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Tiivistelmä: 
Tässä pro gradu –tutkielmassa tarkastellaan kulttuurin ilmenemistä alakoulun 
viidennen –ja kuudennen luokan englannin tekstikirjoissa. Tutkimuksen pääky-
symys on: Miten kulttuurit esitetään alakoulun englannin oppikirjoissa? Sitä 
täsmentää kaksi alakysymystä: Mitä kulttuurin osa-alueita kirjoissa esitetyistä 
maista nostetaan esille? Miten oppikirjojen sisällöt vastaavat Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden 2004 ja 2014 tavoitteita?  
 
Tässä laadullisessa teorialähtöisessä sisällönanalyysissä on käytetty deduktii-
vista päättelyä. Tutkimuksen analyysirunko muodostui kulttuurin osa-alueista, 
perusopetuksen 2004 ja 2014 kulttuuriin liittyvistä tavoitteista sekä oppikirjoissa 
esitetyistä maista. Kulttuurin olen määritellyt tässä tutkimuksessa ihmisryhmien 
yhteisiksi käytänteiksi, tavoiksi ja tottumuksiksi, instituutioiksi sekä jokapäiväi-
seksi sosiaaliseksi kanssakäymiseksi. Tutkimuksen aineistoksi valikoitui kolme 
eri kirjasarjaa, jotka olivat käytössä Rovaniemen seudun kouluilla lukuvuonna 
2013-2014. Kirjojen kustantaja oli kaikissa kirjasarjoissa Sanoma Pro.  
 
Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että aineistona olleissa oppikir-
joissa sisältö painottui kulttuuriin. Kulttuurin eri osa-alueita painotettiin eri tavoin 
eri kirjoissa ja kirjasarjoissa. Viidennen luokan oppikirjoissa sisällöllisesti eniten 
kulttuurin osa-alueista oli sosiaalista kanssakäymistä, tapoja ja tottumuksia se-
kä käytänteitä, kuten kulttuuriperinteitä. Kuudennen luokan oppikirjoissa sisäl-
löissä painotettiin tapoja ja tottumuksia, tietoja kohdemaasta sekä käytänteitä. 
Opetussuunnitelmien kulttuureihin liittyvät tavoitteet tulivat esille kaikissa aineis-
ton kuuluvissa oppikirjoissa. Aineistossa esitettiin yhteensä 21 eri maata viideltä 
eri mantereelta.  
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Johdanto 

 

 

Kulttuuri on merkittävä osa ihmisen elämää ja jokapäiväistä arkea. Synnymme 

johonkin kulttuuriin ja opimme omasta kulttuuristamme koko elämämme ajan 

sosiaalisen kanssakäymisen kautta. Jokainen meistä kuuluu ainakin yhteen 

kulttuuriin (Jerrod 2013, 2). Kulttuurin tuntemuksen avulla henkilön kulttuuri-

identiteetti kehittyy, kun hän oppii itselle vieraista kulttuureista. Hän oppii ym-

märtämään niin omaa, kuin vierasta kulttuuria sekä löytämään yhtäläisyyksiä 

sekä eroavaisuuksia niiden väliltä. Englanti on sekä nuorisokulttuurin että maa-

ilman tieteen kieli ja siitä on vuosikymmenten aikana kehittynyt kaikille yhteinen 

kontaktikieli, lingua franca (Nevalainen 2004a, 9). Englannin kieli on myös eni-

ten opiskeltu vieras kieli Suomessa. Tilastokeskuksen mukaan englanti oli syys-

lukukaudella 2013 yleisimmin opiskeltu vieras kieli peruskoulun vuosiluokilla 1-

6. Näistä oppilaista 66 prosenttia opiskeli englantia joko yhteisenä tai vapaaeh-

toisena vieraana kielenä. Muita vieraita kieliä opiskelleiden osuudet jäivät vii-

teen prosenttiin tai sen alle. (Tilastokeskus, 2014.) 

 

Suomesta on kehittynyt 1990-luvulta monimuotoinen ja monikulttuurinen valtio, 

jonka sisällä on monia eri kansallisuuksia (Derwin & Keihäs 2013, 22). Tilasto-

keskuksen mukaan Suomessa asui vuoden 2013 lopussa 301 524 ulkomaalais-

taustaista, mikä on 5,5 prosenttia Suomen koko väestöstä. Ensimmäisen pol-

ven, eli ulkomailla syntyneitä ulkomaalaistaustaisia oli 256 241 ja toisen polven, 

eli Suomessa syntyneitä 45 283. (Tilastokeskus, 2014.) Monikulttuurisuus on 

osa arkeamme ja koulun tehtävä on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua vie-

raisiin kieliin ja kulttuureihin. Kulttuurin sisällyttäminen vieraankielen opetukseen 

ja opetussuunnitelmaan on lisääntynyt viime vuosikymmenten aikana (Knutson 

2006, 592). Yhteiskunnan muutosten myötä on nykyään kouluissa tarpeellista  

kasvattaa oppilaita monikulttuuriseen yhteistyöhön ja kulttuuriseen herkkyyteen, 

samalla myös maailmankuvan laajentamiseen ja globaalien muutosten ymmär-

tämiseen (Räsänen 2009, 3).  
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Olen kiinnostunut kulttuurin asemasta vieraan kielen opetuksessa. Oppikirja-

analyysi puolestaan antaa mahdollisuuden tutkia kulttuurin asemaa oppikirjois-

sa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 mainitaan opetuk-

sen tehtävänä olevan totuttaminen kielitaidon käyttöön ja kasvattaminen ym-

märtämään ja arvostamaan myös muiden kulttuurien elämänmuotoja (Opetus-

hallitus 2004, 138). Oppikirjojen antamat kuvaukset kulttuureista luovat pohjan 

oppilaan vieraiden kulttuurien kulttuurintuntemukselle. Minua kiinnostaa, miten 

oppilaille vieraat kulttuurit tulevat esille alakoulun englannin kielen oppikirjoissa. 

Tutkimuksessani selvitän myös, täyttyvätkö Perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteiden 2004 ja 2014 kulttuuriin liittyvät tavoitteet oppikirjoissa, sekä 

mitä vieraita kulttuureita niissä esitellään ja mitä asioita kulttuureista nostetaan 

esille. 

 

Vielä 1990-luvun alussa oppikirjat piti hyväksyttää kouluhallituksella, joka orga-

nisaatiomuutoksen jälkeen tunnetaan paremmin nykyään nimellä opetushallitus. 

Tämän muutoksen jälkeen luovuttiin myös oppikirjojen tarkastamisesta. (Häkki-

nen 2002, 78.) Oppikirjojen rooli suomalaisessa koulussa ja opetuksessa on 

vieläkin suuri, vaikka jokainen opettaja saa käyttää materiaaleja oman harkin-

nan mukaan. Opettajalla on vastuu siitä, mitä tehtäviä kirjoista tehdään, tai mitä 

kappaleita kirjoista käsitellään. Opettaja päättää myös siitä, tarvitaanko kirjojen 

lisäksi vielä jotain muuta materiaalia, jotta oppilas saisi kaiken tarvittavan tiedon 

käsiteltävästä aiheesta.  

 

Oppikirjoihin liittyvää tutkimusta on tehty jonkun verran, mutta vieraan kielen 

opetuksesta, oppimateriaaleista ja näihin liittyvästä kulttuurikasvatuksesta ei 

juurikaan. Oppikirjoja tutkinut Salo (2006) on tutkimuksessaan todennut, että 

englanninkielen oppikirjat ovat kehittyneet opetussuunnitelmien kehittämistyön 

mukana (Salo 2006, 245, 251). Harwoodin (2010) mukaan oppikirjojen käyttö 

riippuu paljon opettajasta ja hänen työkokemuksestaan. Hänen mukaansa kai-

vattaisiin vielä lisää tutkimusta oppimateriaaleista ja niiden käytöstä, jotta niitä 

voitaisiin kehittää vielä lisää. (Harwood 2010, 14,18.) 
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Oma tutkimukseni on tarpeellinen, sillä kartoitan tutkimuksessani alakoulun op-

pikirjojen sisältöjä kulttuurin sekä Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teiden 2004 ja 2014 näkökulmasta. Nämä asiakirjat määräävät paljon suoma-

laisessa koulumaailmassa, joten on mielenkiintoista nähdä, tulevatko Perusope-

tuksen  opetussuunnitelman perusteiden tavoitteet esille oppikirjoissa. Vaikka 

opetussuunnitelma on tärkeä osa tutkimustani, ei tutkimukseni kuitenkaan ole 

opetussuunnitelma-analyysiä, vaan tutkimukseni on teoriapohjaista sisällönana-

lyysiä alakoulun englannin oppikirjoista ja siitä, miten kulttuurit tulevat esiin 

näissä kirjoissa.  

 

Tutkimuksesta on apua itselleni omaa ammattitaitoa ajatellen. Tutkimuksen jäl-

keen voin hyödyntää tietotaitoani esimerkiksi oppikirjojen valinnassa. Tutkimuk-

sestani on myös hyötyä oppikirjojen kustantajille, sillä tutkimukseni auttaa nä-

kemään oppikirjat niiden käyttäjien näkökulmasta ja tarvittaessa auttaa kehittä-

mään niitä lisää. Oppikirjat ovat tärkeä työkalu opettajien työssä ja tutkimukseni 

auttaa näin myös muita opettajia esimerkiksi opetusmateriaalien valinnassa. 
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2. Englanti globaalina kielenä 

 

 

Englannin kasvu maailmankieleksi on ollut historian aikana sidoksissa poliitti-

siin, yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin tekijöihin. Englannin kielen 

voidaan sanoa saaneen  alkunsa vuoden 500 tienoilla. Näihin aikoihin ger-

maaniheimot, jotka asuivat Euroopan luoteisosissa, valloittivat nykyisen Ison-

Britannian kaakkoisalueet. Samalla he pakottivat niitä aiemmin asuttaneet keltit 

länteen. Seuraavan tuhannen vuoden ajan englannin kieli  levisi Brittein saarilla 

ja vakiinnutti näin asemansa nykyisen Skotlannin, Englannin, Irlannin ja Wale-

sin valtakielenä. (Pahta 2004b, 28.) 

 

1400-luvun lopulla Englannin leviäminen Brittein saarten ulkopuolelle alkoi  löy-

töretkeilijöiden seurauksena. Kielen leviäminen kiihtyi Britannian kolonialismin 

myötä. Ensimmäinen pysyvä englantilainen siirtokunta perustettiin vuonna 

1607. Siirtokunta perustettiin Pohjois-Amerikan mantereelle, nykyiseen Virgini-

aan. (Pahta 2004b, 28.) Englannin kieli levisi 1600-luvulla myös Intiaan Itä-

Intian kauppakomppanian mukana sekä 1700-luvulla Australiaan siirtokuntien 

myötä. Afrikkaan ja Uuteen-Seelantiin englannin kieli rantautui noin 1800-

luvulla. (Nevalainen 2004b, 5.) 

  

Englanti on levinnyt maailmankieleksi viimeisen 40 vuoden aikana (Nevalainen 

2004a, 13). Nykyään englanti on noin 70 maan virallinen kieli ja joka neljäs maa 

maailmassa käyttää englantia toisena virallisena tai ainoana kielenä (Chester-

man 2005, 117). Maailmankielellä on siis paljon äidinkielellisiä puhujia sekä kir-

joittajia. Kielen leviäminen perustuu tyypillisesti historiallisiin aluevaltauksiin ja 

siirtolaisuuteen niiden seurauksena. Maailmankieleksi leviävällä kielellä on siten 

taustallaan vahva hallintokoneisto, kansainvälinen kauppa, armeija sekä koulu-

laitos. (Nevalainen 2004a,10.) Kun englantia opiskelevien määrä lisääntyy, ar-

vioidaan englantia vieraana kielenä puhuvien määrän edelleen lähitulevaisuu-

dessa kasvavan. Englannin opetus on kuitenkin toistaiseksi vielä vähäistä esi-
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merkiksi useissa Afrikassa sijaitsevissa Ranskan entisissä siirtomaissa ja mo-

nissa entisissä neuvostotasavalloissa. (Pahta 2004a, 10.) 

 

Useimmissa Euroopan unionin maissa vieraiden kielten osaaminen tarkoittaa 

lähes automaattisesti myös englanninkielen taitoa ja useissa tapauksissa aino-

astaan taitoa puhua englantia. Englanti on hallitsevassa asemassa vieraiden 

kielen taidoissa kaikissa sekä Euroopan Unionin vanhoissa jäsenmaissa että 

uusissa jäsenmaissa, kuten Kyproksella, Sloveniassa ja Maltalla (Pietiläinen 

2006, 331.) Englannin opiskelu ja osaaminen lisää myös kielten, joilla äidinkie-

lellisiä puhujia ei ole niin paljon, mahdollisuuksia kommunikoida enemmän kuin 

minkään muun yksittäisen kielen opiskelu (Pietiläinen 2006, 332). Englannin 

ainutlaatuisuus ei kuitenkaan perustu ainoastaan siihen, että se on levinnyt laa-

jemmalle kuin mikään muu kieli. Vieraskielisiä käyttäjiä on huomattavasti 

enemmän kuin englantia äidinkielenään puhuvia. Tämä suhde voidaan arvioida 

niinkin epätasaiseksi kuin 4:1 äidinkielisten tappioksi (Mauranen 2011, 1). 

 

Englannin nykyinen vahva asema erityisesti nuorten osaamana kielenä ja käsi-

tys englannin merkityksestä hyödyllisimpänä kielenä tulee vahvistamaan sen 

asemaa nyt ja myös tulevaisuudessa. (Pietiläinen, 2006, 331). Melchersin ja 

Shawin (2003) mukaan englannin valta-asema globaalina kielenä ei ole synty-

nyt itse kielen ylivertaisuuden vuoksi, vaan se on enemmänkin liitoksissa talou-

delliseen ja poliittiseen valtaan sekä maan historiaan (Melchers & Saw 2003, 9). 

Crystalin (2003) mukaan englannin kielen valta-asemaan on vaikuttanut kaksi 

tekijää. Ensimmäinen tekijä on Britannian siirtomaa-aika, joka kesti 1900-luvulle 

saakka. Toinen vaikuttava tekijä on Yhdysvaltojen asema kaksituhattaluvun ta-

lousmahtina, joka osaltaan selittää englannin kielen nykyistä sijaa johtavana 

lingua francana. (Crystal 2003, 59.) 

 

Kaksi –ja monikielisyys on yleisempää maailmassa, kuin niin sanottu yksikieli-

syys (Romaine 1994, 32).  Voidaankin sanoa, että englanti on nykyään maail-

man johtava lingua franca. (Chesterman 2005,127). Lingua franca on yhteinen 

nimitys kontaktikielille, joita käytetään silloin kun puhujilla ei ole mitään yhteistä 
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kieltä (Mauranen 2009, 292). Tutkijoiden keskuudessa on kuitenkin erilaisia kä-

sityksiä siitä, voiko lingua francasta puhua silloin, kun joukossa on äidinkielisiä 

puhujia, vai tuleeko se rajata yksinomaan sellaisiin, joille englanti on vieras kieli. 

(Mauranen 2009, 293.) Englanti lingua francana ei välttämättä ole täysin kult-

tuurista vapaata, globaalia englantia, vaan enemmänkin murre, joka saa erilai-

sia piirteitä eri kulttuurien piirissä (Kramsch 2006, 20). Tutkimuksessani ymmär-

rän lingua francan kaikille yhteisenä kontaktikielenä. Englanti ei kuitenkaan ole 

ensimmäinen tai ainoa kieli, jolla on lingua francan asema. Esimerkiksi ranskal-

la ja arabialla on kielenä vieläkin tärkeä asema eri osissa Afrikkaa ja nämä kie-

let ovat edelleenkin tärkeä kontaktikieli ihmisten arjessa. (Dröchel 2011, 38,39.) 

Latina oli puolestaan keskiajalla läntisen maailman lingua franca (Nevalainen 

2004b, 6). 

 

Monet ihmiset mieltävät englannin helposti opittavaksi kieleksi. Tähän mieliku-

vaan vaikuttavat useimmiten käsitykset helposta kieliopista ja lainasanoja täyn-

nä olevasta sanastosta (Crystal, 2003.7). Englannin kieli on sanastoltaan hyvä 

esimerkki sekakielestä. Se on vuosien aikana ehtinyt jättää jälkensä myös mui-

hin kieliin, esimerkiksi hollannin, saksan, norjan, espanjan, kroaatin ja ranskan 

kieliin. Englantia voidaan pitää maailman suurimpana sanastonviejänä. (Neva-

lainen 2004a, 22.)  

 

Suomalaiset kuulevat tiedotusvälineiden ja populaarikulttuurin kautta nykyään 

enemmän amerikanenglantia kuin brittienglantia. Monet nuoret mieltävät ”oike-

aksi” englanniksi nimenomaan amerikanenglannin juuri tämän takia. (Nevalai-

nen 2004a, 15.) Englannin kielen opetuksessa kieli liitetään brittiläisen ja ame-

rikkalaisen (USA:n) kulttuurin ilmenemismuotoihin, kun puolestaan esimerkiksi 

Australialle ja Kanadalle annetaan melko vähän huomiota, vaikka näissäkin 

maissa englanti on valtaväestön kieli. Suomalaisissa opetussuunnitelmissa ta-

voitteet kytketään kohdemaan puhujien kanssa käytäviin keskusteluihin, heidän 

oletettuun kulttuuritietoonsa, tapoihinsa ja mieltymyksiinsä. Kulttuuri liitetään 

hyvin usein siis kansallisuuteen. (Mauranen 2009, 295.; Kramsch 2006, 20.)  
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Englannin kielen jatkuva globaalistuminen herättää kuitenkin kysymyksiä kult-

tuurin ja kielen suhteesta. Jos yksi ainoa kieli leviää maapallolla lähes kaikkial-

le, levittääkö se joka paikkaan myös yhden ja ainoan kulttuurin? Vai käykö niin, 

että kun englannin kieli eriytyy vähitellen muiden kielten vaikutuksesta, käy kult-

tuureille myös samoin? Kumpikin näistä mahdollisuuksista on sovussa ajatus-

mallin kanssa, jossa kieli ja kulttuuri kulkevat kokoajan rinnakkain, joko paikalli-

sesti eriytyneinä kieli-kulttuuri muunnelmina tai yhtenä kokonaisuutena. Mutta 

onko mahdollista että englanti ja sen rooli globaalina kielenä kyseenalaistaa 

kielen ja kulttuurin välttämättömän yhteyden? Silloin voitaisiin puhua yhdestä 

englannin kielestä, jolla on vain monia erilaisia, paikallisia muunnelmia. Näin 

englanti, globaali kansainvälisen viestinnän kontaktikieli, lingua franca, olisi elä-

vä kieli vailla kotikulttuuria. (Mauranen 2009, 290.). 

 

Englannin kielen globaalin aseman vuoksi, valitsin juuri englannin oppikirjat lä-

hemmän tarkastelun kohteeksi tutkimuksessani. Englannin asema lingua fran-

cana vahvistuu ja se näkyy nyky-yhteiskunnassa lasten ja nuorten elämässä 

yhä enemmän. Kun puhutaan englannin kielen oppimisesta, nykyään suurin 

osa siitä tapahtuu muualla kuin luokkahuoneessa. Kieli ympäröi lasta television, 

tietokonepelien, elokuvien, mainosten ja internetin kautta. (Birkstedt 2004, 247-

248.) Mielestäni on siis tarpeellista tutkia, millaista kulttuureihin liittyvää tietoa 

juuri oppikirjat tarjoavat oppilaille.  
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3. Kulttuuri ja kielen oppiminen 

 

 

3.1 Kulttuurin määritelmiä oppimisteorioiden pohjalta 
 

Kulttuuri on vaikea ja laaja määritelmä, minkä jokainen ymmärtää omalla taval-

laan. Kulttuuri on osa arkeamme, mutta siltikin sen selittäminen yksinkertaisesti 

muutamalla virkkeellä on meille kovin vaikeaa. Kulttuuri on suhteellinen ja muut-

tuva ajassa ja paikassa. Onkin melko mahdotonta tehdä kulttuurista sellaista 

määritelmää, josta kaikki olisivat samaa mieltä (Tang 2006, 86). 

 

Kun ihmiset ajattelevat kulttuuria, useimmiten mieleemme tulevat asiat kuten 

ruoka, vaatteet, musiikki, taide tai kirjallisuus. Jotkut taas yhdistävät kulttuuriin 

tavat, kuten sosiaalisen vuorovaikutuksen kaavat, asenteet ja arvot. Kulttuurin 

moninaisten määritelmien takia on opettajien myös tärkeä määritellä ensin itsel-

leen ja oppilailleen mitä se on, ennen kuin aihetta aletaan käsittelemään ope-

tuksessa. (Jerrold 2013, 3.) 

 

Kulttuuri voidaan ymmärtää asenteiden, arvojen, uskomusten, tapojen ja tottu-

musten, rituaalien sekä elämäntapojen kokonaisuudeksi, joka on muodostettu 

niiden ihmisten toimesta jotka kuuluvat  samaan ryhmään. (Liddicoat, Papade-

metre, Scarino & Kohler 2003, 45). Peck (1998,1,10) puolestaan määrittelee 

kulttuurin tietyn joukon hyväksyttyinä käyttäytymisen malleina  ja jonkun yhtei-

sön jäsenyytenä, jossa kaikilla jäsenillä on yhteinen sosiaalinen tila, historia ja 

näkemykset.  

 

Kulttuuria voidaan määritellä myös symbolien ja niiden siirtymisen kautta; tässä 

tarkoitukset, symbolit ja normit siirtyvät sukupolvelta toiselle, mutta erilaisissa 

ihmisryhmissä. Yhdistävänä tekijänä näillä ryhmillä on esimerkiksi juuret, etni-

nen tausta, sukupuoli, uskonto, sosioekonominen luokka tai poliittiset näkemyk-

set. (Savignon & Sysoyev 2002, 513.) Bodleyn (1994) näkemys kulttuurista on 

myös yhteisöllinen. Hän käsittää kulttuurin olevan sitä, mitä ihmiset ajattelevat, 
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tekevät ja miten he toimivat. Kulttuuri on sosiaalisesti välitetty kokonaisuus yh-

teisiä uskomuksia, mallinnettuna käytökseen, jotka luovat yhteisen raamin yh-

teiskunnalle. (Bodley 1994, 22.) 

 

Ihmisen yleisiä käsityksiä omasta kulttuurista kutsutaan kulttuurisiksi malleiksi. 

Kulttuuriset mallit ovat uskomuksia, kokemuksia ja faktoja jotka jäsentyvät ihmi-

sen mielessä jonkinlaiseksi kokonaisuudeksi joiden pohjalta ihmiset toimivat. 

(Dufva 1993,15.) Idströmin ja Sosan (2009, 7) mukaan kulttuuri periytyy sosiaa-

lisessa vuorovaikutuksessa. Näin kulttuuri on siis jotain ryhmän yhteistä ja se 

samalla on jonkin ryhmän erityinen ominaisuus. Kulttuuri voidaan nähdä tapa-

na, jolla jäsentää kokemusta inhimillisestä olemassaolosta. Kieli on näin ollen 

se osa kulttuurista, jolla tätä kokemusta ilmaistaan.  

 

Behavioristisen oppimiskäsityksen mukaan kulttuuri muodostuu yksittäisistä 

käyttäytymistavoista, traditioista, tottumuksista sekä tilannesidonnaisista rituaa-

leista. Kulttuuria voidaan havaita helposti, ja sitä kuvataan tiettyjen aihepiirien 

kautta. Esimerkiksi tällaisia aihepiirejä ovat eri kulttuurien käytänteet, instituutiot 

ja niiden erilaiset muodot sekä toiminta, kuten perhe-elämä ja vapaa-aika. 

(Kaikkonen 2000b, 72.) 

 

Funktionaalisessa määrittelyssä kulttuuri on sosiaalinen ilmiö ja tärkeää on pyr-

kiä antamaan selityksiä sosiaaliselle käyttäytymiselle. Ilmiöiden synty, rakenne 

ja missä rooleissa ne ovat kulttuurissa ovat merkityksellisiä. Kulttuuri nähdään-

kin funktionaalisen määrittelyn mukaan yhteiskunnan jäsenten yhteisenä sopi-

muksena ajatusten ja tarkoitusten symboleista. Kulttuuri on enemmänkin toimin-

tajärjestelmä, johon kulttuuripiirin jäsenet liittyvät yhteisen tiedon kautta. (Kaik-

konen 2000b, 73.) 

 

Kognitiivinen oppimiskäsitys keskittyy enemmänkin siihen, mitä yksilössä tapah-

tuu kulttuurin oppijana. Kulttuuri määritellään melkein identtiseksi yksilön maa-

ilmankuvan kanssa ja se voidaan myös nähdä taltioimis-, säilyttämis- , kytkentä 
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–ja tulkintamalleina, eli aivoissa tapahtuvina prosesseina. Nämä prosessit ovat 

taas yhteydessä yksilön kokemuksiin ja tunteisiin. (Kaikkonen 2000b, 76.) 

 

Symbolilähtöisen oppimiskäsityksen mukaan kulttuuri on merkityksien ja symbo-

lien järjestelmä, jossa kokemukset, merkitykset ja todellisuus ovat  dynaamises-

sa vuorovaikutuksessa. Tästä näkökulmasta katsottuna jokaisessa kulttuurissa 

on käynnissä kokoajan muutosprosessi, johon jokainen kulttuuriin kuuluva yksi-

lö on osallisena. Symbolilähtöisen oppimiskäsityksen mukaan opetuksen tavoit-

teena olisi saada oppijassa kehittymään vieraskielisen kulttuurin symboli –ja 

merkitysjärjestelmä. (Kaikkonen 2000b, 78.) 

 

Omassa tutkimuksessa ymmärrän kulttuurin ihmisryhmien yhteisinä tapoina ja 

tottumuksina, käytänteinä, instituutioina sekä jokapäiväisenä sosiaalisena 

kanssakäymisenä. Valitsin kyseisen näkökulman kulttuuriin, koska kulttuuri on 

tärkeä osa arkeamme ja se näkyy jokapäiväisessä elämässämme muutenkin 

kuin esimerkiksi populaari –tai ruokakulttuurina. Kulttuuri on osa kieltä ja  joka-

päiväistä olemista ja kanssakäymistä, jota ei voida lokeroida koskemaan vain 

yhtä osaa elämästämme. 

 

3.2 Opetussuunnitelma ja vieraan kielen opetus 
 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 on keskeisin vaikuttaja 

tämänhetkisten oppikirjojen sisältöihin. Opetussuunnitelmissa rakennetaan poh-

jaa ja tavoitteita opetukselle. Oppikirjat ovat puolestaan opetussuunnitelman 

sovellusta käytäntöön. Kustantamot reagoivat uusien opetussuunnitelmien il-

mestymiseen uusimalla oppikirjojensa sisältöjä niitä vastaaviksi. Näin  opetus-

suunnitelmien painotukset ja ideat välittyvät käytännön opetustyöhön. (Kauppi-

nen, Saario, Huhta, Keränen, Luukka, Pöyhönen, Taalas, & Tarnanen 2008, 

204.) Kielikasvatuksen ja kieltenopetuksen pysyvänä tehtävänä muuttuvassa 

maailmassa on ollut ja tulee olemaan erilaisten oppijoiden oppimisen ja kehit-

tymisen autonomisiksi, autenttisiksi, vastuuntuntoisiksi tiedostaviksi yksilöiksi ja 

yhteisöjen jäseniksi edistäminen (Piippo 2009, 40). Kieltenopetuksen tehtävänä 
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on herättää oppilaiden kiinnostus ympäröivän maailman ja kouluyhteisön kult-

tuurista ja kielellistä moninaisuutta kohtaan. Opetuksella ohjataan oppilasta ar-

vostamaan erilaisia kulttuureita, eri kieliä ja niiden puhujia. (Opetushallitus 

2014, 63.) 

 

Kulttuurisisältöjen opetus ei ole uutta vieraan kielen opetuksessa. Monissa ta-

pauksissa kulttuurin opettaminen on sitä, että keskitytään muutaman oppitunnin 

verran vieraan kulttuurin juhlapyhiin, vaatetukseen, musiikkiin ja ruokakulttuu-

riin. Vaikka nämä ovatkin hyödyllisiä tietoja, eivät ne ilman laajempaa kokonais-

kuvaa rikastuta oppilasta kielellisesti tai sosiaalisesti, varsinkaan jos opetuksen 

tavoitteena on oppilaiden kyky kommunikointiin  ja toimintaan tarpeen tullen 

vieraalla kielellä, vieraassa ympäristössä. Arkipäivän keskusteluun liittyvien ta-

pojen ymmärtäminen, kuten tervehtiminen, hyvästeleminen, kiittäminen tai toi-

sen puhutteleminen tarkoittavat enemmänkin kuin vain sitä, että on kykenevä 

muodostamaan kieliopillisesti oikeanlaisia lauseita. Se tarkoittaa ymmärrystä 

siitä, milloin on sopivaa puhutella ketäkin ja missä tilanteessa sekä siitä, että 

ymmärtää toisen kulttuurin arvoja ja uskomuksia, jotka heijastuvat kielenkäytön 

eri muodoissa. (Peterson & Coltrane 2003, 5.) 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004:n kieliaineiden kuvausten 

taustalla vaikuttaa Eurooppalainen viitekehys (2003). Konkreettisesti tämä tulee 

esille siinä, että päättöarvosanojen kielitaidon kriteerinä käytetään viitekehyksen 

tarjoamia taitotasoasteikkoja. Eurooppalaisen viitekehyksen (2003) kielikäsitys 

pohjautuu toiminnalliseen lähestymistapaan. Tämä tarkoittaa, että kielenkäyttä-

jät ja –oppijat nähdään sosiaalisina toimijoina. Yhteiskunnan jäseninä kielen-

käyttäjällä on tietyissä olosuhteissa, tietyissä ympäristössä ja tietyllä toiminnalla 

suoritettavia tehtäviä, jotka eivät ole pelkästään kielellisiä. Tämä kielellinenkin 

toiminta saa täyden merkityksensä vasta sosiaalisessa kanssakäymisessä. (Sa-

lo 2006, 240-241.) Eurooppalaisessa viitekehyksessä kulttuurienvälinen kompe-

tenssi on myös yksi oppimistavoitteista. Kyky käyttää vierasta kieltä kanssa-

käymiseen muiden kulttuureiden ja maiden edustajien kanssa sekä kansainväli-

syys on aina ollut kieltenopetuksen perimmäisenä tavoitteena. Kuitenkin kan-
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sainvälisyyskasvatuksesta suomalaisissa kouluissa ja oppilaitoksissa on vasta 

vähän tutkimustietoa. (Derwin & Keihäs 2013,40.) Yhteinen eurooppalainen vii-

tekehys tarjoaa siis kaikille Euroopan maille yhtenäisen pohjan kieltenopetuk-

sen opinto-ohjelmien, tutkintojen, oppikirjojen ja  Perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteiden laadintaan. Viitekehys kuvaa myös, mitä olisi opittava vie-

raalla kielellä pystyäkseen käyttämään sitä jokapäiväiseen viestintään sekä mi-

tä taitoja ja tietoja heidän olisi kehitettävä jotta viestintä olisi mahdollisimman 

tehokasta. (Council of Europe 2003,19.) 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 mukaan oppilaan tulee 

tiedostaa että kulttuurit ovat erilaisia, mutta eivät eriarvoisia. Vieras kieli määri-

tellään opetussuunnitelman perusteissa taito –ja kulttuuriaineeksi ja tavoitteissa 

on erikseen mainittu kielitaidon ja opiskelustrategioiden lisäksi kulttuuritaidot. 

Tavoitteissa mainitaan myös, että oppilaan tulee tuntea oman ja kohdekielen 

kulttuurin keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja (Opetushallitus 2004, 

138-139.)  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 mukaan opetuksen 

avulla tuetaan oppilaan omaa kulttuuri-identiteettiä ja osallisuutta suomalaiseen 

yhteiskuntaan ja muuhun, globalisoituvaan maailmaan. Perusopetuksen avulla 

edistetään myös suvaitsevuutta ja kulttuurienvälistä ymmärrystä sekä jokaisen 

oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä. (Opetushallitus 2004, 11-12.) 

Asiakirjassa on myös mainittu aihekokonaisuus kulttuuri-identiteetti ja kansain-

välisyys. Tämän osion tavoitteena on puolestaan auttaa oppilasta ymmärtä-

mään niin suomalaisen, kuin eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin olemusta se-

kä löytämään oman kulttuuri-identiteettinsä että kehittämään valmiuksia kulttuu-

rienväliseen vuorovaikutukseen ja kansainvälisyyteen. (Opetushallitus 2004, 

38-39.) 

 

Uusi, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 on myös asettanut 

kulttuuriin liittyviä tavoitteita. Tällaisia tavoitteita ovat muun muassa 

lähiympäristön ja maailman kielellisen ja kulttuurisen runsauden sekä englannin 
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asema globaalina kielenä huomioiminen. Tavoitteena on motivoida oppilasta 

arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kult-

tuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-

oletuksia. Tavoitteiden mukaan oppilasta ohjataan  tuntemaan ja arvostamaan 

kulttuuriperintöä ja osallistumaan uuden kulttuurin luomiseen  sekä ohjata oppi-

lasta kiinnittämään huomiota kulttuuristen viestinnän käytänteiden tunnistami-

seen ja vuorovaikutuksen asianmukaisuuteen. Opetuksen sisältöjen valinnassa 

lähtökohtana ovat puolestaan oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, ajankohtai-

suus sekä kiinnostuksen kohteet. Näkökulmana sisältöjen valintaan on minä, 

me ja maailma. Tekstejä ja aiheita valittaessa otetaan huomioon myös englan-

nin kielen asema ja levinneisyys globaalin kommunikaation kielenä. (Opetushal-

litus 2014, 5, 63-64, 65.)  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 ja 2014 määrittelyt ja 

tavoitteet kielenopetuksesta liittyvät siis myös kulttuuriin ja sen tuntemukseen. 

Oppilaan kulttuuri-identiteetti, kasvu vastuullisuuteen sekä suvaitsevaisuuteen 

ja kansainvälisyys nousevat esille opetussuunnitelman perusteiden tavoitteista. 

Perehdyn opetussuunnitelman tavoitteisiin ja oppikirjojen sisältöihin tarkemmin 

alaluvussa 6.3. 

 

Opetussuunnitelmat ja oppikirjat luovat raamit opetukselle, ja ne vaikuttavat 

vahvasti käsitykseen siitä, mikä on esimerkiksi kielten oppimisessa ja opetuk-

sessa keskeistä. Oppikirjojen valta perustuukin siihen, että ne nostavat tiettyjä 

asioita esiin ja jättävät toisia asioita taka-alalle ja tällä tavoin jäsentävät opetus-

ta. (Kauppinen, Saario ym. 2008, 206.) Oppikirjojen käyttäminen ja hyödyntä-

minen opetuksessa on näin yksi osa opetussuunnitelman toteuttamista käytän-

nössä. 

 
3.3 Vieraan kielen oppiminen ja kulttuurienvälinen oppiminen 
 

Kulttuurienvälinen vieraan kielen opetus vahvistaa oppijan omaa kulttuuri-

identiteettiä. Vieraan kielen opetuksessa pitäisi tavoitella oppijan kulttuurikuvan 



18	  
	  

laajentumista kohti vierasta kulttuuria ja sen sisällä kohti vieraan kielen oppimis-

ta. (Kaikkonen 2001, 346.) Oppimistilanteissa ei siis pidä pyrkiä ainoastaan kie-

litietoisuuteen, vaan myös kulttuuri –ja vuorovaikutustietoisuuteen. Opetukses-

sa kulttuuri, kieli ja vuorovaikutus ovat toisiinsa limittyviä ja liittyviä kokonai-

suuksia, joista voidaan keskustella sekä kohdekielen että kulttuurin kannalta, 

mutta myös kielten ja kulttuurien eroja ja yhtäläisyyksiä vertaillen. (Dufva 1993, 

15.) Kulttuurin selvärajaisuuden, yhtenäisyyden tai muuttumattomuuden sijaan 

lähtökohdaksi kulttuurienväliselle kasvatukselle tarvitaan dynaamista käsitystä 

kulttuurista, missä painottuvat toiminta ja vuorovaikutus (Pantzar 2009, 96).  

 

Kun vieraan kulttuurin ja kielen oppiminen kytketään yhteen, saa kielen oppimi-

nen laajemman merkityksen. Kulttuurienvälisessä oppimisessa on kyse siitä, 

että oppija pyrkii jatkuvasti parempaan toisen ihmisen ymmärtämiseen. Keskei-

sessä osassa on, että eri kulttuurien edustajien välille kehittyy erilaisia viestin-

tään liittyviä malleja ja vaihtoehtoja. Mitä erilaisemmat lähtökohdat ihmisillä on, 

sitä vaativammasta oppimisesta on kyse. (Kaikkonen 2000b, 133.) Maurasen 

(2009) mukaan vieraiden kielten opetus pohjautuu näkemykseen, jossa tär-

keimpänä nähdään standardikieli sekä yhteiset kulttuuriset käsitykset siitä, mikä 

on hyväksyttyä tai sopivaa kielen käyttötavoissa ja sosiaalisessa kanssakäymi-

sessä; mitä puhuttelutermejä, kieliopin sääntöjä ja fraseologiaa tulee noudattaa, 

tai tuleeko tervehdittäessä antaa esimerkiksi poskisuudelma vai kätellä. Maura-

sen mukaan kieltä voidaan pitää kansallisominaisuutena samalla tavoin kuin 

kirjallisuutta, ruokakulttuuria, musiikkia, tapakulttuuria tai arkkitehtuuria. (Mau-

ranen 2009, 296.) Oppijan käsitys siitä, miksi vieraan kielen oppiminen on tär-

keää ja hyödyllistä kasvaa, kun vieraan kielen oppiminen kytketään kohdekielen 

kulttuuriin ja siihen, miten omaa kielitaitoa voi soveltaa käytännössä. Kielen op-

piminen on silloin merkityksekkäämpää, kun sen oppiminen liitetään kulttuuriin, 

kuten tapoihin ja tottumuksiin sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen.  

 

Kaikkosen (2000b) mukaan vieraan kielen oppiminen etenee siten, että oppija 

alitajuisesti vertailee uusia kokemuksia vanhoihin kokemuksiinsa. Vieraassa 

kielessä tiedot ja kokemukset kielestä ja viestinnästä ovat oman äidinkielen ja 
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kulttuurin värittämiä. Kielenopetus, joka korostaa viestintää ja kulttuurienvälistä 

kohtaamista, rakentaa oppijan identiteettiä myös kansallisesta näkökulmasta. 

Vahva oman kulttuurin perusteiden ymmärrys ja sen tuntemus asettaa samalla 

myös vieraita kulttuureja kohtaan tunnetut pelot ja ennakkoluulot oikeisiin mitta-

suhteisiin. Oppija ymmärtää näin oman kulttuurin ja kielen arvon, mutta osaa 

samalla myös arvostaa itselleen vierasta kieltä ja kulttuuria oman kulttuurin 

kanssa yhdenvertaisena. Oppijalle syntyy näin myös ymmärrys siitä, että ei ole 

parempia tai huonompia kulttuureja, on vain erilaisia kulttuureja ja niihin liittyviä 

kulttuurisidonnaisia eroja. (Kaikkonen 2000b, 115.) 

 

Kaikkonen (2000b) esittelee mallin, jossa selitetään kulttuurienvälistä oppimista  

oppimistavoitteellisesta näkökulmasta. Ensimmäisenä tavoitteena on, että oppi-

ja ymmärtää, että kaikki kulttuurit ovat erilaisia, ja siksi jokaisella kielellä ja kult-

tuurilla on omia erityispiirteitä. Oppilas hahmottaa, että mikään kulttuuri ei ole 

parempi kuin toinen, vaan ne ovat ainoastaan erilaisia. Oppilas myös käsittää, 

että aina kun erilaisten kulttuurien edustajat kohtaavat, kulttuurit saavat silloin 

myös vaikutteita toisiltaan. Toisena tavoitteena oppilas oppii viestimään vieraal-

la kielellä niin, että kanssakäyminen on mahdollista eri kulttuurien edustajien 

kanssa. Pelkkä oman äidinkielen kääntäminen vieraalle kielelle ei ole riittävä 

lähestymistapa, vaan viestintä onkin nähtävä laajempana prosessina, joka ottaa 

huomioon kaikki viestijät taustoineen ja tarpeineen. Kolmantena tavoitteena 

kulttuurienvälisessä oppimisessa on, että oppilas ymmärtää että aina on mah-

dollisuus väärinymmärryksiin. Nämä väärinymmärrykset saattavat johtua esi-

merkiksi kielitaidosta tai väärästä tulkinnasta. Lähtökohtaisesti viestinnän tulkin-

taa ohjaa puhujien oma kulttuuri ja sen antama, niin sanottu tulkintakoodi. Vii-

meisenä tavoitteena on kulttuurien välinen kohtaaminen. Tämä viittaa siihen, 

että kielenopetuksen tulisi luoda pohjaa kohtaamiselle, jossa oppija todennäköi-

sesti tulee kohtaamaan vieraan kulttuurin edustajan ja joutuu viestintätilantee-

seen hänen kanssaan. (Kaikkonen 2000b, 115-117.)  

 

Vieraan kielen ja kulttuurin oppiminen on prosessi, johon tarvitaan kulttuurin 

perustietoja, taitoja ja asenteita, jotka ovat tarvittavia vuorovaikutuksessa ja 
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kommunikaatiossa muiden kulttuurien edustajien kanssa. Kulttuurin oppiminen 

ja ymmärtäminen on dynaaminen ja ihmistä kehittävä prosessi. (Paige, Jorstad, 

Siaya, Klein, & Colby 2003, 177.) Kulttuurienvälinen oppiminen voi johtaa lop-

pujenlopuksi siihen, että oppilas ymmärtää kielen ja kulttuurin yhteyden sekä 

miten kulttuurienvälinen kommunikaatio toimii (Crozet & Liddicoat 2000, 1).  

 

Kulttuurikuvan laajentumisen prosessi käyttää perustanaan vierasta kieltä ja 

kulttuuria, jotta oppija ymmärtäisi vielä paremmin omaa äidinkieltään ja kulttuu-

riaan. Näin oman kulttuurin käsitteiden ja ilmiöiden reflektointi auttaa ymmärtä-

mään vierasta kulttuuria. Kun pohdittu ja omaksuttu tieto vieraasta kasvaa, kas-

vaa samalla ymmärrys omasta kielellisestä ja muusta kulttuurisesta sosiaalis-

tumisesta, jonka yksilö on elämänsä aikana käynyt läpi. Kulttuurikuvan laajen-

tumiseen tähtäävä vieraan kielen opetus toimii tavallaan siltana tutusta vieraa-

seen. Kyse on siis molemminpuolisesta, rikastuttavasta prosessista, jonka 

Kaikkonen aikaisemmin kiteyttänyt vieraan kielen opetuksen päätavoitteeseen: 

ohjata oppijaa kasvamaan oman kielensä ja kulttuurinsa asettamien rajojen yli. 

(Kaikkonen 2001, 346.) Kulttuurikuvan laajentumisessa onkin kyse kulttuurien-

välisestä oppimisesta, jossa mahdollistuu yksilön identiteetin joustava kehitys 

(Kaikkonen 2000a, 52). 

 

Vieraan kielen opetus on siis aina luonnoltaan kulttuurista. Kieli on erottamaton 

osa kulttuuria, eikä sitä pidä tarkastella vain yhtenä kulttuurin osa-alueena. Vie-

ras kieli todentuu kuitenkin  vasta kulttuurienvälisissä tilanteissa. Tämä taas 

edellyttää autenttisia tilanteita ja kokemuksia kielen kanssa toimimisesta aidois-

sa tilanteissa. (Kaikkonen 2000a, 51.) Kielen oppimisen keskeisenä edellytyk-

senä on se, että ihminen pääsee mukaan täysivaltaisena osanottajana mukaan 

erilaisiin sosiaalisiin käytänteisiin. Kielen oppimisen rajat määräytyvät suurim-

maksi osin sen perusteella, millaisia nämä sosiaaliset käytänteet ovat. (Saja-

vaara 1999, 74.)  Autenttiset materiaalit sekä tilanteet auttavat oppilaita vuoro-

vaikutukseen niin oikean kielen ja sisällön kuin muodon kanssa. Oppijoille tulee 

näin tunne siitä, että he oppivat kohdekieltä sellaisena, millaisena sitä käytetään 

myös luokkahuoneen ulkopuolella. Autenttisia materiaaleja pitäisi käyttää täyt-
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tämään kompetenssin ja käyttämisen välinen rako, joka on yleinen ongelma 

kielenoppijoiden välillä. Tämä vaatii kielimalleja, jotka ovat sisällytetty oikean 

elämän tilanteisiin. Oppimateriaaleissa kulttuuriin liittyvien sisältöjen roolina on 

puolestaan lisätä oppilaan kiinnostusta kohdekieltä kohtaan. Siksi materiaaleis-

sa tulisi ollakin laaja valinnanvara eri kulttuureista.(Kilickaya, 2004.)  
 
Nykyisen kielenopetuksen tavoitteena on tutustuttaa oppilaat kohdekielen kie-

lisysteemin lisäksi kulttuuriin ja sen mukaiseen viestintään (Alanen 2000, 201). 

Vieraan kielen oppimisen yksi päämäärä on välittää oppilaalle taito oppia kom-

munikoimaan ihmisten kanssa, joilla on toinen äidinkieli kuin itsellä. (Maijala 

2006, 184). Kommunikatiivisen kieltenopetuksen myötä korostetaankin täydelli-

sen ääntämisen sijaan enemmän viestintää. Kielet, niin kuin kulttuuritkin, muut-

tuvat kokoajan ja esimerkiksi yhden kielen sisällä voi olla monia eri aksentteja. 

Tärkeintä on kommunikatiivisen kielenopetuksen mukaan se, että viesti menee 

perille. (Derwin & Keihäs 2013, 56.) Salon (2006) mukaan keskeinen tavoite 

kieltenopetuksessa on oppilaan tukeminen kehittämään kykyään viestintään 

opiskelemallaan kielellä. Tämä puolestaan edellyttää sitä, että oppilaalle tarjo-

taan mahdollisuuksia käyttää kieltä erilaisissa asiayhteyksissä. (Salo 2006, 

243.) Tavoitteena on, että oppilailla on taskuissaan luokasta lähtiessään tarvit-

tavat perustaidot kommunikointiin vierasta kieltä puhuvan henkilön kanssa. 

(Fleet 2006, 25-26.)  

 
3.4 Opettajan rooli kulttuurienvälisessä oppimisessa 
 

Muuttoliikkeiden seurauksena tapahtuvat yhteiskunnalliset muutokset heijastu-

vat myös kouluihin ja päiväkoteihin. Haasteita opettajien työelämään tuo se, 

että monikulttuurisuudella on kuitenkin melko lyhyet perinteet Suomessa. Kult-

tuurinen homogeenisyys etenkin kansainvälisesti tarkasteltuna ei ole kuiten-

kaan enää tätä päivää. (Havu-Nuutinen & Siekkinen 2009, 134.) Ihmisiä toiseut-

tava ja erotteleva maailma on pikkuhiljaa myös Suomessa muuttumassa maa-

ilmaksi, jossa moninaisuus on arkipäivää (Derwin, Paavola & Talib 2013, 241). 

Tilastokeskuksen mukaan ulkomailta Suomeen muutti vuoden 2013 aikana 
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31 940 henkeä. Määrä on 660 henkeä edellisvuotta suurempi ja suurin luku 

Suomen itsenäisyyden aikana. Nettomaahanmuuttoa kertyi vuoden 2013 aika-

na yhteensä 18 050 henkeä, mikä on 620 henkeä enemmän kuin vuotta aiem-

min. (Tilastokeskus, 2014.)  

 

Nykyään luokkahuoneessa oppilasaines voi siis olla hyvinkin moninaista ja mo-

nikulttuurisemmaksi muokkautunut yhteiskunta näkyy myös koulun arjessa (Va-

ris 2011, 5). Tämä tarkoittaa sitä, että kouluissa ja luokkahuoneissa on eri kult-

tuuritaustoja omaavia lapsia.  Samalla luokalla voi olla kaksikielisten perheiden 

lapsia, koko ikänsä Suomessa asuneita suomenkielisten vanhempien lapsia tai 

maahanmuuttajataustaisten perheiden lapsia. Samaisessa luokassa voi olla 

myös suomalaisten vanhempien lapsia, jotka ovat suurimman osan elämäänsä 

asuneet ulkomailla, käyneet koulua vieraalla kielellä ja muuttaneet Suomeen 

kesken lukuvuoden. Luokassa voi olla myös suomea esimerkiksi Etelä-

Pohjanmaalla ruotsinkielisessä koulussa opiskelevia sekä saamenkielisiä koulu-

laisia pohjoisesta. Kulttuurienvälisyys ei siis ole vain valtion rajoja ylittävää 

kommunikaatiota, vaan sitä voidaan löytää myös maan sisällä. (Hakulinen, Kal-

liokoski, Kankaanpää, Kanner, Koskenniemi, Laitinen, Maamies, & Nuolijärvi 

2009, 87.)  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ohella opettajan toimintaan 

vaikuttaa vahvasti hänen oma kulttuuritaustansa ja teoria kasvatuksesta eli 

opettajan oma pedagoginen ajattelu. Opettajan omassa käyttöteoriassa yhdis-

tyvät tieto, kokemukset ja erilaiset käsitykset kasvattamisesta, oppimisesta ja 

opettamisesta. (Havu-Nuutinen & Siekkinen 2009, 128.) Suomessa lähes kaikki 

lapset ja nuoret viettävät kymmenen vuoden aikana suuren osan elämästään 

opettajien ja opiskelutoveriensa vaikutuspiirissä. Perusasteen opetus tavoittaa 

kaikki, ja näin sillä on erityislaatuinen merkitys lapsille ja nuorille. (Räsänen 

2009, 3.) Opettajan rooli nuorten ja lasten elämässä on suuri. Opettajan oma 

pedagoginen osaaminen ja ajattelu, kulttuuritausta ja kokemukset sekä kulttuu-

ritietoisuus vaikuttavat oppilaiden kasvuun ja kehitykseen. Onkin siis tärkeää 
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pohtia, mitä uutta koulu, opetus ja oppikirjat voivat tarjota tähän monikulttuuri-

suuden kirjoon. 

 

Opettajan tehtävänä niin vieraan kielen opetuksessa, kuin kaikkien muidenkin 

oppiaineiden opetuksessa, on vaalia suvaitsevaisuutta ja avointa ilmapiiriä. 

Kaikkia kulttuureja tulisi arvostaa ja opettajien tulisi suhtautua niihin avoimesti ja 

antaa oppilaille positiivinen asenne opittavaa kieltä ja kulttuuria kohtaan. (Fleet 

2006, 25-26.) Kulttuurintuntemuksen ja sensitiivisyyden lisäksi opettajien tehtä-

vänä on valita opetukseen sopivat materiaalit. Opettajat voivat nykyään melko 

vapaasti valita opetuksen yhteydessä käytettävät oppikirjat tai olla käyttämättä 

mitään kirjoja, jos heidän mielestään opetus voidaan järjestää jollain muulla ta-

valla (Häkkinen 2002, 79).  

 

Maailman muuttumisen ja globalisoitumisen myötä opetuksen tulee auttaa oppi-

laita ymmärtämään oman kulttuurin lisäksi muita kulttuureita. Tällä tavoin oppi-

laat ovat paremmin valmistautuneita osallistumaan globaaliin yhteisöön, johon 

myös heidän oma yhteisönsä kuuluu. Opettajien tulisi myös painottaa että kult-

tuuri on vain yksi osa, joka selittää ihmisen käyttäytymistä. Me eroamme toisis-

tamme monilla tavoilla. Sukupuolen, iän, persoonallisuuden tai taitojemme 

vuoksi olemme uniikkeja yksilöitä. Samaan kulttuuriin kuuluvat ryhmät jakavat 

samoja ominaisuuksia, mutta meidän tulee muistuttaa oppilaita siitä, että jokai-

sen ryhmän sisällä on silti laaja valikoima yksilöllisiä eroavaisuuksia. (Jerrold 

2013, 11.) Kieltenopetuksessa ja kasvatustyössä yleensäkin, olisi hyvä välttää 

liiallista kulttuurierojen korostamista ja pelkkää informatiivista tietoa vieraista 

kulttuureista. Sen sijaan olisi hyvä pyrkiä kehittämään oppilaiden kulttuurienvä-

listä kompetenssia. Kulttuurienvälinen kompetenssi tarkoittaa kykyä kommuni-

koida erilaisissa tilanteissa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla, 

avoimesti sekä välttäen yleistyksiä tai ennakkokäsityksiä. (Derwin & Keihäs 

2013, 56.) Vieraan kielen opettajan haasteellisena tehtävänä onkin muokata 

vieraan kielen opetuksen sisältöjä kulttuurienvälisen oppimisen suuntaan siten, 

että ne luovat mahdollisuuksia kulttuurien kohtaamiselle sekä samalla sitovat 
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opetusta ympäröivään todellisuuteen ja maailmaan, niin että opiskelijat kokevat 

sen autenttiseksi (Maijala 2011, 185). 
 

Suomalaisen kielenopettajan koulutus rakentuu perinteisesti pedagogiikan sekä 

yhden tai useamman kieliaineen opinnoista. Pedagogisten opintojen tavoitteena 

on antaa opettajalle pedagogisia ja didaktisia valmiuksia välittää omaksumaan-

sa kieltä ja kulttuuria oppilaille. Opiskellessaan kieltä karttuu kielitaidon lisäksi 

myös kulttuurista pääomaa. (Salo 2006, 238.) Kieltenopettajien koulutuksessa 

tärkeää on herättää opettaja-opiskelijan kiinnostus vierasta kulttuuria kohtaan 

kokonaisvaltaisesti, jotta he pystyvät välittämään sitä myös omille oppilailleen. 

(Maijala 2006, 193.) Opettajalta vaaditaan yllättävän paljon kohdekulttuurin tun-

temusta, jos hän haluaa tuoda vieraan kulttuurin ja maan oppitunnille. Vieraan 

kielen opettajan on tärkeää tuntea vieras maa kokonaisuudessaan eikä pelkäs-

tään kieleen liittyvää perussanastoa tai kielioppisääntöjä. Sisältöjen opetus 

asettaakin vaatimuksia opettajille ja näin myös opettajankoulutukselle. Kielten 

opettajien koulutuksessa on huomioitava se, että opettajien tulee olla opetetta-

van kielen ja kulttuurin kokonaisvaltaisia asiantuntijoita.(Maijala 2006,189; 193.)  
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4. Aikaisemmat tutkimukset 

 

 

Englannin kielen opetuksesta alakoulussa sekä oppikirjoista ja näihin liittyvästä 

kulttuuri –ja kansainvälisyyskasvatuksesta ei ole tehty juurikaan tutkimusta, jo-

ten mielestäni on tärkeää kartoittaa ilmiötä myös tästä näkökulmasta (ks. Der-

win & Keihäs 2013, 40). Salon (2006) tutkimuksesta kävi ilmi, että englanninkie-

len oppikirjat ovat kehittyneet opetussuunnitelmien kehittymisen mukana, toisin 

kuin vaikka ruotsin ja saksan oppikirjat. Samassa tutkimuksessa selvisi, että 

kaikki tutkimuksessa käytetyt oppikirjat heijastavat opetussuunnitelman perus-

teiden funktionaalista näkemystä. Oppikirjoissa tuotiin siis esiin erilaisia kielen-

käyttötilanteita mallidialogien avulla, jotka puolestaan antavat käytännön malleja 

siitä, miten kohdekulttuurissa selvitään. (Salo 2006, 245, 251, 262.) Kieltenope-

tukseen liittyvä tutkimus painottuu nykyään enemmänkin oppikirjojen tekstikäy-

tänteisiin, esimerkiksi Kauppinen, Saario, Huhta, Keränen, Luukka, Pöyhönen, 

Taalas, & Tarnanen (2008) tutkivat millaiseen tekstimaailmaan kielten oppikirjat 

sosiaalistavat yhdeksäsluokkalaisia. Aallon (2008) tutkimuksen aihe oli myös 

hyvin samankaltainen; hän tutki, mihin oppikirjojen tekstit sosiaalistavat oppilai-

ta. Tutkimuksessa selvitettiin esimerkiksi sitä, millainen on maahanmuuttaja- 

taustaisten oppiijoiden kielitaidon ja oppiaineiden tekstien suhde. (Aalto 2008, 

73.) 
 

Harwood (2010) puolestaan on tutkinut oppikirjojen kehitystä yleisellä tasolla ja 

todennut oppikirjojen käytön riippuvan paljon opettajasta ja hänen työkokemuk-

sestaan. Hänen mukaansa kaivattaisiin vielä lisää tutkimusta oppimateriaaleista 

sekä niiden käytöstä ja tuotannosta, jotta niitä voitaisiin kehittää vielä lisää. 

(Harwood 2010, 14,18.)  

 

Oppikirjojen roolin tutkimusta opetuksessa on myös vähäisesti. Asiaa ovat 

Suomessa tarkastelleet mm. Heinonen (2005) ja Sarkio (2007). Sarkion tutki-

mus koski oppikirjojen roolia vallan välineenä sairaanhoitokoulutuksessa. Hei-

nonen (2005) puolestaan perehtyi peruskoulun opettajien käsityksiin oppimate-
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riaalien ja opetussuunnitelmien merkityksistä opetuksessa. Tutkimuksen mu-

kaan opettajista osa käyttää oppimateriaaleja opetuksen suunnittelun tukena 

sekä jopa koulukohtaisessa opetussuunnitelman laadinnassa. Kansainvälisesti 

Kablan, Topan ja Erkan (2013) tutkivat oppimateriaalien vaikutusta oppimistu-

loksiin. Tutkimuksesta ilmeni, että oppimateriaalit vaikuttivat positiivisesti oppi-

mistuloksiin (Kablan, Topan & Erkan 2013, 1640). 

 

Oppikirjojen sisältöihin perehtyvää tutkimusta on jonkin verran. Suurin osa oppi-

kirjatutkimuksista on kuitenkin Pro gradu tasoisia. Vaikka oppikirjatutkimuksesta 

löytyy myös korkeamman tason tutkimuksia eri oppiaineista, niitä on Suomessa 

silti melko vähän. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja oppikirjo-

jen suhteesta löytyi myös vähän tutkimuksia. Aitakari (2011) tutki äidinkielen 

oppikirjojen tehtävätyyppejä ja tehtäväluokkia sekä niiden vaativuutta viestinnän 

tason perusteella. Hänellä oli aineistonaan neljännen luokan oppikirjoja 16 eri 

kirjasarjaa eri kustantajilta, usean vuosikymmenen ajalta. Tutkimuksessa kävi 

ilmi, että 2000-luvun kirjasarjoissa on eniten tehtäviä määrällisesti, kun taas 

1980-luvun kirjasarjoissa vähiten. Erityyppisiä tehtäviä oli melko tasaisesti kai-

kissa kirjasarjoissa. Porvari (2007) tutki Pro gradu- tutkielmassaan, miten yksin-

kertaisimpiin monikulmioihin liittyviä käsitteitä esitellään peruskoulun alaluokki-

en matematiikan oppikirjasarjoissa. Samaisessa tutkimuksessa selvitettiin 

myös, miten aineistona olevat oppikirjat vastaavat Perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteita 2004. Englannin oppikirjoja ovat Pro gradu -

tutkielmassaan tutkineet Kunnari & Taali (2013). Heillä oli aineistonaan alakou-

lun englannin tehtäväkirjoja, joista he tutkivat puhetta harjoittavia tehtäviä. Tut-

kimuksessa selvisi, että puhetta harjoittavia tehtäviä oppikirjoissa oli alle kol-

masosa kaikista kirjojen tehtävistä. Kolmannen ja neljännen luokan kirjoissa 

mekaanisia tehtäviä oli enemmän kuin kommunikatiivisia. Viidennen ja kuuden-

nen luokan kirjoissa tulokset olivat päinvastaiset; kommunikatiivisia tehtäviä oli 

enemmän kuin mekaanisia.  

 

Kansainvälisesti tutkimusta kieltenopetuksesta ja oppikirjoista ovat tehneet 

muun muassa  Paige, Jorstad, Siaya, Klein & Colby, (2003). He selvittivät tut-
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kimuksessaan, mihin opetuksessa käytettävä kirjallisuus painottuu, miten kult-

tuureja esitellään sekä miten kulttuuri määritellään niissä. Tutkimuksessa selvi-

si, että opetuksessa käytettävä kirjallisuus määritteli kulttuurin hyvin faktapoh-

jaisesti ja kulttuuri liitettiin enemmän arkipäiväisiin asioihin, kuten ruoka ja vaat-

teet kuin abstrakteihin asioihin, kuten arvoihin tai uskomuksiin. Tutkimuksen 

mukaan tekstikirjat olivat pinnallisia ja siten riittämättömiä vastaamaan tarpee-

seen syvemmästä ymmärryksestä kulttuureista. Aineisto vahvisti myös stereo-

tyyppisiä käsityksiä, sekä negatiivisessa että positiivisessa mielessä. Opettajan 

rooli sekä oppilaiden oma motivaatio ja asenteet, vaikuttivat olevan myös tärkei-

tä tekijöitä. (Paige, Jorstad, Siaya, Klein & Colby 2003, 216-221.) Tomlinsonin 

(2013) tutkimus puolestaan koski second langue acquisition (SLA) – teorian 

yhteensopivuutta englannin oppikirjojen kanssa. SLA:n mukaan ihminen oppii 

tai hankkii itselleen taidon käyttää toista kieltä merkityksellisten, ajatteluun kan-

nustavien sekä affektiivisten, mutta epävirallisten oppimistilanteiden kautta. Op-

pikirjojen ja teorian välillä ei ollut juuri yhteyttä, eivätkä oppikirjat Tomlinsonin 

mukaan haastaneet oppilaita omaan ajatteluun, luovuuteen tai vuorovaikutuk-

selliseen keskusteluun. Monet kirjojen tehtävistä kannustivat oppilaita ainoas-

taan harjoittelemaan, ei käyttämään tai soveltamaan uutta opittua tietoa jossain 

muussa kontekstissa. SLA-teoriaa voitaisiin tutkimuksen mukaan hyödyntää 

vielä enemmän kuin nykyään oppikirjojen suunnittelussa ja kehittämisessä. 

(Tomlinson 2013,11-12,16-17, 25.) Tomlinsonin ja Masuharan (2010) mukaan 

vieläkin on hyvin vähän empiiristä tutkimusta oppikirjojen käytöstä sekä niiden 

vaikutuksesta opetukseen sekä oppimiseen. Tutkimuksien vähäisyys vaikuttaa 

siten myös oppikirjojen kehittämistyöhön. (Tomlinson & Masuhara 2010, 1, 10.) 

 

Maijala (2006) tutki yliopisto-opiskelijoiden kulttuurikäsityksiä sekä millaisia si-

sältöjä opiskelijat haluavat oppia vieraasta kulttuurista ja mitä he odottavat 

maantuntemuksellisilta sisällöiltä vieraan kielen oppitunnilla. Kyselyn pohjalta 

Maijala tutki miten aikuisten vasta-alkajien ryhmässä kahden saksan kielen op-

pikirjasarjan maantuntemukselliset sisällöt vastaavat opiskelijoiden odotuksia. 

(Maijala 2006,180.)  Maijalan (2011) tutkimuksen tarkoituksena oli puolestaan 

havainnollistaa vertailun merkitystä kulttuurienvälisessä oppimisessa. Oppikirja-
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analyysin kautta selvisi, että oppikirjoissa lukijaa ohjataan kulttuurisissa koke-

muksissa sekä herkistetään huomaamaan vieraasta kulttuurista joitain tiettyjä 

erityispiirteitä. Saksan oppikirjoja aineistonaan käyttänyt Maijala toteaa, että 

kulttuurienväliseen oppimiseen tarpeelliset analyyttiset, reflektoivat ja tunteisiin 

vetoavat lähestymistavat ovat edelleen harvinaisia, kun taas sirpaleinen fakta-

tieto vieraasta kulttuurista on vieläkin pääosassa oppikirjoissa. (Maijala 2011, 

86.) Forsman (2006) tutki suomenruotsalaisten yläkouluikäisten oppilaiden suh-

tautumista vieraisiin kulttuureihin. Toimintatutkimuksessa selvitettiin, muuttuvat-

ko oppilaiden käsitykset kulttuurisesta moninaisuudesta sekä erilaisuudesta 

kulttuuriin painottuvan englanninopetuksen myötä.  

 

Oppikirjoihin liittyvää tutkimusta löytyy siis niin Suomesta kuin ulkomailta, mutta 

omaan tutkimusotteeseeni sopivia tutkimuksia oli verrattaessa muihin tutkimuk-

siin melko vaikea löytää. Varsinkin tutkimusta, jossa vieraan kielen oppikirjat ja 

niiden vastaavuus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kanssa 

tutkimuskohteena oli haasteellista löytää. Kulttuuriin liittyvää tutkimusta löytyi 

melko helposti, mutta tutkimusta jossa oppikirjat ja kulttuuri ovat pääosassa oli 

myös vaikea löytää. Yllättävää on, että yhä nykypäivänä on hyvin niukasti mate-

riaaleihin ja kulttuuriin liittyvää tutkimusta (Paige, Jorstad, Siaya, Klein & Colby 

2003, 173). Perehdyttyäni aikaisempiin tutkimuksiin ja niiden niukkuuteen, vah-

vistui minulla käsitys oman tutkimukseni tarpeellisuudesta ja sen ajankohtai-

suudesta. 
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5. Tutkimusasetelma 

 
 
5.1 Tutkimustehtävä 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten oppilaille vieraat kulttuurit 

esitetään alakoulun englannin oppikirjoissa. Minua kiinnostaa tietää, miten op-

pikirjojen sisällöt vastaavat Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

2004 ja 2014 tavoitteita. Tutkimuksellani halusin kartoittaa, mitä kulttuureita kir-

joissa esitellään ja millaisia asioita oppikirjat tuovat esille vieraista kulttuureista. 

Tutkimukseni avulla voidaan arvioida, onko tarpeellista kehittää oppikirjoja vielä 

enemmän opetussuunnitelmaa vastaavaksi. 

 

Tutkimuksessa on yksi pääkysymys, jota täsmentää kaksi alakysymystä: 

Miten kulttuurit esitetään alakoulun englannin oppikirjoissa? 

a) Mitä kulttuurin osa-alueita kirjoissa esitetyistä maista nostetaan esille?  

b) Miten oppikirjojen sisällöt vastaavat Perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteiden 2004 ja 2014 tavoitteita?  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 painotetaan oppilaan 

kulttuuritaitoja ja niiden kehittämistä vieraan kielen opetuksessa erityisesti luo-

killa 3-6. Tavoitteena on, että oppilas oppii tuntemaan kohdekulttuuria sekä pe-

rehtyy suomalaisen kulttuurin sekä kohdekulttuurin yhtäläisyyksiin ja eroihin. 

Myös viestintä luontevalla tavalla kohdekulttuurin henkilön kanssa on asetettu 

tavoitteeksi. (Opetushallitus 2004, 139.) Olen rajannut tutkimuskohteekseni kui-

tenkin vain viidennen –ja kuudennen luokan englannin tekstikirjoihin. Perustelen 

päätöstäni siten, että viidennen –ja kuudennen luokan oppikirjoissa sisältöjä on 

enemmän sekä tekstit ovat tasoltaan hieman haastavampia kuin kolmannen –ja 

neljännen luokan oppikirjoissa. Jos olisin ottanut tutkimukseeni mukaan myös 

kolmannen –ja neljännen luokan tekstikirjat, olisi tutkimukseni aineiston määrä 

kasvanut ongelmallisen suureksi. 
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5.2  Laadullinen sisällönanalyysi	  	  

	  

Toteutin tutkimukseni teorialähtöisenä, laadullisena sisällönanalyysinä. Sisäl-

lönanalyysiä voidaan pitää yksittäisenä metodina, mutta myös väljänä teoreetti-

sena viitekehyksenä, joka voidaan liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 91). Sisällönanalyysillä itsessään tarkoitetaan kerätyn 

aineiston tiivistämistä niin, että tutkittavia ilmiöitä voidaan kuvailla yleistettävästi 

ja lyhyesti tai että tutkittavien ilmiöiden väliset suhteet saadaan esiin selkeästi. 

Analysoitava aineisto voi olla laadullista, kuten kertomuksia, tai se voi olla kvan-

titatiivisesti mitattavia muuttujia. (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 23.) Si-

sällönanalyysissä pyritään järjestämään aineisto selkeään ja tiiviiseen muotoon 

ilman että sen sisältämä informaatio katoaa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108). Ai-

neiston avulla voidaan tarkastella asioiden ja tapahtumien merkityksiä, seura-

uksia ja yhteyksiä. Sisällönanalyysissä voidaan analysoida joko suullista tai kir-

jallista kommunikaatiota. (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 21.) Tässä tut-

kimuksessa analysoitava aineisto oli englannin oppikirjoja, tarkemmin ottaen 

tekstikirjoja. Olen analyysissä käyttänyt niin laadullisia, kuin määrällisiä mene-

telmiä. Aineiston analysoinnista ja tuloksista lisää pääluvuissa 6 ja 7. Sisällön-

analyysi on myös lähellä systemaattista analyysia. Sisällönanalyysissä pyritään 

aineiston sisältämien ajatuskokonaisuuksien luokitteluun ja luomaan pohjaa 

aineiston kvantitatiiviseen käsittelyyn, kun taas systemaattisen analyysin avulla 

pyritään hahmottamaan tekstin sisältämä ajatusmaailma (Hannula 2007, 116.) 

 

Päädyin sisällönanalyysiin tutkimusmenetelmänä, koska tällä metodologisella 

lähestymistavalla pystyin kuvaamaan aineistoani sekä ymmärtämään sitä par-

haimmalla mahdollisella tavalla. Tutkimuskysymykseni liittyvät oppikirjojen sisäl-

töihin, joten sisällönanalyysi oli sopivin tapa tutkia aineistoa. Tutkimuskysymys-

ten ja aineiston kannalta se oli siis paras vaihtoehto muista metodologisista 

vaihtoehdoista. Esimerkiksi diskurssianalyysi keskittyy kielen ja sen seurausten 

sekä merkitysten tarkasteluun (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Täs-

sä tutkimuksessa haluan kuitenkin selvittää, miten kulttuurit esitetään alakoulun 

oppikirjoissa sekä miten kirjojen sisällöt vastaavat Perusopetuksen opetus-
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suunnitelman perusteiden 2004 ja 2014 tavoitteisiin. En siis pyri kirjoissa käytet-

tävän kielen analysointiin. Tutkimuksessani sisällönanalyysi on metodologisen 

lähestymistavan lisäksi myös analyysimenetelmä. Aikaisemmin mainitsemissani 

tutkimuksissa on käytetty pelkästään tai osittain sisällönanalyysiä metodologia-

na, johon on myös liitetty määrällisiä elementtejä. 

 

Teorialähtöinen analyysi on puolestaan analyysimalli, joka nojautuu johonkin 

tiettyyn malliin, auktoriteetin esittämään ajatteluun tai teoriaan. Tutkimuksessa 

kuvaillaan ensin tämä malli ja sen mukaan määritellään esimerkiksi tutkimuk-

sessa kiinnostavat ja ajankohtaiset käsitteet. Tutkittava ilmiö määritellään siis 

jonkin jo tunnetun mukaisesti. Aineiston analyysiä ohjaa näin valmis aikaisem-

man tiedon perusteella luotu kehys. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 97.) Analyysissä 

olen lähtenyt liikkeelle kulttuurin määritelmästä ja rakentanut sen mukaan ana-

lyysirungon (Taulukko 2). Tästä lisää pääluvussa 6. 

 

Aineiston analyysi voi keskittyä ilmisisältöihin tai piilosisältöihin. Ilmisisältöön 

keskittyvässä analyysissä aineisto jaetaan analyysiyksiköihin ja tarkastellaan 

analyysiyksiköitä suhteessa tutkittavaan ilmiöön. Aineiston piilosisältöihin koh-

distuvassa analyysissä tarkastellaan aineiston osia suhteessa koko aineistoon. 

(Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 24-25.) Keskityn tutkimuksessani aineis-

ton ilmisisältöihin, eli tarkastelen oppikirjojen sisältöjä suhteessa kielten ja kult-

tuurienopetukseen ilmiönä. Etsin siis aineistostani ilmisisältöjä, jotka ovat kaik-

kien lukijoiden tavoitettavissa. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineistot ovat yleensä hyvin pieniä, mutta niitä py-

ritään tulkitsemaan hyvin tarkasti ja perinpohjaisesti. Aineiston kriteeriksi muo-

dostuukin laatu, eikä määrä. (Eskola & Suoranta 2000, 18.) Tarkasti määritelty 

lähestymistapa aineistoon on tärkeää. Näkökulma tarjoaa käsitteitä ja metodeita 

aineiston valintaan ja aineiston havainnollistamiseen. Jotta  sisällönanalyysi 

olisi toimiva, on myös olennaista, että datan määrä, jonka kanssa työskennel-

lään on tarkasti rajattu (Silverman 2010, 55.)  
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Sisällönanalyysi-prosessin etenemisestä voidaan erottaa karkeasti seuraavat 

vaiheet: analyysiyksikön valinta, aineistoon tutustuminen, aineiston luokittelu, 

pelkistäminen, koodaaminen, kategorisointi ja tulkinta sekä sisällönanalyysin 

luotettavuuden arviointi. Analyysiprosessin eri vaiheet voivat esiintyä myös sa-

manaikaisesti. (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 24; Hinds 2000, 53.; Krip-

pendorff 2013, 84.) Käytin tutkimuksessani edellä mainittuja vaiheita. Aineiston 

luokittelu, pelkistäminen, koodaaminen ja kategorisointi kulkivat hyvin vahvasti 

käsi kädessä ja nämä vaiheet esiintyivät analyysissä limittäin. 

 

Analyysiyksikön määrittäminen ennen analyysiprosessin aloittamista on olen-

naista. Analyysiyksikön määrittelyssä ratkaisevat tekijät ovat tutkimustehtävä 

sekä aineiston laatu. Analyysiyksikkö itsessään voidaan määritellä monin eri 

tavoin. Se voi olla aineistoyksikkö, esimerkiksi dokumentti tai aineiston yksikkö 

kuten lause tai yksittäinen sana. Tavallisimmin käytetyt yksiköt ovat sanoja, lau-

seita, lauseen osia, sanayhdistelmiä tai ajatuskokonaisuuksia. Ajatuksellinen 

kokonaisuus voi olla esimerkiksi kokonainen virke. Analyysiyksikkö voi olla 

myös luonnollinen yksikkö, johon aineisto voidaan jakaa. Luonnollinen yksikkö 

analyysiyksikkönä tarkoittaa sitä, ettei yksikköä jaeta pienempiin osiin, kuten 

sanoihin tai lauseisiin, vaan se luokitellaan kokonaisuudessaan. (Latvala & 

Vanhanen-Nuutinen 2003, 25-26.) Tässä tutkimuksessa analyysiyksiköt ovat 

ajatuskokonaisuuksia, eli virkkeitä tai tekstikappaleita.  

 

Teorialähtöisessä sisällönanalyysissä analyysirunko voi olla strukturoitu, hyvin 

tarkasti analyysiä ohjaava tai väljä. Jos analyysirunko on väljä, analyysi  voi 

muistuttaa osittain aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Strukturoidun ana-

lyysirungon avulla puolestaan voidaan testata teoriaa uudessa kontekstissa. 

Aineiston pelkistäminen ja luokittelu toteutetaan etsimällä aineistosta syste-

maattisesti analyysirungon mukaisia ilmauksia. (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 

2003, 30-31, 32; Tuomi & Sarajärvi 2009, 113.) Tutkimukseni analyysirunko on 

strukturoitu. Valikoin tutkimukseeni liittyvät, olennaiset käsitteet, jotka määrittä-

vät kulttuuria, sekä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2004 ja 

2014 kulttuuriin liittyviä tavoitteita. Päättelyn logiikka teorialähtöisessä analyy-
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sissä on puolestaan deduktiivista, eli tutkimukseni teoreettisessa osassa päätet-

tiin jo valmiiksi kategoriat, joihin suhteutetaan aineisto (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

98).  

 

Kategorioiden muodostuksen jälkeen, aineistoa voidaan kvantifioida. Tässä 

vaiheessa lasketaan esimerkiksi kuinka monta kertaa kategorian sisältämä asia 

ilmenee aineistossa tai kuinka moni tutkittava ilmaisee asian. (Latvala & Van-

hanen-Nuutinen 2003, 34.) Olen tutkimuksessani käyttänyt myös määrällisiä 

menetelmiä tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi sekä tulosten havainnollis-

tamisen apuna. Krippendorffin (2013) mukaan määrällisyys onkin välttämätöntä 

sisällönanalyysissä, kun tutkimuksen aineistona ovat tekstit (Krippendorff 2013, 

88). 

 

Sisällönanalyysin ongelmaksi voi muodostua se, että tutkimuksessa käytettävä 

aineisto ainoastaan järjestetään ja esitellään jossain tietyssä muodossa, ilman 

että tutkija tekee aineistosta johtopäätöksiä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103). Olen 

pyrkinyt välttämään edellä mainittua lopputulosta siten, että muodostin aineis-

tostani kuvaavia diagrammeja ja taulukoita analyysin tueksi. Olen jakanut tutki-

mukseni myös siten, että pääluvussa 6 erittelen tutkimuskysymysten mukaan 

tutkimustulokset määrällisten elementtien avulla ja pääluvussa 7 tulkitsen tutki-

mustuloksia kirjallisuuden pohjalta. Aineiston määrällisyyteen pohjautuvat ele-

mentit, kuten diagrammit tai taulukot ovat hyödyllisiä, sillä ne paljastavat aineis-

tosta sellaisia näkökulmia, joita voi olla ensin vaikea huomata (Weber 1990, 

56). 

 

Luotettavuuskysymykset laadullisessa tutkimuksessa liittyvät tutkijaan, aineis-

ton laatuun, aineiston analyysiin ja tulosten esittämiseen. Aineiston keruussa 

saatu tieto on hyvin riippuvaista siitä, miten tutkija on ymmärtänyt sekä tavoitta-

nut tutkittavan ilmiön. Sisällönanalyysin haasteena luotettavuuskysymysten li-

säksi on se, miten tutkija pystyy pelkistämään aineistonsa niin, että se kuvaa 

tutkittavaa ilmiötä mahdollisimman luotettavasti. Luokittelun luotettavuus on 

olennaista, jotta tekstistä voidaan tehdä valideja päätelmiä. Tutkijan täytyykin 



34	  
	  

pystyä luotettavasti osoittamaan yhteys aineistonsa ja tulostensa välillä.  (Latva-

la & Vanhanen-Nuutinen 2003, 36-37.) Sisällönanalyysiä tehdessä on myös 

muistettava, että tutkittavaa aineistoa, eli tässä tutkimuksessa kirjojen tekstejä 

voidaan lukea monella eri tavoin ja ne tarkoittavat eri asioita eri lukijoille. Kun 

tämä otetaan huomioon, tutkijan tuleekin tekstejä lukiessaan muistaa niiden 

kohderyhmä, jotta voitaisiin ymmärtää mitä tekstit tarkoittavat heille, miten kieli 

on yhdistetty niiden tulkintaan tai millaisia tekstien roolit käyttäjien elämässä tai 

kenen ääni ylipäätäänsä on edustettuna teksteissä. (Krippendorff 2013, 357.)  

Aineiston tulkinta ei voi kuitenkaan olla ainoastaan tutkimuksen tavoitteena. 

Analysoitu aineisto tulee liitää aina johonkin teoriaan tai kontekstiin. (Weber 

1990, 65.) Tutkimuksen edetessä huomioin, että aineisto koostuu vain ja aino-

astaan alakoulun oppikirjoista. Näin odotukset aineistoa ja niiden sisältöä koh-

taan pysyivät myös niille sopivalla tasolla. Myös aineiston liittäminen oikeanlai-

seen kontekstiin, eli koulumaailmaan, Perusopetuken opetussuunnitelman pe-

rusteisiin 2004 ja 2014 sekä kulttuuriin on tärkeä osa tutkimusta. 

 

5.3 Oppikirjat aineistona 

 

Tutkimukseni aineistona olivat SanomaPro:n kirjasarjat Yippee! What’s On? ja 

Wow! Valitsin aineistokseni vain tekstikirjat, koska niiden sisällöt vastaavat tut-

kimuskysymyksiini. Tekstikirjojen sisällöt painottuvat enemmän asiasisältöön, 

kun taas kirjasarjojen tehtäväkirjat keskittyvät oppilaan tiedon testaamiseen se-

kä sen soveltamiseen. Rajasin siis tehtäväkirjat sekä mahdolliset verkkomateri-

aalit tutkimukseni ulkopuolelle. En ole tutkimukseni aikana tutustunut kirjasarjo-

jen opettajanoppaisiin. Jätin tutkimukseni ulkopuolelle myös tekstikirjojen lopus-

ta löytyvät kielioppiin liittyvät aukeamat sekä suomi-englanti sanastot. Halusin 

tutkimuksessani keskittyä vain oppikirjojen tekstikappaleisiin.  

 

Lähetin sähköpostia (Liite 1) Rovaniemen seudun kouluille ja kysyin, mitä kir-

jasarjoja heillä on käytössään. Tätä kautta valikoin kyseiset kirjasarjat lähem-

män arvioinnin kohteeksi. Näin aineistoksi muodostui kolme vastaussähköpos-

teissa mainittua kirjasarjaa. Rovaniemen seudun koulut valitsin kyselyn koh-
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teeksi käytännöllisistä syistä. Sähköpostia lähetin 24:lle eri koululle, joista sain 

13 vastausta. Vastausten vähäisyyteen saattoi vaikuttaa se, että kyselysähkö-

postin lähettäminen jäi melko loppulukuvuoteen, toukokuulle. Tähän aikaan lu-

kuvuodesta monilla opettajilla on jo kiire esimerkiksi loppuarviointien sekä mui-

den järjestelyiden kanssa. Mielestäni vastausten määrä oli kuitenkin riittävä, 

koska vastaussähköposteissa nousi esiin kolme eri kirjasarjaa. Taulukosta 1 voi 

nähdä listan kouluista ja käytössä olevista oppikirjoista. 

 

TAULUKKO 1. Kouluissa käytättävät oppikirjat lukuvuonna 2013-2014 

KOULU KIRJA 

Koulu A Yippee!                                 

Koulu B Yippee! 

Koulu C Yippee! 

Koulu D Wow! 

Koulu E Wow! 

Koulu F Wow! 

Koulu G Yippee! 

Koulu H Yippee! 

Koulu I Yippee! 

Koulu J What’s On? 

Koulu K Yippee! 

Koulu L Wow! 

Koulu M Yippee! 

 

Valikoin aineistokseni siis ainoastaan englannin oppikirjoja. Perustelen päätös-

täni siten, että englannin kielen merkitys maailmanlaajuisesti kasvaa jatkuvasti. 

Englanti on myös tällä hetkellä maailman johtava lingua franca. Se näkyy ja on 

näkynyt jo pitkään myös suomalaisten nuorten jokapäiväisessä elämässä. Eng-

lanti on vahvasti läsnä nykyaikana, varsinkin nuorten vapaa-ajassa. (Pitkänen-

Huhta 2008, 334; Chesterman 2005,127.) Koulujen kieliohjelmat ovat myös 

oman aikansa tuotteita. Kieliohjelmilla pyritään vastaamaan odotettavissa ole-

viin tai vallitseviin haasteisiin. Nykytilanne heijastelee sekä globalisaation ajan 
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maailmaa, että suomen asemaa siinä, sillä käytännössä katsoen koko ikäluokka 

opiskelee koulutiensä aikana englantia. (Birkstedt 2004, 242.) Englannin opis-

kelun kautta oppilaat tutustuvat vieraisiin kulttuureihin vieraalla kielellä, par-

haimmassa tapauksessa kohdemaan omalla äidinkielellä.  

 

Aineistoni avulla tutkin, miten kulttuurit tulevat esille oppikirjoissa sekä mitä eri 

kulttuurin osa-alueita oppikirjat käsittelevät. Kerrotaanko oppikirjojen teksteissä 

esimerkiksi Iso-Britannialaisen tai muun länsimaisen perheen arjesta tai heidän 

kotimaansa historiasta vai onko maan esittely enemmänkin tiivistelmä sisältäen 

pintapuolista tietoa, kuten maan pääkaupungin tai vaikkapa väkiluvun. Erittelin 

tutkimuksessani kulttuurin osa-alueiden tueksi myös, mitä maita oppikirjoissa 

esitellään. Tutkin myös, vastaavatko oppikirjojen sisällöt Perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteiden 2004 ja 2014 asettamia tavoitteita kieltenopetuk-

sesta. Asiakirjoissa on useita kulttuureihin liittyviä tavoitteita, joten on mielestäni 

mielenkiintoista päästä vertailemaan aineiston ja opetussuunnitelman perustei-

den tavoitteiden vastaavuutta. 

 

Nykyään oppikirjojen tekijät ovat kokeneita ammattilaisia ja he ovat tietoisia 

alansa vaatimuksista. Oppikirjat ovatkin yleensä hyvin systemaattisia, hyvin 

suunniteltuja, perinpohjaisia sekä opettajaystävällisiä. Niistä kuitenkin joskus 

puuttuu mielikuvituksellisuus ja voivat olla tällä tavoin vähemmän kiinnostavia 

kirjojen kohderyhmälle, eli oppilaille. (Tomlinson 2013, 4.) 

 

Käyttämäni aineisto oli oppikirjoja, eli ne ovat kaikille julkisia. Näin esimerkiksi 

aineiston henkilökohtaisuus tai aiheen herkkyys ei ole tutkimuksessani ongel-

ma. Tutkittavat oppikirjat ovat minulle nimellisesti tuttuja, mutta ennen tutkimuk-

sen aloittamista en tuntenut niitä sisällöllisesti. Näin pystyin minimoimaan omat 

ennakkokäsitykset kirjojen sisällöistä. Tämä lisäsi myös tutkimukseni luotetta-

vuutta. Tarkoituksenani ei ole asettaa oppikirjoja mihinkään järjestykseen, vaan 

esitellä ja analysoida sitä, miten kulttuurit niissä ilmenevät ja kuinka ne vastaa-

vat Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 ja 2014 tavoitteita. 

En myöskään etsimällä etsinyt kirjoista puutteita. Käytin tässä tutkimuksessa 
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kirjoista myös niiden oikeita nimiä. Taulukossa 1 mainitut koulut ovat kuitenkin 

anonymisoitu. En nähnyt tarpeelliseksi alkaa erittelemään kouluja nimellisesti, 

sillä se ei ole tämän tutkimuksen tarkoitus. Määrällisesti listasta voi kuitenkin 

nähdä, mitä sarjaa käytetään eniten kaikissa vastanneissa kouluista.  
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6. Tutkimustulokset 

 

 
Aloitin analyysin teon valitsemalla analyysissä käytettävät analyysiyksiköt. Ana-

lyysiyksiköiksi muodostui oppikirjoista löytyvät ajatuskokonaisuudet. (Latvala & 

Vanhanen-Nuutinen 2003, 25-26.)  En siis etsinyt aineistosta yksittäisiä sanoja 

tai lauseita, vaan ajatuskokonaisuuksia (Ks. Latvala & Vanhanen-Nuutinen 

2003, 25-26), kuten kulttuuriin liittyviä tapoja ja tottumuksia sekä käytänteitä. 

Tämän jälkeen rakensin analyysirungon (Taulukko 2), joka pohjautui käyttä-

määni määritelmään kulttuurista, Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teiden 2004 ja 2014 kulttuuriin liittyvistä tavoitteista sekä listasta oppikirjoissa 

esitellyistä maista. Jotta voin testata määritelmää kulttuurista uudessa konteks-

tissa, eli oppikirjoissa, on analyysirunko strukturoitu (ks. Latvala & Vanhanen-

Nuutinen 2003, 31). Näin tutkimukseni pysyi rajattuna vain kulttuuriin ja siihen 

liittyviin alakategorioihin. Tutkimukseni on teorialähtöinen, joten sen vuoksi ra-

kensin analyysirungon kulttuurin määritelmän perusteella, ennen lähempää tu-

tustumista aineistoon.  

 
TAULUKKO 2. Analyysirunko 

Kirjan nimi  
Kuinka monta tekstikokonaisuutta kirjassa on yhteensä?  

Kuinka monta tekstikokonaisuutta käsittelee kulttuuria?  

  

Kulttuurin osa-alueet  

käytänteet (kulttuuriperinteet)  

tavat ja tottumukset (arki, harrastukset jne.)  

instituutiot (perhe, koululaitos)  

tiedot kohdemaasta (pääkaupunki, nähtävyydet, kielet 
jne.) 

 

sosiaalinen kanssakäyminen  

sanasto   
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Kulttuuriin liittyvät tavoitteet opetussuunni-
telmassa (2004 ja 2014) 

 

Oman ja kohdekielen kulttuurin keskeisimpien sisältö-
jen, yhtäläisyyksien ja erojen tunteminen. (2004) 

 

Suvaitsevuuden ja kulttuurienvälisen ymmärryksen edis-
täminen. (2004) 

 

Lähiympäristön ja maailman kielellisen ja kulttuurisen 
runsauden sekä englannin asema globaalina kielenä 
huomioiminen. (2014) 

 

Suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin 
olemuksen ymmärtäminen sekä oman kulttuuri-
identiteetin löytäminen. (2004) 

 

Motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuri-
taustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista mo-
ninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia en-
nakko-oletuksia (eri kielet, erilaiset tavat käyttää englan-
tia, kansallisuudet, sukupuolet, kulttuuriset tavat jne.) 
(2014) 

 

Ohjata oppilasta tuntemaan ja arvostamaan kulttuuripe-
rintöä ja osallistumaan uuden kulttuurin luomiseen. 
(2014) 

 

Valmiuksien kehittäminen kulttuurienväliseen vuorovai-
kutukseen ja kansainvälisyyteen.  (2004) 

 

Ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuuristen 
viestinnän käytänteiden tunnistamiseen ja vuorovaiku-
tuksen asianmukaisuuteen (2014) 

 

Sisältöjen valinnassa lähtökohtana oppilaiden joka-
päiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajan-
kohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitta-
essa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin 
kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation 
kielenä. (2014) 

 

  

Kirjoissa esitetyt maat    

Englanti  Gibraltar  
Skotlanti  Suomi  
Wales  Kenia  
Irlanti  Namibia  
Pohjois-Irlanti  Etelä- Afrikka  
USA  Intia  
Kanada  Sri Lanka  
Australia  Singapore  
Uusi-Seelanti  Kiina  
Samoa  Malta  



40	  
	  

Analyysirungon muodostamisen jälkeen kävin aineistoni kirjat läpi sivu tai au-

keama kerrallaan. Tämä riippui siitä, käsittelikö koko aukeama samaa asiaa, vai 

oliko sivuilla eri sisällöt, eli ajatuskokonaisuudet. Merkitsin samalla ajatuskoko-

naisuuksien määrät analyysirunkoon. Toisessa vaiheessa tutkimusta, eli aineis-

ton pelkistämisessä ja luokitteluvaiheessa, kävin kirjat kokonaisuudessaan uu-

destaan läpi, mutta tällä kertaa etsin kulttuuriin liittyviä ajatuskokonaisuuksia. 

Merkitsin tässäkin vaiheessa kulttuuriin liittyvien kokonaisuuksien määrät ana-

lyysirunkoon. Aineiston valinnan ja lähemmän tarkastelun jälkeen rajasin ana-

lysoitavaksi otannaksi oppikirjojen kulttuuriin liittyvät sisällöt (ks. Silverman 

2010, 55). Etsin aineistostani siis analyysirunkoon kuuluvia ilmauksia (ks. Lat-

vala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 32). Kolmannessa vaiheessa tutkin kulttuuriin 

liittyviä sisältöjä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 ja 2014 

tavoitteiden näkökulmasta. Kävin jokaisen aineistokirjan vielä uudestaan läpi, 

mutta tällä kertaa tutkin, miten analyysikehikossa olleet opetussuunnitelman 

tavoitteet esiintyvät aineistossa. Neljännessä vaiheessa tutkimusta tarkastelin 

aineistosta, mitä maita oppikirjoissa esitellään. Kvantifioin kategoriat vielä kate-

gorioiden muodostuksen jälkeen. Tällöin laskin, kuinka monta kertaa kategorian 

sisältämä asia ilmenee aineistossa (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 34). 

Analyysirungon lisäksi tein omia muistiinpanoja tutkimuksen edetessä. Tässä 

käytin apuna vielä lisäksi värikoodeja kulttuurin eri osa-alueiden merkitsemi-

seen. Samalla merkitsin myös sivunumerot ylös. Taulukossa 3 on esimerkki 

aineiston analyysistä yhden oppikirjan osalta.  

 
TAULUKKO 3. Esimerkki aineiston analyysistä 

KIRJA /SIVU SISÄLTÖ YKSIKKÖ 

Yippee 5 /8                                                                           runo Englannista ja USA:sta Tietoja kohdemaasta: kau-
pungit 

/10-11 Kappale: Happy families, Brit-
ti –ja amerikkalaiset perheet 

 instituutio (perhe),  
sosiaalinen kanssakäynti 
tavat ja tottumukset 

/12-13 on the map: USA:n kartta ja 
Britannian kartta: suurimmat 
kaupungit, tukena myös kuvia 
tärkeimmistä nähtävyyksistä 

Tietoja kohdemaasta: kau-
pungit ja nähtävyydet 
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Analyysirungossa olin jaotellut kulttuurin neljään eri ajatuskokonaisuuteen. Ai-

neistoon tutustumisen jälkeen lisäsin analyysirunkoon vielä erikseen kulttuuriin 

liittyvät sanastot omaksi kokonaisuudekseen. Erillinen kokonaisuus oli myös 

tiedot kohdemaasta, kuten väkiluku, nähtävyydet tai pääkaupunki. Ajatuskoko-

naisuudet tulivat osittain tekemästäni kulttuurin määritelmästä, jota tutkimuk-

sessani käytän, sekä oppikirjojen sisältöjen mukaan. Määrittelen tutkimukses-

sani kulttuurin ihmisryhmien yhteisinä tapoina ja tottumuksina, käytäntöinä, ins-

tituutioina sekä jokapäiväisenä sosiaalisena kanssakäymisenä. Ajatuskokonai-

suudet tutkimuksessani ovat siis; käytänteet, tavat ja tottumukset, instituutiot, 

sosiaalinen kanssakäyminen, tiedot kohdemaasta sekä sanasto.  

 

Vaikka oppikirjoissa uuden  sanaston oppiminen kulkee kieliopin kanssa koko-

ajan käsikädessä, valikoin tutkielmassani sanastoon keskittyvät sivut omaksi 

analysoitavaksi kokonaisuudeksi. Näillä sivuilla tutustuttiin esimerkiksi suoma-

laisiin eläimiin tai brittienglannin ja amerikanenglannin eroavaisuuksiin kuvien 

tai laulun avulla. Oppikirjojen kaikki tekstikappaleet myös pohjaavat päähenki-

löiden käymään haastatteluun tai  dialogiin, joka taas tarkoittaa sitä, että jokai-

sesta oppikirjasta löytyy sosiaalisen kanssakäymisen aspekti. 

 

Aineistoon perehtymisen ja luokittelun jälkeen kävi ilmi, että viidennen luokan 

oppikirjoissa ajatuskokonaisuuksia oli yhteensä 149, joista 180 analyysiyksik-

köä liittyi kulttuuriin. Kuudennen luokan oppikirjoissa oli puolestaan 159 ajatus-

kokonaisuutta, joista 219 liittyi kulttuuriin. Tutkimuksessani oli mahdollista, että 

yksi ajatuskokonaisuus, esimerkiksi yksi oppikirjan sivu tai aukeama, koodautui 

kahteen tai useampaan kulttuurin osa-alueeseen. Näin kulttuuriin liittyviä sisäl-

töjä  saattoi kertyä enemmän kuin aihekokonaisuuksia koko oppikirjassa. Tästä 

esimerkkinä tekstiote oppikirjasta Yippee 6: 

/ 16-17 Our pets; Arkielämä, lapset 
keskustelevat tietokoneen 
välityksellä (britti & Usa) 

tavat ja tottumukset 
sosiaalinen kanssakäynti 

/18-19 Home sweet home: erilaisia 
taloja (front room- livingroom) 
maaseutu, kaupunki (mall / 
high street) 

tavat ja tottumukset 
käytännöt 
sanasto 
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”Hello. My name is Peter and I live in Cape Town in South Africa. We have 

thousands of tourists here every year. I live in a small house, downtown, 

with my four brothers and two sisters. I love football. We had the World 

Cup here in 2010... My father works in a local vineyard. He often brings 

home bunches of juicy green grapes. They really taste good. South Africa 

is famous for its wildlife safaris... I go to school in the middle of town. We 

all have to wear a light-blue school uniform.”   

 

Esimerkiksi tämä teksti koodautui kolmeen eriin kulttuurin osa-alueeseen; tavat 

ja tottumukset, instituutiot sekä tietoja kohdemaasta. Taulukossa 4 on kuvattu 

kulttuurin osa-alueiden koodautumista analyysirungon (Taulukko 2) mukaan 

kirjassa Yippee! 6.  

 

TAULUKKO 4. Kulttuurin osa-alueiden jakautuminen Yippee! 6-kirjassa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Oppikirjan kulttuuriin liittyviä tekstikokonaisuuksia oli siis enemmän kuin teksti-

kokonaisuuksia koko kirjassa, koska teksti koodautui useampaan kulttuurin osa-

alueisiin. Tämä toistui kaikissa aineistona olleissa oppikirjoissa. Tutkimuksen 

Kirjan nimi Yippee! 6 
Kuinka monta tekstikokonaisuutta kir-
jassa on yhteensä? 

66 

Kuinka monta tekstikokonaisuutta käsit-
telee kulttuuria? 

71 

  
Kulttuurin osa-alueet  
käytänteet (esim. kulttuuriperinteet) 13 
tavat ja tottumukset (arki, harrastukset) 18 
instituutiot (esim. perhe, koululaitos) 5 
tiedot kohdemaasta  
(pääkaupunki, väkiluku, pinta-ala, tär-
keimmät nähtävyydet tai mistä maa on 
kuuluisa, viralliset kielet, tyypillinen sää 
ja ilmasto, maan sijainti, lippu ja muut 
erilaiset maan symbolit) 

19 

sosiaalinen kanssakäyminen 12 

sanasto 4 
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kannalta tämä ei ollut ongelma, sillä laskiessani kulttuurin ilmenemistä keski-

määräisesti oppikirjoissa (ks. Liitteet 4 ja 5) käytin apunani kirjojen sivunume-

rointia. 

 

6.1 Oppikirjoissa esitetyt maat 

 

Aineistona olleissa oppikirjoissa tutustuttiin eri maihin ympäri maapalloa. Oppi-

kirjoissa esiteltiin maita melkein kaikilta mantereilta; Euroopasta, Aasiasta, Poh-

jois-Amerikasta, Australiasta ja Afrikasta. Viidennen luokan oppikirjat keskittyi-

vät Englantiin, Irlantiin ja Pohjois-Irlantiin, Skotlantiin ja Walesiin sekä USA:han 

ja Kanadaan. Kuudennen luokan oppikirjoissa tutustuttiin puolestaan Australi-

aan, Kanadaan, USA:han, Uuteen Seelantiin, Samoaan, Suomeen, Kiinaan, 

Singaporeen, Maltaan, Gibraltariin, Etelä-Afrikkaan, Zimbabween, Keniaan, 

Namibiaan, Intiaan, Sri lankaan, Walesiin ja Irlantiin. Kirjoissa esiteltiin siis mel-

ko kattava kirjo erilaisia kulttuureita ympäri maailmaa. Osassa kirjoista maahan 

ja kulttuuriin tutustuttiin tarinan kautta, jossa kirjan päähahmot esimerkiksi ker-

toivat kotimaastaan tai haastattelivat ulkomaisia ystäviään. Osassa kirjoista tu-

tustuttiin vieraisiin maihin ja kulttuureihin kulttuuriin liittyvän teemasivuston avul-

la, jossa oli ns. faktapohjainen teksti tai tietolaatikko liittyen kohdemaahan. Tau-

lukot 5 ja 6 kuvaavat oppikirjakohtaisesti, mitä maita niissä esitellään. 

 

Viidennen luokan oppikirjat 

Viidennen luokan oppikirjoissa pysyteltiin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 

sekä Kanadasa. Oppikirjassa Yippee! 5 keskityttiin lähinnä Englantilaisen ja 

Amerikkalaisen kulttuurin vertailuun, niiden yhteneväisyyksiin sekä eroihin. Kir-

jan päähahmot olivat lapsia Englannista ja USA:sta ja he kertoivat omasta ar-

jestaan toisilleen esimerkiksi sähköpostin välityksellä. Eye on culture- tee-

masivustolla tutustuttiin esimerkiksi brittienglannin ja amerikanenglannin sanas-

tollisiin eroihin sekä maiden ruokakulttuuriin ja juhlapyhiin. Kirjassa What’s on? 

5 tutustuttiin Skotlantiin, Irlantiin, USA:han, Kanadaan ja Walesiin. Päähahmot 

vierailivat jokaisessa edellä mainitussa maassa ja tutustuivat paikallisiin perhei-

siin ja nähtävyyksiin. Choose it- teemasivuilla oppilas voi syventää tietojaan kir-
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jassa käsitellyistä kohdemaista. Choose it- sivuilla kerrottiin esimerkiksi mistä 

maa on kuuluisa sekä erilaisia perinteisiä tarinoita, tapoja tai tottumuksia.  Wow! 

5 tutustutti lukijan Englantiin, Walesiin, Skotlantiin ja Irlantiin sekä Pohjois-

Irlantiin. Päähahmot kirjassa olivat englantilaisia koululaisia. Kirjassa seurattiin 

heidän arkeaan Englannissa. Kirja ei käsitellyt tarinan muodossa muita kuin 

Englantilaista kulttuuria. Reading corner- kappaleet kertoivat Englannin lisäksi 

Walesista, Skotlannista, Irlannista ja Pohjois-Irlannista. Maista kerrottiin muun 

muassa perinteistä, tavoista sekä pääkaupunki ja väkiluku. Taulukosta 5 voi 

nähdä kirjakohtaisesti jakautumat siitä, mitä maita missäkin kirjassa esitetään 

 
TAULUKKO 5. Viidennen luokan oppikirjoissa esitetyt maat 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viidennen luokan oppikirjat painottuvat siis Isoon Britanniaan, sekä kahdessa 

kirjassa kolmesta tutustuttiin myös USA:han sekä yhdessä Kanadaan. Viiden-

nen luokan oppikirjoista yllättävintä oli valinta What’s On? 5-kirjassa, jossa Eng-

lanti oli jätetty kokonaan pois, ja kirjassa keskityttiin kaikkiin muihin Ison-

Britannian osiin sekä USA:han ja Kanadaan. Muuten kirjat ovat sisällöiltään 

samankaltaiset, vaikka kirjoissa onkin erilaiset päähahmot ja tekstikappaleet. 

Kaikissa kirjoissa pysyteltiin samanlaisien teemojen ympärillä, kuten koti, arki, 

 Yippee! 
5 

What’s 
On? 5 

 Wow! 5 

Englanti X  X 

Skotlanti  X X 

Wales  X X 

Irlanti  X X 

Pohjois-
Irlanti 

  X 

USA X X  

Kanada  X  
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koulunkäynti ja perhe. Kaikissa viidennen luokan kirjoissa keskityttiin maihin, 

joissa englanti on valtaväestön äidinkieli.  

 

Kuudennen luokan oppikirjat 

Kuudennen luokan oppikirjoissa käsittelyssä oli enemmän eri maita kuin viiden-

nen luokan oppikirjoissa. Kuudennen luokan kirjoissa seikkailtiin ympäri maa-

palloa kirjan päähahmojen kanssa ja Euroopan ja Pohjois-Amerikan manterei-

den lisäksi vierailtiin Australiassa, Afrikassa ja Aasiassa. Yippee! 6 –kirjassa 

tutustuttiin Suomeen, Etelä-Afrikkaan, Australiaan, Uuteen Seelantiin, Intiaan, 

Gibraltariin, Maltaan, Skotlantiin, Walesiin, Kanadaan, Irlantiin ja Pohjois-

Irlantiin, Kiinaan ja Singaporeen. Kirjan tekstikappaleet käsittelivät Suomea, 

Etelä-Afrikkaa, Australiaa, Uutta Seelantia, Intiaa, Skotlantia, Kanadaa, Irlantia, 

sekä hieman Sri Lankaa ja Zimbabwea. Kirjassa lapset vierailevat eri maissa ja 

kertovat kokemuksistaan kohdemaassa tai haastattelevat siellä asuvia henkilöi-

tä. Tietoja tekstikappaleissa esitellyistä maista syvennettiin vielä lisää Eye on 

culture – sivuilla. Näillä teemasivuilla kohdemaista kotoisin olevat lapset kertoi-

vat erilaisia lisätietoja kotimaastaan, kuten nähtävyyksistä, juhlapäivistä tai ruo-

kakulttuurista. Tekstikappaleissa esiteltyjen maiden lisäksi teemasivuilla tutus-

tuttiin myös Maltaan ja Gibraltariin, Singaporeen ja Kiinaan, Pohjois-Irlantiin se-

kä Walesin. Kirjassa What’s On? 6 tutustuttiin Australiaan, Singaporeen, Suo-

meen, Etelä-Afrikkaan ja Uuteen Seelantiin. Kirjassa päähahmoina olevat lap-

set ovat leirillä Uudessa Seelannissa. Tekstikappaleissa edellä mainituista 

maista kotoisin olevat lapset esittelevät omaa kotimaataan muille lapsille. 

Choose it! –teemakappaleissa lukija voi syventää tietämystään tekstikappaleis-

sa käsitellystä maasta. Teemasivuilla kohdemaasta kerrotaan esimerkiksi mistä 

maa on kuuluisa sekä perinteinen tarina tai satu sarjakuvan muodossa. Wow! 6 

– kirjassa käsiteltiin tekstikappaleissa Australiaa, Uutta Seelantia, Kanadaa, 

Pohjois-Amerikkaa, Keniaa, Namibiaa, Etelä-Afrikkaa, Intiaa, Singaporea, Sri 

Lankaa ja Suomea. Samoihin maihin tutustuttiin lisää Reading corner- teema-

kappaleissa. Reading cornerissa kerrottiin esimerkiksi kohdemaan sijainnista ja 

väkiluvusta, nähtävyyksistä tai mistä maa on kuuluisa. Taulukossa 6 on eritelty-

nä kirjakohtaisesti, mitä maita oppikirjoissa esitettiin. 
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TAULUKKO 6. Kuudennen luokan oppikirjoissa esitetyt maat 

 

 Yippee! 

6 

What’ s 

On? 6 

Wow!  

6 

Australia X X X 

Uusi-

Seelanti 

X X X 

Samoa   X 

Kanada X  X 

USA   X 

Kenia   X 

Namibia   X 

Zimbabwe X   

Etelä- Af-

rikka 

X X X 

Intia X  X 

Sri Lanka   X 

Singapore X X X 

Kiina X   

Malta X   

Gibraltar X   

Englanti    

Skotlanti X   

Wales X   

Irlanti X   

Pohjois-

Irlanti 

X   

Suomi X X X 
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Kuudennen luokan oppikirjoissa esiteltiin paljon erilaisia maita ja kulttuureita, 

mutta kaikkiin ei kuitenkaan tutustuttu tekstikappaleen muodossa, vaan ainoas-

taan kulttuuriin liittyvällä teemasivustolla, mikä oli sinällään harmi. Lapsia var-

masti kiinnostaa niinkin erilaiset maat, mitä kirjoissa on esitelty, joten on harmil-

lista että kaikkia maita ei saatu mahtumaan tarinallisempaan muotoon kaikissa 

kirjoissa. Suomeen tutustutaan kaikissa kirjoissa, mutta Englanti on puolestaan 

jätetty pois kaikista kuudennen luokan kirjoista, mikä on erikoista kun kyse on 

englannin kielen oppikirjoista. Toisaalta, viidennen luokan oppikirjat keskittyvät 

vain Isoon-Britanniaan ja Englantia käsitellään kahdessa kirjassa kolmesta ai-

neistonani olleista kirjoista. Voi siis olla ihan perusteltua jättää Englanti pois 

kuudennen luokan oppikirjoista, koska siihen perehdytään melko perinpohjai-

sesti viidennen luokan oppikirjoissa. Toisaalta, Skotlanti, Wales, Irlanti ja Poh-

jois-Irlanti ovat käsittelyssä viidennen luokan kirjoissa, mutta ne ovat mukana 

myös kuudennen luokan kirjoissa vähintään kulttuuriin keskittyvillä teemasivus-

toilla, tai kuten Yippee! 6 -kirjassa myös tekstikappaleissa. Kuudennen luokan 

kirjoissa tutustuttiin maihin, jossa englanti on valtaväestön äidinkieli, mutta 

myös maihin, joissa sitä ei virallisesti puhuta. 

 

Oppikirjoissa tuli esille siis laaja kirjo eri maita. Suurin osa esitetyistä maista 

kuuluu länsimaisen kulttuurin piiriin, vaikka niiden maantieteellinen sijainti onkin 

itäisellä pallonpuoliskolla. Kirjoissa keskitytään eniten maihin, joissa englanti on 

valtaväestön käyttämä kieli. Näiden maiden lisäksi oli kuitenkin esimerkiksi 

Suomi ja Sri Lanka, joiden virallisiin kieliin englanti ei kuulu.  

 
6.2 Kulttuurin osa-alueet 
 

Tavat ja tottumukset 

 

Tavat ja tottumukset tarkoittavat tutkimuksessani oppikirjoissa arkielämään liit-

tyviä asioita ja toimintaa, kuten ruokakulttuuria, elinkeinoja ja ammatteja, kulku-

välineitä tai  vapaa-aikaa ja harrastuksia. Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden 2004 mukaan opetuksen tehtävänä on totuttaminen kielitaidon 
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käyttöön ja kasvattaminen ymmärtämään ja arvostamaan myös muiden kulttuu-

rien elämänmuotoja (Opetushallitus 2004, 138). Vieraan kulttuurin arkielämään 

tutustuminen antaa oppilaalle tietoa myös toisenlaisista elämänmuodoista ja 

näin ymmärrys erilaisia kulttuureja kohtaan kasvaa. Samalla oppilas myös 

huomaa, ettei kulttuureissa ole aina kovinkaan suuria eroavaisuuksia. Prosen-

tuaalisesti tämä kulttuurin osa-alue oli edustettuna parhaiten melkein kaikissa 

oppikirjoissa. 

 

Kirjassa Yippee! 5 kirjan henkilö kuvailee tavanomaista arkiaamua: 

 

”Millie: I wake up at half past seven. I take our dog out at eight. His name 

is Henry. I also have a cat called Boots. I have breakfast at half past eight. 

I don’t watch TV in the morning. I listen to the radio. I go to school by bike 

at quarter to nine. I start school at nine.” 

 

Kirjassa What’s On? 5 kuvailtiin Amerikkalaisen perheen valmistautumista Kii-

tospäivään: 

 

”The Carsons prepared a wonderful Thanksgiving dinner. First George 

cooked a huge turkey. Then he boiled the sweet corn and mashed the po-

tatoes. Jill and Joyce peeled and chopped apples and mixed them with 

sugar and cinnamon. Then Stacey baked a delicious apple pie for des-

sert.” 

 

Oppikirjassa Wow! 6 kirjan henkilö kertoo perheensä harrastuksista haastatte-

lun muodossa: 

 

”Chris: Hello, Mike. Your family really loves the outdoor life! 

Mike: That’s true. My dad plays golf and goes sailing every other day. My 

mum plays tennis and likes cycling a lot. 

Chris: What about your sisters? What kind of things they do? 
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Mike: Well, both of my sisters love surfing. They belong to ”The Blue 

Wave” surf club. 

Chris: Is it dangerous? Are there any sharks in the water? 

Mike: There can be. But we leave them alone. And they leave us alone.” 

 

Kaikissa viidennen luokan oppikirjoissa tapoja ja tottumuksia oli yhteensä 

21,1%, (ks. Kuvio 1) kaikista kulttuuriin liittyvistä sisällöistä, kun taas kuudennen 

luokan oppikirjoissa kulttuuriin liittyvistä sisällöistä tapoihin ja tottumuksiin liitty-

vää tietoa oli 27,9% (ks. Kuvio 2). Eri oppikirjoissa kohdemaan tapoihin ja tot-

tumuksiin liittyviä sisältöjä painotettiin hieman eri tavoin. Suurimmat eroavai-

suudet oli kuudennen luokan oppikirjoissa, kun taas viidennen luokan oppikir-

joissa luvut pysyttelivät melko lähellä toisiaan. Taulukossa 7 on kuvattu kirja-

kohtaisesti tapojen ja tottumusten määrää suhteessa muihin kulttuurin osa-

alueisiin.  

 

TAULUKKO 7. Tavat ja tottumukset, kirjakohtaiset osuudet 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Käytänteet 

 

Ymmärrän käytänteet tässä tutkimuksessa erilaisiksi kulttuuriperinteeseen liitty-

viin aiheisiin, esimerkiksi kohdemaan alkuperäiskansoihin tai perinteiseen mu-

siikkiin tai muuhun kulttuuriperinteisiin liittyvään toimintaan. Kirjasarjoissa tutus-

tuttiin kohdemaiden erilaisiin kansantarinoihin tai perinteisiin satuihin useimmi-

Kirja Prosentit 

Yippee! 5 25,0% 

What’s On? 5 18,9% 

Wow! 5 20,0% 

Yippee! 6 25,0% 

What’s On? 6 32,8% 

Wow! 6 26,6% 
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ten sarjakuvien kautta. Kohdemaiden kulttuuriperinteeseen tutustuttiin sekä 

tekstikappaleissa käydyn dialogin kautta, että kulttuureihin keskittyvien teema-

aukeamien avulla. Kaikissa aineistona olleissa oppikirjoissa oli kirjoissa esitel-

lyille kohdemaille oma osio, jossa oppilas voi syventää tietämystään kohde-

maasta. Yippee! –sarjassa teema-aukeama oli Eye on culture, Wow! -sarjassa 

Reading corner ja What’s On? -sarjassa Choose it. 

 

Kirjassa What’s On? 5 Tutustuttiin Skotlannin kulttuuriin ja historiaan hahmojen 

käymän dialogin kautta: 

 

”Stirlin castle is one of the most famous castles in Scotland. It was an im-

portant place in the Middle Ages. On the second day in Stirling Helen and 

Justin go to visit the castle... 

 

Justin: What’s so special about this castle? 

Bob: It was once a hiding place for kings and queens. 

Justin: Really? 

Bob: Yes. In fact Mary Stuart became Queen of Scots right here when she 

was only one week old. 

Justin: Are there any cannons? 

Bob: Yes, and they point in all directions. The castle was ready to defend 

itself against anyone.” 

 

Wow! 6 reading cornerissa tutustuttiin Maoreiden tanssiperinteeseen: 

 

”Haka means ”Maori Dance”. It uses the feet, legs, body, voice and 

tongue. Originally, it was a kind of war dance. Men still perform it. The 

New Zealand All Blacks rugby team perform Maori Haka before 

matches...”  

 

sekä Intialaisten Valon juhlaan: 
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”Diwali is a festival of lights. Both Hindus and Sikhs celebrate it. It marks 

the start of the farming year. There are millions of colourful lights every-

where, in villages, towns and cities. There are lamps, candles and old pot-

tery lamps called divas..” 

 

Kaikissa viidennen luokan oppikirjoissa käytänteisiin liittyviä tietoja oli yhteensä 

21,1% (ks. Kuvio 1) kulttuuriin liittyvistä sisällöistä. Kaikissa kuudennen luokan 

oppikirjoissa kulttuuriin liittyvistä sisällöistä käytänteisiin liittyvää tietoa oli puo-

lestaan yhteensä 18,3% (ks. Kuvio 2). Taulukossa 8 on kuvattu kirjakohtaisesti 

käytänteiden määrää suhteessa muihin kulttuurin osa-alueisiin.  

 

TAULUKKO 8. Käytänteet, kirjakohtaiset osuudet 

 

Kirja Prosentit 

Yippee! 5 10,7% 

What’s On? 5 31,1% 

Wow! 5 18,0% 

Yippee! 6 18,3% 

What’s On? 6 20,7% 

Wow! 6 16,6% 

 

 

Instituutiot  

 

Tutkimuksessani instituutioita edusti enimmäkseen perhe ja koululaitos. Muu-

tamassa oppikirjassa kerrottiin myös hieman USA:n sekä Ison-Britannian  hal-

linnosta. What’s on? 6:ssa Afrikan maihin keskittyvissä kappaleissa kerrottiin 

lisäksi yhteiskunnasta ja sen köyhyydestä sekä kuinka koulunkäynti ei ole kaikil-

le mahdollista. Varsinkin viidennen luokan oppikirjoissa painottui kirjan hahmo-

jen perhe-elämä sekä millaisia heidän perheensä ovat. Kirjoissa tutustuttiin 

myös erilaisiin koululaitoksiin ympäri maailmaa.  
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Yippee 5 -kirjan hahmot kertoivat omasta perheestään: 

 

Hannah: Hi! We live in a small house with a big yard. We’re really       

happy. My dad’s a fire fighter and my mom’s a teacher. She has lovely, 

dark hair. She’s real fun. Dad has strong arms. He’s cool. 

John: I’m John and I love American football. I also like baseball. I love piz-

zas, hamburgers, popcorn, hot dogs, basketball, Hollywood... 

Hannah: Yes. You’re very American, John. But we have relatives in 

Europe, too. 

 

Wow! 6 -kirjassa kerrottiin Uuden Seelannin peruskoulusta: 

 

”In New Zealand secondary school students spend more time learning 

maths, science and PE than in most countries. They spend less time 

studying foreign languages, arts and RE.” 

 

Instituutioihin liittyviä sisältöjä oli yhteensä kaikissa viidennen luokan oppikir-

joissa 9,4% kulttuuriin liittyvistä sisällöistä (ks. Kuvio 1). Kulttuuriin liittyvistä si-

sällöistä kohdemaiden instituutioihin liittyvää tietoa oli kaikissa kuudennen luo-

kan oppikirjoissa yhteensä puolestaan 8,7% (ks. Kuvio 2). Eri oppikirjoissa insti-

tuutioihin liittyvät sisällöt saivat erilaisia painotuksia. Taulukossa 9 on kuvattu 

kirjakohtaisesti instituutioiden määrää suhteessa muihin kulttuurin osa-alueisiin.  

 

TAULUKKO 9. Instituutiot, kirjakohtaiset osuudet 

 

Kirja Prosentit 

Yippee! 5 10,7% 

What’s On? 5 10,8% 

Wow! 5 6,0% 

Yippee! 6 7,0% 

What’s On? 6 3,5% 

Wow! 6 13,3 
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Sosiaalinen kanssakäyminen 

 

Vuorovaikutus on tärkeä osa oppikirjojen kokonaisuutta. Monet tekstikirjojen 

kappaleet ovat esitettyinä kahden tai kolmen hengen keskusteluina. Jotkut ovat 

haastatteluita, toiset dialogeja. Dialogi hahmojen välillä ei ole kuitenkaan vain 

informaation vaihtoa, kuten kysymysten esittämistä ja vastausten antamista. 

Jos oppimisen tavoitteena on kommunikatiivinen kompetenssi, tulee henkilöi-

den väliset tarkoitukset olla myös sisällytettynä. Kielioppi ja sen ymmärtäminen, 

joka usein on kirjoissa keskiössä, ei ainoastaan riitä. (Andersen 2006, 101) Ai-

neistossa sosiaalinen vuorovaikutus näkyi kirjojen hahmojen erilaisina dialogei-

na tai haastatteluina. Oppikirjoissa käytettävä kieli oli suurimmilta osin kohtelias-

ta kirjakieltä, josta ei välity keskustelujen autenttisuus. Kuitenkin erilaiset dialogit 

voivat sisältää erilaisia malleja tai käyttäytymisen sääntöjä, ja siten olla hyvä 

esimerkki kulttuurista (Andersen 2006, 102; Peterson & Coltrane 2003, 5.) 

 

Esimerkiksi What’s On 6- kirjassa, hahmojen käymä dialogi oli hyvin perinteistä 

oppikirjoista löytyvää keskustelua, joka toimii mallina kohteliaasta dialogista, 

jossa on joitain puhekielisyyden elementtejä:  

 

”Kathy: Hello, my name is Kathy. 

Chris: Hi. I’m Chris. You’re Australian, aren’t you? 

Kathy: Yes, and you sound South African.  

Chris: Right. Now, question two is: What do you eat for breakfast?” 

 

Wow! 5 –kirjassa hahmojen käymä keskustelu oli enemmänkin haastatte-

lunomainen kuin kahden henkilön käymä dialogi: 

 

”Linda: Do you like travelling?  

Granddad: Yes, I do.  

Linda: Where do you go on holiday? 

Granddad: Well, I usually go to Ireland in the summer. 

Linda: Do you have many relatives? 



54	  
	  

Granddad: Yes, quite a few. 

Linda: Do you see them often? 

Granddad: Yes, I often visit my sister, for example.” 

 

Sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä sisältöjä kaikissa viidennen luokan oppi-

kirjoissa oli yhteensä 27,2% kulttuuriin liittyvistä sisällöistä (ks. Kuvio 1).  Kult-

tuuriin liittyvistä sisällöistä sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvää sisältöä kai-

kissa kuudennen luokan oppikirjoissa oli yhteensä 18,7% (ks. Kuvio 2). Eri op-

pikirjat painottivat sosiaalista kanssakäymistä melko tasaisesti. Taulukossa 10 

on kuvattu kirjakohtaisesti sosiaalisen kanssakäymisen määrää suhteessa mui-

hin kulttuurin osa-alueisiin.  

 

TAULUKKO 10. Sosiaalinen kanssakäyminen, kirjakohtaiset osuudet 

 

Kirja Prosentit 

Yippee! 5 26,8% 

What’s On? 5 23,0% 

Wow! 5 34,0% 

Yippee! 6 17,0% 

What’s On? 6 24,1,0% 

Wow! 6 16,6% 

 

 

Tietoja kohdemaasta 

 

Tutkimuksen edetessä ja aineistoon tutustuessani huomasin muutamia sisältö-

jä, joita oli hieman vaikea sovittaa mihinkään neljään edellä mainittuun katego-

riaan. Tämä kategoria rakentui niistä kulttuuriin liittyvistä asioita ja ilmiöistä, jot-

ka eivät kuuluneet mihinkään neljään aikaisemmin avaamaan aihekokonaisuu-

teen. Tähän kategoriaan sisällytin siis erilaisia tietoja kohdemaasta, kuten; pää-

kaupunki, väkiluku, pinta-ala, tärkeimmät nähtävyydet tai mistä maa on kuului-

sa, viralliset kielet, tyypillinen sää ja ilmasto, maan sijainti, lippu ja muut erilaiset 
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maan symbolit. Toisin sanoen tämän kategoria sisältää erilaista faktatietoa 

kohdemaasta, jota ei ole välttämättä aina sidottu kirjan hahmojen käymään dia-

logiin, vaan ne oli koottu esimerkiksi yhdelle tai useammalle kulttuuriin liittyvälle 

teema-aukeamalle.  

 

Teemasivustolla Reading corner, kirjassa Wow! 5 tutustuttiin Walesiin:  

 

”Wales is one of the three countries in Britain. Over three million people 

live there. Its flag is green and white with a red dragon on it. Wales has 

two official languages, Welsh and English. A little over half a million people 

speak Welsh. It’s one of the oldest languages in Europe.” 

 

Yippee! 6 –kirjan Eye on the culture-osiossa tutustuttiin Kanadaan: 

 

”Canada is the second biggest country in the world and it’s full of wildlife. 

We have caribou, skunks, grizzly bears, moose, beavers, huskies... The 

maple leaf means a lot to Canadians. That’s why we have it in our flag.” 

 

Teemasivustolla Choose it kirjassa What’s on? 6 kerrottiin Australiasta: 

 

”Capital: Canberra 

Area: 7,692,030 square kilometres 

Population: 19 million  

Language: English 

 

Australia has unique plants and animals. You can’t find many of them any-

where else in the world. The eucalyptus is a typical Australian tree. The 

Great Barrier Reef has over 900 islands and it’s over 2000 kilometres long. 

It is one of the best places in the world for diving, sailing and fishing.” 

 

Tietoja kohdemaasta oli 13,3%, kaikista kulttuuriin liittyvistä sisällöistä viidennen 

luokan oppikirjoissa (ks. Kuvio 1). Kaikissa kuudennen luokan oppikirjoissa kult-
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tuuriin liittyvistä sisällöistä kohdemaahan liittyvää tietoa oli 21% (ks. Kuvio 2). 

Eri oppikirjoissa kohdemaahan liittyviä tietoja esiintyi melko epätasaisesti. Tau-

lukossa 11 on kuvattu kirjakohtaisesti kohdemaahan liittyvien tietojen määrää 

suhteessa muihin kulttuurin osa-alueisiin.  

 

TAULUKKO 11. Tiedot kohdemaasta, kirjakohtaiset osuudet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanasto 

 

Sanastoon liittyvät sisällöt tässä tutkimuksessa eivät tarkoita oppikirjojen lopus-

ta löytyvää sanastoa, jossa vierekkäin ovat vieraskieliset sanat ja niiden suo-

mennokset. Tutkimuksessani sanasto-osiot olivat tekstikirjoista löytyviä au-

keamia tai sivuja, siis aihekokonaisuuksia, joissa oli kulttuureihin liittyviä sisältö-

jä. Näillä sivuilla englanninkielisten sanojen ymmärtämistä oli helpotettu esimer-

kiksi kuvituksen tai laulun avulla. Alkujaan sanaston ei pitänyt olla oma aiheko-

konaisuutensa, mutta tutustuessani aineistoon, en voinut olla huomioimatta tätä 

kokonaisuutta, koska se nousi esiin kahdessa kirjasarjassa kolmesta. Sanastoi-

hin liittyvät kokonaisuudet jäivät kuitenkin tutkimuksen pienimmäksi osa-

alueeksi muihin kulttuuriin liittyvien sisältöjen joukossa.  

 

Kaikista viidennen luokan oppikirjoista kulttuuriin liittyvistä sisällöistä prosentu-

aalisesti sanastoon liittyviä sisältöjä oli 7,8% (ks. Kuvio 1). Kaikissa kuudennen 

luokan oppikirjoissa kulttuuriin liittyvistä aihekokonaisuuksista puolestaan 5,5% 

Kirja Prosentit 

Yippee! 5 21,5% 

What’s On? 5 16,2% 

Wow! 5 10,0% 

Yippee! 6 26,8% 

What’s On? 6 18,9% 

Wow! 6 18,0% 
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oli sanastoihin liittyviä (ks. Kuvio 2). Eri oppikirjoissa sanastoja esiteltiin epäta-

saisesti ja tässä kategoriassa variaatiot kirjasarjojen välillä olivatkin suurimmat. 

Yleisesti ottaen suuri variaatio prosentuaalisesti sanastoihin liittyvien kokonai-

suuksien määrässä johtunee siitä, että sanastoihin liittyvät sisällöt liitetään 

usein enemmän tehtäväkirjojen kuin tekstikirjojen sisältöihin. Taulukossa 12 on 

kuvattu kirjakohtaisesti sanaston määrää suhteessa muihin kulttuurin osa-

alueisiin.  

 

TAULUKKO 12. Sanasto, kirjakohtaiset osuudet 

 

Kirja Prosentit 

Yippee! 5 14,3% 

What’s On? 5 0,0% 

Wow! 5 12,0% 

Yippee! 6 6,0% 

What’s On? 6 0,0% 

Wow! 6 8,8% 

 

 

Kulttuurin osa-alueet jakautuivat oppikirjoissa eri tavoin. Jokaisen kulttuurin osa-

alueen ilmenemistä kirjakohtaisesti kuvaavat taulukot 7-12. Rakensin osa-

alueita kuvaavien taulukoiden lisäksi ympyrädiagrammit, joista voi nähdä oppi-

kirjakohtaisesti, miten kulttuurin osa-alueet jakautuvat prosentuaalisesti kussa-

kin aineistona olleessa oppikirjassa. Liitteet 2 ja 3 kuvaavat näitä kirjakohtaisia 

jakaumia kulttuurin osa-alueista.  

 

Kuviot 1 ja 2 kuvaavat kulttuurin osa-alueiden jakautumista keskimääräisesti 

kaikissa viidennen –ja kuudennen luokan oppikirjoissa. Kuten kuviosta 1 voi 

huomata, viidennen luokan oppikirjoissa Sosiaalinen kanssakäyminen, tavat ja 

tottumukset sekä käytänteet olivat eniten painotettuja osa-alueita. 
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KUVIO 1. Kulttuurin osa-alueiden jakautuminen kaikissa viidennen luokan oppi-

kirjoissa 

 

Kuviosta 2 voi puolestaan huomata, että  kuudennen luokan oppikirjoissa paino-

tettiin kulttuurin osa-alueista eniten tapoja ja tottumuksia, tietoja kohdemaasta 

sekä sosiaalista kanssakäymistä. 

 
KUVIO 2. Kulttuurin osa-alueiden jakautuminen kaikissa kuudennen luokan op-

pikirjoissa. 

 

Keskimääräisesti viidennen -ja kuudennen luokan oppikirjoissa tavat ja tottu-

mukset sekä sosiaalinen kanssakäyminen olivat kulttuurin osa-alueita, jotka 

olivat kolmen eniten painotetun osa-alueen joukossa. Tiedot kohdemaasta oli-

vat kuudennen luokan oppikirjoissa toiseksi eniten korostettu aihealue, mutta 

viidennen luokan oppikirjoissa keskimääräisesti se oli neljäntenä kaikista osa-

alueista. Käytänteet olivat puolestaan viidennen luokan kirjoissa kolmanneksi 

Tavat ja tottumukset 
21,1% 
Käytänteet 21,1% 

Instituutiot 9,4% 

Sosiaalinen 
kanssakäyminen 27,2% 
Tiedot kohdemaasta 
13,3% 
Sanasto 7,8% 

Tavat ja tottumukset 27,9% 

Käytänteet 18,3% 

Instituutiot 8,7% 

Sosiaalinen 
kanssakäyminen 18,7% 
Tiedot kohdemaasta 21% 

Sanasto 5,5% 
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eniten painotettu osa-alue  ja kuudennen luokan kirjoissa käytänteet olivat nel-

jäntenä kulttuurin osa-alueista. Niin viidennen kuin kuudennen luokan oppikir-

joissa instituutiot ja sanastot olivat vähiten painotettuja osa-alueita.  

 

6.3 Opetussuunnitelma ja oppikirjat 

 
Rakensin analyysirunkoon (Taulukko 2) Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteisiin 2004 ja 2014 liittyvän osion, johon merkitsin kirjakohtaisesti tavoit-

teiden toteutumisen kirjoista löytyvistä kulttuuriin liittyvistä sisällöistä. Ana-

lyysirungon sisältö muodostui niin englannin oppiaineen kuudennen luokan 

päättöarvioinnin tavoitteista, kuin 3-6-luokkien englannin oppiaineen ainekohtai-

sista tavoitteista, englannin oppiaineen tehtävistä luokilla 3-6, perusopetuksen 

arvopohjasta ja 3-6-luokkien laaja-alaisen osaamisen yleistavoitteista osiosta 

kulttuuri, osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu. Olen valinnut kulttuuriin liittyvien 

sisältöalueiden mukaan tähän tutkimukseen kulttuuriin liittyviä tavoitteita Perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteista 2004 ja 2014. Tämä osio tutkimuk-

sesta oli yllättävän haastava, sillä oppikirjojen sisällöissä ei ollut niin suuria vaih-

teluita kuin ennen tutkimuksen aloittamista olin ajatellut. Opetussuunnitelmien 

kulttuuriin liittyviä tavoitteita keräsin analyysirunkoon yhteensä yhdeksän. Olen 

eritellyt jokaisen analyysirungosta löytyvän tavoitteen, sekä analysoinut sitä, 

miten tavoite tuli aineistossa täytetyksi. Taulukko 13 kuvaa Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden 2004 ja 2014 kielenopetukseen ja kulttuuriin 

liittyvien tavoitteiden toteutumista.  
 
TAULUKKO 13. Opetussuunnitelman kielenopetukseen ja kulttuuriin liittyvien 

tavoitteiden toteutuminen oppikirjakohtaisesti 
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 Yip-

pee! 5 

What’s 

On? 5 

Wow! 

5 

Yippee! 

6 

What’s 

On? 6 

 Wow! 

6 

Oman ja kohdekielen kult-
tuurin keskeisimpien sisäl-
töjen, yhtäläisyyksien ja 
erojen tunteminen. (2004) 

X X X X X X 

Suvaitsevuuden ja kulttuu-
rienvälisen ymmärryksen 
edistäminen. (2004) 

X X X X X X 

Lähiympäristön ja maail-
man kielellisen ja kulttuuri-
sen runsauden sekä eng-
lannin asema globaalina 
kielenä huomioiminen. 
(2014) 

X X X X X X 

Suomalaisen ja eurooppa-
laisen kulttuuri-identiteetin 
olemuksen ymmärtäminen 
sekä oman kulttuuri-
identiteetin löytäminen. 
(2004) 

X X X X X X 

Motivoida oppilasta arvos-
tamaan omaa kieli- ja kult-
tuuritaustaansa sekä maa-
ilman kielellistä ja kulttuu-
rista moninaisuutta ja koh-
taamaan ihmisiä ilman 
arvottavia ennakko-
oletuksia (eri kielet, erilai-
set tavat käyttää englantia, 
kansallisuudet, sukupuo-
let, kulttuuriset tavat jne.) 
(2014) 

X X X X X X 

Ohjata oppilasta tunte-
maan ja arvostamaan kult-
tuuriperintöä ja osallistu-
maan uuden kulttuurin 
luomiseen. (2014) 

X X X X X X 

Valmiuksien kehittäminen 
kulttuurienväliseen vuoro-
vaikutukseen ja kansain-
välisyyteen.  (2004) 

X X X X X X 
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’’Oman ja kohdekielen kulttuurin keskeisimpien sisältöjen, yhtäläisyyksien ja 

erojen tunteminen.  

Tämä tavoite oli osa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 

englannin opetukseen liittyvien kulttuuritaitojen tavoitteita. Kaikki aineistokirjat 

esittelevät erilaisia kulttuureita ja maita. Esimerkiksi kaikissa viidennen luokan 

kirjoissa käsiteltiin Irlantia. Kirjat nostivat täysin samat asiat esille kohdemaasta. 

Kirjakohtaisesti oli eroavaisuuksia siinä, mitä kulttuurin osa-aluetta kohdemaas-

ta painotettiin. Kaikista maista kerrottiin perustietoja, kuten pääkaupunki, viralli-

set kielet ja väkiluku. Samalla myös esiteltiin esimerkiksi maihin liittyviä tapoja ja 

tottumuksia sekä kulttuuriperinteeseen tai instituutioihin liittyviä asioita. Kuten 

edellisestä luvusta kävi ilmi, kaikki keskeiset sisällöt vieraista kulttuureista tule-

vat esille oppikirjoissa. Opetuksen ja opettajan tehtäväksi jää kuitenkin oman ja 

kohdekielen kulttuurien vertailu, sillä kirjoista itsessään ei löydy kulttuureja ver-

tailevaa otetta, paitsi kirjasta Yippee! 5, jossa koko kirjan läpi kantaa sama tee-

ma; englantilaisen ja USA:laisen kulttuurin vertailu tekstikappaleiden ja tee-

masivujen muodossa. Kuudennen luokan oppikirjoissa tutustuttiin muiden koh-

demaiden lisäksi Suomeen, joka puolestaan voi mahdollisesti kannustaa 

enemmän oman ja vieraan kulttuurin vertailuun.  

Ohjata oppilasta kiinnit-
tämään huomiota kulttuu-
risten viestinnän 
käytänteiden tunnistami-
seen ja vuorovaikutuksen 
asianmukaisuuteen (2014) 

X X X X X X 

Sisältöjen valinnassa 
lähtökohtana oppilaiden 
jokapäiväinen elämänpiiri, 
kiinnostuksen kohteet se-
kä ajankohtaisuus, 
näkökulmana minä, me ja 
maailma. Valittaessa teks-
tejä ja aiheita otetaan 
huomioon englannin kielen 
levinneisyys ja asema glo-
baalin kommunikaation 
kielenä. (2014) 

X X X X X X 
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Suvaitsevuuden ja kulttuurienvälisen ymmärryksen edistäminen  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 arvopohjasta poimittu 

tavoite, suvaitsevaisuuden ja kulttuurienvälisen ymmärryksen edistäminen, oli 

hieman vaikea analysoitava, sillä en tässä tutkimuksessa tutkinut esimerkiksi 

oppilaiden käsityksiä muista kulttuureista. Tällaisen tutkimuskysymyksen avulla 

voisin vastata paremmin, toteutuiko edellä mainittu tavoite. Oppikirjojen sisältö-

jen perusteella voi kuitenkin todeta, että oppilaiden ymmärrys vierasta kohtaan 

varmasti kasvaa ja näin myös mahdolliset stereotypiat tai pelot vierasta kohtaan 

saavat näin erilaiset ja oikeammat mittasuhteet (Ks. Kaikkonen 2000b). Kun 

tutustutaan vieraisiin kulttuureihin ympäri maapalloa, voidaan huomata, että 

vaikka kulttuurit ovat erilaisia, esimerkiksi ei Suomalainen kulttuuri ole sen pa-

rempi kuin kulttuuri Australiassa tai Etelä-Afrikassa, vaikka ne ovat erilaisia. Täl-

laisen oppimisen myötä oppilaan suvaitsevaisuus muita kohtaan kasvaa, tai 

ainakin laittaa oppilaan pohtimaan omia käsityksiä ja ajatuksia muita kulttuureita 

kohtaan.  

 

Lähiympäristön ja maailman kielellisen ja kulttuurisen runsauden sekä englan-

nin asema globaalina kielenä huomioiminen.  

Tämä tavoite löytyi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014, eng-

lanninopetuksen tavoitteista vuosiluokille 3-6. Englannin oppikirjoissa ei keski-

tytty Suomeen tai meidän lähiympäristöömme. Kuudennen luokan oppikirjoissa 

Suomi oli yksi kohdemaista ja Suomeen tutustuttaessa opittiin muun muassa 

ilmastosta, luonnosta ja eläimistä sekä suomalaisille tutuista urheilulajeista ku-

ten pesäpallosta ja lumilautailusta. Suomen kulttuurisesta runsaudesta ei mai-

nittu yhdessäkään kirjassa, muutamassa mainittiin väestön valtakieliksi suomen 

lisäksi ruotsi. Oppikirjojen kautta oli mahdollista ymmärtää englannin asema 

globaalina kielenä, koska melkein kaikissa kirjoissa esitellyissä maissa englanti 

oli valtaväestön käyttämä kieli, lukuun ottamatta Suomea ja Sri Lankaa. Maail-

man kulttuurinen runsaus tuli oppikirjojen kautta esiin, sillä kirjat esittelivät hyvin 

laajan kirjon eri kulttuureita ympäri maailmaa. Lähiympäristön kielellisen ja kult-

tuurisen runsauden huomioiminen ei toteutunut täysin aineistossa, mutta koska 
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kyseessä oli englannin oppikirjat, oli ihan ymmärrettävää että Suomi tai muut 

pohjoismaat eivät ole pääosassa, vaan maat jossa englanti on valtaväestön 

äidinkieli tai yksi monista maassa käytettävistä pääkielistä.  

 

Suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin olemuksen ymmärtäminen 

sekä oman kulttuuri-identiteetin löytäminen.  

Osa tavoitteista oli poimittu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

yleistavoitteista, mikä on tärkeää, sillä ne koskevat kaikkia oppiaineita yhteises-

ti. Tämä tavoite, Suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin olemuk-

sen ymmärtäminen sekä oman kulttuuri-identiteetin löytäminen, oli osa Perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteita 2004. Yleistavoitteiden, kuten esi-

merkiksi tämän tutkiminen ja tulkitseminen englannin oppikirjoista oli kuitenkin 

haastavaa. Englannin oppikirjat eivät keskittyneet pelkästään Eurooppaan tai 

Suomeen, mutta ne olivat kuitenkin esillä kirjoissa, joten periaatteessa tämäkin 

kriteeri tuli täytetyksi aineistossa. En voinut kuitenkaan arvioida sitä, löytääkö 

oppilas omaa kulttuuri-identiteettiään englannin oppikirjojen kautta, mutta kirjo-

jen sisällöt varmasti laittavat oppilaan pohtimaan oman kulttuuriin ja vieraiden 

kulttuurien eroja. Tämä taas Kaikkosen (2001) mukaan johtaa kulttuurikuvan 

laajentumiseen, siten että kun oppilas on omaksunut tietoa vieraasta kulttuuris-

ta, samalla hänellä kasvaa ymmärrys omasta kielellisestä ja muusta kulttuuri-

sesta sosiaalistumisesta. (Kaikkonen 2001, 346.)  

 

Motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maail-

man kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvot-

tavia ennakko-oletuksia (eri kielet, erilaiset tavat käyttää englantia, kansallisuu-

det, sukupuolet, kulttuuriset tavat jne.) 

Tämä tavoite oli osa englannin opetuksen tavoitteita vuosiluokilla 3-6 Perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteita 2014. Kuten aikaisemmin mainitsin, op-

pikirjoissa esiteltiin laaja kirjo kulttuureita ja maita ympäri maapalloa ja melkein 

kaikki mantereet olivat myös edustettuna. Maailman kielellinen ja kulttuurinen 

moninaisuus oli siis melko hyvin edustettuna aineistossa. Länsimaisten kulttuu-

reiden lisäksi tutustuttiin esimerkiksi Afrikkaan ja Aasiaan. Oppilaan arvostusta 
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en voinut oppikirjojen perusteella mitata, mutta oppikirjojen sisällöt olivat hyvin 

motivoivia ja monipuolisia sekä alakouluikäiselle oppilaalle luultavasti mieluisia. 

Aiheina kirjoissa oli lapsia kiinnostavia aiheita sekä päähenkilöinä kirjoissa oli 

lapsia, joten lukijan on varmasti helpompi asettua toisen asemaan sekä samais-

tua heihin. Tämän kautta erilaisten ennakko-oletusten pois kitkeminen voi olla 

myös mahdollista. Oman kieli –ja kulttuuritaustan arvostaminen puolestaan liittyi 

siihen, että opitaan vieraista kulttuureista ja sitä kautta opitaan ymmärtämään ja 

arvostamaan myös kulttuuria, missä itse elää. Toisen kautta voidaan määritellä 

myös omaa minää pohtimalla eroja ja yhtäläisyyksiä muihin. Parhaimmassa 

tapauksessa toisen läsnäolo voi olla apuna monimuotoisuuden näkemisessä 

myös omassa itsessä (Dervin & keihäs 2013, 96-97).  

 

Ohjata oppilasta tuntemaan ja arvostamaan kulttuuriperintöä ja osallistumaan 

uuden kulttuurin luomiseen.  

Tämä tavoite oli osa laaja-alaista osaamista vuosiluokilla 3-6 ja sen osiosta kult-

tuuri, osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu. Jokaisessa oppikirjassa esiteltiin eri 

maiden kulttuuriperintöä, hieman erilaisin painotuksin. Tätä teemaa tarkastelin 

aikaisemmin jo pääluvussa kuusi, alaluvussa 6.2, osiossa Käytänteet. Oppikir-

joissa esiteltiin kulttuurien arkisten tapojen ja tottumusten lisäksi esimerkiksi 

perinteisiä juhlapyhiä, lauluja, tansseja, urheilulajeja sekä kansanperinteeseen 

liittyviä tarinoita. Aineisto ohjasi lukijaa tuntemaan vieraista kulttuureista siis 

myös perinteisempiä asioita arjen lisäksi. Uuden kulttuurin luomiseen oppikirjat 

eivät varsinaisesti kannustaneet, mutta laittavat lukijan luultavasti pohtimaan ja 

arvostamaan omaa kulttuuriperintöään vieraiden maiden kulttuuriperinnön li-

säksi.  

 

Valmiuksien kehittäminen kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen ja kansainväli-

syyteen.  

Ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuuristen viestinnän käytänteiden 

tunnistamiseen ja vuorovaikutuksen asianmukaisuuteen 

Nämä tavoitteet löytyivät Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

2004 aihekokonaisuudesta kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys sekä asiakir-
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jasta 2014 englannin kielen opetuksen tavoitteista alakategoriasta kehittyvä kie-

litaito ja taito toimia vuorovaikutustilanteissa. Laitoin nämä kaksi tavoitetta yh-

teen, koska molemmat koskevat vuorovaikutusta ja viestintää kulttuurien välillä. 

Oppikirjoista lukija saa mallia sosiaalisen vuorovaikutuksen tavoista sekä esi-

merkiksi mallin siitä, miten on sopivaa puhutella muita ihmisiä vieraalla kielellä. 

Kirjoissa päähahmot käyttivät yleisesti kohteliasta kieltä. Tätä aihetta käsittelin 

enemmän pääluvussa kuusi, alaluvussa 6.2, alaotsikolla sosiaalinen kanssa-

käyminen. Kaikissa kirjoissa tekstikappaleet olivat enimmäkseen dialogeja tai 

haastatteluita, joten erilaisten käytänteiden ja asianmukaisuuden huomioiminen 

tulee varmasti esille kirjan tekstejä lukiessa. Erilaisten käytänteiden ja asianmu-

kaisuuksien mukana oppilaan valmiudet kansainvälisyyteen ja kulttuurienväli-

seen vuorovaikutukseen kehittyvät ainakin teoriassa. On kuitenkin paljon opet-

tajasta kiinni, harjoitellaanko näitä taitoja  kuinka paljon muutenkin kuin kirjan 

kappaleiden lukemisen ja kuuntelemisen kautta. 

 

Sisältöjen valinnassa lähtökohtana oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiin-

nostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. 

Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys 

ja asema globaalin kommunikaation kielenä.  

Edellä mainitut tavoitteet  kuuluivat Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teiden 2014 englannin oppiaineen tavoitteiden yhteen keskeiseen sisältöaluee-

seen vuosiluokilla 3-6; kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutustilanteissa, 

taito tulkita tekstejä, sekä taito tuottaa tekstejä. Oppikirjojen aihealueet liittyivät 

arkeen ja esimerkiksi päähenkilöiden harrastuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin. 

Oppilaalle on mahdollisesti mielenkiintoisempaa tutustua kohdemaihin siten, 

että omanikäinen lapsi kertoo kotimaastaan asioita, jotka voivat kiinnostaa sa-

man ikäistä kirjan lukijaa, kuin esimerkiksi pelkän tietotekstin kautta. Kaikki tut-

kimani oppikirjat kannustivat lukijaa tähän tavoitteeseen monipuolisen sisällön 

ja kulttuurisen moninaisuuden kautta. Teksteissä käsiteltiin myös ajankohtaisia 

aiheita, kuten teknologiaa ja kohdemaista annettiin ajanmukaista tietoa. Eng-

lannin roolia globaalina kielenä ei sinällään korostettu, mutta kulttuuriin liittyvillä 

teemasivustoilla usein mainittiin kohdemaassa käytettävät kielet ja melkein kai-
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kissa kirjoissa käsitellyistä kohdemaista englanti oli joko ainoa tai yksi useista 

valtaväestön kielistä. Teksteihin perehtyessä englannin globaalia roolia on kui-

tenkin mahdoton täysin ohittaa, koska se mainitaan valtaväestön kieleksi kai-

kissa muissa kohdemaissa paitsi Sri Lankassa ja Suomessa.   

 

Aineistossa tuli esiin analyysirunkoon poimimani Perusopetuksen opetussuun-

nitelmien perusteiden 2004 ja 2014 tavoitteet. Se, että asiakirjan kulttuuriin liit-

tyvät tavoitteet tulivat esille aineistossa viestii siitä, että oppikirjojen tekijät ovat 

tietoisia myös opetussuunnitelman tavoitteista sekä tulevista opetussuunnitel-

man muutoksista. Suomalaiset oppikirjat ovat laadukkaita sekä ulkoisesti että 

sisällöllisestikin. Nykyään oppikirjat ovat opettajille tärkeitä niin opetusmateriaa-

lina kuin jaksojen suunnittelun kannalta (ks. Heinonen 2005), joten on huojenta-

vaa huomata että oppikirjat ovat myös ajan tasalla opetussuunnitelmasta ja sen 

muutoksista. Taulukosta yhdeksän voi nähdä oppikirjoittain, miten Perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 ja 2014 tavoitteet tulevat täytetyksi 

kirjoissa.  

 

Ongelmaksi koitui tässä osassa tutkimusta, että joissain tavoitteissa oli useampi 

osa, kuten ”Suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin olemuksen 

ymmärtäminen sekä oman kulttuuri-identiteetin löytäminen”. Esimerkiksi jois-

sain oppikirjoissa kävi niin, että tavoitelauseen ensimmäinen osa toteutui täysin 

ja toinen osa vain osittain. Joidenkin kirjojen kohdalla saattoi puolestaan olla 

vaikea arvioida koko tavoitteen tai sen osien toteutumista, koska tavoite oli sel-

lainen, jota ei pystynyt oppikirjojen sisällön kautta mittaamaan. Jos kirjassa ta-

voite oli suurimmilta osin toteutunut, merkitsin rastin ruutuun taulukkoon 9. 

Vaikka Suomessa oppikirjoja ei tarvitse nykyään tarkistuttaa missään (ks. Häk-

kinen, 2002) ovat Suomessa tehdyt oppikirjat laadukkaita ja ajanmukaisia. Pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 ja 2014 tavoitteet tulivat 

täytetyksi oppikirjoissa, toisissa enemmän kuin toisissa, mutta kaiken kaikkiaan 

aineistossa täyttyivät asiakirjojen tavoitteet. 
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7. Johtopäätökset 

 

 

Tässä tutkimuksessa aineistona oli A1-kielen, englannin viidennen –ja kuuden-

nen luokan oppilaille tarkoitetut  tekstikirjat.  Analyysin kohteena olivat kirjojen 

tekstikappaleet. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kulttuurit tulevat 

esiin näissä oppikirjoissa. Aineiston avulla selvitin, mitä kulttuurin osa-alueita 

oppikirjoissa käsitellään ja miten Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teet 2004 ja 2014 toteutuvat kirjojen sisällöissä. Tein tutkimuksen teorialähtöi-

senä sisällönanalyysinä, joten ennen varsinaista analyysin aloittamista rakensin 

analyysirungon kulttuurin määritelmän, opetussuunnitelman tavoitteiden sekä 

kirjoissa esitettyjen maiden pohjalta. Tässä luvussa pohdin tutkimuksen tuloksia 

lähdekirjallisuuteen peilaten sekä teen katsauksen vielä tutkimuksen tuloksiin.  

 

Aineistossa oli esitettynä yhteensä 21 eri maata viideltä eri mantereelta. Mel-

kein kaikki kirjoissa esitetyt maat olivat maita, joissa englanti oli ainoa tai yksi 

monista valtaväestön käyttämistä kielistä. Aineistossa esiteltiin erilaisia kulttuu-

reita ympäri maailmaa ja kulttuurin osa-alueet jakautuivat eri tavoin eri oppikir-

joissa (ks. Liitteet 2 ja 3). Olen tässä tutkimuksessa käyttänyt määrällisiä ele-

menttejä aineiston analyysin ja tutkimustulosten esittämisen apuna. Mielenkiin-

toista oli huomata, kuinka tekemäni määritelmä kulttuurista ja sen osa-alueista 

tuli myös esille Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteissa. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 ja 2014 tavoitteissa tuli 

esille analyysirungosta tutut, sosiaalinen kanssakäyminen, käytänteet, tavat ja 

tottumukset sekä tietoja kohdemaasta. Asiakirjoissa kulttuuriin liittyvät tavoitteet 

toteutuivat kaikissa aineistona olleissa kirjoissa hieman erilaisin painotuksin.  

 

Tässä teorialähtöisessä tutkimuksessa määrittelin kulttuurin ihmisryhmien yhtei-

sinä käytäntöinä, tapoina ja tottumuksina, instituutioina sekä jokapäiväisenä 

sosiaalisena kanssakäymisenä. Kulttuuriin liittyviä sisältöjä oli oppikirjoissa vaih-

televasti noin viidestäkymmenestä prosentista jopa yli kahdeksaankymmeneen 

prosenttiin (ks. Liitteet 4 ja 5). Kulttuurin osa-alueita esiintyi vaihtelevasti eri op-
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pikirjoissa (ks. Liitteet 2 ja 3). Kirjoissa painotettiin vieraisiin kulttuureihin tutus-

tumista sekä oppilaan kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämistä. Viidennen 

luokan oppikirjat tutustuttavat lukijan Ison-Britannian eri osiin; Englantiin, Skot-

lantiin, Walesiin, Irlantiin ja Pohjois-Irlantiin. Kirjoissa tutustutaan myös USA:han 

ja Kanadaan (Taulukko 5). Kuudennen luokan kirjoissa eri maita esitellään vielä 

runsaammin ja  kohdemaina ovat esimerkiksi Australia, Etelä-Afrikka, Suomi, 

Uusi-Seelanti sekä Intia. Taulukosta 6 voi nähdä tarkemmin kirjakohtaiset ja-

kautumat kohdemaista kuudennen luokan oppikirjoissa. Pienissä maissa, kuten 

Suomessa, oppikirjat peilaavatkin enemmän muuta maailmaa, kuin väkiluvul-

taan ja pinta-alaltaan suurten maiden oppikirjat (Lappalainen 1992. 172).  

 

Useimmiten englannin kielen opetuksessa kieli liitetään brittiläisen ja amerikka-

laisen (USA:n) kulttuurin ja niiden ilmenemismuotoihin, kun puolestaan esimer-

kiksi Australialle ja Kanadalle annetaan melko vähän huomiota, vaikka näissä-

kin maissa englanti on valtaväestön kieli (Mauranen 2009, 295). Aineistossa oli 

huomattavissa jakoa edellä mainitun mukaan, sillä viidennen luokan oppikirjojen 

sisältö pohjautui Iso-Britanniaan ja USA:han, mutta yhdessä kirjassa tutustuttiin 

myös Kanadaan. Kuudennen luokan kirjoissa kohdemaiden kirjo oli puolestaan 

laajempi, kuten taulukosta 6 voi nähdä. Kirjoissa tutustutaan siis muihinkin mai-

hin, joissa englanti on valtaväestön kieli, eikä pelkästään Iso-Britanniaan tai 

USA:han. Vaikka oppikirjoissa on esiteltynä eri maita, ovat Iso-Britannia sekä 

USA esillä kaikissa kirjoissa. Tällainen puolestaan vahvistaa Maurasen esittä-

mää mielikuvaa englannin kielen yhdistämisestä enimmäkseen brittiläiseen ja 

amerikkalaiseen kulttuuriin.  

 

Samoin kuten Paigen, Jorstadin, Siayan, Kleinin & Colbyn (2003) tutkimukses-

sa selvisi, opetuksessa käytettävä kirjallisuus määritteli kulttuurin hyvin fakta-

pohjaisesti ja kulttuuri liitettiin enemmän arkipäiväisiin asioihin, kuten ruokakult-

tuuri ja vaatteet kuin abstrakteihin asioihin, kuten arvoihin tai uskomuksiin. Mai-

jalan (2011) tutkimuksen mukaan oppikirjat ohjaavat lukijaa kulttuurisissa ko-

kemuksissa sekä herkistetään huomaamaan vieraasta kulttuurista joitain tiettyjä 

erityispiirteitä. Sirpaleinen faktatieto vieraasta kulttuurista on vieläkin pääosassa 
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oppikirjoissa (Maijala 2011, 86.)   Aineistossani perehdyttiin kuitenkin ruokakult-

tuurin ja vaatetuksen lisäksi myös erilaisiin juhlapyhiin sekä kansantarinoihin, 

jotka taas toivat esiin maiden erilaisia kulttuuriperinteeseen liittyviä käytänteitä. 

Tämä puolestaan luo pohjaa syvemmälle ymmärrykselle vieraasta kulttuurista. 

Aineistossa oli kuitenkin myös sirpaleista faktatietoa kohdemaista varsinkin kult-

tuuriin liittyvillä teemasivustoilla. Oppikirjat eivät kerro kohdemaiden kulttuurista 

kaikkea, eivätkä ne voikaan. Kohdemaista nostetaan samoja asioita ja ilmiöitä 

esiin, tasavertaisuuden vuoksi, mutta kulttuureista painotetaan kohdemaalle 

tyypillisiä asioita. Esimerkiksi Kanadasta puhuttaessa jääkiekko tai muut talviur-

heilulajit nousivat esiin tai Australiaa käsittelevät kappaleet viittasivat esimerkik-

si Aboriginaaleihin tai lämpimään ilmastoon. Joku voisi sanoa, että oppikirjat 

keskittyvät vain stereotyyppisiin kuvauksiin kohdemaista sekä niiden edustajis-

ta. Opetuksen näkökulmasta stereotypioita voidaan tarkastella oppijan stereo-

tyyppisinä käsityksinä kohdemaan kulttuurista ja sen edustajista, mutta myös 

kohdekulttuurissa ilmenevinä käyttäytymisen, puheviestinnän sekä ajattelun 

stereotypioina, jotka oppijan tulee omaksua (Kynkäänniemi 2000, 208).  

 

Kysymyksessä on kuitenkin alakoulun oppikirjat, joten tulee pitää mielessä, että 

kirjojen sisällöt tulee myös olla lukijoille sopivia. Tässä tapauksessa stereotypiat 

ovat positiivisia piirteitä kohdemaan kulttuurista, joiden sisäistäminen on edelly-

tyksenä kulttuurienväliselle ymmärrykselle. Tekstejä analysoidessani pidin mie-

lessä tekstien kohderyhmän, ja arvioin sisältöjen sopivuutta tämän mukaan (ks. 

Krippendorff 2013, 357). Kuten Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteis-

sa 2004 ja 2014 tulee esiin, opetuksen sisältö tulee olla liitettynä oppilaan joka-

päiväiseen elämänpiiriin ja kiinnostuksen kohteisiin. Vieraan kielen ja kulttuurin 

oppiminen on kuitenkin prosessi, johon tarvitaan kulttuurin perustietoja, taitoja 

ja asenteita, jotka ovat tarvittavia vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa 

muiden kulttuurien edustajien kanssa. (Paige, Jorstad, Siaya, Klein, & Colby 

2003, 177.) Oppikirjat tarjoavat lukijalle tällaisia perustietoja ja taitoja sekä 

asenteita. Muun opetuksen vastuulle jää se, miten oppilaat pääsevät käyttä-

mään opittuja tietoja ja taitoja käytännössä. 
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Nykyisessä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 on määritel-

ty yhteisiä aihekokonaisuuksia. Nämä tavoitteet heijastelevat myös yhteiskun-

tamme erilaisia muutostrendejä: globalisaatiota, monikulttuuristumista, median 

merkityksen kasvamista, yrittäjyyden tärkeydestä ja teknologisesta kehitykses-

tä. Tällaisia oppiaineiden yhteisiä aihekokonaisuuksia ovat esimerkiksi kulttuuri-

identiteetti ja kansainvälisyys, osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys, viestintä ja 

mediataito sekä ihminen ja teknologia. Monet näistä aihekokonaisuuksista liitty-

vät läheisesti sekä vieraiden kielten  että äidinkielen opetukseen. (Kauppinen, 

Saario ym. 2008, 204-205.) Edellä mainituista aihekokonaisuuksista kulttuuri-

identiteetti ja kansainvälisyys tuli esille myös tässä tutkimuksessa. Opetussuun-

nitelman tavoitteista esimerkiksi ”Valmiuksien kehittäminen kulttuurienväliseen 

vuorovaikutukseen ja kansainvälisyyteen”  sekä opetuksen yleistavoitteista löy-

tyvä ”Suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin olemuksen ymmär-

täminen sekä oman kulttuuri-identiteetin löytäminen.” olivat osa analyysirun-

koani opetussuunnitelman tavoitteiden ja oppikirjojen sisältöjen analyysissä. 

Analyysirunkoon poimimani Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

2004 ja 2014 kulttuuriin liittyvät tavoitteet toteutuivat kaikissa analysoimissani 

oppikirjoissa (ks. Taulukko 13). Tämä puolestaan viestii siitä, että oppikirjojen 

tekijät ja kustantajat ovat perillä opetussuunnitelmasta sekä sen uudistuksista.  

 

Tämän tutkimuksen perusteella voi sanoa, että aineistona olleet kirjasarjat ovat 

laadukkaita sekä luotettavia. Kirjoissa sisällöt ovat sidottu oppilaan ajatusmaa-

ilmaan ja elämänpiiriin. Lukijan kiinnostuksen kohteet, sekä aiheiden ajankoh-

taisuus on myös otettu huomioon. Nämä oppikirjojen sisältöihin liittyvät tavoit-

teet löytyvät Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014.  Englannin 

oppikirjat sekä opetussuunnitelma ovat sidoksissa toisiinsa, eikä oppikirjoja ole 

rakennettu sisällöllisesti täysin sattumanvaraisesti. Häkkisen (2002) mukaan 

oppikirjojen kehitys onkin myötäillyt koulutusjärjestelmän ja opetussuunnitelmi-

en kehitystä. Aikojen muuttuminen näkyy kirjojen sisällössä ja ulkoasussa, vaik-

ka opetuksen perussisältö onkin jokseenkin pysynyt samana. (Häkkinen 2002, 

75.) 
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 on keskeisin vaikuttaja 

nykyisten oppikirjojen sisältöihin ja periaatteessa oppikirjat ovat opetussuunni-

telman sovellusta käytäntöön. Kustantamojen tehtävänä on puolestaan uusia 

oppikirjojen sisältöjä opetussuunnitelmien uudistusten mukaan. Näin opetus-

suunnitelmien painotukset ja ideat välittyvät myös käytännön opetustyöhön. 

(Kauppinen, Saario, ym. 2008, 204.) Suomalaisissa opetussuunnitelmissa kie-

lenopetuksen tavoitteet kytketään kohdemaan puhujien kanssa käytäviin kes-

kusteluihin, heidän oletettuun kulttuuritietoonsa, tapoihinsa ja mieltymyksiinsä. 

Kulttuuri liitetään usein kansallisuuteen. (Mauranen 2009, 295.; Kramsch 2006, 

20.) Aineistona olleissa oppikirjoissa keskustelut, kulttuuritietoisuus, mieltymyk-

set sekä tavat tulivat myös esille kulttuurin osa-alueissa. Kulttuuriin liittyviä sisäl-

töjä painotettiin sivumäärällisesti muita sisältöjä enemmän, joka oli tämän tutki-

muksen kannalta positiivinen tieto. Kulttuurisisältöjen opetus ei siis ole miten-

kään uutta vieraan kielen opetuksessa (Peterson & Coltrane 2003, 5).  

 

Kirjoissa keskityttiin kulttuuriin liittyviin sisältöihin hieman eri tavoin ja kaikissa 

kuudennen luokan kirjoissa kulttuuriin liittyviä sisältöjä sivumäärällisesti yhteen-

sä oli enemmän kuin viidennen luokan oppikirjoissa. Kirjakohtaisesti variaatiota 

oli enemmän kuin vuosiluokkien välillä. Liitteissä neljä ja viisi on kuvattu oppikir-

jakohtaisesti, kuinka paljon kirjassa on keskimääräisesti kulttuuriin liittyviä sisäl-

töjä. Kuvioissa 3 ja 4 on esitetty kulttuurin ilmenemistä viidennen –ja kuudennen 

luokan oppikirjoissa keskimääräisesti. Kuten kuviosta 3 voi nähdä, kaikissa vii-

dennen luokan oppikirjoissa kulttuuriin liittyviä sisältöjä oli 61,7% ja muita sisäl-

töjä 38,3%. Tämän tutkimuksen kannalta oli positiivista huomata, kuinka paljon 

oppikirjojen tekstit sisälsivät kulttuuriin liittyviä aihepiirejä. 

  

Kulttuuri 61,7% 

Muu 38,3% 
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KUVIO 3. Kulttuurin määrä sivumäärän mukaan kaikissa viidennen luokan op-

pikirjoissa 

 

Kuviosta neljä voi huomata, että kaikissa kuudennen luokan oppikirjoissa kult-

tuuriin liittyviä sisältöjä oli jopa 69,5%. Muihin aihepiireihin liittyviä sisältöjä oli 

puolestaan 30,5%. Kulttuuriin liittyviä aihepiirejä oli kuudennen luokan oppikir-

joissa siis reilusti yli puolet, joka on tämän tutkimuksen kannalta erittäin positii-

vinen tieto.  

	  
KUVIO 4. Kulttuurin määrä sivumäärän mukaan kaikissa kuudennen luokan 

oppikirjoissa 

 

Oppikirjojen kuva kulttuurienvälisyydestä on muuttunut paljon 1980-luvulta 

2000-luvulle. Tämä kehityksen voidaan nähdä  vastaavan myös Suomalaisen 

yhteiskunnan kehitystä yleisesti. Opetussuunnitelmien kulttuurienvälisyysretorii-

kan takaa voi kuitenkin huomata asenteita, joissa korostetaan kulttuurienvälisiä 

pysyviä eroja. Eksoottiset kuvat kaukaisista toisista elävät näin yhä 2000-luvun 

alun oppikirjojen kuvituksessa. (Dervin & Keihäs 2013, 54.) Aineistoni koostui 

kirjojen uusista painoksista, ja nämä kirjat oli painettu vuosina 2010-2014. Kult-

tuurin osa-alueista viidennen luokan oppikirjoissa (ks. Liite 2) sisällöllisesti eni-

ten oli sosiaalista kanssakäymistä, tapoja ja tottumuksia sekä käytänteitä. Kuu-

dennen luokan oppikirjoissa (ks. Liite 3) sisällöissä painotettiin tapoja ja tottu-

muksia, tietoja kohdemaasta sekä käytänteitä. Vaikka kirjoissa esitellään eri 

kulttuureita ympäri maailmaa, ei kirjojen tekstikappaleissa kuitenkaan painoteta 

erilaisuutta tai vertailla kohdemaita tai kulttuureita. Vertaileva ote jää lukijalle 

itselleen tai sitten opettajan harkinnan varaan. Vaikka Perusopetuksen opetus-

Kulttuuri 69,5% 

Muu 30,5% 
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suunnitelman perusteissa 2004 mainitaan tavoitteeksi esimerkiksi kulttuurienvä-

listen sisältöjen, yhtäläisyyksien ja erojen ymmärtäminen (Opetushallitus 2004, 

138-139), ei eroavaisuudet tai niiden pysyvyys ole kuitenkaan välttämättä nega-

tiivinen asia. Kaikkosen (2001) mukaan kulttuurikuvan laajentumisen prosessi 

käyttää perustanaan vierasta kieltä ja kulttuuria, jotta oppija ymmärtäisi vielä 

paremmin omaa äidinkieltään ja kulttuuriaan. Kun pohdittu ja omaksuttu tieto 

vieraasta kasvaa, ymmärrys omasta kielellisestä ja muusta kulttuurisesta sosi-

aalistumisesta kasvaa samalla. Kulttuurikuvan laajentumiseen tähtäävä vieraan 

kielen opetus rakentaa siltaa tutusta vieraaseen ja kyse on molemminpuolises-

ta, rikastuttavasta prosessista. (Kaikkonen 2001, 346.) 

 

Se, että oppilas ymmärtää erilaisuutta tai kulttuurienvälisiä eroja, kehittää hänen 

kulttuurista identiteettiään. Suomalainen yhteiskunta on monikulttuuristunut 

2000-luvun alusta ja muuttoliikenne muista maista Suomeen on lisääntynyt (ks. 

Tilastokeskus 2013). Vaikka kirjoissa ei painoteta Suomen monikulttuurisuutta, 

esittelevät ne muita, lukijalle mahdollisesti vieraita kulttuureita laaja-alaisesti ja 

näin voi helpottaa monikulttuurisuuden kohtaamista arkielämässä. Tämä näkyy 

uusissa oppikirjoissa, jotka ovat sidoksissa kirjoittamisajankohtansa kontekstiin 

(Dervin & Keihäs 2013, 54). Oppikirjoissa keskitytään siihen, että vaikka lapset 

ympäri maailmaa elävät erilaisissa kulttuureissa ja olosuhteissa, ovat kaikki silti 

samanarvoisia. Kirjoissa ei arvoteta kulttuureita paremmuusjärjestykseen.  

 

Pantzarin (2009) mukaan oppilaiden erilaisuus esitetään koulujen kasvatuskäy-

tännöissä usein liian vähäisin muuttujin. Esimerkiksi maahanmuuttajataustaisis-

ta oppilaista puhutaan kielen, etnisyyden tai kulttuurin kautta. Väistämättä sa-

malla tuotetaan se, mitä yleisesti pidetään tavanomaisena, hyväksyttävänä tai 

normaalina. Se, millaisena he haluaisivat tulla nähdyiksi eri tilanteissa tai millai-

sena he itsensä näkevät, ei välttämättä pääse esille. Jotta erilaisuutta ymmär-

rettäisiin paremmin, vaaditaan samalla myös vallitsevien erilaisuuden nimeämi-

sen ehtojen ja valtakulttuurin kriittistä tarkastelua. (Pantzar 2009, 105.) Tällaista 

kriittistä tarkastelua pitää tehdä enemmän, jotta oppilaille kasvaa ymmärrys sii-

tä, että vaikka oppikirjoissa kerrotaan tiettyjä asioita vieraista kulttuureista, ei 
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kirjassa kerrota kuitenkaan kaikkea. Joskus olisikin hyvä pysähtyä pohtimaan, 

mitä muuta kirjan kohdemaista tiedetään, tai hankkia lisätietoja muista luotetta-

vista lähteistä.  

 

Oppikirjoja voidaan tarkastella oppimisen ja vaikuttamisen välineenä ja nämä 

tekijät voidaan jakaa kolmeen eri osaan: sisältö, pedagogiset näkökohdat ja 

luotettavuus. (Häkkinen 2002, 81.) Oppikirjan tekijä ei voi kuitenkaan panostaa 

vapaasti kaikkiin edellä mainittuihin osa-alueisiin, koska resurssit ja aika ovat  

rajalliset kirjan tekijällä, opettajalla ja oppilaalla. Oppikirjalle tyypillistä onkin, että 

siinä käsiteltävien asioiden kirjo on laaja. (Häkkinen 2002, 85.) Aineistossa oli 

hyvin laajasti käsiteltävänä eri maita ja kulttuureita. Kirjoissa esitetyt tiedot olivat 

ajankohtaisia ja virheettömiä. Tämä puolestaan on tärkeää, sillä yksi oppikirjo-

jen keskeisimmistä tavoitteista on uuden tiedon välittäminen lukijalle. (Häkkinen 

2002, 81). Häkkisen (2002) mukaan hyvä oppikirja ei kuitenkaan tee sen luki-

jasta passiivista vastaanottajaa, vaan se saa hänet arvioimaan, miettimään ja 

kokeilemaan esitettyjen menettelytapojen ja väitteiden käyttökelpoisuutta ja pä-

tevyyttä (Häkkinen 2002, 84). Kirjojen sisällöt ja aihealueet olivat liitettyinä lap-

sen maailmaan, mikä oli yksi opetussuunnitelman tavoitteista. Omakohtaisten 

kokemusten ja tietämyksen kautta kirjojen lukijat voivat myös arvioida sisältöjen 

käyttökelpoisuutta ja pätevyyttä. Valitettavan harvoin kuitenkin oppilaat arvioivat 

käyttämiään oppikirjoja ilman esimerkiksi opettajan kehotusta. Jos kirjojen koh-

delukijat, eli oppilaat arvioisivat oppikirjoja, niiden sisältöjä voitaisiin rakentaa 

vielä enemmän oppilasta kiinnostavammaksi, vaikka jo nyt oppikirjoissa on joh-

donmukaisia ja monipuolisia kokonaisuuksia. Kehittämistyö ei ole ikinä huono 

asia.  

 

Opettajan kannalta oppikirjalla on myös suuri merkitys, vaikka oppikirjan varsi-

nainen kohderyhmä onkin oppilaat. Useimmat opettajat käyttävät opetusmateri-

aalin keskeisenä osana oppikirjoja, vaikka oppikirjojen pakollista käyttöä ei mis-

sään manitakkaan. Oppikirjat helpottavat opettajan työtä, koska kirjan tekijät 

ovat rakentaneet valmiiksi opetuksen rungon, arvioineet, valikoineet ja tarkas-

taneet kirjoissa esitetyt asiat ja pitäneet huolen siitä, että kaikki olennainen on 
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otettu mukaan. Tällaisen tuen käyttämättä jättäminen olisi tuhlausta. (Häkkinen 

2002, 86.) Opettajan tehtävänä onkin oppilasaineksen mukaan yhdistellä oppi-

kirjojen lisäksi muita materiaaleja opetukseensa. 
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8. Pohdinta 

 

Oppikirja on yksi vieraan kielen opettajan ja oppilaan tärkeimmistä apuvälineis-

tä. Ilman oppikirjaa ei kovin moni tunnusta selviytyvänsä, mutta toisaalta useat 

kokevat ne välillä turhauttaviksi tai jopa kahlitseviksi opetuksen kannalta. Tämä 

kaksijakoisuus on voinut olla innoituksena moniin oppikirjoista tehtyihin tutki-

muksiin. Useimmiten oppikirjatutkimukset pohjautuvat käsitykseen, jonka mu-

kaan oppikirjalla on paljon vaikutusta opetukseen ja kirjojen käyttäjiin niin teksti-

nä kuin opetusvälineenä. (Lähdesmäki 2004, 271.) Tässä tutkimuksessa sa-

mainen käsitys on myös toiminut kimmokkeena. Opettajat pohjaavat  paljon 

opetustaan ja sen suunnittelua oppikirjoihin (Ks. Heinonen 2005), joten oli mie-

lenkiintoista tutkia, millaista kulttuureihin liittyvää tietoa oppikirjat nykyään sisäl-

tävät. Oppikirjalla voi olla vaikutuksia siihen, millaisia asenteita, arvoja, tietoja ja 

taitoja lukijat omaksuvat (Lähdesmäki 2004, 271). Kielten oppikirjoilla on vahva 

menekki myös tulevaisuudessa englannin kielen vahvan aseman vuoksi (Lap-

palainen 1992, 169).  

 

Oppikirja tarjoaa kuitenkin vain pienen kurkistusaukon koulun arkeen ja todelli-

suuteen. Kirjoja analysoimalla ei voi päätellä sitä, mitä luokkahuoneissa oikeasti 

tapahtuu. Oppikirjojen sisältämät ideat muuttuvat käytännöksi vasta sitten kun 

niitä käytetään koulun arjessa. Oppikirjoja voidaan soveltaa käyttöön kuitenkin 

hyvin eri tavoin ja tämä taas on opettajan harkinnan varassa. (Kauppinen, Saa-

rio ym. 2008, 206.) Vaikka oppikirjat ovat yksi tärkeä osa opetuksen sisällön 

kannalta, voivat ne olla myös punainen lanka opintien eri vaiheiden väillä. Opet-

tajat vaihtuvat ja oppilaat vaihtavat koulua. Oppikirjasarja voi olla se ratkaiseva 

tekijä, joka yhdistää eri vaiheet tasapainoiseksi kokonaisuudeksi. (Häkkinen 

2002, 88.) Oppikirjalla voi siis olla kauaskantoisempi merkitys. 

 
Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuskysymykset liittyvät aineiston laatuun, 

aineiston analyysiin, tulosten esittämiseen ja tutkijaan. Aineiston keruussa han-

kittu tieto on riippuvaista siitä, miten tutkija on tavoittanut tutkittavan ilmiön. Si-

sällönanalyysissä luottavuuskysymysten lisäksi haasteena on se, miten tutkija 
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onnistuu aineiston pelkistämisessä. Pelkistetyn aineiston tulee kuvata mahdolli-

simman luotettavasti tutkittavaa ilmiötä. Tutkijan täytyy pystyä osoittamaan luo-

tettavasti aineiston ja tulosten välinen yhteys. (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 

2003, 36.) Tässä tutkimuksessa aineistona olivat englannin oppikirjat ja niiden 

tekstikappaleet. Pelkistämisen jälkeen aineistoksi tiivistyi analyysirungon avulla 

vain kulttuuriin liittyvät ajatuskokonaisuudet tekstikirjoista. Näiden ajatuskoko-

naisuuksien kautta olen pyrkinyt kuvaamaan kulttuurien ilmenemistä alakoulun 

englannin oppikirjoissa. Erittelin tutkimuksen tulokset johdonmukaisesti siten, 

että aineisto kuvasi tutkittavaa ilmiötä, eli kulttuurin ilmenemistä oppikirjoissa. 

Olen tutkimuksessa käyttänyt deduktiivista päättelyä (ks. Tuomi & Sarajärvi 

2012, 100). Tämä päättelyn logiikka kantaa analyysin läpi, sillä analyysi kulkee 

yleisestä yksittäiseen ja analyysi pohjautuu teoriaan, eli kulttuurin määritelmään 

sekä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin  2004 ja 2014. 

 

Olen tutkimuksessa noudattanut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) 

ohjeita hyvistä tieteellisestä käytännöistä. Olen selostanut rehellisesti tutkimuk-

sen eri vaiheet sekä ollut yleisesti huolellinen ja tarkka aineiston analysoimises-

sa ja tulosten esittämisessä sekä niiden arvioinnissa. Tieteellisen tutkimuksen 

kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tutkimus-,  tiedonhankinta- ja arviointi-

menetelmiä on sovellettu tässä tutkimuksessa. Olen myös ottanut huomioon 

muiden tutkijoiden työt ja saavutukset sekä käyttänyt asianmukaista viittaustek-

niikkaa. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) Tutkimuksen kulku sekä 

tutkimuksessa käytetyt metodit ovat siis selostettu myös siten, että lukija pystyy 

itse arvioimaan niiden riittävyyden tai riittämättömyyden. Myös se, onko tutki-

mus niin sanotusti järkevä tai paikkaansa pitävä ovat lukijan pääteltävissä. Te-

kemäni valinnat ovat nähtävillä sekä perusteltuna. (Marshall & Rossman 2006, 

205.) Laadulliseen analyysin perustuvassa tutkimuksessa tutkimuksen kulku 

tulee selvittää tarkasti, jolloin lukija voi arvioida tutkimuksen etenemistä vaihe 

vaiheelta (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1995, 165). Olen tutkimukses-

sani pyrkinyt noudattamaan edellä mainittuja ohjeita tutkimukseni kulun aikana 

luotettavuuden lisäämiseksi. Lukija voi itse tehdä edellä mainitut päätelmät ai-

neiston analyysistä sekä sen vaiheista.  
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Aineisto tässä tutkimuksessa oli oppikirjoja, jotka ovat siis kaikille julkisia. Näin 

esimerkiksi aineiston henkilökohtaisuus tai aiheen herkkyys ei ollut tutkimuk-

sessani ongelma. Luotettavuuden lisäämiseksi ja ennakkokäsitysten minimoi-

miseksi tutkittavat oppikirjat olivat minulle vain nimellisesti tuttuja. En siis ennen 

tutkimuksen aloittamista tuntenut niitä sisällöllisesti. 

 

Käyttämäni lähdekirjallisuus oli ajankohtaista sekä monipuolista. Käytin läh-

teinäni niin suomalaisia kuin ulkomaistakin lähdekirjallisuutta ja tutkimuksia. 

Näin näkökulmat esimerkiksi kulttuurienväliseen oppimiseen, oppikirjatutkimuk-

seen sekä kulttuuriin itsessään olivat monipuoliset. Olen käyttänyt englanninkie-

listä lähdekirjallisuutta, joka toi kuitenkin myös omat haasteensa. Kääntäminen 

vieraalta kieleltä omalle äidinkielelle voi osittain olla tutkimuksessa ongelmana, 

sillä lukijana voin tulkita tekstiä myös mahdollisesti väärin (Marshall & Rossman 

2006, 111). Olen kuitenkin teksteihin perehtyessäni ottanut huomioon tekstien 

kontekstit sekä olen aikaisemminkin perehtynyt englanninkielisiin tieteellisiin 

teksteihin. 

 

Jatkotutkimuksen aiheiksi ehdotan kulttuurin ilmenemistä muissa kielten oppikir-

joissa. Tutkimukseen voisi sisällyttää mukaan myös tehtäväkirjat, jolloin aineisto 

olisi laajempi. Myös empiiristä tutkimusta voisi toteuttaa siten, että tutkimuksen 

kohteena olisi esimerkiksi oppilaiden käsitykset hyvistä oppimateriaaleista tai 

miten oppilaiden käsitykset vieraista kulttuureista muuttuvat oppikirjojen käytön 

myötä. Tomlinsonin ja Masuharan (2010) mukaan vieläkin on hyvin vähän em-

piiristä tutkimusta oppikirjojen käytöstä sekä niiden vaikutuksesta opetukseen 

sekä oppimiseen. Tutkimuksien vähäisyys vaikuttaa siten myös oppikirjojen ke-

hittämistyöhön. (Tomlinson & Masuhara 2010, 1, 10.) Nykyään oppikirjatutki-

muksessa oppilaiden näkökulma ei tule juurikaan esille, joten tällaiselle tutki-

mukselle olisi tarvetta. Oppikirjojen kohderyhmän, eli oppilaiden käsitykset hy-

vistä oppikirjoista tai muista oppimateriaaleista toisivat tarpeellista tutkimustie-

toa. Kaiken kaikkiaan nykypäivänä on hyvin niukasti materiaaleihin ja kulttuuriin 

liittyvää tutkimusta (Paige, Jorstad, Siaya, Klein & Colby 2003, 173).  
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Tämän tutkimuksen myötä englannin kielen tekstikirjojen sisällöt, erityisesti kult-

tuuriin osalta, ovat tulleet minulle tutuiksi ja vahvistaneet käsitystäni siitä, että 

kulttuurien tuntemus on tärkeä osa kielen oppimista sekä vieraiden kielten ope-

tusta. Tulevana opettajana tutkimuksen mukana karttunut tieto oppikirjojen si-

sällöistä auttaa minua tulevaisuudessa. Toivon, että tutkimukseni on avuksi 

myös tuleville kollegoille, sekä uusien oppikirjojen tekijöille. Oppikirjoilla on pitkä 

historia suomalaisessa koulussa ja niiden käyttölaajuuden vuoksi myös oppikir-

joja koskevaa tutkimusta tulisi olla enemmän (ks. Heinonen 2005). Aineistoni 

oppikirjat vastasivat Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2004 ja 

2014, mutta silti voidaan pohtia, olisiko mahdollista saada oppikirjoihin vielä li-

sää kulttuureihin liittyviä sisältöjä. Oppikirjojen sisällöt painottuvat vieläkin eniten 

länsimaiseen kulttuuriin, joten oppilaan kulttuuripiirin laajentamisen vuoksi olisi-

kin hyvä tutustua muihinkin kulttuureihin. Oppikirjat ovat osa tämänhetkistä 

ajankuvaa, joka herättää ajatuksen siitä, kuvaavatko ne oikeasti ympäröivää 

maailmaamme, vai nojaavatko kirjoissa esitetyt kulttuurit ainoastaan stereo-

tyyppisiin kuvauksiin. Oppilaita tulee rohkaista tutkimaan ja tutustumaan myös 

muuta kautta vieraisiin kulttuureihin, sillä niiden antamat kuvaukset eivät aina 

riitä realistisen käsityksen muodostamiseen. Kysymys kuuluukin, miten englan-

nin oppikirjojen kulttuureihin liittyviä sisältöjä voitaisiin laajentaa, siten että ne 

ovat edelleen englannin oppikirjoja. 
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Liitteet 

 

Liite 1. Sähköpostiviesti Rovaniemen seudun koulujen rehtoreille ja koulunjoh-

tajille keväällä 2014. 
 

Hei! 

 

Olen Anna-Leena, neljännen vuoden luokanopettajaopiskelija Lapin yliopistos-

ta. Teen Pro gradu-tutkielmaa liittyen englannin oppikirjoihin. Voisitteko ystäväl-

lisesti lähettää minulle tiedot teidän koulullanne käytössä olevista, alakoulun 

englannin oppikirjoista? Tässä vaiheessa en tarvitsisi muuta kuin listan käyttä-

mistänne kirjasarjoista tämän lukuvuoden aikana englannin opetuksessa.  

 

Jos tarvitsette lisätietoja, vastailen mielelläni kysymyksiinne!  

 

Ystävällisin terveisin 

Anna-Leena Räisänen 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



	  
	  

Liite 2. Kulttuurin osa-alueiden jakautuminen viidennen luokan oppikirjoissa 

 
Kulttuurin osa-alueiden jakautuminen kirjassa Yippee! 5. 

	  

	  
Kulttuurin osa-alueiden jakautuminen kirjassa  What’s On? 5 

 

 
Kulttuurin osa-alueiden jakautuminen kirjassa Wow! 5. 

 

 

 

Tavat ja tottumukset 25% 

Käytänteet 10,7% 

Instituutiot 10,7% 

Sosiaalinen 
kanssakäyminen 26,8% 
Tiedot kohdemaasta 
12,5% 
Sanasto 14,3% 

Tavat ja tottumukset 18,9% 

Käytänteet 31,1% 

Instituutiot 10,8% 

Sosiaalinen 
kanssakäyminen 23% 
Tiedot kohdemaasta 16,2% 

Sanasto 0% 

Tavat ja tottumukset 20% 

Käytänteet 18% 

Instituutiot 6% 

Sosiaalinen kanssakäyminen 
34% 
Tiedot kohdemaasta 10% 

Sanasto 12% 



	  
	  

Liite 3. Kulttuurin osa-alueiden jakautuminen kuudennen luokan oppikirjoissa 

 
Kulttuurin osa-alueiden jakautuminen kirjassa Yippee! 6. 

 

 
Kulttuurin osa-alueiden jakautuminen kirjassa What’s On? 6 

 

 
Kulttuurin osa-alueiden jakautuminen kirjassa Wow! 6. 

 

 
 

Tavat ja tottumukset 25% 

Käytänteet 18,3% 

Instituutiot 7% 

Sosiaalinen 
kanssakäyminen 17% 
Tiedot kohdemaasta 26,8% 

Sanasto 6% 

Tavat ja tottumukset 
32,8% 
Käytänteet 20,7% 

Instituutiot 3,5% 

Sosiaalinen 
kanssakäyminen 24,1% 
Tiedot kohdemaasta 
18,9% 
Sanasto 0% 

Tavat ja tottumukset 26,6% 

Käytänteet 16,6% 

Instituutiot 13,3% 

Sosiaalinen 
kanssakäyminen 16,6% 
Tiedot kohdemaasta 18% 

Sanasto 8,8% 



	  
	  

Liite 4. Kulttuurin määrä sivumäärien mukaan viidennen luokan oppikirjoissa 
 

	  
Kulttuurin määrä  sivumäärien mukaan kirjassa Yippee! 5 

 

 
Kulttuurin määrä sivumäärien mukaan kirjassa What’s On? 5. 

 

	  
Kulttuurin määrä sivumäärien mukaan kirjassa Wow! 5. 

 

Kulttuuri 53,4% 

Muu 46,6% 

Kulttuuri 80,8% 

Muu 19,2% 

Kulttuuri 55,4% 

Muu 44,6% 



	  
	  

Liite 5. Kulttuurin määrä sivumäärien mukaan kuudennen luokan oppikirjoissa 

	  
Kulttuurin määrä sivumäärien mukaan kirjassa Yippee! 6. 

	  
Kulttuurin määrä sivumäärien mukaan kirjassa What’s On? 6. 

 
Kulttuurin määrä sivumäärien mukaan kirjassa Wow! 6. 

Kulttuuri 55,2% 

Muu 44,8% 

Kulttuuri 72,8% 

Muu 27,2% 

Kulttuuri 82,9% 

Muu 17,1% 


