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Tiivistelmä
Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten monikulttuurisuuskasvatus toteutuu päiväkodin monikulttuurisessa esiopetusryhmässä. Kysymykseen haetaan vastausta seuraavien tutkimusongelmien avulla: 1) Mitä monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä päiväkodin oma esiopetuksen opetussuunnitelma sisältää? ja 2) Miten esiopettajina toimivien kasvattajien käsitykset
monikulttuurisuuskasvatuksesta ilmentävät opettajan toimintaa monikulttuurisen ryhmän esiopetuksessa? Tarkastelu toteutuu opetussuunnitelmia analysoimalla, opettajia haastattelemalla ja esiopetusta havainnoimalla.
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys nousee hermeneuttisesta pedagogiikasta, jossa ymmärtämisellä ja tulkinnalla on merkittävä osuus. Esiopetus nähdään osana institutionaalista kasvatusta, jota kulttuuri määrittää. Kasvatusta tarkastellaan kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen näkökulmasta, jossa yhteiskunnan vaikutus kasvatuksen määrittäjänä otetaan huomioon.
Kyseessä on laadullinen tutkimus, tapaustutkimus, jossa keskitytään yhden esiopetusryhmän
toiminnan perusteiden ja toteuttamisen tulkintaan. Tutkimusryhmä koostuu päiväkodin 20 esioppilaasta ja neljästä esiopetusta antavasta kasvattajasta. Esiopetusryhmä on 6-vuotiaiden lasten
ryhmä. Metodisena ratkaisuna käytetään triangulaatiota, joka tässä tutkimuksessa tarkoittaa opetussuunnitelmien sisällön ymmärtämistä ja tulkintaa, opettajien haastattelujen ymmärtämistä ja
tulkintaa sekä havaitun esiopetuksen ymmärtämistä ja tulkintaa. Menetelmänä käytetään sisällönanalyysia.
Tutkimustulokset osoittivat, että päiväkodin oma esiopetuksen opetussuunnitelma (1997)
noudatti rakenteeltaan vuoden 1996 valtakunnallisen Esiopetuksen opetussuunnitelman rakennetta. Vain suunnitelmien erityiset osat erosivat kirjaustavaltaan. Sisällöllisesti vuoden 1996 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja päiväkodin oma esiopetuksen opetussuunnitelma (1997)
olivat lähellä toisiaan. Monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä kummassakin oli vähän.
Haastatteluiden perusteella esiopetusta antavat kasvattajat edustivat kasvatusnäkemyksissään
ja oppimiskäsityksissään oppilaan tarpeet ja taidot huomioivaa lapsikeskeistä näkökulmaa, mikä
on myös monikulttuurisuuskasvatuksen yksi peruslähtökohta. Näkemys ei kuitenkaan ilmentynyt
esiopetuksen ohjatussa toiminnassa. Opetus suunniteltiin siten, että kaikkia lapsia koskivat samat
tavoitteet ja sisällöt. Lapsiryhmän heterogeenisyys otettiin huomioon pienryhmittelyllä, mutta
opetusta ei eriytetty sisällöllisesti.
Monikulttuurisuuskasvatus koettiin vieraana ja irrallisena eikä sitä mielletty osaksi muuta
kasvatusideologiaa. Monikulttuurisuuskasvatuksen sisällöiksi nähtiin suomi toisena kielenä -opetus, oman äidinkielen opetus ja oman uskonnon opetus.
Arvioitaessa päiväkodin monikulttuurisuuskasvatuksen tilaa neljän erilaisen mallin avulla
havaittiin, että päiväkoti edusti sellaista mallia, jossa monikulttuurisuuskasvatus nähdään vain
maahanmuuttajille tarkoitetuksi opetukseksi. Mallin tarkoituksena on maahanmuuttajalasten nopea sopeuttaminen valtaväestöön.

Tutkimuksen tulokset lisäävät tietoa esiopetuksessa tapahtuvasta monikulttuurisuuskasvatuksesta ja tuloksia voidaan hyödyntää monikulttuurista varhaiskasvatusta ja esiopetusta suunniteltaessa.
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Abstract
This study reports on the realisation of multicultural education in a multicultural pre-school
group of one kindergarten. The research questions were: 1) what multicultural goals and contents
did the kindergarten’s own pre-school curriculum contain? and 2) how did the pre-school educators´ views on multicultural education appear in their actions in a multicultural pre-school group?
The research was conducted by analysing the curricula, interviewing the educators, and observing of the preschool groups.
The theoretical framework of the study is based on hermeneutical pedagogy which emphasises interpretation and understanding. Pre-school education is seen as part of institutionalised
education which is defined through culture. Education is considered from the point of view of
critical multicultural education, paying special attention to the role of society in the definition of
education.
The research is a qualitative study as well as a case study, and it concentrates on the interpretation of the working philosophy of one preschool group with respect to its implementation.
The target group consisted of 20 6-year-old pre-school pupils in a kindergarten and their four
pre-school educators. The method used was content analysis, and it was carried out with the help
of triangulation: interpretation and understanding of the contents of the curriculum, of the teacher
interviews and of the observed pre-school activities.
The research results showed that the kindergarten’s own pre-school curriculum (1997) was
in structure and form consistent with the structure and form of the National Core Curriculum for
Pre-School Education from 1996. The only difference was in the classification of the various
subject fields and objectives. The contents of the two curricula showed hardly any variation, and
both of them contained only few goals and contents for multicultural education.
According to the interviews, the educational views and learning philosophy of the preschool educators represented a child-centred point of view that takes into consideration the
individual pupil’s needs and skills. This is also one of the basic principles of multicultural education. The principle was not, however, realised in the directed activities of the pre-school group.
The heterogeneity of the pre-school group was dealt with by dividing the children into smaller
groups, but the contents of the tuition were not differentiated. All children were provided with
the same goals and contents.
Multicultural education was seen as remote and separate from the overall educational philosophy. The contents of multicultural education were interpreted by the educators as teaching
Finnish as a second language and teaching the children their own mother tongue and religion.
After the evaluation of the state of the kindergarten’s multicultural education using four different models, I determined that the kindergarten emerged as a representative of the model where
multicultural education is seen as something meant for immigrants only. The aim of the model is
a rapid integration of the immigrant children with the majority population.

The results of the study add to our knowledge about multicultural education in the preschool context, and they can be of use in planning multicultural education for early childhood
education and pre-school education.
Keywords: education, pre-school education, multicultural education, critical multicultural education, language, culture
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Esipuhe
Tämän tutkimuksen tekeminen on ollut yksi elämäni tärkeimmistä ja samalla
haastavimmista jaksoista. Vaikka tutkimus on välillä vienyt voimia, on se
myös antanut paljon. Vaikeiden hetkien kautta kokemani onnistumiset ovat
hetkessä pyyhkäisseet väsymyksen tunteet sivuun.
Tutkimuksen kuluessa olen myös oppinut paljon itsestäni. Olen oppinut
ennen kaikkea sen, kuinka tärkeää ihmiselle on ymmärtää ja hyväksyä omat
juurensa. Tutkimus on auttanut minua näkemään myös taustani ehkä osittain
uudella tavalla, mikä on lisännyt menneiden asioiden ymmärtämistä. Se on
tuonut minulle vahvuutta ihmisenä. Lisäksi tällä työllä on ainutlaatuinen
merkitys minulle opettajana. Koen saaneeni uskomattoman määrän lisävalmiuksia oppilaiden ja opiskelijoiden monikulttuurisen joukon kohtaamiseen
ja koen olevani myös aikaisempaa valmiimpi toimimaan heidän kanssaan.
Uskon vankasti siihen, että mitä paremmin opettaja tuntee oppilaansa, sitä
paremmat mahdollisuudet hänellä on tukea oppilasta ja hänen oppimisprosessiaan. Onnistuneen oppimisprosessin ainekset siis kulminoituvat opettajaoppilas -suhteeseen. Toivon, että tämä kirja lisää opettajien ymmärrystä monikulttuurisuuskasvatuksen kysymyksissä ja auttaa heitä pohtimaan myös
omaa toimintaansa muihin kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten näkökulmasta.
Työn kuluessa olen saanut opastusta ja neuvoja useilta henkilöiltä. Kiitän
Viikin normaalikoulun johtavaa rehtoria Jyrki Loimaa ja alaluokkien rehtoria
Pirkko Manneria pitkämielisyydestä työni tekemistä kohtaan. He ovat mahdollistaneet tarvitsemani virkavapaudet ja kannustaneet työni loppuun saattamisessa. Kiitän ohjaajaani Leena Krokforsia lukuisista virallisista ja epävirallisista keskusteluista, joiden kautta näkökulmani ovat avautuneet. Työni
esitarkastajille professori Rauni Räsäselle ja dosentti Ulla Härköselle osoitan
lämpimät kiitokseni työtäni koskevista rakentavista ja merkittävistä kommenteista. Erityisen kiitoksen osoitan työni toiselle ohjaajalle ja valvojalle professori Juhani Hytöselle, joka on kärsivällisesti ohjannut ja rohkaissut minua.
Vaikka en itse aina ole nähnyt valoa putken päässä, on professori Hytönen
auttanut minua jälleen näkemään sen. Lämpimät kiitokset osoitan myös KM
Kaisa Kopistolle ja KT Annu Brotherukselle, jotka jatkuvasti ovat jaksaneet
kommentoida työtäni ja käydä keskustelua kanssani. Saamastani taloudellisesta tuesta kiitän Jenny ja Antti Wihurin rahastoa.
Haluan kiittää myös FM Kirsti Kososta työni kieliasun tarkastamisesta ja
FM Ursula Viita-Leskelää englanninkielisen tiivistelmän muokkaamisesta.
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FK Kari Pereniusta kiitän työni taittamisesta ja ulkoasusta. Lisäksi osoitan
kiitokset soveltavan kasvatustieteen laitokselle siitä, että voin julkaista työni
laitoksen julkaisusarjassa.
Vanhempani eivät enää nähneet työni tekemistä tai sen valmistumista,
mutta veljeni Harri on myötäelänyt perheensä kanssa tutkimukseni vaiheita.
Harri on kannustanut minua, niin kuin hän on aina tehnyt. Kiitos siitä.
Lausun tärkeimmän ja kauneimman kiitokseni Ollille. Tutkimuksen raskaalla loppusuoralla Olli on jaksanut suhtautua työhöni sekä asian mukaisella
vakavuudella että myös huumorilla. Hän on kuunnellut kysymyksiäni, ottanut
kantaa tarvittaessa ja kannustanut ahdistuksen yllättäessä. Ollilta saamani tuki
on ollut korvaamatonta. Myös Annu, Aino ja Juho ovat omien opintojensa
ohella jaksaneet olla kiinnostuneita tutkimukseni edistymisestä. Kiitos teille
kaikille!
Tämä tutkimus on lähes kolmekymmentä vuotta sitten asetetun päämäärän loppupiste. Aikaa päämäärän saavuttamiseen kului odotettua enemmän
mutta uskon, että tämä tutkimus valmistui kuitenkin juuri ajallaan. Olin siihen valmis vasta nyt.
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1 Johdanto
1.1 Tutkimuksen taustaa
Monikulttuurisuuskasvatus on noussut Suomessa yhdeksi keskeiseksi kasvatusnäkökulmaksi 1980-luvun lopulla ja 1990-luvulla voimakkaasti lisääntyneen maahanmuuton myötä. Yhä useampi opettaja kohtaa päivittäin eri kielija kulttuuriryhmiin kuuluvia lapsia, ja lapsiryhmien monimuotoisuus on tuonut opettajille uusia haasteita. Opettajan työn monikulttuuristuminen on saanut aikaan hämmennystä ja epätietoisuutta, mikä johtuu suurelta osin siitä,
millä tavalla lasten taustat ja tarpeet tulisi ottaa huomioon opetusta suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa. (Nieto 2004; Talib ym. 2004; Talib
1999.)
Vuoden 2005 lopussa Suomessa asui 113 925 ulkomaan kansalaista, joista oppivelvollisuusikäisiä oli 17 475 henkilöä. Suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaan opiskeli 11 573 oppilasta, ja ruotsi toisena kielenä -oppimäärän mukaan opiskeli 87 oppilasta. Vieraskielisten esiopetusikäisten määrä
oli 1904. (Opetusministeriö 2007; Tilastokeskus 2005.) Väestörekisterin mukaan Suomen väestöstä vuoden 2005 lopussa äidinkieleltään muita kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkielisiä oli 144 334 eli noin 2.7 % koko asukasmäärästä. (Maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2005.) Vaikka ulkomaan kansalaisten tai maahanmuuttajien osuus on väestöstämme vielä suhteellisen pieni, on
työvoiman eläköitymisen kasvaessa asetettu tavoitteeksi työperäisen maahanmuuton lisääminen. Tämän tavoitteen toteutuminen lisää monikulttuurisuutta myös esiopetuksen piirissä.
Vaikka eri kieli- ja kulttuuriryhmiin lukeutuvista maahanmuuttajataustaisista lapsista suuri osa on syntynyt Suomessa, heidän kotiensa antama ja
ylläpitämä kulttuuriperintö poikkeaa usein siitä suomalaisesta kulttuuriperinnöstä, jota esimerkiksi päiväkodeissa ja kouluissa noudatetaan. Sama tilanne
on myös suomalaisten vanhojen vähemmistöryhmien kohdalla. Kansallisina
vähemmistöinä Suomessa ovat edustettuina ruotsinkieliset, romanit, tataarit
ja juutalaiset sekä alkuperäiskansa saamelaiset.
Suomalainen lainsäädäntö ja koulutuspolitiikka lähtevät siitä, että jokaiselle kansalaiselle kieli- tai kulttuuritaustasta riippumatta taataan esi- ja perusopetuspalvelut. Monikulttuurisista alkuperäisvähemmistöistään huolimatta
Suomi on ollut yksikulttuurisesti toimiva valtio, ja kasvatuksen ja opetuksen
suunnitelmat ja toteutus on luotu enemmistön ehdoilla. Vähemmistöryhmiin
lukeutuvien lasten oppimisen edistämisen kannalta kieli- ja kulttuuritaustan
ottaminen huomioon jo opetussuunnitelmatasolla on välttämätöntä. Opetus-
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suunnitelmiin monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteita on sisältynyt laajemmalti vasta 1990-luvulla. Vuoden 1996 Esiopetuksen opetussuunnitelman
perusteisiin sisältyi muutamia monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteita ja
sisältöjä, mutta vasta uudemmissa Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2000, 17–20) monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteet ja sisällöt on
otettu laajemmin ja systemaattisemmin huomioon.
Opetussuunnitelman sisältöjen valikoinnilla on ratkaiseva merkitys oppilaan kannalta. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet -asiakirjoissa
(1996; 2000) on huomioitu yhteiskunnan monimuotoistuminen, ja tavoitteena
on suomalaisen kulttuuriperinnön ymmärtämisen ja siirtämisen ohella ottaa
huomioon muuhun kieli- ja kulttuuriryhmiin lukeutuvien oppilaiden kulttuuriperintö opetuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.
Monet monikulttuurisuuskasvatusta tutkineet (mm. Sleeter & Grant 2007;
Gay 2005; Nieto 2004; Banks 2002; Talib 1999) olettavat, että juuri se, miten
opetussuunnitelmien sisältöjä muodostetaan, vaikuttaa merkittävästi vähemmistöoppilaiden oppimiseen ja samalla myös koulumenestykseen. Sillä on
myös suuri vaikutus vähemmistölasten identiteetin ja itsetunnon muodostumisen kannalta. Yksikulttuurisen näkökulman sijaan opetussuunnitelmissa tulisi paneutua useiden näkökulmien esille tuomiseen. Tämä onnistuu parhaiten
muuttamalla opetussuunnitelman rakenne siten, että monikulttuurisuuskasvatus nähdään muun opetuksen läpäisevänä, kaikille tarkoitettuna perusopetuksena.
Kasvatus on kulttuurisidonnaista toimintaa, ja opettajat tekevät työtänsä
kunakin aikana oikeiksi koettujen oppien ja kasvatusarvojen mukaisesti. Kasvatuksen yksi keskeinen tavoite on sosialisaatio. Sosialisaatiolla tarkoitetaan
prosessia, jonka kuluessa ihminen oppii sellaiset tiedot, säännöt, käsitykset ja
asenteet, jotka mahdollistavat yhteiskunnan jäsenensä toimimisen. (Helkama
ym. 1998, 81–87.) Kyse on siis kulttuuriperinnön siirtämisestä. Kulttuuria
välittää osaltaan yhteiskunnan määrittelemä opetussuunnitelma, joka ohjaa
opettajan työtä. Se, mikä yhteiskunnassa kulloinkin koetaan arvokkaana,
halutaan välittää eteenpäin. Samalla välitetään arvoja.
Opetussuunnitelman ohella opettajan toimintaan vaikuttaa vahvasti myös
hänen oma kulttuuritaustansa ja henkilökohtainen teoriansa kasvatuksesta.
Teoriaan yhdistyvät tieto, kokemukset ja erilaiset käsitykset kasvattamisesta,
oppimisesta ja opettamisesta. (Kansanen 2004, 95; 1993.) Tärkeitä opettajan
pedagogiseen ajatteluun ja toimintaan vaikuttavia sisältöjä ovat muun muassa
opettajan käsitys ihmisestä ja käsitys tiedon muodosta. Ihmiskäsitys ja tiedonkäsitys vaikuttavat siihen, millaiseksi opettajan näkemys kasvatuksesta ja
käsitys oppimisesta muodostuvat.
Kriittinen monikulttuurisuuskasvatus nostaa opettajan ja oppilaan välisen
vuorovaikutussuhteen keskiöön tarkasteltaessa oppilaan oppimista ja koulu-
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menestystä. Vuorovaikutussuhteen luomisessa merkittävänä tekijänä vaikuttavat vuorovaikutussuhteen osallisten eli opettajan ja oppilaan kulttuuriset
taustat ja niiden erot. Kasvatusinstituutio ja opettaja edustavat lähes aina
valtakulttuuria ja ilmentävät sitä toiminnassaan, kun taas vähemmistökulttuuriin lukeutuvan oppilaan kulttuurinen perintö saattaa poiketa monella tavalla
instituution ja opettajan kulttuurista. Lapsen kannalta olisi suotuisaa, että
kasvatusta edustavalla instituutiolla ja sen opettajilla olisi myönteiset asenteet
vähemmistökulttuureita edustavia lapsia kohtaan ja että opettajilla olisi tietoa
oman kulttuurinsa ohella myös muista kulttuureista. Tieto lasten taustoista ja
heidän elämäntilanteistaan auttaisi opettajaa lähestymään lasta ja toimimaan
joustavasti ja lapsen kannalta sopivilla tavoilla vaikeissakin tilanteissa. (Gay
2000, 47; Nieto 1999, 131; Delpit 1995.)
Vähemmistölasten oppimista ja koulunkäyntiä arvioitaessa ja varsinkin
niihin liittyvissä ongelmissa huomio kiinnitetään usein ainoastaan kulttuuriin
ja ongelmien selitykseksi nostetaan kulttuurierot. Selityksiä leimaavat stereotyyppiset käsitykset eri kulttuureista, ja vähemmistöryhmiä käsitellään ikään
kuin yhtenäisinä joukkoina. Tällöin yksilöiden välisiä eroja ei huomioida,
vaan yksilö nähdään ainoastaan kulttuuriryhmänsä edustajana. (Harry &
Klinger 2006, 71–72.) Myös Gay (2000, 11–12) korostaa, että eri kulttuurien
erilaiset kasvatuskäsitykset ja -tavat eivät ole suurin selittäjä yksilöiden välisille eroille, vaan sosiaaliset erot. Hänen mielestään jokaisen lapsen erilainen
tausta ja erilaiset kokemukset vaikuttavat samasta kulttuuripiiristä tai etnisestä yhteenkuuluvuudesta huolimatta eri yksilöiden kohdalla eri tavalla.
Monikulttuurisuuskasvatus on vielä vähän tutkittu alue Suomessa. Vaikka
Suomessa on ollut vanhoja kieli- ja kulttuurivähemmistöjä, koululaitos ja päivähoito ovat toimineet yksikulttuurisesti. Monikulttuurisuuskasvatustyötä on
tehty enemmän tai vähemmän ”mutu-tuntumalla”. Teoriatietoa monikulttuurisuuskasvatuksesta ja tietoa Suomessa tapahtuvasta monikulttuurisuuskasvatuksen käytännöstä ovat esitelleet tutkimuksissaan muun muassa Miettinen
(2001), Mikkola (2001) ja Talib (1999). Heidän tutkimuksensa käsittelevät
perusopetuksessa tapahtuvaa monikulttuurisuuskasvatusta, kun taas tämä työ
tarkastelee monikulttuurisuuskasvatusta esiopetuksessa.

1.2 Tutkimustehtävä ja viitekehys
Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty osana niin sanottua Helsinki-projektia. Osallistuin tutkijana Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja opetusviraston Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen (myöhemmin soveltavan
kasvatustieteen laitoksen) varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen tutkimuskes-
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kukselta tilamaan projektiin, joka selvitti esiopetuksen toimivuutta ja vaikuttavuutta Helsingin kaupungissa vuosina 2001–2003.
Selvitän tässä tutkimuksessa sitä, miten monikulttuurisuuskasvatus toteutuu päiväkodin monikulttuurisen ryhmän esiopetuksessa. Tutkimustehtävän
perusteella tämän tutkimuksen keskeiseksi tarkastelukohteeksi nousee monikulttuurisessa kontekstissa tapahtuva esiopetus. Kasvatus nähdään kulttuurin
ilmentymänä, jossa kasvattajaa ja kasvatettavaa ympäröivän kulttuurin vaikutus kasvatukseen tunnustetaan itsestään selvyytenä. Tässä kulttuurisidonnaisen kasvatuksen viitekehyksessä opetussuunnitelmilla katsotaan olevan suuri
merkitys. Tutkimuksen pedagogiset perustelut löytyvät lähinnä hermeneuttisesta pedagogiikasta. Tutkimuksessa näkyy hermeneuttis-kriittisen pedagogiikan vaikutukset siten, että yhtenä kasvatukseen vaikuttavana keskeisenä
tekijänä otetaan huomioon yhteiskunnallis-poliittisten tekijöiden vaikutus.
Koska tutkimuskohteena on monikulttuurinen esiopetusryhmä, kasvatuksen näkökulma tarkentuu monikulttuurisuuskasvatuksen näkökulmaksi. Tarkastelen siis esiopetusta monikulttuurisuuskasvatuksen näkökulmasta. Opettajan ja lapsen vuorovaikutuksen ohella keskeisenä tarkastelukohteena on
kulttuurisisältöjen välittäminen, joka tarkoittaa muun muassa oppisisältöjä.
Tutkimuksen ensimmäistä ongelmaa ”Mitä monikulttuurisuuskasvatuksen
tavoitteita ja sisältöjä päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelma sisältää?”
tarkastelen analysoimalla tutkimuspäiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelmaa (1997) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita (1996; 2000) löytääkseni monikulttuurisen ryhmän kasvatusta määrittävät opetussuunnitelman
tavoitelauseet. Tutkimuksen toisessa ongelmassa ”Miten esiopettajina toimivien kasvattajien käsitykset monikulttuurisuuskasvatuksesta ilmentävät opettajan toimintaa monikulttuurisen ryhmän esiopetuksessa?” käsittelen esiopetusta antavien opettajien haastatteluista kerättyä haastatteluaineistoa saadakseni selville heidän käsityksiään monikulttuurisuuskasvatuksesta ja monikulttuurisuuskasvatuksen toteutumisesta esiopetuksessa. Vertaan haastatteluissa
esille tulleita käsityksiä havainnoimaani esiopetukseen havaintopäiväkirjani
muistiinpanojen avulla. Tässä analyysissa pyrin tekemään näkyväksi sen,
millä tavalla esiopetusta antavien opettajien kasvatukseen ja opetukseen, erityisesti monikulttuurisuuskasvatukseen liittyvät käsitykset ilmenevät heidän
esiopetustoiminnassaan.
Tavoitteeni on arvioida tutkimuksen kohteena olevan päiväkodin esiopetusryhmän monikulttuurisuuskasvatuksen tilaa alun perin Hollannissa muotoillun ja käytetyn tasomallin avulla (Vedder, Bouwer & Pels 1996). Olen soveltanut mallin suomalaisiin olosuhteisiin sopivaksi ja tavoitteenani on luoda
ymmärrettävä kuva juuri tämän tutkimuksen kohteena olevan monikulttuurisen esiopetusryhmän toiminnasta. Malli on esitelty tutkimuksen luvussa 4.7.

Johdanto

5

1.3 Tutkimuksen rakenne ja sisältö
Tutkimuksen tarkastelu rakentuu monikulttuurisuuskasvatuksen perusteluille
ja ilmenemismuodoille niin lapsen, kasvattajan kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Monikulttuurisuuskasvatusta käsitellään laajempana ilmiönä kuin
vain varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen sidottuna, koska esiopetuksen
katsotaan liittyvän kiinteästi myös alkuopetukseen ja sitä kautta perusopetukseen (Brotherus ym. 2002, 28–29; Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 7). Monikulttuurisuuskasvatuksen periaatteet ja lähtökohdat eivät
ole ikäkausisidonnaisia, mutta jotkut periaatteet saattavat korostua toisia
enemmän tietyn ikäkauden kasvatuksessa ja opetuksessa.
Koska tutkimuskohteeni on päiväkodin esiopetusryhmä ja sen esiopetusta
antavat opettajat, käsittelen johdantoluvun jälkeen (luku 2) suomalaisen esiopetuksen lähtökohtia. Samassa luvussa esittelen myös vuosien 1996 ja 2000
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaiset monikulttuurisuuskasvatusta koskevat tavoitteet ja sisällöt.
Näkemykseni mukaan kasvatusta ei voida irrottaa kulttuurista. Luvussa
kolme (luku 3) esittelen kulttuurin ja yhteiskunnan vaikutusta institutionaaliseen kasvatukseen. Käsittelen samassa luvussa myös kodin vaikutusta lapsen
kulttuuri-identiteetin rakentumiseen.
Seuraavassa luvussa (luku 4) tarkastelen monikulttuurisuuskasvatuksen
eri suuntauksia ja painotuksia. Kokoan institutionaalisen esiopetuksen kannalta monikulttuurisuuskasvatuksen keskeiset lähtökohdat ja perustelut luvussa viisi (luku 5) ja käsittelen monikulttuurisuuskasvattajan toiminnalle
olennaisia tekijöitä. Samassa luvussa esittelen myös taustaa opettajan pedagogisen ajattelun muodostumiselle, koska näkemykseni mukaan tutkimukseni
haastatteluun perustuvat tulokset edustavat opettajien pedagogista ajattelua.
Opettajan pedagogisen ajattelun esille nostaminen on tämän tutkimuksen
kannalta olennaista myös esiopetuksen ohjattua toimintaa tarkasteltaessa.
Tutkimuksen toteuttamisen kuvauksen (luku 6) jälkeen esitän tutkimustulokset (luku 7). Varsinaisten tutkimusongelmien lisäksi vastaan tutkimuksen
pääkysymykseen ”Miten monikulttuurisuuskasvatus toteutuu päiväkodin monikulttuurisen ryhmän esiopetuksessa?”
Tutkimustuloksista tehtyjen johtopäätösten (luku 8) jälkeen seuraa tutkimuksen arviointi (luku 9). Lopuksi pohdin (luku 10) tutkimuksen tuloksia ja
pyrin liittämään ne tutkimukseni teoriaosuudessa esittämiini monikulttuurisuuskasvatuksen teorioihin.
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2 Esiopetus Suomen kasvatusjärjestelmän osana
2.1 Esiopetuksen lähtökohta ja käsite
Esiopetusjärjestelmän muotoutuminen Suomessa on tapahtunut taloudellisten, koulutus- ja ammattipoliittisten ja hallinnollisten sekä työelämän intressien mukaan (Niikko 2001, 24). Esiopetus on nähty myös taloudellisen kasvun ja kansainvälisen kilpailukyvyn edellytyksenä sekä yksilöiden välisen
tasa-arvon edistäjänä (Virtanen 1998, 27–28). Esiopetus on sidoksissa kouluun tai päiväkotiin, ja instituutio osaltaan vaikuttaa siihen, millaiseksi esiopetus muodostuu (Brotherus 2004, 3; Takala 1972, 7). Esiopetuksen kehittämisen perustana ovat siis vahvasti yhteiskunnalliset tavoitteet.
Suomessa esiopetusta on järjestetty lastentarhatoimintaan alusta asti kuuluneissa niin sanotuissa välitysluokissa. 1960-luvulla lasten, lähinnä kuusivuotiaiden, kouluun valmentamista alettiin kutsua esikouluksi. (Brotherus
ym. 1994, 39; Hänninen & Valli 1986, 165–168.) 1960-luvulla toteutettu
koulutusjärjestelmän uudistus rinnakkaiskoulujärjestelmästä yhtenäiskoulujärjestelmään nopeutti myös esiopetuksen kehittämistä. Havaittiin, että peruskoulu tarvitsi pohjakoulun. (Brotherus 2004, 4; Virtanen 1998, 21.) Opetusministeriö asetti vuonna 1969 työryhmän selvittämään esikouluopetuksen
kehittämistä ja työryhmä esitti muistiossaan useita esiopetuksen järjestämismahdollisuuksia. Työryhmään mukaan esiopetus olisi voitu järjestää kunnan
tai koululaitokseen kuuluvassa lastentarhassa, peruskouluun kuuluvassa esiluokassa tai lasten kotona. (Virtanen 1998, 160; Opetusministeriö 1969, 12–
16.)
Seuraavat vuosikymmenet osoittivat sen, että kehittämishaluista huolimatta esiopetuksen järjestämisestä ei oltu yksimielisiä, mikä hidasti uudistustyötä. 1970- ja 1980-luvuilla yhtenä tärkeänä suomalaisen koulutuspolitiikan
tavoitteena oli kuusivuotiaiden lasten koko ikäluokan saattaminen esiopetuksen piiriin (Virtanen 1998, 168). Keskeisenä päämääränä nähtiin sekä alueellisen että yksilöiden välisen tasa-arvon toteutuminen. Tavoitteeseen pyrittiin
joko kokopäiväisessä tai osa-aikaisessa päiväkotitoiminnassa tai peruskoulun
yhteydessä järjestetyssä esiopetuksessa. Esiopetuksen katsottiin muodostavan
jatkumon varhaislapsuudesta kouluun, ja sen tuli myös antaa valmiuksia koulua varten. (Niikko 2001, 46–48.) Ympäri maata järjestetyt esiopetuskokeilut
osoittivat sen, että esiopetuksella voitiin kaventaa lasten kouluvalmiuksissa
havaittavia eroja (Niikko 2001, 13). Esiopetuksen järjestämistä pidettiin tarpeellisena ja esiopetusta edistettiin sekä lainsäädännöllisin keinoin että opetussuunnitelmaratkaisuin, mutta aikatauluista, hallinnollisista ratkaisuista ja
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sisällöistä oltiin erimielisiä (Virtanen 1998, 172). Vahva näkemys lapsen
yksilöllisten tarpeiden ja taustojen huomioon ottamisesta nousi esille myös
esiopetuksessa, ja se näkyi muun muassa lapsikeskeisen oppimiskäsityksen
nousuna (Niikko 2001, 60). Edellä mainitut seikat loivat esiopetuksen suuntaa 1990-luvulle tultaessa, jolloin monikulttuurisuuden lisääntyminen yhteiskunnassa nosti aiempaa vahvemmin esiin tasa-arvokysymykset sekä eri kielija kulttuuritaustoista tulevien lasten tarpeet.
Vuoden 1996 alussa voimaan tullut uudistettu päivähoitolaki velvoitti
kunnat tarjoamaan esiopetusta kaikille kuusivuotiaille. Samana vuonna laadittiin valtakunnalliset Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallituksen ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen
(STAKES) yhteistyönä. Edellä mainitut perusteet velvoittivat ainoastaan peruskoulun yhteydessä toteutettavaa esiopetusta, mutta käytännössä ne ohjasivat myös päiväkotien yhteydessä laadittuja opetussuunnitelmia. Kun eduskunnan säätämän perusopetuslain muutoksen seurauksena hallitus sitoutui
käynnistämään vuoden 1999 hallitusohjelmassaan maksuttoman esiopetuksen
kuusivuotiaille, määriteltiin se osaksi varhaiskasvatusta ja suunnitelmalliseksi
osaksi kuusivuotiaiden kasvatusta ja opetusta, jota tarjotaan lapsille ennen
oppivelvollisuuteen kuuluvan opetuksen alkamista joko päiväkodissa tai
peruskoulun yhteydessä. (Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen
valtakunnallisista linjauksista 2002, 9; Perusopetuslaki 628/1998.) Lakisääteinen esiopetus kuusivuotiaille aloitettiin Suomessa 1. elokuuta 2001, jolloin
kunnat velvoitettiin antamaan kuusivuotiaille ilmaista esiopetusta vähintään
700 tuntia vuodessa.
Esiopetuksen käsite mainitaan virallisesti lakitekstissä ensimmäisen kerran vuoden 1998 perusopetuslaissa (628/1998), jossa esiopetuksen todetaan
olevan osa varhaiskasvatusta. Opetus on lain mukaisesti järjestettävä oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti, ja laki velvoittaa yhteistyöhön kotien kanssa. Härkönen (2003, 25) painottaa kuitenkin, että pelkkä lakien tarkastelu ei kuvaa kokonaan esiopetus-käsitteen käyttöä, vaan erilaiset opetussuunnitelmat ja muistiot kuvaavat myös osaltaan asiaa. Myös varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen oppikirjat ovat tuoneet oman panoksensa käsitteen
määrittelyyn.
Esiopetuksen yhteyttä varhaiskasvatukseen painottavat (Härkönen 2003,
21; Hujala 2002, 15; Hakkarainen 2002, 8) haluavat korostaa lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä ja sitä, että esiopetuksen juuret ovat päivähoidossa. Esiopetus on haluttu nähdä myös yleisen koulujärjestelmän ehdoilla tapahtuvana toimintana, jolloin toiminnan tarkoituksena on edistää lapsen
oppimisedellytyksiä ja taata lapsille tasavertaiset mahdollisuudet koulun
aloittamiseen (Niikko 2001, 135). Valtakunnallisten Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2000, 7) mukaan esiopetus liittyy varhaiskasva-
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tuksen ohella myös perusopetukseen, joten esiopetuksen toteutuksessa tulisi
huomioida sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen tavoitteet ja sisällöt.
Näin taataan jatkumo esiopetuksesta ja kouluopetukseen.
Esiopetuksen käsite on monitahoinen, ja sen yksimielinen tulkinta puuttuu. Käsite sidotaan kuitenkin useimmiten instituutioon, organisointiin tai
lapsen ikään. Esiopetuksen on laajimmillaan ymmärretty koskevan kaikkea
alle oppivelvollisuusikäisiin kohdistuvaa kodin ulkopuolista kasvatus-, hoitoja opetustoimintaa (Varhaiskasvatustyöryhmän muistio 1999). Näkemys
lähtee siitä, että päivähoidossa tapahtuva esiopetus on osa varhaiskasvatusta
ja esiopetus on sen pedagogisesti ja sisällöllisesti painottunein osa (Niikko
2001, 27). Hujala (2002, 8–9) käyttääkin käsitettä varhaiskasvatuksen pedagogiikka ja näkee esiopetuksen sisään rakentuneena varhaiskasvatukseen,
jossa esiopetus toteutuu. Esiopetus on määritelty myös keskilaajasti koskemaan 3–6 -vuotiaiden kasvatus- ja opetustoimintaa. Myös tämä näkemys
korostaa sisällöllisesti monitahoisena esiopetuksen olevan osa varhaiskasvatusta (Ojala 1993, 10–12). Suppeimmin esiopetuksella on tarkoitettu vain
kuusivuotiaiden tavoitteellista kasvatusta ja opetusta (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 1996, 8: Perusopetuslaki 1998/628), jolloin näkökulma on hallinnollinen ja liittyy esiopetuksen järjestämiseen. On myös ehdotettu, että varhaiskasvatus-käsite laajentuisi tarkoittamaan 0–8 -vuotiaita lapsia,
jolloin varhaiskasvatukseen kuuluisi myös nykyinen alkuopetus ja koulua
edeltävän vuoden esiopetus (Hakkarainen 2002, 8).
Tässä tutkimuksessa esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille päiväkodissa annettavaa esiopetusta. Määrittely edustaa yllä mainitun perustella niin
sanottua suppeaa määrittelyä ja se perustuu tutkimusryhmäni oppilaiden
ikäjakaumaan sekä esiopetuksen hallinnolliseen toteuttamisympäristöön.

2.2 Esiopetuksen opetussuunnitelma
Yhteiskunta ohjaa kasvatuksen ja opetuksen suuntaa esiopetuksen opetussuunnitelman perusteilla. Opetussuunnitelman perusteissa, samoin kuin instituutioiden omissa opetussuunnitelmissa tulevat näkyviin ihmis- ja tiedonkäsitysten ohella kasvatus- ja oppimisteoreettiset näkemykset, kasvatuskäytäntöihin perustava ajattelu sekä yhteiskunnassa kulloinkin vallitsevat arvot ja
arvostukset. Koska kasvatuksen yksi tavoite on siirtää kulttuuria, on opetussuunnitelmalla merkitystä kulttuuriperinnön siirtäjänä ja suuntaajana. Yhteiskuntalähtöisyys antaa opetussuunnitelmalle roolin myös tulevaisuuteen kurottavana asiakirjana. Samalla se ohjaa opettajia tavoitteiden asettamisessa sekä
sisältöjen ja työskentelytapojen valinnassa. Opetussuunnitelma on luonteel-
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taan siis filosofinen ja pedagoginen, mutta samalla myös toiminnallinen.
(Brotherus 2004, 15; Hujala 2002, 20; Salminen 2002, 23–27.)
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden lisäksi esiopetuksen toteutusta ohjaavat myös kuntakohtaiset ja päiväkoti- tai opetuspaikkakohtaiset
opetussuunnitelmat. Näiden lisäksi opetussuunnitelmien tasoja ovat opetusryhmän ja opettajan taso, jolloin on kyse toimeenpantavasta opetussuunnitelmasta. Tämän jälkeen tulee vielä oppilaan taso, joka kuvaa koettua ja toteutunutta opetussuunnitelmaa. Koettu opetussuunnitelma tarkoittaa sitä,
minkä merkityksen lapsi opetukselle antaa, ja toteutunut opetussuunnitelma
taas sitä, millaisia oppimistuloksia, tietoja ja taitoja sekä asenteita ja arvoja
on saavutettu. (Kari 1991, 81–82.) Opetussuunnitelma voi ilmetä myös piiloopetussuunnitelmana, mutta se on vaikeasti paikannettavissa, koska se ei ole
kirjoitettu. Piilo-opetussuunnitelma tuottaa tahattomia vaikutuksia, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä. (mm. Nieto 2004; Gay 2000)
Opetussuunnitelmien sisältöä analysoitaessa on löydettävissä erilaisia
opetussuunnitelmaideologioita, joiden mukaisesti opetussuunnitelmien sisältö
muotoutuu. Sisältöjä määrääviä tekijöitä ovat yhteiskunta, oppiaines (tiedonala) ja oppilas. Nämä tekijät vaikuttavat opetussuunnitelman tavoitteisiin ja
sisältöihin aina, mutta painottuvat eri aikakausina eri tavoin. Esiopetuksessa
ja päivähoidon traditiossa on yleisesti painottunut lapsikeskeinen opetussuunnitelma, kun taas kouluopetuksessa painotus on perinteisesti ollut oppiaineskeskeinen. (Uusikylä & Atjonen 2005, 52; Brotherus 2004, 16; Lahdes
1997, 65–67; Hytönen 1992.)
Se, mikä tai mitkä tekijät painottuvat opetussuunnitelman laadinnassa,
vaihtelee suunnitelman kasvatuspäämäärän mukaan. Oppiainekeskeisen opetussuunnitelman tavoitteena on kulttuuriperinnön siirtäminen. Kasvatus korostaa akateemista oppimista ja älyä ja opetus on ainejakoista. Tällöin kasvatus muokataan oppiaineista koostuvan opetussuunnitelman mukaisesti ja
oppilaiden omat vaatimukset eivät tule korostetusti esille. Yhteiskuntakeskeisessä opetussuunnitelmassa tavoitteina ovat yhteiskunnan säilyttäminen ja
yhteiskunnan toimintaedellytysten parantaminen eli yksilön kasvu nähdään
yhteiskunnan tarpeiden kautta. Opetussuunnitelma voi olla ainejakoinen,
mutta oppiainerajoja voidaan rikkoa muodostamalla elämänpiirejä, joita tutkitaan käytännön elämään liittyvinä toimintakokonaisuuksina. Lapsikeskeisessä opetussuunnitelmassa korostetaan lasten valmiuksia, tarpeita ja kiinnostuksenkohteita, ongelmanratkaisua ja yksilön persoonallisten kehitystarpeiden turvaamista. Tavoitteena on edistää jokaisen yksilön mahdollisuuksia
hyvään elämään. (Brotherus 2004, 17; Brotherus ym. 2002, 134–138; Niikko
2001, 38–39; Hytönen 1998, 123.) Opetussuunnitelmaa ei kuitenkaan tule
tulkita ahtaasti, vaan se tulee ymmärtää kehykseksi, joka antaa liikkumatilaa
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lapsen yksilölliselle oppimiselle ja opettamiselle (Uusikylä & Atjonen 2000,
47).
Härkönen (2003, 228–230) toteaa, että yleisesti ottaen opetussuunnitelman tehtävänä on ohjata käytäntöä eli tarkoituksena on ohjata käytännön
pedagogista prosessia. Esiopetuskäytännön pedagogisen prosessin kolme elementtiä ovat hänen mukaansa hoito, kasvatus ja opetus. Opetussuunnitelma ja
esiopetuskäytäntö ovat myös päinvastaisessa vuorovaikutuksessa: esiopetuksen käytäntö vaikuttaa opetussuunnitelmiin. Lisäksi prosesseihin vaikuttavat
oppiaine, tiede ja ajattelu.
Esiopetuksen opetussuunnitelmien kehittyminen nykyisenkaltaiseksi on
seuraillut esiopetuksen muotoutumisen historiaa, ja opetussuunnitelmien painotukset ovat nousseet koulutus- ja yhteiskuntapoliittisista lähtökohdista
(Niikko 2001, 36). Ääripäinä voidaan nähdä suunnitelmat, jotka lähtevät lapsen oppimisen haasteista ja joiden voidaan katsoa perustuvan varhaiskasvatuksen tutkimus- ja teoriatietoon. Toisena ääripäänä ovat suunnitelmat, jotka
lähtevät enemmänkin perusopetuksen näkökulmasta ja korostavat jatkumoa
esiopetuksesta perusopetukseen. (Hujala 2002, 20–21.)
Tässä tutkimuksessa tarkastelen valtakunnallisia Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita (1996; 2000) sekä tutkimuspäiväkodin esiopetuksen
opetussuunnitelmaa (1997).

2.3 Vuoden 1996 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden
sisällölliset lähtökohdat
Vuoden 1996 valtakunnalliset esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet
velvoittivat ainoastaan peruskoulun yhteydessä toteutettavaa esiopetusta,
mutta käytännössä ne olivat kuitenkin sysäys myös päiväkotien omille opetussuunnitelmaprosesseille (Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista 2002, 9; Perusopetuslaki 628/1998). Tutkimukseni aikana myös tutkimuspäiväkodissani noudatettiin vuoden 1996 valtakunnallisiin Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuvaa esiopetuksen opetussuunnitelmaa. Tästä syystä käsittelen tässä luvussa vuoden
1996 valtakunnallisia Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita.
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (1996, 8) lähtökohtina mainitaan muun muassa YK:n ihmisoikeuksien julistus, yleissopimus lapsen oikeuksista, Euroopan ihmisoikeussopimus ja kestävän kehityksen periaate.
Uusissa, vuoden 2000 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa edellä
mainittuihin asiakirjoihin viitataan yleisellä tasolla ja todetaan esiopetuksen
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perustuvan yhteiskunnan perusarvoille (Esiopetuksen opetussuunnitelman
perusteet 2000, 7).
Vuoden 1996 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet muotoutuvat
kognitiivisen oppimiskäsityksen pohjalle, jossa korostuu oppimisympäristön
merkitys. Oppimisympäristön muokkaaminen oppilaan kannalta suotuisaksi
annetaan aikuisen tehtäväksi, mutta tarkoitus on, että oppilas saavuttaa tavoitteet oppimisympäristön avulla eli tavoitteet asetetaan oppimisympäristön luomiselle. Lapsi nähdään ympäristössään aktiivisena toimijana, joka konstruoi
uutta tietoa olemassa olevien tietojensa perusteella. Oppiminen nähdään
ilman opetusta tapahtuvaksi (Niikko 2001, 95). Hytösen (1996, 111) mukaan
aikuisen rooli oppimisympäristön luojana on seurausta perusteiden teoreettisena viitekehyksenä käytetyn hyvin kapeasti tulkitun kognitiivisen oppimiskäsityksen ylikorostuneisuudesta. Aikuista ei haluta nimetä opettajaksi tai
kasvattajaksi, vaan hänen rooliaan voi kuvata lähinnä ohjaajaksi.
Tavoitteita ei ole jäsennetty sisältöalueittain, vaan ne on esitetty sattumanvaraisessa järjestyksessä. Suunnitelman mainitaan sisältävän seuraavat
sisältöalueet: kieli- ja kommunikaatio, matemaattiset käsitteet, luonto- ja ympäristötieto, uskonto, etiikka, liikunta, terveys sekä eri taidemuodot. Yhteensä
esitetään 31 tavoitelausetta (Brotherus 2004, 26–27; Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 1996, 22–23). Vuoden 1996 Esiopetuksen perusteisiin ei ole kirjattu varsinaisia yleisiä kasvatustavoitteita, vaan asiakirjan yleisessä osassa käsitellään lapsen asemaa ja oppimisympäristöä. Perusteissa korostuu yksilökeskeinen näkemys, jossa oppimistapahtuma mielletään korostetun yksilölliseksi tapahtumaksi samalla lapsen ainutlaatuisuutta ja ainutkertaisuutta painottaen. Tarkasteltaessa opetussuunnitelman kasvatustavoitteita
kuvaavia lauseita (31), voidaan havaita, että vain kuusi niistä ilmentää yhteisöllistä kasvatustavoitetta (Hytönen 1996, 114).
Esiopetuksen kasvatustavoitteet velvoittavat kasvattajaa kasvatustilanteiden luojana. Tavoitteiden saavuttamisen kannalta ilmaisu ”suotuisan oppimisympäristön luominen” on ongelmallinen ja haasteellinen, ja se konkretisoituu eri opettajille eri tavalla riippuen heidän oppimiskäsityksistään ja näkemyksestään kasvatuksesta yleensä. Tavoitteiden asettaminen oppimisympäristölle poikkeaa selvästi vuoden 2000 esiopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden tavoitteenasettelusta. Vuoden 2000 perusteissa tavoitteet esitetään sisältöalueittain, mikä selkeyttää opetussuunnitelman käyttämistä. Kun
vuoden 1996 perusteet korostavat yksilökeskeistä oppimista aikuisen luomassa haastavassa oppimisympäristössä, vuoden 2000 perusteissa korostuu tietojen ja taitojen oppiminen suotuisassa oppimisympäristössä opettajan ohjauksessa.
Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden lisäksi kunnissa on
omat valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuvat kunta-
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kohtaiset opetussuunnitelman perusteensa, jotka tulisi myös ottaa huomioon
opetuspaikkakohtaisia suunnitelmia tehtäessä.
Tässä tutkimuksessa ei erikseen käsitellä Helsingin kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmaa (2001), koska sen tavoitteet ja sisällöt noudattelevat
lähes täydellisesti vuoden 2000 valtakunnallisia esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Helsingin kaupungin uusi esiopetusta koskeva opetussuunnitelma perustuu esiopetuksesta annettuun lainsäädäntöön (eduskunta 23.12.
1999, n:o 1288) ja opetushallituksen antamiin esiopetuksen perusteisiin (19.
12.2000).

2.4 Monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohdat vuoden 1996 ja
vuoden 2000 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
Vertailen tämän tutkimuksen empiirisessä osassa tutkimuspäiväkodin oman
esiopetuksen opetussuunnitelman (1997) monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä vuoden 1996 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin kirjattuihin monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteisiin ja sisältöihin
(tutkimusongelma 1). Tarkastelun pohjana käytän vuoden 1996 valtakunnallisia Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita, koska tutkimusajankohtana
tutkimuspäiväkodissani noudatettiin vuoden 1996 perusteiden mukaan tehtyä
omaa esiopetuksen suunnitelmaa. Jotta lukijalle kuitenkin hahmottuisi opetussuunnitelmien muutos ja kehitys monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohtien, tavoitteiden ja sisältöjen osalta, vertailen vuosien 1996 ja 2000 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden monikulttuurisuuskasvatusta koskevia yleisiä peruslähtökohtia keskenään tässä luvussa. Monikulttuurisuuskasvatuksen kannalta keskeisiin sisältöaluekohtaisiin tavoitteisiin paneudutaan
luvuissa, joissa käsittelen äidinkielen ja suomi toisena kielenä -opetusta.
Vuoden 1996 opetussuunnitelman perusteissa ei ole varsinaisia yleisiä eikä sisältöaluekohtaisia monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteita, mutta tekstistä löytyy lausumia, jotka voi tulkita monikulttuurisuuskasvatusta koskeviksi lähtökohdiksi. Yhtenä lähtökohtana on ”tarjota lapselle mahdollisuus tulla
kuulluksi ja huomioon otetuksi uskonnollisissa ja elämänkatsomuksellisissa
kysymyksissä” ja toisena ”oppia suhtautumaan myönteisesti toisiin ihmisiin
ja kulttuureihin.” (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 1996, 22–23.)
Näistä ensimmäisen Brotherus on väitöskirjassaan luokitellut uskonnon tavoitteisiin ja toisen etiikan tavoitteisiin (Brotherus 2004, 27).
Tavoitteet ovat perustavanlaatuisia monikulttuurisuuskasvatuksen näkökulmasta, eivätkä kosketa ainoastaan uskonnon opetusta, mutta niiden saavuttamisen astetta on vaikea arvioida. Tämä tarkoittaa sitä, että arvioitsijat eli
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esiopetusta antavat opettajat ovat aina kiinni omassa kulttuurisessa perimässään ja kulttuurisessa katsannossaan, mikä vaikuttaa ennakkokäsitysten muodossa sekä toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen että sen arviointiin. Siksi
yhdenmukaista skaalaa tavoitteiden saavuttamisen mittaamiselle on vaikea
löytää.
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (1996, 12–13) nostavat päämääräksi sukupuolten välisen ja etnisen tasa-arvon toteutumisen esiopetuksen
suunnittelussa ja toteutuksessa. Tätä perustellaan maamme kulttuurisen monimuotoisuuden lisääntymisellä. Lapsen oikeutta omaan kulttuuriinsa sekä
oikeutta suomalaisen yhteiskunnan jäsenyyteen korostetaan. Pyrkimyksenä
on oppia suhtautumaan avoimesti ja myönteisesti muihin kieliin ja kulttuureihin.
Vuoden 2000 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa painotetaan
lapsen kulttuuriperinnön kunnioittamista ja vaalimista. Lapsen identiteetin rakentumisen kannalta merkityksellistä on, että hänen kulttuuriinsa kuuluvia
asioita arvostetaan ja että ne näkyisivät esiopetuksen arkipäivässä. Tavoitteena on, että lapsi tulee tietoiseksi oman etnisen ryhmänsä kulttuuriperinnöstä
ja oppii arvostamaan sitä. Kulttuuria tukevan esiopetuksen päämääränä on
omanarvontuntoinen, kulttuuristaan, taustastaan ja kielestään ylpeä, yhteiskuntaan integroitunut kaksikielinen ja -kulttuurinen aikuinen, joka kykenee
siirtämään omaa kulttuuriperintöään lapsilleen. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 19–20.) Tavoitteet ovat perustana kunta- ja esiopetuspaikkakohtaisiin opetussuunnitelmiin, ja ne tulisi huomioida eri sisältöalueiden aiheissa ja niiden käsittelyssä.
1996 perusteissa käytetään käsitettä ”vähemmistöön kuuluva”, joka ei käsitteenä millään tavalla rajaa tämän ryhmän piiriin kuuluvia, mutta esiopetuksen suunnittelua ja toteutusta määritettäessä vähemmistöihin luetaan kuuluviksi etniset ryhmät. Myös sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista korostetaan. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 1996, 12–13). Tällä
tavalla määriteltynä käsite rajaa kuitenkin monikulttuurisuuskasvatuksen alueelta ulos niin sanotun valtaväestön.
Merkittävästi lisääntynyt muihin kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppivelvollisten lasten määrä on tuonut lisähaasteita monikulttuurisuuskasvatuksen ja -opetuksen alueelle. Tämä näkyy selvästi vuoden 2000 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Tavoitteiden ja sisältöjen määrää on lisätty, ja ne on kohdennettu koskemaan perusteissa mainittuja tiettyjä vähemmistöryhmiä. Vuoden 2000 perusteissa monikulttuurisuuskasvatus on erikseen huomioitu kokonaisuus ja asiakirjassa on luku nimellä Eri kieli- ja kulttuuriryhmien esiopetus, jonka alle ryhminä on sijoitettu maahanmuuttajalasten lisäksi saamenkieliset, romanit ja viittomakieliset. Myös tästä luokittelusta puuttuu niin sanottu valtaväestö. Toisaalta asiaa voidaan tulkita myös siten,
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että on siirrytty vielä suppeammasta käsitteenmäärittelystä (maahanmuuttaja)
laajempaan (eri kieli- ja kulttuuriryhmään kuuluva), jolloin monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteiden piiriin katsotaan lukeutuvan yhä laajemman
väestön osan. Merkille pantavaa on se, ettei kummissakaan Esiopetuksen
opetussuunnitelman perusteet -asiakirjoissa (1996; 2000) mainita Suomessa
asuvaa ruotsinkielistä väestöä. Se voi tarkoittaa muun muassa sitä, että ruotsinkieliset katsotaan etnisiltä ja kulttuurisilta ominaisuuksiltaan samanlaisiksi
suomenkielisen väestön kanssa, vaikka kieliero on olemassa.
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3 Kasvatus kulttuurin ilmentymänä
”Kasvatus on kulttuurin käytäntöä”
(Kansanen 2004, 17)

3.1 Kasvatus kasvattajan tavoitteellisena toimintana
Kasvatuksen suunta määräytyy sille asetettujen tavoitteiden perusteella. Kasvatustavoitteita määriteltäessä ratkaisevaa on se, kuka tavoitteet määrittelee ja
millaisia tavoitteet ovat. Tärkeätä on myös tarkastella kasvatustapahtuman
osapuolien, kasvattajan ja kasvatettavan, välistä suhdetta.
Kasvatuksessa on kysymys käytännöstä eli siitä, mitä kasvatustapahtumassa tapahtuu. Kyse on toiminnasta, jonka osapuolina ovat kasvattaja ja
kasvatettava, opettaja ja oppilas. Yhtenä kasvatuksen kriteerinä pidetään sen
intentionaalisuutta, päämääräsuuntautuneisuutta. Tällä tavoin se myös sidotaan tavoitteelliseksi toiminnaksi, joka edellyttää kasvattajalta pedagogista
näkemystä. Puhutaan pedagogisesta prosessista, jonka tavoitteena on ihmisen
kasvu. Näin se myös ajatellaan tietoiseksi tapahtumaksi, jossa kasvatukselle
asetetaan tietoisia tavoitteita ja päämääriä. (Kansanen 2004, 52–53; Siljander
2002, 26–27.)
Esiopetusta ja koulukasvatusta voidaan perustellusti pitää tietoisen kasvatuksen muotoina, joissa yhtäältä pyritään toteuttamaan yhteiskunnassa arvokkaiksi koettuja kasvatus- ja sivistyspäämääriä ja vaikuttamaan niillä kasvatettavien sivistysprosessiin. Opetuksella on keskeinen merkitys myös kasvatettavan sosialisaatioprosessissa, jossa korostetaan yhteiskunnassa selviämisen
kannalta välttämättömien tietojen, taitojen, sääntöjen, arvojen ja asenteiden
siirtämistä. Puhutaan kansalaiseksi kasvattamisesta. Kasvatustoiminnassa pyritään tietoisesti vaikuttamaan kasvatettavan sivistys- ja sosialisaatioprosesseihin sekä yksilöllisen identiteetin rakentumiseen, mikä sisältyy sekä sivistys- että sosialisaatiotehtävään (Siljander 2002, 48). Monikulttuurisuuskasvatuksen näkökulmasta tämä on oleellinen lähtökohta.
Kasvatustilanne on luonteeltaan interaktiivinen, ja se edellyttää vähintään
kahden ihmisen välistä vuorovaikutusta ja sitä, että suhde on jollakin tavalla
pedagoginen. Tämä pedagoginen suhde tulisi ymmärtää myös laajemmin kasvattajan ja kasvatettavan sukupolvien välisenä yhteisöllisenä suhteena, jolloin
kasvattajan ja kasvatettavan välistä vuorovaikutusta ei voida ajatella ilman
kulttuurista näkökulmaa eikä siihen liittyvää yhteiskunnan vaikutusta. Kasvattajan pedagoginen toiminta perustuu aina sekä henkilökohtaiseen että ympäröivän kulttuurin kanssa vuorovaikutuksessa syntyneeseen tietoon. (Siljan-
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der 2002, 27–28.) Kasvattajan vastuulle jää kuitenkin ratkaisu siitä, mikä on
kasvatettavalle tärkeää ja mikä on tärkeää opetettavaa sisältöä. Ratkaisun
kasvattaja tekee tulkintansa perusteella. (Yrjönsuuri & Yrjönsuuri 1995, 45–
50.)
Kasvattajan ja opettajan rooli on monitahoinen ja siksi haasteellinen.
Opettajan roolin selventämisessä käytetään nykyään usein käsitettä opettajuus, jonka Patrikainen (1999, 218–239) tulkitsee abstraktina monidimensionaalisena ja dynaamisena ilmiönä. Kasvu- ja oppimisprosessin ohjaajan,
kasvamaan ja oppimaan saattajan ja tiedon siirtäjän roolin ohella hän määrittelee opettajuuteen kuuluvaksi myös opetuksen suorittajan rooli. Luukkainen
(2004, 305) taas tähdentää, että opettajuus ei ole sama asia kuin opettaminen.
Hän näkee opettajuuden muodostuvan lukuisista osatekijöistä, jotka ovat sisällön hallinta, oppimisen edistäminen, eettinen päämäärä, tulevaisuushakuisuus, yhteiskuntasuuntautuneisuus, yhteistyö sekä itsensä ja työnsä jatkuva
kehittäminen. Monikulttuurisessa yhteisössä opettajuuteen voidaan perustellusti liittää myös kulttuurien tunteminen, joka voi alkaa joko oman kulttuurin
tuntemisesta tai kulttuurien kohtaamisen perusteella.
Määrittelen tässä työssä opettajuuden Luukkaisen (2004) tapaan kasvattajan ja opettajan kokonaisvaltaiseksi käsitykseksi työstään.
Kasvattaminen eettisesti hyvään on aina ollut tärkeä tavoite, joka nousee
ja on noussut erityisen keskeiseksi kasvatustavoitteeksi nykypäivän monikulttuurisissa kouluissa. On löydettävä ratkaisuja sille, mikä on eettisesti
tavoiteltavaa erilaisista kulttuuritaustoista tulleiden oppilaiden kannalta ja
millä keinoilla eettisiin tavoitteisiin päästään. (Törmä 1996.) Kasvattajien käsitykset saattavat poiketa huomattavasti toisistaan, joten arvokeskustelun käyminen monikulttuurisessa kasvatusyhteisössä nousee merkittävään asemaan.
Monikulttuurisen ryhmän kasvattajana toimiminen vaatii kasvattajalta yhteisen arvokeskustelun ohella myös jatkuvaa omien arvojen ja käsitysten
reflektointia. Tämä selkeyttää ja terävöittää kasvatustavoitteiden laatimista.
Kasvatuksen näkeminen yksikulttuurista näkökulmaa laajemmassa perspektiivissä antaa mahdollisuuden jokaisen lapsen kannalta eettisesti oikeisiin
ratkaisuihin.

3.2 Yhteiskunta ja opetussuunnitelma kasvatuksen määrittäjänä
Edellisessä luvussa kiinnitin kasvatuksen kulttuuriseksi ilmiöksi. Tämän seurauksena voidaan päätellä, että kasvatuksessa painottuvat eri aikakausina eri
näkökulmat ja että eri puolilla maailmaa kasvatus tarkoittaa hieman eri asioita. Se, mitä me Suomessa pidämme kasvatuksessa tärkeänä, ei välttämättä ole
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yhtä tärkeää jossakin toisaalla. Tämä seikka on osoittautunut tämän päivän
käytännössä todeksi ja haastanut opettajat kulttuurien monipuoliseen näkemiseen ja tuntemiseen.
Etnisesti ja kulttuurisesti moninaisessa valtiossa koulutuspolitiikan ja opetussuunnitelmien laatiminen on erityisen haastavaa (Räsänen 2005b, 88).
Suomalaisessa kasvatuksessa ja opetussuunnitelmissa korostetaan erityisesti
kulttuuriperinnön uusintamista. Yhteisöön sosiaalistumisen ohella lasta tulisi
ohjata ottamaan vastuuta oppimisestaan ja ohjata kriittiseen ajatteluun, jotta
hän kykenisi tulevaisuudessa myös uudistamaan yhteiskuntaa ja näin koko
kulttuuria (Siljander 2002, 43–44). Poliittisten päätöksentekijöiden ja muiden
koulutuksesta ja opetusjärjestelyistä vastaavien merkitys uusintamisprosessissa korostuu, sillä he vaikuttavat opetussuunnitelmien tavoitteiden ja sisältöjen valintaan.
Monikulttuurisessa Suomessa ratkaisevaksi tekijäksi muodostuu se, miten
suomalaisen kulttuurin monimuotoistuminen otetaan huomioon ja miten se
vaikuttaa opetussuunnitelman sisältöihin. Tämän prosessin toteuttamiseen
osallistuvat oppilaitokset sekä viime kädessä myös opettajat. (Niinistö 1980,
37.) Maahanmuuttopolitiikan ja sitä kautta myös kasvatukseen vaikuttavina
arvoina korostetaan koko yhteiskunnan arvoja, jotka niveltyvät Suomea sitovien ihmisoikeussopimusten, perustuslain sekä julkisen hallinnon toimintaa
ohjaavaan ja muuhun lainsäädäntöön sisältyviin arvoihin. Tällaisia arvoja
ovat muun muassa ihmisoikeuksien edistäminen, yhdenvertaisuuden edistäminen, lapsen edun periaate, rasismin ja syrjinnän torjuminen, oikeusvaltioperiaate ja hyvän hallinnon periaate. (Maahanmuuttopoliittinen ohjelma
2005, 2.) Nämä arvot sisältyvät myös vuosien 1996 ja 2000 Esiopetuksen
opetussuunnitelman perusteisiin, vaikka kaikkia niitä ei erikseen siellä ole
mainittu.
Suomalaisen kouluopetuksen ja opetussuunnitelmien kulttuurikasvatusmalli on noudattanut Aukusti Salon kotiseutuopetukseen laatimaa mallia,
jossa ensin tutustutaan lapsen lähiympäristöön ja vasta sitten laajennetaan
näkökulmaa. Ensin on tutustuttu omaan kulttuuriin, sitten naapurimaihin, Eurooppaan ja lopulta muihin kulttuureihin. Räsäsen (2005b, 94) mielestä globalisoituneessa maailmassa nopean tiedonvälityksen aikakaudella mallin
toimivuutta voidaan kuitenkin kritisoida. Mikäli pidättäydytään kauan tarkastelemasta vieraampia ja kaukaisempia kulttuureita, saattavat tiedotusvälineet
luoda niistä kuvan, jota voi olla vaikeaa muuttaa. Lisäksi se vahvistaa etnosentristä näkemystä maailmasta ja vaikeuttaa monikulttuurista lähestymistapaa.
Kulttuuri yhteiskuntapoliittisine ratkaisuineen muodostaa laajan viitekehyksen opetussuunnitelmien muodostumiselle, opettajankoulutuksen sisällöille, instituutioissa tapahtuvalle kasvatustoiminnalle, kotikasvatukselle ja
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kaikelle sille, mikä vaikuttaa kasvatuksessa ja opetuksessa. Monikulttuurisuus on kuitenkin edelleenkin poliittisesti arka aihe, ja sen määrittelyyn liittyy kysymys enemmistö- ja vähemmistökulttuurien valtasuhteista ja yleensä
valtakulttuurin ylivoimaisuudesta (Lasonen 2005, 36). Monikulttuurisuuskasvatuksen näkökulmasta valtakysymykset nousevat myös opetussuunnitelman
laadinnassa keskeisiksi ja vaikuttavat sisältöjen ja tavoitteiden laadintaan.
Teoria kulttuuripääomasta ja koulun roolista yhteiskunnassa merkittävän
tiedon määrittämisessä on tärkeä näkökulma monikulttuurisuuskasvatusta ja
vähemmistökulttuureita tutkittaessa. Ranskalaisen sosiologin Pierre Bourdieun (1991) mukaan koulujen opetussuunnitelmat heijastavat yhteiskunnan – ja
sitä kautta valtaa pitävien väestönosien – arvoja ja tietoja. Koulun toiminta
perustuu ympäristön kulttuuriseen perimään. Hänen mukaansa valtaväestöön
kuuluvilla lapsilla on jo kouluun tullessaan olemassa tämä kulttuuripääoma,
jota koulut vahvistavat opetuksellaan ja koko toiminnallaan, koska myös
opettajat edustavat pääsääntöisesti ympäristön kulttuuria. Sen sijaan vähemmistöryhmiin kuuluvat lapset joutuvat ponnistelemaan valtakulttuurin kulttuuripääoman saavuttamiseksi jopa kieltäytymällä omasta kulttuurista, kielestä ja arvoista. Koulussa voidaan nostaa esille joitakin vähemmistökulttuureita, mutta useat kulttuurit ovat ”näkymättömiä”, jolloin ne samalla luokitellaan ei-arvostetuiksi. Tästä oppilaat saattavat päätellä, että se mitä ei opeteta,
ei ole oppimisen arvoista, tai se mistä ei puhuta, ei ole tärkeää.
Vallankäyttö näkyy muun muassa koulun säännöistä ja toimintakoodeista,
jotka heijastavat yhteiskunnan koodistoa. Valtakulttuuriin lukeutuvat lapset
ovat sosiaalistuneet yhteiskunnan koodistoon saamansa kasvatuksen kautta,
ja heidän on helppo ymmärtää koodistoa, kun taas vähemmistölasten ei.
Myös kielenkäyttö ja kommunikointitavat ovat merkityksellisiä vallankäytön
muotoja, sillä valtaväestön erilaiset kielelliset koodit, kuten puhetapa, kommunikointistrategiat ja tavat olla vuorovaikutuksessa, saattavat poiketa vähemmistökulttuureiden kommunikointitavoista. Koodien olemassa olosta
ovat vähiten tietoisia valtaa pitävät. Eniten tietoisia niistä ovat ne, joilla on
vähiten valtaa. Jotta vähemmistökulttuuriin lukeutuville lapsille taataan samanlaiset mahdollisuudet oppimisessaan, tulisi vähemmistölapsille opettaa
näitä kommunikointitapoja. (Delpit 1995, 24–47.) Myös Swadenerin (2000,
128) tutkimukset kieleen liittyvästä vallankäytöstä ovat yhteneviä Delpitin
(1995) huomioiden kanssa.
Opetussuunnitelmiin sisällytettävällä tiedolla ja sisältöjen valikoinnilla
voidaan vaikuttaa oppilaiden minäkuvan ja kulttuuri-identiteetin positiiviseen
muotoutumiseen (Grant & Sleeter 2007; Siljander 2002). Asioiden käsitteleminen vain yhdestä, usein valtakulttuurin näkökulmasta, tarkoittaa useimmiten sitä, että muut näkökulmat jätetään ottamatta huomioon, mikä saattaa
vaikuttaa negatiivisesti oppilaan identiteettiin. Liiallinen etnosentrinen näkö-
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kulma estää näkemästä asioita muista perspektiiveistä ja luo samalla tilaisuuden monikulttuurisuuskasvatusta haittaaville ennakkoluuloille ja stereotypioille.

3.3 Stereotypioiden vaikutus kasvatukseen
Kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen mukaan kasvatusta ja opetusta ei
saisi irrottaa yhteiskuntakontekstistaan. Jos näin tapahtuu, voidaan lapsen oppimisesta ja suoriutumisesta tehdä vääränlaisia johtopäätöksiä. Näissä johtopäätöksissä ja johtopäätöksistä seuranneissa toimissa ennakkoluuloilla ja
stereotyyppisillä käsityksillä on merkittävä vaikutus. (Gay 2005, 223–224;
Nieto 2004, 311–312; Moore 2000, 91–94.) Ruotsissa maahanmuuttajaoppilaiden koulumenestystä tutkineen Lahdenperän (1997, 164) mielestä nimitykset maahanmuuttaja, maahanmuuttajaoppilas tai maahanmuuttajataustainen
oppilas ovat diskriminoivia ja luokittelevia. Nimityksiin liittyy stereotyyppisiä käsityksiä jostakin ryhmästä tai ryhmistä ja ne voivat vaikuttaa sekä pedagogisiin että hallinnollisiin toimenpiteisiin. Mikäli oppimisvaikeuksien on
tulkittu johtuvan lapsen (kulttuuri)taustasta, seurauksena on ollut erityisopetussiirtoja, joita ei ehkä muuten olisi tehty.
Myös Gay (2005, 225) ja Nieto (2002, 20) toteavat tutkimustensa perusteella, että selitettäessä lasten välisiä eroja kulttuuriin liittyvinä ilmiöinä, ei
arvioinnissa korostu lapsi yksilönä omine taitoineen ja tarpeineen.
Liebkindin (1994, 24) mukaan kulttuurille on ominaista sen muuttuminen,
joten käsitys siitä, että etniset ryhmät olisivat muuttumattomia, yhtenäisen
kulttuurin edustajia, on väärä. Jokaisen kulttuurin sisällä on yksilöiden välisiä
eroja, joten uskomus siitä, että kulttuuri ilmentyisi samanlaisena jokaisessa
yksilössä, kaventaa mahdollisuuksia ymmärtää ja tulkita kunkin yksilön tarpeita ja taitoja. Uskomuksilla voi olla lapsen arviointia ohjaava vaikutus,
vaikka opettaja ei näitä tiedostaisikaan. Kaikki oppijat ovat yksilöitä, mutta
käsityksiin vaikuttaa esimerkiksi ryhmän identiteetti, joka voi yhteiskunnassa
olla joko torjuttu tai kunnioitettu. (Nieto 2002, 20–21.)
Kun yksilöt nähdään vain ja yksinomaan kulttuurinsa edustajina, tulee
kulttuurierojen tarkastelusta helposti uudenlaista rasismia (Tiittula 1997, 49).
Nieto (2005, 402) korostaa lisäksi myös sitä, että kulttuurin ymmärtäminen
kapeasti ainoastaan sen näkyvinä ilmiöinä, kuten taide-esitykset, juhlapäivät
tai ruoka, kaventaa kulttuurin merkityksen näkemistä. Oppimisen kannalta
kulttuurin vähemmän näkyvät piirteet, kuten kommunikaatio, asenteet ja
arvot, nousevat merkityksellisimmiksi. Näitä kulttuuriominaisuuksia on usein
vaikeampi osoittaa, mutta ne ovat oppimiseen vaikuttavia tekijöitä, joten ne
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tulisi ymmärtää ja ottaa huomioon yksittäisen yksilön ollessa kyseessä. Kulttuuri integroituu oppimisprosessiin, mutta vaikuttaa jokaisessa yksilössä eri
tavoin.
Stereotyyppiselle luokittelulle äärimmäisenä vastakkaisena toimintana
kaikki lapset nähdään samanlaisina, jolloin toimintaa voidaan nimittää ”värisokeaksi” (colour blindness) toiminnaksi. Toiminnan perusteena korostetaan sitä, että kaikkiin lapsiin on suhtauduttava samalla tavalla rodusta, etnisestä taustasta ja kulttuurista huolimatta (Nieto 2002, 261). Lausuman perusteella hyväksytään ajatus ”värisokeasta” suhtautumisesta oikeudenmukaisena,
puolueettomana ja objektiivisena, koska erojen tunnistaminen ja niistä keskusteleminen nähdään lähinnä puutteellisuutena tai vajavaisuutena. Kuvatun
kaltaista toimintaa perustellaan myös tasa-arvoisuudella ja reiluudella.
(Schonfield 2005, 270–273; 2001, 257.) Tasa-arvoisuus ei kuitenkaan ole samanlaisuutta, sillä samanlaisuus ei välttämättä johda tasa-arvoisuuteen, vaan
se voi myös lisätä epätasa-arvoa. Tilanteen hyväksyminen voi tuoda tullessaan sen, että lasten eroja ei tunnisteta tai tunnusteta eikä niihin reagoida esimerkiksi opetuksellisilla toimenpiteillä. Samalla myös tunnustetaan valtaväestön laatima ja heille suunnattu opetussuunnitelma ainoaksi oikeaksi, jolloin
tavat ja toiminnan laatu määräytyvät opettajien omien arvojen mukaisesti.
(Gay 2005, 227–230; Nieto 2004, 145.) Edellä kuvatun kaltainen toiminta voi
olla seurausta myös siitä, että erilaisuudesta ei uskalleta puhua esimerkiksi
rasismin leiman pelossa, vaikka lapset ovat erilaisia. Voidaan myös pelätä
loukattavan lapsia tai heidän vanhempiaan.
Yhdysvalloissa, varsinkin 1960–1970 -luvuilla tehtyjen tutkimusten perusteella (mm. Baratz & Baratz 1971), tummaihoisten lasten huonoa koulumenestystä selitettiin puutteellisilla valtakielen taidoilla, heikoilla kotiolosuhteilla tai älykkyystekijöillä. Nämä teoriat eivät kuitenkaan yksin kokonaan
kykene selittämään sitä, miksi niin monet oppilaat epäonnistuvat koulunkäynnissään. Vastauksia on haettava myös siitä, miten koulun pitäisi muuttaa
toimintatapojaan vähemmistökulttuureiden lasten opettamisessa. Koska koulut eivät voi muuttaa kotien sosiaalisia olosuhteita, voivat ne muuttaa omaa
toimintakulttuuriaan, jolloin myös kulttuuri- ja kielivähemmistöihin kuuluvat
lapset voisivat saada tarvittavaa tukea koulumenestykseensä. (Gay 2005, 225;
Nieto 2004, 255–256.) Nieton (2005, 401–402) mukaan usean jo syrjäytyneen tai syrjäytymisvaarassa olevan lapsen olosuhteita voidaan radikaalisti
parantaa muuttamalla kasvatusinstituution toimintapolitiikkaa ja käytäntöjä.
Tutkimukset (Cross 1991; Stephan 1990) osoittavat, että myös lapset ovat
hyvin tietoisia rodullisista ja etnisten ryhmien välisistä eroista. Nämä asenteet
heijastavat yhteisön aikuisten asenteita. Yhdysvalloissa (2001) tehdyn neljän
vuoden seurantatutkimuksen mukaan koulussa, jossa rodullisista eroista ei
puhuttu eikä sallittu puhua (colourblind perspective), oppilaat olivat erittäin
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tietoisia etnisistä taustoistaan, mutta eivät uskaltaneet tuoda niitä esille rangaistuksen pelossa. Vapaissa tilanteissa oppilaat hakeutuivat useimmiten
samaa etnistä ryhmää edustavan läheisyyteen, vaikka valittavana oli muistakin ryhmistä tulevia oppilaita. Koulun tavoite oli edellä mainitulla toimintatavalla ehkäistä mahdollisia etnisten ryhmien välisiä yhteenottoja. Pollockin
(2001, 9) ja Schonfieldin (2001, 249–262) mielestä edellä kuvattu näkökulma
sisältää vaaroja, vaikka se voi vähentää konfliktien määrää. Rodusta tai siihen
liittyvistä asioista voi muodostua tabu, joka taas voi tuoda mukanaan ryhmien
sisäisiä ongelmia, kun asioista ei voi julkisesti puhua. Toisaalta se voi synnyttää myös rasistista käyttäytymistä siten, että näennäisesti käyttäydytään
sovitulla tavalla, mutta samalla käyttäydytään kuitenkin syrjivällä tavalla.
Ogbun (1987) mukaan stereotyyppiset käsitykset joistakin kulttuureista ja
etnisistä ryhmistä tulevat ymmärrettäviksi historian ja sosiopoliittisen kontekstin tarkastelun kautta. Ogbu tutki tiettyjen opiskelijaryhmien akateemista
menestymistä ja löysi yhtäläisyyksiä ryhmien menestymisen ja heidän sosiopoliittisen asemansa välillä. Heikommin menestyvät ryhmät eivät välttämättä
eroa merkittävästi valtaväestöstä, mutta heillä on selvästi alhaisempi sosiaalinen asema. Asema ei aiheudu opiskelijoiden välisistä eroista, vaan yhteiskunnan heille asettamasta arvosta ryhmänä. Tämä ilmiö on ollut nähtävissä esimerkiksi Yhdysvaltojen vähemmistöryhmien kohdalla, Japanissa korealaista
alkuperää olevien lasten kohdalla sekä myös Ruotsiin muuttaneiden suomalaisten kohdalla. Ongelma Ogbun mukaan ei ole kielessä, kulttuurissa tai
kognitiivisissa tekijöissä, vaan ongelman taustalla ovat historialliset ja yhteiskunnalliset tekijät. (Nieto 2004, 264–266; Ogbu 1987, 312–334.)
Suomessa elävien maahanmuuttajaryhmien sosiaalista statusta ja suomalaisten suhtautumista maahanmuuttajiin on tutkittu jonkin verran. Suhtautuminen sekä Suomessa eläneisiin vanhoihin että uusiin etnisiin ryhmiin on
vaihdellut ajankohdan ja myös ryhmän mukaan. Kielteisimmin on suhtauduttu niihin ryhmiin, jotka ovat eronneet ulkoisesti ja kulttuurisesti eniten valtaväestöstä (somalit, arabit, turkkilaiset, romanit). Kielteistä suhtautumista on
kohdistettu myös venäläisiin, jotka edustavat suomalaisille poliittista ja historiallista vastakkainasettelua. Suhtautumiseen vaikuttavat muun muassa koulutustaso, sukupuoli, ikä ja asuinpaikka sekä se, kuinka paljon arvioijalla on
kokemuksia muita kieli- ja kulttuuriryhmiä edustavista ihmisistä. (JasinkajaLahti ym. 2002, 33–35; Jaakkola 1999, 84–86.) Talibin (1999, 240) tutkimusten mukaan oppilaan kulttuuritaustalla on merkitystä opettajien uskomuksiin
maahanmuuttajaoppilaista. Erityisesti suomalaisten opettajien asenteet ovat
kiristyneet tietyistä Afrikan maista ja Venäjältä tulleita oppilaita kohtaan.
Perusopetuslain (628/1998) perusteella jokaisen lapsen tulee saada opetusta omien tarpeittensa suunnassa, joten kasvatuksen ja opetuksen tärkeim-

24

Heini Paavola

pänä lähtökohtana on oppilaan oma tausta sekä hänen tietonsa ja taitonsa.
Lasten ei oletetakaan olevan tiedoissaan ja taidoissaan samanlaisia.
Erittäin tärkeäksi tekijäksi lapsen oppimisen ja positiivisen identiteetin
kehittymisen kannalta muodostuu koulun ja ympäristön suhtautuminen oppijan edustamaan vähemmistöön ja hänen edustamaansa kieleen.
Henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, taustoihin ja taitoihin perustuvaa opetusta ja arviointia on toteutettu pitkään erityiskasvatuksen puolella, jossa niin
sanotut henkilökohtaiset oppimissuunnitelmat ovat arkipäivää. Myös esiopetuksessa toteutettava arviointi on esiopetuksen periaatteiden mukaisesti kokonaisvaltaisempaa ja pyrkii ottamaan huomioon lapsen kokonaiskehityksen.
Arvioinnin lähtökohtana ovat lapsen esiopetuksen suunnitelmaan kirjatut yksityiskohtaiset tavoitteet, jotka on asetettu yhdessä huoltajan kanssa neuvotellen. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 15.) Lapsen kehitystä
seurataan usein niin sanottujen kasvun kansioiden avulla, joita voidaan käsitellä huoltajien kanssa käytävissä kasvatuskeskusteluissa.
Syitä oppimisprosessin epäonnistumiselle on haettu kulttuuritaustasta,
mutta kulttuuria merkittävämpi selittäjä oppimisprosessin onnistumisen kannalta voi olla opettajan ja oppilaiden taustojen suhde. Kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen näkökulmasta sosiaalinen konteksti nousee kulttuurikontekstia merkittävämmäksi tekijäksi oppilaiden eroista puhuttaessa. Eri kulttuurien erilaiset kasvatuskäsitykset ja -tavat eivät ole suurin selittäjä yksilöiden välisille eroille, vaan perheiden sosiaaliset ja sosioekonomiset erot. Jokaisen lapsen erilainen tausta ja erilaiset kokemukset vaikuttavat samasta
kulttuuripiiristä tai etnisestä yhteenkuuluvuudesta huolimatta eri yksilön kohdalla eri tavalla. (Gordon 2002; Gay 2000.) Delpit (1995) korostaa, että paras
ratkaisu oppilaan kannalta on opettajan ja oppilaan samankaltainen tausta,
jotta opettajalla olisi ymmärrystä lapsen mahdollisiin vaikeuksiin ja kulttuurista nouseviin kysymyksiin.

3.4 Kulttuurien kohtaaminen – identiteetti kriisissä
Erilaisten kulttuurien kohtaamisesta on todettu aiheutuvan paljon ennakkoluulojen ja arvojen aiheuttamia ristiriitoja (Talib 1999, 241). Lapsen kannalta
tilanne voi olla sellainen, että hän tulee ensimmäistä kertaa suomalaisen yhteiskunnan määrittämän ja ohjaaman kasvatustoiminnan piiriin, jossa hän
kohtaa valtakulttuurin elämäntavan, sen normit ja kulttuurin. Myös opettaja
voi kokea kulttuurien törmäämisen silloin, kun ryhmään tulee lapsi, jonka
tausta poikkeaa muun ryhmän ja myös opettajan taustasta. Kulttuurien kohdatessa kohtaajien omat arvot peilautuvat voimakkaasti toiseen osapuoleen,
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jolloin esimerkiksi suomalaiset perusarvot voivat nousta entistä tärkeämmiksi. (Talib ym. 2004, 132.)
Mikkolan (2001) mukaan kohtaamisessa myös opettaja joutuu pohdiskelemaan omaa arvomaailmaansa. Kulttuurinen tietous auttaa kasvattajaa onnistuneen kohtaamisen luomisessa. Käsitys omista kulttuurisista juurista ja tieto
muista kulttuureista auttaa kasvatusta ja opetusta suunniteltaessa ottamaan
huomioon vähemmistölapsen oman kulttuurin.
Opettajan kulttuurinen tietous ja ymmärrys ovat ratkaisevia vuorovaikutussuhteen luomisessa opettajan ja oppilaan välille. Tarvitaan tietoa sekä
muista että omasta kulttuurista ja tarvitaan kykyä nähdä ja ymmärtää kulttuurien välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Eräs perustavaa laatua oleva tieto on se,
että joidenkin Suomeen muuttaneiden etnisten ryhmien elämässä perheen ja
yhteisön merkitys on paljon suurempi kuin länsimaissa. Yhteisökeskeisessä
kulttuurissa yhteisö nähdään yksilön elämälle tärkeämpänä tekijänä kuin yksilön omat tarpeet ja kyvyt. Yksilö määrää itseään yhteisön kautta eikä päinvastoin, eli ihmisen identiteetti on vahvasti sidoksissa perheyhteisöönsä. (Alitolppa-Niitamo 1994, 52–53; Markus & Kitayama 1991.) Talib (1999) muistuttaa, että ajatus poikkeaa länsimaisesta käsityksestä, jossa yksilö nostetaan
keskiöön ja tärkeinä arvoina nähdään muun muassa itsemäärääminen ja yksityisyys, samoin yksilöllisyys ja vapaus. Nämä lähtökohdat nousevat vahvasti
esille myös suomalaisissa opetussuunnitelmissa kasvatustavoitteiden ja sisältöjen perusteluina. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (1996;
2000) tuodaan esille myös yhteistoiminnan kehittäminen ja yhteisön merkitys
oppimisessa, mutta lausumat jäävät yksilöllisten tavoitelausumien varjoon.
Näissä keskeisiksi nousevat yksilön valmiuksien ja taitojen kehittäminen.
Opettajan ja oppilaan välisessä työskentelyssä vuoropuhelu ja sen tulkinta
korostuvat. Kohdattava nähdään oman itsen kautta eli siitä näkökulmasta, mikä tulkitsijalla on itsestään ja omasta roolistaan. Tässä tulkinnassa esille nousevat arvot, maailmankuva ja persoona ja kohdattava ”muokkautuu” tämän
tulkintajärjestelmän kautta. Vuorovaikutustilanteita leimaavat molempien
osapuolten kommunikaatiovaikeudet ja kulttuuristen koodien rajallinen ymmärtäminen ja tietämättömyys. Tilanteista muodostuu eräänlaisia noidankehiä, joissa ennakkokäsitykset ja stereotypiat vain vahvistuvat. (Talib 2002,
97, 100.)
Maahanmuuttajaoppilaiden monikulttuurista identiteettiä, tavoitteita ja
toimintaa koskeneessa tutkimuksessa Mikkola (2001) totesi, että niin sanottuun valtaväestöön kuuluvat oppilaat ja opettaja eivät tunne maahanmuuttajaoppilaan maailmaa. Maailmojen erojen havaitseminen voi olla puutteellista
tai se voidaan jopa kieltää. Vaikka opettajan pyrkimys on esittää tietoa niin,
että se olisi lapselle elävää, relevanttia ja kiinnostavaa lapsen oman maailman
kannalta, on maahanmuuttajalapsen maailma opettajille ja muille lapsille vie-
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ras, eikä johdonmukaista kuvaa voi syntyä. Maahanmuuttajalapsi joutuu tilanteeseen, jolloin aiemmin opitut käyttäytymis- ja toimintamallit eivät välttämättä toimi. Jotta sopeutuminen uuteen kulttuuriin tapahtuisi, oppija joutuu
alkuvaiheissa omaksumaan toimintakykyä luovia uuden kulttuurin piirteitä
annettuina, kasvattajan ja ympäristön näkemyksen mukaisina. Lapsi on ikään
kuin kasvattajansa ”armoilla” oleskelunsa alkuvaiheissa, joten kasvattajan
vastuu ja kyky toimia joustavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla korostuu.
Kasvattajalta tulisi tässä tilanteessa edellyttää kulttuurirelatiivista suhtautumista, jotta manipuloivaa ja valtakulttuuriin assimiloivaa kehitystä voitaisiin
lieventää. Tämän perusteella kulttuurien tuntemus nouseekin yhdeksi tärkeimmistä elementeistä lapsen oppimista ja kasvatusta suunniteltaessa sekä
kasvua tuettaessa. (Mikkola 2001, 37, 43.)
Opettajien peruskoulutuksessa opetuksen sisältöihin ei kuitenkaan määrällisesti ole kovinkaan paljon kuulunut kulttuurien tuntemusta ja monikulttuurisuuskasvatusta, joten tiedon hankkiminen ja ymmärryksen lisääminen on
ollut lähinnä opettajan omalla vastuulla. Opettajankoulutuksessa kulttuurien
opettaminen tai monikulttuuristen valmiuksien kehittäminen on edelleenkin
vähäistä, vaikkakin opettajankoulutuslaitosten välisiä eroja opinto-ohjelmien
monikulttuuristen sisältöjen määrissä on olemassa. Huomattavaa on se, että
suurten kaupunkien opettajankoulutuslaitokset huomioivat sisällöt määrällisesti paremmin kuin pienten kaupunkien vastaavat (Koponen 2000). Tämä
saattaa johtua siitä, että esimerkiksi maahanmuuttajaväestö on keskittynyt
suuriin kaupunkeihin, erityisesti pääkaupunkiseudulle, jolloin ilmiö on läsnä
ja konkreettinen. Toisaalta opettajankoulutuksen tulisi antaa samanlaiset
valmiudet opiskelijoilleen kaikilla opiskelun osa-alueilla, sillä opiskelupaikkakunnan valinta ei merkitse sitä, että työhön jäädään opiskelupaikkakunnalle.

3.4.1 Akkulturaatio – kulttuurien muuttuminen
Kulttuurien kohtaaminen ja eri ihmisryhmien välinen kanssakäyminen vaikuttavat kulttuurien muuttumiseen. Periaatteessa kanssakäymisen seurauksena voi tapahtua muutoksia molempien ryhmien kulttuureissa, mutta käytännössä kuitenkin toinen kulttuuri joutuu muuntumaan enemmän. (Liebkind
1994, 25.)
Kulttuurien kohtaamista voi seurata kriisi tai tapahtua suotuisaa sopeutumista uuteen tilanteeseen. Lasten kannalta ensisijaisen merkityksellistä on se,
miten vanhemmat ja perhe sopeutuvat uuteen tilanteeseen, mutta yhtä merkityksellistä on myös se, miten ympäröivä yhteiskunta suhtautuu eri kulttuuria
ja/tai kieltä edustaviin lapsiin. Omien vanhempien sekä koulun tuki ovat
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tärkeimpiä voimavaroja lapselle, jonka oman identiteetin kehittyminen on
vielä keskeneräinen. Lasten akateemisen menestymisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tärkein ennustaja on vanhempien onnistunut sopeutuminen uusiin
olosuhteisiin. Toisaalta taas vanhempien huonolla sopeutumisella voi olla
vakavat vaikutukset seuraavaan sukupolveen ja heidän menestymiseensä.
(Suarez-Orozco & Suarez-Orozco 2001; 1995.)
Mitä paremmin vanhemmat esimerkiksi osaavat toista kieltä, sitä paremmat mahdollisuudet heillä on olla yhteydessä päiväkotien ja koulujen kanssa
ja keskustella opettajien kanssa lastensa kasvatukseen ja opetukseen liittyvistä kysymyksistä. Kieltä vähemmän osaavien vanhempien yhteydenottokynnystä kouluun päin on koetettu helpottaa muun muassa yhteiskunnan tarjoamien tulkkipalveluiden avulla, mikä on alentanut monen vanhemman kynnystä tulla kouluun tapaamaan opettajaa. Vanhempien ja opettajien välinen
yhteistyö on erityisen tärkeää, kun lapsen ja opettajan kieli ja kulttuuri poikkeavat toisistaan. Lapsen itsetunnon ja minäkuvan kannalta tuhoisien väärinymmärryksien välttämiseksi sekä ennakkoluulojen vähentämiseksi tarvitaan vanhempien ja opettajien välistä yhteistyötä. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (1996, 20) yhteistyö huomioidaan ja tekstissä todetaan,
että esiopetus rakentuu kotien kanssa tehtävän yhteistyön avulla. Lisäksi
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (1996, 12; 2000, 9) velvoittavat
opettajia yhteistyössä lasten, aikuisten ja huoltajien kanssa suunnittelemaan,
arvioimaan ja toteuttamaan toimintaa molemminpuolisesti kunnioittavalla
tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että huoltajilla on oikeus ilmaista näkemyksensä
lapsen kasvattamisesta sekä tuoda esille esimerkiksi elämänkatsomukseensa
ja/tai uskontoonsa liittyviä seikkoja, joita toivoisivat esiopetuksessa huomioitavan. Opettajilla taas on velvollisuus kertoa suomalaiseen kasvatuskäytäntöön sekä opettamiseen liittyviä perusteluita. Vuoropuhelu kotien kanssa
antaa mahdollisuuden suvaitsemiselle ja hyväksymiselle, joita tarvitaan yksilöiden monikulttuuristumisprosesseissa.
Tärkeä kysymys on se, ovatko yhteiskunnan ja kasvatusinstituution asettamat tavoitteet sellaisia, joihin kaikkien lasten vanhemmat haluavat sitoutua
tai jotka he lapsensa kehittymisen kannalta kokevat tärkeiksi. Toisaalta voidaan kysymys asettaa myös niin, että haluaako yhteiskunta ja haluavatko
oppilaitokset sitoutua jokaisen lapsen parasta tukevaan toimintaan. Se, miten
instituutiot, käytännössä päiväkodit, koulut ja muut oppilaitokset toteuttavat
yleisiä opetussuunnitelman perusteita, niiden tavoitteita ja sisältöjä, on merkittävää yksittäisen lapsen kannalta. Vastakkain asettuvat kodin ja yksilön
arvot ja uskomukset suhteessa instituutioon ja sen henkilökuntaan ja kysymys
on paljolti siitä, miten näiden arvojen ja uskomusten kohtaaminen käytännössä toimii.
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Kulttuurien kohtaamista ja kontaktista seuraavia ilmiöitä kuvataan usein
Berryn akkulturaatiomallin (kuvio 1) avulla, joka kuvaa maahanmuuttajien
kulttuurien muuttumista. Akkulturaatio nähdään dynaamisena prosessina, joka tarkoittaa ajan kuluessa tapahtuvia muutoksia maahanmuuttajien uskomuksissa, tunteissa, asenteissa, arvoissa, käyttäytymisessä ja samaistumiskuvioissa. Akkulturaatio voidaan käsittää myös tilaksi, jolloin sen astetta tai
määrää mitataan akkulturoituneen yksilön käyttäytymisenä, tunteina ja asenteina. (Liebkind 2000, 13–14; Jasinskaja-Lahti & Liebkind 2000, 127–128;
Berry ym. 1992, 271; Berry ym. 1986, 306.)
Akkulturaatioprosessi on harvoin sujuva ja helppo tapahtuma, vaan
useimmiten se pakottaa ihmisen valikoivaan käyttäytymiseen sekä alkuperäisen että uuden kulttuurin suhteen. Auktoriteetit ja instituutiot poistavat yksilön kulttuurin perinteisiä elementtejä ja korvaavat ne uusilla. Uuden kulttuurin arvostettuja etuja voi olla vaikea saavuttaa ja vanhan kulttuurin vähempiarvoisia seikkoja ylläpidetään väkisin. Tällainen myönteisen ja kielteisen
palautteen sekavuus johtaa usein ahdistukseen. (Emt.)
Akkulturaatioasenne riippuu sekä samaistumisesta lähtömaan kulttuuriin
että suuntautuneisuudesta vastaanottomaan kulttuuriin. Tällöin maahanmuuttajat joutuvat ottamaan kantaa yhtäältä siihen, kuinka tärkeänä he pitävät
oman etnisen identiteettinsä ja kulttuuristen ominaisuuksiensa ylläpitämistä
ja toisaalta siihen, kuinka tärkeänä he pitävät valtaväestön kanssa solmittavia
kontakteja ja vuorovaikutusta. Vastausten perusteella akkulturaatioasenteeksi
valikoituu integraatio (kotoutuminen), assimilaatio (sulautuminen), separaatio (eristäytyminen) tai marginalisaatio (syrjäytyminen). (Emt.)

Tärkeää säilyttää oma
identiteetti ja kulttuuri

Tärkeää ylläpitää
kulttuurien välisiä
suhteita

Kyllä

Ei

Kyllä

Integraatio

Assimilaatio

Ei

Separaatio

Marginalisaatio

Kuvio 1. Akkulturaatiomalli Berryn mukaan (Berry ym. 1992, 278; Berry 1986, 306)

Integraatio käsitetään kahdensuuntaiseksi prosessiksi. Maassa ennestään
asuvilta edellytetään maahanmuuttajien erilaisuuden kunnioittamista, ja maahanmuuttajilta odotetaan sopeutumista paikallisiin tapoihin. Keskeisellä sijalla integraatiossa ovat tasa-arvo, vuorovaikutus ja molemmin puoleinen kun-
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nioitus. (Berry 2006a, 34–36; Ruusunen 1998, 17.) Edellä mainitut seikat
ovat keskeisiä myös opetussuunnitelmiin kirjatuissa monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteissa. Integraation edellytyksenä on, että maahanmuuttaja on
halukas säilyttämään omaa alkuperäistä kulttuuriaan ja olemaan kanssakäymisissä myös uuden kulttuurin ja sen edustajien kanssa. Onnistuneen integraation tuloksena on kaksikulttuurisuus, jolloin maahanmuuttaja säilyttää
omaa kulttuuriaan ja yhteyksiä omaan kulttuuriryhmäänsä, mutta omaksuu
myös enemmistökulttuurin normeja ja tapoja. Tämä on mahdollista vasta silloin, kun ympäröivä kulttuuri on avoin ja hyväksyvä erilaisille kulttuuriryhmille. (Alitolppa-Niitamo 1994, 32–33; Liebkind 1994, 35; MatinheikkiKokko 1994, 84–88.)
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2000, 20) esittää tavoitteeksi
omanarvontuntoisen, kulttuuristaan, taustastaan ja kielestään ylpeän, yhteiskuntaan integroituneen aikuisen, joka kykenee siirtämään kulttuuriperintöä
lapsilleen. Näihin tavoitteisiin pääseminen vaatii kovaa työtä, sillä erilaista
kulttuuria edustava kasvattaja ei oman kulttuurisen perimänsä perusteella kykene välttämättä välittämään vähemmistökulttuuriin kuuluvan lapsen omaa
kulttuuriperimää. Kyse on myös henkilöresurssointiin, opetussuunnitelmarakenteeseen ja opettajien kulttuurien tuntemiseen liittyvistä kysymyksistä, ja
merkittäväksi tekijäksi nousee opettajien ja kotien välinen yhteistyö.
Assimilaatiossa yksilö tai ryhmä akkulturoituu toiseen ryhmään ja menettää omia etnolingvistisiä piirteitään. Assimilaatiossa tapahtuu oman kulttuurin hylkäämistä valtakulttuurin vuoksi. Päiväkodissa ja koulussa tämä merkitsee sitä, että oppilas sulautetaan valtakulttuuriin, eikä hänen omaa kulttuuriaan huomioida tai arvosteta. Hän saattaa lopettaa äidinkielensä käytön ja alkaa noudattaa uuden kulttuurin toimintamalleja. Usein assimilaatio on tulos
siitä, että lapsen omaa kulttuuria ei ole arvostettu, joten lapsen ainoaksi vaihtoehdoksi menestyä muiden tavoin jää oman kulttuurin ja identiteetin hylkääminen. Assimilaatiota ei pidetä hyvänä vaihtoehtona, koska se jättää huomioimatta maahanmuuttajan oman kulttuurin ja sen tuomat voimavarat. (Nieto
2004, 261–263; Nieto 1999, 33; Liebkind 1994, 26.) Yleisesti hyväksytty
selitys toiminnalle on se, että sulautuminen edistää tasa-arvoisuutta, jolloin
ymmärrys tasa-arvosta kaventuu samanlaisuudeksi.
Marginalisaatiossa torjutaan oma ja vieras kulttuuri. Maahanmuuttajat
ylistävät uuden kotimaansa periaatteita, joita he eivät kuitenkaan halua omaksua ja toisaalta he pitävät kiinni ryhmänsä tavoista, jotka he haluavat hylätä.
(Liebkind 1994, 26.) Lapsen kannalta tilanne merkitsee sitä, että häneltä katkeaa suhde omaan kulttuuriinsa, eikä hän pääse sisälle uuteenkaan kulttuuriin. Tilanne johtaa lopulta oman identiteetin katoamiseen.
Separaatiossa vähemmistön jäsenet tukeutuvat ainoastaan omaan kulttuuriinsa, sillä heiltä voi olla estetty kanssakäyminen muiden ryhmien kanssa
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esimerkiksi koulutuspoliittisten ratkaisuiden kautta (Miettinen 2001, 8; Liebkind 1994, 26). Käytännössä tämä voi tarkoittaa sellaisten oppilasryhmien
perustamista, jossa edustettuina ovat vain yhteen kieli- ja kulttuuriryhmään
kuuluvat maahanmuuttajat, jolloin heidän mahdollisuutensa tavata muiden
etnisten ja kulttuuriryhmien edustajia häviää.
Akkulturaatiota käsitellään useimmiten vain maahanmuuttajan näkökulmasta, mutta prosessissa tulisi ottaa myös ympäröivän yhteiskunnan rooli paremmin huomioon. Tähän kiinnittää huomiota myös Nieto, joka käsittelee akkulturaatiota Berryn integraatiokäsitettä lähellä olevan akkommodaatio-käsitteen kautta. Nieto puhuu myös enemmistöille suunnatun monikulttuurisuuskasvatuksen tarpeellisuudesta ja kyseenalaistaa oletuksen siitä, että sopeuttamista tarvitsisivat vain vähemmistöryhmien oppilaat ja heidän perheensä. Nimenomaan yksikulttuurisissa yhteisöissä eläneet tarvitsevat monia näkökulmia, koska heidän ei ole tarvinnut kohdata omaa erilaisuuttaan eikä peilata omia käsityksiään muista kulttuureista tulleiden näkemyksiin. Sopeutuminen on kahdensuuntainen prosessi, jossa myös koulujen ja opettajien olisi
tutkiskeltava omia toimenpiteitään ja käytäntöjään. Tämä tarkoittaa koulun
toimintatapojen ja käytänteiden – ei vain pedagogiikan ja opetussuunnitelman
– muuttamista, jotta edistettäisiin yhteisön kaikkien oppilaiden oppimista.
Ensisijaisesti muutoksen kohde on henkilökunnan asenteet ja uskomukset, ja
sitä kautta koko ilmapiirin muutos, jolla kyettäisiin luomaan jokaiselle oppilaalle oppimisen mahdollistava oppimisilmapiiri. Toisten perspektiivien ymmärtäminen voisi olla askel kohti tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa
yhteiskuntaa. (Nieto 2004, 373–375; 1999, 72–101.)
Kun Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita (1996; 2000) tarkastelee
Nieton esittämästä näkökulmasta, ei perusteisiin sisälly ajatusta siitä, että
monikulttuurisuuskasvatus kuuluu kaikille ja että sillä edistetään kaikkien
oppilaiden oppimista. Kirjausten perusteella monikulttuurisuuskasvatus käsitetään ainoastaan ”muille” kuuluvana opetuksena, jolloin on kyse lähinnä valtakulttuuriin sopeuttamisesta eli assimilaatiostrategian toteuttamisesta. Kyse
ei ole kasvatuksesta, jossa mahdollisen monikulttuurisen identiteetin syntymiseen vaikutetaan aktiivisesti tai sen saavuttaminen katsottaisiin luontevaksi
tapahtumaksi.

3.4.2 Monikulttuurinen identiteetti ja monikulttuurinen kompetenssi
Muuttuvassa kulttuuriympäristössä akkulturaatio muovaa jatkuvasti ihmisen
minäkuvan ja identiteetin kehittymistä. Identiteetin kohdalla puhutaan sosiaalisesta ja henkilökohtaisesta identiteetistä. Yleiset piirteet sitovat ihmisen
kulttuuriin ja erilaisiin sosiaalisiin ryhmittymiin ja yksityiset piirteet erottavat
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muista ryhmän jäsenistä. Käytännön tilanteissa yleiset piirteet nousevat kuitenkin useimmiten henkilökohtaisten piirteiden edelle. Tämän vuoksi etnisyys yksilöitä määritettäessä on ongelmallista. (Suarez-Orozco & SuarezOrozco 2001, 92–95; Liebkind 1994, 21–24.)
Lapsen kulttuuri-identiteetin kehittyminen alkaa hänen lähiympäristöstään, ja se vahvistuu vuorovaikutussuhteissa yhteisön ja kulttuurin ehdoin koko ajan. Siksi lapsen koti- ja kouluympäristön tarkasteleminen on tärkeää.
Kulttuuri-identiteetin vahvistumiseen vaikuttaa erityisesti se, miten lapsi
määrittelee itsensä suhteessa muihin ja miten hän näkee itsensä osana kokonaisuutta. Kulttuuri-identiteetin taustalla on yksilön oma käsitys muun muassa perheestään, kotiseudustaan, kansastaan, yhteisistä arvoista ja historiasta.
Kulttuuri-identiteetin kehittymisprosessiin liittyy samalla myös etnisen tietoisuuden kehittyminen eli se, että ihminen identifioituu myös johonkin etniseen
ryhmään (Berry 1992, 303). Kulttuuri-identiteetti muuttuu koko ajan kokemusten myötä ja myös etninen identiteetti on dynaaminen ilmiö (Hautaniemi
2001, 23; Jandt 2001, 6; Jasinskaja-Lahti & Liebkind 2000, 130; Wahlström
1996, 82; Liebkind 1994, 22). Etnisen identiteetin kokeminen on erilainen
esimerkiksi ensimmäisen polven maahanmuuttajilla kuin heidän jälkeläisillään (Suarez-Orozco & Suarez-Orozco 2001; 1995).
Kodilla on suuri merkitys lapsen kulttuuri-identiteetin rakentumisessa.
Seuraavassa kuviossa (kuvio 2) kulttuuri-identiteetin rakentuminen ja samalla
kulttuurien välinen oppiminen esitetään vaiheittaiseksi tapahtumaketjuksi,
jonka seurauksena on kohtaamisten aikaan saama kulttuurikuvan laajeneminen.
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Kuvio 2. Maahanmuuttajalapsen kulttuurikuvan kehittyminen Kaikkosta ja Mikkolaa
mukaillen (Kaikkonen 1999, 18; Mikkola 2001, 117)

Ensimmäisen sosialisaation vaiheessa lapsi saa perustan kulttuuri-identiteetilleen, joka muotoutuu perheen eri taustakulttuurien mukaan. Lähiyhteisöt ja
laajempana yhteisönä kansallinen kulttuuri vaikuttavat perheen tapaan muovata lapsen kulttuuri-identiteettiä. Perheessä vallitseva ja käytössä oleva
vuorovaikutus (erityisesti kieli ja kielenulkoinen viestintä) on erittäin merkittävä tekijä kulttuuri-identiteetin kehittymisessä. (Kaikkonen 1999, 23.) Lapsen toinen sosialisaatiovaihe, sosiaalistuminen muun muassa päiväkodissa tai
koulussa ei suomalaisella lapsella ole niin monikulttuurinen kuin jossakin
muualla maailmassa. Lapsi saa kulttuurisesti suomalaisen identiteetin ja alkaa
tulkita ajatuksiaan ja ilmaisemaan itseään suomen kielellä. Kieli ja elämäntapa suomalaisessa yhteiskunnassa ovat hänelle tuttua ja tulevat hänelle automaattisiksi. (Kaikkonen 1999, 23.)
Mikkola (2001, 39) käyttää perheen ja läheisten piirissä tapahtuvasta ensisijaisesta kulttuurin oppimisesta nimitystä enkulturaatio, jolloin lapsi hahmottaa subjektiivisen ja objektiivisen todellisuutensa. Mitä parempi tasapaino
näiden todellisuuden puolien välillä vallitsee, sitä läpinäkyvämpi tai näkymättömämpi kulttuuri on. Onnistunut sosialisaatio kiinnittää yksilön lujasti
omaan kulttuuriinsa ja osoittaa hänelle hänen paikkansa yhteiskunnassa.
Kasvatusinstituution merkitys on ratkaiseva vähemmistökulttuuriin kuuluvan lapsen kulttuurikuvan laajenemisessa. Kulttuuri-identiteetin rakentuminen joutuu koetukselle hänen tullessaan päiväkotiin tai kouluun, jonka toimintaa ohjataan yhteiskunnan ja instituution tasolta opetussuunnitelman
muodossa. Lapsi voi joutua tilanteeseen, jossa hän on ainut kulttuurinsa ja
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kielensä edustaja. Uusissa tilanteissa, joissa hänen lähtökulttuurinsa vuorovaikutus ei enää toimi, lapsi joutuu monitulkintaiseen tilanteeseen, jossa hänen ratkaisunsa voivat kulttuurisesti olla vääriä (Kaikkonen 1999, 23). Talib
(1999) viittaa samaan ilmiöön nimittämällä tätä vierauden kokemiseksi. Lapsessa koetaan vierautta ja hän kokee itse vierautta. Erilaisuuden ja monitulkintaisuuden kokeminen on kuitenkin tärkeää yksilön kulttuuri-identiteetin
kasvulle, sillä siitä on mahdollista alkaa niin sanottu kolmas sosialisaatiovaihe, jonka seurauksena yksilö kasvaa monikulttuurisuutta luonnollisena pitäväksi, mieluummin suvaitsevasti kuin suvaitsemattomasti ajattelevaksi ja
perusteiltaan kansainvälisesti toimivaksi ihmiseksi (Jasinskaja-Lahti 2000;
Kaikkonen 1999, 24).
Tilanne, jossa ihminen kokee vierautta ja hänet koetaan vieraaksi, koettelee hänen minäkäsitystään ja identiteettiään. Koulun tai päiväkodin ilmapiirillä on vaikutusta lapsen minäkuvan kehittymiseen ja sitä kautta myös oppimiseen. Ilmapiiri ”näkyy” käytävillä ja on aistittavissa käytävillä kuljettaessa,
joten lapset poimivat kieleen ja kulttuuriin liittyviä viestejä tietoisesti tai
tiedostamattaan. Viestien luonne vaikuttaa lapsen minäkuvan kehittymiseen
positiivisesti tai negatiivisesti.
Monikulttuurisessa yhteiskunnassa kulttuuri-identiteetti on tärkeä peruskäsite ja samalla opetussuunnitelmallinen arvo. Kulttuuri-identiteetin vahvistaminen on yhtenä keskeisenä tavoitteena Esiopetuksen opetussuunnitelman
perusteissa (1996; 2000). On erittäin tärkeä pohtia sitä, mitä suomalaisen
kulttuurin keskeisiä asioita emme halua jättää opetussuunnitelmasta ja opetuksesta pois, mutta samalla muistaa, että vastavuoroisesti kykenemme arvostamaan muita kulttuureita ja hyväksymään erilaisia kulttuuri-identiteettejä.
(Launonen 2004, 20–21.)
Monikulttuurisessa yhteiskunnassa vähemmistöjäsen voi samaistua oman
ryhmänsä ohella myös enemmistöryhmään ja yksilö voi omaksua useampia
identiteettejä. Se ei kuitenkaan tarkoita heikkoa samaistumista toiseen, vaan
on usein merkki bikulturaalisesta identiteetistä tai integraatiosta. Tämä tarkoittaa kykyä toimia kahdessa eri kulttuurissa eri arvojärjestelmien puitteissa.
(Liebkind 1995, 11.) Tilanne riippuu siitä, mitä kieliä henkilö osaa ja mitä
kulttuureja hän on omaksunut. Näin yksilölle kehittyvä monikulttuurinen
identiteetti on samalla osa hänen yksilöllistä identiteettiään. Yksilö tulee
tietoisemmaksi lähtökulttuurinsa piirteistä, oppii toisten kulttuurien toimintatapoja ja -malleja sekä suhteuttaa niitä omaan elämäänsä. Kaikkonen (1999,
24–25.) Monikulttuurinen identiteetti antaa mahdollisuuden myös muokata
perittyä identiteettiään. Tämä edellyttää oman irrallisuutensa hyväksymistä ja
menneisyyteen liittyvien, joskus kipeiden ja ristiriitaistenkin asioiden hyväksymistä. (Talib 2002, 50.)
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Toisen identiteetin omaksumisessa on kyse integroitumisesta, mikä on
myös esiopetuksen ja perusopetuksen monikulttuurisuuskasvatusta koskevien
lausumien tavoitteena. Yksittäisen lapsen kohdalla identiteetin vahvistaminen
tarkoittaa prosessia, jossa ympäristö arvostaa hänen omaa kulttuuriaan ja pyrkii toimimaan siten, että oman kulttuurin ja kielen säilyttäminen olisi mahdollista. Esiopetuksessa se merkitsee mahdollisuutta sekä oman kielen ja
kulttuurin että samalla toisen kielen ja kulttuurin opiskeluun ja oppimiseen.
Lapsen kannalta merkityksellistä olisi saada malleja omaa kieltä puhuvilta ja
samaa kulttuurista taustaa edustavilta aikuisilta, jotka kykenisivät opettamaan
lapselle kielen ohella omaa kulttuuria ja jotka ymmärtäisivät lapsen käyttäytymistä lapselle vieraammassa, yleensä valtakulttuurin muovaamassa toimintaympäristössä. Oman kielen ja kulttuurin ohella myös toisen kielen ja kulttuurin oppiminen on tärkeää, jotta yksilö tulisi selviämään yhteiskunnassa
tasavertaisena jäsenenä. Tällöin huomio tulisi erityisesti kiinnittää ympäristön
ja yhteiskunnan kielellisten koodien ja kulttuurisidonnaisten toimintojen
opettamiseen eli kasvatuksessa sosialisaationäkökulma tulisi olla voimakkaammin esillä myös toisen kielen opettamisessa (Cummins 2001; 1996,
281).
Suhtautuminen vieraaseen kulttuuriin ja sen edustajiin on pitkälti sidoksissa siihen, millainen oma identiteettimme, käsityksemme itsestä, on. Mitä
paremmin ihminen kykenee vastaamaan kysymykseen ”Kuka minä olen?”,
sen helpompi hänen on suhtautua myös toisiin ihmisiin ja ihmisryhmiin. Henkilökohtainen identiteetti määrittää eron muihin, mutta sosiaalisen identiteetin kautta määritymme johonkin/joihinkin ryhmiin. (Mikkola 2001.) Päivähoidossa, esiopetuksessa ja koulussa lapsi muodostaa omaa identiteettiään
suhteessa muuhun ryhmään ja sen yksilöihin. Tässä prosessissa omat juurensa tietävä ja tunteva aikuinen on hyvä ohjaaja ja kanssakulkija, joka arvostaa
lasta ja hänen perheensä arvomaailmaa, mutta kykenee myös tukemaan lapsen kasvua ympäröivän yhteiskunnan toimintamallien hahmottamisessa.

3.5 Kieli osana identiteettiä
3.5.1 Äidinkieli identiteetin osana
Jos kieltä tutkitaan pelkästään kommunikaatiovälineenä, menetetään sen syvin olemus. Se on merkki etnisestä ja kulttuurisesta kuuluvuudesta ja on osa
kulttuuria. (Suarez-Orozco & Suarez-Orozco 1995.)
Kieli on sosialisaation tärkein kohde ja väline. Kielen avulla yksilö rakentaa vuorovaikutustaan, kytkeytyy ryhmään ja samalla kulttuuriin. Se on myös
perusta tasapainoiselle tunne-elämän kehitykselle ja lapsen ajattelulle. Kieli
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ja kommunikaatio on kulttuurinen tapa ilmaista ajatuksiaan ja itseään, joten
kulttuuriset tavat ja arvot kiinnittyvät kieleen ja kommunikaatioon automaattisesti. Kulttuuri siis ilmenee ja sitä ilmaistaan kielen avulla, joten oppiessaan
äidinkieltä, lapsi oppii myös kulttuuriaan. Kielen avulla lapsi tulee tietoiseksi
omista juuristaan ja se vahvistaa hänen itsetuntoaan ja identiteettiään. Äidinkielen kautta lapsi oppii merkityksiä, joiden takana on aina jokin ajatus tai
tunneilmaisu. Kommunikaatiossa siis pelkkä kielen osaaminen ei vielä ratkaise, vaan ratkaisevaksi vuorovaikutussuhteessa nousee merkitysten ymmärtäminen, eli on nähtävä kokonaisuus yksittäisten kielellisten ilmausten takaa.
(Rönnholm 1999, 34; Luke & Kale 1997, 12–13; Nauclér ym. 1996, 22; Hansegård 1977, 50.)
Luonnollinen kielenkäyttö perustuu sanojen merkitysten lisäksi kulttuurisiin kuviin, joiden hallinta on kielen viestien täyden ymmärtämisen perustaa.
Kulttuuriset kuvat ovat paljolti tiedostamattomia ja tulevat näkyviksi vasta
erilaisten kulttuurien kohtaamisessa (Lakoff 1987, 334–337). Tämän asian
tiedostaminen helpottaa myös kasvattajien toimintaa, sillä se tekee ymmärrettäväksi eri kulttuuria edustavien henkilöiden hyvin erilaisen reagoimisen
samaan asiaan.
Oman äidinkielen opiskelusta ja sen merkityksestä on käyty jatkuvaa keskustelua Suomessa. Äidinkielen merkitys ja sen positiivinen vaikutus ymmärretään lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta, joten sen opettamiseen
on myös yhteiskunnan taholta panostettu. Oman äidinkielen opetusta tarjotaan valtionavun turvin ja oppilaan osallistumisesta opetukseen päättävät vanhemmat. Osallistumista opetukseen kannustetaan ja vanhemmille kerrotaan
äidinkielen merkityksestä ja sen osaamisen vaikutuksista kaikkeen muuhun
oppimiseen. Osalle vanhemmista äidinkielen opetuksen ja käytön perustelu
on joskus vaikeaa ymmärtää. Taustalla voi tuolloin olla tarve sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan mahdollisimman nopeasti, jolloin oman kielen ja
kulttuurin arvoa ei tiedosteta. Omat kielelliset ja kulttuuriset juuret saatetaan
jopa kieltää, mikä taas aiheuttaa lapsille oman äidinkielen kehityksen hidastumista tai sen jäämistä vaillinaiseksi. Vaikutus saattaa tuolloin näkyä myös
oman kulttuuri-identiteetin kehittymisessä (Harry & Klinger 2006, 120–121;
Honkala ym. 1988, 240–242). Toisaalta Dockett ja Perry (2005, 277) raportoivat Australiassa tekemästään tutkimuksesta, joka käsitteli muihin kieli- ja
kulttuuriryhmiin kuuluvien koulutulokkaiden vanhempien toiveita ja huolenaiheita. Vanhemmat toivoivat, että koulussa olisi opettaja, joka puhuisi samaa
äidinkieltä kuin heidän lapsensa. Lisäksi he toivoivat opettajilta ymmärrystä
ja kärsivällisyyttä puutteellisesti englantia puhuvia lapsia kohtaan.
Äidinkielen opiskelun merkitystä on koetettu perustella vanhemmille
myös sillä, että hyvä äidinkielen taito vaikuttaa positiivisesti toisen kielen oppimiseen. Tutkimusten perusteella lasten äidinkielessä omaksutut taidot siir-

36

Heini Paavola

tyvät kielestä toiseen (Cummins 2003, 62). Lapset eivät saavuta toisen kielen
osaamisessaan täydellistä hallintaa, jos heidän kielenkehityksensä ensimmäisen kielen tasolla on katkennut. Tällöin puhutaan puolikielisyydestä, jolla
tarkoitetaan sitä, että oppijan kielitaito ei kehity tarpeeksi hyväksi, vaan siinä
voidaan osoittaa olevan selviä puutteita. (Sajavaara ym. 1999, 226.) Ne toisen
kielen oppijat, jotka ovat saavuttaneet vaadittavan kognitiivisen tason myös
ensimmäisessä kielessään, voivat todennäköisimmin saavuttaa toisen kielen
akateemiset taidot lähes kaikilla kielen osa-alueilla, paitsi ehkä ääntämisessä
(Collier 2003, 123, 127). Nieton (2004, 314) ja Soton (1993) tutkimukset
vahvistavat edellä mainittuja tutkimustuloksia. Lapset, joiden perheessä on
käytetty omaa äidinkieltä kommunikointiin, saavuttavat parempia oppimistuloksia verrattuna lapsiin, joiden kotona siirrytään nopeasti käyttämään valtakieltä oman äidinkielen ohella.
Myös koulut ovat suhtautuneet vaihtelevilla tavoilla omien äidinkielten
käyttämiseen. Äärimmäisissä tapauksissa oppilaita on jopa kielletty puhumasta äidinkieltään ja samalla rohkaistu identifioitumaan valtakieltä puhuvien ryhmään (Jalava 1988, 162–163). Perusteluina toiminnalle on käytetty
muun muassa sitä, että äidinkielen käyttö ehkäisee toisen kielen oppimista ja
omaan kulttuuriin samaistuminen ehkäisee lapsen kykyä samastua valtakieltä
puhuvien kulttuuriin. Nieto (2004, 368–369) kuitenkin painottaa, että myös
opettaja voi tuntea avuttomuutta tilanteessa, jossa hän ei kykene ymmärtämään lasten kommunikointia ja voi äärimmäisenä ratkaisuna kieltää lapsen
oman kielen käytön. Lopputuloksena on ollut lapsen häpeän tunne omaa kieltään ja kulttuuriaan kohtaan, äidinkielen korvaaminen toisella kielellä sekä
huono koulumenestys. (Cummins 2003, 62.) Huonoa koulumenestystä on
selitetty sillä, että juuri kaksikielisyys aiheuttaa ajatteluvaikeuksia ja tunneelämän epävarmuutta (Suarez-Orozco & Suarez-Orozco 2001, 138). Toisaalta
äidinkieltä on myös käytetty apuna luokkatyöskentelyssä. Sillä on taattu
paremmat oppimismahdollisuudet niille lapsille, joiden toisen kielen taito ei
riitä akateemisten tietojen opiskeluun (Tingbjörn 1988, 117–118).
Lisääntyneen maahanmuuton ja sen seurauksena lisääntyneen äidinkielten
opetustarpeen perusteella opetuksen järjestäjälle on annettu velvollisuus
järjestää eri äidinkielien opetusta mahdollisuuksien mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että samaa kieltä puhuvia oppilaita on oltava ryhmässä kolme, jotta ryhmä voidaan perustaa, ja että lapsen äidinkieleksi on asiapapereihin merkitty jokin muu kuin suomen kieli. Perusopetuslain (1998/628) pykälässä 12 todetaan, että äidinkielenä voidaan huoltajan valinnan mukaan opettaa suomen, ruotsin tai saamen kielen ohella myös romanikieltä, viittomakieltä tai muuta oppilaan äidinkieltä. Opetukseen osallistumisesta päättävät viime
kädessä oppilaan vanhemmat.
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Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (1996, 13) ilmaistaan äidinkielen kulttuurisesti merkittävä asema. Äidinkielen osaaminen nähdään osana
kulttuuri-identiteettiä. Opetussuunnitelman perusteiden tekstissä korostetaan
jokaisen lapsen oikeutta omaan äidinkieleen ja kulttuuriin sekä oman äidinkielen kehittämiseen. Varsinaisia äidinkielen tavoitteita ei perusteisiin ole
kuitenkaan kirjattu.
Vuoden 2000 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa äidinkielen
tavoitteet ovat lisääntyneet ja eriytyneet. Tavoitteena ovat ajattelun kehittyminen, itsetunnon ja persoonallisuuden ehyt kasvu sekä kielenkäyttötaitojen
vahvistuminen. Keskeisellä sijalla on lapsen ilmaisukielen ja -rohkeuden
lisääntyminen sekä omien näkemysten ja mielipiteiden esittäminen. Lisäksi
katsotaan oman kulttuuriryhmän kerrottu tai kirjoitettu satu- ja tarinaperinne
keskeiseksi aineistoksi. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000,
19–20.) Esiopetuksen aikana vahvistetaan lapsen halua puhua omaa äidinkieltään, jotta lapsella olisi mahdollisuus tuntea yhteenkuuluvuutta myös omaan
kulttuuriinsa ja saada siitä tukea kasvamiseensa. Tarkoitus on, että esiopetuksessa oleva lapsi tulee tietoiseksi oman etnisen kulttuuriryhmänsä perinnöstä,
oppii arvostamaan sitä ja kykenee integroitumaan yhteiskuntaan kaksikielisenä ja -kulttuurisena yksilönä (Päivärinta 2001, 190, 192).
Molemmat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (1996; 2000) sitovat äidinkielen osaamisen ja oppimisen kulttuurin oppimiseen ja ymmärtämiseen. Samaa korostetaan voimakkaasti myös monikulttuurisuuskasvatuksen
teorioissa, joissa yksilön identiteetin ja minäkuvan kehittyminen sekä toisen
ja muiden kielten oppiminen sidotaan äidinkielen hallintaan ja käyttöön.
(Cummins 2001.)
Äidinkielen käyttö kotona auttaa lasten kokonaiskielenkehitystä ja valmistaa heitä koulua varten. Mitä useammalla tavalla oppilas kykenee käyttämään äidinkieltään erilaisissa konteksteissa, sitä paremmat kielelliset valmiudet hänellä on koulutyötä varten ja toisen kielen oppimiseen. Opettajille tämän pitäisi olla oleellinen tieto. Kuitenkaan oman äidinkielen osaamista ei
juuri käytetä oppimisen perustana, vaan sen sijaan lapsen äidinkieli voidaan
kokea koulutyön onnistumisen tai valtakielen ja -kulttuurin oppimisen esteenä (Espinosa-Dulanto 2002, 108–109; Smrekar 2002, 173–184; Lahdenperä
1997, 121). Vaikka opettajat tietävät, että uuden oppiminen perustuu aikaisempiin tietoihin, näytetään tämä seikka unohdettavan, kun on kyse kielivähemmistöön kuuluvasta lapsesta. Lapsen tieto-taitoa ei tehdä näkyväksi, tai
sitä ei kyetä tekemään näkyväksi, vaan häntä kohdellaan ”vaillinaisena” siihen saakka, kunnes hän hallitsee valtakieltä. Tästä johtuen oppimiselle asetettavat tavoitteet ovat joskus liian alhaisia, mikä saa oppijoissa aikaan turhautumista.
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Äidinkielen nivominen yhteen toisella kielellä tapahtuvaan opetuksen
kanssa mahdollistaa lapsen vahvuuksien ja kykyjen esille saamisen. Jos muiden kuin valtakielen käyttäminen ja hallitseminen koetaan ongelmaksi, muodostuu toisen kielen opettamisesta vain niin sanottua parantavaa opetusta,
jonka avulla ongelmaa yritetään poistaa. Toisen kielen opetus nähdään tuolloin keinona saavuttaa tilanne, jolloin ”oikea opiskelu ja oppiminen” voi
alkaa. (Nieto 2004, 224; 1999, 87.) Cumminsin (2003, 65) mukaan yhteiskunnan kulttuurinen ja kielellinen pääoma lisääntyy dramaattisesti, kun lopetamme kulttuuristen ja kielellisten erojen näkemisen esteenä. Suomalaisessa
esi- ja perusopetuksessa ongelma on usein siinä, että ryhmässä tai luokassa ei
ole aikuista, joka ymmärtäisi lapsen äidinkieltä, jolloin äidinkielen käyttäminen työskentelyn apuna ei ole mahdollista. Ryhmään olisikin hyvä sijoittaa
ainakin kaksi samaa kieliryhmää edustavaa lasta, jotta he saisivat toisiltaan
tukea asioiden ymmärtämisessä oppimistilanteissa ja kykenisivät käyttämään
omaa äidinkieltään vapaasti kommunikoitaessa.
Tärkeä merkitys muuhun kieli- ja kulttuuriryhmään kuuluvien vähemmistölasten hyvien oppimistulosten ja hyvän opetuksen kannalta on positiivisella
kanssakäymisellä ja tiiviillä yhteistyöllä opettajien, vanhempien ja lasten
kesken. Opettajien lapsia kohtaan osoittamalla positiivisella asenteella ja toiminnalla on merkitystä tilanteessa, jossa on epätodennäköistä löytää opettajia, jotka hallitsisivat kaikkia oppilaittensa äidinkieliä. Toista kieltä opettelevaa oppilasta auttaa parhaiten se, jos kotona käytetään lapsen omaa kieltä ja
päiväkodissa tai koulussa olisi mahdollisuus työskennellä ainakin ajoittain
samaa kieltä puhuvien kanssa. Opettaja voi tukea kielivähemmistöön kuuluvien lasten omaa äidinkieltä koettamalla löytää lapsen äidinkielellä kirjoitettua kirjallisuutta ja kokoamalla yhteen samaa kieltä puhuvia lapsia eri asteilta. Näin vanhemmat oppilaat voivat toimia nuorempien tukena. Myös se, että
opettaja käyttää koko omaa kielirepertuaariansa, on parempi kuin että käyttäisi pelkästään valtakieltä. (Nieto 2003, 220–221; Lahdenperä 1997, 122.)

3.5.2 Toinen kieli identiteetin laajentajana
Toisen kielen opettamista on Suomessa alettu systemaattisesti kehittämään
lisääntyneen maahanmuuton myötä. Jo nyt on havaittu, että tavoite yhteiskuntaan integroitumisesta ei toteudu, mikäli maahanmuuttajan toisen kielen
taito on heikko. Suoritetut tutkinnot omassa maassa tai muualla maailmassa
eivät anna maahanmuuttajalle mahdollisuutta saada työtä Suomessa ennen
kuin suomen kielen taito on sellainen, että sillä selviää työelämässä. Myös
lasten toisen kielen opetukseen on paneuduttu entistä enemmän, mikä näkyy
muun muassa yliopistojen ja korkeakoulujen S2-oppimäärän (suomi toisena
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kielenä oppimäärän käyttöön vakiintunut lyhenne) opetuksen lisääntymisenä.
Tätä kautta saadaan yhä enemmän ammattitaitoista opetushenkilökuntaa
suomi toisena kielenä -oppimäärän opettajiksi aina esiopetuksesta alkaen.
Kouluissa suomi toisena kielenä -opetus aloitettiin 1970-luvulla ylimääräisen valtionavustuksen turvin. Opetusta on annettu tukiopetuksena. (Ikonen
1995, 9.) Perusopetuksessa tukiopetukseen tarvittavaa valtionavustusta voi
oppilaalle saada enintään neljä vuotta maahantulon jälkeen.
Toisen kielen tarpeen ja arvostuksen lisääntyminen näkyy myös Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (1996; 2000) tavoitteissa ja sisällöissä. Vuoden 1996 valtakunnallisissa Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa suomi/ruotsi toisena kielenä -oppimäärää ei ole lainkaan mainittu ja perusteisiin kirjatut suomen kielen tavoitteet on tarkoitettu suomea äidinkielenään puhuville. Tavoitteiden saavuttamisen ehdoksi asetetaan oppimisympäristö, jonka avulla kehitetään kielellistä tietoisuutta, sana- ja käsitevarastoa
sekä opiskelukielen osaamista. Ilmaisu ”opiskelukielen opettelu” voi tarkoittaa myös suomen tai ruotsinkielen opiskelua toisena kielenä, mutta ensisijaisesti ilmauksella tarkoitetaan suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvia.
(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 1996, 22.)
Vuoden 2000 valtakunnallisissa Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainitaan, että muuhun kieli- ja kulttuuriryhmään lukeutuvalla lapsella
on esiopetuksessa mahdollisuus opiskella suomea/ruotsia sekä ohjauksessa
että luonnollisissa viestintätilanteissa suomen/ruotsinkielisten lasten ja aikuisten kanssa. Lausuma ”on mahdollisuus” ei edellytä varsinaista suomi toisena
kielenä -opetuksen järjestämistä, mutta ilmaisee tahtotilana opetuksen järjestäjille toimia siten, että opetusta järjestetään. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan ole, jos lapsi ei saa asiantuntevaa, ohjattua opetusta. Ohjatun opetuksen
vaatimuksen lisääminen perusteisiin on tärkeä, sillä kielen tavoitteelliseen
opiskeluun tarvitaan luonnollisten viestintätilanteiden ohella myös ohjattua,
pätevän opettajan ohjaamaa harjoittelua. Kielen käyttöä harjoitellaan keskeisiä sisältöalueita käsiteltäessä, jotka kotouttavat suomalaiseen kulttuuriin ja
vertailevat suomalaista kulttuuria muihin kulttuureihin. Tavoitteena on mahdollisimman toimiva suomen/ruotsin kielen taito kaikilla kielen osa-alueilla
perusopetuksen aikana. Hyvän toisen kielen hallinnan keskeisinä edellytyksinä korostetaan äidinkielen hallintaa ja oppimista. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 19.)
Lapsen oman kielen ja kulttuurin hyväksymisellä sekä opettajan ja oppilaan vuorovaikutussuhteella on ratkaiseva merkitys oppilaan oppimisprosessissa. Tällä perusteella akateemisten taitojen puutteellista oppimista ei voida
arvioida ainoastaan kielellisistä lähtökohdista käsin, vaan alisuoriutuminen
voi myös osittain olla tulosta koulun käyttämistä erilaisista kommunikaatiotavoista kuin mihin lapsi on kotiympäristössään tottunut. (Ovando 2005,
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290–291; Cummins 1996, 65.) Kielen sosialisaationäkökulmaa painottava
Gay (2000, 78, 81) toteaakin, että lapselle voi aiheutua ongelmia, jos hän ei
ole sosiaalistunut koulukulttuurin kieleen ja kommunikaatioon: Lapsen ja
opettajan kommunikointi ei kohtaa. Siksi myös toisen kielen oppimisessa sosialisaationäkökulmaa tulisi painottaa aiempaa enemmän. Esimerkiksi suomalaiseen kommunikaatiokulttuuriin kuuluu katsekontakti ja reipas äänenkäyttö. Tätä pidetään sekä hyvän kommunikaatiotaidon että samalla myös rehellisyyden ja avoimuuden merkkinä. Joillekin kulttuureille tämä tapa on taas
täysin vieras ja se tulkitaan toisella tavalla. Väärinymmärryksiä syntyy helposti, jos opettaja ei tunne kulttuurisia tapoja ja arvioi lasta vain sen perusteella, mitkä ovat Suomessa hyväksyttäviä ja suositeltavia kommunikointi- ja
käyttäytymistapoja. (Mikkola 2001.) Cumminsin (2001) mukaan alisuoriutuminen on usein tulosta opettajien, oppilaiden ja kotien vuorovaikutuksen
puutteesta.
Ruotsissa tehty tutkimus esikouluikäisten maahanmuuttajalasten toisen
kielen opetuksesta ja oppimisesta vahvistaa kielen sosiaaliseen käyttöön
liittyviä tutkimustuloksia. Esiopetustilanteet sisältävät niin sanottuja keskiluokkaisia, ruotsalaiseen kulttuuriin perustuvia kielenkäytön malleja, jotka eivät ole tavanomaisia kaikille maahanmuuttajaryhmille. Tästä aiheutuu lapselle ongelmia akateemista kieltä tarvittavissa tilanteissa. Esiopetuksen tehtävä
on kehittää lasten kielellistä kykyä huomioiden lasten erilaiset lähtökohdat ja
tutustuttaa heitä sellaisiin malleihin, joita koulussa ja yhteiskunnassa selviämiseen tarvitaan. (Obondo & Benckert 2001, 133–153) Myös Delpit (1995,
40) korostaa kielen sosiaalisen käytön oppimisen merkitystä.
Opettajan ja lapsen välinen vuorovaikutus on ratkaisevin tekijä sekä toisen kielen kuin myös muun oppimisen kannalta. Oppimiseen vaikuttavat luokassa vallitseva ilmapiiri ja se, miten opettaja kykenee ottamaan huomioon
lasten erilaiset kulttuuriset taustat. Mikäli opettaja arvostaa lapsia ja mahdollistaa heidän identiteettinsä näkymisen, mahdollistaa se lasten kognitiivisten
kykyjen huomioimisen ja sitä kautta haasteiden tarjoamisen uuden oppimiselle. Vastavuoroisesti lapsen positiivinen tunne opettajan tuesta motivoi häntä
työskentelemään ja oppiminen vahvistaa lapsen minäkuvaa. Itse opetuksella
on kolme tavoitetta: sisällön on oltava ymmärrettävä, lasten on kyettävä kehittämään kielellistä tietoisuuttaan sekä erilaisia kielenkäytön muotoja.
(Cummins 2001, 94.)
Toisen kielen oppimisessa ohjattu oppiminen ja kielen omaksuminen niin
sanotuissa luonnollisissa viestintätilanteissa nivoutuvat toisiinsa ja on vaikea
sanoa, mikä on kielenopetuksen myötä opittua ja mikä ympäristöstä omaksuttua. Ympäristöstä omaksutun ja koulussa opitun kielen välillä voi kuitenkin
olla melkoinen ristiriita. Sosiaalisissa tilanteissa omaksuttu kieli on pääosin
puhekielistä, arjen kommunikaatioon tarvittavaa kieltä. Opetettu kieli on kui-
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tenkin hyvää yleiskieltä, jonka muodot poikkeavat puhekielisen kielen muodoista. (Mikkola 2001, 213; vrt. Nauclér ym. 1996, 29.)
Jotta lapsi oppisi hallitsemaan toista kieltä mahdollisimman hyvin, lapsen
kielellisen kehityksen ohjaaminen ja kielen ilmiöiden nostaminen keskustelun kohteeksi nousevat ohjatussa opetuksessa erityisen keskeiseen asemaan
(Harley 1994, 65). Sanaston ja puhekielisten ilmaisujen ohella ohjattu opetus
on tärkeää, sillä toisen kielen oppiminen on muuhun kieli- ja kulttuuriryhmään kuuluvan lapsen kannalta ratkaisevin tekijä koulunkäynnin sujumisen
kannalta ja syrjäytymisen ehkäisyssä (Cummins 1996, 64–65). Syrjäytymiseen vaikuttavat myös opettajien virheelliset käsitykset toisen kielen oppijoista. Näillä väärinkäsityksillä on suora yhteys myös käytännön toimintaan. Ensimmäinen väärinkäsitys on se, että epäillään lapsen kykyä ajatella loogisesti,
jos hän ei osaa valtakieltä. Toinen väärinkäsitys muodostuu taas siitä, että
yleistetään lapsen mahdollinen hyvä sosiaalinen kielitaito koskemaan kaikkia
kielen osa-alueita. Molemmista on seurauksena vakavia ongelmia, joilla on
merkitystä lapsen akateemiseen menestymiseen. (Cummins 1996, 51–53.)
Kanadassa tehtyjen tutkimusten mukaan muuta kuin englantia äidinkielenään puhuva oppilas kykeni kahden vuoden intensiivisen kielen opetuksen
jälkeen kommunikoimaan toisella kielellään tasolla, jolla hän kykeni käyttämään opittuja kielen perusvalmiuksia (BISC; basic, interpersonal, communicative skills) sekä ihmisten väliseen kommunikaation tarvittavia valmiuksia luonnollisissa olosuhteissa. Tällöin myös oppilaan ympäristö oli samanlainen kuin ensimmäistä kieltä opittaessa, ja tarkoitti jatkuvaa kontaktia
valtakieltä ensimmäisenä kielenä puhuvien kanssa sekä koulussa että vapaaajalla. (Cummins 1996.) Collier (2003, 127) käyttää tästä tasosta termiä sosiaalinen kieli. Hänen mukaansa sosiaaliseen kieleen liittyy enemmän kuin
kuunteleminen ja puhuminen: ilmeet ja nonverbaalinen viestintä ja sähköpostit. Nykyään myös tekstiviestit voidaan lukea kuuluviksi sosiaaliseen kieleen.
Selviäminen kouluopetuksesta edellyttää kuitenkin vaativampaa kielellistä suorituskykyä, niin sanottua CALP-tasoa (CALP; cognitive academic
language profiency). Koulunsa aloittavilla lapsilla tulisi olla CALP-tason
kielitaito kyetäkseen seuraamaan ja ymmärtämään opetusta. Tämä kielitaidon
osa on sosiaalisen kielenkehityksen laajennus, jossa sosiaalinen ja akateeminen kielitaito seuraavat toisiaan. Ne eivät siis ole toisistaan erillisiä ja riippumattomia elementtejä. Tason saavuttaminen merkitsee sitä, että toisen kielen kielitaito riittää korkeatasoisiin opiskelun edellyttämiin ajattelutaitoihin,
kuten arvioivaan, johtopäätöksiä tekevään, yleistävään, ennakoivaan ja luokittelevaan viestintään. Akateeminen kieli vaatii kompetenssia, jonka kehittyminen vie 5–7 vuotta opiskelijasta riippuen. (Ovando 2005, 292–293; Collier 2003, 129; Melkeraaen 1996, 21–22; Cummins 1996, 59.)
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Monet muuta kuin valtakieltä äidinkielenään puhuvat lapset ovat kouluun
tullessaan vasta BISC-tasolla, joka tarkoittaa sitä, että heidän on vaikea seurata toisella kielellä annettavaa opetusta, jos asioiden ja ongelmien ymmärtämiseen käytetään välineenä vain kieltä. Toista kieltä opettelevia ei kuitenkaan saisi nähdä vain ongelmina, joiden kielitaitoa hiotaan ainoastaan suomi
toisena kielenä -opettajien ohjauksessa (Thomas & Collier 1997). Opetuksen
havainnollistaminen, asioiden konkretisointi ja ilmiöiden demonstrointi on
tärkeää opetustilanteissa. Tämän oivaltaminen ja tiedostaminen auttaa opettajia ymmärtämään niitä lapsia, jotka tulevat luokkaan vähällä toisen kielen
taidollaan. Siirryttäessä esikoulusta kouluun lapsilta odotetaan sellaista kielen
hallintaa, joka valtakieltä hallitsevilla lapsilla on. Oppimateriaalit eivät ota
huomioon erilaisia kielen oppijoita ja osa opettajista kokee opetuksen eriyttämisen vaikeaksi (Talib 1999).
Toisen kielen opettamisesta ja sen järjestämisen muodoista on erilaisia
mielipiteitä. Suomessa perusopetuksen vuosiluokilla 1–6 toisen kielen opetuksen määrä määräytyy pitkälti kuntien valtionavun perusteella, joka takaa
kaksi tuntia S2/R2-opetusta viikossa. Opetus tapahtuu pääosiltaan erillisissä
ryhmissä. Lopun ajan toista kieltä harjoittelevat lapset ovat samassa ryhmässä
sitä äidinkielenään puhuvien kanssa. Esiopetuksessa toteutettavaan S2opetukseen ei ole varattu minkäänlaista erillistä valtionapua, joten ohjatun
S2-opetuksen järjestäminen on opetuksen järjestäjän vastuulla.
Vaikka erillisissä ryhmissä annettavaa opetusta puolustetaan muun muassa aikataulujen laatimiseen tai oppilaiden oppimiseen liittyvillä tekijöillä, on
segregoidun mallin katsottu toteuttavan samalla piilo–opetussuunnitelmaa.
Ääneen lausuttuna ja kirjattuna tavoitteena on pidetty sitä, että valtakielen
opettamisella taataan kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet ja lähtökohdat.
Piilotavoite on taas ollut kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden häivyttäminen opetustilanteista, koska se on nähty uhkana sosiaaliselle järjestykselle.
(Cummins 1996, 34–35.)
Päiväkotien lapsia koskevassa tutkimuksessa (Nauclér ym. 1996, 71) havaittiin, että aikuiset käyttivät lähes 90 % puheajasta muodollisissa opetustilanteissa, ja lapset saivat keskenään jakaa loput. Epämuodollisimmissa tilanteissa taas, kuten leikki ja ulkoilu, tunnusomaista oli se, että osallistujat olivat
tasavertaisia. Edellä mainitun perusteella toisen kielen oppituokiot olisi
suunniteltava niin, että lapset kykenisivät paremmin osallistumaan keskusteluihin ja sosiaaliseen kommunikaatioon, tekemään kysymyksiä ja käyttämään
kieltä monipuolisella tavalla.
Maahanmuuttajaopetuksen opettajatarpeita selvittäneen työryhmän (2006)
mukaan suomi toisena kielenä -oppimäärän (S2) organisoinnissa oli suuria
eroja perusopetuksen koulujen välillä. Eroja oli muun muassa annetun opetuksen määrässä, opetusta antavien opettajien pätevyydessä, S2-tuntien luku-
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järjestykseen sijoittelussa ja S2-opetukseen osallistuvien kriteeristössä. Samansuuntaisia tuloksia saatiin Ruotsissa vuonna 1998, kun Ruotsin Opetushallitus (Skolverket) arvioi koululaitostaan. Tuolloin arvioinnin kohteena oli
myös ruotsia toisena kielenään opiskelevien lasten tilanne. Lopputulos osoitti
maahanmuuttajalasten kasvatuksen ja opetuksen järjestämisessä vakavia
puutteita ja laiminlyöntejä. Tutkimuksessa tuli esille se, että useissa tapauksissa lapset, joilla olisi ollut oikeus saada ruotsi toisena kielenä -opetusta,
eivät sitä saaneet. Maahanmuuttajataustaiset oppilaat luettiin monissa kouluissa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ryhmään, jos kouluissa ei tunnistettu oppilaan vaikeuksien johtuvan puutteellisesta toisen kielen taidoista
(Lahdenperä 1997). Toisen kielen opetus tapahtui useimmiten omissa ryhmissään muun koulupäivän aikana, jolloin oppilas joutui olemaan pois muiden oppiaineiden tunneilta. Vaikeana koettiin myös lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien erottaminen toisen kielen oppimiseen liittyvistä ongelmista.
Osasyynä saattaa olla se, että vain muutamilla opettajilla on koulutus toisen
kielen opettamiseen. (Hyltenstam 2001, 20–21.)

3.5.3 Tavoitteena toimiva kaksikielisyys
Monikulttuurisen identiteetin rakentuminen vaatii ympäristön myönteisen
suhtautumisen lisäksi vahvaa näkemystä omasta kulttuurista ja halua ottaa
huomioon ympäröivä kulttuuri sekä sopeutua myös siihen. Uuden kulttuurin
oppimisen avain on kieli. Kielen avulla yksilön mahdollisuudet sopeutua
yhteisöönsä parantuvat.
Valtakunnallisissa Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2000,
20) ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, 94) todetaan,
että maahanmuuttajien kielenoppimisen tavoitteena on toimiva kaksikielisyys. Lausuma sisältää ajatuksen siitä, että oppilaalla on tulevaisuudessa
opiskelussa sekä työelämässä tarvittava kielitaito.
Kaksi- ja monikielisyys on nykymaailmassa varsin yleistä ja sitä pidetään
myös rikkautena. Kaksikielisyyden määrittely ei kuitenkaan ole yksiselitteistä, mutta nykyään kaksikielisyydellä tarkoitetaan sitä, että yksilö hallitsee
useamman kuin yhden kielen ja käyttää niitä eri tilanteissa. Kotona käytetään
toista kieltä, usein äidinkieltä ja muualla valtakieltä, jota henkilö on oppinut
viimeistään koulussa. Tilannetta, jolloin kielet ovat eriytyneet niiden erilaisen
roolin mukaan, nimitetään diglossiaksi. Kaksikielisen oppijan kannalta diglossia voi olla täydellinen: koulussa puhutaan valtakieltä eli lapsen toista
kieltä ja kotona omaa äidinkieltä. (Sundman 1994, 61.)
Kaksikielisyyden etuina nähdään muun muassa kommunikatiiviset hyödyt, joihin kuuluvat suhteet vanhempiin, laajemmat suhteet perheeseen ja su-
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kuun, yhteisön sisäiset suhteet, kansakuntien ja etnisten ryhmien väliset yhteydet sekä sensitiivisyys kieleen kommunikoitaessa. Kaksikielisyyden kulttuurisena hyötynä nähdään kielen tuoman kyky kokea enemmän kuin yksi
maailma. Yksikielinen kokee maailman yhdellä kielellä, kaksikielinen kokee
enemmän, kun hän voi kielensä kautta ymmärtää myös toista kulttuuria paremmin. Kognitiiviset hyödyt perustellaan ajattelutaidoilla. Esimerkiksi kaksikielisellä voi olla kaksi tai useampia käsitteitä jollekin kohteelle tai asialle.
Kaksikieliset kykenevät paremmin laajentamaan ajatustensa kirjoa ja ajattelemaan joustavammin ja luovemmin. Haittoina mainitaan muun muassa se,
että kaksikielisyyttä käytetään liian usein selityksenä lapsen ongelmille, vaikka varsinaiset kahteen kieleen liittyvät ongelmat ovat yleensä väliaikaisia.
Lapsi saattaa jonkin aikaa kärsiä jonkinlaisista ymmärtämisvaikeuksista aloittaessaan koulun, mutta ongelmat tasoittuvat, kun toisen kielen taito kasvaa.
(Wei 2000, 22–24.)
Kaksikielisiä opetusmalleja on kehitetty oppilaiden joustavan kielenoppimisen edistämiseksi. Tällöin tarkoitetaan sellaisia opetustilanteita, joissa käytetään valtakielen ohella myös vähemmistökieliä. Tavoitteena näissä malleissa ovat kaksikielisyyden ohella myös akateemiset taidot sekä positiivinen
kulttuurien välinen kompetenssi. Kaksikielisten ohjelmien vaikutus näkyy
muun muassa oppilaiden motivaation kasvamisena, drop-out -ilmiön vähenemisenä ja koulunkäynnin mielekkyyden lisääntymisenä (Nieto 2004, 224–
226). Kaksikieliset ohjelmat mahdollistavat heti oppilaiden integroimisen
esimerkiksi ei-akateemisissa oppiaineissa valtakieltä puhuvien kanssa. Tärkeätä olisi oppilasryhmien fyysinen integrointi mahdollisimman lähekkäin,
jotta yhteistyö helpottuisi (Nieto 2004, 229).
Kaksikieliset mallit eivät kuitenkaan ratkaise kaikkien vähemmistökieltä
puhuvien lasten oppimisongelmia. Ongelmaksi saattaa myös muodostua se,
että odottamalla liian paljon ja nopeasti ei tuloksia nähdä oikein, vaan oppijat
joutuvat huonoon asemaan, kun haluttuja tavoitteita ei ole saavutettukaan.
(Nieto 2004, 227.) Jos opittavia käsitteitä ja kieltä ei ymmärretä toisella kielellä, oppiminen käy ylivoimaiseksi ja saa aikaan turhautumista. Siksi oman
äidinkielen tuominen ja käyttäminen toisen kielen ohella oppimistilanteissa
toisi ratkaisun ainakin joidenkin lasten oppimisongelmiin. Kahden opettajan
mallia käytetään hyödyksi myös Suomessa silloin, kun se on resurssien puitteissa mahdollista. Onnistunut kahden opettajan yhtäaikainen toiminta vaatii
kuitenkin jatkuvaa yhteistyötä sekä oman kulttuuritietouden ja muun ammattitaidon ylläpitämistä. Opettajille ratkaiseva ja merkittävä tieto oppilaan kannalta on se, että kouluopetuksen vaatima toisen kielen taito tarvitsee useiden
vuosien opiskelun, joten lapsen kykyihin ja taitoihin perustuvan oman oppimissuunnitelman laatiminen ja sen systemaattinen seuranta tukee parhaiten
lapsen toisen kielen kehittämistä.
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4 Monikulttuurisuuskasvatus
4.1 Monikulttuurisuus käsitteenä
Monikulttuurisuus on käsitteenä monimerkityksellinen, mutta käsitettä käytetään ainakin kahdessa päämerkityksessä. Kuvailevana käsitteenä se tarkoittaa
olemassa olevaa asiantilaa ja normatiivisena käsitteenä toivottua tai tavoiteltavaa asiaintilaa. Kuvailevana käsitteenä monikulttuurisuudella tarkoitetaan
sitä, että jossakin maassa asuu useisiin kansoihin kuuluvia ihmisiä, joilla on
erilaisia kulttuureja. Epämääräisyyttä käsitteeseen tuo se, että sillä viitataan
hyvin pitkälle ainoastaan kulttuuriseen moninaisuuteen. Monet ihmiset kuuluvat samanaikaisesti useampiin kulttuuriryhmiin, sekä laajempaan yhteiskuntaan että erilaisiin (etno)kulttuurisiin ryhmiin. Tässä mielessä useita yhteiskuntia voisi pitää monikulttuurisina, mutta näin ymmärrettynä ja määriteltynä monikulttuurisuus ei kuitenkaan kerro mitään kulttuuristen ryhmien välisistä suhteista. Se toteaa vain yhteiskunnan tilan. (Forsander 2001, 44; Rex
1997.)
Normatiivisena käsitteenä monikulttuurisuus koskee eritasoisia ilmiöitä
lähtien yksittäisten ihmisten käyttäytymisestä sekä asenteista päätyen valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen politiikkaan sekä niiden solmimiin sopimuksiin. Yksilötasolla monikulttuurisuuskäsitteeseen liittyy keskustelu ennakkoluuloista, rasismista ja suvaitsevaisuudesta. (Forsander 2001.)
Monikulttuurisuutta kuvailevana käsitteenä käyttäen myös Suomea voidaan kutsua monikulttuuriseksi maaksi. Mikäli taas puhutaan monikulttuurisuudesta normatiivisena käsitteenä, on suomalainen yhteiskunta ja sen yksilöt
eri vaiheissa monikulttuurisuutensa suhteen.
Monikulttuurisuutta määriteltäessä törmätään väistämättä siihen, että on
kyse valta- ja vähemmistöryhmien välisestä tilasta. Määrittelyä vaikeuttaa se,
että eri ryhmien väliset intressit eroavat toisistaan. Ongelmalliseksi monikulttuurisuuskeskustelun tekee lisäksi stereotyyppinen ajattelu, jossa kulttuureita
käsitellään ikään kuin muuttumattomina, tiettyyn aikaan ja paikkaan kuuluvina. Valta- ja intressikysymysten ohella olisi huomio kiinnitettävä siihen, että
tulkitaan yhteisöjen ajankohtaisia tilanteita ja haetaan vastauksia niiden kulttuurisiin olosuhteisiin ja odotuksiin. (Berry 1992, 293; Lasonen 2005, 36.)
Tässä tutkimuksessa monikulttuurinen yhteiskunta määritellään yhteiskunnaksi, joka on luonteeltaan pluralistinen ja perustuu suvaittujen arvojen
moninaisuuteen. Integraatio on yleisesti hyväksytty toimintatapa, joka velvoittaa sekä valta- että vähemmistökulttuureita. (Rex 1997, 208, 218–219.)
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4.2 Monikulttuurisuuskasvatus kasvatuksen muotona
Suomalaisen kasvatuksen yksikulttuurisesta perinteestä johtuen uudemman
maahanmuuton mukanaan tuomat kasvatukselliset ja opetuksellisen haasteet
ovat aiheuttaneet hämmennystä opettajien keskuudessa. Vaikka yhä enenevä
opettajien joukko tiedostaa monikulttuurisuuskasvatuksen tärkeäksi, se ei
kuitenkaan ole enemmistön toimintatapana käytännön tasolla (Räsänen
2005b, 107). Monikulttuurisuuskasvatuksen sisältöjä ja sopivia käytänteitä
ollaan vasta etsimässä ja kehittämässä.
Monikulttuurisuuskasvatusta määriteltäessä tai siihen sisältöjä etsittäessä
yksi ydinkysymys on se, kenen kulttuuria koulut välittävät, kenen kieltä siellä
käytetään ja kenen uskomuksia, arvoja ja tietoa noudatetaan? Useimmissa
monikulttuurisiksi luokiteltavissakin maissa on hyvin selkeästi noudatettu
valtakulttuurin toimia, joten luokkahuoneissa on ollut varsin vähän tilaa pluralismille (Berry 1992, 308).
Vaikka Suomi on väestöpohjaltaan ollut monikulttuurinen maa jo pitkään,
eivät niin sanotut vanhat suomalaiset vähemmistöt ehkä vähäisestä lukumäärästään johtuen ole kyenneet muuttamaan valtakulttuurin määrittämää yksikulttuurista kasvatus- ja opetustoimintaa vastaamaan monikulttuurisen yhteiskunnan tarpeita. Vain ruotsinkielisen vähemmistön opetuksen järjestämisestä on huolehdittu omien koulujen ja luokkien muodossa, mikä on mahdollistanut myös ruotsin kielen käytön ja sen säilymisen. Romaneilta ja saamelaisilta on pitkään kielletty heidän kielelliset ja kulttuuriset oikeutensa. Saamelaiset saivat lopulta vuonna 1992 oikeuden oman kielensä käyttöön kouluissa. Tuolloin laadittu kielilaki takaa saamen kielelle virallisen aseman
saamelaisten kotiseutualueella (Myntti 1997). Romanien asema on ollut saamelaisten asemaa heikompi, ja he ovat suureksi osaksi joutuneet yhteiskunnan päätöksenteon ulkopuolelle. Heidän kulttuurinsa on eronnut niin paljon
valtakulttuurista, että ongelmia on esiintynyt. (Räsänen 2005a, 86.)
Tasa-arvonäkemykseen perustuva yhtenäinen ja ilmainen peruskoulujärjestelmä ja esiopetuksen uudistus ovat hyviä lähtökohtia monikulttuurisuuskasvatuksen ja sen tavoitteiden toteutumiselle. Eri paikkakunnilla on kuitenkin erilaiset mahdollisuudet järjestää opetusta monikulttuurisuuskasvatuksen
tuomien erityistarpeiden mukaisesti, joten muun muassa esiopetuksessa on
jouduttu käyttämään kovin erilaisia ratkaisuja monikulttuurisuuskasvatuksen
tavoitteiden mukaisen opetuksen järjestämiseksi (Ikonen 2001, 184). Paikkakuntakohtaisten erojen vuoksi voidaan kysyä, toteutuuko tasa-arvo silloin,
kun oppilaiden kulttuuriset lähtökohdat ovat erilaiset, tai miten oppilaiden
kulttuurinen ja etninen monimuotoisuus otetaan huomioon opetuksen suunnittelussa ja jokapäiväisessä oppilaitoksen arjessa (Miettinen 2001, 27–28).
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Monikulttuurisuuskasvatukseen viittaavia käsitteitä on useita. Termit ovat
osittain päällekkäisiä ja sisällöiltään samansuuntaisia, vaikka painotukset
saattavat vaihdella. Suomen koululaitoksen tavoitteissa mainitaan monikulttuurisuuskasvatus-käsitettä aikaisemmin kansainvälisyyskasvatus (international education). Muita käsitteitä ovat interkulttuurinen kasvatus ja kulttuurien välinen kasvatus (intercultural education, cross-cultural education). Englanninkielisillä alueilla käytetään termejä ”cross-cultural education”, ”antiracistic education” ja ”pluralistic education”, jolloin jälkimmäisessä on pyritty
varmistamaan kulttuurin mahdollisimman laaja tulkinta (sosiaaliluokka, sukupuoli, uskonto/maailmankatsomus, seksuaalinen orientaatio jne.) Tällä hetkellä haasteita tuo median antama tieto ja näkemykset muista kulttuureista,
minkä vuoksi tarvitaan huolellista ja tarkkaa monikulttuurisuuskasvatuksen
suunnittelua. On äärettömän tärkeää saada oppilaat tuntemaan muita kulttuureita, joiden kautta he voivat ymmärtää omaa kulttuuriaan. Samalla on tiedostettava, että ihmiset eri puolilla maailmaa ja eri kulttuureissa ovat samalla
tavalla samanlaisia ja erilaisia. On myös tärkeää tuntea omassa kulttuurissaan
ja maassaan olevat vähemmistökulttuurit. Monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteissa on mietittävä, keskitytäänkö vain erilaisuuksiin ja konflikteihin vai
tuodaanko esille ryhmien välinen yhteistyö, vastuu ja rauhanomainen ongelmien ratkaiseminen. (Räsänen 2000, 120; Cushner 1998, 3–4.)
Monikulttuuriuuskasvatus-käsitteen rinnalla käytetään erityisesti termiä
interkulttuurisuuskasvatus. Interkulttuurisuuskasvatus korostaa kulttuurienvälisyyttä ja sen katsotaan sisältävän niin vähemmistöjen kuin enemmistöjenkin
kasvatuksen yhteiskunnassa. Termi viittaa aktiiviseen ja positiiviseen kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen, joka tarkoittaa toisilta oppimista, mahdollistaa kulttuurien sekoittumisen ja keskinäisen sulautumisen. Enemmistön kohdalla on kyse monikulttuurisessa yhteiskunnassa elämisen oppimisesta ja erilaisuuden kunnioittamisesta. Vähemmistön kohdalla kyse on niiden tietojen
ja taitojen oppimisesta, jotka ovat edellytyksenä enemmistökulttuurissa menestymiselle. Valtakulttuurin toimintatapoja voidaan myös kyseenalaistaa.
(Räsänen 2000; Cushner 1998.) Monikulttuurisuuskäsitteen käyttöä helpottaa
se, että sille on olemassa vastakohta, monokulttuurisuus, johon asioita voidaan verrata. Toisaalta interkulttuurisuuskäsitteen käyttöä helpottaa juuri se,
että vastakohtaa ei ole. Näkökulmia on kyettävä perustelemaan muuten kuin
vastakohtaa käyttämällä. (Coulby 2006, 255.)
Monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohta on toisaalta pedagoginen ja toisaalta kulttuurinen. Pedagoginen lähestymistapa korostaa kasvua ja kasvatusta, ja sen tulisi olla kriittistä suhteessa erilaisiin elämänmuotoihin, ajattelu- ja
uskomustapoihin. Pyrkimyksenä on kulttuurien välinen dialogi. Kulttuurisena
lähestymistapana monikulttuurisuuskasvatuksen avulla pyritään ymmärtämään erilaisten elämänmuotojen ja ajattelutapojen ominaispiirteitä ja niiden
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vaikutusta kasvuun ja kasvatukseen. Samalla tehtävänä on laajentaa pedagogista näkemystä omasta kulttuurista vieraisiin kulttuureihin ja elämäntapoihin. (Latomaa 1996, 206–207.)
Kritiikkinä monikulttuurisuuskasvatusta kohtaan on esitetty muun muassa
se, että monikulttuurisuuskasvatus on mielletty joskus ohjelmaksi, joka on
suunnattu vain tietyille ryhmille. Tällä tavalla myös se on muotoutunut yksikulttuuriseksi opetukseksi. Kritiikki kohdistuu myös malleihin, jotka erottavat opetuksessa kokonaiset kulttuuriryhmät toisistaan perustellen jakoa kulttuurien välisillä oppimistyyleillä ja niiden eroilla. Tällöin ei nähdä sitä, että
yksittäisten ihmisten välillä on olemassa täysin normaaleja kulttuurien sisäisiä ja kulttuurien välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. (Dunn 1997, 74–78; Gutiérrez & Rokoff 2003, 19–25.)
Globalisaation tuloksena ennen kovin kaukaisilta tuntuneet uskonnollisista tai vähemmistöryhmiin kohdistuvista yhteiskuntapoliittisista syistä johtuvat ongelmat kansakuntien välillä tuntuvat olevan tänä päivän todellisuutta
myös Suomessa. Tapahtumat koskettavat meitä ensin median välityksellä,
mutta ne koskettavat mahdollisesti voimakkaammin myös jotakin osaa suomalaisista tai/ja Suomessa asuvista vähemmistöryhmistä. Median välittämä,
joskus kovin yksinkertaistettu kuva joistakin kulttuuriryhmistä tai kansakunnista saattaa tiedostamatta vaikuttaa myös lasten ja nuorten, mutta myös
opettajien käyttäytymiseen. Ilman yhteiskunta- ja kulttuuritietoutta kriittinen
suhtautuminen jää vähäiseksi ja kapeuttaa myös monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohtien ymmärtämistä.
Tässä tutkimuksessa monikulttuurisuuskasvatus määritellään kasvatuksen
tavoin kulttuurisena ilmentymänä ja kulttuurin käytäntönä, johon yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat merkittävästi luoden raamit monikulttuurisuuskasvatuksen toteuttamiselle.
Tutkimuksen filosofinen lähtökohta on se, että monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteet kuuluvat kaikille – ei vain vähemmistöryhmille. Tämä näkemys on niin sanotun kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen yksi peruslähtökohdista. Tarkastelenkin seuraavaksi kriittistä monikulttuurisuuskasvatusta
yhtenä monikulttuurisuuskasvatuksen ajattelumallina ja lähestymistapana.

4.3 Kriittinen monikulttuurisuuskasvatus
Kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohdat ja perusperiaatteet nousevat kriittisestä kasvatustieteestä, erityisesti niin sanotun Frankfurtin koulukunnan periaatteista ja Paulo Freiren työstä. Kriittinen kasvatus korostaa
yhteiskunnan vaikutusta kasvatukseen, erityisesti kasvattajan ja kasvatettavan
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väliseen kasvatussuhteeseen ja osapuolien arvomaailmaan. Kriittisen kasvatuksen mukaan eri ryhmien kasvatukseen ja koulutukseen vaikuttaa yhteiskunnan heille asettama asema sekä se, miten asemaan liittyvät arvot vaikuttavat kasvattamisessa ja opettamisessa. Tavallaan on pyrkimys kohti oikeudenmukaisempaa koulua ja opetusta. Talibin (1999, 110) mukaan kriittisen
teorian vaikutus opettajien ajatteluun on ollut vähäistä eikä opettajia välttämättä ole suuresti koskettaneet kysymykset siitä, miksi jotkut lapset menestyvät toisia huonommin koulussa tai miksi he eivät ole motivoituneita koulunkäyntiin. Kriittisellä monikulttuurisuuskasvatuksella pyritään hakemaan
vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin.
Tämän tutkimuksen taustana olevaa kriittistä monikulttuurisuuskasvatusajattelua edustavat erityisesti Sonia Nieto ja Gloria Gay. Nojaudun tässä
tutkimuksessa Nieton ja Gayn näkemykseen, jossa he korostavat sitä, että
kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen peruslähtökohta on kasvatuksen sosiopoliittisen kontekstin tiedostaminen. Toinen tärkeä lähtökohta on se, että
monikulttuurisuuskasvatus on tarkoitettu kaikille oppijoille, ei vain vähemmistöihin kuuluville. Näistä lähtökohdista käsin monikulttuurisuuskasvatuksen avulla voidaan tarjota tukea kaikkien lasten oppimiseen. Näin ymmärrettynä monikulttuurisuuskasvatus sisältää muutakin kuin ”arjen eksotiikan” ja
on rikkaampaa ja monimuotoisempaa kuin yksittäiset oppituokiot tai etnisten
juhlapäivien viettäminen. Ilman kriittistä tarkastelua monikulttuurisuuskasvatuksesta voi muodostua arjen eksotiikkaa, mikä taas on kaukana monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteista. (Nieto 2004; Talib 2002, 114–122; Gay 2000.)
Kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen kolmas peruslähtökohta korostaa
kasvatuksen olevan jatkuva ja dynaaminen prosessi, joka on jokapäiväistä
oppiaineet läpäisevää perusopetusta ja jossa sisällöt ja prosessi kietoutuvat
yhteen. Opetuksen lähtökohtana nähdään oppilaiden omat kulttuuri- ja kielitaustat ja oppilaita autetaan näkemään totuuksina pidettyjä asioita uusista
näkökulmista ja näin kyseenalaistamaan niitä. Tietoa käsitellään myös muusta kuin valtakulttuurin näkökulmasta ja sitä pidetään sosiaalisesti rakentuneena ja muuttuvana. (Nieto 2004.)
Kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohdat huomioiden ei suomalaisessa esiopetuksessa eikä alkuopetuksessa korostu monikulttuurisuuskasvatuksen prosessimaisuus. Usein monikulttuurisuuskasvatus korvataan
teemapäivillä, jolloin huomio kiinnitetään johonkin yksittäiseen kulttuuriryhmään, mutta lähinnä keskitytään vain kulttuurin ulkoisten ilmenemismuotojen käsittelemiseen. Ongelmaksi muodostuu myös se, että teemapäivien
suunnittelijat eivät itse edusta tutustuttavana olevaa kulttuuria, joten sisällöt
ovat usein yksinkertaistettuja ja niihin liitetään eksoottisuuden leima. Teemapäivistä muodostuu virkistäviä ”välipaloja” muun toiminnan lomaan, joissa
jonkun kulttuurin välittyminen saattaa kilpistyä eksoottiseen ruokaan, pariin
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tanssiin ja laululeikkiin. Toisaalta pienten lasten kasvatus ja opetus on prosessin alkupäässä, joten näkökulmien syventäminen ja lasten omien näkemysten mukaan ottaminen tullee mukaan opintien ja oppimisen edetessä.
Kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen edustajat painottavat, että monikulttuurisuuskasvatus ei ole pelkkä ohjelma tai oppiaine. Monikulttuurisuuskasvatus nähdään filosofiana, maailmankatsomuksena, jonka tarkoituksena
on ehkäistä lasten epäoikeudenmukaista jaottelua ja ryhmittelyä, ei-tarkoituksenmukaisia testauksia ja sopimattomia opetussuunnitelmia. Taistelu rasismia, diskriminaatiota, ennakkoluuloja ja stereotypioita vastaan on keskeinen osa kriittistä monikulttuurisuuskasvatusta. Tällöin on kiinnitettävä huomio muun muassa materiaaleihin, opetussuunnitelman sisältöön, toimintatapoihin ja opettajien yhteistyöhön ja kommunikointiin oppilaiden ja heidän
vanhempiensa kanssa. (Nieto 2004, 345–346; Nieto 2004, 353–361; Nieto
2005, 404–415; Banks 2002; Nieto 1999, 1–18; Dunn 1997, 74–77.)
Kriittistä monikulttuurisuuskasvatusta edustava Geneva Gay käyttää termiä kulttuurisesti vastuuntuntoinen opetus (culturally responsive teaching)
viitatessaan siihen, että opettajan tulisi huomioida oppilaan tausta opetuksen
suunnittelussa, työtapojen valinnoissa ja arvioinnissa. Monikulttuurinen opetus on hänen mielestään lasta kokonaisvaltaisesti kehittävää perusopetusta,
monidimensionaalista (ks. myös Banks 2005a, 23; 2002), tietoa eri näkökulmista tutkivaa ja onnistumisia opiskelussa ja elämässä mahdollistavaa opetusta. Tällainen pedagogiikka mahdollistuu Gayn mukaan opettajan positiivisten
odotusten ja asenteiden, luokan positiivisen ilmapiirin, opetussuunnitelman
kulttuurisesti moninaisen sisällön ja sopivien opetusmenetelmien käytön
avulla. Tavoitteena on kulttuurinen pluralismi, jossa jokaisen oma kulttuuri
on läsnä ja jossa jokainen tulee integroiduksi valtakulttuuriin. Tämän lisäksi
tavoitteina ovat kulttuurisen monimuotoisuuden hyväksyminen ja tukeminen,
oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Yksinkertaistettuna se on laadukkaan oppimisen tarjoamista kulttuurisesti ja etnisesti monimuotoisessa yhteiskunnassa.
(Gay 2000, 29–36, 44.) Samalla se on eettistä sitoutumista kriittiseen monikulttuurisuuskasvatukseen.
Vaatimus oppilaan taustan huomion ottamisesta näkyy myös suomalaisessa opetussuunnitelmatekstissä, jonne ilmaisu tuli erityislasten tavoitteiden ja
sisältöjen määrittelyn myötä. Toisaalta voidaan esittää kysymys siitä, eivätkö
kaikki oppilaat eroa toisistaan niin paljon, että jokaisen lapsen tausta tulisi
ottaa huomioon opetusta suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa? Opetuksen eriyttämisen ja opetuksen yksilöllistämisen käsitteet ovat tuttuja opettajille, mutta niiden käytännön toteuttaminen vaihtelee. Jokaisen oppilaan
näkeminen yksilönä erilaisena ei saisi kuitenkaan johtaa erilaisuuden negatiiviseen korostamiseen vaan yksilöiden erilaisuuden positiiviseen hyväksymiseen.
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Kulttuurisesti vastuuntuntoisen opetuksen käsitettä hyvin lähellä on Gloria Ladson-Billingsin (1995; 1992, 110) käsite kulttuurisesti relevantti opetus
(culturally relevant teaching). Kulttuuritaustat huomioiva opetus koostuu
kolmesta elementistä: akateemisesta menestymisestä, kulttuurin huomioimisesta ja kriittisestä suhtautumisesta. Kulttuurin huomioiminen tarkoittaa oppijan kulttuuritaustojen ymmärtämistä ja niiden huomioimista opetuksessa ja
kriittinen suhtautuminen ja tietoisuus valmistautumista aktiivisen kansalaisen
rooliin, jolla on kriittinen elämänote. Kriittinen suhtautuminen liittyy myös
opettavien sisältöjen kriittiseen tarkasteluun yhteiskunnan kehittymisen ja
rakentamisen kannalta.
Yksi tärkeä peruslähtökohta kasvatuksessa ja opetuksessa on kielen, kulttuurin ja oppimisen välillä olevan yhteyden ymmärtäminen. Tarvitaan ymmärrystä siitä, että oppilaan äidinkielellä ja kulttuurilla on positiivinen vaikutus oppimiseen. Tarvitaan myös ymmärrystä opettajan roolin vahvasta vaikutuksesta oppilaan oppimistulosten kannalta. Opettajan olisi hyvä tietää, miten
kaksikulttuurinen ja -kielinen oppilas elää elämäänsä koulun ulkopuolella:
Millainen hänen perheensä on, millainen on hänen kulttuurinsa, miten oppilas
näkee itsensä ja maailman, millaisia tulevaisuuden haaveita hänellä on ja
millaiset ovat hänen arvonsa? (Nieto 1999 71–72; 145.)
Lähtökohtana kasvatuksen kulttuurisidonnaisuus on vaikea tulkita ja ymmärtää lapsen oppimisprosessin yhteys siihen. Kulttuurien erilaisuus tulisi
kuitenkin ottaa huomioon, ja se edellyttää, että opettajalla on sekä pedagogisia tietoja ja taitoja että rohkeutta muuttaa omaa toimintaansa. Lapsen kannalta olisi tärkeätä ymmärtää, että erilaisen kulttuuriperimän saaneilla lapsilla ei
voi olla samoja kokemuksia ja tietoja kuin suomalaisilla lapsilla. Esimerkiksi
ympäristö- ja luonnontietoon liittyvien kysymysten ja tapakulttuurin ajatellaan liian usein olevan kaikille itsestään selvää, eikä niiden kulttuurisidonnaisuutta nähdä. Lapsen, joka ei ole aikaisemmin kokenut suomalaista metsää tai
metsää lainkaan, on vaikea ymmärtää metsän merkitystä suomalaiselle ihmiselle, saati oppia nopeasti metsän kasvien ja eläinten nimiä.
Monikulttuurisuuskasvatus voidaan nähdä prosessina, jonka tasoja ovat
suvaitseminen, hyväksyminen, kunnioittaminen ja vahvistaminen, solidaarisuus ja kritiikki. Suvaitseminen on ensimmäinen taso ja sisältää sen, että
henkilö kestää jotakin, joka voi olla epämieluisaakin. Koulupolitiikassa tämä
voi tarkoittaa jopa sitä, että kulttuurinen ja kielellinen erilaisuus on taakka,
jota on vain suvaittava kulttuurisesti pluralistisessa yhteiskunnassa. Suvaitseminen ei kuitenkaan tarkoita kaiken hyväksymistä. Kulttuureita tulee tarkastella niiden omista lähtökohdistaan, mutta on olemassa yhteisesti sovittuja
periaatteita (esim. ihmisoikeudet), joita tulee noudattaa (Räsänen 2005a, 94–
95). Hyväksyminen sisältää erilaisuuksien hyväksymisen. Jos hyväksymme
erilaisuutta, ovat kouluissakin eri kieli- ja kulttuuriryhmille tarkoitetut kurssit
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ja ohjelmat näkyviä, mikä näkyy myös käytännön toiminnassa (Cohen &
Pompa 1996, 81). Kunnioittaminen tarkoittaa ihailua. Kun erilaisuus on kunnioitettavaa, on se perusta oppilaille tarjoiltavassa opetuksessa. Se voi ilmetä
esimerkiksi kaksikielisissä ohjelmissa, joiden tavoite ei ainoastaan ole saada
oppilaita oppimaan valtakieltä, vaan mahdollisuutena käyttää äidinkieltään
valtakielen ohella koko koulunkäyntinsä ajan. Vahvistaminen, solidaarisuus
ja kritiikki perustuvat siihen, että kaikkein tuloksellisin oppiminen tarkoittaa
työskentelyä yhdessä, vaikka se olisi välillä vaivalloistakin. Tämä tarkoittaa
oppilaiden äidinkielen ja kulttuurin hyväksymistä oppimisen lähtökohtina.
Kritiikki on sallittua ja konfliktit hyväksyttyjä osana oppimista. (Nieto 2004,
384–386; Talib 1999.)
Edellä mainitun prosessin perusteella on luonnollista kokea opettajana se,
että monikulttuurisuuskasvatus on haasteellinen, monimuotoinen ja ongelmallinen tehtävä. Tavoitteisiin ei kuitenkaan päästä ”värisokealla” menettelytavalla tai stereotypiota käyttämällä vaan avoimella ja vaikeita tilanteita pelkäämättömällä otteella. Se on samalla opettajan oman monikulttuurisuusprosessin läpikäymistä.

4.4 Monikulttuurisuuskasvatuksen lähestymistapoja
Koska monikulttuurisuuskasvatusta määritellään ja myös toteutetaan erilaisista viitekehyksistä käsin, ei yhtä ja kaiken kattavaa lähestymistapaa ole olemassa. Monikulttuurisuuskasvatuksen käytäntöjä tutkittaessa on havaittu viisi
erilaista tapaa teoretisoida ja toteuttaa monikulttuurisuuskasvatusta. Nämä
viisi lähestymistapaa tai mallia toimivat joko kokonaan erillään tai menevät
osittain päällekkäin. Lähestymistapojen tavoitteet saattavat poiketa toisistaan,
mutta myös ne ovat osittain yhteneviä. (Grant & Sleeter 2007; 2001; Sleeter
& Grant 1987.)
Seuraava monikulttuurisuuskasvatuksen lähestymistapojen esittely perustuu Grantin ja Sleeterin (2007; 2001, 63–70) sekä Sleeterin ja Grantin (1987,
422–436) jaotteluun monikulttuurisuuskasvatuksen lähestymistavoista.
Niin sanotun erityiskasvatuksellisen lähestymistavan tai kulttuurisesti erilaisten opettamisen tavoitteena on oppilaiden nopea sulauttaminen valtakulttuurin tapoihin ja tietoihin. Mallia voidaan tulkita siten, että vähemmistöryhmään kuuluva lapsi on jollakin tavalla vajavainen, ennen kuin hän hallitsee
kunnolla valtakieltä ja -kulttuuria. Näkökulma perustuu ajatukseen siitä, että
on olemassa enemmistön määrittelemät perustiedon ja -taidon normit, jotka
jokaisen tulisi saavuttaa (ks. Soto 1992, 154). Vähemmistöjä tuetaan erityisopetuksella ja muilla erityisjärjestelyillä, jotta he pääsisivät eroon ”vajavuu-
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destaan” ja saavuttaisivat enemmistön normit sekä kykenisivät jatkamaan
opiskelua valtavirran mukaisesti (Räsänen 2002, 101–103). Tämä lähestymistapa on ollut muun muassa Suomessa hyvin vahva malli (Räsänen 2005b,
98). Malli saattaa toteutua käytännössä vähemmistökieltä edustavien lasten
kohdalla siten, että heidät määritellään erityisopetusta tarvitseviksi, vaikka
oppimisen ongelmat johtuvat puutteellisesta toisen kielen hallinnasta (ks.
myös Lahdenperä 1997).
Toinen lähestymistapa korostaa ihmisten välisten positiivisten suhteiden
merkitystä. Päämääräksi asetetaan oppilaiden välinen tasapainoinen yhteiselo
rodusta, sosiaaliluokasta, sukupuolesta seksuaalisesta orientaatiosta tai vammasta riippumatta. Tavoite on luoda yhteisyyttä, suvaitsevaisuutta ja hyväksyntää ihmisten välille. Mallissa korostetaan eri kulttuuriryhmien välistä
toimintaa, yhteistyötä ja yhteistoiminnallista oppimista. Mallin mukaan ainakin osa ongelmista voidaan ratkaista rakentavalla kommunikoinnilla sekä
toisen arvostamisen ja hyväksynnän osoittamisella.
Yksittäisen kulttuuriryhmän tutkimiseen keskittyvä lähestymistapa pyrkii
lisäämään opiskelijoiden tietoisuutta jostakin opiskeluryhmässä edustettuna
olevasta vähemmistöryhmästä. Tavoitteena on tutustua vähemmistöryhmään
ja nostaa ryhmän asemaa, jolloin opiskelussa pyritään asioiden käsittelyyn
kyseessä olevan ryhmän näkökulmasta. Mallissa korostuu näkemys siitä, että
tieto on sosiaalisen konstruoinnin tulos eikä se siksi ole neutraalia. Yhtenä
tavoitteena on opiskelijoiden kulttuurisen ja sosiaalisen tietoisuuden lisääminen, mikä mahdollistaa heidän osallistumisensa omaan elämään ja koko yhteiskuntaan entistä paremmin.
Monikulttuurisuuskasvatus-lähestymistapa tavoittelee sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja kulttuurista pluralismia. Tavoitteena on jokaisen oppilaan
tarpeisiin vastaava koulutus. Lähestymistavassa korostuvat myönteisen minäkuvan luominen, ryhmätyöskentely, toisen huomioiminen ja kunnioittaminen. Tässä mallissa opetussuunnitelman rakenne on muutettu siten, että asioita tarkastellaan eri vähemmistöryhmien näkökulmasta. Tämä lähestymistapa,
samoin kuin seuraava, pyrkii yksikulttuuristamisen purkamiseen.
Viimeisen lähestymistavan, monikulttuurisen ja sosiaalisesti uudistavan
näkökulman, tavoitteena on tuottaa sellaisia tulevaisuuden yhteiskunnan rakentajia, jotka entistä paremmin palvelisivat kaikkien ihmisryhmien tavoitteita. Opetussuunnitelma on uudistettu edellisen mallin mukaisesti, mutta mallissa on vahva näkemys kulttuurin dynaamisuudesta, joka tarkoittaa sitä, että
näkökulmat ja tavoitteet muuttuvat aikakauden arvojen ja tilanteen mukaisesti. Pyrkimyksenä on etnosentrismin, valtakulttuurin ja -rakenteiden tiedostaminen sekä perspektiivin laajentaminen. Tavoitteena on tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen yhteiskunta.

54

Heini Paavola

Edellä kuvatuista lähestymistavoista osa keskittyy opetuskontekstiin, ihmissuhteisiin ja kulttuurisen tietouden lisäämiseen. Toiset lähestymistavat
taas korostavat yhteiskunnallisten prosessien tiedostamista sekä toimimista
yhteiskunnallisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi. Näistä
lähestymistavoista voidaan puhua myös kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen lähestymistapoina. (Räsänen 2005b, 100.)
Pääasiallisesti itähelsinkiläisopettajia koskevan opettajien maahanmuuttajaoppilaisiin kohdistuvia uskomuksia koskevan tutkimuksen mukaan yli
puolet tutkimuksessa mukana olleista opettajista (121) ilmensi olevansa monikulttuurisuuteen suuntautuneita. Tutkimuksessa ei käytetty suoraan Grantin
ja Sleeterin (2007; 2001; 1987) monikulttuurisuuskasvatuksen lähestymismalleja, mutta tutkimuksen perusteella 36 opettajaa edusti erilaisten oppilaiden opettamiseen orientoivaa monikulttuurisuutta. Tämän mukaan poikkeavuus on korjattavissa muun muassa erityisopetuksen avulla. Vain 10 opettajaa ilmaisi sosiaalisesti uudistavaa monikulttuurista kasvatusperiaatetta, jossa
korostetaan erilaisuuden hyväksymistä, sosiaalista demokratiaa ja sosiaalista
uudistamista. Nämä opettajat uskoivat, että myös koulu instituutiona saattaa
lisätä eriarvoisuutta. Tämän lisäksi 25 opettajaa ilmaisi turhautuneisuutta ja
suvaitsemattomuutta ja 26 edusti välinpitämättömyyttä sekä autoritaarista
suhtautumista maahanmuuttajaoppilaisiin. (Talib 1999, 239.)
Monien erilaisten monikulttuurisuuskasvatuksen lähestymistapojen rinnakkainen olemassaolo voi johtaa käsitteellisiin ongelmiin, mikä on huomattavissa myös Suomessa. Monikulttuurisuuskasvatus on jo nyt saanut monenlaisia tulkintoja lähtien siitä, että se tarkoittaa ainoastaan maahanmuuttajien
opetusta ja päätyen siihen, että sillä tarkoitetaan kaikille tarkoitettua, useista
eri näkökulmista lähtevää perusopetusta. Käsitteen määrittely tulisikin tehdä
ainakin ennen seuraavien opetussuunnitelman perusteiden kirjoittamista ja
yhtenäistää se samanlaiseksi esiopetuksesta keskiasteen koulutukseen saakka.
Näkökulmasta riippuen toteutus vaihtelee ensimmäisen mallin sulauttamispyrkimyksistä laajempaan näkemykseen kasvatuksen laadusta.

4.5 Monikulttuurisuuskasvatuksen ulottuvuudet
Kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen periaatteiden mukaisesti oppilaitosten tulisi tarjota oppijoilleen tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen etnisestä taustasta, sosioekonomisesta taustasta, kielitaustasta tai sukupuolesta riippumatta. Monikulttuurisuuskasvatus ei toteudu teemapäivien tai yksittäisten
opetussuunnitelmaan merkittyjen jaksojen avulla, vaan monikulttuurisuus-
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kasvatuksen tavoitteiden tulisi kulkea kaiken muun opetuksen läpäisevänä ja
näin ohjata asioiden tarkastelua.
James Banks (2006; 2005; 2002) tiivistää useiden monikulttuurisuuskasvattajien ja -tutkijoiden perusperiaatteet monikulttuurisuuskasvatuksen ulottuvuuksista seuraavassa kuviossa (kuvio 3). Vaikka Banks ei varsinaisesti
lukeudukaan kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen koulukuntaan, hänen
ajatteluunsa sisältyy myös kriittisen monikulttuurisuuskasvatuspedagogiikan
näkemyksiä. Banks hahmottaa monikulttuurisuuskasvatuksen laajaa kenttää
viiden ulottuvuuden (dimension) avulla, jotka kuvastavat samalla monikulttuuriskasvatuksen laajuutta ja monitahoisuutta.
Tarkastelussaan Banks käyttää käsitettä koulu, mutta lähestymistapojen
voidaan nähdä koskevan kaikkea institutionaalista opetusta ikäkaudesta riippumatta.
Tiedon konstruoiminen
Tiedon rakentumisen periaatteiden ymmärtäminen eri
näkökulmista ja lähtökohdista
käsin (mm. sukupuoli, etnisyys, sosiaaliluokka)

Sisällön eheyttäminen
Opetussisältöjen
käsitteleminen erilaisista
kulttuurisista näkökulmista

Oikeudenmukaisuuspedagogiikka
Oppilaiden tietojen, tarpeiden
ja taustojen huomioon
ottaminen opetuksen
lähtökohtina sekä opetuksessa
käytettävissä menetelmissä ja
tekniikoissa

MONIKULTTUURISUUSKASVATUS

Ennakkoluulojen
vähentäminen
Ennakkoluulojen vähentäminen ja positiivisten asenteiden lisäaäminen eri kulttuuriryhmiä kohtaan

Koulukulttuurin ja sosiaalisten rakenteiden vahvistaminen
Toimintakulttuurin muuttaminen kaikkien oppilaiden
mahdollisuudet huomioon
ottavaksi

Kuvio 3. Monikulttuurisen kasvatuksen ulottuvuudet (Banks 2006, 5; 2005a, 23;
2002, 14)

Seuraava monikulttuurisuuskasvatuksen ulottuvuuksien tarkastelu perustuu
Banksin (2006, 8–17; 2005a, 20–22; 2002, 13–18; 1999, 13–17) jaottelulle:
Sisältöjen eheyttämisessä opettaja tuo esille eri kulttuureiden näkökulmia
oman aineensa tai sisältöalueensa opetuksessa. Monikulttuurisuuskasvatuk-
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sen ymmärtäminen kuitenkin pelkäksi sisältöjen integroinniksi voi aiheuttaa
sen, että jotkut opettajat eivät koe monikulttuurisuuskasvatuksen koskevan
heitä. Vaarana voi myös olla se, että näin toteutettu monikulttuurisuuskasvatus toteutetaan kouluissa ainoastaan erilaisten teemapäivien ja -viikkojen
luontoisina tapahtumina. Ongelmaksi muodostu tuolloin monikulttuurisuuskasvatuksen yliyksinkertaistaminen. Huomio kohdistetaan vain johonkin yksittäiseen osa-alueeseen (esimerkiksi taiteeseen), jolloin suuri osa monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteista jää tiedostamatta ja muut ulottuvuudet huomioimatta. Tämän kaltainen toteuttamismalli on tyypillinen myös suomalaisissa kouluissa.
Tiedon konstruoinnilla tarkoitetaan sitä, miten opettajat auttavat oppilaita
näkemään, että tieto rakentuu erilaisista kulttuurisista (sukupuoli, etninen
ryhmä, kieliryhmä, sosiaaliluokka) lähtökohdista käsin. Taustalla on oletus
siitä, että tieto heijastaa tiedon luojien asemaa ja näkemystä elämästä.
Ennakkoluulojen vähentämiseen tähtäävä ulottuvuus korostaa sitä, että
opettajien tulisi tietoisesti ohjata oppilaiden positiivisten asenteiden kehittymistä eri ihmisryhmiä kohtaan. Lapsilla on jo kouluun tullessaan negatiivisia
asenteita ja ennakkoluuloja eri rotuja ja etnisiä ryhmiä kohtaan, mutta tähän
voidaan selvästi vaikuttaa esimerkiksi oppimateriaalin valinnalla ja ryhmätoiminnalla (ks. myös Schonfield 2001; Cross 1991).
Oikeudenmukaisuus-ulottuvuus korostaa sitä, että opetuksen lähtökohtana
ovat oppilaiden akateeminen taso, tarpeet ja taustat, mikä vaikuttaa myös
opetuksessa käytettävien menetelmien valintaan (ks. Delpit 1995). Menetelmiä valittaessa tulisi ottaa huomioon oppilaiden erilaiset oppimistyylit ja
käyttää yhteistoiminnallisia menetelmiä, roolileikkejä ja havaintojen tekemistä, joiden on havaittu olevan toimivia heterogeenisissä oppilasryhmissä. Liian
usein suurissa oppilasryhmissä käytetään vain yhtä menetelmää, vaikka opettajat tiedostavat toiminnan puutteellisuuden oppilaan kannalta. Syyksi esitetään kuitenkin usein sitä, että eriyttäminen suuressa ryhmässä on vaikeaa ja
työlästä.
Koulukulttuurin ja sosiaalisten rakenteiden muuttamiseen tulisi vaikuttaa
aktiivisesti niin henkilökunnan kuin oppilaiden tasolla. Myös henkilökunta
tulisi saada toimimaan yhteistoiminnallisesti heterogeenisissa ryhmissä, jotta
he huomaisivat niiden edut homogeenisiin ryhmiin verrattuna. Muutosten
avulla pyritään siihen, että kaikki oppilaat ja jokainen ryhmä tulisi koulussa
otettua huomioon ja kaikilla olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet menestyä.
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4.6 Monikulttuurisuuskasvatus opetussuunnitelmassa
Kasvatusinstituution toimintakulttuuri ilmentää vallitsevaa ideologiaa eli niitä
arvoja, uskomuksia ja asenteita, joiden pohjalta päätökset tehdään ja toimintaa toteutetaan. Virallinen opetussuunnitelma, joka on yksi opettajan päätöksentekoa vahvasti ohjaava tekijä ja ohjaa toimintakulttuuria, rakennetaan tiedostetuille yhteisille arvoille ja se ilmaisee yhdessä hyväksytyt periaatteet ja
säännöt kasvatustyölle. Samalla yhteinen opetussuunnitelma muodostaa ennalta määrätyn viitekehyksen opettajan työlle. (Kansanen 2004.)
Monikulttuurisessa Suomessa monikulttuurisuuden näkyminen opetussuunnitelmatasolla on haastava, mutta samalla välttämätön tavoite, ja monikulttuurisessa oppilaitosyhteisössä arvopohjasta keskusteleminen on tärkeää.
Keskeiseksi nousevat oppilaitoksen visio ja ennen kaikkea opettajien ammattitaito. (Räsänen 2005b, 97.) Kansasen (2004) mukaan mahdollisista ongelmakohdistakin on helpompi keskustella ja etsiä niihin ratkaisuja, jos yhteisistä arvoista ja päämääristä päästään yksimielisyyteen ja kyetään perustelemaan toiminnan lähtökohdat.
Monikulttuurisessa kasvatusinstituutiossa opetettavat ryhmät saattavat olla hyvin moninaisia ja kysymys on siitä, kenen näkökulmasta opiskeltavat sisällöt valitaan. Kritiikkiä opetussuunnitelmia kohtaan on jo esitetty muun
muassa siksi, että sisältöjen ei katsota liittyvän tarpeeksi oppilaiden jokapäiväisen elämään, jolloin ympäristö ja ympäröivä yhteiskunta jäävät irrallisiksi.
Monikulttuurisissa lapsiryhmissä ja koululuokissa tulisi ottaa huomioon, että
kaikki lapset eivät kuulu valtaväestöön. Vähemmistöön lukeutuville lapsille
ympäröivä yhteiskunta merkitsee eri asioita kuin suurimmalle osalle enemmistöä, jolle yhteiskunnan arvot ja normit ovat kotikasvatuksen kautta ymmärrettäviä ja selkeitä (Delpit 2005).
Kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen näkökulmasta lähtökohtana opetussuunnitelman laatimiselle tulisi olla ympäristö, jossa strategioita ja opetussuunnitelmaa käytetään, eli olisi hahmotettava ympäröivän yhteisön sosiopoliittinen konteksti. Eri ryhmien tilanne ja asema vaikuttavat tavoitteiden ja
sisältöjen asetteluun sekä keinoihin, joilla niihin pyritään. (Nieto 2004.) Monikulttuuristen ryhmien opettajien tulisi rohkaistua ajattelemaan ja tutkiskelemaan opetustaan ja asettamaan toimintaansa kyseenalaiseksi, koska ei ole
olemassa yhtä ainoata oikeaa tapaa opettaa eikä kaikille lasille sopivaa samanlaista tapaa työskennellä. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan
opetuksen tulisi perustua sille, mitä oppilaat jo tietävät ja osaava, joten oppilaiden kyvyt ja kokemukset olisi otettava huomioon opetussuunnitelmaa laadittaessa ja menetelmiä valittaessa. (Nieto 2004; Banks 2002; Rauste-von
Wright & von Wright 1994.)
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Monikulttuurisen kasvatusinstituution opetussuunnitelman rakentamisessa
keskeiseksi nousevat asioiden tarkasteleminen erilaisista kulttuurista näkökulmista, syrjinnän ja rasismin vastustaminen, tasoryhmien poistaminen ja
testien oikeanlainen käyttäminen sekä fyysisen oppimisympäristön kehittäminen. Pyrkimyksenä on löytää eri opiskelijoiden kohdalla joustavia ratkaisuita ja antaa mahdollisuuksia opettajien, oppilaiden ja vanhempien erilaisiin
toimintoihin. Sleeterin (1993) tutkimuksen mukaan opettajat ovat innokkaita
kokeilemaan erilaisia pedagogioita opetuksessaan, mutta vähemmän valmiita
muuttamaan erilaisuutta, etuoikeuksia tai valtaa koskevaa opetusfilosofiaansa
tai näkökulmaansa. Tutkimuksen perusteella opettajat saattoivat pitää monikulttuurisuuskasvatusta yhtenä yhteistoiminnan muotona. Vaikka yhteistoiminta on positiivinen keino edistää luokassa tapahtuvia tärkeitä muutoksia, se
ei pelkkänä toimintamuotona johda kriittiseen näkökulmaan. (Nieto 2004,
400–414; Nieto 1999, 107–109.)
On olemassa erilaisia tapoja sisällyttää kulttuurisia aineksia opetussuunnitelmaan ja oppituokioihin. Banks esittää neljän tason mallin (kuvio 4), joka
samalla kuvaa monikulttuurisen opetussuunnitelman kehittämisprosessia.
Mallissa Banks ottaa huomioon monikulttuurisuuskasvatuksen ulottuvuudet,
joita käsiteltiin tarkemmin luvussa 4.4. Tasot voivat osittain mennä päällekkäin yksittäisten opettajien toiminnassa.
Taso 4. Sosiaalinen toiminta
- omat projektit - reflektointitaito
- kriittisyys
- päätöksenteko
Taso 3. Muutoshakuisuus
- muutos opetussuunnitelma-paradigmassa
- eri vähemmistöryhmien näkökulmat
- tieto sosiaalisena konstruktiona
Taso 2. Täydentävä lähestymistapa
- ei muutosta opetussuunnitelman rakenteessa
- lisäkurssit, käsitteet
Taso 1. Lisäarvoa tuova näkökulma
- ei muutosta opetussuunnitelman rakenteessa
- teemapäivät, juhlat
- ulkoisten elementtien käsittely

Kuvio 4. Monikulttuurisen aineksen lisääminen opetussuunnitelmaan (Banks 2005b,
246: 2002, 30)
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Banksin (2005b, 245–248; 2002, 29–32; 1999, 30–32) malli tasoineen sisältää seuraavat lähestymistavat:
Lisäarvoa tuovassa lähestymistavassa kulttuuriset sisällöt käsitellään esimerkiksi juhlien ja teemapäivien tai -viikkojen kautta. Tätä käytetään useimmiten pienten lasten opetuksessa. Opetussuunnitelma pysyy muuttumattomana perusrakenteeltaan, tavoitteiltaan ja pääkohdiltaan, mutta opetusta rikastetaan muista kulttuureista otetuilla aineksilla. Ongelmaksi voi tulla se, että
etnisten ryhmien ulkoiset elementit korostuvat entisestäänkin, mikä lisää
eksotiikan tuntua. Etninen kulttuuri voidaan nähdä kovin yksioikoisena, mikä
taas vahvistaa stereotyyppisiä käsityksiä.
Täydentävässä lähestymistavassa kulttuurinen sisältö, käsitteet ja teemat
on lisätty opetussuunnitelmaan esimerkiksi lisäämällä suunnitelmaan lisäkurssi tai oppikirja muuttamatta opetussuunnitelman perusrakennetta tai
tavoitteita. Tämä vaihe voidaan nähdä ensimmäisenä vaiheena kohti varsinaista monikulttuurista opetussuunnitelmauudistusta. Ongelmaksi voi muodostua se, että opiskeltavaksi määrätyn yksittäisen kirjan tarjoaman näkökulman ymmärtäminen vaatisi huomattavasti enemmän tietoa kyseessä olevasta kulttuurista ja etnisestä ryhmästä.
Muutokseen pyrkivä lähestymistapa eroaa perusteellisesti kahdesta edellisestä ja muistuttaa seuraavan lähestymistavan ohella lähtökohdiltaan kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen periaatteita. On kyse opetussuunnitelman
sääntöjen ja paradigman muuttamisesta. Se mahdollistaa oppijalle käsitteiden, teemojen ja ongelmien hahmottamista eri vähemmistöryhmien näkökulmista ja auttaa oppijaa ymmärtämään tietoa sosiaalisena konstruktiona. Se
mahdollistaa myös oppijan näkemysten esille tuomisen opettajan näkemysten
ohella ja kehittää kriittistä ajattelua.
Sosiaaliseen toimintaan perustuva lähestymistapa sisältää kaikki muuttuvan opetussuunnitelmaprosessin elementit. Lähestymistapa sallii oppijoiden
mahdollisuudet omien projektien ja aktiviteettien kehittämiseen opetuksessa
käsiteltyjen teemojen, käsitteiden ja ongelmien ymmärtämisen syventämiseksi. Päätavoite on opettaa oppijoita sosiaaliseen kriittisyyteen ja sosiaaliseen
muutokseen, päätöksentekoon, poliittiseen ajatteluun ja reflektiotaitoon. Koulutuksen tavoite on sosiaalistaa oppijaa niin, että hän voisi hyväksyä olemassa olevat ideologiat, instituutiot ja käytänteet yhteiskunnassa.
Huangin (2002) tutkimuksessa analysoitiin 70 opettajaksi opiskelevan
opettajan monikulttuurista oppituntia sisällön, tavoitteiden ja lähestymistavan
kautta käyttäen luokittelun viitekehyksenä edellä kuvattua Banksin luokitusta. Suunnitelmista 51 % edusti lisäarvoa tuovaa näkökulmaa, täydentävää
lähestymistapaa 49 %, muutokseen pyrkivää näkökulmaa 19 % ja vain 6 %:n
nähtiin edustavan sosiaalisen toimintaan pyrkivää tasoa. Tulosta voidaan selittää siten, että opettajat eivät näe oppilaittensa taustojen merkitystä opetuk-
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seensa. Tästä johtuen opettajien on lisättävä henkilökohtaista tietoisuuttaan ja
ymmärrystään monikulttuurisuudesta.
Suomalaisissa opetussuunnitelmien perusteissa (Esiopetuksen perusteet
1996; 2000; Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004) näkyy yhä
yksikulttuurinen ja etnosentrinen lähestymistapa, vaikka muuttunut yhteiskunnallinen tilanne näkyy määrällisesti lisääntyneinä monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteina ja sisältöinä. Se, miten perusteissa määritellyt tavoitteet
ja sisällöt kirjataan kuntien ja koulujen opetussuunnitelmiin, vaihtelee.
Opetuspaikkakohtaisen opetussuunnitelmauudistuksen lähtökohtana tulisi
myös olla jokaisen opettajan oman arvoperustan pohtiminen, ennen kuin
suunnitelmaan luodaan sisällöt. Monikulttuurinen opetussuunnitelma ei toimi
opettajilla, joilla on negatiivinen asenne eri kieli- ja kulttuuriryhmiä kohtaan.
Kasvatuksen prosessiluonteisuudesta johtuen myös koulun toimenpiteet tulisi
kirjata näkyviin. Kirjausten perustella syntyvien suuntaviivojen perusteella
monikulttuurista opetussuunnitelmaa kehitetään ja täydennetään. Kehittämisen edellytyksenä on suunnitelman arviointi. Arvioinnin tulisi olla jatkuvaa ja
fokusoitua kouluun kokonaisuutena eikä vain yksittäiseen opettajaan tai oppilaaseen. (Banks 2002, 112–121.)

4.7 Monikulttuurisen esiopetuksen arviointimalli
Jotta kouluopetukselle määriteltyihin monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteisiin päästäisiin, tulisi monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä
suunnata jo varhaiskasvatukseen (Soto 1999, 231). Päiväkodissa kaksikielisille lapsille tulisi luoda mahdollisuudet yksilöllisille kyvyille perustuvaan ja
oppilaan taustat huomioon ottavaan oppimiseen. Tämän onnistumiseksi tarvittaisiin kaksikielistä henkilökuntaa. Opettajille tulisi tarjota kaksikielisten
lasten opettamiseen liittyvää täydennyskoulutusta ja heidän huomionsa tulisi
kiinnittää lasten kielen kehityksen tuntemiseen, vuorovaikutukseen, kaksikielisiin lähestymistapoihin ja koulun ja yhteiskunnan yhteistoimintaan. (Drury
1997, 44–45.)
Hollannissa tutkittiin monikulttuurisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen
laatua 1990-luvun alkuvuosina (Vedder, Bouwer & Pels 1996). Vastausta
haettiin kysymykseen: ”Kuinka varhaiskasvatuksessa toteutettava monikulttuurisuuskasvatus voisi paremmin vaikuttaa yhteiskuntaan?” Pääkysymystä
selviteltiin kahden alakysymyksen avulla: ”Mikä on monikulttuurisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen tila?” sekä ”Millaista monikulttuurisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen tulisi olla?” Tutkimuksessa keskityttiin 10 päivä-
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kodin tarkasteluun. Näissä päiväkodeissa vierailtiin, havainnot kirjattiin sekä
henkilökuntaa haastateltiin.
Tutkimuksen lähtökohtana oli näkemys siitä, että monikulttuurisuuskasvatuksen laatua ei voida määritellä irrallaan muusta varhaiskasvatuksen laadusta. Laatua taas voidaan määrittää lapsen kokemusten perusteella, mutta
myös kasvattajien arvojen kautta, koska ne vaikuttavat tavoitteiden asetteluun. Tärkeänä lähtökohtana huomioitiin myös se, että kasvattajien arvot ovat
erilaisia eri kulttuureissa. Tämän vuoksi opetuksen hyvästä laadusta on olemassa kovin erilaisia tulkintoja.
Tässä tutkimuksessa laatua ja samalla monikulttuurisen esiopetuksen tilaa
arvioidaan kasvattajien monikulttuurisuuskasvatuskäsitysten kautta sekä
arvioimalla toteutettua esiopetusta (Vedder, Bouwer & Pels 1996, 4–8). Sovellan arvioinnissa Hollannissa käytettyä monikulttuurisen varhaiskasvatuksen analyysimallia, joka koostuu neljästä erilaisesta tasosta. Jokaista tasoa
voidaan pitää myös itsenäisenä mallinaan. Mallit kuvaavat päiväkodissa tai
koulussa vallitsevaa monikulttuurisuuskasvatuksen tilaa.
Päädyin käyttämään mallia sen vuoksi, että sen avulla voi hahmottaa niitä
elementtejä, jotka ovat ominaisia monikulttuurisuuskasvatusprosessin eri
vaiheissa. Arvioinnin taustalla ovat keskeisesti ohjatun toiminnan sisällöt ja
toiminnan muodot, erityisesti ohjatut aamupiirit ja oppituokiot. Mallia voidaan käyttää apuna suunniteltaessa jatkoa omalle toiminnalle.
Seuraavassa kuviossa (kuvio 5) esitetään mallit tasoittain, jonka jälkeen
seuraa mallien tarkka sisällön kuvaus. Malleissa on pyritty vertailemaan
kasvatuksen ja opetuksen lähtökohtia, lapsiryhmän muodostamista ja koostumusta, henkilökunnan koostumusta ja roolia sekä vanhempien osallisuutta.
Erityistoimenpiteiden merkitystä ja painottumista kuvataan erikseen.
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Malli 1

1. SULAUTTAMINEN VALTAKIELEEN
JA -KULTTUURIIN
• samat tavoitteet ja menetelmät kaikille
• monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteet
koskevat vain vähemmistöoppilaita
• kotikulttuuria ei huomioida opetuksessa
• lapsiryhmässä vähän valtakulttuuriin
kuuluvia oppilaita
• henkilökunta koostuu valtakulttuuriin
kuuluvista työntekijöistä

Annetaan ylimääräistä tukea
toisen kielen
oppimiseen tai
oppimisvaikeuksiin.

Malli 2

2. KOTIKULTTUURIN HUOMIOIMINEN VALTAKULTTUURIN OHELLA
• samat tavoitteet ja menetelmät kaikille
• monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteet
koskevat vain vähemmistöoppilaita
• kotikulttuuri otetaan huomioon
opetuksessa
• lapsiryhmä monikulttuurinen
• henkilökunnassa myös vähemmistöryhmien edustajia

Keskitytään
oppimis- ja
kehitysvaikeuksien ennaltaehkäisyyn.

Malli 3

3. MUUTOS KULTTUURIN JA KIELEN
HUOMIOIMISESSA
• asioita tarkastellaan erilaisista
kulttuurisista näkökulmista
• monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteet
koskevat kaikkia
• kotikulttuuria arvostetaan
• lapsiryhmä monikulttuurinen
• työntekijäryhmä monikulttuurinen

Ei korosteta
lasten välisiä
eroja

Malli 4

4. ETNISTEN RYHMIEN VÄLISIIN
SUHTEISIIN VAIKUTTAMINEN
• huomio positiivisten suhteiden luomisessa
ja syrjinnän ennaltaehkäisyssä
• monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteet
koskevat kaikkia
• yhteistyö vanhempien kanssa
merkityksellistä
• lapsiryhmä monikulttuurinen
• työntekijäryhmä monikulttuurinen

Tarjotaan
erityistukea.
Ei erityispedagogisia
interventioita.

Kuvio 5. Monikulttuurisen esiopetuksen mallit tasoittain (Vedder, Bouwer & Pels
1996)

Kun mallia käytettiin Hollannissa, huomattiin, että mikään taso ei esiinny
”puhtaana”, vaan tasot menivät päällekkäin tai limittäin.
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Mallissa 1 päätavoitteena on sulauttaminen valtakieleen ja -kulttuuriin.
Koti- ja päiväkotikulttuuri poikkeavat suuresti toisistaan, eikä lapsen kieli- ja
kulttuuritaustaa huomioida kasvatus- ja opetusjärjestelyissä. Toiminnassa sovelletaan ajatusta ”samat tavoitteet ja menetelmät kaikille”. Ylimääräistä tukea annetaan tarvittaessa toisen kielen oppimiseen tai oppimisvaikeuksiin.
Periaatteena on ”maassa maan tavalla” ja toimintaa toteutetaan sen mukaan,
mikä on havaittu hyväksi valtakulttuuriin kuuluvien lasten kasvatuksessa ja
opetuksessa. Tilojen sisustamisessa tai koristelussa ei huomioida vähemmistöryhmiä eikä oppimateriaaleissa oteta huomioon eri kulttuuritaustoja. Päiväkodissa käytetään valtakieltä ja koteja kehotetaan käyttämään sitä lapsen
toisen kielen edistämiseksi. Muihin kulttuureihin kuuluvia työntekijöitä ei
erityisesti pyritä rekrytoimaan. Yhteistyö vanhempien kanssa kuvataan tärkeäksi, mutta vanhempien toivomuksia lapsen kasvatuksen suhteen ei oteta
huomioon. Päätavoite on lasten pikainen sopeuttaminen valtakulttuuriin.
(Vedder, Bouwer & Pels 1996, 5–6.)
Mallissa 2 lapsen kotikulttuuri ja äidinkieli otetaan opetuksessa huomioon. Toimintaperiaatteena on edelleen ”samat tavoitteet ja menetelmät kaikille”, mutta opetuksessa voidaan käyttää erilaisia strategioita ja työskentelytapoja ottaen huomioon lasten kulttuuritaustat. Tarjolla on muun muassa omakielistä leikki- ja peli-materiaalia. Tukea annetaan toisen kielen opetukseen
sekä sellaisten ongelmien ennalta ehkäisyyn, joiden katsotaan johtuvan kulttuurimuutoksesta. Pyrkimyksenä on mahdollisimman monikulttuurisen ryhmän muodostaminen, ja pääpaino on vähemmistökulttuureihin kuuluvien
lasten opettamisessa. Opetuksessa keskitytään oppimis- ja kehitysvaikeuksien
ennaltaehkäisyyn ja kompensointiin. Koteja kehotetaan käyttämään äidinkieltään, mutta päiväkodissa käytetään valtakieltä. Opetuksessa korostuu kouluvalmiuksien harjoittelu, ja toiminta koostuu pienistä aikuisjohtoisista oppituokioista. Yksi tavoite on eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvan henkilökunnan rekrytoiminen. Heidän merkitystään korostetaan kotien kanssa tehtävän yhteistyön ja kontaktien ylläpitämisessä sekä kulttuuritietouden levittämisessä työyhteisön muille jäsenille. Vanhempien roolia korostetaan ja heidän näkökulmansa lapsen kasvatuksessa otetaan huomioon niin kauan, kun
tavoitteet ovat yhteneviä päiväkodin tavoitteiden kanssa. Päätavoite on lasten
pikainen sopeuttaminen valtakulttuuriin. (Emt., 6.)
Mallissa 3 muutos koskee valtakulttuurin ja -kielen käyttöä. Pääperiaatteena on kulttuurien arvostaminen. Kaksikielinen opetus ja monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteet koskevat kaikkia lapsia (Cummins 1996, 99–112)
ja opetuksessa käytetään materiaalia kaikista päiväkotiryhmässä edustettuina
olevista kulttuureista. Tavoitteena on mahdollisimman monikulttuurinen lapsijoukko ja henkilökunta. Henkilökuntaa pidetään roolimalleina ja heidän
odotetaan rohkaisevan lapsia oman kulttuuritaustansa mukaisten leikkien tai
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laulujen esille tuomiseen. Etnisiä tai kulttuurisia ryhmien välisiä eroja eikä
lasten kehityksellisiä eroja korosteta. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö
on arvostettua. Päätavoite on työskentely kohti kulttuurista moninaisuutta,
jolloin lapsella on mahdollisuus oppia asioita erilaisista kulttuurisista näkökulmista käsin. (Emt., 6–7.)
Malli 4 pyrkii vaikuttamaan etnisten ryhmien välisiin suhteisiin. Tavoitteina ovat eri kulttuurien välinen yhteisymmärrys, solidaarisuus, kunnioitus ja
tasa-arvo. Oman kulttuurin arvostamisen nähdään olevan hyvän itsetunnon
perusta. Saatavilla on opetusmateriaalia ja kirjoja eri kulttuureista. Kaikille
lapsille tarjotaan tarvittaessa erityistukea, mutta erityispedagogisia interventioita ei korosteta. Lapsiryhmät ja henkilökunta pyritään muodostamaan rakenteeltaan tasapainoisiksi ympäristössä edustettuina olevien kulttuurien perusteella. Merkityksellisenä nähdään omien kulttuuristen lähtökohtien tiedostaminen kasvatustyön perustana. Yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeää ja
vanhemmilla nähdään olevan osavastuu kasvatustavoitteisiin pyrittäessä.
Päätavoite on positiivisten sosiaalisten suhteiden luominen lasten välille sekä
syrjinnän ja epäoikeudenmukaisuuksien ennalta ehkäisy. (Emt., 7.)
Näkemykset siitä, mitkä ovat muihin kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien
lasten kasvatuksen ja opetuksen päämäärät suomalaisessa päivähoidossa ja
esiopetuksessa, vaihtelevat suuresti. Merja Munge selvitti (1999, 14–15)
esiopetusikäisten maahanmuuttajalasten tilannetta Helsingin kaupungissa,
jolloin esille nousi kolme erilaista kasvatuksen ja opetuksen lähtökohtaa.
Seuraava näkemyshajonta kolmeen eri painotukseen on havaittavissa koko
Suomessa:
1. Osalla päivähoitoa on vankka käsitys siitä, että pelkkä suomenkielinen
toiminta tukee parhaiten lapsen kotoutumista. Suomen kielen kehittämisen toteutuminen toiminnassa vaihtelee suuresti. Vain muutamissa
päiväkodeissa on lapsikohtaisesti laadittu kielenkehittämissuunnitelma, jota myös toteutetaan ja jonka toteutumista arvioidaan.
2. Ymmärrys lapsen äidinkielen ja kulttuurin merkityksestä hänen identiteettinsä ja kokonaisvaltaisen kehityksensä kannalta on innostanut
päiväkoteja tukemaan äidinkieltä. Toimivien, osaltaan jo vakiintuneidenkin kokeilujen rinnalle on muodostunut yhä useampia työllistettyjen varaan rakentuneita äidinkielen tukimuotoja. Vaarana on korostaa pelkästään äidinkielen käyttömahdollisuutta suomenkielen kustannuksella. Kokonaan toinen kysymys on se, mikä on työllistettyjen
henkilöiden tieto- ja taitotaso toimia kielen ja kulttuurin tukijoina opetussuunnitelman mukaisesti.
3. On olemassa useita sellaisia päiväkoteja, joissa maahanmuuttajalasten
erityisiä tarpeita ei ole mitenkään huomioitu. Korkeintaan on toivottu
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maahanmuuttajalapselle mahdollisuutta olla kahden paikalla ensimmäisen puolen vuoden ajan.
Lapsen kannalta merkityksellistä on, että painotettaisiin enemmän kaksikielisyyden ja -kulttuurisuuden hyötyjä kuin sitä, että toisen kielen hallinnan
puute ja erilainen kulttuuri nähdään jonkinasteisena haittana muulle opiskelulle. Olisi vahvistettava ryhmien välisiä ja sisäisiä suhteita ja tätä kautta
pyrittävä luomaan toimintaympäristö, joka mahdollistaisi monikulttuurisuuskasvatuksen.
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5 Esiopettaja monikulttuurisessa kontekstissa
5.1 Monikulttuurisuuskasvatuksen periaatteet
Teen tässä luvussa yhteenvedon aiemmin esitetyn perusteella monikulttuurisuuskasvatuksen periaatteiden mukaisesti toimivan kasvatusinstituution
tunnusmerkeistä. Yhteenveto noudattelee Banksin (2002) esitystä, mutta
yhteenvedossa otetaan erityisesti huomioon esiopetuksen kannalta merkitykselliset lähtökohdat.
Instituution toiminta ja henki heijastavat ympäröivän yhteiskunnan kulttuuria, joka tulee esiin sääntöinä, kommunikaationa ja vuorovaikutussuhteina.
Toiminta voi siten vahvistaa ympäröivän kulttuurin merkitystä tai pyrkiä
ottamaan huomioon myös vähemmistökulttuureita. Monikulttuurisuuskasvatuksen periaatteiden mukaisesti on huolehdittava siitä, että lapsilla on tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen riippumatta etnisestä ryhmästä, sosiaaliekonomisesta taustasta, kielitaustasta tai sukupuolesta. Monikulttuurisuuskasvatusprosessin lähtökohtina ovat monikulttuurisen kasvatuksen ja opetuksen dimensiot (luku 4.5), joista jokainen voi olla yksinään uudistuksen kohde, mutta toivottavaa olisi muutos kaikissa dimensioissa.
Peruslähtökohtien lisäksi monikulttuurisuuskasvatuksen periaatteiden
mukaan toimivalle kasvatusinstituutiolle on olemassa lukuisia välttämättömiä
piirteitä ja edellytyksiä, joita on koottu seuraavaan luetteloon useiden eri tutkijoiden tutkimustulosten perusteella.
•
•
•

•
•
•
•
•

monikulttuurisuuskasvatuksen suuntaaminen sekä valta- että vähemmistöryhmille
henkilökunnan korkeat odotukset ja positiiviset asenteet kaikkia lapsia
kohtaan
opetussuunnitelman rakentuminen siten, että se heijastaa kaikkien
edustettuina olevien etnisten ryhmien ja molempien sukupuolten kulttuureita ja näkökulmia
lasten äidinkielien arvostaminen ja niiden opettaminen mahdollisuuksien mukaan
toisen kielen opettaminen
opetusmateriaalin ja muun materiaalin valitseminen siten, että ne ottavat huomioon eri kulttuurien näkökulmia, tapahtumia ja tilanteita
oppilaiden erilaisen kulttuurisen ja kielellisen taustan huomioiminen
testien valinnassa
monikulttuurisuuskasvatusprosessin seuranta tarkan dokumentoinnin
avulla
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•
•

henkilökunnan kouluttaminen
olemassa olevan tilanteen muuttaminen kaikille oppilaille oikeudenmukaisemmaksi.

(Nieto 2004; Suarez-Orozco 2003, 132; Banks 2002, 13–20; Anast Seguin & Ambrosio 2002; Gay 2005; Banks 2001, 22–24; Delpit 1995; Borman, Timm, ElAmin & Winston 1992, 80–81)

5.2 Esiopettaja monikulttuurisen ryhmän kasvattajana
Kulttuurien kohdatessa kohtaavat erilaiset taustat, arvot, asenteet sekä käyttäytymis- ja kommunikointitavat. Yhteisymmärryksen savuttamiseen tarvitaan niin sanottua interkulttuurista kompetenssia, jolla viitataan sellaisiin valmiuksiin, joita tarvitaan toimivaan vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten välillä. Interkulttuurinen kompetenssi sisältää taitojen ohella myös asenteellisia ja toiminnallisia sekä tiedostamiseen
liittyviä ulottuvuuksia. (Jokikokko 2002, 85–86.) Interkulttuurinen kompetenssi on ratkaiseva tilanteessa, jossa luodaan suhde kasvattajan ja vähemmistölapsen välille (Nieto 2004; Cummins 2001; Mikkola 1999; Delpit 1995).
Kasvatus- ja opetustyö monikulttuurisessa ympäristössä edellyttää erilaista osaamista kuin aikaisemmin. Tarvitaan taitoja, tietoja ja positiivinen käsitys monikulttuurisesta kasvatuksesta kulttuurisesti sensitiivisen oppimisympäristön luomiseksi. Opettajien tulisi kyetä auttamaan lapsia oppimisprosessissaan ja välittämään heille samalla välineitä yhteiskunnassa toimimiseen,
mutta useista eri kulttuureista lapset asettavat opettajalle haasteita opetuksen
järjestämisen suhteen. Ne opettajat, joilla on ymmärrystä ja taitoa elää omassa lähiympäristössään sopusoinnussa eri kulttuureista ja etnisistä ryhmistä
tulevien ihmisten kanssa, kykenevät ehkä paremmin myös laajempaan kulttuurien väliseen yhteistyöhön ja auttamaan lapsia heidän oppimisprosessissaan. (Anast Seguin & Ambrosio 2002.)
Suomessa pääosa opettajista on itse saanut yksikulttuurisen kotikasvatuksen, yksikulttuurisen koulukasvatuksen ja lisäksi myös yksikulttuurisen opettajankoulutuksen. Tällä voi olla vaikutusta suhtautumisessa vähemmistökulttuureihin lukeutuvia lapsia kohtaan. Opettajat edustavat pääsääntöisesti niin
sanottua keskiluokkaa, joten he edustavat ympäröivän yhteiskunnan arvoja
sekä asenteita ja ovat sisäistäneet yhteiskunnan toimintatavat. Yksikulttuurinen keskiluokkainen tausta poikkeaa vähemmistölasten taustasta ja vaikuttaa
siihen, miten kohtelemme eri kulttuureista tulevia lapsia. Eriarvoinen kohtelu
ei välttämättä ole tietoista, vaan syyt ovat suurelta osin vähäisessä kulttuurien
tuntemuksessa. Suhtautumiseen vaikuttaa muun muassa ideaali siitä, millai-
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nen on mallioppilas opettajan mielestä. Tähän luokitukseen vaikuttavat erityisesti lapsen sosiaaliluokka ja etninen tausta sekä opettajan oma etninen
tausta ja sosiaaliluokka. (Nieto 2004, 258; Gay 2005, 228; Dunn 1999, 146–
151; Wright 1992, 28.) Keskiluokkaisen taustansa perusteella opettajat kykenevät käyttämään omia kulttuurisia tietojaan opettaessaan samasta kulttuuritaustasta tulevia lapsia, mutta vähemmistölapsia opettaessaan väärinymmärryksiä ja -tulkintoja tapahtuu jatkuvasti. Tavallisinta on tehdä johtopäätöksiä
toisista kulttuureista vain omaan kulttuuriinsa perustuen tai verrata oppilaan
toisen kielen oppimista omaan vieraan kielen oppimiseen tajuamatta, että
erilaiset elämänkokemukset, arvot ja kontekstit luovat erilaisia tulkintoja.
(Räsänen 2002, 99.) Myös se seikka, että opettajat eivät ole tietoisia yhteiskunnan toimintamekanismeista ja niiden historiallisesta rakentumisesta vaikuttaa vuorovaikutussuhteen syntymiseen (Cummins 2001).
Yksikulttuurisen taustan ja sen tuomien kokemusten perusteella opettajiksi opiskelevat valtaväestöön lukeutuvat opiskelijat näkevät rodun ja kulttuurin ikään kuin ulkopuolisiin kuuluvana ja näkevät itsensä ei-kulttuurisina ja
ei-etnisinä olentoina, jotka ovat ”värittömiä ja roduttomia”. Tämän vuoksi
opettajaksi opiskelevia tulisi auttaa kriittisesti analysoimaan omia näkemyksiänsä rodusta, kulttuurista ja etnisyydestä ja näkemään myös itsensä rodullisina ja kulttuurisina olentoina. Mikäli opettajat eivät ”näe” värejä eivätkä
huomaa, miten joitakin etnisiä ryhmiä pidetään toisia etuoikeutetumpina, he
ovat kykenemättömiä poistamaan rodullista ja etnistä epätasa-arvoa ja siten
toteuttamaan monikulttuurisuuskasvatuksen arvoja. (Banks 2002, 90; Hyyppä
2002, 22; Mc Intyre 1997, 14.)
Yhteiskunnassa lisääntyneen monikulttuurisuuden myötä ovat opettajat
Suomessakin joutuneet kohtaamaan tilanteen, jossa he kokevat avuttomuutta
ja kaipaavat uusia välineitä monietnisen ja -kulttuurisen ryhmän opettamiseen. Jyväskylän luokanopettajakoulutuksen opiskelijat arvioivat ammatillisia
valmiuksiaan heikoiksi opettaa toisesta kulttuurista tulevia oppilaita. Suurin
osa opiskelijoista on aivan alkuvaiheissaan monikulttuuristen taitojen ja tietojen suhteen, joten he tarvitsevat huomattavan paljon lisäkokemuksia. Enemmistö opiskelijoista arveli, että opettajankoulutus ei ole millään tavalla edistänyt heidän valmiuksiaan opettaa toisesta kulttuurista tulevia oppilaita. Luokanopettajaopiskelijat kaipasivat eniten tietoja ja taitoja monietnisen ryhmän
ja toisesta kulttuurista tulevan yksilön kohtaamiseen sekä oppimisedellytysten luomiseen ja oppimisen ohjaamiseen toisesta kulttuurista tulleiden alkuja koulukasvatuksessa. (Matinheikki-Kokko 1999, 41.) Opettajan ei kuitenkaan tarvitse tietää kaikista kulttuureista, vaan tärkeätä olisi kyetä suhtautumaan kriittisesti kulttuurien mystifiointiin ja kulttuureihin liittyvään stereotypisointiin (Talib ym. 2004).
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Myös selvityksessä päiväkotien kansainvälisyyskasvatuksesta (46 päiväkotia 16 kunnassa) tuli voimakkaasti esille, että päivähoitohenkilökunnalla ei
ole tietoa vähemmistöryhmien kulttuurista ja että päivähoitohenkilökunta tarvitsee tietoa monikulttuurisesta kasvatuksesta (Tiirikainen 1994, 11).
Talibin (1999, 182) tutkimustulokset opettajien uskomuksista (opettajien
itsensä arvioimina) tukevat maailmanlaajuisesti tehtyjen tutkimusten tuloksia.
Tulosten mukaan opettajat tarvitsevat lisää tietoa ulkomaalaislapsista ja heidän kulttuureistaan, kielitaito koetaan avaimena koulumenestykseen, maahanmuuttajaoppilas tarvitsee empaattisen opettajan, maahanmuuttajaoppilaiden opetus koetaan haasteellisena sekä opettajan asenteilla ja käytöksellä on
merkitystä maahanmuuttajaoppilaan koulumenestykseen.
Yksikulttuurisesta kasvatusperinteestä johtuen Suomessa ei ole omaa monikulttuurisuuskasvatuksen mallia. Opettajat työskentelevät monikulttuurisen
oppilasryhmän kanssa ”mutu- tuntumalta”, mikä tekee työn raskaaksi ja
muistuttaa ”yritys ja erehdys”-menetelmää. Monikulttuuriseksi opettajaksi
tuleminen tarkoittaa sitä, että on ensin tultava monikulttuuriseksi ihmiseksi.
Se on pitkä prosessi, johon sisältyy opiskelua ja työtä. Totuuden näkeminen
eri perspektiiveistä käsin laajentaa näkökulmaa ja avartaa maailmankatsomusta. Ilman tätä muutosta monikulttuurinen näkökulma jää kapeaksi ja
pinnalliseksi. (Nieto 2004, 383–384; 2002, 107; Banks 2001, 306.)
Totuuden näkeminen eri perspektiiveistä vaatii tietoa monikulttuurisen
kasvatuksen tärkeimmistä paradigmoista. Paradigmoilla pyritään selvittämään esimerkiksi sitä, miksi alhaisista sosiaaliluokista tulevien ja värillisten
lasten oppimistulokset ovat huonoja. Selityksinä on käytetty kulttuurisen
deprivaation ja kulttuuristen erojen paradigmoja. Paradigmojen lisäksi opettajan tulisi hallita monikulttuurisuuskasvatuksen keskeiset käsitteet ja hänellä
tulisi olla tietoa eri etnisten ryhmien historiasta ja kulttuurista. Tärkeätä on
myös kyetä muokkaamaan opetussuunnitelmaa eri kulttuureista, etnisistä
ryhmistä ja sosiaaliluokista tulevien lasten tarpeita vastaavaksi. (Banks 2002,
49–56.) Ukpokodun (2003; 17) mielestä huolestuttavinta yksikulttuurisesta
ympäristöstä tulevien opettajien kohdalla on se, että opettajat eivät näe koulutussysteemin epätasa-arvoisuutta eivätkä sen taustalla olevia tekijöitä.
Kriittistä monikulttuurisuuskasvatusta edustava Gay esittää yhteneviä tavoitteita Banksin kanssa. Näiden lisäksi hän korostaa tulevien opettajien
interkulttuuriseen kompetenssiin vaikuttamista. Koulutuksella tulisi pyrkiä
myös omien kulttuuristen taustojen sekä uskomusten ja arvojen tuntemiseen,
jotta opettaja näkisi niiden vaikutuksen omaan käyttäytymiseensä suhteessa
etnisiin ryhmiin. Samoin hänen tulisi kyetä arvojen erilaisuuden ja erilaisten
käyttäytymiskoodien ymmärtämiseen. (Gay 2005, 233–236.)
Suomalaiset kasvattajat ja opettajat ovat periaatteessa kulttuurisen monimuotoisuuden ja moniarvoisuuden kannalla, vaikka pluralismia käytännössä
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edistäviä näkökantoja löytyykin varsin vähän. Pyrkimys moniarvoisuuteen
nähdään usein tasa-arvonäkökulman läpi lasten samanlaisena kohteluna.
Opettajien suhtautumisessa monikulttuuriseen työhön on nähtävissä kaksi
päälinjaa: yhtäältä erilaisuus nähdään rikastuttavana ja uudenlaisia mahdollisuuksia tarjoavana tekijänä, toisaalta esiin nousee pelko kulttuurisen moninaisuuden mukanaan tuomista vaatimuksista ja vaikeuksista. Huomattava osa
opettajista suhtautuu kulttuurien väliseen vuorovaikutuksen lisääntymiseen
myönteisesti, ja he uskovat ennakkoluulojen vähenevän ja suvaitsevaisuuden
lisääntyvän. Myönteisinä seurauksina nähdään myös lasten kulttuurintuntemuksen lisääntyminen ja viestintä- ja vuorovaikutustaitojen paraneminen.
Haasteina nähdään kielivaikeudet, työmäärän lisääntyminen, ajan puute,
ulkomaalaistaustaisten oppilaiden vaatimat erikoisjärjestelyt, ongelmat maahanmuuttajaperheiden kanssa, eriyttämistarpeen sekä työrauhahäiriöt. (Miettinen & Pitkänen 1999, 27; Talib 1999; Pitkänen & Vanhalakka-Ruoho 1997,
440–441.)
Verrattaessa Miettisen ja Pitkäsen (1999) ja Talibin (1999) tuloksia siihen, miten luokanopettajat suhtautuvat erityisoppilaisiin ja heidän integroimiseensa niin sanottuihin yleisopetuksen luokkiin, voidaan havaita paljon yhtäläisyyksiä. Moberg (1998, 147–155) selvitti luokanopettajien valmiutta ottaa
erilaisia erityisoppilaita omiin opetusryhmiinsä, jolloin havaittiin, että kehitysvammaisten ja käytöshäiriöisten hyväksyminen oli harvinaista. Sen sijaan
puhehäiriöiset, lukihäiriöiset ja lahjakkaat oltiin valmiita hyväksymään.
Opettajat vierastivat ajatusta työmäärän lisääntymisestä esimerkiksi opetuksen suunnittelun suhteen, he halusivat välttää työrauhahäiriöitä ja lisääntyvää
yhteistyötä vanhempien ja koulun ulkopuolisten resurssien kanssa sekä ylipäätänsä erityisjärjestelyitä, joita erityisoppilaille tulee järjestää. Tulokset
kuvastavat näkemystä siitä, että opettajien mielissä on olemassa samanlainen
ideaali joukko oppilaita, joille sopivat samat opetusmenetelmät, työskentelytavat, oppimateriaalit, tavoitteet ja sisällöt. Eli ollaan lähellä Grantin ja Sleeterin (2001) erityiskasvatuksellista mallia (ks. luku 4.4).

5.3 Opettajan pedagoginen ajattelu monikulttuurisessa
kontekstissa
5.3.1 Pedagogisen ajattelun lähtökohtia ja niiden vaikutus esiopettajan
toimintaan
Esiopetuksessa lapsen oppimisen ajatellaan tapahtuvan toiminnassa, johon
opettajalla on suuri vaikutus. Lapsen toiminnassa erotetaan ohjattu ja vapaa
toiminta, joissa opitaan erilaisia tietoja ja taitoja. Esiopetuksen pedagogisen

72

Heini Paavola

toiminnan tulee olla sellaista, että lapsi voi lisätä ymmärrystään maailmasta.
(Brotherus 2004, 38.) Toiminta on yhteydessä esiopetusikäisiä koskeviin
kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin arvoihin (Kärrby 1992, 18), joten toiminnan
tavoitteet ja sisältö valikoituvat suurelta osin laaditun opetussuunnitelman
näkökulmasta. Merkityksellistä monikulttuurisuuskasvatuksen kannalta on
se, minkälaisia yhteiskunnallisia arvoja opetussuunnitelma välittää. Samalla
opetussuunnitelma ilmentää yhteiskunnan resurssointia monikulttuurisuuskasvatukseen.
Ohjattu toiminta tarkoittaa opettajan ohjaamaa suoraa toimintaa, ja vapaalla toiminnalla tarkoitetaan lapsen vapaasti valitsemaa toimintaa opettajan
välillisen ohjauksen puitteissa. Opettaja on useimmiten suunnitellut etukäteen
ohjatun toiminnan, jota voi olla leikki, työ tai oppituokio. Leikki, työ tai oppituokio ovat esiopetuksen toiminnallisia kokonaisuuksia, joiden kautta edistetään lapsen esiopetuksen tavoitteiden mukaista oppimista. (Brotherus 2004,
39–40.) Härkönen (2003, 183–189) lisää luetteloon juhlat ja retket. Varhaiskasvatuksessa myös perushoito antaa erittäin hyviä mahdollisuuksia pedagogisiin toimintoihin, joten perushoitotilanteet sisältyvät myös tietoisesti ja tavoitteellisesti toteutettuina luontevasti esiopetukseen (Härkönen 2003; Hujala
& Lindberg 1998).
Nojaudun Kansasen määrittelyyn pedagogisesta ajattelusta, jonka mukaan
opetuksen konteksti erottaa pedagogisen ajattelun opettajan muusta ajattelusta. Institutionaalisessa kasvatuksessa, myös esiopetuksessa, konteksti on opetussuunnitelma. (Kansanen 2004, 87.) Konteksti näyttäytyy kuitenkin jokaiselle osalliselle subjektiivisena, ja todellisuutta arvioidaan omasta perspektiivistä. Arviointiin vaikuttavia muita konteksteja ovat muun muassa koti, oma
perhe, omat koulukokemukset, opiskelu, kokemukset kasvatus- ja opetustyöstä ja luettu kirjallisuus. Haringin (2003) mukaan pedagogiikan ja siihen liittyvän ajattelun kehittymisessä on samalla kyse opettajan oman maailmankuvan muotoutumisen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta, johon oma persoonallisuus vaikuttaa. Pedagogiikkaansa opettaja valitsee sellaisia näkemyksiä,
jotka sopivat hänen maailmankuvaansa ja joita hän sisällyttää opetussuunnitelman toteuttamiseen.
Pedagoginen ajattelu on päätöksentekoa (Kansanen 1996b, 46), ja päätöksentekoa ohjaavan opetussuunnitelman lopullinen tulkinta tapahtuu kuitenkin
jokaisen opettajan oman ymmärryksen mukaan. Tulkintaan vaikuttavat voimakkaasti tietoisuus opetussuunnitelman tavoitteista ja niiden taustalla olevista arvoista (Kansanen 2004; 2003; 1996b). Lapsen tavoitteellisen toiminnan suunnittelun ja sen ohjaamisen kannalta olisi erityisen tärkeää kyetä
yhdistämään opetussuunnitelman päämäärät ja tavoitteet opettajan omiin
tavoitteisiin. Jos se onnistuu, voidaan puhua opettajan tavoitteellisesta ajatte-
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lusta pedagogisen prosessin suhteen eli opettajan pedagogisesta ajattelusta
Kansanen (1993, 59).
Monikulttuurisuuskasvatuksen näkökulmasta opettajan pedagogiseen ajatteluun voi sisältyä muun muassa se, että opettaja hyväksyy yhteiskunnan
taholta opetussuunnitelmiin kirjatut monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteet
eikä koe tavoitteiden olevan ristiriidassa omien monikulttuurisuuteen liittyvien arvojensa kanssa. Tämän seurauksena opettaja pyrkii tukemaan ja ohjaamaan sellaista lasten toimintaa, jolla edistetään monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteiden saavuttamista.
Vaikka opetussuunnitelman toteuttaminen ja toteutuminen nähdään tavoitteellisena toimintana, opetussuunnitelman käytössä voidaan nähdä myös
varjopuolia. Opetussuunnitelman toteuttaminen voi olla ristiriitaista sen toteuttajalle eli opettajalle, sillä sitoutuminen opetussuunnitelman toteuttamiseen kapeuttaa opettajan omaa päätöksentekovaltaa esimerkiksi sisältöjen
valikoinnin suhteen (Kansanen 2004, 93).
Tarkastelen tässä tutkimuksessa esiopettajan pedagogista ajattelua monikulttuurisen esiopetusryhmän ohjattuun toimintaan liittyvinä käsityksinä.
Rajaan huomioni aamupiireihin ja oppituokioihin. Oletan, että esiopettajien
erilaisten kontekstien kautta syntyneet monikulttuurisuuskasvatukseen liittyvät arvot ilmenevät opettajan toiminnassa myös aamupiireissä ja oppituokioissa (ks. Kansanen 2004). Koska ymmärrykseni mukaan oppituokioiden
tavoitteet nousevat sisältöalueista, ja toisaalta oppituokioiden sisällöt johdetaan sisältöalueiden tavoitteista, katson myös monikulttuurisuuskasvatuksen
tavoitteiden näkyvän aamupiirien ja oppituokioiden toteuttamisessa.
Oppituokioiden toteuttaminen edellyttää opettajalta riittävää tietoa opetuksen tavoitteista, sisällöistä, menetelmistä sekä myös lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvistä tekijöistä. Lisäksi hänellä on oltava tietoa opetuksen etenemisestä. (Brotherus 2004, 44.) Koska kyseessä on monikulttuurisen ryhmä,
opettajalla on oltava tietoa myös monikulttuurisuuskasvatuksesta.
Vaikka oppituokiot ovat vain pieni osa koko esiopetusta, ovat ne selkeästi
yksi tärkeimmistä toiminnallisista kokonaisuuksista, joiden tärkeänä tehtävänä on oppimis- ja kouluvalmiuksien kehittäminen. Monikulttuurisuuskasvatuksen näkökulmasta katsottuna varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa luodaan pohja monikulttuuriselle ajattelulle, joten monikulttuurisuuskasvatuksen
periaatteet ja tavoitteet pitäisi näkyä myös oppituokioiden sisällöissä, toteuttamisessa ja oppituokioissa ilmenevässä kasvattaja–lapsi-suhteessa.
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5.3.2 Pedagogisen ajattelun sisältö
Kasvatuksella on aina eettinen perusvire sen arvosidonnaisuudesta johtuen.
Jatkuva interaktio tuo mukanaan ennalta odottamattomia elementtejä, joihin
kasvattajan on kyettävä reagoimaan nopeasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Hän pyrkii näkemään lapsen edun, mutta tekee aina valintoja omien henkilökohtaisten arvojensa perusteella erilaisten vaihtoehtojen välillä. (Brotherus ym. 1999, 139; Kansanen 1996a, 13–14). Opettajan pedagogisen ajattelun
tutkimuksessa huomio kiinnitetään opettajan ajatteluun ja opettajan toimintaan, mutta kasvatuksen näkeminen vuorovaikutussuhteena edellyttää kuitenkin myös oppilaan näkökulman tarkastelua. Koska opettajan toiminta viime
kädessä kohdistuu oppilaan oppimisprosessiin, tulisi vuorovaikutussuhde ja
sen laatu ottaa huomioon pedagogisen prosessin eri vaiheissa.
Opettajan ja lapsen välinen vuorovaikutussuhde on lapsen oppimisprosessin kannalta aina merkityksellinen (Cummins 1996, 2003), mutta se korostuu
silloin, kun erilaiset kulttuurit kohtaavat. Useimmiten on kysymys vähemmistölapsen ja valtakulttuuria edustavan opettajan kohtaamisesta ja vuorovaikutussuhteen luomisesta. Mikäli opettajalla tuolloin on tarvittava interkulttuurinen kompetenssi, hänellä on mahdollisuus luoda lapsen oppimista edistävä
myönteinen vuorovaikutussuhde lapsen kanssa. Monikulttuurisessa ryhmässä
työskentelevän opettajan keskeisiä interkulttuurisia ominaisuuksia ovat asenteet ja erilaiset suhtautumistavat erilaisia lapsia kohtaan. Myös omien kulttuurisidonnaisten ajatusmallien ja ennakkoluulojen tiedostaminen nähdään
edellytyksenä kulttuurien onnistuneelle kohtaamiselle. (Jokikokko 2002, 91.)
Opettajan ajattelun taustalla ja sen sisältönä vaikuttavat hänen ihmiskäsityksensä, tiedon käsityksenä sekä näkemys kasvatuksen luonteesta ja oppimisesta. Ihmiskäsityksessä on kyse siitä, miten opettaja suhtautuu toiseen ihmiseen, mikä yleensä tulee julki sekä tavallisessa kanssakäymisessä että opetustilanteissa. Käsitys ihmisestä antaa suunnan kasvatusteoreettiselle näkemykselle, joka taas antaa rajat kasvatukselle. Tällöin esimerkiksi kulttuuriperimän
vaikutukset tulevat esille, samoin kokemusten tuoma tieto sekä uskomuksiin
sitoutunut arvomaailma. Sen vuoksi ihmiskäsityksen pohtiminen ja oman
näkemyksen rakentaminen on opettajan työn ja hänen henkilökohtaisen kasvatusteoriansa perusta. (Haring 2003; Patrikainen 1997, 48, 57.) Suhtautuminen ihmiseen on myös monikulttuurisuuskasvatuksen perimmäisiä kysymyksiä. Se, miten näemme muut ihmiset, itsestämme erilaiset, asettaa haasteita
monikulttuurisessa yhteisössä toimimiselle. Kulttuurin muovaamaa näkemystä toisesta on joskus vaikea muuttaa, mutta koulutuksen ja oppimisen kautta
voidaan vaikuttaa sellaisiin kulttuurien kohtaamisissa tarvittaviin asenteisiin,
tietoihin ja taitoihin, joita opettaja tarvitsee monikulttuurisessa yhteisössä.
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Jokikokko (2002, 9) korostaa, että myös omilla monikulttuurisilla kokemuksilla on tärkeä merkitys.
Toinen opettajan pedagogisen ajattelun tärkeä sisältö on käsitys tiedon
luonteesta. Positivistisesta traditiosta johdettu tiedonkäsitys edustaa näkemystä, jonka mukaan tieto sinänsä on itsenäinen irrallinen elementti ihmisen
mielen ulkopuolella. Tiedon ymmärretään olevan staattista ja objektiivista.
Toisen tradition mukaan johdettu niin sanottu konstruktiivinen tiedonkäsitys
lähtee siitä, että ihminen tulkitsee tietoa suhteessa omiin tietorakenteisiinsa ja
että oppiminen on kumulatiivinen ja päämäärään suuntautuva prosessi, joka
sisältää ongelmanratkaisua. Kyse on ajattelun kehittämisestä, ja lapsi nähdään
aktiivisena tiedon rakentajana, joka hyödyntää aiemmin oppimansa uuden
oppimiseen. (Tynjälä 1999, 37–38; Rauste-von Wright & von Wright 1995.)
Ihmiskäsityksen ohella opettajan omaksuma tiedonkäsitys ohjaa opetusta,
usein kuitenkin tiedostamatta.
Sekä opettajan omaksuma ihmiskäsitys että tiedonkäsitys ovat vahvasti
yhteydessä opettajan käsitykseen kasvatuksen luonteesta ja oppimisesta.
Ihmis- ja tiedonkäsityksensä perusteella opettajalle on muodostunut käsitys
siitä, millaista on lapsen kannalta hyvä oppiminen ja millaista on sitä edistävä
opettajan toiminta. Nämä taustatiedot ohjaavat opettajan käytännön toimintaa
ja vaikuttavat tavoitteen asetteluun, opetettavan sisällön käsittelyyn ja käytettäviin työskentelymenetelmiin, joten käsitykseen oppimisesta sisältyy myös
käsitys opettamisesta. Suomalaisessa esiopetuksessa lapsi nähdään aktiivisena toimijana ja oppiminen aikaisempiin tietorakenteisiin pohjautuvana päämääräsuuntautuneena prosessina. Oppimisen katsotaan olevan sidoksissa aiempaan tietoon ja oppimiskokemuksiin. Lisäksi korostuu yhdessä oppimisen
periaate ja se, että opettaja ohjaa kasvatusta. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 8–9.) Nämä edellä mainitut oppimisen kuvaukset kiinnittävät suomalaisen esiopetuksen selkeästi konstruktivismiin. Kun samalla
korostetaan lapsen tarpeiden ja oppimisedellytysten olevan tavoitteiden määrittämisen perusta, sitoudutaan myös lapsikeskeisyyteen (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 7). Samat periaatteet ovat myös keskeisiä
monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohtia, joten monikulttuuristen ryhmien
esiopetuksessa lasten erilaiset kulttuuriset ja kielelliset taustat tulisi olla lähtökohtana sekä lasten tavoitteellista toimintaa suunniteltaessa että opettajan
ohjaavan toiminnan osuutta mietittäessä. Lasten toimintaa ja omaa toimintaa
suunniteltaessa opettaja hahmottaa samalla itsensä suhteessa lapseen. Tämän
suhteen laatu on merkityksellisin tekijä myönteisessä ja menetyksellisessä
oppimisprosessissa. (Nieto 2004.)
Kasvatusprosessin moninaisuus tuo opettajalle haasteita ja asettaa hänet
jatkuvaksi päätöksentekijäksi alati vaihtuvissa tilanteissa. Omassa työssä
esiin tulevat tilanteet saavat opettajan miettimään ja analysoimaan oman toi-
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mintansa perusteita. Opettaja kuvaa kasvatusteoriaansa kasvatusnäkemyksessään. Ennen kaikkea hän pohtii suhdettaan kasvatettavaan ja ilmaisee sekä
kasvattajan että kasvatettavan roolin kasvatustilanteissa. Hytönen ja Krokfors
selvittivät Helsingin kaupungin esiopetusta antavien opettajien kasvatusteoreettisia lähtökohtia ja oppimiskäsityksiä osana Helsingin kaupungin esiopetuksen määrää ja laatua koskevassa tutkimushankkeessa. Esiopetusta antavan
opettajan kasvatusteoriaa mitattiin asennelomakkeella. Mittari sisälsi viisi eri
ulottuvuutta, joiden avulla rakennettiin kuvaa vastaajien kasvatusnäkemyksestä. Mittarissa esiopettajien kasvatusnäkemystä kuvaavia ulottuvuuksia
edustivat lapsilähtöinen pedagogiikka, lapsikeskeinen pedagogiikka, yhteisösuuntautunut pedagogiikka, yhteiskuntasuuntautunut pedagogiikka, opetussuunnitelmalähtöinen pedagogiikka ja kykenevien yksilöiden kehittymistä
painottava pedagogiikka. (Hytönen & Krokfors 2002, 12–13.)
Tutkimuksen perusteella opettajien pedagogiikassa korostuivat lapsen erilaisuuden ja yksilöllisyyden kunnioittaminen sekä lasten yhteisten kokemusten merkitys ja heidän sitoutumisensa yhteisöön. Tärkeään asemaan esiopettajien pedagogiikassa asettuivat myös lasten aktiivisuus, oppimisympäristön
virikkeisyys sekä opettajan aktiivisuus esiopetustilanteissa. Kasvatusteoreettisina ulottuvuuksina painottuivat selväsi lapsikeskeinen ja yhteisösuuntautunut pedagogiikka. Myös opetussuunnitelmalähtöinen pedagogiikka arvostettiin korkealle. (Hytönen & Krokfors 2002, 34.)
Opettajien kasvatusteoreettiset lähtökohdat olivat sopusoinnussa myös
oppimiskäsitysten keskeisten sisältöjen kanssa. Esiopetusta antavien opettajien oppimiskäsitysten ulottuvuuksiksi muodostuivat lapsilähtöinen oppimiskäsitys, lapsikeskeinen oppimiskäsitys, kontekstuaalinen oppimiskäsitys ja sisältöpainotteinen oppimiskäsitys. Opettajat painottivat toisaalta lasta yksilönä
ja yhteisön jäsenenä, toisaalta oppimisympäristön laatua toiminnan muokkaajana. Edellisten lisäksi korostettiin ennalta laaditun opetussuunnitelman merkitystä ikään kuin lapsen tasapainoisen kehityksen varmistajana. Oppimiskäsitykset painottuivat voimakkaasi lapsikeskeisen ja kontekstuaalisen oppimiskäsityksen suuntaan. (Hytönen & Krokfors 2002, 53–54.)
Tutkimuksen aineisto kerättiin vuonna 2001–2002, jolloin esiopetuksessa
noudatettiin suurelta osin vuoden 1996 opetussuunnitelman perusteita. Opetussuunnitelman perusteiden vahva näkemys oppimisympäristön merkityksestä tavoitteiden saavuttamisessa, lapsen ainutkertainen asema sekä lapsen
tarpeista ja taidoista lähtevä kasvatus näkyivät selvästi myös helsinkiläisten
esiopettajien ajattelussa ja heidän kuvaamissaan kasvatuskäytännöissä. Tutkimustulosten perusteella voi myös todeta, että opettajien kasvatusnäkemysten ja oppimiskäsitysten profiilit ovat erittäin suotuisia monikulttuurisuuskasvatusta ajatellen, sillä profiilit kuvastavat selkeästi keskeisiä monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohtia. Näistä merkittävin on lapsen erilaisuuden nä-
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keminen positiivisena ja opetuksen järjestäminen oppilaan tarpeiden ja edellytysten mukaisesti.
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6 Tutkimuksen tarkoitus ja sen toteuttaminen
6.1 Tutkimuksen pääkysymys ja tutkimusongelmat
Tämän työn tavoitteena on vastata kysymykseen Miten monikulttuurisuuskasvatus toteutuu päiväkodin monikulttuurisen ryhmän esiopetuksessa? Pääkysymys on jäsennetty sitä selvittäviksi tutkimusongelmiksi seuraavalla tavalla:
Tutkimusongelmat:
1. Mitä monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä päiväkodin
esiopetuksen opetussuunnitelma sisältää?
2. Miten esiopettajina toimivien kasvattajien käsitykset monikulttuurisuuskasvatuksesta ilmentävät opettajan toimintaa monikulttuurisen
ryhmän esiopetuksessa?

6.2 Tutkimuksen tieteenfilosofinen lähtökohta
Tämä tutkimus on kasvatustieteen alaan lukeutuva tutkimus, jossa tarkastellaan kulttuurin, kasvatuksen ja esiopetuksen yhteyttä monikulttuurisessa
esiopetusympäristössä. Lähtökohtana on näkemys kasvatuksen ja opetuksen
vahvasta kulttuurisidonnaisuudesta. Koska tarkastelen kasvatusta pääasiallisesti kulttuurisena ilmiönä monikulttuurisessa kontekstissa, nousevat kasvatuksen keskeisiksi selittäjiksi monikulttuurisuuskasvatuksen perustelut ja lähtökohdat. Tarkastelussa korostuu kasvattajan, kasvatettavan ja kulttuurin suhde sekä yhteiskunnallis-poliittisten tekijöiden merkitys suhteen rakentumisessa. Keskeisenä tarkastelukohtena ovat kulttuurisisällöt (mm. sisältöalueet).
Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat perustuvat hermeneuttiseen
pedagogiikkaan ja sen suuntauksiin. Hermeneuttis-henkitieteellisessä pedagogiikassa korostuu pedagogiikan ymmärtävä ja tulkitseva luonne sekä historiallis-yhteiskunnallisen näkökulman huomioiminen ilmiötä tutkittaessa. Kasvatustapahtumassa kohdattavat ilmiöt ovat aina tietyssä arvo- ja merkitysstruktuurissa ymmärrettäviä ilmiöitä, ja pedagogisten tosiasioiden tutkiminen
on ennen muuta kasvatustodellisuuden merkitysstruktuurin paljastamista (Siljander 1988, 85). Ilmiöiden ymmärtäminen perustuu merkitysten ymmärtämiseen, jolloin on osoitettava, minkälaisen merkitysverkon osa tutkittava ilmiö
tai tapahtuma on (Siljander 2002; Puolimatka 1999, 169–170; Tuomi & Sarajärvi 2002, 27).
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Ymmärtäminen tässä tutkimuksessa vaatii eläytymistä tutkimuskohteeseen, sen ilmapiiriin, kasvattajien ajatuksiin ja tunteisiin. Historian ja menneiden aikojen ymmärtäminen ja tulkitseminen perustuu ja tapahtuu siinä
kontekstissa, missä tulkitsija elää, joten ilmiön ymmärtäminen ei edellytä
alkuperäisen maailman uudelleen rakentamista. Ilmiön ymmärtäminen muodostuu tulkitsijalleen merkitykselliseksi, kun merkityksiä perustellaan nykypäivän kontekstissa. Tällöin perustelut muodostuvat aikakautta ja kulttuuriympäristöä tärkeämmiksi. (Gadamer 2004, 37–38; Puolimatka 1999, 167–
169.)
Tieto, arvot ja kulttuuri ovat historiallisia luomuksia, mikä aiheuttaa tulkinnan ongelmia. Koska tulkitsija on itsekin ihmisenä kulttuurinen olento ja
osa historiallista kehitystä, hän luo käsityksensä ja arvonsa oma aikansa kulttuurin kehityksen myötä. Arvot ja käsitykset ovat siis historiallisesti suhteellisia, joten myöskään kasvatuksesta ei ole yleispätevää käsitystä. Tulkitessaan
ilmiötä myös tutkijalla on täten ennakkokäsityksiä tutkittavasta ilmiöstä ja jo
olemassa olevia merkityksiä, jotka kulttuuriperinteen myötä ovat hänelle
muodostuneet. (Puolimatka 1999, 170.) Näitä ennakkokäsityksiä ovat luoneet
muun muassa tutkijan omat kokemukset, työyhteisön esimerkki ja koulutustausta. Ennakkokäsitykset vaikuttavat taustalla toimintaa suunniteltaessa ja
toteutettaessa, joten tulkitsijan on aina huomioitava omat arvostuksensa suhteessa tutkimuskohteeseensa. (Siljander 1988, 115–116.) Sama tilanne on
kasvattajan kohdalla. Mitä paremmin hän ymmärtää muodostuneiden toimintaperiaatteiden perusteita ja muodostunutta toiminnan mallia, sitä helpompi
hänen on tulkita niitä ja luoda uusia menettelytapoja niiden perusteella. Tällöin hän voi nähdä omat käsityksensä osana kulttuurin kehitystä: saada niistä
apua nykypäivän ymmärtämiselle ja uuden toiminnan luomiselle. Kasvatukseen olennaisena osana kuuluvan säilyttävän puolen lisäksi tulee mukaan siis
uutta luova näkökulma.
Koska ihminen ymmärtää tapahtumia ja ilmiöitä kokemustensa kautta, on
jonkin asian näkeminen ”puhtaana”, ilman henkilökohtaista tulkintaa, mahdotonta. Ymmärtäminen itsessään on käytännöllinen kokemus maailmassa ja
maailmasta, ja se sisältää tulkinnan. Ymmärtäminen on siis ihmisen kokemuksellinen suhde omaan todellisuuteensa. Näin ollen ihmistä ei voida ymmärtää irrallaan tuosta suhteesta. (Laine 2001, 26–27, 29; Schwandt 2000,
194.)
Ymmärtäminen ja tulkitseminen tarkoittavat tutkimuksessani kolmea asiaa: opetussuunnitelmien tavoitteiden ja sisältöjen tulkintaa, opettajien haastatteluissa esille tulleiden monikulttuurisuuskasvatusta koskevien perusteluiden tulkintaa sekä esiopetustoiminnasta tekemieni havaintojen tulkintaa. Ymmärrän, että tulkintaan vaikuttavat tietoni tutkittavasta ilmiöstä sekä oma
koulutus- ja kokemustaustani, mutta koetan tehdä lukijalle mahdollisimman
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avoimeksi koko tutkimus- ja tulkintaprosessin. Selvitän sitä tarkemmin luvussa 6.4. Pyrkimyksenäni on lisätä ymmärrystä monikulttuurisen päiväkotiryhmän toiminnasta ja herättää keskustelua ja uusia ajatuksia monikulttuurisuuskasvatukseen liittyvissä kysymyksissä.
Pyrin ottamaan huomioon tutkittavan ilmiön myös kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohdista käsin. Tämä tarkoittaa kasvatuksen yhteiskunnallis-poliittisen luonteen tarkastelua esimerkiksi opetussuunnitelmien sisältöjen rakentumisessa. Kasvatuskäytännön ymmärtämisessä on tärkeää nähdä ja tiedostaa se, miten yhteiskunta vaikuttaa sekä kasvatussuhteeseen että
sen osapuoliin: kasvattajaan ja kasvatettavaan. Suoranta (1997, 44) muistuttaa, että kasvatuksen maailma on läpeensä yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti
konstruoitunut ilmiö, joten sitä ei voi tutkia ottamatta huomioon tätä yhteyttä.
Ajattelussa korostuu voimakas näkemys olosuhteiden uudistamisesta ja oikeudenmukaisuuteen pyrkimisestä.
Kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohtia ja periaatteita olen
esitellyt tarkemmin luvussa 4.3.

6.3 Tutkimustyypin valinta
Tutkimukseni hermeneuttinen lähtökohta ohjasi minut kohti laadullisia tutkimusmenetelmiä ja niihin liittyviä tiedonkeruumenetelmiä. Kasvatustoiminta monitahoisena ja -ilmeisenä on haasteellinen tutkimuskohde, enkä usko
pelkästään yhtä menetelmää käyttämällä siitä saatavan kattavaa kuvaa. Syvällisen tiedon saamiseksi tutkimuskohteena olevan esiopetusryhmän toiminnasta ja siihen liittyvistä tekijöistä on kohdetta tutkittava monipuolisesti ja useita
metodeja käyttämällä. Pyrin tarkastelemaan esille nousevia kysymyksiä teoriataustaa vasten ja kytkemään ne siihen.
Laadullinen tutkimus tarkoittaa eri asiaa eri tilanteissa, ja yhtenäistä määritelmää laadulliselle tutkimukselle ei varsinaisesti ole. Laadullinen tutkimus
voidaan yleisluonteisesti määritellä toiminnaksi, jossa tutkija on sitoutunut ja
kiinnittynyt tutkimusympäristöönsä. Tutkijan tehtävä on tehdä tutkittava ilmiö näkyväksi ja ymmärrettäväksi erilaisten menetelmällisten valintojen
avulla. (Denzin & Lincoln 2000, 3–5.) Tässä tutkimuksessa sovelletaan ajatusta siitä, että tukijan tehtävä on valita sellaiset tiedonkeruumenetelmät,
jotka parhaiten sopivat tutkittavaan sisältöön (Erickson 1986, 120).
Alasuutari (1999, 32–34) vertaa laadullista tutkimusta arvoituksen ratkaisuun. Tutkija toimii kuin salapoliisi, jonka tehtävä on löytää merkitystulkintoja aineistosta löytyvien johtolankojen ja vihjeiden perusteella. Laadullinen
aineisto on palanen tutkittavaa maailmaa, ja se on näyte tutkittavasta kulttuu-
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rista. Tämän tutkimuksen aineisto edustaa vain yhtä osaa monikulttuurisuuskasvatuksen toteuttamisalueesta, mutta on kuitenkin edustava näyte siitä.
Kun yksittäisellä tutkimusmenetelmällä on vaikea saada kattavaa kuvaa
tutkimuskohteesta, on hyödyllistä käyttää niin sanottua triangulaatiota. Triangulaation menetelmä tarkoittaa kahden tai useamman metodin käyttöä samassa tutkimuksessa aineistoa kerättäessä. Denzin (1978) puhuu metodien
välisestä trianguaatiosta, jolla hän tarkoittaa sitä, että samasta ilmiöstä kerätään tietoa eri metodein. Metodin sisäisellä triangulaatiolla taas tarkoitetaan
tilannetta, jossa tutkija valitsee yhden metodin ja varioi sitä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 142). Syvällisemmän ja samalla kokonaisvaltaisemman kuvan
saamisen ohella varmistetaan virhemahdollisuuden pieneneminen ja tutkimuksen luotettavuuden paraneminen (Cohen & Manion 1994, 238; 1989,
269–286). Triangulaation käyttöä suositellaan tapaustyyppisessä tutkimuksessa, jota myös tämä tutkimus edustaa. Katson triangulaation käytön olevan
perusteltua, koska en usko saavani vastausta tämän tutkimuksen tutkimustehtävään pelkästään yhtä metodia käyttämällä. Olen siis päätynyt kolmen metodin käyttämiseen. Tässä tutkimuksessa on kysymys metoditriangulaatiosta,
jossa tutkimuskohteesta kerätään tietoa analysoimalla kirjallisia dokumentteja, haastattelemalla opettajia ja havainnoimalla esiopetusta. (Tuomi & Sarajärvi 2002; Eskola & Suoranta 1999, 69–70). Luvuissa (6.4.2.3, 6.4.2.4 ja
6.4.2.5) kuvaan sitä, miten olen käyttänyt ja soveltanut menetelmiä tässä tutkimuksessa.
Tutkimukseni voidaan määritellä paitsi laadulliseksi tutkimukseksi myös
tapaustutkimukseksi, jossa tutkimukselle asetettuja kysymyksiä tarkastellaan
yhden tapauksen (esiopetusryhmän) kautta. Tapaustutkimus on luonteva lähestymistapa opetuksen ja oppimisen tutkimuksessa, jossa kyseessä on käytännön ongelmien kokonaisvaltainen tarkastelu ja kuvaus (Syrjälä 1994, 11.)
Tapaustutkimus on lähestymistapa, joka antaa näkökulman todellisuuteen ja
todellisuuden tutkimiseen. Tutkimuksessa teoria ja empiria ovat parhaimmillaan uutta luovassa vuoropuhelussa keskenään, ja sille on tyypillistä eri tiedonhankintamenetelmien käyttö. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 168.)
Staken (2000, 435) mukaan tapaustutkimus ei ole metodologinen valinta vaan
kyse on ainoastaan tutkimuskohteen valinnasta.
Tapaustutkimuksen tulosten yleistämiseen on kohdistettu kritiikkiä. Syrjälän ja Nummisen (1988, 175) mukaan tapaustutkimuksessa ilmiön kokonaisvaltainen ymmärtäminen on tärkeämpää kuin yleistäminen. Tulisikin puhua
enemmän suhteuttamisesta kuin yleistettävyydestä ja korostaa sitä, että tulokset pitäisi aina suhteuttaa osaksi laajempia kokonaisuuksia. Kuitenkin myös
tapaustutkimuksessa pyritään yleistämiseen, jolloin yleistäminen on ennen
kaikkea analyyttista yleistämistä: pyritään teorioiden yleistämiseen ja laajentamiseen. Tapauksen hyvä käsitteellistäminen ja kuvaus monia menetelmiä
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käyttäen antavat aineksia yleistettävyyteen ja mahdollisuuksia tulosten laajempaan hyödyntämiseen. Tilastollisen yleistettävyyden sijaan voidaan puhua
teoreettisesta tai olemuksellisesta yleistettävyydestä, jolloin keskeiseksi tulevat ne tulkinnat, jotka aineistosta tehdään. Niinpä yleistykset tulisikin tehdä
tulkinnoista eikä suoraan aineistosta. (Eskola & Suoranta 1999, 65–68.)
Tämän tutkimuksen yleistettävyyttä voi lukija itse arvioida, mutta koetan
tehdä tutkimusprosessin näkyväksi kuvaamalla sen tarkasti vaihe vaiheelta.
Selvitän avoimesti myös omat lähtökohtani ja ennakkokäsitykseni, joilla on
varmasti vaikutuksensa esimerkiksi haastattelujen ja havaintomateriaalin tulkinnassa.

6.4 Tutkimuksen metodiset ratkaisut
6.4.1 Tutkijana tutkimuskohteessa
Olen valmistunut luokanopettajaksi vuonna 1981. Työurani varhaisessa vaiheessa suoritettujen erityisopettajaopintojen jälkeen työskentelin Ruotsissa
kaksi vuotta erityisluokan opettajana, jolloin tutustuin useilla tavoilla monikulttuurisuuteen. Työpaikkani oli kuulovammaisten koulu, jossa suuri osa oppilaista oli viittomakielisiä. Erilaisen kielen ohella monikulttuurisuutta lisäsivät joidenkin oppilaiden ja henkilökuntaan kuuluvien erilaiset etniset taustat
ja kulttuurit. Suomeen palattuani jatkoin luokanopettajana, kunnes minulle
vuonna 1996 avautui mahdollisuus toimia laaja-alaisena erityisopettajana.
Tutustuin tuolloin myös koulussamme olleisiin eri kieli- ja kulttuuriryhmiin
kuuluviin lapsiin ja opetin heille myös suomi toisena kielenä -oppimäärää.
Koin suomen kielen opettamisen mielenkiintoisena ja haastavana tehtävänä ja
suoritin suomi toisena kielenä -aineenopettajan opinnot. Olin jo itsekseni tutustunut monikulttuurisuuskasvatuksen ajatuksiin lukemalla alan kirjallisuutta ja osallistumalla erilaisiin tämän aihealueen koulutuksiin, mutta suomi toisena kielenä -opinnot innoittivat minua lopullisesti jatkamaan monikulttuurisuuskasvatukseen perehtymistä. Osallistuin muun muassa Opetushallituksen
OPEPRO-hankkeeseen kokoamalla raportin, joka käsitteli maahanmuuttajaopetukseen valmentavia sisältöjä opettajankoulutuksessa.
Työskentelin luokanopettajana lähinnä alkuopetusikäisten (1–2 lk) kanssa, mutta pääsin tutustumaan myös esiopetusikäisiin oppilaisiin, koska koulussani toimi yhdistetty esi- ja alkuopetusluokka. Omat kokemukseni esiopetusikäisten opettajana ovat kuitenkin vähäisiä. Tietämystäni esiopetuksesta
olen lisännyt jatkuvasti seuraamalla esiopetuksesta käytyä keskustelua, lukemalla esiopetukseen liittyvää kirjallisuutta ja tutkimustietoutta sekä suorittamalla esi- ja alkuopetuksen 35 opintoviikon opintokokonaisuuden sekä toi-
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mimalla itse täydennyskouluttajana esi- ja alkuopetukseen liittyvillä erilaisilla opintojaksoilla. Kolmen vuoden sijaisuus opettajankoulutuslaitoksen alkuopetuksen didaktiikan lehtorina (2001–2004) avasi myös uusia näköaloja
esiopetukseen ja aloin seurata enemmän myös esi- ja alkuopetuksen tutkimusta.
Vaikka minulla oli tutkimuksen alkaessa tietoa sekä esiopetuksesta että
monikulttuurisuuskasvatuksesta, ymmärsin sen, että minun oli vähäisen esiopetuskokemukseni vuoksi tutustuttava etukäteen tutkimuskohteeni toimintaan. Vasta sen jälkeen minulla olisi mahdollisuudet ymmärtää ja tulkita ryhmän toimintaa ja toiminnan perusteita. Valitsin työtavakseni kenttätyön, jota
muun muassa etnografinen tutkimus käyttää. Tutkimuksessani voidaankin
nähdä myös etnografisia piirteitä, joita kuvaan seuraavassa.
Etnografia sisältää jatkuvan sarjan toimenpiteitä sijoittaa yksittäiset tapahtumat laajempaan, merkityksellisempään kokonaisuuteen. Se ei ole vain uuden informaation tuotos tai tutkimustulos, vaan pikemminkin tapa, jolla informaatio ja tulokset on muutettu kirjalliseen tai visuaaliseen muotoon (Tedlock 2000, 455). Charmaz (2000, 522) vertaa etnografiaa maalaukseen, jolla
hän korostaa eroa valokuvamaiseen tuotokseen. Hän kuvaa etnografiaa objektiivisuuden ”taiteellisena tuotoksena”.
Etnografisella tutkimuksella on tarkoitus kuvata erilaisia toiminnallisia
käytäntöjä. Näkökulma esimerkiksi erilaisiin sosiaalisen elämän käytäntöihin
on nimenomaan käytännön sisäistä ymmärtämistä. (Eskola & Suoranta 1999,
106.) Tutkittavaa ilmiötä pyritään lähestymään tutkijan kentällä tekemien
havaintojen avulla samalla ilmiötä käsitteellistäen ja teoreettiseen ymmärrykseen päästen. Etnografisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmiin kuuluvat
etenkin havainnointi, haastattelut ja osallistuminen. Käyttämällä erilaisia tiedonkeruumenetelmiä voidaan ilmiötä tarkastella useista näkökulmista ja saada siitä syvällisempi ja perusteellisempi kuva.
Syrjäläinen (1994, 81; 1990, 16) korostaa etnografian olevan sekä prosessi että tuotos, jossa tutkijan elämä kietoutuu kenttäkokemuksiin tavalla, joka
vaatii jatkuvia moraalisia valintoja. Etnografisessa tutkimuksessa tutkija elää
tutkimassaan yhteisössä sen arkipäivää määrätyn pituisen jakson. Syrjäläisen
mukaan kenttätyövaiheen ajallinen kesto on suoraan verrannollinen tutkimustulosten luotettavuuteen. Koulun elämää tutkittaessa on yhtä lukuvuotta pidettävä kenttätyön vähimmäispituutena, sillä tavoitteena on oppia tuon yhteisön kulttuuri, sen ajattelu- ja toimintatavat sisältäpäin. Tarkoituksena on
päästä sisälle yhteisöön, jotta kokemalla oppiminen olisi mahdollista.
Tätä tutkimusta ei voida arvioida täysin etnografiseksi tutkimukseksi, sillä
minulla ei ollut mahdollisuutta viettää jatkuvasti aikaa tutkimusryhmäni
kanssa. Olin paikalla päiväkodissa keskimäärin yhden päivän viikossa 3–4
tuntia kerrallaan. Tuon ajan käytin pääasiallisesti toiminnan havainnointiin.
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Varsinaisia havainnointijaksoja edelsi yhden viikon mittainen orientaatiojakso, joka sijoittui ajalle 11.–15.08.2001. Tuolloin kiinnitin huomioni toimintaympäristöön, tutustuin lapsiin ja henkilökuntaan, hahmotin päivittäistä ajankäyttöä ja tutustuin päiväkodin elämään ja nimenomaan tutkimusryhmäni
elämään. Varsinaiset tutkimukseen liitetyt havainnointiajanjaksot sijoittuivat
välille 18.09.–11.12.2001 ja 9.1.–30.05.2002. Havainnointipäiviä oli vuoden
2001 puolella yhteensä 18 ja vuoden 2002 puolella 16. Havainnoinnin ohella
käytin aineistonkeruumenetelmänä haastattelua ja kirjallisten dokumenttien
analyysia, jotka voidaan liittää laadullisen tutkimuksen toimintatapoihin.
Orientaatioviikkoa edeltävällä viikolla kävin tapaamassa tutkimuspäiväkotini johtajaa. Tällöin sovimme, että voin tehdä tutkimustyötäni itselleni sopivalla aikataululla esiopetusryhmän aikataulut huomioon ottaen. Tapasin samalla myös esiopetusryhmän henkilökunnan, jolloin kerroin heille tutkimukseni taustasta ja tutkimusaikataulusta. Palmun (2003, 11–12) mukaan tutkimuksen on perustuttava siihen, että vastaanottava koulu tai päiväkoti on halukas yhteistyöhön ja valmis hyväksymään tutkijan jatkuvan läsnäolon.
Oli vaikea olla yhtäkkiä tutkijan roolissa, koska opettajan rooli oli minulle
huomattavasti tutumpi. Minun oli totuttava siihen, että läsnäoloni saattoi vaikuttaa myös tutkittaviin ja koko tilanteeseen. Ihmiset käyttäytyvät eri tavoin
vieraamman läsnä ollessa, sanovat eri asioita, puhuvat eri asioista tai jättävät
jotakin sanomatta, mikä minun oli otettava huomioon. Teinkin joskus havaintoja, jotka vahvistivat käsitystäni. Varsinkin sellaiset tilanteet, joissa esimerkiksi lasta oli ojennettava huonon käytöksen vuoksi, aiheuttivat selkeästi
ongelmia yhdelle henkilökunnan jäsenelle. Hänen oli selvästi vaikeaa ojentaa
lasta minun kuullen, ja tulkitsinkin hänen ojentavan lapsia eri tavoin silloin,
kun en ollut paikalla.
Kerroin esiopetushenkilöstölle koulutus- ja työtaustastani. Uskon, että
nimenomaan taustani vuoksi pääsin nopeasti sisälle yhteisöön ja koin saavani
henkilökunnan luottamuksen osakseni. He keskustelivat mielellään kanssani
ryhmänsä niin sanotuista ongelmalapsista, joiden kanssa toimimiseen he kaipasivat apua. Koin tilanteet mielenkiintoisiksi, mutta samalla vaikeiksi, sillä
en halunnut vaikuttaa toimenpiteisiin omilla neuvoillani. Huomasin tapauksien kiinnostavan minua kovasti, ja joskus oli vaikeaa olla ottamatta kantaa
tilanteisiin. Uskon, että liika puuttuminen olisi tuonut minulle asiantuntijan
roolin, mikä olisi voinut vaikeuttaa suhdettani henkilökuntaan sekä koko tutkimusprosessia. Keskustelua opetuksesta ja oppimisesta toki kävimme useinkin, ja uskon sen olleen hyödyllistä sekä itselleni että opettajille.
Hermeneuttisen ajattelumallin mukaisesti ihmisellä on esiymmärrys, joka
vaikuttaa ilmiöiden tulkitsemiseen (Siljander 2002). Vähäinen kokemukseni
käytännön esiopetustyöstä vaikutti esiymmärrykseeni. Tunnistin tutkimusprosessin alussa omat ennakkokäsitykseni ja -asenteeni voimakkaampana ja jou-
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duin pohtimaan useita kertoja sitä, millaiset ovat omat lähtökohtani tutkimuksen toteuttajana. Olin muutamia yksittäisiä kertoja lukuun ottamatta nähnyt
esiopetusta toteutettavan vain koulun yhdistetyssä esi- ja alkuopetusluokassa
ja vertasin uutta tilannetta liikaa siihen. Tutkijana koetin kuitenkin pitää mielessäni opetussuunnitelman ilmaisun siitä, että esiopetuspaikasta riippumatta
esiopetuksen yleiset tavoitteet sekä sisältöalueiden sisällöt on määritelty samoiksi ja että menetelmällisistä ja toiminnallisista ratkaisuista vastaavat aina
opetushenkilöt.
Orientaatiojaksolla oli erittäin tärkeä merkitys aikaisemmin muodostuneiden ennakkokäsitysten poistamiselle ja muuttamiselle. Olin mukana aamupalalla, aamupiireissä, ulkoilutilanteissa, ruokailussa, oppituokioissa sekä joissakin iltapäivällä tapahtuvissa toiminnoissa. Varsinainen esiopetustoiminta
rajoittui 8.30–12.30 välille, minkä jälkeen suurin osa lapsista haettiin pois.
Vain pieni osa lapsista jäi päiväkotiin iltapäiväksi. Tällöin toiminta oli vapaamuotoisempaa eikä sitä kutsuttu esiopetukseksi.

6.4.2 Aineiston hankinta
6.4.2.1 Tutkimuksen kohderyhmät
Lapset
Tutkimuksen kohdejoukkona oli erään helsinkiläisen päiväkodin esiopetusryhmä sekä sen kasvattajat. Lasten kokonaislukumäärästä (20) yhdeksän lasta
kuului niin sanottuun muuhun kieli- ja kulttuuriryhmään eli he puhuivat äidinkielenään jotakin muuta kuin suomea tai kotona puhuttiin suomen kielen
ohella jotakin muuta kieltä. Lisäksi osa heistä voitiin lukea kuuluvaksi johonkin muuhun etniseen ryhmään kuin valtaväestö. Seitsemän lapsista oli maahanmuuttajataustaisia, kaksi kuului suomalaisiin kieli- ja kulttuurivähemmistöihin. Maahanmuuttajataustaisella tässä tutkimuksessa tarkoitetaan lasta,
joka on joko itse muuttanut perheensä mukana Suomeen tai on syntynyt Suomessa maahanmuuttajavanhemmista. Ainoastaan yksi maahanmuuttajataustaisista lapsista oli tullut Suomeen hiljattain, eli vähän yli vuosi ennen esiopetuksen alkamista. Kaikki muut lapset olivat joko syntyneet Suomessa tai tulleet Suomeen heti syntymänsä jälkeen.
Ryhmän lapsista kolme puhui äidinkielenään somalia ja yksi venäjää.
Muilla lapsilla toinen vanhemmista puhui äidinkielenään suomea, mutta toisen vanhemman äidinkieli oli jokin muu kuin suomi. Näiden lasten kohdalla
äidinkieliksi oli ilmoitettu somali, turkki ja arabia. Kahden lapsen kotona
puhuttiin suomea ja ruotsia tai suomea ja romanikieltä.
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Taulukko 1. Muuhun kieli- ja kulttuuriryhmään kuuluvien oppilaiden kielijakauma
Oppilaan äidinkieli
somali

Oppilaiden määrä
3

venäjä

1

somali/suomi

1

turkki/suomi

1

arabia/suomi

1

ruotsi/suomi

1

romani/suomi

1

Esiopetusta antavina opettajina toimivat kasvattajat
Tutkittavassa esiopetusryhmässä esiopetusta antavina opettajina työskenteli
syksyllä 2001 lastentarhanopettaja, sosionomi ja lastenhoitaja. Kevätlukukauden 2002 alussa lastentarhanopettaja vaihtui.
Lastenhoitajaa lukuun ottamatta ryhmän muut työntekijät olivat päiväkodin uusia työntekijöitä. He olivat näin ollen myös toisilleen vieraita aloittaessaan työskentelyn syksyllä 2001 esiopetusryhmän kanssa. Esiopetusta antoivat kaikki ryhmän kasvattajat.
Ryhmän käytössä oli myös somalikielen opettaja, joka opetti esiopetusikäisiä somalilapsia aina tiistaisin ainakin kaksi tuntia ja joskus myös keskiviikkoisin. Somalikielen opettajan mukaan omalla äidinkielellä tapahtuvaa
opetusta oli keskimäärin 3–4 tuntia viikossa, sillä hän antoi opetusta joskus
myös varsinaisen esiopetusajan päätyttyä. Opetus tapahtui yleensä omassa tilassaan. Somalikielen opettajalla oli montessoriopettajan kelpoisuus, ja hän
oli saanut koulutuksensa Italiassa.
Vuoden 2002 alusta päiväkotiin saatiin suomi toisena kielenä -opettaja,
joka toimi joskus mukana ryhmässä tai työskenteli erikseen niiden lasten
kanssa, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Hän työskenteli lapsiryhmän
kanssa kaksi tuntia viikossa.
Vuoden 2002 alussa neljä esiopetusryhmän lapsista oli mukana Bright
Start -ryhmässä, kognitiivisten toimintojen opetusohjelmassa. Ryhmä kokoontui kerran viikossa päiväkodin tiloissa ja opettaja tuli päiväkodin ulkopuolelta. Lisäksi kerran viikossa kokoontui Sherborne-ryhmä, jossa oli mukana viisi lasta (eri lapset kuin Bright Startissa). Tämän ryhmän päätavoite
oli opetella itsensä hallintaa ja oman toiminnan ohjausta.
Kasvattajat suunnittelivat tiimissä esiopetusryhmän toimintaa, mutta vastuu esiopetuksesta oli muodollisesti kelpoisilla esiopettajilla. Lastenhoitajalta
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puuttui muodollinen esiopettajan kelpoisuus, mutta myös hän piti ohjattuja
leikki- ja oppituokiota. Koska jokainen kasvattajista osallistui esiopetuksen
antamiseen, käytän heistä kaikista tulosten käsittelyn yhteydessä nimitystä
opettaja.
Tutkimusten tuloksissa opettajista käytetään lyhenteitä A, B, C ja D.
Kasvattajien taustatiedot monikulttuurisuuskasvatuksesta
Ryhmän kasvattajilla oli erittäin vähän kokemusta monikulttuurisuuskasvatuksesta. Vain yksi heistä oli työskennellyt monikulttuurisessa lapsiryhmässä
aikaisemmin, mutta eri päiväkodissa. Muiden kokemus muodostui lähinnä
siitä, että samassa päiväkodissa oli ollut muuhun kulttuuri- ja kieliryhmään
kuuluvia lapsia.
• Koska mäkin oon ihan eka kertaa tekemisissä maahanmuuttajien kanssa, ja,
mutta täytyy sanoa, että hyvin paljon niinku tietoa ammentaa näiltä kollegoilta.
(A)
• Oma tietopohja on liian vähäinen muista kulttuureista – tiedän liian vähän. (C)

Kasvattajat olivat saaneet hyvin vähän monikulttuurisuuskasvatukseen liittyvää ammatillista perus- tai täydennyskoulutusta. Peruskoulutuksessa asiaa oli
käsitelty lähinnä yleisellä tasolla. Myöskään työnantaja ei ollut tarjonnut
koulutusta lukuun ottamatta yksittäisiä koulutuspäiviä, vaikka alue profiloituu selvästi maahanmuuttajaperheiden asuma-alueeksi ja lapset käyvät alueen
päiväkodeissa ja kouluissa.
• Peruskoulutuksessa oli opetusosioita, jossa käydään maahanmuuttajakulttuuria
enemmän läpi, mutta ei niinku … miten opetat maahanmuuttajalapsia tai esiopetusta – ei. Sit oon ollu suomi toisena kielenä -kurssilla … Se oli kesäyliopistossa, se oli semmonen parin päivän juttu (B)
• Meillä on ollut yksi ainoa kurssi, joka on ollut koko talolle, mutta sitte on ollut
…meidän talosta on ollut … monikulttuurisessa koulutuksessa ja sitte heiltä oon
kysynyt sitten kulttuuriin liittyviä asioita, mitä pitää ottaa huomioon. (C)
• No toissa syksynä sellasen lyhyen Suomi toisena kielenä -koulutuksen. Siinä oli
sellanen yhden päivän luentopaketti ja sen lisäksi tehtiin jotakin materiaalia.
(D)

6.4.2.2 Tutkimusprosessin aikataulu
Keräsin tutkimukseni empiirisen aineiston syksyn 2001 ja kevään 2002 aikana. Aineisto on kerätty Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita (1996;
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2000) ja päiväkodin omaa esiopetuksen opetussuunnitelmaa (1997) analysoimalla, opettajia haastattelemalla ja opetusta havainnoimalla. Tutkimusprosessin vaiheet ja ajallinen jakautuminen ilmenevät seuraavasta taulukosta
(taulukko 2).
Taulukko 2. Tutkimusprosessin aikataulu
Ajankohta

19992001

Teorian
rakentaminen

Opetussuunnitelma-analyysi

Havainnointi

Tutkimusraportin
kirjoittaminen

X

7.8.2001

Päiväkodin
johtajan
tapaaminen

X
11.815.8.2001

Haastattelu

Orientaatioviikko

X
1. haastattelu

Havainnoinnin suorittaminen

X

Esiopetuksen
ops-perusteet
(1996)
Päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelma
(1997)
Esiopetuksen
ops-perusteet
(2000)

2. haastattelu

X

Havainnoinnin suorittaminen

syksy
2002

X

Analyysin
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6.4.2.3 Opetussuunnitelmien käyttö tiedon lähteenä
Opetussuunnitelma-analyysini lähtökohtana ovat vuoden 1996 Esiopetuksen
opetussuunnitelman perusteet ja sen pohjalta vuonna 1997 laadittu päiväkodin oma esiopetuksen opetussuunnitelma. Aineiston keruun aikana voimassa
olivat jo vuoden 2000 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, mutta
koska päiväkodin oma esiopetuksen opetussuunnitelma perustui vuoden 1996
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, ei päiväkodin opetussuunnitelmaa voinut tarkastella irrallaan näistä perusteista.
Ensimmäisen tutkimuskysymykseni tarkoituksena on selvittää sitä, miten
opetussuunnitelman perusteissa kirjatut monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteet ja sisällöt näkyvät päiväkodin esiopetuksen suunnitelmassa. Menetelmänä tässä tarkastelussa käytin opetussuunnitelmien sisällönanalyysia, jossa pyritään analysoimaan dokumentteja sanallisesti (Tuomi & Sarajärvi 2002,
107). Tarkoituksenani on luoda selkeä kuvaus monikulttuurisuuskasvatuksen
tavoitteista ja sisällöistä, millä pyrin siihen, että opetussuunnitelmien monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan vertailla.
Laadin luokittelurungon (taulukko 3) Esiopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden (1996) pohjalta ja tarkastelin päiväkodin esiopetuksen suunnitelmaa (1997) laaditun luokittelurungon avulla. Tarkastelin erikseen suunnitelmien niin sanottua yleistä ja erityistä osaa. Poimin ensin opetussuunnitelman perusteista sellaiset lausumat, jotka ilmaisivat monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä suoraan tai jotka saattoi tulkita sellaisiksi. Tämän jälkeen tein saman päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelmalle, jonka
jälkeen vertasin suunnitelmien monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteiden
määrää suunnitelmien yleisen osan ja erityisen osan välillä.
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Taulukko 3. Opetussuunnitelman luokittelurunko
ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1996
1. Yleinen osa: lähtökohdat, keskeiset periaatteet, yleistavoitteet
2. Erityinen osa: sisältöalueet

Kiinnostukseni kohdistuu opetussuunnitelman tavoitteiden ja sisältöjen ohella
siihen, miten opetussuunnitelmateksti ohjaa opetushenkilökuntaa kasvatus- ja
opetustilanteiden suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Pyrin myös
löytämään opetussuunnitelmateksteistä kohdat, joiden kautta voin sitoa opetussuunnitelman sisällön johonkin tai joihinkin kasvatusideologioihin.

6.4.2.4 Teemahaastattelu haastattelun muotona
Hermeneuttinen tutkimus kohdentuu ihmisten väliseen kommunikaation
maailmaan. Tulkinnan kohteina ovat ihmisen ilmaisut, johon kuuluvat kielellisten ilmaisujen lisäksi myös keholliset ilmaisut. Ilmaisut kantavat merkityksiä, ja näitä merkityksiä voidaan lähestyä ymmärtämällä ja tulkitsemalla.
(Laine 2001, 29.) Merkitykset voivat olla tietoisia tai ei-tietoisia, mikä näkyy
ilmaisuissa. Tietoisella tasolla merkitys ilmaistaan suoraan ja on yleisesti
tunnettu, kun taas tiedostamattomalla tasolla merkityksellisyydestä viestitetään tietoisesti tarkoitetun ohessa tai kokonaan tiedostamatta. (Siljander
1995a, 114–115.)
Lähestyin opettajien pedagogista ajattelua ja sen perusteella syntynyttä
päätöksentekoa haastattelun avulla. Päädyin käyttämään haastattelua, sillä
ajattelin saavani sen kautta esille sellaista tietoa, mitä en saisi pelkällä havainnoinnilla. Ajattelin myös haastattelujen ja havainnoinnissa käytettävän
havaintopäiväkirjan merkintöjen täydentävän toisiaan. Haastattelumuotona
päädyin teemahaastatteluun. Teemahaastattelun luonteeseen kuuluu, että
haastattelun aihepiirit on etukäteen määritetty (Tuomi & Sarajärvi 2002).
Haastattelurungon muodostin tutkimusongelmien, monikulttuurisuuskasvatuksen teoria- ja tutkimustiedon, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen teoriaja tutkimustiedon sekä muun kasvatustieteellisen teoria- ja tutkimustiedon
pohjalta. Haastattelurungon muodostamiseen vaikuttivat myös omat kokemukseni sekä esiopetuksesta että monikulttuurisuuskasvatuksesta. Haastattelurunko on esitetty liitteessä 1.
Vaikka tutkimukseni tarkastelee monikulttuurisuuskasvatuksen toteutumista esiopetuskontekstissa, halusin haastattelurunkoon mukaan myös yleisiä
kasvatukseen liittyviä kysymyksiä. Päädyin väljiin kasvatuskysymyksiin siitä
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syystä, että uskoin juuri niiden kautta saavani arvokasta tietoa kasvattajien
käsityksistä monikulttuurisuuskasvatuksesta. Muun muassa käsitykset kasvatusnäkemyksestä ja oppimiskäsityksestä ovat mielestäni erittäin keskeisiä
myös monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohtia perusteltaessa. Oletusarvonani oli, että jos kysyisin kaikki kysymykset suoraan monikulttuurisuuskasvatukseen kiinnitettyinä, voisivat opettajat vastata enemmänkin kuvittelemansa ideaalin mukaisesti kuin niin, miten he oikeasti ajattelevat. Gayn
(2005) ja Nieton (2004) mielestä ideaalin mukaan vastaaminen voi olla seurausta esimerkiksi siitä, että ei uskalleta puhua lasten välisistä eroista rasismin leiman pelossa, tai siitä, että halutaan miellyttää haastattelijaa. Välttääkseni stereotyyppiset ”oikeat ja hyväksytyt” vastaukset, päädyin muutamaan
väljään kasvatusta ja opetusta koskevaan kysymykseen.
Teemahaastattelurungon avulla haastattelija varmistaa, että kaikki etukäteen päätetyt teema-alueet käydään läpi haastateltavan kanssa, mutta niiden
järjestys ja laajuus voivat vaihdella haastattelusta toiseen (Eskola & Suoranta
1999, 87). Haastattelut rönsyilivätkin etukäteen valituista teemoista huolimatta laajalle, minkä seurauksena esimerkiksi asenteet ja ennakkoluulot tulivat
selvästi esille. En usko, että olisin saanut esimerkiksi asenteita ja ennakkoluuloja esille samalla tavalla, jos olisin kysynyt niitä suoraan, joten vapaa keskustelu haastattelun ohessa oli täten hyvä ratkaisu. Minulla oli mahdollisuus
myös tarkentaa haastateltavan ajatuksia lisäkysymyksillä, mikäli katsoin
siihen olevan tarvetta.
Haastattelin opettajat kaksi kertaa, lukuun ottamatta opettaja A:ta. Hänet
haastattelin ainoastaan kerran, koska hänen työsuhteensa päättyi vuoden 2001
lopussa. Tätä en tiennyt etukäteen. Suoritin ensimmäisen haastattelun syksyllä 2001. Nauhoitin opettajien suostumuksella kaikki haastattelut.
Haastattelut kestivät yleensä 40 minuutista tuntiin. Tein haastattelut kenttätyön yhteydessä siten, että sovin jokaisen haastateltavan kanssa etukäteen
sellaisen ajan, jolloin ei olisi muita kiireitä ja haastateltavalla olisi mahdollisuus irrottautua arjen askareista. Ensimmäisen haastattelun tein syksyn 2001
alussa ja toisen toukokuussa 2002. Opettajaa D haastattelin vuoden 2002
tammikuun alussa hänen tullessaan ryhmään mukaan ja toisen kerran toukokuun 2002 lopussa.
Suoritin haastattelut aina erillisessä tilassa, jossa kukaan muu ei voinut
kuulla haastattelua. Haastatteluiden alussa haastateltavat saattoivat olla hieman jännittyneitä, mutta yleensä alkujännitys laukesi ja haastateltavat toivat
laajasti esille eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten kasvatukseen
liittyviä tuntemuksiaan, asenteitaan ja käsityksiään. Tein haastattelun alussa
muutaman virittelykysymyksen, joiden tehtävänä oli rakentaa luottamuksellista tilannetta haastattelijan ja haastateltavan välille (Eskola & Vastamäki
2001, 30–32). Tällöin keskustelimme aivan muista kuin varsinaiseen haastat-
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teluun liittyvistä asioista. Näitä keskustelun aiheita ei ole raportoitu tutkimuksen tuloksissa. Tulosten ulkopuolella on raportoitu opettajien taustatiedot
monikulttuurisuuskasvatuksesta luvussa 6.4.2.1. Vaikka haastattelurunko oli
kaikille sama, haastattelu kulki samasta haastattelunrungosta huolimatta eri
tavoin eri haastateltavien kohdalla. Joku haastateltavista puhui paljon ja laajalti ja vastaus saattoi kattaa jo seuraavaksi ajatellun kysymyksenkin.
Haastattelu oli vapaaehtoinen, mutta yhden haastateltavan kohdalla koin
tunteen siitä, että haastattelu oli epämiellyttävä tilanne haasteltavalle. Lähinnä kysymys oli siitä, että haastateltava ei katsonut minua, vaan puhui koko
haastattelun ajan jonnekin muualle katsoen. Tulkitsin myös hänen sanallisia
reaktioitaan siten, että kysyin asioita, joita ei saisi kysyä, eli asioita, joista ei
usein ääneen keskustella tai että kyselin hänen mielestään itsestäänselvyyksiä. Kontaktia oli vaikea luoda ja rentoutuneeseen tilanteeseen ei koko haastattelun aikana päästy.
Toinen haastattelu tapahtui keväällä 2002. Tällöin haastattelu eteni samojen teemojen mukaisesti kuin syksyllä 2001, mutta tämän haastattelun tarkoituksena oli vahvistaa ensimmäisten haastatteluiden luotettavuutta. Toinen
haastattelutilanne tuntui paljon luonnollisemmalta, mikä varmasti osittain
johtui siitä, että henkilökunta oli tottunut minuun. Toisella haastattelukerralla
oli mahdollisuus tutkia myös sitä, oliko jokin asia tai käsitys muuttunut tai
vahvistunut.
Haastateltavat toivat asioita esille huomattavasti suoremmin ja yksiselitteisemmin kuin ensimmäisellä kerralla, mikä tavallaan helpotti joidenkin
asioiden tulkintaa. Purkaessani toisia haastatteluja huomasin, että olisi voinut
olla parempi muuttaa kysymyksiä ensimmäisestä kerrasta jonkin verran,
jolloin asiasta olisi voinut saada vielä enemmän irti, sillä hyvin usein haastateltavan vastaus myötäili aiempia vastauksia. Tosin asiaa voidaan tulkita
niinkin, että haastateltavan ajatukset eivät olleet vuoden aikana muuttuneet.
Toisessa haastattelussa kerroin haastateltavalle sen, mitä hän oli vastannut
ensimmäisellä haastattelukerralla ja otin esille näkemiäni tai kokemiani asioita, jotka ehkä jonkun haastateltavan kohdalla konkretisoivat joitakin haastattelukysymyksiä ensimmäistä haastattelukertaa paremmin.

6.4.2.5 Havainnoinnin suorittaminen
Valitsin havainnoinnin yhdeksi tiedonkeruumenetelmäksi ja aloitin havainnoinnit syyskuussa 2001. Uskoin saavani havainnoinnin avulla sellaista tietoa, jota en tavoittaisi haastattelemalla, ja havainnoinnilla ja haastattelulla
yhdessä pääsisin ymmärtämisessä syvemmälle. Havaintojen avulla uskoin
pääseväni näkemään sitä, miten opettajien pedagoginen ajattelu näkyy joka-
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päiväisessä esiopetuksessa. Havainnoinnin avulla kykenisin myös tarkkailemaan lasten toimintaa, jonka uskoin kertovan heidän osaamisestaan, sosiaalisista suhteistaan ja motivaatiostaan. Havainnoin erityisesti opettajien ohjaamia aamupiirejä ja oppituokioita.
Käytin ensimmäisen viikon orientaatioon, jolloin perehdyin esiopetusryhmän tiloihin, päiväohjelmaan, päivärutiineihin ja tutustuin ryhmän lapsiin
sekä henkilökuntaan. Seurasin esiopetusryhmän päiviä kokonaisuutena ja olin
mukana kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Halusin saada mahdollisimman
tarkan kuvan jokapäiväisen toiminnan luonteesta. Suunnittelin aluksi lomakepohjan, jolle oli tarkoitus kirjata ylös tietyt tapahtumat oppituokioista. Jo
orientaatioviikolla huomasin, että lomake oli puutteellinen, joten orientaatioviikon jälkeen aloin sen lisäksi kirjoittaa tapahtumia havaintopäiväkirjaani
niin tarkasti kuin kykenin. Kirjasin oppituokioissa ja muissa tilanteissa tehdyt
havainnot mahdollisimman tarkasti ylös havaintopäiväkirjaani vapaasti ilman
minkäänlaista lomakepohjaa. Koetin olla oppituokioiden kirjauksissa erittäin
johdonmukainen sen suhteen, että jokaisesta havainnointikerrasta tuli kirjattua ainakin oppituokion kesto, sisältö, vuorovaikutuksen laatu ja käytetyt
opetusmenetelmät/työtavat. Lisäksi kirjasin muun muassa lasten ja aikuisten
spontaaneja ilmauksia, häiriötilanteita sekä mahdollisia odottamattomia tapauksia eli kultakin havaintokerralta koetin kirjata ylös mahdollisimman paljon.
Pyrin näin saamaan monipuolisemman ja kokonaisvaltaisemman kuvan ryhmän toiminnasta. Tarkkojen muistiinpanojen tarkoituksena oli myös se, että
niitä olisi helpompi tulkita ja käyttää aineistoa purettaessa.
Lapset olivat aluksi kiinnostuneita siitä, miksi teen koko ajan muistiinpanoja, mutta selvitettyäni heille asian, kiinnostus lakkasi. Jatkossa heitä
kiinnostivat ainoastaan muistiinpanokirjani kannet, joissa oli pieniä hauskoja
kuvia. Lapset tottuivat yllättävän nopeasti havainnoijaan, joten en kokenut
heidän toimivan eri tavoin minun ollessani paikalla kuin muinakaan aikoina.
Samaa vahvisti henkilökunta. Istuin yleensä lasten vieressä tai välittömässä
tuntumassa samanlaisilla pikkutuoleilla kuin hekin tai istuin mukana lattialla,
jos tilanne näin vaati. Myös henkilökunta tottui nopeasti tilanteeseen eikä
reagoinut paria ensimmäisestä kertaa lukuun ottamatta läsnäolooni.
Havainnointitilanteet alkoivat aamuisin yleensä noin 8.30, jolloin lapset
lopettelivat aamupalaansa ja valmistautuivat yhteiseen aamupiiriin. Istuin
mukana aamupiirissä, samoin kuin aamupiiriä seuranneissa oppituokioissa.
Suoritin havainnointia havainnoitavien ehdoilla eli osallistuin tilanteisiin, jos
se näytti ja tuntui tarpeelliselta. Lapset kysyivät usein minulta neuvoa, joten
olisi ollut erikoista pitäytyä vain tarkkailijan ja havainnoijan roolissa. Tässä
mielessä käyttämäni havainnointimalli voidaan lukea osallistuvaksi havainnoinniksi (Syrjäläinen 1994, 84–85; Grönfors 2001, 130–131; 1982, 87–88.)
Tällä tavalla pääsin paremmin tutustumaan lapsiin ja sain heihin hyvän kon-
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taktin. Näin myös lapset uskalsivat lähestyä minua esimerkiksi oppituokioiden ongelmatilanteissa tai vaikkapa silloin, kun he tarvitsivat apua pukeutumiseensa. Näissä tilanteissa sain myös tietoa siitä, olivatko lapset ymmärtäneet toimintaohjeet tai miten he suhtautuivat meneillään olevaan tehtävään.
Tärkeätä joillekin lapsille oli tieto siitä, olinko opettaja vai joku muu. Jotkut heistä pohtivat myös sitä, oliko minulla valtuuksia ojentaa heitä, jos he
eivät käyttäytyneet sovitulla tavalla. Parissa tilanteessa joku lapsista totesikin,
että ”minun ei tarvitse uskoa sinua, koska sinä et ole meidän opettaja”. Nämä
tilanteet liittyivät yleensä sellaisiin päiviin, jolloin päivää oli aloittamassa
sijainen oman opettajan ollessa sairas ja tilanne oli selkeästi levoton.
Tutkimuksen alussa lähetin lasten vanhemmille lupakyselyn oppituokioiden videoimisesta, mutta koska kaikki vanhemmat eivät lupaa antaneet, en
voinut videointia suorittaa. Joidenkin perheiden kielto perustui uskoon siitä,
että ihmistä ei saa kuvata. Aluksi mietin sitä, että otan videokuvaa vain niistä
lapsista, joiden kotoa kuvauslupa oli saatu, mutta totesin sen olevan mahdotonta, koska tilanteet vaihtuivat nopeasti ja lapset liikkuivat tilassa lähes
jatkuvasti. Siten ei olisi voinut välttyä kuvaamasta myös niitä lapsia, joiden
vanhemmat eivät kuvaamislupaa antaneet. Päätin luopua videoinnista ja turvautua tarkkoihin havaintopäiväkirjan muistiinpanoihin. Täydensin havaintopäiväkirjan muistiinpanoja usein piirroksilla tai kaavioilla, jotka auttoivat
minua muistamaan jonkin tilanteen paremmin myöhemmässä vaiheessa.
Muistiinpanoja kertyi yhteensä 50 sivua (A4).
Koska osallistuva havainnointi on subjektiivista tulkintaa, voi havainnointi olla havainnoijan ennakko-odotusten mukaisesti valikoivaa. Havainnot
voivat suuntautua vain tiettyihin asioihin ja jotkut seikat saattavat jäädä kokonaan huomiotta. Siksi videokuvaus olisi osaltaan voinut poistaa mahdollisten ennakko-odotusten tuomaa havainnointien valikoivuutta. Myös havainnoijan aikaisemmat kokemukset, syntyneet henkilösuhteet havainnoitaviin tai
vireystaso saattavat vaikuttaa havaintojen tekoon (Eskola & Suoranta 1999,
103). Tätä mietin tarkkaan kun ymmärsin, että minulla on vain yhdenlaisia
kokemuksia esiopetuksesta. Huomasin, että ennakkokäsitykseni ohjasivatkin
alussa voimakkaasti muun muassa havaintopäiväkirjan muistiinpanoja, mutta
ajan kuluessa ennakkokäsitykseni ja -asenteeni lieventyivät ja muistiinpanoissa alkoi näkyä huomautuksia, joissa ”näin” asioita uusin silmin. Opin
myös kiinnittämään huomiota toisenlaisiin asioihin kuin havainnoinnin alussa, joten havaintopäiväkirjan sisältö muuttui monipuolisemmaksi ja enemmän
informaatiota antavaksi.
Tarkastelen tuloksissa havaintopäiväkirjojen merkintöjä siten, että koetan
löytää esiopettajan toiminnasta yhteyden opettajan pedagogiseen ajatteluun,
jota haastatteluosuus edustaa.
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6.4.3 Aineiston käsitteleminen ja analyysi
6.4.3.1 Opetussuunnitelmien analyysi
Tämän tutkimuksen yhtenä metodina on kirjallisten dokumenttien eli opetussuunnitelmien analyysi. Dokumentteina käytän valtakunnallisia Esiopetuksen
opetussuunnitelman perusteita (1996; 2000) sekä päiväkodin omaa esiopetuksen opetussuunnitelmaa (1997). Analyysitapana on sisällönanalyysi. Tässä
tutkimuksessa pyrin sisällönanalyysilla osoittamaan sen, mitä monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä edellä mainitut kirjalliset dokumentit
sisältävät.
Koska päiväkodin oma esiopetuksen opetussuunnitelma (1997) perustui
vuoden 1996 valtakunnallisiin Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin,
muodostin luokittelurungon (ks. luku 6.4.2.3) Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (1996) avulla. Luokittelurunko muodostuu opetussuunnitelman osista, joita ovat suunnitelman yleinen ja erityinen osa. Yleiseen
osaan alaosioina kuuluvat lähtökohdat, keskeiset periaatteet ja yleistavoitteet.
Erityiseen osaan kuuluvat sisältöalueet.
Analyysin aluksi poimin vuoden 1996 Esiopetuksen opetussuunnitelman
perusteista monikulttuurisuuskasvatukseen liittyvät lausumat ja kirjoitin ne
muistiin. Sen jälkeen poimin lausumat päiväkodin omasta esiopetuksen opetussuunnitelmasta (1997) ja kirjoitin ne muistiin. Tutkin tutkimusryhmäni
opetussuunnitelmaa rinnakkain Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden
kanssa ja vertasin asiakirjojen lausumia keskenään. Tarkastelin sitä, löytyikö
päiväkodin suunnitelmasta opetussuunnitelman perusteiden mukaista tavoitetta tai sisältöä joko sellaisenaan tai muokattuna. Analyysiyksikkönä pyrin
käyttämään kokonaista lausetta tai ilmaisua, mutta minun oli hyväksyttävä
myös yksittäiset sanat, koska päiväkodin suunnitelman jotkut kohdat sisälsivät ainoastaan luetelmaviivoin kirjattuja sanoja.
Koottuani suunnitelmien sisällöt teemoittain, tiivistin sisällön lyhyemmiksi ilmaisuiksi. Tuloksissa esitän sisällönanalyysin perusteella poimitut
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (1996) ja päiväkodin omaan
esiopetuksen opetussuunnitelmaan (1997) sisältyvät monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteet ja sisällöt.
Vaikka lähtökohtana ovatkin valtakunnalliset vuoden 1996 Esiopetuksen
opetussuunnitelman perusteet ja niiden perusteella laadittu päiväkodin oma
esiopetuksen opetussuunnitelma (1997), on tulosten käsittelyssä otettu huomioon myös uudet, vuonna 2000 julkaistut valtakunnalliset Esiopetuksen
opetussuunnitelman perusteet. Vertailun tarkoituksena on ensisijaisesti osoittaa muutos esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin kirjatuissa monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteissa ja sisällöissä, mutta samalla tarkoituk-
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sena on kiinnittää huomio jatkuvasti lisääntyvään monikulttuurisuuskasvatuksen tarpeeseen.

6.4.3.2 Haastatteluaineiston analyysi
Laadullisen aineiston sisällönanalyysia voidaan suorittaa aineistolähtöisesti,
teorialähtöisesti tai teoriaohjaavasti. Aineistolähtöisessä analyysissä erotetaan
karkeasti kolme prosessia, jotka ovat aineiston pelkistäminen, aineiston ryhmittely ja aineiston abstrahointi. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 110–111.) Miles
ja Huberman (1994, 30) käyttävät prosessin vaiheista nimityksiä aineiston
järjestämien, aineiston uudelleen järjestäminen ja aineiston tulkitseminen.
Sisällönanalyysini ei täysin noudata puhdasoppista aineistolähtöistä analyysiä, mutta on suurelta osaltaan sitä, joten sovellan aineiston käsittelyssä aineistolähtöisen sisällönanalyysin etenemisjärjestystä.
Koska haastateltavia oli ainoastaan neljä ja haastatteluita yhteensä seitsemän (opettaja A haastateltiin vain kerran), päädyin siihen, että käsittelen
haastattelut manuaalisesti ilman erityistä tietokoneavusteista ohjelmaa. Aloitin haastattelujen purkamisen kirjoittamalla nauhoittamani haastattelut auki
sanatarkasti juuri siinä järjestyksessä, miten haastattelutilanne kunkin haastateltavan kohdalla eteni. Kunkin haastateltavan kanssa käytiin samat sisältöalueet läpi, mutta kysymysten esittämisjärjestys saattoi poiketa edellisestä
haastattelusta. Järjestys saattoi poiketa esimerkiksi silloin, kun haastateltava
innostui jostakin teemasta ja asia rönsyili monen suuntaan. Merkitsin teemoja
erivärisillä värikynillä, jolloin haastatteluteemoihin sisältyneet ilmaisut oli
helppo löytää.
Luin haastatteluja useita kertoja läpi huomatakseni teemoja, jotka nousivat esille varsinaisen haastattelurungon ulkopuolelta. Teemoilla tarkoitan
sellaisia aiheita, jotka nousivat esille hyvin usean kysymyksen yhteydessä,
vaikka kysymyksellä oli tarkoitus selvittää ihan jotakin muuta. Uusintalukemisten tarkoituksena oli näkökulmien tarkentaminen ja opettajien ajatusten ja
käsitysten esille saaminen syvällisemmin. Koodasin ilmaukset ensimmäisessä
vaiheessa lähinnä haastattelurungon teemoihin ja uusintalukemisen jälkeen
myös aineistosta erottuviin teemoihin. Jotkut ilmauksista koodautuivat aluksi
useampiin teemoihin, mutta jäsentyivät myöhemmässä vaiheessa jonkun
lopullisen teeman alle. Osa lopullisista teemoista nousi suoraan haastattelurungosta, mutta jotkut teemat itse haastatteluaineistosta.
Seuraavassa vaiheessa avasin haastattelut muodostuneiden teemojen perusteella uudelleen. Tiivistin teemoja lopulliseen muotoonsa neljäksi teemaksi, joihin teemahaastattelurungon kysymykset ja muut toisen vaiheen teemat
sijoittuivat osa-alueina (Hirsjärvi-Hurme 2000, 147–150). Lopullisiksi tee-
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moiksi muodostuivat monikulttuurisuuskasvatus, muuhun kieli- ja kulttuuriryhmään kuuluva lapsi, opettajuus sekä oppimis- ja opettamiskäsitys. Mielenkiintoista oli huomata, että saamani luokitus oli lähes samanlainen kuin
Miettisen (2001) tekemässä tutkimuksessa, jossa hän tutki pohjoiskarjalaisten
luokanopettajien käsityksiä monikulttuurisuuskasvatuksesta. Hänen tiivistämänsä luokat olivat opettajuus, oppilas, opettaminen ja oppiminen.
Käsittelin teemoitetun ja luokitellun aineiston vielä siten, että rakensin aineistosta kokonaiskuvan. Käytin tulkinnassa apuna monikulttuurisuuskasvatuksen tutkimustietoa ja teorioita, joiden kautta pyrin saamaan ilmiölle syvyyttä ja laajuutta.
Analyysin vaiheet olen kuvannut seuraavassa kuviossa (kuvio 6), jonka
avulla hahmotetaan haastatteluanalyysin ajallista määräytymistä, haastatteluanalyysivaiheiden sijaintia tutkimuksessa ja niiden yhteyttä toisiinsa.

Aineiston
järjestäminen

Haastatteluaineistoon
tutustuminen
ja haastattelutekstien litterointi

Ensimmäinen
teemoittelu
haastattelurungon mukaisesti

Aineiston sisällön
uudelleen järjestäminen

Aineiston
uusintalukeminen ja ryhmittely. Uusien teemojen
löytäminen
aineistosta

Aineiston
tulkitseminen

Haastattelujen uusi aukikirjoittaminen, teemojen tarkentaminen ja tiivistäminen

Analyysin
syventäminen
ja synteesin
tekeminen

Kuvio 6. Teemahaastattelun analyysivaiheet Milesia ja Hubermania (1994, 92) mukaillen

Jo analyysin alkuvaiheessa huomasin, että useiden haastattelurungon teemaalueiden käsittely sivusi jollakin tavalla opettajan näkemystä kasvatuksen
luonteesta ja oppimiskäsityksestä tai ainakin sitä saattoi tulkita niin. Välillä
tuntui jopa vaikealta löytää sellaisia ajatusilmauksia, jotka liittyivät selvästi
jonkin muun teeman alle. Tämä ilmenee selvästi tulosten käsittelyssä. Kun
tuloksissa käsitellään oppimiskäsityksen osana myös opettamiskäsitystä,
tämä osuus muotoutuu tuloksista huomattavasti muita osuuksia laajemmaksi.
Kuten Siljander (1995b, 97–99) toteaa, hermeneuttinen tutkiminen on kokonaiskuvan ja yksityiskohtien välistä vuoropuhelua. Kokonaisuutta tulkitaan
yksittäisten osiensa perusteella, mutta prosessin edetessä myös kokonaisnäkemys auttaa yksityiskohtien ymmärtämisessä. Tämän tutkimuksen edetessä
huomasin, että vasta huolellinen haastatteluaineiston lukeminen uudelleen ja

Tutkimuksen tarkoitus ja sen toteuttaminen

99

uudelleen auttoi yksityiskohtien kiinnittämisessä kokonaisuuteen. Aluksi
näytti siltä, että tietyt yksityiskohdat olivat täysin irti kokonaisuudesta ja jopa
irrelevanttejakin, mutta toistuvien uudelleenlukemisten jälkeen alkoi kokonaiskuvakin hahmottua tavalla, joka on kirjattuna tähän tutkimukseen. Näkemys kokonaisuudesta kehittyi siis jatkuvasti, eli hermeneuttisen kehän
malli (Laine 2001, 35; Siljander 1988, 115–117) toteutui käytännössä.

6.4.3.3 Havaintopäiväkirjan analyysi
Havaintopäiväkirjojen purkaminen tapahtui myös sisällönanalyysiä käyttäen.
Havaintopäiväkirjan muistiinpanojen purkaminen tapahtui pääasiallisesti vasta haastatteluaineiston purkamisen jälkeen. Havaintopäiväkirja sai ikään kuin
rauhoittua, jolloin omat näkemyksenikin olivat selkeästi jäsentyneempiä ja
mieli avoimempi. Kun haastatteluaineisto oli koodattu lopullisiin teemoihin,
käytin havaintopäiväkirjan purkamisessa apuna haastatteluista muodostuneita
teemoja. Nämä teemat muodostivat päiväkirjan luokittelurungon.
Luin havaintopäiväkirjan läpi muutamia kertoja palauttaen mieleeni sinne
kirjatut tapahtumat.
Päiväkirjamerkintöjä lukiessani huomasin, että kykenin muistiinpanojeni
pohjalta palauttamaan lähes jokaisen tilanteen hyvin autenttisena mieleeni.
Toisaalta tulkintaan olisi videoinnin avulla voinut saada lisää syvyyttä.
Merkitsin havaintopäiväkirjaan väreillä eri teemoihin kuuluvia muistiinpanoja. Muistiinpanoja oli aluksi vaikea sijoittaa teema-alueiden alle, mutta
uusi lukemiskierros auttoi tiivistämistä. Jatkoin tiivistämistä niin kauan, kunnes muistiinpanojen huomiot oli sijoitettu teema-alueisiin.
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7 Tutkimuksen tulokset
7.1 Tulosten tarkastelun jaottelu
Käsittelen tässä luvussa tutkimukseni tuloksia. Esittelen tulokset tutkimusongelmien mukaisessa järjestyksessä.
Ensimmäinen tutkimusongelma käsittelee esiopetusta koskevaa ja määrittävää asiakirjapuhetta eli päiväkodin omaa esiopetuksen opetussuunnitelmaa
(1997) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet -asiakirjoja (1996;
2000). Analysoin aluksi tutkimuskohteena olevan päiväkodin esiopetuksen
opetussuunnitelman (1997) monikulttuurisuuskasvatuksen opetussisältöjä tai
niiksi tulkitsemieni sisältöjä ja tarkastelen niitä ensisijaisesti vuoden 1996
valtakunnallisten Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden näkökulmasta, koska tutkimusajankohtani aikana päiväkodissa noudatettiin vielä vuoden
1996 Esiopetuksen perusteisiin perustuvaa esiopetuksen suunnitelmaa. Tarkastelussa tuon esille myös nykyään voimassa olevat vuoden 2000 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, jotta lukija ymmärtäisi paremmin monikulttuurisuuskasvatuksessa tapahtunutta muutosta.
Tarkastelen erikseen opetussuunnitelmien yleistä ja erityistä osaa. Yleinen osa koostuu lähtökohdista, yleistavoitteista ja keskeisistä periaatteista.
Erityiseen osaan luetaan kuuluvaksi sisältöalueet.
Toinen tutkimusongelma käsittelee opettajien käsityksiä monikulttuurisuuskasvatuksesta ja perusteluita omalle toiminnalleen sekä niiden ilmenemistä opettajan toimintana ohjatussa esiopetuksessa. Käsitysten ja perusteluiden katson kuvastavan opettajien pedagogista ajattelua. Suoritan tarkastelun
vertaamalla haastatteluaineistoa havainnointiaineistoon, joka sisältää pääasiassa aamupiireihin ja oppituokioihin liittyvät havaintopäiväkirjani muistiinpanot. Tuloksissa yhdistän analyysit, jolla pyrin tuomaan näkyväksi opettajien käsitysten ja perusteluiden yhteyden opetustilanteessa tapahtuvaan toimintaan.
Opettajien käsitykset monikulttuurisuuskasvatuksesta on jaoteltu teemaalueisiin haastattelujen purkuvaiheessa. Lopullisiksi teemoiksi jäsentyivät
monikulttuurisuuskasvatus, muuhun kieli- ja kulttuuriryhmään kuuluva lapsi,
opettajuus sekä oppimis- ja opettamiskäsitys. Teemoittelua on tarkemmin
selvitetty luvussa 6.4.3.2, ja haastatteluiden alkuperäinen haastattelurunko on
liitteessä 1.
Esittelen tulokset teema-alueitten mukaisesti. Käsittelen ensin teemaalueeseen liittyvät haastatteluosuudet ja niiden jälkeen havaintopäiväkirjamerkinnät. Tämän jälkeen seuraa teemakohtainen yhteenveto.
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7.2 Monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteet ja sisällöt
päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelmassa
7.2.1 Päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelman (1997) yleinen osa
verrattuna Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (1996)
yleiseen osaan
Päiväkodin oman esiopetuksen opetussuunnitelman (1997) yleisessä osassa
kuvataan päiväkotia ympäröivää yhteisöä ja määritellään toimintaympäristö
monikulttuuriseksi seuraavalla lauseella:
”Monikulttuurisuus on tärkeä osa ympäröivää asuma-aluetta.”

Tällä ilmaisulla monikulttuurisuus tunnustetaan ympäröivän yhteisön tilaksi
ja toimintaympäristön kuvauksen kautta päiväkoti kiinnitetään selkeästi monikulttuuriseen ympäristöönsä.
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (1996, 8) lähtökohdaksi
mainitaan yleissopimukset ihmisoikeuksista ja lapsen oikeuksista. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (1996, 13) on maininta kulttuurisen monimuotoisuuden lisääntymisestä ja siitä, että esiopetuksen suunnittelussa ja
toteutuksessa on huomioitava sekä sukupuolten välisen että etnisen tasaarvon toteutuminen. Päiväkodin oman esiopetuksen opetussuunnitelman
yhtäläisyys valtakunnallisten Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden
(1996) kanssa osoittaa sen, että valtakunnallisesti tärkeänä pidettyä monikulttuurisuuskasvatuksen ottamista huomioon pidettiin tärkeänä myös päiväkodissa annettavassa esiopetuksessa. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2000, 7) ei mainita mitään erillistä lausumaa monikulttuurisesta ympäristöstä tai väestöpohjasta. Esiopetuksen katsotaan rakentuvan sellaisten kansainvälisten sopimusten ja suositusten perustalle, joilla ihmisoikeuksia pyritään vaalimaan.
Varsinaisia monikulttuurisuuskasvatuksen yleisiä tavoitteita päiväkodin
esiopetuksen opetussuunnitelman (1997) yleisessä osassa ei tuoda esille,
mutta suunnitelmassa määritellään yleinen esiopetustoiminnan perusta. Esiopetuksen perustaksi nostetaan yhteiskunnan perusarvot ja varhaiskasvatuksen arvot. Linjaus noudattelee vuoden 1996 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita, jossa varsinaisia monikulttuurisuuskasvatukseen liittyviä
yleisiä tavoitteita ei myöskään ole mainittu.
Päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelman (1997) yleisessä osassa korostetaan lapsen ainutkertaisuutta ja yksilöllisyyttä. Tämän katsotaan olevan
pohja myös itsensä tuntemiselle ja hyväksymiselle. Samalla korostetaan lapsen kulttuuri-identiteettiä, jonka katsotaan rakentuvan yhteistyössä monikult-

Tutkimuksen tulokset

103

tuurisessa yhteisössä. Yhteistyön katsotaan olevan keino myös myönteisen
suhtautumisen luomiseen muihin kulttuureihin. Sisältöinä esitetään juhlat,
perinteet ja tapakasvatus:
”Yhteiset juhlat, perinteet sekä tapakasvatus rakentavat lapsen omaa kulttuuriidentiteettiä.
Monikulttuurisessa yhteisössä toimiminen luo perustan myönteiselle suhtautumiselle muihin kulttuureihin sekä kasvattaa kansainvälisyyteen. ”

Päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelma (1997) noudattaa Esiopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden (1996) kirjauksia, jossa korostetaan lasta ainutlaatuisena yksilönä ja lapsuuden näkemistä jaksona. Vuoden 1996 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet korostavat kulttuuri-identiteetin kehittämistä erityisesti äidinkielen kautta. Vuoden 1996 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa äidinkielen merkitys ja rooli on kirjattu perusteiden yleiseen osaan. Äidinkielen asema todetaan kulttuurisesti merkittäväksi, ja oikeus
omaan kieleen ja sen kehittämiseen nähdään tärkeänä lapsen kulttuuri-identiteetin kehittymisen kannalta (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet
1996, 13). Molemmissa Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet -asiakirjoissa (1996; 2000) korostetaan lisäksi sitä, että lapsen positiivisen identiteetin rakentumisen kannalta on tärkeää, että hänen kulttuuriinsa kuuluvia
asioita arvostetaan ja että lapsi itse oppii arvostamaan oman etnisen ryhmänsä
kulttuuriperintöä. Vuoden 2000 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
korostetaan myös kulttuurisen identiteetin vahvistamista sekä ymmärryksen
lisäämistä omasta kulttuuriperinnöstä ja kulttuurien monimuotoisuudesta.
Nämä tavoitteet nivotaan kaikkiin esiopetuksen sisältöalueisiin. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 19.)

7.2.2 Päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelman (1997) erityinen osa
verrattuna Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (1996)
erityiseen osaan
Päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelman (1997) erityinen osa eroaa
kirjaustavaltaan valtakunnallisista Esiopetuksen opetussuunnitelman (1996)
perusteista. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (1996) erityisen
osan tavoitteet on asetettu oppimisympäristölle, kun taas päiväkodin omassa
esiopetuksen opetussuunnitelmassa (1997) tavoitteet on kirjattu sisältöalueittain. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (1996, 22) tavoitteena on
sellaisen innostavan oppimisympäristön luominen, jossa lapsella on mahdol-
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lisuus yhdessä toisten lasten kanssa kehittää itseään asiakirjassa lueteltujen
tavoitteiden suunnassa.
Päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelman (1997) erityisessä osassa
kulttuurikasvatus on mainittu omana sisältöalueenaan ja sen alle on kirjattu
alaotsakkeen omaisesti oma kulttuuri, vähemmistökulttuurit, kansainvälisyys
sekä uskonnollinen kasvatus, mutta tarkempia tavoitteita tai sisältöjä ei opetussuunnitelmaan ole kuvattu.
Sisältöalueet äidinkieli ja kommunikaatio sekä sosiaalinen, eettinen ja uskonnollinen kasvatus sisältävät monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteita.
Oman äidinkielen osuus on kirjattu opetussuunnitelmassa äidinkieli ja kommunikaatio -sisältöalueen alle. Äidinkielen merkitystä korostetaan omaan
kulttuuriin tutustuttaessa sekä kulttuuri-identiteettiä kehitettäessä seuraavasti:
”Kielen oppimisessa tulee lähtökohtana olla luonnollinen vuorovaikutus ja kielellinen kanssakäyminen, toisin sanoen lapsella tulee olla mahdollisuus sekä puhua
että kuulla omaa äidinkieltään. ”
”Jokaista lasta rohkaistaan kehittämään omaa äidinkieltään ja tuetaan häntä
oman kielen arvostamisessa. Kielentajun kehittämiseen liittyy myös omaan kulttuuriin tutustumista ja kasvamista. ”

Päiväkodin oman esiopetuksen opetussuunnitelman (1997) erityisen osan
niukkuus monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteiden osalta noudattaa myös
tältä osin vuoden 1996 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Vuoden 1996 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa oman äidinkielen opetuksen lähtökohdat muille kuin äidinkielenään suomea puhuville
on kirjattu perusteiden yleiseen osaan (ks. taulukko 4). Äidinkielen kehittäminen nähdään lapsen oikeudeksi ja välineeksi kohti vahvaa kulttuuri-identiteettiä. Tätä kautta mahdollistuu myös kanssakäyminen muiden kulttuurien
kanssa. Tavoitteiksi nostetaan äidinkielen käyttötaitojen vahvistaminen ja kehittäminen. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 1996, 13.)
Uusimmissa valtakunnallisissa Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2000) äidinkielen tavoitteiden ja sisältöjen määrä on lisääntynyt ja ne
määritellään erikseen äidinkielenään suomea puhuville sekä vähemmistöryhmistä saamenkielisille, romaanikielisille ja viittomakielisille. Maahanmuuttajien oman äidinkielen tavoitteet on kirjattu opetussuunnitelman perusteiden
erilliseen pykälään nro 17. Vähemmistöryhmien äidinkielen tavoitteissa korostetaan sitä, että esiopetuksen kielelliset tavoitteet ovat samat kuin muussakin esiopetuksessa. Lisäksi kunkin ryhmän kohdalle on lisätty juuri heille
tarkoitettuja lisätavoitteita, joiden päämääränä on äidinkielen taitojen lisääminen. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 17–20.)
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Päiväkodin omassa esiopetuksen opetussuunnitelmassa (1997) on sisältöalueen Sosiaalinen, eettinen ja uskonnollinen kasvatus alle on kirjattu yksi
lause, joka sisältää saman ajatuksen, joka on kirjattu myös esiopetuksen perustaan. Tavoitteena on erilaisten perheiden ja heidän vakaumustensa kunnioittaminen. Keinona tähän esille tuodaan vanhempien toivomusten huomioiminen opetusta suunniteltaessa ja toteutettaessa:
”Päiväkodissa pyritään kunnioittamaan perheiden erilaisia vakaumuksia ja huomioimaan heidän toivomuksiaan. ”

Päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelma noudattaa vuoden 1996 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden lähtökohtaa, jossa todetaan, että uskontokasvatuksessa noudatetaan perusopetuslakia (1998/628, 13§). Tämä tarkoittaa sitä, että uskonnon opetusta on järjestettävä sen uskontokunnan mukaisesti, johon oppilaiden enemmistö kuuluu. Samoin opetusta on järjestettävä vähintään kolmelle ortodoksiseen kirkkoon tai muuhun uskontokuntaan
kuuluvalle enemmistön uskonnonopetuksesta vapautetulle oppilaalle, mikäli
oppilaan huoltajat sitä vaativat. Vuoden 1996 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ei ole sisältöaluekohtaisia tavoitteita, mutta perusteiden yleisessä osassa opetuksen lähtökohtana ja tavoitteena mainitaan myös päiväkodin suunnitelmasta löytyvä lapsen ja vanhempien vakaumusten kunnioittaminen (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 1996, 13). Vuoden 1996 perusteiden sisältöalueina on mainittu sekä uskonto että etiikka, ja oppimisympäristölle asetettuina uskonnon ja etiikan tavoitteina mainitaan seuraavat:
valmiudet kohdata uskontoon liittyviä asioita, mahdollisuus tulla kuulluksi ja
huomioon otetuksi uskonnollisissa ja elämänkatsomuksellisissa kysymyksissä, myönteinen suhtautuminen toisiin ihmisiin ja kulttuureihin sekä lähimmäisenrakkauteen kasvaminen. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet
1996, 22.) Edellä luetellut tavoitteet voidaan lukea myös monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteisiin.
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2000) sisältöalueen nimenä
on Etiikka ja katsomus, jonka lähtökohtana on perustuslain 11§:n turvaama
oikeus uskonnon ja omantunnon vapauteen. Esiopetusikäisen valintaoikeutta
käyttää huoltaja.
Verrattuna vuoden 1996 esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin,
vuoden 2000 esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tavoitteet on ilmaistu selkeästi. Eettistä kasvatusta ja kulttuurista katsomuskasvatusta katsotaan sisältyvän kaikkeen toimintaan, ja se on koko ryhmälle yhteistä. Kaikille
yhteisen kulttuurisen katsomuskasvatuksen lähtökohtana on tasa-arvoinen,
hyväksyvä ja kunnioittava suhtautuminen erilaisiin vakaumuksiin ja tapoihin
(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 12).
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Uskontokasvatukselle vaihtoehtoisena tarjotaan elämänkatsomuskasvatusta lapsen huoltajan valinnan perusteella. Lasten vähäisestä määrästä tai muusta erityisestä opetuksen järjestämiseen liittyvästä hyväksyttävästä syystä
esiopetuksen järjestäjä voi päättää, ettei jonkun uskontokunnan tunnustuksen
mukaista uskonto- tai elämänkatsomustietokasvatusta järjestetä. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 12.)

7.2.3 Yhteenveto
Opetussuunnitelmien yleisten osien tarkastelussa käy ilmi, että päiväkodin
oma esiopetuksen opetussuunnitelma (1997) noudattaa lähes täysin vuoden
1996 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden sisältöä. Vuoden 1996
Esiopetuksen opetussuunnitelman peruslähtökohta on lapsen yksilöllisyyden
huomioon ottaminen ja opetussuunnitelman näkökulma on lapsikeskeinen,
mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että opetussuunnitelman on kyettävä joustamaan niin, että lapsen yksilölliset tarpeet ryhmän sisällä voidaan ottaa huomioon antamalla lapselle tarvittaessa henkilökohtaista tukea. Lausuman voidaan katsoa tarkoittavan myös muuhun kieli- ja kulttuuriryhmään kuuluvia
lapsia.
Tarkastelen seuraavassa taulukossa (taulukko 4) päiväkodin esiopetuksen
opetussuunnitelmaa (1997) ja valtakunnallisia Esiopetuksen opetussuunnitelmien perusteita (1996; 2000) monikulttuurisuuskasvatuksen yleisten tavoitteiden ja lähtökohtien osalta. Olen muotoillut tavoitelausumat opetussuunnitelmatekstin pohjalta niissä tapauksissa, kun selkeää tavoitelausumaa
ei ole ollut luettavissa.
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Taulukko 4. Päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelman (1997) ja Esiopetuksen
opetussuunnitelmien perusteiden (1996; 2000) monikulttuurisuuskasvatuksen yleiset
lähtökohdat ja tavoitteet
Päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelma 1997

Esiopetuksen
opetussuunnitelman perusteet
1996

Lähtökohdat

Monikulttuurisuus
osana ympäröivää
asuma-aluetta (toimintaympäristö monikulttuurinen)

Yhteiskunnan
lisääntynyt kulttuurinen monimuotoisuus

Kulttuurien
huomioiminen/Kulttuuriidentiteetti

1. Kulttuuriidentiteetin rakentuminen monikulttuurisessa yhteisössä

1. Kulttuuriidentiteetin rakentuminen erityisesti
oman äidinkielen
kautta

1. Esiopetus kulttuuriidentiteetin rakentumisen tukijana

2. Myönteinen suhtautuminen toisiin kulttuureihin

2. Oman kulttuurin
arvostaminen

2. Kansalliseen kulttuuriin tutustuminen

3. Myönteinen
suhtautuminen
toisiin kulttuureihin
ja niiden arvostaminen

3. Toisiin kulttuureihin tutustuminen
mahdollisuuksien
mukaan

Esiopetuksen opetussuunnitelman
perusteet 2000

Vuoden 1996 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet korostavat monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohtana yhteiskunnassa tapahtunutta kulttuurisen monimuotoisuuden lisääntymistä. Käytännössä opetussuunnitelman perusteet velvoittivat esiopetusta antavia yksiköitä huolehtimaan sukupuolten
välisen ja etnisen tasa-arvon toteutumisesta. Päiväkodin esiopetuksen suunnitelmassa (1997) kulttuurinen monimuotoisuus ilmaistaan kuvaamalla päiväkodin toimintaympäristöä monikulttuuriseksi. Vuoden 2000 Esiopetuksen
opetussuunnitelman perusteissa asiaa ei millään erillisellä ilmaisulla tuoda
esille.
Sekä vuoden 1996 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet että vuoden 1997 päiväkodin esiopetuksen suunnitelma painottavat monikulttuurisen
yhteisön merkitystä lapsen kulttuuri-identiteetin kehittymiselle. Molemmissa
asiakirjoissa nähdään kulttuuri-identiteetin kehittyvän parhaiten suvaitsevassa
ja toisia kulttuureita arvostavassa yhteisössä, jossa myös lapsen omaa kulttuuria ja äidinkieltä arvostetaan. Kun vuoden 1996 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet painottavat äidinkielen merkitystä erityisesti kulttuuriidentiteetin kehittymisessä, niin vuoden 2000 Esiopetuksen opetussuunnitel-
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man perusteet lähtevät siitä, että koko esiopetus tukee kulttuuri-identiteettiä
ja sen suotuisaa kehittymistä.
Päiväkotia ympäröivä asuma-alue muodostui jo 1990-luvun loppupuolella
selkeästi monikulttuuriseksi asuma-alueeksi, mikä on otettu huomioon päiväkodissa järjestettävän esiopetuksen lähtökohtana. Monikulttuurisesta toimintaympäristöstään huolimatta suunnitelman erityinen osa sisältää niukasti monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä. Toisaalta päiväkodin esiopetuksen suunnitelman monikulttuurisuuskasvatusta koskevien sisältöjen ja
tavoitteiden vähäinen määrä edustaa samaa linjaa kuin vuoden 1996 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet.
Päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelman (1997) erityisen osan kirjaustapa poikkeaa Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista (1996). Päiväkodin suunnitelmassa erityisen osan tavoitteet on esitetty sisältöalueittain,
kun taas Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (1996) tavoitteet on
asetettu oppimisympäristölle.
Seuraavassa taulukossa (taulukko 5) on yhteenveto monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteita sisältävistä sisältöalueista. Monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä esiintyy oman äidinkielen, uskonnon ja etiikan
sekä toisen kielen oppimäärän sisältöalueilla. Taulukossa verrataan vuoden
1997 päiväkodin esiopetuksen suunnitelmassa esiintyviä monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteita vuosien 1996 ja 2000 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteisiin. Tavoitelausumat
on muotoiltu opetussuunnitelmatekstin pohjalta niissä tapauksissa, kun selkeää tavoitelausumaa ei ole ollut luettavissa.
Taulukko 5. Päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelman (1997) ja Esiopetuksen
opetussuunnitelmien perusteiden (1996; 2000) erityisen osan monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteita sisältävien sisältöalueiden tavoitelausumat.
SA = sisältöalue, T = tavoite
Sisältöalue

Päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelma 1997

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 1996

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet
2000

Oma
äidinkieli

SA: Äidinkieli ja
kommunikaatio

SA: Kieli ja kommunikaatio

SA: Kieli ja vuorovaikutus

T: Mahdollisuus puhua
ja kuulla omaa äidinkieltään.
T: Oman äidinkielen
kehittäminen ja kielen
arvostaminen.

T: Kielenkäyttötaitojen
vahvistaminen ja
kehittäminen.
T: Kulttuuriidentiteetin kehittäminen.

T: Ajattelun kehittyminen.
T: Itsetunnon ja persoonallisuuden ehyt kasvu.
T: Kielenkäyttötaitojen
vahvistaminen.
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Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 1996

T. Omaan kulttuuriin
tutustuminen.

Eettinen ja
uskonnollinen
kasvatus

SA: Sosiaalinen,
eettinen ja uskonnollinen kasvatus
T: Perheiden vakaumuksien kunnioittaminen ja vakaumukseen liittyvien toiveiden huomioon ottaminen.

Kulttuurikasvatus

Suomi
toisena
kielenä
-opetus

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet
2000
T: Oman kulttuuriperinteen säilyttäminen mm.
satu- ja tarinaperinteen
avulla.

SA: Uskonto, etiikka

SA: Etiikka ja katsomus

T: Lapsen ja vanhempien vakaumusten
kunnioittaminen.
T: Valmiudet kohdata
uskontoon liittyviä
asioita
T: Mahdollisuus tulla
kuulluksi ja huomioon
otetuksi uskonnollisissa ja elämänkatsomuksellisissa kysymyksissä.
T: Myönteinen suhtautuminen toisiin ihmisiin ja kulttuureihin.
T: Lähimmäisenrakkauteen kasvaminen.

T: Katsomuksellisen ajattelun kehittyminen katsomuksellisissa elämänkysymyksissä. (kulttuurinen katsomuskasvatus)
T: Oman katsomuksen
sekä muiden lapsiryhmässä edustettuina olevien
uskontojen ja vakaumusten tapoihin tutustuminen.
(kulttuurinen katsomuskasvatus)
T: Oman kotiseudun
kulttuuriperinnön arvostaminen. (kulttuurinen
katsomuskasvatus)
T: Mahdollisuus kohdata
uskontoon liittyviä asioita
ja tutustua uskonnollisiin
juhliin. (uskonto)
T: Mahdollisuus tutustua
oman uskonnon keskeisiin sisältöihin.(uskonto)
T: Valmius kohdata kulttuuri-identiteettiin liittyviä vakaumuksellisia
kysymyksiä. (elämänkatsomustieto)

SA: Oma kulttuuri,
vähemmistökulttuurit,
kansainvälisyys, uskonnollinen kasvatus
SA: Suomi/ruotsi toisena
kielenä
T: Toimivan suomen/
ruotsin kielen taito kaikilla osa-alueilla perusopetuksen aikana.
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Vuoden 1996 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden erityisessä osassa ainoastaan äidinkieleen, uskontoon ja etiikkaan sisältyy monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteita. Oman äidinkielen opetuksen lähtökohdat on
kirjattu perusteiden yleiseen osaan, ja äidinkielen opetuksen todetaan olevan
sekä lapsen kielen kehityksen että kulttuuri-identiteetin kehittymisen kannalta
merkittävä asia. Perusteet painottavat myös lapsen oikeutta kehittää omaa
äidinkieltään. Samaa korostetaan päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelmassa (1997), johon on kirjattu tavoite mahdollisuuden antamisesta oman
äidinkielen kuulemiseen ja puhumiseen. Vuoden 2000 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat edenneet tavoitteiden ja sisältöjen konkretisoinnissa, ja perusteissa mainitaan muun muassa oman kulttuurin tarinaperinteeseen ja satuihin tutustuminen. Vuoden 2000 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa äidinkielen tavoitteet on kirjattu erikseen asiakirjassa mainittujen vähemmistöryhmien kohdalle. Ainoastaan maahanmuuttajat on käsitelty yhtenä kokonaisuutena.
Uskonnon ja etiikan opetuksen tavoitteita ja sisältöjä löytyy sekä vuoden
1996 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista että vuoden 1997 päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelmasta. Opetussuunnitelman perusteissa
(1996) lähtökohdaksi nostetaan perheiden vakaumuksien kunnioittaminen ja
tämä sama määritelmä näkyy myös päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelmassa (1997). Päiväkodin opetussuunnitelmassa lausumaa on konkretisoitu
siten, että siihen on liitetty velvoite perheiden toiveiden kuuntelemisesta. Uusimmissa Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2000) katsomustavoitteiden määrä on kasvanut osittain siitä syystä, että tavoitteet on yhtäältä
asetettu kulttuuriselle katsomuskasvatukselle, joka on tarkoitettu kaikille, ja
toisaalta uskonnolle ja elämänkatsomustiedolle.
Suomi toisena kielenä -opetusta ei päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelmassa ole mainittu, mutta sitä ei myöskään mainita vuoden 1996 esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Esiopetuksen opetussuunnitelman
perusteissa (2000) mainitaan, että toisen kielen opetusta tulisi tapahtua sekä
ohjauksessa että luonnollisissa viestintätilanteissa lasten ja aikuisten kanssa.
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7.3 Opettajien käsitykset monikulttuurisuuskasvatuksesta ja
niiden ilmeneminen opettajan toimintana monikulttuurisen
ryhmän esiopetuksessa
7.3.1 Käsitykset monikulttuurisuuskasvatuksesta
7.3.1.1 Monikulttuurisuuskasvatuskäsitteen määrittelyä
Käsittelen seuraavaksi opettajien monikulttuurisuusajattelun kolmea osaaluetta. Kuvaan ensin opettajien määrittelyitä monikulttuurisuudesta ja monikulttuurisuuskasvatuksesta. Sen jälkeen opettajat perustelevat omia lähtökohtiaan ja tavoitteitaan monikulttuurisuuskasvatukselle. Kolmanneksi tarkastelen heidän käsityksiään siitä, millaisia sisältöjä monikulttuurisuuskasvatukseen kuuluu.
Kun haastattelussa siirryttiin virittelykysymyksistä varsinaiseen haastatteluosuuteen, pyysin opettajia ensin määrittelemään käsitettä monikulttuurisuus
ilman varsinaista kasvatuskontekstia. Tehtävä osoittautui vaikeaksi, sillä
monikulttuurisuus ja monikulttuurisuuskasvatus olivat lähes jokaiselle opettajalle uusi näkökulma, ja kasvatuskontekstin puuttuminen vaikeutti pohdiskelua. Pohdiskeluunsa he joutuivatkin väistämättä hakemaan apua jostakin
tutuksi kokemastaan tilanteesta tai tapahtumasta:
• Mun mielestä se tarkoittaa sitä, että yhteisö koostuu monenlaisista eri kulttuureista, eri uskonnoista, eri maista ja periaattessahan se tarkoittaa, että mutta
niin monenlaisia kulttuureja on näissä suomalaisissakin. (C)
• Hyvä kysymys… Ei se ainakaan ole sitä, että tutustutaan vain vieraisiin kulttuureihin. Jos vanhemmat on niinku…niinku eri kulttuureista, voi siitä taas seurata
monikulttuurisuutta. (D)

Kun monikulttuurisuuskäsite laajennettiin koskemaan käytännön kasvatustilanteita, ottivat opettajat automaattisesti huomioon kokemuksensa ja käsityksensä sekä sen, miten monikulttuurisuuskasvatusta toteutettiin heidän päiväkodissaan. Varsinaisista esiopetustilanteista irrallaan tehdyissä haastatteluissa
ja vapaammissa tilanteissa käydyissä keskusteluissa opettajat toivat esille positiivisen suhtautumistavan monikulttuurisuuteen ja monikulttuurisuuskasvatukseen.
• Monikulttuurisuus… siihen liittyy monta eri asiaa. Siihen kuuluu kieli, eri tavat,
uskonto, ympäristö esimerkiks näitä asioita. Ja monikulttuurisuus on rikkaus.
(B)
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• Monikulttuurisuus päiväkodissa on semmosta huomioonottamista ja yhteisen
sävelen löytämistä niin, että jokainen pystyy oleen yksilönä siinä yhteisössä. (B)

Opettajat hakivat monikulttuurisuuskasvatuskäsitteelle sisältöä vertaamalla
monikulttuurisuuskasvatusta muun muassa yksikulttuurisen suomalaislapsiryhmän kasvatukseen ja opetukseen. Tällöin suomalaislapsiryhmän kasvatuksesta käytettiin ilmaisua ”normaalien” lasten kasvatus. Monikulttuurisuuskasvatuksen vertaaminen ”normaalien” lasten opettamiseen ei kuitenkaan välttämättä ollut negatiivinen ilmaisu, vaan sillä ilmaistiin tieto siitä, että kysymyksessä on erilainen tilanne kuin aikaisemmat esiopetuskokemukset. Normaalikäsitettä käytettiin myös sen vuoksi, että ei löydetty muuta sanaa kuvaamaan
yksinomaan suomea äidinkielenään puhuvaa ja lähes samanlaisesta kulttuuritaustasta tulevaa suomalaislasten ryhmää. Toisaalta monikulttuurisuuskasvatusta verrattiin myös erityiskasvatukseen. Yhteys erityiskasvatukseen nähtiin
siinä, että molempien ryhmien kasvatuksessa tarvitaan erilaisia ja erityisiäkin
toimenpiteitä.
• En mä koe sitä sen työläämmäksi kuin normaaleidenkaan lasten opetusta (B)
• Oon kysyny mun ryhmän ulkopuolelta, esimerkiks tuolta erityisryhmästä neuvoja, koska meillä on kuitenkin paljon tämmöisiä erityistä hoitoa ja kasvatusta
tarvitsevaa lasta (C)

7.3.1.2 Monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohdat ja tavoitteet
Opettajat ilmaisivat lähtökohtiaan ja tavoitteitaan monikulttuurisen ryhmän
kasvattamisesta samalla, kun he määrittelivät monikulttuurisuuskasvatuksen
käsitettä. Näkemys monikulttuurisen ryhmän kasvatustoiminnasta tuli kuitenkin korostetusti esille sellaisissa kysymyksissä, jossa sivuttiin toiminnan
suunnittelua, toteuttamista ja arviointia eli keskusteltiin konkreettisista toiminnoista.
Yhtäältä monikulttuurisuuskasvatuksen tarvetta ei tunnistettu, vaan kasvatuksen lähtökohdaksi nähtiin niin sanottu suomalaislapsille toteutettava esiopetus. Toisaalta monikulttuurisuuskasvatuksen ajateltiin koskevan joukkona
maahanmuuttajia. Monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohtana korostettiin
myös segregoivaa mallia, jota perusteltiin suomen kielen taitotasolla. Yksikulttuuriset näkökulmat nousivat voimakkaasi esille erityisesti kahden opettajan puheessa:
• En mä tiedä, pitäiskö se jollakin tavalla näkyä toteutettavassa esiopetuksessa,
että se olis jollakin tavalla erilaista maahanmuuttajille, että eihän koulussakaan ala-asteella, opetushan on sama kaikille. (D)
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• Kyllähän niitä tietysti laitetaankin niitä myös kouluissakin niinku omille luokille
ja näin ja se on mun mielestä ihan mielekästä, että tavallaan niinku miettii, mikä on järkevää, että ettei niinku väkipakolla pistetä niinku jos ei oo niinku edellytyksiä olla olla niinku esimerkiks suomen kielessä siinä ryhmässä. (A)

Opettajat toivat esille paljon monikulttuurisia näkökulmia keskusteltaessa
monikulttuurisuuskasvatuksesta ilman konkretiaa, mutta yksikulttuurinen näkökulma voimistui erityisesti yhden opettajan puheessa käsiteltäessä käytännön toimintaa. Yksikulttuurisen näkökulman mukaan lasten toiminta suunnitellaan ja toteutetaan valtakulttuurin ehdoilla käyttäen kaikille samoja tavoitteita ja sisältöjä.
• En näe sitä, että opetuksen pitäisi kovasti erota siitä, mitä se on muillekin varsinkaan niissä asioissa, jotka eivät liity uskontoon. Etuoikeus on saada oman
kielen ja kulttuurin opetusta (D).
• Jotenkin mulla on sellanen idea tai näkökanta, että … tota pitääks sitä edes …
jos ajatellaan jotakin sisältöjä, niin erikseen muokata niitä. Okei, eri asia on
tietenkin uskontoon liittyvät asiat. (D)

Yksikulttuurinen näkökulma tuli esille myös ajattelussa siitä, minkä näkee
olevan lasten oikeudenmukaista kohtelua. Kasvatusta ja opetusta suunniteltaessa ja toteutettaessa ei lasten taustojen ottamista huomioon nähty merkityksellisinä. Taustat ikään kuin tehtiin ”näkymättömiksi”. Lasten erojen näkemistä vältettiin, koska sen katsottiin olevan tasa-arvoinen ja reilu menettelytapa.
• Kaikkia pitäisi kohdella samalla tavalla eli pitäis olla tasa-arvoisia. Ei kohtelua rodun tai uskonnon perusteella. (D)
• Kyl mulla on niinku sellanen johtoajatus, että tavallaan maahanmuuttajalapsia
kohdellaan mahdollisimman samalla tavalla kuin suomalaisiakin lapsia. (D)
• Me ei tehdä mitään eroa siihen, miten kohtaa niitä lapsia tai millä tavalla. (A)

Lasten taustojen ”näkymättömyys” tai niiden huomiotta jättäminen korostui
erityisesti niiden opettajien puheissa, jotka eivät nähneet eriyttämistä tarpeellisena. He kokivat tärkeäksi opettaa lapsille hyvät opetussuunnitelman mukaiset perustaidot, joilla lapset selviäisivät koulun alkaessa. Opettamisella
tarkoitettiin samojen sisältöjen käymistä läpi kaikkien kanssa samalla tavalla.
Ongelmana koettiin se, että normaalit päiväkodin toimintaan liittyvät rutiinit
ja oppituokiot saattoivat vaikeutua, kun ryhmässä oli suomen kieltä huonosti
taitavia ja kulttuuria huonosti ”lukevia”.
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• Tyhmäähän se on yleistää, mutta tän ryhmän opettaminen on keskimäärin työlästä ja vie enemmän energiaa. (D)

Vaikka kahden opettajan lähtökohtana oli perusrutiinien säilyttäminen ja
opettaminen ”niin kuin aikaisemminkin”, tuli suvaitsevaisuusnäkökulma heidän puheessaan näkyviin. Suvaitsevaisuuskasvatus koettiin kaikille lapsille
merkityksellisenä, mikä monikulttuurisessa ryhmässä ehkä luonnostaan nousee yhtenä kasvatuksen peruslähtökohtana esille:
• Että kaikki kukat saa kukkia, että silleen, että maailmaan mahtuu niin monenlaista, että kaikkia pitää kunnioittaa semmoisina kun on ja et siinäkin mun mielestä tulee se ihmisen kunnioitus, että pitää niinku hyväksyä ja kunnioittaa vakaumuksia, mutta tietysti sillä lailla, että ei saa sitten loukata ketään muuta.
Kouluun lähtijöille oleellista on se, että ne oppivat hyvät käytöstavat ja oppivat
huomioimaan toiset ja suvaitsevaisuutta. (A)

Havaintopäiväkirjan muistiinpanojen perusteella yksikulttuuriset näkemykset
opetuksen lähtökohtina tulivat esille myös esiopetuksen käytännön toteuttamisessa. Tasa-arvoisuus käsitettiin samanlaisuutena tai tasapäistämisenä. Oppituokiot olivat pääsääntöisesti hyvin suunniteltuja, toiminta motivoivaa ja
monipuolista, mutta oppituokioiden sisältö oli suunniteltu suomen kieltä ja
kulttuuria taitavien lasten näkökulmasta.
Opetusta ei eriytetty lasten taustojen ja tarpeiden perusteella, mutta jokaiselle pyrittiin tarvittaessa antamaan yksilöllistä ohjausta. Lasten kielellisiin
tarpeisiin liittyvää eriyttämistä toteutettiin jonkin verran päivälevolla luettavan sadun valinnassa. Maahanmuuttajalapset ja kaksi erityislasta nukkuivat
päivälevon omassa tilassaan, ja heille luettiin eri satu kuin muulle ryhmälle.
Heille luettava satu oli lyhyempi ja sanastoltaan helpompi.

7.3.1.3 Monikulttuurisuuskasvatuksen sisällöt
Opettajat mielsivät erityisiksi monikulttuurisuuskasvatuksen sisällöiksi oman
uskonnon, oman äidinkielen ja toisen kielen (S2). Nämä sisällöt hyväksyttiin
osana muuhun kieli- ja kulttuuriryhmään kuuluvien lasten opetusta, mutta niiden yhteyttä muun lapsiryhmän opetukseen ei otettu huomioon. Toisen kielen
ja oman äidinkielen opetus nähtiin ”muiden” opetuksena, josta myös huolehtivat muut opettajat. Se siis huomioitiin osana muuhun kieli- ja kulttuuriryhmään kuuluvan lapsen opetusta, mutta sitä ei luettu omaan toimintaan kuuluvaksi. (Ks. Nieto 2003.)
Kulttuurien opettaminen nähtiin oman uskonnon ja oman kielen opettajien tehtäväksi sekä kodeissa tapahtuvana toimintana. Opettajat kokivat itse
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olevansa pääsääntöisesti suomalaisen kulttuurin välittäjiä ja koulussa tarvittavien valmiuksien opettajia.
Päiväkodissa annettiin oman kielen opetusta somalikielessä, ja opetus tapahtui pääsääntöisesti erillisessä ryhmässä. Muita oman äidinkielen ryhmiä ei
ollut. Vuoden 2002 alusta päiväkotiin saatiin myös suomi toisena kielenä opettaja (S2), joka kävi opettamassa esiopetusryhmää kerran viikossa. Opetus
tapahtui pääasiallisesti omassa tilassa, mutta joskus S2-opettaja oli mukana
koko ryhmän opetustuokioissa ja tuki suomen kieltä puutteellisesti taitavia
muun opetuksen ohessa.
• Meillä on tuota semmonen somalinkielinen opettaja täällä päiväkodissa käytettävissä, joka pitää näitä lapsia aina yhden aamupäivän. Se on yksi tärkee juttu,
mikä me suunnitellaan, että he on aina joka viikko siellä tän somaliopettajan
luona. (B)
• Se, että somalikielen opettaja on täällä ja suomi toisena kielenä opettaja käy.
Varmaan molemmista on ollut apua lapsille. (D)
• Että tuota, mitä mä oo kuullu esierkiksi tää meidän somaliopettaja, kuka käy
näitä meidän somalilapsia opettamassa, niin tää kolmen lapsen ryhmä toimii
ihan eri lailla, pitkäjänteisesti ja jaksaa keskittyä, kun on omavärinen opettaja
siinä tilanteessa ja joka kenties ymmärtää joitakin asioita vähän toiselta kantilta kuin oman ryhmän ope. Kun ajattelen asiaa lasten kannalta, niin somaliopettaja vaikuttaa hyvältä ratkaisulta. Lapset jaksavat tehdä töitä hänen kanssaan
keskittyneesti tosi pitkään. (D)
• Meillä huomioidaan monikulttuurisuutta sillä tavalla, että meillähän on tää
somalikielen opettaja, joka opettaa esiopetusta somalian kielellä ja myös sitä
somalian kulttuuria. (C)

Opettajien puheesta kuvastui selkeä arvostus somalikielen opettajaa kohtaan
ja ymmärrys oman kielen merkityksestä lapsen kehityksen ja muun oppimisen kannalta. Erittäin tärkeänä nähtiin omaa kieltä ja kulttuuria edustavan
roolimallin merkitys, samoin oman äidinkielen käyttämisen mahdollistuminen muulloinkin kuin vain opetus-oppimistilanteissa:
• Kyl se varmaan … oikeen ku aattelee … et somalikielen opettajan kanssa jaksavat puoltoista tuntiakin tehdä työtä. Vaikka en oo päässy näkemään… Kyl ne
selvästi keskittyy paljon paremmin. Mun mielestä on hyvä, että meillä on omalla kielellä tapahtuvaa opetusta myöskin. Ei kaikki tarvitse olla sellaista, että
harjoitellaan kirjaimia ja numeroita, vaan että muualla kuin kotiympäristössä
keskustellaan asioista. Kuitenkin se kieli on arkikieltä ja puhekieltä ja varmasti
ajatus juoksee eri tavalla, kun saa puhua omalla kielellä. (D)
• Jos jostakin on alkanut ajattelemaan toisin, niin kyl niinku mä arvostan tosi
paljo niinku opetusta, jossa on oman kansalaisuuden aikuinen. Kyl mä näkisin,
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et se auttaa tosi paljon. Somalikielen opettajalla on sellainen selkeä pedagoginen ote tossa hommassa. Se on ihan eri asia, kuin että olis somalikielinen siivooja (D)

Uskonnon opetuksessa kotien edustamat vakaumukset otettiin huomioon itsestäänselvyytenä. Lasten huoltajilta oli selvitetty mahdollisia rajoituksia tai
toiveita erilaisiin päiväkodissa järjestettäviin toimintoihin tai tilanteisiin osallistumiseen.
• Ainoo, jos on jotakin heidän uskontoonsa liittyviä asioita, mihin ei saa osallistua. Ne on pakko huomioida. (C)

Muita esiopetuksen sisältöalueita opetettiin eri kulttuuri- ja kieliryhmien lapsille samalla tavalla kuin muillekin. Opettajat tiedostivat osittain sen, että monikulttuurisuuskasvatus on jotakin muuta kuin yksikulttuurisen suomalaislapsiryhmän kasvatus, mutta asia unohtui opetusta suunniteltaessa. Monikulttuurisuuskasvatuksen ymmärtäminen jokapäiväisenä ja kaikille kuuluvana opetuksena oli opettajille outo ajatus, joten opetusta toteutettiin samalla tavalla
kuin yksikulttuurisen lapsiryhmän kanssa. Yleensä kaikille lapsille suunniteltiin teetettäväksi ja opetettavaksi samat asiat. Opetusta yritettiin eriyttää ja
yksilöllistää pienryhmätyöskentelyä käyttämällä, mutta yksilöllisyyden huomioimista esimerkiksi sisältöjen eriyttämisen kautta ei oppimisen kannalta
nähty merkittäväksi tekijäksi.
• Kun on joku toiminta esim. joku matematiikkatuokio, niin se tuokio vedetään
niin, että esimerkiks nää maahanmuuttajat on laitettu eri ryhmiin niin, että niit
pystyy henkilökohtaisesti ohjaamaan ja yleensä on pienryhmätyöskentelyä, jotta
he saa sitte vielä enemmän sitä yksilöllistä opetusta. (B)

Havaintojeni mukaan opetus eriytyi selkeimmin uskontokasvatuksessa. Olin
paikalla kolme kertaa, kun evankelisluterilaisen seurakunnan edustajat vierailivat päiväkodissa. Tilaisuuksiin osallistuivat evankelisluterilaiseen seurakuntaan kuuluvat ja parilla kerralla myös ortodoksiseurakuntaan kuuluva lapsi.
Ryhmän muita uskontoja edustavat (muslimit) saivat muuta opetusta, mutta
eivät kuitenkaan oman uskontonsa opetusta. Lähinnä kyse oli erilaisten tehtävien tekemisestä tai leikkimisestä ja pelaamisesta. Somalikielisten muslimilasten kohdalla muu ohjelma tarkoitti aina oman kielen opetusta, sillä seurakunnan vierailupäivänä eli perjantaina myös somalikielen opettaja oli paikalla.
Seurasin somalikielen opetusta kaksi kertaa. Somalikielen opettaja oli Italiassa koulutuksensa saanut pätevä Montessori-opettaja. Opettajan työskentelytapa poikkesi muiden opettajien tavasta siinä mielessä, että opetus oli jatku-
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vaa keskustelua lasten kanssa. Keskustelu kulki vapaasti eikä lasten ei tarvinnut viitata ja odottaa vastausvuoroa. Jos yhtäaikaista puhumista ilmeni liikaa,
opettaja ohjasi tilannetta. Lapset jaksoivat keskittyä kuuntelemiseen, toimintaan ja tehtävien tekemiseen selvästi pitempiä ajanjaksoja kuin omassa suuremmassa ryhmässä ollessaan. Opetuksessaan somalikielen opettaja otti esille
tuokioittensa kannalta keskeisiä käsitteitä myös suomen kielellä, jotta lapset
oppisivat käsitteiden vastaavuudet molemmilla kielillä. Hän vertaili somalin
ja suomen kieltä ja opetti samalla myös uusia käsitteitä. Hän vaihteli työtapoja ja eriytti toimintaa pienryhmän sisällä. Yhdellä lapsella saattoi olla matematiikkaan liittyviä harjoituksia ja jollakin toisella kielellisiä harjoituksia
esimerkiksi pelin avulla.
Ryhmän opettajat pyysivät apua somalikielen opettajalta sellaisissa tilanteissa, joissa somalinkielisille lapsille piti selittää jotakin sellaista, mitä he eivät ehkä ymmärtäneet suomen kielellä. Somalikielen opettajaa käytettiin
myös kanavana lasten vanhempiin, kun vanhemmilta tiedusteltiin toimintaan
tai toimintaan osallistumiseen liittyviä periaatteita. Hän käänsi muun muassa
vanhemmille menevät kirjeet somalikielelle.
Suomi toisena kielenä -opettajan opetusta oli tarkoitus suunnata lapsille,
joiden äidinkieli oli jokin muu kuin suomi tai ruotsi tai jonka kotona jompikumpi vanhemmista puhui äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia.
Opetus tapahtui omassa tilassaan kerran viikossa, ja ryhmän koostumus vaihteli. Samanaikaisopetusta muun ryhmän kanssa ei ollut yhtään kertaa havaintopäivieni aikana, mutta opettajat kertoivat somaliopettajan ja S2-opettajan
olleen joskus muun ryhmän tunneilla mukana.
S2-opettajan ryhmässä opiskeli myös täysin suomenkielisiä lapsia, mutta
kaikki maahanmuuttajataustaiset lapset eivät ryhmään kuuluneet. Kysyessäni
opettajilta perusteluita ryhmäjaolle, sain vastaukseksi, että kaikki maahanmuuttajataustaiset lapset eivät tarvitse
S2-opetusta, kun taas S2-opetus on tarpeellista joillekin kielellisesti heikoille suomalaislapsille.

7.3.1.4 Yhteenveto
Opettajat määrittelivät monikulttuurisuuden lähinnä yhteisössä vallitsevaksi
tilaksi, eri ihmisryhmien tavaksi elää ja käyttäytyä. Käsiteltäessä monikulttuurisuutta käsitteenä, irrallaan kasvatuksen ja opetuksen käytänteistä, jokainen haastateltava toi esille monikulttuurisuutta ja monikulttuurisuuskasvatusta myönteisesti kuvaavia asioita. Sellaisia olivat muun muassa yksilöllisyyden huomioiminen, toisen kunnioittaminen, lapsen taustojen ja tarpeiden huomioiminen ja myönteinen suhtautuminen muihin kulttuureihin ja uskontoihin.
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Opettajien yksikulttuuriset lähtökohdat tulivat esille sellaisissa tilanteissa,
joissa sivuttiin opettamisen käytänteitä: suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. Monikulttuurisuuskasvatus liitettiin selkeimmin maahanmuuttajataustaisiin lapsiin ja monikulttuurisuuskasvatukseen liitettävien käytännön toimintojen tai opetussisältöjen ajateltiin koskevan vain heitä. Verrattaessa monikulttuurista ryhmää niin sanottuun yksikulttuuriseen suomalaislasten ryhmään,
käytettiin yksikulttuurisesta ryhmästä nimitystä ”normaali”.
Monikulttuurisuuskasvatuksen sisältöihin opettajat lukivat kuuluviksi
oman äidinkielen ja toisen kielen opettamisen sekä oman uskonnon opettamisen. Lasten monikulttuuristen taustojen huomioimiseen oppimisen näkökulmasta haettiin ratkaisuja lähinnä opetustilanteiden organisoinnin kautta. Opeteltavan sisällön tai tavoitteiden eriyttämistä ei nähty tilanteita helpottavana
tekijänä tai sitä ei osattu ottaa huomioon. Kaikille tarjottiin opeteltavaksi
samoja sisältöjä samojen tavoitteiden mukaisesti.
Monikulttuurisuuskasvatuksesta huolehtivat käytännössä jotkut muut (somalikielen opettaja ja S2-opettaja) kuin ryhmän varsinaiset aikuiset, eikä
muiden opettajien antama opetus liittynyt ryhmässä käsiteltävänä olevaan asiaan tai toimintaan. Monikulttuurisuuskasvatuksen haasteisiin koettiin vastatuksi ja tilanne hoidetuksi, kun lapsille oli järjestetty oman äidinkielen (somalikieli) opetusta tai ohjattua suomi toisena kielenä -opetusta (S2-opetus). Päiväkodissa annettiin uskontokasvatusta vain evankelisluterilaiseen kirkkoon
kuuluville lapsille. Käytännössä siitä huolehti seurakunta muutaman kerran
lukukaudessa.
Opettajat arvostivat somaliopettajan työtä, ja he ymmärsivät samaan etniseen ryhmään kuuluvan aikuisen positiivisen merkityksen lasten identiteetin
kehittymisen kannalta. Opettajat kokivat myös eriyttävänsä opetusta somalikielen ja suomi toisena kielenä -opettajan avulla.

7.3.2 Käsitykset muihin kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvista lapsista
7.3.2.1 Kieli lapsen määrittäjänä
Haastatteluissa kävi ilmi, että kieli ja kielitaito koettiin vaikeaksi käsitellä,
vaikka se nousi muita puheenaiheita enemmän esille oppilaista keskusteltaessa. Lähes jokaisen teeman kohdalla keskustelu kulminoitui kieleen ja kielitaidon puutteeseen. Opettajat viittasivat lähes yksinomaan toisen kielen taitoon
puhuttaessa lapsen oppimisesta tai siinä ilmenneistä ongelmista, vaikka heillä
ei ollut kovin selkeää käsitystä lasten toisen kielen taidoista. Puutteellinen
kielitaito oli helppo havaita ja sillä selitettiin ongelmia, myös käyttäytymiseen liittyviä ongelmia. Opettajat ymmärsivät, että puutteellinen toisen kielen
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taito tulisi ottaa huomioon ohjattua toimintaa suunniteltaessa ja itse toiminnassa, mutta heiltä puuttuivat keinot asian toteuttamiseksi. Ratkaisuja etsittiin
ajatuksen tasolla segregoidusta mallista, mutta toisaalta esille tuotiin myös se,
että maahanmuuttajalasten toisen kielen kehittymisen sekä sosialisaation kannalta sekaryhmiä tulisi suosia.
• somalilasten kielenkehityksen kannalta se on kuitenkin aika oleellisen tärkeetä,
että ne leikkis suomenkielisten lasten kanssa. (C)
• Tietenki se on niinku periaate, että ne tulee olla samassa ryhmässä ja tietenkin
pitää ollakin, koska jos ne Suomeen jäävät ja täällä elävät, totta kai yhessä pitää olla. (A)

Koska opettajat luokittelivat maahanmuuttajataustaisia lapsia usein suomen
kielen taidon perusteella, kysyin tarkemmin lasten suomen kielen osaamisesta. Kaksi opettajaa ei halunnut määritellä tarkemmin lasten kielitaitoa, mutta
toiset kaksi toivat esille näkemyksensä joidenkin maahanmuuttajataustaisten
lasten toisen kielen taidosta ja tilanteesta. Tässä tilanteessa opettajat eivät käsitelleet somalilapsia, vaan puhuivat muista maahanmuuttajataustaisista lapsista. Seuraavissa esimerkeissä esiintyvien lasten nimet on muutettu:
• Leila nyt on sellanen, jonka kohdalla miettii aina, et onks se mukana vai ei?(D)
• Leilalla on loistava sen oman kielen taito, mikä hänellä on. Hän vain puhuu hyvin vähäsen, mut se, minkä on tähän mennessä on oppinu, niin hyvin puhuu ja
osaa lukea ja kirjoittaa. (C)
• Maria… ei se nyt oo mun mielestä ongelma, että se taivuttaa verbejä väärin tai
käyttää vääriä sijamuotoja. (D)
• Maria tarvii paljon tukea ja se joutuu konflikteihin sen takia, että ei tarvi tai ei
osaa käyttää kieltä eikä tule ymmärretyksi. (C)
• Kemalilla on suurin piirtein – tuota - kieli hallussa, että on semmosia pieniä
ääntämisvirheitä. (C)

Myös useat opettajien vaikeiksi kokemat opetustilanteet kulminoituivat suomen kieleen ja lasten kielitaidon puutteellisuus nousi haasteeksi henkilökunnan ammattitaidolle. Opettajat olivat heränneet talven aikana pohtimaan
omaa kielenkäyttöään ja sitä, miten heidän oma kielenkäyttönsä vaikuttaa
lapsiin ja mitä he voisivat tehdä vuorovaikutuksen parantamiseksi ja ymmärtämisen helpottamiseksi. Opettajat olivat huomanneet muun muassa sen, että
he puhuivat liikaa ja antoivat liian useita ohjeita yhtä aikaa, jolloin suomen
kieltä vähemmän osaavat lapset eivät ymmärtäneet toimintaohjeita.
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• Ehkä erityispiirteenä se, että vielä enemmän pitäs niinku käydä ihan niiku suomen kielen käsitteistöä, niinku yläkäsite alakäsite läpi. Et ne lapset oppis ne
ihan perusjutut, ne maahanmuuttajalapset. (B)
• Ehkä tulee kiinnitettyä enemmän omaan ulosantiinsa. (D)
• Koetan yksinkertaistaa lauseita tai muuta sellasta. Pitää olla tarkempi, et ei voi
silleen niinkun tokaista, et tehdään näin ja näin, vaan pitää pilkkoo se ohje viel
tarkemmin ja yksityiskohtaisesti. (B)
• Varmaan muuten tulee osittain sellaisia ongelmia, ja osittain johtuu siitä, että
usein ohjeesta jää pois pari sanaa välistä, ja sit ei tiedä, mitä pitää tehdä. (D)

7.3.2.2 Etnisyys ja kulttuuri lapsen määrittäjänä
Haastatteluaineistoa tulkitsemalla tuli selvästi esille se, että monikulttuurisuuskasvatus liitettiin ainoastaan maahanmuuttajalapsiin. Maahanmuuttajat
konkretisoituivat opettajien puheessa hyvin usein somalilapsiksi ja monikulttuurisuuskasvatuksesta käytyjen keskusteluiden sisältö koski lähes poikkeuksetta heitä. Muihin etnisiin tai kielellisiin vähemmistöryhmiin kuuluvia lapsia
tuotiin vain harvoin esille, ellen erikseen kysynyt heistä jotakin. Poikkeuksena oli edellisessä luvussa käsitelty toisen kielen osaaminen. Varsinkin syyslukukaudella somalilapsiin viitattiin usein pronomineillä ne, nämä, nuo ja
lapset (3) niputettiin ikään kuin samaksi persoonaksi. Heidät määriteltiin selkeästi maahanmuuttajiksi ja heistä käytettiin säännönmukaisesti tätä nimitystä.
• Meillä on tuota, semmonen somalinkielinen opettaja täällä päiväkodissa käytettävissä, kuka käy näitä meidän somaleja opettamassa aina yhden aamupäivän.
(B)
• tuokio vedetään niin, että esimerkiks nää maahanmuuttajat (haastateltava tarkoitti vain somalilapsia) on laitettu eri ryhmiin niin, että niit pystyy henkilökohtaisesti ohjaamaan. (C)
• nää haluaa pitää omat juttunsa niinku, että se ei oo täysin mahdollista, että ne
tekee samat kuin muu porukka ja kyllähän niitä tietysti laitetaankin niitä myös
kouluissakin niinku omille luokille. (A)

Viittauksella ”nää haluaa pitää omat juttunsa” A tarkoitti sitä, että somalilapset halusivat leikkiä pihalla yhdessä ja käyttää omaa kieltänsä, mikä opettajan
mielestä oli positiivinen asia lapsen kielellisen kehityksen kannalta. Samalla
opettaja A viestitti myös sitä, että oman kulttuurin huomioiminen pitäisi olla
mahdollista ja lasten kannalta suotavaa.
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Seuraavissa esimerkeissä keskustelun sisältö koskee jälleen suomen kieltä, mutta keskustelun sisältö osoittaa somalilasten olevan opettajille erilaisessa asemassa suhteessa muihin vähemmistölapsiin. Kieli oli jollakin tavalla
selkeä konkreettinen keskustelunaihe, jonka kautta opettajat kykenivät puhumaan maahanmuuttajataustaisista lapsista. Sillä osoitettiin myös erilaisuutta,
jota ilmaistiin kielitaidon puutteellisuudesta puhumalla. Ihon väristä kukaan
ei koskaan maininnut erikseen mitään, mutta somalilapset erottuivat ihon värinsä puolesta selkeästi muusta ryhmästä. Jos keskustelussa haluttiin tehdä
ero valtakulttuuriin liittyviin asioihin tai valtakulttuuria edustaviin lapsiin,
viitattiin lapsen etnisyyteen ja kansallisuuteen. Somalilapsiin viitataan jälleen
pronominilla.
• Kuitenki se ymmärtämistaso on niin hyvä noilla kolmella. (D)
• Marialla, Leilalla ja Kemalilla on hurjan laaja sanavarasto, paljon laajempi
sanavarasto kuin esimerkiksi noilla somaleilla. (C)
• Somalilasten kielenkehityksen kannalta se on kuitenkin aika oleellisen tärkeää,
että ne leikkis suomenkielisten lasten kanssa. (C)

Havaintojeni mukaan opettajat eivät tuoneet somalikielen ohella yleensä
muita äidinkieliä esille puhuttaessa maahanmuuttajataustaisten lasten omasta
äidinkielestä. Somalilasten äidinkieli oli esillä enemmän siitäkin syystä, että
somalikielen opettaja oli talossa kahtena päivänä viikossa ja somalikielen
opetusta järjestettiin säännöllisesti. Päiväkodissa toimi tuolloin myös vakituinen virolaissyntyinen sijainen, joka osasi venäjää, mutta hänen työpanostaan
ei hyödynnetty esiopetusryhmän venäläisen oppilaan apuna. Sitä olisi tarvittu
varsinkin syksyn 2001 aikana. Kuulin hänen puhuvan venäjää vain yhden
kerran, kun hän sattui olemaan sijaisena esiopetusryhmässä. Tuolloin hän selvensi jotakin suomenkielistä käsitettä venäjää puhuvalle lapselle venäjäksi.
Lapset olivat kiinnostuneita toistensa erilaista äidinkielistä. Enemmän
kiinnostusta toistensa äidinkieliin osoittivat muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvat lapset. He kyselivät toisiltaan esimerkiksi numeroiden nimiä
jollakin toisella kielellä. Ryhmän sisällä omaa äidinkieltään kykenivät käyttämään vain somalilapset, koska ryhmässä oli kolme samaa kieltä puhuvaa.
Muut olivat edustettuina yksin, joten oman äidinkielen käyttö rajoittui kotioloihin.
Suomen kielen taito tai sen taitamattomuus tuli konkreettisesti esille oppituokioissa. Opetus oli pääsääntöisesti suunniteltu suomea puhuvien lasten
kielitaidon mukaisesti, joten toista kieltä huonosti taitavilla oli ongelmia ohjeiden ja asioiden ymmärtämisessä. Jos opettajat huomasivat ongelmia, he
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pyrkivät antamaan ohjeet uudestaan tai ohjaamaan apua tarvitsevaa lasta yksilöllisesti jonkin aikaa.
Esiopetuksessa tekemäni havainnot vahvistivat haastattelussa tehtyä huomiota siitä, että somalilapset niputettiin ikään kuin yhdeksi. Heistä käytettiin
keskusteluissa usein kollektiivinimitystä somalit. Vähitellen opettajat alkoivat käyttää heidän omia nimiään ja lapsia alettiin kohdella yksilöinä. Ryhmään kuului myös lapsi, jonka isä oli somali ja äiti suomalainen, mutta häntä
ei koskaan laskettu kuuluvaksi somalilasten ryhmään eikä hän saanut myöskään somalikielen opetusta. Esiopetusryhmään kuului myös kaksi vanhoihin
suomalaisiin vähemmistöryhmiin kuuluvaa lasta, mutta heitä ei mainittu monikulttuurisuuskasvatuksesta puhuttaessa.
Seuratessani lasten pihaleikkejä, huomasin saman asian kuin opettaja A.
Mitä nuoremmista somalilapsista oli kyse, sitä mieluummin he leikkivät
omana ryhmänään. Tällöin he käyttivät leikeissä myös omaa äidinkieltään.
Syksyllä kaksi esiopetusikäistä somalilasta leikkivät aina ulkona yhdessä,
mutta keväällä he leikkivät sekaryhmissä. Muut maahanmuuttajataustaiset
lapset leikkivät sekaryhmissä jo alkusyksystä lähtien.

7.3.2.3 Yhteenveto
Opettajat käsittelivät tai ottivat puheeksi lähes poikkeuksetta somalilapset
tarkoittaessaan muihin kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvia lapsia. Syksyllä
2001 ryhmän kolme somalilasta niputettiin keskusteluissa usein yhteen ja
heistä käytettiin nimitystä somalit sekä heihin liitettiin käsite maahanmuuttaja. Näin tapahtui huolimatta siitä, että ryhmään kuului muitakin maahanmuuttajataustaisia lapsia tai muuhun kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvia lapsia.
Kevään kuluessa tilanne muuttui hieman opettajien oppiessa tuntemaan lapsia
paremmin ja opettajat kykenivät paremmin kuin syksyllä analysoimaan myös
somalilapsia yksilöinä ja huomioimaan heidän erilaiset persoonansa. Suomalaisiin vähemmistöihin kuuluvia lapsia ei käytännössä lainkaan luettu kuuluvaksi monikulttuurisuuskasvatuksen piiriin. Tämä tuli esille puhuttaessa kielestä, kulttuurista ja uskonnosta tai kodeista ja vanhemmista.
Kieli nousi selvästi merkittävimmäksi oppilaaseen kohdistuvaksi määrittäjäksi. Kieli nähtiin lähinnä välineeksi muun oppimisen kannalta, ei osaksi
lapsen persoonaa tai kulttuuria. Tärkeäksi koettiin se, että lapsi oppisi nopeasti sellaisen suomen kielen taidon, että hän ymmärtäisi opettajan puhetta ja
voisi toimia äidinkielenään suomea puhuvien lasten kanssa samassa ryhmässä. Kielen nähtiin olevan ratkaisu itse oppimiseen sekä myös erilaisiin ongelmiin. Lapsen hyvä suomen kielen taito nähtiin myös opettajan haasteita helpottavana tekijänä.
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Opettajat totesivat kevään haastatteluissa, että myös heidän itsensä on
kiinnitettävä huomio oppituokioissa tapahtuvaan vuorovaikutuksen laatuun ja
kielenkäyttöön. Haastatteluissa korostuivat niin sanotut kielenkäyttötaidot,
joilla opettajat tarkoittivat opetustilanteissa käytettävää kieltä. Opettajat kokivat, että kiinnittämällä huomiota omaan kielenkäyttöönsä, he vaikuttavat huonosti suomea taitavien lasten oppimiseen ja samalla koko oppimisilmapiiriin.

7.3.3 Käsitykset monikulttuurisen esiopetusryhmän opettajuudesta
7.3.3.1 Kasvattajana ja opettajana monikulttuurisessa esiopetusryhmässä
Luvussa 3 toin esille kasvatuksen monitahoisen luonteen kasvu-, sivistys- ja
sosialisaatioprosessina. Se, mikä edellä mainituista osa-alueista painottuu
opettajan ajattelussa ja toiminnassa, vaikuttaa käsitykseen opettajuudesta.
Samalla määritetään sitä, mitä opettajuus on. (Ks. luku 3.)
Käsittelen tässä alaluvussa opettajien käsityksiä opettajan roolista sekä
opettajien kasvatus- ja opetustoiminnan perusteita monikulttuurisen ryhmän
opettajina. Määrittelyiden kautta muodostan käsityksen heidän kasvatusteoreettisista lähtökohdistaan. Luokittelen opettajien kasvatusnäkemyksiä Hytösen ja Krokforsin (2002) tekemän jaottelun mukaisesti. Jaottelussa esiopettajien kasvatusnäkemystä kuvaavia ulottuvuuksia edustavat lapsilähtöinen pedagogiikka, lapsikeskeinen pedagogiikka, yhteisösuuntautunut pedagogiikka,
yhteiskuntasuuntautunut pedagogiikka, opetussuunnitelmalähtöinen pedagogiikka ja kykenevien yksilöiden kehittymistä painottava pedagogiikka. Jaottelua on tarkemmin esitelty luvussa 5.3.2.
Opettajuuteen liitettävää opettamistehtävää en käsittele tässä luvussa,
vaan sitä käsitellään luvussa 7.3.4.2.
Kysyin haastattelussa opettajilta, millaisina monikulttuurisen esiopetusryhmän kasvattajina ja opettajina he näkevät itsensä. Suorien kysymysten
kautta tullut informaatio oli kuitenkin vähäistä verrattuna muiden kysymysten
kautta tulleeseen informaatioon. Opettajat määrittelivät toimintaansa ja rooliansa myös monen muun kysymyksen kohdalla, joten sain usean kysymyksen
kautta tietoa siitä, millainen kuva heillä on opettajan työstä eli miten he määrittävät opettajan olemistaan ja millaisia teoreettisia lähtökohtia he omaan
työhönsä liittivät.
Haastateltavat näkivät opettajan roolin monitahoisena. Opettaja nähtiin
oppimisen ohjaajana ja opastajana kohti oikeaa päämäärää, turvallisuuden
tunteen luojana, mielekkään opetuksen luojana, kuuntelijana, erilaisten valmiuksien ja taitojen opettajana sekä kasvattajana. Kaiken toiminaan perusta-
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na opettajat painottivat lapsen yksilöllisyyden huomioimista ja hänen taitojensa ja tarpeittensa mukaisen toiminnan järjestämistä. Tyypillinen käsitys
opettajasta mallina tuli myös esille. Opettajat määrittelivät työtään sekä kokemuksensa että koulutuksensa perusteella. Määrittelyyn vaikuttivat myös
uskomukset siitä, mitkä asiat heistä ovat tärkeitä opettajan työssä.
Jokainen opettaja toi esille sen, että kasvatusta ja opetusta ei voi erottaa
toisistaan. He näkivät kasvatuksen kokonaisuutena, holistisena, johon opetus
eri osa-alueineen integroituu. Kasvatus merkitsi heille enemmän kuin ainoastaan opetussuunnitelman tavoitteiden ja sisältöjen opettamista. Yksi opettajista kuvasi sitä seuraavalla tavalla:
• Mun mielestä, jos sanotaan, että ne nivoutuu toisiinsa. Kasvatus ja opetus on
päiväkodissa aika sama asia. Kaikki, mitä me täällä opetetaan on samalla kasvatuksellista juttuu, ja kaikki mitä me kasvatetaan lapsia, niin samalla me niinku opetetaan niitä. (B)

Opettajat korostivat voimakkaasti yksilöllisyyden huomioon ottamista kasvatuksen ja opetuksen lähtökohtana. Kasvatuksen ja opetuksen yhteen kietoutuminen, sekä lapsen näkeminen yksilönä korostui selvästi. Yksilökeskeisyyttä kuvasti näkemys opetuksen lähtemisestä lapsen tarpeista, mikä on sekä
lapsilähtöisen että lapsikeskeisen kasvatusnäkemyksen peruslähtökohta.
Opettajat korostivat lapsen kuuntelemista sekä heidän erilaisuutensa kunnioittamisesta.
• Ainaki niinku yksilöllisyyden huomioiminen, et se on se kaiken lähtökohta ja sitte yleensä se ihmisen kunnioitus sekä henkisesti että fyysisesti. Ja tota, jotenkin
sen mä nyt oikeastaan haluan sanoa, että siihen niinku kaikki perustuu. Siihenhän kuuluu niin paljon asioita. (A)
• Sit se, minkä mä unohdin sanoo, mun mielestä on hyvin tärkeetä, että lapset
otetaan yksilöinä ja annetaan aikaa ja kuunnellaan, mitä heillä on asiaa, koska
heistä se esiopetuskin pitäisi lähtee. Jos ei se kiinnosta heitä, mitä me täällä
tarjotaan, niin ei ne jaksa olla innostuneita ja oppia sitten sitä ja on turhaa
yrittää saada heitä oppimaan. (C)

Opettajana olemisen eettinen päämäärä ja näkökulma korostui. Yksi opettaja
kuvasi sitä vastuullisuutena ja määritteli itsensä vastuunkantajaksi. Hän koki
huonoa omaatuntoa siitä, että ei kyennyt vastaamaan kaikkiin työssä esiintyviin haasteisiin. Erityisesti hän ei mielestään kyennytkään vastaamaan yksilöllisyyden vaatimukseen, jonka hän näki tärkeänä kasvatuksen lähtökohtana.
Opettaja oli ollut pitkään poissa työstä ja palattuaan töihin hän huomasi, että
tilanne, jonka hän kohtasi, ei muistuttanut aikaisempia kokemuksia esiopetustai päivähoitotyön tekemisestä. Hän koki, että oma opetustyö ei toiminut
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nykytilanteessa ja että opetussuunnitelman tavoitteet, jotka hän opetuksensa
kannalta koki tärkeiksi, jäivät saavuttamatta. Tästä aiheutui riittämättömyyden tunnetta, minkä hän toi myös keskusteluissa esille:
• Ja toisaalta sitte haluaa enemmän kun mitä nyt tekee ottaa huomioon ne erityispiirteet, koska monella on justiin ongelma kielen kanssa. Tavallaan siitä on
koko ajan huono omatunto, että tuntuu että laahaa jälestä ne, mitä pitäis tehä
ja mitä pitäis saaha aikaseks. (A)

Kolme muuta opettajaa määritteli eettistä näkökulmaa käsitteillä oikeudenmukaisuus, reiluus, yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus. He korostivat, että
omalla käyttäytymisellä on merkitystä siihen, miten muut reagoivat ja toimivat, ja katsoivat, että yksilön huomioimisen ohella yhteisön merkitys oppimisen kannalta on merkittävä tekijä. Toisen huomioimista pidettiin arvokkaana
kehitystehtävänä. Eettisyys nähtiin sitoutumisena toisiin ihmisiin ja toimintana suhteessa toiseen. Myös aikuisen merkitys mallina olemisena nousi keskeiseksi heidän näkökulmissaan:
• Mun kasvatusnäkemyksessä on kaikist tärkeimpii toisen huomioonottaminen,
toisen kunnioittaminen, semmonen reilu peli. Mä yritän olla reilu ja mä odotan,
että lapset on mulle niinku reiluja ja toisilleen reiluja. (B)
• Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan. Sitäki me on käyty läpi, et mitä se tarkoittaa ja tätä että lapsetkin tajuaa sen, että niin sieltä tulee takasin sitä, mitä
sä annat. Pitää niinku olla reilu muita kohtaan. (A)
• Mulle on tärkeetä se, että mä yrittäisin kohdella kaikkia lapsia tasavertaisesti.
(C)

Opettajat pohtivat myös yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden välistä suhdetta
kasvatusnäkemyksessään. He pyrkivät siihen, että lapset ymmärtäisivät yhteisön olevan jokaiselle tärkeä sekä näkemään sen, että myös jokainen yksilö on
yhteisölle tärkeä. Jokaisen hyviä puolia pyrittiin tuomaan esiin, mutta samalla
halututtiin kasvattaa lapsia siihen, että aina ei voinut saada tahtoaan läpi.
• Mun mielestä ryhmä koostuu erilaisista yksilöistä ja jokainen yksilö on sille
ryhmälle tärkee. Mutta jotta sä voisit olla hyvä yksilö, sun täytyy osata toimia
siinä yhteisössä. Että – mä annan tilaa yksilöllisyydelle, mutta en kuitenkaan
niin, että se koko ryhmä joutuu sit kärsimään tai joutuu odottamaan sen yhden
takia. (B)
• Me pyritään opettamaan lapsille, että jokainen on tärkeä ja jokainen on jossakin hyvä, mutta myös täytyy ottaa toiset huomioon. Ja aina ei voi olla ensimmäinen tai ite äänessä. Täytyy oppia odottamaan vuoroaan. Kunnioitetaan lapsia persoonallisuuksina.
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Eettiseen toimintaan liitettiin myös empatia ja turvallisuuden tunteen luominen lapsille, samoin tasa-arvoisuus. Opettajat kokivat, että heidän tehtävänsä
on välittää lapsille välittämistä ja hyväksytyksi tulemisen tunnetta. Selityksinä tavoitteille mainittiin perheiden erilaiset tarpeet ja tunne siitä, että esiopetuksen on kyettävä tarjoamaan sitä, mitä opettajat kuvittelivat lapsilta kotitaustansa perusteella puuttuvan. Nimenomaan henkisen turvallisuuden kokeminen katsottiin arvokkaaksi lasten kehittymisen kannalta. Yhteisten sääntöjen katsottiin lisäävän turvallisuuden tunnetta ja jäsentävän toimintaa.
• Että sellaista turvallisuutta haluaisin tuoda. (A)
• Tärkeintä on se lapsen kuuntelu ja olla läsnä ja välittää lapselle tasapainoisuutta ja turvallisuutta. Se on vähän ehkä niinkun lapsestakin kiinni. Tässäkin
ryhmässä on tasapainoisia lapsia ja näkee, että vanhemmat on paljon läsnä
niiden elämässä ja näkee vaivaa ja niikun on esimerkkinä ja kertoo asioita ja
selittää asioita. Sitte joidenkin lasten kohdalla tilanne on päinvastoin ja kaikki
aika menee lapsen ”psyyken luotaamiseen” oikeaan suuntaan tilanteessa kuin
tilanteessa. Joidenkin lasten kohdalla huomaa, että ei oikeastaan kaipaa tai hae
muuta kuin sitä, että tehään jotakin tehtäviä tai tuetaan tietoa. Sitten joku ei
pysty lainkaan samaan. Ei pysty keskittymään tai ottamaan vastaan tiedollista
ainesta. (D)
• Mulle on tärkeetä se, että kaikille olis ne samat säännöt. Koska on hyvin erilaiset lähtökohdat meidän ryhmän lapsilla, niin sen takia musta tuntuu vielä korostuneemmalta se, että kaikille pitäisi olla hyvin tasapuolinen. (C)

Aikuisen rooli nähtiin myös lapsen minäkuvan ja itsetunnon tukijana ja kehittäjänä. Yksi opettajista katsoi opettajan tehtävää myös yksilöllisestä ja humaanista lähtökohdasta, jossa aikuinen kykenee näkemään lapsen kyvyt ja
kehittämisen puolet ja ohjaamaan lapsen kehittymistä niiden suunnassa:
• Pystyis olemaan sellainen aikuinen, joka yhtä aikaa tiedostaa pystyväisyyden ja
kykeneväisyyden rajat ja samalla antaa lapselle tunteen, että sä oot kaveri ja
ystävä, vaikka ootkin vähän vanhempi. (D)

Opettaja nähtiin oppimisedellytysten luojana, ohjaajana ja oppimisen edistäjänä. Opettajan rooli lapsen rinnalla nähtiin opetustapahtumassa aktiiviseksi,
ja hänen merkityksensä tilanteen suunnittelijana ja sisältöjen valitsijana korostui. Oppimisedellytysten luomiseen viitattiin positiivisella oppimisilmapiirillä, johon päästään lapsille mielekkäiden ja innostavien oppimistilanteiden
avulla. Opettajan kannustuksella ja motivoinnilla sekä luottamuksen ilmaisuilla katsottiin olevan vaikutusta oppimisilmapiiriin. Tätä kautta lapset voisivat kokea onnistumisen iloa oppimisessaan.
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• Ja oppimistilanteet, esikoulutilanteet, mä pyrin tekemään ne niin innostavaks ja
mielekkääks. (C)
• Mun mielestä mä oon ohjaajana kannustava ja annan niille lapsille mahollisuuden itse oivaltaa. Ja sitte, tota… ja sen jälkeen niinku ohjata ja neuvoa niinku löytämään se oikea ratkaisu. Ja mä suosin pienryhmässä työskentelyä, koska, mun mielestä, silloin se opetus on läheisempää ja niille lapsille kannustavampaa, että on vähä vähemmän lapsia. (B)

Vaikka kaikki opettajat eivät korostaneetkaan opetussuunnitelman merkitystä
suunnittelun perustana, painotti yksi opettaja esiopetukselle määrättyjen opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista ennen kouluun menoa. Hänen
puheestaan tuli esille näkemys opettajan roolista sisällön osaajana ja hallitsijana sekä tiedon siirtäjänä. Hänen mielestään opetussuunnitelman mukainen
eteneminen tuki sellaisten valmiuksien kehittämistä, joilla oli merkitystä
lapsen kannalta hänen aloittaessaan perusopetuksen.
• Miten me suunnitellaan sitä ja mitä – tota – lapsilta odotetaan, ennen kun ne
menee kouluun. Mitä niiden täytys osata täällä esikoulussa. Palvelusta koulua
varten. (C)

Toiminnan havaintojen kautta tuli selvästi esille se, että opettajat pyrkivät toimimaan käytännön esiopetustilanteissa jokaisen lapsen kanssa samanlaisia
periaatteita noudattaen. Lasta kuunneltiin ja hänen yksilöllisyytensä ja persoonansa koetettiin ottaa huomioon. Yhdenvertaisuuden periaate näytti toteutuvan ja positiivista vuorovaikutusta lapseen pyrittiin rakentamaan ongelmallisissakin tilanteissa. Lapsiryhmässä oli muihin kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten ohella myös erityistä huomiota tarvitsevia lapsia, joten ryhmä
oli erittäin heterogeeninen. Ryhmäytyminen tapahtui hitaasti, ja syksyn alku
oli toiminnan järjestämisen kannalta vaikeaa.
Lapsille selitettiin sääntöjä, joita oppimistilanteissa ja muissakin tilanteissa tuli noudattaa, joten niihin vedottiin ongelmatilanteissa. Oppituokioissa ja
muissa toimintatilanteissa esiintyi käyttäytymisongelmia varsinkin syyslukukaudella esimerkiksi siten, että joku lapsista ei jaksanut olla mukana ja provosoi muuta ryhmää, kiroili tai käyttäytyi aggressiivisesti toisia kohtaan.
Tuolloin opettaja yritti rauhoittaa lasta kehottamalla. Jos kehottaminen ei auttanut, keskusteltiin lapsen kanssa kahden kesken. Jos sekään ei auttanut, voitiin lapsi poistaa ryhmästä, mikäli käytettävissä oli joku muu aikuinen, jonka
kanssa lapsi saattoi rauhoittua.
Apu edellä kuvatun kaltaisissa ongelmatilanteissa löytyi yleensä ryhmän
muulta aikuiselta eli he auttoivat toisiaan näissä tiukoissa tilanteissa, vaikka
työpäivien tahti vaikutti kiireiseltä. Kiire ja koettu työn haasteellisuus vaikut-
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tivat aikuisten väliseen vuorovaikutukseen, joka oli luonteeltaan hyvin muodollista työtehtäviin ja toimintaan liittyvää kommunikointia. Aikuisten välinen vuorovaikutus jäi vähäiseksi myös sen vuoksi, että lapset olivat aamupiirin jälkeen lähes aina jaettuna vähintään kahteen ryhmään, joihin kuhunkin
tarvittiin oma aikuisensa. Yhteisopetusta ja yhteisiä opetustilanteita oli vähän.
Päivittäinen kaikille yhteinen tilanne oli ruokailu, jossa myös aikuiset pääsivät keskustelemaan vapaammin.
Opettajat pyrkivät suunnittelemaan oppimistilanteet lapsia innostaviksi.
Oppituokiot pyrittiin rakentamaan toiminnaltaan monipuolisiksi lapselle
mielekkäällä tavalla. Tuokiot sisälsivät usein laulua, leikkiä ja opeteltavan
tehtävän harjoittelua, mutta kaikille oli yleensä suunniteltu tehtäväksi samat
asiat ja tehtävistä koetettiin selvitä yksilöllisen tuen avulla. Pienryhmätyöskentelyä suosittiin juuri sen vuoksi, että opettajalle jäisi enemmän aikaa lasten yksilölliseen ohjaamiseen.

7.3.3.2 Monikulttuurisuuskasvatuksen haasteita esiopetukselle
Tässä luvussa käsittelen opettajana olemista monikulttuurisuuskasvatuksen
mukanaan tuomien haasteiden näkökulmasta.
Monikulttuurinen ryhmä ja sen kanssa toimiminen oli yhtä opettajaa lukuun ottamatta kaikille uusi kokemus. Opettajat toivat selvästi esille sen, että
he tiesivät liian vähän muista kulttuureista ja monikulttuurisuuskasvatuksesta
(ks. luku 6.4.2.1), mutta kaikki halusivat kohdata ryhmän avoimin mielin.
Haastatteluissa yksi opettaja ilmoitti monikulttuurisen ryhmän tuoneen selvästi ylimääräistä työtä, mutta muut kertoivat, että he eivät olleet kokeneet
monikulttuurista ryhmää kovinkaan paljon työläyttä lisäävänä tekijänä. Kevään uusintahaastattelussa tuli esille, että kohtaamiset lasten vanhempien
kanssa sekä tutustuminen lapsiin olivat vähentäneet työläyden tunnetta, kun
eri kulttuureihin liittyvät asiat olivat tulleet tutummiksi.
• En mä edelleenkään sano, että se on paljon työläämpää kuin kuin niinku tavallisten suomalaislasten opetus. (B)
• Työläys riippuu tapauksesta ja että nyt on muuttunu vain helpommaksi. En tiedä, johtuuko se siitä, että meillä on ollu tavallista helpompia lapsia, vai johtuuko se muusta. Ehkä se, että kulttuuri ei oo enää niin vierasta molemmin puolin.
Kokemusta ja tietoa on tullu enemmän. (C)

Työläyden tunnetta erityisesti lisäsi muiden uskontojen ja uskontokuntien
huomioon ottaminen. Periaatteessa opettajat hyväksyivät oman uskonnon
opetuksen osana monikulttuurisuuskasvatusta, mutta käytännössä asiaa ei
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ollut ajateltu kuin siten, että muihin uskontoihin ja uskontokuntiin kuuluvat
lapset menivät omiin ryhmiinsä jonnekin muualle jonkun toisen kanssa.
Yllätyksiä henkilökunnalle oli aiheuttanut huomio siitä, kuinka paljon
suomalaiseen kulttuuriperimään pohjautuvan esiopetuksen oppisisällöissä
tulee esille kristilliseen kirkkovuoteen liittyviä asioita. Sitä ei ollut etukäteen
tiedostettu, jolloin itse opetustilanteessa jouduttiin nopeasti keksimään muihin uskontokuntiin kuuluville jotakin muuta toimintaa ja tekemistä. Lähinnä
kysymys koski muslimioppilaita, joita ryhmässä oli viisi. Korvaavan toiminnan suunnittelu koettiin työlääksi ja ylimääräiseksi työksi. Asiaa ei suunnittelussa ollut muistettu ottaa huomioon, joten tilanne huomattiin yleensä vasta
sitten, kun oli jo toiminnan aika.
• No juhlien, esimerkiks joulun tai pääsiäisen aikana toki se tuottaa ekstratöitä,
kun on suunnitellut suomalaislapsille kristinuskoon kuuluvat jutut, mitä pystyy
tekemään, niin sitte mitä muslimeille, et toki se silleen tuottaa ekstratyötä. (B)
• Mulle oli yllätys huomata se, kuinka paljon loppujen lopuksi uskonnollista ainesta kuuluu suomalaiseen kulttuuriin. Et kuinka monta kertaa ollaan jouduttu
järjestämään muslimeille vaihtoehtoista toimintaa. (C)
• On tullut yllätyksiä, kun on unohtunut asian miettiminen etukäteen. Montaki
kertaa on tullu sellasta, että nyt pitäis keksiä äkkiä jotain. (C)

Työ monikulttuurisessa ryhmässä oli saanut opettajia kiinnittämään huomiota
omaan toimintaansa, ja he olivat huomanneet vuoden aikana sen, että joitakin
asioita täytyy toteuttaa eri tavoilla kuin pelkästään yksikulttuurisessa suomalaislasten ryhmässä. Opettajat olivat huomanneet, että lapsen erityispiirteet ja
taustat tulisi ottaa huomioon, mutta käytännön osaaminen puuttui. Opettajat
olivat huolissaan siitä, että he eivät kykene vastaamaan muuhun kieli- ja
kulttuuriryhmään kuuluvien lasten kasvatuksen ja opetuksen tavoitteisiin
odotetulla tai halutulla tavalla. Oma riittämättömyyden tunne nousi erityisesti
esille silloin, kun kyse oli kielen osaamattomuudesta tai kulttuurin vaillinaisesta tuntemuksesta.
• Toisaalta sitte törmää siihenkin, että se ei oo täysin mahdollista, että ne tekee
samat kuin muu porukka. Ja toisaalta sitte haluaa enemmän kun mitä nyt tekee
ottaa huomioon ne erityispiirteet, koska monella on justiin ongelma kielen
kanssa. (A)
• Ää, ehkä erityispiirteenä se, että vielä enemmän pitäs niinku käydä ihan niinku
suomen kielen käsitteistö, niinku yläkäsite ja alakäsite läpi. Et ne lapset oppis
ne ihan perusjutut … ne maahanmuuttajalapset (B)
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Eriyttämisen puuttumista opettajat selittivät resurssien puutteella. Tällä he
tarkoittivat sitä, että he kaipasivat muuhun kieli- ja kulttuuriryhmään kuuluville lapsille lisää muita henkilöitä opetuksen tueksi. Oman opetuksensa sisällöllistä eriyttämistä he eivät nähneet työläyttä helpottavana toimenpiteenä.
• Resurssipuoli tuo rajoituksia sille, mitä voi toteuttaa. (D)
• Valitettavasti nää resurssit on kauheen yksilölliseen työhön on kovin vähäiset.
Se ois yks sellanen, mitä pitäs olla enemmän ja se veis heitä varmasti eteenpäin. (B)

Toisaalta monikulttuurisen ryhmän nähtiin vaikuttavan myös omaa ammattitaitoa kehittävästi. Opetuksen ja toiminnan suunnittelua oli kaikilta osin pitänyt tehostaa talven aikana. Esimerkiksi opetustilanteissa käytettävän oman
puheen kohdalla oli mietittävä, miten asioita voisi tuoda helpommin esille, ja
miten omaa opetuskieltä tulisi mukauttaa niin, että kaikki ymmärtäisivät sitä.
• Ehkä tulee kiinnitettyä enemmän huomiota omaan kielenkäyttöönsä maahanmuuttajien kanssa. Koetan yksinkertaistaa lauseita tai muuta semoista. (B)
• Täytyy vaan miettiä, miten erilailla tuo asiat esille. Ää, varmasti he oppii niinku
suomee tässä päivittäisessä työssä, mutta se ei riitä. (B)

Opettajat näkivät täydennyskoulutuksen yhtenä vaihtoehtona helpottamaan
työnsä tekemistä ja työläyden tunnetta. Kulttuureihin liittyvissä kysymyksissä
huolta aiheuttivat lähinnä somalikulttuuriin liittyvät kysymykset, koska juuri
somalikulttuuri koettiin erityisen vieraana. Somalikielen opettajan panos oli
koettu merkittävästi omaa työtä tukevana ja helpottavana tekijänä, koska
häneltä oli kyetty kysymään somalikulttuuriin liittyviä kysymyksiä ja hänen
kauttaan lähetettiin viestejä somalilasten koteihin heidän omalla kielellään.
• No, tietenkin koulutus tästä alasta tai alueesta et lisäkoulutus varmasti helpottais. Ymmärtää paremmin sitä kulttuuria ja sitte myös tälleen … niinku tuo somalikielen opettaja on meillä kahtena päivänä, mutta hänenkään kans ei kerkee
jutella aina millon tekis mieli kysyä jotakin eikä hänelläkään ole aina aikaa syventyä meidän ongelmiin. (C)
• … mutta jokin tosi tärkeä viesti, mikä on täytynyt saada perille, on lähetetty
somaliopettajan kautta. Hän on kääntänyt sen. Se on enemmänki ollu sääntö
kuin poikkeus, että kaikki on menny somaliopettajan kautta. (B)

Havaintopäiväkirjani kirjauksista havaitsin useammissakin kohdissa, että
haastatteluissa esille tullut työläyden tunne näkyi parin opettajan olemuksesta. He totesivatkin useita kertoja syksyn aikana, että työ on ollut erittäin vaativaa ja se on vienyt heiltä paljon voimavaroja. Kummallakaan heistä ei ollut
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aikaisempaa kokemusta monikulttuurisesta lapsiryhmästä. Toinen opettajista
olikin jonkin aikaa pois töistä, koska oli omien sanojensa mukaan liian uupunut. Väsymys ilmeni muun muassa siten, että vaikeissa tilanteissa opettaja ei
jaksanut käsitellä asiaa loppuun saakka ja selvitellä esimerkiksi lasten välisiä
kahnauksia.
Opettajat olivat havainneet, että monikulttuurisessa ryhmässä työskenteleminen vaatii toisenlaisia toimintatapoja ja -menetelmiä. Erityisesti opettajat
kokivat ongelmalliseksi lasten osalta toisen kielen osaamisen ja omalta osaltaan kielen käytön. Aamupiirejä ja oppituokiota seuratessani tein havaintoja
opettajien kysymyksen asettelusta. Kun kysymykset olivat lyhyitä ja vain
yhteen asiaan kerrallaan keskittyviä, lapset ymmärsivät ne helpommin eikä
väärinkäsityksiä päässyt muodostumaan. Jos taas kysymykset olivat pitkiä ja
huonosti muotoiltuja, oli suomea heikommin taitavilla vaikeuksia ymmärtää
kysymystä. Tällöin vastaaminenkaan esitettyyn kysymykseen ei onnistunut.
Sellaisina päivinä, jolloin oppituokio oli hyvin suunniteltu ja kysymykset
mietittyjä, ongelmia esiintyi vähän. Toisaalta sellaisina päivinä, jolloin suunnittelu oli jäänyt vähäisemmäksi ja kysymykset olivat rönsyileviä, esiintyi
ongelmia enemmän. Lapset, joilla oli ongelmia suomen kielen taidoissa tai
joilla oli keskittymis- ja tarkkaavaisuusongelmia, eivät jaksaneet seurata, koska he eivät pysyneet mukana opettajan kysymyksen asettelussa tai selityksissä. Tällöin he turhautuivat ja aiheuttivat häiriötä muille tai vetäytyivät omiin
ajatuksiinsa.

7.3.3.3 Yhteistyö muita kulttuureita edustavien vanhempien kanssa
Lasten kieli- ja kulttuuritaustan ottaminen huomioon kasvatuksen ja opetuksen lähtökohtana on yksi monikulttuurisuuskasvatuksen peruslähtökohdista
(ks. luku 4.2). Tällöin opettajan on tutustuttava lapsen kotikulttuuriin ja oltava tietoinen kulttuurin yhtäläisistä ja erilaisista piirteistä suhteessa valtakulttuuriin. Edellisestä luvusta 7.3.2.2 käy ilmi, että opettajat eivät tunteneet
lasten kotikulttuureita tarpeeksi hyvin voidakseen ottaa huomioon ne toiminnan suunnittelussa
Opettajilla ei ollut selvää käsitystä siitä, mitä vanhemmat heiltä odottivat.
Normaaleina esiopetukseen kohdistuvina odotuksina vanhempien taholta
pidettiin uskontoon liittyvien kysymysten huomioon ottamista, mikä osoittaa
sen, että henkilökunta ymmärsi uskonnon keskeisen merkityksen joidenkin
kulttuurien jokapäiväisessä elämässä. Samoin pidettiin normaalina niitä odotuksia, jotka kohdistuvat tulevaisuuteen eli lapsen selviämiseen perusopetuksessa.
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Yksi opettajista koki, että vanhempien taholta oli esille tullut myös epärealistisia odotuksia lapsen oppimisen ja opetuksen suhteen, mutta samanaikaisesti hän koki, että vanhemmat olivat erittäin kiinnostuneita lapsensa selviämisestä esikoulussa. Vuorovaikutuksessa korostuivat kieliongelmat, joten
aina ei oltu varmoja siitä, mitä vanhemmat oikeasti odottivat ja mitä vanhemmat tiesivät suomalaisesta esiopetuksesta.
• No, tässä just se kielimuuri et ei välttämättä tiedä, mitä ne odottaa. Ja sen takii
niinku saattaa tulla jossakin tapauksessa sit niinku ristiriitoja, kun ei tiedä, mitä ne odottaa, ne ei välttämättä tiedä, mitä me odotetaan ja sitte menee niinku
ristiin. Heidän odotukset on aika paljon – liittyy sitten siihen koulumaailmaan
et he haluu, et heidän lapset pääsee kouluun ja he toivoo täältä, et lapset oppii
semmosii sääntöjä, ja asioita, mitä suomalaisessa koulussa tarvitaan. Ainakin
kun ajattelee nyt tota meidän esiopetusta. (B)
• …että nää liittyy usein uskontoon suurimmaks osaks. Mun mielestä ne on ihan
OK suurimmaks osaks. (A)
• Ainakin se esiopetussuunnitelma, kun tehtiin somalitytön äidin kanssa, niin äiti
hyväksyi kyllä ja toisaalta sitte mun…siinä oli niinku…tuntui siltä, että he antoivat aika vapaat kädet meille ja luottavat siihen, mitä me täällä tehdään. Mutta joskus on vaikea sanoa sitä, mitä he oikeasti odottavat meiltä, kun he eivät
välttämättä tiedä, mitä me täällä päiväkodissa teemme. (C)
• Olen kokenut hyvin epärealistisia odotuksia ja neuvoja. Kuitenkin olen kokenut,
että vanhemmat on hurjan kiinnostuneita siitä, miten heidän lapsensa pärjää ja
kiusataanko sitä ja onko sillä leikkikavereita. Ovat kenties keskimäärin kiinnostuneempia kuin suomalaisten vanhemmat. Mä en oo paljo edes somalilasten äitien kanssa jutellu. (D)

Suurin osa vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä tapahtui silloin, kun
lapsia tuotiin päiväkotiin tai haettiin sieltä. Tilanteissa vaihdettiin nopeat
kuulumiset ja hoidettiin ehkä joitakin arkirutiineihin tai ryhmän toimintaan
liittyviä asioita. Yleensä muusta ei ehditty keskustella.
Opettajat kokivat tällaisen yhteistyön pinnalliseksi, ja yhden opettajan
mielestä varsinaisen yhteistyö puuttui.
• Vanhempien kans tehtävä yhteistyö on maahanmuuttajalasten kans aika paljon
sitä, että kun ne tulee hakeen lapset päiväkodista niin silloin vaihdetaan kuulumisii miten päivä on menny. (B)
• No, oikeastaan ihan päivittäiset niinku hakemiset ja nuo tuomistilanteet… monet tulee niinku, että tulee sisarukset, mutta on yritetty, että vanhemmat hakis
ne ihan päivittäin. Ei oikeastaan sitten muuta. Niin, se taitaa olla tietenkin vähäistäkin. (A)
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• Somalitytön äidin kanssa on helppo jutella, isä on vähä ujo. (C)
• No, mitähän tohon sanois? Mä en oo paljo edes somalilasten äitien kanssa jutellu. Lähinnä se on tyyliin, et huomenna lähdetään johonkin retkelle, ja haluatteko, että lapsi lähtee mukaan sinne? Mut jos oon pihalla lasten kanssa ulkona
ja ne tulee hakeen lasta, niin kyllä ne tulee sanomaan et ”Moi!”. Kyl se on pitkälle siihen rajoittunu. No ei täällä oikeastaan ole ollut yhteistyötä. (D)

Toinen yhteistyömuoto olivat kasvatuskeskustelut. Esiopetusvuoden alkaessa
huoltajien kanssa sovittiin kunkin lapsen kasvatukseen ja opetukseen liittyvistä tavoitteista, jotka kirjattiin lapsen esiopetuksen suunnitelmaan. Esiopetuksen suunnitelmaa tarkasteltiin esiopetusvuoden aikana käydyissä kasvatuskeskusteluissa.
• Meillä on ollut kaikkien kanssa – no, kaikkien kanssa mulla ei ole henkilökohtaisesti ollut – käyty vanhempien kanssa esiopetussuunnitelmaa. Mutta sitten on
käyty, mulla on yksi – itseasiassa – näistä maahanmuuttajista… Hänen äidin
kanssa on käyty esiopetussuunnitelmaa sekä kuntoutussuunnitelmaa. (C)

Kasvatuskeskusteluja ja yhteistyötä yleensä vaikeutti se, että osa vanhemmista osasi puutteellisesti suomea. Tulkkia ei kuitenkaan aina käytetty, vaikka
opettajat kokivatkin, että keskustelut olivat jääneet pintapuolisiksi. Yhteistyöongelmia selitettiin pääsääntöisesti vanhempien huonolla suomen kielen
taidolla.
• Sit meillä on näitä kasvatuskeskusteluja, jotka käydään 1–3 kertaa vuodessa
tulkin avustuksel, koska vanhemmat on useesti semmosii, et ne ei ymmärrä
suomen kieltä ja mä koen sen yhteistyön aika vaikeeks. Vaikeeks sitte just sen
kielimuurin takia. (B)
• Yhden kerran on turvauduttu kasvatuskeskustelussa venäjänkieliseen tulkkiin,
mutta muuten on kommunikoitu suomen kielellä. Pahempia väärinymmärryksiä
ei ole ollut. Yksi tulee mieleen. (C)
• Vaikeinta on varmaan edelleenkin se kieli, että vaikka osaakin…… Yksikin vanhempi puhuu tosi hyvin suomea, mutta silti on joitakin asioita, joita on hyvin
vaikea selittää, jos ne kuuluu johonkin ammattitermistöön.. on tosi vaikea selittää. (B)

Kun kysyin tarkemmin vaikeista tilanteista, kävi ilmi, että viestit eivät ole
aina menneet perille ja/tai että niitä ei ole ymmärretty. Somalikielen opettaja
hoiti somalikielisiin koteihin menevän yhteydenpidon ja käänsi viestit somaliksi. Muiden muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien lasten koteihin
menivät suomenkieliset viestit, vaikka kaikki vanhemmat eivät osanneet
suomea tarpeeksi ymmärtääkseen viestien sisällöt hyvin.
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• Ongelmia on ollut. Just sellaisia, että ei oo menny viesti perille ja on tullu väärinymmärryksiä. (C)
• Somaliopettaja on kääntänyt viestit somalinkielisille. Muille ei oo käännetty.
(B)

Keväällä vanhempien kohtaaminen koettiin selvästi helpompana. Talven
aikana käydyt kasvatuskeskustelut, epäviralliset kohtaamiset lähes päivittäin
sekä päiväkodissa järjestetyt yhteiset juhlat olivat helpottaneet kanssakäymistä:
• Syksyllä, kun ei tiennyt, ja tuntenut lapsia ja vanhempia, niin meni hetki, ennen
kuin tietää, kenen äidin ja isän kanssa voi puhua vapautuneesti ja kenen kanssa
pitää miettiä, mitä sanoo ja keneltä voi ihan kysyä, että mitä kuuluu ja onko
kaikki hyvin ja muuta. (B)

Havaintojeni mukaan yhteistyö vanhempien kanssa käsitti esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin kirjatun velvoitteen mukaisten yhteisten kasvatuskeskusteluiden ohella ne tilanteet, jolloin vanhemmat hakivat lastaan päiväkodista. Yleensä vanhemmat tulivat sisälle ja saattoivat vaihtaa jonkun
sanan paikalla olleen aikuisen kanssa. Nämä kontaktit olivat luonteeltaan
lähinnä ”hyvän päivän” toivotusta ja vastaamista kysymykseen ”Menikö lapsen päivä hyvin?” Tilanteessa ei kuitenkaan odotettu erityisen syvällistä pohdintaa vaan riitti, kun aikuinen kuittasi kysymyksen joko sanomalla, että ”hyvin” tai ”tänään ei kaikki mennyt ihan suunnitelmien mukaisesti”. Jos joku
vanhemmista sai tällaisen vastauksen, niin hän halusi yleensä kuulla kuitenkin hieman lisää asiasta. Päivien hektisyyden vuoksi syvällisemmät keskustelut eivät olleet mahdollisia, vaan niitä varten varattiin erillinen aika.
Somalilasten vanhemmat kävivät usein tervehtimässä somalikielen opettajaa hakiessaan lapsia päiväkodista. Opettajan kautta he saivat tietoa päivän
aikana tapahtuneesta sekä mahdollisesti tulevista tapahtumista.

7.3.3.4 Yhteenveto
Opettajien puheessa opettajana olemisen, opettajuuden, osatekijöistä nousi
muita selvemmin esille niin sanottu eettinen päämäärä eli opettaja eettisenä,
kokonaisvaltaisena kasvattajana. Opettajat korostivat lapsen turvallisuutta,
myönteistä ilmapiiriä, minäkuvan tukemista sekä niin sanottuja yleiseettisiä
päämääriä. Keskeisenä nähtiin positiivisen oppimisilmapiirin luominen ja
oppimisen edistäminen erilaisia ikäkaudelle sopivia menetelmiä ja toimintamuotoja käyttäen. Opettajan persoonalla koettiin olevan myös ratkaiseva

Tutkimuksen tulokset

135

merkitys. Vähemmän korostui perinteisesti esille nostettu opettajan työn osaalue, sisällön osaaminen, mutta sekin tuli esille kahden opettajan puheessa.
Tulkitsin opettajien kasvatusteoreettisia lähtökohtia heidän haastattelupuheensa perusteella. Sijoitin heidät asetelmaan, jolla on analysoitu Helsingin
kaupungin esiopetusta antavien opettajien kasvatusteoriaa (Hytönen & Krokfors 2002). Kyseessä on opettajien itsensä antama perustelu omista kasvatusteoreettisista lähtökohdistaan, joten tulkinta on tehty heidän kanssaan käydyistä keskusteluista muodostuneen haastatteluaineiston perusteella. Tulkinnassa ei huomioida sitä, näkyvätkö opettajien kasvatusnäkemykset heidän
käytännön toimissaan. Tätä arvioidaan seuraavassa luvussa (7.3.3), jossa
käsittelen opettajien oppimis- ja opettamiskäsitystä.
Seuraava taulukko (taulukko 6) kuvaa opettajien kasvatusteoreettisia ulottuvuuksia. Kolmen opettajan kasvatusteoria voidaan sijoittaa lapsikeskeistä
ulottuvuutta kuvaavaksi, yksi enemmän lapsilähtöiseksi. Lapsikeskeisen ja lähtöisen kasvatusteorian pääerona voidaan nähdä se, että lapsilähtöisessä
teoriassa ei pidetä tarpeellisena etukäteen laadittuja kasvatuksen tavoitteita ja
sisältöjä, vaan ne voidaan johtaa lapsesta. Samoin kasvattajan aktiivista osallistumista kasvutapahtumaan ei nähdä tarpeellisena. Lapsikeskeinen kasvatus
sen sijaan hyväksyy kasvattajan aktiivisen toiminnan ja ennakkosuunnittelun.
(Hytönen & Krokfors 2002.)
Jokaisen opettajan kohdalle on kirjattu sellaisia opettajan määrittelemiä
taustateoriaa kuvaavia lausumia, jotka useimmin ja painotetusti välittyivät
haastattelupuheessa. Huomattavaa on, että jokainen lapsikeskeiseen ulottuvuuteen sijoittunut opettaja painottaa hieman eri asioita taustateoriassaan.
Taulukko 6. Esiopetusta antavan opettajan kasvatusteoreettinen ulottuvuus ja ulottuvuutta ilmentävät lausumat.
Opettaja

Opettajan kasvatusteoreettinen ulottuvuus

Ulottuvuutta ilmentävät lausumat
Lasta tulee kunnioittaa yksilönä.
Lapsen erityispiirteet tulee huomioida kasvatuksen
ja opetuksen lähtökohtina.
Opetustilanteet tulee rakentaa lasta kiinnostaviksi
ja innostavaksi.
Lasta tulee kannustaa ja ohjata.

A

Lapsikeskeinen pedagogiikka

B

Lapsikeskeinen pedagogiikka

C

Lapsikeskeinen pedagogiikka

Opetustilanteet tulee rakentaa lasta kiinnostaviksi
ja innostaviksi.
Opetussuunnitelman avulla varmistetaan lapsen
tasapainoinen kehittyminen.

D

Lapsilähtöinen pedagogiikka

Kasvatuskäytäntöjen tulee vastata lasten yksilöllisiä tarpeita.
Tärkeätä on nähdä lapsen kyvyt.

136

Heini Paavola

Opettajat eivät halunneet erotella kasvatusta ja opetusta, vaan korostivat niiden yhdistyvän esiopetuksessa. He näkivät lapsen kokonaisvaltaisesti tuoden
esille lapsilähtöistä ja lapsikeskeistä näkökulmaa, joissa korostetaan opetuksen ja toiminnan lähtökohtina lapsen tietoja ja tarpeita. Jokainen lapsi haluttiin nähdä yksilönä ja hyväksyä hänet sellaisenaan kuin hän on. Lapsikeskeisten ja lapsilähtöisten näkökulmien ohella opettajien puheesta ilmeni kasvatuksen kontekstuaalinen ulottuvuus, joka korostaa oppimisympäristön merkitystä sekä opettajan aktiivista roolia. Yksi opettajista toi esille pedagogiikkaa,
jossa painotetaan niin sanottujen kykenevien yksilöiden kehittymistä ja jossa
tarkoituksena on saada esille lapsen osaamis- ja suoritustaso. Vaikka haastatteluissa jokainen opettaja painotti lapsen tarpeiden ja taustan olevan opetuksen suunnittelun perustana, myös opetussuunnitelman merkitys esiopetuksen
tavoitteiden saavuttamisen takaajana otettiin esille.
Monikulttuurisen ryhmän opettaminen oli tuonut mukanaan uusia haasteita. Opettajat kokivat ongelmana resurssien puuttumisen. Tällä tarkoitettiin
pääsääntöisesti lisähenkilökunnan puuttumista, millä puolestaan selitettiin
eriyttämisen vähyyttä tai puuttumista. Haasteeksi oli koettu myös lasten uskontojen moninaisuus. Koska uskonnollisia taustoja ei muistettu ottaa huomioon opetusta suunniteltaessa, oppituokiot oli suunniteltu yksikulttuurisesta
näkökulmasta. Opettajilta jäi ottamatta huomioon se, että perinteinen päiväkotikasvatus seuraa vankasti vuodenkiertoa ja siihen liittyviä juhlia, joten
kristilliseen perinteeseen liittyviä sisältöjä tuli usein esille. Tällöin muihin uskontoihin kuuluville jouduttiin keksimään korvaavaa toimintaa. Lähinnä se
tarkoitti vapaata toimintaa tai somalinkielisille lapsille oman äidinkielen opetusta.
Opettajat kokivat opetuksen erityisesti syyslukukaudella raskaaksi, mikä
näkyi muun muassa parina sairauslomana. Keväällä tilanne helpottui, kun
lasten vanhemmat tulivat tutummiksi ja lasten taustoja osattiin paremmin ottaa huomioon.
Opettajien ja vanhempien yhteydenpito toteutui lähinnä muutaman kerran
vuodessa tapahtuvissa kasvatuskeskusteluissa ja silloin, kun vanhemmat
hakivat lastaan päiväkodista. Opettajat kokivat, että he eivät aina oikein tienneet, mitä muihin kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten vanhemmat
heiltä odottivat. Syynä tähän nähtiin vanhempien puutteellinen suomen kielen
taito. Tulkkia ei yleensä käytetty, minkä vuoksi keskustelun sisältö saattoi
jäädä vanhemmille tai opettajalle epäselväksi. Tällöin sekä vanhemmille että
opettajille saattoi jäädä ristiriitaisia käsityksiä jostakin asiasta. Pääasiallisesti
opettajat olivat kuitenkin kokeneet, että vanhemmat olivat olleet tyytyväisiä
esiopetukseen ja luottivat henkilökunnan asiantuntemukseen.
Päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelmaan oli kirjattu lause, joka sisälsi ajatuksen erilaisten perheiden vakaumusten kunnioittamisesta sekä hei-
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dän toivomustensa huomioimisesta. Kuitenkaan kukaan opettajista ei tuonut
esille sitä, että vanhempien kanssa olisi keskusteltu tarkemmin kotien tilanteista, heille tärkeistä tapakulttuuriin liittyvistä asioista tai muista kulttuuriin
keskeisesti kuuluvista asioista. Uskontoon liittyviä toiveita oli kysytty, kun
vanhemmille oli kerrottu suomalaisessa esiopetuksessa noudatettavasta sisältöaluejaottelusta, johon uskontokasvatus olennaisena osana liittyy. Koteihin
viestitettiin muun muassa sellaisista tapahtumista tai toiminnasta, jotka liittyivät selvästi kristillisiin juhlapyhiin. Tuolloin vanhemmat saivat ilmaista
mielipiteensä siitä, millaisiin toimintoihin lapset osallistuvat ja millaisiin eivät.

7.3.4 Käsitykset oppimisesta ja opettamisesta monikulttuurisen ryhmän
esiopetuksessa
7.3.4.1 Esiopetusikäisen lapsen oppiminen monikulttuurisessa
ryhmässä
Kasvatus ja opetus vaativat perustakseen tarkasti mietittyä ihmiskäsitystä. Se
tarkoittaa käsitystä siitä, minkälainen lapsi on, mikä on opettajan ja lapsen
välinen suhde ja minkälaisena lapsen asema nähdään yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden välillä. Se antaa pohjan myös ymmärtää erilaisuutta. Myös opettajan käsitys tiedon luonteesta on ratkaiseva. Tiedonkäsitys taas luo pohjaa
oppimiskäsitykselle, joka vaikuttaa opettajan jokapäiväiseen toimintaan ja
käytäntöihin.
Oppimiskäsitys kuvaa sitä, miten opettaja uskoo oppilaiden parhaiten oppivan. Koska opettajan toiminta kohdistuu lapsen oppimisprosessiin, tulisi
myös vuorovaikutussuhde ja sen laatu ottaa huomioon prosessin eri vaiheissa.
Suorat kysymykset oppimis- ja opettamiskäsityksistä tuntuivat vaikeilta.
Käsitteet vaikuttivat opettajille oudoilta, joten käytin useita apukysymyksiä,
kuten ”Mitä oppiminen on?” tai ”Miten lapsi oppii?” Pelkästään edellä mainittujen kysymysten avulla saatujen vastausten perusteella ei seuraavien alalukujen tarkastelua ole tehty. Käsitykset oppimisesta ja opettamisesta nousivat jatkuvasti esille lähes jokaisen sellaisen kysymyksen yhteydessä, jossa
sivuttiin kasvatuksen käytännön toimintoja.
Monikulttuurisuuskontekstin ottaminen huomioon oppimis- ja opetuskäsitysten pohdinnassa oli aika ajoin ongelmallista, koska opettajat antoivat esimerkkinsä usein niin sanotun yksikulttuurisen ryhmän toiminnasta. Kun
muistutin heitä ottamaan huomioon myös ryhmän monikulttuurisuuden, he
havaitsivat konkreettisesti unohtavansa ajatella toimintaa lasten lähtökohdista
ja tarpeista käsin.
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Käsittelen ensin opettajien käsityksiä oppimisesta sen perusteella, miten
he kuvasivat ja määrittelivät lapsen oppimista. Toiseksi tarkastelen opettajien
opettamiskäsityksiä aamupiiriin ja oppituokioon liittyen suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin näkökulmasta. Kolmanneksi käsittelen oppimisympäristöä. Käytän oppimiskäsitysten luokitteluun Helsingin kaupungin esiopetusta antavien opettajien oppimiskäsityksiä koskevaa luokittelumallia, jonka
esittelin luvussa 5.3.2.
Esiopetusikäisen lapsen oppimiseen liittyviä tekijöitä pohtiessaan opettajilla oli taustalla kasvatusnäkemyksensä mukainen lähtökohta, jossa lapsen
yksilöllisyys nostettiin keskiöön. Opetussuunnitelman sisällöt ja tavoitteet
eivät nousseet opetuksen suunnittelun ja toteutuksen peruslähtökohdiksi,
vaan opettajat korostivat ensisijaisesti lapsen tarpeita ja taustoja. Tällöin
esille nousivat myös muihin kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten toisenlaiset tarpeet suhteessa valtaväestöön. Erityisesti maahanmuuttajaoppilaiden kohdalla yksilöllisten taitojen ja tietojen sekä erilaisten oppimistyylien
ottaminen huomioon nähtiin tärkeänä.
• Ja toisaalta sitte haluaa enemmän kun mitä nyt tekee ottaa huomioon ne erityispiirteet, koska monella on justiin ongelma kielen kanssa. (A)
• Ja sitte joillakin on tietynlaisia erityistaipumuksia, jotkut visuaalisesti oppii paremmin joitakin asioita. (C)

Opettajat pohtivat oppimista kuvailemalla ja analysoimalla oppimistilanteita
ja lapsen oppimisprosessia. Lapsi nähtiin aktiivisena toimijana ja oppimisessa
korostettiin tekemällä oppimista, opettelua, ongelmanratkaisua ja sosiaalisen
yhteisön merkitystä. Näihin kaikkiin tekijöihin viitattiin usein, mutta erityisesti korostettiin toistuvan harjoituksen merkitystä:
• Kyllä niinku tän ikäselle ajattelee, että tekemällä ja kokemalla oppiminen on se
niinku numero yksi, että silleen tietysti voi tarjota välillä semmosia juttuja, jotka menee vähä niinku yli hilseen ja kokeilla, kokeilla. Asioita täyttyy koittaa,
niihin täytyy tutustua, päästä koittamaan niitä ja sitten oppii, jos ei osaa kieltäkään kunnolla. (A)
• Lapset oppii parhaiten varmasti tekemällä ja monta kertaa. Sitä täytyy aina uudestaan ja uudestaan tehdä. Ei riitä yks tai kaks kertaa. (C)

Kokeilemalla oppimiseen luettiin kuuluvaksi myös ”yrityksen ja erehdyksen”
kautta oppiminen lähinnä mallioppimisen muodossa, jolloin korostui opettajan rooli mallina olemisena. Mallioppiminen nähtiin kuitenkin vain yhtenä
oppimisen muotona.
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• Esimerkiksi tämmönen yrityksen ja erehdyksen kautta oppiminen – joo. Mun
mielestä näyttää lapselle että mä teen näin – se ei toimi. Mutta jos mä teen näin
– niin se homma toimii. (B)
• Kyllähän voi olla se, että istutaan pöydän ääressä ja tehdään jotakin paperitehtäviä tai että opetusta voi olla se, että sä itse käyttäydyt jollakin tavalla, että
lapset katsoo, että ”aha – toi tekee noin.” (D)

Yksi opettaja määritteli oppimisen lapsen sisäiseksi ajattelutapahtumaksi.
Hän korosti ryhmässä tapahtuvan sosiaalisen oppimisen merkitystä ja aikuisen toimimista ohjaajana. Nämä ajatukset ilmentävät käsitystä, jossa korostuu
lapsen metakognitiivisten taitojen tietoinen kehittäminen ja ongelmanratkaisun käyttäminen opetusmenetelmänä.
• Yritettäis antaa aikaa lapsille pienissä ryhmissä toimimiseen samanaikaisesti.
Opittais jotakin uuttaa niin, että se ei oo jotakin tavallaan ulkopuolelta tulevaa
informaatiota, jäljentämistä tai… tavallaan että se pohtiminen tapahtuis sillä
tavoin…että niinku se, että niinku itse pään sisässä tapahtuu sellanen ahaaelämys. Saatais lapset miettimään asioita ja semmosia käytännön läheisiä juttuja. (D)

7.3.4.2 Esiopetusikäisten lasten opettaminen monikulttuurisessa ryhmässä
Tässä alaluvussa opettamisen osa-alueina käsitellään suunnittelua, toteuttamista ja arviointia.
Suunnittelu
Lasten toimintaa suunniteltiin yhteisesti perjantaisin viikoittaisissa suunnittelupalavereissa, joissa suunniteltiin seuraavan viikon ohjelma. Palaverissa
päätettiin viikon opetettavat sisällöt pääpiirteissään, mutta varsinainen yksityiskohtaisempi suunnittelu jäi kustakin viikosta vastuussa olevalle aikuiselle.
Ryhmän jokainen aikuinen antoi esiopetusta. Suunnittelun runkona toimi
pidemmälle aikavälille tehty teemarunko, jonka mukaan seuraavan viikon
suunnitelma työstettiin.
• Plus sitten aikaresurssi päiväkodissa niin on, että hirveen vaikee löytää sitä yhteistä aikaa ryhmän aikuisten kanssa, että me pystytään suunnittelemaan yhdessä. Meillä on joka viikko viikkopalaveri, jossa me suunnitellaan yhdessä ryhmässä. (C)
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• Me ollaan nyt tehty sen jälkeen, kun mä tulin tänne, että aina yksi meistä suunnittelee yhden viikon, että etukäteen ollaan mietitty, mikä teema sillä viikolla
on. Sekä yhdessä ja pääperiaate, että yksin sitte aina niinku tuokiot. (D)

Yhteisissä suunnittelupalavereissa toimintaa suunniteltiin niin sanotun yksikulttuurisen mallin mukaan eikä ryhmän monimuotoisuutta muistettu ottaa
huomioon. Somalikielen opettaja tai S2-opettaja eivät olleet mukana suunnittelutilaisuuksissa. Selityksenä todettiin, että somalikielen opettaja ja S2opettaja eivät työskennelleet perjantaisin päiväkodissa, jolloin suunnittelupalaverit pidettiin.
• Kyllä se monikulttuurisuuden huomioiminen varman jo pikkuhiljaa tulee …
niinku niinku vähä niinku luonnostaan. Varmaan alussa unohtui se, mutta nyt
on niinku oppinu ehkä kantapään kautta, että miten pitää ottaa huomioon. (A)
• Aina sillon suunnitellaan, kun me muistetaan, lähinnä. Aina ei tuu kukaan sitä
edes ajatelleeksi. (C)
• No, en mä oikeesti voi väittää, että kovin paljon muistetaan huomioida niitä
maahanmuuttajia. (D)
• Mää oon tehny samoja juttuja kuin aikaisemminkin. Ei me olla kovin paljon
täällä keskusteltu tekemisestä. (D)

Keskusteltaessa oppituokioiden suunnittelusta, kysyin perusteita myös opetussisältöjen valinnalle. Tällöin esille tuli esiopetussuunnitelman merkitsevyys/merkityksettömyys. Haastattelussa oli erillinen kysymys opetussuunnitelmista, mutta opettajat palasivat opetussuunnitelmaan myös monen muun
kysymyksen kohdalla. Opetussuunnitelman merkityksestä opetuksen suunnittelun ja tavoitteiden asettelun perustana oltiin eri mieltä. Kolme opettajaa
nosti suunnittelun lähtökohdaksi lapsiryhmän taidot ja tarpeet, mutta he ottivat kuitenkin huomioon opetussuunnitelman sisällöt ja tavoitteet lapsiryhmän
tarpeet tiedostettuaan.
• No, ensin mä katon sen ryhmän, mimmonen se ryhmä on, koska mun mielestä
on turhaa tehdä jonkun opetussuunnitelman mukaisia juttuja semmoselle ryhmälle, et se ryhmä ei oo valmis ottamaan sitä vastaan eli jos on liian korkealentoista hommaa. Ensin mä katon sen ryhmän, ja sit mä vertaan sitä opetussuunnitelmaan ja sitte mä pyrin siitä opetussuunnitelmasta löytämään ne keinot, tavat ja menetelmät, mitkä sopii siihen tiettyyn ryhmään. Et mä asetan ne tavoitteet ton ryhmätason mukaisesti. (B)
• Mun mielestä niin paljo olennaisempaa on kuitenki se, millainen lapsiryhmä on
ja millainen kokonaisuus lapsiryhmä on ja mikä jotain tiettyä osaa lapsiryhmästä kiinnostaa ja näin poispäin. Se on mun mielestä olennaisempi pohja sil-
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leen, et sä oot miettiny sen. Kai se niinku – enemmän näkisin – tai miten mä oon
miettiny – niin en mä silleen koe, että jotain menetelmiä tai kaikenlaisia mitä
asioita lasten kanssa käsitellään sieltä kurkitaan, vaan enempi tämmönen, joka
antaa suuntaa sille, millaisia tavoitteita voi antaa siinä mielessä, että millaisia
asioita lapsille vois opettaa. (D)

Omien aikaisempien esiopetuskokemusten merkitystä korostettiin opetuksen
suunnittelussa, samoin kollegoilta saatua tietoa. Erityisesti päiväkodin oma
esiopetuksen opetussuunnitelma monikulttuurisen ryhmän kasvatuksen ja
opetuksen lähtökohtana nähtiin merkittävänä.
• No, ne lähtee varmaan siitä tavallaan siitä, mikä on se oma näkemys siitä niinku esikoulutoiminnasta, mutta tietysti sekin tulee ja pohjaa niinku jostain, että
en voi sanoa, että ihan pelkkiä omia näkemyksiä. Se varmaan tulee siitä kokemuspohjasta.
Kyllä esimerkiks päiväkodin opetussuunnitelmasta koettaa ammentaa sitä
tietoa, koska mäkin on ihan eka kertaa tekemisissä maahanmuuttajien kanssa,
ja… mutta täytyy sanoa, että hyvin paljon niinku tietoa ammentaa näiltä kollegoilta, jotka on ollu niinku pitempään. Ei ole niinku lapsen kanssa historiaa.
(A)
• Meijän omassa päiväkodin opetussuunnitelmassa on vielä paneuduttu sitte vielä
lähemmin siihen maahanmuuttajien näkökulmaan, että miten niitä on huomioitu. Koska se on niinku meidän päiväkodille semmonen tunnusomainen juttu. (B)

Toisaalta monikulttuurisuuskasvatusta tulkittiin myös siten, että se tarkoittaa
toisella kielellä annettavan esiopetuksen lisäksi lapsen omalla äidinkielellä
annettavaa esiopetusta.
• Opetussuunnitelmassa vois muotoilla sillä tavalla, että tietäis, että tää on jatkuva käytäntö, että annetaan jonku verran esiopetusta molemmilla kielillä. Ja
opetussuunnitelmatasolla voi kirjata, että pyritään järjestämään mahdollisuuksia tällaseen. (D)

Yksi opettaja esitti ristiriitaisen ajatuksen siitä, että opetussuunnitelmaan
kirjattavan tekstin ei tarvitsisikaan vastata käytäntöä ja näki päiväkodin oman
esiopetuksen opetussuunnitelman enemmänkin ulospäin annettavana dokumenttina. Näin piilo-opetussuunnitelman käsite tuli esille, mutta aihetta ei
käsitelty enempää haastattelussa.
• Kyl se varmaan on… niinku totatota… Jos nyt ajatellaan niinku yleensä päiväkotien esiopetussuunnitelmaa, niin ne nyt varmaan tehdään niinku myöskin
vanhempien nähtäväksi. (D)
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Näkemykset opetussuunnitelman merkityksestä vaihtelivat. Samoin vaihteli
käsitys asiakirjojen moninaisuudesta. Vain yksi opettaja oli selkeästi selvillä
opetussuunnitelma-asiakirjoista ja niiden hierarkkisuudesta, mutta muut eivät
hahmottaneet tai tehneet eroa valtakunnallisten esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja kuntakohtaisen opetussuunnitelman välillä. Läheisin ja
tutuin oli päiväkodin oma esiopetuksen suunnitelma, mutta yhdelle opettajalle myös se oli outo. Koska kaikki opettajat olivat uusia päiväkodin esiopetusryhmässä, sitoutumista toisten tekemään opetussuunnitelmaan pidettiin myös
vaikeana. Opetussuunnitelmaan kirjattujen asioiden koettiin myös olevan
jotenkin irti käytännön todellisuudesta, vaikka suunnitelmaa luonnehdittiin
muun muassa ”opettajan työrukkaseksi”. Opetussuunnitelman odotettiin antavan enemmän käytännön vinkkejä ja ehdotuksia käytettävistä menetelmistä
sekä työ- ja toimintatavoista. Luotettiin myös kokeneempien kollegoiden
näkemyksiin siitä, mikä on esiopetusikäisille tärkeätä.
• Se on työrukkanen työntekijöille. En voi myöntää, että mä sitä joka viikko tai
joka päivä tai joka kuukausi lukisin, mutta kyl mä tunnen ja tiedän, mitä siellä
lukee. Mä en oo muuta kuin vaan selannu tän talon omaa opetussuunnitelmaa.
Tuntuu kuitenki helpommalta lähtee liikkeelle sen päiväkodin oman opetussuunnitelman kautta. Ne ei yleensä kuitenkaan ole niin seikkaperäisiä ja ehkä
vähän käytännön läheisempiä. Mä voin oikeesti myöntää, et en kovin paljon oikeesti edes muista, et millä tavalla tuossa kaupungin opsissa käsitellään asioita.
On siellä jotakin hienoja juttuja esim. oppimisympäristöön liittyen – mä muistan – kun mä oon joskun sitä lukenu. (D)
• No, itse asiassa mä oon hirveen vähän kerennyt tutustumaan niihin opetussuunnitelmiin, et mä oon enemmänkin kysynyt mun tiimin jäseniltä, että mitä
kannattaisi opettaa, mitkä on tärkeitä asioita. (C)
• No, se antaa tietyt raamit niinku sille työlle. Ja ehkä se niinku yhtenäistää sitä
päiväkodin toimintaa. No tällä hetkellä opsin merkitys on aika vähäinen, koska
on niinku aloittanut nyt, et musta tuntuu niin, että mä en pysty sitoutumaan nyt
siihen opetussuunnitelmaan, jonka jotkut on tehny vuosia sitten, että sanotaan
ehkä liiankin vähäinen niinku, et se on tämän väen vaihtuvuudenkin ongelma
mun mielestä, että jotenkin tulee niinku pirstaleiseksi et ehkä jotenkin, tottakai
niinku tiettyihin periaatteisiin sitoutuu varmasti, mutta varmaan niinku laajempiin ja tämmönen syvällinen sitoutuminen on poissa. No, toisaalta niinku kun
ite on ollu mukana niinku niissä esiopetuspalavereissa, niin ehkä se tulee lähemmäks se, mikä on se niinku se alue – aluejuttuja ja sitte ehkä ne niinku ne
alueen erityispiirteet sitte paremmin niinku tän alueen suunnitelmassa. (A)
• No, esiopetussuunnitelma on tosi tärkee juttu, jonka avulla pystyy – tota –
suunnittelemaan viikon, kuukauden, koko puolen vuoden ja koko vuoden toimintaa niin, että sillä toiminnalla on joku alku ja sillä on loppu, mihin se toiminta
niinku tähtää. Ja se on työväline. Se on mun mielestä tärkee työväline, joka aut-
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taa mua niinku ihan samalla tavalla kuin tavallinen kalenteri niinku päivittäisestä toiminnasta, viikkotoiminnasta, niin on työvälineenä esiopetussuunnitelma, minkä mukaan niinku mennään eteenpäin.
Se, että on kolme näitä eri tasoja ja tota jokainen niistä on tavallaan niinku
tavallaan perusta toisilleen – aina tietenkin niinku siitä ylemmästä kattoen, et
toi valtakunnallinen on niinku kaikkia päiväkoteja koskeva, mistä pitäis löytää
ne jus meidän työhön liittyvät tärkeimmät asiat. (B)

Havainnoinnin perusteella ryhmän opetus noudatti muodoltaan teematyöskentelyä. Jokaiselle viikolle oli määritelty teema, mikä näkyi ryhmän käytössä olevan tilan seinällä olevasta suunnitelmasta. Suunnitelmaan oli merkitty
viikon teeman nimi ja suunnittelusta vastuussa oleva aikuinen. Myös viikonpäivät oli teemoitettu. Viikonpäivien teemoitus noudatteli toiminnan muotoa,
ei viikkoteeman sisältöjä. Syksyllä 2001 päiväkohtaiset teemat oli jaoteltu
seuraavalla tavalla: maanantai (liikunta), tiistai (äidinkieli), keskiviikko (kädentaidot), torstai (matematiikka) ja perjantai (lelupäivä/retket). Aiheet viikkoteemoille nousivat sekä opetussuunnitelmasta että vuoden kiertoon liittyvistä juhlista ja tapahtumista. Havainnoinnin perusteella toiminnassa korostui
muoto, eivät lapsen tarpeet ja niistä johdetut tavoitteet. Keväällä 2002 edellisenä syksynä määritellyistä päiväteemoista luovuttiin osittain ja toiminta
muuttui joustavammaksi ja paremmin lasten tarpeet huomioivaksi.
Toteutus
Lähtökohtana opettajilla oli oppituokioiden luominen lapsille mielekkäiksi
tapahtumiksi. Mielekkäillä oppituokioilla katsottiin olevan yhteys motivaatioon ja sitä kautta yleiseen oppimisilmapiiriin.
• Ja oppimistilanteet, esikoulutilanteet, mä pyrin tekemään ne niin innostavaks ja
mielekkääks. (C)

Työtapana painotettiin pienryhmäopetusta, jonka katsottiin takaavan mahdollisimman yksilöllisen ohjauksen jokaiselle lapselle. Jo aikaisemmin mainittu
ongelmanratkaisu- ja ajattelutaitojen kehittäminen nähtiin menetelmällisesti
tärkeäksi.
• … mietitään, että kun on joku toiminta esim. joku matematiikkatuokio, niin se
tuokio vedetään niin, että esimerkiks nää maahanmuuttajat on laitettu eri ryhmiin niin, että niit pystyy henkilökohtaisesti ohjaamaan ja yleensä on pienryhmätyöskentelyä, jotta he saa sitte vielä enemmän sitä yksilöllistä opetusta. (B)
• niinku itse pään sisässä tapahtuu sellanen ahaa-elämys. Saatais lapset miettimään asioita ja semmosia käytännön läheisiä juttuja. (D)
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Ikäkaudelle sopivien menetelmien, pelien ja leikkien käyttöä pidettiin tarpeellisena tiettyjen valmiuksien ja taitojen opettamisessa ennen lasten siirtymistä
kouluun. Leikkien käyttöä perusteltiin sekä pedagogisesta että lapselle luontaisen ja tärkeän toimintamuodon näkökulmasta. Leikkien avulla opeteltiin
esimerkiksi tunteiden hallintaa ja sellaisia yhteisiä sääntöjä, joiden katsottiin
olevan tärkeitä valmiuksia koulun alkua ajatellen. Valmiuksien opettelulla
haluttiin varmistaa se, että lapsen koulunkäynti alkaisi mahdollisimman vaivattomasti. Toisaalta leikkiä ei nähty välttämättä pedagogisena, vaan leikin
ajateltiin kuuluvan osana esikoululaisen elämään ja samalla esiopetuspäivään.
• Mä tykkään hirveesti peleistä ja leikeistä. Ja mun mielestä niissä tulee just näitä esimerkiks pettymyksen tuntemuksia ja näitä. Kuitenkin sit siellä on niit sääntöjä, miten pitää toimia ja tietää, et tää on se juttu, et miten se menee. Ja just
se, että esimerkiks kun tehdään pienryhmätyöskentelyy, niin, jokainen lapsi saa
vuorollaan vastata. Pitää oppii odottamaan eikä oppia sitä, että ei oo mu vuoro
joka kerta. (B)
• On tietenkin monia tärkeitä asioita, mutta aika on rajallinen ja leikillekin pitäisi olla aikaa. (D)

Havainnoinnin perusteella rutiinit ja päivärytmi loivat perustan esiopetustoiminnalle. Esiopetustoiminta oli määritelty tapahtuvaksi klo 8.30–12.30 välisenä aikana. Toimintaa rytmittivät perushoitotilanteet ulkoilu ja ruokailu, joiden lomaan ohjattu toiminta, aamupiiri ja lyhyet oppituokiot sijoittuivat. Esiopetuksen sisältöjen opetteleminen tapahtui pääasiallisesti oppituokioissa.
Toimintaa ohjasi opettaja, ja se tähtäsi koulussa tarvittavien valmiuksien
opettelemiseen. Keskeiseksi nousivat tiedonalojen tavoitteet ja sisällöt. Lapsilla oli käytettävissä esiopetukseen soveltuva materiaali, jonka sisällössä
painottuivat äidinkielen ja matematiikan valmiudet, ja tehtäväkirja koostui
näihin valmiuksiin liittyvistä tehtävistä. Varsinkin silloin, kun työskenneltiin
tämän materiaalin pohjalta, toiminnasta käytettiin nimitystä ”eskari”. Kyse
oli opettajan ohjaamista oppituokioista lasten istuessa pöytien ympärillä. ”Eskari”-nimitystä ei sen sijaan käytetty esimerkiksi liikuntaan tai kuvataiteeseen
liittyvästä toiminnasta.
Selkeästi tärkeimmiksi periodeiksi esiopetuspäivässä muodostuivat joka
päivä aamupalan jälkeen toistunut aamupiiri sekä sitä seurannut oppituokio.
Seuraavassa käsittelen aamupiiriä (A) ja seuraamiani oppituokioita (B) havaintopäiväkirjamerkintöihin perustuen. Seurattujen aamupiirien ja oppituokioiden määrä on yhteensä 29.
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A. Aamupiiri virittäjänä
Aamupiirin yksi selkeä tarkoitus oli esikoulupäivään orientoituminen ja rauhoittuminen. Tietyt rutiininomaiset toiminnot rauhoittivat lapsia ja toivat
heille päivään turvallisuuden tunnetta. Toinen aamupiirin tärkeä tehtävä oli
pohjustaa oppituokioissa käsiteltäviä uusia asioita.
Ryhmä kokoontui aamupiiriin joka päivä 8.30. Hyvin usein osa lapsista
puuttui, ja he tulivat mukaan myöhässä. Tämä aiheutti pieniä ongelmia silloin, kun aamupiirissä pohjustettiin sinä päivänä oppituokiossa käsiteltävää
asiaa. Lapset jäivät joko kokonaan ilman pohjustusta tai olivat mukana siinä
vain osittain. Henkilökunta koki myöhästymiset ongelmallisina ja kertoi
muistuttaneensa vanhemmille esikouluajan alkavan 8.30. He olivat esittäneet
toivomuksena, että lapset olisivat paikalla tuolloin. Kaikki vanhemmat eivät
olleet sisäistäneet toivomusta, vaan toivat lapsensa paikalle lähinnä heille itselle sopivan aikataulunsa mukaisesti. Jatkuva myöhästely ja eri aikaan saapuminen vaikeuttivat selkeästi sekä ryhmän aikuisten että muiden lasten toimintaa.
Aamupiirissä lapset istuivat lattialla puolikaaren muodossa. Alkusyksystä
2001 aamupiirit olivat erityisen vaikeita ja häiriöalttiita ryhmän heterogeenisesta koostumuksesta johtuen. Tämä tuli esille nimenomaan aamupiirissä,
jolloin lapset istuivat lattialla kylki kyljessä. Kevätlukukaudella aamupiirit
rauhoittuivat ja lapset jaksoivat kuunnella ja seurata kulloinkin esillä olevaa
asiaa hyvinkin keskittyneesti ja osallistua toimintaan.
Aamupiirit toteutettiin vaihtelevasti, mutta ne olivat yleensä ennalta suunniteluja ja tavoitteellisia.
Aamupiirissä säännöllisesti samanlaisena toistuva osio oli viikonpäivän,
kuukauden, vuosiluvun, päiväohjelman ja päivän sään läpikäyminen. Liikkeelle lähdettiin siitä, mikä päivä kulloinkin oli kyseessä, mikä oli ollut eilen
ja mikä tulisi olemaan seuraavana päivänä. Vaikka asiaa toistettiin jatkuvasti
samalla kaavalla, näytti käytäntö viehättävän lapsia ja osioon osallistuttiin innokkaasti.
Joskus opettaja luki sadun, laulettiin lauluja tai leikittiin laululeikkejä.
Myös erilaisia kielellistä tietoisuutta kehittäviä harjoituksia tehtiin runsaasti.
Aamupiirit sisälsivät muun muassa loruja, arvoituksia, riimejä, sanojen tavuttamisia ja lauseiden/tarinoiden totuudellisuuden arvioimista. Aamupiireissä
leikkiä käytettiin selkeästi pedagogisessa merkityksessä. Hyvin usein oli laskemista luvuilla 1–10. Lisäksi oli tavallista jumppaa, kasvojumppaa, ilmeiden tunnistamista tai jostakin kaikille tutusta aiheesta, esimerkiksi yhdessä
tehdystä retkestä keskustelemista. Joskus opettajan lukemaa tarinaa käsiteltiin
keskustellen, mutta usein tarina vain luettiin, jolloin sisältö saattoi jäädä huonosti suomea taitaville lapsille epäselväksi.
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Seurasin aamupiirejä yhteensä 29 kertaa. Aamupiirien ajallinen kesto
vaihteli käsiteltävän asian ja lasten tarkkaavaisuus- ja vireystilan mukaan.
Aamupiirin keskimääräinen kestoaika oli syyslukukaudella 20 minuuttia.
Pisin aamupiiri kesti 30 minuuttia, kun taas lyhyin oli 9 minuuttia. Kevätlukukaudella aamupiirit kestivät keskimäärin 23 minuuttia; lyhimmillään aamupiiri kesti 5 minuuttia ja pisimmillään 25 minuuttia.
Aamupiirin sisältö liitettiin selvästi tulevaan opiskeltavaan asiaan kuusi
(6/29) kertaa. Tällöin aamupiiri ja oppituokio muodostivat selkeän kokonaisuuden, joka näkyi myös lasten toiminnassa aamupiirin jälkeen. Lapset tiesivät paremmin, mitä piti tehdä ja mikä oli tavoite ja toimivat rauhallisesti.
Kiire ei koskaan muodostunut ongelmaksi, vaan toiminta ja tehtävät ennätettiin saattaa rauhassa päätökseen ja muutaman kerran toimintaa ehdittiin myös
hieman arvioimaan.
B. Oppituokio osana esiopetusta
Seuraamieni esiopetuspäivien aikana lapset jaettiin aamupiirin jälkeen yleensä kahteen ryhmään. Pienryhmät oli jaettu sellaisella perusperiaatteella, että
haasteellisimmiksi koetut lapset (puutteellinen suomen kielen taito, oppimisvaikeudet, käytöshäiriöt) oli jaettu tasan molempiin ryhmiin. Tällä pyrittiin
helpottamaan opettajien työskentelyä. Ryhmittelyssä otettiin huomioon se, että kaikki maahanmuuttajalapset eivät olisi samassa ryhmässä. Toisella ryhmällä oli ohjattu oppituokio, jossa käsiteltiin etukäteen valittuja teemoja. Oppituokion aikana toinen ryhmä sai mahdollisuuden leikkiä haluamiaan leikkejä tai pelata haluamiaan pelejä. Tehtävä määräytyi sen mukaan, kuinka paljon
välineitä (esimerkiksi leikkivälineet, tietokone tai erilaiset pelit) tietyn leikin
leikkimiseen oli tarjolla. Myös muiden tilojen käyttömahdollisuus vaikutti
toiminnan valintaan. Tehtävät vaihtuivat oppituokiossa olleen ryhmän suoriuduttua tehtävistään.
Havainnoin oppituokioita yhteensä 29 kertaa, joista yksi oli niin sanotun
Bright Start -ryhmän seuraaminen ja kaksi somalikielen opetuksen seuraamista. Oppituokioiden kestoaika vaihteli. Lyhyin tuokio kesti 15 minuuttia ja
pisin 55 minuuttia. Keskimääräinen kesto oli 32 minuuttia. Oppituokioiden
kesto piteni selvästi kevätlukukaudella. Olen tiivistänyt oppituokioiden toteuttamismuodot kolmeen malliin. Mallit eroavat toisistaan lähinnä sen perusteella, missä määrin niissä on kiinnitetty huomiota opeteltavaan asiaan virittäytymiseen ja asian pohjustamiseen. Oppituokioiden muotoa ja rakennetta
voi kuvata kolmen mallin mukaisesti:
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Taulukko 7. Oppituokioiden määrä ja muoto.
Oppituokioiden määrä

Oppituokioiden muoto

10

Suoraan asiaan

12

Opettajan demonstraatio

7

Yhteinen harjoitus

Yht. 29

”Suoraan asiaan” -mallissa opeteltavaan asiaan ei liitetty pohjustusta, tehtävän alustusta tai havaintojen tekoa, vaan lapsille annettiin tehtävä, jota he
alkoivat työstää. Lapset aloittivat toiminnan ymmärryksensä mukaan ja saivat
ohjausta tehtävää tehdessään.
”Opettajan demonstraatio” -mallissa opettaja esitteli ja pohjusti tehtävän
sekä havainnollisti ja mallinsi sitä. Tuolloin lapsille muodostui käsitys siitä,
mitä heidän piti tehdä eli tavoite kirkastui. Lapset seurasivat opettajan toimintaa ja kuuntelivat hänen ohjeitaan, ennen kuin aloittivat oman toiminnan.
”Yhteinen harjoitus” -mallissa opettaja esitteli ja pohjusti tehtävän kertomalla siitä. Lisäksi toimintaa edelsi yhteinen harjoitus, jossa tehtiin varsinaiseen tehtävään liittyviä valmistavia harjoituksia. Harjoitusten tarkoituksena
oli auttaa lapsia suoriutumaan varsinaisesta tehtävästä parhaalla mahdollisella
tavalla. Esimerkiksi numeroiden ja kirjaimien muotoja harjoiteltiin sormella
ilmaan ja pöydän pintaan. Lapset osallistuivat aktiivisesti valmistaviin harjoituksiin.
Havaintojeni perusteella kaikki lapset jaksoivat toimia pitkäjänteisemmin
aina silloin, kun tehtävää oli kunnolla pohjustettu ja tehty muutamia valmistavia harjoituksia. Pohjustaminen ja valmistavien harjoitteiden tekeminen
varmistivat sen, että suurin osa lapsista koki onnistuvansa varsinaisessa tehtävässään ja koki samalla mielihyvää jo harjoitteluvaiheessa. Jos tehtävää ei
pohjustettu, oli seurauksena usein epätietoisuutta ja turhautuneisuutta, jolloin
tehtävä saattoi jollakin jäädä kokonaan kesken ja tekemättä. Pohjustus, havainnollistaminen, keskustelu ja yhteiset valmistavat harjoitukset auttoivat
selvästi varsinkin huonosti suomea puhuvia lapsia orientoitumaan tehtävään
ja ymmärtämään paremmin tehtävän tarkoituksen ja tavoitteen.
Seuraamieni oppituokioiden perusteella opettamisen kulttuuri oli osittain
opettajajohtoista ja osittain oppilaskeskeistä toimintaa. Useimmiten opettaja
esitti, demonstroi ja käynnisti toiminnan. Kun tilanne oli saatu käynnistettyä
ja oppilaat keskittyivät omaan työhönsä, opettajalle jäi aikaa myös ohjaamiseen ja auttamiseen. Opettajajohtoisen työtavan ohella käytetyin työtapa oli
yksilöllinen työ. Pari- tai ryhmätyötä käytettiin harvoin. Osa lapsista auttoi
kyllä mielellään toisiaan, jos opettaja pyysi.
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Ongelmiksi muotoutuivat sellaiset tilanteet, joissa tehtävää tai toimintaa
ei millään tavalla demonstroitu tai pohjustettu yhdessä ja/tai ohjeet annettiin
ainoastaan suullisesti. Silloin suomea puutteellisesti taitavat lapset eivät aina
ymmärtäneet tehtävää ja asia piti selvittää heille uudestaan. Kaikki lapset
saivat kuitenkin tarvittaessa yksilöllistä ohjausta. Olen kirjannut seuraavaan
taulukkoon tilanteita, joissa opettaja kiinnitti erityisesti huomiota suomea
toisena kielenään puhuviin lapsiin. Taulukossa (taulukko 8) on esitetty toiminnan muoto ja määrä kertoina.
Taulukko 8. Toiminnot, joiden avulla autettiin suomea toisena kielenään puhuvia
lapsia
Toiminta

Määrä
kertoina

Opettaja pelasi lapsen kanssa peliä, jonka tavoitteena oli suomen kielen sanaston kartuttaminen.

1

Opettaja avusti ryhmätoiminnassa lasta, joka toiminnasta selvitäkseen tarvitsi
ohjausta suomenkielisten ohjeiden ymmärtämisessä.

3

Opettaja selitti sadun sisältöä lapselle uudestaan toisin sanoin ja yksinkertaisti
sadussa käytettyjä suomenkielisiä ilmaisuja.

4

Opettaja auttoi sadun ymmärtämistä havainnollistaen sisältöä dramatisoimalla
sitä itse tai lasten kanssa yhdessä tai selittämällä juonta kuvien avulla.

7

Opettaja havainnollisti alkavan päivän ohjelmaa aamupiirissä symbolikorteilla.

20

Opettaja selitti vaikeita käsitteitä oppituokion aikana.

4

Opettaja antoi yksilöllistä tukiopetusta oppituokion ohessa.

1

Opettajien kommunikointi ja vuorovaikutus lasten kanssa oli yleensä hyvin
ystävällistä, ja he pyrkivät kuuntelemaan, mitä lapsella oli sanottavana. Jokaisen lapsen kohdalla pyrittiin siihen, että tehtävät tulivat tehdyksi. Lasta
yritettiin positiivisin keinoin auttaa suorittamaan tehtävä loppuun. Ne, joiden
valmiudet olivat pidemmälle kehittyneet, saivat lisätehtäviä, ja ne, jotka tarvitsivat vielä harjaantumista valmiuksissaan, saivat aikaa tehtävien tekemiseen ja apua niiden suorittamiseen.
Arviointi
Opettajat arvioivat omaa toimintaansa tai lasten toimintaa omalla tavallaan,
mutta varsinaisia yhteisiä arviointikriteereitä ei ollut eikä yhteisesti ollut
pohdittu mitä arvioidaan. Arviointi käsitettiin yleisesti lähinnä oman toiminnan arvioinniksi. Oman toiminnan arviointi sisälsi käytännön kokemusten
analysointia ja onnistumisen tai epäonnistumisen tuntemuksien tarkastelua.
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• jos vetää esimerkiksi kaks pienryhmää peräkkäin, niin ensimmäinen on semmonen, et sä niinku teet sen ja sit sä huomaat, että mun ois pitäny sanoa ja pitänyt
neuvoa tuo erilailla ja sit aina se toinen ryhmä saa mun mielestä paremmat ohjeet multa itseltäni, koska mä olen itse kokeillut sen ja erehdyksen kautta oppinut sen, miten se menee. (B)
• No, nyt oikeestan viikottain tulee mietittyä ne tuokiot silleen läpi ja kirjoittaa
niinku ylöski sekä ittelle että muille, että mikä meni hyvin ja mikä huonosti. Mitä oli liikaa ja kaikkee tällasii huomioita, että mitä monesti varmaan ihan käytännön asioita niinku tulee arvioitua. (A)
• Päivittäin mä ajattelen aina, ennen kun mä lähden kotia, mä sen mietin päivän,
minkälainen se oli ja mitä mä olisin voinut tehdä paremmin tai mitä mä olisin
voinut tehdä toisella tavalla. Tai mitkä on ne, mihin mä voin olla tyytyväinen ja
mitä pitää seuraavana päivänä muistaa tehä. Ja sitte myös saatan kirjoittaa
itelle viestivihkoon, että muistan seuraavana päivänä myös tehä, mitä mun pitää tehä. (C)

Ryhmäpalaverien merkitys nousi yhdessä haastattelussa esille lähinnä siten,
että ne toimivat ikään kuin tuuletushetkinä haasteellisten ja ehkä vaikeiksikin
koettujen kokemusten jälkeen. Huomiota ei tällöinkään kiinnitetty niinkään
toiminnan sisältöihin, vaan muotoon:
• No sitte myös näissä ryhmäpalavereissa käsitellään semmosia tilanteita, esimerkiks jotka on ollu vaikeita eikä oo tienny, miten olis pitäny toimia tai mietitään, onko toiminut oikein vai oisko voinut tehdä toisella tavalla. Ja sitten puretaan myös tunteita. (C)

Vain yksi opettaja toi selkeästi esille sen, että hän arvioi oppimistilanteissa
lasten toimintaa ja oppimista. Opettajat eivät pohtineet oman toiminnan merkitystä suhteessa lasten toimintaan ja oppimiseen eikä arvioita suoritettu
toiminnan sisältöjen ja tavoitteiden suunnassa.
• No, kyllä mä… jos aattelen… olennaista on seurata, millä tavalla lapset suoriutuu jostain, tai siis… Ei mulla oo niin kovin tärkeää arvioida, miten mulla sujuu. Ei mua haittaa, jos joku homma menee vähän toisella tavalla kuin on
suunnitellut. (D)

Keväällä 2002 tehdyssä uusintahaastattelussa opettajat arvioivat yleisesti sitä,
miten opetussuunnitelman määrittämät sisältöalueet oli otettu huomioon
kuluneen lukukauden aikana. Uskontokasvatukseen ja elämänkatsomuskasvatukseen liittyvien sisältöjen todettiin jääneen vähemmälle.
• Mun mielestä aika tasapuolisesti on otettu eri sisältöalueita huomioon. Hyvin
ollaan kaikkia osa-alueita käyty läpi, vaikka niinku alussa oli tarkoitus tehdä
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niin, että tehtäväkirja olis meidän toiminnan perusta, niin loppujen lopuks me
ollaan aika vähän tehty sitä. (C)
• No ehkä tota, äidinkieli ja matematiikka, niitä on kyllä tullu, samoten liikunta ja
kuvaamataitoa. Ehkä elämänkatsomus sinänsä on jääny vähemälle. Onhan sitä
käyty sitten tilanteiden yhteydessä läpi, miksi on tullut tehtyä, mitä on, mutta
semmoista oppituntimaista tai että se ois ihan otettu päivän teemaks, ei ole ollut. Uskontokin on myös jäänyt aika vähille, kun me aluksi mietittiin, että meillä
olis ollu sellasia koulumaisia juttuja aina sillon tällön, mutta ne on jääny totaalisesti pois. (B)
• Se, mikä on jääny aika vähälle, on tuo musiikkipuoli. Oon huomannu, että ne
tykkäävät kaikista perinneleikeistä ja lauluista ja B on käyny niitä lauluja läpi.
(D)

Lasten arviointia suoritettiin kasvun kansioiden avulla, vaikka opettajat eivät
tuoneet tätä arviointimuotoa esille haastatteluissa. Havaintojeni perusteella
opettajat keräsivät lasten töitä ja tuotoksia kansioihin, joista niitä voitiin yhdessä vanhempien kanssa tarkastella. Jokaiselle lapselle oli esiopetusvuoden
alussa yhdessä vanhempien kanssa sovittu tiettyjä kasvatustavoitteita, jotka
olivat pohjana yhteisissä kasvatuskeskusteluissa.

7.3.4.3 Oppimisympäristön merkitys monikulttuurisen ryhmän esiopetuksessa
Vuoden 1996 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa korostettiin oppimisympäristön merkitystä sekä oppimisen että opettamisen näkökulmasta,
ja oppimisympäristö nostettiin keskeiseksi tekijäksi tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Käsittelen oppimisympäristöä oppimis- ja opettamiskäsityksen
osa-alueena, koska erityisesti lapsikeskeisen ja kontekstuaalisen oppimiskäsityksen mukaisesti opettajien orientaatio tulisi näkyä oppimisympäristössä.
Tässä tutkimuksessa oppimisympäristöllä tarkoitetaan sitä päiväkodin
ympäristöä, jonka avulla voidaan edistää lapsen oppimista ja johon voidaan
vaikuttaa erilaisilla toimintatavoilla, menettelyillä ja ilmapiirillä. On siis kyse
ympäristön pedagogisista järjestelyistä. Tämän lisäksi kyse on oppimistilanteissa tapahtuvasta vuorovaikutuksen laadusta ja sen seurauksena syntyvästä
oppimisesta. Oppimisympäristöön sisältyvät myös fyysiset olosuhteet.
Opettajat kokivat oppimisilmapiirin yhtenä oppimisen oleellisimmista
edellytyksistä. Lasten kaikinpuolinen hyvinvointi nähtiin tärkeänä, mutta
ennen kaikkea psyykkinen hyvinvointi koettiin tärkeäksi. Ajan löytäminen ja
ajan antaminen jokaiselle lapselle erikseen ja pienissä ryhmissä nähtiin merkittävänä psyykkisen hyvinvoinnin ja oppimisilmapiirin edistäjänä.
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• Ja oppimistilanteet, esikoulutilanteet, mä pyrin tekemään ne niin innostavaks ja
mielekkääks. (C)
• yritettäs antaa aikaa lapsille pienissä ryhmissä toimimiseen samanaikaisesti.
(D)

Havaintojeni perusteella esiopetusryhmällä oli toimintaympäristönä käytettävissä kaksi huonetta, joita erotti toisistaan osittain seinä ja osittain liukuovi.
Tila oli suhteellisen väljä 20 lapsen ryhmälle ja tilaa voitiin käyttää siten, että
osa lapsista toimi toisessa huoneessa ja osa toisessa. Pienempi huone toimi
pääasiallisesti aamupiirien, ruokapiirien ja ruokalevon huoneena, samoin
siellä sai leikkiä omia leikkejään. Tilassa säilytettiin leikkitarvikkeita ja lastenkirjoja. Isompi huone toimi lähinnä niin sanottuna esiopetushuoneena,
jossa oli pöydät ja tuolit ja sermin takana tietokonenurkkaus. Tietokonenurkkaus tuli käyttöön vuoden 2002 alussa. Huoneessa oli myös jokaisen lapsen
oma lokero, jossa lapsi säilytti kyniään, värejään, monisteita ja pikkutavaroitaan. Tässä tilassa myös ruokailtiin.
Perustilojen ohella ryhmän somalikielisillä lapsilla oli käytettävissä tila,
jossa heille opetettiin omaa äidinkieltään. Tila saattoi olla myös muiden käytössä niinä hetkinä, jolloin somalikielen opettaja ei ollut paikalla. Päiväkodissa oli lisäksi pieni liikuntatila, jota käytettiin silloin tällöin, ja päiväkodin
yhteydessä olevan koulun suuri liikuntasali oli joskus esioppilaiden käytössä.
Vapaaseen leikkitoimintaan oli käytettävissä oma tila, jota käytettiin erityisesti silloin, kun ryhmä oli jaettu pienryhmiin ja toisella ryhmällä oli oppituokio. Muita harvemmin käytössä olleita tiloja olivat vesileikkitila, seurakunnan tila ja leikkipuiston tilat.
Ryhmän monikulttuurisuus ei näkynyt fyysisessä toimintaympäristössä.
Tilojen seinillä oli lasten piirustuksia ja töitä, joista saattoi päätellä vuoden
aikana käsiteltyjä aiheita. Myös muutamia julisteita oli näkyvissä, samoin
numerot ja kirjaimet. Tila oli hyvin tyhjä syksyn alussa, mutta syksyn ja
talven kuluessa piirustuksia ja julisteita ilmestyi seinille, mikä pehmensi tilaa.
Ainoastaan tilan ulkopuolella oleva lasten yhteisvalokuva kertoi oppilaiden
monikulttuurisista taustoista, samoin aika ajoin seinällä olleet, lähinnä aikuisille tarkoitetut ilmoitukset ja monisteet. Ne käsittelivät esimerkiksi muslimilasten ruokavaliota tai muslimilasten erilaista päiväohjelmaa joulun tai muun
kristillisen juhlapyhän lähestyessä.
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7.3.4.4 Yhteenveto
Opettajat painottivat haastattelupuheessaan oppimiskäsitystä, jossa korostui
joustava ja oppijan valmiuksia painottava opetus. He korostivat sitä, että
opetuksen lähtökohtana ja sisältöjen valinnassa tulisi erityisesti monikulttuurisessa ryhmässä korostua oppilaan tiedot, taidot ja tarpeet. Tärkeinä nähtiin
myös erilaisten oppimisen strategioiden ja oppimistyylien ymmärtäminen,
joita lapsi käyttää uuden tiedon omaksumisessa. Lisäksi korostettiin lasten
omaa aktiivisuutta, johon kuuluvat tekemällä ja kokemalla oppiminen. Esille
tuli ajattelun ja oivalluksen merkitys oppimisessa sekä kontekstin ja kokemuksellisuuden merkitys. Lapsiryhmän tarpeiden ohella suunnittelun lähtökohdaksi nostettiin opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt, mikä myös kuvastaa lapsikeskeistä oppimiskäsitystä.
Kysymys opetussuunnitelman hyödyntämisestä monikulttuurisen ryhmän
opetuksen suunnittelussa toi esille sen, että kaikilla opettajilla ei ollut tarkkaa
tietoa oman päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelman, Helsingin esiopetuksen suunnitelman tai Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteista ja sisällöistä tai suunnitelmien suhteista
toisiinsa. Haastatteluissa kävi selvästi ilmi, että lasten monikulttuuriset taustat
unohtuivat opetusta suunniteltaessa ja toimintaa suunniteltiin yksikulttuurisen
mallin mukaan. Somalikielen opettaja tai S2-opettaja eivät osallistuneet yhteisiin suunnittelutilaisuuksiin.
Esiopetuksessa korostuivat perinteiset päiväkotitoiminnan muodot. Toiminta rytmittyi ulkoilun ja ruokailun ympärille. Esiopetuspäivän aloitti aamupiiri, johon liittyi rutiininomaisesti joka päivä viikonpäivän, kuukauden ja
vuosiluvun tarkistaminen. Muuten aamupiirin toiminnot vaihtelivat. Joskus
toiminto liitettiin aamupiiriä seuranneen oppituokion sisältöön, joskus toiminto oli siitä irrallaan.
Aamupiiriä seuranneiden oppituokioiden tavoitteena oli harjoitella opetussuunnitelmassa määriteltyjä esiopetuksen sisältöjä. Työskentely perustui
teematyöskentelyyn, ja oppituokioiden sisällöt liittyivät meneillään olevaan
viikkoteemoihin, joista oli päätetty aikaisemmin. Oppituokiot oli suunniteltu
niin, että kaikille lapsille oli periaatteessa samat tavoitteet ja menetelmät,
joten yksittäisen lapsen tarpeet tai taidot eivät olleet oppituokioiden suunnittelun pohjana. Oppituokioissa edettiin pitkälti aikuisten ehdoilla, mutta työskentelyvaiheessa (soveltava tai harjoitteluvaihe) lapset pyrittiin kuitenkin
huomioimaan yksilöllisesti, ja he saivat tarvittaessa apua aikuisilta. Tuolloin
tavoitetta saatettiin muuttaa, jotta lapsi sai onnistumisen elämyksen siitä, että
kykeni suoriutumaan tehtävästään. Vaikka lapset oli yleensä jaettu kahteen
pienempään ryhmään, toiminta tapahtui yleensä yksilöllisenä työskentelynä.
Toiminnan muoto heijasti niin sanottua sisältöpainotteista toimintaa, jossa
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opettaja johtaa toimintaa ja oppiminen ymmärretään oppijan sisäiseksi tapahtumaksi eikä esimerkiksi sosiaalisen kanssakäymisen muotoja suosita. (Hytönen & Krokfors 2002, 29.)
Seuraavassa taulukossa (taulukko 9) on yhteenveto siitä, millaista oppimiskäsitystä opettajat välittivät puheessaan ja millaisena se ilmeni käytännön
toiminnassa. Taulukon ensimmäisessä sarakkeessa esitetään opettajan perusteluista tehty tulkinta hänen oppimiskäsityksestään ja sen jälkeen tulkintani
siitä, millaista oppimiskäsitystä opettajan esiopetustoiminta ilmensi. Kolmannessa sarakkeessa on opettajan antama kuvaus siitä, miten lapsi oppii.
Viimeisessä sarakkeessa kuvataan opettajan toimintaa aamupiireissä ja oppituokioissa. Tulkinta on tehty havaintopäiväkirjani muistiinpanojen pohjalta.
Taulukko 9. Opettajien oppimiskäsitys suhteessa käytännön toimintatapoihin.
Opettaja

Opettajan
oppimiskäsitys

Oppimiskäsityksen
ilmeneminen opetjan toiminnassa

Oppilaan toiminta

Opettajan
toiminta

A

Lapsikeskeinen

Sisältöpainotteinen

Tekemällä ja
kokemalla oppiminen

Opettaja johtaa
toimintaa.

B

Lapsikeskeinen

Kontekstuaalinen

Yrityksen ja
erehdyksen kautta
oppiminen hyvässä oppimisympäristössä

Opettaja ohjaa
lapsia kannustaen ja innostaen.

C

Lapsikeskeinen

Sisältöpainotteinen

Harjoittelemalla
oppiminen

Opettaja ohjaa
lapsia demonstroiden.

D

Lapsilähtöinen

Sisältöpainotteinen

Ajattelemalla
oppiminen

Opettaja
valikoi opittavan aineksen ja
ohjaa toimintaa
monipuolisia
työtapoja
käyttäen.

Opettajat arvioivat paljon omaa toimintaansa, mutta lasten toiminnan arvioiminen jäi vähemmälle.
Arviointikäytänteissä näkyi opetussuunnitelman vieraus. Lasten arviointia
suoritettiin lähinnä siten, että tuotoksia ja töitä kerättiin jokaisen omaan kasvun kansioon, ja kansioita käytettiin apuna huoltajien kanssa käydyissä kasvatuskeskusteluissa, jolloin keskusteltiin lapsen tilanteesta ja oppimisen edistymisestä. Haastatteluissa ei tullut esille millään tavalla se, että lapsen arvi-
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ointia olisi suoritettu suhteessa asetettuihin tavoitteisiin tai opetussuunnitelmaan.
Ryhmän fyysiset tilat olivat tavanomaiset päiväkodin tilat, ja niitä hyödynnettiin tarpeen mukaan erilaisissa tilanteissa. Ryhmän monikulttuurisuus
ei näkynyt fyysisissä esiopetustiloissa eli koristeluista, julisteista tai materiaaleista ei voinut päätellä sitä, että tiloissa toimi hyvin monikulttuurinen esiopetusryhmä. Ainoastaan ryhmän valokuva muistutti ryhmän moninaisuudesta.

7.4 Monikulttuurisuuskasvatus päiväkodin monikulttuurisen
ryhmän esiopetuksessa
Olen analysoin tutkimukseni pääkysymystä kahden alaongelman avulla,
joiden tuloksia olen selvittänyt luvuissa 7.2 ja 7.3. Alaongelmien kautta olen
luonut kuvan siitä, miten monikulttuurisuuskasvatusta toteutettiin monikulttuurisen tutkimusryhmäni esiopetuksessa toimintakaudella 2001–2002.
Olen koonnut ja eritellyt seuraavaan taulukkoon (taulukko 10) tutkimukseni teoriaosuuden luvussa 4.7 esitellyt monikulttuurista varhaiskasvatusta
kuvaavat mallit. Tutkimuspäiväkotini on sijoitettu samaan taulukkoon esiteltyjen mallien (1–4) jälkeen viimeiseksi.
Luvussa 4.7 esitellyt mallit on purettu niiden sisältöjä kuvaaviksi lauseiksi, jotka on sijoitettu taulukkoon 10. Taulukosta voi verrata malleja suhteessa
toisiinsa ja suhteessa päiväkodissa noudatettuun monikulttuurisen esiopetuksen malliin. Mallit on nimetty seuraavalla tavalla:
•
•
•
•

Sulauttaminen valtakieleen ja -kulttuuriin (malli 1)
Kotikulttuurin huomioiminen valtakielen ja -kulttuurin ohella (malli
2)
Muutos valtakulttuurissa ja -kielessä (malli 3)
Etnisten ryhmien välisiin positiivisiin sosiaalisiin suhteisiin vaikuttaminen (malli 4)

Tutkimuspäiväkotini esiopetusryhmän esiopetuksessa tapahtuvaa monikulttuurisuuskasvatusta on kuvattu taulukon viimeisessä sarakkeessa. Päiväkodin
esiopetusryhmän monikulttuurisuuskasvatuksen tila on määritelty päiväkodin
esiopetuksen opetussuunnitelmaan (1997) kirjattujen tavoitteiden ja sisältöjen
perusteella, haastatteluaineiston ja havaintomateriaalin perusteella.
Toiminnan sisältöjen kuvauksessa on käytetty lyhennettä mkk, jolla tarkoitetaan muuhun kieli- ja kulttuuriryhmään kuuluvaa henkilöä.
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Taulukko 10. Monikulttuurisuuskasvatus päiväkodin monikulttuurisen ryhmän esiopetuksessa
KUVAUS TOIMINNAN
SISÄLLÖSTÄ

MALLI
1

MALLI
2

MALLI
3

MALLI
4

TUTK.PK

Kaikille lapsille on samat
tavoitteet ja menetelmät

X

X

Lasten kieli- ja kulttuuritaustaa
ei huomioida opetuksen lähtökohtana.

X

Toisen kielen opetukseen
annetaan ylimääräistä tukea.

X

X

Oppimisvaikeuksiin annetaan
ylimääräistä tukea.

X

X

Oppimisympäristö ilmentää
valtakulttuuria.

X

X

Opetusmateriaalit ilmentävät
valtakulttuuria.

X

X

Opetuksen suunnittelu ja
toteutus ilmentävät valtakulttuuria.

X

X

Ryhmässä on vain valtakulttuuria edustavia työntekijöitä.

X

Vanhempia kehotetaan käyttämään toista kieltä myös kotona.

X

Valtakulttuurin sääntöjen ja
normien opettelu korostuu.

X

Päätavoite on sopeuttaminen
valtakulttuuriin.

X

X

X

X
X

X

X
X

X

Ryhmissä on pääasiallisesti
mkk-lapsia.

X

Opetus-, leikki- ja pelimateriaaleissa huomioidaan lasten
erilaiset kulttuuritaustat.

X

X

X

Omaa äidinkieltä arvostetaan ja
opetetaan.

X

X

X

Oppimisympäristö ilmentää
myös muita kulttuureita.

X

X

X

Mkk-työntekijöiden tärkeä
tehtävä on yhteistyö vanhempien kanssa ja kulttuuritietouden
levittäminen.

X

X

X

X

Yhteistyö vanhempien kanssa

X

X
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MALLI
1

MALLI
2

MALLI
3

MALLI
4

TUTK.PK

on päiväkodin tavoitteiden
suunnassa.
Vanhempia kehotetaan käyttämään kotona omaa äidinkieltänsä.
Tavoitteena on kouluvalmiuksien opettaminen.

X

X

X

X

Jokaisella lapsella on oma
kehittymissuunnitelma.

X

X

Pyritään ehkäisemään ja kompensoimaan oppimis- ja kehitysvaikeuksia

X

X

Muut kulttuurit otetaan huomioon opetuksessa.

X

Monikulttuurisuuskasvatuksen
tavoitteet koskevat kaikkia.

X

Opetus on jatkuvasti kaksi/monikielistä.

X

Lasten kehityseroihin tai
oppimisvaikeuksiin ei kiinnitetä huomiota.

X

Stabiileja monikulttuurisia
ryhmiä suositaan.

X

Mkk-työntekijä on roolimalli ja
rohkaisija oman kulttuurin
ilmentämiseen.

X

Yhteistyö vanhempien kanssa
on tärkeää ja arvostettua.

X

Asioita opetetaan erilaisista
näkökulmista.

X

X

X
X

Tavoitteena on mahdollisimman monikulttuurinen lapsi- ja
työntekijäryhmä ympäristön
edustuksen mukaisesti.

X

X

Tavoitteena on kulttuurienvälinen yhteisymmärrys ja toisten
arvostaminen.

X

X

Vanhemmat osallistuvat lasten
opettamiseen kotona.

X

Tavoitteena on luoda positiivisia sosiaalisia suhteita lasten
välille.

X

X
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MALLI
1

MALLI
2

MALLI
3

Tavoitteena on positiivisen
tunneilmapiirin luominen.
Syrjintä ja toisen epäoikeudenmukainen kohtelu on
kielletty.

X

X

X

MALLI
4

TUTK.PK

X

X

X

X

Taulukoinnin perusteella mikään malli ei ilmene ”puhtaana”, vaan toiminnassa tasot menivät päällekkäin tai limittäin. Taulukosta voi seurata, kuinka mallin 4 toiminnan sisällöt voidaan sijoittaa useampaan malliin, lähinnä malliin
2. Malli 1 on osittain ristiriidassa mallien 2 ja 3 kanssa, mikä myös näkyy
kaaviossa.
Myös tutkimuspäiväkotini esiopetusryhmässä toteutettu monikulttuurisuuskasvatus voidaan sijoittaa useampaan malliin, mutta selkeimmin se sijoittuu malleihin 1–2.
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8 Johtopäätökset
Ensimmäisessä tutkimusongelmassa ”Mitä monikulttuurisuuskasvatuksen
tavoitteita ja sisältöjä päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelma sisältää?”
tarkasteltiin päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelman (1997) ja vuoden
1996 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden välistä suhdetta.
Vuoden 1996 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esiopetuksen
tavoitteiden saavuttamisen kannalta ratkaisevaksi määriteltiin oppimisympäristöjen luominen. Asiakirjassa korostettiin kognitiivisen oppimiskäsityksen
mukaisesti lasta aktiivisena toimijana. Kasvattajan rooli nähtiin vähäisenä ja
kasvattajalle oli varattu suotuisan oppimisympäristön laatijan rooli.
Myös päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelma (1997) korosti oppimisympäristön merkitystä, mutta suunnitelman erityisen osan tavoitteet oli
asetettu sisältöalueittain. Opetussuunnitelmassa monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteita sisältäviä sisältöalueita olivat kulttuurikasvatus, äidinkieli ja
kommunikaatio sekä sosiaalinen, eettinen ja uskonnollinen kasvatus. Kulttuurikasvatuksen sisältöalueeseen ei suunnitelmassa ollut lainkaan kirjattu tavoitteita, vaan nimikkeen alle oli lueteltu alaotsikoittain oma kulttuuri, vähemmistökulttuurit, kansainvälisyys sekä uskonnollinen kasvatus. Äidinkieli
ja kommunikaatio -sisältöalueen tavoitteeksi oli kirjattu lapsen oikeus omaan
äidinkieleensä sekä oman äidinkielen merkitys kulttuuri-identiteetin kehittämisessä. Sosiaalinen, eettinen ja uskonnollinen kasvatus -sisältöalueen alle
oli kirjattu vain yksi lause, jossa korostettiin sitä, että esiopetuksessa otetaan
huomioon perheiden erilaiset vakaumukset. Samat monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteet löytyivät myös vuoden 1996 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Opetussuunnitelmaperusteissa tavoitteet oli kirjattu uskonnon ja etiikan sekä kielen ja kommunikaation sisältöalueisiin kuuluviksi.
Toinen vuoden 1996 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita ja päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelmaa (1997) kuvastava yhteys on lapsen
yksilöllisyyden korostaminen. Yksilöllisyys nähtiin itsensä tuntemisen ja
kulttuuri-identiteetin rakentamisen perustana ja siten merkittävänä monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohtana. Päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelmassa (1997) kulttuuri-identiteetin rakentuminen nivottiin monikulttuurisessa yhteisössä tapahtuvaksi prosessiksi.
Yhteenvetona totean, että päiväkodissa tiedostettiin ympäröivän yhteiskunnan merkitys kasvatuksen ja opetuksen suunnittelun, toteuttamisen ja
arvioinnin kannalta. Päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelmassa (1997)
ilmenivät samat monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohdat ja perusperiaatteet kuin vuoden 1996 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, mutta
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sekä päiväkodin opetussuunnitelmasta että esiopetuksen opetussuunnitelman
perusteista puuttuivat niin sanotut monikulttuurisuuskasvatuksen yleiset tavoitteet. Päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelman erityisen osan kirjaustapa poikkesi kuitenkin Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista (1996).
Päiväkodin opetussuunnitelmassa tavoitteet esitettiin sisältöalueittain, kun
taas vuoden 1996 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tavoitteet oli
asetettu oppimisympäristölle. Päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelman
(1997) monikulttuurisuustavoitteiden ja sisältöjen määrä noudatteli kuitenkin
selvästi Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita (1996), mutta päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelman kirjaustapa oli niukka. Kirjaustapa jätti
avoimeksi sen, mitä tavoitteilla käytännössä tarkoitetaan, joten tulkinta ja
vastuu niiden konkretisoimisesta siirrettiin suurelta osin kasvattajille.
Toisessa tutkimusongelmassa ”Miten esiopettajina toimivien opettajien
käsitykset monikulttuurisuuskasvatuksesta ilmentävät opettajan toimintaa
monikulttuurisen ryhmän esiopetuksessa?” tarkasteltiin sitä, millaisia käsityksiä opettajilla on monikulttuurisuuskasvatuksesta ja miten heidän haastatteluissa esittämänsä käsitykset ja perustelut ilmenevät opettajan esiopetustoimintana.
Opettajat toivat esille monikulttuurisuuteen liittyen erittäin myönteisiä
ajatuksia ja näkemyksiä, kun keskustelua ei liitetty konkreettiseen esiopetustoimintaan. He korostivat voimakkaasti lapsen yksilöllisten taitojen ja tietojen sekä myös kulttuuri- ja kielitaustojen olevan kasvatus- ja opetustoiminnan
perusta. Keskusteltaessa monikulttuurisuuskasvatuksesta esiopetuksen käytännöissä, myönteisiin näkökulmiin tuli ristiriitaisia näkemyksiä. Monikulttuuristen näkemysten ohella opettajat viestittivät vahvaa yksikulttuurista
näkemystä, jossa lapsen koti- ja kulttuuritaustaa ei nähdä erityisen tärkeänä
opetuksen lähtökohtana. Tämä näkyi myös esiopetusryhmän käytettävissä
olevissa vakituisissa tiloissa. Fyysisessä ympäristössä ei huomioitu lasten
monikulttuurisia taustoja, vaan se muistutti mitä tahansa päiväkodin esiopetustilaa.
Opettajat ymmärsivät ja hyväksyivät periaatteellisella tasolla sen, että tarvitaan erillisiä monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä ja että
opetusta tulisi eriyttää oppilaiden taustojen perusteella, mutta käytännön
toteuttaminen kuvasti tyypillistä yksikulttuuriselle suomalaislapsiryhmälle
suunniteltua opetusta. Johtavana periaatteena toteuttamisessa oli ”samat tavoitteet ja menetelmät kaikille” eli toimintapa kuvasti Vedderin, Bouwerin ja
Pelsin mallin mukaista sulauttamiseen tähtäävää toimintatapaa (ks. luku 4.7).
Haastattelupuheessa korostunut yksilöllisyyden huomioiminen jäi taka-alalle.
Oppituokioissa yksilöllisyys huomioitiin ohjaamisena ja auttamisena sekä
annettavien tehtävien määrässä. Eriyttäminen oppituokioissa oli lähinnä mää-
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rällistä eriyttämistä, ja opettajat korostivatkin eriyttämisen liittyvän lisäresursseihin eikä heidän omaan toimintaansa.
Opettajien käsitysten mukaan monikulttuurisuuskasvatus koski vain maahanmuuttajataustaisia lapsia. Monikulttuurisuuskasvatus ymmärrettiin näin
”muiden” opetuksena, joka ei koske valtakulttuuriin kuuluvia eikä ole tarkoitettu kaikille. Käytännössä tämän kaltainen näkökulma tarkoitti sitä, että
vähemmistöryhmien lapsille tarkoitetusta opetuksesta huolehtivat jotkut muut
opettajat kuin ryhmän varsinaiset kasvattajat. Ryhmän omat opettajat eivät
nähneet itseään varsinaisina monikulttuurisuuskasvattajina, vaan monikulttuurisuuskasvattajiksi nähtiin ulkopuoliset henkilöt, S2-opettaja ja somalikielen opettaja. Heidän avullaan mahdollistui toiminta, jonka opettajat näkivät
toimivana eriyttämisenä. Samalla vastattiin opetussuunnitelman perusteiden
vaatimuksiin oman äidinkielen opettamisesta mahdollisuuksien mukaan sekä
suomi toisena kielenä -opettamisesta. Monikulttuurisuuskasvatusta ei näin
ollen nähty kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen tapaan ideologiana, vaan
yksittäisinä sisältöalueina muiden sisältöalueiden ohella.
Opettajat käsittelivät monikulttuurisuuskasvatusta ja monikulttuurisista
taustoista tulevia lapsia usein kielen kautta. Toisen kielen oppiminen nähtiin
yhtenä tärkeimmistä tavoitteista. Päiväkodissa annettu somalikielen opetus
oli auttanut opettajia näkemään myös oman äidinkielen opetuksen mahdollisuudet ja positiiviset vaikutukset lapsen oppimisen kannalta. Kun kielen
opiskelu käsitettiin syksyllä 2001 lähinnä suomen kielen opiskeluksi, laajentui kielestä puhuminen vuoden aikana käsittämään myös oman kielen opetuksen. Opettajat näkivät samaa kieli- ja kulttuuriryhmää olevan aikuisen roolimallin oppilailleen erittäin tärkeänä tekijänä. Tällä osa-alueella opettajien
ymmärrys kehittyi, ja he havaitsivat myös omia puutteitaan monikulttuurista
ryhmää opettaessaan. Opettajat toivoivatkin saavansa lisäkoulutusta kulttuurien tuntemisessa ja monikulttuurisuuskysymyksissä.
Opettajat määrittelivät opettajuuttaan monikulttuurisen ryhmän kasvattajina monella tavalla. Opettajuuden osatekijöistä eniten korostui eettinen näkökulma, johon opettajat sisällyttivät erityisesti vastuullisuuden. Monikulttuurisen ryhmän ollessa kyseessä painotettiin oikeudenmukaisuutta, reiluutta
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tasa-arvonäkökulma saattoi kaventua joissakin lausumissa tasapäistämiseksi, mikä on selkeässä ristiriidassa monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohtien sekä samalla myös lapsikeskeisen ja lapsilähtöisen kasvatusnäkemyksen kanssa. Opettajuuteen liitettiin myös näkemys
opettajasta ohjaajana, mielekkäiden opetustilanteiden luojana, positiivisen
oppimisilmapiirin luojana, taitojen ja valmiuksien opettajana ja kasvattajana.
Kasvatusteoreettisina lähtökohtinaan kaikki opettajat viestittivät lapsen
taustat ja tarpeet huomioivaa lapsikeskeistä ja -lähtöistä näkemystä, mikä on
myös monikulttuurisuuskasvatuksen tärkeä lähtökohta. Toiminnasta tehdyt
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havainnot eivät kuitenkaan kaikkinensa tue opettajien puhetta. Käytännön
toiminta ilmensi esiopetuksen opetussuunnitelmaan kirjattujen sisältöjen
opetteluun painottuvaa ja toiminnan muotoon perustuvaa sisältöpainotteista
oppimiskäsitystä (Hytönen & Krokfors 2002, 29). Opetuksessa korostui joustavan ja lapsilähtöisen opetuksen sijaan perinteinen päiväkotitoiminnan muoto, joka ohjasi toimintaa. Päivä rytmittyi aamupalan, ruokailun, ulkoilun ja
päivälevon mukaan. Keskeisiksi tavoitteiksi nousivat esiopetuksen sisällöt,
joita opeteltiin aamupiireissä ja pienissä oppituokioissa. Oppituokiot olivat
useimmiten opettajajohtoisia. Opettajajohtoisen työtavan ohella käytettiin
yksilötyöskentelyä, mutta pari- ja ryhmätöitä käytettiin oppituokioissa harvoin. Sen sijaan vapaammissa tilanteissa, muun muassa leikeissä, perushoitotilanteissa ja retkillä, lapset toimivat pareittain tai ryhmissä. Toiminta kuvastaa mielestäni sitä, että opettajat mielsivät oppimisen tapahtuvan pääasiallisesti oppituokioissa ja käsittivät sen kognitiivisen oppimiskäsityksen mukaan
hyvin yksilölliseksi tapahtumaksi.
Yhteenvetona totean, että monikulttuurisuuskasvatuksen käytännön toteuttamisesta puuttuivat keinot. Osittain tämä johtui opettajien itsensäkin tiedostamasta vähäisestä monikulttuurisuuskasvatustiedosta, mutta ehkä enemmän siitä, että päiväkodissa tärkeäksi koettua monikulttuurisuuskasvatuksen
toteuttamista ei ollut pohdittu kriittisesti kasvattajien kesken. Nyt tavoitteet ja
sisällöt kyllä noudattelivat vuoden 1996 esiopetuksen perusteita, mutta keinot
ja menetelmät niiden toteuttamiseksi olivat vähäisiä. Esimerkiksi päiväkodin
omaa esiopetuksen suunnitelmaa ei ollut yhdessä konkretisoitu. Monikulttuurisuuskasvatuksen katsottiin koskevan pääasiallisesti maahanmuuttajia ja se
katsottiin voitavan hoitaa muiden kuin ryhmän varsinaisten kasvattajien toimesta. Tämän kaltainen monikulttuurisuuskasvatuksen toteuttaminen kuvastaa sitä, että varsinkin kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen näkökulmasta
prosessi on hyvin alkuvaiheissaan.
Tutkimuksen varsinaiseen pääkysymykseen ” Miten monikulttuurisuuskasvatus toteutuu päiväkodin monikulttuurisen ryhmän esiopetuksessa?”
vastattiin käyttämällä monikulttuurisen esiopetuksen laatua arvioivaa mallia
(Vedder, Bouwer & Pels 1996).
Vastasin pääkysymykseen esiopetuksen opetussuunnitelmaa, opettajien
haastatteluita sekä esiopetuksesta tehtyjä muistiinpanoja tulkitsemalla. Sijoitin päiväkodin esiopetuksen monikulttuurisuuskasvatusta kuvaavat ilmaisut
neljän mallin taulukkoon (Vedder, Bouwer & Pels 1996), ja totean, että tutkimuspäiväkotiani koskevaa monikulttuurisen esiopetuksen tilaa voi pääasiallisesti kuvata malleilla 1–2 (ks. taulukko 10). Keskeisenä päämääränä on vähemmistölasten nopea sopeuttaminen valtakulttuuriin. Keinoina siihen nähdään toisen kielen harjoitteleminen ja oppiminen sekä kulttuurista aiheutuneiden kehityserojen kaventaminen vähemmistölasten ja valtakulttuuria edus-
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tavien lasten välillä. Opetus pohjautuu valtakulttuurin näkökulmasta laadittuun opetussuunnitelmaan, ja keskeisiksi esiopetuksen toiminnalliseksi kokonaisuudeksi nousevat tarkasti ohjatut oppituokiot, joissa harjoitellaan koulussa tarvittavia valmiuksia. Kaikille oppilaille on samat tavoitteet, mutta erityisesti toisen kielen ja oman äidinkielen opetusta tuetaan. Oppimisvaikeuksiin
tarjotaan apua, jotta nopea sulautuminen olisi mahdollista.
Teoriaosassa esittelemissäni monikulttuurisuuskasvatuksen lähestymistavoissa (luku 4.4) mainittu erityiskasvatuksellinen ja kulttuurisesti erilaisten
opettamiseen liittyvä malli (Grant & Sleeter 2007; 2001; Sleeter & Grant
1987) kuvaa myös päiväkodin esiopetuksessa toteutunutta monikulttuurisuuskasvatusta. Lähestymistavan mukaan on olemassa enemmistön määräämät perustiedon ja -taidon normit, jotka jokaisen tulisi saavuttaa. Tämä
näkyi esiopetuksessa kasvatuksen ja opetuksen tavoitteiden ja sisällön asettelussa.
Haastatteluissa esille tulleet kasvattajien asenteet, omien monikulttuurisuustaitojen ja -tietojen arvioiminen sekä lisäkoulutuksen halu viittaavat kuitenkin siihen, että opettajat haluavat kehittää monikulttuurisuuskasvatusta.
Opettajat pyrkivät selvästi luomaan kaikkien lasten välille positiiviset sosiaaliset suhteet sekä muodostamaan hyväksyvän oppimisilmapiirin omaan esiopetusryhmäänsä. Opettajat eivät myöskään suvainneet minkäänlaista syrjintää kielen, etnisyyden tai kulttuurin perusteella. (Ks. taulukko 10.)
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9 Tutkimuksen arviointi
9.1 Tutkimustehtävässä onnistuminen
Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella sitä, miten monikulttuurisuuskasvatus toteutuu päiväkodin monikulttuurisen ryhmän esiopetuksessa. Tutkimus
on tarpeellinen, koska suomalaista tutkimusta monikulttuurisesta varhaiskasvatuksesta tai esiopetuksesta on tehty hyvin vähän. Tarkoituksenani oli tuoda
lisää tutkittua tietoa tälle alueelle. Esiopetuksen tutkiminen on lisäksi merkittävää siksi, että varhaiskasvatuksen kiinteänä osana olevan esiopetuksen katsotaan liittyvän myös alkuopetukseen ja sitä kautta perusopetukseen (Brotherus ym. 2002, 28–29; Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 7),
jolloin esiopetuksesta saatuja tutkimustuloksia voidaan hyödyntää sekä varhaiskasvatusta että perusopetusta suunniteltaessa ja käytännön toimintoja
kehitettäessä.
Tässä tutkimuksessa monikulttuurisessa kontekstissa tapahtuvaa esiopetusta tarkasteltiin kolmesta näkökulmasta: opetussuunnitelmia analysoimalla,
esiopettajien käsityksiä tulkitsemalla ja opetusta havainnoimalla. Tavoitteenani oli muodostaa tutkimusasetelma, jonka avulla voitaisiin parantaa
ymmärrystä monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohdista ja raameista, samoin opettajien ymmärrystä monikulttuurisesta kasvatuksesta ja omasta toiminnastaan. Tämän lisäksi tarkoituksenani oli kuvata ja analysoida opettajien
esiopetuksessa tapahtuvaan monikulttuurisuuskasvatukseen liittyvien käsitysten yhteyttä havainnoimaani esiopetukseen.
Edellisessä luvussa kuvaamieni tutkimustulosten perusteella voin todeta
tutkimustehtäväni olleen ajankohtaisen ja saamieni tulosten perusteella toteuttaneeni tutkimustehtävän.
Arvioin tämän tutkimuksen luotettavuutta seuraavissa luvuissa (9.2 ja
9.3), Teen sen arvioimalla tutkijan toimintaa sekä aineiston hankintaa ja sen
käsittelyä, joita olen kuvannut luvussa 6.4. En käytä validiteetin ja reliabiliteetin käsitteitä, koska ne ovat syntyneet määrällisen tutkimuksen piirissä ja
vastaavat lähinnä määrällisen tutkimuksen tarpeita (Tuomi & Sarajärvi 2002;
Miles & Huberman 1994).

9.2 Tutkijan rooli
Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tutkijan rooli ja siihen liittyvät tekijät
nousevat yhdeksi arvioinnin kohteeksi. Määrittelin luvussa 6.2 tutkimukseni

166

Heini Paavola

nojautuvan hermeneuttiseen pedagogiikkaan, mikä ohjasi toimintaan tutkijana. Koska hermeneuttinen tarkoittaa sananmukaisesti tulkintaa (Siljander
2002, 59), oli minun tutkijana tämän tutkimuksen tutkimustehtävän ja tutkimuskysymysten suunnassa kyettävä tulkitsemaan opetussuunnitelmia, haastatteluaineistoa ja havaintoaineistoa. Kasvatuksen näkeminen kulttuurisena
ilmiönä vaikutti tutkimuksen teoriataustan muodostumiseen, samoin näkemys
kasvatuksen vahvasta yhteiskuntasidonnaisuudesta. Siksi päädyin lähestymään tutkittavaa ilmiötä kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen teorian
näkökulmasta.
Kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen näkökulman tarkoituksena on
saada opettajat miettimään oman toimintansa perusteita ja rohkaista heitä
tekemään muutoksia toiminnassaan. Kasvatuksen kulttuurisidonnaisuus tuo
kuitenkin mukaan myös kasvatuksen historiallisen kiinnittymisen, jolloin on
nähtävä kasvatuksessa kulloinkin painottuvat arvot ja ideologiat. Opettajan
on uskallettava tarkastella olemassa olevia käytäntöjä ja hylätä niistä ne,
jotka eivät edistä oppilaiden oppimista tai jopa estävät sitä. Tämän mukaan
myös minun oli kyettävä oman tutkijan toimintani kriittiseen arviointiin sekä
samalla käsitysteni ja tietojeni kyseenalaistamiseen. Tämän tutkimuksen
tekeminen on selvästi lisännyt omaa kriittisyyttäni monikulttuurisuuskasvatuksen tulkintoihin, mutta samalla se on auttanut minua ymmärtämään erilaisia mielipiteitä ja toiminnan lähtökohtia. Toisaalta uskon, että olen saanut
myös tutkimuspäiväkotini kasvattajat miettimään omia monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohtiaan, joita he jo tutkimuksen kuluessa alkoivat pohtia.
Hermeneuttisen tradition mukaisesti tutkija nähdään tiedostavana subjektina, joka pyrkii näkemään tutkittavan ilmiön siihen liitettävien merkitysrakenteiden avulla (Siljander 2002; 1988). Näin ollen tutkijasta muodostuu
tutkimuksen tärkein tutkimusväline ja tutkija saa merkittävän roolin tutkimuksen aineiston analyysissa ja koko tutkimuksen arvioinnissa. Tutkimuksen
aikana mietin omaa rooliani lukuisia kertoja ja pohdin oman esiymmärrykseni vaikutusta esimerkiksi havaintojen tekemiseen tai tutkimustulosten tulkintaan. Olen kuitenkin pyrkinyt kuvaamaan toimintaani mahdollisimman avoimesti luvussa 6.4.1, jotta lukijalle tulisivat näkyviksi ne ennakko-oletukset,
joiden ohjaamana tutkimusta on tehty ja aineistoja kerätty (Kiviniemi 2001,
81). Hermeneuttisessa traditiossa tutkimuksen ajatellaan etenevän hermeneuttisen kehän mukaisesti (kuvio 7), jolloin tutkijan oma esiymmärrys vaikuttaa
asioiden tulkintaan, mutta myös muuttuu tutkimuksen edetessä, aineistojen
muokkaamisen edetessä ja niitä reflektoitaessa (Laine 2001, 35).
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Kuvio 7. Hermeneuttisen kehän kulku aineistoja käsiteltäessä Lainetta (2001) ja Siljanderia (1988, 115–117) mukaillen

Hermeneuttinen kehä toteutui kohdallani siten, että jälkikäteen katsottuna
omat ennakkoasenteeni ohjasivat minua aluksi näkemään asioita tietynlaisten
”linssien läpi”, mikä heijastui esimerkiksi havaintopäiväkirjani muistiinpanoissa. Pikkuhiljaa, ilmiön tullessa tutummaksi, havainnot monipuolistuivat
ja neutralisoituivat ja havaintopäiväkirjaan tehdyt merkinnät saivat syvyyttä.
Uskon edelleen, että ennakkoasenteeni vaikuttivat siihen, että paljon jäi näkemättä ja ymmärtämättä, mutta myös siihen, että tarkasteltavien ilmiöiden
ymmärrys ja tulkinta syvenivät tutkimuksen kuluessa.
Toisaalta tutkijan rooliani ja tutkimuksen luotettavuutta voi arvioida myös
siitä näkökulmasta, että en ollut ennalta tuttu tutkimuspäiväkodissa enkä siten
tutkimuksen kannalta liian läheinen kenenkään esiopetusryhmän kasvattajan
tai lapsen kanssa. Saatoin näin tarkastella tilanteita ja ilmiöitä ulkopuolisena,
ilman minkäänlaisia ennakkorasitteita. Jos minulla olisi ollut etukäteistietoja
esimerkiksi henkilöiden välisistä jännitteistä, olisi tieto saattanut vaikuttaa
havainnointiini ja myös tulosten tulkintaan. Ulkopuolisen tutkijan ihanne on
ollut vahva niin sanotun objektiivisen tiedon lähteenä.
Tutkijan tutkimustulosten perusteella laajentama näkemys monikulttuurisessa kontekstissa tapahtuvaan esiopetukseen yhdessä tutkimusteorian kanssa
vahvistavat tutkimuksen luotettavuutta (ks. Laine 2001, 33). Myös tutkittavan
ilmiön henkilökohtaisen merkityksen katsotaan olevan laadullisen tutkimuksen rikkaus ja lähtökohta. Tämä tutkimus ja monikulttuurisuuskysymysten
pohtiminen on ollut itselleni erittäin läheinen ja kiinnostava aihe jo pitkään,
joten uskon myös sillä olevan merkitystä tutkimuksen luotettavuuteen nimenomaan ilmiöön paneutumisen ja ymmärtämisen tarpeen kannalta.
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9.3 Aineiston hankinnan ja käsittelyn arviointi
Kun tutkimuksen lähestymistavaksi valikoitui laadullinen tutkimus, valitsin
käytettävät metodit lähestymistavan suunnassa. Päädyin metoditriangulaatioon, koska en uskonut saavani vastauksia tutkimuskysymyksiini pelkästään
yhtä metodia käyttämällä. Pyrin triangulaation käytöllä hankitun aineiston
monipuoliseen käsittelyyn ja samalla tulosten luotettavuuden parantamiseen
(ks. Cohen & Manion 1989, 1994) mutta myös ilmiön kokonaisvaltaiseen
ymmärtämiseen. Triangulaatiolla pyritään hankkimaan tutkimukseen leveyttä
ja syvyyttä, mutta ei varsinaista paikkansa pitävyyttä totuuden merkityksessä,
jolloin käyttötarkoitus voi liittyä tutkimuksen totuuden ongelmaan tai tutkittavan ilmiön kokonaisuuden hahmottamiseen (Tuomi & Sarajärvi 2002, 141).
Tämän tutkimuksen haasteeksi nousikin ehdottomasti kokonaiskuvan hahmottaminen monikulttuurisuuskasvatuksen toteutumisesta esiopetusryhmän
toiminnassa. Vain yhden näkökulman esille ottaminen olisi antanut puutteellisen näkemyksen tutkimusryhmän toiminnasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.
Tutkimuksen ensimmäinen tutkimusongelma oli päiväkodin esiopetuksen
opetussuunnitelman (1997) monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteiden ja
sisältöjen vertailu Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (1996).
Laadin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista luokittelurungon (taulukko 3), johon vertasin päiväkodin omaa esiopetuksen opetussuunnitelmaa.
Luokittelurungon avulla varmistin sen, että monikulttuurisuuskasvatuksen
kannalta tärkeä informaatio tuli esille. Tein analyysiä useita kertoja, jotta
minulta ei olisi varmasti jäänyt huomaamatta yhtään tutkimusongelman näkökulmasta tärkeätä yksityiskohtaa. Hahmotin opetussuunnitelmien sisällönanalyysilla ”kentän”, jolla opettajat yhteiskunnan (eli Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden) asettamina monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohtien, tavoitteiden ja sisältöjen näkökulmasta liikkuvat. Vaikka sekä päiväkodin omassa esiopetuksen opetussuunnitelmassa (1997) että Esiopetuksen
opetussuunnitelman perusteissa (1996) oli vähän monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä, ei analyysi ollut täysin yksinkertainen. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden kirjaustapa erosi päiväkodin
oman esiopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden kirjaustavasta, ja varsinkaan Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteiden poimiminen ei ollut yksiselitteistä. Se, että tavoitteet oli
asetettu oppimisympäristölle, edellytti ensin asiakirjaan kirjattujen tavoitelausumien sijoittamista tekstissä mainittuihin eri sisältöalueisiin. Tavoitelausumien sijoittelussa käytin apunani Brotheruksen (2004, 27–28) tekemää luokittelua. Katson, että Brotheruksen kanssa yhtenevä tavoitelausumien luokit-
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telu kuvastaa Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (1996) tavoitelausumien luotettavaa analyysia. Samalla katson, että tätä luokittelurunkoa
käyttämällä myös päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelman (1997) analyysi on luotettava.
Toisen tutkimusongelman tehtävä oli selvittää opettajien pedagogista ajattelua ja sen suhdetta heidän omaan toimintaansa. Keräsin aineiston opettajia
haastattelemalla ja opetusta havainnoimalla. Haastattelun toteutin teemahaastatteluna. Kokosin haastattelurungon teemat esiymmärrykseni perusteella.
Tuossa vaiheessa esiymmärrykseeni vaikuttivat asetetut tutkimusongelmat ja
monikulttuurisuuskasvatuksen sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen teoria- ja tutkimustieto. Lisäksi haastattelurungon muodostamiseen vaikutti
myös muu omaksumani kasvatustieteellinen tieto sekä omat kokemukseni
esiopetuksesta ja monikulttuurisuuskasvatuksesta. Valitsin haastattelurunkoon (liite 1) useita sellaisia kysymyksiä, jotka eivät suunnanneet suoraan
monikulttuurisuuskasvatukseen. Päädyin tähän ratkaisuun siitä syystä, että
halusin saada tietoa opettajien asenteista lapsia, kasvatusta ja opetusta kohtaan myös muiden kysymysten kuin monikulttuurisuuskasvatusta suoraan
koskettelevien kysymysten kautta. Koska monikulttuurisuuskasvatus oli opettajille uusi ja outo näkökulma kasvatukseen, heidän oli vaikea pohtia kasvatusta siitä näkökulmasta. Monikulttuurisuus-teema aiheutti myös sen, että
opettajat toistivat kuulemiansa ideaaleja tai muilta kuultuja ilmaisuja, joten
heidän todelliset käsityksensä ilmenivät paljolti sellaisten haastattelukysymysten kautta, jotka eivät suoraan olleet suunnattuja monikulttuurisuuskasvatukseen. Sain arvokasta tietoa monikulttuurisuus-teemasta juuri näiden
”yleiskasvatuksellisten” kysymysten kautta, joten niiden valinta haastattelurunkoon oli hyvä ratkaisu.
Suoritin kaksi haastattelua, toisen syksyllä 2001 ja toisen keväällä 2002.
Uusintahaastattelun tarkoituksena oli selvittää opettajien pedagogisessa ajattelussa ilmenevien käsitysten pysyvyyttä, mutta myös muutosta. Toisella
haastattelukierroksella ilmeni, että opettajien pedagoginen ajattelu ei ollut
muuttunut kovin paljon vuoden aikana. Siten uutta tietoa ei toiselta haastattelukierrokselta tullut merkitsevästi. Tästä voisi päätellä, että pedagoginen ajattelu muuttuu hitaasti ja olisi tarvittu pitempi aikaväli muutoksen tutkimiseen
ja mittaamiseen. (Haring 2003, 216–217.) Toisaalta voi olla, että ajattelu ei
muuttunut. Toisella haastattelukerralla kerroin kullekin haastateltavalle sen,
mitä hän oli puhunut aikaisemmalla kerralla, ja hän sai muokata vastauksiaan
uudelleen tai pitäytyä entisissä. Otin esille myös näkemiäni kasvatus- ja opetustilanteita, joista keskustelimme. Yksi vaihtoehto olisi ollut antaa jokaiselle
opettajalle ensimmäinen haastattelu etukäteen kirjallisena, jotta heillä olisi
ollut aikaa tutustua siihen paremmin ja pohtia mahdollisia muutoksia omassa
ajattelussaan. Ehkä tällainen menettely olisi voinut auttaa jotakin neljästä
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opettajasta tarkastelemaan toimintaansa johonkin malliin tai teoriaan nojautuen ja samalla rakentamaan teoriaa tai mallia omasta opetuksen käytännöstään, pelkän toiminnan kuvaamisen sijasta. Nyt tällainen ajatteluteorian taso
jäi lähes kokonaan toteutumatta. (Ks. Jyrhämä 2002.) Opettajat tarkastelivat
toimintaansa pääasiallisesti kuvaamalla sitä konkreettisesti ja tilannekohtaisesti. Perustelut toiminnalle löytyivät lähinnä oman kokemuksen kautta ja
päiväkodissa noudatettavan toimintakulttuuriin perustuen. Koska vain muutamia päätöksiä perusteltiin johonkin pedagogiseen periaatteeseen vedoten,
toimintaa koskevat päätökset olivat pääosaltaan intuitiivisia ja vain joskus
rationaalisia tai niiden yhdistelmiä.
Kriittisesti arvioituna menettelytapani saattoi olla väärin valittu ja ohjasi
toiminnan kuvaamiseen. Mahdollisia muutoksia ilmentävä näkökulma jäi nyt
vähälle, mutta se saattoi johtua juuri siitä, että ensimmäisten haastatteluvastausten kuuleminen kahlitsi toisenlaiset ajatukset. Muutosten esille saamiseksi olisi voinut olla parempi olla esittämättä aikaisemman haastattelun lausumia.
En käyttänyt haastatteluaineiston analyysissa mitään tietokoneohjelmaa
haastattelujen vähäisen (7) määrän vuoksi. Merkitsin muistiinpanoihini eri
teemoihin liittyvät lausumat eri väreillä ja pysyin jatkuvasti hyvin selvillä
esimerkiksi siitä, millaisesta kokonaisuudesta lause tai ilmaisu irrotettiin.
Tämä osoittautui hyväksi ratkaisuksi, koska näin vähensin mahdollisten ennakkoasenteitteni vaikutusta tulkintoihini.
Toisen tutkimusongelman selvittämisessä käytin haastattelun ohella apunani esiopetustoiminnan havainnointia. Havainnointi kohdistui keskeisesti
aamupiireihin ja oppituokioihin. Ymmärrän esiopetuksen koskevan myös
muuta toimintaa (perushoito, retket, juhlat), mutta orientaatioviikko ennen
varsinaista tutkimuksen aloituskohtaa osoitti, että oppituokiot muodostivat
ehdottomasti esiopetuspäivän tärkeimmän toiminnallisen kokonaisuuden ja
että aamupiiri kuului usein olennaisena osana oppituokioon. Perustin ajatukseni myös olettamukselle, että oppituokioiden tavoitteet nousevat sisältöalueista ja toisaalta sisältöalueet toteutuvat oppituokioissa. Näin ollen havainnoin sitä, miten päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelmaan kirjatut monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteet ja sisällöt toteutuivat oppituokioissa ja
niihin usein olennaisesti liittyneissä aamupiireissä. Oppituokioissa näkyivät
selkeästi myös kasvattajien näkemykset oppimisesta ja opettamisesta, jotka
olivat minulle merkityksellisiä havaintoja tutkimuksen pääkysymykseen
vastattaessa. Tein muistiinpanoja aluksi liian alkuopetuslähtöisesti, mikä
vaikeutti muistiinpanojen tekemistä. Tunnistin kuitenkin omat ennakkokäsitykseni ja päädyin laajempaan havainnointien kirjaamiseen. Kirjoitin muistiin
lähes kaiken mahdollisen, mitä havainnointiajanjaksoillani näin ja koin, mikä
osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Erityisesti kiinnitin huomiota toiminnan or-
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ganisointiin ja oppituokioiden sisältöihin oppilaan kannalta katsottuna sekä
opettajan ja oppilaan väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Kirjasin ylös myös
opettajan toimintaan liittyviä tekijöitä, kuten työskentelytapa, oppilaan ohjaaminen, opettajan puhe jne. Näitä havaintoja olen pyrkinyt käyttämään
hyödyksi tuloksien tulkinnassa eli olen koettanut muodostaa lukijalle kuvaa
siitä, miten opettajien haastatteluissa välittynyt pedagoginen ajattelu kohtasi
esiopetuksen toiminnan tason. Näkökulma tarkastelussani on ollut monikulttuurisuuskasvatuksen näkökulma.
Analysoin havainnointipäiväkirjani viimeisenä haihduttaakseni mahdollisten ennakkoasenteitteni vaikutuksen havaintopäiväkirjan tulkintaan. Havainnointipäiväkirjan sisältöä analysoidessa suhteutin muistiinpanot haastatteluiden lopulliseen luokittelurunkoon. Luokittelurungon avulla etsin ”värikynämenetelmää” apuna käyttäen havaintopäiväkirjan merkinnöistä luokittelurunkoon sopivia merkintöjä. Analyysissä sain teemoja tukevien merkintöjen ohessa esille mielenkiintoisia yksityiskohtia, muun muassa samanlaisina
toistuvia toimintamuotoja, opettajien toimintatapojen välisiä eroja ja lasten
mieltymyksiä. Tärkeätä oli saada esille juuri tutkittavan ryhmän toimintaan
liittyvät oleelliset ja tärkeät piirteet. Alun perin olin suunnitellut toiminnan
videoimista, mutta koska en saanut siihen lupaa kaikilta vanhemmilta, videointia ei suoritettu. Videoidun toiminnan avulla olisi voinut olla helpompaa
kiinnittää havainnointipäiväkirjan merkinnät opettajien ajatteluun, koska
olisimme voineet arvioida ja analysoida niitä jälkikäteen yhdessä. Tällöin
opettajilla olisi ollut mahdollisuus selittää omaa toimintaansa ja perustella
sitä.
Olen pyrkinyt kuvaamaan aineistojen analyysimenetelmät (ks. luku 6.4.2)
mahdollisimman tarkasti, jotta se lisäisi lukijan mahdollisuuksia seurata ajatteluani sekä arvioida tutkimukseni luotettavuutta. Lisäksi olen pyrkinyt esittämään valittujen metodien tarkoituksenmukaisuutta myös lähdekirjallisuuteen perustuen. Olen myös tuonut lukijalle nähtäväksi katkelmia aineistoistani, jotka havainnollistavat tutkimuksen tuloksia. Nämä olen tehnyt lisätäkseni
tutkimukseni luotettavuutta ja uskottavuutta.

9.4 Tutkimuksen yleistettävyys ja merkitys
Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan pyritään
kuvaamaan jotakin ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai
antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle (Tuomi & Sarajärvi
2002, 87). Tutkimukseni tapausluonteisuudesta johtuen tarkoitus on määrittää
kuvaa nimenomaan yhdestä tapauksesta, joten tulosten yleistäminen ei suo-
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raan ole mahdollista. Katsonkin tutkimukseni tulosten kertovan erityisesti
tutkimastani kohdejoukosta. Koska olen tässä tutkimuksessa pyrkinyt ymmärtämään ja tulkitsemaan vain yhden esiopetusryhmän toimintaa monikulttuurisuuskasvatuksen kontekstissa, yleistettävyyttä tuleekin arvioida sen
mukaan, olenko onnistunut saavuttamaan ilmiön ydinluonteen sellaisena kuin
se jokapäiväisessä toiminnassa näyttäytyi. Tavoitteenani on ollut perusteltu
näkemys tutkimusryhmäni toiminnasta.
Tutkimukseni kohde sijaitsi ehkä Suomen monikulttuurisimmalla asumaalueella, joten ympäristön voi katsoa olleen tutkimukselle otollinen. Sitä,
edustaako tutkimuspäiväkotini esiopetus monikulttuurista esiopetusta teorioiden näkökulmasta tai sitä, mitä se on jossakin muualla Suomessa, voidaan
aidosti kysyä. Opettajien haastattelujen pohjalta tulkittuihin tuloksiin vaikuttavat muun muassa kasvattajien koulutus- ja kokemustaustat sekä päiväkodissa noudatettu toimintakulttuuri.
Tutkimustuloksia ja niiden analyyseja lukiessaan lukija voi itse pohtia tulosten käytettävyyttä samankaltaisissa tilanteissa. Tulosten yhtenevyys aikaisempiin tutkimustuloksiin ja erilaisiin teorioihin auttaa siirrettävyyden ja
yleistettävyyden pohdinnoissa. Alasuutarin (1999) mukaan tulisikin mieluummin puhua tulosten suhteuttamisesta osaksi laajempaa kokonaisuutta
kuin tulosten yleistettävyydestä.
Toisaalta kuitenkin tässä tutkimuksessa on myös sellaisia piirteitä, joita
voidaan ajatella yleistettäviksi. Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat voidaan
arvioida yleispäteviksi. Olen tuonut esille monikulttuurisuuskasvatuksen ja
kasvatuksen keskeisiä kysymyksiä teoriaosuudessani, samoin tietoa monikulttuurisen esiopetuksen kannalta tärkeistä lähtökohdista. Tämän tutkimuksen tulokset eivät näytä olevan ristiriidassa esittelemieni muissa maissa tehtyjen tutkimusten ja niistä saatujen tulosten kanssa.
Suomessa monikulttuurisuuskasvatusta ja -opetusta koskevaa tutkimusta
on tehty vähän ja tutkimus on keskittynyt lähinnä perusopetukseen. Talibin
(1999), Miettisen (2001) ja Mikkolan (2001) saamien tulosten mukaan monikulttuurisuuskasvatukseen näyttää liittyvän paljon ennakkoasenteita, joten
uuden tutkimuksen sekä koulutuksen kautta saatavan tiedon lisääntyminen
auttaa kasvattajia sekä toimimaan työssään että samalla kehittämään sen laatua. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen osa-alueella on olemassa vain muutamia monikulttuurisuuskasvatukseen liittyviä selvityksiä (mm. Virtanen ym.
2001; Munge 1999; Askola-Vehviläinen 1996), joten tämän tutkimuksen yksi
tärkeä tavoite on olla päänavaus monikulttuurisuuskasvatuskysymysten käsittelemiseen esiopetuskontekstissa sekä sysäys uusille monikulttuurisen esiopetuksen tutkimushankkeille.
Lisäksi tämän tutkimuksen tehtävänä on pyrkiä laajentamaan näkökulmaa
erityisesti monikulttuuristen esiopetusryhmien toimintaan, mutta myös moni-
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kulttuurisuuskasvatukseen yleensä ja tuomaan ajattelun välineitä monikulttuurisuuskasvattajina toimivien esiopettajien käytännön työhön. Käytännön
tarkastelemisen ohella pedagogista päätöksentekoa tulisi pystyä tekemään
myös teoriatietoon ja pedagogisiin periaatteisiin nojaten.
Lapset eivät ole syntyessään asenteellisia erilaisuutta kohtaan, mahdollinen toiseuden aiheuttaminen ja kokeminen syntyy pitkälti aikuisten malleja ja
ohjeita seuraamalla. Siksi kasvattajan ja opettajan toiminnan ja sen taustalla
olevan ajattelun avaaminen on hyvin tärkeää. Tämän tutkimuksen tekemisen
toinen tärkeä tehtävä on myös rohkaista opettajia asettamaan kyseenalaiseksi
oma toimintansa ja toiminnan perusteet sekä kasvatusinstituution toiminta.
Kulttuurin ja opetussuunnitelman uusintamisen ohella olisi uskaltauduttava
myös kulttuurin uudistamiseen, joka edellyttää opettajilta omien arvojen ja
asenteiden reflektointia ja mahdollisesti myös niiden muuttamista. Monikulttuurisissa ryhmissä toimivilta opettajilta vaaditaan kriittistä suhtautumista
olemassa olevaan toimintaan ja uskallusta toimia traditioita vastaan. Uskalluksen saamiseksi tarvitaan kuitenkin jatkuvaa kouluttautumista monikulttuurisuuskasvatuksen kysymyksissä. Ajattelu on muutoksen alku, joten oman
kasvatusteorian jatkuva reflektointi vaikuttaa pikkuhiljaa muutokseen.
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10 Pohdinta
Haasteena monimuotoisen yhteiskunnan monikulttuurinen
opetussuunnitelma
Suomalaista yhteiskuntaa voidaan pitää monikulttuurisena siinä mielessä, että
täällä asuu ja elää monia eri kieli- ja kulttuuriryhmiä. Maahanmuuttajiin
kohdistuva julkilausuttu kotoutumispolitiikka tähtää siihen, että jokainen
yksilö integroituisi yhteiskuntaan ja kykenisi toimimaan sen tasa-arvoisena
jäsenenä niin työelämässä kuin muillakin osa-alueilla. Kuitenkin useimmiten
puhutaan vain siitä, miten vähemmistöjäsenen tulisi toimia tullakseen hyväksytyksi yhteiskunnassa. Enemmän tulisikin korostaa sitä, että integroituminen
tarkoittaa vastavuoroisuutta eli myös valtaväestön hyväksyvää suhtautumista
muihin kulttuureihin, kieliin ja uskontoon (Berry 2006a; Forsander 2001).
Koulutuksen alueella yksi konkreettinen toimenpide edellä mainitussa
suunnassa on ollut monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteiden ja sisältöjen
määrän lisääminen opetussuunnitelmien perusteisiin esi- ja perusopetuksessa.
Lisäys on arvokas asia vähemmistöryhmien kannalta, mutta monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteiden voi kirjaustavan perusteella tulkita koskevan
ainoastaan eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvia lapsia. Valtaväestöä koskevat selkeästi vain perusteiden yleistavoitteisiin kirjatut tavoitteet toisen ihmisen arvostamisesta, tasavertaisuuden ja erilaisuuden hyväksymisestä. Muihin
kulttuureihin tutustuminen on kirjattu mahdollisuutena, ei normina (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 7–8). Kirjaustapa viestii vahvasti
näkemystä siitä, että monikulttuurisuuskasvatus ei koske valtaväestöön kuuluvia ihmisiä ja että monikulttuurisuuskasvatus nähdään edelleen keinona
sopeuttaa ja sulauttaa vähemmistöoppilaat enemmistön arvoja edustavaan
yhteiskuntaan. Oikeutetusti voidaankin esittää kysymys siitä, eivätkö enemmistöön kuuluvat ihmiset tarvitse monikulttuurisuuskasvatusta. Onko sopeutuminen vain yhdensuuntainen prosessi?
Taustaa voi kuitenkin jollakin tavalla ymmärtää lähihistorian perusteella.
Kun niin sanottu uuden aallon maahanmuutto Suomeen 1980-luvulla voimistui, eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten opetuksesta käytettiin nimitystä maahanmuuttajaopetus. Tällainen nimeäminen viittasi ainoastaan maahanmuuttajille annettavaan opetukseen ja erotti näin valtaväestön tuolta kasvatuksen osa-alueelta. Kyse oli opetushallinnon määrittämästä toimenpiteestä
ja siihen liittyvästä arvopohjasta, joka opetussuunnitelmien perusteisiin kirjattiin. Tavoitteena oli maahanmuuttajalasten mahdollisimman nopea sulauttaminen valtaväestöön kuuluvien lasten päiväkotiryhmään tai koululuokkaan.
Toiminta ilmensi ajattelumallia, jonka mukaan on olemassa enemmistön
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määrittelemät perustiedon ja -taidon normit jotka jokaisen tulisi saavuttaa.
Tietojen ja taitojen saavuttamiseksi tarvittiin erityisiä tukitoimia, joiden tavoitteena oli se, että niiden avulla lapsi voisi mahdollisesti aloittaa ”oikean
opiskelun”. (Talib ym. 2004; Talib 1999.) Näkökulma kuvastaa selkeästi
Grantin ja Sleeterin erityiskasvatuksellista mallia (ks. luku 4.4), joka myös
tässä tutkimuksessa nousi opettajien haastatteluissa esille ja saattaa kuvastaa
myös laajemmalti näkemystä siitä, millaisena eri kieli- ja kulttuuriryhmiin
kuuluvien lasten opetus nähdään.
Suomalaisen yhteiskunnan ja samalla myös koulun yksikulttuurinen toimintatapa on mahdollistanut enemmistönä olevan valtakulttuurin päätöksenteon. Tämä on vaikuttanut opetussuunnitelman laadinnan tasolla siihen, että
sisältöjä on käsitelty usein vain yhdestä, länsimaisen kulttuurin näkökulmasta. Opetussuunnitelmaan tai oppimateriaaliin kirjaamattoman, jotakin muuta
ideologiaa ja/tai maailmankatsomusta edustavan näkemyksen esille tuominen
on saatettu katsoa jopa vallankumoukselliseksi. Tämän vuoksi vähemmistöoppilaiden omat, enemmistön näkökulmasta kovin erilaiset maailmankatsomukset ovat saaneet jäädä käsittelemättömiksi ja käsittelemättömyyden oikeutusta on voitu perustella ”maassa maan tavalla” -lausumalla, joka on viestittänyt suoraan sen, että oppilaan näkemys asiasta on väärä ja unohtamisen
arvoinen. Vai onko kyseessä ollut pelko siitä, että ”oma” ei olisikaan paras?
Bourdieun (1991) kulttuuripääoman teorian mukaan opetussuunnitelman
sisällöt ovat tutumpia valtakulttuuriin lukeutuville lapsille, koska lapset ovat
sosiaalistuneet niihin jo kotona. Koulun julkinen ja piilo-opetussuunnitelma
perustuvat valtakulttuurin pääomaan, jossa arvostetuinta on korkeakulttuuri,
taiteet, kirjallisuus, kielet sekä ylä- ja keskiluokan tapakulttuuri. (Talib ym.
2004.) Vähemmistöryhmiin lukeutuville lapsille tavoitteet ja sisällöt saattavat
olla vieraita, mikä vaikuttaa vähemmistölasten oppimiseen ja opinnoissa
selviämiseen. Jayn (2003, 4) mukaan piilo-opetussuunnitelma uusintaa valtakulttuurin hegemoniaa vähintään yhtä tehokkaasti kuin näkyvä opetussuunnitelmakin. Bourdieun teoria näyttää toteutuvan tänäkin päivänä, sillä vierasta
kulttuuripääomaa kantava lapsi ei tunnu soveltuvan yhtä hyvin valtaväestöstä
muodostuvan ryhmän arkeen. Monet perusopetuksessa tapahtuvat erityisopetussiirrot ovat seurausta juuri erilaisesta kulttuuripääomasta. Opettajan ja
oppilaan kulttuuripääoman ero vaikuttaa opettajan kykyyn arvioida lapsen
taitoja ja tietoja. Arviointi tapahtuu opettajan oman kulttuuripääoman suunnassa, mikä ei välttämättä toimi lapsen kannalta oikeudenmukaisella tavalla
(ks. Harry & Klinger 2006, 71–72).
Opetussuunnitelmiin, myös Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin
1996 ja 2000, on sisältynyt erilaisiin elämänmuotoihin ja kulttuureihin tutustumista, mutta erityisesti pienten lasten opetuksessa vaarana on ollut kulttuureiden pintapuolinen esittely. Tuolloin monenlaiset stereotypiat nousevat
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keskeisiksi kulttuurin määrittäjiksi. Opetusta on koetettu rikastaa muista
kulttuureista otetuilla aineksilla, jolloin esiteltävät kulttuurit on saatu näyttämään enemmän eksoottisilta elämyksiltä kuin tavallisilta elämäntavoilta.
(Nieto 2004; Banks 2002; Talib 1999.) Syvällinen kulttuurien tarkastelu ja
käytännön realismi on jäänyt puuttumaan useimmiten opettajien puutteellisen
kulttuurien tuntemuksen vuoksi. Opetuksesta on tullut Talibin (1999) käyttämän ilmauksen mukaan ”arjen eksotiikkaa”.
Monikulttuurisuuskasvatuksen sisällöt
Monikulttuurisuuskasvatuksen sisältöjen kirjaaminen Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2000) erillisiin lukuihin vahvistaa käsitystäni siitä,
että monikulttuurisuuskasvatus nähdään irrallisena muusta opetuksesta ja että
se suunnataan vain tietyille ryhmille. Järjestely on selvästi ristiriidassa kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen ideologian kanssa. Monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteita toteutetaan usein teemapäivinä (kansainvälisyyspäivä,
suvaitsevaisuuspäivä), mikä antaa vaikutelman siitä, että ne ovat vain opetussuunnitelman sisällytetty lisäosa. Lähtökohtana tulee olla se, että monikulttuurisuuskasvatus läpäisee kaiken oppiaineksen ja sen tavoitteet koskevat
kaikkia lapsia.
Tässä tutkimuksessa opettajat nostivat suvaitsevaisuuskasvatuksen yhdeksi monikulttuurisuuskasvatuksen sisällöksi, mikä on äärimmäisen tärkeä
oivallus. Tutkimusten mukaan lapset omaksuvat jo varhain ympäröivän yhteisönsä käsityksen rotujen ja eri etnisten ryhmien arvojärjestyksestä (Schonfield 2001; Stephan 1999; Cross 1991). On tärkeää, että ryhmässä olevat
aikuiset ovat suvaitsevaisia eri etnisten ryhmien lapsia ja heidän perheissään
noudatettavia vakaumuksia kohtaan ja että tämä myös kuvastuu heidän jokapäiväisestä toiminnastaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jokainen opettaja toimii suvaitsevaisuuskasvattajana. Mikäli monikulttuurisuuskasvatuksen
sisältöjen opettamisen ymmärretään kuuluvan vain joidenkin ”muiden” opettajien tehtäviin, voi se käytännössä tarkoittaa sitä, että ryhmän oma opettaja
ei koskaan omassa opetuksessaan ota huomioon muita kuin oman kulttuurinsa, joka yleensä edustaa ympäröivän yhteiskunnan valtakulttuuria.
Toinen keskeinen kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen tärkeä lähtökohta on, että opetettavaa ainesta käsitellään useista eri näkökulmista käsin.
Tähän jokainen sisältöalue tai oppiaine antaa mahdollisuuden, kunhan opettajat oivaltavat monipuolisen käsittelyn merkityksen vähemmistöoppilaan kannalta. Oman historian löytäminen, musiikin tunteminen tai käsityöperinteen
osaaminen vahvistavat minäkuvaa ja kuulumisen tunnetta johonkin ryhmään.
Vastuu näkökulmien laajentamisesta jää tällä hetkellä kuitenkin opettajille,
jotka omien arvojensa perusteella valitsevat joko pelkästään opetussuunni-
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telman mukaisen etenemisen tai muokkaavat sisältöä ryhmänsä tarpeita vastaavaksi tuoden opetukseen myös toisenlaisia lähestymistapoja.
Opetussuunnitelman perusteisiin kuuluviksi monikulttuurisuuskasvatuksen osa-alueiksi lukeutuvat selkeimmin oma äidinkieli, suomi toisena kielenä
-oppimäärä sekä oma uskonto. Oman äidinkielen opiskelun merkitystä lapsen
toisen kielen ja koko muun oppimisen kannalta tulisikin painottaa sekä opettajille että lasten vanhemmille. Ongelmaksi nousee usein pätevän opetuksen
saaminen, sillä muodollisesti kelpoisia muihin kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvia opettajia on Suomessa toistaiseksi vähän.
Suomi toisena kielenä -oppimäärän opetus on myös jatkuva keskustelun
aihe. Vaikka sen merkityksestä puhutaan jatkuvasti ja suomen kielen osaamisen on todettu olevan suurin yksittäinen tekijä myöhemmin esimerkiksi työpaikan saamisessa, on esiopetuksen opetuksen järjestäjälle opetussuunnitelman perusteiden tekstissä annettu mahdollisuus joko järjestää tai olla järjestämättä ohjattua suomea/ruotsia (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet
2000, 19). Opetussuunnitelman perusteisiin kirjattu lausuma voidaan siis yhtä
hyvin tulkita siten, että jätetään opetus toteuttamatta. Se, että valtiovalta ei
tue millään tavalla esiopetuksessa järjestettävää suomen kielen opetusta, vaikuttaa varmasti osaltaan siihen, miten suomea esiopetusryhmissä opetetaan ja
miten ryhmiä koostetaan. Se on samalla merkki valtiovallan välinpitämättömyydestä tai kaksinaismoraalista asian suhteen.
Monikulttuurisuuskasvatus korostaa tasa-arvoista, hyväksyvää ja kunnioittavaa suhtautumista erilaisia vakaumuksia ja tapoja kohtaan. Prosessi on
pitkä ja monipolvinen, mutta se tarkoittaa muun muassa molemminsuuntaista
prosessia opettaja–oppilas-suhteessa. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (1996; 2000) nämä periaatteet jäävät lausuman tasolle, ja niiden ehkä oletetaan konkretisoituvan esiopetuspaikkojen omissa opetussuunnitelmissa ja käytännön toiminnassa. Tarvittaisiinkin malleja erilaisista toimintatavoista, joiden avulla päästäisiin näkemään monikulttuurisuuskasvatus laajempana kokonaisuutena kuin pelkkinä oppisisältöinä tai keskusteluna oman
äidinkielen ja/tai toisen kielen opettamismääristä. Opettajille tarjottavassa
täydennyskoulutuksessa tulisikin keskittyä aiempaa enemmän monikulttuurisuuden ilmiön laajempaan käsittelyyn.
Mitä on olla monikulttuurisuuskasvattaja?
On selvästi osoitettu (Berry 2006b, 46; Liebkind & Jasinskaja-Lahti 2000),
että myös politiikaltaan monikulttuurisuutta tunnustavissa maissa suhtaudutaan eri vähemmistöryhmiin eri tavoin. Jotkut ryhmät ovat valtaväestön näkökulmasta hierarkiassa korkeammalla kuin toiset. Vaarana voi juuri vähiten
arvostettujen ryhmien kohdalla olla voimakas ryhmien stereotypisoiminen,
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mikä ilmenee rasismin erilaisina muotoina, esimerkiksi vitseinä. Vitseistä
saattaa jopa tulla hyväksyttyjä juuri vitseytensä takia, vaikka niillä selkeästi
pilkattaisiin johonkin kulttuuriryhmään kuuluvia ihmisiä.
Monikulttuurisuuskasvatuksen perustavaa laatua olevan tavoitteen, rasismin vastaisuuden, näkyväksi tekeminen on monikulttuurisuuskasvattajan
selkeä kannanotto. Syrjintää ei voi sallia.
Yksittäisen lapsen kannalta on ratkaisevaa tavoitteiden toteutuminen käytännössä, mutta tavoitteiden konkretisoituminen jää liian usein vain huomioksi. Opettajalla on aina valta suhteessa oppilaaseen, joten ei ole merkityksetöntä, miten hän tunnistaa ja toteuttaa tätä valta-asemaansa (Luukkainen
2004, 304). Jokainen opettajan tekemä ratkaisu on merkityksellinen lapsen
oppimisen kannalta. Lapsen taustojen tunteminen auttaa näiden ratkaisuiden
tekemisessä. Neuvottelut vanhempien kanssa ja sitä kautta opetussuunnitelman muokkaaminen lapsen taustojen ja tarpeiden mukaan antaa myös vanhemmille luottamusta siihen, että kotien kulttuuriperimää arvostetaan. (Nieto
2004; Banks 2002.)
Opettajan valta-asema suhteessa lapseen korostuuu monikulttuurisessa
ryhmässä, koska opettaja edustaa pääsääntöisesti valtakulttuuria ja siihen
liittyviä arvoja. Hänen maailmankuvansa on muotoutunut toisenlaisten arvojen perusteella kuin vähemmistökulttuuria edustavan oppilaan. Monikulttuurisessa ryhmässä toimiessaan opettajalta vaaditaan vahvaa itsetuntoa, oman
kulttuurin ja arvomaailman sekä omien kasvatusteoreettisten näkemystensä
tuntemusta, jotta hän kykenisi haastamaan itsensä kasvattajana. Hänen tulisi
kyetä näkemään keskeiset kasvatukselliset tavoitteet ja sisällöt myös vähemmistöä edustavan lapsen kannalta, ymmärtämään hänen käsitystään maailmasta sekä arvostamaan hänen käsityksiään ja kulttuuriaan. Kulttuureiden ja
elämänmuotojen vaikutus yksilöiden kasvuun, kasvatukseen ja elämään on
kriittistä tarkastelua oman ja vieraan kulttuurin välillä ja vaatii opettajalta
hyvää kulttuurien tuntemusta, niin oman kuin vieraidenkin. Vaikka usein
korostetaankin oman kulttuurin tuntemusta toisen kulttuurin ymmärtämisen
edellytyksenä, voidaan kuitenkin vastavuoroisesti ajatella niin, että kohdatessaan toista kulttuuria edustavan oppilaan on opettajan peilattava myös omia
näkemyksiään suhteessa toiseen. Sitä kautta oppii tuntemaan itseänsä ja kulttuuriaan. Avaimena monikulttuurisen ryhmän kohtaamisessa ei ole vierauden
pelko tai yltiöystävällisyys, vaan viisaus ja tieto, jonka kautta monikulttuurinen kompetenssi syntyy.
Kun lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti, heidän taustansa ja tarpeensa otetaan huomioon toimintaa suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa. Tasaarvoisuuden näkeminen oppilaiden samanlaisena kohteluna saattaa jopa lisätä
eriarvoisuutta (Miettinen & Pitkänen 1999, 27). Toisaalta vaarana eri kieli- ja
kulttuuriryhmään kuuluvan lapsen näkökulmasta voi olla myös opettajien
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hämmennys ja samalla luja yritys kompensoida heidän näkemyksensä mukaista niin sanotun kulttuuritaustan tuomaa tiedollista ja kielellistä puutetta.
Tämä voi aiheuttaa tilanteen, jossa opettajilta jää ottamatta huomioon lasten
vahvat puolet, jolloin lasta ei tueta hänen kokonaisvaltaisessa kehityksessään,
vaan keskitytään valtakulttuurin kannalta tärkeisiin osa-alueisiin (Woods,
Boyle & Hubbard 1999, 19). Lasten erilaisuus tulisi nähdä arvokkaana moninaisuutena eikä erottelevana puutteellisuutena. Monenlaisuuden näkeminen
arvokkaana saa aikaan sen, että siitä voitaisiin puhua ilman leimaamisen pelkoa. Tulisi siis päästä kielteisestä erilaisuuden näkemisestä myönteiseen monenlaisuuden ymmärtämiseen, jopa tavoittelemiseen. Eroista vaikeneminen ei
edistä kenenkään lapsen asiaa.
Monikulttuurisuus haasteena opettajankoulutukselle
Vuonna 2000 tehdyssä selvityksessä ”Maahanmuuttajaopetukseen valmentavat sisällöt opettajankoulutuksessa” (Koponen 2000) todettiin, että opettajankoulutuslaitokset ja niiden koulutusohjelmat ottavat hyvin eri tavoin huomioon monikulttuurisuuskasvatuksen sisältöjä.
Monikulttuurisuuskasvatusideologian mukaan toimivissa kouluissa jokaisen opettajan tulisi toimia monikulttuurisuuskasvattajana. Tällöin sekä opettajien perus- että täydennyskoulutukseen tulisi liittää opintoja äidinkielen ja
toisen kielen oppimisen lainalaisuuksista, tietoa eri kulttuureista, tietoa sosiokulttuurisen ja -poliittisen taustan merkityksestä kielivähemmistöön kuuluvien oppilaiden kohdalla, ohjaamista opetussuunnitelman muokkaamiseen valtakieltä heikommin osaavalle oppilaalle sekä ohjaamista eri kulttuureihin ja
kielivähemmistöihin kuuluvien vanhempien kanssa kommunikoimiseen (Nieto 2004). Tiedon avulla kyettäisiin poistamaan mahdollisia ennakkoluuloja,
jotka selkeästi vaikuttavat opettajien työhön. Samalla opettajat saisivat uskoa
siihen, että jokainen osaa toimia suomen kieltä heikosti taitavan lapsen opettajana.
Haasteena opettajankoulutukselle näen koulutuksen vanhojen rakenteiden
uudistamisen (ks. myös Räsänen 2000). Vaikkei monikulttuurisuuskasvatuksen tarvetta kouluissa eikä kansainvälisten suhteiden tärkeyttä kielletäkään
opettajankoulutuslaitoksissa, on näiden asioiden konkretisointi vielä kesken.
On muun muassa ratkaistava, millaisia kompetensseja valmistuvat opettajat
tarvitsevat kyetäkseen toimimaan yhä monikulttuurisemmassa yhteiskunnassa.
Monikulttuurisuuskasvatuksen ottaminen yhdeksi opettajankoulutuksen
johtavaksi näkökulmaksi merkitsee tutkintovaatimusten rakenteen uudistamista ja sisältöjen muokkaamista. Samalla se merkitsee entistä kiinteämpää
kulttuurien, koulutuksen ja yhteiskunnan välistä tarkastelua. Laadukkaan
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opettajankoulutuksen kehittäminen vaatii arvokeskustelua sekä opetuksen
lähtökohdista että tavoitteista ja sisällöistä. Opetussuunnitelman laadinnan
merkittävänä perusteena tulisi olla ympäröivän yhteiskunnan tila ja koulutuksessa oleva opiskelijajoukko ja sen tarpeet. Sitä kautta monikulttuurisuuskasvatuksen näkeminen myös opettajankoulutuksen opintoja läpäisevänä ideologiana olisi mahdollista. Monikulttuurisuuskasvatuksen kriittinen näkökulma
on ainoa vastuuntuntoinen keino valmistaa opettajia kohtaamaan ihmisten
moninaisuus.
Yksi selkeä ongelma on muodollisesti pätevien opettajien saaminen oman
äidinkielen opetukseen, suomi toisena kielenä -opetukseen sekä oman uskonnon opetukseen. Eri opettajankoulutuslaitoksilla on omanlaisiaan painotuksia
opetuksessaan ja toiminnassaan ja laitosten erilaisuuden vuoksi kaikki ei ole
mahdollista jokaisessa laitoksessa. Siksi olisikin hyvä pohtia opettajankoulutusyksiköiden mahdollisuuksia yksin tai yhteistyössä jonkin muun laitoksen
kanssa järjestää yhteisiä monikulttuurisuuskasvatuksen opintojaksoja. Nämä
voivat käsitykseni mukaan olla yhteisiä opintoja niin varhaiskasvatuksen,
luokanopettajakoulutuksen kuin aineopettajakoulutuksenkin opiskelijoille.
Näin tulisi olla muidenkin sellaisten osa-alueiden kohdalla, jotka painottuvat
eri kieli- ja kulttuuriryhmiä koskevien opetussuunnitelmatekstien tavoitteissa
ja sisällöissä. Kasvatustieteellisissä opinnoissa monikulttuurisuuskasvatuksen
näkökulmaa tulisi vahvistaa, katsomusaineissa monikulttuurista näkökulmaa
tulisi entistä enemmän korostaa, oman äidinkielen ja suomi toisena kielenä oppimäärän opettajia tulisi kouluttaa lisää. Kaiken tämän lisäksi monikulttuurisen näkökulman ottaminen huomioon kaikissa aineopinnoissa pitäisi olla
mahdollista.
Muuttuuko opetus ja toiminta uudenlaisten haasteiden edessä?
Monikulttuurisuuden tulo kouluihin on asettanut opettajille uusia haasteita.
Opettajat ymmärtävät, että vanhoja toimintatapoja tulisi muuttaa, mutta usein
on kyse siitä, että ei tiedetä miten niitä tulisi muuttaa. Omien tietojen ja taitojen joutuminen koetukselle on saanut aikaan myös ahdistumista. Mikäli opettaja ei osaa pyytää apua tai saa sitä, tilanne ei muutu. Tuolloin johtamisen
merkitys korostuu. Johtajan tulisi ensimmäisenä oivaltaa avun ja koulutuksen
merkitys sekä opettajalle että lapselle. Koulutukseen pääsy on merkki siitä,
että asia on otettu vakavasti ja itse koulutus tuo tullessaan tunteen siitä, että
opettaja kykenee koulutuksen tuoman tiedon turvin selviytymään uudesta
tilanteesta. Tämä ei voi olla heijastumatta opetus-oppimistilanteiden vuorovaikutukseen, joten opettajan koulutuksesta ja sitä kautta tiedon lisääntymisestä on suora hyöty myös lapselle. Pahimmissa tapauksissa opettajille ei
tarjota lisäkoulutusta tai mitään muutakaan lisätukea, mikä taas saattaa tuoda
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opettajan toimintaan uuden tilanteen kieltäviä piirteitä ja lapsen kannalta jopa
syrjäyttäviä toimenpiteitä.
Tarvitsemme tulevaisuudessa opettajia, joiden oma identiteetti on vahva
ja jotka uskaltavat kohdata monikulttuurisen todellisuuden uudenlaiset haasteet. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että opettajalla tulee olla halua ja
kykyä selvittää oma elämänpolkunsa ja peilata tapahtunutta nykyisyyteen.
Tarkastelu auttaa opettajaa selvittämään perusteita valinnoilleen ja samalla
perusteita kasvatuskäytännöilleen. Tietoisuus omien valintojen ja toimintatapojen syistä auttaa opettajaa ymmärtämään yhä paremmin muita kieli- ja
kulttuuriryhmiä edustavia lapsia ja tukemaan heitä heidän kulttuuri-identiteettinsä rakentamisessa. Eettisesti toimiva opettaja on yhdessä vanhempien
kanssa paras kanssakulkija omaa identiteettiään etsivän lapsen rinnalla.
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Liite 1
Haastattelurunko
Taustatiedot (4)
•
•
•
•

Mikä on koulutuksesi?
Sisältyikö peruskoulutukseesi monikulttuurisuuskasvatuksen sisältöjä?
Oletko saanut täydennyskoulutusta monikulttuuriseen kasvatukseen
liittyen?
Millaisia kokemuksia sinulla on monikulttuurisuuskasvatuksesta?

Monikulttuurisuus käsitteenä (1)
•

Määrittele monikulttuurisuus?

Opetussuunnitelmaan liittyvät kysymykset (4)
• Miten käytät valtakunnallisia esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita tai Helsingin kaupungin esiopetuksen suunnitelmaa?
• Mikä merkitys päiväkodin omalla esiopetuksen suunnitelmalla on
työssäsi?
• Miten huomioit päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelman monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteet ja sisällöt?
• Mistä muualta nostat kasvatuksen ja opetuksen tavoitteita?
Suunnitteluun, arviointiin ja henkilökunnan yhteistyöhön liittyvät kysymykset (8)
• Millaisissa jaksoissa suunnittelet työtäsi?
• Suunnitteletko työtäsi yksin vai teamin kanssa?
• Kuinka usein suunnittelette yhdessä?
• Ketkä osallistuvat yhteissuunnitteluun?
• Mitkä seikat ovat suunnittelun lähtökohtia?
• Miten huomioitte muihin kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvat lapset
suunnittelutilanteissa?
• Miten arvioitte lasten/omaa toimintaa?
• Millaisiin asioihin kiinnitätte arvioinnissa huomiota?
Kasvatusnäkemys, oppimiskäsitys (5)
• Millainen on kasvatusnäkemyksesi? (Millaista on hyvä kasvatus? Mikä kasvatuksessa on tärkeää?)
• Miten se tulee käytännön toiminnassasi esille?
• Millainen on oppimiskäsityksesi? (Millaista on hyvä oppiminen? Miten lapsi oppii parhaiten?)
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• Miten se tulee käytännön toiminnassasi esille?
Mitä monikulttuurisuuskasvatus on?

Käytännön toteuttamiseen/opettajan toimintaan liittyvät kysymykset (3)
• Miten toimit monikulttuurista ryhmää opettaessasi?
• Miten haluaisit toimia opettaessasi?
• Miksi et voi/voitko toteuttaa opetusta haluamallasi tavalla?
Yhteistyö muuhun kieli- ja kulttuuriryhmään lukeutuvien lasten vanhempien
kanssa (3)
• Millaista yhteistyö vanhempien kanssa on?
• Millaisia odotuksia lasten vanhemmilla on?
• Miten yhteistyö käytännössä toteutuu?
Muuta (1)
• Mitä muuta haluat sanoa monikulttuurisuuskasvatuksesta?

