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Tutkielman aihe on ajankohtainen ja erittäin tärkeä Suomen avautuessa yhä

vastaanottavammaksi maahanmuuttajaperheille ja heidän kouluikäisille lapsil-

leen.

Johdannossa perusteellaan tutkimusaihetta meiko hyuit, multe-i pyritä herättä-

mään lukijanliinnostusta - tutkijan omakohtaista kokemusta lukuun ottamatta.

Monikulttuurisuuden käsiteanalyysi on tavallaan välttämätöntä tässä työssä.

Käsiteanalyysin jäsentelyssä ja tavoitteessa onnistutaankin kohtalaisen hyvin
muutamien- keskeisten lähteiden avulla. Käsiteanalyysin sisällöllistä antia

kuitenkin heikentää ep ätieteellisten lähteiden runs as hyö dyntärninen.

Tutkielmanaloitusvaikuttaa edellä kuvatulla tavalla varovaiselta ja pinnalliselta-

kin, mutta onneksi ote työ. edetessä lujittuu ja syveneekin. Teoriatausta on

käsiteanalyysin jälkeen jäsennelty loogisesti. Lukujen sisältöä sävyttää yhteen

lähteeseen turvautuminen joissakin alaluvuissa (esim. Hofstede). Hofstede

syventää kuitenkin tarkastelua, ja hänen avullaan päästään Íìm. akkulturaation

kärittu"r"en. Käsiteanalyysi jatkuukin alkua lupaavammin alaluvussa 3.2.

Alaluku 3.3 Maahanmuuttajien sopeutumisesta on otsikkoonsa nähden sisällöl-

tään suppea ja asiaa tarkastellaan verrattain kapeasta näkökulmasta. Tässä

yhteydesãa ofsiollutpaikallaanottaa useampia tarkastelukulmia: maahanmuut-

iajat vaikuttavat valtakulttuuriin ja valtakulttuurinkin on sopeuduttava vastaan-

oitulu.,u. Vasta alaluvussa 4.3.2 käsitellään oppilaiden ja opettajien asenteita

*.rútu*unhyvänlähteenavulla. Tämänvaativantutkimusaiheenteoriaosuuden
päätteeksi oiisi sopinut hyui. kokoava ja tutkijan esiymmärrystä jäsentävä

yhteenveto.

Tutkimusongelmat ilmaistaan koulutyön arjen kannalta selkeästi. Pieni käsitteel-

linenhyppäyr ongelmissa tulee siinä mielessä, että kaksi ensimmäistä ongelmaa

kohdistuvatsuoraan arkeery kuntaas kolmas koskee laajaaarjenpragmaattisuu-

den ylittävää opettajan kompetenssikysymystä. Tämä laajennus on kiinnostava

ja täysin perusieltua, vaikkakin tutkielman otsikko viittaa vähän eri suuntaan.
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Tiivistelmä

Huhtasaari L, 2003. Kulttuuriset käytännöt monikulttuurisessa perusopetus-

ryhmässä. Jyväskylän yliopisto. Chydenius-lnstituutti. Kasvatustieteen pro

gradu -tutkielma, 69 s. ja yksi liite.

Tutkimuksessa valotetaan kuuden eri pohjoiskarjalaisen opettajan näke-

myksiä ja kokemuksia monikulttuurisen luokan kulttuurisista käytännöistä ja

niiden asettamista haasteista. Tutkimuksen tarkoituksena on vastata seu-

raaviin kysymyksiin: Miten monikulttuurisuus näkyy koulun arjessa? Miten

erilaiset kulttuuriset käytännöt ja tavat vaikuttavat arjen koulutyöhön? Onko

opettajilla valmiuksia toimia monikulttuurisessa työssä? Teoriataustassa on

hyödynnetty muun muassa seuraavien monikulttuurisuutta tutkivien henki-

löiden teorioita: Hofstede, Breakwell, Talib Miettinen ja Pitkänen. Aineiston

keruumenetelmänä tutkimuksessa käytettiin teemahaastattelua. Teema-

haastatteluaineisto kerättiin 2002 kolmessa eri peruskoulussa. Aineisto si-

sältää kuuden opettajan haastattelut, kaksi opettaja kustakin koulusta. Tut-

kimustulosten pohjalta voidaan sanoa, että monikulttuurisuus on tutkimus-

kouluissa arkipäivää. Maahanmuuttajien eri kulttuuriset tavat tulivat esille

erilaisena käytöksenä verrattuna Suomalaisiin oppilaisiin. Tutkimustulokset

kuitenkin osoittavat, että maahanmuuttajat omaksuvat hyvin pian valtakult-

tuurin käyttäytymismallit, mutta tämä ei suju ongelmitta. Vuorovaikutus eri

kulttuureja edustavien kesken koettiin tutkimuskouluissa tärkeänä. Kaikki

opettajat suhtautuivat oikeudenmukaisesti kaikkiin oppilaisiinsa ja halusivat

taata heille tasa-arvoiset mahdollisuudet. Tutkimustulosten mukaan opetta-

jat kokivat monikulttuurisen tietämyksensä riittämättömäksi sekä heille an-

nettujen resurssien määrän vähäiseksi.

Avainsanat: monikulttuurisuus, kulttuuriset käytännöt haasteena perusope-

tukselle, opettaja n moniku lttuu ri nen kompetenssi.
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1 Johdanto

Viimeisen viidentoista vuoden aikana maailmalla on alettu kiinnittää huomio-

ta koulussa tapahtuvaan monikulttuuriseen kasvatuksen tutkimiseen. Sen

myötä opettajien ja tutkijoiden kiinnostus on herännyt eri kulttuureista tullei-

den lasten kasvatuksesta. Viime aikoina myös meillä Suomessa on tutkittu

sekä maahanmuuttajanuorten sopeutumista kouluun että heidän suomalais-

ten koulutovereidensa ja opettajiensa asennoitumista toisia kulttuureja koh-

taan. Tutkimustietoa on saatu myös monikulttuurisen kasvatuksen ja ope-

tuksen edellytyksistä. Monikulttuurinen opetus määritellään tässä tutkimuk-

sessa Matinheikki-Kokon mukaan opetukseksi, joka edellyttää koululta yh-

teisesti pohdittua arvoperustaa, tasa-arvoisia mahdollisuuksia, hyviä etnisiä

suhteita ja monikulttuurista kompetenssia (Matinheikki-Kokko 1999, 10-12).

Tutkimukseni aiheena ovat pohjoiskarjalaisten opettajien käsitykset ja ko-

kemukset eri kulttuurisista haasteista, tavoista ja käytännöistä monikulttuuri-

sessa perusopetusryhmässä. Kiinnostavaa tässä tutkimuksessa on tutkia,

millaiset valmiudet opettajilla on työskennellä monikulttuurisessa perusope-

tusryhmässä. Talibin tutkimustuloksien mukaan opettajat kokevat oman kult-

tuuriin liittyvän oppilaantuntemuksensa ja valmiutensa toimia maahanmuut-

tajaoppilaiden kanssa puutteellisiksi. Opettajien on Talibin mukaan vaikeaa

ymmärtää oppilaiden ominaisuuksien, laiskuuden, myöhästelyn tai häiri-

köinnin olevan yhteydessä oppilaan kulttuurisiin tapoihin. (Talib 1999, 143.)

Tämän tutkimuksen kohteena oli kolme koulua ja jokaisesta alakoulusta va-

litsin satunnaisesti kaksi opettajaa, joilla oli kokemusta monikulttuurisesta

opetuksesta. Tutkimuksen kohteiksi valitsin kaksi luokanopettajaa, kaksi eri-

tyisopettajaa, rehtori ja maahanmuuttajia perusopetukseen valmistavan luo-

kan opettaja. Aineiston keruumenetelmänä käytin teemahaastattelua. Työni

rajauksesta johtuen puhuessani koulusta tarkoitan tässä pelkästään perus-

koulun alakoulua. Tarkoitukseni tässä työssä on valottaa perusopetusta tär-

keänä osana maahanmuuttajalasten sopeuttamiseen suomalaiseen yhteis-

kuntaan sekä opettajien roolia tässä sopeuttamisessa. Tutkimus pyrkii myös

pohtimaan kuinka tärkeää tämä on noteerata opettajien koulutuksessa.
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Toimiessani vuoden verran toisen luokan opettajana Mikronesiassa, kohta-

sin eri kulttuurissa olevia lapsia. Nämä kohtaamiset saivat minut pohtimaan

omaa kulttuuriani ja sitä tapakasvatusta, minkä olen saanut, koska huoma-

sin tapojen eroavan huomattavasti Mikronesialaisista tavoista' Näin syntyi

kiinnostukseni monikulttuuriseen tapakasvatukseen, joka ohjasi minua tä-

män tutkimusaiheen valintaan. Tutkimusaiheeni on mielestäni myös erittäin

tärkeä ja ajankohtainen, koska vaikka monikulttuurisuuden kasvatuksen

opetus on opettajankoulutuksessa lisääntynyt Suomessa 1990-luvun jälki-

puoliskolla, koulutuksen tarve on kuitenkin edelleen suuri. Luultavaa myös

on, että koulutuksen ja resurssien lisääminen muuttaa opettajien käsityksiä,

kokemuksia ja suhtautumista työhön. (Miettinen & Pitkänen 1999' 29') Tut-

kimukseni tarkoituksena on saada käsitys opettajien arjen kokemuksista

monikulttuurisen perusopetusryhmän tapakasvatuksesta. Toivon tämän tut-

kimuksen antavan ajatuksia opettajankoulutuslaitoksille, opiskelijoille, opet-

tajille ja kasvattajille, joita tämä aihe on lähellä'
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2 Monikulttuurisuus perusopetuksen haasteena

2. 1 Monikulttuurisuus käsitteenä

Kulttuuri juontaa sanasta colo (viljellä, hoitaa, kehittää), jonka cato (243-

149) muotoili cultura muotoon. Kulttuuri sanaa käytetään monessa eri mer-

kityksessä. Frans Boasin (1858-1942) mielestä kulttuuri käsittää kaikki yh-

teisön tavat ja tottumukset. Kulttuuriin liittyvät asiat ovat siis opittuja, ne ei-

vät siirry geeneissä. Tässä tutkimuksessa kulttuuri sanaa käytetään hyvin

laajassa merkityksessä, yksilön elämäntapana'

Monikulttuurisuus käsitettä käytetään eri tavoin eri yhteyksissä' " lhmiset,

jotka oppivat tuntemaan enemmän kuin yhden kulttuurin, ovat monikulttuuri-

sia,,(chaney & Martin 1995, 9). " Monikulttuurisuus tarkoittaa sitä, että ihmi-

set ovat usein tekemisissä eri kulttuureja edustavien ihmisten kanssa" (Ad-

lerin 1 gg2, 14). Sekä julkisessa että tieteellisissä keskusteluissa monikult-

tuurisuus on jaettu kulttuuriseen monimuotoisuuteen ja moniarvoisuuteen'

Kulttuurinen monimuotoisuus eli kulttuurinen diversiteetti käsittää kaikki yh-

teiskunnassa olevat kulttuurit. Yksinkertaisimmillaan tämä voi tarkoittaa

esimerkiksi suomessa esiintyvien ulkomaankansalaisten lukumäärää' Kult-

tuurisen monimuotoisuuden piirteitä voidaan esimerkiksi tutkia joko Suo-

messa asuvien tietyn kulttuuria edustavien henkilöiden osalta tai kaikkien si-

tä kulttuuria edustavien osalta. Jälkimmäinen tarkastelutapa on hankala,

koska kaikkien tiettyä kulttuuria edustavien tutkiminen ja tunnistaminen on

aikaa vievää ja vaikeaa työtä. Tämän vuoksi yleensä tutkitaankin vain osaa

sitä kulttuuria edustavia henkilöitä. Tutkimuksissa voidaan myös vaikkapa

vertailla kahta erityyppistä kulttuuria Kulttuurisen monimuotoisuuden tutki-

mukset pyrkivät antamaan suosituksia toimenpiteistä, joilla kulttuurista mo-

nimuotoisuutta voitaisiin ylläpitää' (Lessem 1998' 34')
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Kulttuurinen moniarvoisuus tarkoittaa vaihtelevia ja muuttuvia kulttuurisia

tapoja omaavien ihmisten ja ryhmien välistä sopusointuista vuorovaikutusta

ja halukkuutta elää yhdessä. Moniarvoisuus käytännössä käsittää kulttuuri-

sen erilaisuuden hyväksymisen ja kunnioittamisen. Tässä luovutaan musta-

valkoisesta ajattelusta, että olemassa olisi vain yksi oikea tapa ajatella. Mo-

niarvoisessa yhteiskunnassa tavoitteena on säilyttää omat ominaispiirteet ja

hyväksyä toisen ominaisuudet. Kulttuurinen moniarvoisuus kuuluu erotta-

mattomasti demokratiaan sekä edesauttaa kulttuurien vuorovaikutusta ja yh-

teiskuntaelämää vahvistavien luovien kykyjen kukoistusta. (Green 1998,

442.)

Nykyinen Suomalainen yhteiskunta on poliittisen päätöksen teon tasolla

omaksunut moniarvoisuuden tavoitteet. Tämä tulee esille koulujen opetus-

suunnitelmissa, jossa kansainvälisyyskasvatuksen pyrkimyksenä on kulttuu-

rienvälisen oikeudenmukaisuuden ja suvaitsevaisuuden edistäminen oppi-

laiden keskuudessa, Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa todetaan

kansainvälisyyskasvatuksen tähtäävän muun muassa kulttuurien tuntemuk-

seen ja kansainvälisen yhteisymmärryksen lisäämiseen (POPS 1994, 175).

Sitä voidaankin pitää monikulttuurisen kasvatuksen osa-alueena, jonka teh-

tävänä on kulttuurien tuntemus ja sen lisääminen. Miettisen ja Pitkäsen

(1 999) tekemässä tutkimuksessa, jossa suomalaiset opettajatkin näyttävät

olevan kulttuurisen monimuotoisuuden ja moniarvoisuuden kannalla, ainakin

periaatteessa (Miettinen & Pitkänen 1999, 27). Tässä tutkimuksessa moni-

kulttuurisuus käsitettä käytetään molemmissa merkityksissä sekä reaali-

maaliman ilmiönä että moniarvoisuuden tavoitteluna, johon liittyy kulttuuris-

ten arvojen hyväksyminen. Tehokkaassa ja onnistuneessa monikulttuuri-

sessa kanssakäymisessä tarvitaan tietoa erilaisten kulttuurisista tavoista.
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2.2 Kulttu u ri nen mon i m uotoisu us

Viimeisen viidentoista vuoden aikana maahanmuuttajien määrä on Suo-

messa kasvanut moninkertaisesti. Maahanmuuttajista puhuttaessa ajatel-

laan yleensä pakolaisia ja turvakapakan hakijoita. Nämä muodostavatkin

suuren osan maahanmuuttajista, mutta maahanmuuttajia ovat myös siirto-

laiset, jotka ovat muuttaneet ulkomailta työn, opiskelun, avioliiton tai seurus-

telun ym. takia. Ytimekkäästi maahanmuuttaja on määritelty henkilöksi, joka

muuttaa maahan pidempi aikaisesti. Maahanmuuttaja on siis yleiskäsite, jo-

ta käytetään kuvaamaan kaikkia maahan muuttaneita henkilöitä. Ulkomaa-

lainen on henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen. Ulkomaalainen voi siis

olla jonkin toisen maan kansalainen tai kansalaisuutta vailla oleva, esim. tu-

risti, liikemies, tai pitkäaikaisessa tarkoituksessa maahan muuttanut esimer-

kiksi siirtolainen, pakolainen tai turvapaikanhakija. (Kristillisdemokraatit

2003.)

Suomessa vakinaisesti asuvia ulkomaan kansalaisia on noin 98 580. Poh-

joiskarjalassa asuvia ulkomaan kansalaisia on noin 1890. Suomen suurim-

pia ulkomaalaisryhmiä ovat venäläiset, virolaiset, ruotsalaiset, romanialai-

set, somalialaiset ja jugoslavialaiset. Pohjois-Karjalassa suurimpia maa-

hanmuuttajaryhmiä ovat venäläiset, virolaiset, ruotsalaiset, somalialaiset,

jugoslavialaiset ja vietnamilaiset. (Tilastokeskus 2001,)

Viime aikojen tärkeimpiä maahanmuuttopolitiikan linjauksia Suomessa ovat-

kin olleet Valtioneuvoksen periaatepäätös hallituksen maahanmuutto- ja pa-

kolaispoliittiseksi ohjelmaksi (1997) ja kotouttamislaki (1999), Maahanmuut-

to- ja pakolaispoliittisen ohjelman julkilausuttuna tavoitteena on maahan-

muuttajien joustava ja tehokas integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan.

Laki tuo maahanmuuttajille oikeuden yksilölliseen kotoutumissuunnitelmaan,

jonka kunta, koulu ja muut viranomaiset laativat. (Pitkänen & Atjonen 2002,

68.)
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Kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat ulkomaankansalaiset kuuluvat suo-

men maahanmuuttajaopetuksen piiriin. Tässä työssä keskitytään nimen-

omaan peruskoulun antamaan opetukseen. Tämän tutkimuksen kohteena

olevissa kolmessa Pohjoiskarjalaisissa peruskouluissa suurimpia maahan-

muuttajaryhmiä olivat venäläiset, virolaiset, vietnamilaiset ja somalialaiset.

Oppivelvollisuus velvoittaa kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat lapset kan-

salaisuudesta riippumatta osallistumaan perusopetukseen. Maahanmuutta-

jien opetuksessa noudatetaan näitä perusopetuksen opetussuunnitelman

perusteita oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidinkieli ja kulttuuri, maa-

hanmuuton syy ja maassaoloaika huomioon ottaen. Opetuksella on lisäksi

erityistavoitteita. Opetuksen tulee tukea oppilaan kasvamista sekä suoma-

laisen kieli- ja kulttuuriyhteisön että oppilaan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön

aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi. Suomen tai ruotsin kielen ja oppi-

laan äidinkielen opetuksen ohella tulee maahanmuuttajille antaa tukea myös

muilla oppimisen osa-alueilla tasavertaisten oppimisvalmiuksien saavutta-

miseksi. (POPS 2003.)

Opetuksessa on otettava huomioon maahanmuuttajaoppilaan aikaisempi

oppimishistoria sekä kasvatus- ja opetusperinteet. Kodin ja koulun välisessä

yhteistyössä otetaan huomioon perheiden kulttuuritausta ja kokemukset läh-

tömaan koulujärjestelmästä. Huoltajat tutustutetaan suomalaiseen koulujär-

jestelmään, koulun toiminta-ajatukseen, opetussuunnitelmaan, arviointiin,

opetusmenetelmiin sekä oppilaan oppimissuunnitelmaan. Oppilaan ja hänen

huoltajiensa tietämystä oman kieli- ja kulttuurialueensa luonnosta, elämän-

tavoista, kielistä ja kulttuureista hyödynnetään opetuksessa. (POPS 2003.)
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2.3 Kulttuurinen moniarvoisuus

Kaikkia ihmisiä tulisi kohdella oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Se ei

aina ole helppoa, etenkin jos arvomaailmat eivät kohtaa. Opettajan tulisi

keskustella näistä kaikille yhteisistä ja myös erilaisista arvoista yhdessä op-

pilaiden kanssa pyrkien löytämään yhteisen monikulttuurisen sävelen.

lntegraatio on ollut tavoitteena kouluissa jo pitkään. Kuitenkin kouluissa tul-

kittiin pitkään integraation tarkoittavan assimilaatiota. Tavoitteena oli, että

vähemmistökulttuurien jäsenet omaksuisivat valtaväestön kulttuuriset käy-

tännöt, elämätyyliin, tavat ja uskomukset, Viime vuosikymmenen loppupuo-

lella tilanne kuitenkin muuttui. Vuoden 1997 maahanmuutto- ja pakolaispo-

liittisessa ohjelmassa ilmaistut tavoitteen ovat luonteeltaan selkeästi plura-

,sf/s/a eli moniarvoisia. (Pitkänen & Atjonen 2002,68.)

Pluralismilla eli moniarvoisuudella tarkoitetaan kulttuurisen moninaisuuden

ja erilaisuuden hyväksymistä. Samalla kaikilta kuitenkin odotetaan sitoutu-

mista joihinkin yhteisiin periaatteisiin. Taustalla on ajatus, että kulttuuriset

käytännöt, arvot ja normit eivät ole pelkästään kulttuurisidonnaisia, vaan ne

ilmentävät myös yleisempää pyrkimystä elää hyvin ja toimia oikein. Plura-

lismin johtoajatus kuuluu: ihmiset ovat erilaisia mutta samanarvoisia. Vaikka

lähtökohtana onkin ajatus, että yhteisen arvo- ja normiperustan löytäminen

on mahdollista, (Pitkänen 1997, 69-73.)

Suomalaisen koulujärjestelmän tavoitteena on, että kaikille oppilaille taattai-

siin mahdollisimman hyvä opetus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kullekin

oppilaalle tarjottava opetus olisi juuri hänen tilannettaan ja kykyjään vastaa-

vaa. Maahanmuuttajaopetukselle tämä asettaa erityisen suuria haasteita,

sillä eri kulttuureista tulleiden oppilaiden taustat ja tarpeet voivat olla hyvin-

kin erilaisia. (Miettinen & Pitkänen 1999, 7,) Miettisen ja Pitkäsen (1999) tut-

kimuksessa pyrkimys moniarvoisuuteen nähtiin usein tasa-arvonäkökulman

läpi oppilaiden samanlaisena kohteluna, ei erilaisten kulttuurien huomioon

ottamisena. Käytännössä pluralismin tavoitteiden toteutuminen edellyttää,
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että opetustyössä tunnistetaan ja tunnustetaan yksilöllisten erojen lisäksi

myös kulttuuritaustojen erilaisuus. (Miettinen & Pitkänen 1999, 13.)
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3 Kulttuuriset käytännöt ja sopeutuminen

3. 1 Kulttuuriset käytännöt

Opettajien on Talibin mukaan vaikea ymmärtää oppilaiden ominaisuuksien,

laiskuuden, myöhästelyn tai häiriköinnin olevan yhteydessä oppilaan kult-

tuurisiin tapoihin. (Talib 1999, 143.) Hofstede on eritellyt yleisesti kulttuurien

eroja eri yhteiskunnissa, jotka vaikuttavat maahanmuuttajan sopeutumiseen

uuden kotimaansa kulttuuriin. Ensinnäkin valtasuhteet eri kulttuureissa ovat

hyvin erilaisia. Maissa, joissa valtasuhteet ovat voimakkaita, nähdään opet-

taja oppimista säätelevänä auktoriteettina. Oppiminen on hyvin opettajaläh-

töistä ja oppilaat hyvin riippuvaisia opettajastaan. Valtasuhteiltaan vähäi-

semmissä maissa (esimerkiksi meillä Suomessa) opettajaa pidetään oppi-

misen ohjaajana, mutta oppilaalla on lopullinen vastuu omasta oppimises-

taan. Oppimisprosessissa kommunikaatio on molemminpuolista ja tasa-

arvoista. Monikulttuurisen opettajan ollessa tietoinen näistä seikoista, hän

voi huomioida niitä opetuksessaan. (Hofstede 1991, 33-35.)

Toiseksi koulutyö kollektivistisissa kulttuureissa on hyvin erilaista kun indivi-

dualistisissa kulttuureissa. Kollektivistisissa kulttuureissa oppilaat vastaavat

opettajan kysymyksiin mieluiten yhdessä, ryhmän yhteisen ratkaisumallin

mukaan. Nämä ryhmät muodostetaan yhdessä omien yhteisöjen jäsenten

kanssa, Yhteenotot kollektivistisissa kulttuureissa peitellään ja ratkaistaan

hiljaisesti tuntien häpeää. Kollektivistisen kulttuurin jäsen pitää oppimissaa-

vutuksiaan koko ryhmän ansiona, lndividualistisissa kulttuureissa puoles-

taan oppilaat odottavat tulevansa kohdelluiksi yksilöinä. Yhteydenotot rat-

kaistaan yhdessä avoimesti, eikä avointa häpeää ole havaittavissa. Oppi-

missaavutuksia pidetään yksilön henkilökohtaisina ansioina. (Hofstede

1991, 61-63.)

Kolmanneksi kulttuurien eroja luonnehtii epävarmuuden välttäminen. Niissä

kulttuureissa, joissa halutaan voimakkaasti välttää epävarmuutta, jäsennel-

lään oppimistilanteet selkein tavoittein, suunnitelmin ja aikatauluin. Tehtävät
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suunnitellaan niin, että niihin on löydettävissä vain yksi pätevä vastaus'

Opettajaa pidetään eksperttinä, jolla on kaikki vastaukset tiedossaan.

Enemmän epävarmuutta sietävissä koulukulttuureissa taas arvostetaan

opetusta, jossa käydään keskustelua ja väitellään opeteltavasta asiasta.

Opettajan ei tarvitse aina tietää kaikkia asioita ollakseen pätevä. Pikemmin-

kin opettaja arvostaa oppilasta, joka pystyy hyvin perustelemaan eriäviä

mielipiteitään. (Hofstede 1 991, 61-63.)

Suomessa puolestaan Talib on pohtinut kulttuurisia eroja, joilla on vaikutus-

ta opetuksen suunnitteluun. Tällaisia eroja ovat esimerkiksi aikakäsitys jois-

sain kulttuureissa. Suomalaisessa yhteiskunnassa aikakäsitys on lineaari-

nen ja asiat, kuten koulutyö halutaan hoitaa tarkalleen kellosta mitattavan

aikajakson kuluessa. Kiinnostuksenkohteet ovat selkeästi tulevaisuudessa'

Syklisellä aikakäsityksellä puolestaan tarkoitetaan tapahtumia, jotka toistu-

vat sukupolvesta toiseen. Menneisyys on merkitsevä ja tulevaisuus on tun-

tematon. Aikaa ei pidetä erillisenä ulottuvuutena. (Talib 1999, 5.)

Monikulttuurisen koulun arjessa kohtaavat paitsi erilaiset ihmiset myös eri-

laiset toimintakulttuurit ja tavat. Yhteisen kielen puute, tyylit, tavat ja tottu-

mukset ja jopa arvojärjestelmät voivat aiheuttaa kitkaa päivittäisessä yhteis-

työssä. Jotta kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen häiriötekijöihin voidaan

puuttua, on tärkeää tietää, millaisissa kysymyksissä ongelmia ilmenee. (Pit-

känen & Atjonen 2002,35.)

Koska tavat ja tottumukset ovat itsestäänselvyyksiä, tarvitaan kulttuurista it-

setuntemusta. Liebkindin mukaan eri ihmiset kokevat kulttuurisen identitee-

tin eri tavoin, sillä ihmiset samaistuvat etnisiin ryhmiin eri perustein. Jollekin

kieli toimii oman etnisyyden perustana, kun taas toiselle kansallisuus on

oman etnisyyden tunnus. Useimmat etnisen ryhmän jäsenet tuntevat pol-

veutuvansa samoista juurista. (Liebkind 1994,23.) Oman kulttuurin ja kielen

tiedostaminen ensiarvoista uuden kulttuurin omaksumisessa ja ymmärtämi-

sessä. Mitä enemmän ihminen kuulee omaa kieltään ja saa kokea kulttuuri-

aan ympärillään, sitä enemmän hän saa vahvistusta omalle kulttuuri-

identiteetilleen. Kulttuurivähemmistön kohdalla tämä ei kuitenkaan ole itses-



I4

tään selvää. Mikäli vähemmistön jäsenet suhtautuvat myönteisesti omaan

kulttuuriinsa haluten säilyttää sitä, he ilmaisevat tarpeen saada vahvistusta

kulttuurilleen ja toivovat tämän tarpeen tyydyttämistä. Vähemmistökulttuurin

edustajat voivat perustaa uudessa kotimaassaan tukiryhmän edesautta-

maan sopeutumista. (Liebkind 1988, 58-59,)

Skuttnabb-Kangas näkee äidinkielellä olevan erittäin tärkeä merkitys vieraa-

seen kulttuuriin sopeutumisessa ja oman kulttuurin ylläpitämisessä, Uuden

kielen oppiminen on vaikeaa, jos oman äidinkielen kehitys on puutteellinen.

Kulttuurista puhuttaessa täytyy aina puhua myös kulttuurien kohtaamisesta.

Kulttuurien kohdatessa ihmisten on vaikea ymmärtää toisten kulttuurien ar-

voja, kohteliaisuuskäsityksiä, tapoja ja uskomuksia. Toisen ryhmän tapojen

hyväksyminen ja kunnioittaminen edellyttää sen kulttuuriin ja historiaan pe-

rehtymistä. (Skutnabb-Kangas 1986, 149-159.)

Kun tietää tarpeeksi toisista kulttuureista, voi myös alkaa ymmärtää niitä pa-

remmin. Ymmärtämistä seuraa kunnioitus, Samalla on mahdollista oppia ar-

vostamaan syvemmin myös omaa kulttuuria. ltse olen huomannut vasta ol-

lessani ulkomailla, kuinka tärkeä oma kulttuurini minulle on.
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3.2 Akkulturaatio

Tavat ja tottumukset ovat kulttuurisia itsestäänselvyyksiä enemmän tai vä-

hemmän tiedostamattomia ja automatisoituneita, sillä ne on opittu primääri

kasvatuksessa. Tästä voidaan käyttää myös käsitettä enkulturaafio. Enkul-

turaatioprosessissa yksilö oppii oman yhteisönsä näkemyksen siitä, mikä on

sallittua ja mikä kiellettyä. Tämä prosessi on meille kaikille tuttu. ltse olem-

me jokainen läpikäyneet kulttuuriin kasvamisen prosessin, missä meille on

opetettu "oikeita tapoja", jotka taas puolestaan ohjaavat meitä "käyttäyty-

mään oikein", siis kulttuurille ominaisella tavalla. (Hofstede 1991 , 207 .)

Mikäli siirrytään maasta toiseen joudutaan opettelemaan uudenlaisia kult-

tuurisia käytäntojä. Tämä edellyttää paitsi uuden oppimista myös vanhojen

toimintamallien (poisoppimista). Tällaisen sosiokulttuurisen sopeutumisen

prosessista käytetään nimitystä akkulturaatio. Akkulturaatio se prosessi,

jonka maahanmuuttaja käy uudessa maassa läpi. Akkulturaatio on ylei-

semmin toisen kulttuurin elementtien omaksuminen tai sulauttaminen

omaan. Akkulturaatio on uuden kulttuurin tiedostamista ja jopa tietoista

opettelua. (Berry 1989, 201-210.)

Pitkällä aikavälillä voidaan tarkastella eri akkulturaation vaiheita. Ensimmäi-

sessä vaiheessa maahanmuuttaja tavoittelee yhdenmukaisuutta valtakult-

tuurin kanssa, ja oma kulttuuri jää pienempään arvoon. Toista vaihetta lei-

maa ristiriitaisuus, valtakulttuuriin suhtaudutaan kriittisesti kuten omaankin,

jota saattaa seurata valtakulttuurin vastustaminen ja keskittyminen omaan

kulttuuriin. Neljättä vaihetta leimaa itsetutkiskelu, jolloin maahanmuuttaja

suhteuttaa omaa kulttuuriaan valtakulttuuriin. Viimeisessä vaiheessa hän

näkee molempien kulttuurien hyvät ja huonot puolet ja pystyy arvostamaan

molempia. Yleensä kuitenkaan akkulturaatio ei ole suoraviivainen prosessi

kohti kehittyneempää sopeutumista, vaan se kohtaa esteitä ja takaumia.

Yksilö voi myös joilla elämän alueilla olla sopeutunut hyvin, toisilla taas ei

lainkaan. (Hofstede 1 991, 209-212.)
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Kuvio 1 . Akkulturaatiomalli

Berry on muotoillut nelivaiheisin akkulturaatiomallin kuvaamaan akkulturaa-

tioprosessin onnistumista tai epäonnistumista, Päätekijöitä tai suuntautu-

misvaihtoehtoja on kaksi: haluaako pitää yllä omaa kulttuurista identiteetti-

ään vai olla enemmän tekemisissä muiden kulttuurien edustajien kanssa,

Tavoiteltavin vaihtoehto on integraatio, jolloin maahanmuuttaja säilyttää

oman kulttuurisen ja etnisen identiteettinsä mutta sopeutuu myös uuden yh-

teiskunnan kulttuuriin tuntematta tästä ristiriitaa. Maahanmuuttaja hyväksyy

valtakulttuurin mutta pitää omaa etnistä kulttuuriaan sitä parempana, ja et-

ninen identiteetti koetaan henkisenä pääomana ja voimanlähteenä. lnteg-

raation onnistumiseen vaikuttaa vastaanottavan maan suvaitsevaisuus.

(Berry 1989, 211.)

Usein vallalla ollut siirtolaisuuspolitiikan muoto tähtää siirtolaisen assimilaa-

tiooon, jolloin maahanmuuttaja ei säilytä omaa kulttuuriaan vaan menettää

alkuperäisen kulttuurisen identiteettinsä ja sulautuu valtaväestöön. Yleensä

assimilaatio on mahdollista vasta kolmannessa siirtolaispolvessa. Epäonnis-

tunut akkulturaatio johtaa isolaatioon tai separaatioon, jolloin maahanmuut-

taja eristyy uudesta yhteiskunnasta, suhtautuu siihen vihamielisesti, vaalii

oman etnisen taustansa arvomaailmaa ja pidättäytyy "omiensa" parissa.

Integraatío
LunneLaan erifaisia
kulttuurej a
on oikeus kuulua
kul-ttuuriseen ryhmään
val-taku]ttuuri antaa
]uvan kuul-ua
on hyväksytt.ävää o11a
eril-ainen

Assimilaatío
sufautuminen
hylätään oma
kulttuuri ja
omaksutaan

enemmi stökulttuuri

Separaatio
- oma kulttuuri tärkeä,
mutta ei pidetä yhteyttä
muihin kulttuureihin

MarginaLisaatío
ryhmäl1ä ei ole kykyä
ylläpitää omaa identi-
teettiään
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Huonoin akkulturaation tulos on marginalisaatio, jolloin maahanmuuttaja

syrjäytyy sekä valtakulttuurista että omasta viiteryhmästään. Tämä saattaa

johtua yhteiskunnallisesta syrjinnästä, joka estää maahanmuuttajaa toteut-

tamasta omia projektejaan. Akkulturaatiomallit saattavat samalla henkilöllä

vaihdella tilassa ja ajassa, niin että maahanmuuttaja on esimerkiksi työs-

sään assimiloitunut, harrastuksissaan integroitunut ja kotonaan separoitu-

nut. (Berry 1989, 212.)
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3.3 Maahanmuuttajien sopeutuminen

Kasvatuksen kautta on mahdollista vaikuttaa rasisminvastaisiin asenteisiin.

Erityisesti tässä ollaan vahvoilla, kun kasvatuksen kohteena ovat lapset. Ai-

kuisen rasistisia asenteita on vaikea muuttaa, mutta lapset voivat sen sijaan

muuttua. Tämä käsitys asettaa koulujen monikulttuuriselle kasvatukselle

haasteensa: Onko kouluilla monikulttuurisen kasvatuksen keinoin mahdolli-

suus asenteiltaan suvaitsevamman yhteisku nnan rakentam iseen?

Koulun johdon ja opettajien asenteilla on keskeinen vaikutus koulun moni-

kulttuuriseen ilmapiiriin ja maahanmuuttajiin kohdistuviin odotuksiin. Jos

opettajat ovat suvaitsevaisia, pystyvät he näkemään ja ymmärtämään eri

kohteliaisuuskäsitysten hyvät puolet ja niin syntyy vuorovaikutustilanne, jos-

sa molemmat oppivat toisiltaan. (Matinheikki-Kokko 1999, 1 1 .)

Liebkindin ja Jasinskaja-Lahden tutkimuksen perusteella maahanmuutta-

januorten hyvinvointiin vaikuttaa ensisijaisesti kolme tekijää. Ensinnäkin syr-

jintäkokemukset ennustavat parhaiten nuorten maahanmuuttajien hyvin-

voinnin puuttumista ja ne lisäävät kaikkein eniten maahanmuuttajien stres-

sioireita, Syrjintäkokemuksilla on merkitystä myös maahanmuuttajaoppilai-

den kouluun sopeutumisessa. Mitä enemmän nuoret joutuvat kärsimään

syrjinnästä, sitä enemmän he kokevat tutkijoiden mukaan stressiä. (Liebkind

ja Jasinskaja-Lahti 2000, 116-117 ja 138-147.)

Toiseksi hyvinvointiin vaikuttaa nuorten vanhemmiltaan, varsinkin isältään,

saama tuki ja ymmärrys, sekä heidän vanhempiansa kohtaan tuntema ar-

vostus. Siksi on tärkeää, että opettaja tukee kotoa saatua kasvatusta, eikä

näin ollen käännä lasta vanhempiaan vastaan. Jos vanhempien tuki puut-

tuu, se lisää heidän stressioireitaan. Myös kouluun sopeutumisessa maa-

hanmuuttajalasten kotoa saama tuki vaikuttaa positiivisesti. Vaikka maa-

hanmuuttajatytöt sopeutuvat kouluun poikia paremmin, eivät he tutkimuksen

mukaan saa yhtä paljon kannustusta kotoaan kuin pojat. Myös opettajalta
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saatu tuki vaikuttaa positiivisesti maahanmuuttajaoppilaiden koulumenes-

tykseen. Maahanmuuttajaoppilaiden koulumenestys on parempi, jos he ko-

kevat opettajan uskovan ja luottavan heidän menestykseensä. (Liebkind ja

Jasinskaja- Lahti 2000, 142-144.)

Kolmanneksi maahanmuuttajanuorten suomenkielen taito parantaa heidän

hyvinvointiaan ja itsetuntoaan uudessa kotimaassa. Maahanmuuttajaryhmi-

en välillä ei tutkijoiden mukaan ollut eroa koulusopeutumisessa. (Liebkind ja

Jasinskaja-Lahti 2000, 142-144.) Toisaalta Mikkola ja Heinon tutkimukses-

sa maahanmuuttajien etnisellä taustalla oli merkitystä heidän koulusopeu-

tumisensa kannalta. Ensinnäkin heidän mukaansa kulttuurisen ja maantie-

teellisen läheisyyden yhteys ongelmien määrään on selvästi havaittavissa.

Venäjän ja Viron maahanmuuttajaoppilailla ei ole paljon ongelmia. Sen si-

jaan tutkimuksen perusteella oppilaan on todennäköisesti helpompi sopeu-

tua suomalaiseen kulttuuriin, jos hänen oma lähtökulttuurinsa ei ole tun-

neilmaisultaan ratkaisevasti suomalaista kulttuuria avoimempi tai lämmin-

henkisempi. (Mikkola ja Heinol 997, 277-280.)

Tutkimustulokset osoittavat, että hallitsevien kulttuuriryhmien lapset menes-

tyvät koulussa keskimäärin paremmin kuin etnisiin ja kulttuurisiin vähemmis-

töihin kuuluvat oppilaat. Opettajilla on keskeinen rooli vähemmistöryhmien

koulumenestyksessä ja kouluun sopeuttamisessa. (Miettinen & Pitkänen

1999,7.)
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4 Opettaja tapakasvattajana monikulttuur¡sessa työ-

ympäristössä

4.1 T apakasvatus kouluissa

Tapakasvatus kouluissa varustaa oppilaat sellaisin tiedoin ja taidoin, jotta he

voivat luontevasti ja muut ihmiset huomioon ottaen elää arkipäivää ja juhlaa.

Oppilaille tarjotaan tietoa yleisistä ja erityisistä käyttäytymisnormeista, ikään

kuin malleja siitä, miten tulee käyttäytyä. Sivistynyt ihminen on huomaavai-

nen toisia ihmisiä kohtaan, omaa hyvät käytöstavat ja osaa huolehtia itses-

tään ja elinympäristöstään. Hän toimii luontevasti sosiaalisissa tilanteissa.

Tietojensa ja kokemuksiensa perusteella hän kykenee sopeutumaan myös

uusiin ja outoihin tilanteisiin. Hän on suvaitsevainen ja avoin erilaisuutta

kohtaan. Käytöstavat ovat käyntikortti, joka avaa tai on avaamatta ovia. Ta-

pakulttuurin oppiminen on osa ihmiseksi kasvamista, joka antaa aineksia

suomalaiseen ja kulttuurienväliseen elämään. lPOPS 1994, '15.)

Opetussuunnitelman perusteista nousee myös selvästi esille kaksi monikult-

tuurisen kasvatuksen aluetta. Ensinnäkin se korostaa kulttuurin tuntemuk-

sen merkitystä positiivisen identiteetin kehityksessä. Tätä käsitystä tukevat

myös monikulttuurisuutta pohtineiden tutkijoiden näkemykset siitä, että vah-

va oman kulttuurin tuntemus auttaa ymmärtämään toisia kulttuureja, (Skut-

nabb-Kangas 1989; Kaikkonen 1999.) Toiseksi erityisesti uudesta kokeilus-

sa olevasta opetussuunnitelman perusteissa korostetaan maahanmuuttaja-

oppilaan integroitumista suomalaiseen kouluun ja yhteiskuntaan. Maahan-

mu uttajaoppi laan toivotaan omaksuvan suomalaisen kou lun ja yhteiskunnan

tapoja ja kieli samalla säilyttäen ja ylläpitäen omaa kulttuuriperintöään ja är-

dinkieltään. IPOPS 2003,17 .)

Koivukoski viittaa tutkimuksessaan Liebkindin ja McAlisterin näkemyksiin,

joiden mukaan koululaisten asenteita pystytään muokkaamaan myönteisten

roolimallien ja heitä tukevien mielipidejohtajien vahvistamiseen perustuvalla
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interventiomenetelmällä. Tässä opettajan rooli nousee korostuneesti esille,

Opettajat ovat koulussa oppilaiden lisäksi ainoita henkilöitä, joilla on mah-

dollisuus vaikuttaa suomalais- ja ulkomaalaisoppilaiden välisten kontaktien

laatuun. "Pienryhmissä syntyvät asennemuutokset ovat voimakkaita, mutta

koskevat vain ryhmän jäseniä. Käyttämällä vahvistuksena joukkotiedotusta,

esimerkiksi painettuja lehtisiä tai televisiotiedotusta, myönteistä roolimallia

voidaan levittää paljon laajemmalle, samalla kun niin sanotut tukihenkilöt

toimivat kentällä kohteiden lähellä," (Koivukoski 1998, 76.)

Oppilaille tarjotaan tietoa yleisistä ja erityisistä käyttäytymisnormeista, ikään

kuin malleja siitä, miten tulee käyttäytyä. Sivistynyt ihminen on huomaavai-

nen toisia ihmisiä kohtaan, omaa hyvät käytöstavat ja osaa huolehtia itses-

tään ja elinympäristöstään. Hän toimii luontevasti sosiaalisissa tilanteissa.

Tietojensa ja kokemuksiensa perusteella hän kykenee sopeutumaan myös

uusiin ja outoihin tilanteisiin. Hän on suvaitsevainen ja avoin erilaisuutta

kohtaan. Käytöstavat ovat käyntikortti, joka avaa tai on avaamatta ovia. Ta-

pakulttuurin oppiminen on osa ihmiseksi kasvamista, joka antaa aineksia

suomalaiseen ja kulttuurienväliseen elämään. 1POPS 1994, 15.)

Tapakasvatusta on koulupäivän jokainen hetki. Koulussa työskentelevät

opettajat antavat käyttäytymismalleja oppilaille, tietoisesti tai tiedostamatta -

tapakasvatus perustuu paljolti mallioppimiseen. Oppilaat saavat myös pa-

lautetta käytöksestään. Oppiaineista ympäristö- ja luonnontiedossa, uskon-

nossa, elämänkatsomustiedossa, äidinkielessä, historiassa ja liikunnassa

tapakasvatus on esillä myös tiedollisena aineksena. Koulussa opetetaan

lapsia huolehtimaan omasta oppimisestaan ja tehtävistään. Koti ja koko

kasvuympäristö vaikuttavat merkittävästi lasten ja nuorten käyttäytymiskult-

tuuriin. Tapakasvatuksen kivijalka ja tukirakenteet luodaan kotona. TPOPS

1994, 12.)

Tapakasvatuksen tulisi pohjautua pluralismiin. Pluralismin tavoitteista lähte-

vä kasvatus tähtää tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin ja kulttuurisen erilaisuu-

den hyväksymiseen molemminpuolisen suvaitsevaisuuden hengessä. Moni-

kulttuurisessa luokassa työskentelevälle opettajalle tämä asettaa monenlai-
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sia haasteita. Opettajalla tulisi olla monipuolista kulttuurintuntemusta myös

ymmärtävä ja suvaitseva mielenlaatu sekä rajaton määrä kärsivällisyyttä.

Siksi monikulttuurisen ryhmän kasvatuksessa tarvitaan käytännössä eriyttä-

viä tukitoimia, jotka auttavat maahanmuuttajaoppilaita kotoutumaan suoma-

laiseen yhteiskuntaan oma kieli- ja kulttuuritaustansa säilyttäen. Ympärillä

oleva todellisuus on pluralismin myötä tullut pohjattoman moniarvoiseksi.

Kuitenkin yhteinen arvo- ja normi perusta on koulussa oltava. (Miettinen &

Pitkänen 1999, 6.) Erityisen tärkeää tässä tutkimuksessa onkin tutkia, että

missä pohjoiskarjalaiset opettajat vetävät sen rajan, mikä koskee toisen

kulttuurin kunnioittamista ja omien oikeaksi katsottujen toimintamallien to-

teuttamista. Tämä tulee nimenomaan esille opettajien ongelmanratkaisu va-

linnoissa, koska opetustyön haasteena onkin didaktiikka, jossa oppilaita ei

kohdella samalla tavalla vaan eri tavoin. (Miettinen & Pitkänen 1999,6.)

Monikulttuurisuus vaatii erityisesti koululta sitä edistäviä säädöksiä ja toi-

menpiteitä ja toisaalta yksilöiltä vuorovaikutusta, tutustumista, tietoa toisesta

sekä molemminpuolista ymmärtämystä. Tässä tutkimuksessa monikulttuuri-

suutta tarkastellaan erityisesti kasvatuksen ja kohteliaisuuskäsitysten näkö-

kulmasta. Sitä voidaan pitää jokaisen koulun kasvatustavoitteena, joka pitää

sisällään kulttuurisen tasa-arvon ja yhteisymmärryksen sekä eri ryhmien vä-

lisen vuorovaikutuksen tavoitteet. Opettajan täytyy myös ottaa huomioon

lapsen vanhempien näkemys kasvatuksesta, joka on heille yhtä kulttuu-

risidonnainen kuin meille oma näkemyksemme kasvatuksesta.
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4.2 Viestinnän merkitys monikulttuurisessa opetuksessa

Toimessani pari vuotta opettajana huomasin kaiken viestimisen olevan en-

siarvoisen tärkeää. Viestinnän avulla luon kontaktia ja ilmaisen kuinka tär-

keänä koen oppilaani. Jokainen poiskävely, luokse kävely, hymyily ym. ko-

rostuu erityisesti opettajan työssä.

Tehokkaassa viestinnässä sanoman vastaanottaja tulkitsee sen, siten kuin

viestijä on sanoman tarkoittanut. Tämä ei kuitenkaan toteudu aina edes sil-

loin, kun molemmat osapuolet käyttävät samaa kieltä ja heillä on yhteinen

lapsena omaksuttu kulttuuritausta. Sanaton viestintä on vähintäänkin yhtä

tärkeää kommunikointitilanteessa kuin varsinaiset lauseet, Tutkimuksien

mukaan jopa viisikymmentäviisi prosenttia vuorovaikutuksestamme perus-

tuu sanattomaan viestintään. Sanattomiksi viesteiksi yleensä luetellaan kas-

vojen ilmeet, katsekontaktit, eleet, liikkeet, kosketukset ja fyysinen etäisyys.

(Cools, Kahla & Tuominen 1998, 34.) Opettajalle sanaton viestintä monikult-

tuurisessa opetuksessa on erityisen tärkeää, jotta kommunikointi maahan-

muuttajien kanssa toimisi tarkoituksenm ukaisesti,

Kasvojen ilmeet voivat ratkaisevasti muuttaa sanotun viestimme merkityk-

sen. llmeet kuvastavat tuntemuksiamme, niistä heijastavat helposti esimer-

kiksi ilo, suru ja kyllästyneisyys. Katsekontakti on erittäin tärkeä kaikessa

kommunikaatiossa, eritoten opettaja-oppilassuhteessa. Katsekontakti kuu-

luu luontevaan kommunikaatioon, jolloin puhuteltava henkilö tuntee puheen

kohdistuvan juuri häneen, Vain harvoissa tapauksissa tulee katsekontaktin

suhteen olla varovainen. Esimerkiksi muslimikulttuurissa miesten ja naisten

katsekontakteja tulee välttää. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö nais-

opettaja voisi katsoa islamilaisen oppilaansa isää puhuessaan tämän kans-

sa, vain katsekontaktin turhaa pitkittämistä tulee välttää. (Cools, Kahla &

Tuominen 1998, 34.)

Meille tutut käsimerkit voivat tarkoittaa maahanmuuttajaoppilaille jotain ihan

muuta. Tyypillinen esimerkki, jonka merkitys vaihtelee kulttuureittain, on
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peukalon ja etusormen kärkien liittäminen yhteen ympyräksi, niin sanotuksi

Ok-merkiksi. Useimmissa länsimaissa tähän eleeseen liittyy positiivinen

merkitys siitä, että kaikki on hallinnassa. Kuitenkin esimerkiksi Ranskassa

tällä merkillä ilmaistaan toiselle, että hän on täysi nolla. Brasiliassa sitä taas

käytetään törkeänä seksuaalisena viestinä. (Cools, Kahla & Tuominen

1998,44.)

Toimiessani (1999-2000) vuoden verran Mikronesiassa toisen luokan opet-

tajana kysyin kerran yhdeltä eturivissä istuvalta tytöltä, että oletko jo tehnyt

kaikki tehtäväsi. Edessä istuva lapsi ei sanonut mitään, kohotti vain kulma-

karvojaan. Kysyin uudestaan, tyttö kohotti jälleen vain kulmakarvojaan. Lo-

pulta kysyin, ymmärrätkö sinä ollenkaan minua. Tyttö kohautti jälleen kul-

makarvojaan, eikä sanonut sanaakaan. Alussa en edes huomannut kulma-

karvojen kohotusta, ihmettelin vain miksi tyttö ei sano mitään. Onneksi jos-

sain vaiheessa tajusin, että kulmakarvojen kohotus tarkoittaa kyllä.
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4.3 Monikulttuurisuus lisää haasteita kouluyhteisössä

Kouluissa monikulttuurisuus toimii osana kouluyhteisöä, Koulut ovat joutu-

neet hyvin nopeasti vastaamaan monikulttuurisuuden tuomaan haastee-

seen. Kouluissa eri kulttuureista tulevien lasten opettajat joutuvat työssään

kohtaamaan päivittäin tilanteita, joissa eri kulttuurien ja katsomusten tunte-

mus auttaa heitä selvittämään arkipäivän ongelmatilanteet avoimestija ta-

valla, joka kunnioittaa kaikkien oppilaiden vakaumusta. Eri kulttuureista tu-

levat lapset ovat pakottaneet opettajat miettimään ja tarkistamaan omia toi-

mintastrategioitaan sekä opetussuunnitelmiaan. Opettajien sekä oppilaiden

asennoituminen maahanmuuttajia kohtaan on ratkaisevaa koko kouluyhtei-

sön hyvinvoinnin kannalta

4.3.1 Opettajan mon¡kulttuurinen kompetenssi

Monikulttuurisen opettajan kompetenssiin kuuluu ensinnäkin tietoisuus

maahanmu uttajan taustan vaikutuksista vuorovaikutukseen ja oppim istilan-

teisiin. Toiseksi siihen liittyy opettajan kulttuurinen tietoisuus, jonka kautta

hän pystyy tiedostamaan oman ja vieraan kulttuurin kohteliaisuuskäsitysten

eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä. Kolmanneksi siihen liittyy taito vastata toi-

sesta kulttuurista tulevan koulutustarpeisiin asianmukaisesti. (Matinheikki-

Kokko 1999,12.)

Näyttäisi siltä, että opettajien oman monikulttuurisen identiteetin muodosta-

minen (vrt, Kaikkonen 1999, 27) olisi edellytys toisten kulttuurien ja niiden

erilaisuuden ymmärtämisessä. Opettajien tulisi tulla tietoisiksi niistä auto-

maatioista, joilla suomalaisessa kulttuurissa reagoidaan vuorovaikutukses-

sa. Vasta tämän tietoisuuden myötä opettajan on mahdollista tunnistaa ja

oppia toiseen kulttuuriin liittyviä vastaavia automaatioita ja näin ymmärtää

maahanmuuttajaoppilaan kohteliaisuuskäsityksiä. Talib kiteyttää tämän kä-

sityksen seuraavasti: "Vain itsensä kohdannut ihminen voi kohdata toisen

ihmisen" (Talib 1999, 224).
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Koivukoski viittaa tutkimuksessaan Liebkindin ja McAlisterin näkemyksiin,

joiden mukaan koululaisten asenteita pystytään muokkaamaan myönteisten

roolimallien ja heitä tukevien mielipidejohtajien vahvistamiseen perustuvalla

interventiomenetelmällä. Tässä opettajan rooli nousee korostuneesti esille.

Opettajat ovat koulussa oppilaiden lisäksi ainoita henkilöitä, joilla on mah-

dollisuus vaikuttaa suomalais- ja ulkomaalaisoppilaiden välisten kontaktien

laatuun. "Pienryhmissä syntyvät asennemuutokset ovat voimakkaita, mutta

koskevat vain ryhmän jäseniä. Käyttämällä vahvistuksena joukkotiedotusta,

esimerkiksi painettuja lehtisiä tai televisiotíedotusta, myönteistä roolimallia

voidaan levittää paljon laajemmalle, samalla kun niin sanotut tukihenkilöt

toimivat kentällä kohteiden lähellä." (Liebkind ja McAlister 1999.)

Monikulttuurisen kasvatus- ja opetustyön tulee huomioida maahanmuuttaja-

oppilaiden kulttuuritausta. Se vaatii opettajalta oppilaiden yksilöllistä huomi-

oimista. Jotta opettaja voisi ottaa erilaiset kulttuuritaustat huomioon, tämän

tulee olla tietoinen myös omasta kulttuuristaan ja sen kohteliaisuus- ja kas-

vatuskäsityksistä sekä kommunikaatiotavoista. Monikulttuurista kasvatus-

työtä tekevältä opettajalta vaaditaan oman ihmiskäsityksen tutkiskelua ja

oman monikulttuurisen identiteetin tiedostamista. Kaikissa kulttuureissahan

arvostetaan oikeudenmukaisuutta ja ihmisarvoista kohtelua. Opettaja voi

keskustella näistä kaikille yhteisistä ja myös erilaisista arvoista yhdessä op-

pilaiden kanssa pyrkien löytämään yhteisiä monikulttuurisia käsityksiä.

(Koppinen 1999, 145.) Kodin ja koulun välinen yhteistyö on myös erittäin

tärkeää, Edellytyksenä hyvälle vuorovaikutukselle on, että molemmat ym-

märtävät samaa kieltä. Tai opettajalla on tulkki käytettävissä.

Lairio, Puukari ja Varis katsovat, että maahanmuuttajien ohjauksesta tarvi-

taan lisää tietoa. Täydennyskoulutuksen lisäksi keskustelut toisista kulttuu-

reista tulevien opettajien kanssa ovat tärkeitä tietolähteitä. Myös opetus-

suunnitelmatyö yhdessä toisten opettajien kanssa auttaa opettajayhteisöjä

tarkistamaan ja muokkaamaan monikulttuurista kasvatusta oppilaiden tar-

peita mahdollisimman hyvin vastaavaksi ja suvaitsevaisuutta lisääväksi.

(Lairio, Puukarija Varis 1999.)
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4.3.2 Opettajien ja suomalaisoppilaiden suhtautuminen

eri kulttuureista tuleviin oppilaisiin

Suomalaisten asennoituminen maahanmuuttajia kohtaan on torjuvampaa

silloin, kun maahanmuuttajat tulevat kaukaisista kulttuureista ja ovat ihonvä-

riltään, kohteliaisuuskäsityksiltään, käyttäytymiseltään ja uskonnoltaan sel-

västi suomalaisesta valtaväestöstä poikkeavia. Kontaktilla katsotaan olevan

positiivinen vaikutus suomalaisten asenteisiin maahanmuuttajia kohtaan.

(Jaakkola 1999, 54.) Koivukoski katsoo, että suomalaisoppilaiden maahan-

muuttajakontaktien määrä selittää vain osittain heidän suhtautumistaan

maahanmuuttajiin. Hänen mukaansa pelkkä suomalaisoppilaiden ja ulko-

maalaisoppilaiden välinen vuorovaikutus ja kontaktien lisääminen ei pysty

takaamaan suvaitsevaisuuden lisääntymistä. Sillä saattaa olla jopa negatii-

vinen vaikutus asenteisiin, varsinkin jos kohteliaisuuskäsitykset törmäävät

toisiaan vastaan. Sen sijaan ulkomaalaiskontaktien laadulla ja vapaaehtoi-

suudella on Koivukosken mukaan merkitystä maahanmuuttaja-asenteisiin.

(Koivukoski 1 998, 80-BB,)

Suomalaisten tyttöoppilaiden ulkomaalaisasenteet ovat selvästi poikaoppi-

laiden ulkomaalaisasenteita myönteisempiä riippumatta koulun ulkomaalais-

ten määrästä. Sukupuolen lisäksi Koivukoski, kuten Jaakkolakin, mainitsee

myös oppilaiden kotitaustan sosioekonomisella asemalla olevan vaikutusta

suomalaisoppilaiden ulkomaalaisasenteisiin. Korkeammin koulutettujen

vanhempien lasten asenteet ovat yleensä muita positiivisempia. (Koivukoski

1998, 90; Jaakkola 1999, 56.)

Talib on tutkinut opettajien uskomuksia maahanmuuttajaoppilaita kohtaan.

Opettajat kokevat oman kulttuuriin liittyvän oppilaantuntemuksensa ja val-

miutensa toimia maahanmuuttajaoppilaiden kanssa puutteellisiksi, Opettaji-

en on Talibin mukaan vaikeaa ymmärtää oppilaiden ominaisuuksien, lais-

kuuden, myöhästelyn tai häiriköinnin olevan yhteydessä oppilaan kulttuuri-

seen ja sosiaaliseen todellisuuteen, jossa hän elää. opettajat eivät myös-

kään pidä omaa rooliaan maahanmuuttajaoppilaiden koulumenestystä ja
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sopeutumista edistävänä tekijänä, vaikka uskovatkin asenteidensa vaikutta-

van myönteisesti koulumenestykseen. Hän viestittääkin näitä asenteita ja

uskomuksiaan joskus enemmän ja joskus vähemmän hienovaraisesti, jolloin

itsetunnoltaan herkempi maahanmuuttajaoppilas aistii nämä viestit hyvinkin

tarkasti, Esimerkiksi opettajan epäusko maahanmuuttajaoppilaan menesty-

misestä saattaa johtaa vähempiin vaatimuksiin ja vähempään opettamiseen.

(Talib 1999, 143.)

Kukkamaan näkemykset ovat yhteneviä Talibin kanssa. Hänen mukaansa

opettajilla on varsin vähän teoreettista tietoa monikulttuurisesta kasvatuk-

sesta, vaikka kouluissa yleensä onkin huomattavan paljon oppilaita eri kult-

tuureista. Opettajilta puuttuu niin ikään näkemys monikulttuurisuuskasva-

tuksesta kokonaisvaltaisena periaatteena, joka integroituu kaikkeen koulus-

sa tapahtuvaan toimintaan. Opettajat tuntuvat osallistuvan varsin vähän

monikulttuuriseen täydennyskoulutukseen. (Kukkamaa 1 ggg, s2. ) opettajat

ammattiryhmänä ovat varsin suvaitsevaisia verrattuna maan keskiarvoihin.

Suvaitsevuus ilmenee suhtautumisessa maahanm uuttajien vastaanottoon ja

heidän oikeuksiinsa suomalaisessa yhteiskunnassa. Sarkkisen mukaan yli

puolet opettajista olisi valmiita vastaanottamaan pakolaisia tämänhetkistä

enemmän. Opettajat kannattivat myös maahanmuuttajien (yli viisi vuotta

maassa asuneet) oikeutta osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ää-

nestämällä eduskuntavaaleissa. Opettajat pitävät muita ammattiryhmiä use-

ammin tiedotusvälineiden vaikutusta rasismin ylläpitämisessä ja stereotypi-

oiden muodostamisessa merkittävänä. (Sarkkinen 1 999, 1 21-123.)

Yhteiskunnassamme on syntynyt nopeasti laajeneva tarve ottaa huomioon

erilaiset etniset ja kulttuuriset ryhmät opetuksessa, Koulujen kansainvälisty-

essä tarvitaan koulutusta, jonka tavoitteena on lisätä vastuuta, ymmärrystä

ja tietoisuutta monikulttuurisuudesta, Opettajan työkenttä on kuin maailma

pienoiskoossa. Tämän vuoksi opettajien koulutuksessa olisikin otettava

huomioon se yhteiskunta ja oppilasaines, jonka tulevat opettajat työssään

kohtaavat. Monikulttuurisuus kuuluu yhä useamman opettajan arkipäivään.

Opettajankoulutuksella on näin ollen suuri merkitys ja vastuu yhteiskun-

tamme kehittämisessä kohti erilaisuutta hyväksyvää ja kunnioittavaa yhtei-
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söä. Sen vuoksi olisi taattava, että jokaisella opettajaksi valmistuvalla olisi

riittävästi monikulttuurista kompetenssia selviytyä työstään
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5 Tutkimusongelmat

Tässä tutkimuksessa valotetaan pohjoiskarjalaisten opettajien näkemyksiä

ja kokemuksia monikulttuurisen luokan tapakasvatuksesta. Tutkimuksella

haetaan vastausta seuraaviin tutkimusongelmiin:

Miten monikulttuurisuus näkyy koulun arjessa?

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla kulttuurista monimuotoisuutta ja mo-

niarvoisuutta kolmessa alakoulussa. Tutkimuksen kannalta onkin mielenkiin-

toista, miten monikulttuurinen opetus on järjestetty,

Miten erilaiset kulttuuriset käytännöt ja tavat vaikuttavat arjen

koulutyohön?

Monikulttuurisen tapakasvatukseen liittyvät läheisesti käytöstavat - ja mallit,

jotka ovat kotona opittuja asioita. Mielenkiintoista on tuoda esille maahan-

muuttajalasten tapoja opettajien kokemusten perusteella, Erittäin kiinnosta-

vaa on myös tutkia vuorovaikutusta eri kulttuureja edustavien oppilaiden vä-

lillä. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota maahanmuuttajien sopeutumi-

seen.

Onko opettajilla valmiuksia toimia monikultfuurisess a työssä?

Monikulttuurisessa opetuksessa täytyy ottaa huomioon eri kulttuurienväliset

arvot. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita mihin opettajat vetävät sen rajan,

mikä koskee toisen kulttuurin kunnioittamista ja omien oikeaksi katsottujen

toimintamallien toteuttamista? Tutkimuksessa on myös tarkoitus selvittää,

millaiset suhteet opettajilla on maahanmuuttajalasten vanhempiin? Toimiiko

molemminpuolinen kunnioitus? Millä tavalla kunnioitus eroaa suomalaislas-

ten vanhempiin verrattuna? Lisäksi kiinnitetään huomiota opettajien moni-
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kulttuurisuusasenteisiin. Tässä tutkimusongelmassa kiinnitetään myös

huomiota maahanmuuttajien sopeutumiseen.
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6 Tutkimusmenetelmä, kohde ja aineisto

6.1 Tutkimusmenetelmä

Tämä tutkimus on luonteeltaan laadullinen tutkimus. Tutkimukseen valittiin

laadullinen lähestymistapa, koska siinä haluttiin selvittää koulun monikult-

tuurisuutta kuvailevia arkipäivän kokemuksia ja käsityksiä. Tutkimuksessa

haluttiin pyrkiä kuvailemaan kolmen pohjoiskarjalaisen alakoulun kulttuurista

monimuotoisuutta, moniarvoisuutta ja opettajien valmiuksia monikulttuuri-

seen työhön. Laadullinen, kvalitatiivinen lähestymistapa mahdollistaa ilmiön

erilaisten, yllättävienkin, piirteiden kuvailemisen.

Monikulttuurinen kasvatus ja opetus ovat kasvatuksen sisältö varsin kirjava.

Tästä johtuen ilmiötä oli mielenkiintoista lähestyä induktiivisesti, välttäen ky-

symysten tarkkaa etukäteen rajaamista. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaa-

ran (2000) mukaan laadulliselle tutkimukselle on tunnusomaista kokonais-

valtaisuus tiedon hankinnassa. Laadullista tutkimusta suorittava tutkija

hankkii tietoja havainnoimalla tutkimustilannetta ja luottamalla keskustelui-

hin tutkittaviensa kanssa, Tutkija pyrkii paljastamaan odottamattomia seik-

koja, eikä niinkään testaamaan hypoteeseja. (Hirsjärvi, Remes ja sajavaara
2000, 165.)

Alasuutari katsoo, että laadullisen tutkimuksen ilmiöitä tarkastellaan usealta

kantilta ja jokaista itsestään selvää näkökulmaa problematisoidaan (Alasuu-

tari 1994,2841). Grönfors ei kuitenkaan ole nähnyt laadullista tutkimusta

pelkästään induktiivisena, vaan hänen mukaansa kvalitatiivinen tutkimus

käyttää hyväkseen sekä deduktiivista, että induktiivista logiikkaa, Kvalitatii-

vinen tutkija kerää mahdollisimman suuren määrän tietoa tieteenalasta lä-

hestyen tutkimusongelmaansa harkiten ja punniten sitä ennakkotietojensa

pohjalta. Tutkija varautuu kuitenkin siihen, että nämä ennakkotiedot eivät

ole täydellisiä ja riittäviä ja suhtautuu odottamattomiin löytöihin vakavasti.

Aineistosta nousevia löytojä heijastetaan asiasta aikaisemmin hankittuun

tietoon. (Grönfors 1982, 14S-1 55.)
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"Laadullisessa tutkimuksessa suositaan metodeja, joissa tutkittavien näkö-

kulmat ja "ääni" pääsevät esille" (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2000, 165).

Tässä tutkimuksessa kvalitatiivisena tutkimusmenetelmänä käytin teema-

haastattelua. Teemahaastattelulla tarkoitetaan Hirsjärven ja Hurmeen mu-

kaan puolistrukturoitua haastattelumenetelmää, jossa haastateltavien tiede-

tään kokeneen jonkin tietynkaltaisen tilanteen. Teemahaastattelua käyttävä

tutkijana olen selvittänyt alustavasti tutkittavaan ilmiöön liittyviä olennaisia

tekijöitä. Tämän selvityksen perusteella pyrin kehittämään haastattelurun-

gon, joka koostuu aiheeseen liittyvistä keskeisistä teemoista. Vaikka teema-

haastattelu sisältääkin kaikille haastateltaville yhteiset aihealueet, teemat,

jättää se tutkijalle vapauden selvittää jokaiselle haastateltavalle ominaisia

käsityksiä ja kokemuksia käsiteltävästä aiheesta. Teemahaastattelun runko

koostuu yleensä vain teemoista ja niihin liittyvistä alateemoista. Tutkija voi

ohjata keskustelua tutkittavan puheen mukaan siinä järjestyksessä, mikä

kulloiseenkin keskustelutilanteeseen sopii. Analyysivaihetta helpottaa kui-

tenkin se, että kaikissa haastatteluissa on käyty läpi samat asiat. (Hirsjärvi

ja Hurme 2000, 4748.)

Aloitin tämän tutkimuksen suorittamisen kulttuurien kohtaamiseen liittyviin

tutkimuksiin ja monikulttuurisesta kasvatus- ja opetustyöstä saatuihin koke-

muksiin perehtymällä. Monikulttuurisuuteen liittyvien teemojen kokoamises-

sa käytin hyväksi monikulttuurisuustutkijoita esimerkiksi Lessemia, Banksia,

Talibia, Pitkästä, Miettistä ja Atjosta, jotka kirjoittavat monikulttuuriselle tyy-

pillisistä ominaisuuksista, joita ovat muun muassa kulttuurinen monimuotoi-

suus, moniarvoisuus ja kulttu urienväl i nen tapakasvatus.

Haastattelurunkoa ennalta suunniteltaessa tutkijana oli otettava kohdejou-

kon homogeenisuus huomioon. Vaikka kaikilla kohdejoukon eri opettajilla

keskeiset teema-alueet olivat samat, suunnittelin keskustelua ohjaamaan

tarkoitetut apukysymykset suuntamaan keskustelua opettajien kokemusten

perusteella. (ks liite 1). Hirsjärven ja Hurmeen mukaan teemahaastattelussa

ei käytetä ennalta suunniteltuja tarkkoja kysymyksiä, vaan haastattelurun-

koon kirjataan vain keskeiset teema-alueet, joita haastattelija käyttää muisti-
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listanaan. Kuitenkin tässä tutkimuksessa haluttiin muotoilla haastattelurun-

gon teema-alueet kysymysmuotoon, jolloin varsin kokemattomana haastat-

telijana saatoin käyttää niitä tarvittaessa apunani. (Hirsjärvi ja Hurme 1988,

36.)

Haastattelurungon kysymyksiksi muodostuivat: Vaikuttavatko kulttuuriset

taustat lasten käytöksessä? Vaikuttavatko kulttuurierot auktoriteettiin kou-

lussa? Maahanmuuttajalasten vanhempien kunnioitus opettajaa kohtaan.

Alateemat muodostin yläteemoihin aikaisemmista tutkimuksista keräämäni

teoriataustan perusteella, Alateemat kirjasin kysymyksen muotoon. Luokan-

opettajien haastattelurunkoon liitin suoraan kysymyksiä ja kysymyksen osia

Talibin opettajien uskomuksia kartuttavan tutkimuksen teemahaastattelu-

rungosta. Nämä kysymykset ovat haastattelurungon kysymykset 1.1 ., 1.2.,

1 .3., 1 .4., 2.1 . )a 2.2. (Talib 1999, 274.) Nämä olivat tutkimuksen pääkysy-

myksiä, joka tarkentuivat tutkimuksen aikana seuraaviin tutkimusongelmiin:

Miten monikulttuurisuus näkyy koulun arjessa? Miten erilaiset kulttuuriset

käytännöt ja tavat vaikuttavat arjen koulutyöhön? Onko opettajilla valmiuksia

toimia monikulttuurisessa työssä?

Haastattelurungot testasin etukäteen. Koehaastattelun suoritin ystävilleni ja

ilmeni, että haastattelukysymykset, joihin oli mahdollista vastata lyhyin kyllä

tai ei - vastauksin, olivat kuvailevia kysymyksiä huomattavasti helpompia

ymmärtää. Näitä kysymyksiä tarkennettiin sitten kuvailevien "antaisitko esi-

merkin? perustelisitko? miksi? miltä se tuntuu?" - kysymysten avulla. (Hirs-

järvi ja Hurme 2000, 131 .)
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6.2 Tutkimuskohde

Kuten jo aiemmissa luvuissa on todettu, tämän tutkimuksen tarkoituksena

on kartuttaa kuuden opettajan käsityksiä ja kokemuksia monikulttuurisen pe-

rusopetusryhmän tapakasvatuksesta. Tästä syystä tutkimuksen kohteeksi

halusin valita koulun, jossa monikulttuurisuus on osa jokapäiväistä koulutyö-

tä ja jossa kulttuurienvälinen vuorovaikutus otetaan huomioon kasvatusta ja

opetusta suunniteltaessa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan on mah-

dollista valita kohdejoukko tarkoituksenmukaisesti tutkimuksen tarkoitusta

silmällä pitäen (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2000, 165).

Tämän tutkimuksen kohdejoukon valinnan suoritin seuraavien kriteerien pe-

rusteella: ensinnäkin tutkimuksen kohteeksi halusin löytää vain sellaisia

opettajia, jotka ovat opettaneet tai opettavat eri kulttuuritaustoja omaavia

maahanmuuttajaoppilaita, Seuraavaksi halusin löytää kaksi mukautetun

luokan opettajaa, joilla on erityisopettajan koulutus. Kolmanneksi tuntui mie-

lekkäältä haastatella myös tavallisia luokanopettajia, Vertailun vuoksi halut-

tiin vielä haastatella maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan luo-

kan opettajaa ja rehtoria, Opettajien valinnassa käytin apuna kolmen Poh-

joiskarjalaisen koulun rehtorin suosituksia, Näiden kriteerien perusteella löy-

sin kahdeksan opettajaa, joista satunnaisesti kuusi valittiin tutkimukseen

haastateltaviksi. Myös luokanopettajan halukkuus osallistua tutkimukseen

vaikutti ryhmän valintaan.

Tutkimuksen kohteina olleiden opettajien luokissa maahanmuuttajaoppilai-

den määrä vaihteli yhdestä aina kahdenteentoista. Lisäksi joillakin luokilla

oli käytettävissä tulkkeja ja kouluavustajia. Valmistavan opetuksen tarkoi-

tuksena on totutella maahanmuuttajaoppilaat suomalaiseen koulukulttuuriin

ja opetella suomenkieltä. Valmistavasta opetuksesta siirrytään harjoittelu-

vaiheen kautta "normaaliin" luokkaopetukseen noin vuoden kestävän jakson

jälkeen. Kaikilla oppilailla on mahdollista saada omankielistä opetusta. Myös

tukiopetusta järjestetään tarvittaessa tulkin avulla. Tutkimuksen kohdejou-

koksi halusin valita sellaisia opettajia, joilla on kokemusta pitkään maassa
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asuvista maahanmuuttajista ja sellaisia opettajia, joilla on kokemusta vasta

maahan muuttaneista. Opettajilla halusin myös olevan kokemusta mahdolli-

simman monta eri kulttuuria edustavista maahanmuuttajaoppilaista.

Tutkimuksen lopullisen kohdejoukon muodostivat rehtori, miesluokanopetta-

ja, na is luoka nopettaja, m ieserityisopettaja, na iserityisopettaja ja val m istavan

luokan opettaja. Raportointivaiheessa opettajista käytettiin seuraavia lyhen-

teitä:

rehtori = Rn

luokanopettaja (nainen) - On

luokanopettaja (mies) = Om

erityisopettaja (nainen) = En

erityisopettaja (mies) = Em

maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan luokan opettaja = Mn
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6.3 Aineiston keruu

Aloitin aineiston keruun tässä tutkimuksessa naiserityisopettajan haastatte-

lulla marraskuussa 2002. Seuraavana oli naisluokanopettajan haastattelu ja

viikon viimeisenä rehtorin haastattelu. Samalle päivälle en halunnut kahta

haastattelua kokemattomuuteni vuoksi. Seuraavalla viikolla oli haastattelu-

vuorossa miesluokanopettaja, valmistavan luokan opettaja ja mieserityis-

opettaja. Haastattelut suoritettiin klo 9-15 välisenä aikana opettajien omissa

luokissaan. Haastateltavien opettajien haluttiin olevan avoimia, mahdolli-

simman erilaisia kokemuksia omaavia opettajia. Opettajien haastattelut kes-

tivät 20-35 minuuttia. Haastattelutila oli yleensä rauhallinen, mikä auttoi

opettajia keskittymään lukuun ottamatta muutamia häiriötekijöitä. Haastatte-

lutilanteista pyrin luomaan mahdollisimman luontevia ja keskustelunomaisia,

Haastateltaville selitin keskustelun olevan luottamuksellinen, Keskusteluun

keskittyminen ja pidempien, pohtivien vastatusten tuottaminen vaihtelijonkin

verran eri haastateltavien kesken.
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6.4 Aineiston analysointi

Nauhoitin haastattelut ja sittemmin purin ne kirjoitetuksi tekstiksi. Aineistoa

kertyi näin yhteensä noin 40 sivua. Aineiston analyysin aloitin kuuntelemalla

nauhat useaan kertaan ja lukemalla haastattelutekstit läpi. Olen tarkastellut

opettajien kertomia asioita arkipäivän ilmiöinä taustateorian ja oman pohdin-

tani avulla, Pyrin aineistosta löytämään yhteyksiä ja eroavaisuuksia haasta-

teltavien kesken. Tutkimuksesta esiin nostettuja ilmiöitä vertasin aikaisem-

piin tutkimuksiin. Hirsjärven ja Hurmeen mukaan tavoitteena on ymmärtää

ilmiötä monipuolisestija kehittää sellainen metodologia tai malli, johon luoki-

teltu aineisto voidaan sijoittaa. Metodologia tai malli on keino rakentaa teo-

reettisesti perusteltu tutkimusasetelma, jonka avulla voidaan tutkia empiiris-

tä todellisuutta. Tämän tutkimuksen metodologinen valinta on luonnollinen

aineisto (luonnollinen tilanne) - tutkimustilanteesta saatu aineisto. (Hirsjärvi

ja Hurme 2000, 150.)

Teemoittelussa käytin apuna omaa tulkintaani, koska tutkittavien vastausten

painotukset olivat kuitenkin hieman erilaisia. Tulkintaa selventämään ha-

lusinkin nostaa esille joitain tyypillisiä esimerkkejä haastateltavien vastauk-

sista. Aineistonmoninaisuuden ja laajuuden kannalta koin tämän analyysikir-

joitustyylin itselleni sopivaksi. Aineiston anti ruumiillistuu käytännössä jokai-

sen lukijan ajatusmaailman kautta. Tieteellinen tutkimus ei enää niinkään

ole käytäntöä poissulkevaa, vaan sen tarkoituksena on nostaa esille ihmi-

sen elämän moninaisuutta.
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6.5 Tutkimuksen luotettavuus ja yleistettävyys

Hirsjärven ja Hurmeen mukaan luotettavuus on keskeisin tieteelliselle me-

netelmälle asetettava vaatimus. Tulosten luotettavuutta tarkastelemalla si-

vutaan sekä tutkimuksen validiutta että reliaabeliutta. Tutkimuksenluotetta-

vuutta voidaan tarkastella sekä loogisesti päättelemällä että empiirisesti to-

dentamalla. (Hirsjärvi & Hurme 1982,128-129.) Laadullisen tutkimuksen

empiirisen todentamiseen liittyy uskottavuuden-käsite (trustworthiness), jolla

tarkastellaan tutkimuksen analyysinvastaavuutta tutkimuskohteen realiteet-

teihin, Validiteetin arviointi perustuu siihen, että kuinka hyvin tutkimuksessa

on onnistuttu tutkimaan sitä ilmiötä, jota pyrittiin tutkimaan ja pitääkö tutki-

muksessa syntynyt tulkinta paikkansa ympäröivässä todellisuudessa, Sa-

mansuuntaiset tulokset eri aineistoilla, eri tutkijoilla, eri teoreettisista lähtö-

kohdista ja eri menetelmillä parantavat tutkimuksen validiteettia. (Grönfors

1982, 173.178.) Tässä tutkimuksessa vertasin tutkimustuloksia toisiin tutki-

muksiin ja suurin osa niistä tuki tuloksiani,

Tutkimukseni reliaabiliteetin luotettavuutta lisää tarkka aineistotyöskentely,

joka mahdollistaa paluun primaariaineistoon (paikantamissysteemi). On tär-

keää, että tutkimusta varten on olemassa systemaattinen aineisto, johon voi

aina palata. Tärkeää on myös, että aineistotyyppi valitaan tutkimuksen ky-

symyksenasettelun pohjalta "Voiko tämän aineiston avulla vastata näihin

tutkimuskysymyksiin?'Mielestäni onnistuin saamaan varsin runsaasti tietoa

om iin tutkimusongelmiini/kysymyksiin i.

Grönforsin mukaan haastattelu perustuu ajatukseen, että haastateltavan

annetaan puhua vapaasti. Haastattelu paikan tulee olla riittävän vapaa, jotta

tutkittavana tuntevat olonsa rentoutuneeksi. Haastattelijan tehtävänä on lä-

hinnä kuunnella ja pitää huolta siitä, teema-alueet tulevat kartoitetuik-

si.(Grönfors 1982, 106-111.) Tämän tutkimuksen haastattelut suoritin opet-

tajien omissa luokissaan heille sopivana ajankohtana. Annoin myös opetta-

jien puhua vapaasti,
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Laadullisessa tutkimuksessa yleistettävyyden -käsite voidaan ymmärtää

parhaiten puheella teoreettisesta tai olemuksellisesta yleistettävyydestä

(Uusitalo 1991, 78). Yleistettävyydenkannalta keskeisiä ovat tulkinnat, joita

aineistosta tehdään. Eskola ja Suoranta nostavat esille kysymyksen yleistet-

tävyydestä si irrettävyytenä. Si irrettävyys voidaan ymmärtää koskemaan en-

sinnäkin teoreettisia käsitteitä ja toiseksi tutkimuksen havaintojen sovelta-

mista toiseen toimintaympäristöön ja toiseen tapaukseen. Toiseen toimin-

taympäristöön tapahtuvasiirrettävyys syntyy tutkimuksen lukijan toimesta.

Lukija huomaa, että "minullahan on ihan samanlainen tilanne" ja saa sitä

kautta arvokasta tutkimustietoa omaa työtään silmällä pitäen. Siirrettävyy-

den tekee mahdolliseksi riittävän syvä ja tiheä kuvaus tutkimuskohteesta.

(Eskola & Suoranta 1998, 67-68.)Tämän tutkimuksen aineisto on analysoitu

mahdollisimman syvällisesti ja laajasti, jotta kuvaukset monikulttuurisista

luokista olisivat riittäväntiheitä, sillä sitä kautta tulosten siirrettävyys on

mahdollista. Tämä tutkimus täyttää luotettavuudelle ja pätevyydelle esitetyt

vaatimukset, koska tutkimuksen kulku on suunnitellun mukainen. Pienen

otoksen vuoksi tuloksista ei voida tehdä yleistystä, mutta tuloksista vedetyis-

tä johtopäätöksistä voidaan saada suuntaa antavia tietoja monikulttuurisen

luokan arjesta,
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7 Tutkimustulokset

Tässä luvussa esitellään ja kuvataan tutkimusaineistoa. Suurin osa luvun

aineistoa on haastateltavien näkemyksiä ja kokemuksia alla mainituista

teemoista, mikä selittää tekstin vapaamuotoisemman tyylin,

7.1 Monikulttuurisuus koulun arjessa

Moniku lttuurisuus on tutkimuskoulu issa arkipäivää. Maahanmu uttajien ope-

tuksessa pidetään oppilaan kannalta tärkeimpänä integraatioon johtavaa

moniarvoisuutta. moniarvoisuudella tarkoitetaan kulttuurisen moninaisuuden

ja erilaisuuden hyväksymistä. Samalla kaikilta kuitenkin odotetaan sitoutu-

mista joihinkin yhteisiin periaatteisiin. Suomalaisen koulujärjestelmän tavoit-

teena on, että kaikille oppilaille taattaisiin mahdollisimman hyvä opetus:

"Vähemmistöön kuuluvilla lapsilla on oikeus kasvaa sekä

oman kulttuuriyhfeisönsá, että suomalaisen yhteiskunnan aktii-

visiksi jäseniksi. Suvaitsevaisuus ja avoimuus erilaisia kulttuu-

ritaustoja, tapoja ja kieliä kohtaan sekä kiinnosfus niihin luovat

edellytyksiä oppilaiden keskinäiselle vuorovaikutukselle. Kan-

sainvälisyyskasvatuksen tavoitteena on, että oppilas hyväksyy

ihmisten erilaisuuden ja tuntee erilaisia kulttuureita, ymmärtää

ihmisten ja kansojen keskinäisen riippuvuuden sekä tasa-

arvoisuuden ja oikeudenmukaisuuden ihmisaruon perustaksi.

(POPS 1994, 14.)"

Opetuskokeilussa on jo uusi opetussuunnitelma. Sen mukaan oppilaan toi-

votaan integroituvan valtakulttuuriin omaksuen sen kielen ja tavat samalla

säilyttäen ja ylläpitäen oman identiteettinsä perustana olevan kulttuuriset ta-

vat ja kielen. (POPS 2003, 176.)
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Kulttuurinen monimuotoisuus näyttää olevan tutkimuskouluissa arkipäivää,

Monilla opettajilla on jo useamman vuoden kokemus (venäläisistä, virolaisis-

ta, somalialaisista ja vietnamilaisista) maahanmuuttajien opetuksesta. Osa

maahanmuuttajalapsista on syntynyt Suomessa ja osa maahanmuuttajalap-

sista on tullut suoraan omasta maastaan tai pakolaisleiriltä.

Vaikka rehtorija luokanopettaja eivät erotelleetkaan maahanmuuttajien ope-

tusta muusta koulun opetuksesta, niin suoritetuista haastatteluista tuli esille,

että maahanmuuttajien opetus vaatii paljon suunnittelua. Opettajan oli otet-

tava huomioon oppilaiden suomenkielen taidon puutteet sekä heidän kult-

tuuritaustaansa liittyvät tavat ja tarpeet. Opettamiseen vaikuttivat erityisesti

maahanmuuttajien kielitaito. Opettajien mukaan jokapäiväisen kielitaidon

maahanmuuttajat oppivat varsin pian, mutta koulussa tarvittavan erityis-

sanaston oppiminen ja ymmärtäminen vie sen sijaan heiltä enemmän aikaa

ja sitä harjoiteltiin paljon. Syynä tähän on oman kotikielen puhuminen va-

paa-ajalla.

Vapaa-aikana venäläiset lapset ovat venäläisten lasten

kanssa ja puhuvat kotona venäjää, niin kieli ei kehity níin

nopeasti kuin voisi. (nO )

Opettajien mielestä kielitaidon puute oli kaikkein vaikein asia maahanmuut-

tajaoppilaiden opettamisessa. Oppilaiden oli tehtävä kaksinkertainen työ-

määrä suomenkielisiin oppilaisiin verrattuna. Kielitaidon huomioiminen ope-

tuksessa vaati myös opettajien mukaan ammattitaitoista suunnittelua. Opet-

tajat helpottivat tehtävien kieliasua, sekä kertasivat asioita erityisesti suo-

men kielen tunneilla

Kaikki oppilaat olivat jossain vaiheessa saaneet myös oman kielen opetus-

ta. Oman kielen oppimista pidettiin tärkeänä, koska muuten lapsista tulee

helposti puolikielisiä. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsilta loppuvat käsitteet,

Osa koulussa tapahtuvasta opetuksesta, esimerkiksi matematiikka sujui pa-

remmin,



43

"Numerot ovat aika kansainvälistä kieltä" (nO)

Joidenkin opettajien mielestä jotkut lapset tippuvat kahden kulttuurin väliin ja

käyttäytyvät eritavalla kotona ja koulussa. Erityisesti tämä tuli esille silloin,

kun maahanmuuttajavanhempi oli lapsensa kanssa yhtä aikaa koulussa ja

vanhempi odotti lapsen käyttäytyvän opettajaa kohtaan eri tavalla kuin kou-

lussa opettajat häneltä odottivat, Esimerkiksi osoittamalla erityistä kunnioi-

tusta opettajien kohtaan, Tämä on lapselle hyvin stressaavaa, koska heillä

on niin sanotusti kahdet säännöt, jonka mukaan heidän tulee elää.

Opettajien mielestä maahanmuuttajien taustalla oli merkitystä heidän opis-

kelumotivaatioonsa ja koulumenestykseensä. Opettajien kokemusten mu-

kaan toisen polven maahanmuuttajaoppilaiden, jotka olivat syntymästään

saakka asuneet suomessa, oli helpompi pärjätä koulussa, kuin niiden oppi-

laiden, jotka tulivat Suomeen kesken koulunkäynnin. Oppilaiden oma suh-

tautuminen Suomeen oli rehtorin mielestä merkittävä tekijä oppilaiden kou-

lumenestyksessä. Samoin maahanmuuttajaoppilaiden omien vanhempien

sopeutuminen heijastui lapsissa.
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7 .2 Monikulttuurisia tapoja ja käytäntöjä

Erilaiset tavat ja käytännöt ovat osa identiteettiämme. Tottumukset ja tavat

tulevat useimmiten esille vuorovaikutustilanteissa toisten ihmiset kanssa.

7.2.1 Eri kulttuuriset tavat

Kulttuuri-identiteetti rakentuu muun muassa seuraavista asioista: käsitys oi-

keasta ja väärästä, käsitys hyvästä käytöksestä ja huonosta käytöksestä,

(lhanus 1995, 43) Vietnamilaisten oppilaiden käytöstä pidettiin nöyränä ja

heidän erityinen kohteliaisuus herätti huomiota, Heillä tuntui myös olevan

suuri kunnioitus opettajaa kohtaan.

,A/ussa Vietnamista tullut oppilas nousi hefi sersomaan ja

kumarsi, kun menin käytävällä ohi. Mutta pian hän huomasi,

että kukaan muu ei tehnyt niin, joten hänkin lopetti sen.

(om)

Maahanmuuttajalapset ovat opettajien mukaan hiljaisempia kuin suomalai-

set, mutta tämän arveltiin johtuvat kielitaidon puutteesta. Yleisesti kaikkia

maahanmuuttajalapsia pidettiin myös vähän "kiltimpinä", vaikka eivät suo-

malaiset lapsetkaan tuhmia ole, ehkä vähän villimpiä.

Suomen ilmastoon pukeutuminen talvella tuottijoillekin vietnamilaisoppilaille

vaikeuksia. He eivät osanneet laittaa välihousuja. Koulusta onneksi löytyi

ylimääräisiä. Rehtori kertoi itse lahjoittaneensa kasan lämpimiä kerrastoja

vietnamilaisille. Opettajien mukaan vietnamilaisille oppilaille koulu on tärke-

ää, Vietnamilaiset ovat kunnianhimoisia ja ahkeria.

Vietnamilaisilla oppilailla ja heidän vanhemmillaan on vähän

sellainen mentaliteetti, että koulussa pittää pärjätä. Kaiken

he pitävät siistinä ja järjestyksessä 7ã se sopÍ hyvin suoma-

laiseen kouluun. (Rn)
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Hofsteden mukaan Vietnamia kuuluu niihin maihin, jotka välttävät epävar-

muutta. Koulussa tämä näkyy hyvin jäsennetyillä oppimistilanteilla ja yksi-

tyiskohtaisine tehtävänantoineen, Aika on heille rahaa ja yksilöä ohjaa si-

säinen pakko tehdä töitä. Kulttuureille, jotka sietävät epävarmuutta, on tyy-

pillistä kouluissa avoimet oppimistilanteet. Tehtäviin ei ole yhtä ainoata vas-

tausta ja oppijoita palkitaan omaperäisistä ratkaisuista. Laiskottelu on sallit-

tua, eikä sääntöjä laadita enempää kuin on välttämätöntä. Suomi kuuluu

näihin epävarmuutta paremmin sietäviin kulttuureihin. (Hofstede 1993, 133.)

Opettajat kertoivat, että venäläisten oppilaiden kanssa tuli myös sellainen

ongelma, että heitä oli vaikea saada tukiopetukseen, koska he pitivät sitä

häpeällisenä. Tämä on Hofsteden mukaan tyypillistä kollektiivikulttuureille,

koska heillä on suuri sopusoinnun ja kasvojen säilyttämisen tarve. (Hofstede

1993,78.) Tukiopetus tarkoittaisi, että he eivät pärjää koulussa.

Opettajien mukaan oppilaat sopeutuvat suomalaiseen kouluun hyvin nope-

asti, mutta heistä heijastuu silti se kulttuuri, mikä heidän kotona vallitsee.

Venäläisistä oppilaista heijastuu vahvasti neuvostokasvatuk-

sen perinne. Tähän tapakasvatukseen kuuluu yhteisöllisyys.

(Mn)

Yhteisöllisessä kulttuurissa ryhmän etu menee yksilön edelle. Tällaiset lap-

set oppivat ajattelemaan me-muodossa, Omaa ryhmää kohtaan tunnetaan

elinikäistä uskollisuutta. Sosiaalinen hyväksyntä on tärkeämpi kuin yksilön.

Yksilöllisessä kulttuurissa, kuten Suomessa yksilö näkee itsensä minänä,

Kasvatuksen tavoitteena on saada lapset seisomaan omilla jaloillaan. lhmi-

set odottavat myös tulevansa kohdelluksi yksilönä. (Hofstede 1993, 76,)

Kollektiivikulttuureista tulleet Iapset kunnioittavat suuresti

vanhempien ihmisiä ja opettajaa. Opettajan teitittely ja pu-

heenvuoron pyytäminen kuuluvat heillä asiaan. (Mn)
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Kollektiivikulttuureissa eli yhteisöllisessä kulttuurissa on suuri valtaetäisyys.

Auktoriteetteja ja vanhempia ihmisiä kunnioitetaan, (Hofstede 1993, 79.)

Oppilaiden on ehkä noustava seisomaan opettajan tullessa luokkaan. Opet-

taminen on opettajakeskeistä. Luokassa oletetaan vallitsevan tiukka kuri.

Yksilöllisessä kulttuurissa, kuten Suomessa on pieni valtaetäisyys. Opetta-

jan odotetaan kohtelevan oppilaita vertaisinaan. Opetus on oppilaskeskeistä

ja oppilaista palkitaan aloitteellisuudesta.

Triandis (1995, 63) kuvaa, miten kollektiivisissa kulttuureissa lapsen tahdon

murtamiseksi käytetään joskus hyvinkin voimallisia keinoja, Lasten olete-

taan olevan kuuliaisia vanhemmilleen ja muille aikuisille. Hofsteden mukaan

kollektiivikulttuurissa auktoriteeteille ei esitetä julkisesti vastaväitteitä ja ar-

vostelua. Heitä kohdellaan kunnioittavasti. (Hofstede 1993, 78.) Suomessa

huonosti käyttäytyvän lapsen vanhemmat saattavat kääntyä jopa opettajaa

vastaan.

Suomalainen kouluruoka oli opettajien mukaan uusi asia maahanmuuttajille

Ensinnäkin lähes poikkeuksetta maahanmuuttajissa ihas-

tusta on herättänyt ilmainen kouluruoka ja sitä saa vielä

syödä mahansa täyteen. A/ussa he olivat huolissaan, että

se loppuu kesken ja eivät malttaneet pysyä jonossa, mutta

nykyään he osaavat jonottaa kauniisti. Heidän mielestään

kouluruoka on hyvää, vaikka jotkut maut ovat tuntuneetkin

oudolta. Mielestäni suomalaisten oppilaiden on hyvä kuulla

maahanmuuttajien "ylistystä" kouluruuasta, koska suoma-

laiset ottavat ruuan ifsesfáänselvyytenä. (Mn)

Opettajien mukaan maahanmuuttajien perheillä oli tiiviimmät suhteet keske-

nään kuin suomalaisilla perheillä.
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Perheillä on vahva merkitys niin vietnamilaisessa, somalia-

/arsessa kuin venäláisessá kulttuurissa. Pikkusisarista pide-

tään huolta. Vanhempien lisäksi myös isovanhemmat kas-

vattavat. Opettajien mukaan Suomalainen tapa on faas se,

että kasvatus sysätään kouluille. (Rn)

Kollektiivikulttuurissa perhe koostuu monista yhdessä elävistä läheisistä ih-

misistä, ei pelkästään vanhemmista ja lapsista. Tädeillä, sedillä ja isovan-

hemmilla on myös suuri merkitys ja hekin toimivat kasvattajina perheen lap-

sille. Yksilöllisessä kulttuurissa esimerkiksi Suomessa lapset asuvat per-

heissä, joissa on vanhemmat ja sisaruksia. Sukulaiset asuvat muualla ja

heitä tavataan harvoin. (Hofstede 1993, 76.)

Jokainen omaksuu uuden kulttuurin piirteitä eri tavalla ja omassa tahdissa.

lästä, luonteesta ja vanhempien asenteista riippuen lapsi valitsee toiminta-

ja käyttäytymistapoja. Jotkut pyrkivät omaksumaan valtakulttuurin mahdolli-

simman nopeasti ja hylkäävät kaiken, mikä liittyy omaan kulttuuriin. Suuri

ongelma tässä on, että sulautuminen uuteen kulttuuriin ja uuden kielen op-

piminen kasvattaa välimatkaa oppilaan ja tämän vanhempien välillä.

(Breakwell 1986, 110.)

Toiset taas saattavat tuntea valtakulttuurin vieraaksi sekä torjua sen ja vält-

tää kontakteja sen edustajien kanssa. Tällöin lapsi eristäytyy yhteiskunnasta

ja voi syrjäytyä. Hyvä vaihtoehto yhteiskunnasta on integraatio, jossa henki-

lö haluaa sekä säilyttää oman kulttuurin että olla vuorovaikutuksessa uuden

kulttuurin kanssa. Hän on kahden kulttuurin välissä ja molemmat ovat hänel-

le yhtä arvokkaita, hän oppii löytämään kummastakin hyviä ja huonoja puo-

lia. Monikulttuurisuus rikastuttaa henkilön personallisuutta: "Lapset, jotka

ovat kasvaneet kahden kulttuurin vaikutuspiirissä, ovat usein joustavampia,

sopeutuvaisempia ja luovempia kuin muut." (Breakwell 1986, 113.)
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7 .2.2 Vuorovaikutus eri kulttuureja edustavien oppilaiden

kesken

Erityisen tärkeää sopeutumisen kannalta ovat sosiaaliset verkostot. lnteg-

raation tavoitteisiin kuuluu myös maahanmuuttajien yhteistyö suomalaisten

oppilaiden kanssa. Opettajien mielestä suomalaiset ja maahanmuuttajaoppi-

laat tekivätkin tunneilla yhteistyötä ihan mielellään:

Suomalaiset oppilaat ovat pääsr,assa kärsivällisiä, kun he

joutuvat ryhmätyöhön venäläisten kanssa. Suomalaiset kui-

tenkin auttavat spontaanisti ja tästä on varmasti hyötyä

myös suomalaisille lapsille ja erityisesti niille suomalaisille

hitaille. (On)

Opettajien mukaan yhteistyö tunneilla maahanmuuttajien ja suomalaisten

lasten kanssa sujui hyvin. Osa opettajista kertoi, että joskus lapset keksivät

opettajia paremmin keinon selittää jokin asia maahanmuuttajille. Kontaktilla

katsotaan olevan positiivinen vaikutus suomalaisten asenteisiin maahan-

muuttajia kohtaan. (Jaakkola 1999, 89.)

Yksi ekaluokkalainen oppilas ei kuitenkaan suostunut yhteistyöhön somalia-

laisen tytön kanssa. Erityisopettajan mukaan edellisenä vuonna oli sattunut

sellainen tapaus, jossa yksi ekaluokkalainen poika ei halunnut leikkiä yksi

pieni elefantti leikkiä somalialaisen tytön kanssa. Poika sanoi tytölle, että

"älä anna miulle siun kättä, sä etvarmaan koskaan pese sitä, kun se on niin

Iikaisen näköinen. En mie halua, että tuo mikä lie mustalainen tulee mun

luo." (En)

Naiserityisopettajan kertoi myös toisen suomalaisen tytön kysyneen häneltä,

että "miksi tuo on tuon värinen." Opettaja ratkaisi ongelman näyttämällä kar-

tasta somalitytön kotimaan ja selitti ihon, hiusten ja kulttuuriset tavat, kuten

huivin käytön syyt. Opettajan mukaan kumpikaan näistä suomalaisista oppi-

laista eivät olleet ilkeitä, tämä vain oli heille täysin uutta. Opettajan mielestä
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tämä poikaoppilas jopa pelkäsi somalityttöä ja siksi ei suostunut yhteistyö-

hön, Pari kuukautta meni tämän kyseisen poikaoppilaan totutteluun ja lop-

puvuonna kaikki oli hyvin. Välitunneilla maahanmuuttajat leikkivät usein

keskenään. Ne maahanmuuttajat, jotka olivat tulleet Suomeen aivan pieninä

tai syntyneet Suomessa, leikkivät suomalaisten kanssa enemmän. Keskus-

teluissa kävi ilmi, että ne maahanmuuttajat, jotka leikkivät suomalaisten

kanssa oppivat suomenkielen nopeammin.

Suomalais- ja maahanmuuttajaoppilaiden välisistä ongelmista syntyi kes-

kustelua. Opettajat olivat sitä mieltä, että yleensä riidat olivat tavallisia kou-

lulaisten kesken

käytyjä välienselvittelyjä, erimielisyyksiä ja esimerkiksi kielitaitoon liittyviä

väärinkäsityksiä. Opettajat olivat kuitenkin huomanneet myös rasismiin viit-

taavia ongelmatilanteita.

Kun suomalainen lapsi oikein suuttuu, niin pihalla kuuluu

välillä ryssää, koska suomalainen tietää, että ryssittely te-

hoaa. (On)

Opettajat puuttuivat näihin tilanteisiin aina välittömästi kertomalla, että jokai-

sella on oma nimi. Koivukoski katsoo, että suomalaisoppilaiden maahan-

muuttajakontaktien määrä selittää vain osittain heidän suhtautumistaan

maahanmuuttajiin. Hänen mukaansa pelkkä suomalaisoppilaiden ja ulko-

maalaisoppilaiden välinen vuorovaikutus ja kontaktien lisääminen ei pysty

takaamaan suvaitsevaisuuden lisääntymistä. Sillä saattaa olla jopa negatii-

vinen vaikutus asenteisiin, varsinkin jos kohteliaisuuskäsitykset törmäävät

toisiaan vastaan. Sen sijaan ulkomaalaiskontaktien laadulla ja vapaaehtoi-

suudella on Koivukosken mukaan merkitystä maahanmuuttaja-asenteisiin.

(Koivukoski 1998, 80-88.) Nimittely ei varmasti edistä maahanmuuttajien

sopeutumista.

Meillä oli viime keväänä vanhempainilta ja siellä oli venäläi-

siä ja somaleja. llta alkoi mukavissa merkeissä. Tuntui, että

keskinäinen suvaitsevaisuus vallitsi kaikkien osapuolien vä-
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lillä. Keskustelua käytiin tulkkien välityksellä ja yhteisym-

märryksessä puhuttiin myös kiusaamistilanteista. Mutta kun

tulin ulos koulun pihalle, niin siellä kiersi venäläinen oppilas

pyörällä somalityttöjen ympärillä ja huusi, että neekeri nee-

keri neekeri. (On)

Keskusteluista kävi myös ilmi, että vanhempien suhtautuminen ulkomaalai-

siin heijastuu lapsissa. Opettajien mielestä lapset ovat jokseenkin syynta-

keettomia sanoistaan. Kaikki oppilaat eivät hauku. Kiusaajat ovat yleensä

aina samat oppilaat. Vietnamilaiset olivat opettajien mukaan hyvin sosiaali-

sia ja tulivat hyvin toimeen suomalaisten oppilaiden kanssa.

Opettajien mukaan aikuisten todelliset mielipiteet tulevat nimenomaan esille

heidän lastensa suusta. Koulussa kuitenkin on tietyt säännöt ja kiusaamis-

tapauksia oli ollut yllättävän vähän. Opettajien mielestä tämä johtui myös sii-

tä, että monet lapsista olivat olleet lastentarhasta asti yhdessä ja erilaisuu-

teen oli totuttu,



51

7.3 Opettajien valmiudet monikulttuurisessa työssä

Valmiudet mihin tahansa työhön lähtee asenteista. Opettajien asenteet

maahanmuuttajia kohtaan olivat hyvin positiivisia. Erityisesti erityisopettajat

ottaisivat mielellään lisää maahanmuuttajia luokkiinsa. Opettajat halusivat

kunnioittaa oppilaidensa kulttuuria, Parhaiten tämä onnistuu opettajien mie-

lestä siten, että otetaan huomioon eri kulttuuriset ja uskonnolliset tavat tunti-

suunnittelussa esimerkiksi järjestämällä jotakin muuta mielekästä tekemistä

muslimioppilaille toisten oppilaiden mennessä kirkkoon. Myös ruokailussa

otettiin muslimien ruokatottumukset huomioon järjestämällä kasvisvaihtoeh-

don, kun tarjolla oli sikaa tai verta.

Opettajista näkyi heidän kannustava asenteensa oppilaitaan kohtaan ja aito

halu saada heistä täysipainoisia kansalaisia, joílla on valmiudet toimia yh-

teiskunnassa, Tämä tukee sarkkisen tekemää, jonka mukaan opettajat

ammattiryhmänä ovat varsin suvaitsevaisia verrattuna maan keskiarvoihin.

Suvaitsevuus ilmenee suhtautumisessa maahanmuuttajien vastaanottoon ja

heidän oikeuksiinsa suomalaisessa yhteiskunnassa. Sarkkisen mukaan yli

puolet opettajista olisi valmiita vastaanottamaan pakolaisia tämänhetkistä

enemmän. Opettajat kannattivat myös maahanmuuttajien (yli viisi vuotta

maassa asuneet) oikeutta osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ää-

nestämällä eduskuntavaaleissa. Opettajat pitävät muita ammattiryhmiä use-

ammin tiedotusvälineiden vaikutusta rasismin ylläpitämisessä ja stereotypi-

oiden muodostamisessa merkittävänä. (sarkkinen 1 ggg, 1 21-129.)

opettajien oli joskus vaikea tietää, kuinka paljon loppujen lopuksi maahan-

muuttajalapsi ymmärtää suomen kieltä. Tutkimukseen osallistunut rehtori

kertoi kuinka hän oli onnistunut selvittämään omien oppilaittensa suomen

kielen ymmärtämisen tason seuraavanlaisesti:

Pitäessäni venäläisílle oppílailleni tukiopetusta piirsin tautut-

le viivan ja selitin viivan olevan minun puhe. Kysyin sitten,

kuinka paljon sinä siitä ymmärrät? Ekatta tuokalla oppitas
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näytti vain murto-osan. Tarkistin viivan aina uudelleen ja

uudelleen ja kuudennella hän ymmärsi jo melkein koko vii-

van. ( Rn)

Erityisesti suomenkieli ja kirjallisuus oppiaineena tuotti vaikeuksia. Helpot-

taakseen maahanmuuttajaoppilaiden opiskelua, luokanopettaja joutui otta-

maan tunnilla käytettävän kielen ja käsitteet huomioon jo opetusta suunnitel-

taessa, es i merki ksi m u uttama I la tekstej ä ym mä rrettävämm äksi.

Erityisopettajien oli mahdollista käyttää tulkkia aina tarvittaessa. Esimer-

kiksi valmistavan luokan maahanmuuttajaopettajalla oli käytettävissä

akateemisen loppututkinnon suorittanut venäläinen nainen. Luokanopet-

tajilla ei ollut käytettävissä tulkkia oppilaidensa kanssa, vaikkakin he oli-

sivat kokeneetkin sen tarpeelliseksi.

Maahanmuuttajaoppilaiden koulunkäynti tuntui opettajien mielestä olevan

erityisen raskasta, kun oppilaat joutuivat koko ajan pinnistämään ymmär-

tääkseen kieltä ja näin pysyäkseen mukana opetuksessa,

Auktoriteetti kuuluu tärkeänä osana opettajien valmiuksia työskennellä las-

ten kanssa. Luokanopettajan mielestä maahanmuuttajat pelästyivät usein

suomalaisia oppilaita enemmän, jos esimerkiksi kirja oli unohtunut kotiin.

Maahanmuuttajalapsi pyysi myös vapaata hyvin perustellen, jos oli esimer-

kiksi lääkäriin meneminen yms, Yleisesti ottaen kaikki opettajat olivat sitä

mieltä, että auktoriteetti oli korkeampi maahanmuuttajalapsiin kuin suoma-

laisiin lapsiin nähden.

Kollektiivikulttuureísta esimerkiksi venäjänkielisistä maista

muuttaneet oppilaat ovat tottuneet koulumuotoon, jossa

opettajalla on hyvin korkea auktoriteettija tehtävät on ennal-

ta määrättyjä. Vapaata ja itsenäistä työskentelyä on melko

vähän. Tällaiset oppilaat kuitenkin vaativat tarkat säännöt

jatkaakseen hyvää käytöstään. (Mn)
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Opettajat kertoivat, että tehokkain menetelmä hoitaa venäläisen oppilaan

käytöshäiriö oli soittaa hänen vanhemmilleen. Sen jälkeen meni taas monta

kuukautta ennen kun tuli ongelmia, jos tuli lainkaan.

Minun ei oikeastaan taruitse käyttää kuin katsetta niin so-

malioppilas foffelee. (En)

Sopeutuminen vaatii kollektiivikulttuurisiin tapoihin tottuneille maahanmuut-

tajaoppilaille myös uudenlaista koulunkäyntityyliä, mihin he eivät ole tottu-

neet. Suomessa on paljon vapaata opiskelua ja lapsia opetetaan itsenäi-

seen työskentelyyn ja ottamaan vastuu omasta oppimisestaan.

Venäläiset lapset eivät osaa käyttää tätä vapautta oikein ja

si itä syntyy käytöshäi riöifei. (Rn )

Kollektiivikulttuureissa lapsia ei kannusteta riippumattomuuteen aikuisista

sillä seuraamuksella, että lapset tulevat riippuvaisiksi opettajistaan. Tässä

järjestelmässä lapsi kasvaa ulkoisen kontrollin ehdollistamana. Lapset oppi-

vat kyseenalaistamatta kunnioittamaan ja tottelemaan auktoriteetteja. Suo-

messa taas vallitsee yksilökulttuuri. Yksilökulttuurissa lapsia kohdellaan

enemmän tai vähemmän tasavertaisina. Heitä rohkaistaan omaehtoisiin ko-

keiluihin ja heidän sallitaan väittää vastaan vanhemmilleen. Lapsi oppii

myös hyvin varhain sanomaan ei. (Triandis 1995, 52.) Suomessa oppilaille

annetaan usein vapaus työskennellä omassa tahdissaan ja ryhmätöitä on

paljon.

Erityisopettajan mukaan maahanmuuttajat vain laitettiin hänen koulussaan

erityisluokalle, kun ei ilmeisesti ollut muutakaan keinoa. Erityisopettajat ker-

toivat kuitenkin olevansa tottuneet hyvin heterogeeniseen ryhmään ja he

ajattelivat sen olevan syynä siihen, miksi heidän luokkiin on helppo sijoittaa

maahanmuuttajia, vaikka kenelläkään maahanmuuttajalapsella ei ole diag-

nosoitu mitään häiriötä.
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Lukuun ottamatta yhtä oppilasta opettajien puheista ei tullut ilmi, että olisi ol-

lut ongelmia auktoriteetin suhteen vietnamilaisten oppilaiden kanssa, Tämä

yksi vietnamilainen oppilas ei meinannut aluksi totella, mutta opettaja arveli

tämän johtuneen hänen vanhempiensa suurista sopeutumisvaikeuksista.

Neljännellä luokalla tälle oppilaalle annettiin hymypatsas ja nykyään hän

käyttäytyy erinomaisesti. Vietnamilaisia pidettiin aktiivisina, tunnollisina ja

iloisina lapsina. Vietnamilaisista on havaittavissa erityistä tarkkuutta ja hie-

nomotoriikkaa. He tekevät pikkutarkempia piirustuksia ja kirjoittavat kauno-

kirjoitusta tarkemmin kuin suomalaiset lapset.

Rehtori kertoi, että somalialaiset tytöt eivät aluksi millään suostuneet riisuu-

tumaan liikuntatunneilla ja uimahallissa. Oppilaat eivät halunneet paljastaa

itseään muille. Näille oppilaille järjestettiin oma riisuutumispaikka ja joskus

jopa vapautettiin oppilaat kyseisistä tunneista, Rehtorilla on oppilaana myös

somalityttöjä, jotka ovat syntyneet Suomessa ja heillä ei ole ollut ongelmia

riisuutumisessa.

Valmistavan luokan opettaja kertoi, että hänelle on tullut sellaisia somaliop-

pilaita, jotka eivät ole käyneet koulua lainkaan. Lapset ovat tulleet suoraan

jostakin "puskasta", kyläyhteisöstä tai leiriltä. Vaikka heitäkin on kasvatta-

neet suvut ja heimot, niin elämä on ollut kuitenkin enemmänkin vaeltelua ja

tietynlaista vapautta. Maahanmuuttajia perusopetukseen valmistavan opet-

tajan mukaan heistä näkee, että sopeutuminen pieneen ahtaaseen luokka-

huoneeseen, pulpeteissa istumiseen ja paikallaan olemiseen on vaikeata.

Meillä oli yksikin oppilas, joka ei millään pysynyt pulpetissa,

vaan konttasi pítkin lattioita tai milloin mitenkin. (Mn)

Valmistavan luokan opettajan mukaan tähän on puututtava heti jo muiden

suomalaisten oppilaidenkin takia. Muutenhan suomalaisetkin rupeavat te-

kemään samoin. Nämä somalioppilaat otettiin usein istumaan opettajan

pöydän viereen, missä opeteltiin sitten paikallaan istumista. Yleensä heti,

kun opettaja lähtee jonkun toisen oppilaan luo, nämä somalioppilaat lähtivät

taas pois pulpeteistaan.
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Opettajien työnkuvaan kuuluu yhteistyö vanhempien kanssa. Opettajien ja

maahanmuuttajalasten vanhempien väliset suhteet koettiinkin tärkeinä. Suu-

rimpana ongelmana heidän välisessä kommunikoinnissa oli kielitaidon puu-

te. Maahanmuuttajavanhempien kanssa opettajat tarvitsivat lähes kaikissa

tapauksissa tulkkia.

Jos tulkkia ei ole saatavilla, niin käsimerkeillä pittää selvitä

lon)

Opettajilta tunnuttiin myös odottavan todella paljon. Vanhemmat kyselivät

heiltä, mitä heidän lapsensa voisivat harrastaa. Opettaja tuntui muutenkin

olevan maahanmuuttajavanhemmille linkki yhteiskuntaan. Hofsteden mu-

kaan epävarmuutta välttävissä kulttuureissa opettajaa pidetään asiantunti-

jana, jolla on hallussaan kaikki vastaukset (Hofstede 1993, 131). Suomessa

taas, jossa epävarmuutta siedetään paremmin, opettajan ei edes oleteta tie-

tävän kaikkea.

Maahanmuuttajia valmistavan luokan opettajan mukaan maahanmuuttaja-

perheet ovat erilaisia ja kaikilla ei ole voimavaroja osallistua koulun toimin-

taan. Erittäin suuri osa heistä oli kuitenkin kiinnostunut koulun toiminnasta ja

he olivat siinä mukana. Vanhemmilla vaikutti opettajien mukaan olevan suuri

halu saada lapsensa integroitumaan hyvin suomalaiseen kouluun ja yhteis-

kuntaan.

Minulla on ainakin sellainen tuntuma, että vanhemmat eivät

halua kritisoida opettajaa. He eivät ainakaan halua rettelöi-

mään ruveta. (Om)

Maahanmuuttajalasten vanhemmat kunnioittivat koulua ja opettajaa enem-

män kuin suomalaisten lasten vanhemmat, Maahanmuuttajalasten van-

hemmat pitävät opettajaa korkeammassa arvossa, kun taas suomalaisille

opettaja on enemmänkin työntekijä. Hofsteden mukaan epävarmuutta vält-

tävissä kulttuureissa, joihin Somalia, Vietnamia ja Venäjä kuuluvat kunnioi-

tetaan suuresti opettajaa. Erimielisyydet opettajan kanssa ovat henkilökoh-
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taista epälojaalisuutta. Epävarmuutta paremmin sietävissä maissa, kuten

Suomessa erimielisyydet ja kritisointi kuuluvat asiaan. (Hofstede 1993, 135.)

Opettajien mukaan maahanmuuttaja lasten vanhemmat olivat erityisen koh-

teliaita.

Kun menen esimerkiksi palaveriin ja somalioppilaan van-

hempi on paikalla, nousee hän automaattisesti ylös ja tulee

minua vastaan, vaikka itse ajattelen niin, että minun pitäisi

mennä ja teruehtiä. (En)

Venäläisten oppilaiden vanhemmat olivat opettajien mukaan lähes poikke-

uksetta etäisiä ja pitivät välimatkaa opettajaan nähden, Venäläisten van-

hempien kanssa oltiin myös hyvin vähän tekemisissä.

Venäläisillä vanhemmilla on jopa sellaista pelonsekaista

kunnioitusfa. (Em)

Opettajien mukaan vietnamilaiset vanhemmat ottavat opettajan lämpimästi

vastaan. Vietnamilaisten lasten vanhemmat halusivat selvästi ottaa opetta-

jan ikään kuin mukaan sukuun ja opettajille kerrottiin hyvin avoimesti myös

suvun henkilökohtaisista asioista.

Minut on kutsuttu viettämään jo monta kertaa mummon kuo-

Iinjuhlaa. Se tarkoittaa sitä, että joka vuosi pidetään juhlat

poismenneen mummon kunniaksi. Juhlissa sitten muistel-

laan mummoa ja syödään hyvin. (Em)

Vietnamilaisilla on hyvin tiivis perheyhteisö. Pohjois-Karjalassa vietnamilai-

set viettävät paljon aikaa keskenään, vaikka he eivät olisikaan sukua kes-

kenään. Venäläiset eivät pidä Pohjois-Karjalassa juuri lainkaan yhteyttä

keskenään, Tämän opettajat arvelivat johtuvan siitä, että venäläiset ovat

saattaneet tulla tänne hyvin eri puolilta venäjää ja heillä ei ole juurikaan yh-

teistä.
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Opettajien mukaan yhteistyö on sujunut hyvin lukuun ottamatta kielitaidon

puutteesta johtuneita ongelmia. Heidän mielestään maahanmuuttajavan-

hempien kanssa sattuu suhteessa harvemmin konflikteja kuin suomalais-

vanhempien kanssa. Rehtorin ja mieserityisopettajan mukaan esimerkiksi

vietnamilaisvanhemmista on jäänyt heille elinikäiset ystävät. Maahanmuut-

tajien opettaminen ei opettajien mielestä ollut ongelmatonta. Opettajat koki-

vat, että heille annettujen taloudellisten resurssien määrä oli riittämätön

maahanmuuttajia opetettaessa. Opettajien mielestä lisäkoulutuksesta olisi

varmasti hyötyä. Heillä tuntui olevan siihen myös innostusta.
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I Yhteenveto

8.1 Erilaiset kulttuuriset käytännöt opetustyön haasteena

Kulttuurierot johtuvat siitä, että ihmiset ovat eläneet vuosisatoja ja - tuhan-

sia toisistaan erillään. Eroja on syntynyt paitsi tavoissa myös arvojen ja

normien tasolla, Tämän tutkimuksen ensimmäisenä tutkimusongelmana oli

tarkastella, miten monikulttuurisuus näkyy koulun arjessa. Monikulttuurisuus

on tutkimuskouluissa arkipäivää. Opetussuunnitelmasta nostettiin esille mo-

nikulttuurisen kasvatuksen päätavoitteita. Siihen kuului oppilaan kulttuurisi-

en tapojen tukeminen ja kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen edistäminen

(POPS 1ee4).

Tutkimustu losten perusteel la maahanm uuttaj ien opettamisessa suurim pana

ongelmana oli oppilaiden kielitaidon puutteesta johtuvat ongelmat. Kielitai-

don puutteet otettiin huomioon erilaisin monipuolisin opetusjärjestelyin, ku-

ten tehtävien kieliasun helpottamisella, antamalla oman kielen opetusta, mi-

kä estää puolikielisyyttä ja kertaamisella suomenkielen tunneilla, ilmeni op-

pilailla vaikeuksia varsinkin lukuaineiden suorittamisessa. Tämä tulos tukee

osaltaan Skutnabb-Kankaan tutkimustuloksia, joiden mukaan maahanmuut-

tajien toimivan kaksikielisyyden kehittyminen onnistuisi paremmin omankie-

lisessä kuin valtakielisessä opetuksessa, Tämä johtuu siitä, että maahan-

muuttajaoppilaan oppimisen perustana toimivan ajattelukielen kehittyminen

suomalaisten koulutovereiden tasolle kestää lähes koko peruskoulun ajan.

Vaikka maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielitaitoa ei tässä tutkimukses-

sa testattu, näyttäisi aikaisemman tutkimuksen perusteella siltä, että maa-

hanmuuttajien opetuskielen ja ajattelukielen tulisi olla yhteinen. (Skutnabb-

Kangas 1989.)

Maahanmuuttajat otettiin vastaan omina persooninaan, etnisine taustoi-

neen. Eri kulttuurit elävät rinnakkain säilyttäen itselleen ominaiset piirteensä,

kuten kielen, uskonnon ja taiteen. Uskontoon liittyy hyvin läheisesti se, mitä

pidetään hyvänä kasvatuksena ja millainen on oikeaa kohteliaisuutta. Moni-
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kulttuurinen yhteiskunta tukee vähemmistojään turvatakseen niiden omi-

naisten piirteiden säilyttämistä, Monikulttuurisessa maassa kaikilla sen jä-

senillä on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet. (Sosiaali- ja terveysministeriö

1996, 13.)

Tutkimuksen toisena ongelmana oli tarkastella erilaisten kulttuuristen käy-

täntöjen ja tapojen vaikutusta arjen koulutyöhön. Maahanmuuttajalapset jou-

tuvat kahden kulttuuriin väliin, koska kotona vanhemmat odottavat lapsilta

tietynlaista kohteliaisuuskäytöstä myös koulussa, kun taas koulussa tätä ei

odoteta. Erityisesti erittäin tiukasta ja ohjatusta koulusysteemistä tulleille ve-

näläisille lapsille oli opettajilla vaikeuksia saattaa heidät nykyiseen itseoh-

jautuvaan opetukseen, Venäläiset oppilaat käyttivät itseohjautuvuuden mu-

kanaan tuomaa vapautta usein väärin ja tästä syntyi käytöshäiriöitä. Opetta-

jien mukaan he tarvitsevat myös täällä Suomessa tiukkaa kuria ja ohjeistus-

ta. Mielenkiintoista oli huomata, että paras keino saada häiriökäyttäytyminen

loppumaan, oli soittaa maahanmuuttajalasten vanhemmille. Opettajat ker-

toivat, että jos he soittavat suomalaisen lapsen kotiin, niin oppilas ehkä käyt-

täytyy yhden päivän paremmin tai sitten opettaja haukutaan. Opettajat olivat

kuitenkin yleisesti sitä mieltä, että auktoriteetti oli helpompi saada maahan-

muuttajaoppilaisiin kuin suomalaisiin. Suomalaisia oppilaita pidettiin villimpi-

nä.

Hyvin nopeasti maahanmuuttajien käyttäytymistavat muuttuivat kuitenkin

samanlaisiksi kuin muu valtakulttuuri. Esimerkiksi opettajien teitittely ja ku-

martaminen opettajalle käytävällä loppuivat kokonaan. Maahanmuuttajat

kuitenkin pelästyivät usein suomalaisia oppilaita enemmän, jos esimerkiksi

kirja oli unohtunut kotiin. Maahanmuuttajalapsi pyysi myös vapaata hyvin

perustellen, jos oli esimerkiksi lääkäriin meneminen yms.

Opettajat eivät pitäneet maahanmuuttajia oppilasjoukosta erillisenä ryhmä-

nä. Opettajat teettivät tunnilla paljon ryhmätöitä suomalaisten ja maahan-

muuttajien välillä ja tämä tuntui toimivan hyvin. Koivukosken mukaan pelkkä

vuorovaikutus ja kontaktien määrä ei kuitenkaan pysty takaamaan suvaitse-

vaisuuden lisääntymistä. (Koivukoski 1998.) Jotkut oppilaat eivät olleet ai-
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kaisemmin nähneet tummia lapsia ennen ja tämä herätti heissä torjuvaa

asennetta. Tämä tilanne laukesi kuitenkin puhumisen ja ajan myötä. Näyt-

täisi siltä, että ala-asteen oppilaat tarvitsisivat kulttuurienvälistä opetusta

enemmän ja se pitäisi aloittaa jo lastentarhassa. Kaikkonen on käyttänyt

tästä nimitystä kulttuurienvälinen kasvatus. Monikulttuurinen kasvatus mah-

dollistaa erilaisuuden ymmärtämisen ja monikulttuurisuuden kokemisen rik-

kautena. (Kaikkonen 1 999.)

Tutkimustulosten perusteella maahanmuuttajien ja suomalaisten väliset rii-

dat olivat opettajien mukaan tavallisia lasten kiistelyjä. Joskus kuitenkin ra-

sismiakin ilmeni, mutta opettajat puuttuivat tähän heti. Tämä kertoo opettaji-

en oikeudenmukaisesta ja tasa-arvoisesta suhtautumisesta maahanmuutta-

jiin. Useimmiten maahanmuuttajat leikkivät enemmän keskenään lukuun ot-

tamatta vietnamilaisia, jotka leikkivät myös suomalaisten kanssa. Suoma-

laisten ja maahanmuuttajien välisessä vuorovaikutuksessa opettajat eivät

huomanneet olleen eroja tyttöjen ja poikien välillä, Tämän tutkimuksen tu-

lokset eroavat Jaakkolan ja Koivukosken tulostensa kanssa. Heidän mu-

kaansa suomalaistytöt ovat suomalaispoikia suvaitsevaisempia (Jaakkola

1999; Koivukoski 19Bg).

Liebkind ja Jasinskaja-Lahti katsovat, että maahanmuuttajaoppilaiden kou-

luun sopeutumista helpottaa kolme tekijää: hyväksyvä ilmapiiri, vanhempien

ja opettajien tuki, sekä suomenkielen taito (Liebkind ja Jasinskaja-Lahti

2000). Tutkimustuloksista tuli ilmi, että maahanmuuttajalasten vanhempien

sopeutuminen heijastui myös lapsissa. Joidenkin oppilaiden vanhemmat ei-

vät meinanneet millään sopeutua ja tämä näkyi yhden vietnamilaisen oppi-

laan huonona käyttäytymisenä. Hänen vanhempansa kuitenkin löysivät aika

pian paikkansa Suomessa, minkä jälkeen lapsi sai hymypatsaan koulussa.

Tämän tutkimuksen opettajilla oli itsellään hyvin kannustava ote ja heidän

tavoitteenaan oli myös saada luokkaan hyväksyvä ilmapiiri. Opettajat sel-

västi tukivat maahanmuuttajien omia kulttuurisia tapoja. Tämä näkyi erilaisi-

na käytännön järjestelyinä, kuten oman kielen opetuksen, kirkossa käynnin,
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uskonnonopetuksen ja liikuntatunneilla tarpeellisen hienostuneisuuden

huomioon ottamisena. Erilaisuuden tiedostamisen auttaa näkemään, mitä

seikkoja on syytä ottaa huomioon, ja nostaa harkittavaksi, mitä periaatteita

ja käytäntöjä kannattaa noudattaa.

Kolmantena tutkimusongelmana oli pohtia opettajien valmiuksia monikult-

tuurisessa työssä. Lähtökohtana kulttuurien ymmärtämiselle on opettajan

tietoisuus omasta kulttuurista ja sen piirteistä. Kouluyhteisön jäsenten moni-

kulttuurisen identiteetin muodostuminen on tärkeää sen vuoksi, että kaikki

yhteisön jäsenet ymmärtävät sen kautta paremmin toisiaan ja itseään. Kou-

lukasvatuksella voidaan katsoa olevan mahdollisuus muuttaa ympäröivää

yhteiskuntaa. Jotta yhteiskuntamme muuttuisi monikulttuurisemmaksi, on

kouluopetuksen ohjattava oppilaita kohtaamaan erilaisuutta ja moniselittei-

siä tilanteita pystyäkseen ymmärtämään ja lopulta nauttimaan ympäröivän

yhteiskunnan monikulttuurisesta rikkaudesta.

Tutkimustulokset osoittavat, että maahanmuuttajavanhemman ja opettajan

välisissä suhteissa suurin ongelma oli kielitaidon puute. Melkein poikkeuk-

setta tarvittiin tulkkia, Tulkkeja ei aina kuitenkaan ollut saatavilla. Huomion-

arvoista oli, että venäläiset vanhemmat halusivat pitää etäisyyttä opettajaan,

kun taas vietnamilaiset ottivat opettajan lämpimästi vastaan sukunsa piiriin.

Maahanmuuttajavanhemmat kunnioittivat ja luottivat opettajaan enemmän

kuin suomalaiset vanhemmat, tämä heijastui myös heidän lapsissa. Opetta-

jien mielestä maahanmuuttajaoppilaisiin auktoriteetti oli korkeampi suoma-

laisiin oppilaisiin verrattuna. Opettaja oli maahanmuuttajavanhemmille kor-

kealle arvostettu henkilö kuin taas suomalaisille vanhemmille enemmänkin

työntekijä. Yhtään suurempaa ristiriitatilannetta eivät opettajat muistaneet

maahanmuuttajavanhempien välillä, Opettajien mielestä maahanmuuttaja-

vanhemman kanssa oli helppo sopia lastenkasvatuksesta. Tämä varmasti

johtuu siitä, että opettajat olivat ilman muuta valmiita erityisjärjestelyihin us-

kontoon ja kulttuuriin liittyvissä asioissa.
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Opettajat kokivat monikulttuurisen tietämyksensä riittämättömäksi, Kaikki

opettajat olivat myös sitä mieltä, että monikulttuurisesta koulutuksesta olisi

hyötyä. Nämä tulokset ovat yhteneviä Talibin (86, 1999) tutkimustulosten

kanssa. Opettajilla on varsin vähän tietoa, joka auttaisi heitä kulttuuriin liitty-

vässä oppilaantuntemuksessa (Miettinen & Pitkänen 1ggg, 36). Myös Kuk-

kamaan mukaan opettajien on vaikea mieltää monikulttuurinen kasvatus

oppiaineet läpäiseväksi näkemykseksi (Kukkamaa 1999). Jotta opettaja

pystyisi mahdollisimman hyvin vastaamaan maahanmuuttajien koulutustar-

peisiin, tulee opettajien monikulttuurista kompetenssia kehittää. Avara sy-

dän ja halu auttaa eivät pelkästään riitä.
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8.2 Loppupohdinta

Tässä tutkimuksessa onnistuttiin kartuttamaan varsin runsaasti tietoa kaik-

kien tutkimustehtävien alueilla. Vaikka opettajia oli kuusi, täydensivät vasta-

ukset hyvin toisiaan, Joidenkin opettajien tuottamat vastaukset olivat odotet-

tua lyhyempiä, eivätkä kaikki osanneet perustella näkemyksiään kaikilla

teema-alueilla, Opettajien keskinäisten vastausten erot olivat varsin pienet,

Toiset opettajat kertoivat vapaammin aiheesta ja antoivat esimerkkejä, kun

taas toiset opettajat vastasivat varsin niukkasanaisesti. Tutkimustuloksissa

painottunevat juuri vastaukset kuitenkin aika tasaisesti.

Opettajien käsityksiä olisi voitu syventää, jos haastateltavien määrä olisi ol-

lut pienempija haastattelukertoja enemmän. Haastatteluintensiteetin vaihte-

luun vaikutti haastattelijan kokemattomuus. Myös haastattelurungon laatimi-

sessa olisi testaamisen sijaan voinut käyttää hyväksi ennakkokeskusteluja

opettajien kanssa. Ennakkohaastatteluissa huomattiin, että haastateltavien

oli helpompi vastata kyllä ja ei - vastauksia vaativiin kysymyksiin ensin ja

vasta tämän jälkeen pohtia ilmiötä esimerkkien ja omien mielipiteiden muo-

dossa.

Tutkimuskohteiden eli opettajien tavoitteena oli saattaa maahanmuuttajaop-

pilas toimivaan kaksikulttuurisuuteen, Berryn mukaan maat, joissa monikult-

tuurisuuspolitiikkaan sisältyy kulttuurinen moniarvoisuus, maahanmuuttajien

hyvinvointi on huomattavasti parempaa kuin niissä maissa, joissa harjoite-

taan sulauttamispolitiikkaa, joka hylkää maahanmuuttajien kulttuurin painos-

taen valtakulttuuriin arvoihin sulautumista. (Berry 1989, 216-218.) Koulu on

monenlaisten vapaasti ajattelevien oppilaiden ja heidän vanhempiensa, ja

opettajien yhteenliittymä. Koululla ei tämän vuoksi voi olla mitään yhtä ainut-

ta johdon vahvistamaa arvojärjestelmää. Päinvastoin koulujen eräänä kes-

keisenä piirteenä täytyy olla moniarvoisuus, Moniarvoisuus on kuuntelemis-

ta ja kunnioittamista, Vaikka kaikilla ihmisillä onkin omat selkeät mielipiteet
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ja näkemykset, tulisi heidän mielestäni pyrkiä vilpittömästi kuuntelemaan

muiden ajatuksia ja näkökantoja ja antamaan tilaa toisille.

Oman kulttuuriperinteen siirtäminen lapselle jää pääasiassa vanhempien

vastuulle. Kouluhenkilökunnan tulisi ohjata ja kannustaa vanhempia ylläpi-

tämään omia tapojaan ja perinteitään. Monikulttuurisella kasvatuksella on

kuitenkin vielä pidemmälle kantavat tavoitteet. Banksin mukaan monikulttuu-

risuuskasvatuksen tavoitteena on yksilöiden, yhteisöjen ja ryhmien välisten

vuorovaikutussuhteiden ymmärtäminen. Vuorovaikutussuhteita luonnehtivat

moninaisuus ja monimutkaisuus. Muutosten ja vuorovaikutussuhteiden tun-

nistamiseen porautuva kulttuurienvälinen oppiminen alkaa erilaisuuden ja

vastakkaisuuksien hyväksynnästä, (Banks 1 994, 13-14.)

Kulttuurienvälisessä oppimisessa lähtökohtana toimivat oppilaiden jokapäi-

väisessä elämässä kohtaamat erilaisuuden kokemukset. Näitä kokemuksia

tarkastellaan kulttuurisesta näkökulmasta, siitä, mikä kulttuureille on yhteistä

ja mikä erilaista. Kulttuurienvälinen oppiminen huomioi oppilaiden aikai-

semmat kokemukset opittavasta asiasta. Ne voivat hyvinkin liittyä kokemuk-

siin erilaisessa kulttuuriympäristössä. Kulttuurienvälinen oppiminen alkaa

etsimällä luokassa olevien eri kulttuurien yhtäläisyyksiä, joita yleensä löy-

tyykin eroavaisuuksia enemmän (vrt. Talib1999; Kukkamaa 1999).

Vaikeimpana monikulttuurisuuden hidasteena näyttäisi tämän tutkimuksen

mukaan olevan kaikkien kouluyhteisön jäsenten hidas identiteetin kehittymi-

nen monikulttuurisempaan suuntaan. Suomalaisissa oppilaissa syvällä pe-

sivät asenteet tulevat esille usein ristiriitatilanteissa maahanmuuttajan kans-

sa. Lapset heijastavat kuitenkin lähinnä kodin arvomaailmaa. Yllätyksenä

tutkimuksesta tuli esille venäläisten maahanmuuttajavanhempien negatiivi-

nen suhtautuminen somalialaisia kohtaan, mikä ilmeni heidän lapsensa

asenteissa. Lapset tarvitsevat ohjausta oman kulttuuri-identiteetin tarkaste-

lussa sekä oman ja toisen kulttuurin yhtäläisyyksien ja erojen tutkistelussa.

Tästä syystä olisikin hedelmällistä tutkia kulttuurienvälisen opetuksen, ffio-

nikulttuuristen keskustelujen ja moniarvoisten tilanteiden kautta tapahtuvaa
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monokulttuurisen identiteetin kehittymistä monikulttuurisemmaksi toiminta-

tutkimuksen keinoin.

Tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että monikulttuurisen kasvatuksen

toteuttamiseen tarvitaan aikaa sekä oikeudenmukainen ja hyväksyvä kou-

luilmapiiri. Yksilön itsetuntoon vaikuttaa nimenomaan se, miten hän kokee

ympäristön suhtautuvan häneen, Lapselle tuskin kehittyy positiivinen minä-

käsitys, jos kanssaihmiset tietoisesti tai tiedostamattomasti viestivät hänen

olevan muita "huonompi". Lapsilla ei ole vielä kykyä puolustaa myönteistä

minäkuvaansa, he ovat tässä suhteessa aikuisia haavoittuvampia. Lapset

näkevät asioita toisella tavalla kuin aikuiset. Käsitys "kulttuuri" saattaa olla

hyvinkin epämääräinen ja etäinen lapsille. Sen merkitys usein avautuu vas-

ta, kun ihminen aikuistuu. Siksi koululla on vastuullinen tehtävä maahan-

muuttajien opettamisessa. (Liebkind 1994,36.) Opettajat ottivat maahan-

muuttajien opetuksen vakavasti ja halusivat helpottaa positiivisen monikult-

tuurisen ilmapiirin luomista suhtautumalla itse avoimestija suvaitsevaisesti.

Tästä syystä olisikin hedelmällistä alkaa kouluttaa opettajia monikulttuuri-

suuteen, jotta he voivat aloittaa sen opetuksen jo lastentarhasta. Monikult-

tuurisuuden syntymisen ehtona ovat vuorovaikutustilanteet, jossa kaikki eri

kulttuuriyhteisöt antavat jotakin toisilleen mutta myös saavat toisiltaan. Eri

kulttuurien jäsenet omaksuvat toisiltaan uusia asioita toimimalla ja tekemällä

yhdessä jokaisen arkipäivään sekä juhlaan kuuluvia asioita.

Siitä on huolehdittava, että maahanmuuttajalapset voivat iloisin mielin täyt-

tää oppivelvollisuutensa. Opettajan on hyvä selvittää oppilaan perhe-, kult-

tuuri- ja koulutausta tulkin avulla jo heti alkuvaiheessa. Oppilaan ja heidän

vanhempansa henkilöhistoriat ovat hyvin erilaisia: on oppilaita, jotka ovat

vasta vähän aikaa olleet Suomessa, on oppilaita, jotka ovat olleet jo pitem-

pään Suomessa, mutta ovat vaihtaneet paikkakuntaa ja on oppilaita, jotka

ovat syntyneet Suomessa tai ovat jo toisen polven maahanmuuttajia. Taus-

tatekijöihin vaikuttavat lisäksi oppilaan ikä, elämänkaaren vaihe, biologinen

kehitys, kokemustausta ja persoonallisuudenpiirteet. Samasta maasta ko-
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toisin olevat oppilaat eivät ole samanlaisia. Tärkeintä maahanmuuttajaoppi-

laan kohtaamisessa on hänen yksilöllisyytensä huomioonottaminen.

Oppimisen ohjaaminen monikulttuurisessa ympäristössä on kyllä haasta-

vampaa kuin luulin ennen tämän tutkimuksen tekoa: se on samanaikaisesti

sekä tiedettä että taidetta. Tutkiva, kysyvä asennoituminen auttaa hahmot-

tamaan ja ratkaisemaan ongelmia, luova asennoituminen havaitsemaan

vaihtoehtoja. llman empatiaa ja persoonallista suhdetta työhönsä ja oppi-

laaseensa opettaja ei voi onnistua. Herkkyys, intuitiivisuus ja spontaanius

ma hdollistavat yhteisym märryksen rakentum isen.

Yllättävää tässä tutkimuksessa oli, kuinka nopeasti maahanmuuttajat omak-

suvat Suomen koulun kulttuuriset käytännöt ja muuttuvat valtakulttuurin mu-

kaisiksi. Tämä ei kuitenkaan takaa, että he olisivat kaikilla tasoilla sopeutu-

neet, Kiinnostavaa olisi vielä tutkia maahanmuuttajalasten vanhempien nä-

kemyksiä ja kokemuksia heidän lastensa koulun tapakasvatuksesta.
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LIITE 1

Teemahaastattel urun ko

Haastattelu aloitettiin kysymällä: Kuinka pitkä opettajakokemus kaiken

kaikkiaan? Kuinka pitkä opettajakokemus maahanmuuttajalapsista on

ollut tähän asti? Kuinka monta ja kuinka monesta eri kulttuurista ole-

vista lapsista on kokemusta? koulutus?

1 VAIKUTTAVATKO KULTTUURISET TAUSTAT LASTEN XÄYTöTSES

SÄ?

1.1 Onko eroja on havaittavissa lasten käytöksessä? Millaisia?
1 .2 M iten maahanmuuttajalasten kohteliaisuuskäsitykset eroavat suoma-

laisten lasten käsityksistä?
1.3 Miten Suomalaiset lapset käyttäytyvät maahanmuuttajia kohtaan (ja

päinvastoin)?

1.4 Olisiko jotain omia kokemuksia jaettavana?

1.5 Mitkä ovat olleet suurimmat yllätykset maahanmuuttajissa?
1.6 Miten käsittelette kodin ja koulun välisiä arvoristiriitoja?

2 VAIKUTTAVATKO KULTTUURIEROT AUKTORITETTIIN KOULUSSA?

2.1 Eroaa auktoriteetti millään tavalla maahanmuuttajalasten ja suoma-
laisten lasten

välillä?
2.2lttiten kuvailisit auktoriteettiasi maahanmuuttajaoppilaisiisi nähden?

3 MAAHANMUUTTAJALASTEN VANHEMPIEN KUNN¡OITUS OPETTA.

JAA KOHTAAN

3,1 Millaiset suhteet teillä on oppilaittesi vanhempiin?
3.2 Koetteko, että lasten vanhemmat kunnioittavat opettajaa?
3.3 Millä tavalla kunnioitus mielestänne eroaa maahanmuuttajalasten ja

suomalaistenlasten vanhempien välillä?

HUOM! Jatkokysymyksiä aion esittää niin kauan, kunnes kyseinen teema
tulee käsiteltyä, Haastattelun kysymyksiä voidaan painotta eri tavoilla eri
opettajien kanssa. Kysymys järjestys ei välttämättä ole aina sama. Aikaa
ajattelin käyttää 20-30 minuuttia per haastateltava,


