiin selkeästi eniten, yhteensä 22 kertaa. 

Muita valtioita mainittiin satunnaisesti. Useammin kuin kerran mainittiin 

Bangladesh (6), Nepal (4), Mongolia (3), Indonesia (3) ja Filippiinit (2). Yhteensä 

oppilaat mainitsivat kehitysmaiksi 16 eri Aasian valtiota sekä Lähi-Idän valtioita. 

Lähi-Idästä mainittiin Afganistan (4), Irak (3), Syyria (2) ja Iran (1). Etelä-

Amerikasta nimettiin Brasilia (1) ja Väli-Amerikasta Haiti (7) sekä Costa Rica (1).  
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Valtioiden lisäksi oppilaat nimesivät kokonaisia maanosia. Afrikka sai 15 

mainintaa, Aasia 6 ja Etelä-Amerikka sekä Latinalainen Amerikka kumpikin 

yhden. Kokonaisten maanosien mainintoja ei ole otettu huomioon kuvaa 7 

luotaessa. 

Pienen paikkakunnan koulun oppilaista huomattavan moni nimesi Tansanian 

yhdeksi kehitysmaaksi. Pienellä paikkakunnalla Tansania nimettiin 21 kertaa (50 

% koulun vastaajista) kehitysmaaksi kun taas kaupunkikoulun oppilaista sen 

nimesi vain 3 (9 %). Muiden valtioiden kohdalla vastaavaa hajontaa ei ollut, vaan 

molempien koulujen oppilaat nimesivät niitä tasaisesti. Esimerkiksi Intia mainittiin 

pienen paikkakunnan koulun oppilaiden vastauksissa 12 kertaa (29 %) ja 

kaupunkikoulun oppilaiden vastauksissa 10 kertaa (30 %). 

 

10.3. Kehitysmaiden tulevaisuus 
 

Oppilaiden käsityksiä kehitysmaiden tulevaisuudesta tarkastellaan selvittämällä 

ensin, kuinka oppilaat määrittelevät kehityksen. Tämän jälkeen selvitetään, mitkä 

tekijät oppilaat näkevät syyksi kehitysmaiden alhaiseen kehitykseen. Lopuksi 

vielä tarkastellaan niitä ratkaisuja, joita oppilaat ehdottavat kehitysmaiden 

tilanteen parantamiseksi.  

 

10.3.1. Käsitykset kehityksestä 
 

Oppilaiden käsitykset kehityksestä ovat melko samankaltaisia. Suurin osa 

maininnoista painottaa muutosta parempaan ja elinolojen kohentumista. Kuvassa 

8 on esitetty kuinka oppilaiden käsitykset kehityksestä jakautuivat eri teemoihin. 
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Kuva 8. Oppilaiden käsitykset kehityksestä. 

Useimmin oppilaat määrittelivät kehittymisen muutokseksi parempaan ja 

ongelmien vähenemiseksi (38 mainintaa). Monet eivät kuitenkaan määritelleet 

tarkemmin, mitkä ongelmat vähenevät tai mikä asia muuttuu. Tyypillisimmin 

oppilaat kuvailivatkin kehitystä seuraavasti:  

”Että jokin asia muuttuu parempaan suuntaan.” 

”Parannetaan jotain.”  

”Kehittyy se maa eteenpäin.”  

”Kehitys-sanasta tulee mieleen että maita voitaisiin 

kehittää paremmiksi.” 

Ne oppilaat, jotka olivat nimenneet tarkemmin kehityksen kohteita, kuvailivat 

lähinnä elinolojen kohenemista (32 mainintaa). Tällöin oppilaat liittivät erityisesti 

koulutuksen ja terveydenhuollon edistämisen kehitykseen. Oppilaat ajattelevat 

koulutuksen ja terveydenhuollon edistämisen parantavan ihmisten elinoloja mm. 

paremman terveyden, työpaikkojen ja sitä kautta yksilöiden tulojen kasvun 

myötä. Oppilaat kuvailivat kehitystä tulevaisuuteen tähtäävänä toimintana, jossa 

päämääränä on ihmisen parempi elämä. Moni myös asetti kehityksen 

päämääräksi teollistuneiden valtioiden nykyhetken.  
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”Sanasta kehitys tulee mieleen parempaan 

tulevaisuuteen tähtäävä edistyminen. Esim. 

perustetaan ilmaisia kouluja  lisää ns. kyvykkäitä 

ihmisiä, jotka työllistyvät.” 

”Kehityksestä tulee mieleen että kyseinen maa alkaa 

kehittyä eli kouluttautumismahdollisuuksia 

parannetaan, sairaanhoito kehittyy ja ihmisen elintaso 

kehittyy lähemmäs samanlaista kuin elämä 

normaalissa hyvin toimeentulevassa maassa.”  

Teollistuminen ja talouden tai teknologian kehitys liitettiin kehityksen 

määritelmään 16 kertaa. Oppilaat eivät kuitenkaan erikseen kuvanneet, millaista 

teollisuutta tai teknologiaa tarkoittavat tai millaisella teollisuudella kehitysmaat 

voisivat kehittyä. Teollistuminen liitettiin enemmänkin siihen, että teollisuuden ja 

talouden kasvun avulla kehitysmaat saisivat enemmän rahaa ja voisivat alkaa 

itse huolehtia itsestään. 

”Hyvinvoinnin paraneminen. Talous alkaa sujua 

paremmin ja rikastuminen. Alkaa pärjätä 

omavaraisemmin.”  

”Maa alkaisi taloudellisesti tuottamaan paremmin. 

Maalla olisi varaa uusin asioihin ja se alkaisi 

kehittymään.” 

Avustusten ja muiden maiden avun merkitys kehitysmaiden kehitykselle korostui 

kymmenessä vastauksessa. Avustuksia ja apua kuvattiin joko rahallisena apuna 

teollisuusmaista tai sitten konkreettisena työnä kehitysmaissa, kuten kaivojen, 

koulujen ja sairaaloiden rakentamisena. Tietotaidon viemisestä teollisuusmaista 

kehitysmaihin oli vain muutama maininta.  

”Kehityksestä minulle tulee mieleen valtio, joka on 

ollut/on pahassa tilanteessa, mutta on avustuksella 

lähtenyt kehittymään ja paranemaan” 
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10.3.2. Käsitykset kehityksen esteistä 

 

Syitä kehitysmaiden alhaiselle kehitykselle oppilaat etsivät sekä kehitysmaista 

itsestään että muusta maailmasta. Kuvassa 9 on esitetty luokiteltuna oppilaiden 

käsitykset siitä, mitkä ovat suurimpia esteitä kehitysmaiden kehittymiselle. Syitä 

kehityksen esteille oppilaat etsivät sekä kehitysmaista itsestään että muusta 

maailmasta. Kehitysmaiden omia kehityksen esteitä ovat oppilaiden käsitysten 

mukaan huonot elinolot, köyhyys, johtajat ja luonnonolot. Muun maailman 

vaikutus kehitysmaiden kehittymisen esteenä kuvataan avustusten vähäisyytenä 

ja epätasa-arvoisena maailmantaloutena. 

Suurimpana esteenä kehitysmaiden kehitykselle oppilaat pitävät niiden huonoja 

elinoloja (33 mainintaa). Huonojen elinolojen luokkaan teemoiteltiin 

sisällönanalyysissä koulutuksen puute (15 mainintaa), vaarallisten sairauksien 

yleisyys ja huono terveydenhuolto (9 mainintaa) sekä erilaiset konfliktit 

kehitysmaissa (9 mainintaa). 

 

 

Kuva 9. Oppilaiden käsitykset kehitysmaiden kehityksen esteistä luokiteltuna 

mainintojen määrän mukaisesti. 
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Vähäinen koulutus nähtiin syynä kehitysmaiden alhaiseen kehitykseen, koska 

tällöin ihmisten palkka jää alhaiseksi eivätkä he tiedä oikeuksistaan. Oppilaat 

kuvailevat, kuinka koulutuksen avulla ihmiset saavat ammatin ja voivat näin 

auttaa koko yhteiskuntaa kehittymään.  

”Ihmiset kehitysmaissa eivät pääse kouluun. Jos 

ihmiset pääsisivät, saisivat koulutuksen, niin niistä 

voisi tulla esim. lääkäreitä kehitysmaihin, joka 

edesauttaisi muiden hyvinvointia.” 

Pienen paikkakunnan koulun oppilaat mainitsivat lisäksi sairaudet syyksi 

kehitysmaiden tilanteeseen, mutta sitä, kuinka sairaudet kehitysmaiden 

tilanteeseen vaikuttavat, ei mainittu. Heikko terveydenhuolto nähtiin syyksi 

sairauksien yleisyyteen. Kaupunkikoulun oppilaat eivät maininneet sairauksia tai 

heikkoa terveydenhuoltoa lainkaan. Osa pienen paikkakunnan oppilaista yhdisti 

kuuman ilmaston sairauksien esiintyvyyteen. Lisäksi kuivuuden nähtiin 

haittaavan kehittymistä. Luonnonolot mainittiinkin kehityksen esteiksi 6 kertaa. 

Muutama oppilas mainitsi myös erilaiset konfliktit, kuten sodat, sisällissodat, 

väkivallan ja rikollisuuden kehityksen esteiksi, mutta näitäkään ei perusteltu 

tarkemmin. 

Huonojen elinolojen jälkeen toiseksi eniten kehityksen esteenä nähtiin köyhyys 

(30 mainintaa). Oppilaiden vastauksista kuvastui ajatus siitä, että köyhyydestä 

johtuen kehitysmailla ei ole varaa muutoksiin ja sitä kautta kehitykseen.  

”Maiden köyhyys. Aina ei ole varaa parantaa maan 

tilannetta, vaikka niin haluaisikin tehdä. Voi myös olla, 

ettei maan kansa halua/suostu muutokseen.”  

”No varmaankin yleisesti sanottuna huono elintaso. 

Kun ei ole mitään, on hankala lähteä kehittymään. 

Siihen tarvittaisiin muiden maiden apua PALJON.”  

Lisäksi osa oppilaista kokee kehitysmaiden johtajat ja hallinnon epätasa-

arvoiseksi ja korruptoituneeksi (13 mainintaa). Teollisuusmaiden antamien 
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lahjoitusten ei uskota päätyvän niille tarkoitettuihin kohteisiin, vaan korkeassa 

asemassa olevien uskotaan ottavan välistä ja suosivan muita samassa 

asemassa olevia. Oppilaiden käsitysten mukaan avustuksilla saatua rahaa ei siis 

käytetä valtion kehittämiseen vaan johtajien tai muuten korkeassa asemassa 

olevien hyvinvoinnin lisäämiseen.  

Teollisuusmaiden osuutta kehitysmaiden tilanteeseen tarkasteltiin sekä 

maailmantalouden (12 mainintaa) että avustusten vastahakoisen antamisen (15 

mainintaa) kautta. Osa oppilaista kuvailee maailmantalouden sortavan 

kehitysmaita erityisesti maksamalla raaka-aineista liian alhaista hintaa ja 

vaalimalla halpatuotantoa. Tällöin työntekijöiden palkat ovat alhaisia ja 

lapsityövoima yleistä. Oppilaat kuvailivat kuinka teollisuusmaiden taloutta 

edistetään kehitysmaiden kustannuksella. Muutaman oppilaan mielestä 

kehitysmaissa puolestaan ei ole lainkaan teollisuutta, joten ne eivät ole osa 

maailmantaloutta.  

”Ulkomaalaiset pitävät kehitysmaita "vallassaan".” 

”Bisnes ja suuret yritykset, jotka eivät halua noiden 

maiden kehittyvän, sillä kehityksellä koulutus 

parantuu ja koulutettu työntekijä on kalliimpi.” 

”Rahan puute ja lakisäädökset. Kehitysmaa voisi 

rikastua esim. viljaa tai muuta vastaavaa myymällä, 

mutta joidenkin maiden kohdalla elintarvikkeet eivät 

ole Euroopan lakisäädösten mukaan tarpeeksi 

hygieenisiä.”  

Maailmantalouden epätasa-arvon lisäksi oppilaiden käsitysten mukaan 

kehitysmaiden kehitystä haittaa avustusten vähyys. Syynä avustusten 

vähäisyydelle oppilaat mainitsevat teollisuusmaiden ihmisten epätietoisuuden 

kehitysmaiden tilanteesta ja haluttomuuden luopua omastaan. Muutama oppilas 

mainitseekin teollisuusmaiden ihmisten välinpitämättömyyden ja itsekkyyden 

suurimmaksi syyksi kehitysmaiden tilanteeseen.  
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”[…] Ihmiset eivät tiedä paljoa kehitysmaista, joten 

eivät osaa auttaa. Monet myös kokevat ettei asia 

"koske heitä".” 

”Ihmiset itse, koska emme osaa jakaa asioita ja pitäisi 

olla hyvä suunnitelma siihen.” 

 

10.3.3. Ratkaisuja kehitysmaiden ongelmiin 
 

Suurin osa tutkimukseen osallistuneista oppilaista oli sitä mieltä, että 

kehitysmaiden elinoloja voitaisiin parhaiten parantaa teollisuusmaiden 

organisoiman avun kautta. Teollisuusmaajohtoinen apu ja avustukset 

kehitysmaihin mainittiin ratkaisuiksi kehitysmaiden ongelmiin selkeästi eniten (69 

mainintaa). Avun lisäksi mainittiin koulutuksen kehittäminen (20 mainintaa).  

Avustuksilla oppilaat tarkoittavat enimmäkseen rahallista tukea teollistuneista 

maista, mutta myös ruoka-, vesi-, vaate- ja lelulähetyksiä. Eroja oli kuitenkin siinä, 

mihin avustukset kohdistettaisiin. Osan mielestä avustukset tulisi kohdistaa 

valtiolle ja toisten mielestä yksityisille henkilöille. Muutama oppilas myös kritisoi 

tätä näkökulmaa eikä pidä kehitysapua tulevaisuuden kannalta kestävänä 

ratkaisuna. 

”Lahjoittamalla rahaa” 

”Samalla tavalla kuin nykyisin, vietäisiin esim. 

jalkapalloja ja kirjoja lapsille, autettaisiin 

rakennustöissä ja ruoan hankkimisessa ja näitä 

lisättäisiin nykyistä enemmän” 

”[…] Rahan syytäminen länsimailta sen sijaan ei ole 

kestävä ratkaisu, vaikkakin välttämätöntä tällä 

hetkellä.” 

Lähetettävien avustusten lisäksi mainittiin myös paikan päällä toteuttava apu. 

Tällöin korostui infrastruktuurin kohentaminen kehitysmaissa, esimerkiksi 
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koulujen, sairaaloiden ja kaivojen rakentaminen. Yksittäisistä kohteista 

koulutuksen parantaminen ulkopuolisella avulla korostui. Koulutuksen 

parantaminen mainittiinkin ratkaisuksi kehitysmaiden ongelmiin 20 kertaa. 

Erityisesti uusien koulujen rakentamisen tarve korostui. Sen sijaan oppilaat vain 

harvoin mainitsivat, kuinka koulutus parantaisi kehitysmaiden tilannetta.  

”Rakentamalla kouluja, palkkaamalla sinne opettajia. 

Kirjat maksettaisiin ulkomailta” 

Kehitysmaiden omia toimia elinolojen parantamiseksi mainitsi vain muutama 

yksittäinen oppilas kaupunkikoulusta. Tällöin korostettiin kehitysmaiden hallinnon 

toimia, koulutuksen parantamista ja muutoksia esimerkiksi kehitysmaiden 

sosiaaliturvassa ja terveydenhuollossa.  

”Koulutuksen lisääntyminen ja mahdollisesti 

halventaminen. Samanlainen tuki kuin Suomessa on 

esim. veroja joilla alettaisiin ylläpitää kansan hyvin 

vointia. Toki suurella osalla ei ole rahaa maksaa 

veroja.”  

”Usein kehitysmaissa hallitus on jokseenkin mätä, 

esimerkiksi kidutus ja korruptio ovat yleisiä. Kun 

politiikka maassa on vakaata eikä tarvitse pelätä mitä 

puhuu ja tekee, on ihmisen mahdollista suunnata 

mielenkiintoaan opiskeluun ja valtion kehittämiseen. 

Koulutus on ratkaiseva tekijä yhdessä korkean 

sivistystason kanssa, kun mietitään ratkaisuja 

kehitysmaiden elinoloihin. […]” 
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10.4. Kokemukset kehitysmaaopetuksesta peruskoulussa 
 

Lähes kaikki oppilaat kertoivat saaneensa kehitysmaihin liittyvää opetusta 

peruskoulussa. Kuvassa 10 on esitetty prosentuaaliset jakaumat siitä, kuinka 

paljon oppilaat kokevat saaneensa kehitysmaihin liittyvää opetusta 

peruskoulussa. Oppilaat vastasivat kysymykseen tavallisimmin joko saaneensa 

kehitysmaihin liittyvää opetusta tai saaneensa opetusta, mutta vain vähän. Vain 

muutama oppilas kertoi saaneensa riittävästi kehitysmaihin liittyvää opetusta 

peruskoulussa. Aineistokoulut on esitetty kuvassa 10 erikseen, joten kuvasta 

voidaan nähdä, ettei oppilaiden kokemus kehitysmaaopetuksen määrästä 

vaihtele koulujen välillä. Myöskään χ2-testissä eroja ei esiintynyt. 

 

 

Kuva 10. Oppilaiden kokemus siitä, ovatko he saaneet kehitysmaihin liittyvää opetusta 

peruskoulussa. Vertailun mahdollistamiseksi kokemukset esitetään prosentuaalisena 

osuuksina koulujen vastaajista. 

 

Oppilaat liittivät useammin alakoulun kuin yläkoulun opetuksen kehitysmaihin. 

Alakoulusta mainintoja sai erityisesti Unicef-kävely ja muut teemapäivät sekä 

videot. Alakoulusta yksittäisistä oppiaineista mainittiin vain maantieto. 

Yläkoulussa kehitysmaita käsitellään oppilaiden mielestä eniten maantiedossa, 
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mutta oppilaat mainitsivat oppiaineista myös historian, yhteiskuntaopin ja 

englannin. Teemapäiviä ei yläkoulun osalta mainittu. Suurin osa vastaajista ei 

kuitenkaan kertonut mitään yksittäistä oppiainetta, jossa kehitysmaita olisi 

käsitelty. Vain muutama oppilas vastasi, ettei muista, että kehitysmaita olisi 

käsitelty lainkaan peruskoulussa. 

”Alakoulussa oli Unicef kävelyjä ja muita 

hyväntekeväisyys tapahtumia joissa avattiin silmiä 

sille, ettei kaikkialla ole yhtä hyvin asiat kuin 

Suomessa”  

”Kyllä. Maantiedossa ollaan jo ala-asteella sanottu 

jotain kehitysmaiden ilmastosta yms. Lisäksi kaikkien 

Unicef-tempauksien takia olemme katsoneet videoita, 

joissa kerrotaan kehitysmaassa asuvan perheen 

arjesta. Yläasteella yhteiskuntaopissa olemme 

sivuuttaneet hieman kehitysmaiden taloustilannetta ja 

kehitysyhteistyötä.”  

”Ei tule mieleen mitään, koulussa ei ole juurikaan 

puhuttu aiheesta” 

Kuvassa 11 on esitetty oppilaiden kokemukset kehitysmaaopetuksen kohteista. 

Kehitysmaista opetetaan peruskoulussa oppilaiden mukaan erityisesti niiden 

ongelmista ja huonoista elinoloista, kuten köyhyydestä, sairauksista, slummeista 

ja lapsityövoimasta. Kysyttäessä mitä oppilaalle on opetettu kehitysmaista, suurin 

osa vastaajista mainitsi kehitysmaiden ongelmat. Ongelmien lisäksi 

peruskoulussa on kiinnitetty oppilaiden mielestä huomiota kehitysmaiden avun 

tarpeeseen. Avun tarpeen yhteydessä on oppilaiden mukaan käsitelty 

kehitysapujärjestöjen toimintaa sekä kehitysyhteistyötä. Kaupunkikoulun oppilaat 

kokevat, että kehitysmaiden määrittelyä on käsitelty hieman enemmän kuin 

pienen paikkakunnan koulun oppilaat. Kehitysmaiden kulttuurista on opetettu 

peruskoulussa kaupunkikoulun oppilaiden mielestä jotain, mutta pienen 

paikkakunnan oppilaat eivät tätä maininneet. Pienen paikkakunnan koulun 
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oppilaat sen sijaan mainitsivat, että opetuksessa on käsitelty kehitysmaiden 

asemaa maailmankaupassa, siirtomaahistoriaa, luonnonvaroja tai vientituotteita. 

Kaupunkikoulun oppilaat eivät maininneet edellisiä lainkaan. 

 

Kuva 11. Oppilaiden kokemukset siitä, mitä asioita peruskoulussa kehitysmaista on 

opetettu. Prosenttiluku kertoo, kuinka suuri osa koulun vastaajista kertoi saaneensa ko. 

aiheesta opetusta peruskoulussa.  

 

Kehitysmaita käsitellään oppilaiden mukaan kuitenkin liian vähän peruskoulussa. 

Osan mielestä kehitysmaita käsitellään vain ohimennen suullisesta eikä niistä 

varsinaisesti opeteta mitään. Vain muutama oppilas kokee saaneensa 

peruskoulusta riittävästi tietoa kehitysmaista. Puutteita koetaan erityisesti 

tiedoissa kehitysmaiden todellisuudesta, arjesta, kulttuurista, ongelmista ja 

keinoista auttaa. 

”Mielestäni kehitysmaista täytyisi kertoa enemmän 

kouluissa ja opettaa kuinka voi itse auttaa.” 
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”Koulussa ei ole opetettu paljoa kehitysmaista. 

Alaluokilla kävimme maantiedossa hieman tätä läpi. 

Muissa aineissa esim. yhteiskuntaopissa olemme vain 

jutelleet välillä asiasta.” 

Oppilaat haluaisivat lisätietoa siitä, millaista on arki ja todellisuus kehitysmaissa. 

Oppilaat kokevat, etteivät tiedä kehitysmaiden todellista tilannetta ja uskovat, että 

heidän mielikuvansa kehitysmaista saattavat olla liian kärjistettyjä. Erityisesti 

kehitysapujärjestöjen mainontaa kyseenalaistetaan. Oppilaat toivovat lisää 

kouluopetusta aiheesta, sillä he kokevat, että koulussa annettu tieto vastaa 

todellisuutta ja näin vähentää oppilaiden mielestä heidän vääriä mielikuviaan. 

”[…] TV:ssä näkyy tiettyjen henkilöiden tarinoita, 

mutta ei kaikilla voi mennä niin huonosti.”  

”[…] Onko Afrikan tilanne oikeasti niin paha vai 

käyttääkö esim. Unicef hyväkseen yleensä 

ennakkoluuloja Afrikan tilanteesta, kun mainostaa liity 

kummiksi/lahjoittajaksi mainoksissa tai 

kamppanioissa?” 

”Haluaisin lisää opetusta kehitysmaista, haluaisin 

tietää kehitysmaiden ihmisten arkipäiväisestä 

elämästä lisää enkä vain ääritapauksia.”  

”[…] Onko käsitykseni kehitysmaista lähimainkaan 

oikea?” 

Kehitysmaiden arjen lisäksi muutama oppilas haluaisi tietää enemmän 

kehitysmaiden kulttuurista ja esimerkiksi siitä, ovatko ihmiset onnellisia. 

Joidenkin oppilaiden mielestä kehitysmaiden ongelmista puhutaan liikaa, jolloin 

muut aiheet jäävät vähemmälle huomiolle tai niitä ei käsitellä lainkaan. Toisaalta 

osa oppilaista toivoisi lisää tietoa kehitysmaiden ongelmista ja erityisesti siitä, 

kuinka kehitysmaita voitaisiin auttaa enemmän ja kannattavammin. Muutama 

oppilas haluaisi tietää, miksei kehitysmaiden tilanne parane avustuksista 
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huolimatta. Oppilaat haluaisivat myös tietää enemmän keinoja, kuinka he itse 

voisivat auttaa. Oppilaat haluaisivat tietää erityisesti vaihtoehtoja rahallisen avun 

antamiselle ja keinoja, kuinka he voisivat esimerkiksi kulutusvalinnoillaan auttaa 

kehitysmaiden ihmisiä omassa arjessaan. Rahan lahjoittamista kehitysmaihin 

vierastetaan, sillä oppilaat eivät usko, että taloudellinen apu menee perille. 

Muutama oppilas haluaisi itse matkustaa johonkin kehitysmaahan tekemään 

vapaaehtoistyötä.  

”Haluaisin tietää voisiko kehitysmaita auttaa 

jokapäiväisessä elämässä sen sijaan että liittyisi 

johonkin sponsoriksi, jolloin välikädet voivat ottaa sen 

avun mitä on halunnut antaa.”  

”Mitä minä voisin tehdä näin ruohonjuuritasolla? […]” 

”Haluaisin tietää enemmän niiden kulttuurista, koska 

se peittyy kehitysmaista toitotettavien ongelmien alle. 

[…]” 

 

 

11. TULOSTEN TARKASTELU JA POHDINTA 
 

Tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden kehitysmaakuva on hyvin 

ongelmapainotteinen ja korostaa länsimaiden auttajaroolia. Ongelmista oppilaat 

nostivat esiin erityisesti kehitysmaiden köyhyyden, huonot elinolot ja epätasa-

arvon. Köyhyyttä pidettiin näistä ongelmista suurimpana ja usein myös syynä 

muille ongelmille. Oppilaiden käsitysten mukaan kehitysmaissa on pulaa ruuasta 

ja vedestä, huono terveydenhuolto eivätkä kaikki lapset pääse kouluun. Raunio 

(2006: 33) on saanut hyvin samankaltaisia tuloksia. Ongelmia painottavat ja avun 

tarvetta korostavat käsitykset kehitysmaista ovat kehitysapujärjestöjen esittämän 

kuvan mukaisia (Raunio 2006: 33). Tällaiset käsitykset voivat johtua siitä, että 

sana kehitysmaa tulee mediassa esiin juuri kehitysavun ja kehitysyhteistyön 
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merkeissä. Nuoret eivät ehkä osaa liittää muita kehitysmaihin liittyviä uutisia 

kehitysmaakuvaansa, mikäli uutisessa ei nimenomaan mainita kyseessä olevan 

kehitysmaa (Raunio 2006: 38–39). 

Köyhyyden ja huonojen elinolojen korostuminen oppilaiden käsityksissä ei 

kuitenkaan ole yllättävää, sillä kehitysmaat tavallisesti määritellään juuri alhaisen 

bruttokansantulon ja matalan inhimillisen kehityksen indeksin perusteella 

(Koponen 2007b: 31, 35). Tosin, kuten suuri osa suomalaisista (Ulkoministeriö 

2015), myös tähän tutkimukseen osallistuneet nuoret yliarvioivat kehitysmaiden 

ongelmia. Esimerkiksi käsitykset siitä, ettei kehitysmaissa ole suihkuja tai etteivät 

tytöt pääse lainkaan kouluun, ovat huomattavasti negatiivisempia, kuin mitä 

todellisuus on (Ulkoministeriö 2015). 

Toisin kuin Rahkosen (2011: 38) tutkimuksessa, tähän tutkimukseen 

osallistuneet oppilaat eivät pitäneet kehitysmaiden suurimpina esteinä hallinnon 

heikkoutta, korruptiota tai sitä, ettei apu tavoita eniten tarvitsevia. Osa oppilaista 

mainitsi myös nämä tekijät, mutta suurimpina esteinä kehitysmaiden kehitykselle 

oppilaat näkivät köyhyyden ja siitä johtuvat huonot elinolot. Sen sijaan oppilaiden 

vastaukset olivat samankaltaisia Rahkosen (2011: 47) tulosten kanssa siinä, 

kuinka kehitysmaiden ongelmia voitaisiin ratkaista. Teollisuusmaiden 

organisoimaa apua, esimerkiksi kehitysyhteistyötä, pidetään tärkeänä ja 

erityisesti halutaan panostaa koulutukseen. Rahkosen (2011: 16) mukaan 

varsinkin nuoret uskovat koulutuksen ratkaisevan kehitysmaiden ongelmia. 

Koulutuksen korostuminen tämän tutkimuksen vastauksissa voi johtua myös 

siitä, että kysely toteutettiin koulupäivän aikana. 

 

11.1. Peruskoulun merkitys oppilaan kehitysmaakuvan rakentajana 
 

Oppilaiden ongelmapainotteinen kehitysmaakuva ei ole yllättävä, sillä sekä 

media (Raunio 2006: 24, Kilpiäinen 1981: 133), että tutkimukseen osallistuneissa 

kouluissa käytössä olevat maantiedon oppikirjat painottavat kehitysmaiden 

ongelmia. Myös opetussuunnitelmaan on kirjattu perusopetuksen maantiedon 
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opetuksen yhdeksi tavoitteeksi oppilaan taidon selostaa lyhyesti keskeisiä 

maailmanlaajuisia kehitysongelmia (Perusopetuksen… 2004). Tässä 

tutkimuksessa oppilaat kuvasivatkin runsaasti köyhyys- ja nälkäongelmaa, mutta 

väestönkasvua ei oppilaiden vastauksissa käsitelty, ainoastaan yksi oppilas 

mainitsi kehitysmaiden suuren syntyvyyden. Tämä on yllättävää, sillä 

kaupunkikoulussa käytössä oleva AVARA Amerikka -oppikirja tuo kehitysmaat 

esiin juuri väestönkasvua käsittelevässä kappaleessa. Myös pienellä 

paikkakunnalla käytössä olevassa KM Amerikka -kirjassa väestönkasvua 

käsitellään kehitysmaiden yhteydessä, vaikka kirja korostaakin enemmän 

kehitysmaiden huonoja elinoloja. Köyhyys- ja nälkäongelma saattavat korostua 

oppilaiden vastauksissa väestönkasvun sijaan siksi, että niitä käsitellään 

oppikirjojen lisäksi runsaasti mediassa, kuten kehitysapujärjestöjen toiminnassa 

ja mainonnassa. Esimerkiksi Punaisen ristin nälkäpäiväkeräys viittaa jo nimellään 

nälkäongelmaan (Punainen risti 2015). Tästä syystä köyhyyteen ja nälkään 

liittyvät kysymykset voivat olla oppilaiden arjessa väestönkasvua enemmän 

esillä, jolloin koulussa opetetuista asioista väestönkasvu on jäänyt niiden varjoon 

ja siten unohtunut. 

Muita oppikirjoissa mainittuja kehitysmaiden ongelmia oppilaat ovat kuvanneet 

vastauksissaan runsaasti. Koulujen vähäisyys, puutteellinen terveydenhoito, 

slummit, alhaiset palkat, suuri lapsikuolleisuus ja työttömyys esiintyvät sekä 

oppikirjoissa että useissa oppilaiden käsityksissä. Sen sijaan vain muutamat 

oppilaat ovat maininneet vastauksissaan monikansallisten yritysten toiminnan 

haitat kehitysmaissa tai vähäisten vientituotteiden määrän vaikutuksen valtion 

kehitykseen. Näitä aiheita on käsitelty oppikirjoissakin vain lyhyesti. Oppilaat 

ovatkin kuvanneet kehitysmaiden ongelmia selkeästi enemmän yksilön kuin koko 

yhteiskunnan näkökulmasta. Ainoastaan pienen paikkakunnan koulun oppilaat 

mainitsivat, että opetuksessa on käsitelty kehitysmaiden asemaa 

maailmankaupassa.  

Kummassakaan tässä tutkimuksessa käsitellyistä oppikirjoista ei käsitellä monien 

kehitysmaiden siirtomaahistoriaa. Mikäli kehitysmaita koskeva opetus on 

järjestetty vahvasti oppikirjoihin tukeutuen, mikä on melko tavallista (Tani 2004: 
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99), ei oppilaille välttämättä synny lainkaan käsitystä siitä, mitkä tekijät ovat olleet 

vaikuttamassa kehitysmaiden alhaisempaan kehitykseen verrattuna muuhun 

maailmaan. Historiallisen taustan opettaminen on kuitenkin tärkeää, sillä se 

antaa taustan alueiden erilaisuudelle ja osittain myös eriarvoisuudelle (Kilpiäinen 

1981: 137). Tässä tapauksessa oppilaat eivät kuvanneet kehitysmaiden 

historiallista taustaa lainkaan.  

Oppilaiden mielestä opetus kehitysmaista keskittyy peruskoulussa 

kehitysmaiden ongelmiin sekä avun tarpeeseen. Nämä samat aiheet korostuvat 

myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Perusopetuksen… 

2004). Vaikka suurin osa oppilaista kertoi saaneensa kehitysmaihin liittyvää 

opetusta koulussa, vain muutama koki tuon opetuksen olevan riittävää. Lisää 

tietoa oppilaat haluaisivat erityisesti kehitysmaiden arjesta, kulttuurista, 

ongelmista, keinoista auttaa ja todellisesta tilanteesta.  

Opetussuunnitelman (Perusopetuksen… 2004) perusteella kehitysmaita 

käsitellään enemmän yläkoulussa kuin alakoulussa, mutta oppilaiden mieleen on 

jäänyt paremmin alakoulun kehitysmaihin liittyvä opetus. Näihin alakoulun 

kehitysmaihin liittyviin opetustuokioihin yhdistyi oppilaiden muistoissa monesti 

koulun teemapäivä, esimerkiksi Unicef-kävely. Raunion (2006: 62) mukaan 

kehitysapujärjestöjen vierailu koulussa jääkin hyvin oppilaiden mieleen. Tässä 

tapauksessa kehitysapujärjestön materiaaleilla järjestetty Unicef-kävelyn 

voidaan ajatella vastaavan kehitysapujärjestön vierailua ja on jäänyt hyvin 

oppilaiden mieleen päivän poikkeuksellisen luonteen vuoksi. Pienen 

paikkakunnan koulun oppilaat kokevat saavansa enemmän tietoa kehitysmaista 

koulusta kuin mitä kaupunkikoulun oppilaat. Erityisesti ero näkyi koulun 

teemapäivien kohdalla. Vaikuttaa siltä, että pienen paikkakunnan koulussa on 

järjestetty kehitysmaihin liittyviä teemapäiviä kaupunkikoulua enemmän ja nuo 

teemapäivät ovat jääneet oppilaiden mieleen. Kaupunkikoulun teemapäivät 

puolestaan ovat ehkä liittyneet johonkin toiseen aiheeseen.  

Rahkosen (2011: 20) mukaan suomalaisten omakohtainen kokemus 

kehitysmaista esimerkiksi tuttavien tai lomamatkojen kautta on vähäistä, mutta 
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pienen paikkakunnan oppilaista jopa 40 % kertoo saaneensa tietoa kehitysmaista 

siellä käyneeltä tuttavaltaan. Pienen paikkakunnan koulusta muutaman vuoden 

välein järjestetyt opintomatkat Tansaniaan voivat olla syynä tähän korkeaan 

lukuun, sillä jopa puolet koulun vastaajista mainitsi Tansanian yhdeksi 

kehitysmaaksi. Raunion (2006: 63) mukaan pienikin kytkös kehitysmaihin avartaa 

nuoren kehitysmaakuvaa muihin nuoriin verrattuna. Tässä tutkimuksessa 

oppilaiden käsityksissä ei kuitenkaan ollut eroja eri koulujen välillä, joten kytkös 

Tansaniaan ei vaikuttaisi laajentavan oppilaiden kehitysmaakuvaa muuten kuin 

korostamalla Tansanian statusta kehitysmaana. 

Maantiedon yhdeksi tavoitteeksi on kirjattu perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa oppilaan kyky ymmärtää ihmisten elämän erilaisuutta eri puolilla 

maailmaa. Historiassa puolestaan käsitellään ”etelän ja pohjoisen 

vastakkainasettelua” (Perusopetuksen… 2004). Jo opetussuunnitelmassa 

tuodaan siis esiin eroja länsimaiden ja kehitysmaiden välillä. Myös oppikirjoissa 

tämä kahtiajako tuodaan esiin esimerkiksi kehitysmaiden määrittelyssä sekä 

erilaisissa vertailuissa teollisuusmaiden ja kehitysmaiden välillä. Tästä tai jostain 

muusta syystä johtuen, myös oppilaiden vastauksissa elämän erilaisuus 

länsimaissa ja kehitysmaissa korostui, sillä oppilaat kuvasivat enemmän eroja 

kuin yhteneväisyyksiä länsimaiden ja teollisuusmaiden välillä. Oppilaiden 

vastauksissa kuvastuikin etnosentrismi (Kerkman ym. 2004: 259), sillä 

kehitysmaihin liitettiin kaikista yli neljästäsadasta maininnasta vain kaksi 

positiivista kuvausta.  Kehitysmaat nähtiin alkeellisina, passiivisina ja jopa täysin 

länsimaiden vastakohtana. Länsimaat puolestaan nähtiin hyvänä ja oikeana, 

aktiivisena auttajana sekä sellaisena tasona, johon kehitysmaiden tulisi pyrkiä. 

Länsimaiden auttajarooli korostui oppilaiden vastauksissa, sillä esimerkiksi 

kysyttäessä keinoja kehitysmaiden tilanteen parantamiseksi, suurin osa kuvaili 

länsimaiden keinoja auttaa ja vain muutama oppilas mainitsi kehitysmaiden omia 

toimia. Kehitysmaiden sijoittaminen ”kaukaiseksi toiseksi” onkin länsimaissa 

tavallinen ajattelutapa (Tallon & McGregor 2014: 1407), jolloin negatiivisten 

stereotypioiden luominen on yleistä (Scollon & Scollon 1995: 159). Opetuksessa 

tulisi käsitellä myös elämän samankaltaisuutta eri puolilla maailmaa, jotta 
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oppilaat ymmärtäisivät, että eroista huolimatta ihmisten elämässä on myös paljon 

samaa riippumatta ihmisen asuinpaikasta. 

Etnosentrismi ja stereotyyppiset käsitykset kehitysmaista näkyivät oppilaiden 

kehitysmaiden kuvauksissa myös siinä, ettei kukaan oppilaista maininnut, että 

kehitysmaat voivat olla hyvinkin erilaisia. Kehitysmaat nähtiin yhtenä 

samanlaisena massana, jossa jokaisessa kehitysmaassa on samat ongelmat ja 

samanlaiset syyt näihin ongelmiin. Kehitysmaiden erilaisuutta ei käsitelty 

myöskään oppikirjoissa muuten, kuin Latinalaisen Amerikan osalta KM Amerikka 

-kirjassa. Kehitysmaat ovat kuitenkin hyvinkin erilaisia (Koponen 2007b: 30, 43).  

Tutkimuskouluissa käytössä olevissa oppikirjoissa on suuri ero siinä, kuinka 

tarkasti kirja kuvaa kehitysmaiden sijoittumista maapallolla. KM Amerikassa 

keskitytään vain Latinalaisen Amerikan kehitysmaihin, kun taas AVARA 

Amerikassa on karttakuva, jossa on esitetty kehitysmaat maailmankartalla. Tästä 

erosta huolimatta oppilaiden käsityksissä kehitysmaiden sijainnista maapallolla 

ei ollut koulujen välillä eroja. Tutkimukseen osallistuneilla oppilailla on vahva 

käsitys siitä, että kehitysmaat sijaitsevat juuri Afrikassa. Afrikan lisäksi Aasian, 

erityisesti Etelä-Aasian, valtioita yhdistettiin runsaasti kehitysmaan käsitteeseen. 

Afrikka ja Aasia korostuivat myös kysymyksessä, jossa oppilaiden tuli nimetä 

kehitysmaita, suurin osa oppilaista nimesi joko Afrikan tai Aasian valtioita. Mikäli 

valtioita luokitellaan inhimillisen kehityksen indeksin perusteella, 

kehittymättömimmät valtiot sijaitsevat Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja 

Etelä-Aasiassa (Hodder 2000: 8). Myös OECD:n kehitysmaiden luokittelussa 

(kts. kuva 1, s. 24) vähiten kehittyneet valtiot sijaitsevat Afrikan keskiosissa ja 

Etelä-Aasiassa (OECD 2015a). Tutkimukseen osallistuneet oppilaat näyttävät 

siis liittävän kehitysmaan käsitteeseen lähinnä kaikista kehittymättömimpiä 

valtioita. Samanlaisia tuloksia on saanut myös Raunio (2006: 34–35).  

Oppikirjojen sisällön perusteella olisi kuitenkin voinut odottaa, että Latinalaisen 

Amerikan valtioita olisi kuulunut enemmän oppilaiden kehitysmaakuvaan, sillä 

kehitysmaita käsitellään oppikirjoissa hyvin vahvasti Latinalaisen Amerikan 

valtioiden yhteydessä. Kuitenkaan joka kolmannen tutkimukseen osallistuneen 

oppilaan kehitysmaakuvaan eivät kuulu Latinalaisen Amerikan valtiot lainkaan. 
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Tämä viittaa siihen, että oppilaat saavat enemmän tietoa kehitysmaista jostain 

muualta, kuin maantiedon oppikirjoista, eivätkä oppilaat muista oppikirjojen 

sisältöä enää muutaman vuoden kuluttua.  

Kehitystä ei oppikirjoissa määritelty, joten oppilaat ovat joko muodostaneet 

määritelmän kehityksen käsitteelle arkitiedon tai opettajan antaman tiedon 

perusteella. Suurin osa oppilaista kuvaili kehitystä muutoksena parempaan ja 

elinolojen parantumisena. Koposen (2007c: 56) mukaan kehitystä ovatkin juuri 

muutokset, jotka johtavat ihmisten parempaan elämänlaatuun. Suuri osa 

oppilaista ei kuitenkaan kuvannut kovin tarkasti, mitä tarkoittavat muutoksella 

parempaan. Joko he eivät jaksaneet enää kirjoittaa tai miettiä, sillä kysymys oli 

kyselyn loppupuolella, tai sitten oppilaat eivät osanneet kuvata tarkemmin 

kehityksen kohteita. Joten vaikka käsityksen määrittely onkin samankaltainen 

kuin Koposella (2007c: 56), viittaavat lyhyet ja jopa ympäripyöreät vastaukset 

siihen, että kyseessä olisi oppilaiden arkikäsitys (Sormunen 2004: 58).  

Tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaakin siltä, että koulu ei ole nuoren 

ensisijainen kehitysmaita koskevan tiedon lähde. Oppilaat itse pitävät mediaa 

tärkeimpänä kehitysmaatietouden lähteenään sekä tämän tutkimuksen että 

Raunion (2006: 62) selvityksen perusteella. Kouluopetusta pidetään toiseksi 

tärkeimpänä kehitysmaita koskevana tiedon lähteenä, Cantellin (2011: 12) 

mukaan maantieteen kouluopetus ja oppikirjat ovatkin nuorten mielestä tärkeitä 

alueellisen tiedon lähteitä.  Oppilaiden käsityksistä kuitenkin kuvastuu se, että 

osa kehitysmaita koskevasta tiedosta on hankittu jostain muualta kuin koulun 

opetuksesta eikä kaikki opetus ole muuttanut oppilaiden käsityksiä. Oppilaiden 

kehitysmaakuva heijastelee valtakulttuurin kehitysmaakuvaa, sillä kehitysmaiksi 

ymmärrettiin lähinnä OECD:n luokittelun vähiten kehittyneitä maita ja 

kehitysmaita kuvaillessa oppilaat kuvailivat juuri vähiten kehittyneisiin maihin 

liittyviä ongelmia. Oppilaiden käsityksissä ja oppikirjojen sekä 

opetussuunnitelman painotuksissa on suuria eroja erityisesti väestönkasvun 

sekä Latinalaisen Amerikan osalta.  
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Kouluopetuksen tulisi kuitenkin toimia perustana oppilaiden kehitysmaakuvalle 

(Raunio 2006: 45), sillä median luoma kehitysmaakuva on hyvin niukka, 

yksipuolinen ja stereotyyppinen (Raunio 2006: 24). Vaikka kehitysmaa käsitteenä 

on hyvin monimutkainen (Koponen 2007b: 30) eikä kaikkia opetuksen aiheita 

voida esittää yksinkertaistamatta niitä runsaasti (Fennes & Hapgood 1997: 62), 

tulisi kehitysmaita kuitenkin käsitellä perusopetuksessa mediaa 

monipuolisemmin. Perusopetuksen tulee luoda oppilaalle selkeä runko maailman 

alueista, johon mediasta saatuja tietoja voidaan liittää (Rikkinen 1977: 7). Mikäli 

oppilaat tukeutuvat käsityksissään ainoastaan median luomaan 

kehitysmaakuvaan, jää heiltä ymmärtämättä esimerkiksi kehitysmaiden 

erilaisuus ja kehitysmaiden positiiviset puolet. Näitä asioita tulisi peruskoulun 

kehitysmaaopetuksessa painottaa entistä enemmän. Opetuksen tulisi keskittyä 

kehitysmaiden osalta muuhunkin kuin vain kehitysmaiden ongelmiin, 

käsittelemmehän länsimaitakin monesta eri näkökulmasta. Esimerkiksi 

kehitysapujärjestöjen mainontaa tulisi tarkastella opetuksessa, jotta oppilaille 

syntyisi ymmärrys siitä, ettei todellisuus kehitysmaissa ole ainoastaan köyhyyttä 

ja huonoja elinoloja, vaan myös kehitysmaissa ihmisillä voi olla mahdollisuus 

koulutukseen, työntekoon ja onnelliseen elämään, aivan kuten länsimaissakin. 

Osa oppilaista itsekin kaipaa sekä tämän tutkimuksen että muiden selvitysten 

(Raunio 2011: 39, Aaltonen & Maasilta 1987: 113) perusteella tällaista tietoa. 

Oppilaat kokevat, etteivät tiedä, kuinka kehitysapujärjestöjen mainontaan tulisi 

suhtautua, totena vai liiallisena kärjistyksenä. Kaikki oppilaat eivät myöskään 

osaa kyseenalaistaa lainkaan median tai oppimateriaalien stereotyyppisiä 

näkökulmia (Cantell 2011: 5), joten oppilaita tulisi ohjata kriittiseen tarkasteluun. 

Tämän tutkimuksen oppilaat suhtautuivat selvästi oppimateriaaleihin 

kritiikittömästi ja kokivat, että koulussa opetetaan totuus. 
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11.2. Tutkimuksen eettisyys, luotettavuus ja jatkotutkimukset 
 

Tutkijan tulee pohtia tutkimuksensa luotettavuutta ja eettisyyttä, sillä tutkimuksen 

tekoon liittyy monia eettisiä kysymyksiä (Hirsjärvi ym. 2007: 23). Tässä työssä 

tutkimuksen eettisyys on pyritty takaamaan koko tutkimuksen teon ajan. 

Erityisesti huomiota on kiinnitetty niihin seikkoihin, joita Hirsijärvi ym. (2007: 24, 

26–27) ovat esittäneet vaatimuksina eettisesti hyvälle tutkimustyölle. Ensinnäkin 

tutkimukseen osallistuminen on perustunut vapaaehtoisuuteen. Lupa 

tutkimukseen on kysytty sekä tutkimukseen osallistuneiden koulujen rehtoreilta 

että jokaisen oppilaan huoltajalta. Luvan saatuaan oppilaat ovat voineet vielä itse 

päättää, haluavatko osallistua tutkimukseen vai eivät. Aineistoa käsiteltäessä, 

tulkittaessa ja tuloksia esitettäessä vastaajien anonymiteetistä on pidetty huoli. 

Myös aineiston käsittely ja tulkinta on raportoitu yksityiskohtaisesti eikä tuloksia 

ole kaunisteltu tai yleistetty kritiikittömästi. Lisäksi tutkielmaa kirjoitettaessa on 

noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä ja vältetty epärehellisyyttä kaikissa 

tutkimuksen teon vaiheissa.  

Koska aineisto tässä tutkimuksessa on suhteellisen pieni, ei tuloksia voida 

yleistää koskemaan esimerkiksi kaikkia suomen yhdeksäsluokkalaisia ja 

tilastollisiin analyyseihin tulee suhtautua varauksella. Lisäksi tutkimukseen 

osallistuneista oppilaista suuri osa on saanut maantiedosta hyvän tai kiitettävän 

arvosanan edellisessä todistuksessa, joten myös vääristynyt jakauma 

koulumenestyksen suhteen on voinut vaikuttaa tuloksiin. Toisaalta tulokset ovat 

pääpiirteissään hyvin samankaltaisia esimerkiksi Raunion (2006) selvityksen 

kanssa, joten tuloksia voidaan pitää melko luotettavina ainakin tutkimuskoulujen 

osalta. 

Tätä tutkimusta tehdessä olisi voitu ottaa enemmän selvää koulujen 

kehitysmaaopetuksesta, esimerkiksi opettajia haastattelemalla. Näin olisi saatu 

selville, johtuvatko pienet erot eri koulujen oppilaiden käsityksissä koulussa 

järjestetystä opetuksesta vai jostain muusta. Myös opetuksen merkityksestä 

oppilaiden kehitysmaakuvalle olisi näin saatu varmempi kuva.  
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Kehitysmaita käsitellään yläkoulun maantiedossa lähinnä seitsemännellä 

luokalla. Olisikin mielenkiintoista selvittää, kokevatko seitsemäsluokkalaiset, että 

kehitysmaita opetetaan peruskoulussa enemmän kuin mitä yhdeksäsluokkalaiset 

nyt tässä tutkimuksessa muistavat. Myös erot eri koulujen välillä tai eri 

opetusmateriaalien vaikutukset voisivat tulla seitsemäsluokkalaisten käsityksiä 

tutkittaessa selkeämmin näkyviin, sillä voi olla, etteivät yhdeksäsluokkalaiset 

enää muista, mitä seitsemännellä luokalla kehitysmaista on opetettu, jolloin 

yhdeksäsluokkalaisten käsitykset rakentuvat enemmän muista lähteistä saadulle 

tiedolle. 

Lisäksi etukäteen olisi voitu ottaa selvää koulujen kehitysmaapainotuksia ja 

vertailla sellaista koulua, jossa kehitysmaita käsitellään paljon, sellaiseen, jossa 

kehitysmaita käsitellään vain opetussuunnitelman vaatima määrä. Raunion 

(2006: 62) mukaan opettajan aktiivisuudella on suuri vaikutus siihen, kuinka 

monipuolisesti kehitysmaita koulussa käsitellään. Koulujen valinta kunnan koon 

mukaan oli sinänsä turha. Toisaalta tässä tutkimuksessa pienen paikkakunnan 

koulussa kehitysmaita käsitellään ilmeisesti selvästi kaupunkikoulua enemmän, 

ainakin oppilaiden oman kokemuksen ja koulujen opetussuunnitelmien 

perusteella. Tämän tutkimuksen perusteella oppilaiden käsityksissä ei 

kuitenkaan ollut eroa koulujen välillä, joten voi olla, ettei koulujen 

kehitysmaaopetuksen painotuksissa todellisuudessa ole suurta eroa tai sitten 

koulussa järjestetty kehitysmaaopetus joko ei vaikuta oppilaiden käsityksiin tai 

vain vahvistaa jo olemassa olevia käsityksiä. 

Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että oppilaiden yksipuolinen 

kehitysmaakuva johtuu sekä median luomasta kuvasta että sitä vahvistavasta 

tavasta käsitellä kehitysmaita perusopetuksessa. Jatkossa tulisikin selvittää, 

millaisilla opetusmenetelmillä ja oppimateriaaleilla oppilaiden kehitysmaakuvaa 

voitaisiin ohjata realistisempaan suuntaan ja kuinka perusopetus voisi parhaiten 

toimia stereotyyppisten ja etnosentristen käsitysten murtajana. 
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12. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tutkimukseen osallistuneilla oppilailla on ongelmia painottava ja yksinkertaistettu 

kuva kehitysmaista. Kehitysmaiksi ymmärretään lähinnä OECD:n (2015a) 

luokittelun vähiten kehittyneet valtiot. Oppilaat eivät tuoneet lainkaan esille 

kehitysmaiden välisiä tai sisäisiä eroja. Lisäksi ainoastaan kaksi oppilasta kuvasi 

kehitysmaiden positiivisia puolia. Tämä ei ole yllättävää, sillä myös 

opetussuunnitelman, oppimateriaalien ja median luomat kuvat kehitysmaista 

painottavat ongelmia. Tieto siitä, etteivät oppimateriaalit luo realistista kuvaa 

kehitysmaista, on tärkeää opettajalle. Tiedostaessaan tämän, opettaja voi ottaa 

opetukseensa mukaan asioita myös oppimateriaalien ulkopuolelta. 

Oppilaiden kuvaamat kehitysmaiden ongelmat ovat niitä, joita vähiten 

kehittyneissä kehitysmaissa esiintyy. Hyvin maantiedossa menestyvillä oppilailla 

on monipuolisempia käsityksiä kehitysmaista kuin heikommin menestyvillä. Osa 

oppilaista kykenee tarkastelemaan kehitysmaita monipuolisesti, esimerkiksi 

etsimään syitä kehitysmaiden köyhyydelle monesta eri näkökulmasta. Toisaalta 

joidenkin oppilaiden kehitysmaakuva jää hyvin yksipuoliseksi. Tällöin oppilas 

tavallisesti ajattelee, että kehitysmaat ovat köyhiä ja sijaitsevat Afrikassa.  

Maantiedon oppikirjojen sisällöissä olevat erot eivät tämän tutkimuksen 

perusteella näytä vaikuttavan oppilaiden käsityksiin. Tutkimuksen tulokset 

viittaavat siihen, ettei koulu ole oppilaiden ensisijainen kehitysmaita koskevan 

tiedon lähde, vaan oppilaat saavat eniten tietoa kehitysmaista median 

välityksellä. Toisaalta sellaiset asiat, jotka kehitysmaista jätettiin käsittelemättä 

opetussuunnitelmassa ja oppikirjoissa, esimerkiksi kehitysmaiden erilaisuus tai 

elämän samankaltaisuus kehitysmaissa ja länsimaissa, jäivät puuttumaan myös 

oppilaiden käsityksistä. Kehitysmaaopetukseen kaivattaisiinkin muutosta, jotta 

oppilaille muodostuisi monipuolisempi kuva erilaisista kehitysmaista. 

Negatiivisten käsitysten lisäksi oppilaiden kehitysmaakuvassa korostuu 

länsimaiden auttajarooli. Sen sijaan maailmantalouden epätasa-arvo näkyy vain 

muutaman oppilaan käsityksissä ja esimerkiksi monien kehitysmaiden 

siirtomaahistoriaa oppilaat eivät kuvanneet lainkaan. Vaikka kehitysmaa 
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käsitteenä onkin itsessään negatiivinen (Raunio 2006: 63), tulisi koulussa 

käsitellä kehitysmaita myös muuten kuin ongelmien kautta. Media luo 

kehitysmaista hyvin ongelmapainotteista kuvaa (Raunio 2006: 24), joten koulun 

tehtävänä tulisi olla monipuolisemman ja realistisemman kehitysmaakuvan 

luominen. Kehitysmaakuvan monipuolistamiseen tarvitaan muutoksia sekä 

opetussuunnitelman että oppimateriaalien sisältöihin. Ilman kunnollista ja 

monipuolista opetusta, oppilaiden kehitysmaakuvan syy-seuraussuhteet voivat 

jäädä hatariksi. Kehitysmaat ovat paljon muutakin kuin köyhyyttä ja huonoja 

elinoloja.  
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LIITTEET 

LIITE 1 

 
Kysely kehitysmaihin liitetyistä käsityksistä 

 

Tämän kyselyn tarkoituksena on tarkastella sinun käsityksiäsi kehitysmaista. On 

tärkeää, että vastaat kyselyyn sen mukaan, mikä oma käsityksesi asiasta on. 

Vastauksesi on minulle tärkeä, vaikka et tietäisi asiasta kovinkaan paljoa. Etene 

numerojärjestyksessä ja vastaa jokaiseen kysymykseen.  

Voit jatkaa vastauksiasi tarvittaessa paperin kääntöpuolelle. Merkitse tällöin 

vastauksesi eteen sen kysymyksen numero, jonka vastausta jatkat. 

 

Taustatiedot  

1. Sukupuoli: (Ympyröi)   

a) Tyttö  b) Poika 

 

2. Koulu: ______________________________________________ 

 

3. Maantiedon arvosanasi: ________________________________ 

 

 

4. Oletko asunut muualla kuin Suomessa? 

a) Kyllä, missä ja kauanko _______________________________ 

b) En 

 

5. Oletko vieraillut Euroopan ulkopuolella?  

a) Kyllä, missä ________________________________________ 

b) En 
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Kehitysmaiden määrittelyä  

6. Mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen sanasta kehitysmaa?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

7. Väritä karttaan valtiot, jotka mielestäsi ovat kehitysmaita?  

 

 
 

8. Luettele kolme valtiota, jotka ovat kehitysmaita.  
 
1) ________________________ 
 
2) ________________________ 
 
3) ________________________ 

 

9. Kuvaile, millaisia kehitysmaat mielestäsi ovat? Mainitse vähintään kolme 

asiaa. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Tiedonlähteet  

10. Arvioi tietojasi kehitysmaista. Ympyröi sopivin vaihtoehto. 

1) En tiedä kehitysmaista juuri mitään 

2) Tiedän kehitysmaista hyvin vähän 

3) Tiedän kehitysmaista jonkin verran 

4) Tiedän kehitysmaista melko paljon 

5) Tiedän kehitysmaista todella paljon 

 

 

11. Mistä saat tietoa kehitysmaista? Valitse alla olevasta listasta itsellesi 

tärkeimmät tiedonlähteet ja numeroi ne. 1 = eniten tietoa, 2 = toiseksi eniten 

tietoa, 3 = kolmanneksi eniten tietoa ja niin edelleen. Voit valita niin monta 

tiedonlähdettä kuin koet tarpeelliseksi.  

 

___ Uutislähetykset  

___ Television ajankohtaisohjelmat 

___ Sanoma- ja aikakauslehdet 

___ Sosiaalinen media, esim. Facebook 

___ Blogit 

___ Oppikirjat 

___ Kouluopetus 

___ Koulun teemapäivät 

___ Kehitysapujärjestöt, esim. Unicef 

___ Kehitysapuun liittyvät tapahtumat, esim. Nenäpäivä 

___ Perhe  

___ Ystävät 

___ Kehitysmaissa käyneet tutut 

___ Kehitysmaissa asuvat/asuneet tutut 

___ Jokin muu, mikä: ____________________________________ 

 

 

12. Oletko aktiivisesti mukana jossain kehitysmaihin liittyvässä toiminnassa? 

a) Kyllä, millaisessa _________________________________________ 

b) En 
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13. Onko sinulle opetettu koulussa kehitysmaihin liittyviä asioita? Mitä?  

Mieti koko peruskoulua ja kaikkia oppiaineita.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Kehitys 

12. Joskus puhutaan kehitysmaiden kehittymisestä. Mitä sinulle tulee 

ensimmäisenä mieleen sanasta kehitys? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

14. Mitkä tekijät mielestäsi estävät eniten kehitysmaiden kehittymistä?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

15. Kuinka kehitysmaiden elinoloja voitaisiin mielestäsi parantaa?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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16. Millaisia asioita haluaisit vielä tietää kehitysmaista? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

17. Tuleeko mieleesi vielä jotain, mitä haluaisit sanoa kehitysmaista? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Kirjoita tähän vielä nimesi ja luokkasi mahdollisia lisäkysymyksiä ja 

haastatteluja varten. Näitä tietoja ei käytetä muuhun kuin haastatteluun 

kutsumista varten.  

 

Nimi: _____________________________________ Luokka: ________ 

 

 

Kiitos osallistumisestasi!  
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LIITE 2  

 
Hei, 

Olen Elina Keskitalo ja opiskelen maantiedettä Oulun yliopistossa. Tutkin pro 

gradu -opinnäytetyössäni yhdeksäsluokkalaisten käsityksiä kehitysmaista ja 

kouluopetuksen vaikutusta näihin käsityksiin. Tutkimustani varten teen 

yhdeksäsluokkalaisille kyselyn, jossa kartoitan heidän käsityksiään 

kehitysmaista. Jotta saan kattavan aineiston tutkimustani varten, on tärkeää, että 

mahdollisimman moni 9A ja 9C-luokkien oppilaista vastaa kyselyyn. Tutkimus on 

luottamuksellinen eikä tietoja vastaajien henkilöllisyydestä anneta kolmansille 

osapuolille. 

Kyselyn lisäksi pyydän myöhemmin muutamia oppilaita haastatteluun, jossa 

esitän lisäkysymyksiä kyselyn pohjalta. Myös haastattelut ovat luottamuksellisia.  

Kysely järjestetään Haapajärven yläkoulussa perjantaina 13.3. oppituntien 

aikana ja se kestää noin puoli tuntia. 

Koska tutkimukseni kohderyhmä koostuu alaikäisistä, tarvitsen teidän huoltajien 

luvan aineistoni keräämiseen. Toivon, että jokainen oppilas saa luvan osallistua. 

Jos kuitenkaan et halua antaa lupaa tutkimukseen osallistumisesta, palautathan 

siitä huolimatta lomakkeen alaosan oppilaan biologian ja maantiedon opettajalle. 

Mikäli haluat lisätietoja tutkimuksesta, voit olla minuun yhteydessä sähköpostitse 

elina.keskitalo@student.oulu.fi 

 

Kiitoksia yhteistyöstä! 

Elina Keskitalo 

Maantieteen laitos 

Oulun yliopisto 

 

 

Annan oppilaalle  _________________________________________ (nimi) 

luvan osallistua pro gradu -tutkimukseen koskien yhdeksäsluokkalaisten 

käsityksiä kehitysmaista. 

 

______________________________________________________ 

Päivämäärä ja huoltajan allekirjoitus 

mailto:elina.keskitalo@student.oulu.fi
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LIITE 3 

Oppilaiden kokemus siitä, mistä he saavat tietoa kehitysmaista. Prosenttiosuudet 

kertovat, kuinka suuri osuus vastaajista kokee saavansa ko. tiedonlähteestä 

tietoa kehitysmaista. Eri luokat on taulukossa erotettu taustaväreillä.  

 

Luokka 

 

Tiedonlähde 

 

Kaupunkikoulu 

Pienen 
paikkakunnan 
koulu 

M
e

d
ia

 

Uutiset 91 % 83 % 

Television 
ajankohtaisohjelmat 

66 % 71 % 

Sanoma- ja aikakauslehdet 63 % 71 % 

P
e

ru
s
k
o

u
lu

 Oppikirjat 50 % 62 % 

Kouluopetus 50 % 76 % 

Koulun teemapäivät 3 % 29 % 

K
e

h
it
y
s
a

p
u
-

jä
rj
e
s
tö

t Kehitysapujärjestöt 66 % 71 % 

Kehitysapuun liittyvät 
tapahtumat 

44 % 60 % 

L
ä
h

e
is

e
t 

Perhe 19 % 31 % 

Ystävät 28 % 24 % 

Kehitysmaissa käyneet 
tuttavat 

22 % 40 % 

Kehitysmaissa asuvat 
tuttavat 

9 % 26 % 

S
o

s
. 

m
e

d
ia

 

Sosiaalinen media 59 % 40 % 

Blogit 6 % 19 % 

 


