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Koulun tavoitteena on saada op-
pilaat arvostamaan kulttuurista 
moninaisuutta ja kohtaamaan 
ihmisiä ilman arvottavia ennak-
ko-oletuksia. 

Kulttuurin
käsittely englannin opetuksessa
Kulttuurikasvatus on saanut painoarvoa 
suomalaisessa koulussa, ja kulttuurinen 
ulottuvuus on otettu huomioon myös 
vieraan kielen opetuksessa. Jos kulttuuri-
asioita tarkastellaan koulussa liian yksi-
puolisesti ja stereotyyppisesti, se voi lisätä 
oppilaiden negatiivista suhtautumista 
erilaisuuteen.

TEKSTI ANSSI ROIHA

K
ulttuuri-käsitteen käyttö on yleistynyt niin 
arkipuheessa kuin virallisemmissakin teks-
teissä. Käsitteen käyttö ei kuitenkaan ole 
ongelmatonta. Kulttuuria pidetään usein 
ihmisten ominaisuutena, eikä nähdä, että 
se on konstruoitua ja opittua. Kulttuurin 

avulla myös selitetään herkästi ihmisten käyttäytymistä ja 
luokitellaan ihmisiä. Länsimaista kulttuuria saatetaan pi-

tää ylempiarvoisena ja muita kulttuureita alempiarvoisina. 
Tällä tavoin kulttuurin käsitteen avulla piiloisesti luodaan ja 
vahvistetaan rasistisia näkemyksiä. 

Kulttuuriasioihin on alettu viime aikoina kiinnittää enem-
män huomiota myös kieltenopetuksessa ja koulussa ylei-
sesti. Koulun tavoitteena on saada oppilaat arvostamaan 

kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman 
arvottavia ennakko-oletuksia. 

Samankaltaisuudet näkyviksi
Kulttuurien käsittelyssä saatetaan keskittyä eroavuuksien 
tarkasteluun, mikä lisää eri kulttuurien näkemistä negatii-
visessa valossa. Kulttuurien käsittelyssä olisi hyvä kääntää 
pääpaino samankaltaisuuksiin: mitä samoja asioita ja ele-
menttejä tarkasteltavassa kulttuurissa on oppilaiden omaan 
kulttuuriin verrattuna? Tämä voi osaltaan lieventää eri kult-
tuureihin liittyviä negatiivisia konnotaatioita. 

On tärkeää, ettei kulttuurieroja kielletä tai jätetä koko- 
naan huomiotta, sillä sekin voi lisätä negatiivisia asenteita 
erilaisuutta kohtaan. Tärkeää on, millä tavalla erilaisuutta 
käsitellään. Pelkkä erojen nimeäminen ilman analyyttisem-
paa tarkastelua johtaa helposti erilaisuuden mieltämiseen 
oudoksi ja luonnottomaksi asiaksi. Sen sijaan oppilaita tulisi 
haastaa pohtimaan, millaisia syitä voi olla erilaisten kult-
tuuristen ilmiöiden tai perinteiden taustalla. Esimerkiksi 
ilmastoasiat vaikuttavat olennaisesti ihmisten pukeutu-
miseen ja ruokavalioon ja historialliset ja poliittiset tekijät 
harrastuksiin ja tapoihin. Ylipäätään on tärkeää saada op-
pilaat ymmärtämään, että kaikki kulttuurit ovat samankal-
taisuuksineen ja eroavaisuuksineen konstruoituja eivätkä 
synnynnäisiä. 

Lisäksi on tärkeää muistaa, että ei ole olemassa yhtä ai-
nutta kansallista kulttuuria. Esimerkiksi englannin tunneil-
la useat oppikirjat ohjaavat tarkastelemaan pääsääntöisesti 
vain yhdenlaista kulttuurista kontekstia. Jos opetuksessa 
keskitytään vain tiettyyn valtavirran kulttuurin käsittelyyn, 
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syntyy kuva sen normatiivisuudesta ja 
ylivertaisuudesta. Muut maan kulttuu-
rit näyttäytyvät poikkeamina normis-
ta. Englannin tunneilla usein käytössä 
oleva tapa, jossa oppilaille annetaan 
englanninkieliset nimet, osaltaan ku-
vastaa tätä. Oppikirjojen nimilistat 
sisältävät yleensä vain hyvin perintei-
siä nimiä kuten Jack, Charles tai Mary. 
Kuitenkin esimerkiksi vuonna 2014 
yleisin Englannissa annettu etunimi 
oli Muhammad erilaisine kirjoitusasui-
neen (Mohammed, Mohammad).

Yksi keino näkökulmien avartami-
seen on tapojen ja käytänteiden erojen 
tarkastelu oman maan sisällä. Esimer-
kiksi erilaisten juhlien vietossa on pal-
jon sekä samanlaisuutta että eroavuut-
ta suomalaistenkin perheiden kesken. 
Niiden esille tuominen voi auttaa op-
pilaita havaitsemaan, että kulttuurinen 
moninaisuus ympäröi meitä.

Standardienglanti normina
Kielenopetuksen mallina on tavallises-
ti natiivipuhuja. Tunneilla käytettävä 
äänimateriaali on usein ääntämisel-
tään ja syntaksiltaan niin sanottua 
standardienglantia, eikä erilaisia va-
rieteetteja ja englannin muotoja vält-
tämättä juuri käsitellä. Tämä voi vah-
vistaa oppilaiden stereotyyppisiä 
käsityksiä englannin puhujista ja luoda 
vääristynyttä kuvaa. 

Poliittisesti vahvojen valtioiden ku-
ten Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian 
englanti esitetään usein normina ja 
esimerkiksi Jamaikassa tai Etelä-Afri-
kassa käytetty englanti marginalisoi-
tuna. Englannin natiivipuhujaan liittyy 

vahvasti konnotaatio valkoihoisesta 
anglosaksista. 

Erilaista englantia äidinkielenään 
puhuvien lisäksi olisi hyvä totuttaa 
oppilaat nykyistä enemmän myös eri-
laisiin vieraan kielen käyttäjien ak-
sentteihin, sillä tyyppillisin englannin 
kielenkäyttötilanne tapahtuu kahden 
englantia vieraana kielenä puhuvan 
henkilön välillä. Aksenttien esilletuon-
ti kielten tunneilla auttaa oppilaita 
ymmärtämään ja hyväksymään erilai-
suutta.

Käsitysten tiedostaminen
Opettajat saattavat tiedostamattaan 
syyllistyä kulttuuristen stereotyyppien 
ja ennakkoluulojen vahvistamiseen. 
Siksi on hyvä olla tietoinen siitä, millai-
sia seuraamuksia yksipuolisella kult-
tuurin tarkastelulla voi olla.

Stereotyyppiset kulttuurikäsitykset 
voivat olla iskostuneet syvälle oppilai-
siin esimerkiksi median tai kotikasva-
tuksen kautta. Stereotyypit ovat myös 
usein oppilaista kiehtovia, koska ne 
tarjoavat helppoja vastauksia moni-
tahoisiin ilmiöihin. Tällöin opettajien 
pitää aktiivisesti haastaa oppilaiden 
ennakkokäsityksiä ja -olettamuksia. 
Oman haasteensa kulttuurin käsitte-
lyyn asettaa myös käytössä oleva oppi-
materiaali, jossa kulttuuriasiat saate-
taan esittää usein yksipuolisesti.

Yhteenvetona kulttuuriasioiden kä- 
sittelyssä on paljon seikkoja, jotka 
opettajien olisi hyvä ottaa huomioon. 
Keskeistä eri kulttuurien tarkastelus-
sa on olla arvottamatta niitä. Oppilaat 
helposti mieltävät heille erilaiset ja 
vieraalta tuntuvat asiat alempiarvoi-
siksi. Opettajalla on tässä iso rooli, et-
tei hän itse myötäile tällaisia käsityksiä 
ja puhetta. Pienilläkin teoilla ja sanava-
linnoilla voidaan vaikuttaa oppilaiden 
asenteisiin siten, että suvaitsevuus 
lisääntyy ja erilaisuutta aletaan pitää 
luonnollisena asiana. 
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