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1  MIKSI MAAHANMUUTTAJIEN INTEGRAATIOSTA?

Tutkimukseni tarkoitus on selvittää erään helsinkiläisen ala-asteen luokanopettajien

ja muiden yleisopetukseen integroitujen maahanmuuttajien kanssa työskentelevien

opettajien kokemuksia, ongelmia ja ongelmanratkaisutapoja sekä asenteita osana

monikulttuurista kasvatusta (multicultural education).

Suomi ei ole enää monokulttuuri vaan maahanmuuttajien ja ulkomaalaisten yhä li-

sääntyessä, maamme on muuttunut kieleltään, ihonväriltään ja kulttuuriltaan  eri-

laisten ihmisten kohtaamispaikaksi.  Suomelle ja suomalaisille on tullut suuri haaste

eteen: miten kohdata vieraan kulttuurin edustaja, miten luoda ns.monikulttuurinen

työympäristö? Maahanmuuttajista on tullut myös pysyvä osa  koululaitostamme,

jossa haasteena on suvaitsevaisen, kaikkia kulttuureita hyväksyvän ilmapiirin luo-

minen. Käytännössä tämä on tarkoittanut uusien joustavien opetusjärjestelyjen

muodostamista, mukaanlukien integraatio valmistavalta luokalta normaaliluokkaan.

Yhdessä muiden tällä hetkellä kouluja ravisuttavien uudistusten mukana, integraati-

on tulisi olla osa koulujen kasvuprosessia kohti koulujen uudistumista. On vain

tarkkaan mietittävä, kumpi on reitti: yksilön oppimistavoitteet ja tarpeet integraation

kautta kohti koulun uudistumista vai koulun uudistamistarpeen kautta integraatioon

ja yksilön oppimiseen.

Jotta integraation vaikutuksia ja sen edellytyksiä koulussa voisi arvioida, on otettava

huomioon vähemmistöjen koko ja asema uudessa yhteiskunnassa, vastaanottavan

maan  maahanmuuttajahistoria ja kehitysvaiheet,  yhteiskunnallinen ja taloudellinen

tilanne sekä  koulun maahanmuuttajaopetukseen kohdistamat resurssit.  Rexin
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(1985, 14) mukaan maahanmuuttajan yhteiskuntaan integroitumista ajatellen, huo-

mioon tulisi ottaa lisäksi maahanmuuttajien tausta ja oma toiminta. Maahanmuutta-

jalle on lisäksi merkitystä sillä, millaiset ovat ihmisten asenteet vähemmistöjä koh-

taan. Euroopan neuvosto puolestaan painottaa integroitumisessa vähemmistöjen

osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia. ”Integraatio on prosessi, jossa maahan-

muuttajat enenevässä määrin osallistuvat yhteiskunnan tärkeimpien instituutioiden

toimintaan.” (Community and ethnic relations in Europe 1991, 16)

R. Bretonin  (1990) mukaan vähemmistökulttuurin integraatioon kuuluu tasa-

arvoisten lähtökohtien saavuttaminen suhteessa valtaväestöön, joka koskee mm.

koulutusta, työelämää, asumista ja poliittista osallistumista. Lisäksi vähemmistön

edustajien tulisi saavuttaa oikeus etniseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen. On-

gelmana vain on löytää tasapaino näiden kahden tavoitteen välille. Jos painotetaan

tasa-arvoa etnisen monimuotoisuuden kustannuksella, tuloksena voi olla autoritaari-

nen sulauttaminen. Mikäli taas painotetaan etnisyyttä tasa-arvon kustannuksella,

tuloksena voi olla eristäminen ja etninen eriarvoisuus.

Koululla instituutiona on merkittävä tehtävä maahanmuuttajalasten ja -nuorten in-

tegroitumisessa yhteiskuntaan. Verrattaessa Suomea muihin Euroopan maihin ja

niissä toteutettuun erityisoppilaiden (mukaan luettuna kielelliset vähemmistöt) in-

tegraatioon, on otettava huomioon maiden integraatiohistoria. Italia ja Tanska ovat

uusimpien tutkimusten mukaan pitkällä erityisoppilaiden integraatiossa (high-level

integration). Kyseisissä maissa on panostettu luokanopettajien mahdollisuuteen saa-

da resursseja erityisoppilaiden opettamiseen. Englanti ja  Wales puolestaan sijoittu-

vat keskitasolle integraatiossa. Alankomaat, Saksa ja  Ranska näyttävät kääntyneen
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harjoittamaan segregaatiopolitiikkaa, joka välillä näytti kääntyvän integroivampaan

suuntaan. Seamus Hegarty (1994) nimittää politiikkaa desegregaatioksi.

Suomessa ulkomaalaisten määrä on moninkertaistunut kymmenen viime vuoden

aikana. Tällä hetkellä yhä useampi inkeriläinen paluumuuttaja ja keskieurooppalai-

nen romani odottaa pääsyä Suomeen. Silti Suomi on yksi Euroopan yksikulttuuri-

simpia maita. Suomen ulkomaalaisväestö muodostaa vain noin yhden prosentin

osan (1,65 %) maamme väestöstä. Väestörekisterikeskuksen mukaan vuoden 1999

alussa Suomessa asui 156 maan kansalaisia, joista suurimman ryhmän muodostavat

venäläiset (16 861). Venäjältä paluumuuttajina Suomeen tulleita inkerinsuomalaisia

on lisäksi 3 628. Toiseksi suurin ryhmä on  virolaiset (10 340). Sitten tulevat ruot-

salaiset (n.7 750) ja sitten vuodesta 1991 alkaen pakolaisina Suomeen tulleet etniset

ryhmät Somaliasta  (n. 5 300) ja Vietnamista. (Väestörekisterikeskus 1999, Tilasto-

keskus 1998, 9)

Suomalaisten asenteet maahanmuuttajia kohtaan ovat yhä kiristyneet viime vuosina

(Monitori 4/98), vaikka maahanmuuttajien  osuus väestöstämme on muihin maa-

hanmuuttajia vastaanottaneisiin maihin verrattuna pienimpiä. Suomea pidetään li-

säksi  erilaisten uskontojen suhteen melko ”puhdasoppisena” maana – Suomi on

maailman luterilaisin maa. (Näkökulmia monikulttuurisuuteen,1997).

Suomessa vähemmistöideologiana kauan olleesta assimilaatio- eli sulauttamispoli-

tiikasta ollaan pyrkimässä pois luomalla tänne monikulttuurinen ympäristö. Pako-

lais-  ja siirtolaisuuspoliittisessa periaateohjelmassa vuodelta 1994 sanotaan seuraa-

vasti: ”Suomi on tullut seuraavaan kehitysvaiheeseen, jota leimaa tarve kehittyä
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monokulttuurista monikulttuurisempaan Suomeen. Mitä enemmän Suomi on valmis

sijoittamaan maahantulovaiheen, koulutukseen ja maahanmuuttajien sopeutumi-

seen, sitä enemmän se säästää pitemmällä aikavälillä.”  (Komiteamietintö 1994:5)

Koulu ja koulutus kuuluvat jokaisen ihmisen perusoikeuksiin. Syksyllä 1997 perus-

kouluissa oli n.10 000 ulkomaan kansalaista sekä lukiossa 600 ja ammatillisessa

koulutuksessa 4 500 ulkomaalaista. Uudessa lainsäädännössä perusopetusta, lukiota

ja ammatillista koulutusta koskevissa laeissa nähdään maahanmuuttajien koulutus

osana suomalaista koulutusjärjestelmää. (Heinonen 1998, 3, OPH)

Vuoden 1999 alusta voimaan tulleiden perusopetuslain ja perusasetuksen mukaan

kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus

kohdistettiin tarkoittamaan myös ulkomaalaisia ja maahanmuuttajia. Oppivelvolli-

suus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta, ja päättyy, kun perus-

opetuksen oppimäärä on saavutettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulu-

nut 10 vuotta. Lisäksi opetusryhmät tulee muodostaa siten, että opetuksessa voidaan

saavuttaa opetusuunnitelmassa asetetut tavoitteet. (Perusopetuslaki §25, §30) Laissa

määriteltiin lisäksi valmistavan opetuksen laajuudeksi puolen vuoden oppimäärä.

Valmistavaa opetusta annetaan 6-10 -vuotiaille vähintään 450 ja tätä vanhemmille

500 tuntia. Opetukseen osallistuvilla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen

todettujen tuntimäärien täyttymistä, jos hän pystyy seuraamaan perusopetusta. Val-

mistavan opetuksen yhtenä tavoitteena on edistää oppilaiden oman äidinkielen ja

kulttuurin tuntemusta. Opetusta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon lapsen ikä,

aikaisempi koulunkäynti, kulttuuritausta ja opiskelutottumukset. (Perusopetuslaki

§9; Perusopetusasetus §3, OPH)
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Maahanmuuttajien koulutuksen tavoitteena on antaa maahanmuuttajille valmiuksia

toimia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa yhteiskunnassa sekä pitää yllä heidän

kulttuuri-identiteettiään. Tavoitteena on mahdollisimman toimiva kaksikielisyys:

suomen tai ruotsin kielen hallitseminen ja oman äidinkielen ja kulttuurin ylläpitämi-

nen. (OPH)

Ulla Aunola (OPH) korosti Suomen yhteiskunnan integraatioystävällistä linjaa, jo-

hon osaltaan on vaikuttanut Suomen liittyminen Euroopan unioniin. Vuoden 1999

alusta voimaan tullut maahanmuuttajien kotouttamislaki tukee integraation yhä pa-

rempaa toteutumista. Lisäksi vuonna 1997 hallituksen tekemä linjaus maamme

maahanmuuttajapolitiikkan parantamiseksi ja siitä versonnut valtioneuvoston peri-

aatepäätös pakolais- ja maahanmuuttajapolitiikan ohjelmaksi (1997) edistävät in-

tegraatiota. Kuitenkaan käytäntöön suunnattua, normaaliluokkaan integroitavia

maahanmuuttajien opetusta koskevia opetuksellisia ohjeita ei Suomessa ole. (Puhe-

linkeskustelu 19.7.1999)

Innostukseni aiheen tutkimiseen lähti omakohtaisesta kokemuksesta maahanmuut-

tajien opettajana. Toisaalta varsinkin pääkaupunkiseudulla maahanmuuttajien kans-

sa  kulttuurien väliset kontaktit (culture contact) ovat jokapäiväisiä ja niiden myötä

suomalaisissa ihmisissä tapahtuu muutosprosessi kohti maahanmuuttajiin sopeutu-

mista. Tätä nk. akkulturaatiotutkimusta on Suomessa tehty enimmäkseen vähem-

mistöjen näkökulmasta: millainen on maahanmuuttajien sopeutumisprosessi, miten

käy etniselle identiteetille, mikä merkitys on omalla äidinkielellä jne. Tällainen yk-

sisuuntainen tutkimus ei tuo esiin niitä muutoksia, joita etninen vähemmistö ja sen

olemassaolo tuovat valtaäestöön. Tämä valitettavasti yksipuolistaa akkulturaation
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käsitettä ja vahvistaa suomalaisten ennakkoluuloja siitä, että että akkulturaatiopro-

sessi ja - asenteet olisivat vain maahanmuuttajilla tapahtuvaa identiteetin muokka-

usta. Itse koin muokkausta omassa suomalaisessa identiteetissäni opiskellessani

vuoden Ruotsissa ja ollessani kontaktissa ruotsalaiseen kulttuuriin. Huomioni ja

keskusteluni haastateltujen opettajien kanssa viittasivat myös siihen tosiasiaan, että

maahanmuuttajien läsnäolo luokassa aloittaa jokaisella jonkinlaisen sopeutumispro-

sessin suhteessa maahanmuuttajaan. Ongelmana on vain se, että opetussuunnitel-

missa kirjatut tavoitteet integraation suhteen näyttää prosessina jäävän hyvien tar-

koitusten varaan. (vrt. Hegarty, 1994)

Helsingin kaupungin maahanmuuttajaopetusta linjaa ulkomaalaispolitiikassa  (1995)

esitetyt perusteet, joita tulisi soveltaa koulutyössä: "Tavoitteena on mahdollistaa

kaupungin muuttuminen kansainväliseksi, monikulttuuriseksi kaupungiksi, jossa

ulkomaalaisilla on tasavertaiset oikeudet kunnan palveluiden käyttöön sekä mah-

dollisuus integroitua Helsinkiin oma kieli- ja kulttuuritaustansa säilyttäen."  Ha-

lusinkin tutkia opettajien mielipiteitä integraatiosta sekä heidän opetuksellista toi-

mintaa: tukeeko se maahanmuuttajien sopeutumista, sulauttamista vai ovatko toi-

menpiteemme syrjäyttäviä vai eristäviä?

2    TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA

Tutkimukseni perustuu maahanmuuttajia koskeviin kotimaisiin ja ulkomaisiin tie-

teellisiin julkaisuihin ja artikkeleihin sekä maahanmuuttajien opetusta koskeviin

tutkimuksiin. Teoreettinen viitekehykseni sisältää kolme osaa. Ensin käsittelen ak-
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kulturaatioprosessia ja –asenteita sekä erilaisia sopeutumisen malleja, toiseksi so-

peutumiseen liittyviä suhtautumistapoja ja opettajien asenteita. Kolmas aihealue on

akkulturaatioon liittyvää integraatio: nykytutkimuksen päälinjat ja integraatio uu-

simmissa opetussuunnitelmissa (1994). Myös maahanmuuuttajien yhteiskunnallinen

asema,  koulutuspolitiikka, juridiikka ja kulttuurien välisistä asenteista tehdyt tutki-

mukset ovat osa tutkimukseni teoriataustaa.

2.1  Enemmistökulttuurin akkulturaatioprosessi

Kun kaksi kulttuuria kohtaa, ihmiset reagoivat jollakin tavalla toisen kulttuurin

tuomiin muutoksiin. Monet eri tieteenalat tutkivat tätä kulttuurinmuutosprosessia eli

akkulturaatioprosessia. Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet pohtivat, mitä keinoja

ihmiset käyttävät ylittäessään kultuurin rajoja. Psykologia ja sosiaalipsykologia te-

kevät ns. akkulturaatiotutkimusta, jonka erityisalana ovat kulttuurien väliset kon-

taktit ja niiden aiheuttamat muutokset (Liebkind, 1992). Akkuturaatiosta tai akkul-

turaatioprosessista on kyse silloin, kun identiteetissä, arvoissa, käyttäytymisessä ja

asenteissa tapahtuu kulttuurien kohtaamisesta johtuvia muutoksia.(J.Berry,1980)

Tutkimusaiheena akkulturaatio on mielenkiintoinen, sillä akkulturaatiota tutkiva

kirjallisuus on verrattain nuorta. Ensimmäiset tutkimukset, joissa selvitettiin kult-

tuurien kosketusta ja sen seurauksia,  ajoittuvat 1850-luvulle. Varsinaiseen tutkijoi-

den väliseen yhteisymmärrykseen akkulturaatio-käsitteestä eli kahden kulttuurin

kosketuksesta johtuvista muutoksista päästiin vasta 1930-luvun puolivälissä (Koira-

nen 1966). Määritelmän akkulturaatiosta laativat 1940–luvulla yhdysvaltalaiset So-
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cial Science Research Council – komitean jäsenet, Redfield, Linton ja Herskovits.

Se on yksi käytetyimmistä akkulturaation määritelmistä:

”Akkulturaatio sisältää ne ilmiöt, jotka ovat seurausta siitä , että eri kulttuureihin kuuluvat ryhmien
yksilöt joutuvat keskenään jatkuvaan ensikäden kosketukseen, mistä on seurauksena joko molempien
tai vain toisen ryhmän alkuperäisten kulttuuripiirteiden muuttuminen. Tämän määritelmän mukaan
akkulturaatio on erotettava kulttuurin muuttumisesta, josta se on vain eräs puoli ja assimilaatiosta,
joka on eräs akkulturaation vaihe” (Anttonen, 1984: 16-17)

Vaikka akkulturaatioprosessi on jo noina aikoina ymmärretty molemmissa kulttuu-

reissa tapahtuvaksi muutokseksi, maahanmuuttajia vastaanottavaa kulttuuria ja sen

akkulturoitumisprosessia tai  enemmistökulttuurin asenteita akkulturaatioprosessin

osana ei ole juurikaan tutkittu. Tutkimukset kuitenkin osoittavat (Taft-Robbins

1955: 526-528), että ulkonaisten ympäristöolosuhteiden ja alhaisen sosiaalisen ase-

man takia maahanmuuttanut kulttuuri on taipuvaisempi akkulturoitumaan kuin pai-

kallaan pysyvä kulttuuri.

Akkulturaatiota tutkineiden mukaan kulttuurien lähentymistä toisiinsa tai vain toi-

sen kulttuurin lähentymistä voidaan tutkia mm.yksilöiden esinekulttuurin, käyttäy-

tymismallien, normien tai sosiaalisten arvojen alueella. Riippuen tarkastelukulmasta

akkulturaatio voi olla siten koko kulttuurin, jonkin ryhmän tai vain yksilön sopeu-

tumisprosessi sosiaalisena, psyykkisenä tai fyysisenä ilmiönä (Koiranen 1966:1-10).

Tätä nk. akkulturaatiotutkimusta, etnisyyttä ja sen säilymistä, on Suomessa,  nimen-

omaan maahanmuuttaneiden kulttuurien näkökulmasta tehty paljonkin parin viime

vuosikymmenen aikana, jolloin Suomeen on tullut suurimmat maahanmuuttajaryh-

mät. Tutkimus enemmistökulttuurin eli suomalaisten akkulturaatioprosessista suh-

teessa vähemmistökulttuureihin on vasta alussa.
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2.2 Uuteen kulttuuriin sopeutumisen malleja

Uuteen kulttuuriin sopeutumisen prosessissa ihmisillä on havaittu olevan paljon

yhtäläisyyksiä. Täten nk.kulttuurisokista tai kulttuuristressistä voidaan tutkimusten

nojalla yleistäen puhua. Kulttuurisokilla tarkoitetaan "stressi- ja jännitystilaa,  jonka

aiheuttaa tuttujen merkkien ja merkitysten katoaminen sosiaalisessa kanssakäymi-

sessä. Tästä seuraa tasapainon järkkymistä ja ärsyttäviä tuntemuksia fyysisten ja

ympäristöerojen kanssa toimittaessa vieraassa kulttuurissa." Kulttuuri-stressi tar-

koittaa puolestaan kulttuuriin sopeutumisen aikana tapahtuvia

pitkäaikaisia negtiviisia vaikutuksia, joka johtuu mm. kultuurisen kielitaidon puut-

teesta, esim. ”tällaistako täällä onkin - kotona oli toisin”. (Alho et al.1996, Kupiai-

nen 1994)

Sopeutumisprosessin ensimmäinen vaihe, alkuinnostus eli "honeymoon", on täynnä

kokemusta ihanasta uuden kulttuurin tuomasta eksoottisuudesta ja erilaisuudesta.

Turhautuminen ja puolustusmekanismit syntyvät seuraavassa sopeutumisproses-

sin vaiheessa, kun arkinen todellisuus ja asioiden realistisuus paljastuvat. Seurauk-

sena on mm. kommunikaatiovaikeudet, kun ei tunne uuden kulttuurin kirjoittamat-

tomia lakeja ja sanattoman viestinnän informaatiota. Kolmas vaihe, hyväksyminen,

on suurista muutoksista selviämisen ja palautumisen vaihe. Ihminen tajuaa, että

uuttaa kulttuuria ei opi muuten kuin kieltä ja kulttuuria opettelemalla. Viimeinen

vaihe on sopeutuminen. Useat tutkimukset osoittavat, että tätä ei tapahdu koskaan

täysin, sillä kansallista ja kulttuurista identiteettiä ei voi vaihtaa. Alkuperäinen

kulttuuri ja opitut tavat kulkevat mukana. (Alho et.al.1996:115-127, Kupiainen

1994: 45-54)



12

Enemmistökulttuurin sopeutumista vähemmistökultuuriin Borrien (1959) kuvaa

seuraavasti. Valtaväestön on helpompi hyväksyä vähemmistöryhmä, jos sen muka-

naan tuoma kulttuuri on omaa kulttuuria rikastuttava. Myönteinen suhtautuminen

vähemmistökulttuureihin helpottaa valtaväestön muuttumista monikulttuuriseksi.

Lisäksi sopeutumiseen vaikuttaa vastaanottavan väestön pysyvyys eli stabiliteetti.

Borrien mielestä valtaväestön on oltava joustava ja siedettävä erilaisuutta. Enem-

mistöryhmän oma kulttuuri muuttuu vähemmistöryhmän tuomien virikkeiden myö-

tä. (Laitinen 1985:38)

2.3  Kulttuurien välinen kohtaaminen

2.3.1  Erilaisia sopeutumisprosessiin liittyviä käsitteitä

Ennen kuin erilaiset kulttuurit kykenevät kohtaamaan toisensa ja tulemaan tasa-

arvoisiksi keskenään, molempien on käytävä läpi monta törmäystä ja sopeutumisen

vaihetta. Kanssakäymisessä esiintyviä ongelma-alueita ovat asenteet ja vallitsevat

käsitykset, stereotypiat, ennakkoluulot ja etnosentrismi. Koulussa asenteisiin liitty-

vänä ongelmana mainitaan piilo-opetussuunnitelma.

Asenteella tarkoitetaan henkilön taipumusta arvioida jotakin symbolia, objektia tai

maailmaan liittyvää aspektia suosivalla tai ei-suosivalla tavalla. Ennakkoluulo on

asennetta lievempi tapa suhtautua toiseen. Jokaisella ihmisellä on ennakkoluuloja.

Ne kohdistuvat aina uuteen, outoon ja vieraaseen. Se tarkoittaa kielteistä tai myön-

teistä suhtautumista jotain henkilöä tai asiaa kohtaan. Se ei perustu yleensä aikai-
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sempaan kokemukseen vaan syntyy ennen varsinaista kokemusta. Ensin on olemas-

sa ennakko-oletus, joka kehittyy ennakkoluuloksi ellei käsitys kohteesta muutu uu-

den informaation myötä (Lahti 1994:62-66).

Stereotypiat ovat yliyleistettyjä vallalla olevia uskomuksia, jotka perustuvat liian

rajallisille kokemuksille. Luonteeltaan ne voivat olla sekä hyvän- että pahansuopia.

Etnosentrinen henkilö on kulttuurisesti kapea-alainen ihminen, joka ajattelee oman

kulttuurin muiden yläpuolelle. Ihminen on etnisesti keskittynyt ja torjuu erilaisuu-

det. Suomessa etnosentrisyyttä on mm.tapa nimittää pakolaisia ja maahanmuuttajia

kielitaidottomiksi, jos he eivät osaa suomea tai englantia. Kuitenkin suurin osa kur-

dipakolaisista hallitsee oman kielen lisäksi arabian ja persian kielet, joiden puhujia

on satoja miljoonia ihmisiä. (Liebkind 1997:42, Listo- Alén 1993: 191-193, Vartiai-

nen-Ora 1996: 85)

Jos oppilas kokee, että opettajat tai henkilökunta eivät hyväksy häntä, se aiheuttaa

oppilaassa erilaisuuden kokemista:"mitä erilaisemmasta kulttuurista oppilas on ko-

toisin, sitä voimakkaammin erilaisuuden kokemus korostuu". Ongelmaa pahentavat

niin valtaväestön ennakkoluulot ja diskriminointi, mutta myöskin kulttuurin epäar-

vostettu asema yhteiskunnassa.(Delores 1997)

Ongelmien esiintymisestä koulussa on tehty myös tutkimuksia. Kososen (1994) te-

kemän tutkimuksen ”Vietnamilaislapsi kahden kulttuurin välissä” (vrt. marginali-

saatio, s.17), mukaan koulun ilmapiirillä ja asenteilla on myös olennainen merkitys

maahanmuuttajalapsen henkiseen hyvinvointiin ja integroitumiseen suomalaiseen

kouluun ja yhteiskuntaan.
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Koulussa vaikuttaa ”piilo-opetussuunnitelma” , joka koostuu opettajien odotuksista

oppilaiden suhteen, oppimateriaalissa näkyvästä monikultuurisuudessa tai asenteel-

lisuudessa sekä aikuismalleissa, eli miten paljon opettaja tekee yhteistyötä vanhem-

pien ja etnisten yhteisöjen kanssa.  (Kosonen 1994)  Käsite, piilo-

opetussuunnitelma,  on peräisin Philip Jacksonilta, joka kirjoitti kirjan ”Life in

Classroom” (1968). Tähän asti oppilaiden näkökulma oppimisprosessissa ja opetuk-

sen havainnoinnissa oli ollut vähäistä. Jackson liitti piilo-opetussuunnitelman osaksi

niin instituutiossa vallitsevat hierarkkiset vallankäyttöjärjestelmät kuin ulkoiset jär-

jestelyt. Lisäksi  oppilaan ja opettajan sekä oppilas-oppilas välisessä vuorovaikutuk-

sessa ilmenee opettajan odotukset. Piilo-opetussuunnitelma on osa yksittäisen op-

pilaan kohdalla toteutunutta opetussuunnitelmaa ja oppilaan koulukokemukset ja

niiden sisältö on pääasiallinen osa sen toteutumista. Meri (1995) painottaa artikke-

lissaan, että  ”opettajan pyrkimysten kannalta olisi suotavaa, että hän ymmärtäisi

virallisen opetussuunnitelman tavoitteiden lisäksi piilo-opetussuunnitelmaan kuulu-

vien ilmiöiden olevan hänen havaintokentässään ja määräysvallassaan”. Merin

(1992) opetussuunnitelmaa koskevassa tutkimuksessa korostuu yhteiskunnan arvo-

jen sidoksellisuus opetussuunnitelman tavoitteisiin. Niitä ovat mm. oppimisesta pi-

täminen, kovan työskentelyn ja saavutusten arvostaminen, omaisuuden ja väkival-

lattomuuden kunnioittaminen sekä rohkeuden ja itsekunnioituksen  osoittaminen.

Useimmiten nämä on puettu koulun sääntöjen muotoon. Mitä tulee opetussuunni-

telmien (henkilökohtainen opetussuunnitelma ja  koulukohtainen opetussuunnitel-

ma) tavoitteisiin, niissä painottuvat usein kognitiiviset ja oppiaineen hallinnalliset

tavoitteet affektiivisten ja sosiaalisten taitojen kustannuksella. (Meri 1995: 32-48)
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Opettajan hyvin stereotyyppiset käsitykset etnisiin ryhmiin kuuluvista oppilaista voi

johtaa oppilaiden akkulturatiiviseen stressiin joka näkyy oppilaan alisuoriutumisena

tai jäämisenä ulkopuoliseksi. Oppilaat saatetaan nähdä ongelmana sinänsä.  Yli 70

% (122 satunnaisotannalla valittua 1990-91 suomalaista peruskoulua käyvää viet-

namilaista maahanmuuttajaa) oppilaista oli 'melkein tai samaa mieltä siitä', että

”koulussa on tärkeätä olla samanlainen kuin muut”. Suomalaisilla sama luku oli

30% ja ulkopuoliseksi suomalaisista koki 10% vastaajista kun ”tunnen itseni kou-

lussa ulkopuoliseksi” vastasi n. puolet vietnamilaisista.  (Matinheikki-Kokko 1994:

100 –122)

Opettajien kommenteista koulun ilmapiirin suhteen puolestaan käy ilmi, että lasten

on vaikea kommunikoida ”kielimuurin” takia keskenään, mutta tapahtuu myöskin

eristäytymistä ja eristämistä. Liebkindin, Jaakkolan ja Matinheikki-Kokon tekemät

tutkimukset (1994: 21-122) osoittavat, että etnisesti heterogeenisillä paikkakunnilla

kohdistetaan vähemmän ennakkoluuloja vähemmistöihin verrattuna etnisesti yhtei-

näisempiin paikkakuntiin. Lisäksi asenteet ulkomaalaisia kohtaan ovat myöntei-

simmät pääkaupunkiseudulla, jossa on sekä suhteellisesti että absoluuttisesti eniten

ulkomaalaisia. Henkilökohtaisilla kontakteilla ulkomaalaisiin on selvä yhteys

myönteisiin asenteisiin. Tämä ei tarkoita sitä, että suomalaiset olisivat hakeutuneet

mieluummin ulkomaalaisten seuraan vaan myös pakollisilla yhteyksillä esim. kou-

lussa, työtovereina tai naapureina vaikutukset ovat yhteydessä asenteisiin. Sitä vas-

toin kielteisillä asenteilla maahanmuuttajiin on selvästi vaikutusta heidän henkiseen

hyvinvointiin. Yhteentörmäyksien välttämiseksi ja kulttuurien tuntemiseksi yksilön

tulisi hankkia kulttuuritietoutta niin omasta kuin vieraasta kulttuuristaan. Lisäksi
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olisi tiedostettava omat asenteet, ennakkoluulot ja stereotypiat. Näin kanssakäymi-

nen helpottuu. (Liebkind 1994, Listo- Alén 1993).

2.3.2  Opettajien asenteet ja monikulttuurisuuden opetus

Monikulttuurisen opetuksen tavoitteena koulussa on kaikkia kulttuureita hyväksy-

vän ilmapiirin luominen sekä toisiin kultuureihin tutustuminen. Opettajien tulee tie-

dostaa eri kulttuureista tulevien oppilaiden tarpeet ja ottaa ne huomioon suunnitel-

lessaan ja toteuttaessa opetuksen sisältöjä ja menetelmiä. Kaikkien kulttuurien iden-

titeettiä tulee tukea, mutta se ei saa johtaa vieraan kulttuurin piirteiden kritiikittö-

mään hyväksymiseen tai oman kulttuurin taka-alalle jäämiseen. (Tuomarla 1998, 2).

Maarit Miettisen tutkimus (1998) opettajien pedagogisesta ajattelusta monikulttuu-

risena kasvattajana sisältää neljä teemaa: arvot, asenteet (ennakkoluulot), moni-

kulttuurinen tietämys ja pedagogiikka. Tutkimus perustuu 18 luokanopettajalle te-

kemäänsä haastatteluun ja neljän opettajan luokkatyöskentelyn observointiin. Tut-

kimuksen tuloksena hän löysi neljää erilaista ”multucultural educator”-

opettajatyyppiä. 1) Assimiloiva monikulttuurinen opettaja (assimilative educator),

joita tutkimuksessa oli yksi opettaja.Tyypillistä oli nationalistinen tai singularistinen

arvomaailma. Nationalistisuudella tarkoitetaan tässä tapauksessa yhden kulttuurin

ihailua muiden kultuurien yli (vrt.etnosentrismi). Opettajat olivat sitä mieltä, että

lapsi hyväksyy suomalaisen kulttuurin nopeammin, jos hän oppii nopeasti suomen

kieltä ja pukeutuu kuten suomalaiset. Ennakkoluuloja ja stereotyyppisiä käsityksiä

kultuureista ei tiedostettu. Lisäksi toimintaa kuvasi assimiloiva opetustyyli ja yksi-
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puolinen käsitys kulttuurista. Opetus perustui yksityiskohtaiseen tietoon ja yksittäi-

siin faktoihin.

 2) Rutiineihin tukeutuvaa kasvattaja/opettaja -tyyppiä (routine-oriented educator)

edusti  opettajista seitsemän. Arvomaailma pohjautuu protestanttiseen etiikkaan

(Protestant Ethic). Se tarkoittaa käytännössä sitä, että opettaja näkee työnsä

”nöyränä palvelijana”: hän kontrolloi, opettaa sääntöjä,  seuraa tarkasti opetussuun-

nitelmaa ja siirtää oppisisällöt suoraan opetukseen soveltamatta niitä. Opetuksen

sääntöjä opetetaan erityisesti kulttuurisesti erilaiselle oppilaalle. Opettaja tuntee it-

sensä väsyneeksi ja uupuneeksi,  mutta rutiineista irrottautuminen ei tarjoa vaihto-

ehtoa. Ennakkoluulot ja stereotypiat ovat myös tiedostamattomia ja maahanmuuttaja

nähdään oman kulttuurinsa edustajana. Opetustyyli oli  hyvin kurinalainen ja sään-

töihin perustuva.

Kolmas 3) humanistinen monikultuurisuuden kasvattaja, joita opettajista oli kuusi,

on arvomaailmaaltaan pluralistinen. Se tarkoittaa sitä , että jokaisella ihmisellä on

arvokas omanlainen elämisen tapa ja siten mikään tavoista ei ole parempi toista.

Interkulturalismilla tarkoitetaan puolestaan sitä, että omaa kultuuria avostetaan,

mutta myöskin halutaan nähdä toinen kulttuuri arvokkaana ja heitä kannustetaan

arvostamaan sitä. Opettaja on tietoinen omista asenteista ja ennakkoluuloistaan, hä-

nellä on objektiivinen ja kriittinen käsitys kulttuurista. Opetustapa on hyvin yksi-

tyiskohtaisiin asioihin ja kulttuureista saatuihin tietoihin perustuva. Lähestymistapa

oppilaisiin on  empaattinen. Tiedonsisältö on monikulttuurista suvaitsevaisuuskas-

vatusta.
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Viimeinen eli neljäs 4) opettajatyyppi on kriittinen monikulttuurinen kasvattaja

(Critical multicultural educator). Pluralistisen ja internationalistisen  arvomaailman

lisäksi opettaja edustaa ”professionalismia”, johon olennaisesti liittyy opettajan kas-

vaminen ja oman työnsä reflektointi. Hänellä on kyky tehdä työstä mielekästä ja

kehityskelpoista. Opetustapa on oppilaskeskeistä. Kulttuuritausta nähdään olennai-

sena osana oppilasta ja hänen identitetttiään. Hän on tietoinen  myös omista asen-

teistaan ja stereotypioistaan. Kriittisyys on olennainen osa opettajan jokapäiväistä

opettajana ja kasvattajana olemista. Oppilaan kohtaaminen lähtee empatiasta ja

useanlaisten opetusmetodien käytöstä opetuksessa. Tätä opettajatyyppiä edusti hä-

nen tutkimuksessaan neljä kahdeksastatoista, 4/18. (Miettinen 1998: 66-81)

Suomalaisten viranomaisten asenteita käsittelevässä tutkimuksessa  kokemukset

maahanmuuttajista asiakkaina vaihtelivat eri ammateissa. Opettajat, sosiaalityönte-

kijät ja työvoimaviranomaiset suhtautuivat pääosin myönteisesti, poliiseista joka

kolmas luonnehti kokemuksia kielteisiksi. Torjuvaa suhtautumista esiintyi myös

rajavartijoilla. Myönteisimmin maahanmuuttajiin suhtautuvia viranomaisia oli tut-

kimuksen mukaan  sosiaalityöntekijät ja ruotsalaiset opettajat.

(Pitkänen –Kouki 1999)

2.3.3   J.Berryn akkulturaatioasenteet

Tapaa, jolla etninen kulttuurivähemmistö haluaa suhtautua hallitsevaan kulttuuriin,

sanotaan akkulturaatioasenteeksi. Jokaisen etnistä kulttuuria tai vähemmistökulttuu-

ria edustavan jäsenen on mietittävä ensinnäkin, miten tärkeänä hän pitää oman
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kulttuurin säilyttämistä ja kulttuuri-identiteettiä ja toiseksi, miten paljon hän haluaa

pitävän yhteyksiä valtakulttuuriin. Kanadalainen tutkija John Berryn  (1986, 26)

mainitsee, että akkulturaatioasenteet ovat kaksisuuntaisia. Hän kuvaa teoksessaan

vähemmistökulttuurin asenteita seuraavasti.

Assimilaatio eli sulautuminen vieraaseen kulttuuriin tapahtuu hylkäämällä oma

kulttuuri ja omaksumalla valtakulttuuri sen tilalle. Etenkin nuoret ovat alttiita tällai-

selle asenteelle. Oman kulttuurin hallinta ja sopeutuminen vaikeutuu.

1920-luvulla Robert Park loi assimilaatioteorian, joka sisälsi neljä vaihetta: Kon-

flikti, kilpailu, mukautuminen ja sulautuminen. Sulautuminen tapahtuu joko nope-

asti joutuessaan valtakulttuurin kanssa kontaktiin tai sitten se voi tapahtua pitempää

tietä konfliktin ja kilpailun kautta. Gordon puolestaan jakoi assimilaation useampiin

eri osa-alueisiin. Jotkut tutkijat huomasivat, että vaikka eri etniset ryhmät kadotta-

vatkin osan erityispiirteistään, ne eivät välttämättä sulaudu valtakulttuuriin. Eräs

voimakas piirre on uskonto. Kulttuuripluralismin mukaan  kaikki ihmiset ovat sa-

manarvoisia ja heillä on vapaus valita oma elämäntapansa. Etnisyys voi tällöin toi-

mia sosiaalisen hajaannnuksen ja vieraantumisen vastavoimana.(Ekholm 1994:41-

50)

Marginalisaatio eli vieraantuminen on kyseessä silloin, kun oma kulttuuri torju-

taan,mutta ei myöskään haluta omaksua enemmistökulttuurin tapoja.Tällöin jäsen

putoaa kahden kulttuurin väliin, jolloin hän ei hyväksy kumpaakaan kulttuuria.

Separaatiossa eli eristäytymisessä vähemmistön edustaja korostaa omaa kultuuri-

aan ja vetäytyy kokonaan kanssakäymisestä toista kulttuuria edustavien kanssa.

Tällainen aiheuttaa sopeutumisvaikeuksia pitemmällä aikavälillä, jos asenne johtaa
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kyvyttömyyteen osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Yhteiskuntatason segre-

gaatiosta eli eristämisestä on kyse silloin, kun valtaväestö ajaa esim. politiikallaan

vähemmistöä toisarvoiseen asemaan suhteessa koulutukseen, työhön ja asemaan

yhteiskunnassa.

Integraatioasenne takaa parhaimman lopputuloksen. Tällöin pyritään säilyttämään

omia kulttuuriperinteitä sekä ylläpitämään myös yhteyksiä valtaväestöön.

J.Berry (1980) on päätynyt siihen, että integraatio on yksilö hyvinvoinnin kannalta

suotuisin ratkaisu ja syrjäytyminen eli marginalisaatio ongelmallisin. Integraatio -

käsitteen problematiikkaan palaan tutkimuksessa myöhemmin.

Vaikka J.Berry ja muut akkulturaatiotutkimusta tehneet kasvatustieteilijät ja sosiaa-

liantropologit myöntävät akkulturaatiotutkimuksen sisältävän molemmissa kulttuu-

riedustajissa muutosta. Kukaan heistä ei kuitenkaan mainitse, miten käyttäytymistä

kuvataan valtaväestön näkökulmasta. Toisin sanoen, millaisia asioita enemmistön

edustaja painottaa, kun akkulturaatioasennteena on integraatio, assimilaatio, sepa-

raatio tai marginalisaatio (ks.tutkimusasetelma).

Liebkindin (1994) mukaan akkulturaatioasenteilla on vaikutusta akkulturaatioon,

mutta prosessi voi toimia myös toisinpäin: akkulturaatioasteella on vaikutusta  ak-

kulturaatioasenteisiin. Akklturaatioprosessin alussa perhe voi haluta sulautumista

(assimilaatio), mutta prosessin jatkuessa asenteet voivat kääntyä integraation

suuntaan. Mahdollista on myös, että separaatio -asenteesta lisääntyneiden akkultu-

raatiokokemusten myötä tapahtuukin integraatiota.(Liebkind 1994)
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2.3.4  Tutkimuksia suomalaisten ulkomaalaisasenteista

Vuonna 1994 tehty ruotsalaisten ja suomalaisten ulkomaalaisasenteita koskeva kar-

toitus osoittaa, että suomalaisten asenteet ulkomaalaisten maahanmuuttoon ovat ki-

ristyneet edellisen kuuden vuoden aikana huomattavasti. Syynä ovat olleet

mm.ulkomaalaisten määrän nopea lisääntyminen 1990-luvun alussa, kielteinen uuti-

sointi sekä työttömyyden kasvu. Miehet ja vähän koulutetut suhtautuvat maahan-

muuttajiin muita kielteisemmin molemmissa maissa. Nuorten ja eläkeikäisten jyr-

kän asennoitumisen syynä on mm.pelko siitä, että ulkomaalaiset huonontavat heidän

taloudellista asemaansa viemällä sosiaalietuuksia. Eläkeläisillä ja vähän koulute-

tuilla maahanmuuton vastustamisen syynä ovat lisäksi terveydelliset ja yhteiskun-

nallisten seurauksien pelko (aids, huumeet, mellakat,rikollisuus). Torjuvimmin

suhtauduttiin niihin ryhmiin, joiden ulkonäkö, kulttuuri, elintaso tai poliitttinen jär-

jestelmä poikkeavat eniten valtaväestöstä. (Jaakkola, 1994)

Liebkind (1988,1994) tuo esille tutkimuksissaan Suomen vähemmistöpolitiikan ris-

tiriitaisuuden. Jos Suomen vähemmistökulttureita koskevien lakien mukaan tavoi-

tellaan vähemmistön ja enemmistön yhteiskunnallista tasa-arvoisuutta ja kulttuurien

moniarvoisuutta, mutta toisaalta nämä tavoitteet eivät vastaa suomalaisen maahan-

muutto- tai pakolaisvastaanoton käytäntöjä. Vuoteen 1999 mennessä  pakolaisvas-

taanottoa on tosin kehitelty eteenpäin. Liebkind kritisoi Suomessa kulttuurien mer-

kitystä korostavaa mainontaa ”kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia”, koska se ei

ilmennä suomalaisten lähetymistapaa suhteessa ulkomaalaisiin. Liebkind valottaa

maahanmuuttajien puolelta asiaa ja viittaa tutkimuksissaan siihen, että maahan-

muuttajan suhtautuminen vastaanottavaan kulttuuriin vaikuttaa myös sopeutumi-
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seen. Kun on kyse molemminpuolisesta sopeutumisprosessista, on mietittävä, voi-

daanko eri kulttuurien arvoja yhdistettää toisiinsa ja onko se edes tarkoituksenmu-

kaista? (Liebkind 1994: 20–45)

Berry (1990) kuitenkin muistuttaa, että tosiasia on, että jokaisessa yhteiskunnassa

on tietty "ennakkoluulojärjestys”: joitakin ryhmiä suvaitaan paremmin kuin toisia.

2.4  Integraatio ja koulu

2.4.1  Käsitteen problematiikka ja eri teoriat

Integraatiota ovat pohtineet mm. sosiologian klassikot Auguste Comte ja Emile

Durkheim. Pakolais-ja siirtolaistyössä käsite vakiintui vasta 1980-luvulla.

Tutkimuskirjallisuus osoittaa, että ainoaa yleisesti hyväksyttyä määritelmää integ-

raatiosta ei ole olemassa. Ongelmallisuutta lisää se, että käsitteelle ei ole keksitty

alakäsitteitä, vaan sen merkityksen voi kulloinkin aistia vain siitä, mitä puhujan

mielessä tuolloin liikkuu. Ongelmana on myös se, että käsitteelle ei ole asetettu mi-

tään vähimmäisvaatimuksia; missä olosuhteissa ja mitä on mahdollista integroida.

Määritelmä riippuu S.Hegartyn (1994) mukaan ainakin seuraavista tekijöistä: mikä

on integraation kohde (koulu, luokka, yhteiskunta), mikä on integraation taso (fyy-

sinen, sosiaalinen vai opetussuunnitelma), tavoite (maahanmuuttajien vai erityisop-

pilaiden integrointi), mitä ovat erilaiset motiivit, millaisia erityisoppilaita integroi-

daan ja mitkä ovat integraation lähtökohdat ja mahdollisuudet  Kaikki näkökulmat

ovat erilaisia keskenään ja tämä aiheuttaa sen, että on erittäin vaikea luoda yhtäpitä-

viä päätöksiä ja käytäntöjä integraation toteuttamiseen . Kuitenkin ongelmien rat-
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kaisemiseen ja integraation kehittämiseen luovat mahdollisuuden aikaisempien ko-

kemusten, tarkoitusten ja motiivien monipuolinen tarkastelu. (Hegarty  1994, 125-

131)

Integraatio ja koulun uudistuminen liittyvät toisiinsa, mutta kumpi on muna ja kum-

pi kana? Tutkimusten mukaan integraatiota ei nähdä välineenä luoda erityisoppi-

laille parempi oppimisympäristö, vaan integraatio on syntynyt useissa Euroopan

maissa koulun uudistamisen myötä ja tarjonnut näin välineitä kaikkien oppilaiden

tarpeiden huomioonottamiseen. Integraatio ja sen  onnistuminen on kuitenkin yksi

kriteeri arvioidessamme koulun uudistumista ja  laatua. (Rispens 1994; 137).

Heikki Waris pohti integraatio-käsitteen ongelmallisuutta siirtoväkeä käsittelevässä

tutkimuksessaan (1952, 137). Hänen mukaan suomen kielessä ei ole erityiskäsitettä

tietoiselle sopeutumiselle tiedottoman sulautumisen vastakohtana.

Ekholmin mukaan käsitteen problemaattisuutta lisää myös se, että se ei ilmaise niitä

muutoksia, joita etnisten vähemmistöjen olemassaolo tuo valtaväestöön. Suomessa

tehty tutkimus on painottunut enemmän etnisyyden tutkimiseen ja säilymiseen,

mutta sitä, mikä merkitys maahanmuutolla on valtaväestöön, on tutkittu vähemmän.

Se, että Suomeen on muuttanut viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes 50 000

ihmistä eri puolilta maailmaa, ei voi olla jättämättä jälkiä. (Ekholm 1994)

Maahanmuuttajan ja valtayhteisön suhdetta voi kutsua jatkuvaksi rajankäynniksi ja

neuvotteluksi oman etnisen identiteetin ja valtayhteisön kulttuurin välillä.

(mm.Rantala & Huttunen 1993). Tämä neuvottelu voi tuottaa uusia kulttuurisia

muotoja, jotka vaikuttavat niin maahanmuuttajan kuin valtaväestön elämään. Integ-
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raatio-käsitteen tilalle olisi keksittävä käsite, joka kuvaisi kaksisuuntaista prosessia

tuoden esiin myös valtaväestössä tapahtuvat muutokset. (Ekholm, 1994, 44-45).

Berryn nelikentän pohjalta voi tarkastella työyhteisöjämme ja niiden toimintaa: tu-

keeko se integraatiota, sulauttamista vai ovatko toimenpiteemme syrjäyttäviä tai

eristäviä. Yhden ihmisen tai yhden koulun toimenpiteillä on kenties vähän merki-

tystä, mutta vaikutukset yleiseen asenneilmastoon saattavat olla moninkertaiset.

Myös suomalaisilla päättäjillä on vastuu toimintatavoistaan – myös tehdyt päätökset

vaikuttavat yleisiin asenteisiin. Olennaista on siis se, millaiset mahdollisuudet val-

takulttuuri antaa integroitumiselle. (Ekholm 1994, 2-15)

2.4.2  Integraation monet muodot

Integraation käsitettä koulussa ovat käsitelleet mm. Söder 1979, Lippman 1977,

Kaufman 1975, Hegarty 1981 sekä Ikonen ja Moberg 1982. Integraatiossa voidaan

erottaa kolme tai neljä muotoa: A)Fyysinen integraatio, jolla tarkoitetaan fyysisen

etäisyyden väihentämisetä poikkeavan ja muiden välillä, joko sijoittamalla yksittäi-

nen oppilas normaaliluokkaan tai liittämällä eriytisluokka normaalikoulun yhtey-

teen.

B)Toiminnallinen integraatiossa opetusmuodot käyttävät yhteisiä resursseja, toimi-

vat yhdessä ja tekevät yhteistyötä. C) Sosiaalinen integraatio ilmenee ryhmien

myönteisenä sosiaalisena vuorovaikutuksena ja D) Yhteiskunnallinen integraatio,

joka tapahtuu koulun ulkopuolella ja tarkoittaa yksilön sijoittumista yhteiskuntaan

yhteisön täysiarvoisena jäsenenä.Tähän kuuluu mahdollisuuksien, oikeuksien ja

velvollisuuksien yhdenmukaistaminen poikkeavien ja muiden yhteisöelämässä.
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Fyysisen integroinnin mahdollisuudet riippuvat Mobergin mukaan lähinnä kolmesta

determinantista: 1) oppilaasta, 2) opettajasta ja opetuksesta sekä 3) hallinnollisista ja

muista kehystekijöistä. Opettajaan liittyviä integraation edellytyksiä ovat:

-    opettajan saaman koulutuksen määrä ja laatu
-    opettajan aikaisemmat kokemukset
- oppilaiden halukkuus työskennellä muiden kanssa
- koulujärjestelyjä koskeva joustavuus
- opettajan kyky arvioida yksilöllisiä opetustarpeita, asettaa tavoitteita, suunnitella

opetusta ja arvioida oppilaan kehitystä
- opettajan kyky hyväksyä kaikkien oppilaiden oikeus saada opetusta vähiten ra-

joittavassa ympäristössä
- omakohtainen asenne integraatioon  (Moberg, 1982b, 15)

Integraatioajattelu perustuu Mobergin (1984)  mukaan näkemykseen, jonka mukaan

myös poikkeavilla oppilailla tulee olla mahdollisuus saada tarvitsemaansa opetusta

mahdollisimman vähän rajoittavassa ympäristössä. Mobergin uusimmissa tutkimuk-

sissa myöskin kulttuurivähemmistöt on luettu erityisopetuksen piiriin kuuluvaksi ja

siten integraatio normaaliluokkaan koskee ja on koskenut useita vuosia myös maa-

hanmuuttajia. Erityiskasvatus lehdessä (4/98) Moberg kirjoittaa: "Vaikka maamme

koululaitoksen ylin johto on jo lähes kolmen vuosikymmenen ajan yrittänyt yhdistää

erityis- ja yleisopetusta, integraation toteuttaminen näyttää kaatuvan opettajien

vastustukseen." (Ks. Moberg 1984, 1998)  Opettajille teettämässään integraatiota ja

asenteita käsittelevässä tutkimuksessa (1984)  oli koehenkilöitä yhteensä 743 opet-

tajaa. Tärkeimmäksi asennefaktoreista nousi fyysisen integraation hyväksyminen

oppilaan sosiaalisen integraation kehittymisen perusteella. Sen arvo todettiin olevan

pikemminkin siinä, miten hyvin oltiin kehitytty sosiaalisessa integraatiossa poik-

keavan oppilaan kehittymisen sijaan. Integraation onnistumisen edellytyksinä tut-

kimuksessa pidettiinkin opettajien tiedollisia ja taidollisisa valmiuksia sekä asen-

teellisia valmiuksia.
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Tutkimuksesta ilmenee, että opettajien asennoituminen vaihtelee oppilaan poik-

keavuuden laadun ja luonteen mukaan. Useimmat opettajat olivat varsin varaukset-

tomasti valmiit hyväksymään omaan opetusryhmäänsä erittäin lahjakkaat, puhe- tai

lukihäiriöisen oppilaan. Kriittisimmin opettajat suhtautuivat käytöshäiriöisten ja

älyllisesti jälkeenjääneiden oppilaiden sijoittamiseen heidän opetusryhmiinsä. Van-

hemmat opettajat suhtautuivat varauksellisemmin kuin nuoremmat integraatioon.

Lisäksi naisopettajat olivat kriittisempiä sekä peruskoulunopettajat lukio-opettajiin

verrattuna integraation hyväksymisessä.

Poikkeavista saatu negatiivinen kokemus on liittynyt pääasiallisesti valmistelemat-

tomiin integraatiotapauksiin, mikä on johtanut kriittisempään integraatioon suhtau-

tumiseen. Tutkimus osoittaa, että integraation käsite on yhä sen käyttäjille epäselvä

ja integraatioratkaisuja ohjaavat vieläkin useammin ennakkoluulot ja uskomukset

kuin kokemusperäinen ja luotettava tieto. Lisäksi opetusta toteuttavien opettajien

mielipiteistä ei ole riittävää tutkimusta. Integraation käsite liitetään harhauttavasti

koskemaan vain jotain erityiskasvatuksellista toimenpidettä (Moberg 1984, 3-55).

Integraation onnistumisen eräs keskeinen edellytys on hyväksyvä, realistinen suh-

tautuminen poikkeaviin oppilaisiin sekä integraatioajatteluun. Myönteiset asenteet

ovat ovat arvokkaita ja realististen, hyväksyvien asenteiden edistäminen on yksi

integraation perusedellytys. Ne luovat pohjan sosiaaliselle ja yhteiskunnalliselle

integroitumiselle. Cruickshank ja Haring (1957) toteavat lisäksi, että ne asenteet,

joita opettajalla on poikkeavia oppilaita kohtaan ja ne käsitykset , joita hänellä on

ko.oppilasryhmästä, määräävät osaltaan näiden lasten älyllistä, sosiaalista ja emo-

tionaalista kehittymistä.
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Opetukseen liittyvänä uutena käsitteenä on "kaikille yhteinen koulu", jonka taustalla

integraatio nähdään liian rajaavana käsitteenä. Kaikille yhteinen koulu- seminaarissa

Tampereella tammikuussa 1999 pyrittiin hakemaan käytännön ratkaisumalleja in-

tegraation toteuttamiseen. Siellä todettiin, että "lapsilla on oikeus oppia yhdessä

ihonväristä, uskonnosta, sukupuolesta tai vammasta riippumatta. Koululle lasten

erilaisuus tulisi tarjota sekä haasteen että mahdollisuuden kehittää koulua."

(Erityiskasvatus 5/99)

2.4.3  Valtakunnallinen peruskoulun opetussuunnitelma 1994

Suomen peruskouluissa on annettu maahanmuuttajille suomen kielistä opetusta jo

parinkymmenen vuoden ajan erilaisin tukitoimin, mutta virallisesti valmistavaa

opetusta on annettu vasta vuodesta 1997. Opetusministeriön päätöksen (15.2.1997)

mukaan kaikki maahanmuuttajaoppilaat ovat oikeutettuja saavuttuaan Suomeen

saamaan ainakin vuoden verran valmistavaa opetusta, joka järjestetään enintään 10

oppilaan ryhmissä. Ne voivat olla myös osittain integroituja yleisopetukseen. Hel-

singin alueella on 15 ala-asteen koulussa sekä  4 yläasteella yhteensä 29 valmista-

van opetuksen ryhmää. Lisäksi useimmissa pääkaupunkiseuden kouluissa on maa-

hanmuuttajia melkein jokaisessa yleisopetusluokassa.(Opetusviraston julkaisu

9/98).

Vuonna 1994 kuntien ja koulujen opetussuunnitelmien pohjaksi luotu valtakunnalli-

nen opetussuunnitelman mukaan keskeisiä arvoja tulisi olla  kansainvälisyys, su-

vaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen. Lisäksi koulun tulee huolehtia lasten
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oman äidinkielen ja identiteetin säilymisestä. Koulun on järjestettävä maahanmuut-

tajille myös tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet. (OPH 1994, Luku 7)

"Vähemmistöihin kuuluvilla lapsilla on oikeus kasvaa sekä oma kulttuuriyhteisönsä

että suomalaisen yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi. Suvaitsevaisuus ja avoimuus

erilaisia kulttuuritaustoja, katsomuksia ja kieliä kohtaan sekä kiinnostus niihin, luo-

vat edellytyksiä oppilaiden keskinäiselle vuorovaikutukselle. – Toimintaympäristön

yleinen kansainvälistyminen, Suomen monikulttuuristuminen ja Euroopan yhden-

tyminen edellyttävät koululta uusia sisällöllisiä painotuksia, vuorovaikutuksen li-

säämistä kulttuurin eri alueilla , kielten opiskelun monipuolistamista sekä kansain-

välisyyskasvatuksen tehostamista.” Tämä on koko koulun kasvatus- ja opetustyön

päämäärä ja koulun yksi arvoperusteista.Valmistavan luokan tavoitteisiin luetaan

kulttuuriin tutustuminen ja tasapainoinen kehitys sekä integroituminen suomalai-

seen yhteiskuntaan. Yleisopetukseen siirtymisestä mainitaan seuraavaa: ”Oppilaat

voidaan jo valmistavan opetuksen aikana integroida sopivissa aineissa suomenkieli-

siin/ruotsinkielisiin luokkiin. Oppilaalla on oikeus siirtyä peruskouluopetukseen

välittömästi, kun hänen edistymisensä sitä edellyttää”.

2.4.4  Tutkimuskoulun maahanmuuttajaopetus ja opetussuunnitelma 1995

Koulussa on toiminut jo yli 20 vuotta maahanmuuuttajien opetus jossain muodossa.

Varsinaisena erillisenä tukiopetuksena maahanmuuttajien opetusta on ollut noin

kymmenen vuotta, valmistavaa opetusta noin viitisen vuotta. Suurimpina maahan-

muuttovuosina oppilaita oli niin paljon, että jotkut maahanmuuttajista siirrettiin vain

muutaman kuukauden valmistavan opetusvuoden jälkeen yleisopetukseen. Nykyään
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koulun oppilaista on n.20% maahanmuuttajia. Valmistavan opetuksen luokkia on

kaksi, joista toisessa on pelkästään venäjänkielisiä oppilaita. Lisäksi melkein jokai-

seen yleisopetusluokkaan on integroitu maahanmuuttajia. -Tukena ovat olleet Suo-

mi toisena kielenä-oppitunnit. Eräs haastatelluista kuvasi kielenopetuksen tilannetta

seuraavasti:

 ” Ideana ois, että valmistavasta opetuksesta tuleva oppilas on suomi kakkos -oppilas eikä opiskele
suomi äidinkielenä ainetta ollenkaan. Että arvostelukin tulee niinku suomi vieraana kielenä opetuk-
sesta – mutt, että kyllä kai se käytännön tilanne on aika pitkälle semmonen, että nää oppilaat kuitenki
roikkuu näissä suomi äidinkielenä tunneissa mukana,  saamatta niistä niinku yhtään mitää irti ja pa-
himmassa tapauksessa se Suomi kakkosopetus menee vielä jonkun muun oppiaineen päälle.” (s.2)

Koulun panostukset ovat viime vuosina olleet maahanmuuttajien vastaanotto kou-

luun sekä yleisopetukseen siirtyminen. Kouluyhteisön jäsen  kertoo maahanmuut-

taja-oppilaiden integroimisesta valmistavalta luokalta yleisopetusryhmään:

Millaisia kokemuksia opettajilla on integraatiovaiheesta?  Millaisia ongelmia siinä esiintyy?

”No esiintyy siinä ongelmia sillai että edelleenkään se ei niinku systeeminä toimi, --.
Mutt siihe meidän systeemiin kuuluu se että siirtymävaihetta ennen tai siirtymävai-
heessa pidettäs tällainen niinku oppilashuolto, oppilas, valmistavan luokan opettaja,
vanhemmat, tuleva opettaja – palaveri, että ne on jääny melkeenpä pitämättä että
pääsääntösesti ne on unohdettu tai ne on kuitattu jollakin ohimennen tapaamisella
että valmistava opettaja on kyllä pitäny palaveria siitä siirtymisestä mutta tää linkki
on jääny melko heikolle että osa opettajista on ottanu vastaan tän oppilaan taustatie-
dot ja tämmöset portfoliot ja perehtyny siihen että miss vaiheessa mennään, ja osa ei
oo sitä syystä tai toisesta saanu tehdyks, mutta kaikki periaatteessa tietää että se pitäs
olla niin.” (s.3)

Tutkimuskouluni on n. 400 oppilaan ala-aste, jossa maahanmuuttajaoppilaita on

noin viidesosa. Kasvatus- ja opetustyön perusajatuksista muutama liittyy maahan-

muuttajiin ja monikulttuurisuuteen: ”Yksilöllisen kasvun tukeminen ja erilaisuuden

hyväksyminen on yhteisen  työskentelyn edellytys. Oppilaita pyritään kannustamaan

itsenäisesti ja omavastuisesti työskenteleviksi sekä ohjaamaan toisen huomioonotta-

viksi ihmisiksi. Kasvatus- ja opetustyössä tuetaan oppilaitten omaan kulttuuri-

identiteettiin pohjaavaa itseluottamusta ja esiintymisvalmiuksia. Koko työyhteisös-

sä arvostetaan avoimuutta ja toimivia sosiaalisia suhteita.” Opetussuunnitelmassa
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mainituista toimintavoitteista seuraavat on suunnattu maahanmuuttajien opetuksen

tukemiseen: monikulttuurisuus ja kasvu kansainvälisyyteen sekä toimiva maahan-

muuttajien opetus.

Koulu on mukana akvaario- ja tuvakokeiluissa. Opetus tähtää luokattomuuteen, jos-

sa toimitaan yhdessä muiden koulujen kanssa.

”Koulun opettajilla ja muu henkilökunta tietää tehtävänsä ja hoitaa ne. Kaikkea työtä
arvostetaan ja ideointia tuetaan, on vapaus tehdä. Kaikilla on vaikutusmahdollisuus.
Pyritään demokraattisiin, joustaviin ja muuntuviin käytäntöihin.Käydään pedagogi-
sia keskusteluja. Jokaisen tulee voida tuntea kehittyvänsä työssä.” (OPS 95)

 Koko vuoden mittainen opiskeluohjelma, henkilökohtainen opetussuunnitelma

(HOPS) laaditaan kodin ja koulun yhteistyönä ja siitä päättää oppilaan huoltaja

opettajan kanssa pidetyssä ”vartissa”. Koko koulua koskevista aihekokonaisuuksista

ympäristö- ja kansainvälisyyskasvatus tulee olla esillä kaikessa. Lisäksi yleisenä

tavoitteena on, että sopivissa yleisissä tilanteissa ja opetuksen yhteydessä tuodaan

esiin ulkomaalaisoppilaiden kulttuuria ja kieltä.

Luokkakohtaisista tavoitteista seuraavat ominaisuudet tai luonteenpiirteet ovat ta-

voiteltavia joka luokalla: empaattisuus, sosiaalisuus, toisten kanssa toimeen tulemi-

nen, erilaisuuden hyväksyminen, hyvä itsetunto, kohtelias käytös sekä oppilaita että

opettajia kohtaan.

Suomi toisena kielenä -opetuksella tuetaan toimivan ja monikulttuurisen kouluyh-

teisön rakentamista. Sitä annetaan valmentavalla luokalla, äidinkielen (suomi) op-

pitunneilla sekä erillisenä tukiopetuksena. Opetus suunnitellaan yhteistyössä oppi-

laan oman äidinkielen opettajan kanssa.Oppilaat opiskelevat suomea oman opetus-

suunnitelman mukaan koko ajan ja osallistuvat suomenkielisille tarkoitettuun äidin-
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kielen opetukseen taitojensa mukaan. Kaikessa opetuksessa on muistettava mamu-

oppilaan lähtökohdat ja tarpeet. (OPS, 1995). Sunin (1996) teettämän kielitaitotestin

perusteella maahanmuuttajille tulisi olla tasavertainen mahdollisuus suomen kielen

opiskeluun. Toisin sanoen Suomi toisena kielenä -oppiaineen tulisi saada koulujär-

jestelmässä sama asema kuin muillakin oppiaineilla. Kun opetus järjestyy tukiope-

tusvaroin, opetus ei sisälly opetusvelvollisuuden piiriin vaan järjestetään sen ulko-

puolisista varoista ja resursseista. Siten  opetuksen järjestäminen lukujärjestykseen

on ongelma ja aiheuttaa maahanmuuttajien lukujärjestyksen risaisuutta.

3  TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN

3.1  Tutkimusasetelma

Tutkimukseni teoreettinen peruslähtökohta on edellä mainittujen teorioiden valossa

seuraava: opettajat osana enemmistökulttuuria käyvät läpi omaa akkulturaatiopro-

sessiaan olleessaan kontaktissa toisenlaisen kultuurin kanssa. Akkulturaatioproses-

sissa opettajat käyvät läpi omia asenteitaan ja suhtautumistaan maahanmuuttajiin.

Suhtautuminen vähemmistöihin tulisi olla myönteinen, jotta maahanmuuttajien so-

peutuminen olisi suotuisaa. Opetussuunnitelmissa mainittu integraatio ja Berryn

akkulturaatioasenne, integraatio, viittaavat yhteiseen päämäärään saavuttaa tasa-

arvoinen mahdollisuus koulutukseen ja oppimiseen. Tätä tukevat sekä uudet koulu-

lait että koulujen erilaiset ponnistukset syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Integraation

päämääränä tulisi olla yhteiskunnallinen integraatio, joka tapahtuu koulussa sosiaa-
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lisen integraation kautta. Pelkkä fyysinen integraatio eli siirtyminen normaaliluok-

kaan ei ole riittävä, vaikka siirtymävaiheesseen tuleekin panostaa.

Luokkahuoneessa integraatiota edistäviä tekijöitä ovat opettajan pedagogisen ajat-

telun kehittäminen ja oma ammatillinen kasvu. Monikultuurisen kasvattajan pää-

määränä on saavuttaa kriittisen monikulttuurisen kasvattajan (critical multicultural

educator) rooli  (Miettinen 1998). Opettajan tulisi tiedostaa oma piilo-

opetussuunnitelma ja suhtautumistavat erilaisesta kulttuurista tulleeseen oppilaa-

seen. Opetussuunnitelman toteuttaminen ei tulisi olla suoraa sisältöjen siirtämistä

vaan tavoitteiden soveltamista. Seuraavat tutkimusongelmat olen laatinut tähän tut-

kimustaustaan nojaten.  J.Berryn nelikenttää soveltaen enemmistökulttuurin eli

opettajien akkulturaatioasenteet vähemmistökulttuureita kohtaan ovat seuraavat:

INTEGROIVA
- enemmistö- ja vähemmistökulttuurien

välinen tasapaino, kaikkia kulttuureita
suvaitseva asenne

ASSIMILOIVA
- omaa kulttuuria (kieltä, tapoja ym.)

arvostetaan vähemmistökulttuureja
enemmän, lähellä nationalismia tai
singularismia

SEPAROIVA
- vähemmistökulttuureita torjuva ja

eristävä asenne

MARGINALISOIVA
- vähemmistökulttuuria torjuva, mutta

ei myöskään enemmistökulttuuria ko-
rostava asenne

3.2  Tutkimusongelmat

Tutkimusongelmien avulla pyrin selvittämään yleisopetusluokkien opettajien maa-

hanmuuttajiin kohdistamia akkulturaatioasenteita osana maahanmuuttaja-

opetuksessa esiintyviä ongelmia ja niiden käsittelytapoja.
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Päätutkimusongelmanani selvitän normaaliopetukseen integroitujen maahan-

muuttajien opetukseen liittyviä ongelmia ja niiden käsittelytapoja ja millainen

yhteys käsittelytavoilla on  akkulturaatioasenteisiin (integraatio, assimilaatio, se-

paraatio, marginalisaatio)?

Päätutkimusongelma sisältää seuraavat alatutkimusongelmat:

1) Millaiset ovat vuorovaikutuksen ongelmat maahanmuuttajaan ja opettajan vä-

lillä?   Miten opettajat käsittelevät ongelmia?

2) Millaisia kulttuuri-identiteettiin liittyviä (tavat, pukeutuminen, uskonto, kultuu-

rien väliset ristiriidat ym.) ongelmia opettajat kohtasivat? Miten opettajat käsit-

televät kodin ja koulun välisiä arvoristiriitoja ?

3) Millaiset ovat maahanmuuttajaopetukseen suunnatut resurssit normaaliluokassa?

      Millaiset resurssit opettajilla on ratkaista ongelma?

4) Millaisia monikulttuurisia opettajatyyppejä  opettajien erilaiset ongelmanratkai-

sumallit edustavat Miettisen (1998) tekemän jaottelun mukaan?

5) Miten maahanmuuttajien integraatio opettajien mielestä toteutuu?

3.3  Tutkimuksen kohde ja tutkimusmenetelmä

Lukuvuonna 1997-98 toimin maahanmuuttajien ja muiden erityisoppilaiden tun-

tiopettajana eräällä helsinkiläisellä ala-asteella, jossa keräsin tutkimusaineiston.

Tein yhteensä 26 strukturoitua kyselyhaastattelua:  rehtorille, luokanopettajille (17),

aineenopettajille (6) sekä  kouluavustajille  (2) ottaakseni selvää, mitä he ajattelevat

maahanmuuttajaoppilaista osana yleisopetusta. Haastattelumuotona on strukturoi-
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maton teemahaastattelu. Luokanopettajista kolme jäi useista yrityksistäni huolimatta

haastattelematta. Syynä olivat ehkä työkiireet tai haastatteluaihe ei kiinnostanut

heitä tarpeeksi.

Hastattelutilanteessa kysymystekniikkana käytin vapaamuotoista keskustelua, jossa

muotoilin jatkokysymyksiä tarpeen mukaan haastateltavan antamien vihjeiden pe-

rusteella niin kauan, kunnes kyseinen teema tuli käsiteltyä. Haastattelut kestivät

puolesta tunnista tuntiin riippuen haastateltavan sanottavasta ja ongelmien määrästä.

Nauhoitin haastattelut ja litteroin ne sanatarkasti kirjalliseksi dokumentiksi. Tutki-

muksessani esiintyvät sitaatit ovat siis suoria lainauksia haastatteluaineistosta.

Opettajien henkilöllisyyden suojana on peitenimet, jotka olen valinnut sukupuolesta

riippumatta.  Tutkimusmenetelmänäni käytän kvalitatiivista analysointia tapaustut-

kimuksen pohjalta. Tein seuraavat luokitukset haastatteluteemojen pohjalta:

1 Maahanmuuttajan ja opettajan välinen vuorovaikutus

2 Maahanmuuttajan kulttuuri-identiteetin tukeminen (kulttuuritaus-

tan esiintuominen, eriyttäminen, oman äidinkielen merkitys)

3 Koulun maahanmuuttajaresurssit (oppilaiden lisätunnit, mamu-

koulutus, VSOP:n toteutusmahdollisuus, materiaali, ajankäyttö,

luokka-avustaja)

4 Opetussuunnitelman toteutuminen (OPSin tavoitteet,politiikka

jne.)

5 Ongelmien käsitteleminen
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3.4  Tutkijan rooli ja analysointimenetelmä

Tutkimuksessa on tarkasteltu haastateltujen luokanopettajien ja aineenopettajien

subjektiivisia kokemuksia, joiden perusteella tutkimusta voidaan nimittää elämä-

kertatutkimukseksi. Tuloksia tulkitaan ja analysoidaan suhteessa opettajien koke-

mus- ja elämysmaailmaan. Tämä tutkimusaineisto ohjaa tutkimusta kvalitatiiviseen

suuntaan. Tutkijan roolia tässä tutkimuksessa on osallistuva, koska tutkija ja tutkit-

tava kuuluivat samaan todellisuuteen ja samaan koulukulttuuriin.

Tässä tutkimuksessa myös tutkijan rooli tutkimusvälineenä on keskeinen, sillä osal-

listun aineiston tuottamiseen väistämättä. Osallistuvan tutkijan rooli vaikuttaa tut-

kimuksen objektiiviseen analysointiin: tutut opettajat ja luokat lisäävät tutkimustu-

losten luotettavuutta (vrt. ulkoinen validiteetti). Lisäksi haastatteluteemat ja haas-

tattelutilanne olivat erittäin luontevia. Minulla oli taustatiedot opettajien maahan-

muuttajien määristä luokassa, opettajakokemuksesta sekä jonkinlainen ennakkokä-

sitys opettajien saamasta maahanmuuttajakoulutuksesta. Olin myös seurannut

useimpien opettajien opetusta. Ne myös tukivat haastattelussa esiintuotuja asioiden

todenmukaisuutta.

Tämä viittaa tutkimuksen validiteettiin, joka osoittaa, miten pitkälle analyysissä kä-

sitellyt indikaattorit ilmaisevat sitä, mitä niiden on tarkoitus ilmaista. Validitettti

sisältää kaksi osaa: sisäinen validiteetti on tutkimuksessa se, jossa eri teoreettisten ja

käsitteellisten määritteiden suhde toisiinsa on looginen. Niiden tarkistus edellyttää

vain teoreettisten johtopäätösten, käsitteiden ja hypoteesien johdonmukaisuuden

tarkistamista. Tutkimuksessani tämä toteutuu siten, että kaikille opettajille esitettiin
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samat kysymykset ja kaikilla opettajilla oli mahdollisuus tuoda näkemyksensä laa-

jasti esille. Ottaen huomioon haastateltavien henkilöiden ja tutkimuksen tekijän lä-

heiset suhteet, tutkimuksen ulkoinen validiteetti täyttää sen sisältämät kriteerit:

haastateltavat ovat antaneet totuudenmukaiset tiedot esitettyihin kysymyksiin.

(Grönfors 1985: 173-174, Eskola-Suoranta 1998)

4 OPETTAJIEN KOKEMAT VÄLITTÖMÄT ONGELMAT JA
      ONGELMANRATKAISUT

4.1 Opettajan ja maahanmuuttajan välinen vuorovaikutus

Ihmisen taito tai halu kohdata erilainen ihminen, tässä tapauksessa maahanmuuttaja,

näkyy kontaktina toiseen ihmiseen. Siitä kertoo mm.sanallisen ja sanattoman vuo-

rovaikutuksen määrä, laatu tai taso. Maahanmuuttajien kohtaamisessakin on kysy-

myksessä uuden kulttuuriin liittyvät sosiaalisen kanssakäymisen säännöt ja niistä

oppiminen. Myös valtakulttuurin edustaja käy läpi omaa akkulturaatioprosessia ja

siis  uuteen kulttuuriin sopeutumisen eri vaiheita.

Sopeutumisprosessin neljän vaiheen (alkuinnostus, turhautuminen ja puolustusme-

kanismit, hyväksyminen ja sopeutuminen) kääntyy oman minän kohtaamiseksi,

josta jotkut antropologit käyttävät nimeä itsensä kohtaamisen sokki. Tässä kulttuu-

risokissa on enemmän ja vähemmän kyse yksilöiden rajallisesta kyvystä vastaanot-

taa uutta, kulttuurista informaatiota. Käyttäytymisemme on siis kulttuurimme il-

miasu, jonka taustalla ovat ihmisten erilaiset maailmankuvat - arvot, asenteet ja us-

komukset. (Alho et al. 1996:87)
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Opetushallitus laati vuoden 1995 lopulla toimepideohjelman, jolla haluttiin lisätä

kultuurien välistä vuorovaikutusta. Kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen liittyviä

kohtia olivat seuraavat:

”Koulun johtajalla tai rehtorin asenteilla ja johtamistavalla on ratkai-
seva merkitys koulun ilmapiirille. Siihen vaikuttaa kuitenkin koko hen-
kilökunta ja oppilaat yhdessä. Pitäsi pyrkiä siihen, että kouluissa ja
oppilaitoksissa on avoin ja turvallinen ilmapiiri keskustelulle ja erilai-
suuden hyväksymiselle. Koulun on oltava kaikkia oppilaita ja opiske-
lijoita varten”.

Lisäksi mainittiin, että ”eri kulttuureista tulevien aikuisten työskente-
lyllä koulun eri tehtävissä on erittäin suuri merkitys vuorovaikutuksen
harjoitteluun. Vuorovaikutuksen paranemisen kannalta on tärkeää,
että oppilaat saavat itse osallistua tilanteisiin eri kultuureista tulleiden
kanssa. Koulussa on luotava siihen harjoittelumahdollisuuksia ja
luontevia yhteistyömuotoja.”
(Wahlström 1996: 132-133)

4.1.1  Suomen kielen taito ja oppiminen

Eräs suurimmista maahanmuuttajien kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen välittö-

mästi liittyvä ongelma on maahanmuuttajan suomen kielen taito ja oppiminen.

Opettajat totesivat, että jos maahanmuuttaja integroidaan oppilasmäärältään liian

suureen luokkaan, luokassa ei ole mahdollisuuksia eriyttämiseen ja lapsi ja muu

luokka kärsivät opetuksen laadusta. Tietty kielitaidon taso tulisi siis olla saavutettu

kun integroiminen valmistavalta luokalta yleisopetukseen tapahtuu. Ainakin kol-

messa luokassa oli  tutkimusajankohtanani maahanmuuttaja sijoitettu suoraan  nor-

maaliluokalle ilman, että opettaja ja muut oppilaat olisivat ehtineet valmistautua.

Uudessa kulttuurissa selviämiseksi ei riitä että on saavuttanut puhekielessä käytettä-

vän kielitaidon. Jotta kielellinen kapasiteetti olisi riittävä, olisi saavutettava myös

kielen akateemiset ja kognitiiviset taidot. Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajalta
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menee siihen keskimäärin viisi vuotta. Hyvän kielitaidon saavuttamisen ongelmana

voivat  lisäksi olla erilaiset kulttuurien väliset arvot ja käyttäytymismallit, (vrt.

kulttuurikoodit). (Delores 1997: 51)

Ongelmanratkaisumalleja:

Jotkut opettajista ratkaisivat kielitaito-ongelman tarjoamalla maahanmuuttajalle

pääosin tai kokonaan samaa materiaalia sekä sisällöltään että kielen tasoltaan kuin

suomalaisille, riippumatta maahanmuuttajan kielitaidon tasosta. Opettajat kokivat,

että "he eivät yksinkertaisesti ehdi eriyttää" tai että "se on suomalaislasten/meidän

omien oppimisen ajasta pois".

1) Maahanmuuttajalla täytyy olla jonkinlainen kielitaito, jotta voi säilyttää suoma-
laisille suunnatun opetuksen tason:

"Sitten kielitaito et se kuitenkin on aika heikko ja kun mä suurimman osan opetuk-
sesta suuntaan näille suomalaislapsille." (s.11)

"Tottakai ne vie kun ne tulee puolikielisinä tai kielipuolisina (termiä on kuulemma
kieletty käyttämästä) niin vaatiihan se, ja viehän se aikaa ja pois muilta, mutta onhan
se paras konsti oppia kieltä - mutta se on vaikeaa järjestää." (s.33)

"Maahanmuuttajat eivät vaikuta mitenkään muuten mun opetukseen, että mä oon
hirveen ylpeä niistä ja se on hienoa, että mulla on ulkomaalaisoppilaita. Mutta että
tietysti se vähän vaikuttaa sisältöihin mutta, em mää oo mitenkään muuttanu mun
käytäntöjä tai kielen tasoa vaan aatellu itsekkäästikin että millä mä palvelen suun-
rinta osaa porukkaa eli mä hoidin sen mikä kuuluu suurimmaan tason hoitamiseen ja
sitten mamut." (s.38)

2) Oppilaan on opittava nopeasti suomen kieltä, sillä on merkittävä vaikutus mui-
den ongelmien ratkaisussa.

Mun mielestä kaikkein paras ratkaisu siihen sosiaalistumiseen on varustaa nämä lap-
set mahdollisimmn hyvillä taidoilla: mitä nopeammin ne oppii suomen kieltä ja mitä
nopeammin ne tulee kykeneviksi koulunkävijöiksi, sitä vähemmän on näitä muita
ongelmia. (s.5)

Suomessa on paljon tutkimusta kielen ja kulttuuri-identiteetin suhteesta toisiinsa;

hyvän kielitaidon on todettu sopeuttavan ja edistävän maahanmuuttajan integraatio-
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prosessia (ks. Skutnabb-Kangas 1986 ja Liebkind 1984, 1988). Sunin (1996) teet-

tämän tutkimuksen mukaan maahanmuuttajien suullinen kielitaito kehittyy nope-

ammin kuin kirjallinen taito. Toisaalta tämä saattaa johtaa virhearviointeihin koulun

henkilökunnan tasolta, jos hän ei menestykään odotetusti  opinnoissa. Abstraksti

kielenkäyttö ja kirjallinen tuottaminen eivät olekaan samaa tasoa kuin suullinen

kielitaito.

Kun hyvä suullinen kielitaito on saavutettu, opettajat olivat sitä mieltä, että ”ei se

poikkea mitenkään suomalaisista, että en mää edes muista että se on maahanmuut-

taja”.

”Ei siinä mitään että mä en edes tienny sitä ku  paperit tuli vasta kolmen kuukauden
päästä perässä ett se on (virolainen) tai että itse rupesin miettimään että jotain siinä
oli kun ei täsmännyt ja sitte selviski että kyllä sen täytyy johtuu vissiin tästä kielestä
että se lukemaan oppiminen oli vähä hidasta”. (s.16)

”Useimmat virolaisethan menevät siinä ku suomalaisetkin, että jos ei oo kieliongel-
maa. Mutta toisaalta se riippuu taas luokasta että miten siihen muuten pääsee mu-
kaan että mä tiedän pari virolaista, joita ei hyväksytä siihen luokkaan ollenkaan että
jos ne heitettäis toiseen kouluun ja toiseen luokkaan niin ongelmat saattaisivat häi-
pyä" (s26)

”Tää virolainen tyttö on hirveän uuttera opiskelija semmonen niinkun todella tun-
nollinen, tekee,  pyrkii tekeen kaikki viimeisen päälle hienosti. Hän onkin ollut
maassa jo useita, on ollut jo yli kolme vuotta jo että että hän ei oikeastaan suomalai-
sista eroa” (s.56)

4.1.2 Kulttuurikoodien tulkinta

Opettajan ja maahanmuuttajan vuorovaikutus ja kulttuurien sisältämät viestintään

liittyvät koodit eivät aina kohtaa. Ns. kaksoisvietinnän oli ongelmaiseksi kokenut

kolme opettajaa, joilla väärinkäsitykset olivat tapahtuneet afrikankulttuurista tullei-

den kanssa. Muutama opettajat puolestaan pohti haastattelun aikana, että he eivät

aina tiedä, miten maahanmuuttaja kokee oman viestinnän ja osaako vastaanottaja

tulkita oikein käyttäytymisen ja viestin sisältämää sanatonta informaatiota.
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Ongelmanratkaisukeinoja

1) Omaa käyttäytymistä tulee selittää sanoin, jotta viesti menee perille

Yhetydenotoissa yhden somalipojan kanssa oli  sellasta ku selviteltiin riitoja, että "miks et sä
tolle sano" ja " no ku toi" että siinä vaiheessa mä hiillyin sille ja sanoin että luulet sä että mä
olen rasisti että olenko mä kohdellut sua eri tavalla kuin muita. En mä tiedä, johtuko se siitä
tilanteesta mutta sen jälkeen ei oo ollu isompia ongelmia - kun mun piti sanoa se hänelle että
mä haluan kohdella sua niinku muitaki (s.39)

2) Maahanmuuttajakoulutuksen tulisi antaa  tietoa maahanmuuttajien tavoista ja
vuorovaikutuksesta

”Mulla ihan niinku riittää se arkipäivän tieto tietyssä mielessä että no tietysti  oishan
se hyvä tietää niitten kulttuureista ja tavoista mutta em mää nyt tiedä mä en oon
päässy että mä oon ollu ainakin kahesta kerrasta pois siinä koulutuksessa mutta em
mätiedä.Oishan se hyvä tietää jos sä sanot jotain, mistä ei saa sanoa niin jos ne kokee
ihan eri lailla kuin suomalaiset jos sanoo tosta asiasta. Että, voiko kaikille kulttuu-
reille sanoa samasta asiasta.” (s.25)

”Se on just nämä välitunnit ja niiden aikana maahanmuuttajien, etenkin somalien,
kanssa sattuneet yhteenotot, että on tullu seemmonen olo, että minkä takia nuo aina
niihin vetoaa, millä tavalla ne esittää asian ja minkä hän reagoi tähän mun puheeseen
tuollai ja ihan tämmöset konkreettiset asiat, joista se lähti (toive koulutuksen sisäl-
löstä)” (s.14)

3) Toisten opettajien kokemus ongelmanratkaisemisessa vaikuttaa vuorovaikutuk-
seen

”Luokassa mä en oo tavannu näitä vanhempii niinku zairelaisii että mulla ei oo nii-
hin mitään omakohtasii kokemuksii mutt ett ainoo mitä mä oon kuullu valmistavilt
luokilt niinku niitten kokemuksii että miten siihen tulee mukaan niinku sellainen
vaatiminen että mua on alkanut ärsyttää sellainen tietynlainen vaatiminen tai sella-
nen neuvottelukyvyttömyys että jos täällä huutamalla saa.” (s.17)

4.1.3  Henkilökohtaisen palautteen antaminen

Henkilökohtaisesti suunnattu palaute ja keskustelu olisi usean opettajan mielestä

tärkeää, mutta sitä tuli annettua liian vähän. Maahanmuuttajan edistymisestä tulisi

antaa palautetta ja se olisi tärkeää,  mutta henkilökohtaiset resurssit eivät aina riitä.

"Maahanmuuttajat kokevat mielettömän kehityskaaren jopa vuoden aikana, jos aja-
tellaan että joku oppii laskemaan vieraalla kielellä, vaikka oliskin yksitoista vuotias,
niin se on mieletön systeemi, että maahanmuuttaja jotenkin saisi arvostusta normaa-
liluokalla" (s.6)
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Ongelmanratkaisukeinoja:

1) Ongelmaa ei näillä resursseilla voi ratkaista:

"Jos on ollu hirveen iso ja heterogeeninen ryhmä ja siihen tulee eri ikäsisiä ja eri
kulttuureista, niin se on aika hankala organisoida ja antaa kaikille positiivista palau-
tetta." (s.16)

Aikaa ja palautetta on vaikea antaa, jos on liian suuri ryhmä, mulla on ryhmässä 19
kun pitäis olla 9.(s.53)

2) Henkilökohtaisen palautteen antamiseen täytyy järjestää aikaa. Opettajista yksi

mainitsi maahanmuuttajien ennenkaikkea kielelliset, mutta myös muut ongelmat

niin suurina että jokaviikkoinen yhteisen ajan löytäminen oli tärkeää. Myös luokka-

opetuksen yhteydessä tulee antaa palautetta.

”Mä oon yrittänyt lukujärjestystä rukata sillai että mulla keskiviikkoiltapäivisin on
aikaa näille erikseen että mä katson että heillä on omat ongelmansa—minkä mä oon
tehny selkeästi ja silloin kun muut lapset tekevät omia töitä silloin mä kiertelen myös
auttelemassa. Jos mulla on aikaa niin mä mä annan niissä tilanteiissa niin paljon
apua kun mä voin – ja materiaalin valinta ja valmistelu tottakai mä eriytän sii-
nä.”(s.11)

3) Yksi opettajista mainitsi myönteisen palautteen edistävän maahanmuuttajan it-

setuntoa ja ongelmien esiintymistä. Hänen mielestään palautetta tulisi antaa

myönteisessä mielessä. Myös asioihin puuttuminen tuo turvallisuutta.

”Se välittäminen lähtee usein siitä että sä kohtelet lapsia samallalailla, että mulle ainakin vies-
tittyy aina ulkoa se tilanne että ei siinä oo väliä onko se sitten (suomalainen) paha kundi vai sit-
ten somaliasta tullut paha kundi. Molemmilla on ihan omat ongelmansa ja ne on kuitenkin sa-
manlailla ihmisiä. Ei se, että suhtaudutaan siihen, että se on tällainen; kuitenkin siinä on se pieni
lapsi sisällä. Välittäminen lähtee jo paljon siitä että  on oikeudenmukainen miten sä kohtelet lap-
sia tilanteissa. Ei sen takia saa hyssytellä että on sellainen ja sellainen, mutta pitää koko ajan
antaa se turvallisuus mutta ilmoittaa kuitenkin; että sä oot itse vastuussa teoistas. Mulla ainakin
oli hyvä kokemus - - ku siinä missä oli viittä kuutta eri kansallisuutta niin se, että sä olit joh-
donmukainen niin silloin se toimi ja sai luottamuksen.  Sillä tavalla toimi noi suhteet noiden
isompien kanssa tuolla pihalla ja synty se semmonen kanssakäyminen joka jatkuu.”(s.23-24)

”Ehkä jotenkin vielä sitä ymmärtämystä enemmän että kyllähän niiden pitäis alkaa noudattaa
mutta meillähän on ollut aika ristiriita että miten suhtaudutaan siihen että miksi sä aina myö-
hästyt koulusta ja oot aika out näistä kouluhommista että jos me mentäis niiden perheiden tasolle
ja tiedettäis niiden elintilanteesta, josta me ei tiedetä että kun kuulee täällä että puhutaan että ei
niillä oo edes kelloo niillä hän on ihan eri ajanlasku ei niillä oo kuukausia tai päviä että siitä tu-
lee hirveen epätietoinen olo itsellekin että mikähän se niiden todellinen konkreettinen perheen
tilanne ja taustatilanne.  --Että jos sää ajattelet tollasta pientä ekaluokkalaista jolle kaikki on niin
erilaista jo bussilla kulkemiset monta aikataulua monta sääntöä yhtäkkiä utlee niin on se aika
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kaoottinen tilanne että kun tää somaliopettaja kertoi että lapsen annetaan elää spontaania elämää
ihan vapaasti nii kyllähän meillä täällä koulussakin”. (s.59)

”Pitäis ajatella enemmän sitä lapsen omaa maailmaa niin onhan se hirvee ristiriita että tätä mä
ajattelen että pitäistkö niille antaa enemmän sitä sopeutumisaikaa eikä hoitaa niitä asioita niin
autoritatiivisesti ja byrokraattisesti  että kyllä mä sen tiedän että opettajat joutuvat satsaamaan
sitä aikaa enemmän kuin on ja muut jää vähemmälle”. (s.59)

4.2  Maahanmuuttajan kulttuuri-identiteetti - kodin ja koulun arvoristiriidat

Ihmisen kulttuuri-identiteetillä tarkoitetaan hänen omaa käsitystään siitä, kuka hän

on. Se vahvistuu vuorovaikutuksessa yhteisön ja kulttuurin ehdoin ja sen muodos-

tuminen kestää koko ihmisen elämän ajan. Myös minäkuvan ja maailmankuvan

muotoutuminen lähtee kulttuurin vaikutuksesta itseensä. Siksi kulttuuri-identiteetin

säilyminen ja säilyttäminen omaa äidinkieltä ja kulttuuritapoja vaalien on ensiarvoi-

sen tärkeää. Vaaliminen ei saa kuitenkaan johtaa kritiikittömään uuden kulttuurin

ihannoimiseen omaa kulttuuria väheksymällä. Kulttuuri-identiteetin muodostumi-

seen vaikuttaa voimakkaasti erilaiset sosiaaliset kokemukset. Jos esimerkiksi soma-

linuori tai romaninuori saa oman kulttuurin mukaisen pukeutumisen osalta halvek-

suntaa, kokemus vaikuttaa siihen, miten hän kokee oman kansallisen identiteettinsä.

(Wahlström 1996: 82-83, Skutnabb-Kangas- Toukomaa 1976, Tuomarla 1998:2).

Miettinen (1998) korostaa, että yksi maahanmuuttajan  opettajan tehtävistä on antaa

huomiota lapselle ja tukea hänen kulttuuri-identiteettiään. Opettajan  tulee myös

opettaa lapselle suomalaisen kulttuurin päälinjat ja opettaa heitä arvostamaan niin

omaa kuin muidenkin kulttuureita.  Lisäksi Skuttnabb-Kangas on todennut oman

äidinkielen merkityksen suureksi sopeutumisen kannalta: jos maahanmuuttaja ei saa
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samaistua positiivisesti alkuperäiseen kieleensä ja kulttuuriinsa vaan joutuvat hä-

peämään sitä, lapset pyrkivät tietoisesti vaihtamaan identiteettiä.

Opettajat kokivat erääksi ongelmaksi kodin ja koulun väliset ristiriitaiset näkemyk-

set  kasvatuksesta ja opetuksesta ja asioiden tärkeydestä suhteessa oppilaaseen. Nä-

kemykset vaihtelivat kulttuureittain. Tämä näkyi  mm. seuraavissa asioissa: maa-

hanmuuttajan oman äidinkielen merkitys,  koulun oppisisällöt, oppilaiden sukupuo-

linen tasa-arvoisuus sekä toimintaperiaatteet sääntöjä rikottaessa.

4.2.1  Maahanmuuttajan oman äidinkielen opetus

Valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa on kirjattu koulun velvollisuuksiin kuulu-

vana asiana järjestää kotikielen opetusta maahanmuuttajille, jos oppilaita on vähin-

tään kolme samaa kieltä puhuvaa maahanmuuttajaa. Helsingin seudulla annetaan

opetusta 42 kielellä. Tutkimuskoulussa opetetaan ainakin lingalaa, ranskaa, viroa,

venäjää ja somaliaa. Opettajat kokevat olevansa puun ja kuoren välissä kun huomi-

oon on otettava laadittu opetussuunnitelma ja vanhempien toiveet.

Ongelmanratkaisumalleja

1) Kodin ehdoilla toimiminen

”Mä pyrin suhtautumaan positiivisesti siihen, varsinkin viroon ja mitä siellä on ja yritän vä-
lillä puhuakin asiasta ja juttelen niille tunneille menosta ja olen puhunut että sua sitten ai-
kuisena harmittaa -tyyliin mutta pakottamiseen mä en oo lähteny ku äiti ei ole kovin innos-
tunu, että se on nyt tärkee se suomen kieli kun me ollaan täällä Suomessa ja ehkä hän jollain
tavoin häpeääkin sitä taustaansa.” (s.13)

”Kyllä se riippuu pitkälle kodista, miten siellä – jos kodissa ei tiedetä mitä kieltä puhua-
esimerkiksi jotkut eestiläiset haluavat suomalaistua hyvin nopeasti toiset taas eivät lain-
kaan.”(s.9)
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 ”Mun maahanmuuttajatyttö ei sitä omaa äidinkieltä opiskele että isä ei ole halunnut että se
on kyllä käsittämätön juttu mutta tottakai se (suomen kieli) lähtee siitä että oma äidinkieli
on kunnossa. Kaikki maahanmuuttajaoppilaat käyvät kyllä Suomi toisena tunneilla.”(s.14 )

2) Opettaja yrittää tuoda esille maahanmuuttajan omaa kieltä käyttää jo opittuja asi-
oita hyväkseen, mutta maahanmuuttajat torjuvat jostain syystä oman äidinkielen
merkitystä. Opettaja kokee oppilaiden haluavan suomalaistua.

”Ei ne tuo esille omaa kieltä, pikemminkin ne haluaisivat olla suomalaisia ja nää
zairlaisetki sanoo, että ei lingala oo heidän äidinkielensä, mutta ne huijaa. Ne puhuu
keskenään lingalaa mutta suomen kieltä ne puhuvat myös ne pelaavat Aliasta mutta
kun mä käskin opettaa jakojäännöksen lingalan kielellä toiselle nehän sai raivokoh-
tauksen ’ei lingala, ei lingala, minä en halua kuulla sitä kieltä’ me ollaan käyty pitkät
keskustelut kotikielestä ja onko välimerkkejeä lingalan kielessä löytyykö lingalan
kielessä pistettä, no miten se voi olla niin vaikeeta...”(s.19)

3) Tärkeintä olisi tiedostaa maahanmuuttajaoppilaaseen kohdistetut vaatimukset

kotoa ja toisaalta koulusta, jotta niitä voisi käsitellä

”Jokaisen opettajan olisi tajuttava lapsen tilanne, kun se tulee. Ensinnäkin lapsen
kieli, kun se tulee se ei osaa suomea, sitten se käy oman kielen tunnilla, arabit käyvät
koraanikoulussa,--että niillä on parhaimmassa tapauksessa kolme aakkostoa jota ne
opettelee ja venäläiset lapset opettlevat kyrilliset aakkoset ja saman aikaan heidän
täytyy oppia niin paljon. Että vielä jos vanhemmat haluavat sen englannin kielen,
kun he eivät arvosta tätä suomen kieltä niin paljon. Ett mieluummin sitte englantia.
Tää ois mun mielestä kauheen tärkeää tietoa opettajille, että missä rumbassa se lapsi
pyörii. Niinku missä vaatimuksissa!” (s.7)

4.2.2  Koulun oppisisällöt

Koulun ja kodin arvoristiriidaksi koettiin lisäksi koulun oppisisällöt, jotka eivät

kaikilta osin vastanneet maahanmuuttajaperheen tärkeänä pitämiään asioita. Mm.

virolaiset ja venäläiset ovat opettajien kokemuksen mukaan edistyneempiä matema-

tiikassa kuin useimmat samaa vuosiluokkaa käyvät suomalaiset, jolloin jotkut oppi-

laan vanhemmat vaativat heille haastavampaa oppimateriaalia. Joidenkin opettajien

mielestä taas somalityttöjen välinpitämättömyys matematiikan opiskeluun ja moti-

vaation puute oppimisen suhteen tuotti ristiriitaa ja opettajien mainitsemia omia

asenteita.
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Opettajien ongelmanratkaisumalleja

1) Opetussuunnitelmaan (tai HOPSiin) kirjatut oppimistavoitteet tulee saavuttaa
riippumatta siitä, arvostetaanko kyseisiä oppsisältöjä omassa kulttuurissa.

”Näillä somalitytöillä on matikassa ongelmia ehkä sen takia että ehkä heidän kult-
tuurrissa se matikka ei ole niin tärkeä ja ehkä Virossa (virolaiset) on olleet aina pi-
temmällä kuin me että mä luulen että siellä kotona alustetaan kovasti sitä matikan
opiskelua. Ett näiden somalityttöjen kanssa on rahojen käsittely (heh) aivan niinkun
ihan toisarvoinen asia että heitä ei kiinnosta yhtään tai todella vaikea esimerkiksi
oppia ymmärtämään niinkun sitä rahan käsitettä että markka ja sata markkaa (heh
heh) niin se on todella vaikea. Mutta ett he yrittää kuitenkin kovasti ja ymmärtää sen
että tehtävät pitää tehdä ja siin ei oo mitään sellasia ongelmia ja he puhuvat erittäin
hyvää suomea”. (s.11)

2) Opetusta täytyy järjestää esim. tukiopetuksen muodossa, jos oppiminen ei edisty

”Mä pidän, pidän oppituokioita ja tukiopetusta mutta kun kehitystä ei tapahdu tai se
tapahtuu tosi hitaasti niin mun on ehkä itte vaikea hyväksyä mikä kuulostaa ehkä
kamalalta että jos vaikka puoltoistavuotta tankataan kertotauluja ja yhteen- ja vähen-
nyslaskuja että jos merkeillä ei oo mitään  välii– että ku mä en usko että kyse ois
mistään hahmottamisestakaan vaan siitä että se on niinku ihan sama!” (s.19)

Opettajista viisi mainitsi somalikulttuurissa vallitsevan sukupuolisen eriarvoisuuden

henkilökohtaisena arvoristiriitana. Heidän mielestään poikia ei tule suosia tyttöjen

varjolla. Epätasa-arvoisuus ilmeni myös täysi-ikäisyydessä, joka somalipojilla saa-

vutetaan 15-vuotiaana.

3) Somalityttöjä tulisi alkaa kouluttaa ja koteja tulisi informoida suomalaisesta tasa-
arvoisesta koulutusmallista

”Mun mielestä niille pitäsi, näitä kotejakin opastaa että tyttöjenkin koulutukseen sat-
sattais että mulla lyö niin paljon vastaan se että mun pitäis tunnustaa se että joku so-
malipoika on arvokkaammpi kuin somalityttö tai perheessä suositaan poikalapsia -
huomashan sen silloin kun tään yhen somalipojan oli niin vaikea ottaa vastaan käs-
kyjä naisopettajalta että sen oikein huomas. Että ei musta voi edellyttää, että kun
suomalainen menee johonkin muualle että siellä joustetaan, mun mielestä säännöt on
kaikille samat.” (s.33)
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4.2.3  Toimintaperiaatteet  sääntöjä rikottaessa

Tappelutilanteet ja niiden selvittäminen tuotti opettajille myös ongelmia. Kulttuuri-

en erilainen tapa selvittää ongelmia oli ristiriitainen. Jotkut opettajista kokivat eri-

toten afrikkalaisesta kulttuurista tulevien maahanmuuttajien ongelmana väkivaltai-

sen käyttäytymisen. Kukaan opettajista ei hyväksynyt sitä, mutta ongelmanratkai-

sutavat poikkesivat toisistaan. Jotkut opettajat kokivat somalikulttuurissa olevan

kurituksen  omaatuntoa lastaavana tekijänä, jos ilmoituksesta seurasi kuritusta koto-

na. Toiset opettajista pitivät kuritusta kodin omana kasvatusmenetelmänä ja tietyssä

mielessä omaa työtä tukevana asiana.

Ongelmanratkaisumalleja:

1) Opettajista kahdeksan  (8/25) ratkaisi tilanteen vetoamalla auktoriteetteihin (ks.

Meri 1995) ja  perustelivat koskemattomuutta  Suomen perustuslailla. Opettajat ei-

vät pohtineet kulttuuritaustassa olevia tekijöitä, vaan pohtivat ratkaisumalliaan toi-

mintakeskeisesti: ”säännöt tulee olla kaikille samat” -periaatteella.

”No tota, väkivaltaa ei pidä sietää yhtään vaikka kuinka ajattelis että tää lapsi on
saattanut omassa maassaan nähdä vaikka minkälaista väkivaltaa ja saattaa kotona
kohdata väkivaltaa ja saada selkäänsä niin tota mun mielestä niin seon selkeä raja
että väkivaltaa ei missään mielessä että vaikka se kuinka kuuluu kulttuuriin niin se
vaan pitää saada viestitettyä että se ei kuulu tän maan tapoihin että laki on sitä vas-
taan ja se on niinkun ihan ehdoton että ei pidä joustaa yhtään.”(s.18)

”Maassa maan tavalla, että koskemattomuus on taattava, se sanotaan jo perustuslais-
sa.” (s.27)

”Suomessa on esimerkiksi lailla säädetty tämä koskemattomuus.” (s.39)

”Mä sanon oppilaille, että Suomen laki kieltää sen.” (s.55)

”Somalioppilas oli hakannut erästä opettajaakin ja sitt ku sitä tilannetta selviteltiin
niin se että ei suostu allekirjoittamaan niitä samoja sääntöjä.  Että jos koulun henki-
löön käy kiinni niin se on kotiinlähdön paikka ja hänet lähetettiin kotiin, niin mikä
mua sitte just ärsytti, niin oli tää somalinkielen opettaja sano ’eiks me voitais sopia
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tää asia näin  että tää somalipoika on valmis sopimaan että unohdetaan tää annetaan
tän asian olla, ku mulla on yks vihainen opettaja yks tosi vihainen kouluavustaja ja
kolme itkevää lasta ja kaikilla tulee verta nenästä että kun ei voi soittaa kotiin kun
siellä on niin välivaltainen isä ett eikö anneta asian olla’ - must se on väärin. ”(s.18)

”Yhteiset säännöt ei pure ja sitte tulee tää että on heikot kotiolot tai ei voi sanoo –
kaikille samat säännöt ja kurinpito on vanhempien asia, se on sääli jos sielä on niin
vaikeeta,  niihin pitäis sitte puuttua, että Suomessa se on rangaistava teko mutta must
se on tekosyy että ei vois ottaa..  Että näissä on monta kertaa, tulee just niin että ei
tuu viesti kotiin tai ei viedä, koska siell ei ymmärretä sitä.” (s.18)

2) Muutama opettaja pohti väkivaltaisuuden käsitettä, jota määritellään suomalai-

sesta kulttuurista käsin. Ongelmanratkaisussa otetaan huomioon kodin toimintatavat

ja kasvatusperiaatteet.

”Väkivaltaisuus johtuu meidän kulttuurista, jossa ei kosketa lapsiin ja se saa ulko-
maalaisen kokemaan että täällä saa tehdä mitä haluaa, kun täällä ei kosketa, se on
sama virolaisilla ja venäläisillä, ne kyllä uskoo puhetta vaikka mä kyllä huudan joka
päivä, että kyllä seinä etenemistä tapahtuu, mutta väkivallan kokeminenkin on kyllä
suhteellista… ” (s.25)

3) Ongelman selviämiseksi itse oppilas/oppilaat tulisi ottaa mukaan.

”Mua kiinnostais se australialainen systeemi jossa oppilaat osallistuu ongelmien rat-
kaisemiseen se oli sellanen ”väkivallaton tapa asioiden ratkaisemiseen” että kyllä
mulla meni koko syksy melkein kasvatuksen puolelle ja siitä on kova morkkis että ei
saa oppimaan niitä mutta mikä onnellinen loppu sitten yläasteella jos ne osaa käyt-
täytyä--- .”(s.27)

”Kotona kuritetaan jos lapsi tunnustaa opettajalle tehneensä pahaa, se aiheuttaa op-
pilaassa vilpistelyä ja valehtelua. Olenkohan mä koskaan sanonu sille, että mä en lyö
jos sä puhut totta, vaikka sä olisitkin potkinut”(s.12)

4) Tärkeintä olisi tietää perheen todellinen tilanne ja ongelmanratkomistapa.

”Miten erilaiset ne arvot onkaan niiden kotona,  kun tää kurittaminen ja väkivalta
siellä kotona että mikä on se todellinen tilanne, kun mulla on jäänyt hirveän provo-
soivana mieleen tään valmistavan luokan opettajan lausunto, että "sä olet oikein hy-
vä opettaja, mutta pitää lyödä lasta". Tää vaikuttaa täällä hirveen provosoivana
opettajien mieliin ja siiten kun ajattelee että sosiaaliset taidot on hirveen erilaiset,
että jos pitää vielä niinku yrittää kääntää ja vääntää sitä vanhempien ja perheen mal-
lia toiseen suuntaan.” (s.58)
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4.2.4  Maahanmuuttajan erilaiset tavat

Yksi haastattelukysymyksistä liittyi maahanmuuttajien tapoihin: Kuinka paljon

meidän tulee sietää maahanmuuttajien erilaisia tapoja? Ja tuottaako ne ongelmia

koulutyössä?

Ongelmanratkaisumalleja:

1) Jotkut opettajista liittivät erilaiset tavat koulun yhteisiin sääntöihin ja olivat sitä

mieltä, että maahanmuuttajilla tulee olla samat säännöt kuin suomalaisillakin.

”Mun käsittääkseni meidän luokassa on rauhallista että nää venäläiset ei oo enää mi-
kään ongelma, mutta nää somalit on vähän semmosii niillä on niin erilainen kulttuuri
ja ne on tottuneet antamaan kauhalla jos lusikalla saa mutta mä luulen että niillä luo-
killa on enemmän onegelmia että tää somalipoika joka tulee nyt sopeutuu varmasti
paremmin kun nää tuntee sen.” (s.56)

2) Kulttuuriin sidotut ja näkyvät, kuten uskontoon liittyvät tavat  (syöminen, pu-

keutuminen ym.) ja muut tavat, joista ei ole haittaa kenellekään tuli lähes kaikkien

opettajien mielestä hyväksyä.

3) Suhtautumistaan erilaisiin tapoihin opettajat perustelivat henkilökohtaisella

asenteella tai opetussuunnitelmassa olevilla yleisillä tavoitteilla. Erilainen tapa suh-

tautua musiikkiin, liikuntaan tai ihmisen lisääntymiseen tai maahanmuuttajan hen-

kilökohtainen keskusteluvalmius ei  anna maahanmuuttajalle oikeutusta olla osal-

listumatta tuntiin.

”Toi on hirveen kakspiippunen juttu , sellaset säännöt joiden rikkominen olis niinku
kulttuurisesti loukkaavaa jos ajatellaan pukeutumiseen tai uskontoon liittyviä sään-
töjä niin tottakai niiden kunnioittaminen mutt semmonen niinku mitä mä voisin sa-
noa no kyllä mä sanon että hyvät ruokailutavat niin tähän malliin kun täällä on ja ja
niinkun opiskelu tai just se että tappelut on kielletty ja tää kurittaminen ei ookkaan,
niitten hyväksyminen ja sitt mua kyll rassaa tää että no mulla on kyllä näitä peh-
meempiä somaleita mutt esimerkiks jos ei saa piirtää ihmistä koska se on loukkaavaa
tai miten ihmisen biologian opetus tai miten ylipäätänsä  yhdessä kun on ihmisen li-
sääntyminen viidennellä luokalla jos on niinku tyttösomaleita pitääks mun lempata
ne pihalle ja niinkun tällaisii koska mun mielestä se on väärin.” (s.21)
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”Muutama vuosi meillä oli yksi marokkolaistyttö ja jokainen tunsi sen, tyttö lähetet-
tiin takaisin Marokkoon , sitte se tuli takaisin ja meni yhteen toiseen kouluun. He sa-
noivat, että he pitävät sitä ihan suomalaisten tavoilla, että liikuntatunnilla on otettava
hunnut pois eikä se tyttö oo kuulemma ollu moksiskaan. Täällä sillä oli naama ihan
hunnulla peitettynä. Että ei se oo siitä mitään kultuurisokkia kokenu että siellä se
kuulemma jumppaa sääret paljaana niinku muutki ja shortsit jalassa, että siellä oli
sellainen linja että et sä voi olla olematta liikuntatunnilla sillä varjolla, että sulla on
pitkät hameet ja hunnut että sää otat ne pois. (s.51)

”Me ollaan harrastettu esim.äidinkielen tunnilla väittelyä ja meidän opetussuunni-
telman tavoitteena on yksilö ja sen kehittäminen, että jos yksilö ei osaa tuoda niitä
mielipiteitänsä julki vaikka niitä oliski nii mun mielestä se on vastoin tään koulun
periaatteita ja erittäin rasittavaa ja äärimmäisyydesssään ei siedettävää.” (s.39)

”No kyll mä muistan että näistä somaleista lähti outo haju, joka jäi aina sinne luok-
kaan ja lapset varsinkin huomas sen.  Se meni aika kivasti ja pikkuhiljaa ne tottu,
että se haju on ja varsinkin siihen, että avataan sitte ne ikkkunat ja tuuletetaan. Niillä
on joku, ne käyttää sellasta voidetta tai muuta josta lähtee se katku, no kyllä ne suo-
malaiset aluks oli aika kielteisiä mutta nykyään ne tappelee enemmän afrikan kult-
tuurit keskenään.” (s.56)

3) Uuden kulttuurin kohtaamisessa ei siis ole kyse oman kultuurin hylkäämisestä

vaan kahden kulttuurin pelisääntöjen oppimisesta, kun ensin on opittu yhdet. (Kieli

ja kultuuri, 1996: 105-130). Molempien on tultava vastaan ja yhteistä tietä tulee et-

siä.

”--- mä nään sen kulttuuritaustan huomioonottamisen esim.kurinpidossa niin, että se
on kuitenkin osa suomalaista yhteiskuntaa, että tottakai heilläkin pitää olla tietynlai-
nen käsitys siitä, että mitä meidän kulttuuriin kuuluu että jos mä tiedän, että mitä
heidän kulttuurissä pidetään arvokkaana niin heidän on tiedettävä mitä meillä pide-
tään arvokkaana, että se on vähän niinkun kompromissin hakemista.”(s.61)

”Se on niinku murre, että ei meidän pitäis alkaa nylkee sitä pois, että ei niin että kun
ollaan Suomessa sun pitää mennä saunaan, että omaa kulttuuria tulee kunnioit-
taa,mutta kuitenkin niin että osais toimia tilanteissa niin kuin meidän silmin tulee
toimia niin kuin muissakin kulttuureissa on tilanteita joissa pitää osata toimia tietyllä
tavalla.”(s.49)
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5 OPETTAJIEN KOKEMAT VÄLILLISET ONGELMAT JA
      ONGELMANRATKAISUT

5.1 Opetusjärjestelyt ja opetussuunnitelman laatiminen

Koulun eräänä tärkeänä opetussuunnitelman tavoitteena  on tarjota oppilaalle

"joustavat ja yksilölliset opetusjärjestelyt". Käytännössä tämä tarkoittaa henkilö-

kohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) laatimista jokaiselle oppilaalle. Idea on

koulun rehtorin mukaan lähtenyt tarpeista luoda maahanmuuttajalle omista oppi-

mistarpeista räätälöity opintosuunnitelma. Ideaa alettiin toteuttaa muilllakin oppi-

lailla. Siten mahanmuuttajat eivät eroa luokassa muista, kun kaikki oppilaat etenevät

"oman tahdin ja tasonsa mukaan". Opetussuunnitelman laatiminen on tullut tarpeel-

liseksi myös opettajille, jotka kokeilevat vuosiluokkiin sitomatonta opetusta. Jos

koulun tarjoamat resursseja on tarpeeksi, ko. luokkamuoto antaa paremman mah-

dollisuuden toteuttaa "yksillöllisiä ja joustavia opetusjärjestelyitä kuin perinteinen

luokkatasoon sidottu opetus”. Joidenkin opettajien mielestä koulun puitteet ja re-

surssit eivät aina kohtaa opetussuunnitelmaan kirjattuja tavoitteita.

”Se riippuu ihan opettajasta, että jos se tekee HOPSit ja katsoo että oppilas etenee
siinä niin tottakai se on parempi vaihtoehto (VSOP-systeemi) kuin perinteinen, että
luokassa yrittään pakertaa vain… Mulla ei VSOP tomi sillai niinku se täällä toimii,
että mulla on eri jutut viitosille ja nelosille ja mä olen pyrkiny näissä varteissa tekeen
ne henkilökohtaiset opetussuunnitelmat. Että joku tekee enemmän, toinen vähem-
män että tällaisia aika yleisiä juttuja.” (s.31)

”Mulla on niin ääripäät laidat ja sitte että on niin vaikee ryhmitellä kun on vaikka
niinku on kaks oppilasta suurin piirtein fyysisesti vitosella ja sitt on suurin osa nelo-
sella ja sitte jotkut hallitsee  kolmosta ja sitte jotkut kakkoset ja ykköset – niin sen
ajan löytäminen, mutt kyll mä yritän, mutt mä luulen, että noissa vuosiluokattomissa
luokissa se palvelis paremmin että ois pari opettajaa jotka ois suht samanoloiset ja
samankokoiset ryhmät ja sitte on niinku kiinteet.” (s.19)

VSOP-systeemin suurimpana ongelmana koulussa on se, että VSOP-kokeilusta eikä

opettajien kokemuksista oltu tehty yhteenvetoa. Sitä toteuttavilla opettajilla oli epä-

tietoisuutta siitä, miten opetusta tulisi toteuttaa.

”No kun täällä koulussa on asiat ja välineet ja ne pitäis panna nappuloiks, luoda sel-
lasta asiaa että vois irrottautua kaaoksesta. Että se innovointi vaatii tietynlaista luo-
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vaa hulluutta ja ideointia ja silloin kun ne on uusia niin ei oo sitä mallia. Ensin on
luotava käytänteet ja sitten vasta organisaatiomalli, että jos halutaan jotain vanhaa
rikkoa niin täytyy luoda uusia käytänteitä, että ihan niinku meillä on määrätty että
miten tämä VSOP tulee vetää niin meillä on kaikilla eri systeemi. Meillä on idea että
kaikki katsoo miten se toimii ja nyt ois aika vetää nämä yhteen. Että mikä ois se pa-
ras vaihtoehto vetää luokatonta systeemiä.”(s.27)

Jotta monen eritasoisia ja eri vuosiluokkia käyvien oppilaiden opetusta voisi johtaa,

opetusmetodit täytyy suhteuttaa heterogeeniseen oppilasainekseen. Niinpä useim-

missa luokissa toteutettiin opettajan opetustuokioita pienemmille opetusryhmille ja

muut ns. urakoivat tai sitten lukujärjestykseen oli merkitty yhteistä urakointiaikaa.

Tällöin oppilaat etenivät omassa tahdissa ja valitsivat useimmiten viikon työtehtä-

välutettelosta itselleen opiskeltavaa. Opettajien mielestä opetustapa ja sen toteutta-

minen vaativat enemmän henkilöstöä sekä materiaalia että myöskin kouluttautu-

mista. Jotkut opettajista olivat löytäneet ratkaisuksi toimivan opettajatiimin (2-3

opettajaa), jotka suunnittelivat ja opettivat kolmen tai kahden luokan opetusryhmiä

oman intressinsä mukaisesti sekä suunnittelivat opetusta yhdessä.

”Maahanmuuttajat tarvitsevat aluksi enemmän aikuisen tukea päästääkseen urakoin-
nissa alkuun tai ainakaan heiltä ei saa vaatia liikaa  ja sitten tää vapaus  mikä lapsella
on urakoinnissa, että pitää itse pitää huoli niin se tuottaa varmasti aluksi ongelmia—
niinkuin koulutuksessa todetttiin niin aikuisia ptäis olla paljon enemmän tätä lapsi-
määrää kohden tai luokkakoot tulisi olla pienempiä.” (s.11)

Joku opettajista nimitti vuosiluokattoman opetuksen vetämistä varovaisesti pedago-

giikaksi, koska siihen vääjäämättä liittyvät tietyt opetukselliset järjestelyt. Tavoit-

teena yksilön oma vastuu ja itseohjautuvuus.

”---jokainen joutuu löytään ne toteutusmuodot itse koska tähän VSOP:hen väjää-
mättä liittyy tiettyjä semmosia selkeitä työtapoihin liittyviä juttuja joiden mukana se
joko niinku kaatuu tai kehittyy jos näin vois sanoa niin sillon mä oon taiåuvainen
ajattelemaan niin että voidaan varovasti puhua pedagogiikasta, koska on sellasia ty-
tötapoja jotka vääjäämättä liittyy VSOP:hen!”(s.47)

”Mutta jos tää juttu tuodaan niinku että sun on pakko tehdä tätä ja opettaja on tottu-
nut tekemään niinkun on aina tehnyt, silloin opettaja kokee koko ajan että oppilaat
on heitteillä ja toinen riski on että opettaja kuolee rasitukseen koska kun hän ottaa
uuden työn vastaan niin samalla hän joutuu säilytään kontrollin jokaisesta lapsesta
joka vanhassa systeemissä on massakontroilloimista, jossa voi todeta että toi on hyvä
toi on huono, mutta kun kukaan ei saisikaan olla enää huono vaan kaikkien ois olta-
va menestyviä.” (s.47)
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Useimmat opettajat liittivät vuosiluokattomuuden ideaan vastuun ja vapauden,

mutta kokivat ongelmaksi tehtyjen tehtävien kontrolloimisen. Etenkin maahan-

muuttajien tekemisiä pitäisi ehtiä paremmin kontrolloimaan, koska he tarvitsevat jo

enemmän kielellistä ja käsitteisiin liittyvää ohjausta. Tehtävien tekemiseen liitty-

västä kontrollista opettajalla oli erilaisia mielipiteitä. Joidenkin opettajien mielestä

itseohjautuvuuteen pohjaava vuosiluokattomuuden pedagogiikka ei sisällä kontrol-

lia. Toiset opettajista olivat sitä mieltä, että ongelmaksi muodostuu kontrolli, joka

halutaan säilyttää.

”Kun me ollaan käyty sitä vanhamuotoista systeemiä aikaisemmin ja urakat on hyvä
asia että sitä laistoo on että kyll mä väittäsin että mamut tarttis sen että nyt teet tä-
män ja mä kontrolloin .” (s.19)

Mulla ei oo vielä urakoita, enkä mä suoraan sanoen usko tällaiseen viikon urakkaa ja
siihen että opettaja ehtii kontrolloida ja ja tarkistaa kaiken--Kyllä mulla on useinkin
huono omatunto niissä tilanteissa kun mä huomaan että ´hah´mä opetan muista ja mä
nän että ne on ihan huuli pyöreänä aj kyllähän toki mä huomaan että näin käy ja sitte
kun kaikki sanoo että haluaa apua ja tietenkin haluaa että sen takia jokin vlmis pa-
ketti eri oppiaineissa auttais hirveästi” (s.34)

”Tää systeemi toimii tiedollisesti että sä voit opiskella kieltä alkutekijöistä ja mate-
matiikkaa vaikka viidennellä, mutta tällainen vapaa systeemi on siinä mielessä huo-
no että se ei voi selvitä jos sillä ei ole selkeitä rajoja ja tukea ja turvaa. Ainoa turval-
lisuustekijä on se, että lapsi tietää mitä saa tehdä, mitä ei.--- että tietää, milloin pitää
hiljentyä ja kuunnella että sekin on tämän meidän kulttuurin oppimista.” (s.28)

5.2  Maahanmuuttajaopetuksen resurssit yleisopetuksessa

Koulun resurssit

Viimeisimmän opetussuunnitelmauudistuksen (1995) myötä kouluille ja kunnille

siirrettiin vastuu sekä opetussuunnitelman luomisesta että välillisesti myös resurssi-

en jakamisesta koulussa. Koulut voivat päättää itse, miten paljon resursseja varataan

monikulttuurisuuden opetukseen ja sen kehittämiseen sekä opettajien koulutuksiin

tai oppimateriaaleihin. Opettajat olivat melkein kaikki sitä mieltä, että jos koulun
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antamat resurssit maahanmuuttajien opetukseen eivät ole riittävät, maahanmuuttaji-

en opetus kärsii ja opettajat väsyvät. Resurssipulaa koulun tasolla ilmensivät joi-

denkin opettajien mielestä kouluavustajan puuttuminen luokasta, sopivan oppimate-

riaalin puute, maahanmuuttajakoulutuksen pintapuolinen sisältö ja liian usealle

opettajalle hajautettu koulutus. Myös  oppilashuoltohenkilöstöä tulisi olla riittävästi

akuutin ongelman ratkaisemiseen.

”Miten tulisi olla yhteydessä kotiin, miten koulu voi antaa mulle tukea kun mun aika
ei riitä? Mä en voi kaikkea iltoja koettaa tavoittaa vanhempia, että ketkä on ne hen-
kilöt jotka tukevat mua siinä tilanteessa kun mä en repee kaikkeen. Minusta toi eili-
nen neuvo, että jos on ongelmia soitetaan oppilaan kotiin ja jos siellä ei osata kieltä
hankitaan tulkki. Mun mielestä se on liian mustavalkoista ei se mene noin. Se ei oo
noin yksinkertaista. Ja ne ongelmat eivät lopu siihen.”(s.10)

Usean opettajan mielestä maahanmuuttajia oli liikaa

”Aikuisia pitäis olla paljon enemmän enemmän vaikka meillä nyt on kouluavustajia
niin silti pitäis olla paljon enemmän tätä lapsimäärää kohti ja luokkakoot pitäisi olla
suurempia.” (s.13)

”Minusta tuntuu että nyt pitäisi tehdä jotakin isossa rattaassa suhteessa maahan-
muuttajiin että esimerkiksi olisi lisää tunteja tai enemmän resursseja näille oppilaille
tai edes valmista materiaalia, mistä sitten vois ottaa ja tällaisia käytännön juttuja jo-
tian paketteja, esimerkiksi selkokielinen historiankirja.” (s.31)

”Opettajien (tiimiparien) kanssa mulla toimii hyvin mutta oppilashuollon kanssa niin
ei toimi käytännön asiat hyvin, mielellään ne auttavat, mutta mä kaipaisin jotain et-
täpäsis ylipäätään nopeemmin puhumaan niistä asioista, että jos niitä tapaamisia on
kaks kertaa lukukaudessa niin ei se niinku oikein kohtaa.” (s.41)

”Meillä (luokanopettajan kanssa) menee tosi hyvin ja me keskenään suunnitellaan
eikä opettaja kohtele minua (kouluavustaja) ylhäältäpäin vaan hänelle ei ole merki-
tystä kumpi sen idean on keksinyt ja jompi kumpi ehdottaa ja sitten yritetään toteut-
taa. Että meillä ei ole sitä kilpailua vaan tekemistä vaan. Joka päivä on kriisejä ja
niistä yritetään selvitä ja oppia niistä että aika moni tuossa luokassa, joka ois nor-
maaliluokalla kyllä ois vaikeeta että siellä on hyväksyntää sitä on joka kuuntelee jo-
ka kuuntelee ja joka ottaa sut huomioon ja kun meitä on kaks voi viedä sivummalle
ja meillä on sama käsitys siitä, että millon menee yli – se homma ei toimis jos mää
oisin aina pelkkä avustaja että me ei tehdä typeryyksiä että meillä on paljon huumori
mukana ja ollaan sillä tavalla aikuisia.” (s.24)

”No kun täällä koulussa on asiat ja välineet ja pitäis panna nappuloiks sellasta asiaa
että vois irrottautua kaaoksesta että se innovointi vaatii tietynlaista luovaa hulluutta
ja ideointia ja silloin kun ne on uusia niin ei oo sitä mallia ensin on luoda käytänteet
ja sitten vasta organisaatiomalli että jos halutaan jotain vanhaa rikkoa niin täytyy
luoda uusia käytänteitä että ihan niinku jmeillä on määrätty että miten tämä VSOP
tulee vetää niin meillä on kaikilla eri systeemi että meillä on idea että kaikki katto
että mitne se toimii ja nyt ois aika vetää nämä yhteen että mikä ois se paras vaihto-
ehto vetää luokatonta systeemiä.” (s.27)
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Opettajan resurssit

Maahanmuuttajakoulutuksen henkilökohtainen tarve ja halukkuus kouluttautua

vaihtelivat opettajilla riippuen siitä, kuinka kauan he olivat opettaneet maahan-

muuttajia. Kaikki opettajat olivat sitä mieltä, että koulutusta tulisi olla, kunhan se

"on laadukasta ja palvelee käytännön opetusta". Koulu on panostanut kaikilla alu-

eilla maahanmuuttajien koulutukseen ja integroitumiseen, mutta tieto on hajanaista

eikä kovin käytännönläheistä. Tämä on aiheuttanut opettajissa turhautuneisuutta

koko maahanmuuttajaongelmaan. Myöskin "koulutuksen pilkkominen useille ja

vähän ei tule kaikkien opettajien korviin, jos koulutuksessa saatua tietoa ja koke-

muksia ei jaeta".

Useiden opettajien mielestä kollegoilla olevaa tietoa ja kokemusta maahanmuuttaji-

en opetuksesta tulisi hyödyntää keskenään. Tämä koettiin antoisampana kuin useat

yksittäiset maahanmuuttajakoulutukset, myös yhteinen konkreettinen hyöty olisi

suurempi.

”Me keskustellaan täällä paljon näistä asioista ja mä saan niistä näkemyksistä paljon
missä koulutuksissa mä en oo ite ollu. Mutta mikä oma moka meidän koulussa on,
että meidän itsetunto, että me ei tajuta kuinka pitkällä me ollaan ja me ollaan proses-
soitu monia asioita, että me voitais pitää esitelmiä itekki ja tarjota erilaisia malleja
joita vois hyödyntää kun kaikilla luokilla on näkemystä ja vetää vaikka viis erilaista
mallia. -- Olennaista on se, että oppilaalla on mahdollisuus oppia ja antaa se mah-
dollisuus ja sen löytäminen että sä saat sen tekeen jotain, esimerkiksi lukemaan op-
piminen, jotain materiaalia ja sen käyttöä siitä vois kostua paljon enempi talon si-
sällä kun kaikilla on samat realiteetit että tässä tilassa tässä tilanteessa --.” (s.26)

”Koulutus saisi sisältää opettajien kokemusten,  niistä keskustelemista että keskus-
tellean avoimesti että millaisia ongelmia on ja minkälaista rikkautta se tuo tai min-
kälaisia ongelmia se tuo ja keskusteltais siitä ja sen jälkeen tuotas siihen eväitä että
muuten on vaikea tietää mitä koulutukselta vaatii ja mitä tarvii jos ei saa ensin kes-
kustella muiden kanssa.” (s.10)

”Koulutuksen tulisi antaa tietoa siihen, miten kotiin tulisi olla yhteydessä jos ongel-
mia ilmenee.  Pelkällä tulkkiavulla ei ratkaista ongelmia kodin kanssa sekä antaa
tietoa maahanmuuttajien omasta kulttuurista ja tavoista opettajien tulisi keskustella
keskenään maahanmuuttajien kanssa esiintulevista ongelmista ja maahamuuttajuu-
den rikkaudesta– siihen tulisi olla erillistä aikaa. Oppilashuollolla ja kuraattorilla tu-
lisi olla enemmän aikaa pelkästään maahanmuuttajien ongelmien ratkaisemiseen ja
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akuuttien asioiden ratkaisemiseen. Oppilashuoltohenkilökuntaa tulisi lisätä, kun on-
gelmat lisääntyvät”.(s.10)

Toisaalta jo enemmän kuin pari vuotta maahanmuuttajia normaaliopetuksessa opet-

taneet kokivat, että ”tään koulun opettajat tarvitsevat vähiten koulutusta tässä asias-

sa – he voisivat luennoida muissa kouluissa”. Kuitenkin suurin osa opettajista halusi

lisää tietoa konkreettista käytännön tilanteissa toimimisesta. Myös iso osa opetta-

jista olisi halunnut koulutuspaketin, joka sisältäisi yksittäisiä asioita eri kulttuurien

tavoista. Miten koulutus auttaa ratkaisemaan ongelmia?

1) tieto kulttuuritaustasta helpottaa ongelmanratkaisussa

 ”No ehkä mä olisin halunnut saada vähän enemmän tietoa heidän kulttuuritaustasta
esim. välitunnilla jos tulee jotain rikkeitä niin he ovat tottuneet että heitä rangaistaan
vaikkapa kepillä tai ruumiillinen rangaistus ja kun ne ei nyt sitä saa niin siinä on vaa-
ra että he alkaa käyttää hyväksi tätä että kun ei oo seuraamuuksia että kyllä tätä kan-
nattais afrikkalaisille tai niille, jotka sieltä maasta tulee niin se on ihan yleistä että
miten siihen asennoituu”. (s.55)

”No mää nyt haluaisin kylmästi tietää niitten tavoista ja arkielämästä ja miten niiden
perhettä lähestytään -- mutta perheessä eivät asiat kulje -- tää tyttö ei puhu kultturis-
tan mitään koska hän puhuu sujuvasti suomea, se huivihan hänellä on päässä mutta
senkin hän ottaa välillä pois - että tällaisistakin asioista vois puhua koulutuksessa.”
(s.32)

Maahanmuuttajien lukujärjestyksen pirstaleisuus aiheuttaa myös ongelmia, jotka

johtuvat koulun tuntiresurssien vähyydestä.

”Mutta ongelma on myös nää sirpaletunnit jotka eivät maahanmuuttajalla toimi, ja
varsinkin jos ne ovat eri tiloissa ja ne ravaa ympäri ja just se ravaaminen vie sitä ai-
kaa että jollakin tavalla se sirpalelukujärjestys vaivaa…kotikielen opettajille pitäis
antaa enemmän liksaa tai jotenkin että ne joutus suunnittelemaan ja muutenkin tää
urakkajuttu niin minä en niinku välttämättä kannata että tehdään niinku yksittäisiä
monistejuttuja ne pitäis olla sellaisia laajempi projektia ja jotain niin yksinkertaista
esteettistä ja kaunista että oppilas itse arvostaa sitä ja lähtee innoissaan tekeen.”(s.7)

Tiimiparin olemassaolo ja toimiva ”parisuhde” helpotti varsinkin VSOP:ta toteut-

tavien opettajien mielestä työtaakkaa. Opettajat, joilla ei tiimiparia ollut, kokivat

työmäärän ennenkaikkea maahanmuuttajalle suunnatun materiaalin hankkimisen ja
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tekemisen uuvuttavana. Tähän liittyen, opettajien mielestä maahanmuuttajilla täy-

tyisi olla jonkinlainen suomen kielen taito siirtyessä normaaliluokalle.

”Maahanmuuttajien ei pitäis missään tapauksessa siirtyä liian aikaisin sinne nor-
maaliluokkaan että mun mielestä vähän liian aikaisin sinne osa siirtyy ja sehän tar-
koittaa sitä että niitä on pakko yksinkertaistaa tai ainakin selkokielistää niitä tehtäviä
että sen se vaikuttaa – lisää duunia! - -Mulla ei oo tiimiparia että mää joudun teke-
mään kolmet eri hommat VSOP:n takia kolmelle eri tasolle mä jaan ne materiaalit se
ois kiva että sellainen ois mutta …meillä on nyt toisen emuluokan kanssa eri kirjat ja
me ollaan eri rakennuksessa ja -….-semmonen ois ihan ok, että on mulla avustaja
että hän ei tosin osallistu opettamiseen eikä opetuksen suunnitteluun että oon mää
ihan toistaiseksi pärjännyt”. (s.16)

”Mun mielestä on tärkeä että mä pärjään tässä ja ilman työtä ei kukaan opettja pärjää
etä sellanen hirveen vahva eriyttäminen ja konsultointi valmistavan luokkien opet-
tajan kanssa, koska mehän tiedetään mitä materiaalia on olemassa ja mistä sitä saa.”
(s.8)

”Mä oon saanu kaiken informaation muilta opettajilta että mä olisin aika yksin ilman
tiimiparia ja rehtori on aika vähän paikalla mutta mä en oikein vieläkään tiedä mui-
den luokkien toimintatapoja tässä koulussa ja mulla ei oo mitän maahanmuuttaja-
koulutusta eikä mulle kerrottu mitään tästä koulusta”.(s.41)

6  INTEGRAATION TOTEUTUMISEN MAHDOLLISUUS

6.1 Opettajan oma asenne ja monikulttuurinen kasvatus

Tutkimuksen viitekehyksessä olevassa kirjallisuudessa korostettiin integraation on-

nistumisen ja opettajan asenteen sekä opetussuunnitelman ym.opetuksellisten asioi-

den yhteenkuuluvuutta. Useat opettajat pohtivat haastattelussa mm. oman asenteen

ja kouluttautumisen yhteyttä ja niiden suhdetta integraatioon.

”Minusta olisi tärkeää saada tällaisessakin yhteisössä kaikkien osallistujien asenteet
esiin ja niistä vois alkaa sitten purkamaan että onko asiat todella näin vai onko nämä
vain omassa päässä ja se kai se on että kun lähdetään kouluttamaan jokaisen mielipi-
de tulee ottaa mukaan – tuolla opettajan huoneessa kaiki heittelevät vain jotain mie-
lipiteitä jotka jäävät ilmaan, mä yleensä istun ja kuuntelen vain tuolla opettajanhuo-
neessa ja enkä kauheasti osallistu ja tulee vain sellainen olo että täällä vain heitetään
vitsin varjolla kaikenlaisia asioita mutta koskaan ei oo semmosta tilannetta että pu-
huttais asioista että opettajankokouksessa ei pääse mihinkään asiaan käsiksi –pikapi-
kakoulutusta ja kaikki ihmiset ovat hirveän väsyneitä, ei pääse kiinni mihinkään että
tuntuu että on vähä epätietoisuutta kaikilla että miten  pitää suhtautua asioi-
hin.”(s.23)



57

Pääkaupunkiseudulla maahanmuuttajat  ovat yhä luonnollisempi osa koululuokkaa,

opettajien työnkuvaan on tullut mukaan monikulttuurinen kasvatus ja opettajia voi-

daan nimittää monikultuurisiksi kasvattajiksi (multicultural educators). Jos moni-

kulttuurisuudella tarkoitetaan eri kultuurien tasa-arvoista rinnakkaiseloa, monikult-

tuurisen kasvattajan päämääränä on tunnistaa kunkin kulttuurin omaa identiteettiä

tukevat asiat ja luoda jokaisen oppilaan omaa kulttuuri-identitettiä arvostava ja eri-

laisia kulttuureita suvaitseva ilmapiiri. Miettisen (1998) tekemä tutkimus osoittaa,

että vajaa neljäsosa haastatelluista (4/18) opettajista oli saavuttanut monikultuuri-

suutta tukevat henkilökohtaiset arvot, asenteen, käsitellyt omia ennakkoluuloja ja

stereotypioita ja osoittanut työssään empaattisuutta ja vähemmistöyksilöä kannusta-

vaa pedagogiikkaa. Vaikka haastattelukysymykseni ei liittynyt suoraan arvoihin ja

asenteisiin, useimmat opettajista analysoivat avoimesti omia asenteita, sekä positii-

visia että negatiivisia.

"Mä en oo niinku hirveen monikultuurinen ihminen tai kulttuurien ystävä että mää
en niinku ymmärrä etä suomalaiset joustaa kaikessa, että meidän koulussa satsataan
hirveästi maahanmuuttajiin ja musta tuntuu että tavalliset suomalaislapset jäävät
paljon vähemmälle (P: Miten koulu on satsannut maahanmuuttajiin?) Ei, kun mi-
nusta vain tuntuu tai mulla on sellainen tunne, että kun ne lykätään niin varhain
normaaliluokalle niin esimerkiksi (erään opettajan) luokassa, niin kylläpä tekee hal-
laa”.(s.32)

”Kyllä se opettajan oma käyttäytyminen integroi niitä lapsia eniten...”(s.8)

”No emmä tiiä että kyllä kai täällä käydään aika ajoin keskustelua siitä että pitääks
kaikki kahjot niinku tässä että niitä voidaan niinku opettaa yleisopetuksessa niinku
laajasti ottaen että miksei niinku tämmösiä semmosia ja tommosia ja ongelmaisia
lapsia voitais panna johonkin erityiseen, mutt että sitä on nykyään vähemmän ja vä-
hemmän nyt sitte täss laman aikana realiteetit niinku valkeni ihmisille että ei niinku
semmosta tilannetta ei tuu että kaikki onelmaiset lapset voitaisiin siirtä niinku jo-
honkin erityispaikkaan, jonnekin jossa ne hoidettas (hehheh) että siinä mielessä niin-
ku semmonen asenne tai semmonen keskustelu on niinku aikalailla hävinny mutt että
kyllä hän sitä on puhuttu niinku koko ajan ja johtokuntakin on ottanut siihen kantaa
että jos maahanmuuttajalaps semmosessa vaiheessa ku integoidaan yleisopetukseen
niin se pitäis olla  kahden oppilaan paikalla että se pitäis resurssoida sillai että opet-
tajalla olis enemmän aikaa”.(s.3)
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Miettisen  (1998) tekemän luokituksen mukaan useimmat opettajista näyttää haas-

tatteluaineiston perusteella edustavan selkeästi jotakin seuraavasta monikulttuuri-

sesta kasvattajatyyppiä: 1)assimiloiva, 2) protestanttiseen etiikkaan perustava,

3)humanistinen tai  4) professionaalinen monikulttuurinen kasvattaja.

Opettajatyyppejä, joilla ei ollut suurempia ongelmia maahanmuuttajien kanssa oli

tutkimusaineistossani neljä. Yksi heistä oli kouluavustaja. He olivat ongelmanrat-

kaisutavoiltaan, arvoiltaan ja asenteiltaan  lähinnä professionaalista monikultuurista

kasvattajaa. He olivat käsitelleet omia asenteitaan ja ennakkoluulojaan, he suhtautu-

vat maahanmuuttajaan ja ongelmien ratkomiseen yksilökeskeisesti ja empaattisesti.

Maahanmuuttajien ongelmista kannetaan paljon houolta, jos varsinkin asioiden kä-

sittelyssä on ongelmia.  Opettajat pohtivat maahanmuuttajien kohtaamista henkilö-

kohtaisella tasolla, mutta perustelivat hyvää integraatiota tai oppilaiden pitkälle me-

nevää "soluttautumista" luokkaan omilla opetusmetodeilla ja omaa asennetta kuvaa-

villa toimintatavoilla. Yhteinen piirre heillä oli myös pohtiva ja avarakatseinen

asenne maahanmuuttajiin ja heidän ongelmiinsa.

”Heillä on tää kieliongelma että ilman muuta jos sen ongelmaks ottaa mutta mun
mielestä ei oo mitään muuta sellasta kulttuurisidonnaista selkeää ongelmaa”. (s.36)

”Ei mun mielestä sellasia konkreettisia toimintaohjeita, joita jotkut opettajat henkeen
ja vereen haluavat, että nyt toimikuntia, mitä nyt pitää tehdä, mutta mun mielestä sun
pitää itse tehdä ja uskaltaa rohkeasti mennä tilanteeseen että tuleehan näitä paljon
mutta sellanen itsensä avartaminen ja omana itsenä kehittyminen ja lukeminen on
paras lääke näitä tilanteita vastaan, että toimintaohjeisiin ei mun mielestä voi pel-
kästään turvautua”. (s.60)

”Tällaiset pedagogiset käytännöt, niin se on sitä jota jokainen ratkaisee työssään
paljon ja jotka aina lähtee persoonasta liikkeelle ja sitä on hirveen vaikea sellasta
opetustyyliä ulkoapäin laskee (koulutus) - että paljon parempi ois kulttuurien tunte-
mus ja konfliktitilnteiden selvittely ja miten niitä tulee eri kultuurien kanssa selvittää
niin ihan ajan kanssa”.(s.45)

”Välittäminen lähtee jo paljon siitä että oikeudenmukaisuus miten sä kohtelet lapsia
tilanteissa, ei sen takia saa hyssytellä että on sellainen ja sellainen mutta pitää koko
ajan antaa se turvallisuus mutta ilmoittaa kuitenkin että sä oot itse vastuussa teois-
tas”. (s.23)
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”Jonkun verran musta tuntuu että niillä on myös aika paljon sitä arkuutta jonka taak-
se sitten piilotellaan ja ollaan, häiritään  ja ollaan hirveen ylivilkkaita ja jos ei ym-
märrä hyvin  kieltä ei uskalleta kohdata tätä tilannetta ja sanoa suoraan ja sitt se pur-
kautuu taas muunlaisena muunlaisena että kun hirveen vaikea ilmeisesti monella on
vaikea viestittää sitten sille oppilaalle että sellaisena kun sinä oot sinä kelpaat että
sitä varten täällä on aikuiset että kuitenkin kun on aika pieniä ryhmiä missä on maa-
hanmuuttajia niin pitäis pysytä välittämään se tunne että saa olla niinku erilainen ja
saa olla niinkun  ... ---Mitä tahansa että aikuisen tehtävähän se on se homma eikä
lapsen että aina välittäminen pitäis näkyä”.(s.24)

Toinen selkeästi erottuva kasvattajatyyppi oli asssimiloiva monikulttuurinen kas-

vattaja. Opettajan mielestä "maassa maan tavalla" - pedagogiikka integroi oppilaita

parhaiten. Siihen liittyvät olennaisesti nopea suomen kielen oppiminen, säännölli-

nen koulussa käynti sekä koulun sääntöjen noudattaminen.   Pedagogiikan sisältö

kohdistui ehdottomaan auktoriteettiin suhteessa esim. urakointiin, koulun sääntöihin

ja rajoihin.

”Meillä on must hirveen hyvin mennyt mutta meillä on erittäin tiukat ja samat sään-
nöt ja tota kuunnellaan ja pidetään tottakai tällainen foorumi ja mutta sitt ku sinne
pistetään sinne se piste ja kun mä tiedän että nää tilanteet joskus sitte jatkuu ja pide-
tään uus foorumi. Mutta kaikilla on samat säännöt samat rangaistukset  samalla ta-
valla toimitaan, värillä ei ole väliä ja tota lässyttäminen, musta naisopettajat lässyttä-
vät ihan liikaa ja antaa tilaa ja yrittää ymmärtää liikaa että jotku on niin rajattomia
että se pitää niinkun määrätä se että minä olen sataprosenttisesti oikeassa.”(s.22)

” OK,  että kaks vuotta on puhuttu ja vähän se on tuottanut tulosta, mutta tosi hitaasti
ja kun sä saat nää rysän päältä kiinni ja puhut ennen kun on mitän sattunu ja sitt kun
onnellisesti sattuu että se aloittaja ei ole ollutkaan ne ja sen lapun saa kotiin joku
muu, niin se on ainoa tie se, että se toimii toisinpäinkin. Ehkä se vähän sitä reagoin-
tia pidentää, että se nyrkki ei heilahda heti, mutta se on pitkä tie, koska se on niin si-
sään rakennettu, mutta että ne tajuaa että maassa maan tavalla, että koskemattomuus
on taattava että se sanotaan perustuslaissa.” (s.27)

6.2  Opettajien ehdotuksia integraation toteuttamiseen

Opettajat pohtivat maahanmuuttajien integroitumista ja pitivät sitä tavoiteltavana.

Suurin osa opettajista liitti integraation toteutumisen käytännön ratkaisuihin. Vain

muutamien opettajien näkökulmat integraatiosta sisälsivät myös maahanmuuttajan

kulttuuri-identiteettiin ja sopeutumiseen liittyviä asioita.
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”Oppilaiden integrointi jo siinä vaiheessa kun ne on valmistavalla luokalla, vähitel-
len että ne ois kaikki tai suurin osa integroituna ja silloin vois ottaa edellisvuoden
oppilaita valmistavaan luokkaan – se ois pehmee lasku normaaliopetukseen.”(s.15)

”Mun mielestä vajaa vuosi (valmistavalla luokalla) on hirveän lyhyt aika, se on re-
surssipula ja siinä on hirveän kiire integroida oppilas että se ei leimaudu tai saa vai-
kutteita pyrkiä ulospäin ryhmästä mutta toivois että se suomen kieli ois jollakin ta-
solla että yleisopetuksessa saa jotain irti, mehän ollaan ehdotettu että maahanmuut-
taja ois kahden paikalla, jäishän siitä enemmän yksilöllistä aikaa kullekin oppilaal-
le”.(s.28)

Keskusteluja etukäteen valmistavan luokan opettajan ja oppilaan aikaisempaan

koulunkäyntiin liittyneiden henkilöiden kanssa, olisi opettajien mielestä tarpeellista.

”Nämä kaksi somalityttöä tupsahti mun luokkaan että en vain koputti oveen. Mä oli-
sin toivonut kokousta, jonka aiheena ois ollut se lapsi. Tieto ei kulje koulussa kun on
kyse lapsen oppimisesta, eihän sitä kukaan pysähdy kun valmistavan luokan opettaja
kulkee portfoliot kainalossa. Siihen pitäisi varata erillinen aika keskustella kunnol-
la”. (s.31)

”No tässä kolmenkymmenen tunnin koulutuksessa että nehän ramppaa ihmiset koko
ajan koulutuksessa ja kouluttamassa että kun ne siirtyy normaaliopetukseen niin pa-
ras systeemi ois että en kävis siellä kotiluokassa joka ois määrätty heille heti kouluun
tullessa”.(s.33)

Joku opettajista kohdisti integraation toteutumisen maahanmuuttajan henkiseen hy-

vinvointiin ja oli sitä mieltä, että liian aikainen siirto normaaliluokkaan voi sisältää

myös negatiiivisia vaikutuksia integroitumisen onnistumisessa.

”Mutta kun se ei toimi noilla koska noilla ei oo sitä vastuuta ja mua rassaa se että
musta tässä pitäis olla se että vastaanottoluokkien välillä pitäis olla joku tällainen
mukanaololuokka vaik osa opetusta olis pienryhmissä ja ne olis sitte integroidusti
päiviä jolloin ne olis tällaisessa väliluokassa ett tää potkasu pihalle sieltä ja sitte tää
täysin toisen ihmisen harteille nii mitä isommiks noi tulee niin sitä heikommin on
mahollisuus mukautua koska vaikka oppilaat ei sais verrata keskenään itseä toisiinsa
niin tottakai ne sitä tekee niin myöski alkaa se laistaminen ettei kehtaa tehä noi kyll
meillä nää porukat tekee mutta kun mä katoin tätä uutta somalipoikaa joka on tulossa
niin se on nyt vähän sellainen lusmu että tää toinen somalipoika teki hänelle näitä
urakoita ku se oli maksanut tälle niin se teki että niinku näitä”.(s.22)
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7  TULOKSET

Maahanmuuttajien opetuksen ongelmia käsittelevissä tuloksissa huomioitavaa on,

että käsittelen opettajien ongelmanratkaisutapoja suhteessa akkulturaatioasenteisiin

enkä siis luokittele opettajia akkulturaatioasenteiden pohjalta. Olennaista tutkimuk-

sessani eivät ole useissa tutkimuksissa  esiintulleet maahanmuuttajaopetuksen on-

gelmat (vrt.Partanen 1999) vaan ongelmanratkaisutavat ja niiden yhteys akkulturaa-

tio-asenteisiin. Joillakin opettajilla ongelmanratkaisutavat vaihtelivat integroivasta

separoivaan tai assimiloivaan. Liittyen tutkimuksen hyödyntämiseen opetusken ke-

hittämisessä, en näe tieteellisesti relevanttina yksittäisten opettajien akkulturaa-

tionasenteiden esilletuomista. Toisaalta akkulturaatioprosessiin liittyy olennaisesti

asenteiden muuttuminen ja kehittyminen kontaktissa erilaisiin maahanmuuttajiin.

Akkulturaatioasenteet ovat siis yhteydessä opettajien sopeutumisvaiheeseen suh-

teessa maahanmuuttajaan: mitä enemmän opettajat pohtivat ja reflektoivat omaa

opetusta, sitä integroivampia ongelmanratkaisutapoja he pyrkivät työssään toteutta-

maan.

Ongelmanratkaisutavat ja asenne näytti olevan enemmänkin sidoksissa opettajaan

yksilönä ja persoonana kuin työvuosiin maahanmuuttajan opettajana.  Jotta seuraa-

via taulukoita voitaisiin tulkita, enemmistökulttuurin edustajalla ongelmanratkaisui-

den sisältämät akkulturaatioasenteet on selitettävissä tutkimuksen teoreettisen viite-

kehyksen perusteella seuraavalla tavalla.

Assimiloiva akkulturaatioasenne ilmenee suomalaisen kulttuurin,  kielen ja kult-

tuuritapojen ja niiden omaksumisen korostumisena. Miettinen (1998) vertaa tutki-

muksessaan nationalistiseen, singularistiseen maailmankuvaan. Vähemmistökulttuu-
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rin halutaan sopeutuvan mahdollisimman nopeasti Suomeen. Opettaja ei ole käsi-

tellyt ennakkoluulojaan ja stereotypioitaan ja on sopeutumisprosessinsa alussa suh-

teessa toiseen kulttuuriin.

Separoiva akkulturaatioasenne johtaa toisen kulttuurin eristämiseen tai eristäyty-

miseen. Tällöin opettajalle on lähes yhdentekevää, oppiiko maahanmuuttaja omaa

äidinkieltään tai suomea. Käytännössä oppilas roikkuu muiden mukana oppimatta

juuri mitään. Opettajan yhtenä ratkaisumallina on luoda maahanmuuttajille erilliset

luokat tai opetus tulisi tapahtua täysin suomalaisten oppimisen tahtiin.

Marginalisoiva akkulturaatioasenne sisältää maahanmuuttajan ”heitteillejätön”,

jolloin kummankaan kielen tai identiteetin tukemiseen ei löydetä keinoja. Maahan-

muuttajan identiteetti ei rakennu kummankaan kulttuurin pohjalle, opetuksessa op-

pilas syrjäytyy. Sopeutumista enemmistökulttuuriin ei tapahdu ja  oppilas kokee

juurettomuuttaan etniseen alkuperäänsä.

Integroiva akkulturaatioasenne, joka  Miettisen (1998) tutkimuksesa vastaa lä-

hinnä kriittistä monikulttuurista kasvatusta, on edennyt  ennakkoluulojen tasolta

kohti maahanmuuttajan kulttuuri-identiteettiä tukevaa ongelmanratkaisua. Opettaja

luo luokkaan tunnelman, jossa maahanmuuttajat ovat olennainen osa luokkaa ja

kaikki kulttuurit opettelevat sosiaalisen kanssakäymisen taitoja.
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ONGELMAT A K K U L T U R A A T I O A S E N T E E T
ASSIMILOIVA SEPAROIVA MARGINALI-

SOIVA
INTEGROIVA

Suomen kielen
taito ja oppiminen

Vain suomen kieli
oppimisen välineenä
yleisopetuksessa

Opetus ei palvele
kummankaan kielen
kehittymistä, syntyy
”puolikielisyys”

Oppilaan tietotaito-
tasoa vastaava,
kaikkiin aineisiin
integroitu opetus

Kulttuurikoodien
tulkinta

Suomalaisten kulttuu-
rikoodien tuntemista
korostava lähestymi-
nen

Empaattinen suh-
tautuminen ja eri-
laisten kulttuuri- en
viestintää hyö-
dyntävä opetus
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Henkilökohtaisen
palautteen anta-
minen

Palautetta annetaan
enimmäkseen suh-
teessa  koulun  sään-
töihin

Suullista palautetta
ei juuri anneta

Palautekeskusteluja
niin hyvästä kuin
pahasta taustavai-
kuttimet tiedostaen

Oman äidinkielen
merkitys

Pidetään tärkeänä,
mutta korostetaan
suomen kielen nope-
aa oppimista

Pidetään tärkeänä,
mutta ei tuoda esille
luokkaopetuksessa

Oppilas ei kehity
käsitteellisesti kum-
massakaan kielessä,
opettaja ei ehdi
eriyttää

Hyödynnetään
mahdollisimman
paljon eri aineissa,
kannustetaan opis-
kelussa

Koulun oppisi-
sällöt ja kodin
arvot

Kaikki oppilaat suo-
rittavat OPS:in
Oppisisällöt, kodin
arvot toissijaisia

Sekä kodin että
koulun arvostamat
tavoitteet jäävät
saavuttamatta

Oppisisällöt suh-
teessa oppilaan
taito- ja tietotasoon,
arvoista keskustel-
laan

Toimintaperiaat-
teet sääntöjä ri-
kottaessa

Kaikille samat sään-
nöt kulttuuritaustasta
riippumatta

Toimintatavat ei
samoja kuin suo-
malaisilla, mutta
toiminta ei tue
omaa kulttuuria-
kaan

Ratkaisuja ja oikeaa
tietoa haetaan kes-
kus-telemalla op-
pilaiden, vanhempi-
en ja asian-osaisten
kanssa
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Maahanmuuttajan
kulttuuritavat

”Maassa maan taval-
la”-pedagogiikka eli
sopeutuakseen oppi-
laan on opetelta- va
tavat, joita koulus- sa
ja suomalaisessa
yht.k:ssa arvostetaan

Kulttuuritapoja
arvostetaan, mutta
niitä ei käsitellä
opetuksessa

Oppilaalla  jäsen-
tymätön kulttuuri-
identiteetti; hän ei
osaa toimia suom-
laisittain mutta ei
myöskään noudata
omaan kulttuuriin
liittyviä tapoja

Opettaja pyrkii ha-
kemaan kaikkien
kultturia tukevia
kompromisseja
toiminnoissaan

                        KUVIO:  Opettajien kokemat ongelmat ja niiden ratkaisukeinot maahanmuuttajien
                                  opetuksessa  sekä niiden yhteys akkulturaatioasenteisiin.
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Opettajien kokemia välittömiä  normaaliopetukseen integroitujen maahanmuutta-

jien opetuksessa ilmeneviä ongelmia oli maahanmuuttajien riittämätön suomen

kielen taito, erilaiset kulttuurikoodit ja niiden tulkinta ja henkilökohtaisen palautteen

antaminen. Maahanmuuttajan kulttuuri-identiteettiin liittyvät ongelmat ja kodin ja

koulun välillä esiintyvät arvoristiriidat liittyivät  oman äidinkielen opetukseen,

koulun oppisisältöihin, toimintaperiaatteisiin ja erilaisiin tapoihin.

Ongelma-alue I:  Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus

Opettajan ja maahamuuttajan väliseen toimivaan vuorovaikutukseen vaikuttaa

opettajien mielestä eniten maahanmuuttajan suomen kielen taito. Useimpien opetta-

jien mielestä kielitaidon saavutus nostaa oppilaan itsetuntoa sekä antaa oppilaalle

paremman mahdollisuuden ymmärtää opetusta ja saada motivaatiota opiskeluun.

Opettajat eivät marginaalisen ajan vuoksi ehdi selkokielistää opetustaan juuri lain-

kaan. Maahanmuuttajalle annetaan helpompia tehtäviä ja pyritään auttamaan niiden

tekemisessä parhaan mukaan.

Jos maahanmuuttajalla on  riittämätön suomen kielen taito siirtyessään valmista-

valta luokalta yleisopetukseen, siitä seuraa opettajalle lisää työtä oikeantasoisen

materiaalin hankkimiseksi sekä mahdollisen tukiopetuksen järjestämiseksi. Kolme

opettajaa mainitsi antavansa itse tukiopetusta suomen kielessä. Suuri osa opettajista

ratkaisi ongelman pitämällä kielen tasoa suomalaisten oppilaiden tasolla ja eriyttä-

vänsä maahanmuuttajia samalla tavalla kuin suomalaisiakin, sen verran kuin ehtii.

Muutama opettaja sanoi asettuneensa joskus heidän asemaan ja tunsi

”riittämättömyyttä” opettajana, kun näkee, että oppilas ei saa huonon kielitaidon
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takia juuri mitään irti opetustilanteesta: oppilaan olotilaan kuvaa ”puolikielisyys” tai

”käsiteköyhyys” opettajien mielestä.

Integroivaa asennetta ilmensi ongelmanratkaisut, jossa oppisisällöt suhteutetaan

oppilaan tietotaitotasolle ja suomen kielen kehittymistä seurataan tehtävien avulla ja

opastetaan käsitteissä joka aineessa.

Toinen vuorovaikutuksen ongelma oli väärin ymmärretyt tai ”ymmärtämättömät”

kulttuurikoodit. Joidenkin opettajien mielestä oppilaat eivät aina osaa tulkita omia

ajatuksia ja tarkoitusperiä. Integroivana akkulturaatioasenteena ongelmanratkaisuis-

sa opettajat näkivät maahanmuuttajakoulutuksen sisältämät tiedot erilaisista kulttuu-

rikoodeista ja erilaisissa tilanteissa toimimisesta. Tiedon koettiin lisäävän kulttuuri-

en välistä viestintää opetuksessa.  Muutama opettajista mainitsi että ongelmassa ei

ole mitään muuta ratkaisua kuin, että oppilaat oppivat suomalaisen kultuurin tapoja

seuraamalla opettajan rohkeaa ja ennakkoluulotonta toimintaa suhteessa kaikkiin

oppilaisiin. Heidän mielestään kaukaisimmatkin maahanmuuttajat tietävät, milloin

heistä välitetään  ja milloin olet vihainen, milloin iloinen.

Assimiloiva akkulturaatioasenne sisälsi opettajien ongelmanratkaisutapoja, jossa

suomalaisten kulttuurikoodien omaksumista pidettiin ehdottomana sopeutumisen

onnistumisen kannalta sekä koulussa pärjäämiseksi, etenkin sosiaalisesti.

Palautteen antaminen ongelmanratkaisuna nähtiin assimiloivassa asenteessa lähinnä

tärkeäksi, jos oppilas rikkoi koulun sääntöjä tai jos opiskelussa ei edetty oppisisäl-

töjen mukaisesti. Jotkut opettajista pahoittelivat, että henkilökohtaista palautetta ei

ehdi antaa, jolloin se ei ole käytetty ongelmanratkaisukeino ja  keskustelematto-
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muus voi olla myös yksi syy oppilaan eristäytymiseen. Integroivaa asennetta edus-

tavissa ongelmanratkaisuissa palautekeskustelut ”niin hyvästä kuin pahasta asiasta”

nähdään positiivisena oppilaan sosiaalistuessa luokkaan ja kouluun.

Ongelma-alue II: Maahanmuuttajan kulttuuri-identiteetin tukeminen ja kodin
          ja koulun väliset arvoristiriidat

Koulun yksi keskeisimmistä tavoitteista maahanmuuttajien opetuksessa on tukea

maahanmuuttajien kulttuuri-identiteettiä. Kuitenkin maahanmuuttaja saattaa elää

suuressa ristipaineessa, kun kodin ja koulun vaatimukset tai tavoitteet ovat hyvin

erilaiset ja lisäksi maahanmuuttajalla itsellään saattaa olla meneillään identiteetin

muokkausprosessi uudessa maassa ja omat haaveet ja tavoitteet. Koulun ja kodin

välisiä arvoristiriitoja esiintyi opettajien haastattelujen mukaan oman äidinkielen

merkityksessä, joka saattoi merkitä kodille ja koululle käytännössä eri asioita. Koti

ei nähnyt välttämättömyytenä oman äidinkielen opiskelua vaan joissakin tapauksis-

sa englannin opiskelu sen tilalla olisi tärkeämpää.

Nykyinen maahanmuuttajakoulutus ja koulujen opetussuunnitelmat suuntaavat ta-

voitteensa oman äidinkielen vaalimiseen ja opiskeluun, jotta toisen kielen opiskelu

monenlaisine käsitteineen olisi helpompaa ja kosketus omaan kulttuuriin säilyisi

kielenopiskelun kautta. Opettajat pitivät tärkeänä oman äidinkielen oppimista, mutta

maahanmuuttajien kulttuuri-identiteetin tukeminen näytti pääasiallisesti jäävän tä-

hän. Opettajat olivat kuulleet lähes kaikkien maahanmuuttajien käyttävän välitun-

nilla omaa äidinkieltään, mutta vain yksi luokanopettajista mainitsi hyödyntäneensä

oppilaiden omaa äidinkieltä tai kokemuksia omasta kulttuuristaan oppimisessa.
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Oman äidinkielen hyödyntäminen onagelmanratkaisuna estäisi joidenkin opettajien

mielestä oppilaan eristäytymistä. Tällöin pyritään ehkäisemään separoivaa akkultu-

raatioasennetta. Oppilaiden äidinkieltä oli opetuksessaan hyödyntänyt vain muuta-

ma opettaja. Tätä argumenttia tukee julkaisematon tutkimukseni koulun maahan-

muuttajaoppilaiden vuorovaikutuksesta tunnilla. Vain muutama maahanmuuttaja

mainitsi kertoneensa jotain omasta kulttuuristaan tunnilla. Opettajista osa perusteli

tätä sillä, että jos maahanmuuttajat haluavat suomalaistua ja häpeävät omaa kulttuu-

ritaustaansa, he eivät halua ottaa kulttuuria esiin. Yksi opettajista kertoi teettäneensä

oppilaillaan kotikielellä ainekirjoituksen ja sanoi heidän osoittaneen suurta kielel-

listä lahjakkuutta. Myös historia ja biologian kokeet olivat sujuneet omalla äidin-

kielellä huomattavasti paremmin kuin suomeksi. Tällaisella ongelmanratkaisuta-

valla on tutkimuksen mukaan suora yhteys integroivaan akkulturaatioasenteeseen.

Myös arvoista keskusteleminen kodin kanssa oli integroitumisen kannalta tärkeä

opettajien mielestä. Marginalisoivaa akkulturaatioasenteeseen johti ongelman rat-

kaisemattomuus eli tilanne, jossa oppilas ei saavuta koulun eikä kodin tavoitteita

oppimisen suhteen. Tällöin vaarana on syrjäytyminen.

Ristiriitaa kodin ja koulun välillä esiintyi sukupuolten koulutuksellisen tasa-arvon

saavuttamisessa ja koulun oppisisällöissä. Tämä tuli esiin erityisesti somalikulttuu-

rissa, jossa tyttöjen kouluttamista ei nähdä yhtä  tarpeellisena kuin poikien koulu-

tusta. Somalikulttuurissa tyttöjen ja naisten tehtävä on huolehtia perheestä, kodista

ja lapsista. Kun opettajat toteuttivat esim.matematiikan opiskelussa opetussuunni-

telmaan kirjattuja tavoitteita opettajilla syntyi ongelmia saada somalityttöjen opis-

kelu etenemään. Ongelma ratkaistiin joissakin tapauksissa somaliavustajan tu-

kiopetuksella ja opettajan omalla tukiopetuksella. Sukupuolten välinen epätasa-arvo
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somalikulttuurissa ja tieto siitä, herätti muutamassa opettajassa tunteita ja tavoit-

teellista toimintaa kohti molempien sukupuolten tasa-arvoa. Heidän mielestään

epätasa-arvoa ei tule sietää.

Maahanmuuttajan kulttuuri-identiteettiin ja ennen kaikkea ulkoisiin tunnusmerkkei-

hin opettajat suhtautuivat hyvin kahtiajakoisesti. Kaikki opettajista mainitsivat ym-

märtävänsä uskontoon ja ruokaan liittyviä tapoja. Toiset olivat ehdottomasti sitä

mieltä, että nopea suomen kielen hallinta ja suomalaisten tapojen oppiminen integ-

roi maahanmuuttajia eniten. Myöskin sääntöjen noudattamista (koskien kouluuntu-

loaikaa tai toisen omaisuuteen katoamista) pidettiin ehdottoman tärkeänä. Ongel-

manratkaisutapa viittaa tutkimuksen viitekehyksen mukaan assimiloivaan akkultu-

raatioasenteeseen, jos maahanmuuttajan kulttuurissa esiintyviä arvoja ei oteta huo-

mioon. Kodin ja koulun arvoristiriitoja opettajat selvittivät perustelemalla tiettyjä

oppisisältöjä opetussuunnitelman tavoitteilla, sukupuolista tasa-arvoisuutta tai väki-

valtaisuutta suomalaisilla käytännöillä tai koulun opetussuunnitelmaan kirjatuilla

asioilla.

Erilaisiin kulttuuritapoihin liittyen osa opettajista oli sitä mieltä, että myöhästymi-

nen esim.aamurukouksen takia koulusta ei vaikuta negatiivisesti maahanmuuttajan

integroitumiseen, jos kyse on kulttuuriin liittyvästä asiasta ja oppilaan kulttuuri-

identiteettiä tukevasta tekijästä. Integroivaan akkulturaatioasenteeseen liittyvät on-

gelmanratkaisuissa hyödynnettiin oppilaita ja heidän vanhempien kokemuksia. Ky-

symällä heiltä suoraan toimintavaihtoehtoja, ongelmat saatiin melkein pääosin sel-

vitettyä. Ongelmaa saattoi aiheuttaa kielitaidottomuus.
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Assimiloivaan akkulturaatioasenteeseen johtavissa ongelmanratkaisuissa opettajat

korostivat ”maassa maan tavalla” –pedagogiikkaa. Lähellä tätä oli separoiva akkul-

turaatioasenne, jossa myönnettiin tiettyjen ”ketään vahingoittavien” kulttuuritapojen

tärkeys, mutta tapoja ei tietoisesti tuotu esiin opetuksessa. Tilanteet, jossa ongelmaa

ei oltu ratkaistu oli identiteettimät oppilaat, joilla ei ollut varsinaisia kulttuurisidon-

naisia tapoja eikä suomalaisetkaan tavat olleet tuttuja. Käsittelemättömyys johtaa

oppilaan marginalisaatioon.
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  ONGELMAT A K K U L T U R A A T I O A S E N T E E T
ASSIMILOIVA SEPAROIVA MARGINA-

LISOIVA
INTEGROIVA

Vuosiluokkiin
sitomaton /  luok-
kamuotoinen
opetus

Opetusjärjestelyissä
ei huomioida maa-
han-muuttajan sosi-
aalista integroitu-
mistapaa

Opetusjärjeste-
lyissä oppilas
pääsee eristäyty-
mään, sosiaalista
integraatiota ei
tapahdu

Opetus on toi-
senlaista kuin
kotimaassa, opp.
ei pääse mukaan
systeemiin ja
vastuun ottami-
nen ei onnistu

Oppilas integroite-
taan vähitellen
opetusjärjestelyihin
toteuttamalla jotain
aikaisemmasta
koulutussysteemistä

O
PE

TU
SJ

Ä
R

JE
ST

E
LY

T

Henkilökohtaisen
opetussuunnitel-
man laatiminen

Opetussuunnitelma
sisältää enimmäkseen
kognitiivisia taitoja,
jotka oppilas suorittaa
suomen kielellä

Opetussuunnitel-
man laadinnassa
ei oppilas ole itse
mukana, van-
hemmatkaan ei
aina osallistu

Opetssuunnitelman
laadinnassa tulee
Ottaa huomioon op-
pilaan tietotaitotaso,
kulttuuri-tausta, ai-
kaisempi koulun-
käynti

Koulun resurssit
Selkokielistä oppi-
materiaalia ei ole
riittävästi

Vähäinen yhteis-
työ oppilashuol-
lon ja valmistavan
luokkien kanssa
eristää oppilaita
ongelmiensa
kanssa ja vaikeut-
taa integraation
toteutumista

Koulu satsaa opet-
tajien maahanmuut-
tajakoulutukseen,
kouluavustajiin,
siirtymävaiheen
palavereihin ja
vastaanottovaihee-
seen

O
PE

TU
K

SE
N

 R
ES

U
R

SS
IT

Opettajan resurs-
sit

Maahanmuuttajakou-
lutus ja materiaalin
selkokielistäminen
vie aikaa ja on pois
suomalaisten oppimi-
sesta

Opettajalla on
liian usein tunne,
että maahan-
muuttaja roikkuu
muiden mukana

Kouluavustajia,
tiimipari, materiaa-
lia, tietoa, keskus-
teluaikaa ja avara-
katseista ajattelua
tulee olla tarpeeksi

   KUVIO: Opettajien kokemat ongelmat ja ongelmanratkaisut sekä niiden yhteys akkulturaatio
                        asenteisiin.
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Opettajien kokemia välillisesti maahanmuuttajien opetukseen vaikuttavia ongelmia

olivat opetukselliset järjestelyt ja opetussuunnitelman laatiminen, vastuu oppimisesta sekä

maahanmuuttajaopetukseen suunnatut resurssit.

Ongelma-alue III: Opetusjärjestelyt ja opetussuunnitelman laatiminen.

Vuosiluokatonta opetusta (VSOP) toteuttavilla opettajilla hallitseva työtapa oli oppilaiden

itseohjautuvuuteen ja vastuuseen perustuvat urakkatyöt. VSOP:n ongelma oli usean opet-

tajan mielestä sen kokeiluaste, jonka tuloksia ei oltu vielä yhdessä puitu. Ongelmia aihe-

utti erityisesti sen toteuttaminen näillä puutteellisilla resursseilla sekä opettajien epätietoi-

suus vuosiluokattoman luokan ”pedagogiikasta”. Kukin oli ratkaissut opetustavan omilla

käytänteillä. Riittämättömistä joko koulun tai henkilökohtaisista resursseista huolimatta

VSOP :ta toteuttavien opettajien mielestä, luokkatapa henkilökohtaisine opetussuunnitel-

mineen palveli paremmin maahanmuuttajien opetusta verrattuna perinteiseen opettaja-

johtoiseen opetustapaan. Kun kaikille laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma,

maahanmuuttajat eivät erotu erilaisina muiden oppilaiden oppimiseen verrattuna. Toi-

saalta maahanmuuttajien eristämistä eli separoivaa akkulturaatioasennetta tuki henkilö-

kohtaisen opetussuunnitelman laatiminen ilman oppilaan osallistumista siihen.

Suurimpana urakointiin liittyvänä ongelmana oli joidenkin haastateltavien mielestä kont-

rollin vähäisyys ja työtehtävistä laistaminen. Joko tehtäviä oli liikaa tai sitten viikkota-

voitteet eivät vastanneet oppilaan tietotaitotasoa.  Kritiikki olisi suunnattava   henkilö-

kohtaisen opetussuunnitelman liian kognitiivispainotteisiin tavotteisiin ja  niiden saavut-

tamiseen ja liian yksipuoliseen oppimismetodiin: ”Urakka on hyvä asia, mutta se ei käy
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kaikille ja tästä olisi pystyttävä luopumaan”,  ilmaisi asian eräs kouluavustaja, joka seuraa

päivittäin useiden  luokkien toimintaa.

Koska useimmat opettajista toteuttivat vuosiluokatonta opetusta, se sinänsä teetti opetta-

jalla töitä, jolloin opettaja ei ilman kouluavustajaa ja tiimiparia olisi kyennyt ottamaan

maahanmuuttajia huomioon juuri lainkaan. Jos urakointi ja luokkamuoto ovat maahan-

muuttajalle vieraita, eristäytymistä tai tipahtamista kahden kulttuurikäytännön väliin

(marginalisaatio) saattaa päästä ongelmia ratkaisematta tapahtumaan. Henkilökohtaisen

opetussuunnitelman ja viikkourakan toteutuminen sekä henkilökohtaisen vastuun ottami-

nen aiheutti hankaluuksia hyvin erilaisesta kulttuurista tulevalle maahanmuuttajalle.

Assimiloivaa akkulturaatioasenteeseen johtaa ongelmien ratkaisu siten, että tavoitteet on

luotu täysin suomalaiseen opetussuunnitelmaan pohjautuen ottamatta huomioon oppilaan

aikaisempaa koulukäytäntöä. Sen huomioiminen ongelmanratkaisuna integroittaa opetta-

jien mielestä enemmän oppilaita kuin täysin samanlainen oppimistyyli kuin suomalaisilla.

Myös vanhempien kanssa keskustelemalla saatiin kompromisseja aikaan. Venäläisille

voitiin tarjota vaikeampitasoista matematiikkaa, mutta opettaa myös vuorovaikutusta ja

mielipiteiden esittämistä suomeksi ym.

Ongelma-alue IV: Maahanmuuttajaopetukseen suunnatut resurssit

Integraation toteutumista hidastaa opettajien mukaan suuret luokkakoot, sopivan materi-

aalin vähäisyys, muiden erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden yhä lisääntyvä määrä, op-

pilashuollon henkilökunnan kiire ja avun antamisen marginaalisuus. Kouluavustajista

saatu opettajien henkilökohtainen lisäresurssi on usean opettajan mielestä ollut tarpeen.

Toisaalta heidänkin tulisi olla jonkintasoisesti koulutettuja, jotta apu palvelisi tarkoitusta.
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Koulun satsaukset tasokkaaseen maahanmuuttajakoulutukseen, kouluavustajiin, siirtymä-

vaiheen palavereihin ja maahanmuuttajien vastaanottovaiheisiin koulussa ja normaaliluo-

kassa on yhteydessä opettajien mielestä integroivaan akkulturaatioasenteeseen. Toisaalta

liian vähäinen yhteistyö valmistavan luokan kanssa aiheuttaa epätietoisuutta opettajilla ja

ratkaisemattomana ongelmana johtaa oppilaan eristymiseen tai marginalisaatioon.  Kou-

lun resurssipula, kuten sopivan materiaalin saatavuus, johtaa opettajien mielestä suomen

kielen ja kulttuurin korostumiseen oman kulttuurin jäädessä vähemmälle.

Henkilökohtaisesta panostuksesta riippuen tiimipari on ollut lähes kaikilla käytössä.

Opettajista viisi toimi käytännöllisesti katsoen omine resursseineen, mutta käyttivät ope-

tuksen apuvälineinä maahanmuuttajan oppimista edistäviä muita keinoja, kuten keskus-

telua, heidän taustatietoaan ja koulutusta sekä kouluavustajia. Kyseiset ongel-

manratkaisut johtivat integroivaan akkulturaatioasenteeseen.

Opettajat, joiden mielestä maahanmuuttajakoulutus tai materiaalin selkokielistäminen

vievät suomalaisten oppimisaikaa ilmentävät ongelmanratkaisutavassaan assimiloivaa

akkulturaatioasennetta. Tällöin maahanmuuttajien on sopeuduttava suomenkielisten tasoi-

seen opetukseen ilman eriyttämistä. Tämä on johtanut opettajilla tunteeseen, että oppilas

ei pääse mukaan ja asiat ovat opetuskessa liian vaikeita. Seurauksena on oppilaan  koh-

dalla eristäytymistä ja opettajalla se ilmentää separoivaa akkulturaatioasennetta.

Teema V: Ongelmanratkaisumallit ja integraation toteutuminen

Ongelmienratkaisut ja akkulturaatioasenteista ”assimiloiva” ja ”integroiva” monikult-

tuurinen kasvattaja olivat helpoimmin ja yksinkertaisimmin tunnistettavissa. Assimiloivat

ongelmanratkaisumallit olivat opettajilla yhdensuuntaisia, mihin on saattanut vaikuttaa
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yhteiset kokemukset ongelmista ja keskustelut mahdollisista ratkaisumalleista.  Ratkaisu-

keinoissa hallitsi suomen kielen nopea oppiminen ja suomalaisen tapakulttuurin omaksu-

minen sekä tarkat säännöt.  Marginalisoivaa ja separoivaa akkulturaatioasennetta esiintyi

ongelmanratkaisuissa vähiten.

Akkulturaatioprosessin viimeisessä vaiheessa eli sopeutumisen vaiheessa olevat opettajat

pohtivat ja reflektoivat omaa itseään maahanmuuttajan opettajana.  Opettajista neljä edusti

kriittistä/integroivaa monikulttuurista kasvattajaa, he olivat ratkaisseet ongelmat omalla

persoonallaan ja pedagogiikallaan. Heillä oli myönteinen suhtautuminen maahanmuutta-

jiin, joka useiden teorioiden valossa myös edistää maahanmuuttajien parempaa integroi-

tumista ja sopeutumista. Heillä oli yksilölliset ja joustavat opetusjärjestelyt. Kaikille ei

ollut samoja sääntöjä, vaan niistä voitiin poiketa, jos maahanmuuttajan uskonto tai muut

tavat olisivat ”rikkoutuneet” säännön vaikutuksesta. Tasa-arvo ei heidän mukaansa tar-

koita kaikille samoja sääntöjä vaan oikeudenmukaisia toimenpiteitä. Opettajien toimintaa

kuvasi avoin, empaattinen ja maahanmuuttajan kulttuuri-identiteettiä tukeva hyväksyvä

suhtautuminen.

Integraation toteutumiseksi opettajat ehdottivat pääasiallisesti käytännön ratkaisuja.

Integraation kankeutta valmistavalta luokalta yleisopetukseen aiheutti sen  yhtäkkisesti

tapahtuva maahanmuuttajien fyysinen integrointi ilman opettajan ja oppilaiden ennakko-

valmistautumista. Eräs haastateltavista toi esille mm.kesken kouluvuoden tapahtuvat in-

tegroinnit ja opetusjärjestelyt, jotka johtuvat maahanmuuttajien saapumisesta kouluun

kesken lukuvuoden.
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Valmistautuminen integrointiin ja sen onnistuminen riippuu paljolti opettajien omasta

viitseliäisyydestä; ajan ja motivaation riittävyydestä ottaa selvää maahanmuuttajan taus-

toista sekä valmistavalla luokalla opituista asioista. Yhteisesti sovittuun ennaltakäytävään

siirtymävaiheen palaveriin ei aina tunnu riittävän aikaa.

Opettajien mielestä maahanmuuttaja tarvitsisi aikaa saada ensin tutustua luokkaan ja op-

pia luokan sosiaalisia sääntöjä ja suomen kieltä. Opettajista vain muutama pohti maahan-

muuttajan fyysisen integraation lisäksi toiminnallisen  tai sosiaalisen integraation toteu-

tumista. Jotkut opettajista mainitsivat kuitenkin oppilaiden tulevan toimeen hyvin suo-

malaisten kanssa. Jotkut opettajista mainitsivat maahanmuuttajien eristäytyvän luokassa

oman kulttuurin edustajien kanssa ja suomalaiset eivät pääse mukaan. Opettajien ajatus

siirtymävaiheen kehittämisestä ja fyysisestä integraatiosta poiki maahanmuuttajien henki-

sistä, sosiaalisista ja kognitiivisista ongelmista, joita liian raju repäisy turvallisesta val-

mistavan luokan ilmapiiristä normaaliluokkaan siirrettäessä tuottaa.

Opettajien kuvauksien ja kokemuksien perusteella integraation taso käytännössä saavuttaa

vain fyysisen integraation tunnusmerkkejä, mutta myös toiminnallinen integraatio saa si-

jaa. Maahanmuuttajien sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta integraatiosta mainitsi vain

kolme opettajaa. (vrt.Moberg, 1982, 57-66)

8  JOHTOPÄÄTÖKSET

Opettajien ongelmienratkaisumalleissa ja niiden yhteydessä eri akkulturaatio-asenteisiin

on kyse yhteiskunnan, koulun ja opettajien arvojen yhteesovittamisesta ja opettajien ky-
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vystä käsitellä näitä arvoja.  Haastattelut poikivat opettajien omista kokemuksista ja  käy-

tännön opetustyössä toimimisesta. Opettajat joutuvat päivittäin tekemään valintoja eri

kulttuureista tulevien oppilaiden arvojen ja koulun opetussuunnitelmassa olevien ar-

vosidonnaisten tavoitteiden välillä. Integraation onnistumiseen ja maahanmuuttajien so-

peutumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan vaikuttaa lisäksi opettajien piilo-

opetussuunnitelmaan ”kirjatut tavoitteet” ja niiden sisältämät asenteet.

1990-luvun kasvatustieteellinen tutkimus on keskittynyt mm.opettajan ajattelun tutkimuk-

seen. Tätä opettajan pedagogiseen  ajatteluun liittyvää didaktista ajattelua kutsutaan myös

reflektoinniksi. Pedagogiseen ajatteluun liittyy varsinaisen opetuksen oheen liittyvä poh-

dinta opetustapahtumasta, sen kulusta, oppilaasta, oppimisesta ja kasvatuksesta. Ajattelua

pyritään tutkimaan opettajien tekemien ratkaisujen pohjalta. Jotta akkulturaatioasenteita ja

akkulturaatioprosessia voitaisiin pätevästi tutkia, haastattelun tulisi olla aukoton ja sisältää

kunkin opettajan mielipiteen kaikista mainituista ongelmista. Myös ratkaisujen obser-

vointia luokkatilanteessa  tulisi tutkia, jotta päästäisiin vielä syvemmälle opettajan ajatte-

luun ja kokemusmaailmaan. Tässä tutkimuksessa pureuduttiin vain opettajien mainitse-

miin ongelmiin ja ongelmanratkaisutapoihin. Jatkotutkimusta olisikin tehtävä koettujen

ongelmien ja akkulturaatioasenteiden välillä.

Jotta koulu voisi uudistua ja integroittaa maahanmuuttajia yleisopetuksen osaksi, integ-

raatioprosessin  tulisi lähteä opettajasta itsestään; pedagogiikasta ja omista asenteista. On-

gelmana on kuitenkin se, että opetussuunnitelmissa mainittua integraation käsitettä ei ole

rajattu. Tällöin sen sisältö merkitsee kaikille opettajalle hieman eri asioita. Virallinen

määritelmä käytännön toteutusmahdollisuuksinen tulisikin tehdä ensin. Myös integraation

kaksisuuntainen prosessi ja sen sisältämät muut akkulturaatioasenteet, (assimilaatio, sepa-
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raatio ja marginalisaatio) tulisi ottaa huomioon integraatiota määriteltäessä. Myös opetta-

jien tulisi olla tietoisia omasta sopeutumisprosessista suhteessa vieraaseen kulttuuriin.

Tutkimuksessa oli muutama esimerkki opettajista, jotka olivat ratkaisseet ongelmia poh-

timalla omaa opettajuuttaan. Kasvatustieteen nykytutkimus ei käsittele pelkästään oppi-

lasta oppijana, vaan koulun ja opetuksen uudistuminen lähtee käyntiin vasta sitten kun

opettaja näkee itsensä oppijana, oman työnsä kehittäjänä. (Kansanen 1995: 2-, Kohonen –

Leppilampi 1996: 255-275) Opettajan positiivinen asenne ja halu opettaa eivät yksin-

omaan riitä laadukkaaseen oppimiseen ja  erityttämiseen lähtökohtana oppilaan yksilölli-

set tarpeet. Huomiota on kiiinnitettävä myös 1) opettajan ammattitaitoon, 2) opettamises-

sa tarvittavaan tukeen sekä 3) opetussuunnitelmaan.

Lähtökohtana tulee olla hyvä opettajankoulutus. Vuodesta 1989 Englannissa ja Walesissa

eräs opettajakoulutuksen tavoite on ollut "antaa opettajalle valmiuksia, keinoja ja taitoja

kaikenlaisten oppilaiden kohtaamiseen sekä taitoa tunnistaa erityistukea tarvitseva oppilas

luokassa". Tämä liittyy vastuuseen, joka opettajalla täytyisi olla oppilaistaan. Lisäksi tämä

liittyy olennaisesti myös kouluun instituutiona; sen mahdollisuuteen uudistua ja toteuttaa

integraatiota. Esimerkiksi opetusharjoittelun tulisi siältää sekä avartaa yleistietoutta sekä

yksityiskohtaisia neuvoja ja sen tulisi tukea opettajan ammatillista kasvua ja henkilökoh-

taisia intressejä.

Opetusresursseihin liittyen, molemmat muodot sekä sisäinen että ulkoinen tuki opetuk-

selle olisi saatavissa. Koulun sisäisen tuen tulisi vastata koulun erityisvaatimuksiin, kun

samalla koulun ulkopuoliset tukipylväät  (koulupsykologit ym) ja verkosto antavat oman

tukensa. Koulu voi myös kohdentaa osaamistaan antamalla yhdelle opettajalle vastuun

kouluttautua ja hankkia tietoa erityisoppilaiden koulutuksesta. Tämä riippuu tietysti kou-
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lun erityisoppilaiden määrästä ja oppimisvaikeuksista. Tiettyjen opettajien tehtävänä olisi

opetussuunnitelman laatiminen, yhteydet opettajiin, informaation jakaminen, yhteydet

ulkopuolisiin instituutiohin ym. Konsulttiopettajien kautta muutkin opettajat löytäisivät

yhteyden opetussuunnitelmaan ja  sen toteuttamiseen käytännössä. (vrt. Hegarty, 1995:

123-133)

Opettajien arvoissa näkyy yksilön eli maahanmuuttajan hyvinvoinnin ja yhteiskunnan

taloudellisten arvojen välinen ristiriita. Tavoite on saavutettu, jos integraatio normaali-

luokkaan ja sopeutuminen vieraaseen kulttuuriin onnistuu. Siihen vaaditaan opettajien

kokemusten mukaan paljon enemmän resursseja (aikaa, rahaa, materiaalia, tilaa, koulu-

tusta ym.) kuin koulun on tällä hetkellä mahdollista tarjota. Ristiriitaa aiheuttaa kuitenkin

se, että yhä useampi oppilas yleisopetuksessa tarvitsee  erityisopetuksen tukea ja tähän

olisi oltava resursseja riittävästi. Arvoasetelma tulee parhaiten esiin silloin, kun taloudelli-

set resurssit käyvät vähiin ja maahanmuuttajien määrä vain lisääntyy kouluissa. Joidenkin

opettajien mielestä jokaisen koulun olisi otettava vastaan maahanmuuttajia ja niiden mää-

rää yhtä yleiopetusluokkaa kohti olisi  määriteltävä. Päinvastaista mieltä oli muutama

opettaja joiden mielestä koululla ei ole mitään ”kantokykyrajaa” suhteessa maahanmuut-

tajien määrään: ”maahanmuuttajia voi olla vaikka kuinka paljon, kunhan vain resurssit

ovat sen mukaiset ja kaikki oppivat suvaitsemaan erilaisia ihmisiä”.

Jotta opettaja kykenisi laatimaan oikeantasoisen henkilökohtaisen opetussuunnitelman

opettajan tulisi käyttää sekä staattista että dynaamista tilannearviointia suhteessa lapseen.

Kun opettajat toteuttavat enimmäkseen henkilökohtaisia opetussuunnitelmia tai oppipol-

kuja, jotka on laadittu yhdessä vanhempien kanssa 15 minuutin aikana puolivuosittain,

tulisi tavoitteiden sisällössä ottaa huomioon erilaisten taitojen painoalueet. Jos kognitiivi-
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set taidot painottuvat affektiivisten ja sosiaalisten taitojen jäädessä varjoon, maahan-

muuttajalla on eriarvoinen lähtökohta kulttuuritausta mukaan lukien saavuttaa tavoittei-

ta.(vrt. Meri 1995)  Ns.dynaamiseen tilannearviointiin kuuluu tilanteiden variointi, vuoro-

vaikutus oppilaan kanssa, sekä huomion kohdistaminen loppusuoritusten sijaan toiminta-

prosessin etenemiseen. Staattinen arviointi perustuu pelkästään oppilaan itsenäisiin suo-

rituksiin ja kehitystasoon suhteessa muihin samanikäisiin. Opettajat toteuttivat molempia

arviointeja osaksi.

Vuosiluokaton opetus opetusjärjestelynä tuki enemmän dynaamisen arvioinnin suuntaan

kuin vuosiluokkiin sidottu opetus. Kuitenkin myös vuosiluokattomassa opetuksessa on

staattisen arvioinnin vaara, jos oppilaille ei ehdi antaa tarpeeksi henkilökohtaista palau-

tetta ja kognitiivisten tavoitteiden saavuttaminen ei onnistu. Esimerkiksi useat opettajat

pitivät somalikulttuurista tulevia maahanmuuttajia sosiaalisempina ja avoimempina sekä

tunteellisina oppilaina verrattuna keskiverto suomalaiseen oppijaan. Heidän sosiaalisia

taitoja, vahvuusalueena, tulisi opetuksessa korostaa, jotta oppilaat saisivat enemmän

myönteisiä oppimiskokemuksia.

Kriittiset monikulttuuriset kasvattajat (ks. Miettinen 1998) eli omaa ammatillista kasvua

ja pedagogista ajattelua kehittävät opettajatyypit kokivat maahanmuuttajat  suomalaisten

maailmankuvan avartajina ja omaa ammattitaitoa kehittävänä haasteena. Kuitenkaan ref-

lektoivatkaan opettajat eivät mielestään hyödyntäneet opetuksessaan tarpeeksi maahan-

muuttajien kulttuuritietoutta ja kokemusta. Heidän pedagogiikkansa ongelmienratkaisuis-

sa perustui empaattisuuteen ja oppilaiden yksilöllisyyteen sekä henkiseen aikuisuuteen ja

suvaitsevaiseen suhtautumistapaan suhteessa erilaisiin ihmisiin.
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Koulu tarvitsee yhä enemmän integroivaa akkulturaatioasennetta toteuttavia ongelmanrat-

kaisjoita koulu tarvitsee yhä enemmän, jotta eristämistä eli  segregaatiota ei yhteiskunnan

tasolla pääsisi tapahtumaan Suomessa. Se on jo kuitenkin nykypäivää mm. Ranskassa ja

Saksassa.  Suomessa maahanmuuttajat ovat kuitenkin jo suuressa syrjäytymisvaarassa

koulutuksen ja työllistymisen suhteen. Tilanteelle olisi nyt tehtävä jotain lyhyellä aikavä-

lillä, jotta täydellistä syrjäytymistä ei tapahdu.

Opettajilla oli havaittavissa selkeitä sopeutumisen vaiheita suhteessa vähemmistökulttuu-

riin. Oma akkulturatioprosessi oli käynnistynyt jo ensimmäisestä kosketuksesta toisenlai-

seen kulttuuriin. Kontaktit olivat herättäneet opettajien ajattelussa prosessin, jonka pur-

kautumistieksi haastatteluni osoittautui. Opettajista useimmat pitivät haastattelua omien

ajatusten selkiyttäjänä ja asenteiden peilaajana. Opettajien pohdinnat koulun maahan-

muuttajakulttuurista sekä omista kokemuksista normaaliluokan opettajana sekä käsitykset

eri kulttuurien suhtautumisesta oppimiseen olivat hyvin samansuuntaisia.

Opettajahuonekulttuurilla tuntui olevan sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia

opettajien ajattelussa. Negatiivista vaikutus oli silloin, jos vähän maahanmuuttajien kans-

sa kontaktissa ollut opettaja kuuli maahanmuuttajien kanssa jo pitempään työskennellei-

den opettajien suusta negatiivisia lausahduksia. Nämä tarttuivat aliatajuntaan ja sai tilan-

teen tullen myötätuulta omista ennakkoluuloista. Positiivista keskustelukulttuurissa olivat

yhteiset ongelmanratkaisut positiivisessa hengessä.

Haastatteluista käy ilmi, että integraatio normaaliluokkaan on vielä keskeneräinen proses-

si niin koulu- kuin yksilötasolla. Toisaalta siihen vaikuttavat koulun tasolla integraation

järjestäminen ja yhteisistä toimintatavoista lipsuminen, (kuten siirtymävaiheen palaveri),
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sekä koulussa meneillään oleva vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen (VSOP:n) kokei-

luvaihe. Myöskään koulun käytettävissä olevien resurssien (kouluavustajien, kouluku-

raattorin, selkokielisen oppimateriaalin saatavuus) vähyys tuo ongelmia integraation to-

teuttamiseen. Mutta vaikka ulkonaiset puitteet olisi kunnossa ja resursseja olisi käytettä-

vissä riittävästi, se ei tutkimuksen mukaan takaa onnistunutta integraatiota. Väitettä tuke-

vat positiiviset maahanmuuttajakokemukset niillä opettajilla, joilla ei ollut resurssina

kouluavustajaa, tiimiparia, sopivaa materiaalia ja maahanmuuttajakoulutus oli saman-

tasoista kuin muillakin opettajilla. Heidän mielestään  integraatio oli onnistunut hyvin ja

maahanmuuttajien kanssa ei ollut suuria ongelmia. Suurin vaikuttava tekijä oli opettajien

mielestä oma asenne ja käyttäytyminen sekä henkilökohtaiset kontaktit maahanmuutta-

jaan. Myös oma pedagogiikka ja oppilaiden erilaiset luonteet ja maahanmuuttajan sopeu-

tumisprosessi  ovat väistämättömiä osatekijöitä integraation onnistumisessa ja toteutumi-

sessa.

Omaan asenteeseen suhteessa maahanmuuttajiin vaikutti opettajien mielestä myös nyky-

ään paljon keskustelua herättänyt työssä jaksaminen. Joidenkin mielestä koulutus piti yllä

motivaatiota työn kehittämiseen. Kuitenkin opettajat kritisoivat ”ylikouluttamista” ja

koulukokeiluja yli opettajien voimavarojen, jolloin hyvä asia asettuu helposti itseänsä

vastaan. Myös koulutusten hyödennettävyys konkreettiseen opetustyöhön tai opettajien

ajatteluun on minimaalista. Kun yksittäiset opettajat  kouluttautuvat, hankittua tietoa ei

jaetaa opettajien kesken.

Pelkkä kouluttautuminen ilman käytäntöjen muuttumista  ei johda koulun uudistumiseen.

Myös integraation taso jää helposti fyysisen integraation asteelle (Moberg 1982) ja sosi-

aalinen ja sitä kautta maahanmuuttajien yhteiskunnallinen integraatio jäävät toteutumatta.
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Edellä mainitut asiat asettavat vaatimuksia koulun itsearvioinnille ja käytäntöjen kehittä-

miselle sekä yhteiskunnalle maassamme tapahtuvan peruskoulutuksen laadun

”valvojana”.  (Vrt. Rispens 1994, Kansanen 1995)

Kun valtakunnallista opetussuunnitelmaa ollaan uudistamassa ja maahanmuuttajien integ-

roitumista ja sopeutumista suomalaiseen kouluun pohditaan, tulisi ottaa huomioon uudet

kasvatustieteelliset tutkimukset ja erityisesti erityisopetuksen alalla tehdyt integraatioko-

keilut ja niiden tulokset. Koska kielelliset vähemmistöt luetaan joidenkin tutkimusten mu-

kaan erityisopetuksen alaisiksi, se tulisi ottaa huomioon myös integraation kehittämisessä.

Erityisopetuksen puolella yleisopetukseen tapahtuvalla integraatiolla on pitemmät perin-

teet ja myös yleisopetuksen integraation toeteutumisen taustalla on tavoitteeva  ”kaikille

yhteinen koulu”!

Toivon, että tutkimuksella olisi merkitystä sekä koulujen maahanmuuttajaopetuksen ke-

hittämisessä, mutta ennen kaikkea maahanmuuttajien mutkattomammassa integroitumi-

sessa valmistavalta luokalta yleisopetusryhmään. Lisäksi toivon tutkimukseni tukevan

maahanmuuttajaopettajien työtä sekä asenteiden monipuolista käsittelyä  maahanmuutta-

jien opetuksellisten  järjestelyiden kehittämisessä sekä pääkaupunkiseudulla että muualla

Suomessa.
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LIITE

OPETTAJIEN TEEMAHAASTATTELUKYSYMYKSET:

Haastattelu sisältää viisi pääkysymystä, joihin keskustelun kuluessa tein selventäviä lisä-

kysymyksiä. Aluksi kysyin opettajien mielipiteitä koululle tarjotusta 30 tunnin mittaisesta

maahanmuuttajakoulutuksesta.

4. Mitä pidät meneillään olevasta mamu-koulutuksesta ja sen tarpeellisuudesta?

5. Millainen koulutuksen pitäisi olla, jotta se vastaisi opettajan arkista todellisuutta?

6. Miten maahanmuuttajat vaikuttavat opetukseesi?

7. Millainen suhde maahanmuuttajilla on oppimiseen?

8. Kerro esimerkki ongelmatilanteesta maahanmuuttajan kanssa.Miten se selviää?

9. Miten paljon meidän tulisi ”sietää” maahanmuuttajien erilaisia  tapoja?

10. Millaiset suhteet suomalaisilla ja maahanmuuttajilla on keskenään (luokassa/koko

koulussa)?

8.  Miten koulun  resurssit ja erilaiset kokeilut tukevat maahanmuuttajaopetusta?
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