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Miten uskontodialogi liittyy päiväkotiin?



Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavissa asiakirjoissa
sanotaan:

”Lapsen oman uskonnon tai katsomuksen perinteeseen sekä tapoihin
ja käytäntöihin perehdytään.
Lapselle tarjotaan mahdollisuus hiljaisuuteen, ihmettelyyn, kyselemiseen
ja pohdintaan. Lapsen herkkyyttä ja kykyä ymmärtää sanatonta ja
symbolista kunnioitetaan, tuetaan ja vahvistetaan.
Lapsia lähellä olevien erilaisten uskontojen ja katsomusten tapoihin
tutustutaan.
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa sovitaan vanhempien kanssa
uskonnollis-katsomuksellisen orientaation lapsikohtaisesta sisällöstä.”

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 29.)



”Kulttuurista katsomuskasvatusta annetaan kaikille lapsille yhteisenä.
Kulttuurisen katsomuskasvatuksen tavoitteena on katsomuksellisen
ajattelun kehittyminen. Tähän liittyy lapsen kuulluksi tuleminen
katsomuksellisissa elämänkysymyksissä, mahdollisuus kartuttaa
katsomuksellista yleissivistystä tutustumalla oman katsomuksen ja
muiden lapsiryhmässä edustettuina olevien uskontojen ja katsomusten
tapoihin sekä mahdollisuus oppia tuntemaan ja arvostamaan oman
kotiseudun kulttuuri- ja luontoperintöä.

Uskontokasvatuksen tavoitteena on puolestaan mahdollisuus kohdata
uskontoon liittyviä asioita ja tutustua uskonnollisiin juhliin sekä siihen,
miten ja miksi niitä vietetään. Tavoitteena on myös antaa mahdollisuus
tutustua oman uskonnon keskeisimpiin sisältöihin.”

(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 12.)



Tavoitteet houkuttelevat dialogiin, mutta päiväkotien
uskontokasvatuksen ongelmia ovat:

o Sanassa uskontokasvatus vahva kristillinen lataus:
Uskontokasvatus ymmärretään vain kristinuskosta ja
luterilaisuudesta käsin (vrt. vuoden 1980 kasvatustavoitteet).

o Uskontokasvatuksen annettu liukua luterilaisten seurakuntien
vastuulle.

o Uskontokasvatus liittyy lähinnä vain kristillisiin juhlapyhiin,
jouluun ja pääsiäiseen.

o Kasvattajien oma vakaumus, kiinnostus ja asenne vaikuttaa
uskontokasvatuksen toteuttamiseen, toteuttamatta jättämiseen
ja sisältöalueen arvostamiseen.



Tavoitteet houkuttelevat dialogiin, mutta päiväkotien
uskontokasvatuksen ongelmia ovat:

o Kasvattajat eivät välttämättä tiedä VASU:n ja EOPS:n
uskonto- ja katsomuskasvatuksen tavoitteita.

o Lasten vanhempien kanssa ei käydä todellista keskustelua
perheen omasta katsomuksesta ja uskonnosta.

o Uskontokasvatukseen liittyvää toimintaa ei suunnitella eikä
tavoitteellisesti eriytetä.  Erilaisuus ja monimuotoisuus
nähdään hankalana ja liikaa vaativana asiana.

o Yleinen vallitseva harhaluulo, ettei uskontokasvatusta voi
toteuttaa monikulttuurisessa ja moniuskontoisessa
lapsiryhmässä.



Päiväkotien monikulttuurisuus ja uskonnollinen
monimuotoisuus on haaste, mutta myös mahdollisuus:

o Irrottautua sisältöalueen vanhasta painolastista.
o Ymmärtää uskonto- ja katsomuskasvatus nykyaikaisella ja

tavoitteiden mukaisella tavalla.
o Tarkistaa vanhoja käytänteitä ja kasvattajien omia asenteita,

ja lisätä kasvattajien ammatillista suhtautumista ja
pedagogista osaamista (täydennyskoulutus) koko
sisältöalueeseen

o kehittää uusia toimintatapoja arkeen.

o Ottaa uskonto- ja katsomuskasvatus vakavasti ja
tasavertaiseksi sisältöalueeksi muiden sisältöalueiden rinnalle.



Päiväkotien monikulttuurisuus ja uskonnollinen
monimuotoisuus on haaste, mutta myös mahdollisuus:

o Toteuttaa kokonaisvaltaista ja lapsen arkea lähellä olevaa
laadukasta uskontokasvatusta yhteistyössä lasten vanhempien
kanssa vanhempien vakaumus huomioiden.

o Antaa lapsille tietoa ja kokemuksia niin omasta kuin ryhmän
muiden lasten uskonnosta ja traditioista.

o Lisätä lasten empatiakykyä ja erilaisuuden hyväksymistä.

o Antaa lapsille jo pienestä pitäen valmiuksia
monikulttuurisessa ja moniuskontoisessa yhteiskunnassa
elämiseen ja toimimiseen.



Uskontodialogin anti uskontokasvatukselle:

Varhaiskasvatuksen uskontokasvatusta voi lähestyä
nimenomaan uskontodialogin kautta.

Uskontodialogi voisi olla avain, jolla sisältöalue
nostetaan osaksi kokonaisvaltaista
varhaispedagogiikkaa & lisätään kasvattajien
ymmärrystä uskontokasvatuksen merkityksestä.



Dialogin tasot päiväkodissa

1. Kasvattajat –Vanhemmat
Kasvatuskeskustelut ja kasvatuskumppanuus.

2. Kasvattajat –Kasvattajat
Keskustelu ja suunnittelu omassa tiimissä.
Yhteistyö eri tahojen kanssa.
Työntekijät ja kasvattajat eri kulttuureista ja uskonnoista.

3. Kasvattajat –Lapset
Aikuinen mallina sille, miten uskonnon aihepiiriin suhtaudutaan ja miten
siitä puhutaan.
Antaa lapsille  kieli puhua uskontoon liittyvistä kysymyksistä.
Tuokiot, teemat, projektit, juhlat, perinteet, leikit: eri menetelmät.
Avoimuus, suvaitsevaisuus, kunnioitus, empatia.

4. Lapset –Lapset
Uskontokasvatus lasten oikeutena.



Päiväkoti ja monikulttuurinen arki

Nykypäivänä varhaiskasvatuksen ammattilaisilta tulee yhä
enemmän voida edellyttää valmiuksia käydä myös arjen
uskontodialogia osana kasvatuskumppanuutta.

Tämä edellyttää, että kasvattajat tietävät mitä uskonto- ja
katsomuskasvatuksella tarkoitetaan ja mikä on sen merkitys
nykypäivän monikulttuurisessa ja moniarvoisessa yhteiskunnassa.

Tarvitaan lisäksi myönteistä asennoitumista ja aitoa kiinnostusta
itselle vierastakin katsomusta kohtaan –tällainen voi monelle olla
myös kristinusko.

Kasvattajilta vaaditaan sekä uskallusta että halua keskustella eri
uskontoihin ja katsomuksiin liittyvistä kysymyksistä myös
toistensa kanssa.



Päiväkoti ja monikulttuurinen arki

Päiväkodilla on mitä parhaimmat mahdollisuudet
edistää suvaitsevaisuutta, keskinäistä kunnioitusta,
yhteisymmärrystä ja rauhaa eri kulttuuristen,
katsomuksellisten ja uskonnollisten ryhmien välillä.

Tähän päiväkotien kasvattajat tarvitsevat kuitenkin
tukea ja koulutusta! Nyt heidät on jätetty tässä
vaativassa tehtävässä yksin.


