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Tässä tutkielmassa tarkastellaan luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä kulttuurista, 
monikulttuurisuudesta sekä toimijuudesta monikulttuurisessa ympäristössä. Tutkimuksen tarkoituksena 
oli selvittää lisäksi merkityksiä, jotka ovat olleet merkitseviä merkitysten muodostumisessa. Teoreettisen 
viitekehyksen osiossa avataan kulttuurin ja monikulttuurisuuden käsite ja lisäksi siihen kuuluu 
monikulttuurinen kasvatus, kriittinen monikulttuurisuus ja interkulttuurinen oppiminen. 
Monikulttuurisuuskasvatus -osioon sisältyy myös tämän hetkisten suomalaisten opetussuunnitelmien 
tarkastelu.  
 
Tutkimusmenetelmänä toimi fenomenografinen tutkimusote, sillä tarkoituksena oli tutkia 
luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä ja eroavaisuuksia niiden välillä. Aineiston analyysi toteutettiin 
fenomenografiselle tutkimusotteelle olennaisella tavalla etsimällä merkitysyksiköitä ja muodostamalla 
toisistaan erillisiä kategorioita. Tutkimusaineisto kerättiin Tampereen yliopiston 
luokanopettajaopiskelijoiden ryhmästä kyselylomakkeen muodosta, ja kyselyyn vastasi lopulta 16 
opiskelijaa. 
 
Käsitysten erojen ja samankaltaisuuksien luokittelun myötä muodostui yhteensä 3 yläkategoriaa, joista 
jokaiseen 2 alakategoriaa. Tutkimuksen tuloksen mukaan luokanopettajaopiskelijoiden käsityksissä 
kulttuuria lähestytään kulttuurisena toimintana tai yhteisönä. Monikulttuurisuuden käsitykset muodostuvat 
sellaisesta tilasta, missä saman yhteiskunnan sisällä toisistaan erilliset kulttuurit kohtaavat tai sekoittuvat. 
Opiskelijoiden käsitysten muodostumiseen on pääsääntöisesti merkinnyt kulttuuriset kohtaamiset, mutta 
luokanopettajakoulutuksen ei nähty kuitenkaan edistävän valmiuksia toimijuuteen monikulttuurisessa 
luokassa. Lisäksi käsityksiä analysoidaan kriittisesti interkulttuurisen oppimisen ja kriittisen 
monikulttuurisuuden näkökulmista. 
 
Tutkimusanalyysi pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman neutraalisti ja pätevästi löytäen noudattamalla 

hyviä tieteellisiä käytäntöjä. Tutkimuksen toteutustapa palvelee kvalitatiivisen tutkimuksen keskeisiä 

piirteitä. Tutkimuksessa perustellaan kattavasti tutkimuksen eteneminen sekä tiedostetaan tutkijan 

aseman merkitys ja sen vaikutus tutkimusprosessiin.  
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1 JOHDANTO 

Kulttuuri on samalla pysyvää ja muuttuvaa. Kulttuuri on dynaamista ja on jatkuvassa 

liikkeessä ja muutoksessa sille annettujen uusien merkitysten myötä. Kulttuurin tulkinta 

voi poiketa vahvasti sukupolvien välillä. Vuorovaikutuksen mukana kulttuuri kasvaa sekä 

kehittyy ja voi muodostaa uusia asioita, joista muodostuu perinteitä. (Saukkonen 2014, 

20.) 

Usein jo pienillä lapsilla saattaa olla käsitys siitä, mihin ryhmiin he kuuluvat. Eri ryhmiin 

samastuminen tapahtuu tietoistesti ja tiedostamattomasti. Valtakulttuuriin ja etniseen 

enemmistöön kuuluvat tiedostavat olevansa suomalaisia, mutta eivät välttämättä tiedosta 

sitä, että he ovat sisäistäneet etnisen ryhmän arvot, normit sekä käyttäytymistyylin. 

(Benjamin 2014, 76.) Euroopassa asuvista alle 30-vuotiaista noin joka kolmannella 

nuorella on maahanmuuttajatausta. Monet toisen polven maahanmuuttajista eivät koe 

kuuluvuutta omaan synnyinmaahan tai vanhempienkaan kotipaikkaan, joka voi aiheuttaa 

juurettomuuden tunnetta. (Talib 2006, 5.)  

Osallistuin maisterivaiheessa kurssille nimeltään “Monikulttuurisuus ja 

koulutuspolitiikka”, ja minusta tuntui ensimmäistä kertaa yliopisto-opintojeni aikana 

siltä, että joku käsitteli kulttuurista moninaisuutta samalla tavalla kuin minä olen sen aina 

nähnyt. Kriittinen lähestyminen ja sen moniulotteisuuden huomioiminen sekä kaiken 

opitun kyseenalaistaminen. Huomasin, että kurssin aihe turhautti 

luokanopettajaopiskelijoita, sillä opiskelijat kaipasivat enemmän valmiita vastauksia 

kulttuurisesti moninaisen luokan kohtaamiseen. Kaikkien omien ennakkoluulojen ja 

opittujen asioiden käsittely tuntui vieraalta opiskelijoista, eikä sitä ymmärretty osana 

oppimisprosessia. Monikulttuurisuutta koskevassa keskustelussa 

luokanopettajaopiskelijoiden mielikuvat muodostuivat pakolaisista ja suurista 

rikollisuusluvuista.  

Kurssin aikana kiinnostus monikulttuuriseen kasvatukseen etenkin kriittisestä 

näkökulmasta kasvoi ja aloin tutustua kirjallisuuteen asian tiimoilta. Kirjallisuuteen 
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tutustuessa tuntui siltä, että luen omia ajatuksia, joita en ollut osannut sanoittaa 

aikaisemmin. Tämä varmisti ajatustani siitä, että haluan tutkia 

luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä aiheesta. Kulttuurin ja monikulttuurisuuden 

käsitysten tutkiminen antaa hyvän pohjan sille, minkälaisia merkityksiä ne muodostavat 

tulevien luokanopettajien käsityksissä. Sen avulla on mahdollista muodostaa käsitys 

myös niistä tekijöistä, joita voidaan kehittää.  

Kulttuurinen ja monikulttuurinen tietoisuus tulee koskettamaan jokaista luokanopettajaa, 

ja olemassa oleviin käsityksiin tutustuminen auttaa ymmärtämään niiden merkitystä 

opiskelijoille. Tutkimuksen aihetta on mahdollista jatkaa ja sitä voi hyödyntää 

opettajankoulutuksessa vaikuttamalla niihin tekijöihin, jotka ovat olleet muodostamassa 

opettajien merkityksiä.  

Tämä pro gradu –tutkielma on laadullinen fenomenografisella tutkimusotteella toteutettu 

tutkimus. Fenomenografista tutkimusotetta on syytä hyödyntää, kun halutaan tutkia 

ihmisten erilaisia käsityksiä jostakin ilmiöstä. Pyrkimyksenä on saada tietoa siitä, miten 

ihmiset kokevat todellisuuden ja minkälaisia käsityksiä siitä muodostuu. Täten 

fenomenografinen tutkimusote on mielekäs metodinen vaihtoehto sekä palvelee 

tutkimukseni aihetta. Aineisto kerättiin vuoden 2019 alussa luokanopettajaopiskelijoilta 

kyselyn muodossa, joka koostui avoimista kysymyksistä. Kyselyyn vastasi yhteensä 16 

luokanopettajaopiskelijaa. Aineisto analysoitiin fenomenografiselle tutkimusotteelle 

soveltuvalla menetelmällä, luomalla kuvauskategorioita toisistaan eroavista 

merkityksistä. Luvussa kaksi perehdytään kulttuurin ja monikulttuurisuuden käsitteeseen 

sekä tutustutaan suomalaisen monikulttuurisuuden historiaan. Kolmas luku koostuu 

tutkimusprosessia ohjanneesta teoreettisista lähtökohdista, joita ovat interkulttuurinen 

oppiminen, monikulttuurinen kasvatus sekä kriittinen monikulttuurisuus. Lisäksi siinä 

tarkastellaan monikulttuurisuutta suomalaisissa opetussuunnitelmissa. Neljännessä 

luvussa kerrotaan laadullisen tutkimuksen peruspiirteet ja tutustutaan tarkemmin 

fenomenografiseen tutkimusotteeseen sekä perustellaan ne menetelmät, joita on käytetty 

tutkimuksessa ja tarkastellaan tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. 

Viidennessä luvussa tarkastellaan tutkimustuloksia kuvauskategorioiden avulla ja 

tulosten jälkeisessä luvussa tarkastelen saatuja tuloksia vasten teoreettisia tarkastelujani. 

Työn lopussa on tutkimukseni yhteenveto, ja pohdin lisäksi tutkimukseni onnistumisia 

sekä suuntaan katseeni mahdollisiin jatkotutkimuksiin. 
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2 KULTTUURI 

Kulttuuri on monimutkainen käsite, joka vaikeuttaa sen käyttämistä tutkimuksissa. Tässä 

tutkimuksessa sitä lähestytään laaja-alaisesti, kriittisesti sisällyttäen kasvatuksellisen 

näkökulman.  Lähestyin tutkimusta tarkastelemalla alkuun kulttuurin käsitettä ja sen 

moniulotteisuutta. Tämän jälkeen avaan monikulttuurisuuden käsitettä ja sen käytön 

ongelmallisuutta tutkijoiden keskuudessa. Viimeiseksi paneudun suomalaisen 

monikulttuurisuuden historiaan ja nykytilanteeseen.  

2.1 Kulttuuri käsitteenä 

Maailmassa on arvioitu olevan noin 200 valtiota, mutta yli 10 000 erilaista kulttuuria, eli 

valtioiden sisältä löytyy useita eri kulttuureja. Uskotaan, että kulttuurierojen olemassaolo 

voi johtua siitä, että ihmisryhmät ovat asuneet maantieteellisesti erillään toisistaan 

tuhansien vuosien ajan, jolloin he ovat kehittäneet erilaisia elämäntyylejä sekä 

käyttäytymismalleja. Valtiota kohtaan syntyneet kansallistunteet ovat voimistuneet 1700-

luvulta alkaen, ja kulttuurin yhdistäminen tiettyyn valtioon on jokseenkin moderni ilmiö. 

(Benjamin 2014, 60.)  

 

Kulttuuria löytyy kaikessa laajuudessaan ja levinneisyydessään kaikista ihmisistä, ja se 

on henkilökohtaista, perhekohtaista, yhteisöllistä, institutionaalista, sosiaalista sekä 

globaalia. Yksilöt oppivat ja käyttävät kulttuuria jokapäiväisessä toiminnassaan, jolloin 

siitä tulee tavanomaista. Oman kulttuurin rakennetta ja luonnetta reflektoidaan harvoin, 

sillä sitä toteutetaan jatkuvasti tiedostamatta. Kulttuuri voidaan nähdä myös 

kerrostumisena historiallisista kokemuksista, jotka ovat muodostuneet henkilöistä, 

erilaisista sosiaalisista ryhmistä, sukupuolesta, etnisyydestä, rodusta sekä 

yhteiskuntaluokasta. (Erickson 2005, 31–32.) Kulttuuri voidaan nähdä rakennelmana, 

sitä rakennetaan ja se rakentaa yksilöitä. Ajatukset, tunteet tai ihmisen toiminta eivät ole 

yksinkertaisesti luonnollisia, sillä kulttuuristen tapojen pohja muodostuu historiasta sekä 

yksilöllisistä kokemuksista (Erickson 2005, 39).   
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Banks (2006) on nimennyt kuusi kulttuuria muovaavaa osatekijää, joiden avulla voi 

tunnistaa ja erottaa kulttuureja:  

 

1. Arvot ja käyttäytyminen  

2. Kieli ja murteet  

3. Sanaton viestintä  

4. Kulttuurinen tietoisuus  

5. Perspektiivi, maailmankuva ja viitekehys  

6. Samastuminen  

 

Benjaminin (2014, 62–63) mukaan arvot kuuluvat kaikissa kulttuureissa tärkeimpiin 

tekijöihin, ja ihmiset tarkkailevat sekä aistivat ympäristöään niiden kautta. Lisäksi 

Benjamin (2014) erottelee olemassa olevat kansalliset koko kansakunnan yhteiset arvot 

sekä alaryhmien tai –kulttuurien muodostamia arvot. Benjamin (2014) näkee, että kielen 

avulla ihmiset ymmärtävät maailmaa, ja suurin osa ihmisistä puhuvat oman maan 

pääkieltä. Ryhmien väliset kulttuurierot kielessä ilmenevät erilaisten murteiden ja 

vähemmistökielten myötä. Ihmiset voivat kommunikoida myös sanattomasti, ja tärkeitä 

osia kulttuurista voi löytää tarkkailemalla sanatonta viestintää. Kulttuurisella 

tietoisuudella tarkoitetaan tietoisuutta oman ryhmän erottuvuudesta saman yhteiskunnan 

sisällä olevista muista ryhmistä. Lisäksi Benjamin (2014) näkee, että eri ryhmissä voidaan 

painottaa tiettyjä näkökulmia. Samastuminen johonkin ryhmään voi muodostua arvoista, 

kiinnostuksenkohteista sekä tavoitteista.  

 

Arkisten käytäntöjen, kuten ruoan, juoman, pukeutumisen ja musiikin lisäksi arvot ja 

normit sekä käsitykset naisista, miehistä ja perheestä ovat olennaisia kulttuurin osa-

alueita. Kulttuuri jäsentää ja määrittelee yksilöiden jokapäiväistä elämää sekä tapaa 

tarkastella maailmaa. On tärkeää huomioida, että kulttuurista puhuttaessa puhutaan koko 

maailmankatsomusta läpäisevistä arvokysymyksistä. Käsitteen laaja ilmiökenttä 

vaikeuttaa sen käyttämistä sekä tutkimuksissa että huomioon otettavana asiana 

poliittisissa päätöksissä. (Rastas, Huttunen & Löytty 2005, 26.)  

 

Viime vuosikymmenten aikana kulttuurin käsitettä on lähestytty kriittisesti sekä pyritty 

arvioimaan uudelleen käsitteen merkitystä. Globaalistuvat prosessit ovat viime 
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vuosikymmeninä johtaneet kriittisiin uudelleenarviointeihin siitä, miten kulttuurin käsite 

on perinteisesti ymmärretty. Globaali kapitalismi ja viestintä sekä kasvava ihmisten 

liikkuvuus, tieto ja kulutustavarat ovat niitä osatekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet laaja-

alaiseen tehostumiseen kulttuurienvaihdoissa. Tässä kontekstissa aikaisemmat 

kollektiivisen ja yksilöllisen identiteetin määritelmät monokulttuurisena nähdään 

riittämättömänä kuvaamaan tapaa siitä, miten ihmiset kokevat itsensä sekä maailman, 

jossa he elävät. Sen sijaan transkulttuurisuudella on pyritty kuvaamaan kulttuurien 

rajapinnoille sijoittuvaa monimuotoista sekä tuottavaa identiteetin 

muodostumisprosessia. (Nordin, Hansen, Zamorano & Llena 2013, 9.) 

 

2.2 Monikulttuurisuuden monet termit 

Monikulttuurisuus on käsitteenä laaja, jonka ymmärtämistä edellyttää kulttuuri -käsitteen 

monimuotoisuuden ymmärtäminen. Avasin ylempänä kulttuuria ja sen osa-alueita, joiden 

kautta erilaisia kulttuureja on mahdollista muodostaa ja nimetä sekä löytää eroavaisuuksia 

niiden välillä. Monikulttuurisuutta on silloin, kun nämä toisistaan erilaiset kulttuurit 

kohtaavat samassa yhteiskunnassa. (Huttunen, Löytty & Rastas 2005, 25.) 

Monikulttuurisuus käsitteenä perustuu siihen, että monikulttuurisessa yhteiskunnassa on 

samaan aikaan läsnä erilaisia kulttuureja, mutta käsite jättää kertomatta kulttuurien 

luonteesta ja niiden välisistä suhteista. Kulttuurin luonne jää usein pois normatiivisesta 

monikulttuurisuuspuheesta, vaikka se sisältääkin ajatuksen kulttuurisesta tasa-

arvosta. (Erickson 2005, 40.) Tästä syystä koin kulttuurin määritelmän tarkentamisen 

välttämättömänä ennen monikulttuurisuus -käsitteen avaamista.  

 

Viitakainen (2013, 20–21) näkee, että monikulttuurisuus –termin moninaisuutta voidaan 

lähestyä kolmesta eri näkökulmasta. Deskriptiivisellä monikulttuurisuudella viitataan 

monikulttuurisuuden tilaan nykyajan yhteiskunnissa – eri kulttuurien ja kulttuuriryhmien 

olemassaoloon yhdessä yhteiskunnassa. Kuvailevana terminä se ei sisällä väitteitä 

kulttuurisen monimuotoisuuden toivottavuudesta tai arvottamisesta eikä ota kantaa tähän 

suhdetilaan. Viitakainen (2013) lisää, että deskriptiivinen monikulttuurisuus 

yksinkertaisesti tunnustaa eri kulttuurien ja kulttuuriryhmien olemassaolon 

yhteiskunnassa, eikä pidä sisällään ideologista tai poliittista kantaa tai yritystä vastata 

tähän monimuotoisuus.  
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Viitakaisen (2013, 22–23) mukaan normatiivinen monikulttuurisuus sisältää tiettyjä 

arvoarviointeja kulttuurisen monimuotoisuuden tilasta, mutta se sisältää myös laajan 

valikoiman näkemyksiä ja erilaisia teorioita sekä sopivia vastauksia tähän 

monimuotoisuuteen. Lisäksi Viitakainen (2013) näkee, että se vakuuttaa 

monimuotoisuuden hyväksyttäväksi asiaksi, josta ei tulisi tarkoituksella päästä eroon. 

Monikulttuurisuuden tutkijat kritisoivat lähestymistapaa useasta eri näkökulmasta, joista 

esimerkkinä kulttuurisen moninaisuuden lähestymistä “hyväksymisen” kautta.  

Monikulttuurisella politiikalla viitataan politiikkaan, joka pyrkii erilaisten 

kulttuuriryhmien ja niiden jäsenten sovittamiseen länsimaisiin liberaaleihin yhteiskuntiin. 

Monikulttuurisen politiikan laaja kirjo on yksi normatiivisen monikulttuurisuuden 

aiheista, ja monet monikulttuurisuuden tutkijat puoltavat joitain vähemmistön oikeuksia 

puoltavia järjestelmiä tai toimia, jotka perustuvat kulttuurisen moninaisuuden 

tunnustamiseen sekä monimuotoisuuden hyväksyttävyyteen liberaalissa yhteiskunnassa. 

(Viitakainen 2013, 23–24.) 

Käsitteenä transkulttuurisuus on usein ymmärretty muodostelmana monimuotoisista sekä 

juoksevista identiteeteistä, jotka ovat seurausta monimuotoisesta kulttuurikohtaamisesta 

(Nordin, Hansen & Zamorano Llena 2013, 10). Perustelen monikulttuurisuus -käsitteen 

käyttöä tässä tutkimuksessa sen sijaan, että olisin käyttänyt tutkimuksen luonteelle 

sopivampaa kuten kulttuurinen moninaisuus sillä, että se on yleisesti käytettävissä oleva 

käsite suomalaisessa yhteiskunnassa. Tarkoituksena olikin tarkastella käsitteen 

merkityksiä ja niiden muodostumiseen vaikuttaneita tekijöitä opiskelijoiden keskuudessa. 

Lisäksi olemassa oleva kirjallisuus perustuu lähinnä monikulttuurisuus -käsitteen 

ympärille. Pyrin kuitenkin käsittelemään tutkimuksessa käytettyjä käsitteitä 

mahdollisimman monipuolisesti, laajasti sekä kriittisesti. Käytän pääsääntöisesti käsitettä 

monikulttuurisuus, mutta lisäksi käytän seuraavia käsitteitä, kuten kulttuurinen 

moninaisuus ja interkulttuurisuus.  

 

Räsänen, Jokikokko & Lampinen (2018, 21) näkevät, että kulttuurista moninaisuutta 

määritellään eri tavoilla tutkimuksissa. Osa kulttuurintutkijoista liittävät sen ensisijaisesti 

kansallisiin kulttuureihin ja niiden eroihin sekä ulottuvuuksiin. Eroja ja ulottuvuuksia 

analysoidaan esimerkiksi valtaetäisyydessä, maskuliinisuudessa ja feminiinisyydessä 

sekä individualismissa ja kollektivismissa. Lähestymistapaa on kuitenkin kritisoitu, sillä 

se nähdään helposti johtavan stereotypioihin ja yleistyksiin. Räsänen, Jokikokko & 
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Lampinen (2018) lisäävät, että on kritisoitu tapaa lähestyä kulttuurista moninaisuutta 

etnisyyden ja kielen näkökulmista. Lähestymistapaa on kritisoitu muun muassa siitä, että 

siinä nähdään erot kategorisina, pysyvinä ja yhtenäisinä, jolloin se jättää huomioimatta 

erojen moninaisen yhteenkietoutumisen sekä dynaamisuuden kulttuurisissa ja 

sosiaalisissa kategorioissa.  

Monikulttuurisuutta koskeva keskustelu kulttuurisesta moninaisuudesta nähdään 

Suomessakin koskettavan usein etnistä erilaisuutta sekä maahanmuuttoa, joka on 

ongelmallinen sekä kapea näkemys. Monikulttuurisuutta ei ole mielekästä tarkastella 

pelkästään kansallisuuden, kielen tai etnisyyden näkökulmasta, sillä esimerkiksi 

maahanmuuttajat ovat heterogeeninen ryhmä. Tarkasteltaessa koulutusta voidaan nähdä 

jokainen koulu ja luokka Suomessa monikulttuurisena, jos huomioidaan oppilaiden 

välisiä eroja. Eroja voi olla löytyä esimerkiksi lasten sukupuolesta, sosioekonomisesta 

taustasta, uskonnosta, asuinpaikasta, elämäntavasta ja arvomaailmasta johtuvista eroista. 

(Räsänen, Jokikokko & Lampinen 2018, 21.) Vaikka kulttuurinen moninaisuus sisältää 

useita eri osa-alueita, keskityn tässä tutkimuksessani etnisyyden osa-alueen lähempään 

tarkasteluun opettajaopiskelijoiden näkökulmista.  

2.3 Suomalainen monikulttuurisuus 

Vuosina 1990-2001 Suomesta haettiin yhteensä noin 22 580 turvapaikkaa. Maasta 

muuttaminen voi johtua monista syistä, kuten köyhyydestä, sodasta tai toivosta saada 

parempi elämä sekä itselle että perheelle. Maahanmuuttaja -käsitettä käytettäessä 

puhutaan henkilöstä, jonka aikomuksena on asettua uuteen maahan pitkäaikaisesti. 

Uudesta valtiosta turvapaikkaa hakevaa henkilöä kutsutaan pakolaiseksi, sillä hänellä on 

syytä pelätä vainotuksi tulemista kotimaassaan. Vainoaminen voi johtua yksilön rodusta, 

uskonnosta, kansalaisuudesta, sosiaalisesta asemasta tai poliittisesta mielipiteestä. 

Pakolaismääritelmän mukaan sellaista pakolaista ei voida palauttaa takaisin 

kotimaahansa, missä hänen henkeään tai vapauttaan uhataan. (Talib 2002, 18–19.)   

 

Suomeen saapui 1990-luvun alussa suuri ryhmä maahanmuuttajia silloisesta 

Neuvostoliitosta, Somaliasta, silloisesta Jugoslaviasta, Iranista ja Irakista. Samaan aikaan 

vallitsi lama, joka lisäsi haasteita kouluissa. Opettajien vastuu ja rooli demokraattisena 

edistäjänä sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisijänä kasvoi entistä suuremmaksi uudessa 

sosiaalisessa tilanteessa. Heiltä oletettiin valmiuksia kohtaamaan moninaisuutta sekä 
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monikulttuurisuutta ja kulttuurienvälinen kompetenssi, erityisopetus sekä 

kehityspsykologia nousivat entistä tärkeämmäksi opetuksessa. (Talib 2006, 140.)  

 

Vuonna 1988 tuli ensimmäistä kertaa käyttöön vuosittaiset pakolaiskiintiöt, ja vuodesta 

2001 lähtien määrä on ollut 750 henkilöä. Turvapaikanhakijoiden määrä on kuitenkin 

ollut pakolaiskiintiötä suurempi, sillä vuosina 2006-2010 yhteensä 17 710 henkilöä haki 

turvapaikkaa Suomesta. Maahanmuuttovirasto myönsi vuonna 2010 myönteisen 

turvapaikkapäätöksen 1784 henkilölle. (Saukkonen 2013, 87.) Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen mukaan vuosina 2010-2018 Suomeen on muuttanut vuosittain yli 25 000 

maahanmuuttajaa. Muuttosyistä noin 50 prosenttia muodostuvat perhesyistä tai 

rakkaudesta ja 10 prosenttia turvapaikanhausta tai pakolaisuudesta. Loput 

maahanmuuttajista muuttavat töiden, opiskelujen tai muiden syiden vuoksi. 

Ulkomaalaistaustaisia oli Suomessa vuonna 2018 noin 402 619 ihmistä eli 7 prosenttia 

väestöstä. Suomessa on syntynyt vuoteen 2018 mennessä 67 205 lasta, joiden vanhemmat 

ovat ulkomaalaistaustaisia. Ulkomaalaistaustaisiksi luokiteltiin ne henkilöt, joiden 

vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla. (THL 2018.) Kulttuurinen moninaisuus on 

lisääntynyt huomattavasti verrattuna 1990-lukuun ja 2000-luvun alkuun, ja 

pakolaiskiintiömäärä kuvaa vain pientä osuutta todellisesta muuttoliikenteestä Suomeen. 

 

Uusien maahanmuuttajien asema on riippunut siitä, mistä he ovat kotoisin, heidän tulonsa 

syy ja siitä, kuinka lähellä heidän kulttuurinsa on suomalaista kulttuuria. 

Maahanmuuttajan asema on erilainen, jos hän on tullut ammattilaisena työyhteisöön sekä 

puhuu samaa kieltä muiden työtekijöiden kanssa. Erilaisen aseman saa myös 

yhteiskunnan ja virkamiesten “armoilla” elävä kielitaidoton ja työtön maahanmuuttaja, 

joka on joutunut jättämään kaiken sekä pakenemaan kotimaastaan. (Räsänen 2005, 93.)  

Monikulttuurisuuden kohtaaminen nähdään uutena asiana, sillä Suomea on pidetty 

monokulttuurisena maana. Suomi on ollut monella tapaa historiassa idän ja lännen 

rajamailla, jonka mukana on tullut kulttuurisia vaikutteita. Kansallisuusaatteen 

syntymisen ja leviämisen myötä Suomen monikulttuurisuus ja kansainvälisyys on 

laskenut. Suomi on ollut monikulttuurinen ja kansainvälinen, vaikka se on kuulunut 

selvästi ylempään yhteiskuntaluokkaan ja ollut yksinoikeus tiettyjen säätyjen 

jäsenille. Kauppasuhteiden vuoksi tietyillä alueilla asui paljon ulkomaalaisia, ja 

oppineisto oli kielitaitoista sekä hankki koulutuksen ulkomailta. Poliittinen jakautuminen 
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oli selvempää, ja yhteiskuntaluokkien elämänmuodot ja elämisen ehdot olivat erilaisia. 

(Räsänen 2002, 106.)  

 

Monikulttuurisuuden haasteet kohdistuvat usein eri instituutioihin, kuten koulu- tai 

poliisilaitokseen ja terveydenhuollon palveluihin. Lisäksi erilaiset yksilöt saattavat joutua 

käsittelemään monikulttuurisuuteen liittyviä kysymyksiä, kun he saavat 

maahanmuuttajataustaisen kollegan, naapurin, vävyn tai miniän. Usein puhutaankin 

monikulttuurisista “taidoista” tai “valmiuksista”, joita käytetään myös tässä 

tutkimuksessa, ja niillä tarkoitetaan yksilöiden kykyä reagoida sekä toimia oikein 

erilaisissa tilanteissa. Se voi kuitenkin johtaa ajatukseen, että monikulttuurisuudesta 

selviämiseen sujuvasti ja hallitusti vaatii erilaisia temppuja tai niksejä. Monimutkaisiin 

yhteiskunnallisiin kysymyksiin ei ole olemassa valmiita vastauksia tai 

käyttäytymisohjeita, mutta arki monikulttuurisessa yhteiskunnassa edellyttää jatkuvaa 

sekä avointa dialogia periaatteista ja käytännöistä, joita yhdessä eläminen vaatii. 

(Huttunen, Löytty & Rastas 2005, 23.)  

 

Poliittisessa retoriikassa ja juhlapuheissa monikulttuurisuus näyttäytyy tavoiteltavana 

tilana, ja se nähdään myönteisenä asiana. Kärjistettynä voi kuitenkin sanoa, että erilaisten 

kulttuurien olemassaolo nähdään positiivisena asiana niin kauan, kun valtakulttuuria ei 

vaadita muuttumaan. Se näkyy muun muassa siinä, että koulut järjestävät mielellään 

vaikkapa suvaitsevaisuuspäiviä, mutta jos kyse on perinteiden muuttamisesta, vaikkapa 

uskonnollisten joululaulujen hylkääminen voidaan nähdä kohtuuttomana. Lisäksi 

erilaisten nykyään halventavina pidettyjä ilmausten käyttämistä voidaan perustella sillä, 

että se kuuluu “suomalaiseen kulttuuriin”. Edellä mainitut näkemykset kumpuavat niistä 

käsityksistä, mitä suomalaisuus on, mitä on kulttuuri ja miten se liittyy etnisyyteen. 

Suomessa tavoiteltava monikulttuurisuus rakentuu usein erottamalla selkeästi yksityinen 

ja julkinen, jolloin yksityisesti voidaan toteuttaa “omaa kulttuuria” ja julkinen on 

neutraalia yhteistä “kulttuuritonta” aluetta. Erottelun tavoitteena on ihanteellinen 

yhteiskunta, jossa kaikki jäsenet ovat tasa-arvoisia. Tulkinta ei ole yksiselitteinen, josta 

suvivirren laulaminen kevätjuhlissa on esimerkki tulkinnan yksioikoisuudesta, sillä 

julkinen alue on myös kulttuurista, eli yksityinen ja julkinen limittyvät toisiinsa. 

(Huttunen, Löytty & Rastas 2005, 24–25.)  
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Suomalaisen koulutuksen keskeisimpiin kysymyksiin kuuluu valmiuksien kehittäminen 

monikulttuurisessa todellisuudessa ja monikerroksisessa kansalaisuudessa. Suomen 

itsenäisyydellä ja kansallisella projektilla on lyhyt historia, mikä osaltaan vaikuttaa 

valtion sisäisen monikulttuurisuuden tarkasteluun. (Räsänen 2005, 87.) Kansalaisen 

yhtenäisyyden luomisen myötä myös erilaisuutta on pyritty häivyttämään, joka on 

marginalisoinut Suomen etnisiä vähemmistöjä niin kouluissa kuin yhteiskunnassa. 

Etnisiin ryhmiin suhtautuminen on vaihdellut riippuen ajankohdasta sekä ryhmästä, joista 

suomenruotsalaisten asema on nostettu kansainvälisesti esimerkkinä siitä, miten 

vähemmistöryhmän kielelliset ja kulttuuriset oikeudet on otettu huomioon. (Räsänen 

2005, 91.)   

 

Räsäsen (2005, 92) mukaan Saamelaisten osalta suhtautuminen on poikennut, sillä heiltä 

kiellettiin niin kielelliset kuin kulttuuriset oikeudet. Suomen kielen käyttö on ollut 

pakollista kouluissa, mikä on vaikuttanut haitallisesti kasvavien nuorten identiteetin 

muodostumiseen. Uskonnollisella käännyttämisellä puututtiin nuorten arvoihin sekä 

maailmankuvaan. Romanit ovat asuneet hajallaan ympäri Suomea, ja heillä on ollut 

valtaväestöä alhaisempi koulutustaso. Räsänen (2005) lisää, että heihin on kohdistunut 

paljon ennakkoluuloja, jotka ovat osaltaan vaikeuttaneet heidän asemaansa. Romanien 

perinteinen kulttuuri on eronnut valtaväestön kulttuurista, mikä on osaltaan vaikuttanut 

konfliktien syntyyn. Romanien arvot ja puhtaussäännöt ovat saattaneet ilmetä 

haluttomuutena osallistua tiettyihin oppisisältöihin tai liikuntamuotoihin, eikä kouluissa 

käsitelty romanien historiaa ja kulttuuria osana suomalaista kulttuuriperintöä. Edellä 

mainitut syyt ovat Räsäsen (2005) mukaan heikentäneet koulumotivaatiota ja -menestystä 

sekä vaikuttaneet romanilaisten vieraantumiseen koulussa. Opettajankoulutus ei 

huomioinut tätä vanhaa suomalaista vähemmistöä eikä tarjonnut opettajille valmiuksia 

työskentelyyn heidän kanssaan, joka on vaikeuttanut asiaa. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (2014, luku 9.1 & 9.2.) on laadittu erilliset kohdat kieleen 

ja kulttuuriin liittyvässä luvussa. Saamelaisten opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden 

kulttuuriin, kieleen ja yhteisöön kasvamista sekä tarjota mahdollisuus saamelaisen 

kulttuuriperinnön omaksumiseen. Lisäksi perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden (2014) mukaan opetuksen tulisi tapahtua pääosin saamen kielellä oppilaille, 

jotka asuvat saamelaisten kotiseutualueella.  Romanien opetuksen tavoitteena on 

identiteetin kehityksen vahvistaminen sekä tietoisuuden lisääminen omasta historiasta ja 

kulttuurista. Suomen romanien asema etnisenä sekä kulttuurisena vähemmistönä on 
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otettava perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan huomioon 

opetuksessa sekä tarjota oppilaille romanikielen opetusta ja tarvittaessa romanikielistä 

opetusta. Tilanteeseen on pyritty reagoimaan ja vaikuttamaan opetussuunnitelman avulla, 

joka lisää tarpeellisuutta sen käsittelylle ja huomioimiselle jo opettajankoulutuksessa.  

 

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä on kasvanut perusopetuksessa 2000-luvulla 

ja kehitys jatkuu tulevaisuudessa. Tähän vaikuttavat muun muassa positiivinen 

nettomaahanmuutto ja maahanmuuttajien ikärakenne, joka poikkeaa kantaväestöstä. 

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden palveluista huolehtiminen on järkevää politiikkaa 

valtiontaloudellisesta näkökulmasta, sillä tehokas maahanmuuttajat huomioon ottava 

koulutusjärjestelmä integroi maahanmuuttajat yhteiskuntaan. (Valtiontarkastusvirasto 

2015.)  

 

Valtiontalouden tarkastusviraston vuoden 2015 tuloksellisuustarkastuskertomus sisältää 

maahanmuuttajaoppilaiden ja perusopetuksen tuloksellisuuden 

tarkastuksen.  Lähtökohtana on tarkasteltu sitä, miten perusopetuslain ja perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden yleinen tavoite tarjota oppilaille tasavertaiset 

mahdollisuudet oppimisvalmiuksien saavuttamiseen, jatko-opintoihin osallistumiseen ja 

itsensä kehittämiseen on onnistunut maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kohdalla. 

Tuloksellisuuden mittarina on käytetty PISA 2012 –tutkimuksen 15-vuotiaiden 

oppilaiden oppimistuloksia. Toiseksi selvitettiin sitä, miten maahanmuuttajataustaisten 

oppilaiden suomen ja oman äidinkielen oppimista on tuettu 15 vuoden ikään mennessä. 

Viimeisenä tarkasteltiin valmistautumista toisen asteen opintoihin 

maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osalta. Lähtömaan ja maahantuloiän vaikutus on 

otettu huomioon tarkastuksessa.   

 

Tarkastushavaintojen mukaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tilanne eroaa 

kantaväestön oppilaista muun muassa matematiikassa, lukutaidossa ja luonnontieteissä. 

Maahanmuuttajataustaisten 15-vuotiaiden oppilaiden osaaminen on heikompaa 

kantaväestöön verrattuna. Taustatekijät, kuten oppilaan sukupoli, luokka-aste, 

sosioekonominen tausta, kotona puhuttu kieli ja maahantuloikä eivät vaikuttaneet eroihin. 

Toisen sukupolven maahanmuuttajien osaaminen on keskimäärin heikompaa kuin 

ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajien osaaminen. Suomessa erot 

maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön erolla on suurimmat verrattuna muihin 
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läntisen Euroopan maihin, vielä senkin jälkeen, kun oppilaan tärkeimmät taustatekijät on 

vakioitu. Lisäksi maahanmuuttajataustaiset oppilaat opiskelevat todennäköisemmin omaa 

ikäluokkaa alemmalla luokka-asteella. Ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajista 60 

prosenttia ja toisen sukupolven maahanmuuttajataustaisista 24 prosenttia oppilaista 

opiskelivat alemmalla luokka-asteella, kun kantaväestöllä luku on 14 prosenttia. 

Kouluarvosanat eivät kuitenkaan eronneet kantaväestön oppilaista matematiikassa, 

äidinkielessä ja kirjallisuudessa. Kuitenkin heidän osaamisensa oli selvästi heikompaa, 

kun kouluarvosana ja luokka-aste on vakioitu. (Valtiontarkastusvirasto 2015.) 

 

Suomessa on tehty viime vuosina monia eri hankkeita, joiden tarkoituksena on edistää 

osaamista ja tietoisuutta liittyen maahanmuuttoon sekä kulttuuriseen moninaisuuteen. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on laatinut hankkeita, jossa on pyritty kehittämään 

maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten lasten kotoutumista. 

Kulttuurisensitiivisten toimintakykyjen kehittämiseen tarkoitettu mobiTARMO on 

toiminut vuosina 2017-2019, jonka tarkoituksena on tukea maahanmuuttajien 

alkuvaiheen kotoutumistoimia. Maahanmuuttajanuorten tarpeet tunnetuksi -hankkeessa 

vuosina 2014-2015 luotiin seurantaindikaattoreita valtakunnallisesti yhteistyössä 

asiantuntijoiden kanssa sekä tehtiin suosituksia ja kehittämistarpeita olemassa olevan 

tiedon, kansallisten ja kansainvälisten indikaattorisuositusten perusteella. (THL.) 

 

Opetus - ja kulttuuriministeriön rahoittama DivED kehittämishanke pyrkii kieli- ja 

kulttuuritietoisen toimintakulttuurin ja osaamisen edistämiseen niin 

opettajankoulutuksessa kuin perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajien parissa 

(DivED 2019). DivED -hankkeesta on mahdollista löytää heidän omilta sivuilta paljon 

erilaisia kulttuuri- ja kielitietoisia käytänteitä opettajille, joita voi hyödyntää erityisesti 

monikielisten oppilaiden opetuksessa. Kulttuuri- ja katsomussenitiivistä opetusta ja 

ohjausta kehittävä KUKAS -hanke pyrkii vaikuttamaan esimerkiksi opettajien ja 

ohjaajien perus- ja täydennyskoulutusten myötä. Hankkeen myötä kulttuurisesti ja 

katsomuksellisesti vastuullinen pedagogiikka on edistynyt niin opetuksessa kuin 

opettajankoulutuksessa. Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta ja kasvatustieteiden 

osasto yhdessä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen ja psykologian tiedekunnan kanssa 

vastaavat KUKAS -hankkeen koulutuksesta ja tutkimuksesta. Kulttuurisesti vastuulliseen 

ja tiedostavaan opetukseen ja koulutukseen on pyritty sekä onnistuttu vaikuttamaan eri 

hankkeiden myötä. (KUKAS 2019.) 
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3 MONIKULTTUURINEN KASVATUS 

3.1 Interkulttuurinen oppiminen 

Räsänen (2005, 20) näkee kulttuurienvälisen eli interkulttuurisen yhteistyön 

edellytyksenä, jota tarvitaan nykyisessä maailmantilassa. Ihmisten jokapäiväinen elämä 

on riippuvainen interkulttuurisesta yhteistyöstä, ja valtiot ovat riippuvaisia monin tavoin 

toistensa tuotteista, kuten juomista, ruoasta, vaatteista, laitteista sekä polttoaineesta. 

Materiaalisen riippuvuuden lisäksi esimerkiksi taiteilijat sekä tutkijat saavat jatkuvasti 

inspiraatiota työhönsä kollegoilta, jotka elävät toisella puolella maailmaa. Erilaiset 

liikkeet, kuten humanismi, kansalaisoikeudet sekä demokratian ajatukset ovat siirtyneet 

valtiolta toiselle. Räsänen (2005) lisää, että massamedia ja sähköinen viestintä 

ovat entistä enemmän saatavilla ja tehokkaampaa sekä lisäävät kansainvälistä 

yhteydenpitoa. Valtioiden rajoja eivät myöskään katso ympäristöriskit tai saastuminen, 

vaan ne ovat ihmisten yhteisiä tehtäviä. Porteran (2010, 13) mukaan väestörakenteen 

epätasapaino on kasvanut rikkaiden ja köyhien maiden välillä. Teollisuusmaissa se näkyy 

hedelmällisyysasteen ja väestönkasvun laskuna sekä iäkkäiden ihmisten määrän kasvuna, 

jota voi verrata Pohjois-Afrikan väestön jatkuvaan kasvuun köyhemmillä alueilla. 

Ihmisen elinajanodote on kasvanut viimeisten 40 vuoden aikana enemmän kuin viime 

2000 vuoden aikana. Edellä mainituista syistä johtuen muuttovirtojen laskua ei ole 

Porteran (2010) mukaan odotettavissa lähitulevaisuudessa.  

 

Interkulttuurinen lähestymistapa sijoittuu universalismin (kaikille on tarjottava 

koulutusta ihonväristä, kielestä, kulttuurista tai uskonnosta riippumatta) ja relativismin 

(kaikilla tulisi olla oikeus näyttää kulttuurillista identiteettiä, tasa-arvoisuus 

erilaisuudessa) välille. Se ottaa huomioon molemmat mahdollisuudet ja rajoitukset, mutta 

ylittää ja rakentaa uuden yhdistelmän, jossa on paremmat mahdollisuudet dialogiin sekä 

vuorovaikutukseen. Yhteisöä saatetaan kuvata monikulttuuriseksi, jos se sisältää erilaisia 

traditioita, käytänteitä, uskontoja sekä ajattelumaailmoja, kun taas koulutustoimien 

kuuluisi olla interkulttuurisia ja tukea erojen vuorovaikutusta. Interkulttuurinen kasvatus 
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ei hyväksy liikkumattomuutta tai arvojärjestystä kulttuureissa tai ihmisissä, vaan sen 

tarkoituksena on rohkaista dialogiin sekä suhteeseen yhteisillä säännöillä, jolloin ihmisten 

ei tarvitse uhrata tärkeitä aspekteja omasta kulttuuri-

identiteetistä. Interkulttuurinen kasvatus perustuu trans-kulttuuriseen kasvatukseen 

(kasvatus yhteisiin humanistisiin tieteisiin, ihmisoikeuksiin, ihmisen etiikkaan sekä 

ihmisen tarpeisiin) ja monikulttuuriseen kasvatukseen (kasvatukseen tunnistaa sekä 

kunnioittaa toisia ihmisiä ja kulttuureja), mutta lisää siihen vuorovaikutuksen 

mahdollisuuden, eli suorien ideoiden vaihtamiset, periaatteet ja käyttäytymiset sisältäen 

vertailut ennakkokäsityksissä. (Portera 2010, 20.)  

 

Jokikokko (2016, 218) kuvaa interkulttuurista oppimista seuraavien käsitteiden avulla, 

kuten interkulttuurinen kompetenssi (intercultural competence), interkulttuurinen 

sensitiivisyys (intercultural sensitivity), kulttuurillinen asiantuntemus tai tehokkuus 

(cultural expertise or effectiveness) sekä monikulttuurinen tietoisuus 

(multicultural awareness). Edellä mainitut käsitteet sisältävät Jokikokon (2016) mukaan 

erilaisia vivahteita ja lähestymistapoja, kuitenkin 

käsitellen moninaisuutta positiivisesti ja kunnioittavasti.  

 

Jokikokko (2009, 145) näkee, diversiteetin laajana käsitteenä, joka sisältää etnisten sekä 

kielellisten eroavaisuuksien lisäksi myös erot alakulttuureissa, kuten uskonnossa, 

sosioekonomisessa asemassa ja sukupuolessa. Se tarkoittaa sitä, että interkulttuurista 

kompetenssia on tarvittu aina. Kuitenkin siitä on alettu keskustelemaan vasta 1980-

luvulla ensimmäisten maahanmuuttajaryhmien saavuttua Suomeen. Jokikokko (2009) 

huomauttaa, että Suomea on aina yleisen myytin mukaan pidetty homogeenisenä valtiona, 

vaikka se on ollut monikulttuurinen itsenäistymisen jälkeen, ja jopa ennen sitä. 

 

Euroopassa pyritään käyttämään käsitettä interkulttuurinen kasvatus, ja sen tavoitteena 

on erilaisten kulttuurien kohtaamisen myötä tapahtuva molemminpuolinen oppiminen ja 

vaikuttaminen (Talib 2006, 141). Lasosen (2005, 400–401) mukaan sen tavoitteena on 

valmistaa oppijoita toimimaan tulkkeina ja sovittelijoina erilaisten kulttuurien välillä. 

Termi esiintyy usein sellaisessa kontekstissa, joka tukee erilaisuuden ymmärtämistä 

kansainvälisessä ja kulttuurienvälisessä yhteistyössä. Interkulttuurinen kompetenssi 

viittaa asiantuntijan kykyyn työskennellä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa 

ympäristöissä edistäen oppimista eri kulttuurien välillä sekä liittäen oman panoksensa 
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yhteistyöhön sellaisessa työyhteisössä. Lasonen (2005) lisää, että interkulttuurista 

dialogia edistävän kasvatuksen tavoitteena on kouluttaa yksilöitä toimimaan sekä 

omaksumaan yhteistyöhön perustuvaa lähestymistapaa, ja toimimaan sovittelijoina sekä 

tulkkeina erilaisten kulttuurien ja niiden kansalaisten välillä. Jokikokko (2005, 187) 

painottaa, että interkulttuurista oppimista ei voida opettaa erikseen tai erillisenä 

projektina, vaan on tärkeää sisällyttää interkulttuurisia näkökulmia kaikkiin koulun 

aloihin ja suunniteltuihin aktiviteetteihin. Opettajien ei tulisi omaksua kumulatiivista 

lähestymistapaa, kuten pitää erillisiä tunteja maahanmuuttajalapsista, historiasta tai 

maantieteestä. Interkulttuurinen kasvatus opetuksessa viittaa tapaan, joka huomioi sekä 

kohtaa kaikenlaisen monimuotoisuuden luokkahuoneessa, eikä ainoastaan 

kielelliset, kulttuurilliset, etniset tai ruumiilliset. Edellä mainittujen lisäksi Jokikokko 

(2005) näkee, että on tärkeää huomioida seuraavia tekijöitä, kuten sukupuolen, poliittisen, 

sosiaalisen sekä taloudellisen aseman tuomia eroja.   

 

Inetrkulttuurinen oppiminen voidaan nähdä identiteettiprosessina. Postmoderni idea 

identiteetistä painottaa sitä, että ihmiset elävät erilaisten identiteettiprosessien keskellä eri 

elämäntilanteissa, eikä identiteettiä nähdä vakaana asiana. (Jokikokko 2005, 

187.) Yksilön interkulttuurisia asenteita voi kehittää asianmukaisemmaksi sekä 

tehokkaammaksi erilaisten kehitysmallien myötä. Milton Bennettin (Jokikokko 2016, 

218) malleista viimeisin 

“Developmental Model of Intercultural Sensitivity” (interkulttuurisen sensitiivisyyden 

kehittämismalli) perustuu siihen, että interkulttuurinen sensitiivisyys kasvaa 

erilaisten kulttuurillisten kohtaamisten myötä. Kehitysmalli muodostuu kuudesta 

vaiheesta, ja idea pohjautuu siihen, että henkilö voi 

siirtyä etnosentrisestä vaiheesta etnorelatiiviseen vaiheeseen kohdatessaan kulttuurillisia 

eroavaisuuksia erilaisten kokemusten, harjoittelun ja tuen 

myötä. Etnosentrisessä vaiheessa omaa kulttuuria pidetään muita kulttuureja ylempänä, 

joka voi estää näkemästä erilaisia tapoja ajatella, tuntea sekä toimia. Lisäksi kulttuuria 

usein tarkastellaan oman kulttuurin näkökulmasta, eikä tarkasteltavan kulttuurin 

näkökulmasta, joka voi estää kyseisen kulttuurin ymmärrystä. Etnosentrisen vaiheen 

voittamisen myötä yksilö voi kunnioittaa muita kulttuureja sekä toimia 

useammassa kulttuuriryhmässä. (Gollnick & Chinn 2009, 17.)  
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Bennettin mallin vaiheet ovat kielto, puolustautuminen, minimointi, hyväksyminen, 

sovittaminen sekä integraatio. Kulttuurierojen kieltämisessä yksilö kokee 

oman kulttuurin ainoana oikeana, muita kulttuureja ei kuitenkaan syrjitä tai niitä tulkitaan 

epämääräisellä tavalla. Lopputuloksensa yksilö ei koe kulttuurieroja, tai mahdollinen 

kokemus yhdistetään erotettuihin muihin, kuten “ulkomaalaiseen” tai 

“maahanmuuttajaan”. Puolustautuminen johtuu siitä, että oma kulttuuri koetaan ainoana 

kannatettavana. Usein kulttuurieroja lähestytään stereotyyppisesti, mutta ne koetaan 

todellisina sekä uhkaavina asioina, toisin kuin ensimmäisessä vaiheessa. Puolustus –

vaiheesta on myös variaatio, eli käänteinen puolustus, missä adoptoitu kulttuuri koetaan 

yksilön alkuperäistä kulttuuria ylempänä. Käänteinen puolustus ylläpitää 

polarisoitunutta tapaa erotella “meihin” ja heihin”, mutta ei koe kuitenkaan 

toista kulttuuria uhkana. Minimoinnilla tarkoitetaan kulttuurierojen minimointia 

sellaisessa tilassa, missä yksilön oma kulttuurinen maailmankuva koetaan universaalina. 

Yksilöt tässä vaiheessa etsivät yhdistäviä tekijöitä, ja pyrkivät peittämään 

oman kulttuurin tunnustamista sekä institutionaalista etuoikeutta, jota se tarjoaa 

jäsenilleen. (Hammer, Bennet, Wiseman 2003, 424.)  

 

Seuraavassa kolmessa vaiheessa Bennet, Hammet & Wiseman (2003, 425) kuvaavat 

suuntautumista etnorelatiivisena, jolloin yksilö kokee oman kulttuurin 

muiden kulttuurien kontekstissa. Kulttuurierojen hyväksyminen on tila, missä 

oma kulttuuri koetaan yhtenä monista samanarvoisista 

maailmankuvista. Kulttuurieroihin adaptoituminen on tila, missä kokemukset 

toisesta kulttuurista tuottavat havainnon ja käyttäytymisen, joka on kyseiselle kulttuurille 

sopiva. Yksilön maailmankuva laajenee ja sisältää relevantteja konstruktioita 

muista kulttuurisista maailmankuvista. Adaptaatio –vaihe harjoittaa empatiaa, eli kykyä 

ottaa näkökulmia tai vertailukehyksen suhteessa toisiin kulttuureihin. Siirtymä ei ole 

kognitiivinen, vaan muutos koetussa elämässä, joka sisältää vaikuttamisen ja 

käyttäytymisen. Kyseisessä vaiheessa yksilöt voivat ilmaista vaihtoehtoisia kulttuurisia 

kokemuksia kulttuurisesti sopivissa tunteissa ja käyttäytymisessä. Vertailukehyksen 

syventymisen myötä siitä tulee perusta bi- ja 

monikulttuurisuudelle. Kulttuurierojen integroinnissa yksilön kokemus itsestä laajenee 

sisällyttämään eri kulttuurien näkökulmia. Yksilöt kohtaavat ongelmia liittyen heidän 

oman kulttuuriseen marginaalisuuteen sekä konstruoivat identiteettejään kahden tai 

useamman kulttuurin reunalla. Marginaalikulttuurisuus voi sisältää kaksi muotoa, 
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koteloitu muoto, jossa kulttuurista erottaminen koetaan vieraantumisena sekä rakentava 

muoto, jossa sisään ja ulos liikkeet kulttuureista ovat tarpeellisia ja positiivisia puolia 

yksilön identiteetissä. Integraatio ei ole Hammerin, Bennettin ja Wisemanin (2003) 

mukaan välttämättä parempi kuin adaptaatio sellaisissa tilanteissa, jotka 

vaativat interkulttuurista kompetenssia, mutta kuvaa kasvavaa lukua ihmisistä, joka 

sisältää monia jäseniä ei-hallitsevista kulttuureista, pitkäaikaisista ulkomaalaisista sekä 

globaaleista nomadeista. 

 

Jokikokko (2016, 218) kokee, että usein kuitenkin edellä mainitun mallin sekä monien 

muiden mallien pohja perustuu siihen ideaan, että tiettyyn kulttuuriseen ryhmään 

kuuluminen voi ennustaa yksilön käyttäytymistä. Eri rotuun tai etniseen ryhmään 

kuuluvilla henkilöillä on kuitenkin oikeus tulla kohdelluksi yksilöinä. Lisäksi Jokikokko 

(2016) huomauttaa, että toisenlaisen tai erilaisen kulttuurin tietäminen ja ymmärtäminen 

ei takaa vastuullista suhtautumista moninaisuuteen. Jokikokko (2005, 186–187 näkee, 

että interkulttuuriset kontaktit eivät välttämättä nosta ymmärrystä ja kulttuurienvälistä 

kompetenssia, vaan kulttuurienväliset kohtaamiset voivat vahvistaa ennakkoluuloja ja 

stereotypioita. Jokikokko (2005) ehdottaa, että kommunikaation tulee muodostua 

dialogista, jossa kumpikin osapuoli kuuntelee toista, tarjoaa erilaisia näkökulmia, on 

avoin uusille ideoille ja kommunikoi yhtäläisillä ehdoilla. Aidon dialogin myötä on 

mahdollista oppia omasta elämästä poikkeavista todellisuuksista.  

 

3.2 Monikulttuurinen kasvatus 

Ericksonin (2005, 40) mukaan kulttuuri voi olla näkyvää tai näkymätöntä, ja usein 

monikulttuurisessa kasvatuksessa keskitytään näkyvään puoleen, kuten kieleen, 

pukeutumiseen, ruokaan, uskontoon sekä estetiikkaan. Olennaiset ja näkymättömät osa-

alueet, kuten se, kuinka myöhässä voi saapua paikalle ennen kuin se nähdään 

epäkohteliaana, mitä puheenaiheita pyritään välttämään keskustelujen alussa, kuinka 

yksilö näyttää kiinnostustaan keskustelujen aikana, milloin kovaäänisyys on liian 

voimakasta tai ei tarpeeksi äänekästä ovat Ericksonin (2005) mukaan piilossa olevia 

tekijöitä, joita opitaan sekä käytetään tiedostamatta. Opetuksessa kulttuuria lähestytään 

usein essentialistisesti olettaen, että tietyn ryhmän kaikki jäsenet ovat samankaltaisia sekä 
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keskitytään muiden kulttuurien yhdistäviin tekijöihin, eikä niitä heijasteta 

omaan kulttuuriin tai eri kulttuurien moninaisuuteen (Erickson 2005, 45).  

 

Kulttuurillisesti reagoiva pedagogiikka ymmärretään usein rajoitetusti ja yksinkertaisesti, 

joka on ongelmallista monella tavalla. Yksinkertaistetut käsitykset antavat illuusion siitä, 

että on tehnyt merkityksellisen muutoksen tekemättä sitä. Kulttuurillisesti reagoivan 

pedagogiikan tarkasteleminen kulttuurijuhlana on melko yleistä sellaisten opettajien 

keskuudessa, jotka eivät ole tutkineet omia odotuksiaan vähemmistöön kuuluvia oppijoita 

kohtaan, ja heidän huomionsa keskittyy kulttuuriperinteistä oppimiseen. (Sleeter 2011, 

12–13.)  

 

Sleeter (2010, 19) näkee, että kulttuurisesti reagoivalla pedagogiikalla on opettamisen 

lisäksi poliittinen pyrkimys kohti oikeudenmukaisuutta. Uusliberalismin myötä tulleet 

uudistukset, jotka perustuvat standardisointiin kuvaavat koulutusta hyödyllisenä 

yksilölliselle taloudelliselle menestykselle sekä välineenä, jolla voi muokata Sleeterin 

(2010) mukaan työntekijöitä maailmantaloutta varten. Sleeter (2010) lisää, että vaikka 

globaalisti tarkasteltuna on eroja siinä, missä määrin koulukäytäntöjä muutetaan 

uusliberalismin ympärille, uusliberalistiset uudistukset ovat lisääntymässä. Sen lisäksi, 

että ne ovat vastakkaisia kulttuurillisesti reagoivan pedagogiikan kanssa, uusliberalismi 

itsessään voidaan Sleeterin (2010) mukaan ymmärtää köyhien ja vähemmistöryhmien 

poliittisten hyötyjen vastaisena liikkeenä.  

 

Historiassa koulua on pidetty ennakkoluulojen, stereotypioiden sekä yksipuolisen kuvan 

vahvistajana – joko tietoisesti tai tiedostamatta. Toimintaa voidaan kuitenkin muuttaa 

edellä mainittuja toimia ehkäisevään tai purkavaan voimaan, vaikka se ei ole välttämättä 

helppoa vallitsevan kulttuurin paineessa eläville opettajille. Se edellyttää ymmärryksen 

ja vuoropuhelun lisäämistä sekä asioiden monipuolista tarkastelua. Erilaisten 

perspektiivien ottamista voidaan harjoitella omia omaksuttuja näkemyksiä 

kyseenalaistamalla. Paneutuminen toisiin kulttuureihin ja erilaisiin näkökulmiin voivat 

auttaa omien lähtökohtien kriittisessä tarkastelussa. (Räsänen 2005, 89.) 
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3.2.1 Monikulttuurisen kasvatuksen tavoitteita 

Banksin (2008, 2–3) mukaan monikulttuurisessa kasvatuksessa tärkeimpinä tavoitteina 

on yksilöiden auttaminen laajemman itseymmärryksen saavuttamisessa. Sen 

edellytyksenä on se, että yksilö pystyy tarkastelemaan itseään muiden kulttuurien 

näkökulmasta. Lisäksi monikulttuurisessa kasvatuksessa oletetaan kunnioituksen 

kasvavan perehtyneisyyden ja ymmärryksen myötä. Monikulttuurinen kasvatus pyrkii 

myös kulttuurillisten, kielellisten sekä etnisten vaihtoehtojen tarjoamiseen oppilaille. 

Tavoitteina on Banksin (2008) mukaan syrjinnän sekä kärsimyksen vähentäminen 

etenkin eri etniseen tai rodulliseen ryhmään kuuluvien yksilöiden kohdalla, joita voivat 

synnyttää erilaiset rodulliset, fyysiset sekä kulttuurilliset ominaisuudet. 

 

Tärkeänä tavoitteena on myös auttaa yksilöitä omaksumaan sellaisia tietoja, asenteita 

sekä taitoja, joita tarvitaan tehokkaaseen toimimiseen oman yhteisön kulttuurissa, 

kansallisessa kulttuurissa, alueellisessa kulttuurissa sekä globaalissa yhteisössä (Banks 

2008, 5). Monikulttuurinen kasvatus koskettaa lisäksi myös valtavirtaa edustavia 

yksilöitä sekä monikulttuurisen kompetenssin kehittämistä, ja on osana globaalin 

kasvatuksen tavoitteita.    

 

Banks (2008, 24–27) kokee, että Yhdysvalloissa ja muissa länsimaissa on pyritty ennen 

1960- ja 1970 -luvun kansalaisoikeusliikettä assimilaatioon, jolloin oppilaiden 

keskinäistä moninaisuutta on pyritty hävittämään. Tästä seurauksena monet oppilaat 

menettivät alkuperäisen kulttuurinsa, kielen sekä etnisen 

identiteetin. Kulttuuridemokratia tarkoittaa sitä, että oppilailla on oikeus 

ilmaista kulttuurillista identiteettiä sekä käyttää äidinkieltään kouluissa. Nationalistit ja 

assimilaatiota kannattavat pelkäävät oppilaiden omaan kulttuuriin ja yhteisöön 

kiintymisen vaikuttavan negatiivisesti kansallisvaltioon 

kiintymisessä. Nussbaum (Banks 2008, 24–27 ) uskoo kuitenkin siihen, että nationalismi 

saattaa estää oppilaita muodostamasta kehittyvää sitoutumista kosmopoliittisiin valtion 

rajoja ylittäviin arvoihin, kuten ihmisoikeuksiin sekä sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. 

(Banks 2008, 24–27.)  

 

Banks (2008, 110) näkee, että demokraattiseen yhteiskuntaan osallistuminen edellyttää 

kaikkien oppilaiden osallistumista monikulttuuriseen kasvatukseen sekä sen tarjoamaan 

tapaan tarkastella toisia, jotta voi menestyä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Toisaalta 
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vaikka väittely länsimaalaisten traditionalistien sekä monikulttuurisuutta ajavien välillä 

sopii pluralistiseen demokraattiseen yhteiskuntaan, keskustelun lopputuloksena voi 

käydä niin, että kumpikaan osapuoli ei ole tyytyväinen. Uudet visiot ja näkökulmat 

edellyttävät kummaltakin osapuolelta kompromisseja. (Banks 2008, 110.)  

 

Banks (2005, 246) jakaa monikulttuurisen sisällön integroinnin kouluissa neljään 

asteeseen. Ensimmäisessä asteessa monikulttuurisuutta lähestytään sankareiden, 

juhlapäivien ja erillisten kulttuurielementtien, kuten ruokien, tanssien sekä musiikin 

kautta. Seuraavassa asteessa opetussuunnitelmaan lisätään sisältöä, käsitteitä, teemoja 

sekä näkökulmia, muokkaamatta sen rakennetta. Kolmannessa asteessa 

opetussuunnitelman rakennetta muokataan niin, että se mahdollistaa konseptien, 

ongelmien, tapahtumien sekä teemojen tarkastelun monipuolisesti eri etnisyyttä 

sekä kulttuuria edustavien ryhmien näkökulmista. Viimeisessä, eli neljännessä asteessa 

oppilaat käsittelevät tärkeitä sosiaalisia ongelmia, ja auttavat sekä toimivat niiden 

ratkaisujen eteen.   

3.2.2 Kriittinen monikulttuurisuus 

Monikulttuurisuuskasvatuksen luonteesta on keskusteltu paljon ja siitä, missä ja kenelle 

se on tarpeen. Sitä on korostettu etenkin monikulttuurisissa konteksteissa, 

maahanmuuttajien yhteydessä ja monietnisissä ympäristöissä. Toisaalta se on tuotu myös 

esille filosofiana, jonka arvopohja rakentuu tasa-arvolle ja demokratialle. (Räsänen 2005, 

102–103.)  

 

Räsäsen (2005, 103) mukaan kriittinen pedagogiikka pitää tietoa sosiaalisesti 

rakentuneena ja dynaamisena, kun taas valtakulttuuri näkee tiedon neutraalina, 

yksiselitteisenä ja epäpoliittisena. Tieto nähdään joidenkin valtana, jonka varjoon jää 

Räsäsen (2005 mukaan marginaalissa olevien tieto ja tapa hahmottaa asioita. DiAngelo 

ja Sensoy (2010, 98–99) mukaan kriittinen monikulttuurinen opetus vaatii kykyä 

tarkastella useita ja jatkuvasti muuttuvia tekijöitä. Alkuun on hankittava DiAngelon ja 

Sensoyn (2010) mukaan perusteellinen ymmärrys sosiaalisista, poliittisista ja 

historiallisista ulottuvuuksista. Kriittinen monikulttuurisuus edellyttää sitä, että yksilö 

ajattelee rakenteita sekä malleja, eikä yksittäisiä toimia tai ihmisiä. Ymmärrys siitä, miten 

ympäristöön reagoidaan, kuten toiminnat, käytännöt sekä ratkaisut muodostuvat siitä, 
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kuinka maailma nähdään, joka riippuu perspektiivistä, teoriasta sekä tietoisuudesta. 

Kriittinen monikulttuurinen kasvatus ei pidä sisällään tiedon siirtämistä oppijoihin, sillä 

sitä tulee tarkastella yhdessä liitettynä sen sosiaalihistorialliseen rakenteeseen 

ja kulttuurilliseen kontekstiin. (DiAngelo & Sensoy 2010, 98–99.)  

 

Banksin (2005, 23) mukaan monikulttuurisen kasvatuksen toteutuminen kouluissa 

edellyttää uudistusta seuraavissa asioissa, kuten valtarakenteissa, verbaalisessa 

kanssakäymisessä oppilaiden ja opettajien välillä, koulukulttuurissa, 

opetussuunnitelmassa, ylimääräisissä aktiviteeteissa, asenteissa vähemmistöjen kieliä 

kohtaan, opittujen asioiden testaamisessa sekä ryhmäytymisessä. Lisäksi Banks (2005) 

ehdottaa institutionaalisten normien, sosiaalisten rakenteiden, arvojen sekä koulujen 

tavoitteiden uudistamista.   

 

Mayn (1999, 34–35) mukaan kriittinen monikulttuurisuus tarkastelee kulttuurillisia eroja 

laajemmin yhdistettynä valtarakenteisiin, johon ne kuuluvat. Kulttuurieroilla, niiden 

tunnistamisella ja kuvaamisella voidaan selittää vähemmistöjen koulumenestystä sekä 

niihin vaikuttavia tekijöitä. Kulttuurierojen tunnistamisen lisäksi voidaan tarkastella 

syvemmin niitä asioita ja tekijöitä, jotka ajavat tiettyä kulttuuria, sen arvoja ja käytänteitä 

muiden kulttuurien yläpuolelle. Kriittisen monikulttuurisuuden tulee sekä tunnistaa että 

sisällyttää erilaiset kulttuurilliset osaamiset, joita lapset tuovat mukanaan kouluun. 

Lisäksi May (1999) näkee, että se käsittelee ja kyseenalaistaa heille omistetun 

erilaisen kulttuuripääoman laajempien hegemonisten valtarakenteiden seurauksena.  

 

Ahlquistin (2006, 144– 145) mukaan laajaan ja kriittisen monikulttuuriseen kasvatukseen 

sisältyy antirasistinen näkökulma. Kriittinen monikulttuurisuuskasvatus on perusteellinen 

ja vakuuttava sekä tiedostaa useat olemassa olevat historiat, kielet, äänet sekä tieteet, jotka 

tarvitsevat vahvistusta. Sitä tulee käsitellä tieteiden välillä, eikä erillisenä osana, ja syvälle 

upotettuna valtavirtaa edustavaan opetussuunnitelmaan. Lisäksi Ahlquist (2006) kokee, 

että se vaatii avointa ja jatkuvaa keskustelua niistä tavoista, joilla pyritään kumoamaan 

epäoikeudenmukaiset valkoista etuoikeutta suosivat valtarakenteet sekä tapoja, joilla 

haastetaan kaikenlaista sortoa.  

 

Kriittinen monikulttuurisuuskasvatus on tarkoitettu kaikkia lapsia varten, sisältäen myös 

valkoiset eurooppalaiset, eurooppalaisamerikkalaiset sekä eurooppalaiset ympäri 

maailmaa (Ahlquist 2006, 145). Erityisesti yksikulttuurisissa yhteisöissä elävät 
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tarvitsevat erilaisia näkökulmia, sillä omaa erilaisuutta ja omia käsityksiä ei ole tarvinnut 

kohdata ja peilata muista kulttuureista tulleiden näkemyksiin. Omien 

lähtökohtien, kulttuurin, sekä yhteiskunnallisten rakenteiden ja prosessien kriittinen 

tarkastelu eri näkökulmista on tärkeää etenkin valtavirrassa eläville. (Räsänen 2005, 

103.)  

 

Länsimaalaisten traditionalistien sekä monikulttuuristen tulee ymmärtää se, että 

osapuolet osallistuvat keskusteluun erilaisista lähtökohdista. Länsimaalaiset 

traditionalistit johtavat muun muassa taloudellisissa resursseissa, valtamedioissa, 

kouluissa, korkeakouluissa, yliopistoissa sekä valtion hallituksessa. Aito keskustelu vaatii 

valta-asetelman jakamista tasaisesti kummankin osapuolen välillä. (Banks 2008, 106.)  

3.2.3 Valtarakenteet 

Mayn & Sleeterin (2010, 5) mukaan monikulttuurista kasvatusta koskeva kirjallisuus 

jakautuu useimmiten ainakin kolmeen teoreettiseen osa-alueeseen: konservatiiviseen, 

liberaaliin ja kriittiseen näkökulmaan. Konservatiivisessa mallissa oletetaan kaikilla 

olevan samanlaiset lähtökohdat menestykseen, jos yksilö tekee tarpeeksi töitä sen eteen. 

Lisäksi May & Sleeter (2010) näkevät, että konservatiivisessa näkökulmassa pyritään 

pienentämään kulttuurillisia eroavaisuuksia valtakulttuurin hyväksi. Kilpailu, 

mahdollisuuden olemassaolo ja selviytyminen ovat tasa-arvon perusteita ja yksilön arvo 

mitataan hänen saavutuksillaan.   

 

Liberalismi painottaa individualismia ja rationaalisuutta sekä keskittyy yksilöiden ja 

kansallisvaltioiden välisiin suhteisiin. Liberaali monikulttuurisuus liittää 

tunnistamisen kulttuuriin ja yhteisöön tavalla, joka pyrkii yhdistämään yhtenäisyyden 

monimuotoisuuden kanssa. (May & Sleeter 2010, 5.) Talibin (2006, 141–142) mukaan 

liberaali monikulttuurisuus painottaa tarvetta moninaisuudelle ja pitääkin tärkeimpinä 

tekijöinä maailmanlaajuisen hyväksynnän diversiteetille. Tasa-arvo ja erinomaisuus 

nähdään hyväksymisen, sietämisen sekä inhimillisen ymmärtämisen valossa. Talib 

(2006) lisää kuitenkin, että liberaali monikulttuurisuus pitää sisällään konservatiivisia 

näkemyksiä muun muassa erinomaisuudesta, menestyksestä ja kilpailusta eikä se huomioi 

valtarakenteita tai sosiaalisia ja kulttuurillisia ristiriitoja.  
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May & Sleeter (2010, 12) näkevät ammatinharjoittajien kamppailevan liberaalin 

monikulttuurisuuden sijasta kriittisen monikulttuurisuuden kanssa useammasta syystä. 

Liberalismi on näkyvämpi valtavirran ideologioissa, mikä näkyy erityisesti kehittyneissä 

kapitalistissa yhteiskunnassa. Kasvattajat eivät kyseenalaista liberaalista 

monikulttuurisuutta, eivätkä tunnista sitä kyseenalaiseksi. Lisäksi May & Sleeter (2010) 

näkevät, että teoreettinen työ kriittisestä monikulttuurisuudesta sekä muista kriittisistä 

näkökulmista sisältää tiheää käsitteistöä, mutta vähän käytännön esimerkkejä 

toteutuksesta.  

 

Kriittiset kasvattajat kyseenalaistavat sen, mitä konservatiiviset ja liberaalit pitävät 

itsestäänselvyytenä. He pyrkivät luomaan tilan, missä etnisyyden, yhteiskuntaluokan ja 

sukupuolen tuomat monimutkaisuudet saadaan toimimaan meritokraattista koulutusta 

sisältävässä maailmassa. (Talib 2006, 142.)   

  

Individualismi on vahva ideologia länsimaissa, jonka myötä yksilöt näkevät itsensä 

ainutlaatuisina, jossa kukin eroaa toisistaan. Yksilöt näkevät harvoin itsensä 

sosiaalistetun ryhmän jäsenenä, etenkin jos he kuuluvat hallitsevaan ryhmään (esim. 

valkoinen, työkykyinen, heteroseksuaali). Opettajaksi opiskeleva voi osallistua kurssille, 

joka muodostuu 100 prosenttisesti valkoisista keskiluokkaisista naisista, mutta näkee 

jokaisen heistä itsenäisinä ja ainutlaatuisina yksilöinä. Sosiaalisen hallitsevuuden myötä 

toisilla on etuoikeus nähdä itsensä individuaaleina, eikä sosiaalistetun ryhmän jäsenenä. 

(DiAngelo & Sensoy 2010, 101.) Euroopassa monikulttuurisuudesta poliittisena 

käytänteenä on peräännytty, ja edellytyksenä kansalaisuudelle vähemmistöiltä vaaditaan 

“integroitumista” tai vallitsevien sosiaalisten, kulttuurillisen kielellisyyden sekä 

erityisesti uskonnollisten tapojen hyväksymistä. Kohteena ovat olleet muslimit ja islamin 

uskonto, mitä on pyritty homogeenisoimaan sekä demonisoimaan Yhdysvalloissa 

tapahtuneiden WTC-iskujen jälkeen. (May & Sleeter 2010, 2.)   
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3.3 Monikulttuurisuus suomalaisissa opetussuunnitelmissa 

3.3.1 POPS2014 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin kuuluu kulttuurinen moninaisuus ja 

monikulttuurisuuskasvatus osana opetussuunnitelmaa. Opetuksen tulee tukea oppilaiden 

kulttuuri-identiteetin rakentumista ja kasvua toimijoiksi omassa yhteisössä ja kulttuurissa 

sekä kiinnostusta muista kulttuureista. Opetuksen tarkoituksena on opetussuunnitelman 

(2014) mukaan lisäksi vahvistaa kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta, luovuutta sekä 

luoda pohjaa kulttuurisesti kestävälle kehitykselle edistämällä vuorovaikutusta 

kulttuurien sisällä. Eri kulttuuri- ja kielitaustoista tulevien ihmisten kautta tapahtuva 

kohtaaminen perusopetuksessa nähdään mahdollisuutena oppia monenlaisista tavoista, 

yhteisöllisistä käytännöistä sekä katsomuksista. Yli kieli-, kulttuuri-, uskonto-, ja 

katsomusrajojen tapahtuva oppiminen mahdollistaa opetussuunnitelman (2014) mukaan 

aidon vuorovaikutuksen sekä yhteisöllisyyden. Ihmisoikeuksia kunnioittava 

maailmankansalaisuus ja myönteisten muutosten puolesta toiminen nähdään perustana, 

jonka perusopetus antaa. Perusopetuksen arvoperusta (2014, luku 2.2) sisällyttää 

tavoitteet arvokasvatukselle. Omien arvojen ja arvostuksen nimeäminen ja tunnistaminen 

sekä niiden kriittinen pohdinta ovat opetussuunnitelman tavoitteissa. Lisäksi opetuksessa 

(2014) tulisi tukea oppilaan kasvua ihmisyyteen, joka perusteltiin pyrkimyksenä 

totuuteen, hyvyyteen, kauneuteen, oikeudenmukaisuuteen sekä rauhaan. Ristiriitojen 

eettinen käsittely sekä hyvän puolustaminen ja tiedon kriittinen käyttäminen ovat osana 

opetuksen tavoitteita.   

 

Laaja-alainen osaaminen muodostuu tiedoista, taidoista, arvoista, asenteista sekä 

tahdosta. Osaamiseen voidaan liittää kyky käyttää tietoja ja taitoja tilanteen mukaan. 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014, luku 3.3) perustellaan lisääntynyttä laaja-

alaisen osaamisen tarvetta ympäröivän maailman muutoksilla. Kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) ovat osana laaja-alaisen osaamisen tavoitteita. Tavoitteena 

on ohjata oppilaita näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä 

voimavarana. Oppilaita on tarkoituksena ohjata myös tunnistamaan kulttuurien, 

uskontojen sekä katsomusten vaikutukset yhteiskunnassa ja arjessa, median vaikutusta 

kulttuuriin sekä ihmisoikeuksien vastaisia asioita, joita ei voida hyväksyä. Tavoitteeseen 

sisältyy oppilaiden kasvattaminen noudattamaan hyviä tapoja sekä kohtaamaan muita 
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ihmisiä arvostavasti. Kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun liitetään 

myös kulttuurin ja perinteiden välittäminen, muokkaaminen sekä luominen ja niiden 

merkityksen huomaaminen hyvinvoinnille.  

 

Kulttuurinen moninaisuus esiintyy myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

(2014, luku 4) osana yhtenäistä toimintakulttuuria ja sen kehittämistä. Koulua kuvaillaan 

osana kulttuurisesti muuntuvana ja monimuotoisena yhteiskuntana, jossa globaali ja 

paikallinen ovat osittain päällekkäisiä. Moninaiset identiteetit, kielet, uskonnot ja 

katsomukset ovat keskenään rinnakkaisia sekä vuorovaikutuksessa. Toimintakulttuuriin 

liitetään myös opetussuunnitelmassa (2014, luku 4.2) kulttuuritraditioihin tutustuminen, 

rakentava keskustelu erilaisista ajattelu- ja toimintatavoista sekä uusien toimintatapojen 

luominen yhdessä. Monikielisyys nähdään opetussuunnitelmassa yhtenä kulttuurisen 

moninaisuuden ilmentymänä, ja eri kielten käyttö rinnakkain koulussa nähdään 

luontevana asiana. Lisäksi opetussuunnitelmassa (2014) ymmärretään kielen merkitys 

oppimisessa, vuorovaikutuksessa, yhteistyössä, identiteettien merkityksessä ja 

yhteiskuntaan sosiaalistumisessa.  

 

Opetussuunnitelmaan on määritelty ja sisällytetty tarkemmat tavoitteet kulttuurisen 

moninaisuuden huomioimiseen ja sisällyttämiseen myös eri oppiaineissa. Äidinkieli ja 

kirjallisuus nähdään monitieteisenä taito-, tieto ja kulttuuriaineena, jossa pyritään 

auttamaan kielellisen sekä kulttuurisen identiteetin rakentumista monikulttuurisessa sekä 

medioituneessa yhteiskunnassa (2014, luku 13.4.1). Uskontoja ja katsomuksia pyritään 

tarkastelemaan kriittisesti eri näkökulmista (2014, luku 13.4.6). Musiikissa muiden 

tavoitteiden ohella pyritään kasvattamaan opetuksen avulla rakentavaa, arvostavaa sekä 

uteliasta suhtautumista musiikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen (2014, luku 

13.4.8). Kulttuurisesti moninaisen todellisuuden ilmaiseminen ilmenee osana kuvataiteen 

opetusta (2014, 13.4.9). 

 

Kulttuurinen moninaisuus ilmenee perusopetuksen opetussuunnitelmassa osana laaja-

alaista osaamista sekä osana yhtenäistä toimintakulttuuria ja sen kehittämistä. Lisäksi 

opetussuunnitelmassa on laadittu eri luokka-asteille tarkemmat tavoitteet liittyen 

kulttuuriseen moninaisuuteen. Perusopetuksen opetussuunnitelmaan laaditut tavoitteet 

ovat osittain myös linjassa aiemmin esitettyjen monikulttuurisuuskasvatuksen 

tavoitteiden kanssa. Kulttuurinen moninaisuus tuodaan opetussuunnitelmassa esille eri 
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laaja-alaisissa tavoitteissa sekä tarkemmin vielä sisällytettynä eri oppiaineiden 

tavoitteisiin huomioiden myös eri luokka-asteet. Tämä on linjassa esimerkiksi Ahlquistin 

(2006) ajatuksen kanssa siitä, että monikulttuurisuuskasvatuksen on oltava osana 

opetussuunnitelmaa eikä erillisenä osana. 

3.3.2 Monikulttuurisuuskasvatus luokanopettajakoulutuksessa 

Tampereen yliopiston luokanopettajakoulutuksen rakenne (Tuni, 2020) koostuu 

kasvatustieteiden kandidaattiohjelman yhteisistä opinnoista, kasvatustieteiden 

perusopinnoista, kasvatustieteiden aineopinnoista sekä perusopetuksessa opetettavien 

aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisista opinnoista. Lisäksi siihen kuuluu vapaasti 

valittavia opintoja tai opintokokonaisuuksia, joita voi suorittaa kasvatustieteiden ja 

kulttuurin tiedekunnan lisäksi toisessa tiedekunnassa. Kandidaattiohjelman 

aineopintoihin sisältyy yksi pakollinen kurssi, joka käsittelee kasvatusyhteisöjä ja 

yhdenvertaisuutta. Kurssilla käsitellään monikulttuurisuuskasvatusta sekä tarkastellaan 

kulttuurisensitiivistä pedagogiikkaa. Lisäksi siinä käsitellään erilaisia mahdollisuuksien 

kuiluja kasvatuksen ja koulutuksen kentällä sekä tarkastellaan keinoja kuilujen 

kaventamiseen. Samalla kurssilla lähestytään erilaisia oppimisen tukimuotoja kulttuuri-, 

kieli- ja katsomustiedossa pedagogisin keinoin.  

 

Kurssin osaamistavoitteiden mukaan opiskelijan tulee osata tarkastella omia 

ennakkoluuloja, maailman- ja ihmiskuvaa sekä stereotyyppisiä käsityksiään ja niiden 

vaikutusta käytäntöihin sekä pedagogiseen ajatteluun. Osaamistavoitteisiin sisältyy myös 

opiskelijoiden ymmärrys kulttuurisensitiivisen pedagogiikan ja 

monikulttuurisuuskasvatuksen näkemyksistä sekä käyttää tätä ymmärrystä edistääkseen 

yhdenvertaisuutta kasvatusyhteisöissä. Tavoitteisiin sisältyy myös opiskelijoiden 

tietoisuus yhteiskunnan sisällä tapahtuvasta eriarvoisuuden ilmenemisestä 

kasvatusyhteisöissä ja vaikuttaminen oppijoiden osallisuuteen ja mahdollisuuksiin. 

Kurssi on viiden opintopisteen arvoinen kurssi ja käsittelee monikulttuurisuuskasvatusta 

moninaisesti sisältäen myös kulttuurisensitiivisen pedagogiikan näkökulmia.  

 

Maisteriopinnot muodostuvat kasvatustieteiden syventävistä opinnoista, 

projektiopinnoista ja harjoittelusta sekä tutkielma- ja menetelmäopinnoista vapaasti 

valittavien opintojen lisäksi. Pakollisiin kursseihin ei kuulunut 
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monikulttuurisuuskasvatusta käsitteleviä kursseja. Koulutuksen kuvauksessa lukee 

yleiset osaamistavoitteet, jossa eritellään kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin 

tutkinnon suorittaneiden taidot. Kasvatustieteiden maisterin suorittaneen opiskelijan tulee 

edistää yhdenvertaisuutta ammatillisessa toiminnassaan sekä tehdä perusteltuja eettisiä 

valintoja. Koulutuksen kuvauksessa tuodaan esille monikulttuurisuuden merkitys ja sen 

kasvu tulevaisuudessa. Opiskelijoita suositellaan liittämään opintoihinsa kansainvälitystä 

opetusta eri muodoissa. (Tuni 2019.) 

 

Kulttuurista moninaisuutta käsitellään laaja-alaisesti yliopiston kurssilla 

”Kasvatusyhteisöt ja yhdenvertaisuus” sisältää monipuolisen lähestymisen 

monikulttuurisuuskasvatukseen sekä sen kriittiseen tarkasteluun. Kulttuurinen 

moninaisuus ja globalisoituminen ilmenevät myös tärkeänä tavoitteena läpi tutkinnon, 

etenkin maisterin suorittaneelta opiskelijalta oletetaan yhdenvertaisuuden edistämistä 

omassa ammatissaan. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

4.1 Laadullinen tutkimus 

Tieteellä tarkoitetaan tutkimusprosessia sekä tutkimustoiminnan tuloksia, jotka 

koskettavat luonnon, ihmisen ja yhteiskunnan kokonaisuutta. Tiede nähdään nykyään 

uutta tietoa hankkivana prosessina, sillä se luo yhdessä kulttuurin kanssa jatkuvasti uusia 

kysymyksiä sekä ongelmia. Se nähdään erityisesti menettelytapana, joka pyrkii etsimään 

tietoa sekä ratkaisuja niin uusiin kuin vanhoihin ongelmiin. Tiede on toimintana 

vaikuttanut kulttuurin muotoutumiseen laajasti ja syvästi, jota osoittaa parhaiten tekniikan 

nopea sekä kiihtyvä kehitys. (Aaltola 2015, 14–15.) 

 

Kasvatustieteissä mielenkiinto laadulliseen tutkimukseen on kasvanut 1980-luvulta 

lähtien, mutta historiassa ennen 1970-lukua kasvatustieteiden tutkimukset ovat 

muodostuneet pitkälti määrällisistä tutkimuksista. Positivisten metodologioiden 

ihannointi ja metodikeskeisyys syrjäyttivät filosofisten perusteiden 

pohdinnan. Kasvatustieteitä kritisoitiin tästä syystä, sillä sen uskottiin keskittyvän 

yksinkertaistettujen ongelmien selvittelyyn eikä kohdannut vaikeammin mitattavissa 

olevia kysymyksiä. (Eskola & Suoranta 1998, 30–31.)  

 

Laadullista tutkimusta voi kutsua ymmärtäväksi tutkimukseksi: ilmiöitä voi joko 

ymmärtää tai selittää. Ymmärtämisen myötä mahdollistuu eläytyminen 

tutkimuskohteiden henkiseen ilmapiiriin, ajatuksiin, tunteisiin ja motiiveihin. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 51-52.) Laadullisen tutkimuksen avulla on mahdollista kuvata jotain 

ilmiötä tai tapahtumaa sekä ymmärtää tiettyä toimintaa tai tarjota mielekäs teoreettinen 

tulkinta jollekin ilmiölle. Täten on tärkeää, että laadullisessa tutkimuksessa tutkittavat 

henkilöt tietävät ilmiöstä mahdollisimman paljon tai heillä on kokemuksia asiasta. 
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(Tuomi & Sarajärvi 2018, 161.) Pro gradu –tutkielmassani on tarkoituksena 

selvittää luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä monikulttuurisuudesta, ja kyselylomake 

mahdollistaa turvallisen vastausympäristön myös sellaisille opiskelijoille, joilla ei ole 

paljon kokemusta aiheesta. Tarkoituksena on selvittää se, millä tavalla yliopisto-opinnot, 

omat käsitykset ja kokemukset ovat olleet muodostamassa omaa käsitystä kulttuurista ja 

monikulttuurisuudesta. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole haastatella henkilöitä, joilla on 

valmiiksi tietämystä tai kokemusta monikulttuurisuudesta, vaan tarkastella olemassa 

olevia käsityksiä sekä niiden muodostumisprosessiin. Laadullista tutkimusta voi 

luonnehtia prosessiksi, jossa tutkija itse toimii aineistonkeruun 

välineenä. Tutkimusprosessin aikana tutkijan tietoisuudessa kehittyvät sekä näkökulmat 

että tulkinnat, jolloin prosessi voidaan nähdä oppimistapahtumana. (Kiviniemi 2015, 

74.)  

 

Laadullinen tutkimus voidaan usein jakaa joko empiiriseen tai 

teoreettiseen tutkimukseen, vaikka tämän tyyppinen jako ei ole 

ongelmatonta. Laadullisessa ja määrällisessä tutkimuksessa on teoriaa, jos sillä on 

tutkimuksen status. Empiirinen tutkimus ei täten voi olla teoriatonta eikä teoria ole 

välttämättä korostuneessa asemassa teoreettisessa tutkimuksessa. Empiiriseen tai 

teoreettiseen tutkimukseen jakaminen voidaan ymmärtää pintapuolisesti, 

jolloin tyypittely muuttuu ongelmalliseksi. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 40–41.) 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimusongelma ei ole välttämättä täsmällinen vielä 

tutkimuksen alussa, sillä se täsmentyy tutkimuksen aikana (Kiviniemi 2015, 75). Tutkija 

ei ole tutkimusprosessin alkuvaiheessa perspektiivitön vaan teoreettiset näkökulmat ja 

näkemykset tarkasteltavasta ilmiöstä ohjaavat tutkimuksen kulkua. Teorian ja kentästä 

nousevien näkökulmien suhde on vuorovaikutteinen, sillä aineiston tarkasteltavana 

olevasta ilmiöstä voi tuottaa uusia käsitteellistyksiä ja uutta teoriaa. Tutkimuksen teoria 

ja sitä suuntaavat ajatukset voivat samalla tavalla suunnata tutkijan huomion tiettyihin 

tärkeisiin seikkoihin. (Kiviniemi 2015, 78.) 

 

4.2 Fenomenografinen tutkimusote 

 

Metodologia on suunnitelma tutkimuksen etenemiselle - menetelmän ja teorian 

yhdistämiselle (Leavy 2014, 4; Huusko & Paloniemi 2006, 163). Metodologia perustuu 

tutkimusta ohjaaviin filosofisiin uskomuksiin, tutkimusmenetelmien valintaan sekä 
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teorian käyttöön. Tutkimuksen eteneminen perustuu aineistonkeruumenetelmän lisäksi 

siihen, kuinka sitä tullaan käyttämään ja siten rakentamaan tutkimusta, joka määrittää 

metodologian. (Leavy 2014, 4.)  

 

Fenomenografia syntyi 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alkupuolella Ruotsissa, ja 

sen on nähty syntyneen ruotsalaisen Ference Martonin ja hänen kollegoidensa 

tutkimusten myötä, jonka tavoitteena oli nähdä maailma opiskelijoiden 

näkökulmasta. Fenomenografia on laadullinen tutkimussuuntaus, joka tutkii sitä, miten 

ympäröivän maailman ilmiöitä ja näkökantoja koetaan, käsitteellistetään, ymmärretään ja 

havaitaan. (Asworth & Lucas 2000, 296.) Lisäksi fenomenografia pyrkii löytämään sekä 

kuvaaman erilaisuutta ajattelutavoissa eli käsityksissä (Huusko & Paloniemi 2006, 163).  

 

Fenomenologian on tunnustanut ensimmäisenä Edmund Husserl 1900-luvun 

alkupuolella. Husserlin tavoitteena oli löytää tapa suorittaa objektiivinen tieteellinen 

analyysi subjektiivisista aiheista, kuten esimerkiksi tunteesta. 

(Spencer, Pryce & Walsh 2014, 88.) Fenomenologia on asioiden luonteen ja merkitysten 

tutkimista - ilmiön olemus ja olennaiset seikat, jotka selvittävät mitä se on. Genren juuret 

ovat filosofian varhaisessa hermeneuttisessa analyysissä tai tekstien tulkitsemista 

ydintarkoituksia varten. Nykyään fenomenologia on useimmiten lähestymistapa 

tutkimuksissa, joka keskittyy käsitteisiin, tapahtumiin tai ihmisten kokemuksiin. 

Laadullisessa tutkimuksessa fenomenologinen lähestyminen sopii, kun tarkoituksena on 

saada syvä tietoisuus sekä ymmärrys ihmisten kokemuksista. (Saldana 2011, 7–8.)   

 

Fenomenologit ajattelevat yhteisesti ihmisyksilöiden rakentavan maailmankuvaa 

suhteessa siihen maailman, jossa he elävät. Ihmisen elämänhistoria koostuu muun muassa 

aiemmista kokemuksista, käsityksistä ja tuntemisen tavoista, jotka ovat yhteydessä 

yksilön perspektiiviin omasta elämästä sekä kokemuksestaan hänen 

maailmassaan. Elämänhistoria vaikuttaa siihen, miten yksilö suuntautuu nykyhetkeen ja 

tulevaisuuteen, laajentaa käsitystään maailmasta sekä kokee ja tulkitsee kokemaansa, 

sillä ihminen on yhtä suhteessaan maailmaansa. Maailmansuhteen perusmuoto on 

fenomenologien mukaan kokemuksellisuus, ja he näkevät ihmisen kokemuksellisen 

suhteen maailmaan intentionaalisena. Intentionaalisuudella tarkoitetaan merkityksiä, ja 

kokemusten rakentumista merkityksistä. (Laine 2015, 30–31.)   
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Ihmisen ja maailman välinen non-dualistinen suhde, kokemuksellisuus, 

kontekstuaalisuus sekä laadullisuus ovat tyypillisiä fenomenologiselle ajattelulle, mutta 

ne heijastuvat myös fenomenografiaan. Fenomenologiassa pyrkimyksenä on päästä 

ilmiöihin yksilöiden käsitysten ja kokemusten kautta, mutta fenomenografiassa tutkitaan 

käsitysten eroavaisuuksia. Fenomenografian erottaa fenomenologiasta se, että 

fenomenografia on metodinen tutkimussuuntaus sekä lähestymistapa ja fenomenologia 

on tieteenfilosofinen suuntaus. (Huusko & Paloniemi 2006, 164.)  

 

4.3 Tutkimuskysymykset 

Monikulttuurisen kasvatuksen ja sen perusarvot tuo koulumaailmaan opettaja, joka toimii 

keskeisessä asemassa opetuksessa. Opettaja voi toimia oppilaille roolimallina 

kulttuurienvälistä herkkyyttä omaavana henkilönä sekä tarkastella maailmaa 

monipuolisesti. (Räsänen 2005, 105.)  Globalisoitumisen ja monikulttuuristumisen myötä 

luokanopettajien työ tulee sisältämään kulttuurisesti moninaisia luokkia sekä kouluja. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä 

kulttuurista sekä monikulttuurisuudesta. Tarkastelin luokanopettajaopiskelijoiden 

käsityksiä ja niiden muodostumiseen vaikuttaneita tekijöitä seuraavien 

tutkimuskysymysten avulla: 

 

1. Minkälaisia käsityksiä luokanopettajaopiskelijoilla on kulttuurista ja 

monikulttuurisuudesta? 

2. Mitkä tekijät ovat olleet muodostamassa käsityksiä kulttuurista ja 

monikulttuurisuudesta? 

3. Minkälaisia käsityksiä luokanopettajaopiskelijoilla on monikulttuurisesta 

toimijuudesta? 

 

Toimijuuden käsitettä on käytetty laajasti oppimisen tutkimuksissa, ja etenkin 

ammatillista- ja työpaikkaoppimista koskevissa tutkimuksissa (Eteläpelto, Vähäsantanen, 

Hökkä ja paloniemi 2013, 45). Baker (2012, 240) määrittelee toimijuuden (englanniksi 

agency) seuraavien käsitteiden kautta, kuten vapaus, vapaa tahto, toiminta, luovuus sekä 

omaperäisyys. Viimeisenä hän lisää muutoksen mahdollisuuden, joka syntyy vapaan 

toimijuuden myötä. Hän kuitenkin huomauttaa, että toimijuus on aina määritelty ja 
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sosiaalisesti rakennettu toimintakyky eikä kukaan ole vapaa määrittelystä. Toimijuus on 

kulttuurisesti ymmärrettävä tapa ymmärtää itseämme. Sosiaalisten rakenteiden ja 

erityisesti kielen olemassaolo on kiistatta edellytys toimijuuteen. Eteläpelto ja muut 

(2013, 61-62) mukaan ammatillista toimijuutta harjoitetaan, kun ammattilaiset yksilöt 

ja/tai yhteisöt vaikuttavat, tekevät valintoja sekä ottavat kantaa tavoilla, jotka vaikuttavat 

heidän työhönsä tai ammatilliseen identiteettiin. Ammatillista toimijuutta käytetään aina 

tiettyihin tarkoituksiin ja tietyissä (historiallisesti muodostuneissa) sosiokulttuurisissa ja 

aineellisissa olosuhteissa, ja ne rajoittavat sekä resurssoivat sitä. Se on myös tiiviisti 

sidoksissa työhön liittyvään identiteettiin, joka sisältää ammatilliset ja eettiset 

sitoutumiset, ihanteet, motivaation, kiinnostuksenkohteet sekä tavoitteet. Ammatillista 

toimijuutta tarvitaan erityisesti yksilön työn tai työyhteisön kehittämiseen ja aloitteiden 

tekemiseen sekä ammatilliseen oppimiseen.   

4.3.1 Merkitykset 

Inhimillinen todellisuus koostuu merkityksistä, ja ulkoisesti erilaiselta näyttävät asiat 

voivat merkitä samaa samalla tavalla kuin ulkoisesti samanlaiset asiat voivat merkitä eri 

asioita. Merkitykset ovat yhdistettävissä kontekstiin, eli suhteutettuna toisiin asioihin. 

Kulttuuriin sosiaalistuminen opettaa tulkitsemaan merkityksiä tekemällä tutun toiminnan 

tulkitsemisesta vaivatonta. Kasvatuksen käytäntö koostuu eri kulttuurien kohtaamisesta, 

jolloin myös ihmisten toiminnan merkityssisällöt eroavat toisistaan riippuen tarkastelijan 

näkökulmasta. Merkitykset voivat olla tiedostettuja tai piileviä, ja merkitysten liityttyä 

toisiinsa muodostuu merkitysrakenteita. Yksittäisten merkitysten tiedostaminen ei takaa 

sitä, että niiden välinen yhteys ymmärretään. (Moilanen & Räihä 2015, 52–53.) 

 

Merkitysten lajit perustuvat ajatukseen merkityksistä viesteinä. Sillä tarkoitetaan sitä, että 

usein viestin lähettäjällä on jokin sanoma, minkä pyrkii viestin avulla kertomaan. 

Aikaisemmat tiedot ja kokemukset vaikuttavat siihen, miten vastaanottaja ymmärtää 

viestin. Omat lähtökohdat vaikuttavat siihen, miten ihminen ymmärtää toisen ihmisen 

viestin. Yksilöt kokevat asiat eri tavalla, ja merkityksiä etsimällä etsitään henkilökohtaisia 

merkityksenantoja. Toisaalta on olemassa asioita, joiden merkityksenanto on rakentunut 

kulttuurissa vallitsevien toimintatapojen varaan. (Moilanen & Räihä 2015, 53–54.) 

 



   
 

36 

Fenomenografiassa käsitykset nähdään merkityksenantoprosesseina, joilla on 

mielipidettä laajempi ja syvempi arvo. Ympäröivä maailma ja sen suhde yksilöön 

nähdään non-dualistisena, eli ne ovat suhteessa toisiinsa. Lisäksi fenomenografiassa ei 

ajatella, että on olemassa kaksi erillistä maailmaa: koettu ja todellinen maailma, mutta 

nähdään maailma yhtenä, joka on yhtäaikaisesti sekä todellinen että 

koettu. Fenomenografiassa non-dualismi esiintyy merkityksenantoprossien sekä mikä ja 

miten -näkökulmien kuvaamisen avulla. Mikä -näkökulma koskee 

käsitykseen ajatustuotteena, eli rajattuja kohteita ajattelussa. Tätä kutsutaan 

merkitysulottuvuudeksi, jossa sisällön tulkinta on keskiössä. Tutkijan aikomuksena on 

selvittää yksilön käsitys jostakin aiheesta. Miten -näkökulmalla viitataan 

ajatteluprosesseihin, ja siinä korostetaan käsitysten rakenneulottuvuutta. Yksilön tapa 

nähdä jokin ilmiö määrittelee sen, mitä yksilö näkee. Käsitysten rakentaminen, eli miten 

havainnoidaan jotakin ilmiötä rajoittaa sekä ilmiötä itsessään että mikä-

näkökulmaa. (Huusko & Paloniemi 2006, 164.)  

 

Marton otti käyttöön 1980-luvun alussa ensimmäisen ja toisen asteen 

näkökulmat irtautuakseen positivismista, joka pyrki tutkimaan todellisuutta itsessään. 

Toisen asteen näkökulmassa nähdään todellisuuden rakentuvan sosiaalisesti ja 

konstruktivistisesti, eli se rakentuu sekä merkitystulkinnoista että 

tulkintasäännöistä, jotka ohjaavat ihmisten toimintaa arkielämässä. Tavoitteena on 

kuvata yksilöiden käsityksiä todellisuuden ilmiöistä, jonka myötä fenomenografia 

irtaantuu naiivista realismista eli pyrkimyksestä löytämään todellisuus 

sellaisenaan. Toisen asteen näkökulma tutkimuskohteena merkitsee erilaisia tapoja 

kokea, käsittää sekä käsitteellistää ilmiöitä. Fenomenografia hyväksyy yhteisen 

todellisuuden olemassaolon, mutta siinä nähdään kokeminen sekä käsittäminen 

yksilöllisenä asiana. (Huusko & Paloniemi 2006, 165.)  

4.3.2 Aineiston kerääminen 

Aineiston keräämiseen sekä kerääntyvän aineiston luonteeseen vaikuttaa tutkijan omat 

intressit ja tarkastelunäkökulmat. Täten laadullinen aineisto välittyy muille tutkijan 

tulkinnallisten prismojen tai tarkasteluperspektiivien kautta. Aineiston keräämisen aikana 

myötä tutkija rajaa oman tulkinnallisen perspektiivin välityksellä tutkittavaa kenttää. 

Kentältä saatavan aineiston merkitys toimii laadullisessa tutkimuksessa teoreettisen 
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tarkastelun jäsentäjänä. Tarkoituksena on käsitteellistää tutkittava ilmiö eikä testata 

etukäteen hahmotettua teoriaa. (Kiviniemi 2015, 7–78.)  

 

Tutkimusjoukko muodostui luokanopettajaopiskelijoista, sillä tutkimuksen tavoitteena 

oli hahmottaa tulevien luokanopettajien käsityksiä kulttuurista ja monikulttuurisuudesta. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli pyrkiä aiheen laadulliseen kuvailuun ja esitellä aiheen 

monimuotoisuus kuvauskategorioiden avulla. Aineistonkeruu toteutettiin avoimella e-

lomakekyselyllä, johon vastasi yhteensä 16 luokanopettajaopiskelijaa vuoden 

2020 alussa. Kohderyhmänä toimi kaikki luokanopettajaopiskelijat, eli se sisälsi kaikkien 

vuosikurssien opiskelijat. Monikulttuurisuus koskettaa jokaista suomalaista, joten en 

nähnyt tarpeellisena rajata kohderyhmää tiettyyn vuosikurssiin, sillä tarkoituksena 

oli selvittää eri opiskelijoiden käsityksiä aiheesta vuosikurssista huolimatta. 

 

Aineistonkeruuta varten oli kehitettävä kyselylomake ja tutkimuskysymykset. 

Pyrkimyksenä oli kehittää kyselylomake niin, että se on selkeä, ymmärrettävä ja antaa 

mahdollisuuden vastata avoimiin kysymyksiin. Hioimme yhdessä ohjaajani kanssa 

tutkimuskysymykset lopulliseen tutkimusaihettani palvelevaan muotoon ennen kuin 

laitoin kyselyn opiskelijoille.  

 

Tutkimustehtävä, jota pyrin aineiston avulla selvittää, oli käsitykset kulttuurista ja 

monikulttuurisuudesta. Alla on kyselylomakkeen kysymykset:  

 

1. Mitä mielestäsi kulttuuri tarkoittaa käsitteenä ja mitä kaikkea se pitää sisällään?  

2. Mitä monikulttuurisuus tarkoittaa sinulle?  

3. Minkälaisten asioiden ja kokemusten katsot olleen muodostamassa omaa 

näkemystäsi monikulttuurisuudesta?  

4. Onko luokanopettajakoulutuksessa käsitelty monikulttuurisuutta? Millä tavalla?  

5. Millä tavalla näet monikulttuurisuuden olevan osana omaa opettajuuttasi?  

6. Mitä monikulttuurisuuden ymmärtäminen mielestäsi tarkoittaa luokkahuone –

kontekstissa?  

 

Kysely toteutettiin Google Forms -työkalulla, ja se sisälsi avoimia laadullisia 

kysymyksiä, johon oli mahdollista vastata omin sanoin. Lomakkeen alussa luki 

tutkimuksen aihe sekä kohdeyleisö, ja se jaettiin Tampereen yliopiston 
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luokanopettajaopiskelijoiden ryhmässä. Kysely sisälsi yhteensä kuusi avointa kysymystä, 

jotka käsittelivät tutkimuksen aihetta. Huuskon ja Paloniemen (2006, 164) mukaan 

kysymyksenasettelun avoimuus nousee keskeisimmäksi asiaksi aineistonkeruussa, johon 

pyrin selkeillä, avoimilla ja tutkimusaihetta koskevilla kysymyksilläni.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston koko vaihtelee sen mukaan, minkä kokoinen 

aineisto koetaan aiheen kannalta välttämättömänä, eli aineiston määrä ja sen riittävyys on 

tutkimuskohtainen. Usein laadullisessa tutkimuksessa puhutaan saturaatiosta, jolla 

tarkoitetaan aineiston kyllääntymistä. Saturaatiota ei voi kuitenkaan saavuttaa, ellei tiedä 

mitä aineistosta hakee, jolloin teoreettinen tietämys aiheesta nousee tärkeäksi. (Eskola & 

Suoranta 1998, 63.) Aineistoni koostuu 16 luokanopettajaopiskelijan vastauksesta, ja 

koko on sopivan kokoinen merkitysten tarkasteluun. Kysymyksiä oli riittävästi ja 

vastaukset perusteellisia, ja edesauttoi käsitysten muodostamista sekä niiden 

vertailemista keskenään. Saturaatio ei välttämättä ole toimiva peruste analysoitaessa 

esimerkiksi kulttuurisia jäsennyksiä, sillä silloin on tarkoituksena etsiä uusia näkökulmia 

ja versioita. Sellaisessa tilanteessa uutta aineistoa keräämällä ei välttämättä ole merkitystä 

aineiston laadun kannalta, vaan tarkoituksena on yrittää tulkita aineistoa 

mahdollisimman hyvin. Silloin nousee tärkeäksi se, että tuntee aineiston mahdollisimman 

hyvin eikä perusta tulkintaa aineiston satunnaisuuksiin. (Eskola & Suoranta 

1997, 64.) Pyrin löytämään käsityksiä ja niiden muodostumiseen vaikuttaneita tekijöitä, 

ja 16 luokanopettajaopiskelijan vastauksen perusteella on mahdollista 

tulkita käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä.   

 

4.3.3 Analyysi 

Laadullisen aineiston analyysin tarkoituksena on selkeyttää aineisto sekä tuottaa 

tutkittavasta asiasta uutta tietoa. Pyrkimyksenä on tiivistää aineisto kadottamatta sen 

informaatioarviot. Päinvastoin tutkijan tavoitteena on informaatioarvion kasvattaminen 

rakentamalla hajanaisesta aineistosta mielekäs ja selkeä. (Eskola & Suoranta 1998, 137.) 

 

Fenomenografinen tutkimus etenee analyysissa vaiheittain, ja siinä pyritään 

samanaikaiseen tulkintojen ja merkitysten jäljittämiseen usealla tasolla. Analyysin eri 

vaiheet tuovat omat vaikutukset ja merkitykset seuraaviin valintoihin. Aineistoa on 

tarkoituksena käsitellä kokonaisuutena, eikä tuoda esille vastauksia yksittäisinä 
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tapauksina. Aineistosta on pyrkimyksenä löytää rakenteellisia eroja, joiden avulla 

selvennetään tutkittavan ilmiön ja käsitysten suhdetta. Analyysissa ilmaantuvien erojen 

perusteella muodostetaan erilaisia käsitteellisiä kuvauskategorioita, joissa 

pyritään kuvaamaan erilaisten käsitysten suhdetta tutkimuksen kohteena olevaan 

ilmiöön. (Huusko & Paloniemi 2006, 166.) Fenomenografisessa tutkimusotteessa ei ole 

asetettu yksityiskohtaisia sääntöjä tai ohjeita, joita tulee noudattaa. Tämä tuotti 

kaltaiselleni aloittelevalle tutkijalle haasteita, mutta toisaalta tarjosi vapauksia analysoida 

aineistoa tutkimusotteelle sopivalla tavalla antaen samalla mahdollisuuden löytää uusia 

ja luovia tapoja käsitellä aineistoa.  

 

Analyysi rakentuu vaiheittain, josta ensimmäinen vaihe muodostuu merkitysyksiköiden 

etsimisestä. Tutkija määrittelee merkitysyksikön tarkkailemalla sitä, miten pitkälle 

ajatusyhteydet laajenevat ja ulottuvat tekstissä. (Huusko & Paloniemi 2006, 167.) 

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa kokosin ja litteroin ensin kaikki kyselylomakkeiden 

vastaukset yhteen tiedostoon. Alkuun kokosin kaikki kyselylomakkeet allekkain niin, että 

pystyin lukemaan aineistoa haastateltava kerrallaan, mutta yhtenäisessä muodossa. 

Lisäksi numeroin jokaisen kyselyyn vastanneista numeroilla 1-16. Seuraavaksi pyrin 

muodostamaan kokonaiskuvan aineistosta tulostamalla litteroidun aineiston sekä 

lukemalla sen läpi useaan otteeseen. Tämän jälkeen tein erilliset tiedostot jokaiselle 

kysymykselle niin, että sisällytin yhteen tiedostoon kaikki kysymykseen tulleet 

vastaukset sekä merkitsin vastaajan numeron, jotta tiedän, että mikä vastaus kuului 

kenellekin. 

 

Analyysin toisessa vaiheessa etsitään, lajitellaan sekä ryhmitellään merkitysyksiköistä 

kategorioita. Merkitysyksikköjen ja koko aineiston merkitysten vertailemisen myötä on 

mahdollista määrittää kategorioiden rajat. Analyysin perustana on samanlaisten ja 

erilaisten ilmausten eli variaatioiden tunnistaminen. Kolmannella tasolla pyritään 

kuvaamaan kategorioita abstraktimmalla tasolla. (Huusko & Paloniemi 2006, 167–

168.) Pyrin tässä vaiheessa analyysia löytämään tutkimuskysymyksen kannalta 

olennaisia merkitysyksiköitä sekä ryhmittelemään ne. Osa vastauksista oli melko pitkiä 

ja laajoja, joka hankaloitti merkitysyksiköiden löytämistä. Pyrin tässä vaiheessa kuitenkin 

löytämään merkitysyksiköiden välillä yhtäläisyyksiä sekä eroavaisuuksia. Palasin jo tässä 

vaiheessa analyysia vertailemaan löydettyjä merkitysyksikköjä koko aineistoon, jotta 
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käsittely ei etenisi pelkästään yksi kysymys kerrallaan. Muodostin ryhmät 

merkitysyksiköistä etsimällä eroavaisuuksia opiskelijoiden ilmauksista. 

 

Kategorioiden välillä on oltava selkeä ero, että ne eivät mene päällekkäin toistensa 

kanssa. Tarkoituksena on laatia rakenteellinen viitekehys ja suhteuttaa niihin muodostetut 

kategoriat. Käsityksien keskeiset piirteet ja niiden sisäinen rakenne nousevat esiin 

kuvauksessa, ja käsitysten muodostumisprosessi muistuttaa kuvauskategorioiden 

muodostamista. (Huusko & Paloniemi 2006, 169.)  Kolmannessa vaiheessa syvennyin 

merkitysyksiköiden vertailuun koko aineiston kanssa, jonka avulla pystyin löytämään 

yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia merkityksissä. Muodostin kategoriat yhdistämällä 

löydetyt yhtäläisyydet aineistosta ja erotin kategoriat toisistaan löydettyjen 

eroavaisuuksien perusteella. Kategorioiden muodostamista helpotti se, että 

ensimmäisestä vaiheesta lähtien vertailin löydettyjä merkitysyksiköitä koko aineistoon ja 

aineiston kokonaiskuva oli jatkuvassa ohjaamassa toimintaani.  

 

Kuvauskategorioiden muodostaminen kuului analyysin neljänteen ja viimeiseen 

vaiheeseen. Tässä vaiheessa pyrin rajaamaan edellisessä vaiheessa tehdyt kategoriat 

muodostamalla niistä ylemmän tason kategorioita. Tarkoituksena oli muodostaa 

tutkimuksen teoriaan ja tarkoitukseen sopivat rajatut yläkategoriat ja sisällyttää niihin 

merkitysyksiköistä löydetyt oleelliset alakategoriat. Kategorioiden muodostaminen ei 

ollut helppoa, mutta pyrin löytämään yhtäläisyyksiä sekä eroavaisuuksia opiskelijoiden 

vastauksista. Yhtäläisyydet edesauttoivat kategorioiden muodostumista ja eroavaisuudet 

eri merkitysten esille tuomisessa. Pyrin myös vertailemaan kategorioissa esitettyjä 

käsityksiä toisiinsa. Kategoriat muodostuivat merkitysyksiköiden jälkeen löydettyjen 

havaintojen myötä, mutta ovat osittain linjassa kyselylomakkeen kysymysten kanssa. 

Käsitysten muodostumisprosessissa havaitut tekijät ovat toimineet tärkeässä asemassa 

kategorioiden muodostamisessa. Analyysin yhteydessä aineistosta muodostui yhteensä 

kolme yläkategoriaa, ja jokaiseen niistä kaksi alakategoriaa.  

4.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuuden arviointia määrittelee vahvemmin 

aineiston analyysivaihe verrattuna kvantitatiiviseen tutkimukseen. Tähän vaikuttaa 

laadullisen tutkimuksen vapaampi mahdollisuus kulkea edestakaisin tutkimustekstin ja 
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aineiston analyysin sekä tehtyjen tulkintojen välillä. Tutkijan tekemien ratkaisujen 

pohtiminen, analyysin kattavuus ja työn luotettavuus ovat sellaisia asioita, mitä tutkija 

pohtii jatkuvasti erityisesti kvalitatiivisessa tutkimuksessa. (Eskola & Suoranta 1998, 

208.) 

 

Laadullisessa analyysissa tutkijan subjektiivinen tulkinta suuntaa kysymyksen siihen, 

miten uskollinen tutkijan aineiston tulkinta on. Fenomenografisessa 

tutkimuksessa oleellinen asia luotettavuuden kannalta on tutkijan uskollisuus käsitysten 

eroavaisuuksille aineistossa, eli käsitysten huomiointi ja edustavuus nousevat tärkeiksi 

tekijöiksi. Toisena määrittävänä tekijänä nähdään kategorioiden sisällölliset erot, jolla 

tarkoitetaan sitä, että kategorioiden ei tulisi olla päällekkäisiä. (Huusko & Paloniemi 

2006, 169.) Pyrin kertomaan kattavasti fenomenografisen tutkimusotteen analyysin 

vaiheet, joita toteutin tutkimuksessa. Kerroin analyysi –osiossa aineiston käsittelyä 

hankaloittavasta tekijästä, joka muodostui osittain opiskelijoiden laajoista ja kattavista 

vastauksista sekä vaikeutti merkitysten eroavaisuuksien löytämistä. Yläkategoriat eroavat 

sisällöllisesti toisistaan ja palvelevat tutkimuksen tarkoitusta hyvin.  

 

Tutkija on tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline, ja avoimen subjektiviteetin 

myöntäminen toimii laadullisen tutkimuksen lähtökohtana. Tästä johtuen kvalitatiiviset 

tutkimusraportit ovat useimmiten henkilökohtaisempia ja sisältävät tutkijan omaa 

pohdintaa enemmän kuin kvantitatiiviset tutkimukset. (Eskola & Suoranta 1998, 210.) 

Tutkijan ja tutkittavien arvomaailma yhdistyvät laadullisessa tutkimuksessa, joka lisää 

tarvetta tutkimuksen eri vaiheiden raportoinnille. Tällä tavalla lukija saa mahdollisuuden 

omien tulkintojen tekemiseen. (Huusko & Paloniemi 2006, 70.) Pyrin kuvaamaan 

tutkimusprosessin avoimesti ja monipuolisesti, jotta lukija saa mahdollisuuden koko 

prosessin etenemisen arviointiin. Tiedostan oman subjektiviteetin tutkimusprosessissa, 

sillä tutkimuksen aihe syntyi omista kokemuksista ja erityisestä kiinnostuksesta 

aihealueeseen. Arvioin oman aseman merkitystä ja tarkastelin kriittisesti omia käsityksiä 

tutkimusprosessin aikana. Käytin paljon aikaa teoreettisen tuntemuksen kehittämiseen 

tutustumalla uuteen ja ajankohtaiseen tietoon aihealueesta. Tarkastelin jatkuvasti omaa 

asemaa sekä motiiveja, jotta omat kokemukset sekä ennakkoluulot eivät vaikuttaisi 

havaintojen ja tulkintojen muodostumiseen.  
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Tutkimusprosessin perusteellinen kuvaus sekä aineistolainaukset antavat lukijalle 

mahdollisuuden tutkijan huomioiden arvioimiseen. Tutkimusraportin tulee sisältää 

tutkimustulosten aitous, relevanssi ja teoreettisen yleisyyden taso, jolloin lukija saa 

mahdollisuuden arvioida esimerkiksi ylitulkinnat, joita tutkija on voinut aineistosta 

tehdä. Luotettavuutta voidaan lisätä myös pohtimalla teoria-empiria-

suhdetta sekä tarkastelemalla tutkimusta asetettujen tutkimustehtävien 

kautta. (Huusko & Paloniemi 2006, 170.) Lukija saa mahdollisuuden lukea 

aineistolainauksia ja näin myös arvioida tutkimusta ja aineistolainauksista tehtyjä 

tulkintoja. Kirjallisuus ja tutkimukset olivat samassa linjassa aineistosta tekemieni 

tulkintojen kanssa, joka vahvistaa tulkintojen luotettavuutta.  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole olemassa yksiselitteisiä ohjeita, 

sillä sitä arvioidaan kokonaisuutena (Tuomi & Sarajärvi 2003, 302). Suomessa 

tieteenaloilla tutkijaa ohjaavat yleiset eettiset periaatteet, joita käyn läpi tutkimukseni 

kannalta oleellisten tekijöiden kautta. Tutkijan on kunnioitettava tutkittavien ihmisarvoa 

ja itsemääräämisoikeutta, johon sisältyy muun muassa sananvapaus sekä oikeus 

yksityisyyteen. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019, 7.) Kyselyyn vastanneiden 

opiskelijoiden henkilötietoja ei kysytty, ja ainoat henkilökohtaiset asiat koskettivat 

sukupuolta, vuosikurssia sekä sivuaineita. Edellä mainittujen esitietojen perusteella on 

melko vaikeaa yhdistää vastauslomake johonkin tiettyyn henkilöön. Olen säilyttänyt 

kyselylomakkeet sellaisessa paikassa, mihin ainoastaan minulla on pääsy sekä tarvittaessa 

ohjaajallani.  

 

Yleisten eettisten periaatteiden mukaan tutkijan on toteutettava tutkimus niin, että 

tutkittavina oleville ihmisille, yhteisöille tai muille tutkimuskohteille ei aiheudu 

merkittäviä riskejä, vahinkoja tai haittoja (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019, 7). 

Opiskelijoiden osallistuminen tutkimukseen oli vapaaehtoista ja kerroin tutkimuksen 

tarkoituksen sekä tutkimuskysymykset kyselylomakkeen alussa. Lisäksi laitoin 

yhteystietoni näkyviin mahdollisia lisäkysymyksiä varten. Kyselyn pystyi lopettamaan 

kesken tarpeen vaatiessa, mutta näin ei käynyt yhdenkään vastanneen kohdalla.  
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5 TULOKSET 

Tutkimuskysymyksessäni pyrin selvittämään Tampereen yliopistossa opiskelevien 

luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä kulttuurista ja monikulttuurisuudesta. Olen 

aikaisemmassa kappaleessa esitellyt fenomenografisen analyysin vaiheet. Esittelen 

tulokset ensin ylemmän tason (yläkategoriat) kategorioiden kautta alemman tason 

(alakategoriat) kategorioihin, joihin sisällytän lisäksi suoria lainauksia opiskelijoiden 

vastauksista.  

 

Tutkimuskysymyksestäni muodostui kolme yläkategoriaa ja jokaiseen niistä kaksi 

alakategoriaa, joita esittelen alla olevassa kuviossa 1: 

 

1. Kulttuurin 

merkitys 

2. Monikulttuurisuuden 

merkitys 

3. Monikulttuurinen 

toimijuus 

Kulttuuri yhteisönä Kulttuurien kohtaaminen Ymmärtäminen ja 

avoimuus 

Kulttuuri toimintana Kulttuurien sekoittuminen Vähäiset valmiudet 

KUVIO 1. Kuvauskategoriat.  

 

5.1 Kulttuurin merkitys   

Tarkasteltaessa käsityksiä kulttuurisesta moninaisuudesta on hyvä luoda ymmärrys 

luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä kulttuuri -käsitteestä. Tässä luvussa tarkastelen 
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kulttuurin merkitystä kahden alakategorian kautta: kulttuuri yhteisönä ja kulttuuri 

toimintana. 

5.1.1 Kulttuuri yhteisönä 

Käsittelen ensimmäisessä alakategoriassa kulttuuria yhteisönä, sillä opiskelijat olivat 

pääsääntöisesti samaa mieltä siitä, että kulttuuri sisältää jonkin ihmisryhmän tapoja olla 

ja elää maailmassa. 

Mielestäni kulttuuri tarkoittaa jonkin ryhmän ominaisia tapoja olla ja toimia. Usein 

kulttuuri liittyy maantieteelliseen sijaintiin, mutta ajattelen, että esimerkiksi 

perheillä tai kaveriporukoilla voi olla omanlaisiaan kulttuureja. Kulttuuri pitää 

sisällään esimerkiksi tapoja, ruokia ja sääntöjä. Toisaalta, joskus kulttuurista 

puhuttaessa tarkoitetaan esimerkiksi teatteria tai kuvataidetta, mutta tällöin 

mielestäni puhutaan eri asiasta, vaikka käsite on sama. (vastaaja 15) 

Määritelmä ulottui koskettamaan maantieteellisen sijainnin lisäksi myös esimerkiksi 

perheitä tai kaveriporukoita. Jokaisesta ryhmästä löytyy omat tavat, joita toteutetaan. 

Mielenkiintoista on, että opiskelijoiden käsitteen määritelmä muuttuu erilaiseksi 

puhuttaessa kulttuurisesta toiminnasta. Toisaalta tutkimuksen aihe voi johtaa siihen, että 

kulttuurinen toiminta nähdään eri asiana. 

Kulttuuri on jonkin yhteisön tapoja toimia ja jakaa samankaltaisia käsityksiä 

ympäröivästä maailmasta. Kulttuuri sisältää käytöstapoja, taidetta, uskomuksia, 

hierarkiaa ja taitoja. (vastaaja 8) 

Kulttuuri on mielestäni hyvin laaja käsite, joka erityisesti tarkoittaa jonkin tietyn 

ryhmän tapaa elää. Kulttuuri periaatteessa sisältää kaiken toiminnan ja se on läsnä 

koko ajan. Kulttuureja on monelaisia ja ihminen voi kuulua useampaan kuin yhteen 

kulttuuriin. (vastaaja 14) 

Kulttuurin merkitys oli opiskelijoiden mukaan laaja, sillä monessa vastauksessa 

kulttuurin nähtiin olevan jatkuvasti läsnä elämässä, joka voi myös ulottua koko elämää ja 

toimintaa ohjaavaksi tekijäksi. Osa opiskelijoista määrittelivät kulttuurin ulottuvan yli 

maantieteellisten rajojen tai yhteisöjen, jolloin yksilö voi itsessään kuulua useampaan 

kulttuuriin. 

Todellisuus on sosiaalinen konstruktio. Kulttuuri tarkoittaa tietyn ihmisyhteisön 

yhteisesti hyväksymää normistoa (vastaaja 7) 

Sosiaalisen todellisuuden rakentuminen merkitysten kautta nähtiin myös eräänä osana 

kulttuuria, joka kertoo käsitteen laajasta merkityksestä sekä opiskelijoiden erilaisista 

lähestymistavoista käsitteeseen.  
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Kulttuuri, käsittääkseni, tarkoittaa tietyn ihmisryhmän tapoja, jaettuja arvoja, 

taiteellista ilmaisua, ehkä jopa maailmankuvaa. Se sisältää paljon hiljaista tietoa, 

joka siirtyy sukupolvelta toiselle ja on osa ihmisen keskeistä identiteettiä. (vastaaja 

2) 

Opiskelijat yhdistivät selkeästi kulttuurin johonkin ihmisryhmään tai yhteisöön. 

Opiskelijat näkivät, että saman kulttuurin sisällä olevat ihmisryhmät tai yhteisöt jakavat 

samanlaiset arvot, normit, uskomukset, näkemykset sekä yhteisen kielen. Kulttuuria ei 

rajattu ainoastaan maantieteellisesti, sillä myös perheiden tai kaveriporukoiden nähtiin 

muodostavan omia kulttuureja. Yksikään opiskelija ei nähnyt kulttuuria sidottuna 

pelkästään maantieteelliseen sijaintiin, vaan se nähtiin muodostuvan ihmisryhmistä tai 

yhteisöistä, joilla on yhteiset säännöt tai normit. Käsitteen merkitys opiskelijoille oli 

selkeästi laaja, ja se sisälsi monia osa-alueita.  

5.1.2 Kulttuuri toimintana 

Osalle opiskelijoista tuli sanasta kulttuuri ensimmäisenä mieleen taide, urheilu tai 

musiikki, vaikka toisaalta vastauksiin sisällytettiin useimmiten myös ensimmäisessä 

kuvauskategoriassa mainitut osa-alueet. Laajempaan näkemykseen voi vaikuttaa osittain 

tutkimuksen aihe, joka selkeästi käsittelee monikulttuurisuutta ja ohjaa näin ajattelemaan 

käsitettä laajemmassa merkityksessään. 

Tietyn maan, alueen, uskonnon tai yhteisön tapoja ja elämää. Näkyvimpänä osana 

esimerkiksi ruoka, juhlat ja pukeutuminen. (vastaaja 13) 

Kulttuuri käsittää mielestäni ainakin tapoja, perinteitä, pukeutumista, musiikkia, 

juhlia... (vastaaja 11) 

Kulttuurinen toiminta tulee esille opiskelijoiden vastauksissa muun muassa 

pukeutumisen, ruokien ja juhlien myötä. Tässä kulttuurin merkitykset muodostuvat niistä 

ulkoisista tekijöistä, jotka yksilö näkee kohdatessaan tietyn kulttuurin edustajan. Erilaisen 

kulttuurin havaitseminen ja siihen tutustuminen voi tapahtua edellä mainittujen tekijöiden 

kautta, sillä ne osa-alueet näkyvät ensimmäisenä tutustuessa eri kulttuureihin ja niihin 

kuuluviin yksilöihin. Kulttuuriperintö, joihin kuuluu myös tavat ja perinteet tulevat esille 

opiskelijoiden merkityksissä, sillä niiden nähdään olevan keskeisessä asemassa käsitteen 

määritelmässä.  

Kulttuuri-sanasta tulee ensimmäisenä mieleen urheilu, taide ja vapaa-aika ja siihen 

liittyvät tapahtumat. Kulttuuri pitää kuitenkin oikeasti sisällään kielen, 

käytösnormit, tavat, arvot, juhlat, uskonnon jne. (vastaaja 16) 
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Kulttuuri on kaikkea mahdollista ihmisen toimintaa. (vastaaja 4) 

Käsitteen laajuus tulee esille myös tässä kategoriassa, sillä kulttuuri voidaan nähdä 

kaikenlaisen toiminnan takana. 

Kulttuuria taidemielessä, mutta ennen kaikkea ihmisten taustaa ja siihen liittyviä 

traditioita, toimintatapoja ja ajatusmaailmaa, myös kulttuurin erilaiset konkreettiset 

ilmentymät tekoina, esineinä ja asioina (vastaaja 5) 

Mielenkiintoista on myös tapa suhtautua kulttuurin käsitteeseen eri tavalla puhuttaessa 

kulttuurisesta toiminnasta, kuten taiteesta. Osa opiskelijoista erotti käsitteen merkityksen 

puhuttaessa essentialistisesta lähestymisestä kulttuuriin, osa taas yhdisti kulttuurin 

käsitteen muodostamisessa monia osa-alueita. Opiskelijoiden käsitykset kulttuurista 

olivat melko laajat, sillä kulttuuri nähtiin essentialisistisesta näkökulmasta, mutta lisäksi 

laajemmassa merkityksessään ihmisten toimintaa ohjaavana asiana.  

5.2 Monikulttuurisuuden merkitys  

Monikulttuurisuus nähtiin erilleen rajattujen kulttuurien sekoittumisena saman 

yhteiskunnan sisällä, mutta toisaalta myös valtakulttuurin ja muiden tunnistettavien 

kulttuurien näkymisenä. Osa koki monikulttuurisuuden sellaisena tilana, missä kulttuurit 

yhtenäistyvät ja sekoittuvat. Toisaalta se nähtiin myös sellaisena tilana, missä näkyy 

erilaisia toisistaan erillisiä kulttuureja. Opiskelijat määrittelivät monikulttuurisuutta 

erilaisten kulttuurien tai yhteisön kohtaamisen kautta. Toisaalta sitä lähestyttiin myös 

yksilöllisemmästä näkökulmasta, jolloin monikulttuurisuus nähtiin esimerkiksi paikkana, 

jossa asuu erilaisen kulttuuritaustan omaavia ihmisiä. Seuraavaksi esittelen tämän 

yläkategorian kaksi alakategoriaa: kulttuurien kohtaaminen ja kulttuurien sekoittuminen. 

5.2.1 Kulttuurien kohtaaminen 

Opiskelijoiden käsitykset monikulttuurisuudesta muodostuivat osittain kulttuurien 

kohtaamisesta. Kulttuurien kohtaamisella tarkoitetaan sitä, että samasta tilasta löytyy 

useampia kulttuureja, jotka toimivat rinnakkain.  

Monikulttuurisuus tarkoittaa minulle erilaisten kulttuurien kohtaamista. Hyvää 

monikulttuurisuus on silloin, kun nuo kohtaavat kulttuurit hyväksyvät toisensa. 

(vastaaja 15) 

Monikulttuurisuus nähtiin onnistuneena silloin, kun kulttuurien kohtaamisen myötä 

erilaiset kulttuurit hyväksyvät toisensa.  
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Se tarkoittaa minulle lähinnä tilaa, jossa toimii monia kulttuureita rinnakkain. Se 

tila voi olla yhteiskunta, koululuokka, tai vaikkapa internetin keskutelufoorumi. 

Tässä tilassa eri kulttuurien edustajat joutuvat suhtauttamaan oman kulttuurinsa ja 

sen painolastin muiden kulttuureihin. Monikulttuurisuus on siis mielestäni 

eräänlaista jatkuvaa liikehdintää ja kanssakäymistä, ei niinkään jokin staattinen tila 

tai toimintatapa. (vastaaja 2) 

Yleistä ymmärrystä siitä, että järkeviä tapoja jäsentää maailmaa on monia. 

(vastaaja 7) 

Kulttuurien kohtaamista voi tapahtua yhteisön sisällä, mutta lisäksi myös 

keskustelufoorumilla tai koululuokassa. Opiskelijoiden vastaukset sisälsivät myös 

syvällistä tulkintaa kulttuurien kohtaamisesta, kuten oman kulttuurin painolastin 

kantaminen ja suhteuttaminen muihin kulttuureihin. Tällä on voitu ottaa kantaa 

kulttuurien eriarvoisuuteen, jolloin toisen kulttuurin edustaja joutuu työskentelemään 

enemmän oman kulttuurin suhteuttamisessa vallalla oleviin kulttuureihin. 

Monikulttuurisuuden nähtiin myös tarjoavan erilaisia tapoja jäsentää maailmaa, eli 

maailmankuva voi rakentua eri tavalla kulttuurista riippuen, eikä ole yhtä ainoaa tapaa.  

Sitä, että yhteiskunnassa esiintyy sen valtakulttuurin ohella muita, tunnistettavia 

kulttuureja ominaisine piirteineen (vastaaja 16) 

Sitä että samassa paikassa on erilaisen kulttuuritaustan omaavia ihmisiä. (vastaaja 

12) 

Monikulttuurisuus nähtiin kulttuurien kohtaamisessa erilaisten kulttuurien 

olemassaolona. Erilaisuus voi näkyä, jos kulttuurissa on yleisesti tunnistettavissa olevia 

piirteitä. Erilaiset piirteet voivat näkyä monellakin tavalla, kuten puhumisessa tai 

pukeutumisessa.  

Opiskelijoiden kokemukset monikulttuurisuuden kohtaamisesta ovat olleet 

pääsääntöisesti merkitysten muodostumisen takana. Kulttuurien kohtaaminen voi olla 

ystäväpiiri, jonka sisältä löytyy monikulttuurisia ihmisiä, vaihto-opiskelu tai suuressa 

kaupungissa eläminen.  

Kasvupaikkani suuressa kaupungissa, jossa esimerkiksi maahanmuuttajien 

saapuminen katukuvaan 90-luvulla oli selkeää. Jatkuva "altistuminen" muille 

etnisyyksille ja kulttuureille niin koulussa, kaduilla kuin myöhemmin töissä ja 

opiskellessa normalisoivat ajatuksen siitä, että useampi kulttuuri voi toimia 

rinnakkain samassa tilassa. (vastaaj 2) 

Osa opiskelijoista koki, että merkitysten muodostumiseen on vaikuttanut ystävät 

ulkomailla, matkustelu ja moni muu tekijä, jotka ovat tulleet aidon kohtaamisen myötä. 

Nähtiin, että etenkin jatkuva kohtaaminen, jota tapahtuu esimerkiksi suuressa 
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kaupungissa elämisen myötä edistää monikulttuurisuuden normalisoitumista, sillä siihen 

kasvaa ja tottuu jo lapsesta lähtien. 

Oma elämäntapa sopii erityisesti yhteen kulttuuriin. Monikulttuurius on näkynyt 

koulussa, opinnoissa, vapaa-ajalla ystävien kautta, media. (vastaaja 14) 

Kulttuurien kohtaamista voi tapahtua myös median, kuten tv-sarjojen ja elokuvien kautta. 

Media, uutiset ja yhteiskunnallinen keskustelu olivat keskeisiä tekijöitä puhuttaessa 

monikulttuurisuuden kohtaamisesta ja sitä kautta merkitysten muodostumisesta. 

Toisaalta oman elämäntavan monikulttuurisuus tai sen puuttuminen on tuotu esille 

muutamassa vastauksessa, joka voi merkitä sitä, että aidon kohtaamisen puuttuminen 

saatetaan nähdä oleellisena tekijänä merkitysten muodostumisessa.  

Omaan näkemykseeni vaikuttavat osittain matkustelu sekä tutut eri maista. Myös 

esimerkiksi elokuvat ja tv-sarjat ovat vaikuttaneet käsityksiini. Toisaalta koen myös, 

että omassa arjessani ei esiinny monikulttuurisuutta juuri lainkaan, ja tämä 

vaikuttaa varmasti myös. (vastaaja 15) 

Merkitysten muodostumiseen voi vaikuttaa lisäksi se, jos opiskelija ei koe oman elämän 

tai arjen sisältävän monikulttuurisuutta lainkaan. Tässä tulee esille käsitteen merkitysten 

eroavaisuus opiskelijoilla, sillä osa näkee yksilön sisällä olevan monia eri kulttuureita 

itsessään. 

5.2.2 Kulttuurien sekoittuminen 

Monikulttuurisuus nähtiin kulttuurien sekoittumisena, johon on vaikuttanut muun muassa 

ihmisten liikkumisen lisääntyminen. Opiskelijat näkivät monikulttuurisuuden 

muodostuvan kulttuurien kohtaamisesta, mutta lisäksi se nähtiin myös tilana, jossa 

erilaiset kulttuurit yhdistyvät ja sekoittuvat.  Vastauksista ilmeni, että suurempi osa 

opiskelijoista kokee monikulttuurisuuden kulttuurien sekoittumisena, eivätkä näe sitä 

ainoastaan kulttuurien kohtaamisena.  

Monia eri kulttuureita yhdistyneenä joko ihmisessä tai yhteisössä. (vastaaja 3) 

No, se on niin laaja käsite, että on hankala määritellä lyhyesti. Monikulttuurisuus 

voi tarkoittaa yksittäisen ihmisen kohdalla sitä, että eri tilanteissa on erilainen 

toimintakulttuuri (esim kahden ystävän välillä on oma puhe-, toiminta- ja 

ilmaisutapa, kuin esimerkiksi samoilla henkilöillä on isovanhempiensa kanssa). 

Toisaalta monikulttuurisuutta voi tarkastella laajempien ihmisryhmien välillä, 

esimerkiksi maiden sisällä (etelä- vs. länsi-suomalaiset) tai maiden välillä (Ruotsi 

vs. Kiina). Maiden tai alueiden välinen monikulttuurisuus ja kulttuurien erilaisuus 

tulee monesti ensimmäisenä mieleen, vaikka alueellinen elinympäristö ei välttämättä 

määritä yksilöä niin voimakkaasti kuin esimerkiksi ammatti-identiteetti (esim 
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suomalainen ja syyrialainen lääkäri löytävät todennäköisemmin yhteistä juteltavaa 

kuin suomalainen lääkäri ja suomalainen rakennusalan henkilö). (vastaaja 4) 

Monikulttuurisuuden määritelmä ylettyi erilaisten kulttuurien yhdistämistä saman 

ihmisen sisällä, eikä sitä rajoitettu tarkoittamaan pelkästään saman yhteiskunnan sisällä 

oleviin kulttuureihin. Tämä näkökulma ei tullut kuin muutamassa vastauksessa esille, 

sillä suurin osa opiskelijoista yhdisti monikulttuurisuuden yhteisön sisällä oleviin 

moninaisiin kulttuureihin. Monikulttuurisuutta tarkasteltiin yli rajojen, sillä 

maantieteellisen rajauksen ei nähty olevan ainoa määrittelevä tekijä. Se nähdään olevan 

ihmisessä itsessään, jolloin yksilö voi toimia eri tavalla tilanteesta riippuen ja löytää 

esimerkiksi ammatin kautta toiselta puolelta maailmaa ihmisiä, joiden kanssa on 

mahdollista saavuttaa yhteinen puhekulttuuri.  

Perinteisesti erilleen rajattujen kulttuurien sekoittumista samassa yhteiskunnassa, 

kaikkien oikeus harjoittaa omaa kulttuuriaan maan lakien sallimissa rajoissa 

(vastaaja 5)  

Opiskelijat toivat myös esille vastauksissaan erilaisten kulttuurien hyväksymisen, mutta 

lisäksi myös oikeuden harjoittaa omaa kulttuuriaan niin kauan, kun se ei vahingoita 

ketään ja on laillista. Osa opiskelijoista sisällytti monikulttuurisuuden merkitykseen sen, 

että yksilöille annetaan mahdollisuus toteuttaa omaa kulttuuriaan. 

Koska kulttuurit ovat tähän asti kehittyneet paikkasidonnaisesti yhteisöihin ihmisten 

liikkumisen lisääntyessä paikkasidonnaisesti muovautuneet kulttuurit sekoittuvat. 

Monikulttuurisuudessa on siis eri kulttuurien tapoja siirtynyt samalle alueelle tai 

samaan yhteisöön. Monikulttuurisuuden onnistuessa kaikkien tapoja kunnioitetaan 

ja annetaan yksilöille vapaus toteuttaa omaa kulttuuria. (vastaaja 8) 

Erilaisia kulttuureita sekoittuneena (vastaaja 11), 

Monikulttuurisuus nähtiin hieman eri näkökulmista, sillä kulttuurien sekoittuminen 

voidaan nähdä kohtaamisen jälkeisenä vaiheena.    

Erilaisten tapojen, arvojen, ajatusten ja kulttuurituotteiden kohtaamista, 

yhdistämistä ja sekoittumista. Kuitenkin jotain pidemmälle mennyttä kuin vain 

kulttuurien kohtaamista eli sitä, että monet kulttuurit ovat osana jotakin yhtä. 

(vastaaja 1) 

Monikulttuurisuus nähtiin eri kulttuureja yhdistävänä asiana, jonka sisällä kulttuurit eivät 

pelkästään kohtaa ja toimi rinnakkain – vaan lisäksi sekoittuvat ja voivat toimia yhdessä. 

Näin ollen käsitykset eroavat hieman verrattaessa ylempään kategoriaan, jossa 

monikulttuurisuus nähtiin kulttuurien kohtaamisena, sillä tässä lähestymistavassa 

monikulttuurisuus nähdään enemmän kulttuureja yhdistävänä tekijänä.  
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5.3 Monikulttuurinen toimijuus  

Monikulttuurinen toimijuus sisältää ne osa-alueet aineistosta, jossa otettiin kantaa 

monikulttuurisuuteen osana opettajuutta ja lisäksi vielä konkreettisemmin 

luokkahuoneessa. Pyrin löytämään yhtäläisyyksiä opiskelijoiden vastauksissa, joista 

muodostin alakategoriat: ymmärtäminen ja avoimuus sekä vähäiset valmiudet. 

Opiskelijoiden vastauksissa tuli selkeästi nämä osa-alueet esille puhuttaessa opettajasta 

monikulttuurisena toimijana.  

5.3.1 Ymmärtäminen ja avoimuus 

Kunnioitus, ennakkoluulottomuus, avoimuus sekä ymmärrys erilaisuutta kohtaan olivat 

opiskelijoiden mielestä tärkeitä osa-alueita luokanopettajan ammatissa. Opiskelijat 

näkivät, että on tärkeää huomioida jokainen oppilas, ja se voi konkreettisesti näkyä muun 

muassa siinä, jos oppilas ei voi kulttuurinsa vuoksi osallistua tiettyyn toimintaan tai 

tapahtumaan. Kaikki opiskelijat olivat yhtä mieltä siitä, että muiden kulttuurien 

ymmärtäminen ja huomioiminen ovat tärkeitä asioita luokanopettajan ammatissa. Suurin 

osa opiskelijoista kertoi pyrkivänsä siihen, osa opiskelijoista taas toivoi, että pystyvät 

hyväksymään erilaiset kulttuurit tulevaisuuden työssään.  

Opettajuus on mahdollisuus nähdä eri kulttuureja, ei pelkästään kansallisia vaan 

myös perhekulttuureja, tutustua tapoihin ja arvoihin. Toivon, että olen 

suvaitsevainen, avoin ja uuden oppimiseen kykenevä opettaja. (vastaaja 1) 

Opettajuus nähtiin mahdollisuutena nähdä ja tutustua erilaisiin kulttuureihin. 

Monikulttuurisuus nähtiin myös osittain edellyttävän kykyä oppia uusia asioita, ja uuden 

asian oppiminen oli tärkeä osa-alue muiden edellä mainittujen tekijöiden ohella. Osa 

opiskelijoista määritteli monikulttuurisuuden useammassa kysymyksessä, joka kertoo 

siitä, että monikulttuurisuuden määritelmää ei haluta rajata esimerkiksi pelkästään 

kansallisuuteen vaan se nähdään monipuolisesti ja koskettaa tasavertaisesti kaikkia.  

Suomalaisuus ei ole mikään "normaali", eikä ole yhtä ainutta suomalaisuudenkaan 

muotoa. Myös toisenlaiset tavat, ajatukset ja uskomukset ovat tervetulleita yhteiseen 

tilaan. Itse en näe, että opettajan tulisi erityisesti tehdä mitään suuria tekoja 

monikulttuurisuuden puolesta, sillä se saatetaan tulkita vouhotukseksi ja 

puolueellisuudeksi, ja se saattaa aiheuttaa konflikteja luokassa, missä muuten 

konflikteja ei olisi. Tehdä tila kaikille avoimeksi, se on ainoa. (vastaaja 2) 

Monikulttuurisuuden ymmärtäminen edellyttää myös sitä, että ymmärtää 

monipuolisuuden suomalaisuudessa. Lisäksi on tärkeää ymmärtää, että erilaiset tavat, 
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ajatukset ja uskomukset ovat yhtä tervetulleita, eikä ole yhtä ainoaa tapaa toimia. Osa 

opiskelijoista oli toimimisen suhteen varovaisia, kuten yllä oleva opiskelija koki, että 

monikulttuurisessa luokassa toimiminen ei välttämättä edellytä mitään suuria toimia. 

Tämä ei kuitenkaan ollut yleinen lähestymistapa monikulttuurisessa luokassa 

toimimiseen, mutta liiallinen yrittäminen saatettiin nähdä myös negatiivisesti ja 

aiheuttavan mahdollisesti myös konflikteja.  

Avoimuutta nähdä jokainen oppilas kokonaisena ihmisenä. Jokainen tulee 

omanlaisesta perhe- ja sukutaustasta, ja jokaisella on omanlaisensa, ja moninainen, 

kulttuurinsa, josta luokkahuoneeseen saapuu. Erilaisuus on kaiken aikaa läsnä, eikä 

sitä pidä yrittää häivyttää tai poistaa vaan hyväksyä. (vastaaja 4) 

ymmärrys siitä, kuinka jokainen luokan arjessa oleva yksilä on osa useampaa eri 

kulttuuriyhteisöä, mutta samalla osa luokan yhteistä. Ymmärrys tästä ja 

monenlaisten kulttuuripiirteiden olemassaolosta, sekä niihin uteliaasti 

suhtautuminen, tulisi olla jokaisen tavoite. (vastaaja 9) 

Kulttuurin ja monikulttuurisuuden määritelmän laajuus vahvistuu myös opiskelijoiden 

ajatuksissa koskien toimijuutta monikulttuurisessa luokassa. Avoimuus koetaan 

tärkeimpänä tekijänä sekä erilaisuuden hyväksyminen tulee esille useaan otteeseen. 

Monikulttuurisuuden määritelmän uudelleen avaamisen myötä pyrittiin tuomaan ilmi 

lähestymistapa, jossa nähdään, että jokainen oppilas tulee luokkaan omasta moninaisesta 

kulttuuristaan. Moni opiskelija toi esille esimerkkinä monikulttuurisuudesta erilaiset 

perhekulttuurit, ja nostivat esille ymmärryksen sekä avoimen suhtautumisen tärkeäksi 

osatekijäksi. Erilaisten kulttuuripiirteiden ymmärrys oli myös opiskelijoiden mielestä 

tärkeää. Olemassa olevien kulttuuripiirteiden ymmärtäminen voidaan nähdä tärkeänä, 

sillä sen avulla on mahdollista ymmärtää sekä oppia toimimaan monikulttuurisessa 

luokassa kunnioittaen kaikkia oppilaita sekä ymmärtää heitä paremmin.  

Sitä, että kulttuurisesta taustastaan saa jokainen oppilas olla ylpeä. Kenenkään 

kulttuuria ei tule väheksyä tai lytätä. Luokassa saa mielestäni kuulua monenlaista 

kieltä, sinne voidaan myös joitakin tapoja tuoda eri kulttuureista, jos se sopii 

oppilasryhmälle. Erilaisista kulttuureista tulee pystyä puhumaan yhdessä. (vastaaja 

6) 

Ymmärrys opiskelijoilla sisälsi myös sen, että erilaisten kielten ja tapojen tuominen 

luokkahuoneeseen olivat osa monikulttuurista toimijuutta. Kunnioitus oli muun muassa 

sitä, että opiskelijat kokivat kulttuurien olevan tasavertaisia. Kulttuureja ei käsitelty 

pääsääntöisesti tietyn kulttuurin kautta tai hierarkkisesti, vaan pyrittiin käsittelemään 

objektiivisesti mutta sisällyttäen sen kuitenkin opetukseen. 
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Monikulttuurisuuden ymmärtäminen on edellytyksenä eri kulttuureista tulevien 

oppilaiden kohtaamisen onnistumiseksi. Välttämätöntä kaikkien oppilaiden 

huomioiminen ihan kielellistä seikoista lähtien, eli osaa vaikka muokata puhettaan 

niin, että eri kulttuurista tuleva ymmärtää. Ymmärtää eri kulttuureissa olevat 

erilaiset normit esimerkiksi perheiden vuorovaikutuksessa ja perheenjäsenten 

rooleissa, eri kulttuureissa myös eri tavat suhtautua kouluun, koulutukseen, 

opettajaan, sukupuolirooleihin, jne jne. (vastaaja 16) 

Ymmärtäminen nähdään tärkeäksi, jotta kohtaaminen eri kulttuureista tulevien oppilaiden 

kanssa onnistuu ja konkreettiseksi esimerkiksi opiskelijat toivat muun muassa muiden 

kulttuurien juhlien muistaminen luokkahuoneessa. Lisäksi monikulttuurinen ymmärrys 

sisältää laajempaa ymmärrystä liittyen perheiden erilaisiin tapoihin, rooleihin ja 

normeihin. Opiskelijat toivat esille myös kielellisten lähtökohtien eroavaisuudet ja niiden 

huomioiminen luokanopettajan työssä.  

Opiskelijat olivat pääasiallisesti samaa mieltä siitä, että erilaisten kulttuurien 

ymmärtäminen on tärkeä edellytys monikulttuurisessa toimijuudessa opettajan työssä. 

Tärkeäksi nousi muun muassa se, että oppilaat kokevat itsensä hyväksytyksi eikä ketään 

jätetä ulkopuolelle. Lisäksi monikulttuurisuuteen toimijuuteen yhdistettiin myös se, että 

on tärkeää ylläpitää suvaitsevaista ilmapiiriä luokassa sekä pyrkiä luomaan avoin 

keskusteluympäristö muiden oppilaiden kanssa. Kulttuurien ymmärtämisen ja 

kunnioittamisen lisäksi nähtiin tärkeänä niiden huomioiminen opetuksessa. Toisaalta osa 

opiskelijoista oli sitä mieltä, että liiallinen huomioiminen voi olla myös negatiivinen asia. 

5.3.2 Vähäiset valmiudet 

Opiskelijat olivat sitä mieltä, että luokanopettajakoulutuksen tarjoamat valmiudet 

monikulttuurisessa luokassa toimimiseen olivat melko vähäiset tai olemattomat. 

Muutama opiskelija oli sitä mieltä, että yliopistolla on käsitelty aihetta jonkin verran. 

Opintojen alussa olevat opiskelijat uskoivat, että aihe tulee käsittelyyn myöhemmin 

opinnoissa. Kuitenkin opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat olivat pääsääntöisesti 

sitä mieltä, että luokanopettajakoulutus ei ole tarjonnut riittäviä valmiuksia 

monikulttuurisuuden kohtaamiseen koulumaailmassa. Monikulttuurista toimijuutta 

tarkasteltaessa aineistossa toistuivat opiskelijoiden käsitykset valmiuksista, joista etenkin 

vähäiset valmiudet olivat suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista opiskelijoista 

epävarmuutta lisäävä tekijä.  
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Käytännön kokemusta oli osalla opiskelijoista tullut opetusharjoitteluiden myötä. 

Opiskeluiden ei kuitenkaan nähty tarjoavan uusia ajatuksia vaan aiheeseen perehtyminen 

ja siitä oppiminen nähtiin riippuvan omasta kiinnostuksesta ja aktiivisuudesta.  

Melko vähän, yhden opintopisteen verran. Muilta LO-koulutuksen kursseilta muistan 

yhden maininnan (draaman didaktikko ehdotti swish boing bäng -leikin bäng-

kohtaan mailalla lyöntiä aseen demonstroimisen sijaan, jotta ”muista kulttuureista 

ja sodista tulijat eivät pahastu”). (vastaaj 

Erittäin vähän, tyyliin "joo pitää muistaa ottaa huomioon" kuin että oltaisiin annettu 

oikeasti eväitä monikulttuurisuuden kohtaamiseen työelämässä. (vastaaja 15) 

Muutamia esimerkkejä tuli opiskelijoiden vastauksissa esille siitä, millä tavalla aihetta on 

käsitelty kursseilla, kuten musiikissa tai draamassa. Monikulttuurisuuden huomioiminen 

opinnoissa on kuitenkin olut pientä, sillä opiskelijoiden mieleen on selkeästi jäänyt 

yksittäiset maininnat siitä, millä tavalla sitä voi konkreettisesti huomioida opetuksessa. 

Opiskelijat kaipasivat lisää sekä käytännön esimerkkejä että ymmärrystä ilmiöstä.  

On sitä jonkin verran. Ei siis kovin paljoa, tai erillisen kurssin verran mutta se on 

tullut aina joillaim kursseilla esille. Lisäksi olen omissa harjoitteluissani hakeutunut 

luokkiin, joissa monikulttuurisuus on ollut hyvin vahvasti läsnä. (vastaaja 14) 

Osa luokanopettajaopiskelijoista oli myös sitä mieltä, että aihetta on jonkin verran 

käsitelty opinnoissa. Oma aktiivisuus, kuten monikulttuuriseen luokkaan hakeutuminen 

tai sellaiseen luokkaan pääseminen nähtiin positiivisena asiana sekä lisäävän valmiuksia 

tulevaisuuden työelämään. Opiskelijat kokivat myös, että aihe korostuu sellaisilla 

kursseilla, jossa on opiskelijoita eri maista. Luokanopettajaopinnoissa on kuitenkin melko 

vähän tai ei ollenkaan kansainvälisiä kursseja pakollisina kursseina, joten sellaiseen 

kurssiin pääseminen riippuu opiskelijan itse tehdyistä kurssivalinnoista.  

Kyselyyn vastanneista opiskelijoista etenkin monikulttuurisuus opettajan roolissa oli 

vaikea tai aiheutti epävarmuutta opiskelijoissa. Epävarmuus oli selkeästi yhteydessä 

opintojen tarjoamiin valmiuksiin käsitellä ja ymmärtää aihetta paremmin. 

En vielä juuri mitenkään, valitettavasti. Tämä aihe herättää minussa epävarmuutta 

oman opettajuuteni suhteen. (vastaaja 15) 

Suurin osa opiskelijoista oli sitä mieltä, että aihetta on käsitelty pintapuolisesti tai ei 

ollenkaan. Kuitenkin muutama opiskelija koki, että aihetta on käsitelty jonkin verran tai 

yhdellä kurssilla monipuolisesti. Opiskelijat kokivat sen tärkeänä, että aihetta 

käsiteltäisiin jonkin verran ja näkivät sen valmiuksia edesauttavana tekijänä.  
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Yhdellä kurssilla muistan asiaa käsitelleen, mutta toki se on vain pieni 

pintaraapaisu, jota massaluennoilla voidaan saavuttaa. (Luennoitsijan nimi) piti 

kurssin, ja arvostan kyllä suuresti niitä luentoja, joita hän piti. Niistä välittyi 

arvostus erilaisuutta kohtaan. (vastaaja 4) 

Luennoilta tai monialaisista opinnoista saadut positiiviset kokemukset olivat tärkeitä 

opiskelijoille. Arvostus erilaisuutta kohtaan ja sen esille tuominen nähtiin tärkeänä, sillä 

ne tuotiin selkeästi vastauksissa esille.  

Muistaakseni lyhyt luentosarja oli jossain kohtaa. S2- ooetuksesta keskustellessa 

myös. Aiheesta on puhuttu (ehkä enemmän ongelmallisuuden kautta), mutta en koe, 

että sitä olisi juurikaan käsitelty, niin, että olisi syntynyt uusia ajatuksia (vastaaja 1) 

Opiskelijoiden sivuaineet ovat saattaneet myös vaikuttaa siihen, kuinka paljon valmiuksia 

monikulttuuriseen toimijuuteen saadaan opintojen kautta. Suomi toisena ja vieraana 

kielenä -opinnot ovat voineet tarjota enemmän valmiuksia kuin esimerkiksi liikunnan 

opinnot. Mielenkiintoista oli myös yhden opiskelijan kommentti liittyen aiheen 

käsittelyyn ongelmallisuuden kautta. Tämän kaltainen lähestymistapa yliopisto-

opinnoissa ei ollut kuitenkaan yleinen opiskelijoiden vastauksista havaittava näkökulma. 

Vähäiset valmiudet ilmenivät aineistosta monella tapaa. Osa opiskelijoista olisi kaivannut 

laajempaa aiheen käsittelyä ja toisaalta taas kaivattiin lisää käytännön esimerkkejä. 

Aiheen käsittelemättömyys aiheutti opiskelijoissa epävarmuutta omaa opettajuutta ja 

monikulttuurisuuden kohtaamista kohtaan. Suurin osa opiskelijoista kokivat, että 

valmiudet riippuivat siitä, kuinka opiskelija itse omatoimisesti perehtyy ja oppii aiheesta. 

Kuitenkin osa opiskelijoista kokivat monikulttuuriseen toimijuuteen kuuluvan avoimuus 

oppia uutta, joka ilmenee myös edellisessä kategoriassa.  

 



   
 

55 

6 TUTKIMUKSEN JOHTOPÄÄTÖKSET  

Opiskelijat lähestyivät kulttuurin käsitettä laajasti ja monipuolisesti yhteisöjen sekä 

kulttuurisen toiminnan, kuten taiteen tai urheilun kautta. Johtopäätöksenä voi kuitenkin 

sanoa, että opiskelijat näkivät kulttuurin olevan jonkin ihmisryhmän tai yhteisön tapa 

kokea maailma samalla tavalla esimerkiksi samanlaisten käsitysten, arvojen ja tapojen 

kautta. Lisäksi kulttuurin käsityksiin sisältyi se, miten yksilö suhtautuu ulkopuoliseen 

maailmaan. Opiskelijoiden käsitykset kulttuurista olivat osittain samassa linjassa 

aikaisemmin esitetyn Banksin (Benjamin 2014, 62–63) määrittämien osatekijöiden 

mukaan, joiden avulla on mahdollista tunnistaa sekä erottaa kulttuureja. Osatekijöitä ovat 

arvot ja käyttäytyminen, kieli ja murteet, sanaton viestintä, kulttuurinen tietoisuus, 

perspektiivi, maailmankuva ja viitekehys sekä samastuminen. Osatekijöistä arvot ja 

käyttäytyminen, kieli, perspektiivi, maailmankuva sekä samastuminen olivat sellaisia 

merkityksiä, jotka ilmenivät erityisesti opiskelijoiden merkityksissä. Käsityksissä oli 

hieman eroja, mutta ei mitään suurta tai selkeää eroa sillä suurin osa opiskelijoista 

sisällytti osittain samoja osa-alueita kulttuurin määrittelyssä. Käsitykset oli mahdollista 

muodostaa luokanopettajaopiskelijoiden merkitysten ympärille, mutta tässä osiossa niitä 

oli melko hankala erottaa.   

Monikulttuurisuus nähtiin tilana, josta löytyy joko kulttuurien kohtaamista tai 

sekoittumista. Osa opiskelijoista näki sen sekä kulttuurien kohtaamisena että 

sekoittumisena. Monikulttuurisuus yhdistettiin saman yhteiskunnan sisällä tapahtuvaan 

moninaisten kulttuurien kohtaamiseen tai sekoittumiseen. Käsityksiin sisällytettiin myös 

osittain ajatus siitä, että kulttuurista moninaisuutta löytyy ihmisestä itsestään. 

Monikulttuuristen käsitysten muodostumiseen on vaikuttanut pääsääntöisesti 

kohtaamiset eri kulttuureista tulevien henkilöiden kanssa. Yliopiston kautta tehdyt vaihto-

opinnot, keskustelut sekä kansainväliset opinnot ovat myös vaikuttaneet merkitysten 

muodostumiseen. Opiskelijat näkivät lisäksi, että kasvatus, media ja poliittinen 

keskustelu ovat olleet tärkeitä tekijöitä merkitysten muodostumisessa. Opiskelijoiden 

käsityksissä oli pieniä eroja lähestyessä monikulttuurisuuden käsitettä ja sen merkitystä, 
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mutta suuria eroja käsityksistä oli vaikea löytää. Jako kohtaamisen ja sekoittumisen 

välillä oli selkeä, mutta se ei välttämättä tee suurta eroa käsitysten välillä.  

Käsitykset monikulttuurisesta toimijuudesta sisälsivät monia osa-alueita ja se nähtiin 

olevan vahvasti läsnä opettajan ammatissa. Opettajuus nähtiin mahdollisuutena tutustua 

erilaisiin kulttuureihin sekä mahdollisuutena oppia uutta. Opiskelijat toivoivat, että he 

ovat tulevaisuudessa avoimia, suvaitsevaisia ja ymmärtäväisiä eri kulttuureja kohtaan. 

Osa opiskelijoista pyrki lisäksi tiedostamaan omia ennakko-oletuksia ja oman tiedon 

rajallisuutta liittyen eroihin kulttuurien välillä. Sensitiivisyys ja eri osa-alueiden 

huomioiminen sekä avoin keskustelu olivat opiskelijoiden mukaan tärkeitä 

monikulttuurisuuden ymmärtämisessä luokkahuone –kontekstissa. Kunnioittaminen ja 

suvaitsevaisuus luokkahuoneessa sekä kaikkien oppilaiden hyväksyminen on 

opiskelijoiden mielestä tärkeää, jotta jokainen oppilas kokee olevansa tärkeä ja 

hyväksytty luokkahuoneessa. Opiskelijoiden käsitykset toimijuudesta monikulttuurisessa 

luokassa olivat konkreettisella tasolla esimerkiksi erilaisten juhlien huomioiminen, 

taiteen käsittelyn, erilaisten tapojen ymmärtäminen sekä kielen huomioiminen. 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) nähdään opiskelijoiden tapaan kulttuurinen 

moninaisuus mahdollisuutena oppia erilaisista tavoista, käytännöistä sekä katsomuksista. 

Kielen huomioiminen opetuksessa esiintyy myös tärkeänä osana sekä 

opetussuunnitelmassa että opiskelijoiden käsityksissä monikulttuurisesta toimijuudesta 

luokkahuone -kontekstissa. Arvostava kohtaaminen ja vuorovaikuttaminen ilmenevät 

tärkeinä osatekijöinä opetussuunnitelman tavoitteissa sekä opiskelijoiden käsityksissä. 

Opetussuunnitelman tavoitteista maailmankansalaisuuteen kasvattaminen ja yhtenäisen 

toimintakulttuurin rakentaminen jäivät osittain puuttumaan opiskelijoiden käsityksistä. 

Kuitenkin osa opiskelijoista näki erilaisten juhlien ja toimintatapojen sisällyttämisen 

luokkahuoneeseen tärkeänä, joten uudet toimintatavat sekä niiden luominen yhdessä 

oppilaiden kanssa esiintyivät myös opiskelijoiden käsityksissä.  

Bennettin (Jokikokko 2016, 218) interkulttuurisen sensitiivisyyden kehittämismalli 

muodostuu kuudesta vaiheesta, jonka idea pohjautuu siihen, että yksilö siirtyy 

etnosensiitivisestä vaiheesta etnorelatiiviseen vaiheeseen erilaisten kulttuurien 

kohtaamisen myötä. Interkulttuurisen sensitiivisyyden kehittämismallin vaiheita ovat 

etnosensitiivisessä vaiheessa kieltäminen, puolustautuminen, minimointi, hyväksyminen. 
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Etnorelatiiviseen vaiheeseen kuuluu taas hyväksyminen, sovittaminen sekä integraatio. 

(Hammer, Bennett & Wiseman 2003, 424.)  

Luokanopettajaopiskelijoiden vastauksissa oli havaittavissa kehitysmallin eri vaiheita. 

Minimointi –vaiheeseen kuuluu muun muassa yhdistävien tekijöiden etsiminen 

kulttuurien välillä, eikä tunnusteta oman kulttuurin tarjoamia etuoikeuksia muiden 

kulttuureihin verrattuna. (Hammer, Bennett & Wiseman 2003, 424.) Osan opiskelijoiden 

käsityksistä oli havaittavissa kulttuurien tarkastelua oman kulttuurin näkökulmasta. 

Monikulttuurisuus nähtiin osittain tilana, jossa esiintyy ala- tai vähemmistökulttuureja 

valtakulttuurin ohella. Opiskelijoiden kulttuurin ja monikulttuurisuuden käsitykset 

voidaan kuitenkin sijoittaa pääsääntöisesti kehitysmallissa hyväksymiseen, joka on osa 

etnorelatiivista vaihetta. Oma kulttuuri nähdään tässä vaiheessa samanarvoisena muihin 

kulttuureihin verrattuna, ja yhtenä tapana monista käsitellä maailmaa. (Hammer, Bennett, 

Wiseman 2003, 424.) Opiskelijat kokivat pääsääntöisesti myös, että omaa käsitystä 

monikulttuurisuudesta on ollut edistämässä ja normalisoimassa kohtaamiset eri kulttuuria 

edustavien yksilöiden kanssa, joka on samassa linjassa Bennettin (Jokikokko 2016, 218) 

mallin kanssa.  

Luokanopettajaopiskelijoiden käsitteissä ilmeni erilaisia vivahteita, kuten 

monikulttuurisuuden hyväksyminen sekä suvaitsevaisuus. Suvaitsevaisuuden avulla voi 

Suurpään (2005, 43) mukaan kuvata asiantiloja, asenteita sekä tunteita, mutta käsitteellä 

on lisäksi normatiivinen ulottuvuus. Suurpää (2005) lisää, että suvaitsevaisuus nähdään 

keskeisenä normina, jonka avulla on mahdollista määrittää “hyvä ihminen”, eli avoin, 

nykyaikainen sekä kansainvälinen. Suurpään (2005, 47–48) mukaan suvaitsevaisuutta on 

kuitenkin syytä tarkastella sekä “valtaväestön” että kulttuuristen tai etnisten 

“vähemmistöjen” valtasuhteena. Usein valtaväestöön kuuluvat voivat määrittää ne rajat, 

mitä he ovat valmiita suvaitsemaan sekä ne suvaitsevaisuuden ehdot, jotka 

vähemmistöryhmien tulee noudattaa. Opiskelijoiden käsityksissä ilmeni tietyltä osin se, 

että monikulttuurisuus nähdään asiana, joka edellyttää suvaitsevaisuutta tai erilaisuuden 

hyväksymistä niin luokkahuoneessa kuin opettajalta itsestään. Kuitenkin suurin osa 

tarkasteli monikulttuurisuutta tietoisuuden kautta, joka edesauttaa toimimista 

kulttuurisesti moninaisessa luokassa. 

Acquahin & Commingin (2015, 791) mukaan kriittisellä reflektiolla voidaan viitata 

koulutuskäytäntöjen moraalisten, eettisten sekä poliittisten näkökohtien pohdintaan. Se 
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menee pidemmälle kuin oman toiminnan ja motivaation ajattelu. Kriittisen reflektion 

myötä käsitellään opetuksen moraalisia, poliittisia ja eettisiä yhteyksiä 

oikeudenmukaisuuteen, pääsyyn ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä 

kysymyksiä. Acquah & Commins (2015) lisäävät, että kriittisen reflektion avulla on 

mahdollista tunnistaa se, miten edellä mainitut osa-alueet muokkaavat opiskelijoiden 

oppimiskokemuksia. Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että kriittinen reflektio edistää 

opettajien ja esiopettajien ammatillista kehittymistä. Luokanopettajaopiskelijoiden 

opintoihin olisi syytä sisällyttää enemmän kriittistä reflektointia, sillä se tutkimusten 

mukaan kehittää ammatillista osaamista. Lisäksi sen avulla opettajaopiskelijoiden voisi 

mahdollisesti lisätä tulevien opettajien tietoisuutta ja varmuutta kohdata kulttuurisesti 

moninainen luokka.  

Opiskelijat kokivat, että opinnot ovat tarjonneet vähän valmiuksia monikulttuurisuuden 

kohtaamiseen tai toimijuuteen monikulttuurisessa ympäristössä. Tämä aiheutti 

epävarmuutta opiskelijoissa tulevaisuuden työtä kohtaan, sillä opettajankoululaitoksen ei 

nähty tarjoavan uusia ajatuksia aiheeseen liittyen. Opiskelijat olivat sitä mieltä, että 

aihetta kuuluisi käsitellä enemmän niin laajalla tasolla kuin käytännön tasolla. Räsäsen 

(2005, 89–90) mukaan monikulttuuristumisen ja kansainvälistymisen myötä 

opettajankoululaitokset joutuvat tarkastelemaan niitä arvoja ja kulttuuria, mitä 

opettajankoulutus välittää sekä valmiuksia toimimaan opetus- ja kasvatustyössä 

moniarvoisessa ja –kulttuurisessa yhteiskunnassa. Opiskelijoiden kokemukset 

luokanopettajakoulutuksen tarjoamista valmiuksista ovat samassa linjassa Räsäsen 

näkemyksen kanssa. Räsänen (2005, 101) näkee, että opettajankoulutus tarkastelee 

ulkopuolisten tekijöiden sijaan koulun sisäisiä asioita, ja ne voivat olla ratkaisevia 

tekijöitä lasten tulevaisuuden mahdollisuuksille. Räsäsen lausunnosta on 10 vuotta, mutta 

opiskelijoiden käsitykset opettajankoulutuksen tarjoamista valmiuksista pitävät tietyltä 

osin edelleen paikkansa. Opiskelijoiden ajatuksia ja toiveita sekä epävarmuutta 

aiheuttavia tunteja olisi hyvä tutkia lisää, jotta opettajankoululaitos pystyisi vastaamaan 

sekä tarjoamaan tarpeisiin sopivaa koulutusta. Etenkin kulttuurisen moninaisuuden 

kohtaaminen koulumaailmassa ja siihen tarvittavia valmiuksia voisi tarkastella 

opiskelijoilta ja kehittää tarjontaa sen mukaan.  

Kyselyyn vastasi 16 opiskelijaa, joten suuria yleistyksiä opettajankoululaitoksen 

tarjoamista valmiuksista ei ole tarpeen tehdä. Tietoa on kuitenkin mahdollista hyödyntää 

tutkimalla asiaa laajemmin opiskelijoiden keskuudessa, jotta tarvittavia muutoksia ja 
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parannuksia on mahdollista tehdä. Räsänen, Jokiokko ja Lampinen (2018, 106) selvittivät 

kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvää opetusta opettajakoulutuksessa sekä osana 

henkilökunnan täydennyskoulutusta. Selvityksen mukaan, opettajaopiskelijat käsittelevät 

monikulttuurisuutta kouluissa Tampereen yliopistossa yhden opintopisteen verran Yksilö, 

yhteiskunta ja kulttuuri –kurssilla. Opiskelijat kokevat, että pakollista opetusta 

kulttuuriseen moninaisuuteen keskittyvässä opetuksessa on vähän. Kulttuurisen 

moninaisuuden toivottiin sisältyvän eri teemoihin yhden erillisen kurssin sijaan. 

Opiskelijat ovat kuitenkin olleet itse aktiivisia ja kirjoittaneet vetoomuksia, jossa 

pyydetään sisällyttämään kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvät opinnot osaksi muita 

opintoja. Tulos on samassa linjassa kyselyyn vastanneiden luokanopettajaopiskelijoiden 

kanssa.  

Tampereen yliopiston luokanopettajakoulutuksen nykyiseen opetussuunnitelmaan (Tuni 

2020) kuuluu viiden opintopisteen pakollinen kurssi osana kasvatustieteiden 

kandidaattiohjelmaa, jossa käsitellään kasvatusyhteisöjä ja yhdenvertaisuutta. Kurssi on 

tullut uuden opetussuunnitelman mukana opiskelijoille ja kyselyyni vastanneista 

opiskelijoista suurin osa opiskeli 3. tai vanhemmalla vuosikurssilla. Opiskelijoiden 

mielipide siitä, että yliopisto ei ole tarjonnut tarpeeksi valmiuksia tai laajentanut omaa 

ajatusta kulttuurisesta moninaisuudesta johtuu todennäköisesti siitä, että kyseinen kurssi 

ei sisältynyt heidän opintoihinsa pakollisena kurssina. Kyselyyn vastasi yhteensä kaksi 

ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa, joista kumpikin oli sitä mieltä, että 

monikulttuurisuutta on käsitelty luokanopettajaopinnoissa. Kurssin sisältö on linjassa 

myös opetussuunnitelman (POPS2014) tavoitteiden kanssa, muun muassa oppijoiden 

osallisuuteen ja mahdollisuuksiin vaikuttamisen näkökulmasta. Kurssin tavoitteista 

omien ennakkoluulojen, valtarakenteiden sekä tietoisuus eriarvoisuuden ilmenemisestä 

löytyy osittain myös opetussuunnitelman (POPS2014) tavoitteista, mutta ei yhtä suoraan 

ilmaistuna. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) tarkoituksena on muodostaa 

rakentava ja kunnioittava ilmapiiri, jossa keskustellaan muun muassa median 

vaikutuksesta kulttuurin muuttumiseen yhteiskunnassa, ihmisoikeuksien vastaisista 

asioista, sekä erilaisten katsomusten vaikutuksista yhteiskunnissa.  

Kriittinen lähestyminen näkyy muun muassa arvokasvatuksen näkökulmasta 

(POPS2014), johon nähdään vaikuttavan henkilöstön avoin ja kunnioittava 

suhtautuminen perheiden erilaisiin uskontoihin, katsomuksiin, perinteisiin ja 

kasvatusnäkemyksiin, joka nähdään tärkeänä perustana vuorovaikutukselle. Lisäksi 
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perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) nähdään tärkeänä, että oppilaat oppivat 

tunnistamaan omia arvoja ja arvostuksia sekä pohtimaan niitä kriittisesti 

arvokeskustelujen myötä. Kriittisen lähestymisen tärkeys ilmenee näin sekä 

perusopetuksen suunnitelmassa että kulttuurista moninaisuutta käsittelevällä kurssilla 

Tampereen yliopistossa. Kulttuurinen moninaisuus ilmenee monella tapaa 

perusopetuksen opetussuunnitelmassa, mutta se sisällytetään yliopisto-opinnoissa 

pääsääntöisesti vain yhteen kurssiin. Tämä on ristiriidassa perusopetuksen 

opetussuunnitelman tavoitteiden (POPS2014) sekä opiskelijoiden käsitysten kanssa, sillä 

osa heistä toivoi sen olevan sisällytettynä eri aihealueisiin eikä erillisenä asiana. Toisaalta 

tämän hetkisistä kurssin sisällöistä ei ole olemassa tarkkaa tietoa, sillä päätelmä perustuu 

pitkälti luokanopettajaopiskelijoiden ajatuksiin opinnoista. Tärkeää on lisäksi tuoda esille 

se, että suurimman osan kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden opinnoissa ei oltu käsitelty 

kulttuurista moninaisuutta, sillä se on tullut vasta uuden opetussuunnitelman myötä 

pakolliseksi osaksi opintoja. Tästä syystä opiskelijoiden käsitykset omista valmiuksista 

olivat todella epävarmat, mutta tulos voisi olla erilainen tarkasteltaessa 

opettajankoulutuksen tarjoamia valmiuksia nykyään.  

Aquah ja Cummins (2013) analyysissa tarkasteltiin monikulttuurisuuskasvatuskurssin 

merkityksiä opettajaopiskelijoiden tietoihin monikulttuurisuudesta ja moninaisuudesta 

ennen ja jälkeen monikulttuurisuuskasvatuksen kurssia. Opiskelijat kokivat kurssin 

myötä olevansa valmiimpia opettamaan eri kulttuuritaustoista tulevia opiskelijoita. 

Opiskelijat kokivat erityisesti erilaiset interaktiiviset strategiat, ryhmätyö, kulttuuriset 

kokemukset ja niiden kriittisen tarkastelun tehokkaina menetelminä. (Räsänen, 

Jokikokko & Lampinen 2018, 70.) Osa opiskelijoista tarkasteli kulttuuria ja 

monikulttuurisuutta kriittisemmin, joka ilmeni eri tavoin. Omien ennakkoluulojen 

tunnistaminen, tietoisuus oman tiedon rajallisuudesta sekä sorrettujen vähemmistöjen 

aseman esille tuominen ovat esimerkkejä siitä, millä tavalla kriittinen ajattelu ilmeni 

opiskelijoiden käsityksistä. Kriittistä lähestymistä monikulttuurisuuteen oli melko vähän 

luokanopettajaopiskelijoiden käsityksissä. Opiskelijoiden käsitys siitä, että liiallinen 

monikulttuurisuuden liiallinen huomioon ottaminen voi osoittautua negatiiviseksi sekä 

haitalliseksi asiaksi on osittain linjassa liberaalin lähestymisen kanssa 

monikulttuurisuuteen.  

Opiskelijoiden mukaan merkityksiä ovat kuitenkin olleet muokkaamassa poliittinen 

keskustelu sekä media, eikä niinkään opettajankoululaitos. Yliopisto-opinnot ovat 
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muokanneet merkityksiä esimerkiksi vaihto-opinnot tai kansainvälisemmät kurssit. 

Opettajankoululaitoksen olisikin syytä pohtia sitä, että haluaako se jättää merkitysten 

muodostumisen näihin tekijöihin vai monipuolistaa sitä sekä tarjota erilaisia näkökulmia 

ja lähestymistapoja asiaan. Yhden kurssin sijaan se olisi mahdollista sisällyttää laaja-

alaisesti eri aiheisin ja lisätä sen avulla tulevien luokanopettajien valmiuksia kulttuurisen 

moninaisuuden kohtaamiseen tulevaisuudessa.  
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7 LOPUKSI 

7.1 Yhteenveto 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä 

kulttuurista, monikulttuurisuudesta ja toimijuudesta monikulttuurisessa ympäristössä. 

Opiskelijat lähestyivät kulttuuria laajasti ja sisällyttivät siihen monia eri asioita. 

Opiskelijat käsitykset kulttuurista muodostuivat muun muassa yhteisistä arvoista, 

kielestä, perspektiivistä, maailmankuvasta sekä käyttäytymisestä. Lisäksi osa 

opiskelijoista käsitti kulttuurin toimintana, kuten taiteen tai urheilun muodossa.  

 

Monikulttuurisuuden käsitykset muodostuivat kulttuurien kohtaamisesta tai 

sekoittumisesta sekä niiden yhdistelmästä. Opiskelijoiden merkityksiin sisältyi käsitys 

siitä, että monikulttuurisuutta voidaan tarkastella monella tavalla. Osa opiskelijoista 

näkivät yksilöt sekä perheet itsessään monikulttuurisena. Opiskelijoiden käsitykset 

monikulttuurisuudesta ovat muodostuneet pääsääntöisesti omasta kokemuksesta, joka 

sisälsi kohtaamiset eri kulttuureista tulevien henkilöiden kanssa, kansainväliset opinnot 

ja vaihto-opiskelut. Käsitykset muodostumiseen on vaikuttanut opiskelijoiden mielestä 

poliittinen keskustelu sekä media.  

 

Dervin (2017) tutki interkulttuurisen kompetenssin kehittymistä opettajankoulutuksessa 

kokemuksellisen oppimisen roolin näkökulmasta. Hän pyysi opiskelijoitaan 

kirjoittamaan interkulttuurisen oppimisen kokemuksista ennen kuin aloitti heidän 

kanssaan interkulttuurisen kasvatuksen kurssin. Tulosten mukaan interkulttuurinen 

oppiminen oli tapahtunut opiskelijoilla jo ennen kurssille saapumista. 

Opettajankoulutuksessa olisikin tärkeä huomioida opiskelijoiden koulutusta edeltävät 

kokemukset sekä tukea heidän interkulttuurisen ymmärryksen kehittymistä tarjoamalla 

heille erilaisia menetelmiä ja työkaluja siihen (Räsänen, Jokikokko & Lampinen 2018, 

69.) Tutkimustulos on linjassa myös löytämieni havaintojen kanssa, sillä suurimman osan 

opiskelijoiden monikulttuurisuuden käsitteen muodostamiseen on ollut vaikuttamassa 
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oma historia sekä aikaisemmat kohtaamiset – ei niinkään opettajakoulutuksesta saadut 

ajatukset aiheeseen liittyen.  

Luokanopettajaopiskelijoiden käsitykset toimijuudesta monikulttuurisessa ympäristössä 

ja luokkahuone -kontekstissa muodostuivat pääsääntöisesti ymmärryksestä ja 

avoimuudesta. Opiskelijat toivoivat, että he olisivat ymmärtäväisiä sekä avoimia opettajia 

tulevaisuudessa sekä pystyisivät luomaan hyväksyvän ja tiedostavan oppimisympäristön 

erilaisille oppijoille. Toimijuuteen sisältyi myös pelko omista valmiuksista ja suurin osa 

opiskelijoista koki, että heillä ei ole tarpeeksi valmiuksia toimia monikulttuurisessa 

ympäristössä. Opiskelijat kokivat pääsääntöisesti, että opettajankoululaitos ei ole 

tarjonnut tarpeeksi opintoja, jotka olisivat laajentaneet omia käsityksiä kulttuurisesta 

moninaisuudesta.  

7.2 Oman tutkimuksen onnistumisen tarkastelu 

Tutkimukseni etenemiseen on vaikuttanut paljon oma mielenkiinto ja kokemus aiheesta. 

Käytin alussa paljon aikaa teoreettisen oppineisuuden kehittämiseen ennen kuin aloin 

suunnitella varsinaisia tutkimuskysymyksiä tai keräämään aineistoa. Tutkimukseni 

teoreettinen osuus käsittelee laaja-alaisesti kulttuurista moninaisuutta, jota lähestyn 

monesta eri näkökulmasta. Käytän ajankohtaisia käsitteitä ja pyrin viittamaan myös 

uusiin julkaisuihin, jotta jatkuvasti kehityksessä olevaa ilmiötä olisi mahdollista 

tarkastella sille sopivalla tavalla. 

 

Kyselylomakkeeseen vastasi yhteensä 16 opiskelijaa, joka on sopiva määrä käsitysten 

muodostamiseen laadullisessa tutkimuksessa. Kuitenkin suurempien yleistysten 

muodostaminen edellyttäisi isompaa tutkimusjoukkoa. Haastattelujen tekeminen olisi 

voinut mahdollistaa lisäkysymykset sekä syvällisemmän pääsyn opiskelijoiden 

käsityksiin. Toisaalta pyrin luomaan turvallisen vastausympäristön, joka mahdollistaisi 

kaikenlaiset mielipiteet aiheeseen liittyen. Mielenkiintoista olisi ollut myös paneutua 

niihin eroihin yliopisto-opintojen tarjoamista valmiuksista, joita vanhempien 

vuosikurssien opiskelijat kokivat verrattaessa ensimmäisen tai toisen vuoden 

opiskelijoihin. Yliopiston opetussuunnitelmassa nykyään olevan ”Kasvatusyhteisöt ja 

yhdenvertaisuus” -kurssin merkitystä käsitysten muodostumiseen olisi ollut 

mielenkiintoista tarkastella tarkemmin. Sen avulla olisi ollut mahdollista nähdä 

konkreettisesti käsitysten kehittyminen kurssin myötä. Tutkimuskysymystäni ja 
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tutkimuksen merkityksellisyyttä olisi voinut palvella paremmin erilainen ja 

konkreettisempi lähestyminen tutkimusongelmaan. Interkulttuurisen oppimisen 

kehittymistä olisi voinut lähestyä laajemmalla kyselylomakkeella, joka olisi sisältänyt 

enemmän monivalintakysymyksiä avoimien kysymysten lisäksi. Tällä tavalla oltaisiin 

voitu saavuttaa kattavampi näkemys luokanopettajaopiskelijoiden käsityksistä, jolloin 

vastausten kriittinen analyysi olisi ollut mielekkäämpää kuin pelkkien avoimien 

vastausten perusteella. Tutkimusjoukon rajaaminen olisi voinut toimia mielekkäämpänä 

vaihtoehtona johtopäätösten tekemisen kannalta. Nyt osa opiskelijoista oli käsitellyt 

kulttuurista moninaisuutta, mutta suurin osa vastaajista oli sellaisia, joiden opintoihin ei 

vielä sisältynyt kulttuurisen moninaisuuden käsittelyä. Tämä vääristää osittain tuloksia 

siitä, että luokanopettajakoulutuksessa ei käsitellä kulttuurista moninaisuutta millään 

tasolla, sillä asiaan on tullut selkeä muutos viime vuosina.  

 

Tutkimukseni auttaa tarkastelemaan luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä ja myös 

kehittämään toimintaa vastaamaan heidän tarpeita liittyen toimijuuteen 

monikulttuurisessa ympäristössä. Luokanopettajaopiskelijoiden käsitykset olivat laajoja 

ja kulttuuri sekä monikulttuurisuus muodostuivat opiskelijoille monista merkityksistä, 

mutta kriittinen lähestyminen jäi puuttumaan melkein kokonaan. Olisi tärkeää, että 

opiskelijat pystyvät tarkastelemaan myös omia ennakkoluulojaan ja ymmärtävät 

vähemmistöjen kohtaamat haasteet suomalaisessa yhteiskunnassa sekä heijastaa niitä 

historiaan ja globaaliin maailmaan. Kulttuurinen moninaisuus on ilmiö, joka kehittyy 

jatkuvasti uuden tutkimustiedon myötä ja sen vuoksi on tärkeää tehdä myös ajankohtaisia 

havaintoja tulevien luokanopettajien käsityksistä sekä päivittää myös yliopistojen 

tarjoamia näkökulmia ja valmiuksia palvelemaan sitä tarvetta.  

7.3 Jatkotutkimusehdotuksia 

Tutkimuksen mahdollistaa laajat mahdollisuudet erilaisiin jatkotutkimuksiin. Kyselyyn 

vastanneita tai osaa heistä olisi mahdollista haastatella ja jatkaa tutkimusta mixed 

methods -menetelmällä, joka mahdollistaisi tarkempaan käsitysten tarkasteluun. 

Vaihtoehtona olisi myös tarkastella luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä eri 

yliopistoista hyödyntäen tutkimuslomaketta ja olemassa olevaa aineistoa. Tämä 

mahdollistaisi vertailuun yliopistojen välillä ja esille voisi tulla mahdollisesti laajemmin 

käsityksiä muodostavat tekijät. Konkreettisempia toimia yliopisto-opintojen tarjontaan ja 
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mahdollisuuksiin kehittää opiskelijoiden kriittistä ja asiantuntevaa näkemystä 

kulttuuriseen moninaisuuteen olisi helpompi kehittää, kun tietää tämänhetkiset 

lähtökohdat.  

 

Tutkimuksen rakennetta ja teoriaosuutta on mahdollista hyödyntää monilla tavoilla, jos 

halutaan tarkastella luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä ja niiden kehittymistä 

esimerkiksi ennen tai jälkeen kurssia, joka käsittelee kriittistä monikulttuurisuutta, 

valtarakenteita sekä omien ennakkoluulojen tarkastelua. Etenkin kehittämiseen 

suuntautuvat tutkimukset, jotka tarjoavat konkreettisia tapoja yliopistojen toiminnan 

kehittämiseen kulttuurisen moninaisuuden kontekstissa olisivat mielekäs sekä 

tarpeellinen vaihtoehto jatkotutkimuksiksi.   

 

Tutkimuksen aihe sopii erityisesti käsitysten kartoittamiseen, jonka kautta olisi 

mahdollista ryhtyä kehittämään olemassa olevia käsityksiä kulttuurisesta 

moninaisuudesta. Kyselyjä olisi tärkeää tehdä myös opiskelijoiden lisäksi jo 

valmistuneilla opettajilla, sillä opettajankoululaitokset todennäköisesti kehittyvät 

koululaitoksia nopeammin uuden tutkimustiedon myötä. Kouluihin tarvitaan erityisesti 

ajankohtaista perehdyttämistä kulttuuriseen moninaisuuteen ja näin myös koulun 

henkilökuntaa olisi mahdollista kouluttaa vastaamaan oppijoiden tarpeisiin huomioiden 

omat ennakkoluulot ja yhteiskunnalliset sekä globaalit rakenteet.  
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LIITTEET 

Liite 1: Kysymyslomake 

LUOKANOPETTAJAOPISKELIJOIDEN KÄSITYKSIÄ MONIKULTTUURISUUDESTA 

 
Opiskelen Tampereen yliopistossa luokanopettajaksi ja tutkin 

luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä kulttuurista, monikulttuurisuudesta sekä 

(moni)kulttuurista maailmankuvaa. Vastaukset käsitellään nimettömästi ja hävitetään 

asianmukaisesti tutkimuksen valmistuttua, eikä niitä voi yhdistää henkilökohtaisesti 

sinuun. 

 
Olen… 

1. vuoden opiskelija 

2. vuoden opiskelija 

3. vuoden opiskelija 

4. vuoden opiskelija 

5. vuoden opiskelija 

6. (tai enemmän) vuoden opiskelija 

 
Sivuaineeni: 

 
Opetusharjoittelut: 

 
Sukupuoli 

1. Mies 

2. Nainen 

3. Muu sukupuoli 

 
Mitä mielestäsi kulttuuri tarkoittaa käsitteenä ja mitä kaikkea se pitää sisällään? 

 
Mitä monikulttuurisuus tarkoittaa sinulle? 

 
Minkälaisten asioiden ja kokemusten katsot olleen muodostamassa omaa näkemystäsi 

monikulttuurisuudesta? 

 
Onko luokanopettajakoulutuksessa käsitelty monikulttuurisuutta? Millä tavalla? 

 
Millä tavalla näet monikulttuurisuuden olevan osana omaa opettajuuttasi? 

 
Mitä monikulttuurisuuden ymmärtäminen mielestäsi tarkoittaa luokkahuone –

kontekstissa? 


