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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu -tutkimuksen kohteena ovat maahanmuuttajataustaiset lapset ja suomalainen varhaiskasvatuspolitiikka eli lasten päivähoidon suuntaa
ja toteutusta linjaavat merkityssisällöt. Aiempaa tutkimusta aiheesta ei ole yhteiskuntatieteissä tehty. Tutkimuksen ensisijainen tarkoitus on luoda
kuva näiden lasten identiteetin rakentumisesta lasten omin silmin nähtynä. Kokonaiskuvan luomiseksi tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä,
minkälaista sosialisaatiota suomalaisen yhteiskunnan jäsenyyteen varhaiskasvatuksella halutaan tuottaa. Lopulta lasten käsityksiä itsestään ja
ympäröivästä maailmasta peilataan varhaiskasvatuspoliittista tahtoa vasten etsien näiden kenttien yhteistä pinta-alaa.
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiologisen lapsitutkimuksen, kasvatustieteiden ja
erityisesti suomalaisen monikulttuurisuuden tutkimuksen verkosta. Kasvatustieteilijä Sirpa Lappalaisen, sosiologi Outi Lepolan,
sosiaalipsykologian professori Karmela Liebkindin ja politiikantutkija Pasi Saukkosen monikulttuurisuuteen liittyvät tutkimukset ovat
kulttuurintutkija Stuart Hallin identiteettitutkimuksen ohella tämän työn keskeisiä teoreettisia lähteitä.
Tutkimusta varten on haastateltu maahanmuuttajataustaisia, helsinkiläisten päiväkotien esiopetukseen osallistuvia kuusivuotiaita lapsia, jotka
ovat olleet suomalaisessa päivähoidossa vähintään vuoden ajan. Tämän työn lasten haastattelututkimuksen menetelmänä käytetään
haastattelupeliä, jossa haastateltava lapsi etenee pelilaudalla kuvasta toiseen. Lapsi ei kuitenkaan pelaa ketään vastaan, vaan haastattelupeli
toteutetaan yksilöhaastatteluna. Jokainen kuva havainnollistaa haastateltavalle lapselle kysymyksen aiheen. Pelilauta myös aktivoi lapsen
osallistumaan haastattelun kulkuun sekä helpottaa tilanteen hahmottamista. Haastatteluaineiston sekä varhaiskasvatuspoliittisen
dokumenttiaineiston analyyseissä käytetään menetelmänä abduktiivista sisällönanalyysiä.
Analyysin keskeisinä tuloksina kaksiosaisesta empiirisestä aineistosta löydetään varhaiskasvatusta leimaava individualismi, joka heijastuu myös
lasten minäkuvaan. Varhaiskasvatuksessa suomalaiseen kulttuuriin kiinnittämisen ohella tavoiteltava monikulttuurisuus ilmenee yksilön
oikeutena omaan kieleen ja kulttuuriin, joita ei päiväkodissa kuitenkaan erityisesti tueta. Sen sijaan päiväkotien juhlissa tuotetaan rituaalista
toiseutta lapsille, joiden etninen identiteetti rakentuu pitkälle uskonnon varaan. Kansallisidentiteettien kategorioissa puolestaan lapset mieltävät
oman paikkansa perheen lähtökulttuurin ja suomalaisuuden välille. Myös kielisidonnaisesta kaksoissosialisaatiosta löytyy tutkimuksessa viitteitä.
Lasten väliset sosiaaliset suhteet puolestaan muodostavat viitekehyksen lasten itsetunnolle yksilöllisen identiteetin pohjana.
Maahanmuuttajataustaisten lasten Suomi paikantuu analyysin perusteella suomalaiseen päiväkotiin.
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