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Abstract
The starting point of this formal-theoretical thesis is the didactic dilemma of language immersion.
This means the emphasis on linguistics in prevailing research tradition, as well as the lack of
theoretical basis in teaching practice. 

The thesis in theory consists of two parts and a didactic model, presented in the end. The base of
the thesis structure and content have been the didactic questions what, why and how. The realization
of these questions varies in different parts of the thesis from subject related to general didactics. 

The thesis analyses the didactic image of Swedish language immersion and from this concludes a
culture-oriented didactic model, cultural pedagogic model. The basic elements of language
immersion (functionality, overall coherence of comprehending information, the aim to develop
child's linguistic awareness) form a natural part of cultural pedagogic model. Of the basic elements
of language immersion can be concluded the basic factors of the model – culture, language,
information, and (social) behaviour – which need to be taken account of equally in order to implement
educational teaching. 

In the background of cultural pedagogic approach there is a certain concept of the relationship
between a community and an individual. On community level it is a question of an identity being
formed as well as individual's identification on the essence of prevailing culture. The problems of
identity include the varied and complex values of the environment, which present the individual with
challenges to which school must be able to respond. School has to develop its aims to support child's
identity and self perception, both from the content and the operational point of view. When we ask,
referring to Dewey's (1916) views, where the aim of the education is, answer is around us, in our
environment. For this reason school should aim its operation to consider cultural factors. School
operation should be both agreeable and significant. The basis needs to lie on considering the
significant life functions in communication. Functionality as a word includes the possibility to pay
attention to real individuality in education. Communication includes a concept of the essence of social
behaviour. When we consider individual problems in supporting growth, it's a question of supporting
child's inner personality, accepting child's essence. 

In practice adapting social and individual aspects in school life is enabled by uniting contents,
such as in theme teaching. On functional level these culturally significant themes are implemented by
means of project method. Making these didactically coherent curriculum themes concrete is the
essential meaning of this thesis.

Keywords: adopting a concept, bilingualism, culture, curriculum, didactics, education,
educational teaching, language, language immersion, pedagogy





Saari, Mikko, Kielikylpyopetuksen kulttuuripedagoginen perusta
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Tiivistelmä
Tutkimuksen lähtökohtana on kielikylpyopetuksen didaktinen ongelma. Tällä tarkoitetaan
vallitsevan tutkimustradition lingvistiikkapainotteisuutta sekä opetuksen käytäntöjen pedagogis-
teoreettista perustelemattomuutta.

Tutkimus on otteeltaan formaalis-teoreettinen ja se koostuu teoreettisesti kahdesta osasta sekä
lopussa esitettävästä didaktisesta mallintamisesta. Tutkimuksen rakennetta jäsentävänä sekä sisältöä
ohjaavana lähtökohtana ovat olleet didaktiset peruskysymykset mitä, miksi ja miten. Kysymysten
konkretisointi työn eri osissa vaihtelee ainedidaktisesta yleisdidaktiseen.

Tutkimuksessa jäsennetään teoreettisesti ruotsin kielen kielikylpyopetuksen didaktista kuvaa sekä
johdetaan kulttuurisesti orientoitunut didaktinen malli, kulttuuripedagoginen malli.
Kielikylpyopetuksen didaktiset peruselementit (toiminnallisuus, tiedonkäsityksen
kokonaisvaltaisuus, lapsen kielellisen tietoisuuden kehittäminen) soveltuvat luontevasti osaksi
kulttuuripedagogista ajattelutapaa. Näistä voidaan johtaa kulttuuripedagogisen mallin perustekijät –
kulttuuri, kieli, tieto ja (sosiaalinen)toiminta – joiden tasapainoinen huomiointi opetuksessa
mahdollistaa kasvattavan opetuksen toteuttamisen.

Kulttuuripedagogisen ajattelutavan taustalla on tietty käsitys yhteisön ja yksilön välisestä
suhteesta. Yhteisötasolla kyse on identiteetin muodostumisesta ja yksilön identifioitumisesta
vallitsevan kulttuurin olemukseen. Identiteettiproblematiikkaan liittyy ympäristön moniarvoisuus ja
kompleksisuus, jonka yksilölle so. lapselle asettamiin haasteisiin koulun on pystyttävä vastaaman.
Koulun olisi kehitettävä sisällöllisiä ja toiminnallisia tavoitteitaan lapsen identiteettiä ja minuutta
tukeviksi. Kun kysymme Deweyn (1916) näkemyksiin viitaten, missä kasvatuksen tavoite "sijaitsee",
vastaus on ympärillämme, ympäristössämme. Siksi koulutoiminnan tulisi suuntautua kulttuuristen
tekijöitten käsittelylle. Mielekkyyden lisäksi koulutoiminnan on oltava merkityksellistä. Sen on
perustuttava kulttuurisesti merkityksellisten elämäntoimintojen käsittelyyn yksilöitten välisessä
kommunikaatiossa. Toiminnallisuus sanana sisältää mahdollisuuden todellisen yksilöllisyyden
huomiointiin opetuksessa. Kommunikaatio puolestaan sisältää käsityksen sosiaalisen toiminnan
olemuksesta. Kun pohdimme yksilön problematiikkaa kasvun tukemisessa, kyse on lapsen sisäisen
olemuksellisuuden tukemisesta, lapsen essentian hyväksymisestä. Kulttuuripedagogisen
näkemyksen mukaan yhteiseen tavoitteeseen pyrkiminen, kulttuurisesti merkityksellisten
elämäntoimintojen parissa, aidossa sosiaalisessa toiminnassa, antaa jokaiselle mahdollisuuden oman
olemuksellisuuden toteuttamiseen.

Käytännössä sosiaalisen ja yksilöllisyyden yhteensovittamisen koulun toiminnoissa mahdollistuu
opetuksen sisällöllisen eheyttämisen, kuten teemakokonaisuuksien avulla. Toiminnallisesti näiden
kulttuurisesti merkityksellisten teemojen toteuttaminen tapahtuu projektimetodin avulla. Tämän
didaktisesti kokonaisvaltaisen ja opetussuunnitelmallisen tematiikan konkretisointi on tutkimuksen
keskeinen tarkoitus.

Asiasanat: didaktiikka, kaksikielisyys, kasvattava opetus, kasvatus, kieli, kielikylpyopetus,
kulttuuri, käsitteen omaksuminen, opetussuunnitelma, pedagogiikka





 Esipuhe 

Tutkimuksen tekeminen on pitkä, ajoittain tuskallinen mutta onnistumisen elämysten 
värittämä matka. Tutkijanurani alkutaipaleella eräs opettajankouluttaja neuvoi väitöskir-
jan tekemiseen sisältyvän verta, hikeä ja kyyneleitä. Kaikki elementit toteutuivat konk-
reettisesti vuonna 1999 alkaneen prosessin kuluessa. Luokanopettajan työn ohessa valvo-
tut yöt tutkimuksen äärellä, kielikylpykoulutuksen suunnittelutyön myötä kertyneet aa-
muöisin alkaneet ja öisin päättyneet opetusmatkat Vaasan, kahden nuorimman lapsen 
Eliaksen ja Reettan syntymät, lasten vakavat sairaudet, kaikki nämä sisältyivät seitsen-
vuotiseen prosessiin tutkimuksen kiehtovassa maailmassa. Veren, hien, kyynelten ja oi-
vallusten täyteisiä kokemuksia en kuitenkaan vaihtaisi pois. Näistä kokemuksista olen 
kiitollinen. 

Ilman perheen ja erityisesti vaimoni Katin tukea työ ei olisi onnistunut. Kiitän Katia 
pitkämielisyydestä, ymmärtäväisyydestä, perheen arjen ylläpitämisestä sekä hyvistä aja-
tuksista tutkimukseeni liittyen, joita hän on jaksanut kaiken muun ohella vielä työlleni 
antaa. Kielin ei voi kertoa sitä kiitosta, jonka vaimolleni haluan antaa. Kiitos lapsilleni 
Aleksille, Eliakselle ja Reettalle iloisuudesta, jota he ovat jaksaneet ehtymättä jakaa ajoit-
tain hajamieliselle ja omiin ajatuksiinsa uppoutuneelle isälleen.  

Esitän lämpimät kiitokseni tutkimuksen ohjaajalle professori Juhani Suorttille. Hän 
jaksoi uskoa työn onnistumiseen, näki alusta alkaen kokonaisuuden, ei takertunut nyans-
seihin ja yksityiskohtiin vaan antoi aloittelevalle tutkijalle välineet kehittää omaa kasva-
tustieteellistä ajatteluaan. Juhani Suorttin ohjaustyyli osoittaa pedagogista viisautta, J.E. 
Salomaata mukaillen mahdollisuutta kulkea kohti ajattelun sivistyneisyyttä. Juhani Suort-
ti salli tehdä tutkimuksesta itseni näköisen.  

Kiitän myös professori Christer Laurénia ja hänen kannustavaa otettaan työtäni koh-
taan. Yhteisen Barcelonaan suuntautuneen opintomatkan aikana kävimme antoisia kes



kusteluja yhteiskunnasta ja kasvatuksesta. Näiden keskustelujen sisältö on myös luet-
tavissa tutkimuksesta. Olen ylpeä, että olen saanut tehdä työtä pedagogisesti edistykselli-
sen tiedemiehen ohjauksessa. 

KT Timo Pinolalle haluan esittää niin ikään suuren kiitoksen tutkimuksen onnistumi-
sesta. Lukuisten yhteisten Vaasaan suuntautuneiden työmatkojen aikana yhteiskunnan 
henkisestä tilasta käytyjen keskusteluiden sisältö on luettavissa tutkimuksesta. Samoja 
pohdintoja jatkoimme usein opettajankoulutusyksikössä kahvikupin äärellä. Timo jaksoi 
osoittaa aina kiinnostusta työtäni ja sisältöön liittyviä ongelmia kohtaan. Neuvoillaan 
Timo osoitti laaja-alaista kasvatustietellistä näkemystä ja teorioitten hallintaa.  

Kiitän Professori Esko Kalaojaa sekä KM Eija Heikkistä tutkimuksen lukemisesta ja 
työn sisältöä ja rakennetta kehittäneistä kommenteista. Erityisesti kiitän Dosentti Eila 
Aarnosta tutkimukseni sisältöön paneutumisesta ja rakentavasta tarkastusotteesta jo en-
nakkotarkastusvaiheessa. Niin ikään erityiskiitokset lausun työn toiselle esitarkastajalle 
kielikylpyprofessori Siv Björklundille. Esitarkastajien kommentit osoittivat asiantuntevaa 
paneutumista tutkimustani kohtaan. Tätä otetta arvostan työssänne.  

Kiitän siskoani FM Marika Ojalaa työn kieliasun tarkistamisesta ja FM Heli Sarlinia 
abstraktin kääntämisestä. Helin ja Marikan vaivannäkö muitten töiden ohella osoittaa 
sivistynyttä otetta omaa tieteenalaa ja työtä kohtaan. Esitän vielä kiitokset Vaasan yliopis-
ton pohjoismaisten kielten laitoksen henkilökunnalle sekä Vaasan keskuskoulun ruotsin 
kielen kielikylpyopettajille antoisasta yhteistyöstä kuluneitten vuosien aikana. Tällä het-
kellä olen vetäytynyt aktiivisesta roolista kielikylpyopettajien kouluttamisessa sivuun 
mutta toivon yliopistojen väliselle yhteistyölle menestystä ja tarjoan vielä kernaasti apua-
ni, mikäli aikaa vain hallinnollisilta kiireiltä liikenee. 

”En tiennyt mitään, mutta oletin kaikenlaista enkä tehnyt kerrassaan mitään vanhasta 
tottumuksesta. Olin hyvin onnellinen.” Näillä muumipapan sanoilla haluan aloittaa ja 
kenties päättääkin tutkimukseni. 

Kajaanissa hellejakson päättyessä ja koulujen alkaessa 16.8.2006 Mikko Saari 
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1 Johdanto 

Kielikylpy on toimintaa, jossa enemmistökielen lapsia opetetaan alueen vähemmistökie-
lellä. Toiminnallisesti kielikylpyopetus on lapsen aktiivisuutta korostavaa ja sisällöllisesti 
kokonaisvaltaista. Ruotsin kielen kielikylpyopetuksen toteuttamisessa puhutaan teema-
opetuksesta, joka on yksi tapa eheyttää opetusta. Vaasassa vuonna 1987 alkaneessa var-
haisen täydellisen kielikylpyopetuksen muodossa (early total immersion) sovellettiin ka-
nadalaisen kielikylpykoulun mallia Suomen olosuhteisiin (Lauren 1991, 7, 19 - 20; 1994, 
7; Björklund & al. 1998, 173)1. 

Maamme peruskoulujen kielikylpyluokissa opiskelee noin 5000 oppilasta. Kielikylpyä 
tarjoavat koulut sijoittuvat Pohjanmaalle, Uudellemaalle sekä Varsinais-Suomeen. Taval-
lisimmin opetus on varhaista täydellistä kielikylpyä, mutta koulujen kielikylpykielen 
määrässä ja aloitusajankohdassa on vaihtelua. Kielikylpyopetuksen onnistumiseksi on 
tärkeää, että oppilaat, vanhemmat sekä opettajat ja koulujen johtajat ovat sitoutuneita 
opetuksen toteuttamiseen. Opetuksen sisällöllisten tavoitteiden toteutumisen ja lapsen 
tasapainoisen kehittymisen kannalta on tärkeää, että kielikylpyopetus aloittaan jo päivä-
kodissa. (Buss & Mård 1999, 30 - 34, 40 - 45, 59 - 62 ja 79 - 81.)  

Kieltenopetus on yksi merkittävimmistä lasten ja nuorten tulevaisuuteen vaikuttavista 
oppiaineista. Vieraan kielen oppimismotivaatio- ja asennetutkimukset (ks. Laine 1977; 
1978; 1987; 1988; Gardner ja Lambert 1972; Gardner 1985) ovat osoittaneet opetuksen 
laadun yhteyden menestykselliseen vieraan kielen oppimiseen. Tutkimustuloksiin viitaten 
voidaan kysyä, pystyykö niin sanottu kielioppi-käännösmenetelmä opetuksessa (ks. 
Laurén 2001; 1991, 13) vastaamaan yhteiskuntamme meille asettamiin haasteisiin kan-
sainvälistyvässä Suomessa ja tukemaan oppilaiden oppimistarpeita sekä positiivisten ko-
kemusten muodostumista vieraiden kielten oppimisessa.  

Jos tarkastelemme kielikylpyopetusta vieraan kielen opetuksen näkökulmasta, on kie-
likylpy vaihtoehto, joka oppilasta aktivoivien menetelmin avulla haastaa perinteisen kiel-
tenopetuksen ja vaikuttaa myönteisesti jo opetusprosessissa oppilaan motivaatioon ja 
asenteisiin (vrt. Björklund & Buss & Lauren & Mård 1998, 171; Met 1998, 36 - 38). Kie-
likylpyopetuksen oppilaskeskeiset metodit sekä opettajalta vaadittava didaktinen ote työ-
                                                           
1 Kanadan Montrealissa syksyllä 1965 aloitetun ranskan kielen kielikylpyopetuksen mallin keskeiset ideat ovat 
olleet perustana muualla maailmassa järjestettävälle kielikylpyopetukselle. Kielikylpyopetuksen pedagogiikkaa 
tutkittaessa ei tämän mallin perusteita voida ohittaa. (ks. Genesee 1987; Lambert & Tucker 1978.)1 
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hön (esimerkiksi Björklund & al. 1998, 175) tarjoavat oppilaille tärkeitä onnistumisen ja 
osaamisen kokemuksia, ja parantavat lasten kouluviihtyvyyttä, kiinnostusta oppimiseen 
sekä tukevat itsetunnon kehitystä. Pedagogisesti tehokkaat toiminnot kasvattavat lasta 
myös tutkimaan, kokeilemaan ja etsimään uutta tietoa sekä soveltavamaan opetuksen 
avulla hankittuja taitoja käytännöntilanteisiin (vrt. Met 1998). 

Toinen motiivi aihepiirin tutkimiselle on syksyllä 1998 Kajaanin opettajankoulutuslai-
toksen ja Vaasan yliopiston välillä aloitettu yhteistyö ruotsinkielen kielikylpyopettajien 
kouluttamiseksi (Saari & Suortti 2002). Ruotsinkielisiä opettajia oli tähän asti kouluttanut 
vain Åbo Akademin Vaasassa sijaitseva Pedagogiska Fakulteten, ja lastentarhanopettajat 
ovat saaneet oppinsa Pietarsaaressa. Koulutus näissä kahdessa laitoksessa on kuitenkin 
suunniteltu ruotsinkielisten koulujen tarpeita ajatellen. (Lindqvist 1997, 41.) Kielikylpy-
opettajaksi oli voinut kouluttautua maassamme ennen syksyä 1998 ainoastaan suoritta-
malla erinäisiä omaa koulutusta täydentäviä opintokokonaisuuksia, kuten monikielisyys-
kasvattaja PD-ohjelman. (Young 1995; Buss & Lauren 1997b, 20 - 21; Buss & Mård 
1999, 22 - 24.)  

Vieraskielisen opetuksen onnistumiseksi tarvitaan kielellisesti päteviä opettajia ja vie-
raskielisen opetuksen problematiikkaan perehtyneitä, pedagogisesti hyvin koulutettuja 
kasvattajia (Genesee 1998, 256 - 257). Kajaanissa ja Vaasassa järjestettävä kielikylpy-
opettajien koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden, jota on hyödynnettävä kielikylpy-
opettajien koulutuksen ja opetuksen käytännöntyön kehittämiseksi entisestään. Edellytyk-
senä on kasvatustieteellisen näkemyksen liittäminen osaksi kielikylpyä. (Saari & Suortti 
2002.) 

Kielikylpyopetuksessa kyse ei ole ainoastaan vieraankielen opetuksesta, vaan sille on 
hahmoteltavissa laajempi pedagoginen perusta. Kielikylpytutkimuksissa problematiikkaa 
on lähestytty kielitieteiden näkökulmasta2. Tutkimuksen kohteena on ollut esimerkiksi 
lasten ruotsin kielen sanaston kehittyminen, tai kielikylpylasten kielen kehittymistä on 
vertailtu äidinkielisessä opetuksessa olevien lasten vastaavaan prosessiin (ks. liite 1). 
Edelliseen tekijään liittyen sekä tutkimuksen tarkoituksen kannalta, on tärkeää tuoda esil-
le Fred Geneseen (1987, 17) muistutus kielikylpyopetusmenetelmän luonteesta: 

”It is important to point out that, although the immersion programs are generally 
regarded as special language programs, they are also fundamentally academic. 
Their primary objective is normal academic development.”  

Kielikylpyopetuksen tarjonnan lähtökohtana on kielitaidon kehittäminen sekä mielekkäit-
ten oppimistoimintojen muodostaminen. Christer Laurenin3 (1996, 13 - 14) mielestä 
maamme yksikielisten koulujen työskentelytavat ovat kaukana teoreettisista ihanteista. 
Väitettä työtapojen ongelmallisuudesta tukevat esimerkiksi Hakkaraisen (2002; 2002b; 
2003), Miettisen (1990), Engeströmin (1983), kuin myös Bedwell, Hunt, Touzel ja Wis-
man´n (1984, 8) sekä Novakin ja Gowinin (1995) näkemykset asiasta. Ruotsin kielen 
kielikylpyopetuksen kehittämisessä on tiedostettu jo heti opetusmuodon alkuvaiheessa 

                                                           
2 Tämä johtuu siitä, koska kielikylvyn parissa työskentelevät täydennyskouluttajat sekä tutkijat ovat kielitieteili-
jöitä. 
3 Professori Christer Laurénia pidetään ruotsin kielikylpyopetuksen isänä. Hän esitteli menetelmän ensimmäise-
nä vaasalaisille päättäjille ja vanhemmille. Myöhemmin Laurén on johtanut kielikylpyyn liittyviä tutkimuspro-
jekteja ja kehittänyt opetusmuotoa.  
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oppimisen mielekkyyden ja kielitaidon kehittymisen välinen suhde. Lauren (1996, 12) 
toteaa ruotsin kielen kielikylpyopetuksen alkuvaiheen kehittämisestä seuraavasti:  

”Huomasin tarvitsevani apua pedagogiikan saralla. Olin sitä mieltä, että pedago-
gisen puolen tuli toimia, jotta minulla olisi jotain, mitä voisin tieteellisesti tutkia. 
Tämän vuoksi etsin kanadalaisien ystävieni avulla pedagogisesti edistyksellisen ka-
nadalaisen kielikylpykoulun. Olin kiinnostunut vain pedagogisesti parhaasta ympä-
ristöstä. Kollegani Ottawan alueelta löysikin kontaktiensa avulla sopivan koulun. 
(Lauren 1996, 10; ks. myös Lauren 2000, 88 - 89.)” - - - ”Etsin myös Kataloniasta 
pedagogisesti kiinnostavinta koulua, sillä vain parhaat mallit ovat mielenkiintoisia. 
Opettajien jatkokoulutuksen parissa työskentelevää ei kiinnosta häntä ympäröivä 
valinnankirjo. Tärkein syy minun osaltani on ollut se, että minä ja tutkijaryhmäni 
jäsenet olemme kiinnostuneita kielikylvyn avulla tapahtuvasta kielenomaksumises-
ta. (Lauren 1996, 12)”  

Lainaukset kuvaavat Vaasassa järjestettävän4 kielikylpyopetuksen pedagogisen idean. 
Pedagogisesti kiinnostava ympäristö viittaa mielekkääseen ja motivoivaan toimintaan, 
jossa kieli, konteksti sekä oppilaiden ja opettajan välinen vuorovaikutus koetaan merki-
tyksellisiksi opetusta ohjaaviksi tekijöiksi. Viittaus kielenomaksumiseen kuvastaa tutki-
muksen suuntautuneisuutta ja sitä kautta välittynyttä mielikuvaa vieraiden kielten opet-
tamisesta, vaikka kielikylpyopetuksen tavoitteena on ”normal academic development”.  

Kielikylpyopetuksen metodit ovat kehittyneet opetusmuodon vakinaistuttua maas-
samme sekä yksittäisten opettajien työssään saamien kokemusten että tutkijoitten välisten 
kontaktien avulla (esimerkiksi Young 1995, 97 - 100; Nummela 1994, 63 - 64). Opettajat 
ja tutkijat ovat saaneet vaikutteita näkemystensä kehittymiseen Kanadaan ja Espanjaan 
tehtyjen opintomatkojen tuliaisina. Tämänkaltaisen toiminnan ansiosta maamme kielikyl-
pytutkijat ovat kehittäneet kanadalaisten kollegoidensa kanssa muun muassa opettajien 
täydennyskoulutusta. Yhteistyötä on tehty myös 1990-luvun alun jälkeen katalonialaisten 
tutkijoiden ja opettajien kanssa, joiden asiantuntemuksen avulla didaktisia ongelmia on 
pyritty ratkaisemaan. (Björklund, Buss, Lauren & Mård 1998, 174 - 175; Buss & Lauren 
1997b, 18, 20; Lauren 1994, 8.) Etenkin Espanjan katalonialaisessa kielikylvyssä on kes-
kitytty oppilasta aktivoivien opetusmenetelmien tutkimiseen ja tulosten soveltamiseen 
(esim. Arnau 1994a; 1994b; Gil & Monterde 1991; Arenas 1994; Bel 1994). Tutkimuksis-
sa todetaan yleisesti se, että vieraan kielen omaksumisprosessi on tehokkaampaa, jos op-
pilas saa käyttää kohdekieltä aktiivisessa toiminnassa (Artigal 1991) ja kielenkäyttö ta-
pahtuu organisoidussa ja suunnitellussa oppilaskeskeisessä oppimisympäristössä (Arnau 
1994a, 17) sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen idean mukaisesti.2 

Ruotsin kielen kielikylvylle on edellisen perustalta johdettu kaksi pedagogista periaa-
tetta: 1) kieli on opetuksen väline, ei tavoite (esim. Heikkinen & Kaskela-Nortamo 1994, 
35, 45; Lauren 1991, 20; Genesee 1987, 14 - 15) sekä 2) opetuksessa pyritään sovelta-
maan toiminnallisia ja oppilaskeskeisiä työtapoja (Lauren 1994, 7; Arnau 1994). Opetta-
jat joutuvat miettimään kielikylvyssä tarkasti, miten sisällöt eli kieli ja tieto välittyvät 
lapselle parhaiten (vrt. Lauren 1996, 14; 2000, 84 - 87).3 

                                                           
4 Kielikylpyopetuksen käytänteiden kuvaamiseen valittujen pedagogisten tekijöiden valinta tässä tutkimuksessa 
perustuu vaasalaisten kielikylpytutkijoiden ja opettajien tekemiin kuvauksiin opetusprosessin luonteesta (mm. 
Kaskela-Nortamo 1995; Hovi 1995; Laurén 1996; Mård 1996; Buss & Lauren 1997b). 
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Tässä tutkimuksessa kielikylpyopetuksen didaktista problematiikkaa lähestytään teo-
reettisesti didaktisten peruskysymysten ohjaamina. Yleisesti tarkasteltuna oppimisen ja 
opetuksen tutkimisen ongelmana on se, että tutkimuksissa keskitytään välittömästi ilme-
nevien oppimistulosten analysointiin. Esimerkiksi kulttuurista puhuttaessa tutkimuksissa 
viitataan yleensä koulukulttuuriin eli koulussa vallitsevien toimintatapojen tiedostami-
seen. Opetukseen merkittävällä tavalla vaikuttavat kulttuuriset ja yhteiskunnalliset kysy-
mykset sivutetaan helposti itsestään selvyyksinä. Pystyäksemme ymmärtämään didaktista 
tapahtumaa tai pedagogista toimintamuotoa on tiedostettava taustalla vaikuttava yhteis-
kunnallinen tilanne.5 

Opetuksen toiminnallisia käytänteitä on tarkasteltava laaja-alaisesti. Nykytutkimuksen 
trendinä on opetus-oppimisprosessin analysointi psykologisena vuorovaikutustapahtuma-
na. Psykologisesta viitekehyksestä käsin tulkitut tulokset selittävät oppimiseen sidoksissa 
olevien tekijöitten välisiä suhteita. Tutkimustuloksista johdetut praktiset opetusohjeet 
ovat myös toimivia. Ymmärtämättä toimintamuotojen taustalla vaikuttavia yhteiskunnal-
lisia ja filosofisia taustaoletuksia ohjeet jäävät kuitenkin hengettömäksi mekaniikaksi. 
Riskinä on opettajan didaktisen ajattelun kapea-alaistuminen. 

Tutkimus etenee sisällöltään valikoivasti6. Sisällön rakentumiseen on vaikuttanut tutki-
jan omakohtainen näkemys opetustapahtuman luonteesta4 ja kielikylpykirjallisuuden pe-
rustalta muodostettu käsitys opetusmuodon didaktisesta ongelmasta. Didaktisen kirjalli-
suuden avulla on johdettu myös käsitys siitä, millaisia teoreettisia ratkaisuja didaktisen 
problematiikan selvittäminen edellyttää. Valikoivan etenemisen lisäksi tutkimuksessa 
sovelletaan eräitä filosofisia käsitteitä, joiden käytössä ei tavoitella tasoa, jota filosofinen 
analyysi todellisuudessa edellyttäisi. Esimerkiksi minuudella tai itseydellä viitataan ihmi-
sen syvimpään luontaiseen olemuksellisuuteen, essentiaan (vrt. Skinnari 2003), ja kun 
tutkimuksessa puhutaan tietoisuudesta tai itsetietoisuudesta, viitataan tällä yksilön ky-
kyyn sekä tasoon ajatella itse. Käsitteiden merkitys on praktinen filosofisten merkitysten 
sijasta. 

Didaktisen ongelman ratkaisemiseksi on muodostettu teoreettisten pohdintojen avulla 
kielikylpyopetuksen kulttuuripedagoginen malli. Mallin teoreettinen perusta on käsitettä-
vä kokonaisuutena, joka koostuu 1) käsitteenmäärittelyosasta, 2) yhteiskunnallis-
poliittisesta osasta (I osa), 3) didaktisesta eli opetuksellisesta osasta (II osa) sekä didakti-
sesta mallintamisesta (III osa). Tutkimuksessa ei voida ohittaa kieleen, kielen oppimiseen 
ja kielen opetuksen järjestämiseen liittyviä kysymyksiä. Kieli teoreettisena käsitteenä on 
kulttuurin ja kasvatuksen lisäksi koko tutkimuksen läpäisevä käsite. Käsitteenmäärittelyn 
avulla muodostetaan perusta tutkimuksen keskeisten käsitteiden käytölle (ks. luku kaksi). 

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa määritellään kansallisesta näkökulmasta kielen ja 
kulttuurin merkitystä yhteisön elämälle. Tarkastelun kohteena on keskeisten kielikylpy-
maiden Kanadan, Espanjan sekä Suomen kulttuurinen ja historiallinen tilanne. Analyysil-
la haetaan vastausta kysymykseen, miksi enemmistökielen edustajia opetetaan vähem-
mistökielellä. Toisessa osassa analysoidaan opetuksen pedagogista todellisuutta kielikyl-
pyopetuksen näkökulmasta kysymällä, miten kielikylvyssä toimitaan. Pedagogisen todel-
                                                           
5 Esimerkiksi vallalla olevat poliittiset ideologiat suuntaavat osaltaan koulutuksen kehittämispyrkimyksiä. Myös 
yhteiskunnan yleinen muuttuminen ja oppilaiden vanhempien arvomaailman muutos asettavat paineita koulu-
tukselle. 
6 Valikoivuudella tarkoitetaan sitä, että tutkimusta on kirjoitettu aiheen ehdoilla. Erilaiset teoreettiset valinnat 
ovat tehty kunkin teeman rakentumisen myötä ilmenneiden ongelmien edellyttämien tarpeiden mukaisesti. 
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lisuuden perustana ovat käsitykset ihmisyydestä, tiedosta ja toiminnasta. Kun tutkimuk-
sessa huomioidaan ihmiskäsityksen merkitys objektin ja subjektin välisen merkityssuh-
teen rakentumiselle (ks. Rauhala 1993, 100), on analyysin rakennuttava tiedon, toiminnan 
ja oppimisen teoretisoinnille. Olemassa oleva kuvaus kielikylvyn opetuskäytänteistä jä-
sentyy relevanttiin oppimisen ja opettamisen viitekehykseen.5 

Pedagoginen todellisuus konkretisoituu opetussuunnitelmassa. Kielikylpyopetuksen 
kohdalla opetuksen tavoite on kielen, sisällön sekä erilaisten toimintamuotojen omaksu-
misessa. Opetuksen perinteistä tavoitesanastoa soveltaen voidaan puhua kognitiivisten, 
sosiaalisten ja affektiivisten tavoitteiden omaksumisesta. Kieli sosiaalisena välineenä 
ohjaa toimintaa ja asetettujen tavoitteiden omaksumista. Muodostettua didaktista koko-
naisuutta täydennetään tutkimuksessa kielikylpyopetuksen käytäntöä kuvaavalla luvulla 
(luku 10), jota puolestaan selitetään luvun yhdeksän kautta nousseilla oppimisteoreettisil-
la näkemyksillä. Kokonaisuus konkretisoidaan tutkimuksen kolmannessa osassa kielikyl-
pyopetuksen didaktisella mallilla, josta käytetään nimitystä kulttuuripedagoginen malli. 
(ks. kuvio 1.) 
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Kuvio 1. Tutkimuksen rakenne ja sisältö 

Muodostettu kielikylpyopetuksen kulttuuripedagoginen malli on opetussuunnitelmalli-
nen. Mallin perusideana on kuvata kulttuurisuutta ja lapsen kasvua suhteessa yhteisölli-
seen elämään. Teoreettisesti malli muodostuu kielen, tiedon, toiminnan sekä kulttuurin 
muodostamalle kokonaisuudelle. Sen ydin on Deweyn (1916) kokonaisvaltaisessa kasva-
tusfilosofisessa ajattelussa. Mallia kantavaksi ajatukseksi muodostuu lapsen (psyykkisen) 
kasvun tukeminen6. 

Yhteiskunnallis-poliittinen todellisuus (I osa) 

Didaktinen todellisuus (II osa) 

Ihmiskäsitys tiedonkäsitys Toiminnankäsitys 

Opetussuunnitelma 

Tieto Toiminta

Kieli

Kielikylpyopetuksen 
praktinen toiminta 

Oppimisteoreettinen
käsitys

Luvut 6 ja 7  

Luku 8 

Luvut 9 ja 
10

Luku 11 

Miksi enemmistökielen edustajia opetetaan maan 
vähemmistön kielellä? 

Luvut 4 - 5 

Kieli ihmiselämässä Kieltenopetuksen järjestäminen 

Kulttuuri ja yhteisöllinen 
elämä 

Luku 2 

Kielikylpyopetuksen kulttuuripedagoginen malli (III osa) 
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Tutkimuksen lukuohje. Tutkimuksessa on käytetty kaksinkertaista viittaustapaa. Perus-
tekstiä on tarkennettu sekä alaviitteillä että nooteilla. Nootit ovat merkitty tekstiin liha-
voituina ja alleviivattuina yläindekseinä, kuten 10. Alaviitteet ovat normaalina yläindek-
simerkkinä. Noottien ja alaviittausten numerointi on aloitettu jokaisessa pääluvussa oma-
na numerosarjanaan.  

Alaviitteiksi on määritelty tekstit, jotka ovat rivimääräisesti lyhyitä asioitten tarken-
nuksia. Nootteihin on koottu laajempia selostuksia käsiteltävistä teemoista sekä tutkijan 
henkilökohtaisia näkemyksiä ja ne ovat koottuina tutkimuksen päätteeksi. Nootit voidaan 
halutessa lukea päätekstin lopuksi. Alaviitteiden lukeminen päätekstin yhteydessä on sen 
sijaan suositeltavaa. 

Laajempien päälukujen asiat ovat koottu listaksi kunkin pääluvun loppuun. Kokoavien 
ajatusten tarkoituksena on kiteyttää keskeinen tieto helposti hallittavaksi kokonaisuudek-
si ja tukea tällä tavalla lukijan ajattelua kulttuuripedagogisen mallin ymmärtämiseksi. 



2 Tutkimuksen keskeisten käsitteiden tarkastelua 

Tässä luvussa tarkastellaan kielikylpyopetuksen järjestämisen taustalla olevia kieleen 
sekä kielen oppimiseen liittyviä kysymyksiä. Käsitteenmäärittelyn avulla kuvataan eräs 
näkemys kielen omaksumisesta sekä sen merkityksestä opetuksessa ja ihmiselämässä. 
Kielen tehtävä on ymmärrettävä laajemmaksi kuin artefaktisten ilmiöitten ulkoistajaksi 
(ks. Vygotsky 1977, 2 - 5; 1978, 53 - 54), jotta sillä on merkitystä opetuksessa lasten tie-
toisuuden kehittäjänä. Kun määritellään, mitä tarkoitetaan kielellä, kielen opetuksella ja 
sen omaksumisella, kaksikielisyydellä, vieraskielisellä opetuksella sekä kielikylpyope-
tuksen sosiologisilla ja pedagogisilla perusperiaatteilla, muodostetaan perustaa kielen, 
tiedon, toiminnan ja kulttuurin välisen problematiikan ymmärtämiselle. 

Tiedon, toiminnan, kielen sekä kulttuurin välinen suhde on didaktinen. Jotta suhdetta 
voidaan tulkita didaktisesta viitekehyksestä, on käsitteiden määrittelyssä tarkasteltava 
myös didaktiikkaan, pedagogiikkaan, kasvatukseen ja opetukseen sekä didaktisen mallin 
muodostamiseen liittyvää problematiikkaa. Käsitteen määrittely selkeyttää myös tutki-
muksen lähtökohdan eli kielikylpyopetuksen didaktisen ongelman merkitystä (ks. luku 
3). 

Kielikylvyssä kielen omaksumisen oletetaan tapahtuvan äidinkielen omaksumispro-
sessin tavoin ts. luonnollisessa vuorovaikutuksessa ympäristön ja toisten ihmisten kanssa 
(ks. esimerkiksi Laurén 2000). Se on myös tutkimuksen kieleen ja kielen oppimiseen 
liittyvä ensimmäinen perusoletus. Toinen oletus on se, että opetuksen sisältö konkretisoi-
tuu kielessä, kielen avulla. Kun opetuksen pyrkimykseksi asetetaan lapsen kasvun tuke-
minen, on kielelle löydettävä myös mieli eli sen kulttuurinen konteksti. Tutkijan tai opet-
tajan tietoisuus kielen omaksumisesta ja sen tehokkaasta tukemisesta ei ole yksistään 
riittävää. Opetussuunnitelman näkökulmasta kyse on substanssin problematiikasta. Tä-
män tavoittamiseksi vaaditaan laaja-alaisempaa kasvatustieteellistä opetuksen analysoin-
tia.  

Tutkimuksessa kieli ja merkitykset voidaan hahmottaa hierarkkiseksi kokonaisuudek-
seen, jossa kieleen liittyy sen omaksuminen merkityksineen sekä merkitysten muodostu-
minen. Parhaimmillaan prosessi tukee lapsen ajattelun kehitystä. Kuviossa 2 tästä on käy-
tetty nimitystä tietoisuus. Merkitysten muodostuminen konkretisoituu yksilön ja yhteisön 
kohdalla asioiden kokemisena merkitykselliseksi elämässään (vrt. Silkelä 2000). Olen-
nainen kysymys merkitysten ja kielen omaksumisen kohdalla on siten, mistä merkitykset 
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tulevat elämäämme ja kieleemme (vrt. Siljander & Karjalainen 1991). Kun pohditaan tätä 
problematiikkaa tai sitä, mikä merkitys tietyillä opiskeltavilla asioilla on oppilaan elä-
mässä, on kysymys opetussuunnitelmateoreettisesta ongelmasta. Kieli konkretisoi toi-
minnassa tiedon osaksi oppilaan omaa ajattelua. Tarkasteltaessa problematiikkaa opetuk-
sen ja kasvatuksen näkökulmasta, voimme kärjistäen sanoa kielen omaksumisen olevan 
opetusmenetelmällinen tekijä. (ks. kuvio 2.) Kasvun näkökulmasta oleellisiksi tekijäksi 
muodostuu kielen, tiedon, toiminnan, ja kulttuurin välisen problematiikan ymmärtämi-
nen. Tätä laajaa, identiteetin ja minuuden välistä problematiikkaa suhteessa yhteisöllisyy-
teen ja kulttuuriin käsitellään tarkemmin tutkimuksen viidennessä luvussa sekä toisessa 
osassa.7 

Kuvio 2. Kielen ja merkitysten omaksumisen muodostama kokonaisuus pedagogisessa kon-
tekstissa 

2.1  Kieli ihmiselämän jäsentäjänä 

Kieltä pidetään arkielämässä ja usein opetuksessakin itsestään selvänä kommunikaation 
välineenä. Lehtonen (1996, 28) toteaa kielen liittyvän niin monimuotoisena ilmiönä elä-
määmme8, ettemme enää muista, kuinka suuria ponnisteluja sen omaksuminen meiltä 

                                                           
7 Opetuksen sisällöllisen rakenteen ja oppimistoiminnan määrittelyssä keskeiseksi tekijäksi muodostuu kasvatta-
jan pyrkimys etsiä vastausta kysymyksiin, mikä on suhteeni ympäristöön ja toisiin ihmisiin, mikä on käsitykseni 
lapsuudesta, tiedosta sekä tiedon omaksumisesta ja sen merkityksestä ihmisen elämässä. Samalla on muistetta-
va, että kieli ihmisen elämää jäsentävänä elementtinä liittyy oleellisella tavalla edellä esitettyihin kysymyksiin. 
8 Kyse on kirjoitetusta, puhutusta ja vastaanotetusta kielestä merkityksineen ja nonverbaalisin vivahteineen 
vaihtelevassa kontekstissa M. S. 
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aikoinaan vaati. Käsitys johtaa Lehtosen mielestä helposti liian yksinkertaiseen näkemyk-
seen kielen välineellisyydestä. Kieli ymmärretään välineeksi, joka mahdollistaa yksilöi-
den välisen vuorovaikutuksen, oman ajattelun synnyn, tunteiden ja mielipiteiden ilmai-
semisen (vrt. Opetushallitus 2001, 9; kielikylpyopetuksessa Gil & Monterde 1996). Leh-
tonen (1996, 29) yksinkertaistaa kielen välineajattelun seuraavasti: 

”Jollakulla on jokin ajatus, jonka hän pukee sanoiksi. Tämä ajatus tai viesti lähete-
tään sitten puheen tai kirjoituksen välityksellä toisille, jotka ottavat sen vastaan ja 
purkavat sen sanoista ajatukseksi.” 

Ajatus vaikuttaa viattomalta, mutta tarkemmin analysoituna se sisältää problemaattisia 
oletuksia kieleen, merkityksiin sekä ihmisiin liittyen. Malli asettaa ensinnäkin ajattelun 
tapahtuvaksi ennen puheen tuottamista. Toiseksi mallissa uskotaan, että lähettäjän ja vas-
taanottajan välinen viestintä eli ajattelun pukeminen kieleksi ja sen purkaminen taas ajat-
teluksi olisi esteetöntä, eikä siihen pääsisi mukaan ajattelijan omaa tulkintaa. Tämä on 
koulumaailman keskeinen vuorovaikutuksen ajattelumalli (vrt. Perttula 1999), joka ilme-
nee erityisesti oppikirjojen sekä -materiaalien tekstien tasolla1. (Lehtonen 1996, 29.) 

Lehtosen (1996) esittämä malli sisältää ajatuksen myös puhujan aktiivisuudesta ja vas-
taanottajan passiivisuudesta, joka toteutuu hänen mielestään onneksi vain harvoin. Nel-
jänneksi malli pitää puhujaa kielen yläpuolella, jolloin puhujalla uskotaan olevan rajaton 
ilmaisumahdollisuus. Ajatus on kuitenkin absurdi, sillä kieli on erottamaton osa ihmisenä 
olemista, joka syntyy vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Kieli on käytännöllistä ja inter-
subjektiivista eli ihmisten välistä tietoisuutta. Kieli on perustava kyky inhimilliselle ole-
miselle maailmassa. (emt. 30 ja 35.)2 Kieli on Lehtosen (emt. 35) määrittelemänä sekä 
työkalu, tuottaja että tuote. Myös Suorttin (1981, 10 - 11) esittämän näkemyksen perus-
teella kieli on ymmärrettävä osana ihmisen todellisuudenkuvan muodostumista. Kieli 
onkin Ruuskan (1998, 284) mielestä (kulttuurikansojen) identiteetin perusta, koska kieli 
mahdollistaa ryhmän sisäisen ja tehokkaan kommunikoinnin. (ks. kielen pragmaattisesta 
merkityksestä Aaltola 1994.)3 

Kielen, toiminnan sekä intersubjektiivisen todellisuuden välistä problematiikkaa yksi-
lön tietoisuuden kehittäjänä voidaan tarkentaa esimerkiksi John Locken näkemyksellä 
ideoista sekä olioiden ominaisuuksista4. Aiheen pohdinta muodostuu mielenkiintoiseksi 
erityisesti silloin, kun tarkastelemme sen suhdetta ihmiseen ja ihmisen toimintaan objek-
tin kyvyn käsitteen kautta.5 ja 6 Siljander sekä Karjalainen (1991) puolestaan toteavat Wil-
liam Diltheyn näkemyksiin viitaten kulttuurievoluution sisältävän rinnakkain kaksi pro-
sessia: 1) muuttuva historiallinen, joka on samalla yksilölle ainutkertainen sekä 2) yleinen 
ja muuttumaton maailma. Yleinen maailma on perustana yksilöiden järjelliselle kohtaa-
miselle. Pystymme perustamaan yhteisöllisyytemme sekä kulttuurisen ajattelumme jo-
honkin, joka on kuitenkin merkitysrakenteiltaan transsendentaali. Latentti merkityskon-
struktio sosiaalistaa lapsen kielen ja sosiaalisen toiminnan kulttuurisiin, tiedostamatto-
miin sääntöihin. (emt.) 

”Kieli on ihmiselle vain kieltä”. Se perustuu kollektiivisen historiallisen prosessin sekä 
välittyneiden kollektiivisten kokemusten kautta ”yhteiseen sopimukseen”. Tunnistamme 
esimerkiksi sanan vasara, mutta latentin kollektiivisen historiallisen kokemuksen välityk-
sellä tiedämme myös vasaran idean, mikä perustuu sen käyttötarkoituksen ymmärtämi-
seen. Aistit kognitiivisen kykymme perustana välittävät mieliimme tietoa, jolla Ayersin 
(1997, 24) mukaan on meille enemmän käytännöllistä kuin teoreettista arvoa. Kielellä on 
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väline ja sen merkitys ihmiselämälle on pragmaattinen. (ks. myös Aaltola 1994.) Sosiaa-
linen toiminta muodostaa merkityksen ympäristön ilmiöille. Tiedon ja toiminnan arvo 
paljastuvat vasta käytännön kautta. (Dewey 1916, 17 - 18, 23 - 24, 39; Dewey 1957, 14; 
vrt. luku 3.3.2).7 

Kielikylpyopetuksen kielenomaksumisen perusoletus on, että kieli omaksutaan äidin-
kielen tavoin. Tämän vuoksi on teknisesti lähes sama, millä kielellä opetus tapahtuu. 
”Kieli on vain kieltä”, jonka avulla oppilaat konkretisoivat kokemusmaailmaansa ja ke-
hittävät siten ajatusrakenteitaan opiskeltavasta aihepiiristä. Väite konkretisoituu kielikyl-
pyluokan toimintaa havainnoitaessa. Lapset toimivat sujuvasti toisella kielellä. Niissä 
tilanteissa, jolloin lapsi ei löydä oikeaa toiskielistä sanaa, korvaa hän sen vastaavalla äi-
dinkielisellä termillä (jag har ont i mahassa). Opettaja huomioi tämän omassa puheessaan 
vuorovaikutusta mahdollisimman rikastavasti (Jaa, du har ont i magen. Vad hände?). Kie-
len avulla symboloitavan ilmiön merkitys sekä sen ymmärtäminen pysyy saamana (maha 
viittaa mahaan, käsiteltiinpä sitä millä kielellä tahansa).  

Opetuksen ja oppimisen näkökulmasta oleelliseksi muodostuu se, kuinka pystymme 
välittämään opetuksen sisältönä käsiteltävän ilmiön syvällisemmän kulttuurihistoriallisen 
sekä sen käyttöön ja yhteisölliseen olemukseen liittyvän arvoproblemaattisen merkityk-
sen. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkimus on pedagogisesti relevantti myös äidinkielisessä 
opetuksessa. Kielikylpyopetuksen perusperiaatteisiin viitaten kielellä on myös merkittävä 
kulttuurinen asema opetuksessa, ja sen merkitys konkretisoituu kielikylpykielen asemassa 
ko. yhteisössä sekä lasten äidinkielen arvostamisessa ja äidinkielisen kehityksen tukemi-
sessa. Kyse on lapselle vieraasta tai toisesta kielestä. Käsitteen määrittelyssä9 on oleellis-
ta perehtyä myös näiden tekijöiden taustoihin.8 

2.2  Vieraan kielen oppiminen ja opetus 

Sajavaara (1999, 75) jakaa koulussa tapahtuvan muun kuin äidinkielisen opetuksen9 ter-
mit vieraaseen kieleen ja toiseen kieleen. Toisesta kielestä voidaan puhua silloin, kun 
kieli on oppijan ympäristön käyttökieli, ja vieraasta kielestä silloin, kun kieltä käytetään 
oppijan luonnollisen ympäristön ulkopuolella. Suomalaisille ruotsinkieli voi olla joko 
vieras tai toinen kieli, riippuen siitä, missä asumme. Jaakkola (1993, 57) toteaa vierasta 
kieltä ja toista kieltä käytettävän usein synonyymeinä. Sanojen välinen ero perustuu ope-
tuksen järjestämiseen. Toinen kieli käsitteenä juontuu amerikkalaiseen tutkimuskirjalli-
suuteen, jossa englannin kielen oppimista ja opettamista (English as a Second Language) 
on tutkittu syntyperäisten opettajien toimintana. Muutoin Jaakkola (emt. 57 - 58) määrit-
telee nämä kaksi termiä samoin kuin Sajavaara (1999) edellä. Tässä tutkimuksessa käyte-
tään termiä vieras kieli, kun puhutaan kielten opetuksesta yleensä. Toinen kieli termiä 
käytetään ruotsin kielen yhteydessä.10 

                                                           
9 Määrittelyllä selkeytetään kielten asemaa ympäristössään. Määrittelyistä huolimatta on muistettava, että kieli 
(toinen, vieras tai äidinkieli) on Lehtoseen (1996 ks. edellä) viitaten sekä väline että tuottaja ja tuote ihmisen ja 
ihmisten välisen todellisuuden muotoutumisessa. Tässä tutkimuksessa keskeisenä kielen oppimista selittävänä 
teoriana on Vygotskyn (1977; 1978) esittämät näkemykset lapsen kielen kehityksestä. Lisäksi Deweyn (1916) 
pohdinnat täydentävät näkemystä.  
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Vieraan kielen oppiminen sekä opettaminen jakavat kielten parissa työskenteleviä ih-
misiä useisiin näkemyksellisiin koulukuntiin. Yksi keskeisimmistä kielen omaksumista 
käsittelevien tutkimusten ongelmista on, missä määrin toisen kielen omaksuminen on 
verrattavissa äidinkielen omaksumiseen (Jaakkola 1993, 61). Se, miten opettajan oma 
asenne ja persoonallisuus edistävät tai ehkäisevät oppimista, tai miten opettajan ihmiskä-
sitys heijastuu käytettäviin opetusmenetelmiin, eivät ole tavallisesti vieraan kielen ope-
tuksen tutkimuskohteina. Jaakkolan esittämä kysymys johtaa kuitenkin opetuksen toteu-
tuksen opetusmenetelmälliseen ongelmaan: Mikä tulisi olla muodollisen kielen opetuksen 
ja kommunikatiivisen eli luonnolliseen ihmisten ja tiedon väliseen vuorovaikutukseen 
perustuvan opetuksen välinen suhde kielen oppimisen ja hallinnan näkökulmasta (ks. 
Jaakkola 1993, 64)?  

Buzkamm (1989, 155) on muodostanut kieltenopettajakunnasta kolme ryhmää sen 
mukaan, missä määrin he painottavat muodollisen kielen opetuksen merkitystä kielen 
oppimisessa. Minimalistien mielestä kieliopin osuus opetuksesta saisi olla noin 10 - 20 
prosenttia. Systematisoinnit, nyrkkisäännöt ja selitykset ovat tämän opettajatyypin mie-
lestä oivallinen apu, mutta opetuksessa tulisi huomioida erilaiset oppijatyypit sekä eri-
ikäiset oppilaat. Äidinkielen ja opiskeltavan vieraan kielen ero tulisi myös huomioida 
opetuksen järjestämisessä. Intuitivistien mielestä opiskeltava kieli tulisi synkronisoida 
kieliopilliset säännöt huomioiden. Metakieliset selitykset eivät ole intuitivistien mielestä 
toimivia, koska ne eivät edistä spontaania kielenkäyttöä. Immersionistien eli kielikylpy-
opetuksen kannattajien mielestä kieli omaksutaan parhaiten luonnollisen yhteisölliseen 
elämään osallistumisen kautta. Rakenteiden harjoittelulla ei ole merkitystä kielen oppimi-
sessa10. (Buzkamm 1989, 155.)11 

Toinen vieraan kielen opetuksen ydinongelma on opitun transferoitumisessa (Jaakkola 
1993, 65). Vaikka lapsi osaisi muodollisen säännön, sen siirtäminen käytäntöön voi olla 
toistuvasti virheellistä. Fred Genesee (1987, 38 - 39) toteaa silloisen kielikylpytutkimuk-
sen valossa, että on hankala määritellä esimerkiksi lukemaan oppimisen kohdalla, mitä on 
transferoitunut. Hän (1987, 38 - 39) jatkaa, että on kuitenkin olemassa tiettyjä lukemisen 
aspekteja, jotka eivät transferoidu helposti kielestä toiseen. Tällaisiksi katsotaan kuuluvan 
kielen teknisemmät aspektit, kuten oikeinkirjoitus sekä kieliopin säännöt. Myös kielten 
välinen samanlaisuus tai erilaisuus vaikuttavat kielellisten taitojen transferoitumiseen 
kielestä toiseen.  

Hyväksyessämme käsityksen kielten historia- ja kulttuurisidonnaisuudesta on pohdit-
tava kielen universaalisuutta. Kieleen sidoksissa oleva sosiaalinen, kommunikatiivinen 
todellisuus sisältää tiettyjä lajityypillisiä latentteja merkitysrakenteita, jotka ovat mahdol-
listaneet lajin säilymisen ja tiettyjen toimintamuotojen menestymisen kulttuurissaan. (Sil-
jander & Karjalainen 1991.) Transferongelmaa on tarkasteltu psykolingvistisestä näkö-
kulmasta ja Geneseen (1987, 38 - 39) mielestä vaikuttaa todennäköiseltä, että tietyt luke-
misen perustaidot ovat kielellisesti universaaleja11. Perustaidot sijoittuvat mielekkäällä 

                                                           
10 Nykyisessä kielikylpyopetuksessa on ollut tendenssinä myös oikeakielisyyden painottaminen eräänä opetuk-
sen kielellisenä tavoitteena (ks. esimerkiksi Met 2001). Esimerkiksi maamme uusissa opetussuunnitelman pe-
rusteissa todetaan, että opetuksessa on huomioitava muodollinen kielen opetus. Tämä osa-alue painottuu myös 
kielen oppimiselle asetetuissa tavoitteissa. (ks. esimerkiksi Opetushallitus 2004, 90 - 95 ja 172 - 175; ks. myös 
Opetushallitus 2001, 41 - 43.) 
11 Noam Chomsky on tunnetusti aloittanut tämän kielellisen aspektin pohdinnan. Esimerkiksi Itkonen (1997, 81) 
katsoo, että sanaluokkajako on kiistattomasti kielen universaali piirre.  
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tavalla Siljanderin ja Karjalaisen (1991) esittämiin lajityypillisiin latentteihin merkitysra-
kenteisiin.12 12 

Kielikylpyopetuksen toimivuuden tutkimus on painottunut kielen määrällisen hallin-
nan selvittämiseen tai analyysiin, jolla todennetaan ne toiminnot, jotka parhaiten edesaut-
tavat opetukselle asetetun kielellisen tavoitteen saavuttamista. Didaktiikan ja erityisesti 
opetussisältöjen oppimisen näkökulmasta tehty tutkimus on ollut vähäisempää. Jäppinen 
(2002) on kuitenkin aloittanut tematiikkaa käsittelevän tutkimushankeen Jyväskylän yli-
opistossa. Hän tutki 731 suomalaisen ala-asteikäisen lapsen ajattelua ja sisältöjen oppi-
mista vieraskielisessä opetuksessa. Tutkimuksessa olivat mukana englannin ja ranskan 
vieraskielisen opetuksen ryhmät sekä ruotsin kielen kielikylpyryhmät. Näistä eniten tut-
kittavia oli englannin kielen ryhmistä (60 prosenttia kaikista). Ranskankielisten osuus oli 
30 prosenttia ja loput tutkittavista oppilaista olivat ruotsin kielen kielikylpyryhmistä. Tut-
kimus perustui teoreettisesti sosiokulttuuriseen oppimiskäsitykseen, kielen oppimisen 
tematiikkaan sekä tutkivan oppimisen ideaan. Oppilaan kehitystä tutkittiin yleisimmin 
vieraskielisessä opetuksessa käytetyissä oppiaineissa (matematiikka, ympäristö- ja luon-
nontieto ja maantieto). Tuloksia verrattiin vastaaviin kontrolliryhmien tuloksiin. Tutki-
muksessa haluttiin erityisesti selvittää lapsen tutkivan oppimisen osa-alueiden kehittymis-
tä13 sekä ajattelun kehittymisen osuutta oppimisprosessissa14. Tutkimuksen kohteena ole-
via taidollisia elementtejä eri ikäryhmissä oli luokiteltu erilaisiksi tutkittaviksi kognitioik-
si. Käytetyt strukturoidut testit osoittivat alustavasti, ettei vieraskielisestä opetuksesta ole 
haittaa lapsen kognitiiviselle ja kielelliselle kehitykselle. Paikoitellen tulokset olivat vie-
raskielisessä opetuksessa oleville lapsille eduksi ja etenkin pojat näyttivät hyötyvän tyttö-
jä enemmän vieraskielisestä opetuksesta. Kielikylpyryhmissä tulokset myötäilivät Jäppi-
sen mukaan aiempia kielikylvyssä tehtyjä tutkimuksia15. Tulokset osoittivat, että kielikyl-
pylasten käsitteiden merkityksen hallinta on opetuksen alkuvaiheessa heikompaa äidin-
kieliseen kontrolliryhmään verrattuna mutta tämä ero kuroutuu umpeen jo neljännelle 
luokalle tultaessa. (Jäppinen 2002, 83 - 84.)13 

Myös Genesee (1987, 34 - 37) kuvaa ranskan kielen kielikylpylasten englannin kielen 
kehittymistä luokka-asteilla 1 - 6, mutta tutkimuksen asetelma on hieman erilainen kuin 
Jäppisen tutkimuksessa. Kielikylpylasten kielitaito oli kehittynyt Geneseen esittämien 
tulosten perusteella joka vuosi. Kiintoisana huomiona voidaan pitää sitä, että eräässä tut-
kimuksessa lasten oppimistulokset heikkenivät äidinkielisessä opetuksessa ensimmäiseltä 
luokalta kolmannelle luokalle siirryttäessä.  

                                                           
12 Kielen universaaliuteen liittyen voidaan todeta, että ajattelu eli ihmisen kyky ja halu muodostaa merkityksiä, 
halu selittää ympäröivän todellisuuden olemusta ja tehdä siitä siten itselleen ymmärrettävä on kielen universaali 
piirre. 
13 Esimerkiksi käsitteen ymmärtäminen ja käsitetietoisuus, kyky soveltaa omaksuttua tietoa, kyky vertailla ja 
kytkeä tietorakenteita toisiinsa. 
14 Esimerkiksi luokittelu useamman samanaikaisesti vaikuttavan tekijän avulla, muutoksen korvautuvuuden tai 
vastaavuuden ymmärtäminen, tapahtuman käänteisyys tai palautuvuus. 
15 Jäppinen (2002) oli kielikylvyn osalta käyttänyt työssään pääasiallisesti muissa maissa tehtyjä kaksikielisyy-
teen ja kielikylpyyn liittyviä tutkimuksia (mm. Bakerin, Cumminssin sekä Johnsonin ja Swainin teokset). Suo-
menkielisistä tutkimuksista Jäppinen oli käyttänyt Laurénin (1991) toimittama teosta sekä Elomaan (2000) 
väitöskirjaa. 
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2.3  Vieraskielisen opetuksen ja kielikylpyopetuksen 
toteuttamistapoja 

Milloin opetuksen järjestämisessä on kyse vieraskielisestä opetuksesta, milloin kielikyl-
pyopetuksesta? Kysymys kuvastaa aiheen duaalisuutta. Jos tarkastellaan ihmisten arkiko-
kemuksen perusteella käsityksiä kielikylpyopetuksessa, niin opetusmuoto käsitetään vie-
raan kielen opetukseksi. Toisaalta kyse on kohdekielellä tapahtuvasta, yleisopetuksen 
opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta.  

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tarkastellaan yhteiskunnallisesta näkökulmasta, 
miksi kielikylpyopetusta on ryhdytty tarjoamaan Kanadassa, Espanjassa sekä muutamis-
sa muissa Euroopan valtioissa. Aihepiiriä käsittelevässä kirjallisuudessa problematiikkaa 
kuvataan tavallisesti yleisluonteisilla perusteilla16, jotka jättävät avoimeksi joukon kysy-
myksiä: Miksi vanhemmat kokivat ranskan kielen tärkeäksi työelämässä? Mikä on ollut 
vähemmistökielten asema niin Espanjassa kuin Kanadassa? Miksi kyseiset kielet ovat 
olleet vähemmistön kieliä alueillaan? Tarjolla olevia kielikylpyopetuksen malleja ja ope-
tuksen toimivuutta voidaan ymmärtää paremmin, kun tarkastellaan vähemmistökielten ja 
-kansallisuuksien asemaa niiden poliittishistoriallisesta, sosiaalisesta sekä ideologisesta 
näkökulmasta (vrt. Beardsmore 1993, 4; Baker 1993, 8 - 9). Ennen kulttuurista tarkaste-
lua on selvitettävä, mitä tarkoitetaan vieraskielisellä opetuksella. Tähän kontekstiin muo-
dostettu viitekehys tarjoaa syvyyttä sille, kun kielikylpyopetuksen malleja arvioidaan. 
Esitetyt pedagogiset ratkaisut voidaan suhteuttaa yleisempään malliin. 

Vieraskielisen opetuksen järjestämisellä on vuosisatainen historia. Vaikka opetuksen 
tarjonnan motiivit poikkeavat nykyään menneisyyden tarpeista, on asiaa tarkasteltu laaja-
alaisesti, jotta opetuksen tarjonnan ja menetelmien kehityksen ymmärtämiseen saataisiin 
syvyyttä. (ks. Ferguson & Houghton & Wells 1977, 159 - 161; Genesee 1987, 1 - 2; Lau-
ren 2000, 49 - 58.) Tällaisen näkökulman sijaan muodostuu kuitenkin mielenkiintoisem-
maksi tietää, miksi kouluissamme tarjotaan yksikielistä opetusta, vaikka kaksikielisel-
lä/vieraskielisellä opetuksella on näinkin syvät perinteet (ks. luku viisi tässä tutkimukses-
sa). Beardsmore (1993, 3) toteaakin, että käsitys yksikielisen (monolingual) opetuksen 
itsestäänselvyydestä perustuu 1700-luvulle, jolloin kansalliset raja-aidat perustettiin pit-
kälti yhteiseen kieleen ja samanaikaisesti yleinen koulutus alkoi levitä jokaisen ulottuville 
(vrt. Kemppinen 2001, 118 - 121). Yksikielisestä opetuksesta muodostui hiljalleen truis-
mi, jota on alettu kyseenalaistamaan vasta 1900-luvun puolivälin jälkeen (Beardsmore 
1993, 3; ks. myös nootti 7). Opetuskieltä koskeva kysymys on ollut läpi historian, aikaan 
ja paikkaan katsomatta sekä poliittinen että pedagoginen ongelma (vrt. Kemppinen 2001; 
tämän tutkimuksen luvut 4 - 5). Opetuksen kielikysymys muodostuu Pedagogiseksi, kun 
ryhdytään pohtimaan opetuksen käytännön järjestämiseen liittyviä, opetussuunnitelmalli-
sia sekä sisällönomaksumisen näkökulmasta opetuksen tuloksellisuutta arvioivia ongel-
mia.  

                                                           
16 Kanadan kohdalla opetusmuodon alkamisen syyksi esitetään englanninkielisten vanhempien halua laittaa 
lapsensa ranskankieliseen kouluun, koska ranskan kieli kasvatti merkitystään alueen työ- ja talouselämän kiele-
nä. Espanjan kohdalla perusteena ovat olleet a) Francon kuoleman jälkeen vähemmistökulttuurien ja -kielien 
olemassaolon salliminen, b) vähemmistökulttuurien ja -kielien säilyttäminen opetuksen avulla sekä c) esimer-
kiksi katalaanin kielen tarve työelämässä. 
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Yhteiskunnan poliittis-historiallisten kysymysten (ks. Kemppinen 2001)14 lisäksi ope-
tuksen yksikielisyyden truismiin voidaan katsoa liittyvän eri oppiaineiden syntymeka-
nismin, joka on perustaltaan oppiaineiden historiallis-poliittista olemassaolon kamppailua 
(Goodson 2001, xii - xv ja xviii). Oppiaineiden merkityksestä on muodostunut eri intres-
siryhmien eli ainejärjestöjen elämää ylläpitäviä myyttejä, jotka myyttisyydessään pysty-
vät kyseenalaistamaan ”uuden”, verhoutuen oppiaineiden yhteiskunnallisen merkityksel-
lisyyden ja yleissivistyksen varjoon (vrt. emt. 11 - 13).  

Käsitys koulun ja koulukielen tasa-arvoisuudesta on kääntynyt maassamme päälael-
leen noin kaksisataavuotisen yhteiskunnallisen ja koulutuksellisen kehityskulun päätteek-
si. Voidaan kysyä, sulkeeko yksikielinen17 monen oppilaan mahdollisuuden sujuvaan vie-
raan kielen omaksumiseen, taitoon, joka on niin yksilöllinen kuin yhteisöllinen etu työ-
elämässä tai perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa.16 

2.3.1  Vieraskielinen opetus 

Siguán ja Mackey (1987, 44) määrittelevät kaksikielisen koulutuksen (bilingual educati-
on) järjestelmäksi, jossa käytetään kahta kieltä opetuksen ohjeistuksessa. Toinen koulussa 
käytettävistä kielistä voi olla – ei tosin aina – oppilaiden äidinkieli. Se, että koulussa ope-
tetaan kieltä erillisenä opetussuunnitelman mukaisena oppiaineena, ei tee koulusta kaksi-
kielistä. Kaksikielisessä koulutuksessa kyse on kielestä opetuksen välineenä. (Siguan & 
Mackey 1987, 44.) Nykyisessä muodossa tunnettu vieras- tai kaksikielinen opetus (bilin-
gual education) on lähtöisin Pohjois-Amerikasta. Kielikylpyopetus on vain eräs vieraskie-
lisen opetuksen muoto18. (Genesee 1987, 2 ja 116 - 149; Beardsmore 1993, 1.)17 

Kaksikielisen koulutuksen toteutumista voidaan tarkastella eri näkökulmista, jolloin 
kuvataan erilaisten ohjelmien vaihtelevat mahdollisuudet oppimisen tukemisessa. Ope-
tuksen toteuttaminen riippuu opiskelijoiden kielellisestä ja kulttuurisesta koostumuksesta, 
opetukselle asetetuista tavoitteista, koulussa käytettävien kielten määrästä ja suhteesta eri 
oppiaineissa sekä koulujen pedagogisesta profiilista. (Genesee 1987, 2 - 5; Siguán & 
Mackey 1987, 44.)  

Mackey (1972, 152 - 169) perustaa kaksikielisyyskoulutuksen luokittelun kielen käy-
tölle 1) kotona, 2) koulun opetuksessa, 3) siinä yhteisössä ja valtiossa, jossa koulu sijait-
see sekä 4) kielten käytössä vallitsevalle arvostukselle. Lapsen kotikieli voi olla sama 
kuin koulussa käytettävä kieli tai päinvastoin. Lapsen kielellinen tausta voi olla myös 
joko yksikielinen tai kaksikielinen. Koulu voi luokituksen perusteella olla joko yksikieli-
nen (single-medium bilingual school) tai kaksikielinen (dual-medium bilingual school). 
Yksikielinen koulu on lapselle kaksikielinen siinä tapauksessa, kun kodin ja koulun kielet 
eroavat toisistaan. Tällöin koulussa käytettävän kielen on oltava eri oppiaineiden opetuk-
sen kieli, ei pelkkä yksittäinen oppiaine (ns. vieraskieli). Opetuksen tavoitteena voi olla 
akkulturaatio tai esimerkiksi valtakulttuurin tai vähemmistökielen elvyttäminen. Opetuk-

                                                           
17 Tätä pidettiin 1800-luvun fennomaanisessa liikkeessä edellytyksenä sosiaalisen nousuun15 niin yksilön kuin 
kansakunnan tasolla (Kemppinen 2001). 
18 Beardsmoren (1993) esittämän väitteen vastineeksi voidaan todeta, että kaikki vieraskielinen opetus ei ole 
kielikylpyopetusta, vaan merkittäväksi muuttujiksi muodostuvat menetelmän pedagogiset perusperiaatteet (vrt. 
Laurén 2000, 38 - 40). 
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sen myötä tapahtuva kielen vaihto voi olla joko osittainen tai täydellinen. Kielten välinen 
suhde voi olla joko tasa-arvoon tai eriarvoisuuteen pyrkivää. (Mackey 1972, 152 - 169.) 
Geneseen (1987, 3) mukaan Mackeyn (1972) luokittelu on joustamaton sekä kuvailevaa, 
jolloin luokittelussa ei huomioida eri vaihtoehtojen sosiaalisia tai pedagogisia perusteita 
tai vaikutuksia. Fishmanin ja Lovasin (1970) tekemässä luokituksessa huomioidaan tämä 
näkökulma, ja muodostetun luokitusrungon avulla pystytään selvittämään analysoitavan 
koulutusmuodon sosiolingvistiset tavoitteet sekä opetuksen tulokset ja vaikutukset. Fish-
manin ja Lovasin (1970, 216 - 220) luokituksen perusteella kaksikielisillä kouluilla voi 
olla neljän tyyppisiä pedagogisia tavoitteita:  

1. Siirtymävaiheen kaksikielisyys (transitional bilingulalism) 
2. Rajoittunut kirjallinen kaksikielisyys (monoliterate bilingualism) 
3. Osittainen kaksikielisyys (partial bilingualism) 
4. Täydellinen kaksikielisyys (full bilingualism) 

Siirtymävaiheen kaksikielisyyttä painottavissa ohjelmissa lapsen äidinkieltä käytetään 
opetuksessa niin kauan, että lapsi kykenee seuraamaan opetusta myöhemmin esimerkiksi 
valtaväestön kielellä (vrt. Baker 1993). Ohjelmat eivät kunnioita lapsen äidinkieltä, mikä 
on eräs edellytys, että voidaan puhua kielikylvystä. Ohjelmat, joiden perustana on rajoit-
tunut kirjallinen kaksikielisyys pyrkivät edistämään tai säilyttämään lapsen kuullun ym-
märtämistä ja puheen tuottamista ensikielellä. Ensikielen luku- ja kirjoitustaitoa ei kui-
tenkaan kehitetä, vaan opetuksen keskeisenä tavoitteena on kohdekielen eli toisen kielen 
täydellinen hallinta jokaisella kielellisellä osa-alueella. Näin mallin katsotaan edistävän 
kielellistä siirtymää kohti valtakieltä mutta samalla säilyttävän lapsen sosiaalisen kontak-
tipinnan äidinkieliseen kulttuuriympäristöön (…this type of program is intermediate in 
orientation between language shift and language mantenance). (Fishman & Lovas 1970, 
216 - 220.) 

Osittaista kaksikielisyyttä tavoittelevat koulut pyrkivät rajoittamaan opetuksessa lap-
sen äidinkielen luku- ja kirjoitustaidon koskettamaan vain etnisesti ja kulttuurisesti mer-
kittäviä osa-alueita. Molempien kielien tavoitteena on kuitenkin sujuva luetun, kirjoitetun 
ja puhutun kielen taito. Toisen kielen opetuksessa (kulttuurisesti hallitseva kieli) pyritään 
samaan aikaan laaja-alaiseen luetun ja kirjoitetun kielen hallintaan. Ohjelmat pyrkivät 
säilyttämään ja ylläpitämään kaksikielisyyttä mutta samastavat pääkielen alueen ekono-
miaan. Täydellisen kaksikielisyyden tavoitteekseen asettaneet koulut pyrkivät edistämään 
lasten molempien kielten hallintaa kaikilla kielen osa-alueilla. (Fisman & Lovas 1970, 
216 - 220.) Fishman ja Lovas (emt. 219) huomauttavat, että täydellinen kaksikielisyys ei 
ole mahdollista yksikielisessä yhteiskunnassa. Sekä ruotsinkielinen että ranskankielinen 
kielikylpyopetus sijoittuu tähän osioon tavoitteissaan. (vrt. Laurén 2000, 38 - 40.)  

Ferguson, Houghton ja Wells (1977, 163 - 172) ovat muodostaneet Fishmanin ja Lo-
vasin (1970) jaottelua laaja-alaisemman luokituksen. Koulun kasvatuksellinen profiili 
voidaan ilmentää sen tavoitteista. Koulutuksella saavutettavan kaksikielisyyden avulla 
voidaan: 

1. Assimiloida yksilöitä tai ryhmiä valtaväestöön 
2. Yhdenmukaistaa monikielistä yhteiskuntaa  
3. Kouluttaa ihmiset kykeneviksi kommunikoimaan muiden kielten edustajien kanssa 
4. Saavuttaa taloudellista hyötyä yksilöille tai ryhmille 
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5. Säilyttää tai ylläpitää etnisiä tai uskonnollisia siteitä 
6. Ratkaista poliittisesti tai/ja sosiaalisesti erilaisten yhteisöjen välisiä ongelmia 
7. Ylläpitää ja levittää siirtomaa-ajan kielen käyttöä 
8. Kehittää tai voimistaa eliittiväestön koulutusta heille mieleiseksi 
9. Tarjota kielille tasa-arvoinen asema yhteisössä 
10. Syventää kielten ja kulttuurien välistä ymmärrystä.  

Ranskankielen kielikylpyopetus voidaan yhdistää tässä luokituksessa kohtiin neljä ja 
kuusi. Monet amerikkalaiset mallit perustavat toimintansa vastaavasti assimiloinnin peri-
aatteelle. Mackeyn (1972) edellä esitetyn luokituksen perusteella ranskankielinen kieli-
kylpy sijoittuisi koulumuotoon, jossa toinen opetuksessa käytettävä kieli on myös lasten 
kotikieli, jolla on myös paikallisesti että kansainvälisesti korkeasti arvostettu asema. Ope-
tuksen yleiseksi tavoitteeksi on asetettu kaksikielisyyden ylläpitäminen. (Genesee 1987, 3 
- 4.) On kuitenkin huomioitava, että koulut, jotka käyttävät opetuksen kielenä ainoastaan 
yhtä, lapselle vierasta kieltä, eivät kuitenkaan ole Siguánin ja Mackeyn (1987, 44) mie-
lestä kaksikielisiä kouluja vaikka lapsista tulisi järjestelmän avulla kaksikielisiä. 

Siguán ja Mackey (1987, 44 - 49) esittävät kaksikielisten koulujen tyypittelyn kritee-
reiksi kuuden kohdan tunnistinta. He perustuvat tämän luokituksen aiempiin Makeyn 
(1970), Fismanin ja Lovasen (1970), Fismanin (1977) sekä Hamersin ja Blankin (1984) 
muodostamiin määrityksiin vieraskielisestä opetuksesta. Koulun kielellistä olemusta voi-
daan arvioida ensinnäkin koulun kielelle asetettujen tavoitteiden perusteella. Kyse on 
tällöin siitä, missä määrin koulu pyrkii edistämään lasten kielen käyttöä, ja millaisia mer-
kityksiä kielen käytölle luodaan. Toisena koulun luokitusperusteena voidaan pitää koulun 
opetuskielille antamaa asemaa opetussuunnitelmassa: onko kyse opetettavasta kielestä 
erillisenä oppiaineena, opetetaanko joitain tiettyjä oppiaineita toisella ja tiettyjä aineita 
toisella kielellä vai vaihdellen? Kolmanneksi koulun kielellistä olemusta voidaan arvioida 
sen perusteella, mikä suhde oppilaiden kielellä on koulussa käytettävään pääasialliseen 
opetuskieleen. Neljäntenä arviointiperusteena on se, mikä on oppilaiden kielellinen ho-
mogeenisuus tai heterogeenisyys. Tulevatko oppilaat kielellisesti samanlaisilta alueilta ja 
kuinka paljon koulussa on erikielisiä oppilaita, esimerkiksi maahanmuuttajia? Viidennek-
si voidaan arvioida koulun opetuskielten sosiokulttuurista eroavuutta. Kuinka paljon ope-
tuskielet eroavat toisistaan esimerkiksi ulkoasun ja kieliopin suhteen, ja kuuluvatko kielet 
esimerkiksi samaan ”kielisukuun” maailmanlaajuisesti ajatellen? Kuudentena tekijänä 
Siguán ja Mackey (emt.) esittävät, että on arvioitava, kuinka kaksikielinen opetus suhteu-
tuu yleensä maan koulutusjärjestelmässä. Millainen hallinnollinen ja poliittinen tuki kou-
lutuksella on? Millaisia yhteiskunnallisia sekä kielellisiä että taloudellisia vaikutuksia 
opetuksen järjestämisellä on valtiolle? Miten opetus järjestetään alueellisesti, eli onko 
tietyillä vähemmistön asuttamilla valta-alueilla järjestettynä ko. kieltä tukevaa koulutusta 
vai onko koulutuksen järjestämisellä alueellisesti laajempi vaikutus? Edellä mainittujen 
tekijöiden tunnistaminen on Siguanin ja Mackeyn (1987, 44) mielestä perusta koulutus-
ohjelmien yhteiskunnalliselle arvioinnille. 

Met (1998, 35) jakaa vieraankielen opetuksen toteuttamisen sisältöperusteiseen ja kie-
liperusteiseen opetusmuotoon, riippuen siitä, millainen rooli kielelle on asetettu tiedon 
välittämiseksi (kuvio 3). Täydellinen kielikylpy edustaa sisältölähtöisintä vieraan kielen 
opetusta, kun taas tavallinen toisen kielen opetus edustaa muotoa, jossa opetuksen sisäl-
löllä on omat tavoitteensa ja lähtökohtansa suhteessa eri oppiaineiden sisältöihin. Opetet-
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tavista asioista pyritään kuitenkin muodostamaan lapselle merkityksellisiä. (Met, 1998, 
40 - 41.)19 

Kuvio 3. Sisältöperusteisen ja kieliperusteisen opetuksen toteutusmuodot vieraskielisessä 
opetuksessa (Met 1998, 41) 

Kielikylvyssä merkitysten välittämisen tulee olla Metin (1998, 38) mielestä aina ohjei-
den, tehtävien ja välitettävien oppimiskokemusten tarkoituksena. Tehtävien vaatimusta-
son tulee herättää lapsessa halua ajatella, kommunikoida sekä kokeilla erilaisia strategioi-
ta ongelman ratkaisemiseksi (emt). Kohdekielen kulttuurisen olemuksen välittäminen 
opetuksen sisällön kautta on Metin (1998) mielestä vaikeaa, jos koulun toimintakielellä ei 
ole yhteyttä ympäristön ilmiöihin (emt. 53 - 54).18 

Kielikylpyluokka tai -koulu on itsessään jo osa suomenruotsalaisuutta ja ruotsinkielis-
tä ympäristöä. Opetuksen järjestämisessä muodostuu kuitenkin kielen ja kulttuurin osalta 
merkittäväksi opettajan kielellinen ja kulttuurinen kompetenssi. Opettajan on tunnettava 
kieli osaksi itseään ja identiteettiään pystyäkseen toimimaan aidosti ja muodostamaan 
aitoja ja luontevia oppimistilanteita lapsille. Vain näin opettaja pystyy välittämään lapsille 
aidosti kieltä ja omaa tapaansa toimia sekä olemaan lasten sosiaalinen ja kielellinen malli. 
(vrt. Byram 1998)  

2.3.2  Kaksikielisyys opetuksen kielellisenä tavoitteena 

Kaksikielisyyden arvostaminen on kasvanut kansainvälistymisen myötä. Etenkin keski-
luokkaisissa, hyvän koulutuksen omaavissa perheissä arvostetaan lapsen kaksikieliseksi 
kasvattamista, mikäli siihen vain tarjoutuu mahdollisuus. Motiivina voi tällöin olla pyr-
kimys taata lapselle hyvä koulutus sekä myöhempi ammatillinen sijoittuminen. Myös 
perintönä, sukupolvelta toiselle siirtyvä kaksikielisyys on tavanomainen tapa opettaa lap-
selle toinen kieli. Yksilön etnisten siteiden on katsottu olevan usein niin vahvat, ettei niitä 

                                                           
19 Sisältöön suuntautuneen (content-based) kielikylpyopetuksen tavoitteena on aihesisällön oppiminen tai har-
joittaminen toisella kielellä. Usein sisältö poikkeaa perinteisestä kielenopetuksesta keskittyen opetussuunnitel-
mallisten aine- tai aihesisältöjen opettamiseen (ks. myös Järvinen & Nikula Marsh 1999). Kielen opettaminen 
opetussuunnitelman tiedollisten sisältöjen avulla tarjoaa lapselle mahdollisuuden toimia todellisessa maailmassa 
autenttisten materiaalien ja merkitysten parissa (Met 1998, 36 - 38). 
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haluta katkaista taloudellisen tai sosiaalisen nousun vuoksi. (Arnberg 1989, ix ja 3 - 9; 
Allardt & Starck 1981, 129 ja 230.) Skutnabb-Kangas (1988, 55) huomauttaa kuitenkin, 
että suurin osa maailman kaksikielisistä ei ole voinut valita kaksikielisyyttään vaan he 
omaavat kaksi kieltä pakon vuoksi. Henkilön äidinkielellä ei välttämättä ole mitään ase-
maa tai sijaa ihmisten elämässä. Poliittinen valta, kielenpuhujien lukumäärä sekä talou-
dellinen valta yhdessä määrittävät arvon kielten osaamisen merkitykselle ja kielen ole-
massaololle. (emt.) Suomessa kaksikielisyys, ruotsinkielestä puhuttaessa, on ollut alun 
perin tyypillisintä työväestön keskuudessa. Mutta vaikka kaksikielisyyttä esiintyy kaikis-
sa yhteiskuntaluokissa lisääntyneiden seka-avioliittojen ja ruotsinkielen käytön vähene-
misen vuoksi, ei sen ole katsottu olleen nykyaikana sidoksissa sosioekonomiseen ase-
maan (Allardt & Starck 1981, 107 - 110 ja 137 - 152). Ruotsinkielestä puhuttaessa on 
huomioitava erityisesti sen tunnustettu asema maassamme (Skutnabb-Kangas 1988, 56).  

Ruotsin kielen kielikylpyopetuksen järjestämisen ja erityisesti vanhemmille suunnatun 
mainonnan taustalla ovat vaikuttaneet tavallisesti instrumentaaliset, hyötyä korostavat 
tekijät (ks. luku 5 tässä tutkimuksessa). Arnberg (1989, 8) huomauttaa kuitenkin, että 
vanhemmille suunnattu mainonta kaksikieliseksi kasvattamisesta ja lasten laittamisesta 
esimerkiksi kielikylpykouluun on ollut ristiriitaista. Monelle vanhemmalle on yhä tänä 
päivänä epäselvää, miten kaksikielisyys vaikuttaa lasten äidinkielen kehitykseen tai kou-
lun oppiaineiden sisällön oppimiseen. Konkreettisena esimerkkinä mainonnasta maas-
samme on runsas ruotsinkielen kielikylpytutkimus (ks. Liite 1) tai esimerkiksi Jäppisen 
(2002) tutkimusprojektin tyyppiset tutkimukset.19 

Kaksikielisyys teoreettisesti määriteltynä ilmiönä. Siguán ja Mackey (1987, 13) sekä 
Skutnabb-Kangas (1988, 61) pitävät tärkeänä kaksikielisyyden määrittelyä etenkin sil-
loin, kun se on opetuksen tavoitteena. Skutnabb-Kangas (1988, 61) katsoo, että määritel-
män on oltava tarkka, jotta pystymme sen avulla todentamaan ja tarvittaessa mittaamaan 
asetetun tavoitteen toteutumisen. Kaksikielisyyden määrittelemisen ongelmana on kui-
tenkin väljyys, jolloin jopa vieraskielisen sukunimen omaava henkilö voidaan määritellä 
kaksikieliseksi. Toisaalta pätevyysmääritelmät voivat olla erittäin tiukkoja. Lisäksi määri-
telmät ovat usein ylimalkaisia, jolloin niistä ei ilmene riittävän tarkasti, mitä milläkin 
kielellisellä osa-alueella tulisi osata (kyky lukea, kuunnella, puhua, kirjoittaa). Kolman-
neksi määritelmät eivät osoita vertailtavuutta ts. mihin tai kehen henkilön kielitaitoa tulisi 
verrata (natiiviin, ei-natiivin, toiseen kaksikieliseen, koulutuserojen huomiointi jne.). Nel-
jäntenä määritelmien ongelmana on, ettei niissä pohdita henkilön kykyä käyttää äidinkiel-
tään. Määrittelyn ongelmallisuudesta on huomioitava kuitenkin se, että määritelmä on 
valittava sen mukaan, mitä tavoitteita esimerkiksi kaksikielisyyden saavuttamiselle ope-
tuksessa on asetettu. (Skutnabb-Kangas 1988, 63 - 67; ks. myös Siguán & Makey 1987, 
14 - 17.)  

Kaksikielisyyttä voidaan määritellä sosiologisesti henkilön alkuperän mukaan. Kaksi-
kielinen henkilö on sellainen, joka on syntymästään saakka perheessään käyttänyt kahta 
kieltä. Kaksikielinen henkilö on voinut myös syntyä tai muuttaa alueelle, joka on ohjan-
nut häntä kahden kielen käyttöön. Kielitieteen määritelmän mukaan kaksikieliseksi mää-
ritellään ihminen, joka hallitsee kaksi kieltä eri osa-alueineen (puhuttu, kirjoitettu, kuultu, 
luettu) täydellisesti. Kaksikieliseksi henkilöksi katsotaan myös sellainen, joka hallitsee 
kaksi kieltä syntyperäisen puhujan tavoin tai hän hallitsee kaksi kieltä yhtä hyvin. Kieli-
tieteellisesti tarkastellen kaksikieliseksi luetaan myös henkilö, joka pystyy tuottamaan 
mielekkäitä puhunnoksia toisella kielellä tai tuntee ja hallitsee toisen kielen rakenteita 
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jonkin verran. Laajimmillaan kaksikieliseksi määritellään henkilö, joka on joutunut kos-
ketuksiin toisen kielen kanssa. Kielisosiologisesti, kielen käytön näkökulmasta tarkastel-
tuna, kaksikieliseksi katsotaan henkilö, joka kykenee käyttämään kahta kieltä erilaisissa 
tilanteissa. Käytön motiivina voivat olla joko omat intressit tai yhteisön määrittämät tar-
peet. Kielen diglossiksi ilmiöksi kutsutaan tilannetta, jossa henkilö käyttää toista kieltä 
toisessa ja toista toisessa tilanneyhteydessä. Suomea ei voida kuitenkaan pitää diglossise-
na yhteiskuntana, vaikka ihmiset voivat käyttää työelämässään toista ja yksityiselämäs-
sään toista kieltä. Sosiaalipsykologian määritelmien mukaan kaksikielisyyttä on myös 
samaistuminen kieleen joko henkilön itsensä määrittämänä tai toisten näkemänä, siten 
että toiset pitävät henkilöä kaksikielisenä. (Skutnabb-Kangas 1988, 63; Sundman 1999, 
37 - 42; ks. myös Siguán & Mackey 1987, 17 - 21.) Siguán ja Mackey (1987, 13) toteavat 
kuitenkin, että määriteltiinpä kaksikielisyyttä totaalisesta, simultaanista tai vuoroittaisesta 
kaksikielisyydestä käsin, voidaan riittävänä määritelmänä pitää, että henkilöllä on toisen 
kielen taito lähellä äidinkielen osaamista, ja että hän kykenee käyttämään molempia kie-
liä vaihdelleen erilaisissa tilanteissa ja olosuhteissa.  

Ruotsin kielen kielikylpyopetuksessa kielen tavoitteeksi on määritelty alun täydellisen 
kaksikielisyyden jälkeen ns. toiminnallinen kaksikielisyys. Määritelmä on laajennettu 
koskemaan myös muita koulussa opiskeltavia kieliä, jolloin ruotsin kielen kielikylpyope-
tuksessa puhutaan toiminnallisesta monikielisyydestä. (ks. luku 5.4 tässä tutkimuksessa.) 
Määritelmä viittaa kielen käyttötarkoitukseen eli funktioon. Kielikylvyssä on riittävää, 
kun lapsi omaksuu kyvyn toisen kielen käyttöön, jonka avulla hän selviää elämässään 
erilaisissa arkipäivän tilanteissa. (ks. esimerkiksi Laurén 2000, 40 - 41.) 

Lapsen identiteetin kehittymisen problematiikka on merkittävä kysymys kaksikielisyy-
den tematiikassa (ks. Arnberg 1989). Ongelma liittyy myös kielikylpyopetukseen (ks. 
luku 5.2 tässä tutkimuksessa). Kielikylpyopetuksen järjestämisessä kysymys on kosketta-
nut erityisesti lasten kielellisen identiteetin kehittymistä (vrt. Allardt & Starck 1981, 148 - 
149). Aihepiiriin liittyen on nähty tärkeäksi huomioida myös kulttuurisen identiteetin ja 
kaksikulttuurisuuden kehittymisen problematiikka (Paulston 1992, 120; Byram 1998, 106 
- 107; Met 1998, 53).20 ja 21 

2.3.3  Kielikylpyopetuksen järjestämisen pedagogiset ja sosiokulttuuriset 
perusperiaatteet 

Kielikylpyopetuksen järjestämisen taustalle on määritelty opetuskäytäntöjä ohjaavia pe-
dagogisia ja sosiokulttuurisia perusperiaatteita. Ne ovat kuitenkin pedagogisesti yleisiä ja 
jättävät avoimiksi opetuksen suunnitteluun, toimintaan, sen merkitykseen sekä perustei-
siin, yhteisöllisyyteen ja lapsen kasvuun liittyviä kysymyksiä. Perusperiaatteet eivät ole 
sellaisenaan riittäviä muodostamaan yhtenäistä didaktista perustaa, vaan vaativat proble-
matisointia ymmärrettävyyden lisäämiseksi. Tämä on tutkimuksen keskeinen tarkoitus. 
Kuviossa 4 on kuvattu pedagogisten perusteiden suhdetta opetuksen suunnitteluun ja to-
tuttamiseen sekä vallitsevaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Perusperiaatteiden pääasi-
allinen tarkoitus on turvata lapsen kielellisen ja kulttuurisen identiteetin säilyminen ja 
toisaalta edistää lapsen kielen ja sisältöjen omaksumista. 
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Kuvio 4. Kielikylpyopetuksen sosiokulttuuristen ja pedagogisten perusperiaatteiden suhde 
opetukseen, yhteiskunnalliseen tilaan ja oppimiseen 

Ranskan kielen kielikylpyopetuksen järjestämisen perusperiaatteita. Kanadassa alkanutta 
kielikylpyopetuksen mallia alettiin kutsua varhaiseksi täydelliseksi kielikylvyksi (early 
total immersion). Varhaiselle täydelliselle kielikylvylle on ominaista, että kaikki ohjeet 
annetaan vieraalla kielellä ja kohdekielen opetus aloitetaan jo lastentarhassa (Genesee 
1987, 12 ja 20 - 21; Lambert & Tucker 1978). St. Lambertin kielikylpykokeilun jälkeen 
opetusmetodi on kokenut suosion niin Kanadassa kuin muualla maailmassakin. Varhaisen 
täydellisen kielikylvyn rinnalle on muotoutunut myös useita erilaisia vaihtoehtoisia kieli-
kylpyopetusmalleja, jotta asetetut opetukselliset tavoitteet sekä toivottu kielitaito saavu-
tettaisiin parhaiten. (ks. esim. Met 1998; Tucker 1998; Hoffmann 1998; Duff 1997; Bur-
ger & Wesche & Migneron 1997.) Björklund ja muut (1998, 172) huomauttavat, että va-
littaessa kielikylpyopetuksen mallia on syytä pohtia huolella, millaiset tavoitteet kielikyl-
vylle asetetaan. Esimerkiksi Vaasassa varhainen täydellinen kielikylpy katsottiin par-
haimmaksi malliksi toiminnallisen monikielisyyden saavuttamiseksi (Björklund & al. 
1998, 172; Buss & Lauren 1997a, 11).  

Genesee (1987, 19 - 26 ja 44 - 77) sekä Swain ja Lapkin (1984, 56 - 69) ovat luokitel-
leet kielikylvyn opetusmuotoja seuraavasti: Ensimmäiseksi opetus voidaan ryhmitellä 
opetuksen alkamisajan perusteella varhaiseen (early), hidastetuun (delayed) ja myöhäi-
seen (late) kielikylpyyn. Lisäksi opetusta voidaan muokata kielikylpykielen ja lapsen 
äidinkielen ohjeiden määrällä, täydelliseksi (total) tai osittaiseksi (partial) kielikylvyksi. 
Näin saadaan muodostettua esimerkiksi varhainen täydellinen kielikylpy. Eräänä kieliky-
vyn opetusmuotona pidetään myös alueen vähemmistön lapsille suunnattua kaksikie-
lisyyskoulutusta (heritage language immersion). Kanadassa tätä vaihtoehtoa on sovellettu 
esimerkiksi ukrainankielisten vanhempien lasten opetuksessa, millä on pyritty säilyttä-
mään lasten alkuperästä muistuttava kieli. Suomessa vastaavaa opetusta on annettu saa-
menkielellä20. Montrealissa on ollut tarjolla myös kolmikielisyyteen pyrkivää kielikylpy-

                                                           
20 Kielikylpykirjallisuudessa tätä maamme vähemmistön olosta muistuttavaa kieltä on alettu käsittelemään vasta 
tämän väitösprojektin puolivälissä. 

ohjaa

luovat perustan 

ohjaa

luo perustaa 

sosiokulttuuriset ja pedagogiset peruspe-
riaatteet

yhteiskunnallinen tila – kielellinen ja 
sosiokulttuurinen

opetuksen suunnittelu ja toteutus 

oppiminen 
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opetusta (double immersion) (ks. esimerkiksi Genesee 1998). Kielikylpyopetuksen va-
kiintuessa myös Kanadassa alettiin kiinnostua kielikylpyluokkien tehokkaista työtavoista. 
Tällaisena kielikylvyn vaihtoehtona on aktiivikeskeinen kielikylpy (Activity-centered 
immersion). Opetus painottaa oppilaan yksilöllisyyttä ja toiminta on perustunut Piagetin 
kognitiiviseen oppimiskäsitykseen. (ks. myös Baker 1996, 143 - 155.)  

Kanadalaiselle kielikylpyopetukselle on asetettu pedagogiset ja sosiokulttuuriset pe-
rusperiaatteet, joita noudatetaan kaikkialla, missä opetusta on tarjolla. Metodille on omi-
naista, että kaikkia aineita opetetaan kielikylpykielellä ja eri oppiaineiden opetuksessa 
noudatetaan koulun normaalia opetussuunnitelmaa. Näin pyritään luomaan oppilaille 
ensimmäisen kielen omaksumista vastaavat, lapselle merkitykselliset kielelliset olosuh-
teet sekä turvaamaan eri aineissa vaadittavat tiedolliset tavoitteet. Kielikylpyopettajalla 
on oppilaisiinsa vain yksi kielellinen rooli21 (ks. Buss & Lauren 1997b, 22) ja kielikylpy-
kielen ja äidinkielen luokat pyritään pitämään erillään toisistaan. Äidinkielisen opetuksen 
määrä riippuu opetusmuodosta ja luokka-asteesta (vrt. edellinen kappale). Eri aineita ope-
tetaan kuitenkin vuorovuosina oppilaan äidinkielellä ja kielikylpykielellä. Tämän tarkoi-
tuksena on varmistaa, että oppilaat hallitsevat eri aineiden erityissanaston molemmilla 
kielillä. Oppilaan puheessa ilmeneviä kieliopillisia virheitä ei korosteta, vaan ohitetaan 
huomaamattomasti mutta korjaten. Kielikylpyyn osallistuvat lapset edustavat alueen val-
takieltä, mikä on eräs kanadalaisen kielikylpyopetuksen tärkeimmistä perusperiaatteista. 
Kielikylpyopetuksessa on myös tärkeä muistaa, että lapsen äidinkieltä sekä äidinkielistä 
kulttuuria tulee kunnioittaa. Tämä erottaa kielikylvyn (immersion) hukuttamisesta (sub-
mersion). (Genesee 1987, 14 - 18; Lambert & Tucker 1977; Siguán & Mackey 1987, 85 
ja 87 - 88.) 

Katalaanin kielen kielikylpyopetuksen järjestämisen perusperiaatteita. Katalonian 
koulujen pedagoginen perinne perustuu Montessorin sekä Rosa Sensatin radikaaleihin 
kasvatusnäkemyksiin. (Lauren 2000, 153 - 154). Artigal (1993, 34 - 36 ja 39 - 40) esittää 
artikkelissaan perusperiaatteet, jotka muodostavat katalonialaisen mallin kielikylpyope-
tukselle. Luokitus perustuu ranskankielisen kielikylvyn tutkimustuloksiin ja opetuskäy-
täntöön. 

1. Opetuksessa olevien lasten äidinkielellä täytyy olla joko määrällisesti tai laadullisesti 
arvostettu asema. Tämä takaa sen, etteivät lapsen äidinkielinen identiteetti sekä äidin-
kielen osaaminen kärsi opetuksessa. 

2. Oppilaiden täytyy omata positiivinen suhtautuminen kieltä ja vieraskielistä koulua 
kohtaan. Kielikylpyohjelmaan liittymisen on oltava vapaaehtoista. 

3. Opettajan kielellisen kompetenssin on oltava riittävän hyvä eli heidän on oltava itse 
kaksikielisiä. Lisäksi opettajan on muistettava, että kielellinen suhde lapseen on täysin 
yksikielinen. 

4. Opettajilta vaaditaan erittäin hyvää didaktista pätevyyttä, jotta kielellinen vuorovaiku-
tus muodostuu tehokkaaksi sekä lapselle merkitykselliseksi lapsen ja opettajan välillä. 

5. Lapsen äidinkielen osaamisen merkitystä ei saa vähätellä vaan lapsen tulee saada sa-
mat akateemiset valmiudet sekä kielikylpy- että äidinkielellä. 

6. Lapset on laitettava täysin katalaaninkieliseen opetukseen. 
7. Lapsista 70 - 100 prosenttia tulee edustaa sosiaalisesti vahvempaa kieltä, eli espanjaa. 

                                                           
21 Roolia kutsutaan Grammontin periaatteeksi (ks. Buss & Lauren 1997b, 22). 
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Maamme kielikylpyopetuksen järjestämisen toiminnallinen idea perustuu hyväksi koet-
tuihin opetusmenetelmiin katalaanin kielen kielikylpyopetuksessa. Opetuksen järjestämi-
sen puitteet ovat johdettu kanadalaisesta mallista. Kielikylpyopetuksen perusperiaatteita 
arvioitaessa on kuitenkin huomioitava opetuksen kehittäminen, jota Vaasan yliopiston 
tutkijat ja kielikylpyopettajat harjoittavat jatkuvasti. Seuraavaksi esitettävät ruotsin kielen 
kielikylpyopetuksen perusperiaatteet ovat siinä määrin universaaleja, että niiden voidaan 
sanoa muodostavat ytimen opetuksen idealle. 

Ruotsin kielen kielikylpyopetuksen järjestämisen perusperusperiaatteita. Suomessa 
käytössä olevan ruotsinkielisen kielikylpyopetuksen toiminnot voidaan tiivistää kahteen 
perusperiaatteeseen: kieli on väline, ei tavoite (esim. Kaskela-Nortamo & Heikkinen 
1994, 35 ja 45; Lauren 1991, 20; Genesee 1987, 14 - 15; Björklund & al. 1998; Buss & 
Lauren 1997b, 20) ja opetuksen on oltava suunniteltua sekä työtavoiltaan oppilaskeskeis-
tä (Lauren 1994, 7; Björklund & al. 1998). Kielikylvyssä käytännön tilanteiden luominen 
mahdollistaa luonnollisen kommunikaation muodostumisen. Kielikylvyn on oltava koko-
päiväistä toimintaa ja sen on liityttävä kaikkiin koulun tai päiväkodin toimintoihin. Tietyt, 
lyhyet vieraskieliset opetustuokiot eivät ole kielikylpyä. (Björklund & al. 1998, 175; Buss 
& Lauren 1997b, 22.) Toisaalta Mård (1997b, 28) näkee kielikylvyssä toiminnan laadun 
tärkeämpänä kuin sen keston. Kielikylvyn onnistumisen kannalta on kuitenkin oleellista, 
että opettaja hallitsee ja ymmärtää lasten äidinkieltä. Tämä tuo varsinkin kielikylvyn 
alussa lapselle turvallisuuden tunnetta outoon ja vieraaseen tilanteeseen. Opettajan täytyy 
antaa oppilaille mahdollisuus kommunikointiin. Normaaliopetuksessa opettajan puheen 
määrä voi olla jopa 50 - 60 % opetustuokiosta. (emt.) Näin esimerkiksi Virkkusen (1990, 
130 - 131) mielestä yleensä kouluissa vallalla oleva työtapa – opettaja kysyy, oppilas vas-
taa – ei mahdollista asioiden ymmärtämistä, kokonaisuuksien hallintaa sekä kriittisen ja 
luovan ajattelun kehittymistä. (emt.) Tällainen ympäristö ei myöskään mahdollista riittä-
vää puheen tuottamista lapselle, minkä merkitys korostuu etenkin kielikylvyssä. Eräänlai-
sena nyrkkisääntönä voidaan pitää kielikylpyopettajan käyttämää omaa puheaikaa, joka ei 
saisi olla yli viidesosaa yhteisestä ajasta laskettuna (Mård 1997b, 28).  

Kielikylvyssä kieliopin opetuksella ei ole yhtä merkittävää roolia kuin perinteisessä 
kieltenopetuksessa, vaan sanoman sisältö on muotoa tärkeämpi. Opetuksessa on oleellis-
ta, että oppilas ymmärtää sanoman sisällön ja kykenee kommunikoimaan vieraalla kielel-
lä. Muodollinen kieltenopetus aloitetaan vasta myöhemmin, eli silloin, kun oppilas hallit-
see kielikylpykielen ja on itse kiinnostunut sen rakenteesta ja kieliopillisista muodoista. 
(Mård 1997b, 28.) Tätä tukee Vygotskyn (1977, 108 - 109) toteamus, jonka mukaan lap-
sen äidinkielen omaksuminen ei ala koskaan aakkosista, kieliopin opiskelusta tai lausei-
den tietoisesta rakentamisesta, vaan lapsi tarvitsee konkreetteja ja toiminnallisia kielen-
käyttötilanteita päästäkseen spontaanille tasolle kielessä, jota hänen äidinkielen osaami-
sensa edustaa. Kielikylvyssä pyritäänkin siihen, että viestillä on todellinen sisältö ja mer-
kitys, mikä korvaa 2000-luvun alussa noussutta käsitystä oikeakielisyyden eli muodolli-
sen kielen muodollisen opetuksen merkityksestä kielen rikkaalle käytölle ja omaksumi-
selle (ks. tästä esim. Met 2001; Nissilä 2001). Rikas ja oikeaoppinen kieli omaksutaan 
vain ympäristössä, jossa kieltä opitaan. Kielen on reflektoitava elinympäristöä eli kulttuu-
ria, jolloin kielelle ja tiedolle muodostuu mieli. Muussa tapauksessa sorrutaan opetukses-
sa helposti itsetarkoituksiin ja korostamaan jotain oppimisen ulottuvuutta tai elementtiä 



 38

toisten kustannuksella22. Tätä problematiikkaa tarkastelen tarkemmin työn edetessä. Kie-
likylvyssä on oleellista, että sanoman sisältö on lapsen kiinnostuksen kohteena. Tähän 
päästään esimerkiksi teemaopetuksella ja valmistamalla oppilaiden kanssa yhdessä kie-
lenkäyttöön aktivoivia oppimisympäristöjä. (Arnau 1994; Björklund & al. 1998, 176 ja 
178; Buss & Lauren 1997b, 23 - 24.)23 Kielikylvyssä kunnioitetaan jokaisen lapsen yksi-
löllisyyttä toisen kielen kehittymisessä. Lapsi saa halutessaan kommunikoida ensikielel-
lään, joskin heitä kannustetaan kielikylpykielen käyttöön. (Björklund & al. 1998, 176, 
179; Buss & Lauren 1997b, 24 - 25.) Oppilaskeskeisyyttä korostavassa kielikylpyopetuk-
sessa olennaiseksi muodostuu opettajan didaktinen ote työhönsä (Björklund & al. 1998, 
175; Buss & Lauren 1997b, 23; ks. myös Kaskela-Nortamo & Heikkinen 1994; Kivistö 
1991; Heikkinen 1991).  

Ruotsinkielen kielikylvyn perusperiaatteiden lähtökohtana ovat aiemmin esitetyt ka-
nadalaisen mallin prinsiipit. Ero kanadalaiseen malliin on äidinkielisen opetuksen aloi-
tusajankohdassa, joka alkaa Suomessa jo ensimmäiseltä luokalta. Näin halutaan varmis-
taa äidinkielen tasapainoinen kehittyminen. Lisäksi lapset aloittavat jo ala-asteen aikana 
kolmannen ja mahdollisen neljännen kielen opiskelun kielikylpymenetelmällä, jolloin 
voidaan puhua toiminnalliseen monikielisyyteen pyrkivästä opetusohjelmasta. (Buss & 
Mård 1999, 15 - 16 ja 46 - 47.)  

2.4  Didaktisen tutkimuksen peruskäsitteistöä 

Tarkastelemalla didaktisen tutkimuksen keskeisiä käsitteitä – kasvatus, opetus, didaktiik-
ka sekä pedagogiikka – saadaan syvyyttä myös tämän tutkimuksen opetuksen mallintami-
seen liittyvien käsitteiden analyysiin. Didaktisten peruskäsitteiden määrittely toimii ko-
konaisvaltaisena perusteluna lapsen psyykkisen kasvun tukemiseen pyrkivälle näkökul-
malle. Määrittely on lähtökohta kielikylpydidaktiikasta tai kulttuuripedagogiikasta puhu-
miselle.  

Uusikylä (1980, 8) pitää didaktisessa tutkimuksessa kasvatus- ja opetuskäsitteiden 
määrittelyä ongelmallisuudesta huolimatta tärkeänä. Hänen mielestään väite vaikeasti 
määriteltävistä käsitteiden kirjosta ei ole turhanpäiväistä hiustenhalkomista ja selittelyä. 
Käsitteenmäärittely on keskeinen osa opetuksen tutkimusta ja se ohjaa ratkaisevasti tut-
kimuksen suuntautumista ja siten saatavien tutkimustulosten luotettavuutta. (Uusikylä 
1980, 8.) Suorttin (1994, 24) mukaan tietyn erityisdidaktisen ongelman ymmärtämiseksi 
on ilmiötä tarkasteltava riittävän yleisellä didaktisella tasolla. Hyväksymällä erityisen 
ilmiön erilaiset osatotaliteetit suhteessa yleiseen lähestytään tarvittavaa ymmärryksen 
tasoa. Suortti (1994, 24) esittää dialektisen filosofian mahdollisuutta didaktisen käsiteo-
lemuksen jäsentämiseksi pelkän käsitteiden määrittelyn sijasta. 

                                                           
22 Tällä viitataan kielen, kulttuuri, toiminnan ja tiedon muodostamaan kasvattavan opetuksen kokonaisuuteen. 
Opetuksessa itsetarkoitukseksi voi muodostua joidenkin ennalta määritettyjen, ehkä jopa johonkin filosofiseen 
elämänkatsomukseen perustuvien, tietojen tai taitojen korostuminen. 
23 Toisaalta, kuten jatkossa tullaan tarkemmin analysoimaan, ei teemaopetus ja yhteistyö lasten 
kanssa ole niin itsestäänselvää vaan vaaditaan syvällisempää katsantoa opetuksen taustalle.  
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2.4.1  Kasvatus ja opetus 

Didaktisen teorianmuodostuksen eräs ongelma on opetus-käsitteen käytön epämääräi-
syys. On ratkaistava, käsitetäänkö opetus laajana yhteiskunnalliset kehystekijät huo-
mioivana kasvatustoimintana vai suppeana opetus-oppimisprosessiin välittömästi kytkey-
tyvien psykologisten tekijöiden muodostamana kokonaisuutena. Opetuksen ja oppimisen 
välinen suhde johtaa taas uuteen ongelmaan, mikä ilmenee Koskenniemen (1968) mieles-
tä tutkimusmetodien valinnan yhteydessä, kun mietitään, kuinka oppimis- ja opetuskäsit-
teet suhteutetaan toisiinsa. (Koskenniemi 1968, 32 - 34) 

Kansanen (1992, 25 ja 26) pitää käsitteitä kasvatus ja opetus didaktisen tutkimuksen 
peruskäsitteinä. Kasvatustieteen käsitteistö on suhteutettava hänen (1987, 9 - 10) mu-
kaansa siihen ympäristöön ja yhteiskuntaan, jossa toimitaan, sillä useimmat käsitteistä 
ovat ymmärrettäviä vasta yhteyksissään käsiteltyinä (vrt. Bruner 1963; Rauste-von 
Wright & von Wright 1994 125 - 130). Opetussuunnitelman perusteissa koulun tehtäväksi 
määritetään sekä kasvattaminen että opettaminen. Opetuksen intentioksi määritellään 
yleissivistäminen, joka kulminoituu toimivan kansalaisen ideaan. Kasvatus nähdään yh-
teisöllisyyden lisäämisenä, tasa-arvoisuuden kehittämisenä sekä vallitseviin arvoihin so-
siaalistumisesta tai niistä tietoiseksi tulemisena. (ks. Opetushallitus 2004, 6.)  

Kasvatus ja opetus käsitteiden määritteleminen on vaikeaa, joskus jopa mahdotonta 
(vrt. Uusikylä 1980, 8). Kansanen (1987, 9 - 10) toteaakin, että käsitteiden määrittelyssä 
pelkkä prosessin formaalisten piirteiden kuvailu ei ole riittävää vaan määrittelyssä joudu-
taan huomioimaan, pohtimaan ja arvioimiaan opetuksen sisältöä. Opetuksen sisällölliset 
kysymykset ovat taas niin laajoja, että niiden käsittely ulottuu yli asiafaktoista määrättyi-
hin merkityksiin.24 

Opetus. Koskenniemi (1978, 36; 1968, 31 - 33) näkee opetuksen ilmiöiden ja toimin-
tojen määrittelyn problemaattiseksi tehtäväksi, sillä käsitteiden merkityksen taustalla on 
vaikuttanut kauan sitkeä ajattelutapa kasvatuksen mahdollisuudesta vain opetuksen avul-
la. Suomenkieliseen opetukseen liittyvä sanasto perustuu oppia ja opettaa -sanoille sekä 
näiden johdannaisille (opetusmenetelmä, oppimateriaali, oppikirja, oppitunti, opettaja 
jne.) Kasvatuksen ilmiöistä on tullut näin Koskennimen mielestä kielellisesti vieraita ope-
tuksen ilmiöille. Mutta jos tarkoituksena on määritellä käsitteitä opetuksen tutkimusta 
varten, ymmärretään käsitteet kasvatus ja opetus koulun prosesseissa toistensa synonyy-
meinä, eikä käsitteiden välillä voida erottaa semanttisia eroavuuksia.22 

Koskenniemen (1968, 199) mukaan opetusta voidaan kutsua opetukseksi, kun opetus-
tapahtuma sisältää tavoitteellisuuden, sisällön vaihtelevuuden sekä monipuolisuuden ja 
oppilaan ja opettajan välisen interaktion. Koskenniemen (1978, 41, 44; 1968, 36, 38) 
mielestä opetuksen intentio on kuitenkin enemmän kuin joukko opettajan toimenpiteitä ja 
siitä seurannutta oppilaiden toimintaa. Opetukselle on ominaista erityisesti kasvatustar-
koitus, jota voidaan tarkentaa esimerkiksi Weningerin, saksalaisen henkitieteellisen di-
daktiikan edustajan näkemyksellä, jossa opetuksen tehtävänä painottuu kulttuuriperinnön 
siirtäminen sukupolvelta toiselle.23 

Ihmisen persoonallisuuden osa-alueet ovat yhteydessä toisiinsa. Näin kasvatusta ja 
opetusta voidaan pitää toistensa synonyymeinä. (ks. myös Lahdes & Kari 1992, 11; Kan-
                                                           
24 Kansasen (1987, 9 - 10) asettamat ehdot kasvatuskäsitteen määrittelylle ovat niin tiukat, ettei siihen pyritä 
tässä luvussa vaan koko työn kokonaisuus on tähän pyrkimistä (ks. tutkimuksen tarkoitus). 
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sanen 1987, 9.) Tomaschewsky ja Klein määrittelevät kasvatuksen ja opetuksen erotta-
mattomaksi kokonaisuudekseen, koska tehokas oppiminen ja kasvatus ovat jatkuvassa, 
dynaamisessa interaktiossa keskenään. Tämän vuoksi Koskenniemi (1978, 37; 1968, 31 - 
33) pitää opetus- ja kasvatus-käsitteiden erottamista semanttisesti ratkaisemattomana.24 

Kasvatus ja kasvu. Kasvatuksen ja opetuksen tehtävänä on vallitsevan kulttuurin siir-
täminen, vaaliminen ja sen edelleen kehittäminen sukupolvelta toiselle (Lahdes & Kari 
1992, 11). Lahdeksen (1997, 9) mukaan ihminen oppii ymmärtämään kasvatuksen avulla 
yksilöstä riippumatonta fyysistä todellisuutta sekä käsittämään subjektiivisia kokemuksi-
aan ja ajatuksiaan. Näin kasvatuksen avulla vaikutetaan subjektiivisten kokemusten väli-
tyksellä muodostettujen sivistyksellisten arvojen ja tuotteiden reproduktioon eli lopulta 
kulttuurin vaalimiseen ja parantamiseen. Koskenniemi (1978, 53; 1968, 46) toteaa, että 
kasvatuksen tendenssinä tulisi olla oppilaan kyvyt ja taidot huomioivan ympäristön luo-
minen, eli suotuisten kasvu- ja kehitysedellytysten tarjoaminen. Tähän päästäkseen kas-
vatuksen teorioissa on huomioitava myös opetuksen arvokysymykset. (vrt. Suortti 1981; 
Hirsjärvi 1983, 72 - 73.)25 

Hirsjärvi ja Huttunen (1995, 12 - 30) lähtevät liikkeelle kasvatuksen määrittelyssä 
kasvatustehtävään liittyvän arkitiedon ja tieteellisen tiedon välisestä suhteesta ja erottavat 
siten formaalin (virallisesti järjestetty koulutus ja opetus), informaalin (koulujärjestelmän 
ulkopuolinen kasvatustoiminta) sekä nonformaalin (aikuiskoulutus) kasvatuksen sen ko-
ko kentästä. He (emt. 31 - 38, 45 - 49 ja 60 - 75) pitävät kasvatusta arkisena toimintana, 
jota voidaan tarkastella kahdesta aspektista käsin: joko akselilla laaja - suppea toiminta 
tai prosessi – tuotos -ajatteluna.26 Tässä tutkimuksessa prosessi -sanalla opetuksen ja op-
pimisen kohdalla viitataan Hirsjärven ja Huttusen (1995) esittämään kasvatuksen laaja-
alaiseen näkemykseen, jonka olemus konkretisoidaan Deweyn (1916; 1957) käsityksillä 
kasvatuksen, kulttuurin ja sosiaalisen olemuksesta sekä opetustapahtuman järjestämises-
tä.  

Myös Hakkarainen (2002, 18 - 20) pohtii teoksessaan kehityksen ja kasvun olemusta. 
Hän (emt. 18) näkee kasvun jonkin kyvyn tai osaamisen määrällisenä muutoksena, toisin 
sanoen jonkin psyykkisen prosessin muutoksena. Puhuttaessa kehityksestä, siirrytään 
psyykkisistä prosesseista (osista) laajempien kokonaisuuksien, kuten yksilön tietoisuu-
den, persoonallisuuden tai toiminnan laadullisten muutosten analyysiin suhteessa ympä-
ristöön. Vygotski sekä Piaget ovat korostaneet ajatteluissaan jälkimmäistä aspektia. (emt.) 

Hakkaraisen esittämässä ajattelumallissa korostuu pitkälle tehokas ja mielekäs vuoro-
vaikutustilanne, jonka avulla opetuksen kautta saavutettavaa tulosta, kuten lasten moti-
voitumista koulutyöhön eli oppimista saadaan kehitettyä suotuisaan suuntaan. Opetuksen 
intentiona tulisi olla kuitenkin mielekkään toiminnan lisäksi toiminnan merkityksellisyy-
den lisääminen. Oppimistoiminnalla ja -toiminnan kohteella on oltava sijansa lapsen elä-
mässä ja mielessä. Merkitykselliseen toimintaan pyrkiminen edellyttää enemmän kuin 
kehityksellistä panos-tuotos -ajattelua. Kritiikki tarkastelukulman suhteen ei ole sinänsä 
merkityksellistä, mutta käsitteiden suhde yksilöön ja yhteisöön on merkittävämpi. Kasvu 
on kattavampi ja laaja-alaisempi ja sisältää itsessään jo kehityksen, kun taas kehitys on 
käsitteenä yksilökeskeinen ja harhaanjohtava, mistä ovat osoituksena useat ”väärin käsi-
tetyt” lapsikeskeisyyden ideat (Miettinen 1993). Tällöin lapsi irrotetaan liian helposti 
ympäristöstään ainutlaatuisena yksilönä ja toimijana (vrt. Hakkarainen 2002, 26 - 27).27  

Koulutoiminnan katsotaan usein pyrkivän tiettyjen yksilöllisten tietojen, taitojen ja 
toimintavalmiuksien kehittämiseen tähtäävänä toimintana, joiden tavoitteet ovat asetettu 
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yhteiskunnan työ- ja elinkeinoelämän vaatimusten mukaisesti (vrt. Wilenius 2002, 9 - 
14). Voidaan kysyä, pystyykö oppimistoimintojen kehittämistä painottava näkökulma 
tuomaan muutosta kritisoituun koulun tilaan, vai toteutetaanko näin vain yhteiskunnassa 
vallitsevia hyötymoralistia pyrkimyksiä. Opetukselle asetetut laajat tiedolliset ja taidolli-
set tavoitetaksonomiat ovat osoittautuneet julkisuudessa käydyn ihmisten pahoinvointia 
käsittelevän debatin perusteella toimimattomiksi kulttuurin ja ihmisyyden jatkumisen 
näkökulmasta25. Pyrkimyksenä tulisi olla kasvun merkityksen syvällisempi ymmärtämi-
nen. Kasvu on nähtävä kokonaisvaltaisena ja syvällisenä prosessina, jonka osa-alueita 
kehitys ja oppiminen ovat. Kasvun laaja-alainen kulttuurin sosiaalistumisen prosessi on 
tutkimuksessa muodostettavan kielikylpyopetuksen kulttuuripedagogisen mallin ydinaja-
tus.28 ja 29 

Kasvatuksen tavoitteet. Kasvulle on vaikeaa määritellä erityisiä ulkoapäin asetettuja 
tavoitteita, koska tavoite on jo valmiiksi ympäristössämme. Toiseksi ympäristö ohjaa 
ajattelun kehitystä ja siten määrittää tiedostetusti tai tiedostamattomasti tulevaisuuden 
kasvun tilaa. Kolmanneksi kasvamisessa on kyse yksilöllisten ainutlaatuisten taipumusten 
olemuksesta, joita kasvatuksessa tulisi arvostaa ja vahvistaa. Näin kasvatus on käsitteenä 
synonyymi elämälle ja sen pyrkimyksenä on ihmisyyttä kohti kasvaminen. Kasvaminen 
on (Dewey 1916) jatkuvaa olemassaolon kamppailua ja pyrkimystä elämän ylläpitämi-
seen ja jatkamiseen niin fyysisessä kuin psyykkisessä sekä henkisessä mielessä. Tällöin 
kasvussa korostuvat toiminta, osallistuminen ja kokemusten jakaminen. Kielikylpyope-
tuksen kasvunmahdollisuuksia analysoiva tutkimus luo perustan kasvattavalle opetusta-
pahtumalle. Tämän viitekehyksen muodostaminen mahdollistaa yksittäisten tietojen tai 
taitojen mielekästä oppimista edistävien oppimisympäristöjen kehittämisen.  

Kasvun, kehityksen ja oppimisen kohdalla törmäämme koulutoiminnan kontekstuaali-
suuden eri osatekijöihin. Tutkimuksen lukujen 5 - 9 analyysin perusteella voimme erottaa 
kielikylpytoiminnan taustalle neljä eri kontekstuaalisuuden tasoa: kielellinen, tiedollinen, 
sosiaalinen sekä kulttuurinen kontekstuaalisuus. Huomioimalla opetuksessa tasapainoi-
sesti kaikki neljä elementtiä voimme puhua kasvatuksesta. Yksittäisinä painotuksina kyse 
on jonkin osa-alueen oppimisen tai kehittymisen tukemisesta. Esimerkiksi Hakkarainen 
(2002, 24) totea kehityksen olemukseen kuuluviksi toiminnallisuuden, sosiaalisuuden 
sekä kulttuurisuuden. Tehdyssä jaottelussa toiminnallisuus tarkentuu kieleen ja tietoon 
sekä niiden omaksumiselle järjestettäviin olosuhteisiin.30 Kasvatus on tällöin sosiaalistava 
prosessiluonteinen jatkumo (vrt. Dewey 1916; 1957) mekanistisen ja ulkoapäin ohjatun ja 
kontrolloidun tapahtuman sijasta (vrt. Hakkarainen 2002, 43).  

Kasvun ja opetuksen välisestä suhteesta – kulttuuripedagoginen kasvatusnäkemys. 
Kasvatuksen ja opetuksen välinen erottelu näyttää useiden tekijöiden näkökulmasta vält-
tämättömältä. Kehitys ja kasvatus eroavat toisistaan joko sanasta nousevien mielleyhty-
mien perustalta tai tutkijan tekemien määritelmien perusteella. Oppiminen voidaan käsit-
tää muistamis- ja tietämisprosesseina26. Kehityksestä puhuttaessa viitataan tavallisesti 
lapsen kognitiivisen ja psykologisen kehitysvaiheen tai -tason mukaisiin taitoihin tai tie-

                                                           
25 Esimerkiksi Dewey (1916) painottaa ajattelussaan kasvatuksen kulttuuria ylläpitävää ja kehittävää merkitystä 
26 Lapsi oppii kouluun mennessään oman lukujärjestyksensä ja toimimaan siinä olevan aikataulun mukaisesti. 
Lapsi oppii tai ei opi koulun häneltä edellyttämää toimintatapaa. Koulutoiminnan oikean mallin omaksuneet 
lapset menestyvät koulussa yleensä vääränlaisen mallin oppineita lapsia paremmin. Kaiken kaikkiaan oppimi-
nen on mekaaninen tapahtuma suhteessa haluttuun, toivottuun tai asetettuun tavoitteeseen. Näin kehitys on 
lähellä oppimista ja se sijoittuu kasvun ja oppimisen käsitteiden väliin. 
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toihin – kykyyn toimia. (vrt. Dewey 1916, 65 - 66.) Kasvatuksesta puhuttaessa on kysyt-
tävä, miten lapsen henkistä kasvua voidaan tukea. 

Yritys määritellä kasvatus- ja opetuskäsitteet toisistaan erillisinä ilmiöinä osoittaa kä-
sitteiden välisen yhteyden ja erottamattomuuden. Tässä tutkimuksessa käytetään kasvat-
tavan opetuksen käsitettä (educative process). Eri yhteyksissä puhutaan opetuksesta, op-
pimisesta tai kehityksestä, mutta näiden käsitteiden yhteydessä on muistettava taustalla 
vallitseva ajatus kasvun ideasta. Kulttuuripedagogisessa mielessä kasvatus ja kasvaminen 
ymmärretään syvällisenä henkisenä prosessina, jossa yksilön ymmärrys suhteessa ympä-
ristöön saa kasvun myötä uuden ulottuvuuden. Kasvaminen on ihmisen henkinen suhde 
ympäristöön. Ympäristö sisältää merkityksessään kaiken kulttuurisen, toiset ihmiset sekä 
materiaalisen ja ei-materiaalisen ympäristön ja näiden taustalla olevat arvostukset. Kun 
problematiikkaa tarkastellaan kasvattavan opetuksen viitekehyksestä, on opetuksen jär-
jestämisessä huomioitava sekä identiteetin kehittymisen että ihmisen syntymästä annetun 
olemuksellisuuden hyväksymisen problematiikka. Ensimmäinen on opetuksen sisältöky-
symys ja jälkimmäinen opetuksen toiminnallinen kysymys. (ks. erityisesti luvut 5 ja 6 
tässä tutkimuksessa.) 

2.4.2  Didaktiikkaa ja pedagogiikkaa 

Lahdeksen (1997, 37 - 38) mukaan didaktiikka on kasvatustieteen osa-alue, joka kehitte-
lee opetuksen teoriaa tutkimalla opetusprosessin eri osia. Muodostetun teorian kriteerinä 
Lahdes pitää sitä, että siitä voidaan johtaa opetusohjeita käytännön avuksi. (emt.) Didak-
tiikkaa voidaan käsittää myös kouluopetuksessa ilmenevien kasvatusilmiöiden kokonais-
valtaiseksi tutkimukseksi 31. Kokonaisvaltaisuudella tarkoitetaan, että opetuksessa esiin-
tyvät prosessit ja tapahtumat ovat samanaikaisia ja samassa tilassa tapahtuvia toisiinsa 
yhteydessä olevia ilmiöitä. (Koskenniemi 1978, 37 - 38; 1968, 33.) 

Kasvatustieteen käsitteistö määrittelee didaktiikan yhdeksi kasvatustieteen osa-
alueeksi, jossa tutkitaan opetusprosessin kulkua, sen elementtejä ja vaikutussuhteita. Toi-
saalta puhutaan deskriptiivisestä didaktiikasta, jonka tutkimustulokset ovat opetuksen 
teorian muodostamisen perustana. Muodostetun teorian avulla voidaan vastaavasti johtaa 
ja perustella opetuksen suunnittelu-, toteutus- ja arviointiprosessia koskevia normeja, 
jolloin puhutaan normatiivisesta didaktiikasta. (Hirsjärvi 1983, 28 - 29; Lahdes ja Kari 
1992, 16 - 19; Lahdes 1997, 52 - 64; Kari 1990, 21.) Normatiivisen didaktiikan lähtökoh-
tana ovat olleet yleisesti hyväksytyt uskonnolliset ja poliittiset arvot (Kansanen 1990, 85 
ja 98 - 105), toisin kuin arvovapaassa deskriptiivisessä didaktiikassa (Lahdes 1997, 52). 
Yleisen didaktiikan tehtävänä on tutkia opetustilanteita ja johtaa saaduista tuloksista teo-
riaa, joka kuvaa ja ennustaa opetusta yleisellä tasolla. Kolmanneksi didaktiikan osa-
alueeksi voidaan erottaa erityisdidaktiikka tai ainedidaktiikka. Kansanen (1992; 1987) 
pitää esimerkiksi termejä ainedidaktiikka ja erityisdidaktiikka toistensa synonyymeinä, 
kun taas kasvatustieteen käsitteistössä ainedidaktiikkaa pidetään erityisdidaktiikan osa-
alueena. Termien kannalta on kuitenkin oleellista se, että opetuksen toteutusta tarkastel-
laan jonkin sen keskeisen tekijän ominaisuuksista käsin (esimerkiksi alkuopetus, ammat-
tikasvatus, oppikirjadidaktiikka). (ks. Hirsjärvi 1983, 28 - 29.)32 ja 33 
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Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa pedagogiikka -käsitteen käyttö ja merkitys on 
vaihdellut. Kasvatustieteellisen tutkimuksen varhaisvaiheessa pedagogiikalla viitattiin 
koko kasvatuksen kenttään. Myöhemmin käsitteestä haluttiin irrottaa opetusohjeita anta-
va, normatiivinen kasvatustiede. Pedagogiikalla on joskus tarkoitettu myös pelkästään 
kasvatus- tai opetustaitoa. Nykyään pedagogiikka -nimitystä on käytetty kuvaamaan tiet-
tyjä kasvatuksen kohdealueita (korkeakoulu- ja erityispedagogiikka). Lisäksi käsitettä 
voidaan käyttää vaihtoehtoisten kasvatusmenetelmien yhteydessä (Montessoori-
pedagogiikka). Kun pedagogiikalla viitataan tiettyyn kasvatuksen kohdealueeseen, liitty-
vät käsitteeseen kaikki opetusohjeet ja alan tutkimus. Toisaalta pedagogiikka termiä on 
voitu käyttää synonyymisesti kasvatustieteen käsitteen kanssa.  

Kansanen (1992, 5) toteaa kuitenkin, että saksalaisen kasvatustieteen tilaa ja etenkin 
sen sisällöllisten alueiden luokittelua vuodesta 1945 vuoteen 1991 selventäneet tutkimuk-
set osittivat didaktiikka -termin käytön laskun27. Hänen (emt.) mielestään tällaisen näke-
myksen yleistyminen selventäisi termien käyttöä: didaktiikka tarkoittaisi kouluoppimista 
ja -opetusta, pedagogiikka liittyisi kouluympäristöön (ks. myös Kansanen 1990, 7 ja 14). 
Tutkimuksen rakenteellisen idean kannalta käsitteiden välinen jako on näin toimiva. Ja-
koa voidaan tarkentaa vielä siten, että pedagogiikka asettaan opetusmuodon yläkäsitteek-
si, sisältäen kulttuuriset opetussuunnitelmalliset ratkaisut, ja didaktiikka määritellään kat-
tamaan opetusprosessin tapahtumat. 

Didaktiikka ja pedagogiikka käsitteiden käyttö kielikylpyopetuksen tutkimisessa. Di-
daktiikka-termin käyttämisen kannalta on oleellista huomioida, että kasvatuksen kohde-
alueen on oltava riittävän laaja ja omintakeinen sekä omattava perusteellista teoreettista 
pohdintaa (Lahdes 1997, 41, 82; Lahdes & Kari 1992, 17; Kansanen 1987, 12).34 Kari 
(1990) jatkaa, ettei didaktiikka käsitteen liiallinen erittely ole mielekästä, sillä se voi joh-
taa varsinaisen merkityssisällön hämärtymiseen. (emt. 8) Nootissa 34 esitettävä didak-
tiikka-nimikkeen ansaitsemisen kriteeri pätee myös ruotsin kielen kielikylpyopetukseen. 
Tutkimuksen työnimeen viitaten didaktiikka käsitetään opetus-oppimis-prosessiin liitty-
väksi tekijäksi, johon vaikuttavat ympäröivän yhteisön kulttuurisesta tilasta lähtevät pe-
dagogiset (kasvatukselliset) perusoletukset.  

Didaktiikan merkityssisällön ja sen käsitteellisen soveltamisen kannalta on oleellista 
huomioida myös Suorttin (1980, 46, 48) esittämä näkemys (korkeakoulu)pedagogiikan ja 
didaktiikan olemuksesta. Suortti (emt.) huomioi Wileniukseen (1979, 34) viitaten peda-
gogiikan alaan liittyvän tiedollisten ja taidollisten valmiuksien lisäksi myös eettis-
sosiaalisia ja esteettisiä valmiuksia. Menetelmätieto eli opetusoppi edellyttää toimiakseen 
syvällisempää didaktista tietoisuutta28. Näin (korkeakoulu)pedagoginen tutkimustoiminta 
omaa vahvan fenomenologisen luonteen, jossa painotetaan oppijan ja opettajan tietoisuu-
den ja tajunnan laadullisen muutoksen ymmärtämistä. (Korkeakoulu)pedagogiikan keski-
öön nousee tällöin didaktiikka, eli Suorttin (emt. 48) mukaan ”ne keinot, joilla opiskelijaa 

                                                           
27 Lahdes ja Kari (1992, 16) sekä Hirsjärvi (1983, 142 - 143) ovat katsoneet kuitenkin silloisessa didaktisessa 
keskustelussa Didaktiikka -käsitteen vallanneen yleisesti alaa pedagogiikka -käsitteen käytöltä. 
28 Suortti (1994b, 60 - 63) kuvaa artikkelissaan John Deweyn käsitystä sisällön ja metodin välisestä suhteesta 
sekä merkityksestä kouluopetuksessa. Näin opetusmetodin käsite muuttaa merkityksensä suhteessa siihen, mitä 
normaalisti olemme tottuneet käsittämään didaktiikalla. Opetusta koskevan tutkimuksen olisi keskityttävä tähän 
perustuen analysoimaan mitä- ja miksi -kysymysten olemusta lapsen kasvun tukemisessa, eikä erottamaan toi-
sistaan metodia ja sisältöä. 
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voidaan auttaa saavuttamaan tieteellinen mieli ja oivallus” Snellmanin näkemyksiin vii-
taten.35 

Tässä tutkimuksessa didaktiikalla viitataan luokkahuoneessa tapahtuvaan opetus-
oppimis-toimintaan. Pedagogiikka on koko opetusmuotoa koskettava yläkäsite. Didaktis-
ta problematiikkaa voidaan lähestyä peruskysymysten mitä, miksi ja miten näkökulmasta. 
Näistä miksi -kysymys omaa dualistisen olemuksen. Se on ensinnäkin konkreettia prakti-
suutta selittävä kehitys- ja oppimispsykologinen kysymys ja toiseksi arvopohjainen, kult-
tuurinen toiminnan puitteita ja struktuuria kuvaava ongelma, mikä liittyy tiedonkäsityk-
sen ja opetussuunnitelman välisen merkityssuhteen ymmärtämiseen. Kansasen (1992, 5) 
edellä esittämä pedagogiikan ja didaktiikan jakaminen kouluympäristöä ja -oppimista 
koskeviksi teemoiksi luo pohjan käsitteiden erittelylle. Näin psykologisia, sosiologisia ja 
filosofisia elementtejä omaavat didaktiikka sekä pedagogiikka muodostavat perustan kas-
vatustieteelliselle oppimisen ja opetuksen tutkimiselle. 

2.4.3  Teoria, malli ja paradigma teoreettisen didaktisen tutkimuksen 
mahdollisuutena 

Kasvatuksen ja opetuksen tutkimisen tueksi on yritetty muodostaa useita filosofisia teo-
riarakennelmia. Teorioiden ongelmina ovat kuitenkin olleet (Uusikylä 1980, 10 - 11; En-
geström 1983, 30; Salminen 1987, 81) yksipuolinen tukeutuminen johonkin kliinisesti 
muodostettuun oppimisen teoriaan, abstraktisuus, subjektiivinen luonne sekä käsitemaa-
ilman kytkeminen opetuksen teoreettiseen näkökulmaan (vrt. Rauste von-Wright & von 
Wright 1994, 145 - 146). Viimeksi mainittu ongelma on johtanut Salmisen (1987, 81) 
mielestä teorian ja käytännön välisen kuilun muodostumiseen.36 

Uusikylä (1980, 10 - 11) määrittelee käyttäytymistieteille ongelmallisen teorian kah-
della tavalla. Yleisen käsityksen mukaan teoria muodostuu, kun tieteelliset tutkimustu-
lokset järjestetään systemaattisesti ilmiökokonaisuudeksi. Toisen käsityksen mukaan teo-
ria toimii tutkimusasetelman perustana sen tieteellisenä apuvälineenä. McLaughlinin 
(1987, 3 ja 7) mukaan teoria on sekä yleisen tiedon ja lakien summa että näiden kahden 
muuttujan välisten suhteiden arviointia. Teoria on joustavuutensa ansiosta helposti yleis-
tettävää ja siten myös muuttuvaa tietoa. Se on heuristista eli sisältää tunteen siitä, että se 
itse löytää tiensä uuteen tietoon ja siten voimakkaampaan yleistämiseen. Yleistäminen 
muodostaa perustan teorialle. Erilaiset yleistykset juontuvat vastaavasti yksilöiden koke-
musmaailman ilmiöiden pohjalta. Teoria voidaan määrittää myös joukoksi toisiinsa suh-
teutettuja käsitteitä, määritelmiä sekä postulaatteja, jotka kuvaavat tarkasteltavaa ilmiötä 
systemaattisesti (Lahdes & Kari 1992, 46).37 Koskenniemen (1968, 128 - 129; 1978, 110 
- 111) mukaan opetustapahtuman rakenteeseen liittyvän teorian tarkoituksena on esittää 
yleinen ja järjestelmällinen kuvaus tutkittavasta kasvatuksen ilmiöstä. Loogisesti muo-
dostetun teorian oletetaan olevan yhdenmukainen tutkittavaan ilmiöön kanssa sekä toi-
minnaltaan että rakenteeltaan. Toimiva teoria selittää kasvatuksen ilmiötä selkeästi.38  

Tutkimuksen tarkoituksen selkeyttämiseksi on tarkasteltava lähemmin tekijöitä, joita 
kasvatustapahtuman mallintaminen edellyttää. 

Opetuksen teorian muodostaminen: mallit ja paradigmat. Eksaktin kasvatustieteelli-
sen teorian muodostaminen on moniulotteinen ongelma. Teoria on yleensä tutkijan etäis-
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tavoite. (Uusikylä 1980, 13; Kansanen 1990, 69.) Tie kasvatuksen teoriaan alkaa empiiri-
sistä faktoista todennetun teoreettisen mallin avulla39. Konkreetti ilmiö mallinnetaan abst-
raktiksi, teoreettiseksi käsitteeksi (Koskenniemi 1968, 129; Engeström 1983, 75 - 89; ks. 
myös Kansanen 1990, 68). Käytännössä tämä tapahtuu sijoittamalla havainnoituja ope-
tuksen tapahtumia järkeväksi kokonaisuudeksi (Kari ym. 1990, 83).40 

Koskenniemi (1978, 111 - 112) erottelee tutkimusmallit paradigmoihin sekä teoria-
malleihin. Teoriamalli on johdettu jostain kohteen kannalta relevantista teoriasta ja siinä 
selitetään tutkittavalle ilmiölle luonteenomaisia piirteitä. Paradigmassa esitellään ilmiölle 
oleellisia tekijöitä pohtimatta kuitenkaan niiden välisiä suhteita ja mahdollista osuutta 
lopputulokseen. Tutkimusmalli auttaa jäsentämään empiirisen aineiston keruuta sen il-
miötä selventävän luonteen lisäksi. Teoriamallit voidaan jakaa lingvistisiin, psykologisiin, 
formaalisiin, sosiaalitieteellisiin tai didaktisiin malleihin, sen mukaan, kuinka tutkimus-
kohteen elementit määritellään (emt. 116 - 138).  

Teoriamallin muodostamisen edellytyksenä on sen rakenteen perustuminen kasvatus-
tieteeseen ja -maailmaan, joskin siinä on huomioitava opetusprosessin yksittäiset ominai-
suudet, jotka ovat yksittäisinä ilmiöinä esimerkiksi psykologian, sosiologian, lingvistii-
kan sekä myös politiikan tutkimuskohteita (emt. 207 - 208). Kari ja muut (1990, 86) kat-
sovat, ettei yksinkertainen panos – tuotos -malli pysty selittämään hyviin oppimistulok-
siin päätymistä, vaan tähän tarvitaan laaja-alaista lähestymistapaa, jotta voitaisiin selvit-
tää kompleksin opetustapahtuman erilaiset oppimistulokset. Malli voi muuttua teoriaksi 
vain siinä tapauksessa, kun sen paikkansapitävyys on testattu tieteellisesti (emt. 83).41 

Louhimaa (2002, 42 - 80) erottaa ympäristökasvatukseen liittyvät didaktiset mallit nel-
jään tyyppiin, jotka eroavat toisistaan teoriataustansa, kasvatuksellisen kontekstinsa sekä 
tavoitteensa perusteella. Näistä neljästä mallista29 oppimisteoreettinen sekä opetussuunni-
telmateoreettinen malli ovat rakenteeltaan kiinnostavimpia tekeillä olevan tutkimusase-
telman näkökulmasta. Louhimaan (emt. 44) mukaan ympäristökasvatuksen opetussuunni-
telmateoreettinen malli rakentuu viiden (kasvatuksellisen M.S.) perusoletuksen varaan 
(taulukko 1), joiden lisäksi on tiedostettava teorian perusrakenne30, käsitykset tiedosta ja 
oppimisesta sekä toimintaympäristöstä (emt. 51). Opetussuunnitelmateoreettiset mallit, 
jotka määrittävät kasvun kontekstia ja perusteita, Louhimaa (emt.) haluaa erottaa oppi-
misteoreettisista, joiden pyrkimyksenä puolestaan on oppisisältöjen eheyttäminen. Oppi-
misteoreettisissa malleissa keskeisiksi elementeiksi muodostuvat sosiologiset, psykologi-
set sekä filosofiset pohdinnat ympäristön, ihmisen ja oppimisen välisestä problematiikas-
ta, konkretisoituen oppilaan kognitiivisen rakenteen, oppiaine- ja tiedonalan rakenteen, 
luokkatoimintojen rakenteen sekä monitieteisten rakenteiden muodostamiin ydinkäsittei-
siin (emt. 58 ja 63; Aho 1980, 13).  

                                                           
29 Opetussuunnitelmateoreettinen, oppimisteoreettinen, ekologis-asenteellis-toiminnallinen ja kulttuuriekologi-
nen sekä sosioantropologinen malli. 
30 Tässä tutkimuksessa tiedon, kielen, sosiaalisen toiminnan ja kulttuurin kontekstuaalisuus. 
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Taulukko 1. Ympäristökasvatuksen opetussuunnitelmateoreettisesta mallista johdettuja 
kielikylpyopetuksen pedagogisen teoriarakenteen perusoletuksia opetussuunnitelman ja 
opetuksen näkökulmasta 

 
Tämä tutkimus rakentuu sisällöllisesti samantyyppisistä tekijöistä. Kielikylpytematiikkaa 
on vain tarkasteltava kokonaisvaltaisempana pedagogisena totaliteettina kuin opetus-
suunnitelmateoreettista ympäristökasvatuksen problematiikkaa. Opetussuunnitelmateo-
reettinen näkemys on perustana koulun kasvattavan viitekehyksen muodostamiselle (ks. 
taulukko 1; vrt. Suortti 1981). Opettajan on ymmärrettävä, miten opetuksen sisältö ja 
ympäristö ovat yhteydessä lapsen kasvuun. On tiedostettava tekojen, toimintojen, symbo-

Teoreettiset 
tekijät 

Ympäristökasvatuksen 
opetussuunnitelmateoreetti
nen rakenne 
 

 Kielikylpyopetuksen 
opetussuunnitelmateorian 
rakenne 

Kielikylpyopetuksen 
oppimisteoreettinen rakenne 

Tieto Tieteellinen humanismi – 
tiedon muodostus ja 
ongelmat peräisin ihmisen 
kyvystä havaita 
avaintekijöitä 
ympäristöstään (Louhimaa 
2002, 42 - 80). 

 Tieto sidoksissa kulttuuriseen 
kontekstiinsa  kulttuuriset 
ilmiöt luovat merkityksen 
tiedolle ja kielen käytölle. 

Kulttuurisidonnainen 
tiedonkäsitys, tiedon 
omaksuminen on sidoksissa 
(sosiaaliseen)toimintaan, 
kielen kommunikatiivinen ja 
symbolinen olemus 
sisältävät kaiken 
kulttuurisesti merkittävän 
tiedon. 

Pyrkimys Pyritään vastaamaan 
tieteen, markkinoiden ja 
teknologian kautta 
nouseviin 
yhteiskunnallisiin 
haasteisiin (emt.) 
 

 Kielitaito on avain globalismin 
asettamille haasteille – 
kielitaito on avain lokalismin 
asettamille haasteille (ks. luku 
5 tässä tutkimuksessa). 

Kielitaitoon käytön kautta, 
kielelle ja sen käytölle 
luodaan todellinen merkitys. 

Rakenne Opetussuunnitelmateoreetti
nen käsitekonstruktio 
perustuu 
organisaatioteoriaan (emt). 

 Opetussuunnitelman 
koulutoiminnan idea lapsen 
kasvun ja kehityksen teoriassa. 

Sisällön kielellisen, 
tiedollisen, 
(sosiaalisen)toiminnallisuud
en sekä kulttuurisen 
kontekstuaalisuuden 
muodostama teoreettinen 
konstruktio kasvun ja 
oppimisen perustana. 
 

Teoria-
perusta 

Organisaatioiden 
laadunkehittämisen 
katsotaan vaikuttavan 
positiivisesti kestävän 
kehityksen ideaan (emt.) 

 Lapsen kasvua tukevan teorian 
katsotaan perustuvan 
lokaalisen idealle ja sitä kautta 
tukevan lapsen tasapainoista 
psykologista ja psyykkistä 
kehitystä. 

Vygotskyn sosiokulttuurinen 
oppimiskäsitys, Deweyn 
pragmaattinen näkemys 
yksilön kasvusta osaksi 
yhteisöä. Pyrkimys vastata 
ontologisiin ja 
epistemologisiin 
kysymyksiin ihmisen, tiedon 
ja ympäristön välisenä 
suhteena. 
 

Ydinajatuk-
sen olemus 

Kestävä kehitys on 
ekologista kestävää 
kehitystä (emt). 

 Kasvu on vallitsevaan 
kulttuuriin sosiaalistumista. 

Lapsen maailmankuvan 
kehittäminen ja sitä tukevan 
tietokonstruktion 
muodostaminen  käsitteen 
omaksumisen tematiikka. 
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lien ja artefaktien kulttuuriin kasvattava merkitys. Tämän jälkeen mielekkäät ja lasta mo-
tivoivat oppimisympäristöt ja toiminnat saavat merkityksensä koulun toiminnassa.31 Mie-
lekkään oppimistoiminnan (ks. Hakkarainen 2000) lisäksi opetukselle ja oppimiselle on 
muodostettava todellinen merkitys. Tämän problematiikan selvittämisen perusta on ope-
tussuunnitelman ja kasvatuksen totaliteettiluonteen huomioinnissa. 

2.5  Kokoavia ajatuksia 

Kielikylvyssä kielen omaksuminen tapahtuu äidinkielen omaksumisprosessin tavoin 
luonnollisessa vuorovaikutuksessa ympäristön ja toisten ihmisten kanssa. 

Kieli on ihmiselämässä sekä työkalu, tuottaja että tuote. 

Sanat ja niiden merkitykset perustuvat kulttuuriseen sopimukseen. Kielellä on 
pragmaattinen merkitys ihmisten välisten suhteiden selkiyttäjinä ja toiminnan 
osoittajana. 

Toisella kielellä tarkoitetaan kieltä, joka on oppilaan ympäristön toinen käyttökieli. 
Vierasta kieltä käytetään oppilaan elinympäristön ulkopuolella. 

Kaksikielisessä opetuksessa käytetään kahta kieltä opetuksen kielenä. Kielen tulee 
olla opetuksen välineenä, ei yksittäisenä opetussuunnitelmaan sisällettynä oppiai-
neena.  

Kielikylpyopetus on eräs vieraskielisen tai kaksikielisen opetuksen muoto. 

Kaksikielisyyden määrittely on välttämätöntä, kun se on opetuksen tavoitteena. 

Kaksikielisyyden riittävä määritelmä on, että henkilöllä on toisen kielen taito lähel-
lä äidinkielen osaamista, ja että hän osaa käyttää molempia kieliä vaihdellen eri-
laisissa tilanteissa ja olosuhteissa. Tämä Siguánin ja Mackeyn (1987) määritelmä 
on verrattavissa kielikylvyn toiminnallisen monikielisyyden määritelmään. 

Kielikylpyopetukselle on määritelty opetuksen järjestämistä sekä opetuskäytäntöjä 
ohjaavat pedagogiset ja sosiokulttuuriset perusperiaatteet. Niiden tarkoituksena on 
turvata lapsen kielellisen ja kulttuurisen identiteetin säilyminen sekä edistää lapsen 
kielen ja sisältöjen omaksumista. 

Yksilön kasvulla tarkoitetaan syvällistä henkistä prosessia, jossa yksilön ymmärrys 
suhteessa ympäristöön saa kasvun myötä uuden ulottuvuuden. 

                                                           
31 Muussa tapauksessa menetelmät ovat Postmaniin ja Weingartneriin (1970, 61) viitaten vain keinoja opettaa 
jokin asia- tai aihekokonaisuus enemmän tai vähemmän motivoivasti. 
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Kasvu on oppimisen ja kehityksen yläkäsite. Oppiminen on asioiden muistamista ja 
tietämistä. Myös kehitys on pinnallinen tapahtuma kasvamiseen verrattuna. Kehi-
tyksessä kyse on lapsen iänmukaisesta kyvykkyydestä toimia suhteessa asetettuihin 
odotuksiin. 

Didaktiikalla tarkoitetaan opetussuunnitelmaan tavoitteiden mukaista opetus-
oppimistoimintaa ja opetuksen ohjeistusta peruskysymysten mitä, miksi ja miten oh-
jaamana. Pedagogiikka käsitetään koko kielikylpyopetusta koskevaksi yläkäsitteek-
si, joka sisältää myös kulttuuristen ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioinnin. 

Kielikylpyopetuksen didaktista problematiikka ja opetuksen teoreettista mallinta-
mista on lähestyttävä opetussuunnitelmateoreettisesta ja oppimisteoreettisesta nä-
kökulmasta käsin. 



3 Tutkimusasetelma 

3.1  Kielikylpytutkimuksen kehityslinjoja 

Äidinkielisessä opetuksessa kieli käsitetään itsestään selväksi (vrt. Buss 2004, 20). Pää-
huomio opetuksessa kiinnittyy siihen, kuinka keskeiset tavoitteet (perinteisesti ymmärret-
tynä tiedolliset ja taidolliset) saadaan toteutettua. Todellinen osaamisen tila luokassa on 
kuitenkin liian usein se, että opettajan ja oppikirjan kieli merkityksineen ovat lapsen käsi-
tyskyvylle vierasta. Voimme ajatella ymmärryksen seuraavan jäljessä, eli omaksumme 
ensin sanan ja vasta jälkeenpäin sen laajemman merkityksen ja käyttöyhteyden, mutta 
koulumotivaationalisesta näkökulmasta nykyisillä laajoilla ja pikkutarkoilla opetuksen 
sisällöillä ei ole tällaiseen varaa. Deweyn ja Vygotskyn teoretisointeihin viitaten (ks. luku 
yhdeksän tässä tutkimuksessa), voidaan kieli asettaa opetus-oppimisprosessissa keskei-
seen asemaan. Kyse on erityisesti siitä, miten sana kieli varsinaisessa merkityksessään 
ymmärretään32 (ks. luku 2.1 tässä tutkimuksessa).1 Kielikylvyssä käsityskyvyn ongelma 
on pyritty estämään käyttämällä kieltä opetuksen välineenä. Tässä viitekehyksessä ope-
tusta on sekä toteutettu että sen toimivuutta tutkittu. 

Ruotsin kielen kielikylpyä käsitteleville ensimmäisille tutkimuksille (ks. esimerkiksi 
Vesterbacka 1991b; Björklund 1994) oli tyypillistä se, että niissä keskityttiin lasten sanas-
ton hallinnan tutkimiseen. Laurenin (2000, 100 - 101) mukaan tämä oli välttämätöntä, 
koska näin pystyttiin arvioimaan menetelmän toimivuutta2. Praktisesta näkökulmasta on 
selvää, että esimerkiksi vanhemmat odottavat positiivisia näyttöjä menetelmän toimivuu-
desta, jotta uskaltavat huolettaa ilmoittaa lapsensa uudentyyppiseen koulumuotoon. Teo-
reettisesti problematiikkaa tarkasteltaessa esimerkiksi Vygotsky (1977, 2 - 4) kritisoi kui-
tenkin kielen ja ajattelun tutkimuksia, joissa pyritään erottamaan kielen osat ja ajattelu 
toisistaan erillisiksi. Ongelma on metodinen, ja tätä voidaan lähestyä tutkimalla kielen 
yksiköiden osuutta kokonaisuuden muodostumisessa (analysis into units) (Vygotsky 
1977, 3 - 4; ks. myös Aebli 1991, 42 - 44):  

                                                           
32 Näin merkitysten ymmärtäminen, kommunikaatio sekä sosiaalinen toiminta (ihmisten välinen kohtaaminen 
so. interaktiivisuus) muodostuvat osaksi kieltä. Ja kuten myöhemmin tämän työn yhdeksännessä luvussa tullaan 
tarkemmin toteamaan, muodostuu kommunikaatiosta keskiö, joka sisältää niin kulttuurisuuden kuin toiminnan 
merkityksineen. 
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”By units we mean a product of analysis which, unlike elements, retains all the ba-
sic properties of the whole and which cannot be further divided without losing 
them. … What is the unit of verbal thought that meets these requirements? We be-
lieve that it can be found in the internal aspect of the word, in word meaning.  
(Vygotsky 1977, 4 - 5.)”  

Kieli ja sisältö ovat didaktisesta näkökulmasta tarkasteltuna erottamattomia ja oleellisia 
osia opetus-oppimisprosessissa (vrt. Mutanen 2000). Kieli ja tieto ovat opetussuunnitel-
man peruselementit. Toisen näkökulman sulkeminen johtaa tutkimuksen teoreettiseen 
epätasapainoon. Tosin onhan mahdollista valita tutkimuksen kohteeksi ja tarkoitukseksi 
Suorttin (1981, 2) esittämiä helppoja ja ratkaistavissa olevia ongelmia. Samalla voidaan 
kuitenkin kysyä, mitä merkittävää ne voivat saada aikaan itse kohteen eli kasvatuksen ja 
kasvun tukemisen näkökulmasta.4  

Kielikylpyopetuksen tutkimuksessa on erotettavissa selkeitä kehityslinjoja. Södegård 
(2002, 40 - 51; ks. myös Mård 2002, 37 - 41 ja 50 - 54; Björklund 1996b, 20 - 23 ja 244) 
jakaa maamme kielikylpytutkimuksen kehittymisen produktiorientoituneista tutkimuksis-
ta prosessiorientoituneisiin (vrt. Lauren 2000, 93). Etnografisen tutkimusotteen lisäämi-
sen pyrkimyksenä on ollut ymmärtää lapsen kielenkehitystä suhteessa luokkatilanteeseen. 
Tavallisimmin tutkimuksen kohteena on ollut lapsen toisen kielen oppimisen ymmärtämi-
nen (ks. Vesterbacka 1991b; Mård 1994a) tai toisen kielen tuottamisen tutkiminen (ks. 
Vesterbacka 1991b; 1991a; Mård 1997a; Gustafson 1994; Buss 1996; Björklund 1996a; 
1996b; 1994a; 1994b). (Liite 1.) 

Lyster (1999, 81 - 91; ks. myös Lyster 1998, 64 - 65) on jaotellut ranskankielen kieli-
kylpyä käsittelevät tutkimukset kolmeen ajalliseen kehitysvaiheeseen: 1) produktiorien-
toituneet, 2) prosessiorientoituneet ja 3) kahden edellisen kombinaationa muodostuneet 
eksperimentaaliset luokkahuonetutkimukset (ks. myös Mård 2002, 35 - 36, 41 - 44). Kai-
kille on ollut tyypillistä lingvistinen näkökulma ja lapsen kielellisten oppimistulosten 
korostaminen, jolla on Lysterin (1999, 81) sanoin pyritty luomaan oikeutusta menetelmän 
olemassaololle (vrt. Lauren 2000, 93). Tämä tutkimus tuo osaltaan uutta didaktista näkö-
kulmaa kielikylpytutkimukseen.  

Liitteeseen yksi on koottu ruotsinkielen kielikylpyä (varhainen täydellinen kielikylpy) 
käsitteleviä kotimaisia tutkimuksia. Tuloskoonnalla havainnollistetaan kielikylpytutki-
muksen orientaatiota. Esimerkinomaiseen yhteenvetoon on valittu Vaasan yliopiston kie-
likylpytutkijoiden väitöskirjatutkimuksia tai artikkeleja.5  

3.2  Kielitieteellisen ja didaktisen tutkimuksen ero ja merkitys 
kielikylvyn tutkimisessa 

Opettajan on pystyttävä omalla toiminnallaan ohjaamaan oppilaan ajattelua empiirisen ja 
teoreettisen tiedon välisen suhteen tiedostamiseen (Engeström 1984, 184 - 185). Didakti-
sen prosessuaalisuuden merkityksen huomioimisen tulisi olla myös yksi opetussuunni-
telman laadinnan keskeisistä elementeistä (Atjonen 1993, 194). Tällä tarkoitetaan sitä, 
että opettajan ajattelua autetaan hyvällä suunnittelulla kohti oppiaineen tai -aiheen sisäl-
lön opettamisen kulttuurista mieltä (vrt. Suortti 1980, 44 - 45, 48 - 49).6 



 51

Opetus-oppimisprosessin selittäminen tietyn yksittäisen tieteenalan tai sen lähitietei-
den teoreettisesta näkökulmasta on vaikeaa. Monimutkaisen prosessin selittäminen edel-
lyttää kokonaisvaltaisempaa lähestymistä (vrt. Suortti 1981). Didaktisesti orientoituneen 
tutkijan on tiedostettava tutkimusaiheensa päätieteenala sekä aiheen suhde lähitieteisiin. 
Näin tutkimuksen kohteena olevien tekijöiden olemukselle saadaan lisää selitysvoimaa.7 
Samalla on muistettava, että didaktinen osa-alueajattelu voi johtaa kasvatuksen totaliteet-
tinäkemyksen hämärtymiseen. Suortti (1981) toteaakin, että opetusta ja kasvatusta tutkit-
taessa opetussuunnitelmallisena ilmiönä on ymmärrettävä erityisesti tiedon ja toiminnan 
välinen suhde. Ymmärtämisen välineinä voivat toimia didaktiikan ja kasvatustieteen eri 
osa-alueet, mutta Suortti (emt. 13) tarkentaa problematiikkaa seuraavasti: 

”Tämä analyysi edellyttää välineeksi luovasti reflektoivan kielen. Tiedon ja toimin-
nan kuvaaminen, selittäminen ja ymmärtäminen on opetussuunnitelmateorian pe-
rustehtävä. Opetussuunnitelman on sisällytettävä itseensä aristoteelisessa merki-
tyksessä tiedon ja toiminnan suhde siten, että nimenomaan tieto toiminnan pää-
määrästä käsitettäisiin oikein toiminnan syyksi. Näin ihmisen päämääriä koskeva 
intentoiminen ja toiminta tulevat käytäntönä osaksi kasvatustieteellistä todellisuut-
ta. Subjektiivinen ja objektiivinen ovat yhtä reaalisia ja suhteessa keskenään. 
(Suortti 1981, 13.)” 

Didaktisen ymmärtäminen edellyttää ihmisenä olemisen ontologisten kysymysten ana-
lyysia sekä pyrkimystä tiedostaa totuuden eli tiedon olemus ihmisen maailman kokemuk-
sena (ks. luvut 6 ja 7). Opetussuunnitelman laadinnassa on irrottauduttava dualistisesta 
tieto-taito-ajattelusta.33 Ihminen, tietoisuus ja maailma on käsitettävä kokonaisuutena, 
ihmisen tietoisuuden kehittymisen perustana. Jos kasvatuksen intentiona on pelkästään 
tietävä ja taitava ihminen, on vaikea tukea lapsen ihmisyyden kasvua (ks. Steiner 1983). 
Näin tutkimukselta edellytetään metodologisesti fenomenologista, ilmiön olemukseen 
keskittyvää kokonaisvaltaista tutkimusotetta. (Suortti 1981, 13 - 21.)  

Ongelmana didaktisuuden määrittelyissä on se, että tutkija voi välittää opetuksesta 
teknisen ja mekanistisen kuvan, jossa toiminnan tavoite kulminoituu oppimistulosten 
taksonomioihin ja niihin yhteydessä olevien tekijöiden systemaattiseen pilkkomiseen 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Opetuksesta häviää helposti sen kasvattava ulottuvuus, jol-
loin toiminnassa keskitytään yksittäisten tiedollis-taidollis-emotionaalisten oppimistulos-
ten saavuttamiseen. Lisäksi kyse on aina vain kunkin tu-tkijan muodostamasta näkemyk-
sestä, minkä oikeellisuutta ja vastaavuutta reaalimaailmaan voidaan aina kyseenalaistaa 
(Atjonen 1995a, 218). Wilenius (1979, 34) esittää artikkelissaan ”Pedagogisia ja ihmistie-
teellisiä lähestymistapoja” (ks. Suortti 1980, 46) pedagogiseen lähestymistapaan sisälty-
vän tiedollisten ja tieteellisten valmiuksien lisäksi esteettisiä ja eettis-sosiaalisia element-
tejä. Menetelmätieto – jollaiseksi kielikylpydidaktiikka on edellä määritelty – on opetus-
teknologiaa. Opetus ymmärretään helposti mekaaniseksi toimintakokonaisuudeksi.8 Toi-
mintaohjeiden rinnalle edellytetään ominaisuutta, jota Wilenius (emt.) kutsuu moraalisek-
si tai toiminnalliseksi mielikuvitukseksi. Suortti (1980, 46) kysyykin tähän viitaten, voi-
daanko kasvattajien toiminnallista mielikuvitusta parantaa tutkimuksellisen tai tieteellisin 
keinoin. Wilenius (1979, 34) vastaa tähän pohtimalla, ”mitä muuta kuin nykyinen kasva-

                                                           
33 Tämä dualismi ohjaa kaikesta kritiikistä huolimatta opetussuunnitelman laadintaa (ks. Opetushallitus 2004, 6 
- 7). 
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tustiede tarvitaan toimivan pedagogisen lähestymistavan perustaksi?” Didaktisesti orien-
toitunut kokonaisvaltainen teoreettinen lähestymistapa mahdollistaa opetus-
oppimisprosessin keskeisten muuttujien ja niiden välisen suhteen kuvaamisen. Tämän 
jälkeen mahdollistuu yksittäisiin teoreettisiin näkökulmiin sidottu empiirinen tutkimus.9 

Kansanen (1992) tarkentaa problematiikkaa, että didaktiikassa vallitsee ydinkäsittei-
den riippuvuus. Näkökulman valinnalla ei pystytä supistamaan tarkastelua, vaan kaikkien 
keskeisten käsitteiden tarkastelu samanaikaisesti on välttämätöntä tutkimuksen painotuk-
sesta riippumatta (vrt. Suortti 1994, 24). Koskenniemen (1968, 32 - 34) mukaan näin voi-
daan huomioida myös kaikki lopputulokseen vaikuttavat tekijät. Koskenniemi (emt.) pu-
huu tässä yhteydessä yhteiskunnallisten tekijöiden, opetuksen välittömien muuttujien 
sekä opetuksen ja oppimisen välisen suhteen analyysistä.10 

Tarkasteltaessa ruotsin kielen kielikylpyopetuksen praktiikkaa käsittelevää kirjalli-
suutta, lingvistisen tutkimuksen lisäksi (ks. esimerkiksi Heikkinen 1991; Kivistö 1991; 
Kaskela-Nortamo & Heikkinen 1994; Mård 1995; Grandell, Hovi, Kaskela-Nortamo; 
Björklund, Buss, Heikkinen, Lauren & Vesimäki 1996; Laurén 2000; Björklund & Buss 
2004)34, on vaikea puhua suomalaisesta kielikylpydidaktiikasta. Kyse on lähinnä opetus-
opista tai mikrodidaktiikasta (vrt. Kansanen 1992, 47 - 52; Kansanen 1990, 96; Kosken-
niemi 1968).11 Esimerkiksi Young (1995, 100) on nähnyt maamme kielikylpyopetuksessa 
ja etenkin siihen tähtäävässä koulutuksessa epäkohtana tilanteen, joka on ilmennyt mene-
telmien painotuksena, ei opetuksen tavoitteiden sekä lähtökohtien pohdintana. Toisin sa-
noen menetelmien tarkastelun lisäksi pitäisi painottaa didaktisen miksi -kysymyksen tut-
kimista, joka tarkoittaa koko opetusmuodon asettamista sen perusteiden kriittiseen tarkas-
teluun. Tällöin kysymykset, mitä koulussa opetetaan ja miksi sekä miksi maamme suo-
menkielisiä lapsia opetetaan ruotsin kielellä, ovat oleellisia. Lisäksi tutkimuksella on 
arvioitava kriittisesti opetustoimintaa ja sen olemusta. On kysyttävä, miten opetustilan-
teessa toimitaan ja miksi näin tehdään.12  

3.3  Kielikylpyopetuksen didaktinen ongelma 

Kielikylpytutkimusten lingvistiikkapainotteisuus sekä opetuksellisen mallin omaksumi-
nen muilta on johtanut siihen, että maassamme käytössä olevalta menetelmältä puuttuu 
riittävän laaja-alainen didaktinen perusta, joka tukeutuu paitsi relevanttiin oppimiskäsi-
tykseen eli lapsen psyykkistä kasvua edistävään näkemykseen, ja on myös suhteutettu 
Suomen kaksikielisyyden, kansallisen ajatustradition sekä yhtenäistyneen Euroopan kan-
salaisille asettamien vaatimusten sanelemiin olosuhteisiin.35 (vrt. Kansanen 1987, 10; 
1992, 24, 63; Lahdes 1997, 17 - 36; Suortti 1981; ks. myös Byram 1998, 103 - 104).  

Koulutusta, kasvatusta ja opetusta tutkittaessa on tärkeää huomioida kulloisetkin kan-
salliset ajatustraditiot sekä koulutuspoliittiset lähtökohdat ja ideologiat, jotka suuntaavat 
didaktisen teorian kehittymistä ja tulkintoja kasvatus- ja opetustyöstä. Kasvatus on aikaan 
ja paikkaan sidottua toimintaa. (Kansanen 1992, 24; ks. myös Atjonen 1992, 30 - 31; vrt. 

                                                           
34 Kielikylpytutkimuksessa näkökulma on siirtynyt – erityisesti 2000-luvun aikana – kielen ja sisällön välisen 
problematiikan analyysiin (ks. esimerkiksi Björklund 1994b; 2001; Buss 2004). 
35 Kun tämän tutkimuksen tekeminen aloitettiin vuosien 1998 ja 1999 vaihteessa, voitiin puhua myös vajavai-
sesta kielikylpyopettajien koulutuksesta. 
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Kansanen 2004, 24.) 36 Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on aina 
kontekstisidonnaista, mikä tarkoittaa että kouluissa ei opita ainoastaan tietoja ja taitoja 
vaan myös kyseisen yhteisön ja kulttuurin tyypillisiä arvoja, normeja, toiminta- ja ajatte-
lutapoja sekä tapoja suhtautua asioihin (Rauste-von Wright & von Wright 1994, 127, 
184). Myös Lahdes (1997, 34) toteaa, että kouluelämää ja toimintaa pohdittaessa ulko-
maalaisten lähteiden tutkiminen on hyödyllistä. Hänen (emt.) mukaansa lähteitä tulkitta-
essa ja sovellettaessa on kuitenkin muistettava, että niissä esitettävät toiminnot ja tulokset 
edustavat meille vierasta kulttuuripiiriä. Sama pätee ulkomaisiin kielikylpytutkimuksiin. 
Kun tuloksia mallinnetaan suoraan tai lähes suoraan osaksi muodostettavaa mallia, on 
vaikea huomioida erilaisista kulttuureista johtuvia kasvatusideologisia eroja, jotka mää-
räytyvät ryhmän yhteisestä aatejärjestelmästä sekä opetusta ja oppimista koskevista us-
komuksista ja tiedoista, eli vallitsevasta koulukulttuurista. (ks. Lahdes 1997, 19, 34, 57.) 

Suortti (1981, 2) tarkentaa problematiikkaa opetuksen ja kasvatuksen totaliteettiluon-
teen näkemyksellä. Kasvatustieteellistä tutkimusta, johon keskeisellä tavalla liittyy ope-
tussuunnitelman ongelma, on tarkasteltava dialektisena kokonaisuutena. Psykologisen ja 
sosiologisen näkökulman painottamisen sijaan tulisi pyrkiä tieteenfilosofiseen reflekti-
oon.37 Teoreettisesti yleisen näkökulman poisjättäminen sekä yksittäisten empiiris-
positivististen ilmiöitten painottaminen ovat johtaneet tutkimusta ”pienten, yksinkertais-
ten, ratkaistavissa olevien ongelmien pariin (emt.)”. (vrt. Goodson 2001.) Kasvatus ja 
opetus ovat toimintaa, jotka ovat käsitettävä totaliteettina (vrt. Suortti 1981, 55). Tässä 
tutkimuksessa kielikylpyopetuksen totaliteettiluonnetta on pyritty huomioimaan ana-
lysoimalla opetusta sen yhteiskunnallisista ehdoista käsin ja tarkastelemalla tämän jäl-
keen yksilön kasvua osana yhteisöllisyyttä. Analyysi perustuu tällöin yhteiskunnan ole-
muksen sekä vallitsevan tiedonkäsityksen ja ihmisenä olemisen problematiikan pohdin-
taan (vrt. luvut 4 - 7). Näiden ehtojen tarkastelun jälkeen on mahdollista arvioida opetus-
oppimistoimintaa sen psykologisesta tai tuloksellisuutta painottavista näkökulmista (vrt. 
luvut 8 - 10). 

3.3.1  Kielikylpyopetuksen didaktisesta ongelmasta johdetun 
tutkimuksen tarkoituksen ja rakenteen tarkastelua 

Tutkimuksen tarkoituksena on jäsentää ja kehittää kielikylpyopetuksen didaktiikkaa ana-
lysoimalla aihepiiriin liittyvää kirjallisuutta teoreettisesti ja suhteuttaa muodostettu tieto 
osaksi kielikylpyopetuksen praktiikkaa. Ilmiötä konkretisoivana pyrkimyksenä on kasvat-

                                                           
36 Kansanen (1992, 24) painottaa didaktisten teorioiden dynaamisuuden huomiointia koulutuksen aika- ja kult-
tuurisidonnaisuudesta johtuen. Kasvatus on elinvoimaista ja intentionaalista toimintaa, joka suuntautuu ihmi-
seen. Tämän perusteella on tärkeää huomioida myös kasvatuksellisia arvokysymyksiä, jotka vallitsevan ajan ja 
ideologioiden lisäksi juontavat juurensa syvälle kyseessä olevaan kulttuuriin ja kulttuuriperintöön. (Koskennie-
mi 1968, 48; Suortti 1981, 42; Hirsjärvi & Huttunen 1995, 63 - 67.)  
37 Suortti (1981, 2) toteaa tämän suuntauksen jääneen kasvatuksen alalla vähemmälle, mikä pitää paikkansa 
myös kielikylpytutkimuksessa (ks. liite 1). 
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tavan opetuksen viitekehyksen eli kulttuuripedagogisen mallin muodostaminen. Mallin-
tamisen pedagoginen tavoite on lapsen (kulttuurisen) kasvun tukeminen.38 

Vähemmistökielen aseman ymmärtämisen tila on konkretisoitunut ruotsin kielen kie-
likylpyopettajien koulutuskokeilussa. Koulutusohjelman olemassaoloa on kyseenalaistet-
tu kysymällä, mitä tekemistä ruotsin kielellä on Kainuussa. Kysymys tarjoaa lähtökohdan 
tutkimuksen ensimmäiselle osalle, jossa käsitellään ruotsin kielen kielikylpyopetuksen 
tarjontaa suhteessa kulttuurisuuteen eli yhteiskuntaan ja kysytään, miksi maassamme ope-
tetaan suomenkielisiä lapsia ruotsin kielellä.  

Didaktisten peruskysymysten pohdinta on merkittävä osa opetuksen kehystekijöitä39. 
Mitä ja miksi -kysymykset kuuluvat luonnollisena osana opetussuunnitelmateoreettisiin 
ehtoihin (Suortti 1981, 6). Yhteiskunnallinen tilanne, jossa elämme, vaikuttaa koulutuk-
sen ehtoihin. Esimerkiksi vanhemmilla on pyrkimys taata lapsilleen tietyn tyyppistä tule-
vaisuutta tietyn tyyppisen koulutuksen avulla.40 Yhteiskunnallisen tilanteen analyysi aut-
taa ymmärtämään opetuksen järjestämisen problematiikka ja sen yhteyttä kulttuuriseen 
kontekstiin. Koulun sisältötodellisuuden muodostaminen, mikä ohjaa yhteiskunnallisten 
olosuhteiden kehittymistä, edellyttää puolestaan toimiakseen kasvun ja kasvatuksen ehto-
jen analysointia. Tarve johtaa helposti myös uusien toimintamuotojen kehittämiseen val-
litsevan yhteiskunnallisen tilanteen vastapooliksi (vrt. Bruner 1963, 73 - 76). Reformipe-
dagogiikan ideaan viitaten koulutoiminnan on vastattava yhteiskunnan haasteisiin, jotka 
on tiedostettava osana järjestelmän tai menetelmän perusteita. (vrt. Lahdes 1997, 21 - 23.) 
Kielikylpyopetuksen kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että tutkimuksen avulla on pystyttävä 
perustelemaan menetelmän olemassaoloa ja vastaamaan kulttuurista ja kansainvälisyy-
destä nouseviin ongelmiin.14  

Pedagogisen kokonaisesityksen muodostamiseksi tutkimuksessa on huomioitava ope-
tusmenetelmän syntyprosessi ja kielikylpyopettajalta vaadittava filosofinen ajattelutapa. 
On tutkittava, millainen didaktinen prosessi on teoriassa. Toiseksi on tarkasteltava teorian 
suhdetta käytäntöön sekä opettajan osuutta tässä prosessissa. Tutkimuksessa suhteutetaan 
kielikylpyongelman monimuotoisuus kansallisiin lähtökohtiimme, eurokulttuurin kehit-
tymiseen, kielivähemmistöjen asemaan, kulttuuriongelmiin, kaksikielisyyteen ja opetus-
suunnitelmaan. Tutkimus voidaan tiivistää näin opetuksen yhteiskunnallisuuteen ja kult-
tuurisuuteen liittyvillä kysymyksillä: mitä muualla on, ja miksi? Mitä meillä on, ja miksi? 
Sekä opetus-oppimisprosessiin liittyvällä kysymyksellä: miten toimitaan, ja miksi?15 

Tutkimuksen rakenne perustuu (ks. Lahdes & Kari 1992, 39; Salminen 1987, 80 - 90; 
Koskenniemi 1968, 92 - 98 ja 131) opetustilanteen kuvaamista edellytettäville elemen-
teille. Näitä elementtejä ovat opetustoiminnalle konkreettiset puitteet luovat kehysteki-
jät41. Lahdeksen ja Karin (1992) mukaan elementteihin kuuluvat lisäksi opetuksen ekolo-

                                                           
38 Opetus-oppimisprosessille muodostetavan teoreettisen viitekehyksen (luvut 6 - 10) tarkoituksena on tukea 
opiskeltavien asioiden sisällön omaksumisen ja kasvatuksen välisen problematiikan ymmärtämistä (vrt. Järvi-
lehto 1998a, 4). 
39 Nämä tekijät sisältävät yhteiskunnan sekä koulun – tässä tutkimuksessa kielikylpyohjelman – ekologis-
demografiset ja sosiaalis-affektiiviset piirteet (ks. Koskenniemi 1978, 78 - 80). 
40 Kyseessä on arvoperusteinen ongelma13. Yhteiskunnan arvomaailman hyötymoraalistuminen ohjaa opetus-
suunnitelman sisältöjen eli koulun tiedonkäsityksen rakentumista (vrt. Atjonen 1993, 210 - 213) sekä tietyn-
tyyppisten, haluttujen koulutus- ja opetusmuotojen kehittymistä.  
41 Näitä ovat oppiminen, oppilas, substanssi, menetelmät, vallitseva kulttuuri ja ajattelu sekä opetussuunnitel-
man laadinta. 
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giset tekijät42. Koskenniemen (1968) mukaan tähän kuluvat myös didaktisen tutkimuksen 
laajemmat muuttujaryhmät, ja Salmisen (1987) mukaan oppijan kognitiivisten prosessien 
muuttujat43. Tutkimuksen ensimmäisen osan analyysi perustuu kehystekijöiden tarkaste-
luun. Toisessa osassa huomioidaan ekologisten, kognitiivisten sekä muiden laajempien 
muuttujaryhmien merkitys opetuksen järjestämisessä. (Kuvio 5.) 

Joseph Novak ja Bob Gowin (1995, 2) toteavat, että kouluoppimisesta voidaan puhua 
ymmärrettävästi vasta, kun on huomioitu samanaikaisesti kolme muuta kasvatuksen pe-
rusasiaa: yhteiskunnalliset puitteet, opetussuunnitelmalle muodon antava tiedon rakenne 
sekä niiden tuottamistapa ja opettajat sekä erilaiset opetustavat.16 

Teoreettisesti tutkimus koostuu kolmesta osasta17. Tutkimuksen rakennetta jäsentävänä 
sekä sisältöä ohjaavana lähtökohtana ovat didaktiset peruskysymykset mitä, miksi ja mi-
ten. (vrt. Bruner 1963, 2 - 3), jotka itsessään vaativat laaja ja monitieteistä tulkintaa. Ky-
symysten konkretisointi työn eri osissa vaihtelee kuitenkin ainedidaktisesta yleisdidakti-
seen18. Tutkimuksessa jäsennetään ruotsin kielen kielikylpyopetuksen didaktista kuvaa 
sekä johdetaan tästä kulttuurisesti orientoitunut didaktinen malli, jonka yhteydessä käyte-
tään nimitystä kulttuuripedagogiikka. Kielikylpyopetuksen didaktiset peruselementit 
(toiminnallisuus, tiedonkäsityksen kokonaisvaltaisuus, pyrkimys lapsen kielellisen tietoi-
suuden kehittämiseen44) ovat sellaisia, jotka soveltuvat luontevasti osaksi kulttuuripeda-
gogista ajattelutapaa. Tutkimuksen kokonaisrakennetta on kuvattu kuviossa viisi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
42 Näitä ovat opetussuunnitelma, oppilasryhmän ja fyysisen tilan rakenne, opetusmateriaalit ja välineet, muodos-
taen opettajakohtaisten tekijöiden kanssa stimulustekijöiden ryhmän. 
43 Näitä ovat koulutuksen kokonaissuunnittelu sekä opetusprosessin muuttujat, kuten opettajan kognitiivinen 
rakenne. 
44 Jo näistä voidaan johtaa kulttuuripedagogiikan teoreettiset perustekijät – kulttuuri, kieli, tieto ja (sosiaali-
nen)toiminta – joiden tasapainoinen huomiointi opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa mahdollistaa oppilaan 
kasvun tukemisen. 
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Kuvio 5. Tutkimusasetelma ruotsin kielen kielikylpyopetuksen kulttuuripedagogisen perus-
tan muodostamiseksi 

Kysymys opetussuunnitelmasta muodostuu keskeiseksi, kun käsitellään mitä tahansa 
koulumaailman ilmiötä. Opetussuunnitelma konkretisoi kasvatustiedettä (Suortti 1981). 
Kärjistäen tästä saa yhtälön kasvatustiede = opetussuunnitelma. Filosofiset, yhteiskunnal-
liset, kulttuuriset, sosiologiset ja psykologiset elämään ja toimintaan liittyvät kysymykset 

Työn taustalla oleva pedagoginen teesi: 
Oppimisen esittämiseen tai lapsen kehityksen tukemiseen pyrkivillä tietämistä ja taitamista painottavilla didaktisilla esityksillä on vaikea 

kehittää koulun sisällöllistä ja toiminnallista todellisuutta, ja tavoittaa elementtejä, jotka tukisivat moniarvoistuvassa yhteiskunnassa elävän 
lapsen kasvua. 

Tästä johdetaan työn rakenne 

Luku 2: Määritellään, mitä on kieli ja miten kieltä opitaan. Mitä kasvatus, opetus, didaktiikka, pedagogiikka sekä didaktinen mallintami-
nen tarkoittavat?

OSA 1 (yhteiskunnallinen, kulttuurinen osa): 

 
1. Muodostetaan kuva kielikylpyopetuksen järjestämisen 

sosiologisista perusteista – mitä kielikylpyopetus on ja 
mihin sen järjestämisellä pyritään? (luku neljä) 

2. Etsitään vastausta siihen, miksi maassamme opetetaan 
suomenkielisiä lapsia ruotsin kielellä. Miksi kielen on ol-
tava nimenomaan ruotsi? (luku viisi) 

3. Määritellään kulttuurin olemus ja sen suhde yksilöön ja 
yhteisöön. (luku viisi) 

4. Tästä johdetaan yhteisötason käsitys yksilön identiteetin 
kehittymisestä, mitä voidaan pitää perustana yksilölle 
kulttuurisesti merkityksellisten tekijöiden tiedostamisessa 
(opetuksen tiedollisen sisällön rakentuminen) 

OSA 2 (Pedagoginen osa): 
1. Pyritään selvittämään yksilön kasvun problematiikkaa suh-

teessa koulumaailman käytäntöihin. Oleellisiksi tekijöiksi 
muodostuvat kuvaukset: 

a. Ihmiskäsityksestä koulun tiedollisessa ja toiminnallisessa 
viitekehyksessä (luvut kuusi ja seitsemän) 

b. Opetussuunnitelman rakenne ja opetuksen eheyttämisen 
problematiikka (luku kahdeksan) 

c. Yksilön maailmankuvan muodostumisesta, konkretisoituen 
käsitteen omaksumisen tematiikassa (luku kahdeksan) 

2. Muodostetaan käsitys oppimisesta sekä lapsen kasvua tuke-
vasta toiminnasta (luku yhdeksän) 

3. Kuvataan kielikylpyopetuksen prosessi (opetuksen suunnittelu 
ja toteutus  eheytetyn toiminnan arvioinnin problematiikkaa 
käsitelty luvussa seitsemän) ja arvioidaan sen oppimisteoreet-
tista olemusta (luvut kymmenen ja yhdeksän) 

Tästä johdetaan kielikylpyopetuksen 

Kulttuuri 

Kieli Toiminta Tieto 

OSA 3 (Didaktinen mallintaminen) : 
Praktisen ja teoreettisen kautta johdettu kielikylpyopetuksen didaktinen malli, joka konkretisoidaan opetussuunnitelmallisella yleisen tason 

rakenneratkaisulla (luku 11).  

Neljä kontekstuaali-
suuden ulottuvuutta, 
joiden tasapainoinen 
huomiointi opetuksen 

suunnittelussa ja 
toteuttamisessa 

mahdollistaa kasvat-
tavan opetuksen 

toteuttamisen 

Tutkimuksen lähtökohta: 
Kielikylpyopetuksen didaktinen ongelma (tutkimuksen 

lingvistiikkapainotteisuus ja käytännön toimintojen 
didaktinen perustelemattomuus) 

Tutkimuksen tavoite: 
Jäsentää ilmiö didaktiseksi kokonaisuudeksi, joka mahdollistaa ns. 

kasvattavan opetuksen toteuttamisen.  

Luku 3: Esitellään lähtökohta (didaktinen ongelma) sekä se tutkimuksellinen intentio ja tavoite, johon didaktisella tutkimuksella tulisi 
pyrkiä. Työn kaksiosaisuuden taustalla on näkemys kasvatuksen totaliteetti luonteesta, eli yksilön oppimistoimintaa ei voida ymmärtää 

ilman yhteiskunnallista analyysia 



 57

muodostuvat oleellisiksi opetussuunnitelman ongelmaa analysoitaessa. Jotta kielikylpy-
opetusta voitaisiin tarkastella sen pedagogisesta aspektista, on teemaopetus ja opetuksen 
eheyttäminen nähtävä opetussuunnitelmallisena ongelmana. Muutoin on riskinä, että 
toiminnassa keskitytään erilaisiin yksittäisten opettajien innostuksen ja kiinnostuksen 
varassa tapahtuvien – tosin oppilasta motivoivien – touhutuokioiden totuttamiseen, joiden 
taustalta puuttuu relevantti teoreettinen, lapsen kasvua tukeva näkemys. (vrt. Atjonen 
1992.) Opetussuunnitelma on siten osa opetuksen eheyttämistä. Opetussuunnitelmaa on 
tarkasteltava (kun se nähdään koulun ja opettajan toimintaa keskeisesti ohjaavana fakto-
rina) niin ontologisesta, epistemologisesta kuin metodologisesta aspektista. Tutkimukses-
sa on pohdittava siten ihmis- ja tiedonkäsitysten olemusta ja merkitystä kasvatustyössä 
sekä tarkasteltava opetuksen eheyttämiseen ja projektiopetuksen olemukseen liittyviä 
kysymyksiä. (vrt. Saari 2003.) 

Opetuksen suunnittelu tapahtuu suhteessa johonkin tavoitteeseen. Koulutukselle asete-
tut tavoitteet vaihtelevat eri aikoina, eri yhteiskunnissa. Puhutaan tietoon tai yhteiskun-
taan sosiaalistamisesta (vrt. Siljander 1997). Tässä tutkimuksessa kysymystä analysoi-
daan psykologisesta viitekehyksestä, joka perustuu Vygostkin ja Deweyn näkemyksiin 
lapsen kasvusta ja kehityksestä.45 Tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa, että kouluope-
tuksella on mahdollisuus tavoittaa – oikeilla tiedollisilla ja toiminnallisilla painotuksilla 
(ontologisilla, epistemologisilla ja metodologisilla) – koulun kasvattava ulottuvuus oppi-
mistoiminnan tai kehittävän toiminnan sijasta. Opetussuunnitelman konkretisointi ja ta-
voitteeseen pyrkiminen tapahtuu toiminnallisella toteutuksen tasolla.  

Luvussa yhdeksän esitetyt oppimisteoreettisten argumentointien (oppimiskäsityksen 
määrittely) tarkoituksena on muodostaa perustaa opetuksen prosessikuvaukselle, eli sille, 
miten kielikylpyluokissa toimitaan ja miten toiminnot etenevät – miksi näin toimitaan. 
Kulttuuripedagogisen näkemyksen perusteella opetuksen eräänä keskeisenä tehtävänä on 
kehittää lasten maailmankuvaa ja siten heidän käsitteellistä tietoisuuttaan. Käsitteet ovat 
kieltä ja kieli on kommunikaation eräs keskeinen väline.46 Tutkimuksen opetussuunnitel-
mallisen sovelluksen perusoletuksena on lasten käsitteellisen tietoisuuden ohjaaminen. 
Näin ollen voidaan tiivistää: oppimiskäsitys eli opettajan ja koulun ihmiskäsitys (oppi-
misteoreettinen näkemys) ohjaa ja ennen kaikkea selittää opetusprosessin kulkua, joka 
tähtää lapsen käsitteellisen tietoisuuden kehittämiseen. Käsitteen oppimisen problema-
tiikka vaikuttaa opetussuunnitelman laadintaan, joka puolestaan ohjaa tai suuntaa opetus-
prosessin kulkua.  

3.3.2  Tutkimusmetodologisten kysymysten arviointia 

Tutkimusmenetelmä on tekstianalyysiä, jonka avulla muodostetaan kielikylpyopetuksen 
didaktinen malli. Tutkimusaineistona ovat olleet kielikylpyyn, kasvatukseen ja opetuk-
seen liittyvät tutkimukset sekä muut aiheeseen liittyvät tieteelliset teokset ja dokumentit. 

                                                           
45 Banduran (1997, 20) mielestä psykologian lait auttavat jäsentämään ympäristövaikutteita ja kognitiivisia 
toimintoja, joilla voidaan saavuttaa tietyt toiminalle asetetut tavoitteet. Samalla psykologiset näkemykset toimi-
vat opetustoimintaa selittävinä tekijöinä. 
46 ja siten, esimerkiksi Wittgensteinin mielestä, ihmisen tärkein toimintaa ohjaava väline (Aaltola 1994, 44 - 
45). 
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Tutkimusta voidaan arvioida kysymällä, millainen on muodostetun kokonaisuuden sekä 
kehitellyn mallin subjektiivisuus (näkökulma), tieteellisen tiedon paikkansapitävyys (tie-
to) sekä tutkimusprosessin kulku (tie).  

Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on ollut kielikylpyopetuksen didaktisen mallin 
muodostaminen. Tietä mallin rakentamiseen voidaan perustella didaktiseen teorianmuo-
dostamiseen perehtyneiden auktoriteettien tuotannosta. Tietoa on hyödynnetty tutkimuk-
sen rakenteen muodostamisessa (ks. edellinen luku). Ongelmana on kuitenkin tutkimuk-
sen mekanistinen rakentuminen vallitsevan tieteellisen paradigman asettamissa raameis-
sa. Huotari (1995, 53) esittääkin, etteivät esimerkiksi 1960- ja 70-luvuilla muodostetut 
yleiset teorianmuodostuksen metodit antaneet riittävästi arvoa luovuudelle, umpimähkäi-
syydelle, intuitiivisuudelle, arvokkaitten löytöjen sattumanvaraisuudelle sekä tuhlauksel-
le. Tekijät ovat liittyneet myös tähän tutkimusprosessiin. Ongelman määrittelyn lähtökoh-
tana oli kirjallisuuteen perehtymisen kautta muodostunut intuitiivinen tunne kielikylpy-
opetuksen didaktisesta ongelmasta. Tutkimuksen sisältöjen valinnassa on pyritty arvos-
tamaan kielikylpyopetuksen toiminnallisen ja lapsikeskeisen luonteen asettamia edelly-
tyksiä, mikä on tehnyt kirjoitusprosessista valikoivan. Sisällön painotuksia on täytynyt 
hakea ja vaihdella tutkimusprosessin edetessä. Kulttuuripedagoginen malli, vaikka se 
olikin aluksi tiedostomaton etukäteistavoite, muotoutui vasta pitkällisen luku- ja kirjoi-
tusprosessin tuloksena. Mallin elementtien (kieli, tieto, toiminta ja kulttuuri) ymmärtämi-
nen oli intuitiivinen, jossain määrin luova ja umpimähkäinen arvokas löytö. Myös kult-
tuuripedagogiikka-käsitteen kehittäminen oli sattumanvarainen ja intuitiivinen oivallus, 
jonka muodostuminen edellytti kuitenkin laaja-alaista perehtymistä kielikylpyopetuksen 
toteuttamiseen, kulttuurin ja identiteetin käsitteisiin sekä Deweyn tuotannon olemukseen.  

Tutkimuksen metodisena pyrkimyksenä on ollut elää tutkimuskohteen asettamien rea-
liteettien puitteissa. Tutkimuksessa käytettyjen käsitteiden valinta on perustunut niiden 
pragmaattiseen arvoon käytännöllisessä toimessa (ks. Niiniluoto 2002, 139). Prosessin 
metodologista luonnetta voidaan tarkastella Deweyn pragmaattisen tietokäsityksen valos-
sa. Deweyn filosofian keskeinen epistemologinen kysymys oli, miten tutkimusta tehdään 
(Miettinen 1999, 33). Tiedon luonteen tarkastelussa oleelliseksi muodostuvat kysymyk-
set, mitä tehdään ja millaisin tuloksin (Kivinen & Ristelä 2001, 160 - 161). Tieto, tietä-
minen sekä toiminta yhdistyvät kokemuksessa. Deweyn kokemuskäsitteen yksi merkitys 
neljästä liittyi tietoisuuden muodostumiseen esineellisessä eli konkreettisessa toiminnassa 
(Miettinen, 1999, 33 - 35; Niiniluoto 1987, 51). Tieto kytkeytyy osaksi kieltä. Kieli välit-
tää merkityksiä ja luo ympärillämme näyttäytyville ilmiöille kulttuurisen mielen. Sanan 
perimmäisin merkitys on sen sosiaalisessa merkityksessä (Deweyn 1916, 17 - 18, 23 - 24, 
39.) Sisältöjen valinnassa on siksi tiedostettava materialistisen kulttuurin muotoutumisen 
historialliset prosessit (vrt. Dewey 1957, 14). Kielen, tiedon sekä toiminnan pragmaatti-
sen luonteen hyväksyminen auttaa ymmärtämään tutkimuksen prosessuaalista luonnetta 
ja tukee tutkimuksen kokonaisrakenteen sekä prosessuaalisuuden kautta muodostuneen 
mallin arvioimista. 

Mikä on tutkimuksen totuusarvo?47 Jos arvoimme tutkimusta pragmaattisen totuus-
käsitteen kautta, realisoituu totuus vasta käytännön osoittamana. William James (1904, 4) 
on esittänyt pragmaattisen totuuskäsityksen, jossa totuuden katsotaan paljastuvan vasta, 

                                                           
47 Pragmatismissa kyse ei ole niinkään totuudesta vaan esitettyjen väitteiden hyväksyttävyydestä (Niiniluoto 
2002, 134 - 135). 
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kun yksilö on kyennyt suhteuttamaan näkemyksensä ympäristössä elävien ihmisten käsi-
tyksiä vastaaviksi. Peircen muotoileman merkityksen teorian perusteella pragmatismin 
voidaan katsoa olevan käsitteiden selventämiseen pyrkivä metodi. Tutkimuksen tehtävä 
on johtaa tila epätyydyttävästä epäilystä uskomuksiin. Totta on näin ollen se, mikä osoit-
tautuu hyväksi toiminnassa. Deweyn mukaan totuus on puolestaan idean tai hypoteesin 
hankittu ominaisuus. Tutkimusta on vaikea perustaa varmoihin lähtökohtiin, joten proses-
sin on edettävä hypoteesien asettamisesta niiden deduktiivisten seurausten testaamiseen. 
(Niiniluoto 2002, 122 - 127.) 

Tässä tutkimuksessa tiedonmuodostuksen lähtökohtana ovat olleet kielikylpyopetuk-
sen käytäntö ja siinä merkitykselliseksi koetut opetukselliset tekijät. Kokonaisvaltaisem-
man etukäteisoletuksen mukaan kielikylpyopetuksen toiminnallisella, tiedollisesti holisti-
sella ja lapsikeskeisellä luonteella on mahdollisuus muuttaa vallitsevaa todellisuutta kou-
luissa lapsen kasvua tukevaan suuntaan. Tutkimusprosessia ovat ohjanneet muun muassa 
oletukset eheytetyn opetuksen mahdollisuuksista tukea lasten oppimista ja koulutoimin-
nan mielekkyyskokemuksia, oletus käsitteen omaksumisen merkityksestä keskeisenä 
osana lapsen oppimisprosessia sekä todellisuudentajun kehittymistä, henkilökohtainen 
näkemys koulun atomistisesta sekä rajoittuneesta tiedon- ja toiminnankäsityksestä tai 
oletus vallitsevasta kulttuurisesta tilasta48. 

Atjonen (1992, 31) toteaa, että opetussuunnitelman muodostamisessa on tärkeää huo-
mioida olemassa olevia opetuskäytäntöjä, joita voidaan pitää käytänteiden kehittämisen 
lähtökohtana. Tavoitteena tulee kuitenkin olla realiteetit huomioiva mutta niitä edistä-
mään pyrkivä suunnitelma. Tätä tukimusta arvioitaessa on muistettava sen teoreettisesta 
luonteesta johtuvat rajoitukset. Kielikylpykirjallisuuden kautta muodostettu opetuspro-
sessin teoreettinen kuvaus on yleistävä ja idealistinen. Suortti (1981, 5) toteaa kuitenkin 
opetussuunnitelman laadinnan mahdollisuuksista, että tie tähän käy vain teoreettisen pe-
ruskonseption, kasvatuksen filosofisen järjestelmän kautta. Näin voidaan vapautua reaali-
tilan abstraktioista ja ideologioista. Vasta tämän jälkeen mahdollistuu koulukasvatuksen 
päämäärän hahmottaminen, minkä pohjalta voidaan määrittää koulukasvatuksen ideaali. 
Ideaali saa kuitenkin Suorttin mielestä naiivit realismiin taipuvat abstraktikot hyökkää-
mään ”käytäntöön soveltumatonta ideaalia kohtaan”. Kritiikki on perusteetonta, sillä 
analyyttisen ja induktiivisen kautta emme pysty hallitsemaan koulutuksen ongelmia vaan 
ne vaativat rinnalleen deduktion toimiakseen. (emt.) 

Tutkimuksen teoreettista lähestymistapaa voidaan kritisoida kysymällä, mitkä ovat tut-
kimuksen todelliset tulokset. Tulos on kokonaisuus, joka on muodostettu aiemman aihepii-
riä – kielikylpyä, didaktiikka ja kasvatusta – käsittelevän kirjallisuuden perusteella. Ivor 
Goodson (2001; vrt. Suortti 1981, 2) esittää kirjassaan ”Opetussuunnitelman tekeminen” 
kasvatustieteellisessä tutkimuksessa vallitsevan ”pala-ajattelun” ongelman eli tutkijoitten 
vähäisen pyrkimyksen hahmottaa tutkimiaan asioita kokonaisuutena tai osana laajempaa 
kasvatuksellista ja yhteiskunnallista kokonaisuutta. Arvostamme tutkimuksessa, niin kuin 
kaikessa muussakin, nopeita, näkyviä ja välittömiä vaikutuksia tuovia tuloksia. Nopeuden 
ja välittömyyden mentaliteetti ajaa tutkijat kiinni ”tuoreimpiin uutisiin”, mikä on johtanut 
pitkäkestoisia ilmiöitä kuvaavien tutkimusten vähättelyyn. Goodsonin mukaan on kuiten-

                                                           
48 Vallitseva tila vaikuttaa sellaiselta, jossa lokaalisesti merkityksellisille kulttuurin ilmiöille annetaan vain 
vähän arvoa. Onko koulutuspolitiikkamme orientoitunut hyötymoraalisesti globalisaation merkityksen korosta-
misen myötä?  
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kin huomattavasti helpompaa tehdä yksittäistä ilmiötä kuvaileva tutkimus, kuin pyrkiä 
”kasaamaan” tietämystä ja ymmärrystä jostain pysyvämmästä. Ensiksi mainittu tutki-
muksellinen vaihtoehto, johtaa Goodosonin mielestä vain yksittäisten tapaustutkimusten 
kokoelmaan. (Goodson 2001, 84.) 

3.3.3  Tutkimusprosessin kuvaus 

Teoreettisesti orientoituneen tutkimuksen lähtökohtana on ilmiön teoreettinen tuntemus. 
Taustalla olevan teoreettisen aineiston tarkoituksena on olla rakennusaineena tutkijan 
oman ajattelun muodostumiselle (vrt. Perttula 1999, 13 - 14 ja 19; Saari 2003). Tutki-
muksen tarkoituksena on toiminnallisesti mielekkään, sisällöllisesti merkityksellisen ja 
lasta kasvattavan kielikylpyopetustoimintaa selittävän mallin muodostaminen. Tie tähän 
on käynyt viiden eri vaiheen kautta: 

1. Suunnitteluvaihe: Suunnitteluvaiheen aikana kesällä ja syksyllä 1998 tehtiin katsaus 
keskeiseen kielikylpykirjallisuuteen49, jonka perusteella määriteltiin ongelma – ruot-
sinkielen kielikylpyopetukselta puuttuu relevantti didaktinen perusta – ja hahmoteltiin 
työn rakenne ja lähestymistapa. Aiheen määrittelyä voidaan kuvata esimerkiksi Brune-
rin (1963, 55 - 59) esittämän intuitiivisen ajattelun ja tiedon muodostuksen mallilla, 
kun tutkimuksen tarkoitus muodostui kirjallisuudesta nousseen tunteen eli kielikylpy-
opetuksen menetelmäpainotteisuuden ja didaktisen kentän epämääräisyyden välisestä 
suhteesta. Intuitiivisesti muodostettu idea todentui myöhemmin valtakunnallisen ope-
tussuunnitelmatyön eri vaiheissa esitetyissä kannanotoissa kielikylpyopetuksen järjes-
tämisestä ja opetusmuodon pedagogisten perusteiden tiedostamisesta (ks. Opetushalli-
tus 2000, 20; Opetushallitus 2001, 41 - 43), joissa kielikylpy sijoitettiin 
vaihtoehtopedagogisten menetelmien joukkoon. 

2. Teoriakehyksen laadintavaihe: Keväällä 1999 aloitettiin kesään 2002 kestänyt vaihe, 
jolloin määriteltiin tutkimuksen keskeiset käsitteet ja muodostettiin tutkimuksen teks-
tirunko eli hahmoteltiin ja kuvattiin ilmiö ja sen konteksti. Tällöin heräsi myös alus-
tava ajatus opetuksen kasvattavuudesta. 

3. Ensimmäinen analyysivaihe: Vaihe käsitti ilmiön eli ruotsinkielen kielikylpyopetuk-
sen ja siihen liittyvien didaktisesti keskeisten käsitteiden ja niiden välisten merkitys-
suhteiden analyysin. Siihen liittyi myös ruotsinkielen kielikylpyopetuksen teoreettisen 
mallin muodostaminen lapsen kasvua tukevalle ajatukselle. (Vuodet 2002 - 2003) 

4. Työn jäsentäminen / puhtaaksikirjoittamisvaihe: Tähän liittyi asioiden esittämisjär-
jestyksen pohtiminen ja ruotsin kielen kielikylpyopetuksen didaktisen mallin hahmot-
taminen. (Vuodet 2003 - 2004) 

5. Toinen analyysivaihe työn puhtaaksikirjoittamisen jälkeen: Tällöin tapahtui didakti-
sen mallin koostaminen omaksi kokonaisuudekseen suhteessa muodostettuun viiteke-

                                                           
49 Keskeistä kirjallisuutta tutkimuksen tarkoituksen muotoutumiseksi tuolloin olivat esimerkiksi Björklund & 
Buss & Heikkinen & Laurén & Vesimäki (1996), Artigal (1993), Cummins (1995), Grandell & Hovi & Kaske-
la-Nortamo & Mård & Young (1995a, 1995b), Genessee (1987), Lambert & Tucker (1978), Laurén (1991 ja 
1994), Mård (1997), Buss & Laurén (1997a), Björklund (1997). Lisäksi Vygotskyn (1977 ja 1978) sekä De-
weyn (1916) teoretisoinnit, ja Kanadan kielipoliittista tilaa käsittelevä Levinen (1990) teos kuuluvat tutkimuk-
sen peruskirjallisuuteen.  
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hykseen ja tutkimuksen toimivan kokonaisuuden so. jäsennyksen arviointi. (Vuodet 
2004 - 2005) 

Raportti on kokonaisuus, jonka taakse lukijan on nähtävä. Kolmiosaisuus sekä osiin vali-
tut teemat ovat pitkällisen tutkimusprosessin lopputulos. Prosessuaalisuutta voidaan ku-
vata tutkimuksen sisällön rakentumisen vaiheittaisuudella. Tutkimuksen tekeminen aloi-
tettiin määrittelemällä kasvatuksen, opetuksen, pedagogiikka, didaktiikan sekä kielikyl-
pyopetuksen käsitteet. Tämän jälkeen perehdyttiin kaksikielisen koulutuksen järjestämi-
sen yhteiskunnallisiin taustoihin eri maissa sekä kielen ja kaksikielisyyden käsitteisiin. 
Suomalaisuuden ja suomenruotsalaisuuden tarkastelun yhteydessä tutkimuksessa pereh-
dyttiin kulttuurin ja identiteetin käsitteisiin. Opetuksen psykologisten ja filosofisten ky-
symysten tarkastelu vaati niin ajallisesti kuin henkisesti paljon. Esiymmärryksen tavoit-
taminen Vygotskyn ja Deweyn teoretisointeihin vei aikaa kaikkiaan noin kolmen vuoden 
verran. Deweyn teksteihin perehtyminen sekä niiden kääntäminen suomenkielelle vaati 
lähes kahden vuoden ponnistuksen. 

Ensimmäisen raportin laajuus oli yli 500 sivua. Keskeinen idea katosi teoreettiseen 
analyysiin. Tutkimusta selkeytettiin noottiapparaatin avulla, johon siirrettiin keskeistä 
tarkoitusta syventävät pohdinnat. Päätekstin osuus tiivistyi huomattavasti. Professori Es-
ko Kalaoja perehtyi tutkimukseen keväällä 2004. Palautteen perusteella teoksesta poistet-
tiin didaktisen eksperimentin malli ja työtä tiivistettiin. Päätekstin osuudeksi muodostui 
hieman alle 400 sivua. Tutkimuksen kieliasua muokattiin perusteellisesti tämän jälkeen 
kahteen otteeseen. Didaktiikan assistentti Eija Heikkinen luki tutkimuksen kertaalleen 
lävitse ja antoi omat kommenttinsa tutkimuksen rakenteen kehittämiseksi. Erityisesti lu-
kujen 1 - 4 rakenteellista sisältöä muokattiin kommenttien perusteella selkeämmäksi. 
Dosentti Eila Aarnoksen ennakkotarkastuksessa antamisen kommenttien jälkeen pääteks-
tin osuus supistui hieman alle kolmensadan sivun. Liitteessä kaksi kuvataan tutkimuspro-
sessi sekä tutkimuksen rakenteen kehittyminen. Lukijalle annetaan näin mahdollisuus 
ymmärtää tutkijan ajatteluprosessia sekä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet kokonaisuuden 
eli kulttuuripedagogisen näkemyksen muodostumiseen. (Liite 2.) 

Tutkimuksen kannalta merkittäväksi ja tutkimuksen kokoanisideaa ohjaavaksi vai-
heeksi, muodostui syyskuu 2001. Tuolloin päätettiin, ettei työssä keskitytä keräämään 
empiiristä aineistoa.50 Tämä muodostui myös merkittäväksi työn idean kehittymisen nä-
kökulmasta. Voidaan kysyä, olisiko opetus-oppimisprosessin seuraamiseen keskityttäessä 
tavoitettu näkemystä kasvattavan opetuksen mahdollisuuksista, koska analyyttinen intres-
si olisi ollut oppimisen analyysissä – tutkittavassa ja ratkaistavissa olevan ongelman 
problematisoinnissa. Toisaalta voidaan ajatella, että empiirinen seuranta olisi ohjannut 
tutkijaa tiettyjen prosessuaalisten ydinkäsitteiden havaitsemiseen, mikä puolestaan olisi 
suunnannut työtä grounded teoreettiseen ydinkäsitteiden analyysiin.  

Aidon luokkatilanteen kautta suoritettu kielikylpyopetuksen observointi olisi muodos-
tanut todennäköisesti erilaisen prosessikuvauksen kuin nyt saavutettiin, koska opetusti-
lanne rakentuu useista erilaisista, eri tavoin ajattelevista ja toimivista lapsista sekä erilais-
ta lähtökohdista työtään tekevistä opettajista (vrt. Silkelä 2000).51. Valittu lähestymistapa 

                                                           
50 Peruste empiirisen aineiston keräämisen hylkäämisen oli se, että kirjallinen aineisto on tässä tutkimuksessa 
riittävä. 
51 Kielikylpyopetuksen tulosten katsotaan kuitenkin olevan yhteydessä lähinnä toimintaan (vrt. Mård 1996, 40 - 
41; Buss & Mård 1999, 37 - 39). 
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on kuitenkin relevantti tutkimustarkoitukseen, eli ilmiön, kielikylpyopetuksen käsitteel-
listäminen ja käsitteellisperusteisen opetussuunnitelmamallin muodostamiseksi. Par-
haimmillaan malli voi toimia tulevien tutkimusten kritiikin lähteenä tai opetuksen totut-
tamisen ja suunnittelun perustana: joka tapauksessa opetusmuodon kehittäjänä. Kielikyl-
pyopetuksen tarkastelu kasvatustieteiden näkökulmasta tuo saatavilla oleviin suomalai-
siin tutkimuksiin, jotka painottuvat joko kielikylpyoppilaiden lingvistisen prosessin ja 
tulosten pohdintaan tai menetelmien (miten -kysymysten) selostamiseen, lisän, joka sel-
keyttää osaltaan didaktista ongelmaa.  



 Osa 1 Kielikylpyopetuksen yhteiskunnallinen perusta 

Kohti kulttuurista ymmärrystä kielikylpyopetuksen 
didaktisessa analyysissä 

Ruotsin kielen kielikylpyopetus on saanut ideat opetuksen järjestämiseen ja toteuttami-
seen Kanadasta ja Espanjasta. Ensimmäisen osan analyysissä tarkastellaan kielikylpyope-
tuksen taustalla olevia poliittis-historiallisia kysymyksiä. Kulttuurisen ja historiallisen 
analyysin kautta pystytään ymmärtämään opetuksen järjestämisen tarpeita sekä kasvatuk-
sellista viitekehystä. (vrt. Broady 1989.) Asiat voidaan sivuttaa toteavasti, mutta se johtaa 
erilaisiin tulkintoihin, asian merkityksellisyyden väheksymiseen ja lopulta ymmärtämät-
tömyyteen. Dewey (1957) toteaakin osuvasti valittuun lähestymistapaan liittyen teokses-
saan koulu ja yhteiskunta: 

”Milloin tahansa pohdimmekin uutta kasvatusvirtausta52, on erittäin tärkeää lähteä 
laajemmasta eli yhteiskunnan näkökulmasta. Yleensä koulujärjestelmän ja -
perinteen muutoksia pidetään eräitten opettajien mielivaltaisina keksintöinä, pa-
himmassa tapauksessa ohimenevinä hullutteluina ja parhaimmassa tapauksessa 
vain joittenkin yksityiskohtien parantelemisena – ja kuitenkin on liian tavanomaista 
tarkastella koulussa tapahtuvia muutoksia tältä kannalta. Se on yhtä järkevää kuin 
pitää veturia ja sähkölennätintä persoonallisina laitteina. Muutos, joka tapahtuu 
kasvatusmenetelmässä ja opetussuunnitelmassa, on yhtä paljon muuttuneen yhteis-
kunnallisen tilanteen tulosta ja muodostumaisillaan olevan uuden yhteiskunnan 
tarpeiden tyydyttymispyrkimystä kuin muutokset teollisuuden ja kaupankin alalla. 
(Dewey 1957, 14.)” 

Näkemys muodostaa perustan tutkimuksen ensimmäiselle osalle. Tarkoituksena on vasta-
ta didaktisiin peruskysymyksiin, mitä kielikylpyopetus on ja, miksi maamme suomenkie-
lisiä lapsia opetetaan ruotsin kielellä. 

Ensimmäisen osan rakenteesta. Kieli on sidoksissa kulttuuriin, erityisesti merkitysten 
maailman näkökulmasta. Kulttuurin kollektiivisen luonteen lisäksi on huomioitava yksi-
                                                           
52 Kielikylvyn kohdalla voidaan puhua ns. uudesta kasvatusvirtauksesta opetusmuodon opetuksellisten erityis-
piirteiden, kuten lapsikeskeisyyden sekä toiminnan kokonaisvaltaisuuden vuoksi. 
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löllisen kokemuksen ainutlaatuisuus merkitysten muotoutumisessa. Tässä tutkimuksessa 
työn rakenne on linjattu sellaiseksi, että oppimisen ja kasvun yksilöllinen problematiikka 
huomioidaan työn toisessa osassa. Näkemykseni mukaan tämä selkeyttää käsitteiden 
identiteetti, persoonallisuus ja minuus tai itseys merkityksen pohtimista kasvatuksen nä-
kökulmasta. Analyysia tehdessä on kuitenkin huomioitava käsitteiden taustalla oleva mo-
niulotteinen filosofinen problematiikka subjektin ja objektin välisestä suhteesta sekä yksi-
lön itsetietoisuuden kehittymisestä (ks. esimerkiksi Wilenius 1978a, 10 - 33; 1978b, 45 - 
59; 1986, 1 - 8; Juntunen & Mehtonen 1982, 16 - 18, 24 - 32; Steiner 1983, 3 - 11; Skin-
nari 1994b, 39 - 40 )53.  

Kulttuuri -käsitteen merkitys esitetään luvussa viisi. Problematiikkaa edeltävät yhtei-
sölliset kuvaukset (luvut kolme ja neljä) luovat osaltaan perustaa kulttuurin teoreettisen 
rakenteen selittämiseksi. Tutkimuksen keskeisten elementtien välistä yhteyttä pohdittaes-
sa on huomioitava myös kielen ja tiedon välinen yhteys ja samankaltaisuus. Tekijöitä 
käsitellään kuitenkin eri luvuissaan, sillä tiedon katsotaan kytkeytyvän oleellisella tavalla 
koulutoimintaa määrittävän opetussuunnitelmaongelman yhteyteen (ks. luku seitsemän 
tässä tutkimuksessa).  

Tutkimuksen ensimmäiseen osaan on valittu keskeisiksi kielikylpyopetuksen tarjontaa 
selventäviksi maiksi kanadalainen sekä espanjalainen malli. Neljännen luvun lopuksi 
käsitellään myös eräiden muiden eurooppalaisten maiden kielikylpytyyppisen opetuksen 
tarjontaa. Valinta on tehty sen mukaan, mitä kielikylvyn yhteiskunnallisen problematiikan 
kannalta katsottuna keskeisissä lähteissä on käsitelty (esimerkiksi Beardsmore 1993; Lau-
ren 2000; 1999). Viidennessä luvussa esitetään eräs vastaus kysymykseen, miksi maam-
me suomenkielisiä lapsia opetetaan ruotsin kielellä. Luvussa pohditaan kulttuurin, suo-
malaisuuden sekä identiteetin välistä problematiikkaa globalisoituvassa maailmassa. 
Kappaleessa lähestytään ruotsin kieltä ja kielikylpyopetuksen tarjontaa suomalaisen kult-
tuuri-identiteetin näkökulmasta ja pohditaan, mitä merkitystä kulttuurisilla vähemmistöil-
lä on suomalaisen identiteetin säilymiselle ja kehittymiselle yhdentyvässä Euroopassa ja 
globalisoituvassa maailmassa. Suomalaisuuskäsitys tarjoaa perustan kulttuuripedagogi-
selle ajattelulle, kun pohditaan lokaalisen merkitystä lapsen kasvun ja identiteetin tukija-
na. 

                                                           
53 Esimerkiksi Dewey (1890) tarkastelee esseessään minuuden (self) merkitystä ja erottaa sen käytöstä kolme 
tulkintaa. Ensinnäkin minuus voidaan määritellä korrelatiiviseksi tajunnallisen maailman kanssa. Tulkinta joh-
taa ongelmaan, mikä on transsendentaalinen minuus. Minuus sekä itsetietoisuus määritellään ajattelun abstrak-
teiksi muodoiksi. Kolmanneksi minuus käsitetään ajattelun perimmäiseksi kategoriaksi. Tässä Kantin ajatteluun 
perustuvassa näkemyksessä minuus asetetaan identtiseksi todellisen maailman kanssa.1 



4 Kielikylpyopetuksen järjestämisen kulttuuriset perusteet 
Kanadassa, Espanjassa sekä eräissä muissa Euroopan 

valtioissa 

Pedagogisissa uudistuksissa on vaarana, että niissä jäädään metoditasolle ymmärtämättä 
opetuksen järjestämisen taustalla vaikuttavia poliittisia ja sosiaalisia rakenteita (Broady 
1989, 80 - 81). Vaikka kielikylpyopetuksen toteuttamista koskevat kuvaukset kattavat 
tiivistetysti järjestämisen tarpeita, on aihetta tarkasteltava syvällisemmin. Siguán ja 
Mackey (1987, 84) toteavatkin, että pystyäkseen ymmärtämään paremmin kielikylpyope-
tuksen olemusta ja tuloksia, on perehdyttävä opetusmuodon sosiaalisen kontekstiin. Tässä 
luvussa tarkastellaan sitä historiallista, sosiaalista ja kielellistä tilannetta, joka vallitsi 
erityisesti Kanadassa sekä Espanjassa ja myös eräissä muissa Euroopan maissa kielikyl-
pyopetuksen alkaessa. Opetuksen didaktista mitä- ja miksi -problematiikkaa tarkastellaan 
kysymällä: 

− Miksi vanhemmat kokivat vähemmistökielen merkityksen kasvavan tulevaisuudessa? 

− Mitkä taloudelliset tekijät johtivat vähemmistökielen merkityksen kasvuun? 
− Mitkä sosiaaliset tekijät johtivat vähemmistökielen merkityksen kasvuun? 

− Miten alueen historia vaikutti em. tekijöiden merkityksen kasvuun? 
− Millainen oli maiden kielipoliittinen ilmapiiri ennen kielikylpyopetuksen alkua? 
− Miten kielikylpyopetus on saanut kannatusta maiden kielipoliittisten muutosten jäl-

keen? 
− Mitä ongelmia (poliittisia tai sosiaalisia) kielikylpyopetuksella on pystytty ratkaise-

maan? 
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4.1  Ranskan kielen kielikylpyopetus Kanadassa: Quebecin 
kielipoliittinen ilmapiiri ennen ranskan kielen 

kielikylpyopetuksen aloittamista 

Kielikylpyopetus alkoi Kanadassa 1960-luvun puolivälissä, jonka jälkeen menetelmän 
suosio on kasvanut ympäri maailman. Opetuksen aloittamiseen vaikutti se, että osa Mont-
realin englanninkielisestä väestöstä huomasi, että pelkkä englannin kieli ei pystyisi enää 
tulevaisuudessa vastaamaan Quebecin alueen taloudesta ja hyvinvoinnista. Alueen toise-
na valtakielenä tulisi olemaan nousevan enemmistön käyttämä ranskan kieli. Englannin-
kieliset vanhemmat halusivat turvata lastensa tulevaisuuden vaatimalla tehokasta ranskan 
kielen opetusta. He olivat kokeneet, että työelämään siirryttäessä uuden kielen oppiminen 
oli vaikeaa. (Genesee 1987, 9; Lambert & Tucker 1978, 3; Siguán & Mackey 1987, 84 - 
88.)  

Esitys ranskankielisen kielikylpyopetuksen aloittamisesta sai alkunsa montrealilaisel-
la St. Lambertin asuinalueella. Hankkeen tukijaksi saatiin tutkijaryhmä McGillin yliopis-
tosta, joka alkoi pohtia opetuksen toteuttamismahdollisuuksia. Varsinainen opetus aloitet-
tiin päiväkodissa syksyllä 1965 ja toimintaa jatkettiin seuraavina vuosina koulussa. Ope-
tuksen tavoitteeksi asetettiin englanninkielisten lasten funktionaalisen ranskankielen tai-
don edistäminen, oppilaiden äidinkielisten taitojen kehittäminen sekä eri oppiaineiden 
opetussuunnitelmaan asetettujen tiedollisten tavoitteiden toteutumisen turvaaminen. Li-
säksi vanhemmat sekä koulujen edustajat uskoivat, että eri kieliä ja kulttuureja edustavien 
ihmisten välistä yhteisymmärrystä sekä kunnioitusta pystyttiin kehittämään opetuksen 
avulla. (Lambert & Tucker 1978; Genesee 1987, 9 - 13.) Geneseen (1987, 11) mielestä 
Kanadassa kielikylvyn perimmäisenä tarkoituksena olikin ennemmin kahden kieliryhmän 
välisen kuilun kaventaminen kuin lasten ranskan kielen taitojen kehittäminen. 

Edellinen kuvaa tiivistetysti ne syyt eli aktiiviset vanhemmat ja tulevaisuuden kielitai-
don tarve työ- ja talouselämässä, jotka esitetään yleisimmin ranskankielen kielikylpykir-
jallisuudessa. Rinnalle voidaan asettaa vielä kolmas tekijä, eli menetelmän tehokkuus 
lapsen kielitaidon kehittämisessä. (vrt. Siguán & Mackey 1987, 84 - 86.) Seuraavassa 
analysoidaan tarkemmin kahta ensiksi esitettyä tekijää. 

4.1.1  Quebecin alueen väestöpoliittinen kehitys kolonialismista  
1960-luvulle 

Kanadan rannikkoprovinssit1 St. Lawrencesta aina yli Suurten järvien alkoivat ranskalais-
tua ranskalaisten tutkimusmatkailijoiden ansiosta noin 1500-luvulta alkaen. Ranskalais-
tumisen vaikuttimena oli kannattavan turkiskaupan leviäminen. Britti-imperiumin laaje-
neminen alkoi kuitenkin heikentää ranskalaisten valtaa alueella 1700-luvun kuluessa. 
Kahden kielen ja valtion välinen kilpailu kannattavista kauppa-aluista ratkesi, kun britti-
kenraali James Wolfen johtamat joukot valloittivat Quebecin ja Montrealin kaupungit 
ranskalaisilta vuonna 1759. Vuonna 1763 solmitussa Pariisin sopimuksessa päätettiin 
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Uuden Ranskan ja Quebecin siirtokunnan luovuttamisesta rannikkoalueineen Iso-
Britannialle. (Maailma tänään 1996, 15 - 17.)2 ja 3 

Montrealin englanninkielinen, lukumäärältään pieni mutta voimakas väestön osa alkoi 
hallita alueen taloutta 1780-luvulta lähtien. Skotlantilaisista turkiskauppiaista ja brittiläi-
sistä liikemiehistä koostuvasta englantilaisten ydinjoukosta muodostui 1800-luvun kulu-
essa Montrealin rikas ja elitistinen väestönosa. Väestötieteellisessä mielessä 20 000 asuk-
kaan Montreal oli kuitenkin vielä 1820-luvulle tultaessa ranskankielisen enemmistön 
”hallitsema” – une ville francaise. Vallinnut tasapaino järkkyi kuitenkin vuosien 1820 ja 
1850 välisenä aikana, kun Quebecin kaupunkiin saapui noin 750 000 irlantilaissiirtolaisen 
joukko. Vuoteen 1831 tultaessa yli puolet (55 prosenttia) Montrealin asukkaista oli läh-
töisin Britanniasta. Kielellisen suhteen muutoksen lisäksi alueen englanninkielisen väes-
tön sosioekonominen jakauma normalisoitui ja Montrealin ydinjoukon ei voitu sanoa 
koostuvan ”muutamasta” rikkaasta kauppiaasta ja poliitikosta. Montrealin väestöjakauma 
koki kuitenkin vielä vuosien 1861 ja 1931 välisenä aikana kolmannen muutosprosessin, 
kun Montrealista muodostui demografisesti ranskankielisen Quebecin keskus. Syynä kie-
lellistä asetelmaa ratkaisevasti muuttaneelle ajanjaksolle oli Qubecin maalaiskuntien 
ajautuminen taloudelliseen ahdinkoon.54 Englantilainen eliitti muodosti muuttoaallon 
vastapainoksi omia asuinalueitaan kaupungin länsiosiin, pois teollisuusalueiden ja rans-
kankielisten lähettyviltä. Englantilaisten suburbanisoituminen alkoi ns. paremmasta väes-
tönosasta mutta levisi myöhemmin myös keskiluokkaisten keskuuteen. Väestöstä yli kuu-
sikymmentä prosenttia oli ranskankielisiä ja vain noin 25 prosenttia englanninkielisiä. 
Englanninkielisten osuus laski vielä 1960-luvulle tultaessa ja oli enää noin 18 prosenttia 
Montrealin väestöstä. Ranskankielen arvostus ja merkitys laski kuitenkin samanaikaisesti, 
koska englanninkielinen väestö dominoi alueen kauppaa ja hallintoa. Lisäksi Etelä- ja Itä-
Euroopasta muuttaneet ei-englantilaiset ja -ranskalaiset siirtolaiset valitsivat uudeksi kie-
lekseen englannin. Vaikka äidinkieleltään ranskankielisistä olikin muodostunut Quebecin 
ja Montrealin enemmistö, tuli Montrealista myös englanninkielisten keskuspaikka.55 
Kahden voimakkaan kielellisen ryhmittymän keskittyminen samalle alueelle toisistaan 
kielellisesti ja sosiaalisesti eriytettyinä edesauttoi kielellisen konfliktin syntymistä. (Levi-
ne 1990, 9 - 17.)56 

                                                           
54 Lama ajoi maalaisväestöä töihin teollistuvaan Montrealiin, jonka väkiluku kasvoi 90 000:sta noin 800 000 
asukkaaseen. Maalaisväestön päätöstä muuttaa kaupunkiin helpotti Montrealin itäosiin rakennettujen uusien 
teollisuusalueiden kupeeseen rakennettujen asuinalueiden syntyminen. (Levine 1990, 9 - 17.) 
55 Ranskalaisen eliitin keskeiseksi kysymykseksi muodostui, 1960-luvun maaltamuuttoaallon ansiosta, pystyisi-
kö ranskankieli ja kulttuuri vastaamaan taloudellisesti ja kulttuurisesti valtakielenä olevan ja vahvistuvan eng-
lannin nousuun (Levine 1990, 3).  
56 Kielellisten ristiriitaisuuden taustalla on ollut myös valtavan nopea väestönkasvu, joka kohtasi alueella asus-
tavia ja sinne muuttavia ihmisiä. Sosiaalipsykologisessa mielessä ennakkoluulojen syntyminen kahta eri kult-
tuuritaustaa omaavien ihmisten välillä on väistämätön tämän mittakaavan väestöllisissä muutoksissa. 



 68

4.1.2  Kielipoliittinen toiminta ja pyrkimykset kaksikielisen 
koulutuksen järjestämiseksi 

Genesee (1987, 7) katsoo, että ranskankielisten heikkoon asemaan olivat syynä lainsää-
däntö, vallitseva kielenkäytön malli sekä vallitsevat kielelliset asenteet57. Seuraava Levi-
nen (1990) Teokseen ”The Reconquest of Montreal” perustuva historiallinen katsaus ku-
vaa näiden taustalla vallinneiden tekijöiden olemuksen ja vaikutuksen alueen kielelliseen 
ja poliittiseen ilmapiiriin.  

Englanninkielisten valtakausi jatkui läpi vuosikymmenten aina 1960-luvulle saakka. 
Englannin kielestä kehittyi talous- ja työelämän valtakieli. Englantilaiset hallitsivat Mont-
realin talouden instituutioita kaikilla mahdollisilla osa-alueilla. Kaupan, talouden sekä 
hallinnon englantilainen habitus ja englannin kielen korostunut merkitys julkisen sektorin 
alueilla heikensivät valtaväestön äidinkielen eli ranskan mahdollisuuksia päästä edes 
yleisesti tunnustettuun asemaan alueella. Englannista oli muodostunut alueen keskeinen 
työkieli. Tämä johti sosioekonomisen rakenteen vääristymään kahden valtaväestön välil-
lä: englanninkieliset edustivat alueen eliittiä, ranskankieliset toimivat työntekijöiden luo-
kassa58. Vuosisatojen aikana muodostuneesta kielellisestä epäkohdasta oli tullut elämän-
tapa, joka rajoitti ranskankielisen väestön taloudellisen kehittymisen mahdollisuuksia. 
(Levine 1990, 7 ja 17 - 25; ks. myös Genesee 1987, 7.)4 

Koulutus alueen kielellisen ilmapiirin säätelijänä. Koulutus nähtiin jo 1800-luvun al-
kupuolella yhdeksi assimilointipolitiikan instrumentiksi59. Montrealin kaupan eliitti asetti 
tavoitteekseen englantilais-protestanttisen aatteen levittämisen Ala-Kanadan väestön kes-
kuuteen. Tavoitteen toteutumisen mahdollistumiseksi tehtiin suunnitelma englanninkielis-
ten julkisten koulujen perustamisesta (public school plan), jota ranskankieliset vastustivat 
kiivaasti. Kehittyneestä kielellisestä ja uskonnollisesta vastakkainasettelusta muodostui 
kysymys, joka jakoi Montrealin kiinteästi englantilaiseen protestanttiseen ja ranskalai-
seen katolliseen kouluverkostoon. Esitetty vastakkainasettelu on näkynyt Quebecin kou-
lulaitoksen toiminnassa aina nykypäiviin saakka: Montrealissa kehittyi toisistaan erilli-
siksi katolinen ja protestanttinen koulujärjestelmä (Levine 1990, 32 - 33; ks. myös Gene-
see 1998, 244 - 245).  

Ranskan kielen heikkoa asemaa vahvistettiin koulutuspolitiikan sekä julkisen sektorin 
alueella. Tämän merkitys jäi kuitenkin Rebuffotin (2001, 84) mukaan heikoksi, koska 
koulutuksen järjestäminen jätettiin provinssien vastuulle, joissa ei piitattu kielen yhteis-
kunnallisen aseman vahvistamisesta. Koulutuspolitiikalla ja julkisen sektorin päätöksillä 
oli vastaavasti kerrannaisvaikutus maahanmuuttajien tekemiin kielivalintoihin sekä lop-
pujen lopuksi alueen kulttuuriseen elämään ja työpolitiikkaan. Kysymys koulujen opetus-
kielestä sai ranskankielisen väestön ja Quebecin hallituksen taisteluun ranskankielisen 

                                                           
57 Erityisesti kielelliset erimielisyydet ovat vaikuttaneet vahvasti Levinen (1990, 7) mukaan Montrealin kehi-
tykseen. 
58 Toisaalta täytynee muistaa, etteivät kaikki englanninkieliset edustaneet alueen eliittiä, eivätkä ranskankieliset 
olleet yksistään työläisluokasta. 
59 Englantilaiset harjoittivat kulttuurista assimilointipolitiikkaa ranskankielisiä kohtaan antamalla esimerkiksi 
ranskan kieltä, sen kulttuurituotteita ja edustajia alentavia lausuntoja. Tämän uskoteltiin kohentavan ranskankie-
listen sosiaalista ja kulttuurista asemaa. Lausuntojen pyrkimyksenä oli ”jäädyttää” ranskankielinen kulttuuri 
tietylle tasolle alueen sosiologisessa ja poliittisessa atmosfäärissä.5 
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kulttuurin säilyttämiseksi. Levinen (1990, 3 - 4) mielestä kiistakysymyksen alkaminen ei 
ollut sattumaa, koska juuri koulut ovat tärkeä kieltä ja kulttuuria ylläpitävä ja kehittävä 
instituutio erilaisille kielellisille sekä etnisille vähemmistöryhmittymille. (Levine 1990, 3 
- 4; Rebuffot 2001, 84 - 85; ks. myös Stanuz 1999.)6 

Kaavailut kaksikielisen koulutuksen järjestämisestä. Ensimmäiset kaavailut ranskan-
kielen kielikylvylle tehtiin vuoden 1957 alakomitean esityksessä, jossa osoitettiin huoles-
tuneisuus siirtolaisten kielivalinnoille. Tehdyssä raportissa esitettiin erityisten kaksikielis-
ten koulujen perustamista, joissa englanninkieliset lapset saisivat uskontokunnastaan 
riippumatta opetusta äidinkielellään ja neljännestä luokasta seitsemänteen opetus tapah-
tuisi ranskaksi joissain aineissa, kuten historiassa, maantiedossa ja ranskan kielessä ja 
joissain aineissa englannin kielellä, kuten matematiikassa ja englannissa. Tämän jälkeen 
oppilaat olisivat siirtyneet ranskankielisiin lukioihin. Kaksikielisten koulujen puoltamista 
jatkettiin joillain ranskankielisillä tahoilla vielä 1960-luvun alussa. Mutta sekä uusnatio-
nalistit että katolilaisen koulujärjestelmän – etenkin englantilaiskatoliset – edustajat ky-
seenalaistivat kaksikielisyyden ajatuksen ja vuoteen 1963 tultaessa ajatuksen kannattami-
seen ei juurikaan löytynyt intoa katolilaisten koulujen keskuudesta. Katolilaisten politii-
kan pääalueena ei kuitenkaan ollut edellä mainituista yrityksistä huolimatta maahanmuut-
tajien integrointi ranskankieleen. (Levine 1990, 58 - 59.)7 ja 8 

Toive kaksikielisistä kouluista kuitenkin toteutettiin ja esimerkiksi Saint Leonardin 
englanninkielisistä lapsista yli yhdeksänkymmentä prosenttia opiskeli alueen 57 kaksikie-
lisessä koulussa. Katolisessa Saint Leonardin koulussa vuonna 1967 alkanut kokeilu, jos-
sa ranskan kieli oli opetuskielenä englanninkielisille lapsille, toi uusnationalisteille toivo-
tun kipinän kielipoliittiseen taiteluun ranskankielisen kulttuurin edistämisessä (Levine 
1990, 65 ja 68.) 

Kaksikieliset koulut eivät edistäneet kielipoliittisen tasapainon saavuttamista toivotulla 
tavalla. Kouluilla oli englannin kieltä edistävä vaikutus: yli 85 prosenttia jatkoi opinto-
jaan englanninkielisessä toisen asteen koulutuksessa perusopetuksen päätyttyä. Tähän 
poliittiseen epäkohtaan iskettiin kiinni sekä nationalististen järjestöjen sekä katolisenkir-
kon toimesta. Alueen kielipoliittinen tasapaino uskottiin saavutettavan esimerkiksi sillä, 
että vuonna 1967 ranskankielisen katolilaisen koulun johtokunta esitti kaksikielisten kou-
lujen lopullista lakkauttamista. Tämä johti taas englanninkielisten vanhempien vastais-
kuun, jossa vaadittiin kaksikielisten koulujen toiminnan jatkumista sekä vapautta valita 
koulu (freedom of choice). Uhkausten pontimina käytettiin koululakkoon ryhtymistä, 
koulumaksuista pidättäytymistä sekä aietta käsitellä kieliasiaa oikeudessa, jotta turvattai-
siin myös jatkossa kaikille kuuluvat kielelliset oikeudet ja vapaus valita. (..take the school 
board to court in defense of their language rights in education). (Levine, 1990, 68 - 73.) 
Tilanne teki kielipoliittisesta kilpailusta avoimen konfliktin, jonka promoottoriksi muo-
dostui ranskankielinen järjestö MIS (Mouvment pour I’integration scolaire).60  

Ranskankielien väestö näki 1960-luvun loppupuolella tärkeänä maahanmuuttajien 
anglisaatiokysymyksen. He totesivat, että ranskankieliset ajautuvat vääjäämättä vähem-
mistöksi omassa kulttuurisessa keskuksessaan, mikäli koulujen kielellinen suhde ei ole 
verrannollinen alueen kielelliseen tilanteeseen. (Levine 1990, 61 - 62.) Koululaitosta pi-

                                                           
60 Järjestön tavoitteena oli saada Saint-Leonardin kouluihin yksi ainoa kieli, ranskan kieli. Järjestön vahva po-
liittinen toiminta keräsi nopeasti kannatusta alueella ja lisäksi se loi hyvät yhteydet separatistisiin järjestöihin, 
kuten RIN:n ja FLQ:n.9 ja 10 
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dettiin merkittävimpänä instituutiona englanninkielisen kulttuurin kehittäjänä ranskankie-
lisen kustannuksella Montrealissa. Myös väestön suhteita ja tulevaisuutta ranskan kielen 
osalta käsittelevät ennustukset aiheuttivat pelkoa ranskankielisten keskuudessa11. Jäl-
keenpäin katsottuna ennustukset olivat ”turhia” ja liian hälyttäviä, sillä vaikka maahan-
muuttajat englantilaistuivat, niin myös iso joukko englantilaisia jätti Montrealin keskus-
tan laveamman leivän toivossa, siirtyen ”talouden ihmemaahan” Torontoon. Samaan ai-
kaan maalta Montrealiin muutti ranskankielisiä tasapainottamaan kielellistä tilannetta 
ennustusten vastaisesti. Väestösuhteiden lopputuloksesta huolimatta ennustukset johtivat 
siihen, että Montrealin kielellisestä ilmapiiristä muodostui avoin poliittinen kysymys. 
(Levine 1990, 62 - 63; Rebuffot 2001, 85.)12 

4.1.3  The Quiet revolution – ranskankielisten kielellinen vastarinta 

Hiljainen vallankumous (The Quiet revolution) on yksi merkittävimmistä Quebecin histo-
rian käännekohdista. Sen on katsottu alkaneen kolmen tekijän yhteisvaikutuksesta: Kana-
dan englanninkielisen taloudellisen mahdin heikkenemisestä, ranskankielisen kulttuurin 
heräämisestä sekä uusnationalistisen ranskankielisen keskiluokan vahvistumisesta ja nou-
susta. Uusnationalismi ja Quebecin provinssin kasvu vaikuttivat Hiljasen vallankumouk-
sen syntyyn ja kielellisten suhteiden kehittymiseen syvällisimmin Montrealissa. (Levine 
1990, 46; Rebuffot 2001, 83.)61 

Ennen 1960-lukua Montrealissa kielikysymys ei ollut aiheuttanut ranskalaisten ja eng-
lantilaisten välillä vakavia yhteenottoja (Levine 1990, 39 - 41). Levine (1990, 32 - 34) 
luonnehtiikin Montrealin kielipoliittista tilannetta ennen 1960-lukua seesteiseksi. Kielel-
lisen dynamiikan muuttamiseksi ei käytetty voimakeinoja. Vuosikymmenen puolivälin 
jälkeen kielestä muodostui poliittinen kiistakysymys. Hiljaisen vallankumouksen ajanjak-
so oli mielenosoitusten, mellakoiden, poliittisen agitaation, nationalististen puolueiden 
synnyn sekä terrorismin vuosikymmen. (Levine 1990, 39 - 41.) Laukaisijana suuntauksel-
le voidaan pitää vuonna 1956 valmisteltua Tremblayn komitean arviota ranskalaiskanada-
laisesta kulttuurista. Vaikka komitea ei koskaan fokusoinut tarkemmin kielipoliittista kan-
taansa, herätti sen laatima mietintö julkista huomioita. Mietinnässä esitettiin ennuste 
ranskankielisen kulttuurin heikosta tulevaisuudesta. Tämä mobilisoi ranskankielisiä ryh-
mittymiä barrikadeille puolustamaan kielellisiä ja kulttuurillisia oikeuksiaan ja vaatimalla 
ranskankielisyyttä näkyviin kaupunkikuvassa, kuten esimerkiksi katujen ja rakennusten 
nimistössä. (Levine 1990, 36.)13 

Hiljaisen vallankumouksen poliittis-historialliset syyt voidaan tiivistää kolmen tekijän 
kokonaisuudeksi. Ensinnäkin Toronto korvasi Montrealin kansakunnan talouskeskuksena 
1930- ja 1960-lukujen välisenä aikana. Toronto hyötyi amerikkalaisten yhtiöiden sijoit-
tamista tuotantolaitoksista Ontarioon ja Torontoon. Yhdysvallat valtasi myös siten Kana-
dalle merkittäviä markkinoita Britannialta. Montreal menetti kaupallisen mahtinsa lopul-

                                                           
61 Kielikysymys ei ollut unilingvististen ääriryhmittymien politiikan päällimmäinen ongelma Hiljaisessa Val-
lankumouksessa, vaan tarkoituksena oli nationalismin lisääminen. Kielikysymys näytteli kuitenkin pääosaa 
ranskankielisissä laajemmissa poliittisissa piireissä, mutta ranskankielen etujen ajaminen oli varovaisempaa, 
mikä ilmeni siinä, ettei uskallettu kyseenalaistaa englannin kielen asemaa alueen yhtenä pääkielenä. (Levine 
1990, 53 - 54.) 
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lisesti vuonna 1959, kun alueella avattiin St. Lawrencen kanava merelle ja Torontosta 
muodostui uusi Kanadan johtava satamakaupunki. Montreal alkoi jäädä taloudellisessa 
kehityksessä Toronton jalkoihin, eikä kaupunki ollut enää englanninkielisen Kanadan 
taloudellinen keskus. Toiseksi taloudellinen alamäki ei voinut olla vaikuttamatta Mont-
realin kulttuuriseen ja demokraattiseen ilmapiirin. Quebecin maatalouden lama kaksin-
kertaisti Montrealin ranskankielisten osuuden. Tämä johti uuteen ranskankielistä kulttuu-
ria kehittävään aktiivisuuteen. Kulttuurisen aktiivisuuden herääminen lisäsi ranskalaisuu-
den tunnetta Montrealin ranskankielisen väestön keskuudessa. Kolmanneksi kielelliset 
erimielisyydet sekä sitä seurannut Hiljainen vallankumous liittyvät sosiaalisen rakenteen 
muutokseen ranskankielisten keskuudessa. Montrealissa alkoi kehittyä 1950-luvulla ns. 
uusi keskiluokka. Ranskankielisistä, hyvin koulutetuista henkilöistä koostuva joukko ky-
seenalaisti englanninkielisten valta-aseman alueen ekonomiassa ja hallinnossa. (Levine 
1990, 41 - 45.)  

Vuosien 1960 - 1966 välisenä aikana, Jean Lesagen pääministerikaudella, provinssin 
hallituksen vaikutusvalta kasvoi merkittävästi aiempaan verrattuna. Hallinnon alojen vir-
kamiesten määrä kasvoi 1970-lukuun mennessä huomattavasti62 ja Quebecin osavaltio 
syrjäytti hiljalleen katolisen kirkon aiemman keskeisen aseman alueen päätöksenteko-
koneistossa. (Levine 1990, 46.) Hallitus perustikin esimerkiksi vuonna 1961 kulttuurimi-
nisterin viran ranskalaisen kielen ja kulttuurin kehittämiseksi (Levine 1990, 53). Vallan-
vaihdoksen myötä Quebecissä aloitettiin mittavat koulu-uudistukset, mikä ilmeni uusien 
koulujen perustamisena, opetukselle asetettujen määräysten tarkistamisena ja korjaamise-
na sekä yliopistojen perustamisena. Alueen panostus koulutukseen kolminkertaistui 1960-
luvun aikana ja oli 1970-luvulle tultaessa 25 prosenttia provinssin hallituksen budjetista. 
Quebecin vallan uusjako ei rajoittunut ainoastaan koulutukseen vaan Quebecin osavaltio 
alkoi kontrolloida myös sosiaali- ja terveyspalveluja ja keskitti investointejaan myös ta-
louden hallintaan. Tarkoituksena oli saada ranskankieli alueen talouden kieleksi (ks. Le-
vine 1990, 149 - 176). Ranskankielen asema alueen taloudessa vahvistui lopullisesti, kun 
alueen energiatalous valtiollistettiin. Tapahtumat eivät voineet olla vaikuttama kielelli-
seen ja kulttuuriseen tasapainoon. Ranskankielinen väestönosan kielellisen asenteen muu-
toksella oli tähän merkittävä vaikutus. He alkoivat kokea olevansa tärkeä osa Quebecin ja 
Kanadan väestöstä ja ryhtyivät vaatimaan tasa-arvoisia oikeuksia englanninkieliseen vä-
estöön nähden. (Levine 1990, 46 - 48.)14 ja 15 Ranskan kielen vahvistuminen johti lopulta 
kielikylpymenetelmän muodostumisen kannalta tärkeisiin prosesseihin (Tuckert & Lam-
bert 1972; Genesee 1987, 10 - 11; Stanuz 1999). 

4.1.4  Yhteenveto 

Vuonna 1965 ranskan kielen kielikylvyssä aloittaneista 26 lapsesta oppilaiden määrä 
Quebecissä oli noussut lukuvuoteen 1977 - 1978 mennessä jo 18 000 oppilaaseen. Eng-
lanninkielisten oppilaiden osuus koko koululaispopulaatiosta oli tuolloin 207 230. Vuon-
na 1998 - 1999 luku lähenteli jo 40 000 oppilasta, eli kielikylvyssä opiskeli noin 37 pro-
senttia kaikista alueen englanninkielisistä oppilaista. (Rebuffot 2001, 88.) Siguán ja 

                                                           
62 Vuonna 1959 lukumäärä oli 32 000 ja vuonna 1970 jo 70 000. 
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Mackey (1987, 86 - 87) katsovat, että Saint Lambertin kokeilun ja eräiden muiden sa-
maan tapaan järjestettyjen opetuskokeilujen onnistumisen taustalla vaikutti kolmen teki-
jän kombinaatio: Ensinnäkin kokeilun perusta oli epätavallinen, koska se sai alkunsa mo-
tivoituneiden vanhempien aloitteesta. Lisäksi opetushenkilöstö osoitti hanketta kohtaan 
todellista kiinnostusta. Vastaava koneisto on ollut lähtökohtana myös ruotsin sekä kata-
laanin kielen aloittamiselle (vrt. luvut 4 ja 5 tässä tutkimuksessa). Toiseksi hankkeen on-
nistumisen takasi vanhempien sosiokulttuurinen tausta. He eivät olleet kiinnostuneita 
ainoastaan lasten akateemisesta ja kielellisestä kehityksestä vaan tätä edistävän kielellisen 
mallin muodostamisesta. Kolmanneksi hankkeen onnistuminen edellytti toiminnallisesti 
ja sosiaalisesti kahden eri kieliryhmän edustajien välistä suvaitsevaisuutta. 

Siguánin ja Mackeyn edellä esittämistä syistä viimeisin loi vahvan perustan ranskan 
kielen osaamisen motivaatiolle. Näin primäärinä syynä kielikylpyopetuksen aloittamiselle 
Kanadassa voitaneen pitää taloudesta nousseita motiiveja. Tietty keskiluokkainen ryhmä 
englanninkielisiä havahtui kielelliseen riittämättömyyteensä suhteessa ranskankielisiin, 
jotka sosiaalisesta pakosta (vrt. Skutnabb-Kangas 1988, 55) joutuivat omaksumaan kaksi 
kieltä ja alkoivat hiljalleen menestyä yhä paremmin alueen työelämässä. Samanaikaisesti 
niin tutkimustulokset kuin kielikylpylasten vanhempien havainnot osoittivat mallin kie-
lellisesti rikastavan vaikutuksen. Kaksikielisyys ei ollut uhka lasten äidinkielen käytölle 
ja kehitykselle. (Siguan & Mackey 1987, 87.) 

Tämän hetken tilannetta kanadalaisesta kielikoulutuspolitiikasta voidaan seurata esi-
merkiksi British Columbian internetsivustoilta (http://www.gov.bc.ca/bvprd/bc/home.do). 
Vuoden 2003 maaliskuun tiedotteessa ilmoitettiin, että Brittiläisen Columbian ranskan-
kielisissä koulutusohjelmissa opiskelee lähes 268 000 oppilasta. Näistä noin 32 000 opis-
kelee ranskankielen kielikylvyssä (french immersion), valtaosa (230 000) oppilasta kou-
luissa, joissa ydinaineksena on ranskan kieli (core french). Jälkimmäinen koulumuoto on 
ei-ranskankielisille oppilaille, joille mahdollistetaan ranskan kieleen ja ranskakieliseen 
kulttuuriin perehtyminen. Kielikylvyn osalta oppilasmäärän kasvu on ollut seitsemän 
prosenttia kymmenessä vuodessa. Kielikylpyopetuksen tavoitteeksi on asetettu lasten 
kaksikielisiksi kasvattaminen. Hallitus tukee eri provinsseissa ja alueilla järjestettävää 
ranskankielistä koulutusta noin 8.1 miljoonalla dollarilla vuosittain. (British Columbia 
2003a; 2003b.) Myös Brittiläisen Columbian opetusministeriön sivuja tarkasteltaessa (ks. 
British Columbia Ministry of Education 2003) ilmenee hallituksen antama tuki lasten 
kaksikieliseksi kasvattamisessa. Esimerkiksi menettelytapoja (policy) käsittelevässä koh-
dassa todetaan, että hallituksen on tuettava ranskankielen kielikylpyohjelmien perusta-
mista julkisessa koulujärjestelmässä. Keskeinen tavoite on tukea ei-ranskankielisten las-
ten kasvamista kaksikielisiksi. Käyttökieliä ovat tällöin ranska ja englanti. Oppilaiden 
kielitaidon kehittämiseen pyritään yhtenäisillä opetussuunnitelmallisilla ratkaisuilla sekä 
opettajan kielitaidolle asetetuilla säädöksillä. (emt.) Lisäksi Brittiläisen Columbian halli-
tus on esimerkiksi julistanut oman ranskan kielen kielikylpyviikon, jolla on pyritty yhdis-
tämään englannin ja ranskankielisen väestön välisiä siteitä (ks. Debates of the Legislative 
Assembly 2003, 5352).  
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4.2  Kielikylpyopetus Espanjassa 

Espanja on yksi maailman eniten puhutuimpia kieliä. Espanjassa, joka on jaettu seitse-
määntoista autonomiseen alueeseen, elää noin 40 miljoonaa asukasta. (Siguán 1993, 68 ja 
120; Spain in data 2002; Tietojätti 1991.) Katalonialaisia kaikista Espanjan asukkaista on 
noin 6,09 miljoonaa. Katalaanin kieltä puhutaan Kataloniassa, Valenciassa, Roussilonissa, 
joka sijaitsee Ranskassa sekä Balearicin saarella (Artigal 1993, 30; ks. myös Siguán 
1993, 32 - 41 ja 120; Siguán & Mackey 1987, 55 - 56). Baskimaa (baskiksi Euzkadi, esp. 
País Vasco) on autonominen alue Pohjois-Espanjassa Biskajanlahden pohjukassa. Alue on 
pinta-alaltaan noin 7261 neliökilometriä, jossa asuu noin kaksi miljoonaa asukasta. Alu-
een väestö on pääosin baskeja. (Siguán 1993, 135 - 138; Tietojätti 1991.) Baskin kieltä 
puhutaan Baskimaassa, Navarreessa sekä Iparraldessa, joka sijaitsee Ranskassa (Artigal 
1993, 30). Kun puhutaan kielikylpyopetuksesta Espanjassa, viitataan tällä maan vähem-
mistökielillä (katalaani tai baskien euskara) annettavaan opetukseen.16 ja 17  

Historiallisesti Espanjan kielellinen kulttuuri on ollut vaihteleva (vrt. Siguán & 
Mackey 1987, 55). Siguán (1993, 13 - 15) katsoo maan kielellisen kehityksen historian 
alkaneen Rooman imperiumin miehittäessä alueen ja sen tuodessa mukanaan alueen hal-
lintoon ja talouteen latinan kielen. Erityistä latinan kielelle oli, että sitä puhuttiin lähinnä 
kaupungeissa. Esimerkiksi vuoristoissa ja muilla eristyneillä alueilla baskien kieli onnis-
tui säilyttämään omaleimaisuutensa monista miehityksistä ja vallanvaihdoksista huoli-
matta. Ajanjakson aikana latinan rinnalle kehittyi monia eri murteita. Kielellisen variaati-
on aikakausi aktualisoitui lopulta 400 luvulla, jolloin länsigootit valtasivat alueen. Voi-
makas kielellinen vähemmistö käytti kirkollisen ja hallinnollisen elämän kielenä kirjoitet-
tua latinaa, joka erosi huomattavasti puhutusta kielestä. Tämä paitsi eriarvoisti ihmisiä 
johti myös omien kielellisten alueitten syntyyn. Toinen merkittävä kielellinen ajanjakso, 
kaksikielisyyden aika, koettiin muslimien ottaessa valan alueella. Lopulta Espanjan alu-
eelta löytyi viisi kielellistä aluetta, joihin muun muassa. Katalonia ja Kastillia lukeutui-
vat. Kielet omasivat oman kommunikatiivisen ja kieliopillisen merkitysrakenteensa ja 
ohjasivat ihmisten arkipäivän elämää aina alueiden hallintoon saakka. (Siguan 1993, 13 - 
15.)18 

Kun tarkastellaan Espanjan kielellistä, poliittista tai pedagogista nykypäivää, on Kata-
lonian ja Baskimaan historiallisen kehityksen tarkastelu välttämätön (Artigal 1993, 30 - 
31; ks. tarkemmin Siguán 1993; Webber & Strubelle i Trueta 1991). Seuraavaksi pereh-
dytään niihin syihin 19, joiden on katsottu johtaneen vähemmistökielten merkityksen kas-
vuun Espanjassa. Kielikylpyopetuksen erilaisia malleja selostaessa kuvataan Katalonian, 
Baskimaan sekä Valencian malleja, sillä vain nämä voidaan idealtaan sekä toiminnoiltaan 
luokitella kielikylpyopetus-käsitteen piiriin (Artigal 1993, 48 - 49). 

4.2.1  Espanjan kielipoliittisen historian tarkastelua 

Katalaanin kielen asema Espanjassa on vaihdellut Välimeren lingua francasta63 Francon 
ajan pimentoon, nousten jälleen Katalonian alueen tärkeimmäksi työelämän kieleksi 
                                                           
63 Eli Välimeren kaupan valtakielestä 
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(Webber& Strubele i Trueta 1991, 13 - 14). Aragonia ja Barcelonan kreivikunta yhdistyi-
vät vuonna 1137 kuninkaallisen avioliiton seurauksena. Alueen väestö koki tämän jälkeen 
suuria muutoksia, kun kaupunkeihin muutti uudisasukkaita Etelä-Ranskasta, Aragoniasta 
sekä Kataloniasta. Ebro-laakson keskialueelle asettui asumaan lisäksi tuhansia mozarabi-
perheitä. Väestöpohjan ekspansion seurauksesta myös kulttuuri oli monen kirjavaa. Käsi-
työläiset ja rakennusten suunnittelijat edustivat islamilaista kulttuuria. Valenciasta muo-
dostui uudisasutuksen myötä lähes kokonaan kristittyjen hallitsema kaupunki, kun samal-
la ympäröivien alueiden väestöstä noin 30 - 40 prosenttia oli muslimeja. Kahden eri us-
kontokunnan rinnakkaiselo oli rauhaisaa aina 1260-luvulle saakka, jolloin vahvat kata-
lonialaisjoukot kukistivat muslimien kapinan. Muslimien ja kristittyjen välisen kiistan 
sytykkeenä olivat erimielisyydet muslimien omistamista maista, joiden hallinnan Kastili-
an hallitsija Alfonso X halusi siirtää kristityille. Katalonia laajensi hallintaansa Kastilian 
kanssa sovittuun rajaan etelässä ja jatkoi laajenemista tämän jälkeen Välimeren suuntaan 
aina Italian sisäosia, Sardiniaa sekä Pohjois-Afrikkaa myöten. Katalonian kielestä muo-
dostui Välimeren kaupan valta kieli, lingua franca. Barcelona oli 1300-luvun puolivälistä 
aina 1400-luvulle saakka Katalonian vallan ja vaurauden kukoistava keskus. Katalonian 
kohtaloksi muodostuivat kuitenkin vuosisadan aikana vallinneet kehnot sääolosuhteet ja 
vuosina 1356 - 1366 riehunut kymmenvuotinen sota. Sota ja nälkä edesauttoivat vuonna 
1348 puhjenneen Musta surma -epidemian tehokkuutta niin, että vuosisadan loppuun 
mennessä Katalonian väestöstä puolet olivat menehtyneet. Kastilian poliittinen valta kas-
voi samalla ja oli tosiasia jo 1400-luvun alussa. (Lalaguna 1992, 46 - 50; ks. myös Siguán 
1993, 15 - 31.)20 

Katalaanin kieli on säilyttänyt vahvan aseman Valencian ja Balearicin saarilla läpi his-
torian. Syy tälle voi löytyä Siguánin (1993, 16) mielestä siitä, että Katalonian alue toimi 
aktiivisesti 900 luvulta alkaen itsenäisyytensä puolesta. Tämä tunne kesti albigenssien 
ristiretken sekä alueen kulttuurin tuhoutumisen tietyiltä maantieteellisiltä osiltaan. Lisäksi 
on huomattava, että Barcelona, Katalonian keskus, otti merkittävän roolin ns. ”Aragonian 
nousussa” (Crown of Aragon), jonka seurauksena alkunsa sai Espanjan kuningaskunta ja 
kielellisen yhdenmukaisuuden aikakausi espanjan historiassa. (Siguán 1993, 16 - 19.) 
Katalonialainen valveutunut ja kansallistuntoinen väestönosa on ylläpitänyt näin kieltään 
läpi historian kirjallisuuden ja runouden avulla. Kieltä pyrittiin edistämään hallinnon, 
tieteen ja koulutuksen kielenä aiempaa intensiivisemmin1900-luvun alkupuolella. 
(Siguán 1993, 115 - 117.) Webber ja Strubele i Trueta (1991) toteavatkin tästä 
seuraavasti:  

”In historical perspective, its significance was to have restored the Catalan lan-
guage to a status and condition in which it could again be used as a natural vehicle 
of ‘high’ culture.” (emt. 14). 

Tultaessa 1800-luvulle katalaanin kieli oli Webberin ja Strubele i Truetan (1991, 15) mu-
kaan kirjallisuuden joka alalla kilpailukykyinen minkä tahansa eurooppalaisen kielen 
kanssa. 
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4.2.2  Kohti diktatuuria ja katalaanin kielen heikkenevää asemaa 

Arvioitaessa katalaanin kielen merkitystä nykypäivänä, on tarkasteltava kielen sosiologis-
ta lähihistoriaa 1800-luvun teollistumisen aikakaudelta alkaen. 

Espanjan talouden kannalta katsottuna maan infrastruktuurissa koettiin suuret muutok-
set 1800-luvun puolivälistä alkaen. Maahan luotiin postilaitos, lennätin sekä kömpelö 
rautatieverkosto kaivostoiminnan tukemiseksi. Teknologinen kehitys, maatalouden tuo-
tannon kehittäminen, väestönkasvu sekä kaupankäynnin ja rahatalouden joustavuuden 
lisääntyminen veivät Espanjaa kohti nykyaikaista teollisuusyhteiskuntaa. Kehityksen on-
gelmana oli kuitenkin sekä tuotannon että pääomien epätasainen jakautuminen. Teolli-
suustuotannossa ei huomioitu eri sektoreiden välisiä yhteyksiä, vaan suhdannevaihtelut 
määräsivät sen, mihin tuotantoa keskitettiin eri aikoina. Taloutta hallitseva protektionis-
mi64 yhdistettynä väestönkasvuun sekä alimpien yhteiskunnallisten osien proletarisoitu-
miseen johti korkeaan työttömyyteen sekä heikkoon palkkatasoon. Väestönkasvun myötä 
seurannut maaltapako yhdisti köyhän työväestön, joka alkoi tulla tietoiseksi niin ongel-
mistaan kuin mahdollisuuksistaankin. Lopputuloksena oli sosialististen liikkeiden synty 
(CNT, PSOE, UGT). Espanjassa oli vielä ensimmäisen maailmansodan aikaan yleisesti 
vallalla sotilaiden, poliitikkojen, teollisuuden, työväestön sekä porvariston ryhmittymien 
sisällä ajatus eri ryhmien voimien yhdistämisestä estää harvainvallan sekä korruption 
leviäminen ja uudistaa siten koko Espanja. Taloudellisesti rikkaan sekä perinteiltään vah-
van katalonialaisen liike-elämän johto vastusti ajatusta ja koki idean hyökkäyksenä hei-
dän vapauksiaan ja hyvinvointiaan vastaan. Yhtenäisyysajattelu kariutui lopullisesti vuo-
den 1917 elokuun yleislakkoon, jonka lopputuloksena Katalonian porvaristo sovitti etun-
sa suhteessa armeijaan ja katalonialaisten osuutta saatiin lisättyä maan asioiden hoidossa. 
Toimintojen taustalla vaikutti pelko vallankumouksesta ja itsehallinnon menettämisestä. 
(Lalaguna 1992, 133 - 149.) Poliittisesti kaoottinen ajanjakso vuodesta 1917 vuoteen 
1931 päättyi niin kutsutun toiseen tasavaltalaiskokeiluun, jonka tavoitteena oli järjestyk-
sen ja yhtenäisyyden luominen Espanjaan ilman monarkiaa. Muutaman levottoman vuo-
den jälkeen maa ajautui sisällissotaan ja vuosikymmeniä kestäneeseen diktatuuriin, Fran-
con kauteen. (ks. Lalaguna 1992, 149 - 172; Saksa 1992, 245 - 246; Siguán 1993, 56 - 57; 
myös Webber & Strubele i Trueta 1991, 15.)21 

Francon hallitsemalle Espanjalle oli tyypillistä rasistinen suhtautuminen kaikkeen eri-
laisuuteen22. Espanjan vähemmistökansallisuuksilta, kuten katalaaneilta sekä baskeilta 
(myös galicialaiset) kiellettiin oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin. Francon pahanmainei-
set poliisit etsivät ja tuhosivat katalonialaisia kirjoja kirjastoista, kirjakaupoista, kustan-
tamoista, kouluista ja jopa yksityishenkilöiden kodeista. Vähemmistökielen olemassaoloa 
heikennettiin myös kouluissa rankaisemalla oppilaita, jos he käyttivät äidinkieltään eri 
tilanteissa. Eri instituutiot harrastivat systemaattista sensuuria, jonka tavoitteena oli kai-
ken espanjalaistaminen ja vieraiden vaikutusten eliminointi. (Saksa 1992, 133 ja 265 - 
273; Siguán 1993, 59 - 60 ja 115.) Samaan aikaan kuitenkin oppositioliikkeet, etenkin 
1950-luvun jälkeen, harrastivat luovaa katalonialaisuutta ja katalonialaista kulttuuria tu-
kevaa toimintaa. Kirjallisuuden ja musiikin avulla katalonialaisuutta ”vietiin” jopa Kata-

                                                           
64 Korkeat tuontitullit sekä monopolikaupan estäminen 
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lonian ulkopuolelle ja katalonialainen runous ja kertomusperinne elivät erästä historiansa 
mahtavinta aikaa. (Siguán 1993, 60 - 61 ja 115.)23 

4.2.3  Espanja francolaisuuden jälkeen 

Francon kauden päätyttyä Espanjassa poliittinen vapaus ja toiminta koettiin lähes rajat-
tomana. Usko demokratiaan ja politiikkaan oli pilvissä. Lähes kaikki kannattivat muutos-
ta. Espanjassa koettiin Saksan (1992, 66) mukaan samanlaista idealismia kuin Orwelin 
teoksessa ”Eläinten vallankumous”. Maa selvisi diktatuurin aiheuttamasta traumasta de-
mokratiaan verraten nopeasti, viidessä vuodessa. Maata ryhtyi hallitsemaan Francon va-
litsema nuori kuningas Juan Carlos, Espanjan edellisen kuninkaan Alfonso XIII pojan-
poika. (emt. 273 - 278; vrt. Laurén 2002; Siguan 1993, 31 - 32.)  

Francolaisuuden tyrannia ei pystynyt vuosikymmenten saatossa tukahduttamaan Kata-
lonian kulttuurin ja politiikan omaleimaisuutta. Lalaguna (1992, 190) toteaa, että Kata-
lonian kirkko oli eräs instanssi, joka tuki mallikkaasti katalaanikulttuurin tutkimusta. 
Saksa (1992, 143 - 144) listaa katalonialaisten identiteetin elvyttäjiksi Francon vallan 
jälkeisenä aikana myös radion, TV:n, kirjallisuuden sekä koulutuksen, johon myös ns. 
älymystön voitaneen katsoa kuuluvaksi. Siguán (1993, 32 - 35) puolestaan nimeää edellä 
mainitut tekijät televisiota lukuun ottamatta modernin katalonialaisen kulttuurin peruspi-
lareiksi, joiden olemassa olo erityisesti tuki omaleimaisen kulttuurin säilymistä. Kata-
lonialaisten vahva identiteetin tunne ilmeni francolaisuuden päätyttyä väestön keskuudes-
sa itsehallinnon toiveena, mikä toteutui vuoden 1977 vaalien jälkeen. Vuoden 1978 perus-
tuslain mukaan Espanja jaettiin liittovaltionomaisesti seitsemääntoista autonomiseen alu-
eeseen. Halu autonomisuuteen oli kuitenkin voimakkainta vain niillä alueilla, joissa oli 
pystytty säilyttämään oma kulttuuri ja kieli useiden sisällissotien sekä imperialistisen 
ylivallan alaisuudessa. Saadun autonomian uskottiin ratkaisevan useita paikallisia tai alu-
eellisia ongelmia, mikä osoittautui pian harhaksi ja vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi 
toteuttaa. (Lalaguna 1992, 199 - 205). Tämä on ilmennyt erityisesti suhteellisen levotto-
mana kansallismielisten järjestöjen ja ihmisten liikehdintänä yhä tähän päivään saakka.24 

Vähemmistökielen merkityksen kasvaessa myös sen asema vankistuu (vrt. Baker 
1993, 28). Katalonia ja etenkin sen pääkaupunki Barcelona ovat aina olleet Espanjan his-
toriassa vahvoja talousalueita. Saksa (1992, 144) toteaakin, että nykyään katalaanin kie-
len osaaminen on ehdoton edellytys esimerkiksi hyvän työpaikan ja sosiaalisen aseman 
saamiseksi Barcelonassa ja yleensä Kataloniassa. Kieli saa taustalleen tätä kautta kompe-
tenssia, jota edelleen lisätään luonnollisesti koulutuksen avulla. Myös baskit ovat pyrki-
neet luomaan kielelleen suurempaa merkitystä erityisesti kaksikielisen koulutuksen jär-
jestämisen avulla (Siguán & Mackey 1987, 57). 

4.2.4  Kielikylpyopetus Kataloniassa, Baskimaassa sekä Valenciassa 

Vähemmistökielten systemaattinen alistaminen johti kielenkäytön köyhtymiseen Kata-
loniassa ja etenkin Baskimaassa. Ihmiset eivät joko osanneet tai pystyneet käyttämään 
kieltä jokapäiväisissä toiminnoissaan. (ks. taulukko 2.) Kielenkäytön estyminen nostatti 
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katalonialaisissa ja baskeissa vastareaktion.65 Vähemmistöt saavuttivatkin kielensä ja 
kulttuurinsa kannalta kaksi merkittävää voittoa, joita olivat: 1) maakuntien autonomisen 
aseman myöntäminen (Baskimaassa ja Kataloniassa vuonna 1979, Valenciassa ja Baleari-
cin saarella vuonna 1982) ja 2) kielellisen normalisaatiolain julistus ko. maakunnissa 
(Baskimaassa vuonna 1982, Kataloniassa ja Valenciassa vuonna 1983 sekä Balearicin 
saarella ja Navarrella vuonna 1986). (Artigal 1993, 31 - 33.)  

Taulukko 2. Katalaanin ja euskaran kielitaidon kehitys vuosien 1981 - 1986 välisenä 
aikana (Artigal 1993, 32) 

Ymmärtää Osaa puhua Osaa lukea Osaa kirjoittaa Kieli 
1981 1986 1981 1986 1981 1986 1981 1986 

Katalaani         
Katalonia 79.2 90.2  63.9  60.3  31.4 
Valencia  77.1  49.4  20.8  7.0 
Balearic saari  89.6  70.9  46.1  16.5 

Baski         
Baskien aut. 22.6 26.7 21.0 24.6 13.3 18.7 10.1 16.2 
Navarra    10.1     
Ipparalde    33.2     

Vaikka Artigal (1993) taulukossa kaksi havainnollistaa vähemmistökielten heikkoa ase-
maa kielen käyttökyvyn suhteen, se kuvaa taulukon kolme informaation kanssa myös 
sitä, miten baskin- ja katalaaninkielisten koulujen kehittäminen on vaikuttanut positiivi-
sesti kielten elpymiseen (vrt Lauren 2000, 154; ks. myös Webber & Strubele i Trueta 
1991, 80 - 83). 

4.2.5  Kielikylpykoulutuksen järjestäminen Kataloniassa 

Koulutuksella on ollut keskeinen rooli Espanjan vähemmistökielten elvyttämisessä (ks. 
Siguán 1993, 33). Kielikylpykouluja edelsivät 1960-luvulla vanhempien ja valveutunei-
den opettajien aloitteesta perustetut ’ikastolat’ Baskimaakunnissa ja ’active schoolit’ Ka-
taloniassa. Näiden mallien seuraajiksi perustettiin 1980-luvulla kouluja, joita on nimitetty 
toimintaperiaatteensa mukaan kielikylpykouluiksi. (Arenas 1994, 14; Artigal 1993, 33.) 

Katalaanista alkoi muodostua koulujen oppiaine jo 1970-luvun alussa, mutta varsinai-
seksi opetuskieleksi se hyväksyttiin Francon kauden jälkeen vuona 1977 (Lauren 2000, 
154). Kielellisen normalisaatiolain sekä Katalonian autonomiseen asemaan perustuen 
jokaisen lapsen Kataloniassa tulee osata sekä espanjaa että katalaania peruskoulutuksen 
päätyttyä, jolloin lapset ovat noin 14-vuotiaita. Lopputulokseen on päädytty kaksivaihei-
sen koulutuspolitiikan avulla, jonka ensimmäinen vaihe alkoi 1978 ja päättyi 1983. Täl-
löin tavoitteeksi asetettiin, että mahdollisimman moni lapsi saisi opetusta katalaanin kie-
                                                           
65 Näiden sosiaalisten liikkeiden vilkkain syntyvaihe ajoittuu viime vuosisadan kovimpaan vähemmistökielten 
sortokauteen 1960- ja 70-luvuille. Vastarintaliikkeet olivat merkittäviä vähemmistökielten nykyisen aseman 
kannalta, sillä Francon kuoleman jälkeen liikkeet suuntasivat toimintansa katalaanin ja baskin kielen identiteetin 
elvyttämiseen. 
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lellä. Vuoden 1983 tilastojen perusteella yli 90 prosenttia päiväkoti- ja peruskouluikäisis-
tä lapsista sai vähintään neljä tuntia viikossa katalaanin kielen opetusta. Tutkimustulokset 
osoittivat kuitenkin, että määrällisesti vähäinen neljän viikkotunnin katalaanin opetus ei 
pystynyt turvaamaan vähemmistökielen epävakaata asemaa. Vuoden 1983 jälkeen Kata-
lonian kielipolitiikan tavoitteeksi asetettiin, että vähemmistökielestä tulisi koulujen kes-
keinen opetuksen kieli. Katalaanin kielen merkitys on noussut tästä alkaen huomattavasti, 
kun vanhemmat ovat valinneet sen lastensa opetuksen kieleksi (vrt. taulukot 2 ja 3). (Ar-
tigal 1993, 36 - 37; ks. Gil & Monterde 1991, 78 - 79; ks. myös Siguán & Mackey 1987, 
56.) 

Espanjan- ja katalaaninkielisten koulujen suhde on vaihdellut näiden kahden vaiheen 
kuluessa siten, että alussa katalaaninkielisiä kouluja oli kolme prosenttia ja espanjankieli-
siä 97 prosenttia. Myöhemmin espanjankielisiä kouluja oli vain prosenttiyksikön verran 
ja katalaaninkielisiä jo lähes 90 prosenttia. (Lauren 2000, 154; katso tarkemmin taulukko 
3.) Katalaanikielisissä kielikylpykouluissa oli 90-luvun puolivälissä lähes 100 000 oppi-
lasta (Lauren 1996, 18; Arnau 1994, 47 - 48), näin Arnaun (2002, 7) mukaan nykyään 
voidaan huoletta puhua kaksikielisestä Kataloniasta (vrt. Webber & Strubele i Trueta 
1991, 80 - 83).  

Kun katalaanin kieli nostettiin yhdeksi espanjan viralliseksi kieleksi lainvoimalla, se 
on ollut usean koulun kielikylpykielenä (Arnau & Bel & Serra & Vila 1994, 107; Arenas 
1994, 14; Bel 1994, 27; Lauren 2000, 153). Katalonian kielikylpyohjelmat on suunnattu 
pääasiassa täysin espanjankielisille lapsille. Arnaun (1994, 47) mukaan kielikylpylasten 
perheet muuttivat Kataloniaan jostain muusta osasta Espanjaa teollisen kehityksen aika-
kaudella vuosina 1950 - 1970. Alueelle muuttaneiden perheiden sosioekonominen asema 
oli matala. (ks. myös Lauren 1996, 18.) Katalaanin kielen osaaminen oli takeena hyvään 
koulutukseen ja tuottavaan ammattiin. Instrumentaaliset syyt edesauttoivat vanhempien 
tekemää koulutuksellista ja kielellistä valintaa (vrt. luku 4.1 tässä tutkimuksessa). Arenas 
(1994, 14 - 15) jatkaa, että Katalonian kielikylpymallia voidaan kutsua Fishmanin ter-
minologiaan viitaten kielen rikastuttamiseksi. Koulutuksen avulla myös espanjankielisistä 
lapsista kasvatetaan kaksikielisiä. Mallin, jota kutsutaan nimellä escola catalana, tarkoi-
tuksena on ollut myös katalaanin kielen ja kulttuurin elvyttäminen, jossa on onnistuttu 
ainakin koulutuksen suhteen erinomaisesti (ks. taulukko 3). Lauren (2000, 153) toteaakin, 
että mallia ei voida pitää varsinaisena kielikylpynä ja verrata sitä suoranaisesti suomalai-
seen tai kanadalaiseen malliin. Espanjan kielen (kastilian) asema on niin ylivoimainen 
Kataloniassa, etteivät kielikylpyohjelmat ole uhkana alueen kulttuuriselle tasapainolle. 
Katalaanin kielikylpyä on siten verrattu ns. kielellis-kulttuuriseen hukuttamiseen (sub-
mersion). (emt.)  

Taulukko 3. Espanjan- ja katalaaninkielisten koulujen prosentuaalinen määrä 
Kataloniassa (Lauren 2000, 154; ks. myös Artigal 1993, 37 - 38; vrt. Arnau 2002, 7)  

 1978 - 1979 1986 - 1987 1992 - 1993 
Katalaani opetuskieli 3,0 % 62,8 % 88,8 % 
Espanja opetuskieli 97,0 % 2,2 % 1, 0 % 
Kaksikieliset koulut - 35,0% 10,2 % 
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Katalaaninkielisten koulujen toiminta perustuu kielikylpymenetelmään. Lapset opiskele-
vat täysin katalaaninkielisessä ympäristössä noin neljä vuotta, eli päiväkoti-iästä alkaen 
aina toiselle luokalle saakka (3-vuotiaasta 7-vuotiaaksi). Tämän jälkeen katalaanin määrä 
vähenee portaittain puoleen ja sen tilalla opetetaan espanjaa sekä oppiaineena että ope-
tuskielenä. (Artigal 1993, 37; Arnau 1994, 47.) Espanjankielisissä kouluissa katalaanin 
kieli on yksi vieras kieli muiden joukossa. Kaksikielisissä kouluissa perusopetus eli lu-
kemaan ja kirjoittamaan opetus tapahtuu espanjan kielellä. Katalaanin kielen opetuksen 
osuus on noin neljä tuntia viikossa esiopetuksessa, joka käsittää päiväkodin toiminnan 
sekä luokat 1 - 2. Luokilla 3 - 5 lapset opiskelevat yhtä ainetta täysin katalaanin kielellä 
neljän tunnit katalaanin kielen opetuksen lisäksi. Luokilla 6 - 8 katalaanin kielen opetus 
on säilynyt edelleen samana, mutta nyt lapset opiskelevat kahta ainetta täysin katalaanin 
kielellä. Näiden kolmen koulutyypin lisäksi mukaan voidaan lukea myös neljäs tyyppi, 
joissa opetus on kehitetty vastaamaan kielikylpykouluja alaluokilla, mutta muuttuu 
ylemmillä asteilla vastaamaan toisen ja kolmannen tyypin kouluja. (Artigal 1993, 37 - 
38.) 

Katalonialainen kielikylpyopetuksen malli on toiminut myös perustana baskimaakun-
nassa sekä katalaaninkielisissä Valencian maakunnassa ja Baleaareilla järjestettävälle 
kielikylpyopetukselle (Lauren 2000, 156). Laurenin (1996, 18 - 17) mukaan Katalonian 
kielikylpyohjelma muistuttaa pitkälti tavoitteiltaan baskien kielikylpyohjelmaa mutta sille 
on ollut erityistä koulujen opetuksen tutkiminen ja laadullinen kehittäminen sekä tarkka 
kielitieteellinen seuranta (ks. Laureen 2000, 155). 

4.2.6  Kielikylpyopetuksen järjestäminen Baskimaassa 

Baskimaa sai autonomisen aseman 1979 lähes heti Francon kuoleman jälkeen. Baskikie-
len, euskeran, puhujia alueelta löytyy noin 25 prosenttia. Yleensä baskiperheiden van-
hemmat ovat puhuneet kotonaan mieluummin espanjan kuin baskin kieltä. Baskit ovat 
pyrkineet kuitenkin käyttämään, toisin kuin katalaanit, väkivaltaa asemansa parantami-
seen Espanjassa. Mutta kuten jo aiemmin todettiin, myös koulutusta on pyritty käyttä-
mään eräänä aseena vähemmistökielien sekä -kulttuurien elvyttämisessä (vrt. Lauren 
2000, 87).  

Alueen koulut voidaan jakaa opetuskielen perusteella kolmeen ryhmään, joista toista 
vaihtoehtoa kutsutaan kaksikielisiksi kouluiksi ja kolmannen mallin koulut perustavat 
toimintansa kielikylpyperiaatteelle. Alun perin 1960-luvulla kolmannen tyypin koulut oli 
tarkoitettu lähinnä baskinkielisille lapsille, mutta 1970-luvulla kouluihin alkoi tulla myös 
espanjankielisiä lapsia. Mallille on tyypillistä, että espanja on vain eräs oppiaine muiden 
joukossa, ja sen opetus aloitetaan kolmannella tai neljännellä luokka-asteella. (Lauren 
1999, 17; Artigal 1993, 42 - 43; Siguán & Mackey 1987, 57 - 58.) Baskien kielikylvyssä 
on erityisesti mielenkiintoista Artigalin (1993, 46) mielestä se, että se antaa tutkimuksel-
lisesti kiintoisan lähtökohdan verrata kolmen eri mallin toimivuutta samassa kontekstissa. 
Mallit jakaantuvat seuraavasti: 

1. Espanjankieliset koulut, joissa baski on erillisenä kouluaineena  
2. Sekä espanjan että baskin kieli eri aineiden opetuskielenä (normaali suhde 50 - 50%). 
3. Baskinkieliset koulut, joissa espanja on erillisenä kouluaineena 
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Näiden kolmen mallin lisäksi alueella on ollut olemassa myös neljäs koulutyyppi, jossa 
opetus oli täysin espanjankielistä. Mutta kuten taulukosta neljä voidaan huomata, on ky-
seinen malli hävinnyt täysin jo lukuvuonna 1991 - 1992 lastentarhojen opetuksesta ja 
lähes kokonaan myös perusopetuksesta lukuvuonna 1990 - 1991. (Artigal 1993, 42 - 43.) 

Taulukko 4.  Baskien autonomisen yhteisön oppilasmäärien kehitys eri koulutyypeissä 
sekä oppilasmäärien prosentuaalinen jakauma vuosina 1983 - 1984 (N=393 960) ja 1990 
- 1991 ( N=299 529) (Artigal 1993, 43) 

Koulutyyppi nro. 1983 - 1984 1990 - 1991 1991 - 1992 
(lastentarhat) 

1 57.63 49.47 22.0 
2 10.54 24.91 37.0 
3 16.59 24.45 40.0 
4 15.24 1.17 0 

Taulukossa neljä olevat luvut ovat selitettävissä eri mallien kautta saavutettavan hyödyn 
avulla. Vanhemmat valitsevat lapsilleen sen koulutusmuodon, jolla on todistetusti saatu 
parhaimmat tulokset kielenoppimisessa ja eri aineiden sisältöjen omaksumisessa. Baskien 
tapauksessa mallit kaksi ja kolme ovat tässä mielessä osoittautuneet parhaimmiksi. Lap-
set eivät ole myöskään menettäneet espanjan kielen taitoaan. (Artigal 1993, 44 - 46.)  

Baskien kielikylpyopetus voidaan jakaa vielä kolmeen ryhmään, riippuen oppilaiden 
kielellisestä taustasta ja opetuskielen määrästä. Suurin osa toisesta koulutyypistä lukeutuu 
tähän (viralliseen) kakkostyypin opetusmuotoon, joka luokitellaan varhaiseksi osittaiseksi 
kielikylvyksi. Opetus kummassakin kielessä on pyritty jakamaan tasan suhteessa 50–50. 
Tähän opetustyyppiin on muodostettu myös muunnos, joka voidaan luokitella kuuluvaksi 
varhaiseen täydelliseen kielikylpyyn. Opetus eroaa muutamilta osin varhaisesta osittai-
sesta kielikylvystä. Ensinnäkin malliin sisältyy alustava opetusjakso, intensiivikurssi, 
jolloin oppilaat opetetaan lukemaan ja kirjoittamaan baskin kielellä. Toiseksi intensiivi-
jakson jälkeen koko perusopetuksen ajan baskin kielen määrä opetuksessa on yli 50 pro-
senttia. Kolmas tyyppi perustuu opetusmuotoon, joka on kohdistettu pääosin espanjankie-
lisille lapsille. Opetus tapahtuu täysin baskikielellä ja espanjan kieli otetaan opetusohjel-
maan joko kolmannella tai neljännellä luokalla yhtenä oppiaineena. Tästä opetusmuodos-
ta on käytetty nimitystä superkielikylpy (super immersion programme). Kaikille kolmelle 
tyypille yhteisiä piirteitä ovat aiemmin esitetyt kielikylpyopetuksen sosiokulttuuriset ja 
pedagogiset perusperiaatteet. (Artigal 1993, 45 - 46.) 

4.2.7  Kielikylpyopetuksen järjestäminen Valenciassa 

Valencian maakunnasta löytyy myös kielikylpykouluja. Valencian autonomiseen aseman 
myötä kouluihin tuli erääksi pakolliseksi oppiaineeksi alueen vähemmistökieli katalaani. 
Kataloniasta ja Baskimaakunnasta saatujen kokemusten perusteella alueelle perustettiin 
katalaaninkielisiä kouluja, jotka olivat aluksi tarkoitettu katalaania puhuville lapsille, ja 
ohjelmien tavoitteena oli alueen katalaanin kielen ylläpito. Varsinainen aloite kielikylpy-
tyyppiseen koulutukseen sai alkunsa muutamien vanhempien ja opettajien keskuudesta 
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vuonna 1986 niillä alueilla, joissa katalaanin kielen asema oli Valenciassa heikko. Syynä 
opetuksen alkamiselle olivat rohkaisevat kielen- sekä oppiaineidensisältöjen hallintaa 
koskevat tutkimustulokset Kataloniasta ja Baskimaasta, kuin myös Kanadasta, joiden 
opetuksellinen malli on ollut perustana valencialaiselle kielikylvylle. (Artigal 1993, 46 - 
47; Lauren 1999, 19.) 

Valenciassa kielikylpyluokan oppilasaines koostuu sekä espanjalaisista että valencia-
laisista lapsista. Oppilasmäärän suhde kummastakin kielellisestä ryhmästä on ollut noin 
50 prosenttia. Tällainen luokkakoostumus perustuu katalaanin kielen heikkoon asemaan 
alueilla, joissa on tarjolla kielikylpyopetusta. Tällä tavalla pystytään turvaamaan katalaa-
nin kielen jatkuvuus sitä puhuvissa ryhmissä, ja enemmistökielen edustajat saavat mie-
lekkään ja tehokkaan tavan tutustua ensimmäiseen vieraaseen kieleen. Opetus on lasten-
tarhasta aina peruskoulun (BGE) toiselle luokalle saakka sataprosenttisesti katalaaninkie-
listä. Tämän jälkeen, luokilla 3 - 8, lapsille annetaan opetusta eri aineissa ja omana oppi-
aineenaan myös espanjaksi. Koulujen opettajat ovat kaksikielisiä ja he ovat saaneet ope-
tusta vastaavan koulutuksen. Tästä syystä valencialaista kielikylpyopetusta voidaan luon-
nehtia termillä kaksisuuntainen varhainen täydellinen kielikylpy. (Artigal 1993, 47 - 48.) 
Pienen valencialaisen ryhmittymän halua säilyttää ja kehittää omaleimaisuuttaan kuvastaa 
Laurenin (1999, 19) toteamus, että valencialaiset eivät kutsu kielikylpykoulujensa ope-
tuskieltä välttämättä katalaaniksi. Tällä tavalla he haluavat korostaa riippumattomuuttaan 
Kataloniasta.  

Kielikylpykoulujen ja etenkin oppilasmäärän kasvu on ollut Valenciassa vakuuttavaa. 
Kielikylpytoiminta käynnistyi ensimmäisenä lukuvuonna 1986 - 1987 kymmenen koulun 
ja vajaan kolmensadan oppilaan voimin. Lukuvuonna 1990 - 1991, jolloin kielikylpyope-
tus sai Valenciassa laillisen tunnustuksen, kouluja oli jo yli viisinkertainen määrä (55 
kappaletta) ja oppilasmäärä oli yli viisitoistakertainen (3350 oppilasta). (ks. taulukko 5.) 
(Lauren 1999, 19.) 

Taulukko 5.  Oppilasmäärän ja koulujen lukumäärän kehitys Valencian 
kielikylpyohjelmassa vuosina 1986 - 1991 (Artigal 1993, 47) 

Lukuvuosi Koulut Oppilasmäärä 
1986 - 1987 10 227 
1987 - 1988 18 577 
1988 - 1989 32 1190 
1989 - 1990 48 2213 
1990 - 1991 55 3350 

4.2.8  Yhteenveto 

Katalonialaisille kielikylpykouluille tyypillisenä piirteenä voidaan pitää lapsikeskeisyyt-
tä. Lauren (2000, 153 - 154) olettaa Katalonian koulujen pedagogisen perinteen perustu-
van Montessorin sekä Rosa Sensatin radikaaleihin kasvatusnäkemyksiin. Siguán (1993, 
31 - 32) katsookin erityisesti 1800-luvun olleen kulttuurisesti Katalonian syvällisintä ai-
kaa. Romantiikkaan kytkeytyi kuitenkin modernismin uusi muoto, joka arvosti luovuutta, 
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yksilöllisyyttä sekä jopa kapinallisuutta. Laurénin (2002) ajattelu tässä suhteessa esittää 
kulttuurin ja koulutoiminnan välisen olemuksen muotoutumisen suhteen. Hän (emt.) 
toteaa konferenssiesitelmässään seuraavasti:  

”I use to think myself on the pedagogical reforms from the era of Rosa Sensat in 
Barcelona one hundred years ago, of Maria Montessoriin Barcelona before the 
civil war, Gaudi, Miro´, Picasso and the anarchosyndicalisticmovements of Catalo-
nia. One of the teacher trainers from Barcelona uses to say that he learned at 
school that everything he wanted to do he was able to do.”25 

Tutkimuksen luvussa 2.3.3 esitettyjä katalonialaisen kielikylpyopetuksen sosiokulttuuri-
sia ja pedagogisia perusperiaatteita pyritään noudattamaan maan kielikylpyopetuksessa. 
Malli voidaan rinnastaa kanadalaiseen varhaiseen täydelliseen kielikylpyyn. Mallia nou-
dattamalla lapsi ei menetä mitään henkisellä tai kognitiivisella tasolla, vaan päinvastoin 
pystyy omaksumaan samat asiat kuin äidinkielisessä opetuksessa olevat lapset ja tämän 
lisäksi omaksumaan helposti kolmannen ja neljännen kielen aiemmin opittujen rinnalle 
(Artigal 1993, 35). Artigal (1993, 49 - 50) toteaakin Kataloniassa ja Baskimaassa saatujen 
kielikylpykokemusten perusteella, että vähemmistökielinen kielikylpyopetus mahdollis-
taa lapselle mielekkäämmän ja tehokkaamman tavan toisen kielen oppimiseen kuin esi-
merkiksi kansainvälisesti tunnetun kielen käyttö opetuksen välineenä. Erityisen tärkeäksi 
opetukselliseksi muuttujaksi muodostuu toiminnan kontekstuaalisuus, elävän ympäristön 
mahdollistama tarve vieraan kielen käyttöön. Kun lapsi on oppinut tehokkaasti yhden 
vieraan kielen, tämän jälkeen myös muiden kielten oppiminen samalla menetelmällä on 
mahdollista. (emt.) 

4.3  Muita eurooppalaisia malleja vieraskielisen tai 
kielikylpyopetuksen järjestämiselle 

Tarkasteltaessa Euroopan maissa tarjottavaa kielikylpy- tai kaksikielisyysopetusta on 
muistettava terminologinen ero kaksikielisyyskoulutuksen (bilingual education) ja kieli-
kylpyopetuksen (immersion education) välillä66. Kaksikielisyyskoulutus on tarkoitettu 
alueen kielellisen vähemmistön lapsille, jossa opetuskielenä on yleensä oppilaille vieras-
kieli ja jokin muu toinen kieli, esimerkiksi lasten äidinkieli (ks. luku 2.2.1 tässä tutki-
muksessa). Vastaavasti kielikylpykoulutus on suunnattu alueen kielellistä enemmistöä 
edustaville lapsille, jolloin opetusta annetaan sekä kielikylpy- että äidinkielellä. (Lind-
holm & Fairchild 1990, 126.) Toisaalta kielikylpy luokitellaan erääksi kaksikielisyyskou-
lutuksen muodoksi (Baker 1996, 143 - 173; Genesee 1987, 1). Samalla on kuitenkin 
huomioitava Siguánin ja Mackeyn (1987, 87) toteamus opetuskielen yhteiskunnallisesta 
asemasta, eli kielen on oltava kyseessä olevalla alueella käytössä oleva kieli. Ranskan 
kielen esimerkki Kanadassa osoitti sen, kuinka ihmiset luovat merkityksen kielelle ja sen 
käytön tarpeelle tai tarpeettomuudelle. Siguán ja Mackey (1987, 87) kysyvätkin, onko eri 
                                                           
66 Muiden Eurooppalaisten maiden tarkastelu ruotsinkielisen kielikylvyn kannalta on oleellista, kun tutkitaan 
ensinnäkin lähtökohtia, jotka muodostaneet tarpeet opetuksen järjestämiselle, toiseksi kulttuurisen integraation 
tai vähemmistö- ja enemmistöryhmien suhteiden kehittymistä sekä kolmanneksi kaksikielisyyskoulutuksen eri 
malleja sekä niistä saatuja kokemuksia ja tuloksia kielten opetuksessa. 
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maiden vähemmistökielillä varaa siihen, että niiden tarpeellisuus asetetaan kyseenalai-
seksi.67 

Euroopassa, Espanjan sekä Suomen lisäksi, vieraskielistä opetusta annetaan mm. Wa-
lesissa (ks. Backer 1993), Tanskassa maan pohjoisalueen saksalaiselle vähemmistölle (ks. 
Byram 1993) sekä Saksassa etelärajan tanskalaiselle vähemmistölle (ks. Sondergaard 
1993). Näissä maissa opetuksen lähtökohtana ovat olleet sekä koulutukselliset, sosiaali-
set, poliittiset että taloudelliset tekijät sekä halu säilyttää osa alueen vähemmistön tärke-
äksi kokemaa identiteettiä68. Tämän lisäksi esimerkiksi Unkarissa (ks. Fodor 1995; Uz-
soki 1995), Sveitsissä (ks. Brohy 1995), Belgiassa (ks. Leman 1993) ja Luxemburgissa 
(ks. Lebrun & Baetens Beardsmore 1995; Brewster & Ellis & Girard 1992, 12) maiden 
suhteet naapureihin tai omat sisäiset sosiolingvistiset tekijät ovat johtaneet tarpeeseen 
antaa opetusta vieraalla kielellä. (ks. myös Siguán & Mackey 1987, 51 - 52.)  

Kaksikielisyyttä käsittelevissä käsikirjoissa huomioidaan Espanjan ja Kanadan kieli-
kylpyopetuksen lisäksi myös mm. walesilaisten kaksikielisten koulujen opetus (ks. esi-
merkiksi Siguán & Mackey 1987). Tässä tutkimuksessa on lähemmän tarkastelun koh-
teeksi valittu walesilaisen kielikoulutusmuoto. Malli on mielenkiintoinen pohdittaessa 
erityisesti sitä, miten opetusmuoto on saanut alkunsa ja millainen sen jatkuvuus on ollut, 
koska lähes hävinnyt kieli on saatu mallin avulla jälleen elinvoimaiseksi. Problematiikkaa 
kuvataan lähinnä Bakerin (1993) artikkelin valossa. Hän (1993, 7) toteaa, että tämän päi-
vän walesilaisen kaksikielisyyskoulutuksen politiikan ymmärtämiseksi on hahmotettava 
Walesin kielen kehitys suhteessa kaksikielisyyskoulutuksen kasvuun viimevuosisadalla. 
Samalla hän esittää kaksikielisen koulutuksen sekä yleensä kielen merkityksen kulttuuri-
sena vaikuttajana. Luvun päätteeksi esitellään vielä lyhyesti pohjoisitalialaista kielten 
opetusta, jonka kehittämisessä muun muassa Vaasan yliopisto on ollut mukana. 

4.3.1  Walesilainen kielikoulutuksen malli 

Kun tarkastellaan kaksikielisten koulujen määrällistä kasvua Walesissa 1950-luvulta al-
kaen, on huomioitava welshin puhujien määrän lasku vuosien 1891 ja 1981 välillä 55 
prosentista noin 20 prosenttiin. Vuonna 1990 alueella oli noin 75 perusasteen ja 20 toise-
nasteen kaksikielistä koulua. Kaksikielisyyskoulutuksen kasvu voidaan tulkita vastareak-
tiona kielen puhujien määrälliselle laskulle ja nähdä se promoottorina kielelliselle muu-
tokselle. Kielikoulutuksen muutosta ei saa kuitenkaan pitää näin yksinkertaisena vaan sitä 
tulkittaessa on huomioitava taustalla vaikuttaneet poliittiset, taloudelliset sekä sosiaaliset 
faktorit: kansalliskulttuurisen tietoisuuden herääminen suhteessa anglosaksiseen kulttuu-
riin, teollisuuden, urbanisoitumisen, maan sisäisten muuttovirtojen, massamedian sekä 
infastruktuurin kehittymisen aiheuttamat vaikutukset ihmisten elämään ja toimintaan. 
Nämä tekijät, yhdistettynä lisääntyneeseen haluun säilyttää alkuperäiskieli ja -kulttuuri, 
johtivat kaksikielisten koulujen kasvuun, jota vastaavasti pidetään Walesissa 1900-luvulla 
tapahtuneen Hiljaisen vallankumouksen (The Gentle Revolution) eräänä tärkeimpänä 

                                                           
67 Maailmanlaajuisesti vieraskielinen opetus ja kielikylpyopetus ovat erittäin merkittävässä asemassa. Maas-
samme ei vielä ole mielestäni tiedostettu riittävissä määrin tätä. Elämme vahvasti opetuskielellisen yhdenmu-
kaisuuden maailmassa (linguistic uniformity) (ks. Siguán & Mackey 1987, 50 - 51). 
68 Tällöin puhumme ns. perinnekielen kielikylvystä (heritage language immersion). 
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onnistumisen osoittimena. Kaksikielisyyskoulutuksen valinnan motiiveja ei voida kuiten-
kaan selittää pelkästään instrumentaalisten eli koulutuksen hyötyä painottavien motiivien 
perusteella. Bakerin (1993) mukaan vanhemmat ovat usein muodostaneet lastensa kaksi-
kielisen koulutusmuodon valinnan sosiaalisten, affektiivisten ja kulttuuristen syiden pe-
rusteella. Usein vanhempien valintaa ohjaa myös käsitys, että kaksikielisten koulujen 
toiminta on opetuksellisesti laadukasta ja tehokasta. Kaksikielisyyskoulutuksen toteutu-
minen nykyisessä muodossaan ei kuitenkaan olisi ollut mahdollista ilman koulutoimen 
johtajien poliittista tukea sekä vanhempien, niin englannin- kuin walesinkielistenkin, 
kiinnostuksen ja innostuksen antamaa tukea. Opetuksen järjestämisen taustalla ovat vai-
kuttaneet myös erinäiset instituutiot (School Council Committee in Wales, Welsh Langu-
age and Culture Committee esimerkiksi), jotka ovat edistäneet koulutusta kehittämällä 
siihen tarkoitettuja oppimateriaaleja, sekä tukemalla tutkimusta ja opettajien koulutusta. 
(Baker 1993, 7 - 13 ja 20 - 25.)  

Walesin kielen asema Iso-Britanniassa oli heikko 1900-luvun vaihteen molemmin 
puolin. Englannin kielen osaaminen oli avain hyvinvointiin. Walesin kielen, kulttuurin ja 
identiteetin asemaa arvioitiin jo 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Esitetyt 
pohdinnat ovat ajankohtaisia keskusteluaiheita yhä tänä päivänä monen eurooppalaisen 
vähemmistökansallisuuden kohdalla (Baker 1993, 10): 

− kahden kielen välinen suhde talouden ja hyödyllisyyden valossa,  
− vähemmistökielen asema opetussuunnitelmassa,  
− tiettyjen ihmisryhmien apatia suhteessa omaan kieleen ja kulttuuriin,  
− valtakielen edustajien olemassaolo vähemmistön sydänalueilla,  
− aivovienti etenkin opettajien keskuudessa enemmistökielen suuntaan,  
− median painottuminen enemmistökielelle,  
− keskustelut, joissa esitetään kaksikielisyyden haittoja lasten älykkyydelle ja koulume-

nestykselle,  
− keskustelut, jotka suosivat eurooppalaista pääkieliä vähemmistökielten kustannuksella 

(asetetaan kielet vertailuun vastakkain),  
− elävien yhteisöjen merkitys vähemmistökielen säilymiselle ja sen vastakohtana pien-

ten vähemmistökielisten kylien väestön väheneminen.  

Vähemmistöjen aseman parantuminen vaatii muutoksen yleisessä poliittisessa ja filosofi-
sessa tai ideologisessa ajattelutavassa. Tarkkaa ajankohtaa walesilaiselle muutokselle ei 
voida määrittää, mutta kuten edellä todettiin, The Gentle Revolution sai voimansa kaksi-
kielisten koulujen perustamisesta. Tällöin eräänä osoittimena voidaan pitää vuotta 1939, 
jolloin Aberystwythissä toimintansa aloitti ensimmäinen kaksikielinen koulu. (Baker 
1993, 10.) Walesin kielen kohonnutta asemaa koulujen lukumäärän kasvun lisäksi voi-
daan mitata walesinkielisten loppukokeiden kysynnän kasvulla. Testien kysynnän kasvu 
kuvaa vanhempien, oppilaiden ja työnantajien kasvanutta kiinnostusta walesin kieltä koh-
taan, mikä on vastaavasti nostanut welshin arvostusta oppiaineena. (Baker 1993, 12 - 13.) 

Koulutuksen järjestämisestä Walesissa. Wales on jaettu kahdeksaan piirikuntaan, joilla 
jokaisella on suhteellisen itsenäinen päätäntävalta koulutuksen järjestämiselle. Baker 
(1993) pitää hyvänä esimerkkinä Gwyneddin piirikunnan kaksikielisyyskoulutuksen jär-
jestelyjä, joiden tavoitteeksi on asetettu, että jokainen oppilas voisi kokea olevansa osa 
sitä kaksikielistä yhteisöä, jossa elää. Lasten odotetaan kasvavan täysin kaksikielisiksi 
yhteentoista ikävuoteen mennessä. (Baker 1993, 13 - 14.) Yleensä ottaen Walesissa kak-
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sikielisen opetuksen yhdeksi keskeisimmäksi tavoitteeksi on asetettu uhanalaisen walesin 
kielen ja kulttuurin säilyttäminen ja elvyttäminen (Lauren 1999, 19; Baker 1993, 23). 
Walesissa järjestettävä kaksikielinen opetus voidaan luokitella kielen uhanalaisuuden 
perusteella perinnekielen opetukseksi (Heritage language immersion).  

Gwyneddin läänissä kaksikielisyyskoulutukseen siirtoapua on järjestetty alueelle 
muuttaneille englanninkielisille lapsille 1980-luvun puolivälistä alkaen. Opetus poikkeaa 
muualla Englannissa järjestettävästä maahanmuuttajalasten opetuksesta. Koulutuksessa ei 
tähdätä kultuuris-kielelliseen hukuttamiseen, vaan lapset opiskelevat neljätoista viikkoa 
vastaanottokeskuksissa, joiden opetuksen tavoitteena on lasten walesin kielen kommuni-
katiivisen kompetenssin kehittäminen. Tämän jälkeen oppilaat siirtyvät valtaväestön kou-
luihin. Kun tarkastellaan kokonaisuudessan Walesin kaksikielisyyskoulutusta, voidaan 
siinä todeta olevan laajaa vaihtelua. Walesilainen kielikoulutusmalli voidaan tiivistää 
kahdeksaan luokkaan: (Baker 1993, 13 - 19.) 

Ala-asteen koulut: 

1. Koulut, joissa wales on opetuksen keskeinen väline sekä walesin- että englanninkieli-
sille lapsille. 

2. Koulut, joissa osa opetuksesta tarjotaan täysin walesin kielellä englannin- ja walesin-
kielisille lapsille. 

3. Englanninkielisille lapsille tarkoitettuja kouluja, joissa osa opetuksesta annetaan wa-
lesinkielellä. 

4. Koulut, joissa wales on merkitty opetussuunnitelmaan vieraaksi kieleksi. 

Yläasteen / keskiasteen koulutus: 

5. Koulut, joissa walesia tarjotaan sekä ensimmäisenä että toisena vieraan kielenä. 
6. Koulut, joissa walesin kieli on ainoa opetuskieli. 
7. Koulut, joissa walesin kieli on vain toisena kielenä. 
8. Koulut, joissa ei opeteta walesin kieltä lainkaan.  

Esitetyssä mallissa ei kuitenkaan huomioida kouluja, joissa eri oppiaineiden opetus toteu-
tetaan vaihtelevasti molemmilla kielillä. Esimerkiksi Gwyneddin kunnassa kaksikie-
lisyyskoulutus on toteutettu kuusiosaisena mallinna. (emt. 16 - 19.)69 

Baker (1993, 27 - 28) esittää artikkelinsa loppupohdinnassa, että kaksikielisyyskoulu-
tus ei välttämättä ole walesin kielen ja kulttuurin pelastaja. On esitetty uhkakuvia ja väit-
teitä, että lasten kasvattaminen (myös walesilaisten) kaksikielisiksi on tehokkain tapa 
hävittää walesin kieli. Kaksikielisyyskoulutus yksistään ei riitä uhanalaisen kielen pelas-
tajaksi, vaan tarvitaan myös muita tukijärjestelmiä. Tätä päivää kuvaavana faktana voi-
daan todeta, että elääkseen kieli tarvitsee taloudellisen perustan. Kielen hyötyarvotto-
muus lasten myöhemmässä elämässä johtaa kielen kuihtumiseen. Säilyäkseen kielen olisi 
tultava osaksi lasten jokapäiväistä elämää. Mutta kaksikielinen koulujärjestelmä ja sen 
kasvu on nähtävä walesin kielen ja kulttuurin rippeiden pelastajana. (Baker 1993, 27 - 
28.) 

                                                           
69 Suomessa ruotsinkielen virallinen asema estää yhtä valtaisan vaihtelun kielen opetuksessa mutta edellä esitet-
ty laaja-alainen kielikoulutuspoliittinen malli ei olisi poissuljettu, jos mediassa ilmenneet vaatimukset ruotsin-
kielen aseman heikentämisestä koulujärjestelmässämme toteutuisivat. 
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4.3.2  Pohjois-italialainen kielikylpy 

Pohjois-Italiassa ryhdyttiin opettamaan italiankielisiä lapsia saksan kielellä ensimmäisen 
kerran kielikylpymenetelmällä Etelä-Tirolin maakunnassa vuonna 1991. Alueella asuu 
lähes 450 000 ihmistä, joista noin 25 prosenttia on italiankielisiä. Väestön valtaosan äi-
dinkieli on saksa, mutta alueen pääkaupungin noin 100 000 asukkaasta noin 70 prosenttia 
puhuu italiaa. Italiankielisten ongelma on ollut sama kuin Suomessa, vähemmistön eli 
saksankielisten on ollut helppo omaksua enemmistön kieli, mutta italiankielisillä on ollut 
vaikeuksia saavuttaa toimivaa saksankielen taitoa perinteisessä koulujen kielten opetuk-
sessa. Etelä-Tirolissa molemmat kielet ovat tasavertaisia, ja ihmiset kokevat kielitaidon 
tarpeelliseksi julkishallinnon ja elinkeinoelämän asettamien haasteiden vuoksi. Myös 
Alueen vireä turismi asettaa väestölle haasteita kielitaidon suhteen. Kielikylpyopetuksen 
aloittamisen taustalla olleet aktiiviset vanhemmat, samoin kuin Suomessa ja Kanadassa, 
kokivat lastensa monipuolisen kielitaidon tärkeäksi juuri näistä syistä. Kielikylpyopetuk-
sen aloittaminen ja opetuksen järjestämisessä on kohdannut Italiassa samanlaista viran-
omaisten vastustusta kuin aikoinaan Kanadassa aloitettu englanninkielisten ranskankieli-
nen opetus (ks. luku kolme tässä tutkimuksessa). Liian aikaista kielenopetusta pidettiin 
riskinä lasten kehitykselle. Lauren (2000) pitää esitettyä perustelua kuitenkin omituisena, 
koska hyvin monet ihmiset ovat esimerkiksi kotitaustana vuoksi kaksi- tai monikielisiä ja 
silti he elävät normaalia, tasapainoista elämää. Vanhemmat eivät kuitenkaan lannistuneet 
viranomaisten vastustuksesta vaan perustivat vuonna 1993 yhdistyksen, jonka poliittisen 
ja informatiivisen toiminnan ansiosta opetukselle on saatu kokeilulupa. Nykyään Bo-
zenissa lapsille tarjotaan osittaista kielikylpyä seitsemässä ala-asteen ja neljässä keskias-
teen koulussa sekä lisäksi lastentarhoissa, joissa saksankielisen opetuksen osuus on kah-
desta viiteen viikkotuntia. Toimintaa tuetaan sekä julkisin että vanhempainyhdistyksen 
varoin. Kielikylpyopetusta on varjostanut kuitenkin saksankielisten pelko kulttuurisen 
erityisasemansa sekä oman koulunsa erityislaadun menettämisestä. Lauren toteaakin, että 
Euroopan suurten kielten edustajille vieraskielisen opetuksen ja kielitaidon osaamisen 
merkitys ei ole samanlainen kuin pienten kielten edustajille. (Lauren 2000, 149 - 152.) 
Fronzan (1995, 25 - 27) mukaan saksankielinen opetus on lähentänyt italian- ja saksan-
kielisiä nuoria. Kielikylpyopetuksen avulla on onnistuttu madaltamaan kahden ryhmän 
välistä kielimuuria ja sitä kautta asenneilmapiiriä. 

4.4  Yhteenveto eri maiden toisen kielen opetuksen järjestämisen 
tarpeista 

Jokaisella maalla on omat tavoitteensa, jotka on suhteutettava kyseisen maan tai alueen 
väestön ja koulutuksen tarpeisiin. Pääsääntöisesti kielikoulutuksen tarpeet jakautuvat 
kahteen osaan:  

1. Humaanit, kulttuuriset pyrkimykset elvyttää, säilyttää tai kehittää uhanalaista vähem-
mistön kieltä ja  

2. talouden ja työelämän tarpeet ohjaavat ihmisiä valitsemaan kaksikielisen koulutuksen.  
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Kohdan kaksi tarkentamiseksi on todettava, että esimerkiksi Kanadan ja Espanjan tapa-
uksessa maantiede ja sen seurauksena muodostuvat alueen elinkeinoelämän mahdollisuu-
det ovat ohjanneet vallitsevaa kulttuuria suuntaan, jossa heikon aseman omannut kieli on 
ennen pitkää koettu merkittäväksi. Merkitys syntyy inhimillisistä tarpeista. Aiheen sel-
ventämiseksi on tehtävä alustava yhteenveto eri maiden opetuksen lähtökohdista sekä 
opetuksen järjestämisen tarpeiden viriämisestä (taulukko 6). Opetusmuodon perusteita 
ymmärretään paremmin, kun tiedostetaan, mikä on ollut vähemmistö kielen suhde 
enemmistökieleen ja alueen työ- ja talouselämään. Kielen olemassaoloon merkittävästi 
vaikuttava tekijä on se, kuinka maan viralliset kielet ovat tunnustanet vähemmistökielen. 
Ranskan ja katalaanin kielet ovat perustaneet asemansa erityisesti talous- ja työelämän 
kautta muodostuviin merkityksiin, kun taas baskin kielen taustalla on vahva kansallinen 
identiteetti. Ruotsin kieli puolestaan perustaa julkisessa diskurssissa olemassaolonsa pit-
källe virallistettuun asemaan. Viimeisimmät lainsäädännölliset muutokset ruotsin kielen 
osaamisesta esimerkiksi valtionvirastoissa ovat merkki kielen vahvistamisesta maan talo-
uselämässä. Toisaalta samanaikaiset puheet opetuskielen muuttamisesta vapaaehtoiseksi 
koulujärjestelmässä ovat merkki sen aseman heikentämisestä.70 

Taulukko 6. Kanadan, Espanjan ja Suomen kielikylpyopetuksen järjestämisen 
historiallispoliittisia taustatekijöitä 
Muuttuja / Valtio Kanada Katalonia Baskimaa Suomi 
Kielen 
historiallinen 
asema alueella 

Englanninkieliset 
vastaan 
ranskankieliset 
Vahva 
englanninkielinen 
eliitti 

Vahva taloudellinen 
asema jo keskiajalta 
erityisesti 
Valensiassa 

Eristynyt mutta 
baskialueilla asema 
on ollut vahva, 
kielellä ei ole 
merkitystä muualla 

Ruotsinkielisten 
Sijoittuminen 
rannikkosuomeen 
keskiajalta alkaen. 
Kielen merkitys suuri 
tai kohtalainen sitä 
puhuttavilla alueilla 

Vähemmistön ja 
enemmistön suhde

Englanti alueen 
talouden ja kulttuurin 
kieli 
 

Vahva kielellinen ja 
kulttuurinen 
identiteetti 

Vahva kielellinen ja 
kulttuurinen 
identiteetti 

Perustuu käsitykseen 
paremmasta 
kansanosasta 

Kielellisen 
vähemmistön 
asema 

Ollut heikko aina 
1960-luvulle 

Vaihteleva, mutta 
alistettu 1939 - 1975 

Alistettu 1939 – 
1975, mutta 
eristyneisyyteen 
perustuen vakaa 
 

Vakaa 

Vähemmistökielen 
asema 

Virallinen Tunnustettu Tunnustettu Virallinen 

Vähemmistökielen 
koettu merkitys 
enemmistölle 

Tärkeä, 
instrumentaalinen  

Tärkeä, 
instrumentaalinen 

Taloudellisesti 
merkityksetön mutta 
koulutuksen kielenä 
merkitystä 

Merkitystä haetaan 
pohjoismaisesta 
yhteistyöstä sekä 
”sillasta 
monikielisyyteen” 
 

Syy 
kielikylpyopetuk-
sen tarjonnalle 

Työnkieli, 
vähemmistökielen ja 
kulttuurin aseman 
parantaminen 

Työnkieli, 
vähemmistökielen ja 
kulttuurin 
kehittäminen 

Vähemmistökielen ja 
kulttuurin tukeminen 
ja kehittäminen  

Kansainvälistyminen, 
vähemmistökielen 
säilyttäminen (osana 
kansallista 
identiteettiä) 

                                                           
70 Se, miksi taulukkoon kuusi ei ole otettu mukaan muita maamme vähemmistökieliä, kuten saamen kieltä, 
johtuu tutkimuksen näkökulmasta sekä taulukon esimerkinomaisuudesta. 
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Seuraavassa luvussa lähestytään ruotsinkielen kielikylpyopetuksen järjestämisen proble-
matiikkaa tarkemmin kulttuurin, identiteetin ja yhteiskunnan näkökulmasta. Aluksi mää-
ritellään tutkimuksen kulttuurikäsitys. Käsitys on sovellettavissa jo käsiteltyjen lukujen 
kolme ja neljä taustalle. Käsitteen määrittelyn katsotaan soveltuvan parhaiten seuraavaan 
lukuun, koska kulttuuri muodostaa luontevan yhteyden identiteetin ja kansallisuuden ana-
lyysille. Kulttuurikäsityksen ja siihen liittyvien lähikäsitteiden avulla voidaan ymmärtää 
paremmin opetusmuodon perusteita sekä opetuksen järjestämisen tarpeita ja vastata lo-
pulta kysymykseen, miksi maamme suomenkielisiä lapsia opetetaan ruotsin kielellä. 
Ovatko syyt instrumentaaliset vai voimmeko kenties hakea vastausta tälle perustavanlaa-
tuisemmasta, epäitsekkäämmästä näkemyksestä? 



5 Ruotsin kielen kielikylpyopetus – menetelmän 
kulttuuristen perusteiden arviointia 

Kieli on ihmiselämässä keskeinen kommunikaation ja sosiaalisen toiminnan väline. Kie-
len avulla pyrimme hahmottamaan ympäristöämme ja viestimään havainnoistamme sekä 
tunteistamme toisille. Käsitykset konkretisoituvat kielen avulla. ’Sosiaalisina eläiminä’ 
haluamme jakaa ajatuksemme ulkonäöltään, toiminnoiltaan ja kieleltään samankaltaisten 
yksilöiden kanssa. Käsitykset muovaavat lopulta näkemystämme itsestämme suhteessa 
ympäristöön. Nämä kieleen liittyvät, luvussa kaksi esitellyt tekijät, on huomioitava, kun 
pohdimme ihmisen ja ihmisyyden osuutta vallitsevassa kulttuurisessa todellisuudessa. 
Kieli ja kulttuuri ovat erottamaton osa toisiaan – kulttuuri luo kieltä, kieli luo kulttuuria.  

Euroopan Unioniin liittymisen myötä olemme joutuneet pohtimaan maassamme kan-
sallisen identiteetin perusteita uudelleen. Valtioon perustuva käsitys ei ole enää sopinut 
integroituvan Euroopan asettamiin ehtoihin. Identiteettiongelmaa on yritetty ratkaista 
esimerkiksi kulttuurikansaideaan tukeutuen. Aspekti on johtanut Ruuskan (1998, 291 - 
293) mielestä kuitenkin uusiin ja mutkikkaampiin ongelmiin:  

− Jos suomen kieli on identiteettimme perusta, mikä on muiden Suomessa puhuttujen 
kielien asema ja merkitys. 

− Jos identiteetti perustetaan kulttuurihistorialliselle perimälle, mikä on muiden kuin 
suomalaisten osuus identiteetissämme.  

− Jos identiteetti perustettaan etnisyyteen, mikä on oleva muiden Suomessa asuvien et-
nisten ryhmien osa tässä suuressa kokonaisuudessa. 

Kysymykset ovat keskeisiä kielikylpydidaktiikan yhteiskunnallisesta näkökulmasta tar-
kasteltuna. Tutkimuksen ensimmäisen osan tutkimusongelmana kysytään: miksi maas-
samme on tarjolla ruotsinkielistä kielikylpyopetusta? Yleisluontoinen pääongelma johtaa 
seuraavanlaisiin kysymyksiin: 

− Mitä suomalaisuus tarkoittaa? 

− Mistä tekijöistä suomalaisuus rakentuu ja miten suomenruotsalaisuus suhteutuu 
suomalaisuuden asettamiin ehtoihin? 
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− Mitkä ovat ruotsinkielen kielikylpyopetuksen tarjonnalle asetetut kulttuuriset perus-
teet? 

− Millainen on opetuksen tarjonnalle asetettujen tavoitteiden suhde vallitsevaan euroop-
palaiseen kehitykseen maassamme? 

− Kuinka kielikylpyopetuksen tarjonnalla voidaan tukea Suomea ja sen identiteetin ke-
hittymistä yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa? 

− Voidaanko kielikylpyopetuksen tarjonnalla tukea yksilöä yhdentyneen Euroopan myö-
tä muodostuneiden haasteiden selvittämisessä (Voidaan olettaa, että hyvä kielitaito on 
edellytys sille, että yksilö täyttää hyvin koulutetun maailmankansalaisen kriteerit)? 

Lisäksi kielikylpyopetuksen tarjontaa käsiteltäessä ei voida ohittaa maamme vähemmis-
töihin liittyviä ongelmia: 

− Miksi ruotsinkieli on maassamme säilyttämisen arvoinen? 
− Mikä uhkaa ruotsinkieltä maassamme? 
− Mikä merkitys ko. kielen häviämisellä olisi maallemme? 

Tutkimusongelmien rinnalle voidaan asettaa myös perustellusti seuraavat hypoteesit, jot-
ka ovat muodostuneet tämän tutkimuksen lukujen kolme, neljä ja viisi kirjoittamisproses-
sin lopputuloksena: 

− Hypoteesi 1: Ruotsinkieli ja suomenruotsalaisuus ovat selkeä osa suomalaisuutta. 
Ruotsin kielen häviäminen murentaisi olemassaolomme ja hyvinvointimme kannalta 
tärkeää kansallista identiteettiämme ja kulttuuriamme. 

− Hypoteesi 2: Kielikylvyn avulla voimme kasvattaa monikielisiä (kielitaitoisia) maail-
mankansalaisia, jotka omaavat koulutuksellista relevanssia. 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään tutkimuksen keskeisiä käsitteitä kansallisen olemas-
saolon viitekehyksestä. Luvun tarkoituksena on selvittää, miten kansallisen ajattelutradi-
tiomme (ts. identiteettimme), kaksikielisyyden sekä eurokulttuurin kehittymisen voidaan 
ajatella olevan osa ruotsinkielisen kielikylpyopetuksen oikeutusta. Analyysin avulla pys-
tytään vastaamaan miksi -kysymykseen sekä ymmärtämään yksilön kasvun näkökulmasta 
merkittävien käsitteiden – identiteetti, minuus ja persoona – välistä eroa (vrt. luku Osan 1 
aluksi; kasvatuksen totaliteettiluonne Suortti 1981, 13 - 21). Kulttuurinen analyysi, osana 
didaktista kokonaiskuvaa on perusteltua, jolloin kulttuurinen ja yhteiskunnallinen aspekti 
kytkeytyvät osaksi didaktista perusajattelua. 

5.1  Kulttuuri-sanan määrittelyä sen yhteiskunnallisesta sekä 
yksilöllisestä näkökulmasta 

Kulttuuri-sana on kasvatus-sanan tavoin merkitykseltään rikas (ks. Liikanen 1998, 137 - 
139). Se on kärsinyt ajoittain jopa inflaatiosta runsaan käytön vuoksi. Kun kysymme ih-
misiltä, mitä he käsittävät sanalla kulttuuri ja mitä kulttuuri pitää heidän mielestään sisäl-
lään, tavallisimmat vastaukset liikkuvat tieteen, taiteen ja ihmisten toimintojen kuten ruo-
kailun tai pukeutumisen ja muiden konkreettisten ilmentymien parissa (vrt. Alitolppa-
Niitamo 1994, 18; Kankaansyrjä & Nyman 1998, 19 - 20). Vaikka kulttuuri on merkityk-
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seltään syvällisempi, ei kyseisten elementtien merkitystä voida vähätellä, sillä esimerkik-
si kansalliset tieteet sekä taiteet ovat osaltaan luoneet vahvasti kuvaa tietystä kansallisuu-
desta, kuten suomalaisuudesta (Liikanen 1998, 140; vrt. luku 5.2.3). Edellä esitetyt tekijät 
ovat myös opetuksen kulttuurisen kontekstuaalisuuden huomioinnin kannalta merkittäviä. 
Tähän palataan tässä tutkimuksessa jatkossa tarkemmin.  

Sanakirjan mukaan kulttuuri tarkoittaa jalostamista ja sivistämistä71. Kasvatustieteen 
käsitteistössä (Hirsjärvi 1983, 98) kulttuuri määritellään monimerkitykselliseksi termiksi. 
Kulttuuri on tiettynä aikana tietyn yhteisön jäsenille opittujen käyttäytymiskaavojen ja -
piirteiden sekä näistä muodostuneiden tuotteiden integroitunut kokonaisuus. Kulttuuri 
siirtyy yhteisössä vain tiedonvälityksen ja oppimisen avulla. Kulttuuri ei periydy yksilöltä 
toiselle biologisesti, vaan se on sosiaalisen toiminnan tulosta. Näin kasvatuksella on 
oleellinen merkitys kulttuurin siirtymisessä ja kehittymisessä.1 ja 2 

Norbert Elias (1978) katsoo, että kulttuuri-sanaa ryhdyttiin käyttämään ensimmäisenä 
ranskan ja englannin kielissä noin 1700-luvun lopulta alkaen. Kulttuurin rinnalla käytetty 
sana sivilisaatio merkitsi inhimillisen kehityksen edistyksellistä suuntaa. Sivilisaation 
katsottiin johtavan järjestykseen ja ihmisen ”jalostumiseen”, irtautumaan barbaarisuudes-
ta. Näin sivilisaatio ja kulttuuri sanat ilmaisivat ranskassa ja englannissa ihmiseksi kas-
vamisen yleistä prosessia. Saksan kielessä sanat olivat puolestaan toistensa vastakohtia. 
Sivilisaatio, negatiivisella lisämerkityksellä, yhdistettiin kohteliaisuuteen sekä hienoihin 
ja kehittyviin tapoihin. Kulttuuri, positiiviseen konnotaatioon yhdistettynä, merkitsi 
enemmän ihmisen luovuutta ja yksilöllisyyttä ilmentäviä henkisiä, taiteellisia ja intellek-
tuelleja tuotteita. (Thompson 1990, 124 - 125; ks. myös Liikanen 1998, 137 - 138.)3 
Thompson (1990, 126) luonnehtiikin saksalaisten filosofien ja historioitsijoiden, kuten 
Herderin, käyttämää kulttuurin määritelmää, jossa tietyt saavutukset asetetaan toisten 
saavutusten yläpuolelle, kulttuurin klassiseksi määritelmäksi. Määritelmän kannalta on 
myös oleellista kulttuurin kumuloituvuus: 

”Culture is the process of developing and ennobiling the human faculties, a process 
faciliated by the assimilation of works of scholarship and art and linked to the pro-
gressive character of the modern era.” (emt.) 

Alitolppa-Niitamo (1994, 19 - 20) määrittelee kulttuurin seuraavasti: Kulttuuria ovat 
vaatteet, joita pidämme, rakennukset, joita rakennamme, työkalut ja apuvälineet, joita 
käytämme elämää ja työtämme helpottaaksemme sekä ruoka, jota syömme ja valmis-
tamme tietyllä tavalla. Kulttuuria ovat asenteet, uskomukset ja ajattelun konstruktiot, 
joita omaamme syntymästä, kuolemasta, elämästä, avioliitosta sekä naisen ja miehen roo-
leista, luonnosta ja maailmankaikkeudesta. Kulttuuriin kuuluvat myös kieli ja ne käsite-
järjestelmät, joiden avulla ajattelemme ja ilmaisemme itseämme. Kulttuuri, johon olem-
me sattumalta syntyneet, ja jossa elämme, määrittää meille, mikä on sopivaa ja hyvää 
käytöstä, mikä on oikein ja väärin. Kulttuurillemme sopivat toimintastrategiat olemme 
omaksuneet seuraamalla ympäristöämme. Nämä eri tilanteiden ”oikeat” toimintamallit 
tietyssä ympäristössä ja vallitsevissa olosuhteissa ovat muodostuneet pitkien aikojen ku-
luessa. (vrt. Schein 1987; Thompson 1990, 126.)4 

                                                           
71 ”Kulttuuri (lat.) viljely, puhtaaksiviljely, henkinen viljely, jalostus, hienostaminen, sivistys” (Tietojätti 1991, 
769). 



 92

Alitolppa-Niitamon yksinkertaisen, tosin jäsentymättömän kulttuurimäärittelyn perus-
teella voidaan todeta, että kulttuurin ainekset tai piirteet sisältävät lähes aina jonkin funk-
tion. Funktio kuvaa kulttuuripiirteen tehtävää yksilön tarpeiden täyttäjänä. Lisäksi kult-
tuuripiirteistä voidaan erottaa merkityksellisyyden kokemisen ulottuvuus. Kulttuuripiir-
teen sosiaalinen merkitys72 sisältyy piirteeseen kohdistettuihin odotuksiin ja sääntöihin. 
(Allardt 1987, 79.) Kulttuuria voidaan tarkastella siten joko sosiaalisena tai yksilöllisenä 
merkitysjärjestelmänä. Yhteisöllisessä aspektissa korostuvat kaikille yhteiskunnan jäse-
nille kollektiivinen, kontrolloitu arvojen, normien sekä merkitysten systeemi. Tällä taval-
la selitettäessä kulttuuri ymmärretään opittuna, ei perittynä, kollektiivisena järjestelmänä, 
jossa jokainen kuitenkin luo omat tulkintansa sekä merkitysjärjestelmänsä. Tarkasteltaes-
sa kulttuuria yksilön kannalta, se selitetään symbolien sekä merkitysten oppimisprosessi-
na. Oppimisprosessin taustavaikuttimena toimivat jokaisen aiemmat kokemukset, tiedot 
ja käsitykset, toisin sanoen esiymmärrys. Yksilö antaa symboleille merkityksiä, jotka 
ohjaavat tulkintoja. Tulkinnat ohjaavat uusia kokemuksia, jotka vastaavasti antavat uusia 
sisältöjä merkitykseen. Tulkinta-merkitys -prosessi on syvästi yksilöllinen kokemus. 
(Hofstede 1980, 13 - 28.)73 

Millainen on sosiaalisen ja yksilöllisen kulttuurikäsityksen merkitys nyt ja tulevaisuu-
dessa? Allardt (1987, 57) toteaa, että sosiologiassa kulttuuri-käsitteen käyttämisessä on 
pyritty objektiivisuuteen ja siihen, ettei sitä arvoteta. Kaikilla yhteiskunnilla ja ryhmitty-
millä katsotaan olevan kulttuuria. Allardtin (1987) esittämää kulttuurin määrittelyn sosi-
aalista ja individuaalista dilemmaa5 voidaan tarkentaa Sarmelan (1996) kulttuuri-
näkemyksellä, jonka mukaan perinteiset, lokaaliset ja kollektiivisen ryhmän yhteiseen 
historiaan perustuvat kulttuurin määritelmät ovat epäpäteviä selittämään privatisoituvan 
esimodernin yhteiskunnan rakenteita. Nykykulttuurin määritelmät, erityisesti ne, joiden 
kohdalla puhutaan niin sanotusta subjektivismista, käsittelevät ihmistä yksilöllisenä oman 
maailman tuottajana ja tulkitsijana. Määritelmät jättävät ulkopuolelleen kulttuurisesti 
muodostuneet etniset ryhmät sekä yhteiskuntaluokat. Subjektivistisen suunnan edustajat 
pyrkivät määritelmissään seuraamaan trendejä. Subjektivismiin liittyvät urbaanit city-
ihmiset, erilaiset kulutustyylit jalostettuna anglo-amerikkalaisella korkeammalla merki-
tyksellä sekä keho-tulkinnat eli niin sanotut ego-ihmiset, jotka kokevat kulttuuriin kehon-
sa välityksellä. Subjektivistien kulttuuri on Sarmelaa (1996) lainaten: 

”yhä enemmän yksilöllistä, subjektiivista, autonomisen hengen itsetulkintaa, itsere-
flektointia, oman olemassaolon julkista näyttämistä, performansseja. Näin olisi ol-
lut menneisyydessäkin ja nykyisin yhteisöllisyys on enintään jotain yhteisiä valtiol-
lisia symboleita, mutta todelliset ihmisen identiteettiä luovat siteet ovat subjektiivi-
sia, samaistumista intressiryhmiin ja osakulttuureihin”. (Sarmela 1996, 18 - 19.)  

Kirkinen (1996, 52) toteaa, että maassamme on ajauduttu viime vuosikymmeninä van-
hanaikaisen keskityspolitiikan suuntaan. Sarmelan (1996, 22) mielestä tämä valtion har-
joittama kulttuurivalta on johtanut yhteisöllisyyden häviämiseen. Hänen (emt.) mukaansa 
tästä on vastaavasti seurannut usko teknokulttuurin utopiaan. Internet- ja henkilökohtai-
sen tietotekniikan on katsottu uusintavan ihmisten välisen kanssakäymisen valtiokulttuu-
                                                           
72 Tiettyjen kulttuuripiirteiden sosiaalisen merkityksen määrittävät viimekädessä yksilöt itsessään, kun arvo-
tamme toimintojen merkityksellisyyttä suhteessa aiemmin kokemiimme tapahtumiin.  
73 Yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tulkintaprosesseja voidaan lähestyä Nissilän (1998, 28) mukaan retrospektion 
(taaksepäin katsomisen), introspektion (itsehavainnon) sekä reflektion avulla. 
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rista yli rajojen yltävään uuteen yhteisölliseen kulttuuriin. Sarmela (emt.) ei pidä asetel-
maa kuitenkaan kovinkaan uskottavana ja ironisoi toteamalla:  

”Mediakansalaisen ei tarvitse alistua keskitetyn valtion harjoittamaan kulttuurival-
taan. Tietotekniikka pelastaa ihmisyyden, tai lähimmäisyyden, jota yhteiskunnan 
privatisoituminen on uhannut, ja poistaa menneisyyden ongelmat. Kehitysuskon es-
katologia uusintaa loputtomasti itseään.” 

Kun tarkastellaan kulttuurintutkimusta Sarmelan esittämien ajatusten jälkeen (esimerkiksi 
Hall 1999; Hokkanen 2002; ks. myös Räsänen 2002b, 101; Reijonen 2002, 27 - 28), on 
yksilöllisyyden illuusio todellisuutta. Hokkasen (2002, 66) mukaan ihmisen ei enää tar-
vitse hävetä ”epätasapainoista” trendi-identiteettiään, tai hybridi-identiteettiään, kuten 
hän (emt. 64) itse asian määrittelee. Muuntuva identiteetti on tämän päivän trendi. Sosi-
aalisten maailmojen liike ja moninaisuus myöhäismodernin aikakaudellamme ovat johta-
neet pirstaloituneisiin ”liikkuvan juhlan” identiteetteihin. Identiteetit eivät ole pysyvä 
vaan ne ovat aina keskeneräisyydessään muutoksenalaisia. (Hall 1999, 21 - 23.) Tör-
määmme ontologiseen ongelmaan ja kasvatuksen merkityksen ymmärtämiseen. Painot-
tuuko yhteisön ja yksilön elämässä sokea eksistentialismi vai kulturalismi (ks. luku 6 
tässä tutkimuksessa)? Mikä on opettajan osuus ja mahdollisuus tässä prosessissa (ks. 
Skinnari 2003)? Vallitsevassa, individualismia suosivassa, todellisuudessa Peabodyn 
(1985: ks. Kaikkonen 1994, 65) esittämä kritiikki siitä, miten kansallisen kulttuurin kaut-
ta tehdyt tulkintayritykset ovat selitysvoimaisia yksilöitten välisiä kulttuurieroja analysoi-
taessa (vrt. Hofstede 1980 edellä) on Sarmelan (1996) esittämien näkemysten valossa 
kohdallaan. Pelkkien kansallisten tunnuspiirteiden tunnistaminen, tiedostaminen ja ku-
vaaminen eivät riitä, sillä tarvitaan myös toimintaprosessien tulkintaa ihmisen käyttäyty-
misen ymmärtämisen lisäämiseksi. Toisaalta kansallisen tason analyysit ovat perustana 
yhteisöllisen ja yksilöllisen toiminnan, ajattelu sekä suhtautumistapojen ymmärtämises-
sä.6 

Kulttuurikäsityksen murentaminen ja metakulttuurin myötä mukana tulleet hyötyä ja 
tehokkuutta korostavat ilmiöt (ks. Sarmela 1996, 18), ovat osuvia termejä kuvaamaan 
nyky-yhteiskuntaa7. Koulutukseen suhteutettuna tämä näkyy koulutuspoliittisessa toi-
minnassamme, jossa pyritään luomaan esimerkiksi yleiseurooppalaisia koulutuksen tasoa 
kuvaavia indikaattoreita (ks. esim. Laaksola 2002) ja kehittämään koulutuksen laadun 
arviointia, joka näyttänee johtavan jo nyt hyvien ja huonojen koulujen tai koulutusaluei-
den paremmuuslistojen esittämiseen.74 Myös vieraiden kielten opetuksen kysynnän ja 
tarjonnan taustalla vaikuttavat tietyt yksilöllistä hyötyä painottavat instrumentaaliset ar-
vot (ks. esimerkiksi Julkunen & Borzova 1997, 48, 50; Nikki 1992, 67 - 71; Kantelinen 
1995, 104; Laine 1987, 28; 1977, 8).8 ja 9 

Yhteenveto. Kulttuurille on löydettävissä kolmisensataa perusteiltaan identtistä määri-
telmää, joiden yhtäläisyyksiä on mm. Vermeersch (1977) analysoinut (Saressalo 1996, 50 
- 51). Kulttuuriteoriat ovat kuitenkin sidoksissa aikaan ja paikkaan, ajan yhteiskunnalli-
seen tilanteeseen ja ideologiseen näkemykseen (Siikala 1996). Sarmela (1996, 17) katsoo, 
että perinteiset kulttuurin määritelmät, joissa kulttuuri käsitetään kollektiiviseksi, ryhmän 
                                                           
74 Rauste-von Wright ja von Wright (1994, 149) kritisoivatkin tämäntyyppisiä tutkimuksia. Heidän mielestään 
niiden perusta on behavioristisessa oppimisteknologisessa ajattelussa, jossa uskotaan tiettyjen suoritusten vertai-
luun ja yleistettävyyteen. Kuitenkaan näissä ei huomioida koulutusjärjestelmien erilaisia kasvatustraditioita ja 
sen perustalta johdettuja kulttuurisesti erilaisia tavoitteita. (emt.) 
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yhteisen historian muodostamaksi arvojen ja uskomusten merkitysjärjestelmäksi, ovat 
lähinnä hienoja kielellisiä keksintöjä, jotka pelastavat kulttuurin käsitteen mutta eivät 
kuitenkaan toimi muuttuvassa yhteiskunnassa. (emt.) Toisaalta ”vanhanaikaiset” kulttuu-
ri-määritelmät tarjoavat virikkeitä uusien ongelmien ratkaisemiseksi. Tutkimuskohteen 
sisäistäminen helpottaa tutkijaa ymmärtämään aiemmin esiintyneiden ja toisenlaisten 
kulttuurien ilmiöitä ja siten suhteuttamaan aiemmat havainnot oman kysymyksenasette-
lun ja pohdinnan elementeiksi. (Siikala 1996, 142 - 143.)  

Kulttuurimääritelmien moninaisuuden sekä samankaltaisuuden vuoksi tässä tutkimuk-
sessa on valittu huolellisemman tarkastelun kohteeksi Scheinin (1987) selkeä ja kattava 
näkemys kulttuuri-termin merkityksestä. Scheinin teoreettisen resurssin selitysvoimai-
suuden hyvyyttä tai heikkoutta arvioitaessa on muistettava se, ettei tutkimuksen tarkoi-
tuksena ole muodostaa tyhjentävää kulttuuri-käsityksen määritelmää, vaan loogisesti ete-
nevä kuvaus, joka tukee omalta osaltaan työn kokonaispyrkimystä, kielikylpyopetuksen 
didaktisen ilmiön jäsentämistä. Lisäksi Schein (1987) esittää kielikylpyopetuksen näkö-
kulmasta selkeästi oleellisen ”olemassaolon jatkumisen käsityksen”, eli kuinka jokin yh-
teisö tai organismi säilyttää olemassaolonsa ja jatkuvuutensa laajassa sekä dynaamisessa 
kulttuurisessa kokonaisuudessa. Tämä on kansallisesta näkökulmasta katsottuna erittäin 
merkittävä tekijä ruotsin kielen kielikylpyopetuksen tarjontaa analysoitaessa. Oganisaa-
tioiden syntyä, olemassaoloa sekä kokonaisuuteen sopeutumista käsittelevä kulttuurikäsi-
tys selittää erityisesti vieraaseen kulttuurin sopeutumista. Tätähän esimerkiksi kielikylpy-
opetuksessa tai vieraskielisessä opetuksessa prosessin oletetaan keskeisellä tavalla olevan 
(ks. esimerkiksi Huttunen 1998). 

5.1.1  Edgar H. Scheinin kulttuurikäsitys kansallisen kulttuuri-
identiteetin taustakäsityksenä 

Kulttuurin ilmentymisen problematiikkaa selvittäessään Scheinin (1987) esittää mielen-
kiintoisia kannanottoja termin merkityksestä. Sanaa kulttuuri voidaan soveltaa kaikkiin 
sosiaalisiin yksikköihin niiden koosta riippumatta11. Kulttuuri-sanan käytölle sen eri kon-
teksteissa ihmisen maailman kuvaajana Schein (1987, 26) asettaa vain yhden ehdon: kun-
han yksiköllä on ollut vain edellytys oppia ja vakiinnuttaa omat perusolettamuksena, siis 
näkemys itsestään ja ympäristöstään. 

Kulttuurilla tulisi tarkoittaa perusoletusten sekä uskomusten kaikkein perimmäisintä ja 
tiedostamattominta tasoa, jonka kuitenkin jokainen organisaation tai yhteisön jäsen on 
omaksunut ja toimii sen antamalla perusluonteisella ja itsestään selvällä tavalla (Schein 
1987, 24). Tämä kulttuurin syvin taso ei ole sama kuin artefaktit eli ihmiskäden luomuk-
set75. Ihmisen valmistamat tuotteet edustavat kulttuurin pintatason ilmiöitä, eivät sen pe-
rusolemusta.12 Kulttuuri tulisi ymmärtää jonkin stabiloituneen sekä itsenäiseksi määritel-
lyn yksikön piirteenä (emt. 25). Lause voidaan konkretisoida tilanteella, jossa jollain ih-
misryhmällä on riittävän suuri määrä vaikuttavia yhteisiä kokemuksia, jotka ovat muo-
dostuneet ryhmän sisäisten ja ulkoisten ongelmien ratkaisuissa. Kokemusten voidaan 

                                                           
75 Toisaalta artefaktisen todellisuuden voidaan ajatella olevan heijaste yhteiskunnassa vallitsevan perusoletuksen 
henkisestä tasosta. 
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olettaa muokanneen ryhmän käsityksiä ympäröivästä maailmasta ja heidän paikastaan 
siinä. Yhteisesti koetut ongelmanratkaisut ja niistä muodostuneet näkemykset eivät sinän-
sä ole vielä riittäviä saavuttaakseen kulttuurin perusolettamusten tason. Tarvitaan pitkäl-
listä toimintaa näkemysten parissa eli ryhmän yhteistä historiaa. Vasta pitkään voimassa 
olleet näkemykset vaikuttavat yksilön tiedostomattomaan toimintaan. Schein (1987, 27) 
haluaa kuitenkin täsmentää määritelmäänsä huomioimalla ulkoisen ympäristön vaikutuk-
sen mahdolliselle tietoiselle toiminnalle, jolloin käyttäytymisen säännönmukaisuudet 
saattavat johtua yhtälailla ulkoisen ympäristön kuin kulttuurin vaikutuksesta. Tämän 
vuoksi ulkoista ympäristöä ei saa pitää kulttuurin määrittelyn ensisijaisena lähtökohtana. 

Kulttuuri-käsityksen sisältö: artefaktit, arvot ja perusoletukset. Scheinin (1987, 31 - 
38) jakaa, käsitteen määrittelyä selventääkseen, kulttuurin kolmeen tasoon. Perusoletuk-
set13 ovat kulttuurin ydin. Arvot ja käyttäytymistavat ovat perusolemuksen ilmentymiä14. 
Pinnallisimmalla tasolla ovat kaikki konkreettinen, kulttuurin näkyvä aines, kuten taide, 
teknologia, kieli ja havaittava käyttäytyminen ja esineet, jotka hän nimeää artefakteiksi ja 
luomuksiksi. Vaikka pinnallinen taso on näkyvä ja kosketeltavissa oleva, se ei ole aina 
kuitenkaan tulkittavissa.  

Nissilän (1998, 27) mielestä kolmannen eli perusoletusten tason hallintaa edellytetään 
juuri kielten opettajilta sekä kielen ja kulttuurin asiantuntijoilta. Tavallisimmin kouluope-
tuksessa lapsi kykenee ja oppii tunnistamaan toisen tason elementit eli kohdekulttuurille 
ominaiset käyttäytymistavat ja toimimaan näiden ehdoilla (emt.; ks. Rahkola 1999, 95 - 
98). Tämä yhdistää oppilaan ajatusmaailmassa kielen ja kulttuurin sekä kielen ja käyttäy-
tymisen. Kombinaation vaarana ovat kuitenkin virheelliset päätelmät vieraalle kulttuurille 
ominaisista piirteistä, jotka on muodostettu äidinkielisestä kulttuurista käsin. Keskeiseksi 
ongelmaksi muodostuu se, miten lapsi saadaan ymmärtämään ilmiöiden taustalla olevat 
mentaaliset prosessit, jotka ovat sidoksissa aina yksilön maailmankuvaan. Manninen 
(1977, 19) toteaakin, että tutkittaessa jonkin spesifin kulttuurilajin, kuten taiteen, olemus-
ta sellaisenaan, sen merkitys voidaan nähdä vain kulttuurisena rikkautena. Kun pyritään 
muodostamaan tietyn kulttuurilajin yhteyttä maailmankuvan muotoutumiseen, tarvitaan 
tietoa kulttuurilajin ominaispiirteistä sekä sen omaksumiseen perustuvista toimintatavois-
ta. Tällöin koulumaailmassa kohdataan kulttuuristen konstituenttien historiallisen koko-
naisuuden sekä prosessuaalisuuden ymmärtämisen problematiikka, jonka merkitys olisi 
ymmärrettävä esimerkiksi opetussuunnitelman laadinnassa (vrt. Suortti 1981).  

Edellä esitetty problematiikka ei kosketa kielikylpyopetusta vaan vieraskielistä opetus-
ta ja vain, jos opetuksen tavoitteena on kohdekielen kulttuurin opetus. Kun opetus tapah-
tuu alueella puhutun vähemmistökielen avulla, kuten kielikylvyn perusperiaatteissa olete-
taan, olemassa oleva kulttuuri ympäröi tällöin jo oppilaita. Kyse on tällöin siitä, kuinka 
ympäröivät yhteisölliset prosessit osataan hyödyntää osaksi opetuksen sisältöjä.76 

5.1.2  Kulttuurien synty ja yhteisöjen olemassaolon jatkuminen 

Olemme eläneet jo reilun kymmenen vuoden ajan Euroopan yhdentymisen ja laajentumi-
sen aikaa. Kuten jo aiemmin todettiin, on yhdentymisen ja globalisoitumisen prosessi 
                                                           
76 Luvussa kaksi, kielen problematiikkaa määriteltäessä todettiinkin kielen olevan vain kieltä, jonka avulla kult-
tuurisia prosesseja käsitellään ja muodostetaan paremmin ymmärrettäviksi. 
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koettu myös yhteisöllisyyden eli lokaalisten erityispiirteiden uhkana (ks. myös Piirainen 
1998, 4 - 5). Etniset vähemmistöt ja yksittäiset maakunnat ovat lähteneet voimallisesti 
tukemaan kulttuuristen erityispiirteittensä sekä historiansa säilymistä (vrt. Branch 1999). 
Haemme jatkuvasti vastausta Scheinin (1987) esittämään kysymykseen, mikä on tarkoi-
tuksemme tässä laajassa kokonaisuudessa. Kulttuurin muodostumisen ja kehittymisen 
ymmärtäminen tarjoaa perspektiiviä ensinnäkin oman pedagogisen järjestelmän tai ope-
tusmuodon eli koulun synnylle, sen kehittymiselle ja säilymiselle. Toiseksi kansainvälis-
tymisen myötä kielitaidon merkitys on korostunut ja arvioimme opiskeltavien kielten 
merkityksiä niiden tuottaman välittömän hyödyn näkökulmasta, emme kielen kulttuuri-
sesta merkityksestä. Ruotsin kielen, kielikylpyopetuksen keskeisenä kielenä, on pystyttävä 
perustelemaan olemassaolonsa laajassa koulujärjestelmän kokonaisuudessa. 

Schein (1987, 66 - 98) on pohtinut teoksessaan kulttuurien syntyä ja tullut johtopää-
tökseen, että kulttuurien muodostumisen perusta on johtajuudessa ja heidän yksilöllisten 
tarkoitusperiensä ja mielipiteidensä yhteisöllistymisessä. Tarkoitusperien ja tilannemäärit-
telyiden yleiseen tietoisuusasteeseen perustuen ne voidaan jaotella ulkoisiin ja sisäisiin 
tekijäryhmiin. Ulkoiset tekijät ovat johtajan tai ryhmän suorittamia ympäristön määritte-
lyjä sekä ryhmän selviytymisstrategioita ympäristössään. Ulkoiset tekijät ovat osa ryh-
män todellista ympäristöä ja ne eivät aina ole suoranaisesti ryhmän määriteltävissä. Ul-
koiset tekijät määräävät ryhmän olemassaolon perustarkoituksen. Kun ryhmän perustar-
koitus on tiedostettu, on ryhmän päätettävä, miten se ryhtyy toteuttamaan perustarkoitus-
taan. Ryhmän säilyminen edellyttää sisäistä eheyttä sekä ryhmän olemassaolon merkityk-
sen tiedostamista. Ryhmän toiminta-ajatukseen annettu vastaus määrittää Scheinin (emt. 
68 - 71) mukaan ryhmän perimmäisien näkemyksen omasta identiteetistään. Olemassa-
olonsa tarkoitusta ryhmä voi pohtia tehokkaasti Scheinin (emt) mielestä kysymyksellä 
”mikä on tehtävämme laajassa kokonaisuudessa”. Yhteisen olemassaolon tarkoituksen 
löytämisestä muodostuu ajan myötä ryhmän kulttuurin keskeinen osatekijä, joka määrit-
tää keinot päämäärien saavuttamiseksi. Kun ryhmän ulkoista sopeutumista voidaan pitää 
ryhmän synnyn sekä toiminnan ylläpidon prosesseina, voidaan sisäisen yhdentymisen 
prosesseja kutsua kaikessa yksinkertaisuudessaan kulttuuriksi.  

Scheinin esittämien ulkoisen sopeutumisen ja sisäisen yhdentymisen indeksien avul-
la16 voidaan tarkastella Euroopan Unionin kehittymistä ja sen merkitystä esimerkiksi vä-
hemmistökielten asemalle suomenkaltaisessa yhteiskunnassa.17 Unioni pyrkii jatkuvasti 
kehittämään yhteistä lainsäädäntöä ja määrittämään jäseneksi pääsemisen vaatimukset eli 
ryhmärajat. Yhteisen kielen ja käsiteluokkien muodostamisen kriteeri nostaa kielitaidon 
merkityksen keskeiseen asemaan etenkin pienten kansakuntien kohdalla. Hyödyn, tehok-
kuuden sekä menestymisen korostuminen alati kovenevassa talouskilpailussa johtaa eri 
kielten luokittamiseen hyödyllisiin ja vähemmän hyödyllisiin kieliin työ- ja talouselämäs-
sä. Valitessaan opiskeltavia vieraita kieliä lapsi ja vanhemmat joutuvat perustamaan kieli-
valintansa joko instrumentaalisiin tai integratiivisiin aspekteihin (vrt. nootti 8). Hyöty 
suhteutettuna eurooppalaiseen kontekstiin tuottaa kolme eniten tarvittua eurooppalaista 
kieltä: englanti, saksa, ranska, mikä ilmenee koulujen kielivalintojen tarjonnasta. (vrt. 
Laine & Parikka 1994; Saari 1998.) Maanlaajuisesti ajateltuna ruotsinkielinen kielikylpy-
opetus joutuu tähän malliin asetettuna heikkoon asemaan kouluopetuksen kielivalinnois-
sa. Ruotsinkielen heikkoa asemaa verrattuna muihin maassamme tarjolla oleviin vierai-
siin kieliin ei ainakaan auteta puheilla toisen kotimaisen kielen poistamisella pakollisista 
ylioppilaskirjoitusten aineista. Asemaa eivät tue myöskään Mustaparran ja Tellan (1999, 
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17 - 31) julkisuuteen antama kuva kielikylpyopetuksen luonteesta sekä tuloksista. Lisäksi 
maallemme tyypillinen muiden eurooppalaisten vahvempien valtioiden ihailu ja matki-
minen toimii tehokkaana jarruna olemassaolon tarkoituksen etsimiselle globaalissa kon-
tekstissa. 

5.1.3  Yhteenveto: tutkimuksen kulttuurikäsityksen määritteleminen 

Koulutusta ja kasvatusta arvioitaessa on huomioitava kulttuurisuuden olemus ja vaikutus 
niin kansallisella, yhteisöllisellä kuin yksilöllisellä tasolla. Tutkimuksen kulttuurikäsitys 
on kulttuuripedagogisen ajattelun alustava lähtökohta77. Scheinin (1987) kulttuuri-
näkemys muodostaa viitekehyksen lukujen (5.2 - 5.4) taustaksi, kuvaten prosesseja kan-
sallisemmalla tasolla. Tämä puolestaan auttaa hahmottamaan kysymystä, miksi maamme 
suomenkielisiä lapsia opetetaan ruotsin kielellä. Näkemys jättää kuitenkin varjoonsa kas-
vatuksellisesti merkittävän yhteisöllis-yksilöllisen ulottuvuuden, johon perehdytään tar-
kemmin luvussa kuusi.  

Tutkimuksen ensimmäisen osan kansallisuuspainotteisesta näkökulmasta katsottuna 
ensimmäisenä kulttuuriin liittyvänä perusoletuksena on: kansallinen on yhteisöllisyyden 
perusta. Kansallinen määrittää tietyt yhteiset tunnuspiirteet sekä yleistykset. Voimme 
puhua suomalaisuudesta, suomenruotsalaisuudesta, saamelaisuudesta tai esimerkiksi kai-
nuulaisuudesta, tiettynä yleistyksenä, jonka tiedämme sisältävän jotain ko. kulttuurille 
tunnusominaista. Lähestymme ymmärryksen tasoa, jota vaaditaan pohdittaessa, miksi 
maamme suomenkielisiä lapsia opetetaan ruotsin kielellä. Kaikkonen (1994, 65) esittää 
kuitenkin Peabodyyn (1985) sekä Raivolaan (1987, 49 - 53) viitaten kritiikkiä kansallista 
kulttuuriajattelua kohtaan. Peabodyn mielestä kansallisen kulttuurin kautta tehdyt yleis-
tykset eivät huomioi yhteiskunnallisten ilmiöiden ainutkertaisuutta ja kansallisen sisällä 
olevien yhteisöjen (nuoret, koti, koulu, vanhukset jne.) välisiä eroja, jotka voivat olla 
merkittävämpiä kuin eri kansakuntien väliset. Kaikkonen (1994, 65) toteaa kuitenkin, että 
kansallisen kulttuurin kautta muodostetut jaottelut auttavat ymmärtämään ja jäsentämään 
vierasta ilmiötä, mutta hän varoittaa samalla muodostettujen piirteiden liiallisesta yleis-
tämisestä.  

Toisena kulttuurikäsityksen perusoletuksena on, että ihmiset ovat toimijoita, jotka vai-
kuttavat kulttuurin syntyyn. Peabodyn (1985) esittämä kritiikki on merkittävää, koska 
saatamme helposti mieltää kansallisen jonkinlaiseksi kulttuurin ytimeksi tai huipentu-
maksi ja säätelijäksi. Kulttuuri on kuitenkin aikaan ja paikkaan sidoksissa oleva, eri taso-
ja omaava, elävä ja suhteellinen ilmiö, jota ohjaavat ihmisryhmien toiminnat (vrt. 
Thompson 1991, 126). Esimerkiksi sodat tai muut vastaavat kansalliset traumat johtavat 
tietyn ”ajan hengen”, toimintatapojen, yhteiskunnan rakenteen ja yhteisöllisyyden muo-
dostumiseen ja sitä kautta ihmisten tapaan toimia ja ajatella. Toisin sanoen ihmisten toi-
minta määrittää kansallisen kulttuurin käsitettä, josta johdetaan tietyt yleistykset, mutta 
vastavuoroisesti kansallisuus antaa oman leimansa ihmisten tapaan ajatella.  

Kolmantena perusoletuksena kulttuuri-sanan käytölle on, että yhteisö (koti, koulu, 
asuinlähiö jne.) on yksilöllisyyden ja yksilön toiminnan perusta ja toimintatapojen kes-

                                                           
77 Näkemys tarkentuu ”pedagogisemmaksi” tutkimuksen toisessa osassa. 
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keinen määrittäjä sekä muovaaja. Jokainen kulttuurin ilmentymän taso on vuorovaikut-
teisessa suhteessa ja määrittää toinen toisensa ominaisuuksia. Myös koulussa kansallinen, 
yhteisöllinen ja yksilöllinen kulttuuri ovat vuorovaikutteisessa suhteessa toisiinsa. Ope-
tuksen arvoperusta ja koulutukselle asetetut tavoitteet78 ovat johdettu yleisemmästä kan-
sallisesta perustasta ja ideologiasta (Räsänen 2002, 25; Goodson 2001; vrt Bruner 1963, 
73 - 80). Tämä laajempi, kansallista identiteettiä tukeva viitekehys on perustana yhteisö-
tason prosessien huomioinnille opetuksen suunnittelussa (ks. Atjonen 1993; myös Mietti-
nen 1993). Kun pohditaan oppimisen problematiikkaa yksilötasolla, niin esimerkiksi kult-
tuurihistoriallinen oppimiskäsitys (Vygotsky 1978; 1977) painottaa yksilön historiallisen 
kehityksen, ja tietyssä kulttuurisessa kontekstissa tapahtuvan vuorovaikutuksen, välittä-
vää merkitystä yksilön toiminta- ja ajatteluprosessien muovaajana suhteessa vallitsevaan 
kulttuuriin (ks. Myös Engeström 1983; Miettinen 1990; 1993).  

Ensimmäisen osan ruotsin kielen kielikylpyopetuksen tarjontaan liittyvä perusoletta-
mus siitä, ettei suomalaisesta ja suomenruotsalaisesta kulttuurista voida puhua erikseen, 
voi herättää vasta-argumentointia. Väitettä on kuitenkin tarkasteltava laajemmasta näkö-
kulmasta, eurooppalaisuuden ja globalisaation valossa. Sisäisesti suomalaisuus rakentuu 
useista eri alueellisista komponenteista (karjalaisuus, suomenruotsalaisuus, kainuulaisuus 
jne.) Kaikki omaavat jotain erityistä tavoissa, tottumuksissa, perinteissä, kenties mentali-
teeteissa. Kuitenkaan, jos tätä asetelmaa tarkastellaan suomalaisuuden valossa suhteessa 
muuhun, emme voi Ruuskaan (1998, 291 - 293) viitaten sulkea pois mitään näistä muo-
dostamalla ambivalentteja tai luonnottomia jaotteluita, kuten suomalaisuus vastaan suo-
menruotsalaisuus. Tematiikan käsittely on oleellista ensimmäisen osan tutkimusongelman 
ratkaisemiseksi. Tilanne on toinen, kun siirrytään yhteisölliselle ja yksilölliselle tasolle 
opetuksen tutkimisessa ja opetussuunnitelman laadinnassa. Tällöin merkittäviksi fakto-
reiksi muodostuvat maan alueelliset erot, jotka heijastuvat esimerkiksi luonnon moni-
muotoisuuden vaihteluun, elinkeinoelämän eroihin ja erilaisiin perinteisiin. Kuviolla kuu-
si voidaan selventää myös tämän problematiikan olemusta. 

Kulttuuripedagoginen kulttuurikäsitys – kulttuuri ja koulutus. Kulttuuri on sekä kol-
lektiivinen että yksilöllinen elementti. Tässä yhteydessä voidaankin yhtyä aiemmin esitet-
tyyn identiteetin subjektivismiin sekä keskeneräisyyteen liittyvään nykynäkemykseen. 
Uskommehan tänä päivänä suhteellisen laaja-alaisesti esimerkiksi elinikäiseen oppimi-
seen ja sitä kautta ihmisen mentaalisen muutos- tai muuntumiskykyynkin! Subjektiivi-
suuden ja individualismin korostamisessa on kuitenkin arvorelativismin vaara. Voidaan 
kysyä, kuinka moni ihminen osaa, uskaltaa ja tiedostaa tekojensa kulttuurisen ja tulevai-
suusorientoituneen merkityksen. Kuinka usein teot toteutetaan vain itsekkäitä tarkoitus-
periä ajatellen?  

Kaikkonen (1995) tarjoaa artikkelissaan hyvän käsitteellisen viitekehyksen kulttuurin 
ja koulutuksen väliselle yhteydelle sekä aiheen soveltamiselle opetuksen maailmaan (ks. 
myös Kaikkonen 1994). Tutkimusprojektinsa keskeisten tulosten kautta johdetun kulttuu-
rikäsityksen mukaan kulttuurisuutta on lähestyttävä sekä yhteiskuntateoreettisesta että 
toiminta- ja kommunikaatioteoreettisista aspekteista käsin. Yhteiskunnallinen perspek-
tiivi hakee siten selitystä kulttuurisuudelle yhteiskunnan sosiaalijärjestyksestä, mitä voi-
daan pitää kaiken toimintaamme raamittavana kehyksenä. Toiminta- ja kommunikaatio-

                                                           
78 Kuten tuntijaot sekä yhteiskunnan määrittämä merkitys esimerkiksi vieraiden kielten tai matemaattis-
luonnontieteellisen osaamisen tarpeista yhteiskunnan kehittymiseksi. 
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teoreettinen ulottuvuus puolestaan selittää ”psykologisoimalla” ihmisten välistä vuoro-
vaikutusta. Käsitteet ja merkitykset eivät ole Kaikkosen (1995, 165) mielestä vain kieleen 
liittyvää toimintaa vaan ne ovat laajemman semiotisaation tulosta. Esimerkiksi kulttuuri-
historiaa käsittelevät esitykset ovat pyrkineet jo vuosikymmeniä sitten tämän tematiikan 
selittämiseen. Puolimatka (2001, 381) toteaakin yhteisöllisyyden olevan yksilöllisyyden 
perusta. Näin tutkimuksen laaja-alaisuus, jossa pyritään ymmärtämään ensin kielellis-
sosiaalinen todellisuus sekä luomaan tämän jälkeen tälle kasvatuksellinen merkitys kas-
vatuspsykologisen sekä filosofisen arvioinnin avulla, on perusteltua. Ajatus ihmisestä 
”kulttuurisena olentona” luo merkittävän yhteyden ihmiskäsityksen merkityksen ymmär-
tämiseen ihmisten välisessä toiminnassa sekä ihmisen henkisen kasvun prosessissa (esi-
merkiksi Wilenius 1978, 13 - 14; ks. luku 6 tässä tutkimuksessa). 

Kaikkonen (1995) painottaa näkemyksessään oppilaiden monikulttuurisen maailman-
kuvan kehittämistä heidän omaan kokemustaustaansa perustuen. Maailmankuvan tema-
tiikkaa ja merkitystä opetuksen suunnittelussa käsitellään tarkemmin luvussa 8.5.3. Pe-
rusoletus tässä on kuitenkin Kaikkosesta poiketen kokonaisvaltainen ja ekspansiivinen79. 
Opetuksen kulttuuristruktuurin on edettävä ekspansiivisesti tutusta tuntemattomaan (tästä 
tarkemmin luvussa 11 tässä tutkimuksessa). Ihminen elää tietyssä realiteetissa, joka koos-
tuu materialistisesta todellisuudesta. Yhteisesti merkityksellisiksi koetuiksi elämän reali-
teeteiksi voidaan määrittää kaikki ne ympäristötekijät, joiden olemassaoloon emme pysty 
vaikuttamaan ratkaisevasti ainakaan yksittäisen ihmisen tasolla. Olemme sattuneet syn-
tymään tiettyyn maantieteelliseen paikkaan tietyssä historiallisessa ajassa, jossa tämä 
tietty todellisuus ohjaa ihmisten toiminnan ja ajattelun muodostumista ja kulttuurin kehit-
tymistä. Elinympäristömme, sen olemus, pysyvyys ja muutos ovat identiteettimme perus-
ta. Näin kaikille yhteisiä, paikallisesti merkittäviä realiteetteja ovat juuri siinä nimen-
omaisessa yhteisössä elämän toimintojen, arkipäivän sujuvuuden ja mielekkyyden kan-
nalta tärkeiksi koetut tekijät. Tämä todellisuus ohjaa toimintaamme ja sitä kautta ajatte-
lumme sekä arvostustemme kehittymistä.  

Ihmisen elämän realiteettitekijöihin sekä toiminnan ja ajattelun muodostumiseen liit-
tyvät käsitykset ja kokemukset elämästä ilmenevät seuraavilla elämänaloilla (vrt. Lönn-
qvist 1997, 57): 

a) ympäristö (rakennettu ja rakentamaton eli luonto) 
b) asuminen 
c) työ 
d) vapaa-aika ja perhe 
e) vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa 
f) perinteet 

Elämän realiteettitekijät ovat vuorovaikutuksellisessa yhteydessä toisiinsa. Tätä suhdetta 
on pyritty havainnollistamaan kuviossa seitsemän, jossa juuri ympäristön asettamat olo-
suhteet ovat perustana kaiken muun muodostumiselle lokaalisessa yhteiskunnassa. Pri-
maarirealiteetti ohjaa sekundaarirealiteettien olemuksen muodostumista. Nämä kaksi rea-
                                                           
79 Ekspansiivisuudella tarkoitetaan yksinkertaisuudessaan tiedollista siirtymää tutusta tuntemattomaan (ks. luku 
11 tässä tutkimuksessa). Opetuksen tarkoituksena ei ole tietomäärän lisääminen vaan lapsen tietoisuuden kehit-
täminen maailmankuvan kehittämisen näkökulmasta. Nykyinen tiedon kumulatiivisuutta painottava näkemys 
asettaa tiedon itsetarkoitukselliseen asemaan sen merkityksellisyyden painottamisen sijaan (vrt. luku 7 tässä 
tutkimuksessa). 
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liteetin tilaa ohjaavat toiminnan ja ajattelun kehittymistä, mitä perinteet ja ihmisten väli-
nen kanssakäyminen edustavat. Kokonaisuudessaan voimme puhua kulttuurin muodos-
tumisesta. (Kuvio 6.) Globalisaatio ja tieto- ja viestintätekniikan sekä talouden kehittymi-
nen, asettavat kuitenkin tulevaisuudessa lokaalille ympäristölle uuden merkityksen, ja 
siten uhkan lokaalisen kulttuurin säilymiselle. Pyrittäessä kulttuurin kokonaisvaltaiseen 
ymmärtämiseen, on vielä edellisten tekijöiden lisäksi huomioitava ihmisten käsitykset ja 
suhde ekologis-taloudelliseen sekä teknologiseen kehitykseen (Latomaa 1992, 16 - 22 ja 
197 - 205).18 

Kuvio 6. Elämän realiteettitekijöiden (primaari, sekundaari, tertiääri) välinen suhde lokaali-
sessa yhteisössä 

Opetuksessa on kyettävä muodostamaan ympäristö, joka mahdollistaa lapsen identifioi-
tumisen kulttuuriin (Rönnholm 1999, 22, 35 - 42). Koulun tasolla tämä kulttuurisuus 
merkitsee yksilölle tietoisuuden kehittymisen mahdollisuutta. Rauste-von Wrightiin ja 
von Wrightiin (1994, 67 - 71) viitaten tämä on konkreettisesti reflektiivisyyttä sekä oman 
että toisten toiminnan ymmärtämisessä.19 Skinnari (2003) painottaa näkemyksessään yk-
silön ajattelun ja itsetietoisuuden merkitystä kasvussa kohti tasapainoista ihmisyyttä. Pe-
rusproblematiikka kulminoituu yhteisöllisiin hyötypyrkimyksiin ja yksilön välineelliseen 
merkitykseen ihmisenä. Vastoin rakastavaa kasvatuksellista otetta nähdään koulutuksen 
merkitys kansallisen kilpailukyvyn ja tulevaisuuden turvaajana. (emt.)  

työ/ 
elinkeinot 

kieli 

ympäristö 

asuminen 

vapaa-aika 

vuorovaikutus

perinteet 

globalisaatio 

primaari taso = 

Sekundaari taso = 

Tertiäärinen taso =
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Opettajat toteuttavat kuitenkin koulutuksen hyötymoralismin hengessä laadukasta ope-
tusta kehittäen lapsia työelämän tarpeisiin. Sama tarve ohjaa myös opetussuunnitelmien 
laadintaa ja opetuksen toteuttamista. Kysyykö kukaan kuitenkaan, kuinka käy yhteisön 
henkisen tulevaisuuden? Seuraamalla keskustelua lasten ja nuorten psyykkisestä jaksami-
sesta emme voi olla kyseenalaistamatta nykyistä hyötymoralismin henkeä. (vrt. Wilenius 
2002, 9 - 14 ja 17 - 19). Koulutuksen pyrkimyksenä ei tulisi olla tiedollisesti ja taidollises-
ti (luovakaan) yksilö vaan oman itsenään toimiva psyykkisesti tasapainoinen ihminen. 
Ihmisen elämä kulminoituu viime kädessä oman olemassaolon ylläpitämiseen ja jatkami-
seen (ks. luku 9.4). Nykyään ihmisen elämän realiteetit (asuminen, ravinnonsaanti jne.) 
ovat suhteellisen itsestään selvällä perustalla. Meidän ei tarvitse kamppailla fyysisestä 
olemassaolostamme siinä määrin kuin se meille kuuluisi. Ihminen hakee tähän olemassa-
olonsa tyhjiöön täyttöä erilaisista kokemuksista ja elämyksistä. Ihminen kokee Sarmelan 
(1996) edellä esittämin sanoin kulttuurin kehotulkintojensa kautta. Tähän perustuen voi-
daan sanoa, että olemassaolon kamppailu on yhä enenevissä määrin psyykkisen olemas-
saolon kamppailua, jossa vain psyykkisesti vahvat pystyvät selviytymään elämässään. 
Fyysisen olemassaolon selvyydestä johtuen meidän tulisi suunnata energiaamme koulu-
tuksen järjestämisessä tasapainoisen psyykeen sekä henkisen kasvun turvaamiseen. Jos 
yksilön työssä jaksamisen perusta on työnkuvan ja toimintojen selkeyteen pyrkimisessä, 
eikä työn helppoudessa (Perttula 1999)80, miksi emme voisi tarjota lapsille samaa mah-
dollisuutta nykyisessä moniarvoisessa elämässä?20 

5.2  Suomalaisuus ja eurooppalainen identiteetti: kansallinen, 
kielellinen ja sosiaalinen identiteetti 

Kansallisten ryhmien identiteetin etsimisen tarve kasvaa, kun ryhmä kokee olonsa uha-
tuksi ja turvattomaksi (Allardt & Starck 1981, 55). Suomen liityttyä Euroopan Unionin 
jäseneksi muodostui identiteetin, ja ennen kaikkea kansallisen identiteetin käsitteestä, 
julkista keskustelua ylläpitävä keskeinen elementti. Valtioon perustuva identiteettikäsitys 
ei ollut enää sopiva eurooppalaiseen kontekstiin. Identiteetin problematiikkaa on lähdetty 
tämän jälkeen purkamaan esimerkiksi kulttuurikansan ajatukseen tukeutuen (Branch 
1999)81. Kulttuurikansanäkemystä on pidetty kuitenkin vain hyvänä yrityksenä ratkaista 
identiteettiproblematiikka. Esitetty asetelma johtaa uusiin, mutkikkaampiin ongelmiin, 
joita on esitelty tämä pääluvun alussa. (Ruuska 1998, 292 - 293.) Identiteettikeskustelun 
myötä myös ruotsinkielinen kielikylpyopetus ja ruotsin kieli ovat nousseet ajankohtaisik-
si kysymyksiksi (vrt. Tella & Mustaparta 1999).21 

Elämme Räsäsen (2002, 16) mukaan maailmassa, jossa valtioiden välisillä rajoilla ei 
ole enää entistä merkitystään. Globalisaation seurauksena maailmaa viime vuosina rajus-
tikin järisyttäneet tapahtumat ovat johtaneet koulun ja kasvatuksen tilanteeseen, joka 
edellyttää dialogia sekä oman maan etnisten ryhmien että koko maapallon kulttuuripiirien 
välille. Kansainvälisyyskysymyksestä muodostuu siten opettajan arvoperusteinen ongel-
                                                           
80 Tämä selkeyden kokemus perustuu Perttulan (1999) mukaan oman ihmiskäsityksen tiedostamiseen ja (intui-
tiiviseen) ymmärtämiseen. 
81 Idean perustana on ajatus, että identiteettimme säilyy, vaikka Suomea koskeviin päätöksiin ovat vaikuttamas-
sa myös monet muut Euroopan kansallisuudet. (Ruuska 1998, 291.) 
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ma, jossa opettajan on kyettävä ymmärtämään yhteiskunnan toimintojen sekä niihin vai-
kuttavien kulttuuristen tekijöiden merkitys sekä olemus opetus- ja kasvatustyölle ja toi-
mimaan myös käsitystensä perusteella. (emt.) 

Kasvattavan opetuksen totuttajana opettajaa on vaikea alistaa vallan välineeksi (vrt. 
myös Skinnari 2003). Opettajalta edellytetään kykyä kasvatustieteelliseen ajatteluun ja 
sitä kautta muodostetun henkilökohtaisen oppimiskäsityksen muodostamiseen. Tematiik-
ka on yksi keskeinen opettajuutta säätelevä faktori kasvatustieteessä sekä opettajan didak-
tisessa ajattelussa (vrt. Niemi 1987, 354). Räsänen (2002, 20) puhuukin Freireen viitaten 
transformatiivisesta pedagogiikasta. Globalisaatio asettaa opettajuuden tilanteeseen, jos-
sa edellytetään niin oman kulttuurisen (lokaalisen M.S.) kuin myös valtavirran tiedosta-
mista, valtarakenteiden hahmottamista, tiedon suhteellisuuden ymmärtämistä, kykyä 
muutokseen, empatiakykyä, taitoa nähdä asioita eri aspekteistaan sekä asioiden omakoh-
taista työstämistä. Kun nämä tekijät suhteutetaan esimerkiksi Skinnarin (2003) esittämään 
kasvattavan, pedagogisesti rakkaudellisen opetuksen viitekehykseen, on valittu pedago-
ginen linja perusteltua. 

Seuraavaksi selvennetään identiteetti-käsitteen merkitystä Ruuskan edellä esittämässä 
kontekstissa. Näin jatketaan aluksi esitetyn kysymyksen – miksi maamme suomenkielisiä 
lapsia opetetaan ruotsin kielellä – selventämistä. Ruuskan (1998) aiemmin esittämät kol-
me kysymystä toimivat erinomaisena apuvälineenä ruotsinkielisen kielikylvyn merkitystä 
etsittäessä. (ks. myös Byram 1998, 102 - 104 ja 108.) 

5.2.1  Identiteetti kulttuuritunteen perustana 

Hall (1999, 21 - 23) jakaa identiteetin teoreettisen rakenteen kehittymisen kolmeen vai-
heeseen: a) valistuksen subjektivismiin, b) sosiologiseen subjektivismiin sekä c) postmo-
derniin subjektivismiin.82 Sosiaalisten maailmojen liike on johtanut viimeisen määritel-
män aktualisoitumiseen. On katsottu, ettei ihminen omaa kiinteää ja pysyvää identiteettiä. 
Subjekti osaa ottaa käyttöön tarvittavia identiteettejä eri aikoina tilanteen edellyttämällä 
tavalla. (emt.; vrt. luku 5.1 edellä.)  

Kokemaamme tarvetta kuulua johonkin sosiaaliseen ryhmään voidaan ilmaista identi-
teetti-käsitteen avulla (Allardt & Starck 1981, 42). Identiteetin perusta on yksilön samais-
tumisessa valitsevaan ympäristöön (vrt. Rönnholm 1999, 119 - 120). Edellytyksenä on 
turvallisuuden tunteen kokeminen, mikä perustuu hyväksytyksi tulemisen eli ”normaali-
suuden” tunteen muodostumiselle. (Hokkanen 2002, 63.) Peltonen (1998, 20 - 21) määrit-
telee identiteetin dynaamiseksi kokemusten, rituaalien ja symbolien kautta ilmentyväksi 
samaistumiskokemukseksi. Peltonen (emt. 20 - 22) ei kuitenkaan puhuisi identiteetistä 
yksittäisenä ilmentymänä, vaan se on osa kolmitasoista rakennetta: identiteetti – kansalli-
set stereotypiat – mentaliteetit.22 Lisäksi identiteetti-käsiteestä voidaan muodostaa erilai-
sia identiteetin ilmentymistä kuvaavia termejä: sosiaalinen identiteetti, kielellinen identi-
teetti sekä kansallinen identiteetti.23 

                                                           
82 Ensimmäisessä näkemyksessä identiteetti nähdään yksilöiden yhtenäisyytenä, joka muodostuu järjestä, tietoi-
suudesta sekä toimintakyvykkyydestä. Tällöin identiteetin katsotaan olevan muuttumaton itseys. Sosiologisuutta 
painottava linja katsoo, ettei subjektin sisäinen ydin ole autonominen vaan riippuvainen ”merkityksellisistä 
muista”. Identiteetti muodostuu minän ja yhteiskunnan välisessä vuorovaikutuksessa. 
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Ihmisen käsitys oman ryhmänsä luonteesta on Liebkindin (1979) mukaan osa identi-
teettiä (Allardt & Starck 1981, 56). Scheinin (1987, 66) mukaan ryhmän identiteetti on 
yhteisten kokemusten ja oppimisen myötä muotoutunut uskomusten, arvojen, tunteiden 
sekä ajattelun kiinteä malli, jota ryhdytään vähitellen kutusumaan kulttuuriksi. Ruuskan 
(1998, 284) mukaan identiteetti tarkoittaa sekä ihmisissä ilmeneviä eroja että yhtäläi-
syyksiä. Näin ollen eri kansallisuuksilla on pyrkimys erottautua vieraista kansoista ja 
selittää samalla esimerkiksi suomalaisuus yhdeksi ja tasoittaa siten vallitsevia sisäisiä 
eroja. Ryhmä muodostaakin arvionsa itsestään suhteessa toisiin monin eri arvioinnin va-
riaatioin: Mitä muut ajattelevat meistä? Mitä muut ovat meidän mielestä? Millainen mui-
den antama arvio meistä on suhteessa heidän omaan käsitykseen itsestään? Mikä on mei-
dän oma arviomme muista verrattuna heidän itse itsestään määrittämäänsä arvioon? 
(Rönnholm 1999, 119 - 121.)24 

Kansainvälistymisen sekä liikkuvuuden lisääntymisen myötä ihmisten sosiaaliset kon-
taktit ovat monipuolistuneet. Ihmiset ovat alkaneet arvioimaan identiteettiään vertaile-
malla omaa alkuperäänsä ja ajatusmaailmaansa toisiin vastaaviin. Vertailun mahdollisuus 
on johtanut, kuten jo todettua, monien identiteettien järjestelmään. (Allardt & Starck 
1981, 50.) Kielikylpyopetuksen kohdalla onkin esitetty kannanottoja lasten kulttuuri- ja 
kieli-identiteetin kehittymisestä (ks. Lauren 2000, 83 - 84). Lisäksi jotkut tahot, kuten 
Suomalaisuuden seura, ovat esittäneet huolensa, että lapsista kasvatetaan ruotsalaisia. 
Kansallisen identiteetin näkökulmasta esitetyt kannanotot ovat turhia, sillä suomenruotsa-
laisuus on osa suomalaisuutta. Vastaavasti sosiaalisen tai kielellisen identiteetin kannalta 
on todennäköistä, että lapset omaksuvat sekä suomen- että ruotsinkielisen identiteetin. 
Toisaalta on todettu, että lapsista kasvaa kaksikulttuurisia, ja lapset säilyvät kulttuuriselta 
identiteetiltään suomenkielisinä (ks. Buss & Mård 1999, 12). Byram (1998, 107) muistut-
taa kuitenkin, että on täysin eri asia puhua kaksikulttuurisuudesta kuin sosiaalisesta iden-
titeetistä. Hänen (emt.) mukaansa yksilö voi identifioitua vain yhteen sosiaaliseen ryh-
mään, sen arvoihin, uskomuksiin ja käytäntöihin. Identiteetti on kuitenkin yksilöllinen 
kokemus, joka voi muuttua sukupolvien välillä esimerkiksi maastamuuton tai avioliiton 
kautta (emt.).25 

5.2.2  Stereotypiat osana identiteettiä ja ryhmään kuulumisen tunnetta 

Kun ihminen asetetaan vastatusten vieraan kulttuurin ja sen edustajien kanssa, voidaan 
yksilön sisällä tapahtuvaa prosessia kutsua Saressaloon (1996, 57) viitaten etniseksi ste-
reotyypittämiseksi83. Lamminmäki-Kärkkäinen (2002, 74, 78) toteaakin, että kun johon-
kin muodostuu kollektiivinen identiteetti, on sen väistämätön vastakohta toiseuden tai 
erilaisuuden huomaaminen. Etniselle stereotyypittämiselle on ominaista sen kaavoittunut 
ja yleistävä sosiaalinen luokittelu. Stereotyypittämisen taustalla vaikuttaa yksilön identi-
fioituminen tiettyyn ryhmään, tarve saada vastaus identiteettiä koskettaviin kysymyksiin: 
Kuka minä olen? Keihin minä kuulun? (Saressalo 1996, 57; ks. myös Peltonen 1998, 20 – 

                                                           
83 Tapahtumasarjalle on ominaista se, että yksilö joutuu arvioimaan vastapuolta sille ominaisten kulttuuristen 
symbolien avulla. Vieraan kulttuurin edustajan käyttäytymisestä erotellaan kyseistä kulttuuria eniten luonnehti-
via osia, jotka luokitellaan kuitenkin omaan symbolijärjestelmään tukeutuen. Prosessin kuluessa muodostetaan 
kulttuurien erilaisuuden mittaamisjärjestelmä, etninen stereotyypittäminen. (emt.) 
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22.)84 Kielikylpyopetuksen kannalta muodostuu yhdeksi mielenkiintoiseksi kysymyksek-
si se, miten opetus ja kaksi kieltä ovat yhteydessä lapsen kulttuurisen identiteetin kehit-
tymiseen.85 

Ihminen syntyy ilman kansallisia stereotypioita mutta omaksuu ne myöhemmin sosi-
aalisen syntymän välityksellä. Pyrimme erottautumaan vieraista kansallisuuksista erotta-
malla omat sosiaaliset ja kulttuuriset normit, määritelmät, arvot sekä tuntemukset toisten 
vastaavista käsityksistä. (Paasi 1998, 217, 221 - 222.)86 Paasi (1998, 217) näkee koulun 
osuuden stereotypioiden muodostumisessa merkittävänä. Oppiaineet, kuten historia, äi-
dinkieli, vieraat kielet sekä maantieto ovat keskeisiä lapsen kansallisen identiteetin, ja 
siten myös kansallisten stereotypioiden muodostumisessa. Lapselle määritellään keitä 
ovat ”toiset” ja ”me”87. Schein (1987, 42) puhuukin kulttuurien voimakkuudesta sekä eri 
malleista. Hän (emt.) toteaa, että kulttuureihin liittyy tietty ”vaatimuksellisuus”. Astues-
samme vieraan kulttuuriin piiriin koemme voimakkaasti eteen avautuvan uuden kulttuu-
riin kaikkine ilmenemismuotoineen, artefakteineen. Kun toimimme vieraan kulttuurin 
edustajien kanssa, aistimme heidän erilaisuuden suhteessa itseemme. Ihmiset vieraassa 
kulttuurissa toimivat88 tietyllä tavalla. Kun tarkastelemme tätä toimintaa lähemmin, huo-
maamme, että ihmisten erilaiset toiminnot johtuvat muustakin kuin heidän persoonalli-
suuden piirteistään.89 

Koulut joutuvat haasteeseen kulttuuriopetuksessa. Oppimateriaalin ja ennen kaikkea 
opettajan vastuu kohdekulttuurin esittämisessä on merkittävä.90 Opetus suodattuu opetta-
jan toiminnan ja maailmankuvan välityksellä (Lerkkanen 1993, 13).27 Mitä ja millä taval-
la oppilaille esitetään kohdekulttuurista? Onko kulttuuriopetus kohdekielen maalle omi-
naisten ruokien, rakennusten sekä kansallispukuisten ihmisten esilletuontia vai kohdekie-
lelle ominaisten käyttäytymispiirteiden ja tapojen esittämistä? Tällaisia voivat olla esi-
merkiksi verbaali ja nonverbaali viestintä – perhehierarkia, miehen ja naisen asema yh-
teiskunnassa, sovinnainen ja epäsovinnainen käyttäytyminen, kykyä aistia kielen ja kon-
tekstin perusteella viha, ilo, huumori jne. (vrt. Salo-Lee 1996, 6 - 71). Räsänen (2002a, 

                                                           
84 Esimerkiksi Laineen ja Pihkon (1994) tutkimuksen eräs ulottuvuus osoitti, että belgialaiset ja suomalaiset 
nuoret kokivat maansa enemmistökielen edustajien yleisen arvostuksen korkeammaksi vähemmistöihin verrat-
tuna. Samalla kuitenkin vähemmistökielen edustajat arvostivat oman ryhmänsä enemmistön yläpuolelle. (emt.) 
85 Tong (1997/2002) toteaa maahanmuuttajanuorten identiteetin kehittymistä käsittelevässä artikkelissaan viita-
ten Schumannin (1976 ja 1986) ja Fishmanin (1972) tutkimustuloksiin, että yksilön tai ryhmän kielen käyttöä 
sekä kykyä ja halua käyttää kieltä erilaisissa tilanteissa voidaan pitää akkulturaation mittarina. Näin nootissa 25 
esitetty ilmiö kielikylpylasten kielellisen identiteetin kriisistä soveltuu tämän viitekehyksen kautta tarkastelta-
vaksi. 
86 Vähemmistöryhmien sorto ja arvostelu on ollut kautta aikojen helppoa. Stereotypioiden muodostumien perus-
tana on ollut malli, jossa yksilön on tarvinnut vain erottautua jonkin ominaisuutensa, esimerkiksi kielen, rodun 
tai ideologian perusteella ryhmästä ulkopuoliseksi, paremmaksi ihmiseksi. (Apo 1998, Alapuro 1998, Alasuuta-
ri 1998, Liikanen 1998, Paasi 1998, Peltonen 1998.) 
87 Tässä kohtaamme tiedon kasvattavan voiman ja sitä kautta koulun poliittis-pedagogisen vaikuttavuuden (ks. 
luvut kuusi ja seitsemän tässä tutkimuksessa). 
88 Ja käsittävät asioita omasta viitekehyksestään. 
89 Ensinnäkin havaitsemme, että monet vieraan kulttuurin edustajat käyttäytyvät samalla tavalla. Toiseksi huo-
maamme muiden pitävän kyseisen kulttuurin edustajien käyttäytymistä normaalina ja ennustettavana, ja kol-
manneksi tarkkaavainen matkaaja havaitsee, että käyttäytyminen ei olekaan sattumanvaraista vaan se pohjautuu 
tiettyihin malleihin ja on siten tarkoituksellista toimintaa, jonka kyseisen kulttuurin edustajat pystyvät ymmär-
tämään.26 
90 Paulston (1992, 126) toteaa, että kulttuuria voidaan opettaa vain kognitiivisella tasolla. Oppilaille tulisi mah-
dollistaa sekä äidinkieliseen että toisenkieliseen kulttuuriin liittyvien piirteiden poiminen (… right to pick and 
choose his own individual make-up as a bicultural person from the two cultures… (emt. 128)). 
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22) määrittele stereotyypittämisen tai etnosentrisyyden ongelman opettajuuden näkökul-
masta epistemologiseksi. Opettajuudessa tulisi korostaa Räsäsen (emt.) mielestä tiedon 
suhteellisuuden ja kulttuurisidonnaisuuden merkitystä. Opettajan olisi tunnettava oma 
kulttuurihistoriallinen taustansa sekä näiden syy-seuraus-ketjujen yhteys maailmanlaajui-
seen kontekstiin. Räsänen (emt.) toteaakin etnosentrismin ja stereotypioiden perustuvan 
ihmisen luontaiseen vierauden pelkoon sekä kyvyttömyyteen ymmärtää asioita toisesta 
kulttuurisesta perspektiivistä käsin. Tässä konkretisoituu tutkimusaiheen ontologinen 
olemus ja sen kasvatuksellinen merkitys. Problematiikkaan perehdytään tarkemmin seu-
raavassa luvussa (ks. luku 6 tässä tutkimuksessa). 

Vaikka ruotsin kieli on koulujärjestelmässämme toinen kotimainen kieli, on se silti 
vieraan kielen opetusta, koska oppilaat kokevat sen vieraaksi (vrt. Sajavaara 1999, 75).28 
Opiskelemme toista kieltä. Kielikylpyopetus tuo ruotsinkielen lähelle oppilasta, osaksi 
hänen elämäänsä. Suomenruotsalaisuudesta muodostuu suomenkieliselle lapselle ymmär-
rettäväksi. On todennäköisempää, että lapsi oppii hyväksymään myös muuta, normaalista 
poikkeavaa vierautta, kun hän oppii ensin hyväksymään yhden meitä (suomalaisia) lähel-
lä olevan ”vierauden”. Räsänen (2002a, 22 - 23) katsookin, että sterotyyppiset toiminta-
mallit ovat ylitettävissä sekä yhteiskunnallisella että yksilöllisellä tasolla. Yksilötasolla 
tämä edellyttää itsetuntemuksen kasvua, perusturvallisuuden tunteen takaamista, dialogi-
suutta, tasa-arvoisuutta, kykyä tarkastella asioita useammalta kannalta, ymmärrystä sekä 
tietoa. Yhteiskunnallisesti tämä edellyttää tasa-arvoisuutta ja oikeudenmukaisuutta, välit-
tämistä sekä kriittisyyttä, tiedostamista, rohkeutta sekä toimintaa. Näin koulun tasolla 
merkittäväksi muodostuu opettajuuden yksilöllinen merkitys sekä opettajuuden merkitys 
yksilöllisyydelle. Yksilötasolla vaaditaan itsetietoisuuden sekä -tuntemuksen kasvua. 
Opettajan on löydettävä oma essentialistinen itsensä rakastamisen ulottuvuus (Skinnari 
2003). Tämä ei ole itserakkautta vaan kykyä hyväksyä itsensä ja sitä kautta irrottautua 
kaikista negatiivisista tuntemuksista toista ihmistä kohtaan (viha, kateus, katkeruus). 
Toista ihmistä ei koeta uhkaksi omalle ihmisyydelle. (emt.) Sanonta ”opi oma tilasi, anna 
arvo toisillekin” muodostaa punaisen langan kasvattavan opetuksen, nyt luvuissa 4 ja 5 
käsiteltävälle, yhteiskunnalliselle ulottuvuudelle. 

5.2.3  Suomalaisuuskäsityksen historiaa 

Suomikuva on rakentunut vuosisatojen kuluessa muodostuneista käsityskerrostumista, 
jotka sisältävät käsityksiä ihannekuvastamme sekä itserasismin sävyttämistä mielikuvis-
tamme. Vastakohtien välinen vaihtelu on ollut riippuvainen historian aikana vaihdelleesta 
sisä- tai ulkopoliittisesta tilanteestamme (Peltonen 1998, 33).91 Maailmantalouden, infra-
struktuurin sekä tekniikan muutokset ovat johtaneet siihen, että emme voi puhua vielä 
uudella vuosituhannellakaan suomalaisen identiteetin huipentumasta. Suomalaisuus elää 
jatkuvan pohdinnan alaisena. Tutkimuksen ensimmäisen osan näkökulmasta on oleellista 
pohtia suomikuvan rakentumista ja suomenruotsalaisten (sekä muiden maamme vähem-
mistöjen) osuutta tässä prosessissa. Näin voidaan ilmentää esimerkiksi se, mitä julkinen 
                                                           
91 Käsitystä suomalaisuudesta historiallisena ajanjaksona, joka alkaa autonomian ajan alusta päättyen tähän 
päivään, voidaan luonnehtia skitsofreeniseksi: toisaalta puhutaan sisukkaasta, urheasta ja kestävästä ja toisaalta 
onnettomasta, sulkeutuneesta ja alkoholisoituneesta suomalaisesta. 
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diskurssi sulkee suomalaisuuden ulkopuolelle ja tarkastella, mikä asema suomenruotsa-
laisuudella on maassamme.29 

Jääskeläinen (1998, 54 - 70) erottaa Ruotsin vallan aikaisesta, varhaisesta Suomi-
kuvasta kolme rakenneosaa. Ensimmäinen elementti on ideaali eli käsityksemme suoma-
laisista sotilas-, raivaaja, metsäläis- sekä agraarikansana, jonka perustana on käsitys us-
kollisista, rohkeista, kärsivällisistä, karaistuneista, köyhistä mutta tyytyväisistä protes-
tanttisen ideologian kyllästämistä ihmisistä. Tiivistäen suomalaisten elämän tehtäväksi on 
käsitetty maanviljely ja sotiminen.30 Toiseksi suomikuvan tekijäksi voidaan erottaa (Jääs-
keläinen 1998) tapamme ymmärtää suomalaisuus jatkuvan valistuksen ja kasvatuksen 
kohteena. Tätä osaa kutsutaan tulkintahorisontiksi.31 Kolmas rakenneosa muodostuu 
suomalaisuuden määrittymisestä tämänpuolisten, aistillis-ajallisten tekijöiden poissaolok-
si. Jääskeläinen (emt.) on nimennyt asetelman toiminnan tarkoittamattomaksi seurauk-
seksi. Kauan kestänyt runebergiläinen kansankuva hiljaisista, nöyristä, työteliäistä ja Ju-
malaa pelkäävistä ”paavoista” koki kuitenkin voimakkaan muutoksen suomenkielisen 
sivistyneistön piirissä 1900-luvun alun poliittisesti levottomassa ilmapiirissä kääntyen 
inhottaviksi, epäsosiaalisiksi sekä fyysisesti ja henkisesti sairaiksi ”topeiksi” (Peltonen 
1998, 24 - 25).  

Apo (1998) on tarkastellut suomalaisuutta ja identiteettiämme sen stigmatisoinnin tra-
dition näkökulmasta. Hänen mielestään kansallisen identiteettimme kehittyminen ja ke-
hittäminen on seurannut kansainvälisiä virtauksia. Ensimmäisen, negatiivissävyisen kehi-
tysstrategian aikana suomalaisuus nähtiin kielteisenä mutta muutettavana. Tällöin valis-
tuskirjallisuuden sekä kasvatuksen avulla pyrittiin irtautumaan raakuudesta (kontrolloi-
mattomasta aggressiivisuudesta) ja takapajuisuudesta (taikauskosta ja tietämättömyydes-
tä.) (Apo 1998, 90 - 92.)  

Lauri Kemppisen (2001) Yrjö Sakari Yrjö-Koskisen kasvatusajattelua käsittelevä tut-
kimus muodostaa ymmärrettävän kuvan suomalaisuuden ja ruotsalaisuuden vastak-
kainasettelusta. Yrjö-Koskisen toiminta kulminoitui poliittiseen suomalaisuuskysymyk-
seen ja pedagogiseen kysymykseen suomenkielen käytöstä koulukielenä. Suomalaista 
rahvasta käsittelevät stereotypiat sekä uskomus suomenkielen alkeellisuudesta olivat 
Kemppisen (2001, 137 - 139) mukaan tekijöitä, jotka vaikuttivat sivistyneistön uskomuk-
siin suomenkielen toimimattomuudesta opetuksen kielenä. Epäonnistuneet kaksikieliset 
koulukokeilut (ks. emt. 293 - 296) 1800-luvun puolivälissä eivät edistäneet koulujen kie-
likysymyksen muutosta. Säätykierto sekä koulujen kieli estivät lahjakkaiden suomenkie-
listen rahvaitten pääsyn korkeamman koulutuksen pariin ja sitä kautta siirtymän yhteis-
kunnallisesti merkittävien virkojen hoitamiseen. Kansan todellinen sivistäminen ja sivis-
tyneistön kansallistaminen tapahtui Yrjö-Koskisen mielestä vain yhden yhteisen kielen, 
eli suomen kielen avulla (ks. emt. 147). Näin pystyttiin muodostamaan myös yksi yhtei-
nen kansallinen identiteetti eli suomalaisuus. (emt. 105 - 107 ja 121 - 122.)  

Vastaavasti 1920–30-luvuilla, toisen kehitysstrategian aikana, suomalaisuutta pyrittiin 
kehittämään positiivisten sankarimyyttien avulla. Apo (1998) pitää kuitenkin toisen stra-
tegian heikkoutena sen rotuopillista käsitystä ”meistä” ja ”muista”. Inkala (2002, 51) to-
teaa suomalaisuus-käsityksen syntyprosessista, Alasuutarin (1998, 159) ideaan instituuti-
oiden merkityksestä kansakunnan synnyttämisessä viitaten, että valtion perustamisen 
tarpeeseen luotiin ensin kansakunta. Näin voimme sanoa erilaisten suomalaisuuskäsitys-
ten olevan pitkälle vain myyttejä. Sama tematiikka pätee myös lokaalisten, kansallisen 
sisällä olevien identiteettien selvittämisessä (vrt. Kivistö 1997). Lapsen identiteetin (tai 
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identifioitumisen) kehittymisen tukeminen lokaalisesti merkittäviksi koettujen kulttuuri-
rakenteiden näkökulmasta muodostaa mielenkiintoisen tutkimuskohteen esimerkiksi ope-
tuksen sisällöllisen struktuurin kehittämiselle (ks. esimerkiksi Suortti 2002).32 

Politiikka ja pedagogiikka yhteiskunnallisten rakenteiden muuttajina. Poliittisen eli 
yhteiskunnallis-sosiaalisen todellisuuden kehittäminen ja pedagoginen toiminta kulkevat 
yhteiskunnallisessa kehityksessä käsikkäin. Näin oli myös 1800-luvun suomalaisuusky-
symyksen kohdalla (Kemppinen 2001, 300). Sekä Kemppisen (2001) tutkimus Yrjö-
Koskisesta että Ripatin (2002) tutkimus Arvid Järnefeltin kasvatusajattelusta havainnol-
listavat näkemystä kulttuurin synnystä (ks. luvut 5.1.1 - 5.1.2 tässä tutkimuksessa). Yrjö-
Koskisella poliittiset suomalaisuutta edistävät tarkoitusperät konkretisoituivat pyrkimyk-
senä kehittää pedagogista todellisuutta, jossa onnistuttiin asetetun tavoitteen mukaisesti. 
Järnefeltin radikaalin, tosin koulun toiminnan näkökulmasta edistyksellisen, kasvatusajat-
telun arvoperusta ei puolestaan vastannut valitsevia yhteiskunnallisia arvoja, ja jäi siten 
varjoon maamme koulutoimintojen edistämisessä. (ks. Ripatti 2002, 184 - 208.)33 

Suomen- ja ruotsinkielisen kulttuurin välinen vastakkainasettelu ei ole samalla tavalla 
relevanttia kuin 1900-luvun alussa, jolloin suomalaisuus pyrittiin käsittämään kielen ke-
hittymättömyydestä sekä itäisestä alkuperästä johtuvaksi ilmiöksi. Suomenkieli on kehit-
tynyt kulttuurisesti tasavertaiseksi ruotsinkielen rinnalle. (Peltonen 1998, 28 - 32.) Toi-
saalta nykyisessä pakkoruotsikeskustelussa vedotaan usein samantyyppisiin ”sivistyksel-
lisiin” argumentteihin kuin lähes 150 vuotta sitten (ks. Kemppinen 2001, 291; luvut 5.4 ja 
5.5 tässä tutkimuksessa). Suomalaisuutta on kuitenkin pyritty nykyään hahmottamaan 
laajemmassa kansainvälisessä perspektiivissä. Kansankuvan määrittelyn keskeiseksi ele-
mentiksi on muodostunut suomalaisen metsäluonnon asettaminen vanhaa eurooppalaista 
kaupunkikulttuuria vastaan. Vertailuja ei suoriteta kuitenkaan konkreettisessa mielessä, 
vaan pohdinnat tapahtuvat stereotyyppien ja myyttisten käsitysten tasolla. Lisäksi määri-
telmien taustalla huomioidaan traditioiden pitkäikäisyys. (Peltonen 1998, 28 - 32.) Apo 
(1998, 119) katsookin hierarkkisen, 1800-luvulla luodun evolutionistisen mallin, jossa 
maailman kulttuurit asetetaan ”paremmuusjärjestykseen” urbanisoitumis- ja modernisoi-
tumisasteen sekä niiden iän perusteella, asettavan suomalaisen kulttuurin aliarvostettuun 
asemaan suhteessa muuhun Eurooppaan. Tämän sijaan meidän olisi syytä Apon (emt.) 
mielestä huomioida, arvostaa sekä tuoda esille se suuri, ajallisesti vain noin sata vuotta 
kestänyt harppaus, jolloin suomi on siirtynyt yhdeksi maailman kehittyneimmäksi kan-
saksi.  

Branch on ylistänyt suomalaista tapaa rakentaa kansallista identiteettiään yhtenäisenä 
kansakuntana. Suomalaiset ovat onnistuneet näyttämään, että ”nationalismin ei tarvitse 
olla hävittävä voima”. Suomen olisi viestittävä rakentavaa nationalismia koko maailmal-
le. Rakentavalla nationalismilla Branch tarkoittaa mallia, jossa ketään ei suljeta kulttuurin 
ulkopuolelle rotuun, kieleen tai uskontoon vedoten ja kansakunta luottaa tämän lisäksi 
omaan, kaiken kattavaan kulttuuriinsa hyödyntämällä kansalaisten täydellistä osallistu-
mista sen uudistajana ja voimana. (Branch 1999a.)34  
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5.2.4  Suomikuva globalisoituvassa maailmassa 

Fennofiilien tavoin (ks. Jääskeläinen 1998) olemme joutuneet jälleen 1990-luvulla etsi-
mään eurooppalaista identiteettiämme pohtimalla asemaamme sekä merkitystämme eu-
rooppalaisessa kontekstissa. Tämän päivän suomalaisuutta arvioitaessa on huomioitava 
käytyjä keskusteluja heikosta kansallisesta itsetunnostamme suhteessa muuhun Euroop-
paan. Joidenkin medioiden välityksellä kansalaistemme esittämien lausuntojen mukaan 
emme edes ansaitsi eurooppalaisen ”kunnianimeä”. Esimerkiksi Apon (1998, 84 - 86) 
mukaan Euroopan Unioniin liittymisen aattona maassamme suorastaan kilpailtiin siitä, 
kuka keksii eniten suomalaisuuden kehittämättömyyden indeksejä. Suomi oli tuolloin 
Euroopan kärkimaa itsensä alentamisessa. (ks. Lerkkanen 1993, 11 - 13; Karkama 1996, 
11 ja 15.) Peltonen (1998) pitääkin suomalaisten omakuvaa suhteessa muuhun Euroop-
paan omalaatuisena juuri sen vähättelevyydestä johtuen. Esimerkiksi ahkeruus ja tunnol-
lisuus käännetään helposti työnarkomaniaksi ja rehellisyys tyhmyydeksi.  

Fennofiilien eurooppalaisuusargumentointi perustui kysymykselle, mikä ei ole eu-
rooppalaista maassamme (Jääskeläinen 1998, 64). Tänä päivänä ajattelutapaan on liitty-
nyt orastava suvaitsevaisuuden ulottuvuus. Kysymys on nyt positiivinen: mikä on eu-
rooppalaista? Toisaalta heikoksi luonnehdittu kansallinen itsetunto ilmenee tässä konteks-
tissa edelleen pyrkimyksenä olla eurooppalaisempi. Koemme itsemme riittämättömiksi 
tapojemme suhteen. (vrt. Liikannen 1998, 143 - 146.) Lisäksi pinnalla vaikuttaa valikoiva 
ja voimakkaasti instrumentaalinen ajattelutapa kielitaidon ja niin sanottujen hyvien kieli-
en suhteen, jotta pärjäisimme ja olisimme kelvollisempia Eurooppaan. Karkaman (1996, 
15) mielestä juuri tällainen muiden eurooppalaisten kulttuurien kritiikitön ihailu, nationa-
lismin lisäksi, on heikentänyt todellisen kulttuurisen dialogin kautta tapahtuvan suomalai-
suuden kehittämisen. Syyllisiä suomikuvan heikentämisestä ei tarvitse Karkaman (emt.) 
mukaan etsiä kaukaa. Maamme suhdanneherkkä sivistyneistö alkoi kieltää 1990-luvun 
alkupuoliskolla kansallisen kulttuurimme perusteet etenkin sen snellmanilaisista lähtö-
kohdista.35 

Sivistyneistön merkitystä ei voida vähätellä tai ryvettää kansakuntamme historiassa it-
setunto-ongelmistamme huolimatta. Sivistyneistön juuret olivat lähtöisin ruotsinkielises-
tä, fennomaniaan kääntyneestä yläluokasta. Alasuutari (1998) toteaakin, että älymystön 
toimesta Suomeen luotiin muun muassa koululaitos ja oma raha. Lisäksi sivistyneistö 
välitti maahan kansainväliset aatevirtaukset ja herätti ajatuksen valtiollisesta itsenäisyy-
destä. Kun sivistyneistön toimia tarkastellaan tältä pohjalta, voidaan sanoa, että älymystö 
loi kansakunnan ja sen institutionaalisen perustan, vankan osan suomalaista kulttuuria. 
(Alasuutari 1998, 154.) Lisäksi on painotettava maamme ruotsinkielisen väestön osuutta 
suomalaisen kulttuurin muodostamisessa. Tämä poliittishistoriallinen näkökulma vanken-
taa ruotsinkielisen kielikylpyopetuksen merkitystä maamme kansallisen identiteetin osa-
na.  

Alasuutari (emt. 168 - 169) jatkaa kuitenkin, että käsitys suomalaisuudesta ei ole pel-
kästään sivistyneistön muotoilema malli vaan julkinen diskurssi suomalaisuudesta eri 
tiedotusvälineiden kautta jatkaa aiheen käsittelyä, muotoilua ja lopulta vahvistumista ko-
deissa ja työpaikoilla kansan keskuudessa. Käsitys suomalaisuudesta ja suomalaisista 
yleensä ei ole pelkästään kansallisen kulttuurieliitin muodostama, vaan jopa lapsilla on 
muodostunut käsitys kansallisesta olemuksestamme (vrt. edellä luku 5.2.2).36 



 109

5.3  Etniset vähemmistöt kansallisen paineessa 

Sekä etnisyys että kulttuuri ovat molemmat epätäsmällisiä käsitteitä. Etnisyydestä johtu-
vat assosiaatiot yhdistyvät helposti kansa- ja kansallisuustermeihin. Allardt’n ja Starckin 
(1987, 19 - 21) mielestä etnisyyttä pohdittaessa ei ole oleellista miettiä kyseisten termien 
välisiä eroja, vaan tärkeämpää olisi tutkia todellisia ja jatkuvasti uudestaan muodostuvia 
kansallisten ja etnisten ryhmien määritelmiä. Lisäksi on syytä muistaa, että etniset luokit-
telut muodostuvat siitä, että ihmiset painottavat toisia luokitteluperusteluja toisten kus-
tannuksella. Ihmiset voivat esimerkiksi ajatella, että kieli, sukujuuret tai kansallisuus ovat 
kohtalon sanelemia. Kuitenkin kyseisiä ominaisuuksia voidaan hävittää ja redusoida mää-
rittelemällä tai luokittelemalla. Etniset ryhmät ovat olemassa vain niin kauan kuin valta-
väestö tai etninen ryhmittymä jatkaa luokittelujaan. (emt. 37.) Niin etnisten ryhmien kuin 
kansakuntienkin yhtenäisyys kehittyy yksinkertaisesti siitä, että joku tai jotkut ovat sitä 
halunneet (Allardt & Starck 1981, 95; vrt. Schein 1987 edellä). 

Määrittelyjä sekä luokitteluja37 arvioitaessa on huomioitava niiden subjektiivisuus ja 
lisäksi niiden objektiivinen ydin, joka sisältää kulttuuriin (uskonto tai kieli), biologisiin 
(ihonväri, polveutuminen, heimo) tai maantieteellisiin (kansallisuus, alue, maa) liittyviä 
tunnuspiirteitä. Biologisista eroista muodostuu etnisiä eroja kuitenkin vain historiallisen 
eristyksen seurauksena. Tämän ’ansiosta’ alkavat sosiaaliset tekijät nousta ryhmää muok-
kaaviksi ja luovat ajanoloon ryhmälle yhteisen, muista erottavan kielen tai joitain muita 
etniselle ryhmälle ominaisia tunnusmerkkejä. Subjektiivisissa kriteereissä, joita sosiaali-
psykologinen aspekti etnisyyden määrittelyssä korostaa, nousevat oleellisiksi tekijöiksi 
yksilöiden itsemäärittelyprosessit. Tämän perusteella Liebkind (1988, 37) määrittelee 
etnisen ryhmän historialliseksi kulttuuriryhmäksi, jolla on yhteinen biologinen tai kielel-
linen tausta huolimatta siitä, että tämä tausta ei ilmenisikään kyseisen ryhmän edustajien 
päivittäisissä toiminnoissa.  

Etnisyys on Sarmelan (1996, 21) mukaan yhteisiä merkkejä tai symboleja, jotka kysei-
sen yhteisön jäsenet tunnistavat itselleen kuuluviksi ja joilla on yhteisölle jokin tietty kol-
lektiivinen merkitys. Etniset ryhmät ja kansat haluavat erottua muista. Oman kansallisuu-
den, etnisyyden kokeminen on yksilölle jotain sellaista, joka on alakulttuureihin kuulumi-
sen yläpuolella. Identifioituminen tietyn ryhmän jäseneksi on siten sisäisen itsemääritte-
lyprosessin tulos. Etnisyys yksistään, sukulaisuuden tavalla, pystyy yhdistämään myös 
sosiaalisesti erilaisista olosuhteista tulevia ihmisiä yhdeksi. Etnisyys on yksilön kokemaa 
syvää kuulumista johonkin. Allardt’n ja Starcin (1981, 19) mukaan etniseksi ryhmäksi 
voidaan kutsua joukkoa, jonka jäsenillä on joitain kulttuurisia, kielellisiä tai rodullisia 
erityispiirteitä. Lisäksi kyseisen ryhmittymän jäsenten on koettava yhteenkuuluvuutta, ja 
jäsenten välillä on oltava ainakin osittainen yhteinen alkuperä. Ihminen on enkulturoitu-
nut viiteryhmäänsä. Sarmela (1996, 26) pitää etnisten kulttuurien syntyaikana paikalli-
suuden aikakautta, jolloin ihmisen elinympäristö (kielellinen, rodullinen, maantieteelli-
nen) oli selvärajainen. Tänä päivänä tilanne on kuitenkin Sarmelan (emt.) mielestä kui-
tenkin toinen kaikessa postlokaalisuudessaan, jossa elämän muotoa määrittävät maail-
manlaajuiset talousryhmittymät ja kilpailu taloudellisista resursseista.38 

Saressalon (1996, 70) mukaan enkulturoitunut (ks. edellä termin merkityksestä) yksilö 
huomioi etnisyytensä, identifioitumisensa sekä kulttuurisen symbolisminsa yleensä vain 
siinä tapauksessa, jolloin hän joutuu tekemään vertailuja itselleen tutun, mutta toisaalta 
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vieraan, erilaisuutta edustavan ihmisen kanssa. Taustalla vallitsevat uskomukset toisen 
osapuolen omaleimaisuudesta, etnisyydestä, toiminnasta tai luonteesta. Tällöin stereo-
tyyppinen etnisyys määräytyy stereotypisoijasta käsin. Prosessi perustuu stereotypisoijan 
sisäistämään oman etnisyyden tunnistamiseen, joka vastaavasti perustuu etnosentriseen 
asennoitumiseen muita ryhmiä ja niiden edustajia kohtaan. Saressalon (emt.) mukaan 
etnosentrismi on ominaista jokaiselle identiteetistään kiinnipitävälle ihmiselle. Etniseen 
ryhmään sosiaalistuminen alkaa kuitenkin jo ihmisen varhaislapsuudesta. Tunne kuulu-
misesta johonkin sisältää pitkän sosiaalistumisprosessin ansiosta niin vahvoja tunnelata-
uksia, että ryhmään kuuluminen voi saada piirteitä, joita ei voida selittää Liebkindin 
(1988, 46 - 47) mielestä yksilöiden oman edun tavoitteluna. 

Kielikylvyn taustalla vaikuttava etnosentrinen ajattelutapa, jota voidaan ilmentää leh-
dissä käydyllä kielikylpykeskustelulla, on helpompaa ymmärtää Saressalon (1996) sekä 
Liebkindin (1988) esittämät näkökohdat huomioiden. Esimerkiksi eräässä yleisönosaston 
kannanotossa esitettiin seuraavanlainen näkemys kielikylvystä: 

 ”Pienten lasten kylvettämisen takana ovat itsekkäät vähemmistökieliset, jotka tällä 
epätoivoisella tavalla toivovat säilyttävänsä ruotsinkielen maassamme. Jos he ra-
kastaisivat isänmaataan, olisivat todella isänmaalisia, he kilvan kylvettäisivät lap-
siaan suomea osaaviksi.” (Pohjalainen 29.9.1994.)  

Kielikylvyn alkuvuosina kirjoitusten eräänä teemana olikin sen painottaminen, että ope-
tusta tulee järjestää ehdottomasti enemmistökielen lapsille (ks. taulukko 11), vaikka tänä 
päivänä maassamme on tarjolla enemmistön kieltä vähemmistölle, esimerkiksi englannin-
, venäjän ja saksankieliset ns. kielikylvyt suomenkielisille lapsille. (ks. luku 5.4 tässä 
tutkimuksessa.) 

Etnisyys on pitkälti riippuvainen siitä, mistä kulmasta sitä tarkastellaan tai halutaan 
tarkastella (saamelaiset tai suomenruotsalaiset Suomessa, Pohjoismaissa, Euroopassa, 
Amerikassa jne.). Myös me suomalaiset olemme etninen ryhmä Euroopassa riippuen pit-
källe siitä, millä kriteereillä etnisyys määritellään (vrt. Saressalo 1996, 58 - 66). Saressalo 
(1996, 66) toteaa kuitenkin etnisyydestä ja etnistämisestä, että se edellyttää joka tapauk-
sessa aina etnisyyden tiedostamista ja tunnistamista eri kohtaamistilanteissa.92 

Tämän tutkimuksen kannalta oleellisiksi kysymyksiksi muodostuvat, mikä merkitys 
vähemmistöryhmällä tai -ryhmillä on maamme tulevaisuudelle yhdentyvässä Euroopassa 
ja globalisoituvassa maailmassa, ja miksi maassamme tarjotaan enemmistölle vähemmis-
töryhmän kieltä kielikylpykielenä. Näkökulma huomioiden tarkastelu muodostuu peda-
gogiseksi. 

5.3.1  Suomenruotsalaisuus 

Suomessa kaksikielisyys on johtanut paitsi puoluelaitoksen syntyyn niin myös erimieli-
syyksiin suomen- ja ruotsinkielisen väestön välillä (Jansson 1992, 92). Yhteiskunnalliset 
liikkeet kokevat kuitenkin usein huipentuman ennen loppuaan (Häikiö 1989, 439). Suo-
malaisuusliike ei tehnyt poikkeusta tässä asiassa (Uino 1989, 187 - 191), kuten eivät 
                                                           
92 Etnisyyttä ja etnisiä ryhmiä voidaan esittää erilaisilla määrittelyillä ja indikaattoreilla, tai vaikkapa ajatus-
leikein, lähestulkoon loputtomasti (emt.) 
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myöskään ruotsalaisuutta ajaneet ryhmittymät itsehallinnollisin ajatuksineen 1920-luvulla 
(emt. 179 - 181). Lönnqvistin (1981, 26 - 29) mukaan suomenruotsalaisten kielellinen 
vähemmistötietoisuus korostui vuoden 1922 jälkeen, jolloin maahamme säädettiin kieli-
laki, joka tasavertaisti suomen ja ruotsin kielet maassamme. Talvisodan syttyminen häi-
vytti lopullisesti suomen- ja ruotsinkielisen väestön välillä vuosisatoja vallinneen kielelli-
sen ristiriidan. Sota käänsi kielipolitiikan suunnan, mikä merkitsi Häikiön (1989, 439) 
mielestä kuitenkin ruotsinkielisen väestön kamppailua oman kielensä sekä kulttuurin oi-
keuksien säilyttämiseksi. Kielikiistat nousivat esiin uudelleen 1980-luvun lopulla, kun 
globaalit kansallisuuspoliittiset kysymykset muodostuivat ajankohtaisiksi. (emt.) Toisaal-
ta Erik Allardt (1992, 121) katsoo, että maamme sisäpolitiikka muuttui 1980-luvulla poh-
joismaalaisemmaksi verrattuna 1970-luvulla vallinneisiin maan sisäisiin ristiriitoihin, 
mikä ilmeni mm. kielikiistojen lieventymisenä.39 

Suomenruotsalaisuutta voidaan tarkastella kahdesta aspektista, joko kansallisuutena tai 
vähemmistönä. Sana kansallisuus yhdistyy kaksikieliseen suomeen, kahteen kieleen, 
voimakkaasti suomalaisuutta rakentavaksi suomenruotsalaisuudeksi. Kun suomenruotsa-
laisuus yhdistettään sanaan vähemmistö, nähdään suomenruotsalaiset yhtenä Euroopan 
kielellisenä vähemmistöryhmänä, ja että heillä on samat ongelmat kuin muilla kielellisillä 
vähemmistöillä. Suomenruotsalaisuutta on problematisoitu paljon juuri näistä kahdesta 
kontekstista käsin. (Allardt & Starck 1981, 98.)  

Ruuska (1998, 293 - 306) tarkastellee maamme saamelaisia etnisesti erityisenä ryhmit-
tymänä. Suomenruotsalainen väestönosa ei kuulu hänen (emt.) mielestään saman määrit-
telyn alaiseksi, mutta kyseisen kansanosan merkitys suomalaisuuskonstruktiossa muodos-
tuu merkittäväksi kieleen perustuvassa suomalaisuuden määrittelyssä. Kieleen perustuva 
kansakunnan identiteetin määrittely muodostuu oleelliseksi siksi, koska määrittelyllä sul-
jetaan osa väestöstämme sisään ja osa ulos, jolloin molemmat, tässä tapauksessa toisil-
leen vastakkaiset ryhmät, joutuvat konstruoimaan identiteettiään toisiaan vastaan. Tämän 
perusteella Ruuska (emt. 297) pitää kielikamppailun pohdintaa jälleen ajankohtaisena 
ilmiönä (vrt. Alardt 1992, 121). Eurooppalaisia etnisiä ryhmiä yhdistäväksi muuttujaksi 
voidaan nimittää juuri kielellisyys. Muuttujan sisäinen vaihtelu eli sen taitamisen aste 
vaihtelee kuitenkin suuresti eri maiden välillä: joissain ryhmittymissä vain pieni osa ryh-
mittymän jäsenistä taitaa ryhmän yhteistä kieltä, toisissa ryhmissä lähes kaikki ryhmän 
jäsenet osaavat omaa vähemmistökieltään. Myös vähemmistöryhmään kuulumisen luokit-
teluperusteet ovat erilaisia eri maissa. (Allardt & Starck 1981, 27 - 35.)40 

Suomenruotsalaisia ei siis voida pitää etnisenä ryhmittymänä maassamme muutoin 
kuin kielen perusteella93. Vaikka suomenruotsalaisilla on oma erityinen kansanperinteen-
sä (ks. Lönnqvist 1981), löytyy samanlaista omaleimaisuutta jokaisesta maamme maa-
kunnasta. Sekä Lönnqvistin (1981) että Allardt´n (1997, 11 - 14 ja 45 - 47) mielestä ran-
nikkoseuduillemme keskittyvä ruotsinkielinen kulttuuri on vankka osa suomalaisuutta. 
Kun pohditaan suomenruotsalaisuuden merkitystä suomalaisuudelle ja suomalaisten koh-
distamia asenteita suomenruotsalaisiin, Allardt (emt.) haluaa esittää kolme aiheeseen liit-
tyvää keskeistä argumenttia:  

                                                           
93 Samalla on kuitenkin huomioitava se seikka, että jollain alueilla maassamme valtaosa ihmisistä on esimerkik-
si ruotsinkielisiä, jolloin ko. alueen kohdalla emme voi puhua kielellisestä vähemmistöstä. 
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1. ruotsin kieli ja ruotsia kotikielenään puhuva väestö ovat keskeinen osa Suomen histo-
riaa ja suomalaista yhteiskuntaa,  

2. äidinkielenään ruotsia puhuvan suomalaisen väestön kotimaa on Suomi ja  
3. kaksikielisyys on yleistä ruotsinkielisen väestön keskuudessa.  
Ruotsin kieltä on puhuttu Suomessa aina keskiajasta alkaen. Kieltä ovat käyttäneet sekä 
rannikkoseutujen rahvaat että säätyläiset. Vaikka Suomi oli osa Ruotsin valtakuntaa, se 
oli saanut oman edustuksena mm. Ruotsin valtiopäiville, eikä maanosaa pidetty minään 
Ruotsin siirtomaana. Kieli- ja suomalaisuuskysymyksen noustessa keskeiseksi autonomi-
an aikana oli ruotsinkielinen sivistyneistö keskeisesti rakentamassa suomalaista kansallis-
tuntoa ja identiteettiä. Ruotsinkielinen sivistyneistö edesauttoi merkittävästi myös suo-
men kielen nousua valtakieleksi, kun osa sivistyneistöstä siirtyi puhumaan suomen kieltä. 
(Allardt 1997, 11 - 14 ja 45 - 46; Lönnqvist 1981, 9 - 18 ja 35 - 74.)  

Suomenruotsalaiset joutuvat myös käyttämään ja hallitsemaan suomen kielen toimies-
saan eri ammateissa ja arkipäivän tilanteissa. Oman äidinkielen käyttö eri tilanteissa vaih-
telee maamme kaksikielisiä alueita. Helsingissä ruotsinkieliset ovat arempia aloittamaan 
keskustelun äidinkielellään kuin Vaasan ruotsinkieliset. (Allardt 1998, 46 - 47 ja 75.) Al-
lardt (emt.) painottaa myös sitä, ettei suomenruotsalaisilla yleensä ole sukujuuria Ruotsis-
sa, kuten asianlaita on myös valtaväestömme keskuudessa. Lisäksi suomenruotsalaiset 
ovat puolustaneet itsenäisyyttämme suomenkielisten rinnalla ja he kannattavat Suomea 
urheilumaaotteluissa; toisin sanoen suomenruotsalaiset ovat olleet täysipainoisesti muka-
na kaikissa historiamme merkittävissä vaiheissa rakentamassa kansallista identiteettiäm-
me. Se, että suomenruotsalaiset ovat olleet hyvin kohdeltu väestön osa maassamme, on 
vaikuttanut osaltaan tähän. Esimerkiksi Taxell (1992, 164) pitää maamme suomenruotsa-
laisille luotuja olosuhteita – sekä perustuslaillisia että koulutuksellisia - erinomaisina. 
Maamme tulisi kaupata mallia hänen (emt.) mielestään myös muille Euroopan maille. Me 
suomalaiset, erityisesti suomenkieliset, voimme olla ylpeitä luoduista olosuhteista. (vrt. 
Sarmavuori & Sandström 1998, 70.)41 

5.3.2  Suomenruotsalaisuuden tulevaisuuden näkymiä 

Etnisiä vähemmistöjä koskevassa politiikassa käytetään tavallisesti kahta eri periaatetta, 
alueellista tai henkilöihin nojautuvaa. Ensimmäisessä periaatteessa tietyt alueet määritel-
lään tietyksi kielelliseksi alueeksi ja ihmisiä kohdellaan sen mukaisesti. Jälkimmäiseen 
periaatteeseen kuluu, että ihmisiä pyritään palvelemaan heidän äidinkielellään. Periaatteet 
eivät kuitenkaan ilmene puhtaina muotoina maissa, joissa asuu etnisiä vähemmistöryh-
miä. Periaatteita voidaan soveltaa myös kieliryhmän edustajien laskennassa (Allardt & 
Starck 1981, 51 - 52.) Kun pohditaan etnisten ryhmien olemassaolon oikeutusta, voidaan 
lähtökohdaksi ottaa neljä eurooppalaisia etnisiä ryhmiä (ks. tarkemmin Allardt & Starck 
1981, 61 - 91) yhdistävää ilmiötä, jotka ulkoasultaan muistuttavat pitkälti aiemmin esitet-
tyjä etnisyyden tunnuspiirteitä, mutta jotka ovat asetettu nyt eri kontekstiin ryhmien ole-
massaolon oikeutuksen vuoksi:  
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− etnisen ryhmän omat luokittelut 
− ammatillistuminen eli etnisten aktivistien keskittyminen tietyn ammattiryhmän edusta-

jiin 
− viranomaisten pyrkimys ristiriitojen säätelyyn (etninen aktivismi korreloi positiivisesti 

taloudellisten, poliittisten ja kielellisten voimavarojen kanssa) sekä 
− yhtymäkohdat ajankohtaiseen retoriikkaan ja politiikkaan. 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet Allardtin (1997, 74) mukaan, ettei mikään kulttuuri- 
tai kielivähemmistö säily, jos sillä ei ole omia laitoksia, organisaatioita tai muita omaeh-
toisen vuorovaikutuksen muotoja. Suomenruotsalaisten osalta etenkin ruotsinkielisten 
koulujen säilyminen ja ylläpito muodostuvat oleellisiksi kulttuuria ja kieltä vaaliviksi 
tekijöiksi. Vähemmistölle tyypillisiin piirteisiin kuluukin vaatimus laitosten kahdentami-
sesta, kuten vähemmistökielellä toimivien koulujen perustaminen (Allardt & Starck 1981, 
58; ks. myös Byram 1998, 102 - 104). Esimerkiksi Folktingetin (2003, 6) mukaan koulu 
ja koulutuksen turvaaminen on merkittävin osa ruotsin kielen vaalimista sekä ylläpitämis-
tä maassamme. Myös kansankirkot, puolustusvoimat, tiedostusvälineet sekä puoluelaitos 
vaikuttavat osaltaan positiivisesti tähän kehityskuluun (emt. 5 - 8). Tutkimuksen luvut 
kolme ja neljä ovat osoittaneet, kuinka koulutuksella voidaan vaikuttaa positiivisesti val-
litsevaan kielelliseen ilmapiiriin. Jopa kadonneet kielet voidaan elvyttää elinvoimaisiksi 
koulutuksen avulla.  

Kun tutkitan etnisten vähemmistöjen asemaa, on oleellista analysoida enemmistön ja 
vähemmistön välistä suhdetta.42 Etniset ryhmät joutuvat niin kauan maassaan syrjinnän 
kohteeksi, ja syrjintä on vähemmistön ongelma, enemmistö tai voimakkaampi ryhmä 
hallitsee vähemmistöpolitiikkaan liittyvää poliittista päätöksentekoa (Allardt & Starck 
1981, 54: vrt. Levine 1990). Ruotsinkielen säilymisen tärkeimpänä ehtona Allardt (1997, 
74) pitääkin ruotsinkielisten laitosten ja järjestöjen säilyttämistä. (ks. myös Allardt & 
Starck 1981, 214 - 224 ja 262.) Suomen uusi perustuslaki, joka astui voimaan vuonna 
2000, turvaa suomen sekä ruotsin kielen aseman maamme kansalliskielinä. Perustuslain 
mukaan julkisella vallalla on velvollisuus huolehtia suomen ja ruotsinkielisen väestön 
koulutuksesta sekä yhteiskunnallisten tarpeiden turvaamisesta. Käytännössä tämä tarkoit-
taa koulutuspalveluiden sekä julkisten palveluiden turvaamista molemmilla kielillä. 
(Folktinget 2003, 5.) 

Suomenruotsalaisuuden ongelmana on ollut aiemmin suomenruotsalaisten lukumäärän 
väheneminen. Ongelman korjaamiseksi on, ainakin vielä 1980-luvulla, kannustettu ruot-
sin- sekä kaksikielisiä perheitä kasvattamaan lapsistaan äidinkieleltään ruotsinkielisiä. 
(Allardt & Starck 1981, 108 - 109.) Suurimmaksi uhkaksi ruotsinkielen säilymiselle Al-
lardt (1997, 73 - 75) näkee kuitenkin suomenruotsalaiset itse, mikä johtuu suomenruotsa-
laisten pelosta sekä laimeasta halusta käyttää rohkeasti omaa äidinkieltään arkipäivän eri 
tilanteissa.94 Vaikkakaan ruotsin kieli ei suoranaisesti häviäisi maastamme sen käytön 
vähetessä, johtaa se kuitenkin kielelliseen köyhtymiseen eli kielen ja kielenkäytön kehi-
tyksen pysähtymiseen. Kielen köyhtyminen ei ole ainoastaan kieltä koskeva ongelma 
vaan siihen liittyvät myös ihmisyyteen vaikuttavat psykologiset seuraukset. Vaarana on, 
että suomenruotsalaiset alkavat kokea olonsa toisen luokan kansalaisiksi maassamme. 
                                                           
94 Allardt (1997, 74) haluaa lisäksi muistuttaa, että kaksikieliset organisaatiot muuttuvat helposti ja tiedostamat-
tomasti suomenkielisiksi, koska suomenruotsalaiset ovat enenevissä määrin nykyään kaksikielisiä, eivätkä siten 
koe vaikeutta eivätkä itseään sorretuiksi käyttäessään suomenkieltä julkisissa yhteyksissä. 
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Allardt (emt. 75) pitää kielen käyttämättömyyttä myös niiden suomenkielisten pettämise-
nä, jotka toivovat ruotsinkielen ja ruotsinkielisen kulttuurin säilymistä osana vahvaa 
suomalaista identiteettiä. (ks. myös Allardt & Starck 1981, 137 - 143.) 

Folktingetin suomenruotsalaisuutta käsittelevässä julkaisussa (Folktinget 2003, 16) to-
detaan, että ruotsinkielisen väestön tulevaisuus näyttää maassamme valoisalta kielellises-
tä näkökulmasta katsottuna. Vuoden 2002 lopussa maassamme oli kaikkiaan 19 ruotsin-
kielistä kuntaa sekä 44 kaksikielistä kuntaa. Ruotsinkielisen väestön osuus oli 5,6 pro-
senttia koko maan väestöstä. (emt. 20.) Ruotsinkielisen väestön osuus ei ole laskenut 
1960- ja 70-lukujen ennusteiden mukaisesti. Sosiologisesta näkökulmasta katsottuna on-
gelmaksi on kuitenkin muodostunut se, kuinka kaksikielisten kasvava uusi sukupolvi 
suhtautuu suomenruotsalaisiin perinteisiin. Kukaan ei pysty tarkasti sanomaan, mihin 
kulttuuriseen ryhmään tämä uusi polvi tulee identifioitumaan. Yhteiskunnan yleisellä 
asenteella sekä ilmapiirillä ruotsin kieltä kohtaan pystytään tähän kehityskulkuun vaikut-
tamaan positiivisesti. Uhkakuvat kielen säilymisessä tällä saralla liittyvät ruotsinkielisten 
palveluiden saantiin. Tosin eduskunnan vuonna 2003 hyväksymällä uudella kielilailla 
tähän oletetaan saatavan parannusta vuoden 2004 alusta alkaen. (emt. 16.) 

Ruotsinkielisen kielikylpyopetuksen järjestämisen eräänä tarkoituksena voidaan pitää 
ruotsinkielen ja suomenruotsalaisen kulttuurin vaalimista ja säilyttämistä maassamme. 
Alustavan lehdistökatsauksen (luku 5.4) perusteella voidaan todeta, että kyseinen argu-
mentti ilmenee teksteissä, mutta suoranaisesti vain kahdesti kielikylvyn alkuaikoina 1986 
ja 87 Vaasan seudun lehdissä. Vastauksena ruotsinkielen säilyttämiselle Tella ja Musta-
parta (1999, 22 - 24) esittävät mielenkiintoisen kannanoton kielikylpyopetuksen tarjon-
nasta. He kokevat kielikylvyn uhkana - maailmanlaajuisesti harvinaisen ja nuoren – suo-
men kielen säilymiselle ja maamme koulutusjärjestelmän perusteille. Tella ja Mustaparta 
toteavat, että kielikylpyopetuksen malli on siirretty suoraan maahamme valtiosta, jonka 
valtakielet (englanti, ranska) eivät ole vaarassa jäädä muiden kielten varjoon, kuten hei-
dän mielestään suomen kielelle saattaisi käydä. Lisäksi he eivät näe positiivisena kanada-
laisen kielikyvyn oppilasmäärän kasvua, koska myös maassamme kielikylvyn suosio on 
osoittanut samansuuntaista kehitystä. Kanadassa kielikylvyn parissa opiskelee noin 7 
prosenttia maan lapsista. Kuin sama luku suhteutetaan Suomen väkilukuun, olisi kielikyl-
pyoppilaiden lukumäärä tulevaisuudessa noin 50 000 oppilasta. Tella ja Mustaparta kat-
sovat tällaisen kehityskulun vaikuttavan negatiivisesti maamme koulutusrakenteeseen. 
Heidän mielestään olisikin tärkeää pohtia, kuinka laajasti kielikylpyä kannattaa tulevai-
suudessa järjestää. (Tella ja Mustaparta 1999, 22 - 24.) 

5.4  Ruotsin kielen kielikylpyopetus osana kansallisen kulttuurin 
kehittämistä 

Osana tutkimusta tehtiin vuonna 1999 sisällönanalyysintyyppisesti katsaus kielikylpyä 
käsitteleviin sanomalehtiartikkeleihin. Analyysin lähtökohdaksi asetettiin väljä kysymys, 
millaisen kuvan lehdistö on antanut julkisuuteen kielikylvystä. Lehtiartikkelit (n=53) mo-
nistettiin Vaasan yliopiston pohjoismaisten kielten laitoksen keräämistä arkistoista. Kerä-
tyt artikkelit olivat ilmestyneet vuosina 1986 - 1995, ja niissä käsiteltiin lähinnä Vaasan 
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seudulla tapahtuvaa kielikylpyopetusta. Lista analyysissä käytetyistä artikkeleista on liit-
teessä kolme.  

Artikkelien vapaamuotoinen analysointi ohjasi asetelmaa lopulta siten, että koko ai-
neiston sisältöä kuvaavaksi kysymykseksi muodostui: Miksi lapsi kannattaa laittaa ruot-
sinkieliseen kielikylpyyn? Kun analyysin tulosta verrataan kotimaisessa kielikylpykirjalli-
suudessa esitettyihin argumentteihin, voidaan saadun tuloksen avulla tulkita alustavasti 
opetusmenetelmän tarjonnan perusteita.  

5.4.1  Kielikylpyopetuksen tarjonnan perusteet julkisen sanan 
näkökulmasta tarkasteltuna 

Taulukkoon seitsemän on merkitty sanomalehtiartikkelien perusteella ne teemat, joita 
kirjoituksissa käsiteltiin tai sivuttiin pääteeman ohella. Luokitteleviksi teemoiksi valittiin 
ne aihealueet, joiden katsottiin parhaiten kuvaavan kielikylpyopetuksen tarjonnan eri 
merkityksiä. 
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Taulukko 7. Vuosina 1986 - 1995 ilmestyneiden kielikylpykirjoitusten (n=53) keskeinen 
asiasisältö ja ilmenemiskerrat vuosittain 

Painotetut asiat ja niiden 
ilmenemiskerrat vuosittain 

1986 1987 1988 1989 1991 1992 1993 1994 1995 Yht. 

Artikkelien lukumäärä / vuosi 
 

1 7 4 5 4 5 3 11 13 53 

Tavoitteena täysin kaksikieliset lapset I III III I   II   I 11 
Lähes kaksikieliset / toiminnallinen 
kaksikielisyys 

 I  I    I II 5 

Toiminnallinen monikielisyys (helppo 
oppia useita kieliä)  
suhtautumistavan muutos 
 

        I 1 

Tiedollinen, taidollinen kehitys 
parempaa kuin äidinkielisessä 
opetuksessa. 

          

a) kasvaa älykkäämpiä lapsia I III IIII II   I  I 12 
b) parempi toisen kielen kielitaito I I IIII I III III I II III 19 
c) yleinen koulumenestys parempaa  II  II I I I  I 8 
d)kehittää sosiaalisuutta 
 

 I IIII I      6 

Enemmistölle, koska           
a) heikentää kielivähemmistöä I  I II      4 
b) oppimistulokset eivät ole hyviä 
vähemmistölasten keskuudessa 

 I        1 

c) ruotsinkieliset mukana vertailu  I I     II  4 
Äidinkielen kehitys normaalia 
 

I III  I II I I II II 13 

Hyödyllisyys           
a) kansainvälisyys 
(instrumentaalinen orientaatio) 

I   II I II  I III 10 

d) kielitaito menestyminen 
myöhemmissä jatko-opinnoissa 
(instrumentaalinen orientaatio) 

 III II I    II II 10 

b) Pohjoismainen yhteistyö 
(integratiivinen orientaatio) 

I        I 2 

c) suvaitsevaisuuden lisääminen 
(integratiivinen orientaatio.) 
 

I I  I I    III 7 

Säilytetään lapsen suomenkielinen 
kulttuuriperimä /-identiteetti 

 IIIIII II  I   I II 12 

Kielikylvyssä muodostuu 
kaksikielinen ja -kulttuurinen 
identiteetti 

I I I I I     5 

Suomenruotsalaisen kulttuuriperinnön 
säilyttäminen ja vaaliminen 

I I        2 

Ruotsinkielen säilyttäminen ja 
vahvistaminen 

I         1 

Vanhemmat tahtoneet 
opetusmenetelmän aloittamista 

  I I  I   II 5 

Luonnollinen/ luonteva tapa oppia 
kieliä 

 II II I I II  I IIII 13 

Helppo tapa oppia kieliä     I   I I 3 
Tehokas tapa oppia kieliä  I III IIII III    III 14 
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Taulukon informaatiota tarkasteltaessa voidaan todeta, että keskeisiä opetuksen tarjontaa 
ja julkiannettua kielikylpykuvaa ilmentäviä teemoja olivat: 

1. täysin kaksikieliseksi kasvattaminen,  
2. lapsen hyvä tiedollinen, taidollinen ja sosiaalinen kehitys verrattuna normaaliopetuk-

sessa oleviin lapsiin (älykkäämmät, kielitaitoisemmat sekä hyvän koulumenestyksen 
omaavat lapset) sekä 

3. teksteissä korostettiin jossain määrin ruotsinkielen hyötyarvoja (instrumentaalinen ja 
integratiivinen hyöty ks. nootti 6), kuten kansainvälisyysteemaa, hyviä jatko-
opintomahdollisuuksia sekä Pohjoismaisen yhteistyön merkitystä ja lasten suvaitsevai-
suuteen kasvattamista eli erilaisuuden kohtaamiseen oppimista (vrt. Byram 1998, 111 - 
112).  

Lisäksi eräksi merkittäväksi tekijäksi muodostui se, että teksteissä korostettiin:  

4. lapsen äidinkielisen kulttuuri-identiteetin säilyttämistä ja äidinkielen normaalia kehi-
tystä. 

Kirjoituksissa pyrittiin häivyttämään samanaikaisesti mahdollisia normaaleja ennakko-
luuloja, joita vanhemmat kohtaavat miettiessään lapsen asettamista kielikylpyopetukseen, 
ja korostamaan menetelmästä saatavia hyötyjä. Toisaalta jotkut tekstit antoivat ymmärtää, 
että lapsi kasvatetaan kielikylvyssä paitsi kaksikieliseksi, myös kaksikulttuuriseksi. Li-
säksi tekstit painottivat menetelmän tehokkuutta ja luonnollista tapaa, jolla lapsi omaksuu 
toisen kielen taidon. (vrt. Lauren 2000, 93.) 

Teksteistä oli myös havaittavissa vaihtelua asiaan suhtautumisessa. Suhtautumistavan 
muutos näkyi selvimmin kolmella alueella: kaksikieliseksi kasvattamisessa, opetuksen 
tarjonnassa ja oppimistulosten esittämisessä. Vuoden 1987 jälkeen teksteissä ei enää ko-
rostettu vahvasti lasten kasvattamista täysin kaksikielisiksi vaan esitykset lievenivät ja 
puhuttiin joko toiminnallisesta kaksikielisyydestä tai ylipäätään sujuvasta kielitaidosta ja 
uskalluksesta käyttää vierasta kieltä. Vuoden 1995 viimeisessä artikkelissa lapsen kielel-
lisyysteema sai kolmannen, mielenkiintoisen käänteen. Esitettiin, että lapsista kasvaa 
toiminnallisesti monikielisiä, eli yhden opitun vieraan kielen rinnalle on helppo istuttaa 
myös muita kieliä. Taustalla vaikuttanee kansainvälisyyden tarpeen korostuminen 90-
luvun alun muutosten johdosta. Kansainvälisyysteeman nousu on todennäköisesti herät-
tänyt opetuksen suunnittelijoissa idean oman mallin korostuksesta poiketen kanadalaises-
ta emämallista95. Johtopäätös perustuu asiayhteyteen, jossa aihetta käsiteltiin (Lauttasaari 
1995):  

“Kanadassa tähdätään toiminnalliseen kaksikielisyyteen eli ranskan ja englannin 
hallintaan. Suomessa on päämääränä toiminnallisen monikielisyys. Kun yksi vieras 
kieli avautuu, on lapsille halpompaa omaksua muita kieliä, kuten saksa, englanti ja 
ranska.”  

Vuosien 1991 ja 1992 aikana kirjoituksissa alkoi ilmetä myös painotuksia, joissa koros-
tettiin, että opetusmenetelmä on tarkoitettu kaikille lapsille vanhempien sosiaaliseen ase-
                                                           
95 Pieni maa, kuten Suomi, jota voidaan pitää maailmankieliin ja suuriin valtioihin verrattuna vähemmistökiele-
nä, joutuu toiminnoissaan miettimään, kuinka selviytyä ympärillä tapahtuvista maailmanlaajuisista prosesseista. 
Tästä asetelmasta seuraa se, että pienen maan kansalaisilla on tarve useampaan kieleen oman menestyksensä 
takaamiseksi. 
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maan katsomatta. Kyse ei ole siis eliittikouluista. Kielikylpykirjoitusten alkuaikoina esi-
tettiin myös vahvasti, että lapsista kasvaa kielikylvyssä älykkäämpiä ja heidän koulume-
nestyksensä on parempaa kuin normaaliopetuksessa mukanaolevien lasten. Vuoden 1988 
kuluessa älykkyys-termiä alettiin korvata lievemmällä luovuus-sanalla. Oppimistulosten 
paremmuutta kielikylvyssä alettiin kuvailla kuitenkin vuoden 1992 jälkeisissä kirjoitte-
luissa toteamuksilla ”vähintään yhtä hyvää”. Tällaisten kirjoitusten lähtökohtana voidaan 
pitää alkuaikojen innostusta asiaa kohtaan sekä aiheen tutkimattomuutta maassamme. 
Tutkimustiedon ja käytännöntiedon lisäännyttyä myös realistisuus aihetta kohtaan lisään-
tyi. Kirjoitusten suhtautuminen kielikylpyyn on positiivinen. Vain yksi artikkeli esitti 
kielikylpyopetuksen negatiivisessa sävyssä, ja erään tekstin loppuosa koostui kielikyl-
pyyn kriittisen kielteisesti suhtautuvan henkilön mielipiteistä. Lisäksi aineisto sisälsi joi-
tain yleisönosaston kirjoituksia, joiden esittäjät pelkäsivät ruotsinkielisten kielellistä 
hyökkäystä suomen kieltä vastaan.  

Joissain kirjoituksissa normaaliopetuksen opettajat esittivät huolensa kielikylpyope-
tuksen toimivuudesta sekä sen mahdollisista laajenemisen seurauksista. Kysyttiin, miten 
laajalle ruotsinkielisen kielikylpyopetuksen on suunniteltu leviävän maassamme. Artikke-
leiden positiivisuus selittynee sillä, että artikkeleissa haastatellut henkilöt olivat pääsään-
töisesti kielikylvyn parissa työskenteleviä henkilöitä. Vastaavasti kielteisten kommenttien 
esittäjät eivät työskennelleet aihepiirin parissa. Artikkelit olivat myös pääsääntöisesti Ete-
lä- ja Länsi-Suomen lehdistön kirjoittamia96. Muun maan lehdistön antama kuva olisi 
ollut mahdollisesti erilainen.  

Artikkeleista ei kuitenkaan saatu suoraa vastausta siihen, miksi maassamme on tarjolla 
ruotsinkielistä kielikylpyä. Vain kahdessa artikkelissa (vuosina 1986 - 1989) todettiin 
suoranaisesti, että kielikylpy on merkittävä tekijä suomenruotsalaisen kulttuurin ja kielen 
säilyttämisessä sekä kehittämisessä. Tätä tarkasteltaessa on huomioitava jo aiemmin esi-
tettyjä näkemyksiä ruotsin kielen heikkenevästä asemasta maassamme kielenkäytön vä-
henemisestä johtuen (ks. luku 5.3.1 ja 5.3.2). Kirjoituksissa ei suoranaisesti todeta sitä, 
miksi maassamme opetetaan enemmistön lapsia vähemmistökielellä. Tätä kuvaa vuoden 
1991 Demarissa ollut kirjoitus, jossa todettiin: ”Suomessa lapsia valmennetaan toisen 
kotimaisen kielen omaksumiseen. Espanjassa tilanne on se, että sillä turvataan hä-
viämässä olevan kielen säilyminen.” Tässäkään kirjoituksessa ei ilmene kielikylpymene-
telmän yhteys vähemmistökielen ja -kulttuurin säilyttämiseen, jonka tulevaisuudesta esi-
merkiksi Allardt (1997) sekä Allardt ja Starck (1981) ovat esittäneet huolestuneisuutensa. 
Joissain teksteissä lähestyttiin tätä aihetta, mutta sitä käsiteltiin suhteellisen mustavalkoi-
sesti suomalaisuus vastaan (suomen)ruotsalaisuus -asetelmasta käsin, mikä ei ole tyydyt-
tävä vastaus problematiikkaan.  

Ehkä voidaan ajatella, että ruotsinkielistä kielikylpyä esiteltäessä on pyritty uskotta-
vuuden luomiseen, ei niinkään didaktisesti oleelliseen perusteltavuuteen. Uskottavuuden 
esittämisen kantimet (tehokkuus ja kansainvälisyys) saattavat hiljalleen johtaa hyötyajat-
teluun ihmisten valitessa kielikylpyopetuksen kieliä kansainvälistyvän maailman tarpeik-
si. Kansakunnalle merkittävä ruotsinkieli jää hiljalleen toisarvoiseksi, merkityksettömäksi 

                                                           
96 Pohjalainen, Lastentarhalehti, Keskipohjanmaa, Työväen Pohjanmaa, Länsiväylä, Vaasan korkeakoulun 
tiedotuslehti, Kotimaa, Demari, Espoo, Apu, Uusi vaasalainen, Vantaan Sanomat, Helsingin Sanomat, IS, Ilkka, 
Lauttasaari 
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kieleksi suurten kielten joukossa. Seuraavan luvun tarkoituksena on hahmottaa kielikyl-
pyopetuksen tarjonnan perusteita. 

5.4.2  Kielikylpyopetuksen mahdollisuudet kansallisen 
kulttuurin tukemisessa 

Maamme ruotsinkieliselle kielikylpyopetukselle asetetut tavoitteet ovat kieltä lukuun 
ottamatta samat kuin normaaliopetuksen tavoitteet (Mustaparta & Tella 1999, 19). Tämän 
tutkimuksen kannalta on keskeistä selvittää syitä siihen, miksi opetusmenetelmää on läh-
detty toteuttamaan maassamme, ja miksi suomenkielisille lapsille järjestetään opetusta 
ruotsinkielellä. Kyse on opetuksen tarjonnan perusteiden arvioimisesta. Taulukon seitse-
män perusteella opetusmenetelmän tarjonnan kannalta keskeisiksi teemoiksi muodostu-
vat: 

1. kaksikieliseksi kasvattaminen eri muotoineen (täydellinen kaksikielisyys, toiminnalli-
nen kaksikielisyys, toiminnallinen monikielisyys),  

2. kansainvälisyys ja hyvä kielitaito (instrumentaalinen asennoituminen) sekä  
3. opetusmenetelmän tehokkuus (saavutetaan tehokkaasti hyvä kielitaito ja menestys 

myös muissa aineissa). 

Lisäksi seuraavan pohdinnan (ks. kuvio 7) kannalta on syytä esittää kaksi vähiten lehdis-
tössä huomiota saanutta teemaa: 

1. ruotsin kielen säilyttäminen ja vahvistaminen, ja 
2. suomenruotsalaisen kulttuuriperinnön säilyttäminen ja vaaliminen maassamme. 

Kaksikielisyysteeman muuntumisen kohti toiminnallista monikielisyyttä voidaan olettaa 
johtuvan 1990-luvun alun kansainvälisen toiminnan lisääntymisen myötä heränneestä 
kielitaidon kasvun tarpeesta. Vastaavasti orastaneet esitykset vähemmistökielen ja -
kulttuurin turvaamisesta hiipuivat kohtalaisen alun jälkeen joko olemattomiin tai rivien 
väliin tulkittaviksi merkityksiksi (ks. edellä). 

Hurjin tehokasta kielenopetusmenetelmää ylistävä artikkeli intoutui näkemään opetuk-
sen myötä saatavan monipuolisen (saksa, ranska, englanti ja venäjä) kielitaidon vievän 
meitä vahvana rintamana kohti uutta Eurooppaa uuden kielipolitiikan avulla. Teksti pää-
tyi toteamuksen ”… kielitaito on Suomen kohtalon kysymys tulevaisuuden maailmassa. 
Vahvan kielellisen itsetunnon omaavat Suomen kansalaiset ovat maamme tulevaisuuden 
elinehto.” (Aro 1994). Artikkeli asetti kansallisen itsetunnon paitsi kielen, niin myös en-
nen kaikkea vieraiden kielten perustalle. Tämänlainen kielipolitiikka johtaisi todennäköi-
sesti suurten eurooppalaisten kielten ylivaltaan, jotka hävittäisivät maamme yhtenäisen ja 
vahvan identiteetin kannalta merkittävät vähemmistökielet. Toisin sanoen kyseisten kiel-
ten opiskelun merkitys katoaisi. Toisaalta monikielisyystavoitteen esittämisen taustalta 
löytyy ajatus, jossa ruotsinkielen katsotaan olevan vallitsevan ympäristön kannalta lapsel-
le helpoin kieli omaksua, jonka jälkeen myös muiden kielten oppiminen käy lapselle vai-
vattomaksi (Buss & Lauren 1997, 13 - 14; Björklund, Buss, Lauren & Mård 1998, 172 - 
173 ja 180 - 181). Esimerkiksi Folktinget (2003, 16) esittää, että maamme talouden integ-
roituminen 1990-luvulla vaikutti positiivisesti ruotsin kielen osaamisen tarpeeseen. Ruot-
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sin kielen taito nähdään merkittävänä arkielämän instrumentaalisena taitona, mistä eräänä 
osoituksena on ruotsin kielen kielikylpyopetuksen kysynnän kasvu suomenkielisten per-
heiden parissa. 

Hyötymoralismi vastaan etnisglobaaliajattelu kielikylpyopetuksen tarjonnan taustalla. 
Koulutuksen lähtökohdaksi asetettavan tehokkuus- ja hyötyajattelun perustana voidaan 
pitää yksilöiden kokemaa tarvetta menestyä koulutuksen kautta saatavan hyödyn avulla 
taloudellisessa kilpailussa (hyötymoralistinen ajattelutapa). Sarmela (1996) on esittänyt 
mielenkiintoisia näkökantoja hyötymoralismista. Hän (1996, 26 - 32) esittää eräänlaisena 
uhkakuvana meritokraattien johtaman teknosysteemitodellisuuden muodostumisen. Syy-
nä tilanteen muodostumiselle on kulttuuriympäristön delokaalistuminen, keskittäminen 
(ks. myös Kirkinen 1996, 52). Postlokaalisessa, epäpaikallisessa kulttuurijärjestelmässä 
valtioiden ja yhteisöjen merkitys häviää ja tilalle tulevat globaalit, autonomiset teknosys-
teemit. Teknosysteemit sanelevat kulttuurinmuodostumisen ehdot. Ne sopeuttavat ihmi-
sen ja luonnon systeemien asettamiin vaatimuksiin, eikä päinvastoin. Huipputeknologia 
mahdollistaa yhä suurempien ympäristöjen ja mannerkulttuurien synnyn ja näin teknolo-
gia luo ideologioiden ja valtioiden sijaan tulevaisuuden ympäristön. (Sarmela 1996.)  

Keskitetyssä kulttuurijärjestelmässä voittajana ja toimijana on meritokraattia eli yh-
denmukaisen kansainvälisen koulutuksen saanutta oppi-ihmistä. Meritokraatit syrjäyttä-
vät kansallisvaltioiden organisaatiot. Meritokratian ja sen luoman teknokulttuurin valta 
perustuu yksinkertaisesti kehitysuskoon, jota voidaan verrata uskonnoksi, elämän- ja ajat-
telutavan perusrakenteeksi, joka selittää kristinuskon tavoin kulttuurijärjestelmän ja koko 
ekologisen järjestyksen. Kehitysuskonto antaa ihmiselle oikeutuksen ottaa koko luonto 
teknologian alaisuuteen ja hajottamaan samalla menneisyyden traditiot sekä kulttuurin 
jatkuvuuden, ”kehityksen vastaisuuden”. Sarmelan (emt.) sanoin voidaan todeta, että: 

”…historian ruumiskasojen päällä eivät seiso isänmaalisten sotien marsalkat, vaan 
’global managerit’, jotka ovat voittaneet mannertenvälisen taloussodan, saneeran-
neet, integroineet ja automatisoineet yhä mahtavampia tuotantokoneistoja, ja pu-
dottaneet tuhansia ja tuhansia, miljoonia ihmisiä pois järjestelmästä. … Mitään 
muuta kulttuurimallia ei ole olemassa eikä kehitys voi pysähtyä ennen kuin yksi yh-
denmukainen, universaali valvontakulttuuri on syntynyt.”  

Kulttuurisesti merkittävää on enää vain menestys ja sitä seuraava kaiken ykseys, jonka 
päämääränä on luonnon ja ihmisen täydellinen haltuunotto teknosysteemien valvontaan. 
(emt.)  

Kielikylvyn kulttuuristen perusteiden97 kannalta on oleellista huomioida eri vaihtoeh-
dot ja mahdolliset vaihtoehtojen seuraukset sille, mikä lopputulos koulutuspoliittisen pää-
töksenteon seurauksena häämöttää (ks. kuvio 7). Onko toimintaa ohjaava ajattelutapa 
taloudellista tehokkuutta sekä hyötyä korostava, vai ohjaako päätöksentekoa kulttuurin 
edistämiseen pyrkivät motiivit.43 

Maamme kansallisen identiteetin perusteet ovat maakunnissa ja niiden omaleimaisuu-
dessa (Kirkinen 1996, 48). Näin ollen myös maamme vähemmistöt, kuten suomenruotsa-
laiset (ks. Lönnqvist 1981), ovat vahva osa suomalaisuutta. Kielikylpymenetelmän tarjon-
taan liittyvänä tavoitteena on oltava ruotsinkielen ja suomenruotsalaisen kulttuurin säilyt-
täminen. Kun tähän lisätään vielä menetelmän kyvykkyys kasvattaa muita hyväksyviä, 

                                                           
97 Miksi kielikylpyopetusta tarjotaan maamme suomenkielisille lapsille? 
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suvaitsevaisia lapsia (vrt. rakentava nationalismi), olemme kansakuntana ehkä askeleen 
lähempänä ideaalia tavoitetta. 

Kielikylpyopetus ja opetuksen tarve sekä lähtökohdat ja tarpeista juontuva lopputulos 
(visio) voidaan asettaa seuraavalle akselille (kuvio 7), jossa opetuksen järjestämisen ensi-
sijaiseksi tavoitteeksi määritellään joko 1) suomenruotsalaisen kielen ja kulttuurin vaali-
minen ja kehittäminen osana suomalaisuutta, eräänä osana ja vahvuutena, 2) ruotsin kieli 
ja suomenruotsalaisuus ovat avain sujuvaan pohjoismaiseen yhteistyöhön ja vahvuuteen 
suhteessa muuhun Eurooppaan tai 3) ruotsinkielinen kielikylpyopetus nähdään tehokkaa-
na kasvatusvälineenä kielitaitoisia ja menestyvien kansalaisten tuottamisessa kansainväli-
sille markkinoille. Kaksi ensimmäistä perustetta lepäävät terveellä pohjalla kansallisen 
identiteettimme kannalta ajateltuna, kun taas viimeinen tavoite kieltää suomalaisuuden 
olemassaolon (vrt. Sarmela 1996 edellä) ja ruokkii holtitonta globalisaatiota ja sen seura-
uksena ilmeneviä lopputuloksia. Koska kansainvälistyvässä maailmassa toimimisen ehto-
na on vahva kansallinen itsetunto ja ruotsinkielistä kielikylpyopetusta pidetään eräänä 
tapana kasvattaa kielitaitoisia, suvaitsevaisia ja kansainvälisiä ihmisiä, on menetelmän 
tarjonnan perusteet mietittävä kansakuntaa kehittävästi. 
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Kuvio 7. Kielikylpyopetuksen tarjonnalle asetettujen tavoitteiden suhde Sarmelan (1996) 
visioon Euroopan Unionin tulevaisuudesta  

3. Etnisen kulttuuri-
ryhmittymän eli 
ruotsinkielen säilyt-
täminen osana 
suomalaisen identi-
teetin vahvistamista 

2. Pohjoismaisen 
yhteistyön pa-
rantaminen, 
pohjoismaisen 
identiteetin
esille tuonti 

1. Euroopan yhdenty-
minen ja sitä kautta li-
sääntynyt kansainvälis-
tymisen tarve – kielitai-
toisten maailmankansa-
laisten kasvattaminen 
(kielikylpykielen vie-
reen helppo istuttaa use-
ampia kieliä!) eli näke-
mys – kielikylpy on 
avain tulevaisuuden 
haasteille (markkina-
voimille, kilpailukyvyn 
lisäämiselle) 

LOPPUTULOS: Sarmelan 
esittämä uhkakuva kaiken 
yksilöitymisestä, individua-
lismin korostuminen, vahvo-
jen ja harvojen kulttuuri. 

VASTAREAKTIO: Monikansallinen,  mutta 
yhtenäinen Eurooppa, jossa valtiot ja kansalli-
suudet ovat saaneet säilyttää omaleimaisuutensa 
ja kehittää kansallisia vahvuuksiaan yhteisen 
hyvän kehittämiseksi (ks. Scheinin (1987) taulu-
kot 10 ja 11) IDEAALI – GLOBAALI-
KANSALLINEN KULTTUURI (oletettavasti
kaikkien  kulttuuri)

KANSALLINEN 
KULTTUURI

GLOBAALI 
KULTTUURI

Kohti ideaalia 
nykykulttuuria 
(vrt. Kirkinen 
1996) 

Kohti individualismia 

T

A

V

O

I

T

E
L

O

P

P

U

T

U

L

O

S

Ideologia:
Etninen tai etnisglobaali

Tie globaaliin tai paluu  
etniseen ideologiaan

Ideologia:
Meritokraattinen
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5.5  Yhteenveto: Koulutus lapsen kasvun tukijana moniarvoistuvassa 
ja -kulttuurisessa maailmassa 

Suomalaisten suhdetta Eurooppaan ja eurooppalaisuuteen ei voida hakea tai mukailla 
muista Eurooppalaisista valtioista ja niiden suhteista44. Eurooppalaisuuden suhde kansal-
liseen identiteettimme on ymmärrettävissä parhaiten kansallisen perintömme kautta. 
Suomalaisten Eurooppaan sopeutumisen pontimena tai taakkana, kuinka asian haluaa 
ymmärtää, on sivistyneistön ja kansan välinen jännite. (Alapuro 1998, 185 - 186.) Ny-
kyistä suomalaisten suhdetta eurooppalaisuuteen ei kuitenkaan voida selittää yksistään 
sivistyneistön ja kansan välillä historiassa vallinneella jännityksellä, vaan tässä täytyy 
huomioida myös koulutuksen ja kasvatuksen merkitys ajattelutavan muokkaajana, kuten 
jo aiemmin kulttuuri-termin määrittelyyn liittyvässä kappaleessa todettiin.45 

Peabodyn (1985; ks. myös Kaikkonen 1994, 65) kritisoima kansallisen kulttuurin mää-
rittäminen on viitekehys, jonka mukaan tänä päivänä toimimme ja ajattelemme itsestäm-
me ja ympäristöstämme (ks. luku 5.1.3). Nykyisten käyttäytymistämme säätelevien toi-
mintojen perusta on historiassamme. Useimmat edellä esitetyt suomalaisuuden määritel-
mät osoittavat myös sen, että määrittelyissä korostetaan kielen merkitystä. Suomalaisuu-
den sekä suomen kielen lyhyt historia on asettanut kovat vaatimukset suomalaisuudelle, 
sen olemassaololle sekä esittämiselle. Määritelmissä pyritään tuomaan esille suomenkie-
len merkitys suomalaisuudelle. Suomenkieltä on pyritty tuomaan poliittishistoriallisesti 
vahvan ruotsinkielen rinnalle. Tässä olemme onnistuneet niin hyvin, että suomenkieli on 
ajanut ruotsinkielen ohi, ja kielestä on muodostunut eräs keskeinen suomalaisuuden ele-
mentti. Esimerkiksi Tella ja Mustaparta (1999, 22 - 23) näkevät haavoittuvan, maailman-
laajuisesti harvinaisen sekä nuoren suomenkielen merkittävänä kansallisen kulttuurin ja 
identiteetin kulmakivenä. He (emt.) kokevat, että maan entisen valtakielen käyttö kieli-
kylpykielenä suomenkielisille lapsille asettaa suomenkielen tulevaisuuden, merkityksen 
ja kehittymisen vaakalaudalle. Suomalaisuuden perustaminen kieleen jättää kuitenkin 
varjoonsa muut maassamme puhutut kielet (Ruuska 1998, 292 - 293), jolloin voimme 
kysyä, onko suomenruotsalaisuus etnisyyttä.  

Inkala (2002, 57 - 58) näkee suomalaisuuden tulevaisuuden globalisaation uhkakuvista 
huolimatta valoisana. Suomalaiset ovat oppineet viimeisten vuosikymmenten aikana 
muodostamaan positiivisia prepresentaatioita eli suomalaisuuskuvia itsestään. Uskallam-
me luoda oman yksilöllisen, tosin edelleen pitkälle yhteiskuntavaikutteisen, määritelmän 
suomalaisuudesta. Paikalliset ja jopa pienemmät yhteisöt (työyhteisö, harrastuspiiri) ovat 
alkaneet muodostua Inkalan (emt. 57) mielestä merkittäviksi identifikaatiokohteiksi. 
Myös Hokkanen (2002, 62 - 63) katsoo, ettei aikaisempi ”suomalaisuuden illuusio” ole 
enää kykenevä selittämään identiteettiämme moniarvoistuvassa ja -muotoistuvassa maa-
ilmassa. On pyrittävä ymmärtämään, kuinka ihminen itse kokee ympäristönsä. Hokkasen 
(emt. 64) mielestä nyky-yhteiskunnan olemus ohjaa itsessään siihen, että ihmisen on et-
sittävä vertaistensa hyväksyntää, ettei tippuisi marginaaliin. Kokeakseen edes jonkinlaista 
yhteisyyden tunnetta sekä tasapainoa muiden ja itsensä välillä, identiteetin luominen on 
siten jatkuvaa tasapainoilua sisäisen ja ulkoisen maailman välillä. Toisaalta Rönnholmin 
(1999, 149 - 150) tutkimus, jossa hän eräässä osassa selvitti ruotsinsuomalaisten suoma-
laisuuskäsityksiä, osoitti suomalaisuutta arvioitavan Topeliuksen Maamme kirjan tyyppi-
sillä luonnehdinnoilla uutterasta, karaistuneesta sekä voimakkaasta mutta nöyrästä suo-
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malaisesta. Rönnholm (emt. 274) toteaakin loppupäätelmissään, että identiteettiä tulisi 
tarkastella sekä yksilöä itseään että hänen kulttuuritaustaansa koskevana kokonaisuutena. 
Suhde kulttuuritaustaan on elimellinen osa ihmisen minän muodostumista. Ajatus tukee 
siten luvussa 5.1.3 esitettyä kulttuurisuuden määrittelyä Kaikkosen (1995; 1994) esittä-
mien näkemysten valossa, ja siten myös tutkimuksen kokonaisrakenteen perusteita.  

Hokkasen (2002) ja Inkalan (2002) esittämässä kulttuurisen relativistisuuden ilmapii-
rissä piileekin maailmankuvaan sekä arvomaailmaan vaikuttava suhteellisuuden riski, 
joka konkretisoituu ihmisten toiminnassa ja ajattelussa ns. yltiöyksilöllisyytenä. Subjek-
tiivisuuden uskossamme meidän on hankala toteuttaa tasapainoista kasvatustyötä kulttuu-
rin kehittämisen näkökulmasta, jossa toisen ihmisen merkitys toiselle tulisi muodostua 
yhdeksi arvokkaimmista tekijöistä (ks. luvusta kuusi tässä tutkimuksessa itsensä rakasta-
misen problematiikasta Skinnarin (2003) ajatuksiin viitaten). Yksilöllisyyden ja yksilölli-
sen vapauden korostaminen (vrt. Skinnari 2003) johtaa helposti arvotyhjiöön, jossa jokai-
nen on tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden nimissä valmis päättämään kohdaltaan hyvästä ja 
pahasta, oikeasta ja väärästä. Väitettä tukee Helena Helven tekemä nuorten maailmanku-
vaa käsittelevä tutkimus, jossa havaittiin lasten ja nuorten hahmottavan maailmaa median 
tuottamien kuvien välityksellä. Helven tutkimuksen mukaan osa nuorista on jo omaksu-
nut narsistisen elämäntavan, jossa toimintaa sekä toiminnan arvottamista määrittää henki-
lökohtainen tilannearviointi – toimin tilanteen ehdoilla toteuttaakseni omat tarkoitusperä-
ni. Marjatta Hautala (2003) kysyykin, pyrimmekö tukemaan lasten ja nuorten kasvussa 
arvoja, jotka luovat kestävän perustan maailmankuvan muodostumiselle sekä yhteisölli-
syydelle, vai ns. kelluvia arvoja, joiden avulla yksilön on helppoa toteuttaa individualisti-
sia, pahimmillaan toisen ihmisarvoa ja ihmisyyttä loukkaavia pyrkimyksiä. Kelluvat ar-
vot ovat kytköksissä myös identiteetin määrittelemättömyyden nykytrendiin, jota pohdit-
tiin luvussa 5.1. Hoikkala (1999) muistuttaa kuitenkin Helven tutkimustuloksiin viitaten, 
että niihin kannattaa suhtautua hienoisella varauksella, koska kohdejoukkona olivat iden-
titeettiään vielä hakevat nuoret. Arvot ovat osaltaan myös ikäsidonnaisia. 

Tulokset ovat kuitenkin merkittäviä, kun niitä suhteutetaan yhteiskunnan arvorelativis-
tiseen sekä globalisoituvaan ja moninaistuvaan tilanteeseen. Tilannetta on tarkasteltava 
kasvatustieteellisesti (vrt. Hautala 2003). Sosiologisesti saamme aiheesta aikaan osuvaa 
sanailua, mutta pelkän identiteetin tai kansallisen kulttuurisuuden arvioinnin valossa on 
aiheesta vaikea muodostaa kasvatusta tukevaa näkemystä. Kun ryhdymme pohtimaan 
todellisia kasvatuksellisia ongelmia, ei sosiologialla ole tälle teemalle enää annettavaa. 
Aihetta on pohdittava ihmisyyden ja ihmisenä olemisen viitekehyksestä kohti koulun 
kasvattavaa opetussuunnitelmallista ideaa. Lähestymistapa yhdistää tässä tutkimuksessa 
ensimmäisen osan kansallisen kulttuurisuuden osaksi yksilöllistä filosofis-psykologista 
opetussuunnitelmallista toisen osan lähestymistapaa. Individualistisuuden tai yhteisölli-
syyden merkitysten painottaminen saavat ihmisenä olemisen ja ihmiseksi kasvamisen 
näkökulmasta merkityksensä.  

Samalla on painotettava tutkimuksen kulttuurikäsityksen lokaalisuutta sekä sen merki-
tystä lapsen tasapainoiselle psyykkiselle kasvulle. Teesi kuulu tällöin: Ympäristöllä, ra-
kennetulla ja rakentamattomalla ja sen hallitulla98 kehittämisellä on oma lokaalinen 

                                                           
98 Termillä ”hallittu” viitataan ihmisten kykyyn kehittää ympäristöään jo olemassa olevaan perustuen. Ihmisten 
toimintaa eivät ohjaa tällöin trendit tai lokaalisen ulkopuolelta tulevat paineet. Toiminta ja sen konkretisoitumat, 
kuten artefaktit, suuntautuvat olemassa olevan ympäristön mukaisiksi konstituenteiksi. 
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identiteettinsä. Hallitusti suunnitellun ja rakennetun kulttuuriympäristön identiteetti on 
yhteisöllisyyden perusta ja siten ihmisen kasvun perusta. Muutokset tässä elinpiirissä 
eivät voi perustua hallitsemattomaan tai lyhytnäköiseen ”markkinakorkoajatteluun”. Ku-
ten suomalaisuuden tematiikan pohdiskelu osoittaa, sadan vuoden perioodit ovat tässä 
ihmisyyden tasapainoisuuteen pyrkivässä prosessissa lyhyitä mutta merkittäviä ajanjakso-
ja. Kun toimimme vastoin tätä artefaktisen kulttuurin osan (vrt. Scheinin 1987 edellä lu-
vussa 5.1.1) kunnioitusta, halvennamme samalla sen ihmisyyttä rakentavaa merkitystä. 
Näin muodostamme edelleen kumuloituvasti moniarvoisempaa ja yhä vaikeammin ym-
märrettävää todellisuutta. 

Moniarvoinen maailma asettaa koulutukselle erityisiä paineita. Tähän tematiikkaan 
muun muassa Räsänen (2002a) ja Hokkanen (2002) ovat yrittäneet hahmottaa alustavia 
vastauksia (ks. myös Kaikkonen 1995; 1994, 131 - 155). Hokkanen (2002, 68 - 69) us-
koo, että opettajan joustavuudella sekä muutosvalmiudella pystytään vastaamaan näihin 
haasteisiin. Hän (emt. 69) toteaa abstraktisti ja absurdisti, että opettajan tulisi tarjota oppi-
laan ”prosessinomaisen identiteetin muodostukseen rakennusaineita ja virikkeitä yksilöi-
den henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti, vastaten yksilön antamiin haasteisiin positii-
visella tavalla, kannustaen häntä olemaan vahva ’minä’ kuitenkin toiset huomioiden”. 
Lamminmäki-Kärkkäinen (2002) puolestaan ehdottaa kulttuurien välisen ymmärryksen 
lisäämiseksi kehittää kykyä kohdata toiseus oman itsenä kautta. Kohtaamisen esteenä on 
kuitenkin ihmisissä oleva toiseuden mahti eli stereotypiat, joiden läpi tarkastelemme ja 
tulkitsemme toisen ihmisen olemusta. Ajatukset perustunevat Hallin (1996, 3) esittämän 
näkemyksen, jossa katsotaan, että turvattu, valistuksen subjektivismiin perustuva identi-
fioituminen ei suvaitse erilaisuutta. Tätä voidaan selittää myös siten, että se liittyy luvus-
sa 6 Perttulan (1999) essentialistiseen ihmiskäsitykseen. (Ks. myös Reijonen 2002, 28.) 

Ihmisyyteen kasvaminen monikulttuurisessa maailmassa edellyttää kuitenkin enem-
män kuin itsetietoisuuden kasvattamista tai muutosta opettajuudessa yksilöllisessä näkö-
kulmassa. Vaaditaan myös koulun toimintakulttuurin muutosta opetussuunnitelmallisella 
tasolla. Tarkastelussa on huomioitava riittävä laaja-alaisuus sekä oikeat eettis- ja arvope-
rusteiset kysymykset (Räsänen 2002a). Esimerkiksi opetussuunnitelman perusteita poh-
dittaessa olisi kyettävä riittävän seikkaperäiseen kansallisen kulttuurin analyysiin tarkas-
telemalla problematiikkaa sen moninaisesta ja moniulotteisesta näkökulmasta käsin (Rä-
sänen 2002b, 100). Tähän koulun kokonaisvaltaiseen kasvatukselliseen tematiikkaan hae-
taan suuntaviivoja tutkimuksen toisessa osassa. Ensimmäisen osan tarkoituksena on ollut 
hahmottaa Räsäsen peräänkuuluttamaa kansallisen kulttuurisuuden ymmärtämistä. 

Lopuksi. Ruotsin kielen kielikylpyopetuksen olemassaolon ehtojen voidaan edellä esi-
tettyyn sekä tämän tutkimuksen ideaan (ks. johdanto tässä tutkimuksessa) viitaten väittää 
perustuvan yhteisöllisen ja yksilöllisen välisen problematiikan, lyhyesti sanottuna kult-
tuuripedagogisen idean ymmärtämiseen. Viimekädessä vanhemmat päättävät lastensa 
koulutusmuodosta, mutta päätökseen vaikuttavat voimakkaasti lainsäädännön kautta 
muodostetut mahdollisuudet sekä julkisen sanan kautta välitetty, uskottava tai epäuskot-
tava kuva opetuksen toimivuudesta. Mutta niin kauan kuin puhumme politiikasta99 toi-
minnan merkityksellisyyden määrittäjänä, puhumme uskottavuudesta. Poliittisen toimin-
nan on oltava uskottavaa menestyäkseen, saadakseen kansalaisten tukea taustalleen.  

                                                           
99 Tätä lainsäädäntö itsestään selvällä tavalla edustaa, mutta luen tähän piiriin kuuluviksi myös julkisen sanan. 
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Myös kielikylpyopetuksen järjestäminen on vaatinut toteutuakseen ja jatkuakseen us-
kottavuutta niin tutkimuksellisessa kuin poliittisessa mielessä. Vanhemmat ja poliittiset 
päättäjät on saatava luottamaan toiminnan kannattavuuteen. Voidaksemme puhua ope-
tusmuodon pedagogisista ja didaktisista perusteista, on pyrittävä ymmärtämään opetus-
toimintaa ko. käsitteiden merkityksestä käsin. Ihmisyyden olemuksen määrittely identi-
teetin kautta jää kasvatuksen ja koulutuksen näkökulmasta pinnalliseksi. Kysymykset 
olemisesta, elämästä, toiminnasta, kokemuksesta ja kokemisesta, samanlaisuudesta ja 
erilaisuudesta, tasa-arvoisuudesta sekä ainutlaatuisuudesta, eli yksilöllisyydestä, jäävät 
liian artefaktiselle tasolle.  

Edellä esitetyt pohdinnat ovat merkittäviä kuvaamaan tietä, jota pitkin olemme kulke-
massa. Mutta sellaisenaan, koulutusta ja kasvatusta ajatellen, pohdinnat jäävät hengettö-
miksi. Kulttuurin tutkimuksella on vaikea tavoittaa ihmistä, joka omassa kokemuksessaan 
pyrkii intentionaaliseen sekä ainutlaatuiseen olemiseen. Koulutuksen tarkastelu kasvun 
filosofisesta ja psykologisesta aspektistaan pystyy luomaan hengen artefaktiselle todelli-
suudelle. Tämä on tutkimuksen toisen osan intentio.  

5.6  Kokoavia ajatuksia 

Kulttuurisella piirteellä, elementillä, tuotteella tai tavalla on sosiaalinen merkitys, 
joka on perustana sen yhteisölliselle käytölle.  

Kulttuurisesti merkityksellisiä elementtejä ovat kaikki ne ympäristön tekijät, joiden 
olemassaoloon emme pysty vaikuttamaan ratkaisevasti ainakaan yksittäisen ihmi-
sen tasolla. 

Ihminen omaksuu inhimillisen toiminnan välityksellä tapoja, lakeja, uskomuksia, 
näkemyksiä, vakaumuksia, tietoja sekä taitoja. Nämä yhdessä muodostavat kulttuu-
rin. 

Kulttuuri-sanalla tarkoitetaan perusoletusten sekä uskomusten kaikkein perim-
mäisintä ja tiedostamattominta tasoa, jonka jokainen organisaation tai yhteisön jä-
sen on omaksunut ja toimii sen perusluonteisella ja itsestään selvällä tavalla. Kult-
tuuria ovat perustavanlaatuiset olettamukset ihmisen suhteesta luontoon, toisiin 
ihmisiin, tilaan, aikaan ja ihmisen asemaan maailmankaikkeudessa. Ihminen tietyn 
yhteisön jäsenenä uskoo elämän toimivan juuri tällä tavalla. 

Tutkimuksen kulttuuripedagoginen kulttuurikäsitys: 

− Ensimmäisenä kulttuuriin liittyvänä perusoletuksena on: kansallinen on yhteisölli-
syyden perusta. 

− Toisena kulttuurikäsityksen perusoletuksena on, että ihmiset ovat toimijoita, jotka 
vaikuttavat kulttuurin syntyyn 
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− Kolmantena perusoletuksena kulttuuri-sanan käytölle on, että yhteisö (koti, koulu, 
asuinlähiö jne.) on yksilöllisyyden ja yksilön toiminnan perusta ja toimintatapojen 
keskeinen määrittäjä sekä muovaaja. 

Elinympäristömme, sen olemus, pysyvyys ja muutos ovat identiteettimme perusta. 

Kielikylpyopetuksen tarjonnan perustaksi voidaan määrittää seuraavat tekijät: 

− Pyrkimys kasvattaa lapsista kaksikielisiä (täydellinen kaksikielisyys, toiminnallinen 
kaksikielisyys, toiminnallinen monikielisyys). 

− Kansainvälisyys edellyttää kansalaisiltamme hyvää kielitaitoa  
− Kielikylpyopetusmenetelmä on havaittu tehokkaaksi. Sen avulla voidaan saavuttaa 

hyvä opintomenestys hyvän kielitaidon lisäksi. 
− Ruotsin kieli ja suomenruotsalaisuus ovat osa suomalaisuutta. Euroopan yhdenty-

misen ja globalisaation myötä kansallisen identiteetin merkitys on kasvanut. Tämä 
asettaa mm. suomenruotsalaisen kulttuuriperinnön säilyttämisen ja vaalimisen tär-
keään asemaan suomalaisuuden elinvoimaisuuden näkökulmasta tarkasteltuna. 



Osa 2 Kielikylvyn opetuksellinen perusta 

Oppimiskäsitys vallitsevan ihmiskäsityksen muodostamana. Onko 
konstruktivistinen oppimiskäsitys riittävä luomaan opetus-

oppimistoiminnan tutkimuksen perustaa? 

Konstruktivistinen paradigma on ollut merkittävä näkemys nykykoulun kehittämispyrki-
myksissä. Näkemyksestä muodostuu helposti fraasimainen toimintaa ohjaava koodi, josta 
myönteiseen sävyyn puhuttaessa voidaan asettaa itsensä radikaaliksi ja uudistushaluiseksi 
opettajaksi. Vanhaa opetustapaa toteuttava opettaja voi puolestaan todeta olevansa järke-
vä ja itseään kunnioittava. (Hacking 1999, VII.) Tutkimuksen tässä osassa keskitytään 
pohtimaan uuteen oppimiskäsitykseen liittyviä asioita suhteessa kielikylpyopetuksen to-
tuttamiseen ja opetusprosessista nouseviin keskeisiin tekijöihin kysyen, onko konstrukti-
vistinen oppimiskäsitys riittävä muodostamaan teoreettisen perustan opetus-
oppimistoiminnan taustalle. 

Kielikylpy on opetusmuoto, joka mielletään uuden oppimiskäsityksen piiriin100. Kon-
struktivismista saadaan helposti teoreettinen taustanäkemys tutkimuksen tai opetustoi-
minnan taustalle (esimerkiksi Met 1998).101 Opetuksen toteuttamisen kannalta merkittä-
vien tekijöiden, kuten sosiaalisen toiminnan, lapsikeskeisyyden (lapsen ja aikuisen väli-
nen suhde), kokemuksen ja kokemuksellisuuden merkitys ja olemus jäävät kuitenkin epä-
selviksi. Suortti ja Heikkinen (2002, 25) toteavat konstruktivismin taustalla olevan psyko-
logisen aspektin käyvän riittämättömäksi tutkittaessa esimerkiksi opetussuunnitelman 
osuutta yksilön maailmankuvan muodostajana osana ympäröivää ja moniulotteista yh-
teiskuntaa. Vaaditaan kokonaisvaltaisempaa kasvatusfilosofista analyysia tutkimuksen 
perustaksi. 

                                                           
100 Taustalla tulisi kuitenkin olla toiminnan ja tiedonkäsityksen analyysi, jotta voisimme puhua kyseisen para-
digman toteutumisesta. 
101 Esimerkiksi kielikylpylasten kielenkehitystä käsittelevissä tutkimuksissa (ks. esim. Mård 2002) todetaan 
lasten tarvitsevan yksilöllisiä ohjelmia, joilla ohjataan kielen kehitystä kohti kaksi- tai monikielisyyttä. Lapsen 
yksilöllisyyttä painottavien pohdintojen katsotaan suuntaavan opetuksen suunnittelua ja toiminnan muotoutu-
mista konstruktivistiseksi. 
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Kielikylpyopetuksen totuttamiselle on muodostettu tietyt pedagogiset ja sosiokulttuu-
riset perusperiaatteet. Abstraktien periaatteiden avulla on kuitenkin vaikea vastata ope-
tuksen suunnittelusta ja totuttamisesta nouseviin ongelmiin. Ongelmat liittyvät erityisesti 
tiedon- ja toiminnankäsitykseen sekä lapsen kasvun ja kehityksen problematiikkaan. 
Koska koulutoiminnan intentiona tulisi olla jonkin asteinen toiseen ihmiseen ja hänen 
kokemusmaailmaansa vaikuttaminen toivotussa suunnassa, on opetuksen perustana ih-
miskäsityksen tiedostaminen (ks. Perttula 1999). Opetuksen järjestämisen perustana ovat 
kysymykset siitä (Suortti 1981, 1):  

a) mikä on vallitseva käsitys ihmisen olemuksesta,  
b) mikä on käsitys ihmisen ja ympäristön välisestä suhteesta,  
c) mikä on tiedon olemus,  
d) mitä tarkoitetaan yksilön vapaudella ja  
e) millaiset edellytykset meillä on vaikuttaa yksilöitten elämään koulutuksen avulla?  

Ihmiskäsitys on koulun toiminnan perusta. Opettajan on tiedostettava omaan pedagogi-
seen rooliinsa liittyen, että ihmiskäsitys ohjaa toimintaamme, halusimmepa sitä tai emme 
(Perttula 1999, 35 - 36). Ihmiskäsitys määrittää henkilökohtaisen käsityksen tiedon ole-
muksesta sekä merkityksestä itselleen ja toisille. Se ohjaa suhdettamme tiedonkäsittelyyn, 
toimintaan toisten ihmisten kanssa sekä suhdettamme ympäristöön (ks. Wilenius 1978, 7 
- 10).1 Tutkimuksen toisen osan analyysi aloitetaan pohtimalla ihmiskäsityksen olemusta 
sekä sen merkitystä opetukselle ja erityisesti kasvattavalle opetukselle (luku 6). Ajattelun 
peruslähtökohta on se, että oppiminen on viimekädessä yksilön päänsisäinen prosessi. 
Pienten lasten kohdalla tilanteen – ajattelun sisäisyys versus ulkoisuus – voidaan kuiten-
kin katsoa olevan perustaltaan toisin, jos näkemys suhteutetaan esimerkiksi Vygotskyn 
toiminnan yleistämisen teoriaan (the idea of internalisation). Vygotskyn muotoilemassa 
teoriamallissa ajattelun katsotaan tapahtuvan ensin sosiaalisena toimintona ja muototuvan 
tämän jälkeen yksilön sisäiseksi prosessiksi. Kouluikään mennessä lapsille on kuitenkin 
kehittynyt jo oma ”mieli” (ks. Dewey 1916, 37 - 38). Toiminta tapahtuu sosiaalisessa 
kontekstissa, jonka kautta yksilö jäsentää sekä kehittää omaa kokemustodellisuuttaan. 
(vrt. Perttula 1999.) Jokaisen kokemusmaailma sekä kokemuksen todellisuus ovat ainut-
laatuisia ja toiselle ihmiselle pääsemättömiä (emt). Sosiaalisuus liittyy oppimisprosessiin 
välineellisenä sekä ajattelua jäsentävänä ulottuvuutena. Sosiaalinen toiminta suhteessa 
opetuksen tavoitteisiin luo osaltaan perustan opetuksen kasvattavalle mahdollisuudelle.  

Joseph Novak ja Bob Gowin (1995, 2) toteavat, että voimme puhua kouluoppimisesta 
ymmärrettävästi vasta, kun olemme huomioineet samanaikaisesti kolme kasvatuksen pe-
rusasiaa: opetuksen yhteiskunnalliset puitteet (joita on käsitelty tutkimuksen ensimmäi-
sessä osassa), opetussuunnitelmalle muodon antava tiedon rakenne, tiedon tuottamistavan 
ja opettajat sekä erilaiset opetustavat. Näiden tekijöiden pedagogista olemusta tarkenne-
taan erityisesti tutkimuksen luvuissa 7 - 10. Voidaan sanoa, että koulun pyrkimykset, tieto 
ja sen omaksumiselle asetut tavoitteet, perustuvat yhteiskunnassa vallitsevaan arvomaa-
ilmaan. Arvotodellisuus konkretisoituu opetussuunnitelman sisällöllisessä rakenteessa, 
koulun tiedollisissa ja toiminnallisissa tavoitteissa.102 Luvuissa 7 - 7.2 tarkastellaan kou-

                                                           
102 Kuten tämän tutkimuksen ensimmäisen osan perusteella voidaan osoittaa, pedagoginen todellisuus muodos-
tuu vallitsevan poliittisen, arvoperusteisen ideologian odotusten mukaisiksi. Pedagogiikka on politiikkaa. (vrt. 
Kemppinen 2001; Goodoson 2001.) 
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lun vallitsevaa tiedonkäsitystä sekä koulutiedolle annettuja merkityksiä. Lähtökohta ope-
tussuunnitelman laadintaa käsitteleville luvuille (ks. luku 8) on kritiikki tämän päivän 
koulussa vallitsevaa hyötymoralistisuuden uusliberalistista henkeä kohtaan. Koulun sisäl-
löllinen todellisuus (opetussuunnitelmaongelma) on muodostettu sellaiseksi, että sen 
avulla on vaikea tukea lasten ja nuorten ihmiseksi kasvamista moniarvoistuvassa yhteis-
kunnassa (vrt. Skinnari 2003; Wilenius 2002). Kielikylpyopetuksen pedagoginen olemus 
(ks. luku 10) sisältää kuitenkin elementtejä, joiden avulla voidaan muodostaa toiminnalli-
sella tasolla mielekästä, tasa-arvoista sekä lapsen psyykkistä kasvua tukeva oppimisym-
päristö.2 

Tieto konkretisoituu käsitteissä ja kielessä. Koulun tiedollisen rakenteen tulisi olla kä-
sitteellisesti lapselle merkityksellinen. Merkityksellisyys on löydettävissä kulttuurisista 
ilmiöistä, johon opetussuunnitelman laadinnan tulisi perustua (vrt. Dewey 1916, 78 - 79). 
Koulun toiminta kulminoituu paitsi dialogisuuteen myös siihen, millä pedagogisilla eh-
doilla dialogia käydään: pyrkimyksenä on välittää oppilaalle tietoa, jonka lapsi pystyy 
ymmärtämään omassa kokemuksessaan. Dialogisuuteen liittyy ymmärtäminen ja sen 
psykologisen tematiikan tiedostaminen. Luvun kahdeksan pohdinnoilla sekä käsitteen 
opettamista ja omaksumista koskevilla analyyseillä (luku 7.3) kehitetään tutkijan ja opet-
tajan teoreettis-pedagogista tietoisuutta tästä tematiikasta.  

Kielen, kulttuurin ja käsitteiden välinen problematiikka johtaa implisiittisesti siihen 
oletukseen, että ihminen jäsentää todellisuuttaan kielen ja käsitteiden avulla. Voidaan 
puhua lapsen maailmankuvaa jäsentävästä opetussuunnitelmasta. Luvussa kahdeksan 
perehdytään opetuksen suunnittelun tematiikkaan ja tarkastellaan opetussuunnitelman 
laadintaa sekä erityisesti kielikylvyssä toteutettavan teemaopetuksen osuutta suhteessa 
opetuksen eheyttämiseen. Opetussuunnitelma on keskeinen osa toiminnan rakentumista 
ja prosessitekijöiden (opettaja, oppilas) toiminnan suuntaamista (vrt. Engeström 1983, 
175 - 200). Opetustoiminnan kuvaaminen tai arviointi ilman sen perusteiden arviointia on 
tyhjää ja ilmavaa. Lukijalle on annettava mahdollisuus arvioida menetelmän todellista 
tilaa ja lähtökohtia. Lahdeksen (1997, 67 - 68) esittämä ratkaisu didaktiikan ja opetus-
suunnitelman välisestä suhteesta tukee valittua lähestymistapaa. Toiminnan suunnittelun, 
toteutumisen ja oppimisen eli oppimiskokemusten olisi vastattava toisiaan. Aranau (2001, 
40) toteaakin viitaten Enrightiin (1986), että opetussuunnittelun perustana on tiedostaa, 
mitä luokassa on saatu aikaiseksi tietyillä toiminnoilla (ks. myös Atjonen 1992, 31; vrt. 
Lahdes 1997, 45 - 51).3 Tähän ehtoon vastataan kielikylpyopetuksen käytännön toteutta-
mista kuvaavassa luvussa 10. Tarkoituksena on selvittää, miten opetustilanteessa toimi-
taan ja mitä tekijöitä on huomioitava – opettajien kokemusten perusteella – onnistuneen 
lopputuloksen saavuttamiseksi. Kielikylpytoimintojen oppimisteoreettista olemusta seli-
tetään Deweyn ja Vygotskyn kieleen ja toimintaan perustuvien teoretisointien avulla (lu-
ku 9). Jotta voidaan puhua kielikylpydidaktiikasta, edellyttää se tämänsuuntaista analyy-
sia. 



6 Ihmiskäsitys koulun tiedon- ja toiminnankäsityksen 
perustana 

Didaktisen kokonaisuuden ymmärtäminen edellyttää pohdintaa opetuksen suunnitteluun 
ja toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä, joiden perustana on ihmisyyden problematii-
kan ymmärtäminen. Luvun tarkoituksena on muodostaa kuva yksilön ja yhteisön välises-
tä suhteesta ja muodostaa siten kasvatuksellinen viitekehys kielikylpyopetuksen järjestä-
mistä, toteuttamista ja oppimista kuvaaville luvuille 7 - 9 sekä jäntevöittää kulttuuriin, 
identiteettiin (luku 5) sekä kieleen (luku 2) liittyviä pohdintoja.  

Sosiologiset ja yhteiskunnalliset pohdinnat jäävät kasvatuksen näkökulmasta, yhteis-
kunnallisessa merkittävyydessäänkin, yleiselle tasolle. Muodostettu kuvaus esittää ihmi-
sen yhteiskunnallisena välineenä, jossa yksilö on alistettu tietyn ideologisen ja ihmisyy-
den näkökulmasta pinnallisen ajattelutavan osaksi. Ihmisyyttä käsitellään kollektiivisena 
ja persoonattomana yleistyksenä. Voidaan kysyä, mitä annettavaa analyyseillä on kasva-
tukselle ja opetukselle, jos niitä ei suhteuteta ihmisenä olemisen tematiikkaan.103  

Kun luvussa viisi käsiteltiin kulttuurin ja identiteetin välistä problematiikkaa, on iden-
titeetti ymmärrettävä – sen yksilöllisestä kokemuksesta huolimatta – ihmisen ulkoiseksi 
ominaisuudeksi. Identiteetti kehittyy suhteessa johonkin ulkoiseen, kulttuuriseen. Se 
määrittää merkittävällä tavalla suhdettamme ympäristöömme mutta jättää minuuden ole-
muksellisuuden huomioimatta. (vrt. Puolimatka 2001, 373 - 375; Skinnari 2003.) Tässä 
tutkimuksessa identiteetti erotetaan pinnallisemmaksi kuin minuus, itseys, ihmisyys tai 
persoonallisuus. Esitettävässä näkemyksessä yksilö ja yhteisö käsitetään toisaalta erilli-
siksi mutta toisaalta niillä katsotaan olevan tiivis yhteys toisiinsa. Yhteisö on yksilöitten-
sä muodostama summa.1 

Kasvatuksessa kyse on yksilöstä yhteisössä. On pyrittävä ymmärtämään yksilön suh-
detta ympäristöön myös yksilöstä ja yksilöllisyydestä käsin. Vaikka pitäisimme sosiaalis-
ta toimintaa ja vuorovaikutusta keskeisenä tekijänä oppimisen aikaansaamisessa, on 
huomioitava oppilaiden yksilöllinen ainutkertaisuus. Kyse on yksilön sisäisestä koke-
muksesta, ulkoisen ja sisäisen vuorovaikutuksesta. Elinympäristö on ulkoinen yksilölle ja 
toisin päin. Kumpikaan, yksilö ja ympäristö, ei ole ehdottoman riippuvainen toistensa 

                                                           
103 Samalla on kuitenkin huomioitava yhteiskuntaa käsittelevän kokonaisvaltaisen sosiologisen analyysin mer-
kitys didaktisen kokonaisesityksen osatekijänä (Suortti 1981; ks. myös Novak & Gowin 1995, 2).  
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olemassaolosta. Yksilön ja ympäristön välinen riippuvuussuhde on kuitenkin ympäristön 
kohdalla voitokkaampi. Ympäristö jatkaa olemassaoloaan yksilön kuolemasta huolimatta 
(ks. luku 9.4.1 tässä tutkimuksessa). Toisinpäin ajateltuna myös yksilö on tietyssä määrin 
riippumaton ympäristöstään. Pystymme tarvittaessa muuttamaan toiseen ympäristöön, 
sopeutumaan siinä vallitseviin olosuhteisiin ja jatkamaan siellä itselle täysin mielekästä ja 
hyvinvoivaa elämää. Tästä ympäristön ja yksilön kokonaisasetelmasta on kyse, kun pu-
humme esimerkiksi vuorovaikutuksesta.  

Opetuksen tulisi olla toiminnaltaan ja sisällöltään kasvattavaa. Opettajuus kulminoituu 
toisen ihmisen kohtaamiseen sekä ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Vuorovaikutusta 
ei tulisi nähdä ainoastaan kielellisenä so. kommunikatiivisena tiedon – kulttuurisenkin 
tiedon – välitystapahtumana vaan ainutlaatuisena, intentionaalisena ihmisten välisenä 
kasvatustapahtumana. Vuorovaikutus on kykyä kohdata toinen ihminen (vrt. Skinnari 
2003). Se sisältää käsitteellisesti (ilman hierarkkisuutta) yksilöllisyyden, toiseuden, ym-
päristön, kokemuksen, ainutlaatuisuuden, intentionaalisuuden, kulttuurisuuden, sosiaali-
sen toiminnan, ymmärtämisen, empaattisuuden, kielen, tiedon, ajattelun ja kommunikaa-
tion sekä riippuvuuden. Näiden kasvatuksellisten käsitteiden perusta on ihmiskäsitykses-
sä. Ihmisyyteen liittyvien peruskysymysten pohdinta ja tiedostaminen luovat selkeyden 
opettajana toimimiselle. Tämä luo selkeyden itsestämme käsin sille, mitä haluamme toi-
selle ihmiselle tehtävän ja tapahtuvan. Oman ihmiskäsityksen tiedostaminen selkeyttää 
arvomaailmaamme. Se luo selkeyden sille, millaista tietoa ja tulevaisuutta haluamme 
kasvaville lapsille ja nuorille ympäröivästä yhteisöstä ja maailmasta välittää. Ihmiskäsi-
tyksen ymmärtäminen muodostaa perustan opetussuunnitelman laadinnalle, koulun kas-
vattavalle mahdollisuudelle. Ihmissuhdetyössä ihmiskäsitystä voidaan pitää toiminnan 
olemuksen muotoutumisen perustana. 

6.1  Ihmiskäsitys opettajan toiminnan sekä toiminalle asetettujen 
tavoitteiden perustana 

Ihmiskäsitys on käsitys ihmisestä kokonaisuutena, mikä erottaa sen empiirisen tieteen 
tuottamasta kapea-alaisesta ihmiskuvasta (Rauhala 1993). Ihmisenä olemisen perusteiksi 
voidaan määrittää ihmisen fyysinen, elollinen, sielullinen (tajunnallinen) sekä henkinen 
(itsetajuinen) olevaisuus104. Ihmisenä olemista voidaan määritellä myös sosiaalisesta ja 
kulttuurisesta näkökulmasta. Ihmisyyttä arvioidaan tietyssä suhteessa ympäristöön. Ihmi-
sen suhde ympäristöön nähdään luovana suhteena aineelliseen ja henkiseen todellisuuteen 
– ihminen on kulttuuriolento. (Wilenius 1978a, 11 - 14; vrt. Wilenius 2002, 19 - 22.) Pert-
tula (1999, 25 - 34) jakaa opettajan ihmiskäsityksen essentialistiseen, naturalistiseen, 
kultturalistiseen sekä eksistentialistiseen käsitykseen. Näiden erilaisten käsitysten ydin-
ajatuksena on käsitys ihmisen suhteesta toisiin sekä tietoon ja ympäristöön. Perttulan 
(emt. 24) mielestä on kuitenkin muistettava, että tavallisimmin yksittäisen opettajan ih-

                                                           
104 Esimerkiksi Salomaan (1950, 6 - 7) näkemyksen mukaan kaikilla elävillä olennoilla on sielu. Mutta se, mikä 
erottaa ihmisen eläimestä on henki. ”Henkisesti rakennettu ja säilytetty, so. kulttuuri, sivistys, muodostaa olen-
naisen osan ihmisluonnosta.” 
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miskäsitys ja sitä kautta tiedon- ja toiminnankäsitys ovat usean ihmiskäsityksen muodos-
tama synteesi. (vrt. Skinnari 2003.) 

Essentialisitisen käsityksen ytimenä on toimijan tarkka käsitys ihmisyyden ihanteesta 
ja suunnasta. Tällaisen käsityksen omaava ihminen on tasapainossa ympäristönsä kanssa, 
jos yhteiskunnassa vallitseva arvomaailma vastaa yksilön arvomaailmaa.2 ja 3 Kun mieti-
tään suomalaisen koulun tilaa ja esitettyä kritiikkiä sitä kohtaan (ks. esimerkiksi Mietti-
nen 1990; Malinen 1993; Hytönen 1999), voidaan essentialistisen ihmiskäsityksen rinnal-
le asettaa naturalistinen käsitys kuvaamaan kritisoidun koulun olemusta. Naturalistisesti 
orientoituneelle yksilölle tai yhteisölle on tyypillistä turvautuminen empiirisesti muodos-
tettuun, ainoana totuutena pidettyyn tietoon.4 Kolmanneksi ihmiskäsityksen tyypiksi Pert-
tula (1999, 30 - 32) esittää kulturalistisen käsityksen. Kun koulutyötä ohjaa tämä näke-
mys, muodostuu sen ydintehtäväksi määrittää yhteisön jäsenille, mitkä ovat kyseisen 
kulttuurin keskeiset ja rakentavat elementit. Aktiivinen sosiaalinen toiminta tietyssä sym-
boliympäristössä on vallitsevaa ihmisyyttä määrittävä faktori. Ihminen ei ole ympäristön 
ulkopuolella, vaan kulttuuri on jakamaton osa ihmistä. Muuttuva elämäntapa on ihmi-
syyttä. Jokaisen yksilön tulisi olla tietoinen tekojensa kulttuurisesta seurauksesta. Kielel-
linen, ei-kielellinen sekä materiaalinen luovat ja suuntaavat jatkuvasti kulttuurin kehitty-
mistä.5 ja 6 (Perttula 1999, 27 - 32.)  

Kulturaalinen ihmiskäsitys liittyy Deweyn sekä Vygotskyn ajatteluun. Kun tähän lisä-
tään eksistentialistinen ihmiskäsitys – erityisesti yksilöllisyyden olemuksen määrittäjänä 
– lähestytään ihmiskäsityksessä Deweyn (1916) esittämää näkemystä lapsen kasvusta 
demokraattisen yhteiskunnan jäseneksi. Eksistentialismissa (Perttula 1999, 32 - 34) kes-
keiseksi muodostuu yksilöllisyys ja erityisesti yksilöllinen mahdollisuus itseä koskeviin 
valintoihin. Ihminen on elämässään, johon hän on sattunut syntymään, oman itsensä etsi-
jä. Yksilö on toiselle ”vain” kanssaeläjä, jolla ei ole toiselle sanottavaa eikä annettavaa, 
sillä viimekädessä jokainen suorittaa itseyttään koskevat valinnat omista tarpeistaan ja 
lähtökohdistaan. Yksilön olemus muotoutuu olemassaolon kautta. Eksistentialistiseen 
yksilönvapauteen liittyy keskeisenä (kyky hallita) epätoivo, ahdistus ja jopa merkitykset-
tömyys. Pyrkimyksenä ei ole jatkuva hyvä olo vaan kyky elää itsensä kanssa sellaisenaan. 
Jatkuva etsiminen määrittää eksistentialistista tiedonkäsitystä. Näkemyksen mukaan opet-
tajalla ei ole sellaista tietovarantoa, jonka välittäminen oppilaille olisi välttämätöntä. 
Opettajasta tulee osa oppilaitaan sellaisena ihmisenä, miksi hän on itsensä tehnyt. Tässä 
osassa hän elää lasten rinnalla ja pyrkii ymmärtämään heidän kokemusmaailmaansa ja 
kehitystään, jotta pystyisi tukemaan mahdollisimman hyvin jokaisen lapsen yksilöllistä 
kehitystä sekä tehtäviä valintoja. (emt.) 

Perttulan (1999) esittämän ihmiskäsitysten luokittelun tarkoituksena on määrittää hä-
nen oman opettajuusnäkemyksenä toimivuutta. Ihmiskäsitys osoittaa tässä yhteydessä 
sen, millainen merkitys opettajan omalla ihmiskäsityksellä on tiedolle ja tiedon kanssa 
toimimiselle. Esimerkiksi essentialistisesta tai naturalistisesta ihmiskäsityksestä välittyy 
ahdasmielinen kuva. Voimme todeta, ettei Perttula kykene esityksessään paneutumaan 
itse ihmisenä olemisen ongelmaan. Skinnari (2003) onnistuu tässä paremmin. Hän (2003) 
pohtii, mikä on pedagogisen rakkauden merkitys opettajuudelle. Hän asettaa pedagogisen 
rakkauden Perttulan määrittelemien ihmiskäsityksen termien väliin. Ihmisen olemus 
muodostuu naturalistisesta biologisesta, kulttuurisesta yhteiskunnallisesta todellisuudesta 
sekä eksistentialistisesta itsensä luomisen vapaudesta ja essentialistisesta itseyden tai mi-
nuuden olemuksellisuudesta. Kaksi jälkimmäistä ihmisen olemuksellisuuden ulottuvuutta 
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sijoittuvat henkiselle tasolle, kun puolestaan kaksi ensimmäistä sijoittuvat keholliselle 
sekä artefaktiselle yhteiskunnalliselle tasolle. Skinnari osoittaa sen, että ihmisyys ja ihmi-
senä oleminen koostuu kolmesta ulottuvuudesta.  

Essentialistisesta näkökulmasta katsottuna ihmisellä on jokin jo syntyessään annettu 
olemus (essentia). Jos ihminen ei kykene huomioimaan ja rakastamaan omaa ydinole-
mustaan, hän suojautuu helposti alemman minänsä eli egonsa turvaan. Ihminen ei osaa 
tällöin kokea rakkautta toista ihmistä kohtaan, vaan hän luo pohjaa katkeruudelle, kateu-
delle sekä vihamielisyydelle. Toinen ihminen koetaan uhkana oman fyysisen tai henkisen 
olemassaolon jatkumiselle. Ihminen ei osaa rakastaa terveellä tavalla itseään. (emt.) Te-
matiikka kytkeytyy keskeisesti kasvatukseen, niin kasvattajan kuin kasvatettavan näkö-
kulmasta. Kuinka pystymme välittämään ja tavoittamaan tämän todellisen itserakkauden, 
joka johtaa itsensä hyväksymiseen ja hyvän tahtomiseen toista ihmistä kohtaan hänen 
itsensä vuoksi? Seuraavassa luvussa pohditaan tätä ongelmaa ihmisen olemuksen inten-
tionaalisuuden ulottuvuudesta. 

6.2  Ihmisen suhde toisiin ihmisiin sekä ympäristöönsä 
ihmiskäsitysten valossa 

Pohdittaessa kasvatuksen olemusta edellä esitetty käsitys johtaa kysymykseen, missä 
määrin pystymme tai missä määrin meidän tulee kasvattaa lapsiamme sanan praktisessa 
merkityksessä. Onko ihmisen itsetietoisuus, niin kasvattajan kuin kasvatettavan, toimin-
taa keskeisesti ohjaava faktori? Voidaanko sanoa, että emme pysty kasvattamaan, vaan 
voimme ainoastaan kehittää omaa itsetietoisuuuttamme7 ja kasvattaa lasta omalla läsnä-
olollamme, sallien hänen kasvattaa itse omaa itsetietoisuuttaan? (ks. itsetietoisuuden 
merkityksestä tarkemmin Juntunen & Mehtonen 1982, 16 - 18 ja 24 - 32; Wilenius 
1978b.) Puhuttaessa itsetietoisuudesta tai inhimillisen kasvun ideasta on tietoisesti hyväk-
syttävä sen suoma mahdollisuus muuttaa ihmisen suhdetta ympäristöönsä (Wilenius 
1978a, 47). Suortti (1980, 47) puhuukin opiskelijoiden tietoisuuden tietoisesta kehittämi-
sestä, johon liittyy oleellisesti opettajan itsetajunnan kehittäminen. Wileniuksen (1979, 32 
- 34) tavoin on ymmärrettävä opetuksen fenomenologinen laadullinen luonne (vrt. luku 
7.2.2 tässä tutkimuksessa), jossa ilmiöt ja niiden osat – kuten oppilaan persoonallisuuden 
osatekijät – ovat sisäisessä suhteessa toisiinsa, toisistaan erottamattomia (Suortti 1980, 
46).  

Wilenius (1978a, 15) pitää eräänä ihmiselle ominaisena pyrkimyksenä halun päästä 
yhä syvempään sekä laajempaan tietoisuuteen. Tietoisuuden olemusta määrittävät tietyt 
fyysiset sekä biologiset realiteetit. Tietoisuus ilmenee Wileniuksen mukaan kolmella eri 
tasolla: aistimusten, mieltämisen eli mielikuvituksen sekä tiedostamisen tasolla105. Ihmi-
sen toiminnan tutkimuksessa voidaan toimintaa jaotella myös fyysisenä ja psyykkisenä 
ilmiönä. Jälkimmäinen viittaa ihmisen intentionaaliseen eli tarkoitukselliseen toimintaan. 
Ihmisellä on intentionaalinen suhde johonkin itseään ulkopuolella olevaan objektiin. 
Fyysisyys puolestaan on kausaalisessa suhteessa johonkin ulkopuoliseen ilmiöön. Tahdon 

                                                           
105 Nämä ovat verrannollisia klassiseen sisäisten toimintojen jäsennykseen, jonka perustana on kolmijako tun-
teminen, ajattelu sekä tahtominen. 
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olemus muodosta vaikean filosofisen ihmisen tutkimukseen liittyvän ongelman, jossa 
pystymme parhaiten ymmärtämään ajattelun eli tietoisen toiminnan olemusta mutta vain 
pinnallisesti tuntemista tai tahtomista. Tahto ja tunne ovat Wileniuksen mielestä lähes ei-
tietoista toimintaa. (emt. 15 - 18.) 

6.2.1  Ihminen ympäristössä, ympäristö ihmisessä 

Inhimillistä toimintaa ja yksilön tietoista toimintaa kulttuuriympäristössä voidaan yrittää 
ymmärtää ainakin kahdesta eri näkökulmasta. Jos pystymme yleisesti ottaen hyväksy-
mään ajatuksen, että ihmisen toiminta on tietoista, niin voidaan olettaa, että tietoisuus 
säätelee mekaanisesti ympäristön tarjoamia ärsykkeitä. Ihminen käsitetään tällöin auto-
maatiksi, jossa tietyt ärsykkeet saavat aikaan halutun tai tunnetun toiminnan. Tämän fysi-
kaalisperusteisen käsityksen vastakohdaksi muodostuu käsitys, jossa inhimillinen tietoi-
suus ymmärretään luovaksi ja yksilölliseksi kyvyksi muokata ympäristöstä saatuja ärsyk-
keitä. (Wilenius 1978a, 30 - 31.) Wilenius (emt.) toteaakin käsityksestä inhimillisen tie-
toisuuden luovasta luonteesta ihmisen toiminnan selittäjänä, että ilman sitä olisi vaikea 
ymmärtää kulttuurista kehitystä. Mutta mikä todella on ihmisen, luonnon ja kulttuurin 
välinen suhde? Olemmeko kulttuurisia sätkynukkeja, jota luvussa 5 esitettyjen uusimpien 
identiteetti- ja kulttuurisuusnäkemysten mukaan kelluvat todellisuudesta toiseen, vaihtaen 
oikean ”naamion” tai roolin tilanteen edellyttämällä tavalla, vai onko meissä jotain perus-
tavampaa essentiaa, kuten Skinnari (2003) aiemmin jo totesi?106 

Rousseaun (1905) Émilen muodostama lapsuuden alkukuva, jossa kuvataan yksilön 
suhdetta yhteiskuntaan luonnon, kulttuurin ja ihmisen välisenä vuorovaikutussuhteena, 
kuvaa hyvin tässä tutkimuksessa olevaa käsitystä ihmisestä ja hänen suhteestaan ympäris-
töönsä (ks. Bardy 2001). Identiteetin kehittymisen perusta on rousseaulaiseen henkeen 
viitaten lapsuuden pysyvissä, tietystä elinympäristöstä saaduissa aistimuskokemuksissa, 
joita lapsi saa toimiessaan (leikkiessään) lähiympäristössään107. Lähiympäristöstä saadut 
ympäristökokemukset värittävät lapsen tietoisuutta läpi elämän (vrt. emt. 142 - 143). 
Suortti ja Mutanen (1997, 14 - 15) painottavat kuitenkin, ettei Rousseaun luontokäsitystä 
saisi yhdistää ympäristön asettamiin olosuhteisiin, vaan luontokäsitys viittaa kykyjemme 
sekä elintemme sisäiseen kehitykseen, jonka kulkuun emme ihmisinä pysty sinänsä vai-
kuttamaan. Bardy (2001, 143) toteaakin Rousseaun sanoin, ettemme ymmärrä itseämme, 
emmekä omaa luontoamme vaan pyrimme vääntämään lapsuuden yleistä ulkoapäin mää-
riteltyä kasvun ideaalitilaa kohti. Myös Deweyn ajattelu omaa vastaavia näkemyksiä ylei-
sesti vallitsevista käsityksistä aikuisen ja lapsen välisestä suhteesta. Dewey (1916, 61 - 
62) toteaa lapsen luontaisten taipumusten arvostamisesta seuraavasti: 

”Todellinen kehittymättömyyden arvostamisen lähtökohtaa ei voi ilmaista parem-
min kuin Emersonin sanoissa ”Arvosta lasta. Älä ole liikaa hänen kasvattajanaan. 
Älä riko hänen yksityisyyttään. Mutta näin sanoessa kuulen toisen aikuisen huudon, 

                                                           
106 Kun ajatellaan ihmiskunnan historiallista kehitystä, yhteiskunnan tuhoutumista ja uuden syntymistä, voidaan 
ihmisen todeta toimineen kollektiivisessa mielessä ajan ja kulttuurin edellyttämällä tavalla. Erilaiset historialli-
set kuvaukset ovat kuitenkin vain pitkälle yhteisöllisiä yleistyksiä, eikä niissä ole saavutettu tässä yhteydessä 
edellytettävää yksilöllisen kokemuksellisuuden tasoa. 
107 Kasvatuksen perustana ovat Rousseaun (1905, 12 - 23) mukaan luonto, ihmiset ja olosuhteet. 
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joka vastaa tähän ajatukseen: luopuisitko todella yleisen ja yksityisen luonteenlaa-
dun vallasta? Jättäisitkö nuoren tai lapsen omien mielihalujen ja oikkujen varaan 
ja kutsuisit tätä anarkian kunnioitusta lapsen omaksi luonnoksi? Minä puolestani 
vastaan tähän, - arvosta lasta, arvosta häntä loppuun saakka, mutta arvosta samal-
la myös itseäsi… kaksi seikkaa poikien harjoittamisessa ovat merkittäviä. Ensinnä-
kin pidä hänet luonnollisena itsenään ja harjoita hänestä pois kaikki muu paitsi 
tämä luonnollisuus. Pidä hänet luonnollisena, mutta pysäytä hänen hulinointinsa, 
hölmöilynsä ja hevosenleikkinsä. Säilytä hänen luonteensa ja varusta se tiedolla ja 
tietämyksellä juuri siinä suunnassa, johon hänen oma luontaisuutensa osoittaa.” Ja 
kuten Emerson jatkaa näyttäen tämän kunnioituksen sisällön lapsuudelle ja nuoruu-
delle sen sijaan, että pyrkisimme raivaamaan tietä helpolle ja helposti etenevälle 
opettajuudelle, ”Osallistu heti, isommat vaatimukset ajallaan, aatos (the thought), 
opettajan elämälle (on the life of the teacher). Se vaatii aikaa, käytäntöä, ymmär-
rystä, yritystä, kaikkea suurta Jumalan oppia ja avustusta ja ainoastaan ajatus so-
veltaa tätä merkitsee pyrkimystä päästä luonteen lujuuteen ja syvällisyyteen.” (emt. 
62.) 

Ihmisen luonnon määräämän sisäisen olemuksen asettamat rajoitteet ovat kuitenkin rikot-
tavissa, kun pyrimme ymmärtämään luonnon ihmiselle asettamat ehdot ympäröivien olo-
suhteiden sekä ihmisten toiminnan taustalle (Suortti & Mutanen 1997, 14 - 16). Tämä 
edellyttää kykyä hyväksyä itsetietoisuuden mahdollisuus kasvatuksessa. Hyväksyntä 
mahdollistaa sen, ettei ihminen käsitä itseään luonnon ja yhteiskunnan lainalaisuuksien 
mukaan toimivaksi olennoksi. Itsetietoisuuden avulla ihminen saa mahdollisuuden kehit-
tää todellista itseään, taipumuksiaan, motiivejaan sekä intentiotaan suhteessa muuhun 
maailmaan. (Wilenius 1978a, 47.) On ymmärrettävä se, että meillä on jotain luontaista 
minuuteen liittyvää, jonka asettamissa puitteissa toimimme suhteessa muuhun ympäris-
töön, kulttuuriin. Tämä yksilöllisyyteen ja tasa-arvoisuuteenkin liittyvä ajatus löytyy 
myös Deweyn filosofiasta (Dewey 1988, 170 - 179).  

Kasvattajan käsitys ympäröivistä kasvatustavoista sekä olosuhteista määrittelee kasva-
tuksen ehdot sekä onnistumisen (Suortti & Mutanen 1997, 15; vrt. Sutinen 2003).8 Tässä 
tullaan kuitenkin perustavan kysymyksen äärelle: mitä on inhimillinen toiminta? Miten 
inhimillinen toiminta eroaa esimerkiksi luonnontapahtumista? Wilenius (1978a, 31 - 33) 
käsittelee tätä problematiikka kirjassaan ja esittää, että niin Aristoteles kuin Hegel ja 
Marx ovat perustana tämän toiminnan filosofiselle ajattelulle. Tässä ajattelussa inhimilli-
sen toiminnan erityisluonteiksi määriteltiin tietoisuus, luovuus sekä tarkoituksellisuus. 
Luonnossa esimerkiksi eläimet kykenevät huikeisiin toimintoihin ja tuotoksiin, mutta 
vain ihmisellä on kyky käsittää työ mielikuvana eli ideaalisesti olemassa olevaksi. Ihmi-
nen pystyy yhdistämään toiminnan, luovuuden sekä tahdon.9 ja 10 

Luvun aluksi esitetyt kaksi ihmiskäsitystä (kulturaalinen ja eksistentialistinen) selittä-
vät pitkälle Deweyn (1916) ajatusmaailmaa. Toisaalta tehtävämme on sopeutua osaksi 
kulttuuria, jossa sen moniarvoisuudesta johtuen on oleellista ymmärtää kulttuurisesti 
merkittävät ja kehittävät elementit. Toisaalta kulttuuri muodostuu yksilöistä, jotka luovat 
kokonaisuuden. Yksilöllisyys ja erilaisuus ovat voimavara kulttuuriselle kokemukselle. 
Kulttuurinen toiminnallinen kokonaisuus koostuu yksilöistä, joista yksikään ei ole toista 
erinomaisempi. Yksikään ihminen ei pysty täysin korvaamaan toista. Jos ajattelisimme 
toisin, ei kyseessä olisi enää sama kokonaisuus. Toimiminen erilaisuuden ja erilaisten 
ihmisten parissa on voimavara ja tie kokemukselle jostakin.  
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Perttula (1999, 32) puhuu kulturalistisen näkemyksen yhteydessä ihmiselle välittyvistä 
ja välitettävistä useista identiteeteistä. Tämän mukaan useat erilaiset identiteetit auttavat 
ihmisiä sopeutumaan ja tulemaan toimeen erialisissa tilanteissa, kulttuureissa tai erilais-
ten ihmisten kanssa. Kulturalistisen ihmiskäsityksen omaavan opettajan mielestä ihmisel-
lä ei ole säilyvää käsitystä itsestään. Identiteettiproblematiikan kohdalla olisi kuitenkin 
mielekkäämpää puhua sopeutumisesta erilaisiin rooleihin tai sosiaalisten ja kommunika-
tiivisten koodien omaksumisesta. Vastoin Perttulan näkemystä ihmisen identiteetin yti-
men muodostumisen – ja sitä kautta psyykkisen ja fyysisen kasvun perustan – voidaan 
katsoa olevan suhteessa johonkin merkitykselliseen varhaiseen paikalliseen kokemuk-
seen. Pysyvä paikallisuuteen liittyvä identiteetti heijastuu ihmisen ajattelussa ja toimin-
nassa mielestäni läpi elämän, josta Hakuri toteaa virkaanastujaisesitelmässään seuraavas-
ti:  

”Ympäristökäsityksemme perustana on jokaisen oma tulkinta ympäristöstään ja sen 
esteettisistä arvoista. Taide on tapa hahmottaa maailmaa. Taiteen tulkinnan taus-
talla ovat aina myös menneet tapahtumat, jokaisen oma henkilöhistoria ja varsin-
kin lapsuuden kokemukset. Nykyisyys on menneen peili tai niin halutessamme päin-
vastoin. Ympäristöajatteluni ja taidekäsitykseni on siis sidoksissa lapsuuteni koke-
muksiin ja ympäristöihin, joilla on ollut vaikutuksia myöhempiin elämäni ratkai-
suihin.” (Hakuri 2002.) 

Hakurin (2002) esittämä henkilökohtainen kokemus oman taiteellisen toiminnan perusta-
na kuvaa (rakennetun tai rakentamattoman) ihmisen ja ympäristön välistä merkityssuh-
detta (vrt. Saukkola-Suomen 1999, 254 kuvaama Reggio Emilian ympäristöajattelu). Il-
miötä voidaan havainnollistaa esimerkillä, että pyydämme ihmisiä määrittämään metsän, 
oman käsityksensä metsästä. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä määrittely perustuu 
johonkin lapsuudessa koettuun emotionaalisesti merkittävään kokemukseen. Lähiympä-
ristössä on lapsen maailmankuvan muodostumisen perusta. Kaikella koetulla on vahva 
emotionaalisen että fyysisen kokemuksen merkityksellisyys. Mikään mieleen rakentunut 
kuva ympäristöstä ei ole jäänyt irralliseksi toisestaan. Tämä varhainen, leikki-ikään sijoit-
tuva ympäristökokemus osoittaa lapselle hänen paikkansa tässä maailmassa sekä lapsen 
suhteen ympäristöönsä. Wileniuksen (2002, 21) sanoin lapsi on suojaton ympäristönsä 
suhteen. Aikuinen kykenee hallitsemaan tajuntaansa, sulkemaan ympäristön häiritsevät 
tekijät havaintonsa ympäriltä ja suuntaamaan tietoisesti huomionsa haluttuun asiaan. Lap-
selle tällainen aikuistyyppinen (sulkeutunut)tietoisuus on mahdollista vain esimerkiksi 
traumaattisissa tilanteissa, jättäen jälkensä hänen tajuntaansa. Lapsen tajunta on kuin va-
hataulu, johon hän ottaa avoimesti vastaan ympäristön vaikutteita. Näinhän lapsi omak-
suu esimerkiksi äidinkielensä ja liikkumisensa toisin kuin esimerkiksi eläinten kasvatta-
mat ns. susilapset. Tämän jäljittelevän toiminnallisuuden lisäksi ihmislapsi omaa inten-
tionaalisuuden suhteessa toimintaan – lapsi harjoittelee omaksumaansa innostuneesti. 
(emt. 19 - 22.) Elämällä vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa lapsi huomaa, että 
olemme riippuvaisia ympäröivistä olosuhteista eli elämme ja rakennamme toimintojam-
me ympäristön sanelemin ehdoin (Aho 1987, 179 - 181). Kun saamme lapsen havahtu-
maan tai ymmärtämään oman ympäristökokemuksensa suhteessa hänen omaan essenti-
aansa, Minuuteen, alamme puhua kasvusta sanan varsinaisessa merkityksessä.  

Näkemys ihmisen ja ympäristön välisestä vuorovaikutussuhteesta omaa yhteyden 
myös käsitteenomaksumisen problematiikkaan (ks. luku 7.3 tässä tutkimuksessa). Lai-
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neen (1984, 14) mukaan käsitteiden merkitykset määrittyvät niiden toimintojen perusteel-
la, mikä niillä on ympäristön hallinnassa ja järjestelemisessä. Ihmisen ja ympäristön väli-
nen vuorovaikutussuhde konkretisoituu siten käsitteissä ja niiden merkityksissä. Käsitteet 
ovat psykologisessa mielessä perusta maailmankuvamme muodostumiselle. Kuvattu ih-
misen ympäristösuhde muodostaa perustan luvussa 11 esitettävälle didaktiselle mallille ja 
opetussuunnitelmalliselle ratkaisulle. 

6.2.2  Ihminen kehittyvänä kulttuuriolentona 

Wilenius (1978a, 19 - 23) katsoo ihmisen sielullis-henkisesti kehittyvänä olentona omaa-
van ominaisuuksia, jotka voivat kehittyä vain kulttuuriympäristössä. Näitä niin sanottuja 
ihmisen kulttuuriominaisuuksia ovat pyrkimys totuudellisuuteen, eettisyys, esteettisyys 
sekä uskonnollisuus. Tekijät kehittyvät ihmisessä vain elävän yhteiskunnallisen kulttuuri-
perinnön välityksellä. Totuudellisuus liittyy ihmisessä tiedostetun arvostelun eli mieltämi-
sen ominaisuuteen. Ihmisen tajunta on helposti erilaisten ennakkoluulojen värittämä, yh-
teisöllisten intressien mukainen ideologinen tietoisuus. (emt. 19 - 20.) Totuudellisuus 
mahdollistaa hyväksymisen ja sitä kautta täydellisen tietämisen (Skinnari 2003).11 Nämä 
ovat opettajuutta kantavia elementtejä ja ne ovat merkittävällä tavalla yhteydessä edellä 
esitettyihin pohdintoihin omana itsenään olemiseen ja oman essentian tuntemiseen. Ihmi-
nen, joka elää aidosti tätä hetkeä, on kykenevä empaattisuuteen toista ihmistä kohtaan. 
Hänen intentionaalisuuttaan eivät ohjaa yhteiskunnalliset motiivit. Opettaja elää nimen-
omaisessa hetkessä tunteella suhteessa toiseen ihmiseen. Opetuksen kantavaksi elemen-
tiksi muodostuu ihminen ja ihmisyys itsessään. Yhteiskunnalliset, ihmistä ja toimintaa 
välineellistävät arvot eivät ole toimintaa ohjaavia prinsiippejä108.  

Asetelma kohtaa kuitenkin yksilön vapauden ja vastuun välisen problematiikan. Jos 
vapautta ajatellaan esimerkiksi Rousseaun esittämän näkemyksen valossa109, kohdataan 
koulumaailmassa tasolla merkittävä ontologinen, epistemologinen sekä metodologinen 
ongelmatematiikka. Kuinka ihmisenä oleminen suhteessa toiseen onnistuu ja luonnistuu 
silloin, kun ihmiselle annetaan lupa olla tekemättä sitä, mitä hän ei tahdo tehdä (ks. Bardy 
2001, 144 - 145)? Kulturaalisesti ajatellen ihmisen tekoja tulisi ohjata tietoisuus tekojensa 
kulttuurisesta merkityksestä sekä vaikuttavuudesta (vrt. Perttula 1999 edellä; Sutinen 
2003, 229). Kuinka osaamme rakastaa itseämme siinä essentialisimin hengessä, jota esi-
merkiksi Skinanri (2003) pyrkii välittämään? Tulemme ihmisenä olemisen eettiseen ulot-
tuvuuteen. 

Käsitys hyvän tahtomisesta toiselle ihmiselle hänen itsensä takia on vaikea ymmärtää, 
kun tarkastellaan ympärillämme olevaa ihmisten pahuutta, katkeruutta, kateutta tai itse-

                                                           
108 Suortti ja Mutanen (1997, 17) havainnollistavat tätä tematiikka Rousseaun kertomuksella spartalaisesta nai-
sesta, joka ei surrut sodassa kuolleita poikiaan vaan iloitsi kansansa voitokkaasta sotaretkestä. Yhteiskunnan ja 
yksilön intressien yhteen sovittaminen on käytännössä mahdotonta. Yksilön teot palvelevat yhteiskuntaa vain 
yksilöllisistä intresseistä käsin. (emt. 18.)12 
109 Tämä on huomioitava, koska Rousseaun ajattelun on katsottu vaikuttaneen merkittävällä tavalla myöhempi-
en kasvatusajattelijoiden näkemyksiin (Pestalozzi, Fröbel, Montessori) sekä reformipedagogisiin uudistuksiin 
(Suortti & Mutanen 1997; Bardy 2001, 134 - 135). 
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keskeisyyttä toista ihmistä kohtaan.110 Onko näin, ettemme ymmärrä omaa henkistä es-
sentialistista ulottuvuuttamme ja käperrymme Skinnarin (2003) sanoin egomme turviin? 
Jos näin on, mistä tilanteen vääristymä johtuu? Onko kyse ihmisen luontaisesta taipu-
muksesta tahtoa pahaa toiselle, edesauttaakseen omaa olemassaoloaan, vai ovatko ympä-
ristömme antamat mallit tai toimintapuitteet sellaisia, että ne suosivat itsekeskeisyyttä ja 
oman edun tavoittelua? Eli onko syy pahuuteemme ulkoisessa (identiteetin muodostumi-
sen tasolla) vai sisäisessä Minuuden tasossa? Jos meillä olisi luonnostaan sisäänkirjoitettu 
omatunto, niin emmekö pystyisi toimimaan rakkautta luovasti, toiselle hyvään pyrkien? 
Eli onko tämä ihmisen eettinen ulottuvuus sellainen, joka muotoutuu ”oikeaksi” tai ”vää-
räksi vain kasvatuksen avulla suhteessa ympäristöömme? Kun pohditaan tätä eettisyyden 
eli moraalisten arvojen subjektiivisuuden vastakohtanaan objektiivisuuden tematiikka, 
kohdataan kasvatuksen ja opetuksen kannalta merkittävä ymmärtämisen tematiikka. 
Kuinka tietyistä vallitsevista, yksilölle sinänsä ulkoisista normeista111, muodostuu osa 
Minuutta, vai ovatko nämä vain osa jotain identiteettiä, joka vaihdetaan tarvittaessa tilan-
teen edellyttämällä tavalla ”oikeaksi” sosiaalisen toiminnan koodiksi (vrt. kelluvista ar-
voista luvussa 5.5 tässä tutkimuksessa)? Missä määrin yksilöllä on luontainen kyky tah-
toa itselleen hyvää tahtomatta toiselle pahaa tai harmia? (ks. Wilenius 1978a, 37 - 41.)  

Problematiikkaa voidaan tarkastella ihmisen tahdon vapautta käsittelevien eri näke-
mysten valossa. Ihmisen vapaus käsitetään siten luonnollisia viettejämme seuraavaksi 
vapaudeksi. Mikään ulkoinen tekijä ei pakota meitä toimimaan tahtomme vastaisesti. 
Toisaalta vapaus voidaan nähdä kyvykkyytenä toimia vastoin luonnollisia viettejämme: 
En vaihda aviopuolisoani toiseen ihmiseen kohdistuvien intohimojeni ohjaamana, vaan 
pyrin pysymään nykyisessä liitossa luonnollisista vieteistä piittaamatta, hyvänä puolisona 
ja vanhempana lapsilleni. Toiminta on Kantin moraalifilosofian avulla selitettynä moraa-
lisesti oikeaa, velvollisuudentunteen ohjaamaa (ks. Walker 1998, 10 - 34). Kolmanneksi 
vapaus voidaan nähdä Steinerin vapauden filosofian mukaisesti eettisen oivalluksen ky-
vykkyytenä. Ihminen voi toteuttaa tällöin joko luonnollisia taipumuksia tai velvollisuut-
taan, kunhan vain teko perustuu ihmisen luovaan eettiseen oivalluskykyyn. (Wilenius 
1978a, 40 - 41.) Ihminen on tällöin kykenevä irtautumaan (ehkä hiukan kristillisen eetok-
sen hengessä) ns. bio-psyykkisten (ks. näistä tarkemmin esimerkiksi Latomaa 1992, 74 - 
80) perustarpeiden tyydyttämisen vieteistä. Tämän aihepiirin kohdalla olemme tosin kas-
vatuksellisesti erittäin herkällä alueella, puhutaanpa perustarpeiden (esimerkiksi lähei-
syyden tarve lapsella) täyttymisestä tai kontrollista (esimerkiksi seksuaalisuuden tarve). 
Ääripäihin siirryttäessä vastassa ovat ennemmin tai myöhemmin yksilön psyykkiset on-
gelmat, kuten turvattomuuden kokemus, yliminän kontrolloivuus ja näistä seuraavat eri-
laiset olemista vaikeuttavat neuroottiset tilat. Tässä tutkimuksessa ei oteta tähän aihepii-
riin kantaa, koska tarkoituksena on opetuksen kasvatuksellisen viitekehyksen muodosta-
minen. 

                                                           
110 Kyse on ihmisten moraalisesta toiminnasta. Snellman pohti moraalifilosofiassaan armeliaisuuden ja moraali-
sesti oikean toiminnan välistä eroa. Hän toteaa, että oikeudenmukainen teko voi näyttää armeliaisuutta alhai-
semmalta teolta, mutta todellisuudessa tämä vaatii lujaa tahtoa sekä oivallusta. Hyvän tekeminen toiselle puo-
lestaan on helppoa, kun siihen tarjoutuu vain tilaisuus. (Salomaa 1948, 304.) 
111 Esimerkiksi ihmisen omaama käsitys oikeasta ja väärästä toiminnasta, teosta tai ajatuksesta. 
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6.3  Yhteenveto: mikä on ihmiskäsityksen ymmärtämisessä keskeistä 
didaktisessa mielessä? 

Päästäksemme koulutuksen maailmassa syvällisempään yksilöllisyyden olemuksen tie-
dostamiseen osana yhteisöllisyyttä, on ymmärrettävä tietty tiedostettu käsitys ihmisenä 
olemisesta. Käsitys luo perustan tiedolliselle ja taidolliselle toiminnallemme suhtees-
samme ympäristöön. Asetamme käsityksen varassa tavoitteita sekä omalle että toisten 
toiminnalle. Yksinkertaistaen voimme todeta opettajuuden perustuvan oman ihmiskäsi-
tyksen tiedostamiseen. Ihmiskäsityksen tiedostamisen kautta heräävän tietoisen toimin-
nan avulla voimme ryhtyä tukemaan lasten kasvua112. Yksinkertaisempana, vallalla ole-
vana vaihtoehtona voimme tyytyä kasvattamaan tietyntyyppisiä lapsia, joiden luontainen 
kapasiteetti on toisia lapsia mukautuvampi vallitseviin tai tarkoituksellisesti muodostet-
tuihin olosuhteisiin. Sopeutumisesta muodostuu yksi kasvattavan opetuksen keskeisistä 
käsitteistä, sen behavioristisesta luonteesta huolimatta.13 Sopeutumisen (kokemuksen, 
tavan ja tottumusten) tematiikkaa tarkennetaan jatkossa Deweyn (1916) filosofiaa käsitte-
levässä luvussa.  

Ihmiselämä on jatkuvaa mielihyvän ja mielipahan välistä kamppailua. Elämään liittyy 
ahdistus ja epätietoisuus sekä näiden tunteiden kanssa selviäminen. Filosofiassa on kaksi 
suuntausta, joista toinen painottaa sitä, että yksilön on voitettava erillisyytensä suhteessa 
ympäristöön, tiedostamalla itsensä suhteessa ympäröivään maailmaan. Ihminen on tietoi-
nen voimista, jotka ohjailevat häntä elämässään. Toinen suuntaus painottaa, että ihmisen 
on hyväksyttävä inhimillisen olemassaolon huolet sekä ahdistus. (Wilenius 1978a, 46.) 
Kyse on ihmisen psyykeen olemuksellisuuden tasapainoisuudesta. Kari (1991, 30 - 31) 
esittää reformipedagogisia liikkeittä käsittelevässä artikkelissaan, että koulutuksessa on 
pohjimmiltaan kyse siitä, mitä lapset tarvitsevat kehittyäkseen henkisesti tasapainoisiksi 
ihmisiksi. Jokaisen ihmisen elämää ohjaavat tietyt, sisäsyntyiset eli bio-psyykkiset vakiot 
(ks. Latomaa 1992, 74 - 80), joita täyttääksemme pyrimme toimimaan. Lapsen tasapai-
noisen kehityksen perustana ovat kiitoksen ja tunnustuksen tarve, uuden kokemisen, tie-
tämisen, uusien valmiuksien sekä taitamisen tarve, perusturvallisuuden tarve niin fyysi-
sessä kuin psyykkisessä mielessä, vapauden ja alkuun panemisen tarve, tarve ottaa vas-
tuuta itsestä ja toisista, tarve spontaanin itseilmaisuun sekä esteettisyyden kokemiseen. 
Toimintaamme ohjaavien tarpeiden tiedostaminen – olivatpa ne sitten sidoksissa koulu-
kunta-ajatteluun tai eivät – ovat ihmisen liikkeellepaneva, motivoiva voima. Perustarpeet 
ja niiden täyttyminen ovat olemassaolomme ehto. Tutkimuksen ihmisyyttä määrittäväksi 
perusoletukseksi voidaan siten asettaa väite; ihmisen elämä kulminoituu viimekädessä, 
niin yksilöllisenä kuin yhteisöllisenä ilmiönä, oman olemassaolon turvaamiseen ja jatka-
miseen. Kun tämä on uhattuna, toimimme tai ahdistumme. Ahdasmielisessä tai sisällölli-
sesti rajoittuneessa kouluympäristössä voimme olettaa tarpeiden tyydyttämättömyyden 
sekä erilaisten persoonallisuuksien, ”luontojen” huomioimattomuuden johtavan sopeutu-
mattomuuteen. Valtaosa lapsista ei jaksa innostua koulutyöstään.  

Yhteiskunnan muuttuminen, lähinnä sen moniarvoistuminen, on johtanut koulutuksen 
kriisiin, jossa emme tiedä, mikä on elämämme kannalta sisällöllisesti relevanttia. Ympä-

                                                           
112 Itsetietoisuus on edellytyksenä sille, että alamme ymmärtämään syvällisemmin tekojemme seurauksia lasten 
tulevaisuuden elämälle. 
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ristön ilmiöiden nopeus, näyttävyys sekä mielihyvää tuottavat kokemukset ovat arvoja, 
jotka ohjaavat ihmistä hänen elämänvalinnoissaan. Lapsissa tämä pinnallisuus ilmenee 
levottomuutena, psyykkisinä ongelmina sekä motivaatio-ongelmina kouluoppimisessa. 
Käsitys sivistyneestä, hyvin toimivasta ja toimeentulevasta yhteiskunnan jäsenestä on 
samaan aikaan muodostunut yhä ahtaammaksi. Erilaisuus tai heikkous koetaan uhkaksi ja 
tilaksi, jonka kanssa eläminen on vaikeaa. ”Oikean ihmisyyden” aukot ovat kuitenkin 
täytettävissä tietyin toiminnoin. Ongelmaa torjumaan on kehitetty erilaisia moniammatil-
lisia verkostoja ja yhteistyömuotoja sekä uusia oppimisympäristöjä, joiden avulla joko 
heikot ihmiset normalisoidaan tai jo normaalien oppimiskapasiteetti sekä -mahdollisuudet 
maksimoidaan. Ihminen nähdään uusliberalistisen hyötyajattelun tavoin alati kehittyvänä 
ja kehitettävänä potentiaalina, jonka pyrkimys on kohti hyvinvointia ja onnellista elämää. 
Koulutoiminta edustaa tätä parhaimmillaan.14 Lapsi nähdään tiedollisesti ja taidollisesti 
puutteellisena pyrkimyksessä kohti ”normaalia” yhteiskunnan jäsentä (vrt. Hakkarainen 
2003). Opetussuunnitelmat ovat näiden puutteellisten toimintojen esityslistoja (ks. Ope-
tushallitus 2000; 2001; 2004). Tätä sopeutumisen problematiikkaa ihmisen elämää ja 
olemista säätelevänä tekijänä käsitellään jatkossa Deweyn (1916) kokemus -käsityksen 
valossa, jossa merkittäväksi muodostuu kokemuksen historiallisuus, aktuaalisuus sekä 
jatkuvuus tottumisen ja tavan käsitteiden merkityksillä tarkennettuna.  

Ihmisyyttä ja kasvua ajatellen Perttulan (1999) esittämissä naturalistisessa ja essentia-
listisessa kasvattajan ihmiskäsityksessä keskeiseksi tekijäksi muodostuu voimallinen pyr-
kimys kasvattamiseen, voimallinen pyrkimys sosiaalistaa yksilöt osaksi yhteisöä. Voita-
neen puhua sopeuttamisesta sanan ylimmässä merkityksessä. Molempiin ihmiskäsityksiin 
yhdistyvät siten termit suvaitsevaisuus ja suvaitsemattomuus, mikä toisaalta kuvastaa 
vallitsevien ihmiskäsitysten moninaisuutta. Pyrkimys samanlaisuuteen herättää vastareak-
tioita. Essentialistinen ja (empiristis- M. S.) naturalistinen ihmiskäsitys tekevät kuitenkin 
ymmärrettäväksi ihmisten vähäisen sietokyvyn erilaisuutta kohtaan. Ihmisen luontainen 
pyrkimys turvata olemassaolonsa niin yksilönä kuin sosiaalisena ryhmänä herättää primi-
tiiviset lajinsäilyttämisen vietit erilaisuutta kohdattaessa. On ymmärrettävää, että ihmiset, 
yhteisöt ja instituutiot, joiden tiedonkäsitystä ja toimintaa ohjaa tämä ihmisyyden ihanne, 
puhuvat syrjäytymisestä. Kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia, haluja tai kykyjä 
asettua vallitsevan ihmisyyden ihanteeseen vaikka (tiedostamaton) pyrkimys on kohti 
arvomaailman yhteneväisyyttä. Primitiivisyyden vastakohtana herää kuitenkin inhimilli-
syys. Siten on myös ymmärrettävää, että essentialistiset naturalistit suuntaavat toiminto-
jaan erilaisuuden kitkemiseen erilaisten tukiverkostojen muodossa, joilla pyritään ehkäi-
semään syrjäytymistä, erilaisuuden olemassaoloa ja muodostumista.15 

Elämän epätietoisuuden ja ahdistuksen viitekehyksessä on varmaa kuitenkin se, että 
sekä kasvattajalta että kasvavalta vaaditaan itsetietoisuuden kehittämistä. Tiedostamalla 
luontonsa lainmukaisuudet, oman essentiansa, yksilöllä on todennäköisesti paremmat 
mahdollisuudet säilyttää psyykkinen tasapainoisuus (vrt. Wilenius 1978a, 48) sekä kyky 
kohdata toinen ihminen aidosti sosiaalisella tasolla. Siihen, miten koulu voi tukea oppi-
lasta tässä vaativassa tehtävässä, perehdytään jatkossa tarkemmin Deweyn filosofiassa 
sekä tutkimuksen opetussuunnitelmallisessa ratkaisussa.  

Ihmisenä olemiseen, erityisesti tietoisuutemme olemukseen, liittyy Wileniuksen 
(1978a, 31) esittämällä tavalla luovuus. Pyrimme sopeutumaan omassa itsessämme vallit-
seviin olosuhteisiin ja vaikuttamaan niihin siten, että olosuhteet palvelisivat olemassa-
oloamme mahdollisimman optimaalisella tasolla. Puhumme ajattelun vapaudesta. Perttu-
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lan (1999) näkemyksiin viitaten ajattelun kehittymiseen liittyy olennaisella tavalla koke-
muksellisuus ja sen ymmärtäminen yksilön sisäisenä tapahtumana. Yksilön kokemus ei 
ole avoin ja aito muille kuin hänelle itselleen. Kohtaamme tiedonkäsityksen merkityksen 
ymmärtämisen problematiikan osana ihmiskäsitystä: opettajan ihmiskäsitys on havaitta-
vissa hänen toiminnassa sekä toiminnan tavoitteille asettamissa merkityksissä. Koulussa 
nämä tavoitteet ovat karkeasti sanottuna tiedollisia ja/tai taidollisia sekä ulkoisesti asetet-
tuja. Tavoitteenasettelu johtaa kahteen perustavanlaatuiseen ongelman, joihin haetaan 
perspektiiviä seuraavien kappaleiden kuluessa kysymällä:  

1. Millainen on koulun opetussuunnitelman tiedollinen struktuurin ja mistä se on johdet-
tu?  

2. Kuinka opettaja ymmärtää tai pystyy johtamaan tästä kollektiivisesta tavoitteenasette-
lusta sellaisia toimintoja, jotka pystyvät vastaamaan yksilön kokemuksen ainutlaatui-
suuden haasteeseen? 

Didaktisesti ajattelevan opettajan on tiedostettava oman perusajattelunsa olemus sekä sen 
merkitys toiminnan muotoutumiselle. Tietoisuus selkeyttää opettajalle itselleen hänen 
työnsä tarkoituksen ja luo perustan kriittisen suhteen muodostumiselle esimerkiksi ympä-
ristöstä tuleville paineille. Opettajan on tiedostettava Edgar H. Scheinin (1987) kokonais-
valtaisemman kulttuurisuusajattelun perusidean tavoin, mikä on hänen merkityksensä 
yhteisöllisessä kasvatuksellisessa kokonaisuudessa. Opettajan on pystyttävä vastamaan 
itse ja luomaan myös lapsille mahdollisuus vastata filosofisiin peruskysymyksiin: kuka 
olen, mistä tulen, minne menen? 

Kulttuuripedagoginen ihmiskäsitys. Kulttuuri on meissä mutta yhtälailla myös ulko-
puolellamme. On huomioitava, että globalisaation ja ihmisten sekä tiedon liikkuvuuden 
aikana tämä lokaalisen merkityksellisyys voi olla häviämässä, emmekä pysty tekemään 
enää selkeitä tyypityksiä suhteessa paikalliseen ajatus- ja arvomaailmaan sekä sen hen-
keen eli mentaliteettiin liittyen. Paikallisuuden merkitys on pysyvyydessä. Ihmisen 
psyykkisen tasapainon eräs merkittävä elementti on pysyvyyden tuomassa turvallisuuden 
tunteessa. Lapsi tiedostaa lähitulevaisuutensa: ”Mikä oli tänään tässä on siinä myös huo-
mennakin”. ”Minun ei tarvitse kantaa tästä huolta huomisen olevaisuudesta – voin keskit-
tyä lapsuuteni sekä kasvuni kannalta oleellisten asioiden huomiointiin.” Tarjoaako glo-
baali virtuaali- ja businesstodellisuus tätä mahdollisuutta lapselle? 

Ihmiskäsitys rakentuu kulttuuripedagogiseksi, Perttulan (1999) neljän ihmiskäsitys-
tyypin näkökulmasta katsottuna, tekojen kulttuurisen merkityksen tiedostamisesta sekä 
ihmisen olemuksellisuuden, essentian, hyväksymisestä ja arvostamisesta. Skinnarin 
(2003) essentialistinen näkemyksen mukainen oman itsensä, asemansa ja olemuksensa 
hyväksyminen vallitsevassa yhteisöllisessä todellisuudessa on perusta myös eksistentia-
listiselle olemassaolon ahdistuksen sietämiselle. Naturalistinen, Skinnarin (2003) näke-
myksen mukainen kehollisuus, kytkeytyy myös essentialistiseen ja eksistentialistiseen 
oman itsensä hyväksymiseen. 

Kun esitettyä ihmisenä olemisen tematiikkaa suunnataan kohti tiedonkäsitystä, muo-
dostuvat kulttuuripedagogisessa ajattelussa tiedon suhteellisuus, kulttuurisidonnaisuus 
sekä vallitsevan henkisen ja materialistisen todellisuuden merkitys ihmisen tekoja ja ajat-
telua ohjaavina tekijöinä keskeisiksi elementeiksi. Ympäristö ohjaa yksilöitä, jotka muo-
dostavat yhteisön. Yhteisö ohjaa puolestaan vallitsevan henkisen ja materialistisen todel-
lisuuden, ympäristön rakentumista. 
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6.4  Kokoavia ajatuksia 

Ihmiselämä kulminoituu niin yhteisöllisenä kuin yksilöllisenä ilmiönä oman elämän 
jatkamiseen. Ihminen pyrkii sopeutumaan ja toimimaan ympäristön asettamien eh-
tojen mukaisesti. 

Ihmisen toiminnan perustana ovat luontaiset tarpeet ja niiden tyydyttäminen. 

Kasvatuksessa ja opetuksessa on keskityttävä lasten itsetietoisuuden kehittämiseen. 
Edellytyksenä on kyky hyväksyä itsetietoisuuden mahdollisuus kasvatuksessa. 

Lapsi on suojaton ympäristönsä suhteen. Varhainen ympäristökokemus osoittaa 
lapselle hänen paikkansa maailmassa. 

Lapselle on tarjottava mahdollisuus vallitsevan kulttuuriympäristön ilmiöiden ko-
kemiseen. Lähiympäristön ilmiöitten kulttuurisen merkityksen tiedostamisessa on 
lapsen maailmankuvan muodostumisen perusta. 

Ihmisen ja ympäristön välinen suhde konkretisoituu käsitteissä ja niiden merkityk-
sissä. 

Aikuisen on kunnioitettava lapsen luontaista olemusta mutta suunnattava lapsen 
toimintaa kulttuurissa vallitsevia ja vallitsevaa kulttuuria edistävien tapojen omak-
sumiseen. 



7 Tiedonkäsitys koulun sisältöjä ohjaavana tekijänä: 
Opetuksen suunnittelu ja opetussuunnitelman laadinta 

opetuksen eheyttämisen, käsitteen omaksumisen ja 
maailmankuvan kehittymisen näkökulmasta 

Tässä luvussa muodostetaan kuva, jonka avulla voidaan arvioida tiedon olemusta ja tie-
donkäsityksen merkitystä opetuksessa, sen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Taustalla on 
huomioitava esitetyt näkemykset ihmiskäsityksestä sekä sen yhteydestä tiedonkäsityk-
seen. Käytännössä käsitteiden välinen yhteys ilmenee siinä, mitä sisältöjä koulussa opete-
taan ja millä tavoin (vrt. Goodson 2001).  

Tieto kasvattaa niin positiivisessa kuin negatiivisessa merkityksessään (vrt. esimerkik-
si Siljander 2001, 286 - 289). Tiedon kasvattavaan ulottuvuuteen liittyen on kysyttävä 
koulun opetussuunnitelmallista sisältöä arvioitaessa, mihin pyrimme nykyään kaikella 
tiedolla ja tietämisellä. Kuinka oppisisällöt kohtaavat lapsen merkitysmaailman? Millä 
tavalla voimme opetuksessa tukea lasten koulutiedon merkityksellisyyskokemusta? Pys-
tytäänkö koulun tiedollisen rakenteen avulla tukemaan lapsen ajattelun ja maailmankuvan 
rakenteen kehittymistä? Tiedolla ja ennen kaikkea merkityksellisellä ja kasvattavalla tie-
dolla on sijansa sisällöllisesti atomistisessa koulumaailmassa.1 Kasvattavan tiedon ideaa 
kehitetään tutkimuksen kuluessa, muodostamalla ideaa konkretisoiva opetussuunnitel-
mallinen ratkaisu.  

Tieto on objektista lähtevää subjektiivisesti konstruoitua ja ymmärrettyä todellisuutta. 
Väitteen taustalle voidaan asettaa von Wrightin (1996) näkemys yksilön tiedon proses-
soinnista opetuksessa. Von Wright (emt.) painottaa, ettei ole olemassa ns. valmista tietoa. 
Tämä johtaa siihen, ettei ole merkitystä, millaisia opetusmenetelmiä sovelletaan, eli tarjo-
taanko oppilaalle ”valmista” tietoa luennoimalla vai jotain muuta, sillä kaikesta huolimat-
ta, jokaisen oppilaan on konstruoitava oma tietonsa. Opetusmenetelmät ovat vain mene-
telminä, joiden avulla asioita voidaan käsitellä enemmän tai vähemmän mielekkäällä ta-
valla (Postmann & Weingartner 1970, 61). Koulutoiminnan kehittäminen mielekkyyttä eli 
oppimismotivaatiota edistävän ilmapiirin muodostamiseksi (vrt. Nilsson 2003; Hakkarai-
nen 2000) ei ole yksistään riittävää. On pyrittävä kehittämään myös koulun tiedollista 
sisältöä ja muodostamaan tiedollisesti merkityksellisiä toimintakokonaisuuksia.2 Tämä 
johtaa tutkimusta substanssin olemukseen analysointiin. Tutkimuksessa esitettävän kult-
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tuuripedagogisen ajatuksen perusteella lasten kasvun tukemisen kannalta keskeiseksi 
nähdään merkityksellisen tiedon parissa työskenteleminen.  

Tieto konkretisoituu käsitteissä. Opetukseen liittyy keskeisellä tavalla käsiteltävien ai-
heiden ymmärtämisen välittäminen. Kyse on kielestä ja kielen omaksumisesta. Käsiteltä-
vällä aihepiirillä on rakenne, joka koostuu tietyistä osista, käsitteistä (vrt. Bruner 1963, 17 
- 42). Didaktisessa tutkimuksessa tulisi keskittyä tämän rakenteellis-käsitteellisen koko-
naisuuden selkeyttämiseen. Kielikylpyopetuksen kontekstissa problematiikka muodostuu 
mielenkiintoiseksi. Kuinka lapset omaksuvat käsiteltäviä aihekokonaisuuksia ja kuinka 
nämä lapselle vieraskieliset kokonaisuudet rakentuvat esimerkiksi osaksi lapsen maail-
manhahmottamista?3 Opetuksen sisällöllinen kehittäminen edellyttää analyysia, jossa 
paneudutaan merkitysten ymmärtämiseen (vrt. esimerkiksi Mutanen 2000) sekä laajem-
paan maailmakuvan kehittymisen problematiikkaan. Luvun lopuksi tarkastellaan lapsen 
käsitteiden omaksumisen sekä opetuksen problematiikkaa. 

Herbartilaisittain ajatellen kasvattava opetus yhdistää tiedon ja toiminnan (Siljander 
2001, 287) mielekkääksi konstruktioksi, jonka tulisi konkretisoitua opetussuunnitelmassa. 
On ymmärrettävä ihmisenä olemisen yhteiskunnallisesta sekä yksilöllisestä aspektista, 
millaisesta tiedosta ja millaisesta toiminnasta tulisi kyse olla. On selvitettävä, millaiset 
mahdollisuudet kielikylpyopetuksella on tämän aihealueen kehittämisessä omassa peda-
gogisessa viitekehyksessään. 

7.1  Tietokäsitteen määrittelyä 

Puhuttaessa (konstruktivistisesta) tiedosta ja tiedonkäsityksestä on erotettava toisistaan 
tieto ja informaatio. Kun konstruktivisti kysyy vastaantulijalta kellonaikaa, on hän toden-
näköisesti tyytyväinen saamansa suoraan informaatioon. (Haapasalo 1994, 96.) Niini-
luoto (1980) käyttää tieto-käsitteen luokittelussa vastinparia a priorinen ja a posteriori-
nen113. Hän toteaa, että käsitteelliset ja analyyttiset totuudet ovat kokemuksesta riippuma-
tonta tietoa, kun taas a posterioriset ilmiöt ja kohteet ovat faktuaalisia ja synteettisiä. Ero 
tietomuotojen välillä on epistemologinen, eli miten kohteen totuudellisuus ilmenee tai 
ilmennetään. (Niiniluoto 1980, 145.)  

Leino (1990, 45 - 46) jaottelee tieto-käsitteen, sen luonteen ja luotettavuuden tarkaste-
lun kolmeen tiedon lajiin. Ensimmäisenä on empiirinen eli välittömästi todellisuuteen 
yhdistettävä, aistein ja menetelmin koeteltava ja järjesteltävä tieto. Tällaisena tietona voi-
daan pitää esimerkiksi luonnontieteellistä tietoa. Toisena on rationaalinen aisteista sekä 
mittaamisesta riippumaton abstrakti tieto, jollaisena voidaan pitää esimerkiksi matemaat-
tista tietoa. Kun siirrytään yhteiskuntatieteeseen sekä taiteeseen, tiedon käsitys laajenee ja 
todellisuus ei enää rakennu pelkästä objektiivisesta luonnosta. Alamme tutkia ihmisten 
käsityksiä maailmasta sekä itsestään sen osana. Kyse on tällöin vertauskuvallisesta eli 
metaforisesta tiedosta, joka voi olla frekventti (yleinen) ja merkittävä ihmisten välinen 
kommunikointitapa. Ihminen etsii erilaisia keinoja ilmaista käsityksiään maailmastaan 
vertauskuvallisesti esimerkiksi kirjallisuuden avulla. Lausahdus ”Olen aasi” kuvaa meta-
forista tietoa. 
                                                           
113 Jälkimmäisellä tarkoitetaan tietoa, jonka todellisuuden määrittely perustuu kokemukseen, kun taas a priori-
sen tiedon todellisuus voidaan havaita ilman kokemusperää. 
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Kreikkalaiset filosofit yhdistivät lähelle toisiaan tiedon ja taidon käsitteet (know how). 
Vastaavasti propositionaalinen tieto (know that) märitellään joskus taitamisen avulla eli 
kyvyksi vastata oikein ilmiötä käsitteleviin kysymyksiin. Niiniluoto viittaa propositionaa-
lisella tiedolla erityisesti tietokilpailutietoon, johon myös koulun kokeissa menestymiseen 
tähtäävä opiskelumuoto liittyy. (Niiniluoto 1980, 137.)4 

Tietoa on vaikea erottaa taidoista. Tämän vuoksi psykologiassa tehdään usein ero pro-
seduraalisen ja deklaratiivisen tiedon välillä (toimintatieto ja toteava tieto). Deklaratiivi-
nen tieto esitetään lauseina, joiden luotettavuutta voidaan tarkastella, riippuen tiedon alas-
ta, esimerkiksi empiirisellä mittauksella tai kuvallisella mallilla ympäristöstämme (vrt. 
käsitekarttaoppiminen Kankkunen 1999; Novak & Gowin 1995). Toimintatieto on osaa-
mista, jonka osatekijöitä emme välttämättä edes tiedosta. Tässä tapauksessa käytetään 
usein nimitystä tacit knowledge eli hiljainen tieto. (Leino 1990, 45 - 46; vrt. Niiniluoto 
1980, 138 - 152.) Tiedon prosessointiin liittyvät tällöin myös metakognition sekä reflek-
tiivisyyden käsitykset, joiden soveltamisen taitoa koulutyössä voidaan kehittää Mäntylän 
(2003) mukaan esimerkiksi sosiaalisen vuorovaikutuksen sekä vertaisoppiminen avulla 
(emt. 83 - 87, 177 - 181; ks. vertaisoppimisesta Nilsson 2003).5  

Niiniluoto (1980, 138 - 139) erottaa tiedostusprosessista objektin, sisällön ja subjektin. 
Kolmijako ilmenee esimerkiksi propositionaalisen tiedon kohdalla siten, että tiedon sisäl-
tö on väitelauseiden muodostama propositio. Tiedon subjektina on joko ihmisryhmä tai 
yksittäinen ihminen. Voidaan puhua myös subjektiivisesta tiedosta, jolla on kaksi merki-
tystä. Tieto voi olla subjektiivista, kun käsitysten sisällöt kohteesta tai ilmiöstä perustuvat 
yksilön idiosynkraattisiin mieltymyksiin tai intuitioihin (näkemyksiin). Toisaalta subjek-
tiivinen tieto voi tarkoittaa yksilön mentaalista tietämisen tilaa. Tietoa pidetään objektii-
visena, kun sen sisältö vastaa kohdetta (vrt. nootti 4) tai, kun tiedon propositiot ovat sub-
jektin ulkopuolella. (emt.) Ihmisellä voidaan kuitenkin katsoa olevan pyrkimys kognitii-
visen ristiriidattomuuteen maailmankuvan muodostamisessa, mikä ohjaa tiedon subjektii-
visuuteen (Bruner 1963, 33; Rauste-von Wright & von Wright 1994, 85). Näemme sen, 
mitä haluamme.  

Rauste-von Wright ja von Wright (1994, 83 - 85) painottavat muistin merkitystä tietoi-
suuden ja havainnoin rajoittajana. Tiedon subjektiivisuuden sekä muistikapasiteetin rajal-
lisuuden perusteella koulun olisi välitettävä tietoa lapselle näiden edellytysten puitteissa 
(Bruner 1963, 33). Tiedon kontekstuaalisuuden ja koulutiedon ongelmana on sen käyttö-
kelpoisuus eri yhteyksissään. Toisin sanoen tiedon transferoituminen uuteen asiayhtey-
teen on vaikeaa. (Rauste-von Wright & von Wright 1994, 45 - 49.) Tiedon kontekstuaali-
suudesta irtautuminen on vaikeaa mutta siihen voidaan pyrkiä joko jäsentämällä tietoa 
yleisestä yksityiseen ja muodostamalla yksittäistapauksista tulkintoja suhteessa yleiseen 
tai yhdistämällä tietoa useaan kontekstiin (emt. 128).114 

Tieto on suhteellista sekä sidoksissa aikaan ja paikkaan – jotain opitaan aina jossain 
(Rauste-von Wright & von Wright 1994, 126 - 128). Niiniluoto (1980, 138) tiivistä tieto-
käsitteen hyvin perustelluksi uskomukseksi. Väitettä voidaan tarkentaa, lisäämällä määri-
telmään osuus subjektin tai objektin esittämä tosiuskomus (ympäristön kanssa vuorovai-
kutuksessa muodostuneeksi). Elämme todellisuudessa, joka on meille sillä hetkellä totta. 
                                                           
114 Käytännössä olen törmännyt tähän ongelmaan siinä, että arvosanojen valossa hyvin koulussa menestyvä 
oppilas (9 lk.) on määritellyt kokeessa kirjallisesti aortta -käsitteen väärin mutta seuraavassa käänteessä (kuvan 
ja sanan yhdistämistehtävässä) hän on osannut yhdistää väärin määrittelemänsä ilmiön oikeaan paikkaansa. 
Herää kysymys koulutiedon merkityksestä ja oppimisen laadusta. 
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Pyrimme inhimillisen luontomme mukaan totuuteen. Joillekin totuus on absoluuttinen 
elämänohje, toisille suhteellinen toiminnan viitekehys. Koulun tiedollista merkitystä ja 
rakennetta pohdittaessa olisi huomioitava tiedon ja tietämisen suhteellisuus, minkä Skin-
nari (2003) tiivistää osuvasti ajatuksessa ”älkää uskoko minua mutta älkää olko uskomat-
takaan.” Tiedon suhteellisuuden pragmaattista luonnetta kuvaa William Jamesin (1904, 
4) kommentti totuudesta:  

”Mikä on totta tietylle aikakaudelle tai tietylle kysymykselle, on teoriaa toiselle 
ajanjaksolle tai kysymykselle. ’Totta’ se on silloin, kun totuuden tunne on meille va-
kaa. Se on ’teoriaa’, kun epäröimme.” 

Todellisuus merkityksineen on olemassa viime kädessä vain minulle. Kun minua ei ole, ei 
ole merkityksiä, on vain jotain, joka voi olla merkityksellistä jollekin toiselle. Todelli-
suus, subjektista riippumaton maailma saa merkityksensä vain ihmisten yhteisöllisen elä-
män kautta. (vrt. Suortti 1981, 10 - 19.) 

Tiedon suhteellisuudesta ja sen kulttuurihistoriallisesta luonteesta muodostuu tässä 
tutkimuksessa eräs kasvattavan opetuksen perustavista ideoista. Tiedon suhteellisuus tar-
koittaa myös suhteellisuutta suhteessa yksilöllisiin eroihin tiedon merkityksellisyysko-
kemuksissa. Emme voi odottaa koululta ja yksilöiltä uniformaalia tietorakennetta, mikä 
konkretisoituu yhdenmukaisissa opetussuunnitelmissa – opetukselle asetetuissa tavoit-
teissa. Ihmisyys, ainutlaatuisuudessaan, erilaisuudessaan, fyysisyydessään sekä henki-
syydessään on muuta kuin tietämisen ja taitamisen formaalisuutta. Tiedon kasvattavuus 
kytkeytyy lapsen identiteetin kehittymiseen sekä olemuksellisuuden tukemiseen. Ihminen 
on jatkuvasti alttiina ympäristöstä tuleville vaikutteille.6 Koulutiedon on perustuttava 
lapsen elämälle merkityksellisten tekijöiden käsittelylle mutta samalla on annettava mah-
dollisuus tiedon käsittelyn joustavuudelle. Kun tiedostamme kasvatuksen toiminnallisen 
ja interaktiivisen luonteen, voidaan joustavuuden olettaa löytyvän toiminnasta, tavasta 
jolla tietoa käsitellään. 

7.2  Kouluissa vallitseva tiedonkäsitys ja sen suhde koulutoimintaan 

Analysoimalla koulun tiedon- ja toiminnankäsitystä muodostetaan tarkasteluhorisontti 
jatkossa esitettävälle näkemykselle sosiaalisen toiminnan kasvattavasta mahdollisuudesta. 
Perusväite analyysin taustalla on se, että valitseva koulun ihmiskäsitys ilmenee tiedolle 
sekä sen omaksumiselle asetetuissa tavoitteissa.  

Novakin ja Gowin (1995, 5) mukaan tieto on rakennettua. Tiedon löytäminen on hei-
dän (emt.) mielestään yleinen myytti. Uuden tiedon konstruoiminen alkaa ilmiön ja koh-
teen havainnoinnilla yksilöllä olemassa olevan käsitejärjestelmän avulla. Ajatus on kui-
tenkin mekanistinen ja ehdollistava sen konstruktivistisesta ja fenomenograafisesta luon-
teesta huolimatta (ks. esimerkiksi Kankkunen 1999). Se puoltaa Novakin ja Gowinin esit-
tämän käsitekarttamenetelmän toimivuutta silloin, kun oppilaille halutaan esittää frek-
ventti ja säännönmukainen näkemys asioiden tehokasta muistamista edistävällä tavalla. 
Uusien opetussuunnitelmien sisällöt edellyttävät tätä oppilaalta. Idean avulla on vaikea 
kehittää kouluopetusta oppilaan kasvua edistäväksi. 
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Suorttin (1990, 58) mielestä tiedon praktinen dynaamisuus on kiintoisa tiedonsosiolo-
gisena problematiikkana, kun tieto mielletään osaksi tiedostettua yhteiskunnallista toi-
mintaa, kuten opetusta. Tiedon olemuksen prosessuaalisuus eli tiedon välittäminen, kehit-
täminen ja säilyttäminen opetuksen ja oppimisen avulla muodostuvat merkittäviksi muut-
tujiksi. Kirjatieto on näkemyksen perusteella ”pelkkää” informaatiota, jos emme suhteuta 
tätä osaksi ihmisen intentionaalista toimintaa. (Suortti 1990, 58; vrt. Leinon 1990 metafo-
rinen tieto edellä; luvussa 7.2.1 esitettävä kritiikki opetussuunnitelman sisältöjä kohtaan.) 
Intentionaalisuuden huomioinnin myötä lähestymme opetuksen kasvattavaa ulottuvuutta, 
jossa eräinä keskeisinä elementteinä voidaan pitää paitsi ajattelun prosessuaalista ja sen 
asteittaista kehittymistä myös oppilaan itsetietoisuuden kehittämistä sekä tietoisuuden 
kytkemistä osaksi vallitsevaa kulttuurihistoriallista sivistysperintöä (vrt. Suortti 1980, 
45)115.  

Oppilaiden tiedon merkityksettömyyskokemus (koulun motivaatio-ongelma) ja sa-
manaikainen pyrkimys tiedon tehokkaaseen omaksumiseen ovat johtaneet siihen, että 
opetuksen tueksi on kehitetty erilaisia opetusmenetelmiä, joiden avulla asioita voidaan 
välittää enemmän tai vähemmän mielekkäällä tavalla. Perusproblematiikkaa, tiedon mer-
kityksettömyyttä, menetelmien varioivuus ei kuitenkaan poista. Kyse on syvällisemmästä 
yksilön ja yhteisön intressien välisestä problematiikasta (vrt. Goodoson 2001; Postman & 
Weingartner 1970), jonka Skiera (1991, 7) kiteyttää kysymykseen: ”Kuinka systemaatti-
nen oppiminen sekä persoonallinen elämä, näkemys, kokeminen ja hahmottaminen ovat 
integroitavissa toisiinsa tuskattomaksi, aisteja avaavaksi sivistysprosessiksi?” 

7.2.1  Kouluopetuksen sisältötiedollisesta tilasta 

Koulu yhteiskunnallisena instituutiona perustuu keskiaikaisen kirkon tarpeisiin. Teollis-
tumisen kasvun myötä lisääntynyt koulutuksen ja koululaitoksen laajenemisen tarve pro-
jisoituivat koulumaailmaan ristiriitaisesti. Tämä kulminoitui Yhdysvalloissa kahteen maa-
ilmanlaajuisesti vaikuttaneeseen pedagogiseen liikkeeseen, John Deweyn koulureformin 
liikkeeseen ja koulutyön rationalisointiliikkeeseen, jonka ideologia perustui F.W. Taylorin 
standardoidulle ja rationalisoidulle massatuotannon kehitykselle. (Virkkunen 1990, 131 - 
133.)7  

Tyleriläisen opetustyön läpimurto tapahtui Yhdysvalloissa vuodesta 1965 alkaen. Sen 
taustalla vaikutti huoli perustaitojen heikkenemisestä (kielen ja matematiikan osalta), 
mikä johti ns. ”paluu perustaitoihin” -ajattelumallin muodostumisen. Rationalisoitu ope-
tustyö teknisti opetuksen. Tylerin oppi tavoitteiden määrittelystä opetuksen suunnittelun 
sekä evaluoinnin perustana johti päätekäyttäytymistavoitteiden äärimmäiseen määritte-
lyyn. Mallissa katsottiin, että yleisten käsitteiden oppimisella pystyttiin turvamaan moni-
en yksittäisten ongelmatilanteiden hallinta. Oppimistulokset ilmenivät käsityksen perus-
teella oppilaan käyttäytymisen muutoksina. Opetusteknologisessa mallissa opetuksen 
järjestämisen ja suunnittelun keskeisiksi faktoreiksi muodostuivat eri oppiaineiden osaa-
misen perus- eli minimitason määritteleminen, yhtenäiseen ja tasa-arvoiseen oppimiseen 
tähtäävien standardikokeiden laatiminen ja suorituskeskeisten opetussuunnitelmien muo-
                                                           
115 Suorttin (1980, 45) näkemys painottaa yksilön itsetietoisuuden kasvua ja merkitystä (korkea)kouluopiskelun 
tukena (vrt. luku kuusi tässä tutkimuksessa). 
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dostaminen. Opetussuunnitelmia sekä -materiaalia kehiteltiin yhtenäisyyden saavuttami-
seksi. (Miettinen 1990, 86 - 99.) Kun kolme vuosikymmentä sitten tapahtunutta muutosta 
Yhdysvalloissa verrataan tämän päivän suomalaiseen opetussuunnitelmalliseen kehityk-
seen, voidaan tilannetta pitää identtisenä (ks. Laaksola 2002).8 

Arvioitaessa uuden opetussuunnitelman perusteiden sisältöä (Opetushallitus 2004) ha-
vaitaan se atomistisuus, yhdistettynä yksilölliseen suoriutumiseen, mikä vaikeuttaa ope-
tuksen eheyttämispyrkimyksiä. Joukko erinäisiä tietoja ja taitoja sekä keinoja näiden saa-
vuttamiseen sekä toimivan ja tuottavan kansalaisen määreitä ohjaavat ajattelua. Opetuk-
sen tavoitteet sekä samanaikainen pyrkimys konstruktivismin hengen luomiseen (ks. 
Opetushallitus 2004, 7 - 8), edellä esitetyin tavoittein, johtavat ristiriitaan tiedon ja toi-
minnan yhteensovittamisessa. Miettinen (1990, 109) toteaa tällaisen tilanteen johtavan 
koulun kasvatuksellisen hengen tyhjiöön, jossa opetussuunnitelman ydinsisällöllä ja tie-
dolla ei ole enää kulttuurisesti merkittävää arvoa (vrt. Antikainen 1990). Opetuksen ja 
oppimisen motiivit perustuvat arvosanojen avulla kuvattavien tiedollisten ja taidollisten 
saavutusten tavoittelemiseen. Toiminnalta häviää merkitys, joka johtaa välinpitämättö-
myyteen koulua, erityisesti sen henkistä merkitystä kohtaan. Nykyisen opetussuunnitel-
mauudistuksen avulla on vaikea muuttaa koulujen toimintaa kasvattavaan suuntaan. Ole-
tettavasti vanha tietopainotteisuuden henki saa vain uusia ja entistä mutkikkaampia muo-
toja.9 Laaksolan (2002) opetussuunnitelmauudistuksen välttämättömyyttä käsittelevän 
artikkelin loppulauselma kuvastaa Miettisen (1990, 108 - 109) esittämää Orwellin kauhu-
utopiaa valtion lisääntyneestä ja tehostuneesta kontrollista: 

”…Uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoa puoltaa sekin, että koulutus on ai-
empaa enemmän suurennuslasin alla. Sitä arvioidaan tuloksellisuuden perusteella 
ja jo kansainvälisten mittausten vuoksi tarvitaan selkeitä kriteereitä. Yhteiskunnal-
linen tilivelvollisuus koskee myös koulua. …” (Laaksola 2002.) 

Indikaattorimentaliteetti ilmentää luvussa viisi esitettyä suomalaisuuden itsetunnollista 
tilaa. Olemme itsellemme riittämättömiä. Pyrimme edelleen kansallisella tasolla näyttä-
vyyteen. Unohdamme sen, mikä merkitys tällä näyttävyyden hengellä on ihmisyydelle. 
Millaista kasvun todellisuutta olemme lapsillemme luomassa? 

7.2.2  Koulujen vallitsevasta toimintakäsityksestä 

Opettajan sekä koulun ihmiskäsitys ilmennee toiminnassa ja toiminnalle asetetuissa ta-
voitteissa. Postmanin ja Weingartenin (1970, 30 - 33) mielestä luokan toiminta on tavalli-
sesti istumista ja opettajan puheen kuuntelemista, auktoriteetteihin uskomista ja niissä 
esitettyjen sääntöjen toistamista kokeissa. Oppilailta ei vaadita havaintojen tekemistä, 
määritelmien muotoilemista tai älyllisten toimintojen suorittamista, jotka edellyttäisivät 
muuta kuin kykyä toistaa toisen sanoma ”totuus”. Tyypillisimmät esitetyt ongelmat luok-
kahuoneessa ovat opettajan ”arvaa, mitä ajattelen” -kysymyksiä, joihin oppilaat pyrkivät 
etsimään jatkuvasti ”oikeita” vastauksia. (vrt. Cohen & al. 2002.) Pyrkimys tasa-arvoisten 
oppimistulosten saavuttamiseen oppilasryhmässä onkin johtanut Leinon (1990, 48 - 49) 
mielestä tiedon yksinkertaistamiseen, jolloin se on helppoa mieleen painettavaksi ja opit-
tavaksi sellaisenaan. Tiedon hankinta ja pyrkimys vastata asetettuihin ongelmiin on jää-



 150

nyt sivuseikaksi. Koulun tehtävänä tulisi sen sijaan olla, tietoon sosiaalistavan merkityk-
sen lisäksi, oppilaiden kiinnostusten ja taipumusten ymmärtäminen sekä oppilaan ohjaa-
minen tiedostamaan itseään ja toteuttamaan pyrkimyksiään tässä suunnassa. (emt.)116 

David Little (2000, 3 - 5) kritisoi artikkelissaan ”Why Focus on learning rather than 
theaching?” opettamisen ja oppimisen välistä problematiikka. Hän aloittaa esittämällä 
kritiikkiä termin oppiminen vähäistä käyttöä kohtaan opettamisen ylivallan rinnalla, jolle 
on kehitetty myös oma tieteen, ala pedagogiikka (”Webster says that the word pedagogy 
means the art of teaching” [emt. 3]). Littlen opetukseen kohdistama kritiikki perustuu ns. 
koulutuksen markkinamallille, jossa oletetaan, että tiedot ja taidot ovat hyödykkeitä, joita 
voidaan tietyn tyyppisellä suunnittelulla ja oppikirjojen tehokkaalla hyödyntämisellä siir-
tää opettajalta oppilaalle. Ajattelutavassa korostuu se, mitä opettajan täytyy opettaa oppi-
laalle (ulkoapäin asetettua substanssia M.S.). Esimerkiksi vieraiden kielten opetuksessa 
opettajat usein suunnittelevat ajankäyttönsä siten, että pystyvät käymään oppilaidensa 
kanssa läpi tietyn, yleensä oppikirjan sisältöön sidoksissa olevan kappalemäärän vuodes-
sa. Tämän sijasta suunnittelussa olisi pohdittava, millaista aikaa ja kuinka paljon lapset 
tarvitsevat oppiakseen kohdekielen käytön kannalta katsottuna merkittävät asiat. (emt.) 
Virkkusen (1990, 128 - 129) mukaan oppikirja toimii välineenä tietyn asian ulkoa oppi-
miseen, ei menetelmänä tutustua tiettyyn todellisuuden ilmiöön. Teksti on oppimisen 
kohteena. Opetuksessa ei synny keskustelua niinkään itse ilmiöstä vaan oppikirjan teks-
tistä (vrt. Cohen & al. 2002; ks. myös Postman & Weingartner 1970, 30 - 33). Oppikirjojen 
tekijät ovat suunnitelleet oppimateriaalin tavallisimmin määrämittaisten opetustuokioiden 
toteuttamiseen. (Virkkunen 1990.) Ongelma on opetussuunnitelmallinen. Sisältöjen valin-
ta on yksi opetusprosessin tärkeimmistä tekijöistä. Tähän opetuksen sisällön ongelmate-
matiikkaan pyritään etsimään ratkaisua tutkimuksen edetessä. 

Ihmisen toiminta ilmaisee hänen tietouttaan. Leino (1990, 49) pitää siten tietoisuutta 
pikemminkin verbinä kuin substantiivina. Kuitenkin osa toiminnoistamme perustuu pelk-
kiin rutiineihin, tottumuksiin tai reaktioihin, joiden selittämiseen riittää Leinon (emt.) 
mielestä mekanistinen ihmiskäsitys117. Myöskään ihminen ympäristöönsä sopeutujana ei 
vielä riitä selittämän tietoista toimintaa (vrt. Suortti 1981, 102). Intentionaaliseen toimin-
taan kohdistettu huomio esittää ihmisen aidon, projektiivisen luonteen. Mennyt aika ja 
nykyisyys ovat pohja tulevalle, kuten aiemmin opittu tieto ja todellinen tilanne uuden 
oppimiselle. Koulukirjojen eloton tieto ja esittäminen johtavat turhautumiseen, ellei kou-
lu mahdollista lapselle toiminnallisuutta tiedon hankintaan, kokemusten vahvistamiseen 
ja kartuttamiseen. Mutta jos käsitämme tiedon välineeksi merkityksellisten ongelmien 
ratkaisemiseksi tavoitteen sijasta, johtaa näkemys siihen, että tieto itsessään muodostuu 
lapselle merkittäväksi kokemukseksi. Leinon (emt.) sanoin: ”tietäminen on toimintaa, 
joka syöttää itse itseään.”11  

Tiedon kontekstuaalisuudella on suuri merkitys käsitysten muovaajana ja oppimistu-
losten ohjaajana (vrt. Lehtonen 1996, 12 - 13). Ajattelumme assosioituu aiempien koke-
musten välityksellä uudessa, nykyisessä tilanteessa, jolloin ymmärrämme ja opimme uu-

                                                           
116 Pedagogisen toiminnan, mukaan lukien myös opetussuunnitelmatyön, tulisikin suosia Suorttin (1990, 63) 
mukaan tekemisen prosesseja.10 
117 Leinon esittämä kritiikki rutiininomaisista toiminnoista sekä sopeutumisesta on paikallaan, mutta kuten 
Dewyn kasvatusfilosofista ajattelua kuvaavassa luvussa tullaan havaitsemaan, emme pysty ohittamaan näitä-
kään behavioristisia tosiasioita osana lapsen kasvua. Aivan kuten Wilenius (2002, 21) totesi jo aiemmin ihmis-
käsityksen tematiikkaa pohdittaessa, ”lapsi on suojaton ympäristönsä suhteen”. 
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dessa tilanteessa (oppimistilanteessa) käsiteltäviä asioita. Oppimis- tai ongelmanratkaisu-
tilanteessa on ratkaisevaa myös yhteys, jossa ongelma esitetään. Yhteys ohjaa oppijan 
orientoitumista ongelmanratkaisua kohtaan (Lehtonen 1996, 13).  

Tieto, josta on puhuttu, konkretisoituu kielessä sanoina ja käsitteinä. Laine (1990,1) 
muistuttaa, että käsitteet toimivat tiedon elementteinä ja ajattelumme tapahtuu pitkälti 
niiden varassa. Ojalan (1993, 7 - 9) tutkimuksen teoreettisen osan pohdinnan perusteella 
voidaan todeta, että olemme ennakkokäsitystemme vankeja. Aiemmin opittua, ehkä auk-
toriteetin välityksellä hankittua tietoutta on vaikea murtaa jälkeenpäin. Koulussa tätä kä-
sitysten muotoutumista on mitä todennäköisimmin ohjannut empiristis-positivistinen tie-
donkäsitys, joka ahtaudessaan ohjaa osaltaan näitä ”aiempia” kokemuksiamme sekä ha-
vaintojamme. Merkittävää on tiedostaa se, millaisen mahdollisuuden empiristis-
positivistinen tai naturalistinen tiedonkäsitys jättää oppilaan itsetietoisuuden kehittymi-
selle (vrt. luku kuusi tässä tutkimuksessa). 

7.2.3  Yhteenveto koulun tiedon ja toiminnan käsityksistä 

Deweyn (1899) sata vuotta sitten esittämä koulukritiikki on edelleen ajankohtaista (vrt. 
Sutinen 2003; Miettinen 1990). Kritiikin (Dewey 1899, 57) perusteella voidaan sanoa, 
että koulun ajattelua ohjaa paljon tiedon omaksumisen ”syndrooma”118. Opetussuunni-
telmat ovat Deweyn (emt.) mielestä suunniteltu tämän ideologian perustalle ja tärkein, eli 
lapsen kasvun ja kehityksen edellytykset huomioiva suunnittelu, on jätetty tiedon var-
joon. Uuden koulun perusta on ensyklopedia-ideologian hylkäämisessä, lapsen kehityk-
sen painottamisessa ja tiedon valjastamisessa kohtaamaan lapsen kokemusmaailma todel-
lisessa vuorovaikutuksessa ympäristön ja yhteisön kanssa (emt. 58). Opetuksen lopulli-
seksi ongelmaksi muodostuu Deweyn (emt.) mielestä, miten säilyttää tasapaino lapsen 
sisäisen kokemusmaailman ja ulkoa päin välittyvän toisten kokemusmaaliman välillä.12 
Mutanen (2000, 224) muistuttaa kuitenkin tutkimustuloksiinsa viitaten, ettei opettajan ja 
oppilaan välinen kohtaaminen ole yksinkertainen motivointitemppu, jossa ulkoinen ylly-
ke (opettajan ohjaus, apukysymykset) saa lapsen innostumaan opiskeltavasta aiheesta.13 ja 

14  
Jos koulun katsotaan olevan niin sisällöllisesti (merkityksellisyyden aspekti) kuin toi-

minnallisesti (mielekkyyden aspekti) ”kriisissä”, niin mitä voidaan esittää ongelman rat-
kaisuksi? On tarkasteltava ihmiskäsityksen problematiikkaa ja opettajan, sekä yleisem-
mällä tasolla, koulun kykyä kohdata yksilöllisten tarpeiden suuntaa, yksilöllistä potenti-
aalia15. 

Bruner (1963, 32) sekä Rauste-von Wright ja von Wright (1994) painottavat opettajan 
rakenteen hallinnan kykyä vuorovaikutuksen ja oppilaan ajattelun ohjaamiseksi (ks. myös 
Cohen & al. 2002; Suortti 1990). Aineen- eli sisällönhallinnan avulla opettaja pystyy te-
hostamaan vuorovaikutusta ja ohjaamaan oppilaiden tiedonkonstruointiprosesseja tavoit-
teen suuntaisesti (ks. myös Met 1998, 56). Mutasen (2000, 94) esittämiin näkemyksiin 
aineenhallinnan merkityksestä sekä Viirin (2003) tutkimustuloksiin oppikirjatekstien si-
sällön hallinnasta opettajien osalta viitaten, aineenhallinnan puute johtaa helposti kom-

                                                           
118 Kuvitellaan, että hyvän tietovarannon omaava ihminen on hyvin koulutettu, sivistynyt, menestyvä jne. 
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munikaatiovaikeuksiin, mikä ilmenee opettajan turvautumisena oppikirjatekstin refe-
roimiseen oman ymmärryksen sijasta (Mutanen 2000, 94). Lopputuloksena ovat siten 
oppilaiden ongelmat asioiden ymmärtämisessä.16 ja 17 

Deweyn (1916, 7) toteamus ”kommunikaatio (opetus) on taidetta” asettaa perinteisen 
aineenhallinnan käsityksen kuitenkin kyseenalaiseksi. Ensinnäkin opettajalla on oltava 
mahdollisuus ja vapaus toimia sekä kyky tulkita lasten tunteita, kokemuksia ja niiden 
pohjalta muodostuneita tulkintoja käsitteistä, niiden merkityksistä ja verkostoista. Tällai-
nen ajatus ei mahdollistu ympäristössä, jossa opettajan toiminta on dogmaattisen struktu-
roitua tai opetusprosessi etenee tietyn menetelmään orientoidun kaavan perusteella18. (vrt. 
Skinnari 2003; Hakkarainen 2002, 160 - 162.) Oppiaineen rakenteen hallinnan kyvyk-
kyyden merkitys opetuksessa on ilmeinen. Opettajan on pystyttävä johdattamaan – 
snellmanilaisittain – oppilaansa aiheen tieteellisen mielen oivaltamiseen. Tämän edelly-
tyksenä on se, että opettaja on myös itse löytänyt tämän mielen. (vrt. Suortti 1980, 25, 44 
- 49.) Keskeinen ongelma on, minkä merkityksen annamme koulun tiedolliselle raken-
teelle (vrt. Goodoson 2001). Kun asetamme argumentaation taustalle näkemyksen ympä-
ristön ilmiöiden merkityksestä yksilön identiteetin kehittymiselle sekä yksilön minuuden 
tukemisen problematiikan, voidaan kulttuuripedagogiikan ideaan viitaten todeta, että ny-
kyisen aineenhallintakäsityksen sijasta opetussuunnitelman laadinnassa ja erityisesti 
opettajien kouluttamisessa119 tulisi panostaa kulttuurihistoriallisen ja yhteiskunnallisen 
aineksen hallintaan. Opettajan tulisi omata valmiudet suhteuttaa käsiteltävä tieto osaksi 
olemassa olevia ympäristön yhteiskunnallisia prosesseja. Näin opettaja pystyy muodos-
tamaan ainekselle todellisen yhteiskunnallisen, yksilön kasvatukselliseen kontekstiin pe-
rustuvan merkityksen. Opettajan sensitiivisyys ja luovuus avaa teitä myös oppilaan ajatte-
luprosessien kehittämiseen. Yksi keskeisimmistä ajattelua kehittävistä tekijöistä on oppi-
laille annettu mahdollisuus asioiden kielellistämiseen. Ongelmaksi muodostuu, kuinka 
saada luokkayhteisö rakentavaan, keskinäiseen vuorovaikutukseen.19 

Oleellista tiedollisessa ja toiminnallisessa kokonaisuudessa on se, miten opettaja ym-
märtää lasten vaihtelevia elämäntilanteita sekä tarpeita ja kuinka avoimesti sekä dialogia 
rakentavasti hän osaa nämä tarpeet ja tilanteet kohdata työssään20. Keskeinen tekijä opet-
tajan työssä on myös se, kuinka tietoinen opettaja on lasten ymmärtämisen prosesseista 
(vrt. Suortti 1990). Hyvä opettaja ei pidä asioiden opettamista ja ymmärryksen välitty-
mistä eli kielen omaksumista itsestään selvänä. Problematiikka konkretisoituu lapsen 
käsitteen omaksumisen tematiikassa. 

7.3  Tieto ja kieli – kielitieto, lapsen käsitteen omaksuminen oppimista 
sekä oppimisen tutkimusta kantavana teemana 

Ihminen rakentaa tietouttaan todellisuudesta toiminnan ja sitä indikoivan symbolijärjes-
telmän eli kielen avulla, joka puolestaan konkretisoituu käsitteissä. Pyrimme käsittämään 
eli ymmärtämään ympäristöämme. Opetuksen keskeisenä tavoitteena on välittää tietty 
käsitys tai tulkinta käsiteltävästä aiheesta (Rauste-von Wright & von Wright 1994, 126), 
josta lapsi muodostaa käsitteiden ja niiden merkityksen ymmärtämisen varassa kokonais-
                                                           
119 Kritiikkini painottuu perusopetuksen luokkien 1 - 6 opettamiseen 



 153

käsityksen. Mutanen (2000) pitää käsitteen oppimista eräänä opetusprosessin tärkeimpä-
nä lapsen todellisuuden hallintaan vaikuttavana tekijänä (ks. myös Mutanen 1999; vrt. 
Kankkunen 1999). Laine (1999b, 29, 34 - 35) puolestaan näkee käsitteen oppimisen ja 
käsiteverkostojen muodostumisen merkittävänä lapsen maailmankuvaa muokkaavana ja 
jäsentävänä kognitiivisena oppimistoimintana. Kielikylpyopetuksen näkökulmasta käsit-
teenomaksumisen problematiikka on yksi keskeisistä opetuksellisista ja tutkimuksellisista 
kysymyksistä.21 

Käsitteen sekä merkitysten oppimista voidaan lähestyä teoreettisesti psykologisesta, fi-
losofian merkitysteoreettisesta, pragmaattisen sosiologian, sosiaalipsykologian, neurotie-
teen tai kielitieteen näkökulmasta (Mutanen 2000, 18; Dufva 1999, 15). Mutanen (2000, 
28) katsoo, että pelkkä käsitteen käytön tarkastelu kognitiivisen psykologian viitekehyk-
sestä jää kuitenkin suppeaksi, koska yksilön käsitteen hallinnassa on kysymys kokemuk-
sellisuudesta – käsitteen käyttö tuntuu yksilöstä joltakin sen pinnallisen tietämisen lisäksi. 
Oppimisen tukemisessa pyritään näin huomioimaan eräs emotionaalisuuden ulottu-
vuus120. Selitysmallin muodostamiseen tarvitaan syvällisempää käsitteiden tulkintaa, joka 
mahdollistuu fenomenologisessa eideettisen reduktion analyysissä (Suortti 1990, 62; vrt. 
Mutanen 2000). Myös kontrolloitujen oppimista mittaavien testien soveltaminen kon-
struktivistiselle oppimiskäsitykselle perustuvaan opetuksen tuloksellisuuden arviointiin 
on kyseenalaista (vrt. Rauste-von Wright & von Wright 1994, 131 - 132; Järvilehto 
1998a). Opetuksen tutkimuksen ja koulupedagogiikan päämääränä tulisi olla oppilaiden 
tajunnan laadullinen muutos, jonka tavoittaminen edellyttäisi fenomenologisen tutkimus-
otteen ymmärtämistä ja soveltamista (Suortti 1980, 47 - Wileniuksen 1979, 32 - 34 mu-
kaan). Lisäksi on oleellista painottaa, kulttuurin ja kielen väliseen tematiikkaan liittyen, 
tiedon sekä kommunikaation kasvattavaa mahdollisuutta. Käsitteen kokeminen tapahtuu 
tietyn sosiokulttuurisen luokkatilanteen kontekstissa, perustuen yksilön aiempaan käsite-
historiaan, suhteutuen lopulta yksilön henkilökohtaiseksi käsitykseksi (vrt. Litlle 2000). 
Tavoittaakseen opittavan asian idean, lapsen on pystyttävä saamaan tästä tiettyjä tunte-
muksia. Yhteisöllisyys sekä yhdistävä ja jaettu toiminta ovat perusta yhteisten merkitys-
ten ja idean välittymiselle. (Dewey 1916, 36.) Näistä sosiaalisesti välittyneistä ärsykkeis-
tä muodostuu yksilön kokemuksen perusta (Dewey 1899, 45 - 46).  

Käsitteet toimivat tiedon elementteinä ja ajattelu tapahtuu pitkälti niiden varassa (Lai-
ne 1990, 1; ks. myös Laine 1984, 11 - 12; Lehtonen 1996, 14 - 16). Haapasalon (1994, 
51) mielestä mikä tahansa uusi koulussa opittava asia voidaan tulkita käsitteeksi (ks. 
määrittelystä tarkemmin Ausubel & Robinson 1969, 61 - 64; Laine 1984, 15 - 16; Novak 
& Gowin 1995, 5 - 7; Angling 1979, 167; Aebli 1991, 267 - 268). Problematiikkaa voi-
daan lähestyä didaktisessa tutkimuksessa ainakin kolmesta eri aspektista käsin: a) käsit-
teenmuodostus opettajan tai oppilaan kokemana, b) käsitteet oppimisen välineenä tai koh-
teena sekä c) käsitteet menetelmä- tai substanssikysymyksenä (Mutanen 1999, 6). Lisäksi 
tutkimuksen näkökulmaa voidaan tarkentaa keskittymällä eri tieteenalojen käsitteisiin 
(esimerkiksi Laine 1984; 1990; Julkunen 1989; Mutanen 2000). Koska opetuksen tavoit-
teena tulisi olla kokonaisvaltaisempi lapsen maailmankuvan kehityksen tukeminen, on 
aspekti huomioitava myös tutkimusasetelmaa kehitettäessä (vrt. Aho 1980; 1987). 

                                                           
120 Kokemuksellisuus ja sen ”jälkikätisyys” viittaa mielestäni tässä paremmin Deweyn kokemuksellisuuteen ja 
sen sosiaaliseen kontekstiin, kuin Kolbin yksilölliseen, motiovationaaliseen voimavaraan. Tätä tematiikka käsit-
telen tarkemmin Deweyn kasvatusfilosofiaa käsittelevässä luvussa 9.3.  
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Jotta pystyttäisiin paremmin tulkitsemaan uuden käsitteistön oppimista, on tarkastelta-
va tiedon struktuuria oppimispsykologisessa ja tietoteoreettisessa viitekehyksessä. (Haa-
pasalo 1994, 51.) Haapasalon (emt.) mielestä esimerkiksi yleisdidaktiikka ei pysty tar-
joamaan opettajille relevanttia metodista tietoa käsitteiden opettamisesta. Useat teoriat, 
kuten Ausubelin oppimisen muodot, eivät tarjoa käytännöllistä informaatiota niiden vaja-
vaisen tiedon olemuksen tarkastelun vuoksi. Haapasalo (emt.) pitääkin tätä problematiik-
ka eräänä didaktiikan ratkaisemattomana kulmakivenä. Oppisisällöissä on runsaasti käsit-
teitä, joiden opettaminen ei ole tarpeellista lapsen kielellis-loogisen kehityksen tai tiedon-
alan kokonaisuuden kannalta. Opetuksen toteuttamisessa on jätetty liian usein huomioi-
matta joukko oppimiseen liittyviä pedagogisia kysymyksiä. (emt. 115; vrt. Hytönen 1984, 
42.) Kouluissa ja opetuskirjallisuudessa on esimerkiksi painotettu lähes fraasimaisesti, 
että uuden asian oppimisen tulisi perustua aiempiin kokemuksiin ja jo omaksutulle tietoi-
suudelle ja käsitejärjestelmälle (ks. Novak & Gowin 1995, 5; Laine 1990, 1 - 3), ilman 
perinpohjaista kokemuskäsitteen analyysia. Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi vuosi-
luokkien 1 - 2 opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2001) korulauseina, joissa 
kokemus nähdään epämääräisenä, koulumaailmasta irrallisena ja menneenä tapahtumana 
tai aktuaalina elämyksenä22. On kuin koulun tehtävänä olisi kursia kokoon lapsen koke-
musmaailma koulumaailmaan tarkoitetuksi tilkkutäkiksi. Kokemus käsitetään vain yh-
deksi osaksi ihmisen toimintaa. Sitä pidetään lähinnä lapsen oppimista tukevana element-
tinä, joka on asetettu uskollisesti jokaisen ainealueen joksikin osaksi. Opetussuunnitel-
man perustavan käsitteistön käyttö (tiedot, taidot, kokemus, oppiminen, opetus, kasvatus, 
kehitys) vaatisi laatijoiltaan analyyttisempää otetta.23 

Käytännössä käsitteiden opettamista voidaan tarkastella esimerkiksi Brunerin (1963) 
intuitiivisen ajattelun mallin, Deweyn (1914; 1916, 188 - 198) probleemimetodin, Haapa-
salon (1994) käsitteiden systemaattisen opettamisen tai Laineen (1990) esittelemisen luo-
kittavan, kokemusperäisen, keksivän, kertovan sekä prototyyppiopetuksen viitekehykses-
tä (ks. myös Klausmeier & Allen 1978, 107 - 108). Oppimisympäristön järjestämisessä 
on kuitenkin huomioitava, että lapsi kykenee reflektoimaan tietoisesti suhteellisen myö-
häisessä kehitysvaiheessa spontaanisti omaksumiaan käsitteitä (Vygotsky 1977, 52 - 81, 
108; ks. myös Anglin 1979, 174 - 175; Laine 1984, 25 - 57, 70 - 72; Mutanen 2000, 28 - 
29). Merkitysten omaksuminen edellyttää kehittynyttä tietoutta käsitettä vastaavista refe-
rensseistä (Ausubel & Robinson 1969, 63), ja asioiden sekä esineiden psyykkinen tietoi-
suus eli ideat välittyvät vain niiden käytän ja ilmenemisen yhteydessä (Dewey 1916, 18, 
34 - 36)121. Kyse on siitä, kuinka asiakokonaisuudet muodostetaan ja opetetaan lapsille. 
Lasta on autettava progressiivisesti konkreettisesta tilanteesta kohti käsitteiden abstrak-
timpaa hyödyntämistä. (Bruner 1963, 33 - 54.) 

                                                           
121 Deweyn (1899, 50) mukaan tietoiseksi tekemisen perusta on aikuisen omassa toiminnassa ja toiminnalle 
antamassa merkityksessä. 
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7.4  Yhteenveto 

Yhteiskuntamme monimuotoisuus ja -arvoisuus asettavat koululle ja erityisesti opettajan-
koulutukselle suuret vaatimukset. Kouluun ja sen toimintaan kohdistuneen jo vuosikym-
meniä kestäneen kritiikin avullakaan emme ole onnistuneet samaan aikaan sanottavia 
muutoksia systeemissä (ks. Miettinen 1990; Malinen 1993; Hakkarainen 2003). Koulujär-
jestelmämme heikkoa tilaa ei voida silottaa erilaisten hyötymoralististen oppimista ku-
vaavien tutkimustulosten tai indikaattorien avulla (ks. esimerkiksi Sulkunen 2002). Li-
sääntynyt erityisopetuksen tarve, eri informaatiolähteissä käyty lasten ja nuorten häiriö-
käyttäytymistä ja psyykkistä pahoinvointia koskeva keskustelu sekä puheet opettajien 
loppuunpalamisesta esittävät koulun todellisen tilan, jonka puitteissa opettajat ja oppilaat 
työskentelevät.  

Kun tarkastelemme perusopetuksen opetussuunnitelmauudistusta, voidaan perustellus-
ti kysyä, onko koulun toiminnan- ja tiedonkäsitys taannutettu, back to the basics -
ohjelman tavoin, tiedon mekanistisuutta ja ulkoista arvokkuutta korostavaksi hyötymora-
listiseksi ajatteluksi (ks. Miettinen 1990). Onko sivistys ja sivistynyt ihminen mekaanis-
ten taitojen ja laaja-alaisen tietovarannon hallitsija, joka ei kuitenkaan pysty ymmärtä-
mään käsiteltävien ilmiöiden ja toimintojen kulttuurista merkitystä ympäröivän todelli-
suuden muodostumiselle ja jatkumiselle? Olemmeko globalisaation, kaupallisuuden ja 
teknologian nimissä valmiit unohtamaan ihmisyyden ja valmistamaan sen sijaan yksilöl-
lisiä ihmiskoneita, jotka pystyvät huikeisiin saavutuksiin em. voimia hyödyntävissä ja 
kehittävissä tehtävissä, mutta jotka eivät kuitenkaan kykene luomaan ja ylläpitämään 
henkistä hyvinvointia ja kulttuuria ympärillään. Koulun yksilöllisyyttä ja hyötyä korosta-
vasta ajattelutavasta olisi pystyttävä irtautumaan (vrt. Hytönen 1999.) Dewey havaitsi 
saman amerikkalaisessa yhteiskunnassa jo sata vuotta sitten: 

”Voimme hankkia motorisen toiminnan ja sensorisen heräämisen kehittämällä yksi-
löä hänen itsensä vuoksi mutta emme voi näin kuitenkaan saada häntä ymmärtä-
mään merkitystä, joita esineillä ja asioilla on siinä elämässä, jossa hän on osalli-
sena. Voimme hankkia teknisen taidon matematiikassa, latinan kielessä tai kas-
viopissa mutta emme sellaista älykkyyttä, joka ohjaa kykyjä (kulttuurisesti M.S.) 
hyödylliseen lopputulokseen.” (Dewey 1916, 47.) 

Tiedon paljoutta ja mekanistisuutta arvostava koulujärjestelmämme ei siten pysty toteut-
tamaan Deweyn (1916, 23 - 26) esittämää käsitystä koulusta monimuotoisen yhteisön 
prosessien jäsentäjänä ja lapsen maailmankuvan rakentajana. Onko koulun mentävä mo-
ninaisuuden ja kiireen virran mukana, vai olisiko koulun oltava paikka, jossa lapsella on 
mahdollisuus rauhoittua, keskittyä ja syventyä hänelle ja ympäristölle merkittäviin ilmi-
öihin? Opettajankoulutus ja täydennyskoulutus ovat toiminnan, tiedon ja opetussisältöjen 
merkityksellisyyteen liittyvien käsitysten muuttamisessa avainasemassa (Väisänen & 
Silkelä 2000; Niemi 1995, 211 - 212; ks. myös Mård 1996), koulutushallinnon byrokraat-
tisuuden aiheuttamasta noidankehästä ja paineesta huolimatta (aiheesta tarkemmin Good-
son 2001). Jos opettajien kouluttaminen perustetaan ainejakoisuuden ja tietopainotteisuu-
den idealle, ei koulujen toiminnassa voida odottaa tapahtuvan merkittäviä muutoksia jat-
kossakaan. Myös erilaisten ”niksien” ja opetusreseptien tarjonta esimerkiksi opettajien 
täydennyskoulutuksessa on touhupedagogisen näkemyksen valossa arveluttavaa. Kasvat-
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tajien on tultava tietoisiksi ihmisen ja kulttuurin välisestä syvällisestä vuorovaikutukselli-
sesta kehitysprosessista.24 

Kulttuurinen todellisuus ja kokonaisuus konkretisoituvat kielessämme. Yksittäisen kä-
sitteen omaksumisen prosessi ei ole kuitenkaan mielenkiintoinen vaan se, miten lapsi 
yhdistää ylä- ja ala- käsitteiden (sivukäsitteiden) avulla kuvan kokonaisuudesta, johon 
tämä käsite kuuluu. Lapsi oppi hallitsemaan ja ymmärtämään kokonaisuuksia.25 Kun pu-
humme esimerkiksi opetuksen eheyttämisestä, kokonaisopetuksesta tai opetuksen integ-
roinnista, on kysymys opetussuunnitelmallinen.26 

Vaikka Hytönen (1984, 46) tai Hakkarainen (2002, 162) puhuvat opetussuunnitelman 
kahlitsevuudesta opettajan tilannesidonnaista toimintaa kohtaan, on opetuksen mahdolli-
suudet kasvattaa tai olla kasvattamatta kirjoitettu tähän asiakirjaan. Opetussuunnitelma ja 
sen merkityksen ymmärtäminen ovat avain mahdolliseen koulun tiedolliseen sekä toi-
minnalliseen muutokseen (vrt. Atjonen 1992; 1993). Opetussuunnitelman on rakennutta-
va konkreettisesti ilmenevän tietokonstruktion ja sitä vastaavan tavoitteen varaan. Yleisen 
opetuksen struktuurin ymmärtäminen luo opettajan ja oppilaan ajattelulle selkeyden. Ky-
ky hahmottaa nykyistä ja ennustaa tulevaa on koulutyössä emotionaalisesti vapauttavaa. 
Puhuttaessa lapsen kasvun tukemisesta koulussa eli kasvattavan opetuksen mahdollisuuk-
sista, on kysymys pitkälle opetussuunnitelmallinen.27  

7.5  Kokoavia ajatuksia 

Ihmisen tietämisen pyrkimys on pyrkimystä totuuteen. Toisille totuus on absoluutti-
nen elämän ohje, toisille suhteellinen toiminnan viitekehys. 

Tieto on suhteellista – sidoksissa aikaan ja paikkaan. 

Koulutiedon on oltava sellaista, että sillä on merkitystä ihmisten ja yhteisön elämän 
ja elämän jatkuvuuden kannalta. Oppilaiden tietoisuus on kytkettävä osaksi vallit-
sevaa kulttuurihistoriallista sivistysperintöä. 

Erilaiset opetusmenetelmät ovat menetelmiä ja yksistään niiden avulla on vaikea 
poistaa koulumaailman perusproblematiikkaa, tiedon merkityksettömyyttä ja toi-
minnan epämotivoivuutta. 

Koulussa tieto on käsitettävä välineeksi tavoitteen sijasta. Tiedon avulla voidaan 
ratkaista eteen tulevia ongelmia. 

Opetus on taidetta. Opettajalla on oltava vapaus toimintaan, menetelmällisessä 
mielessä, jolloin hän kykenee tulkitsemaan oppilaiden erilaisia oppimistarpeita, kä-
sityksiä sekä tunnetiloja. Edellytyksenä tällaisen tulkintahorisontin muodostumisel-
le on riittävän väljä opetussuunnitelma. 

Opettaja ei saa pitää sisällön ja ymmärryksen välittymistä itsestään selvänä tapah-
tumana. 

Ihminen rakentaa tietouttaan maailmasta toiminnan ja sitä ilmentävän kielen avul-
la. Kieli konkretisoituu käsitteissä. 



8 Opetussuunnitelma avaimena koulun uuteen toiminta- 
ja tietokulttuuriin 

Opetussuunnitelma on koulun väline toteuttaa yhteiskunnan sille asettamia kasvatusta-
voitteita (Goodson 2001; Hakkarainen 2002b; Lahdes 1997, 66; Atjonen 1993, 15 - 19). 
Iisalo (1984, 10) toteaa aiempiin tutkimuksiin viitaten (ks. mm. Suortti 1981) opetus-
suunnitelmalla tarkoitettavan asiakirjaa, joka on laadittu ennen opetusta. Toiseksi, opetus-
suunnitelma on yhteiskunnallisen debatin ja päätöksenteon tuotos, jolla ohjataan, kontrol-
loidaan sekä suunnataan koulun toimintaa. Kolmanneksi Iisalo (emt.) katsoo, että opetus-
suunnitelma on didaktinen väline, jonka tarkoituksena on auttaa opettajan työntekoa 
(myös Kansanen 1986, 14).1 

Koulutoiminnan yksi keskeinen opetussuunnitelmallinen ongelma on tiedonkäsityksen 
atomistisuus, joka ilmenee ainejakoisuutena sekä substanssin irrallisuutena kulttuurisesta 
kontekstistaan. Hakkarainen (2002 ja 2002b) on pohtinut ainejakoisen ajattelun ongel-
mallisuutta oppilaan kehityksen tukemisessa ja esittänyt vastaukseksi oman kehittävän 
oppimisen mallinsa (ks. myös Atjonen 1992).2 Hakkaraisen mukaan opetuksen ”uudet” 
sisällöt ja työskentelymenetelmät eivät ratkaise oppimisen ongelmallisuutta, vaan uudis-
tuksen tulee perustua laaja-alaisempaan ajatteluun. Erityisesti kehityksen kriisi- ja siirty-
mävaiheet muodostuvat opetuksen keskeisiksi haasteiksi. (emt.) Hakkaraisen (ks. erityi-
sesti 2002b, 360) esittämässä ns. mielekkään oppimisen opetussuunnitelmaratkaisussa 
ongelmaksi muodostuu kuitenkin pyrkimys muutokseen yksilötasolla122. Ongelman käsit-
telyn perusta on ontologinen, mutta tämän tutkimuksen ideaan sekä luvun kuusi ja yhdek-
sän (tässä tutkimuksessa) sisältöihin viitaten lasta tulisi kasvattaa itseyteen, oman essenti-
ansa löytämiseen. Lasta on vaikea muuttaa muuksi, mitä hän jo on (vrt. Hautala 1994; ks. 
myös Skinnari 2003; Bardy 2001, 145 - 146).3  

Tässä luvussa pohditaan opetussuunnitelmallisia mahdollisuuksia koulutoiminnan oh-
jaamiseksi ja tarkastellaan opetussuunnitelman olemusta, sen sisällön rakentumista sekä 
tekijöitä, jotka vaikuttavat koulujen toiminta-ajatuksen eli vallitsevan koulukulttuurin 
muodostumiseen. Lisäksi luvussa pohditaan lapsi- eli oppilaskeskeisyyden mahdollisuuk-

                                                           
122 Pyrkimys konkretisoituu artikkelissa (Hakkarainen 2002b, 360) esitetyssä ajatuksessa: ”Opetuksen kohteena 
ei ole oppimateriaaleissa oleva, tehtävissä kiteytyvä tieto, vaan oppilaiden mielekkääksi kokeman tiedon luomi-
nen, joka muuttaa oppilaita ja heidän persoonallisuuttaan.” 
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sia opetustyön toteuttamisessa. Kielikylpyopetusta voidaan pitää opetusmuotona, joka 
mahdollistaa tämän ns. reformipedagogisen toiminnan. Opetusta toteutetaan kielikylpy-
luokissa toiminnallisesti ja sisällöllisesti kokonaisvaltaisena teemaopetuksena. Teemaope-
tuksen yhteydessä voidaan puhua opetuksen eheyttämisestä. Luvun päätteeksi tarkastel-
laan opetuksen eheyttämisen opetussuunnitelmallista problematiikkaa sekä erilaisia mah-
dollisuuksia soveltaa oppilaskeskeisiä työtapoja opetuksessa. Erityisesti huomio kiinnit-
tyy projektimetodiin.4 Luku muodostaa viitekehyksen tutkimuksessa muodostettavalle 
kulttuuripedagogiselle opetussuunnitelmalliselle ratkaisulle (luku 11). Suunnitelman kes-
keinen idea kulminoituu lapsen minuuden sekä kulttuuri-identiteetin kehittymisen tuke-
miseen maailmankuvan muodostumisen näkökulmasta. Tähän päästään huomioimalla 
toiminnan ja tiedon olemus, jolloin keskeisinä ajatuksina ovat tiedon kulttuuriin sosiaalis-
tava luonne, sisällön maailmankuvan muodostumista kehittävä olemus sekä lapsen mi-
nuuden eli todellisen yksilöllisyyden mahdollistava sosiaalinen toiminta. 

8.1  Opetussuunnitelma koulutoimintaa ohjaavana välineenä 

Opetussuunnitelma on Atjosen (1993, 16, 23) mukaan avain koulun toiminnan muuttami-
seen. Malinen (1993, 9) toteaa kuitenkin tätä muutosprosessia tehdyn jo noin 400 vuotta. 
Hitaalle organisatoriselle muutokselle erääksi syyksi Atjonen (1993, 16 - 17, 18 - 19 ja 
24) esittää, viitaten aiempiin tutkimuksiin, opettajien kokemukset opetussuunnitelman 
vieraudesta ja sitä kautta halulla korvata se oppikirjalla. Oppikirja antaa selkeät toiminta-
ohjeet ja helpottaa siten opettajan omaa suunnitteluprosessia. Tältä pohjalta nouseva kri-
tiikki koulua kohtaan ei ole vain postmodernin ajan ilmiö (Miettinen 1990; 1993; Enge-
ström 1983; Bruhn 1973). Rauste-von Wright ja von Wright (1994, 133 - 134) puolestaan 
toteavat muutoksen lähtevän opettajien oppimiskäsitysten muutoksesta. Opetuksen taus-
talla vaikuttaa opettajan ja koulun edustama oppimiskäsitys, jonka perustalta johdetaan 
toimintaa määrittävät tavoitteet (Rauste-von Wright & von Wright 1994, 151 - 154; Virk-
kunen 1990, 129 - 130)5. Toisaalta Virkkunen (1990, 130) näkee koulun tietokäsityksen 
arvostelun sijaan kehittävämmäksi arvioida koulun käsitystä rationaalisesta ajattelusta 
sekä opiskelusta ja näiden välisestä suhteesta. Kyse on koulussa vallitsevista arvoista ja 
arvostuksista (vrt. Goodson 2001), joihin opettajat sopeutuvat tai ovat sopeutumatta 
omassa ihmiskäsityksessään.  

Jos edellisen argumentin taustalle asetetaan Scheinin (1987, 25 - 26, 66 - 98) esittämä 
näkemys organisaation kulttuurin muodostumisesta, voidaan keskeiseen asemaan vallit-
sevien arvostusten ja arvojen kehittymisessä asettaa koulujen johtajat. Vallitsevan kult-
tuurin perusta on, paitsi yhteisessä historiassa, niin ennen kaikkea johtajien yksilöllisten 
tarkoitusperien ja mielipiteiden yhteisöllistymisessä. (ks. myös Hämäläinen 1986, 83 - 
91; kielikylpyopetuksen toimivuuden edellytyksistä Buss & Mård 1999, 59 - 62.) Good-
sonin (2001) kuvaamat esimerkit englantilaisten koulujen rehtoreiden merkityksestä kou-
lussa vallitsevien toimintatapojen muodostumiseksi esittävät muutoksen hallinnollista 
luonnetta mutta myös opettajien mahdollisuutta muuttaa koulun toimintakulttuuria, jos 
siihen löytyy vain riittävää kollektiivisuutta (emt. 107 - 113 ja 126 - 127). Malinen (1991, 
25) katsoo koulussa tapahtuvan ajattelutavan muutokseksi riittävän jo tiettyjen henkisten 
edellytysten luomisen, joita ovat kodin ja koulun välisen yhteistyön lisääminen sekä oppi-
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laiden mukaan ottaminen opetussuunnitelman laadinnassa. Malinen (emt.) painottaa 
myös koulun hallinnon merkitystä muutoksen aikaansaamisessa. Pintrichin, Marxin ja 
Boylen (1993) mielestään koulun muutos vaatii toteutuakseen uudenlaisia oppimistehtä-
viä, opetusmenetelmiä, perinteisestä poikkeavaa auktoriteettirakennetta sekä arviointita-
pojen uudistamista. Muutoksen perusta, esimerkiksi eheyttämisen totuttaminen, on ope-
tussuunnitelman tavoitteiden ja sisältöjen laadinnassa (Atjonen 1992, 3).123 

Myös opetussuunnitelmatutkimusta voidaan pitää pyrkimyksenä koulun oppimistodel-
lisuuden kehittämiseen. Tavallisesti opetussuunnitelmatutkimuksessa on keskitytty joko 
koulun pedagogis-hallinnolliseen kehittämiseen tai koulun toiminnan kehittämiseen. 
Lahdeksen (1997, 66) mukaan esimerkiksi Atjosen (1993) tutkimus edustaa näistä jäl-
kimmäistä aspektia. Opetussuunnitelman analysoinnin näkökulmana on voinut olla myös 
tulevaisuuden haasteiden kohtaaminen, opetusprosessin ohjaaminen tai maailmankuvan 
rakentuminen. (Lahdes 1997, 66; Atjonen 1992; 1993; ks. myös Kangasniemi 1985). Lu-
kuisat näiltä perustoilta tehdyt opetussuunnitelmien määrittely-yritykset ovat johtaneet 
kuitenkin Atjosen (1993, 67) mielestä joko todellisuudelle vieraisiin tai pikkutarkkoihin 
ja hyödyttömiin kuvauksiin opetussuunnitelman struktuurista. Tässä tutkimuksessa on-
gelma kontrolloidaan huomioimalla kielikylpyopetuksen keskeiset praktiset tekijät (luku 
10), eli ne tekijät, jotka muodostavat kielikylpyopetuksen didaktisen idean opetusmuodon 
praktisesta näkökulmasta. Toiseksi opetussuunnitelmallisen ratkaisun tieto- ja toimintara-
kenteen taustalla on huomioitu kasvatus- ja opetusteoreettinen kokonaisvaltaisuus, joka 
on resurssi opetuksen kasvattavalle, ei-dogmaattiselle toteuttamiselle (vrt. seuraava luku 
8.2 ). 

8.2  Opetussuunnitelman olemus ja rakenne opetuksen sisällön 
kehittämiseksi sekä kasvatustavoitteen mahdollistamiseksi 

Opetussuunnitelman laadinnasta, sen hallinnollisesta näkökulmasta, voidaan erottaa viisi, 
toisiinsa nähden hierarkkista tasoa: 1) peruskoululaki ja -asetus, 2) näistä johdetut opetus-
suunnitelman perusteet, 3) kunnan opetussuunnitelma, 4) koulukohtainen opetussuunni-
telma ja 5) opettajan henkilökohtainen opetussuunnitelma (Lahdes 1997, 72; Atjonen 
1993, 27 - 39; Leimu 1985, 26). Viides taso konkretisoi tasojen 1 - 4 idealistiset6 etukä-
teisoletukset opetuksen toteuttamisessa, joita tulisi peilata oppilaiden kokemaan vastaa-
vuuteen opetuksesta. Ruotsin kielen kielikylpyopetuksen toteuttamisessa ja tutkimuksessa 
on keskitytty viidennen tason analysointiin, joskin samalla on huomioitu Lahdeksen 
(1997, 72) esittämää kuudetta, epävirallista tasoa, oppilaan omaa suunnitelmaa. Tämän 
tason olemusta pyritään ymmärtämään tässä tutkimuksessa luvussa kuusi ja kahdeksan 
ihmisyyttä, kehitystä ja kasvua kuvaavilla pohdinnoilla. 

Opetussuunnitelmaan tulisi kirjata keskeiset ideat, toimintavalmiudet sekä ongelma-
tematiikka, jota opetuksen avulla pyritään välittämään. Opetussuunnitelma ei ole pelkkä 
asiakirja, jossa esitetään ”hyvän ihmisen” ominaisuuksia (aloitteellinen, aktiivinen, osaa 

                                                           
123 Opetuksen muuttumattomuuteen suhteen voimme kuitenkin perustellusti kysyä, viitaten sosiokulturaalisen 
koulukunnan sekä sosiaalistumisen ideaan (vrt. Goodoson 2001), elämmekö opetussuunnitelman ja koulun 
tiedonkäsityksen kulttuurisen periytymisen so. toimintamalliin sosiaalistumisen noidankehässä. 



 160

hankkia tietoa, suvaitsevainen, kriittinen jne. M. S.).7 (Rauste-von Wright & von Wright 
1994, 162.) Suortti ja Heikkinen (2002, 22 - 23) muistuttavat, että opetussuunnitelman 
laadinnassa tulisi säilyttää riittävän kokonaisvaltainen ote, niin teoreettisena kuin metodo-
logisena analyysinä. He (emt.) pitävät kasvatustapahtuman kokonaisvaltaista teoreettista 
analyysiä kasvatusfilosofisesta aspektista yhtenä ratkaisuna relevantin opetuksen suunnit-
telun muodostamisessa. Eri osatotaliteettien atomisointi muodostaa vain ristiriitaisen kas-
vatustapahtuman synnyn.  

Opetussuunnitelma on aina jonkinasteinen kompromissi. Tähän vaikuttaa ensinnäkin 
se, että sen laadinnassa on huomioitava opetuksen järjestämisen esteet ja mahdollisuudet 
(opettajaresurssit). Toiseksi on tunnustettava, että vain tietyt asiat voidaan opettaa esi-
merkiksi teemaopetuksen muodossa ja tietyt aiheet on opetettava oppiaineinaan. (Pring 
1976, 6.) Opetussuunnitelman tulisi sisältää Iisalon (1984, 10 - 15) mukaan ainakin a) 
opetukselle asetetut tavoitteet, b) opetusjärjestelyt, kuten maininnat oppiaineista, c) ope-
tuksessa toteutettavat kulttuurisisällöt sekä d) relevantit työtavat ja strategiat, joilla 
edesautetaan tavoitteisiin pääsyä. Bruner (1963) puolestaan asettaa opetuksen toteuttami-
sen (ja siten suunnittelun) ehdoiksi, että: a) opetuksessa tulisi edetä helposta vaikeaan, b) 
uuden oppimisen tulisi perustua aiemmin opittuun, c) opetuksen olisi annettava kuvaa 
aineen (aiheen) rakenteesta eli i) sen kokonaisuudesta ja ii) oppimisen kannalta oleellises-
ta ajattelutavasta sekä d) opetuksessa on lähdettävä lapsen käsitysten tasolta.124 Lisäksi 
koulun maantieteellisen ja sosiaalisen kontekstuaalisuuden (ajan ja paikan) huomiointi 
ovat oleellisia sisältöjä ohjaavia tekijöitä (Goodson 2001, 108 - 109). Suunnitelman ta-
voitteellisuuden suhteen on huomioitava myös niiden prosessuaalisuuden ja produktisuu-
den luonne. Tavallisesti esimerkiksi esiopetuksessa ei määritellä, mitä lapsen tulisi osata 
tietyssä vaiheessa, vaan suunnitelmissa painotetaan ns. prosessitavoitteita, kun taas jo 
alkuopetuksessa painottuu tavoitteiden produktiluonne. (Brotherus & Hytönen & Krok-
fors 1999, 130.)  

Sisällöllisesti opetussuunnitelma voi rakentua a) pysyvään, aina ajankohtaiseen ainek-
seen, b) aikaan sidottuun eli vuodenaikojen vaihteluun tai ajankohtaisiin tapahtumiin pe-
rustuviin aiheisiin tai c) teemaan sidottuun oppiainekseen, joka voi perustua paitsi ajan-
kohtaisuuteen myös lasten omasta kiinnostuksesta lähteviin aiheisiin (Brotherus & al. 
1999, 132 - 133). Rauste-von Wright ja von Wright (1994, 146) pitävät opetussuunnitte-
lun kannalta oleellisina huomioida myös opetus-oppimisprosessin luonteen sekä siihen 
liittyvät perusoletukset. Kun tavoitteiden asettelussa ja opetuksen toteutuksessa yksittäis-
ten tietojen ja taitojen oppimisen merkitys vähenee, keskeiseksi elementiksi muodostuvat 
oppimaan oppimisen taitojen opettaminen sekä tähän soveltuvan oppimisympäristön 
muodostaminen (Rauste-von Wright & von Wright 1994, 158 - 159). Oppimaan oppimi-
sen taitojen kehittämisestä seuraa opetussuunnitelman muodostamiselle se, että siinä 
problematisoidaan kasvatuksen tavoitteiden ja niiden saavuttamisen ehtoja sekä jätetään 
varaa opettajan situationaaliselle päätöksenteolle suhteessa oppimista koskeviin teorioi-
hin (emt.). Teorioiden hallinta mahdollistaa tilannesidonnaisten toimintamallien muodos-
tamisen ennalta asetettujen tavoitteiden tai toimintamallien sijaan (Rauste-von Wright & 
von Wright 1994, 159, Winnin 1990, 64 mukaan). Konstruktivistisesta näkökulmasta aja-

                                                           
124 Mainittuja seikkoja voidaan pitää opetusteknologisina ja behavioristisina mutta mielestäni relevantteina 
nykyiseen maamme opetussuunnitelmalliseen tiedonkäsitykseen (vrt. Rauste-von Wright & von Wright 1994, 
152 ja 157), joka on perustana myös kielikylpyopetuksen tarjonnalle. 
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teltuna Rauste von Wright ja von Wright (emt. 158, 121 - 132) pitävätkin etukäteen laa-
dittua ja yksityiskohtaista suunnitelmaa kyseenalaisena. Pikkutarkat etukäteissuunnitel-
mat eivät mahdollista hyvälle opettajuudelle tyypillistä luovuutta sekä tilanneherkkyyt-
tä.125  

Pystyäkseen ymmärtämään paremmin koulujen ideaalisia ja abstraktejakin toiminta-
ajatuksia tai pedagogisia painotuksia, kuten oppilaskeskeisten toimintamallien kehittä-
mistä, on opetussuunnitelman teoreettista olemusta tarkasteltava sen kokonaisvaltaisem-
masta, yhteiskunnallisesta aspektista. Rauste-von Wright ja von Wright (1994, 133) pu-
huvat opetuksen kahdesta kulttuurista: a) hallintokeskeisestä ja b) oppimisympäristöajat-
telusta. Jälkimmäisen tavoitteena on yksilön maailmankuvan kehittämisen ja ymmärtämi-
sen aspekti, kun ensimmäinen korostaa ennalta asetettujen tavoitteiden ja tehtäväkeskei-
syyden merkitystä.8 Oppimisympäristöajattelu voidaan lukea konstruktivistisen oppimis-
käsityksen piiriin. Jälkimmäistä opetuksen kulttuuria voidaan kutsua myös oppilaskeskei-
syyttä korostavaksi. Lahdeksen (1997, 21 - 23) mukaan opetussuunnitelma voidaan ra-
kentaa joko yksilöllisiä ja tietynikäisten lasten edellytyksiä painottavalle oppilaskeskei-
syydelle, sosialisoivalle yhteiskuntapainotteisuudelle tai oppiainepainotteiselle tiedonalo-
ja korostavalle ajattelulle. Kaksi ensimmäistä opetussuunnitelmaa mahdollistavat eheyt-
tävän opetuksen toteuttamisen. Painotukset eivät ole yleensä yksiselitteisiä ja fundamen-
taalisesti tiettyä osaa korostavia, vaan vaihtelevia, ajasta sekä kulttuurin arvostuksista 
riippuvaisia (emt. 23 - 24; vrt. Atjonen 1992, 10 - 11).9  

Brotherus, Hytönen sekä Krokfors (1999, 123 - 127) toteavat esi- ja alkuopetuksen di-
daktiikkaa käsittelevässä teoksessaan, että pienten lasten opetussuunnitelmat ovat perus-
tuneet tavallisesti kolmen kasvatuksellisesti erilaisia painotuksia korostavien opetussuun-
nitelmien varaan. Kulttuurisesti orientoituneen opetussuunnitelman peruselementteinä 
ovat kulttuuriperinnöstä muodostuvat tiedonalat (sisältäen myös eettiset ja esteettiset as-
pektinsa)126. Yhteiskunnallista kehitystä korostavat näkökulmat puolestaan pyrkivät huo-
mioimaan sisältöjen valinnassa yhteiskunnalliset tehtävät, elämäntilanteet ja niistä johdet-
tavat kehitysvaatimukset127. Kolmannen suuntauksen edustajat puolestaan korostavat 
sisältöjen valinnassa lasten valmiuksia, kiinnostuksen kohteitaan sekä kehityksellisiä tar-
peita128. Keskeistä on se, että opetuksen tiedolliset sisällöt määrittyvät lasten kokemista 
tarpeista käsin. Yhteiskunta on näkemyksen mukaan yksilöä varten, ei päinvastoin. (emt.)  

                                                           
125 Tätä tukevat Deweyn (1916, 7) sekä Novakin ja Gowinin (1995) kommentit opetuksen ja kommunikaation 
taiteellisuudesta (vrt. Hakkarainen 2002, 162; Hytönen 1984). 
126 Suuntauksen edustajat painottavat, oppiaineksen näkökulmasta, hyvää perustaitojen hallintaa, oppiaineksen 
keskeisten sisältöjen tuntemusta, kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä sekä halua itsensä kehittämiseen. 
Suuntauksen edustajat eivät arvosta sisällöissä niinkään terveyden ylläpitämistä, persoonallisuuden kehittämis-
tä, sosiaalisten taitojen kehittymistä tai työelämään valmistumista. 
127 Sisällöllisesti tässä suuntauksessa arvostetaan paitsi hyvää yleissivistystä, myös oman ja toisten fyysisen ja 
psyykkisen hyvinvoinnin huolehtimista, demokratian vahvistumista, kansalaisvelvollisuuksien omaksumista, 
eettisten arvojen sekä hyvän käyttäytymisen omaksumista ja työelämään valmistumista. 
128 Näiden ns. lapsikeskeisten opetussuunnitelmien rakentavina elementteinä ovat luova ilmaisu, itsensä toteut-
taminen, sosiaalinen ja älyllinen kehittyminen, nykyhetken merkityksen korostaminen, itsetunnon tukeminen 
sekä turvallisuuden ja terveellisyyden huomiointi. 
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8.2.1  Kulttuurisen kehittymisen ja lapsikeskeisyyden välinen probleema 
opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa 

Brotheruksen ja muiden (1999) laatima opetussuunnitelman kasvatusnäkemyksen jaottelu 
on dogmaattinen mutta käsiteltävää aihetta selventävä. Tässä tutkimuksessa tehdään tätä 
taustaa vasten ajateltuna opetussuunnitelmallinen kompromissi. Suunnittelussa painote-
taan sekä sisällön kulttuurisuutta, lapsikeskeisyyttä että minuuden tasapainoista kehitty-
mistä. Kulttuurisen sisällön avulla pystymme tukemaan lapsen identiteetin kehitystä eli 
kuluvuuden tunteen kehittymistä (”Kuka olen, mistä tulen, minne menen?”). On huomioi-
tava, että lapsen sisäisen olemuksen, minuuden kehityksen, tukeminen ei ole sisällön ta-
voitteista juontuva kysymys, vaan sen perusta on toiminnassa ja yksilön toiminalle, pro-
sessille ja produktille annetussa arvossa. Jos luomme toiminnallisesti yksilöllistä ainut-
laatuisuutta korostavaa henkeä, eli lapsen esittämien ideoiden, tietojen ja taitojen tai toi-
minnan hyvyyden korostamista paremmuuden tunteena suhteessa toisiin, ylläpidämme 
nykyistä näennäisen sosiaalisuuden koulukulttuuria, jossa todellinen yksilöllisyys ja tasa-
arvoisuus eivät ole sitä, mihin haluaisimme toiminnalla todellisuudessa pyrkiä10. Lasten 
on opittava tiedostamaan oma paikkansa kokonaisuudessa ja tämän paikan merkitykselli-
syys suhteessa pyrittävään tiedolliseen ja toiminnalliseen kokonaisuuteen. Lapsi oppii 
ymmärtämään itsestään; ”olen se mitä olen, mutta olen merkittävä tässä kokonaisuudes-
sa”. Kyse on siitä, minkä merkityksen yksilö kokee paitsi antavansa myös saavansa itses-
tään suhteessa kokonaisuuteen, suhteessa toisiin.129 Tunteen muodostumiselle koulussa 
voidaan vaikuttaa työtavoilla sekä tavoitteilla, joissa painottuu yhteisöllisyys. Tavoit-
tamme merkittävän kasvatuksellisen elementin, jossa yhdistyvät Deweyn (1988, 172) 
esittämä yksilöllisyyden määritelmä sekä tätä toiminnallisesti konkretisoiva Kilpatrickin 
(1918) projektimenetelmä (ks. luku 8.3.3). 

Koulun toiminnan muutoksen on lähdettävä opetussuunnitelman taustalla olevan tie-
donkäsityksen muutoksesta, mikä ilmentyy ensisijaisesti suunnitelmalle asetetuissa (tie-
dollisissa) oppimistavoitteissa (Atjonen 1993; Rauste-von Wright ja von Wright 1994; 
vrt. Bruner 1963). Tietojen ja taitojen määrällistä aspektia on korvattu tällöin laadulla. 
Suunnitelmissa painotetaan kokonaisuuksien hallintaa, aiheen tai aihepiiriin kannalta 
keskeisten asioiden valintaa, lapsen minä- ja maailmankuvan kehityksen kannalta oleelli-
sia asioita, ympäröivän kulttuurin merkitystä ja ”kulttuuritietoisuuden” kehittämistä. 
Toiminnassa lapselle annetaan aikaa perehtyä asioihin (ks. Bruner 1963, 50; Atjonen 
1992, 66). Reformipedagogisessa hengessä (ks. Skiera 1991; 1987; Malinen 1991; Kari 
1991) lapselle muodostetaan puitteet, joissa hän pystyy rakentamaan sisintään suhteessa 
ulkoiseen12. Lasta ei valjasteta kontrolloidulla tiedolla vaan ohjatulla ja suunnatulla tie-
toisuudella (katso käsitteistä suuntaus, kontrolli, ohjaaminen tarkemmin tämän tutkimuk-
sen luvussa 9.4.2), mikä mahdollistaa selkeyden kokemisen sekä henkisen tasapainoisuu-
den muodostumisen. Kun koulu ottaa pyrkimyksekseen sekä ihmisten kasvattamisen täy-
teen ihmisyyteen että yhteiskunnan (kulttuuristen M. S.) saavutusten siirtämisen koulu-

                                                           
129 Yksilöllinen olemassaolo on luonteeltaan verrattavissa yhteisölliseen eli kulttuuriseen olemassaoloon. Kään-
tämällä Edgar H. Scheinin (1987) esittämä yhteisön olemassaolon määritelmä yksilölliselle tasolle: yksilön on 
pystyttävä vastaamaan kysymykseen, mikä on merkitykseni tässä kokonaisuudessa. 
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tuksen avulla yksilöltä toiselle, muodostuu individualismista ja sosiaalisesta toiminnasta 
synonyymejä keskenään (Dewey 1957, 13 - 14). 

Maassamme muodostettu kielikylpyopetuksen malli, jossa opetusta toteutetaan teema-
kokonaisuuksien avulla (ks. luku kymmenen tässä tutkimuksessa), sisältää mahdollisuu-
det lapsikeskeisyyden toteuttamiseen sekä koulun toimintakulttuurin muutokseen.13 On 
kuitenkin huomioitava, että eheytetyn opetuksen kohdalla on pohdittava, milloin kyseessä 
on eheyttämisen opetussuunnitelmallinen ongelma. Atjonen (1992, 86) toteaa tähän, sekä 
koulun muuttumisen mahdollisuuteen liittyen, ettei yksittäisten opettajien toiminnallisuu-
den muutos kohti eheyttämistä ole riittävä vaan tarvitaan eheyttämisen opetussuunnitel-
mallista pohdintaa. Seuraavaksi selvennetään opetuksen eheyttämisen käsitettä sekä poh-
ditaan sen opetussuunnitelmallisia ehtoja. Lisäksi oppilaskeskeisyyden olemusta tarken-
netaan kuvaamalla tähän soveltuvien työtapojen, lähinnä projektimetodin, opetuksellista 
olemusta. 

8.3  Opetuksen eheyttäminen: opetusmenetelmällinen vai 
-suunnitelmallinen ongelma? 

Eheyttämisen käsite syrjäytti integraation käytön opetuksessa 1980- ja 90 -lukujen vaih-
teessa. Termejä voidaan pitää tästä huolimatta toisilleen synonyymeinä. (Kyröläinen 
1994, 13 - 14; Atjonen 1992.) Lahdes (1997, 214 - 215) haluaisi kuitenkin selkeyttää 
eheytyksen yhteydessä vilisevää käsitteistöä, ja pyrkii välttämään integraatio-termin käyt-
töä. Hän tarkentaa väitettään toteamalla, että kun samaan oppiaineeseen liittyviä sisältöjä 
ja opetustilanteita pyritään rakentamaan perättäiseksi mielekkääksi kokonaisuudeksi, pu-
hutaan integraatiosta eli vertikaalisesta eheyttämisestä. Oppiaineisiin sidottu opetus kui-
tenkin särkee tiedot ja taidot kapeiksi sektoreiksi, minkä vuoksi on kehitetty kokonai-
suuksien omaksumiseen pyrkiviä horisontaalisen eheyttämisen opetuksellisia malleja. 
(Lahdes 1997, 211.)14. Myös Atjosen (1992, 28) mielestä eheytyksen yhteydessä käytetty 
termistö on ollut kirjavaa ja epäjohdonmukaista. Samoja termejä on käytetty eri merki-
tyksissään. Hän (1992, 4) olettaa eheyttävään opetukseen liittyvän käsitteellis-teoreettisen 
kirjavuuden perustuvan yrityksiin, joissa samaan eheyttämiskokeiluun on yritetty yhdis-
tää taustafilosofialtaan erilaisia pedagogisia ratkaisuja130. Väite lisää tutkimuksen käsit-
teellisanalyyttisen luonteen merkityksellisyyttä. 

Brotherus ja muut (1999, 134) toteavat, että eheyttämisen käsite on kapea-alaistunut 
1900-luvun alun progressiivipedagogiikassa esitetyistä ajatuksista. Jos eheyttämistä tar-
kastellaan tästä näkökulmasta, ei oppiaineiden sisällöllistä integrointia voida pitää varsi-
naisena opetussuunnitelman eheyttämisenä, vaan tällöin kyse on monialaisesta opetus-
suunnitelmasta. (emt.) Kyröläinen (1994, 23 - 39) puolestaan jaottelee eheyttämisen sen 
kasvatusfilosofisen ideologian perusteella joko vapaaksi tai sidotuksi eheyttämiseksi. 
Molemmissa tapauksissa perustana on reformipedagoginen ajattelutapa lapsen, koulun, 
yhteiskunnan sekä tiedon välisestä olemuksesta. Vapaa kokonaisopetus äärimmilleen vie-
                                                           
130 Atjonen (1992, 4) esittää eheyttävälle toiminnalle tunnusomaisiksi piirteiksi (viitaten Malisen (1991, 24) 
esittämään vaihtoehtopedagogisten suuntausten tunnuspiirteisiin) opetuksen vuorovaikutuksellisuutta ja suun-
tautuneisuutta koulun ulkopuolelle, opetussuunnitelman ainejaottomuutta, luopumista numeroarvostelusta, 
mahdollista luokattomuutta, vertaisoppimista sekä toiminnallisuutta. 
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tynä tarkoittaa, ettei opettajan ja lapsen työskentelyä voida rajoittaa millään etukäteis-
suunnitelmilla, vaan toiminta perustuu lapsen kokemuksiin ja elämyksiin (Pring 1976, 18 
- 23; Miettinen 1993; nootti 10)131. Sidottu kokonaisopetus perustuu puolestaan ennakolta 
laadittuun opetussuunnitelmaan ja kokonaisuuden monipuolinen opiskelu on toiminnan 
tavoitteena. Tietyssä järjestyksessä eteneviä kokonaisuuksia toteutetaan joko oppiainei-
siin sidoksissa olevilla keskusaiheilla tai oppiainerajat rikkovalla teemaopetuksella. (Ky-
röläinen 1994, 29 - 30 Viljasen 1976 mukaan; ks. erilaisista sovelluksista ja niiden totut-
tamisesta maassamme esimerkiksi Lappi 1989; Kyröläinen 1994; Kaikkonen, M. 1993; 
Kaikkonen & Lindh 1990).15 

Kansanen (1986, 21) katsoo, että kun opetuksen suunnittelussa keskitytään opetusjär-
jestelyihin sekä -muotoihin tavoitteiden ja sisältöjen sijasta, ei eheytystä voida pitää ope-
tussuunnitelmallisena kysymyksenä vaan opetusmenetelmällisenä ongelmana (Atjonen 
1992, 2). Tietylle oppimiskäsitykselle suunniteltu opetussuunnitelma toteuttaa itseään, 
joten eheyttämistä voidaan pitää vain opetuksen suuntana, ei päämääränä. Kun eheytyk-
sestä muodostuu opetussuunnitelmallinen ongelma, joudutaan ratkaisemaan, miten eheyt-
täminen toteutetaan (teema, periodi, toiminnat), miten eheyttäminen suhteutetaan opetus-
suunnitelman perusteisiin, miten kuntakohtaisuus huomioidaan suhteessa valtakunnan 
suunnitelmaan tai miten valmiita toimintamalleja opettajille välitetään. (Atjonen, 1992, 2, 
86 - 87.) Opetussuunnitelmallisena ratkaisuna opetuksen eheyttämistä voidaan toteuttaa 
Pringin (1976, 6) mukaan lasten intresseihin perustuvana (pupils’ activities and intrestts) 
ja teemoihin (themes) sekä ydinainekseen tai -kokemukseen perustuvana (core studies or 
experiences). Lisäksi on muistettava Pringin (emt.) huomautus, ettei kaikkia asioita voida 
opettaa eheyttämällä vaan tarvitaan myös aineopetusta (subjects or subjectmatter). Oppi-
misen kannalta merkittävien perustaitojen (lukeminen, kirjoittaminen, laskeminen me-
kaanisina tai automatisoituina toimintoina) merkitys on huomioitava myös lapsikeskeisiä 
opetustapoja sovellettaessa (ks. von Wright 1996). Tanner ja Tanner (1975, 488) katsovat 
eheytetyn opetussuunnitelman muodostamisen mahdollistuvan viidellä eri tavalla. Ensin-
näkin voidaan puhua korrelaatioperiaatteelle rakentuvasta suunnitelmasta, jolloin kahta 
tai useampaa oppiainetta yhdistetään tai lähennetään sisällöllisesti toisiinsa. Fuusioinnille 
perustuvassa opetussuunnitelmassa ainealueet tai sukulaisaineet puolestaan yhdistetään 
toisiinsa. Kenttä-periaatetta toteuttavassa opetussuunnitelmassa eri oppiaineista muodos-
tetaan uusi yhtenäinen kokonaisuus tai oppiaine. Neljänneksi voidaan puhua ydinopetus-
suunnitelmasta, jossa sisältö perustuu oppilaiden elämästä lähteville tarpeille ja toimin-
nassa korostetaan tutkivaa oppimista ja ymmärtämistä. Viidenneksi Tanner ja Tanner 
(emt.) mainitsevat toimintaopetussuunnitelman, jonka idea perustuu lapsen intresseihin ja 
luontaisiin tarpeisiin. Tällöin toiminta itsessään nähdään tavoitteena. (emt. 478 - 499; ks. 
myös Atjonen 1992, 21 - 24.) 

                                                           
131 Tällöin voidaan puhua myös ns. radikaalista konstruktivismista (ks. Haapasalo 1994, 97 - 98; vrt. Postman & 
Weingartner 1970). 
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8.3.1  Teemaopetus kielikylpyopetuksen toteuttamistapana ja opetuksen 
eheyttämisen keinona 

Pringin (1976, 26 - 28, 46 - 52) mukaan teemaopetussuunnitelmaa voidaan pitää oppilas- 
ja opettajakeskeisen suunnitelman synteesinä (ks. myös Atjonen 1992, 15). Ajatuksen 
perusteella oppimistilanne on järjestettävä sisällöllä, joka ei välttämättä ole lähtöisin op-
pilaan intresseistä, mutta opetuksen sisältö ei myöskään rajoitu vain tiettyjen oppiainei-
den varaan (Pring 1976, 26). Brotherus ja muut (1999, 133) toteavat, että oppiaineksen eli 
tiedonalaorientaation näkökulmasta teeman voi perustaa joko aina ajankohtaisiin aihei-
siin, aikaan sidottuihin tapahtumiin tai lasten intresseihin perustuviin teemoihin. Teema-
opetuksen tarkoituksena on tarjota lapselle kokemuksia eri tiedonaloista, opettaa lapsi 
kokonaisvaltaiseen ajatteluun sekä muodostamaan käsitteitä käsiteltävistä aihepiireistä. 
(emt.) Teematyöskentelyllä kielikylvyssä Kaskela-Nortamo (1995, 57) tarkoittaa koko-
naisuutta, jossa opiskelu ei jakaudu useiksi erillisiksi oppiaineiksi vaan päivän työ tapah-
tuu yhden aihepiirin ympärillä erilaisin toiminnoin. Sama konteksti eli aihepiiri antaa 
lapsille aikaa tutustua monipuolisesti sen eri ilmiöihin ja kieleen, joka muodostuu anne-
tun ajan mukaan heille tutummaksi. Näin pystymme antamaan aikaa oppimiselle sekä 
ajattelun kehittymiselle (vrt. Bruner 1963, 50 - 51).  

Pring (1976, 27 - 28) ei tyydy yksiselitteiseen teeman määrittelyyn. Hänen (emt.) mu-
kaansa teema voi olla ilmiö, jonka avulla voidaan päästä käsiksi ongelmiin, joita ei pysty-
tä ratkaisemaan tavallisella oppiainejakoisuudella. Teemaksi voidaan ymmärtää myös 
jokin yleinen käsite, joka yleisyydessään luo merkityksen sen sisällön selvittämiselle. 
Kolmanneksi teema voi olla ongelma tai ongelmajoukko, jonka ratkaisuun vaaditaan yli 
ainerajojen ulottuvaa toimintaa. (emt.)  

Brotherus ja muut (1999, 136 - 137) erottavat teemaopetuksen integraatiosta ja puhu-
vat teeman yhteydessä opetuksen eheyttämisestä (vrt. edellä käsitteiden käytön vaihtele-
vuus). Teemat muodostavat opetussuunnitelman, jossa sisältö rakentuu lapsille sekä sosi-
aalisesti (eli kulttuurisesti) että henkilökohtaisesti merkityksellisistä aiheista. Käsiteltävä 
tieto on tilannesidonnaista ja sitä käytetään aktiivisesti toiminnan aikana. Työskentelyyn 
liittyvät erilaiset todellisesta elämästä juontuvat, yhteisesti suunnitellut projektit. Projek-
tin sisällä käytetään vaihtelevasti erilaisia työtapoja. Brotherus ja muut (emt.) kuvaavat 
teemaopetusta opetussuunnitelmallisena tekijänä kuviossa 8.  
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Kuvio 8. Teemaopetus osana opetussuunnitelman eheyttämistä (Brotherus & al. 1999, 137) 

Teema konkretisoituu toiminnassa. Oppilaat toimivat teeman keskeistä ideaa rakentavien 
ilmiöiden tai ideoiden parissa. Teemaan liittyvien ideoiden tai ilmiöiden muodostamises-
sa on voitu soveltaa oppilaiden omia kiinnostuksen kohteita tai aiempia kokemuksia ai-
heesta. Esimerkiksi kielikylvyssä toteutettavalla teemaopetuksella on eräänä keskeisim-
pänä tarkoituksena yhdistää toiminta, konteksti ja kieli yhdeksi eläväksi kokonaisuudeksi, 
mikä edesauttaa lasten kielenomaksumista (Mård 1996). 

Erilaiset työtavat teeman sisällä (itseohjautuva materiaali, työpistetyö) voivat mahdol-
listaa oppilaiden itseohjautuvuuden kasvun (vrt. Little 2000), mikä ilmenee aloitteelli-
suuden sekä vastuullisuuden lisääntymisenä omista töistä132. Lisäksi teematyöskentely 
mahdollistaa opettajan ja oppilaiden välisen luonnollisen kommunikaation muodostumi-
sen, edistää yhteistyötaitojen kehittymistä ja luo edellytykset oppilaan tasonmukaiselle 
eriyttämiselle. (Kaskela-Nortamo 1995, 57; Buss & Mård 1999, 19 - 20; Lappi 1989, 
38.)16 Sisällön ja sen rakentumisen ohella lapsen kasvun näkökulmasta merkittäväksi 
muodostuvat tavat, joilla opetusta toteutetaan. 

8.3.2  Katsaus työtapoihin oppilaskeskeisyyden näkökulmasta 

Opetussuunnitelman pedagoginen idea määrittää ja rytmittää tavan, jolla asioita koulussa 
vuoden aikana käsitellään. Opettajan ja oppilaan on tyydyttävä aina (myös reformipeda-
gogisissa suuntauksissa) sisällölliseen kompromissiin. Tähän ”konsensuspohjaiseen” si-
                                                           
132 Esimerkiksi Little (1996) toteaa oppilaan autonomisuutta vieraan kielen opetuksessa käsittelevässä artikke-
lissaan, että oppilaille annettu pienikin mahdollisuus osallistua teeman tai käsiteltävän aihepiirin suunnitteluun 
(toteutettavista toiminnoista ja mukaan valittavasta oppimateriaalista päättäminen) luo opiskelulle merkityksen, 
joka ilmenee lisääntyneenä aktiivisuutena ja parempana oppimisena (ks. myös Little 2000b). 
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sältöön perehdytään erilaisilla tehtävillä ja toiminnoilla. Puhumme opettaja- ja oppilas-
keskeisistä opetus- tai työtavoista. (ks. Lahdes 1997, 151 - 174; Bedwell & al. 1984, 115 
- 165.)17 

Koulutoiminta tapahtuu aina jossain ympäristössä18 ja toiminnalle asetetut tavoitteet 
viittaavat oppimisympäristön laadulle ja olemukselle asetettuihin edellytyksiin. Oppi-
misympäristöön kuuluviksi elementeiksi liitetään tavallisesti ympäristön fyysiset sekä 
pedagogiset ominaisuudet. Lisäksi oppimisympäristöön liittyy kiinteästi yksilön ja ympä-
ristön välinen vuorovaikutus, siellä tapahtuva kommunikaatio sekä siitä seuraava yksilöl-
linen ajattelun kehittyminen ja käsitteenmuodostus. (Brotherus ym. 1999, 77 - 78.)19 
Esimerkiksi Kyröläinen (1999, 185 - 186) katsoo, että esi- ja alkuopetusikäisen lapsen 
kielenkehitystä on pyrittävä kehittämään suunnitelmallisesti, ja erityisesti oikeanlaisella 
oppimisympäristöllä pystytään vaikuttamaan suotuisasti tähän prosessiin.20  

Koulutoiminnan integroiminen luokkien ulkopuolelle osaksi ”oikeaa” elämää on kau-
an tiedostettu mutta silti suhteellisen vähän käytetty mielekkään opiskelun työmuoto133. 
Vitaalisena osana koulun arkea tätä opetustapaa ovat toteuttaneet lähinnä vain yksittäiset 
koulut. Aikkon (2002) kuvaus on eräs malli tällaisen toiminnan onnistumisesta. Myös 
Goodson (2001, 127 - 139) kuvaa opettajien elämänhistoriallisesta ja opetussuunnitelmal-
lisesta näkökulmasta erään opettajan kokemuksia työstään (toisen maailmansodan jäl-
keen), joka painottui sisällöllisesti kulttuurisesti relevantille toiminnalle21. Goodsonin 
koulutoiminnan kuvaus sisältää opetussuunnitelmallisesti kokonaisvaltaisuuden idean, 
jota toteutettiin projektimetodin idean mukaisesti. William H. Kilpatrick kritisoi Montes-
sorin atomistista psykologista perusnäkemystä mutta hyväksyi Jamesin ja Deweyn holis-
tisen aktiivisuuspedagogisen ohjelman ja alkoi kehittää sitä edelleen. Hän muodosti ns. 
projektimetodin, jonka tunnuslauseena oli ”Acting on thinking” (toimiminen ajatuksen 
perusteella). Tämä oli Kilpatrickin vastine Deweyn ”Learning by doing -idealle”. Kilpat-
rickin projektimenetelmän keskeinen ajatus oli se, että opitusta (tiedoista, taidoista) on 
muodostuttava osa itseämme. Lähtökohtana projektimetodin toteuttamiselle on siten las-
ten oma kiinnostus ja innostus aihetta kohtaan, jonka toteuttamiseen hyödynnetään toi-
minnallisuutta. (Bruhn 1973, 70 - 71.) Menetelmällisesti erilaiset projektit ovat mielestäni 
mielekäs tapa toteuttaa koulutyötä nimenomaan kasvattavan opetuksen näkökulmasta.  

8.3.3  Projektimenetelmästä eräänä työtapana toteuttaa opetuksen 
eheyttämistä 

Projektityöskentelyn idea juontaa juurensa 1900-luvun alun progressiivipedagogiikan 
ideaan, ja erityisesti liikkeen johtohahmon John Deweyn (1859 - 1952) filosofiaan (Peh-
konen 2001, 11 - 14; Brotherus & al. 1999, 134; Bruhn 1973, 70 - 71).134 Projektityösken-
telyn historiallisesta alkuperästä ei ole muodostunut selkeää yksimielisyyttä, mutta kou-
luissa laajemmin tunnetun projektimenetelmä-käsitteen muodostajana on pidetty William 
                                                           
133 Aho (1987, 127) katsoo, että luonto-opetuksen avulla on mahdollista saada lapsi kokemaan emotionaalisella 
tasolla jotain merkittävää. Lisäksi aidossa ympäristössä toimiminen herkistää lapsen tekemään havaintoja tasol-
la, joka ei välttämättä toteudu keinotekoisessa ympäristössä toimiessa.  
134 Dewey itse ei vielä muodostanut varsinaista projektimetodi-käsitettä, vaan Deweyn koulussa opetussuunni-
telma oli muodostettu toimintakokonaisuuksiin, joista hän käytti nimitystä ”occupations”. 
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H. Kilpatrickia (1918) (Pehkonen 2001, 13 - 16) vaikka Kilpatrick (1918) itse myöntää, 
ettei hän keksinyt ko. käsitettä:22 

”En kehittänyt termiä, kuin en myöskään tuonut sitä uutena koulutuksen alalle. Itse 
asiassa en tiedä, kuinka kauan se on jo ollut käytössä. Olen vain ottanut tietoisesti 
käyttöön tyypillisen merkityksellistä (worthy) elämäntoimintaa kuvaavan sanan (ks. 
alla käsitteen käytön ja soveltuvuuden kriteerit M. S.). Toiset jotka ovat käyttäneet 
tätä termiä, ovat mielestäni soveltaneet sitä joko mekanistisena ja osittaisena mer-
kityksessään tai tahtoen sen tarkoittavan yleisellä tasolla sitä, mitä yritin kuvailla 
jo tarkemmin.” (Kilpatrick 1918.) 

Kilpatrick (1918) konkretisoi täydestä sydämestä tapahtuvan projektityön emoartikkelis-
saan ”The Project Method” kolmivaiheiseksi tapahtumasarjaksi. Hän käyttää esimerkkinä 
tytön suorittamaa mekon valmistusprosessia. Lapsella on aluksi tietty tarkoitus (purpose 
to make the dress), jonka hän haluaa toteuttaa. Tarkoituksen voidaan olettaa muodostuvan 
Kilpatrickin (1918) esseen perusteella ympäröivästä sosiaalisesta todellisuudesta saatujen 
vaikutteiden välityksellä. Tämän jälkeen seuraa toiminnan suunnittelu, joka tapahtuu toi-
mijan itse suorittamana (if she planned it). Kolmantena vaiheena on toiminta, joka tapah-
tuu itse tehtynä tai toimittuna (if she made it herself – Kilpatrick (emt.) käyttää tässä yh-
teydessä myös termiä ”execute”). Lopuksi tapahtuu työn ja työskentelyn arviointi ja 
mahdollinen korjaaminen. Kaiken tämän on vielä saatava alkunsa ja tapahduttava tietyssä 
sosiaalisessa kontekstissa (We have a wholehearted purposeful act carried on amid social 
surroundings.) (ks. Myös Bruhn 1973, 74 - 75; Pehkonen 2001, 16 - 17.)  

Projektin tarkoitukseen liittyen voimme Kilpatrickin (emt.) mukaan erottaa kahdenlai-
sia projekteja – yksilön henkilökohtaiseen intressiin perustuvat (esimerkiksi mekon val-
mistus, tekstin tuottaminen, tarinan kuuntelu, maalaaminen) tai yhteisölliset projektit 
(esimerkiksi luokan esittämät näytelmät, oppilaat tuottavat tarinoita yhdessä ystävil-
leen).23 Lisäksi voidaan puhua oppilasmäärältään suuremmista kerho- tai kouluprojekteis-
ta sekä yksin toteutettavista, varsinaista koulutyötä häiritsemättömistä kotiprojekteista 
(Pehkonen 2001, 46 - 48). Puhuttiinpa sitten mistä projektityypistä tahansa, niin merki-
tyksellistä on se, että projektin tarkoitus saa alkunsa yksilön tai ryhmän kokemasta sosi-
aalisesta merkityksellisyydestä. Kilpatrick (1918) toteaa tästä:  

”On siten selvää, että projektit esittävät sen variaation, millaisia pyrkimyksiä meil-
lä on läsnä myös todellisessa elämässä24. … tarkoituksellinen toiminta (projekti 
M.S.) on merkityksellisen elämän (worthy life M.S.) tyypillinen yksikkö. Kaikki tar-
koituksellinen toiminta ei tietenkään ole hyvää vaan merkityksellinen elämä koos-
tuu määrätietoisesta toiminnasta, eikä vain pelkästä olemista tai ajelehtimisesta.” 
(Kilpatrick 1918.) 

Projektimenetelmän luonne, joka konkretisoituu erityisesti vuorovaikutussuhteiden ra-
kentumisessa, on muuttunut 1900-luvun kuluessa yksilöllisestä työskentelystä yhteisölli-
siin painotuksiin. Muutos on Pehkosen (2001, 72) mukaan tulkittavissa amerikkalaisen 
koulujärjestelmän kehitysvaiheiden perusteella.25 Tässä tutkimuksessa, kasvattavan ope-
tuksen ideaan viitaten, projektilla tarkoitetaan lähinnä aktiivisuuspedagogiikan projekti-
käsitystä, koska näin pystytään huomioimaan parhaiten Deweyn (1988, 172) esittämä 
todellinen yksilöllisyyden ja tasa-arvoisuuden merkitys koulutyössä.26 
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Pehkosen (2001) projektiopiskelun käsitteellistä merkitystä tarkastelevan tutkimuksen 
perusteella projektiopiskelun merkittäviksi teoreettisiksi tekijöiksi voidaan nimetä käsitys 
toiminnan olemuksesta eli merkityksestä todellisessa elämässä, käsitys tiedon merkityk-
sestä yksilölle ja yhteisölle sekä käsitys yksilön vapaudesta eli mahdollisuuksista ja rajoi-
tuksista vaikuttaa omaan ja toisten toimintaan opetuksen toteuttamisen eri vaiheissa 
(suunnittelu, toiminta, arviointi). Opetuksen järjestämistä pohdittaessa on ymmärrettävä 
näiden kolmen tekijän merkitys lapsen näkökulmasta, eli on ymmärrettävä tiedon, toi-
minnan ja vapauden kasvattava merkitys.  

Projektimenetelmän avulla pystytään huomioimaan lasten yksilöllisyys osana sosiaa-
lista kokonaisuutta. Jokainen yksilö antaa absoluuttisen panoksensa yhteisön tavoitteen 
saavuttamiseksi. Deweyn (1988) yksilöllisyys ja tasa-arvoisuus ajatukseen viitaten, jo-
kainen on tässä kokonaisuudessa arvokas ja korvaamaton. Kukaan toinen ei pysty täysin 
korvaamaan nimenomaisen yksilön paikkaa ja suoritusta ryhmässä. Näin yksilöllisyys 
muodostuu mielekkäällä ja luonnollisella tavalla osaksi yhteisöllisyyttä. Kasvattavaan 
opetukseen liittyy oleellisesti myös edellä mainittu tiedon sekä toimintojen kulttuurinen 
merkityksellisyys. Kilpatrick (1918) tiivistää problematiikan toteamalla:  

”Se että lapsi pystyy kehittymään (progress) kunnolla, puhuen kokonaisuudesta (jo-
ka sisältää kaikki elämän osaset, myös ystävät) niin opettajan välityksellä oppilaal-
le selkeytyy se valikoiva arviointikyky suhteessa omaan toimintaan. Oppilas oppii 
hyväksymään merkityksellisen ja hylkäämään merkityksettömän. Tämän artikkelin 
jäljellä olevan keskustelun tarkoitus on enää vain tukea yhteyttä, jo esitettyyn tosi-
asiaan, että koulutus perustuu tarkoitukselliseen toimintaan pohjustaakseen lapsel-
le parempaa elämään, kun samaan aikaan se (koulun toiminta) perustuu nykyiseen 
merkitykselliseen elämään itsessään.” (Kilpatrick 1918.) 

Projektityöskentelyn eteneminen. Pehkonen (2001, 61 - 63) erottaa projektityöskentelystä 
neljä eri vaihetta: alkuvaihe, orientaatiovaihe, työskentelyvaihe sekä päätösvaihe. Vaiheet 
eivät ole toisistaan erillisiä mutta niiden järjestys säilyy tällaisena, olipa kyse millaisesta 
projektista hyvänsä. Kekkonen (1979, 7 ja 9) toteaa projektin alkavan siitä, kun oppilaat 
ryhtyvät etsimään vastausta yhteisesti asetettuun kysymykseen. Kyse voi olla opiskelijoi-
ta askarruttavasta kulttuurisesta kysymyksestä, puutoksesta elämäntilanteessa tai epätyy-
dyttävästä asiantilasta ihmisiä koskettavassa elämässä. Pääasia on se, että ongelma on 
projektiin osallistuville henkilöille läheinen. Tämä takaa kiinnostuksen ja muodostaa si-
ten perustan opiskelulle. 

Alkuvaiheeseen liittyy projektialoitteen tekeminen, tavoitteen asettaminen sekä ennak-
kosuunnittelu (Pehkonen 2001, 64). Projektialoite on lähtöisin joko opettajasta tai oppi-
laista (vrt. Bedwell & al. 1984, 160 - 161). Oppilaat voivat havaita ympäristöstään jonkin 
heitä kiinnostavan ongelman, jota lähdetään yhdessä ratkaisemaan.135 Projektipäätös ja -
aloite on erotettava toisistaan, sillä päätöksen jälkeen mahdollisuus muodostuneen idean 
hylkäämiseen heikentyy huomattavasti (Pehkonen 2001, 64).  

Täysin oppilaista lähtevänä projektipäätöksenä esitetty näkemys on romanttinen. Ope-
tuksen on muodostettava jäntevä, lapsen ajattelua, kulttuuri-identiteettiä sekä minuutta 
                                                           
135 Esimerkiksi aamulla kouluun tullessaan lapset havaitsevat maan olevan märkä, vaikkei yöllä ole satanutkaan 
vettä. Tästä voi hahmottua projekti ”Miksi kaste lankeaa?” Tai lapset törmäävät luontoretkellä joen tai pienen 
virran rannalle ja kehittävät siitä ongelman, jonka tuotoksena rakennetaan silta tai vene. Pääasia on, että oppilaat 
tekevät päätöksen, josta projekti saa alkunsa. (Bruhn 1973, 73.) 
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kehittävä kokonaisuus. Tavoitetta on vaikea saavuttaa impulsiivisella mielihalujen toteut-
tamisella. Bruhn (1973, 73) toteaakin, että opettajan olisi järjestettävä opetuksensa siten, 
etteivät oppilaat tuntisi itseään ohjattavan ulkoapäin. Pehkonen (2001, 62) tähdentää, että 
opettajan tulisi ainakin muodollisesti kysyä oppilaiden mielipidettä toteutettavan projek-
tin sisällöstä, mutta alkuvaihe voi olla sellainen, jonka tapahtumisesta oppilaat eivät tiedä 
mitään (emt. 64, 68 ja 75). Kekkonen (1979, 11) puolestaan tarkentaa projektisuunnitte-
lun toiminnallista ulottuvuutta siten, että oppilaat olisi syytä jakaa ryhmiin, joissa jokai-
nen saisi mahdollisuuden kertoa omista taustoistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Toi-
saalta tässä yhteydessä on syytä huomioida lasten ikä ja sen opetukselle asettamat tavoit-
teet.27 ja 28 

Toiminnan perustuminen johonkin merkitykselliseen tavoitteeseen on kuitenkin kes-
keinen oppimistoimintaa ohjaava kysymys. Koulun tiedonkäsityksen ongelmaan viitaten 
(ks. luku 7 - 7.2) keskeisintä on, että käsiteltävällä aihepiirillä on oltava todellinen merki-
tys lasten elämälle. Tavoitteen on oltava selkeästi ymmärrettävä. Kun Kilpatrick (1918) 
puhuu tarkoituksellisesta toiminnasta eli projektista (purposeful act), hän katsoo sen pe-
rustuvan yksinkertaisuudessaan oppimisen lainalaisuuksien hyödyntämiseen.29 

Projektialoitetta ja -päätöstä seuraa orientaatiovaihe, jossa esitellään aiheeseen liitty-
viä ongelmia, ehdotuksia, suunnitelmia, ideoita jne. On myös mahdollista, että orientaa-
tiovaihe kestää useita päivä ja vasta tämän jälkeen tehdään varsinainen projektipäätös. 
Orientaatiovaihe voi sisältää erilaisten varsinaiseen projektityöhön liittyvien toimintojen 
harjoittelua, yhteistä aihepiirin parissa tapahtuvaa opiskelua, virikemateriaaleihin tutus-
tumista, lukemista, kirjoittamista ja laskemista. Tarkoituksena on kiteyttää yhteinen on-
gelma ja aloittaa projektin parissa opiskelu. (Pehkonen 2001, 65; Kekkonen 1979, 11 - 
14.)30 

Ryhmätyöskentelyn tyypillisin ongelma on vastuunjaon epämääräisyys. Projekti opis-
kelun työskentelyvaiheen yksi tärkeimmistä on luoda selkeä työnjako projektin eri henki-
löiden välille. (Lifländer, 1999, 20 - 21; Pehkonen 2001, 66; Kekkonen 1979, 13 - 14.) 
Projekteissa työskentely voidaan jakaa ensinnäkin eri ryhmille, jolloin jokainen ryhmä 
työstää omanaan annettua tehtävää tai ryhmä on osa laajempaa kokonaisuutta, yhteistä 
produktia.31 Työskentelyssä on syytä varioida erilaisia työtapoja. Lisäksi on huomioitava, 
että projektin valmistuminen voi vaatia myös oppituntien ulkopuolisen ajan käyttöä. Kun 
oppilaat kokevat projektin itselleen mielekkääksi ja merkitykselliseksi, ei koulun ulko-
puolisen ajan käyttäminen tuottane mielipahaa (vrt. Goodson 2001, 127 - 139).  

Työskentelyvaihe voi olla ajallisesti pitkä. Eri vaiheiden ymmärtäminen (esimerkiksi 
lapsen käsitteen omaksumisen etenemisen suhteen M. S.) vaatii opettajalta herkkyyttä ja 
suunnitelmallisuutta kontrolloida yksittäisten oppilaitten tai ryhmien työskentelyprosessin 
etenemistä, jotta haluttu produkti ja esimerkiksi sen ”sivutuotteena” harjoitettavien perus-
taitojen oppiminen sujuisivat tarkoituksenmukaisella tavalla. Esimerkiksi Kekkonen 
(1979, 15) esittää ns. yhteiskokoontumisten soveltamista eräänä oppimisprosessin kont-
rollointimenetelmänä. (Pehkonen 2001, 66 - 68; Liimola & Voutilainen 1993, 69 - 73; 
Kekkonen 1979, 14 - 16.) Liimola ja Voutilainen (1993, 73) toteavat Reggio Emilian pro-
jektimenetelmän toteuttamista kuvaavassa luvussa, että aikuisen tehtävä on (vain) valvoa, 
että jokainen lapsi saa osallistua täysipainotteisesti ryhmien projektityöskentelyyn.32 Ai-
kuisen on siedettävä lasten erilaista innostumista työskentelyyn, sillä jokainen antaa aika-
naan oman panoksensa projektille (emt.).33 
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Projektissa ei välttämättä ole selkeästi määriteltyä loppua, vaan se on oppilaitten itsen-
sä päätettävissä. Projektin voidaan sanoa loppuneen tavoitteiden mukaisesti, kun lapset 
ovat voineet tuntea olleensa mukana mielenkiintoisessa ja jännittävässä seikkailussa, jon-
ka aikana he ovat voineet löytää tyydyttäviä vastauksia heitä askarruttaneisiin ongelmiin. 
(Pehkonen 2001, 82; Liimola & Voutilainen 1993, 76.) Projektin lopputuloksena voi olla 
jokin konkreettinen esine tai abstraktimpi teoreettinen eli kirjallinen raportti, oppilasesi-
tys, juhla tai kertomus. Projektituotos on kuitenkin aina oppilaitten itsensä valmistama. 
Jos kyseessä on ryhmä- tai yksilöprojekti, esitellään se muille oppilaille tai ryhmille. 
Kekkonen (1979, 16) painottaa kuitenkin, ettei tuotosta saa jättää vain ryhmän sisäiseksi 
saavutukseksi, vaan se on osoitettava tavalla tai toisella sinne, mistä se on myös alkunsa 
saanut, eli ympäröivälle yhteisölle tai yhteiskunnalle. Tuotoksen esittely voi olla lehtiar-
tikkelina tai vaikkapa taidenäyttelyn muodossa esitetty. (Pehkonen 2001, 82 - 85; Kekko-
nen 1979, 16.) 

Projektia arvioitaessa hedelmällisintä olisi tehdä yhteisarviointia, jossa arvioidaan pro-
jektin kulkua vaiheittain. Samalla pohditaan asioita, joita olisi voitu tehdä toisin ja siten 
kehittää muodostettua toimintaa ja lopputulosta. Arvioinnissa olisi myös pohdittava sitä, 
mitä todella opittiin tietoihin ja taitoihin liittyen. Lisäksi oppilaat ja opettaja arvioivat 
ryhmässä toimimisen taitojaan. (Kekkonen 1979, 17; Lifländer 1999, 32.) Kaikkonen ja 
Lindh (1990, 62 - 63) toteavat erään eheyttämiskokeilun oppilasarvioinnista, että arviointi 
tulisi antaa alati toimintaan liittyvänä välittömänä palautteena. He (emt.) painottavat, että 
prosessin ja produktin arviointia tulisi kuulla kaikilta toimintaan osallistuneilta henkilöil-
tä (opettajat, koulun muu henkilökunta, vanhemmat ja mahdollisesti muut toiminnassa 
mukana olleet henkilöt). Keskeistä arvioinnissa on monipuolisuus ja realistisuus. Oppi-
laille on osoitettava se todellinen taso, mihin he yksilöinä ja yhteisönä pystyivät. Samalla 
Kaikkonen ja Lindh (emt.) muistuttavat perinteisempien mittausmenetelmien merkityk-
sellisyydestä perustaitoja kuvaavien ainealueiden kohdalla. Matematiikan, lukemisen ja 
kirjoittamisen niin mekaanista kuin ymmärryksellistä ulottuvuutta on syytä arvioida ko-
keiden avulla. (emt.) 

8.4  Eheyttämisestä koetut edut ja haitat 

Eheyttämistä on pidetty vastauksena nykykoulun kriittiselle arvioinnille (vrt. Lappi 1989; 
Kyröläinen 1994; Lauriala 1988; ks. Atjonen 1992). Maassamme 1980-luvulla ja 90-
luvun alussa käyty keskustelu eheyttämisestä on ollut Atjosen (1992, 4) mielestä lähinnä 
sen positiivisten piirteiden esittämistä (ks. esimerkiksi Kyröläinen 1994; Lappi 1989; 
Lauriala & Karonen 1988).34 Lisäksi kaikessa koulutoiminnassa, kuin myös kielikylpy-
opetuksen kohdalla (vrt. johdanto tässä tutkimuksessa), on ollut pyrkimys muodostaa 
toiminnasta uskottava kuva ulkopuolisille. Uskottavuus perustuu oppimistulosten tehok-
kuuden esittämiseen.136 Tehokkuusvertailu ei ole järkevää erilaisista toimintamuodoista, 
tavoitteista ja tiedonkäsityksestä johtuen. On vaikea arvioida yhteismitallisesti tiedollisia, 

                                                           
136 Myös eheyttävän opetuksen yhteydessä on käyty mielellään keskusteluja toiminnan tehokkuudesta eli oppi-
mistuloksista (Kyröläinen 1994; Lappi 1989, 12 - 15; ks. myös Atjonen 1992; vrt. Leino 1990, 47). Toisaalta 
kielikylpyopetuksessa toiminnan tehokkuuden tutkimus on ollut välttämätöntä, jotta on pystytty osoittamaan, 
ettei opetusmuodosta koidu haittaa lapsen normaalille kehitykselle. 



 172

taidollisia tai emotionaalisia oppimistuloksia, koska tulokset muotoutuvat helposti sellai-
siksi kuin niiden halutaan muodostuvan. Opetukseen vankasti yhteydessä olevan positi-
vistisen mittausideologian mukaisesti harhaannumme mittaamaan Atjosen (1992, 88 - 89) 
sanoin kuumetta vatupassilla. Toisaalta positiivisten mielikuvien muodostaminen eri toi-
mintamalleista on ymmärrettävää, sillä perusteet määrittävät erilaisten opetusmuotojen 
olemassaolon137. 

Tässä tutkimuksessa opetuksen eheyttämistä pidetään positiivisena mahdollisuutena 
koulun muuttamiseksi. Eheyttämisen mahdollisuuksista ja haittapuolista on oltava tietoi-
nen mutta samalla tutkijan olisi vältettävä näennäiskriittistä suhtautumista asiaa koh-
taan.35 Seuraavassa esitettävät eheyttämisen edut ja riskit toimivat muistutuslistana ope-
tussuunnitelmallisen ratkaisun muodostamiselle. 

Eheyttämisen etuja. Yleensä eheyttämistä ja kokonaisopetuksen ideaa on perusteltu 
kognitiivisen kehityksen näkökulmasta. Näkemyksissä korostetaan lapselle luontaista 
kykyä omaksua pikkutarkkojen ja elämänpiiristään irrallisten asioiden sijaan merkityksel-
lisiä kokonaisuuksia (Bruhn 1973, 79 - 82; Bruner 1963; Dewey 1957; Miettinen 1990; 
Vygotsky 1978). Eheytetyssä opetuksessa ilmiöiden kokonaisvaltainen tarkastelu – kun 
oppilaat näkevät, miten kokonaisuus on osiensa summa – ohjaa Metin (1998, 37 - 38) 
mielestä lasta ymmärtämään osien (käsitteiden M. S.) välisiä suhteita ja siten niiden väli-
siä merkityksiä. Laineen (1999, 3) mielestä eri tieto- ja taitoalueiden sisällöllinen yhdis-
täminen tarjoaa lapselle mahdollisuuden muodostaa tästä itselleen mielekkäitä ajatusra-
kenteita, käsityksiä. Näin kehitetään myös lapsen kykyä jäsentää maailmankuvaansa.138 

Opetussuunnitelman eheyttämisen sekä opetuksen paikallisuuden, eli ympäröivän yh-
teisön elämän kannalta merkittävien ilmiöiden huomioiminen ovat lisänneet opettajien 
motivaatiota ja halua kehittää työtänsä (Atjonen 1993, 190 - 192; Kohonen & Lehtovaara 
1990, 9). Tämä puolestaan johtaa opettajia ajattelemaan opetuksen elävää ja prosessuaa-
lista luonnetta ja lisää siten mahdollisuuksia oppimisen sosiaalisen luonteen sekä tiedon 
subjektiivisuuden huomiointiin opetuksen suunnittelussa (Atjonen 1992, 14). Kyröläisen 
(1994, 37) mukaan opetuksen eheyttämisellä on kuitenkin katsottu olevan ristiriita suun-
nitelmallisuuden ja kokemuksellisuuden välillä: opetussuunnitelma rajoittaa oppilaiden 
kiinnostuksen kohteiden ja kokemusmaaliman huomiointia ja toisaalta liiallinen yksilölli-
syyden painottaminen asettaa opettajan didaktisesti lähes mahdottoman yhtälön eteen 
(vrt. Atjonen 1992, 67 - 68; Opetushallitus 2001, 7 - 32; Laine 1999b, 55) Laine (1999b, 
55) katsoo kuitenkin pienryhmissä suoritettavien kokeellisten työtapojen helpottavan 
opettajan mahdollisuutta joustaa tässä. Myös opettajan pitkällä työkokemuksella on kat-
sottu olleen positiivinen yhteys kykyyn kohdata lapset yksilöllisine oppimistarpeineen 
(Aranau 2001; Laine 1999b, 62; vrt. Atjonen 1992, 83). Kyröläinen (1994, 37) pitääkin 
huolellista opetussuunnitelman laadintaa ja toteuttamista edellytyksenä opetuksen tavoit-
teiden – tasa-arvoisuus, oppilaan monipuolinen kasvu ja kehitys sekä tiettyjen perustaito-
jen taitojen kehittyminen – toteutumiselle. 

Eheyttämisen haittoja. Sidotulla eheytyksellä on katsottu olevan haittaa äidinkielen ja 
matematiikan perustaitojen oppimiselle (Parker 1981, 316; Lahdes 1986, 149), koska 
                                                           
137 Aineellinen ja taloudellinen menestys sekä näiden kerryttäminen ovat siten kulttuurissamme keskeinen ole-
massaolon ehto. Tässä onnistumisen perusteella arvotamme myös kouluja. Tämä herättää kuitenkin kysymyk-
sen, minkä varaan perustamme tässä näkökulmassa ihmisyyden ja ihmisenä olemisen tematiikan? 
138 Toisaalta, arkikokemuksen perusteella, lasten voidaan sanoa kiinnittävän toiminnoissaan huomion ympäris-
tön yksityiskohtaisiin nyansseihin. 
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tiedollisten ja taidollisten asioiden liittäminen kokonaisuuteen sellaisenaan on vaikeaa 
(Kyröläinen 1994, 39). Von Wright (1996, 11 - 13) muistuttaakin konstruktivismin liialli-
sen korostamisen riskeistä, joita ovat oppimisen ja ymmärtämisen kannalta tärkeiden pe-
rustaitojen (lukeminen, laskeminen, kirjoittaminen) väheksyminen, oppilaan itseohjautu-
vuuden liiallinen korostaminen ja sitä kautta opettajan roolin aliarvioiminen.36 

Opetussuunnitelman näkökulmasta ajateltuna projekteihin perustuvan opetuksen vaa-
rana on niiden keskinäinen irrallisuus, jolloin opetussuunnitelma ei muodosta mitään loo-
gista ja yhtenäistä kokonaisuutta. Toiseksi liiallinen pyrkimys ainerajattomuuteen voi 
johtaa täydelliseen sekasortoon oppiaineiden välillä. Täysin erillisiä asioita opetetaan 
pelkästään siksi, että ne ovat hyödyllisiä projektin lopputuloksen tai sen alkamisen kan-
nalta. (Bruhn 1973, 77; Atjonen 1992, 44 - 49.) Projektityöskentelyn, jota voidaan pitää 
opetuksen eheyttämisen eräänä kehitystekijänä, ongelmaksi on muodostunut usein myös 
niiden mekanistinen toteuttaminen. Kokonaisuus – purposing, planning, executing and 
judging – muodostavat helposti dogmin, joka ohjaa projektia mekanistiseen suoriutumi-
seen. (Pehkonen 2001, 53 - 54.)37 

Yleensä kokonaisopetuksen on katsottu soveltuvan parhaiten ala-asteikäisten lasten 
koulutyöhön (Bruhn 1973, 78 - 80). Kun pohdimme esimerkiksi projektimenetelmää 
eräänä mahdollisuutena toteuttaa opetuksen eheyttämistä, on huomioitava menetelmän 
soveltuvuus suhteessa lasten valmiuksiin. Pehkonen (2001, 49) pohtiikin, tulisiko projek-
tityöskentelyä soveltaa varttuneempien oppilaiden opetukseen, koska sen onnistuminen 
edellyttää kykyä vastuunottoon, itsenäiseen työhön sekä sujuvaa luku- ja kirjoitustaidon 
hallintaa. Lahdes (1997, 167) muistuttaa kuitenkin, että erilaisten ryhmätyömuotojen aka-
teemisten oppimispyrkimysten tehostamiseksi opettajan on kehitettävä tietoisesti oppilai-
den valmiuksia sekä kokemuksia työtapaan liittyen.38 Lisäksi on katsottu, että esimerkiksi 
projektien toteuttaminen oppilasmääriltään suurissa luokissa on vaikeaa (Bruhn 1973, 
78).39 

8.5  Kohti opetussuunnitelmallista ratkaisua: Opetuksen eheyttämisen 
opetussuunnitelmalliset mahdollisuudet 

Konstruktivististen toimintaperiaatteiden soveltaminen opetukseen on vaikeaa. Opetusta 
ei voida toteuttaa ns. ”tilkkutäkkiperiaatteella” vaan relevantin toiminnan edellytyksenä 
on syvällinen ajattelutavan muutos, mikä ilmenee koulutukselle asetettujen tavoitteiden 
tiedonkäsityksessä. (Rauste-von Wright & von Wright 1994, 133, 158 ja 160).40 Todelli-
sen kasvattavan toiminnan sijaan opetuksen toteuttamisen riskinä onkin, että uuden op-
pimiskäsityksen ideologian perustalta koulut toteuttavat ns. touhupedagogiikkaa, jolle on 
tyypillistä erilaiset opintokäynnit, projektit, askartelut, raportit ilman toiminnan loogista 
rakennetta sekä selkeää tavoitteenasettelua (Atjonen 1992, 46 - 47 ja 73). Laine (1999b, 
55) painottaakin, ettei oppilaan (käsitteellisessä) aktivoinnissa keskeisintä ole tekeminen 
vaan tekemisen kautta oppilaalle muodostuvat loogiset ajatusrakenteet139 sekä tietoisuus 
toiminnan tavoitteista (vrt. von Wright 1996, 13)140.  

                                                           
139 Opetussuunnitelman tiedollisiksi tavoitteiksi konstruktivistisesta aspektista voidaan asettaa kokonaisuuksien 
ymmärtäminen ja hallitseminen (vrt. Bruner 1963, 17 - 32) sekä oppijan oman kokemusmaailman jäsentäminen 
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8.5.1  Eheytetyn opetussuunnitelman tiedollinen rakenne 

Kun tarkastelemme yleisellä tasolla opetussuunnitelman tiedollista struktuuria, niin esi-
merkiksi Bruner (1963, 12, 20 - 24 ja 31) pitää opiskeltavan aihepiirin rakenteen opetta-
mista ja oppimista keskeisenä oppimisen siirtovaikutuksen ongelmana. Hyvä opetus pe-
rustuu rakenteen (eli kokonaisuuden M. S.) idean välittämiselle.41 Rakenteen oppimisella 
Bruner (emt. 7) tarkoittaa tietoa siitä, miten opittava ilmiön keskeiset asiat ja käsitteet 
ovat suhteessa toisiinsa. Oppimisen ensisijainen tehtävä ja anti on palvella yksilöä ja hä-
nen tarpeitaan tulevaisuudessa. Tämä voi tapahtua kahdella tavalla. Ensinnäkin opittavien 
tietojen ja taitojen on oltava hyödynnettävissä ja kehitettävissä myöhemmin. Brunerin 
mukaan voidaan puhua toimintatapojen tai assosiaation laajenemisesta (extension of ha-
bits or associations). Toiseksi aiemmin opittu on perustana uuden oppimiselle. Bruner 
kutsuu tätä keskeisen idean ja asenteiden siirtovaikutukseksi (the transfer of principles 
and attitudes). Aiemmin opittuun perustuvassa oppimisprosessissa on oleellista tavoittaa 
opittavan asian keskeinen idea, jota voidaan myöhemmin käyttää perustana tunnistettaes-
sa uusia perusideaan pohjautuvia ongelmia. Tämän tyyppinen siirtovaikutus on perustana 
jatkuvan tiedon syventämisessä, jollainen opetusprosessin tulisi olla. (Bruner 1963, 
17.)141 Toisen tyypin siirtovaikutuksen avulla tuotetun oppimisen jatkuvuus perustuu op-
piaineen rakenteen hallintaan. Oppiakseen oppilaalla on oltava selkeä käsitys opittavasta 
ilmiöstä. Siten Brunerin (emt. 18) mielestä koulun opetussuunnitelmat ja opetusmenetel-
mät pitäisi vaihtaa perusluonteisien ideoiden opettamiseksi, opetettiinpa sitten mitä ta-
hansa oppiainetta. Tällöin kohdataan kuitenkin perustavanlaatuinen ongelma, mikä on 
opetussuunnitelman vastaavuus suhteessa opettajan kykyihin ja oppilaan kykyihin ja tar-
peisiin. Ongelma kulminoituu erityisesti kahteen kysymykseen: 

1. Miten opetusmateriaali voidaan suhteuttaa oppimisen kannalta keskeiseen ideaan, ja 
2. miten materiaali saadaan suhteutettua oppilaiden ikäkauden, kykyjen sekä kehityksen 

variaatiolle? 

Ongelmat vaativat pohdintaa ja päätöksen siitä, mitä kussakin oppiaineessa on oleellista 
opettaa tietyn ikäisille lapsille. (Bruner 1963, 18 - 19.) Lisäksi opetussuunnitelmaa laadit-
taessa on huomioitava sen mahdollisuus kehittää oppilaiden asenteita oppimista ja tietoa 
sekä tiedon hankintaa kohtaan (Bruner 1963, 20).142 Kielikylpyopetuksen toteuttamisessa 
kielen kontekstuaalisuuden ja toiminnallisuuden huomioimiseksi teemaopetus on koettu 
mielekkääksi vaihtoehdoksi, joskin kielikylpykielellä opetettavien aineiden määrässä on 
koulujen välillä melko paljon vaihtelua (ks. Buss & Mård 1999, 47 - 50.).42 

Maamme kielikylpyopetuksen opetussuunnitelmallista problematiikkaa ei ole vielä 
toistaiseksi tutkittu paljoa. Kattavin selvitys aiheesta on Bussin ja Mårdin (1999) tekemä 
kartoitus aiheesta. Raportissa Buss ja Mård (1999, 35 - 39) selvittivät maassamme järjes-

                                                                                                                                                
kohti henkilökohtaista kokonaistulkintaa. Ajattelutavan perustana pidetään tiedon suhteellisuutta, toisin kuin 
empiristisessä ajattelutavassa. (Rauste-von Wright & von Wright 1994, 132; Met 1998, 37.) 
140 Ongelmaksi muodostuu kuitenkin lasten yksilöllisten tarpeiden huomiointi, johon pystytään kuitenkin Lai-
neen (1999b, 55) mielestä vastaamaan pienryhmissä toteutettavilla kokeilevilla työtavoilla.  
141 Tällaisenaanhan ajatus löytyy peruskoulun spiraalimallisesta opetussuunnitelmasta. Idea on kuitenkin toimi-
va, puhuttiinpa millaisen tietoaineksen pedagogisesta olemuksesta tahansa. 
142 Esimerkiksi Järvelä ja Niemenvirta (1997, 221) näkevät juuri oppilaan motivaatio-ongelmatematiikan selvit-
tämisen ja huomioinnin merkittäväksi tekijäksi konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä käydyssä debatissa.  
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tettävän kielikylpyopetuksen osalta muun muassa a) opetussuunnitelmissa käytettyä tapaa 
esittää kielikylpyopetuksen osuus koulussa ja opetuksessa, b) tarjonnan vaikutusta oppi-
mistavoitteisiin ja -tuloksiin eri aineissa sekä c) kielelle asetettuja tavoitteita opetussuun-
nitelmassa.43 

Bussin ja Mårdin (1999) tutkimuksessa ei huomioitu taustamuuttujina kokemuksia 
opetussuunnitelman toimivuudesta ja merkityksestä opettajan työlle, joihin vaikuttavat: a) 
koulun koko, b) opettajan työkokemus (emt. 63 - 65), c) aikaa, jonka opettaja on asunut 
kyseisessä kunnassa sekä d) osallistumista opetussuunnitelman laadintaan (emt. 35 - 36). 
Atjosen (1993, 186) tutkimuksen mukaan edellä mainittuja ominaisuuksia omaavat143 
opettajat kokivat opetussuunnitelman muita opettajia merkityksellisemmäksi ja hyödylli-
semmäksi työlleen. Bussin ja Mårdin (1999, 35 - 36) tutkimuksessa esitettiin, että koulut 
olivat pyrkineet yleensä (61.9 %) määrittelemään kielikylvylle asetettuja tavoitteita, to-
teutusta sekä laajuutta. Tutkimuksessa ei ilmennyt, olivatko kielikylvystä vastaavat opet-
tajat osallistuneet, ja jos olivat niin missä määrin, opetussuunnitelman laadintaan. Tutkijat 
(emt. 92) esittävät johtopäätöksissään, että kielikylvylle tulisi muodostaa oma erityinen 
opetussuunnitelmansa kielellisine tavoitteineen luokka-asteille 0 - 9. Myös Atjosen 
(1993) edellä esittämät tulokset tukevat väitettä kielikylpyopetuksen onnistumiseksi.  

8.5.2  Kielikylpyopetuksen opetussuunnitelma lapsen kielellisen 
tietoisuuden kehittäjänä 

Kielikylvyssä joudutaan huomioimaan erityisen huolellisesti kielen merkitys lapsen ajat-
telun kehittäjänä. Kielen osaaminen ei ole itsestään selvyys, mikä herättää opettajan poh-
timaan oppilaan oppimisprosessia seikkaperäisemmin kuin yleensä äidinkielisessä ope-
tuksessa tehdään.44 Lauren (2000, 98) toteaakin, ettei kielikyvyssä, varsinkaan opetuksen 
alkuvaiheessa päiväkodissa, yksityiskohtaisten oppimistavoitteiden laatiminen ole miele-
kästä. Opetuksen lähtökohtana on toiminta, mikä on tosin ristiriidassa edellä esitettyyn 
kritiikkiin koulujen touhupedagogisesta linjasta. Kielenhallinta on Laurenin (emt) mieles-
tä riippuvainen aihepiireistä (vrt. Björklund 1996b; Mård 1994) sekä opetukseen käyte-
tystä ajasta. Tämä, lapselle kielellisesti merkityksellisen ympäristön muodostaminen, 
vaatii huolellista opetuksen etukäteissuunnittelua (Met 1998, 36). Kielikylpyopetussuun-
nitelman laadinnassa tulee miettiä, mitä ja miksi lapsille opetetaan, miten opetustapahtu-
massa toimitaan ja miksi näin toimitaan. Lisäksi on tiedostettava, miten asetetut kielelli-
set tavoitteet vastaavat lasten kielitaitoa. Kieli ja sisällöt on suhteutettava lasten kehityk-
selliselle tasolle. (Met 1998, 39 - 44.)45 Tämä asettaa sovellettavalle kielikylpyopetuksen 
muodolle kovat vaatimukset, sillä lasten akateemisten taitojen kehittyminen on sidoksissa 
heidän kielitaitoonsa (Met 2001, 80; 1998, 46 - 47).  

Opettajan on muistettava Mårdin (1996, 43 - 44) mielestä, että kielikylvyssä lasten 
kielelliset tarpeet eivät ole samat kuin äidinkielisessä opetuksessa. Päivä kielikylvyn pa-
rissa on monelle lapselle ehkä ainut kontakti kielikylpykieleen. On muistettava, ettei kie-
likylpy ole pelkkää oppimistoimintaa toisella kielellä. Kielikylpyopettajan on tiedostetta-

                                                           
143 Pitkä opettajakokemus, pieni koulu, pitkä asumishistoria kunnassa, osallistuminen opetussuunnitelman laa-
dintaan. 
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va roolinsa osana yhteisöä ja suurempaa kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on johdattaa 
lapsi mielekkäällä ja johdonmukaisella tavalla kielikylpykielen spontaanin käyttöön ja 
itsensä kehittämiseen. (emt.)144 Kielikylpyopetussuunnitelmaa laatiessa tuleekin muistaa 
kognitiivisen kehityksen ja kielellisen kyvyn välinen suhde: lasten kyky käyttää ja ym-
märtää käsitteitä kasvaa, kun heille annettaan mahdollisuus kielen monipuoliseen, toi-
minnalliseen, visuaalisen ja konkreettiseen käyttöön ja kehittämiseen (Met 1998, 42 - 43). 
Metin (emt. 36) mukaan kielen ja opetuksellisten sisältöjen yhdistäminen tarjoaa myös 
enemmän aikaa itse asioiden oppimiselle. Lisäksi tarkka opetuksen etukäteissuunnittelu 
mahdollistaa opettajalta lasten yksilöllisten (kielellisten M. S.) kehitystarpeiden huomi-
oinnin (Mård 1997, 73).  

Opetussisältöjen opetusjärjestykseen on kiinnitettävä huomiota kielikylvyssä, jotta 
lapsille annetaan aikaa omaksua sisällön ymmärtämiseen vaadittava kielitaito. Tämän 
vuoksi Buss ja Mård (1999, 84 - 85) pitävät tärkeänä, että kielikylpyopetus huomioidaan 
koulun opetussuunnitelmaa laadittaessa. Eräät koulut olivat kokeneet heidän (emt.) tut-
kimuksessaan juuri opetussuunnitelman puutteellisuuden yhdeksi kielikylpyopetuksen 
järjestämisen ongelmaksi145. Myös Metin (1998, 48) mielestä kielelle asetettujen tavoit-
teiden saavuttaminen on opetuksen suunnittelun perusta. Opetuksen sisällöt on valittava 
niin, että ne toimivat kommunikaation edistäjänä. Lapsen kielen kehityksen varhaisvai-
heessa opetussuunnitelmassa tulisi keskittyä Metin (1998, 36) mielestä lasten egosentrisiä 
tarpeita tyydyttävien aihepiirien valintaan. Tuolloin lapsen kommunikaatiotarve perustuu 
välittömästi lasta ympäröivän maailman ilmiöistä (emt.) Lisäksi konstruktivistisen oppi-
miskäsityksen soveltaminen luokassa edellyttää todellisten ilmiöiden käsittelyä tai on-
gelmien ratkaisua, toimintaa aitojen materiaalien ja tielanteiden parissa (emt. 37). Met 
(emt.) jatkaakin oppimisympäristön ja tiedonkäsityksen välisestä suhteesta:  

”…because real-life tasks often call upon both declarative and procedural knowl-
edge from a variety of disciplines, schools have placed greater emphasis than ever 
on interdisciplinary curriculum, and thematic approaches to curriculum organisa-
tion.” (Met 1998, 37).  

Kielen tavoitteiden laiminlyönnissä on vaarana, että opetuksessa jäädään oppiainekohtai-
sen terminologian tasolle. Sisältöjen ja kielen tulisi olla tavoitteellisesti samanarvoisia, 
palvellen toinen toisensa tarkoituksia. (Buss & Mård 1999, 85.) 

 Sisältöjen valinnan motiivina ei kuitenkaan voi yksistään olla kommunikoitavuus 
toiminnallisena ilmiönä vaan valinnoissa on huomioitava kommunikaation kulttuurinen ja 
kasvattava voima suhteessa lapsen kehityksellisyyteen. (vrt. Vygotsky 1978; Dewey 
1916; Miettinen 1993; ks. tämän tutkimuksen luvussa 9.4.3 esitetty Deweyn kommuni-
kaation määritelmä.) Kielikylpyopetussuunnitelman tulisi tämän perusteella muodostua 
merkityksellisistä aihekokonaisuuksista. Näin sisältöjen valinnassa tulisi keskittyä kasvat-
tavan tiedon toisin sanoen lapsen maailmankuvaa ja kulttuuria edistävän tiedon valintaan. 
Tiedolle ja sen tulevalle käytölle on luotava jo suunnitteluvaiheessa merkityksiä (von 

                                                           
144 Jos opettaja osallistuu aktiivisesti lapsen mukana päivän erilaisiin toimintoihin, lapsi omaksuu todennäköi-
semmin paremmin kieltä ja saavuttaa paremmin opetuksen tavoitteeksi asetut kielelliset tavoitteet (Mård 1995, 
149). 
145 Tulosten perusteella tästä ei voida olla varmoja, sillä vain 17 prosenttia vastanneista katsoi selvityksessä 
(Buss & Mård 1999, 60 - 61) opetussuunnitelman vaikuttavan opetuksen onnistumiseen, eivätkä tutkijat osoita 
mitään tilastollisia eroavuuksia mielipiteiden jakaumien erojen välillä. 
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Wright 2002/1996). Pelkkä tehtäväorientoituminen tässä ei riitä vaan merkitykselliseksi 
muodostuu tiedon sosiokulttuurinen aspekti sekä tiedon transferoituvuus.  

8.5.3  Opetussuunnitelma lapsen kulttuurisen maailmankuvan 
kehittäjänä 

Opetussuunnitelman sisällöllisen valinnan perustana tulisi olla pyrkimys lapsen maail-
mankuvan kehittämiseen ja kehittymisen tukemiseen (vrt. Suortti 1981; Laine 1999a, 2). 
Kaikkiaan koulun toiminnan- ja tiedonkäsitykseen perustuen sisältöjen valintaa tulisi 
suunnata pyrkimys lapsen tasapainoiseen kasvuun, ihmisyyteen. 

Maailmankuvat ovat riippuvaisia maailman syntyyn, elämään ja kehitykseen liittyvien 
käsitysten näkökulmaeroista sekä käsitykseen niiden pysyvyydestä. Näin voidaan puhua 
esimerkiksi uskonnollisesta, metafyysisesta tai tieteellisestä maailmankuvasta. (Niini-
luoto 1984, 79 - 86.) Mannisen (1977, 15 - 16) mukaan maailmankuvaa voidaan selittää 
eri tieteenalojen näkökulmista, mutta pyrkimyksenä on aina kokonaisuuden hahmottami-
nen. Maailmankuva muodostuu osiensa välisestä suhteesta. Maailmankuvan muodosta-
man kokonaisuuden puitteissa yksilö pystyy ymmärtämään elämäänsä sekä määrittämään 
tulevaisuuttaan koskevat odotukset (ks. myös Puhakka 1977, 49 - 50; Niiniluoto 1984, 
95; 1980, 85). Koulun tehtävän huomioon ottaen sekä sisältöjen valinnan kautta muodos-
tuvan moninaisuuden perusteella voitaneen puhua koulun pedagogisesta maailmankuvas-
ta, joka osaltaan kodin ja ympäröivän kulttuurin kautta tarjoaa elementtejä lapsen maail-
makatsomuksen46 muodostumiselle.  

Kun ryhdytään puhumaan koulun maailmankuvaa rakentavasta ulottuvuudesta, kohda-
taan perustavanlaatuinen kysymys siitä, mistä elementeistä koulun tiedollisen rakenteen 
tulisi muodostua. Millainen tieto on ihmisen ihmiseksi kasvamisen kannalta merkittävää? 
Mitä lapsen tulisi tässä moniarvoisessa todellisuudessa todella tietää? Kysymykset ovat 
sekä filosofisia että psykologisia. Ensimmäistä aspektia on selvitetty jo tämän tutkimuk-
sen kuudennessa luvussa sekä seitsemännen luvun alussa. Psykologiseen aspektiin, toi-
minnan ja tajunnan väliseen suhteeseen, Rauste von Wright ja von Wright (1994) tarjoa-
vat hyvän lähtökohdan. He (emt. 28) toteavat maailmankuvan rakenteen suhteesta toimin-
taan, että yksilön kyky tehdä tulkintoja ympäristön tapahtumista on kausaalista ja rajoit-
tunutta (ks. myös von Wright 1996/2002). Ihmisillä on pyrkimys yksinkertaistaa ja arvi-
oida tapahtumia lineaarisesti ja deterministisesti. Tämä on osittain ehkä lajityypillinen 
ominaisuus mutta osittain kulttuurisesti opittu maailman käsitteellistämisen prosessi. 
(emt.) Mannisen (1977, 16 - 17) mielestä on kuitenkin muistettava, että maailmankuva 
voi olla vain kuva, joka on yksilön toiminnan sekä ajattelun perustana. Yksilön toiminnan 
edellytyksenä voidaan pitää yksilön jäsentynyttä kuvaa itsestään suhteessa ympäristöön. 
Koulun tavoitteellisuuden ja suunnittelun lähtökohdan tulisi perustua tälle idealle. Maa-
ilmankuva rakentuu seuraavista käsityksistä (Manninen 1977, 16 - 17): 

− ihmisen suhteesta luontoon ja käsitykseen luonnosta osana elämää 
− maailman syntyyn sekä olemassaoloon liittyvistä käsityksistä 
− ajan ja avaruuden hahmottamisesta 
− käsityksestä itsestään ja suhteestaan toisiin 
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− ympäröivän yhteiskunnan rakenteesta, kansasta sekä sen historiaan perustuvista tie-
doista. 

Laineen (1999a, 2 - 3) mielestä koulun tehtävä on suunnata lapsen käsityksiä ja kehittää 
siten hänen ymmärrystään yhteiskunnasta, sen artefaktisesta ja luonnonvaraisesta ympä-
ristöstä eli kulttuurista sekä itsestään suhteessa toisiin. Oppimistilanteen järjestämisessä 
on huomioitava ensinnäkin lapsen (luontainen) pyrkimys jäsentää ympäristön ilmiöitä 
kokonaisvaltaisesti, toiseksi oppimistilanteen elämänläheisyys, toiminnallisuus, leikino-
maisuus sekä kolmanneksi myönteinen ja turvallinen emotionaalinen ilmapiiri (emt). At-
jonen (1993, 188 - 191) pitää tietoisuutta ympäröivän yhteiskunnan historiasta perustana 
lapsen globaalimman tietoisuuden ja käsityksen kehittymiselle. Niiniluoto (1984, 90 - 91) 
puolestaan tarkentaa, että koulun tehtävä olisi huolehtia opetukseen tasapainoisesti sekä 
filosofisia, uskonnollisia että tieteellisiä aineksia maailmankatsomuksen kehittämiseksi. 
Opetukseen valittavissa tiedollisissa sisältöjen valinnassa on huomioitava Laineen 
(1999b) mukaan sellaisia aihepiirejä, joista lapsilla on aiemmin hankittuja arkikokemuk-
siin perustuvia, naiiveja ennakkokäsityksiä (luonto, ympäristö, fysiikka, kemia, sosiaali-
nen elämä) (Laine 1999b, 45).  

Kielikylpyopetuksen järjestämisen kohdalla muodostuu merkittäväksi kysymys lasten 
kulttuuri-identiteetin kehittymisestä146. Sen kehittymiseen pystytään vaikuttamaan ope-
tuksessa, kun sisältöjen suunnittelussa kiinnitetään huomioita siihen, että sisältöihin vali-
taan lapsen elämänpiiriin ja kulttuuriin (historia, uskonto, maantiede) liittyviä aineksia. 
Samalla on tiedostettava, että prosessiin vaikuttaa piilo-opetussuunnitelma tiettyinä käyt-
täytymismalleina, uskomuksina. Tämä asettaa opetuksessa vaatimukset opettajan kulttuu-
riselle tuntemukselle tai syntyperälle. Pelkkä sujuva kielitaito ei ole riittävä kulttuurin 
välittämiselle. Lapsi oppii tilanteenmukaisen käyttäytymismallin (skeeman), joka on 
(kulttuurisesti) täysin erilainen kotona kuin koulussa. (Byram 1998, 102 - 107.)47 Mietti-
nen (1993, 76 - 77) toteaakin osuvasti tähän tematiikkaan liittyen, että mikäli opetuksen 
taustalla vaikuttaa kulttuurihistoriallinen ajattelutapa, opettajan rooli ei ole vain tilan te-
kemistä lapsen kasvun edistämiseksi vaan hänen on huolehdittava sisällön laadusta kult-
tuurisesti tärkeiden toimintatapojen, ajattelumallien sekä käsitteiden ottamisessa osaksi 
opetusprosessia. Myös Met (1998) ottaa kantaa kielikylpyopetuksen sisällölliseen kysy-
mykseen. Vaikka Metin (1998) artikkelissa esittämä kielen ja sisällön välinen argumen-
tointi perustuu pääosin vieraskielisen opetuksen järjestämiseen yksittäisessä oppiaineessa 
tai aihealueessa, on samansuuntaisten kysymysten esittäminen myös kielikylpyopetuksen 
sisällöstä tärkeää. Opetuksen sisällön muodostamiselle voidaan asettaa tämän perusteella 
seuraavat kriteerit:  

1. sisältöjen tulisi liittyä lapsen elämänpiiriin,  
2. yhteiskuntaan,  
3. ympäristöön,  
4. lasten kiinnostuksiin ja  
5. aiheiden tulisi palvella lapsen terveen minä- ja maailmankuvan muodostumista. 

                                                           
146 Identiteetin osuutta kasvatuksellisena käsitteenä suhteessa persoonallisuuteen sekä minuuteen on määritelty 
luvussa kuusi (ks. myös luku viisi tässä tutkimuksessa). Perusjako tässä on kuitenkin se, että sisältöjen valinnal-
la voimme suunnata lapsen identiteetin kehittymistä, kun taas toiminnan rakentumisella on merkittävä osuus 
lapsen minuuden, essentian tukemisessa. 
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Kaikki tämä edellyttää kykyä ymmärtää kielen kasvattavaa mahdollisuutta eli kielen, tie-
don, kulttuurin sekä toiminnan välistä problematiikkaa. Tätä kommunikaation syvälli-
sempää olemusta käsittelen Deweyn (1916) teoretisointien pohjalta luvussa 9.4.3. Luku-
jen kuusi ja seitsemän sisältöihin viitaten voimme kuitenkin alustavasti todeta sisältöjen 
palvelevan lapsen kulttuurisen maailmankuvan ja identiteetin kehittymistä. Toiminnan ja 
toimintaympäristön mielekkäällä hyödyntämisellä voimme tukea lapsen kasvua minuu-
den näkökulmasta (vrt. luku kuusi identiteetin ja minuuden käsitteiden välinen erottelu). 
Kieli on toimintaa ja ympäristöä konkretisoiva elementti, joka on olemassa niin sisällöis-
sä kuin työtavoissa. 

8.6  Yhteenveto 

Edellisiin lukuihin viitaten voidaan todeta, että opetuksen sisältöjen valinnassa on huo-
mioitava  

a) lasten kehityksellinen taso,  
b) kommunikatiivinen merkitys toiminnallisesti sekä  
c) kommunikatiivinen merkitys kulttuurisesti (yhteys ympäristöön).  

lähestyäksemme merkityksellistä ja mielekästä, lasta kasvattavaa tietoa. Työtapojen va-
linnassa ja käytössä on puolestaan huomioitava:  

a) kommunikatiivinen (output, input) kielenkäyttöön aktivoiva merkitys,  
b) erilaiset oppijat, motivaatio ja oppiminen,  
c) relevanttius suhteessa aiheeseen ja 
d) lasten kehityksellinen taso.  

Huomioimalla oppimistoimintojen valinnassa niiden kokonaisvaltainen ja yhteisöllinen 
luonne pysytään vaikuttamaan, mihin suuntaan haluamme lasten minuuden muodostuvan. 
On kysyttävä, minkä merkityksen annamme yksilöllisyydelle, lapsen todelliselle minuu-
delle. Pyrimmekö muuttamaan lapsen joksikin, jota hän ei ole, vai annammeko lapselle 
mahdollisuuden tuoda oman absoluuttisen, minuuden värittämän panoksensa tukemaan 
yhteistä (kulttuurisesti relevanttia) tarkoitusta? 

Kun puhutaan opetuksen suunnittelusta, ei arvioinnin tematiikkaa voida sivuuttaa. 
Opetuksessa, jossa toiminta sekä tieto poikkeavat yleisestä käsityksestä, arvioinnilla on 
erilainen rooli. Arviointi on jatkuvaa prosessin arviointia. Arvioinnin tarkoituksena on 
oppilaan itsereflektiivisten taitojen sekä tietoisuuden kehittäminen suhteessa omaan osuu-
teensa oppimisprosesseista (Rauste-von Wright & von Wright 1994, 131).48 Myös ope-
tuksen suunnittelu perustuu arvioinnille. Tätä kuvastaa Lahdeksen (1997) didaktinen ke-
hämalli. Kielikylvyssä opetuksen arvioinnin on perustuttava sekä kielen että sisällön hal-
lintaan. (Met 1998, 61.) Evaluoinnin keskeisin tarkoitus on kielikylvyssä käsitteellisten 
merkitysverkostojen rakentamisen tukemisessa ja selvittämisessä. Merkitysten muodos-
tamisen pintapuolinen tarkastelu opettajan toiminnan näkökulmasta (ks. Lyster 1998) ei 
ole riittävä selittämään opetuksen tuloksellisuutta. On pystyttävä selvittämään oppilaiden 
tietokonstruktioiden rakentuminen, pysyvyys sekä soveltaminen opetusprosessin kuluessa 
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sekä sen jälkeen, ja suhteuttamaan nämä oppimisen ja opetuksen teoreettiseen näkökul-
maan.49 

8.7  Kokoavia ajatuksia 

Koulun kasvattava mahdollisuus perustuu kahden tekijän huomiointiin opetukses-
sa: 1) sisällön kytkemisessä kulttuurisesti eli ihmisten elämän kannalta merkittävi-
en tekijöiden opiskeluun sekä 2) toimintaan, jossa jokainen saa mahdollisuuden 
toimia omalla osaamisen tasolla yhteisesti asetetun ja yhteisesti ratkaistavan ta-
voitteen toteuttamiseksi.  

Opetussuunnitelma on avain koulun kehittämiseen. 

Lapsen sisäisen olemuksen tukeminen ei ole opetuksen sisällön tavoitteista juontu-
va kysymys, vaan sen perusta on toiminnassa ja yksilön toiminnalle, prosessille ja 
produktille annetussa arvossa. 

Opetussuunnitelman eheyttäminen ja projektimetodin soveltaminen toimintamuoto-
na on eräs tapa kehittää opetusta lasta kasvattavaan suuntaan. 

Teemoihin perustuva opetussuunnitelma on eräs tapa eheyttää opetusta. 

Opetuksen tulee perustua sisällöllisesti lapsen maailmankuvan kehittämiseen. 



9 Kohti kulttuuripedagogista mallia: oppimisen ja 
kehityksen problematiikasta lapsen kasvun 

perustan analyysiin 

Rauste von-Wright ja von Wright (1994, 146) määrittelevät oppimiskäsitystermin opetta-
jan tai tutkijan muodostamaksi ja hänen toimintaansa sääteleväksi skeemaksi eli oppimis-
prosessin luonteen perusoletukseksi. Konstruktivistinen oppimiskäsitys on yksi uuteen 
oppimiskäsitykseen kuuluvista näkemyksistä, joiden idealistinen perusta on syvällä län-
simaisen ajattelun historiassa147. Varsinaiseksi oppimiskäsitykseksi se muodostui kogni-
tiivisen psykologian perusteista käydyn kansainvälisen debatin tuloksena. (Rauste-von 
Wright & von Wright 1994, 151 - 157.) Ruotsinkielen kielikylpyopetuksessa toteutetaan 
opetuksen eheyttämisen ideaa, mikä mielletään usein uuden oppimiskäsityksen alaan (ks. 
esim. Met 1998, 37 - 38). Pidämme koulutuksessa suotavana ”konstruktivististen” käy-
täntöjen148 soveltamista oppimisen edistäjänä (vrt. Saanio 2003, 6 - 9). 

Koska kasvatus on toimintaa, on pohdittava toiminnallisuuden suuntaa. Olisiko toi-
minnan suuntauduttava yksilöön itseensä ja hänen toimintavalmiuksien kehittämiseen, 
vai olisiko toiminnan suuntauduttava toiseen ihmiseen sekä yhteisön kulttuurisen elämän 
jatkumisen ja kehittymisen kannalta oleellisiin elementteihin? Luvun aluksi tarkastellaan 
koulun toimintaa ohjanneiden oppimiskäsitysten kehityslinjoja ja niiden teoreettisia taus-
taoletuksia sekä pohditaan kasvattavan opetuksen toteuttamismahdollisuuksia.  

Piagetin ja Vygotskyn nimi liitetään kognitiivisen psykologian ja konstruktivististen 
näkemysten perusteisiin (Miettinen 1984, 119 - 120, 136). Myös Deweyn ajatukset ovat 
ohjanneet vallitsevan oppimisen paradigman kehitystä (ks. von Wright 1996; Miettinen 
1993; 1990, 35 - 52).2 Teoreettinen perusta kasvattavan opetuksen didaktiselle mallille 
muodostetaan Deweyn kasvatusfilosofian sekä Vygotskyn oppimisteoreettisten näkemys-
ten avulla149. Esimerkiksi Hytönen (1999, 48) toteaa, että oppimisteoreettisessa katsan-

                                                           
147 Nykykonstruktivismin filosofinen perusta on Kantin ajattelussa, joka konkretisoituu Saanion (2003, 304) 
mukaan lauseessa ”that objects must conform to our knowledge”1 

148 Esimerkiksi Rauste-von Wright (1996) pitää konstruktivismia toimintatapana, joka voidaan omaksua osaksi 
omaa toimintaa, tosin omaksuminen on hänen mukaansa suhteellisen hankala prosessi (emt. 8). 
149 Dewey luo perustan ja idean toiminnalle, toimien koulutuksen teoriana (theory of education). Vygotsky 
selittää psykologisesta näkökulmasta toimintoja sekä niiden merkityksiä (theory of learning). 



 182

nossa on hyväksyttävää soveltaa sekä sosiaalista että yksilökeskeistä näkemystä toimin-
nan taustalla. Esitetty jako Deweyn ja Vygotskyn ajatusmallien soveltamisesta on siten 
perusteltua.3 ja 4 

9.1  Oppimisen tutkimus ja opetus behavioristisen, kognitivistisen ja 
konstruktivistisen oppimiskäsityksen ohjaamana 

Behavioristisen, tietojen ja taitojen siirtämistä opettajalta oppilaalle painottavan oppimis-
käsityksen rinnalle tuli 1960-luvulla kognitiivisen psykologian muovaama, tiedonkäsityk-
sen ekstensioltaan laajempi näkemys. Tiedostettiin, että uutta oppiva ihminen pyrkii ym-
märtämään hankittavaa tietoa konstruoimalla sitä jossain tilassa ja tilanteessa tavoit-
teidensa, käsitystensä ja odotustensa pohjalta. Tietojen ja taitojen omaksumista alettiin 
tulkita ymmärtämisen ja antisipoinnin viitekehyksestä. (von Wright 1996, 9 - 10; 
2002/1996; Tynjälä 1999, 21 ja 29 - 30; ks. myös Lahdes 1997, 24.) Kognitiivinen oppi-
miskäsitys osoittautui kuitenkin kapeaksi, koska siinä ei huomioitu tiedon konstruoinnin 
yhteyttä oppilaan motivaatioon (ks. esim. Järvelä & Nimenvirta 1997), arvoihin sekä 
emootioihin (ks. esim. Novak & Gowin 1995, 1)150. Kattavammaksi oppimiskäsityksen 
nimittäjäksi kehitettiin konstruktivismi. (von Wright 1996, 10.)  

Konstruktivismi on yleisnimitys uudesta oppimiskäsityksestä, joka jakautuu (funktio-
naaliseen) konstruktivismiin ja sosiokulturalismiin (sosiokonstruktivismiin) (Cobb 
1994b; ks. myös Tynjälä 1999, 26 - 27; nootti 11). Toisessa tieto käsitetään yhteisöllisesti 
tuotettuna, yksilön ulkopuolisena objektina. Toisessa, jota esimerkiksi von Wright sekä 
Rauste-von Wright edustavat, tieto mielletään yksilön sisäiseksi konstruktioksi (Kivinen 
& Ristelä 2001, 156 - 157.)151 Konstruktivismin yhteisenä ja samalla eri suuntauksia erot-
tavana piirteenä5 voidaan Haapasalon (1994, 96 - 97) mukaan pitää konstruktivistista 
käsitystä tiedosta, jolloin (1) yksilö konstruoi aina henkilökohtaisena prosessina hankki-
mansa tai saamansa uuden tiedon, ja (2) konstruktivismi kiistää objektiivisen tiedon ole-
massaolon. Tieto on henkilökohtaisen konstruointiprosessin tulos, joka on suhteutunut 
yksilön toimintaan, ajatteluun ja kokemuksiin. Tiedon merkityksellisyyden ideana on, että 
sen on oltava henkilölle käyttökelpoista tietoa. (Haapasalo 1994, 96 - 97; ks. myös von 
Wright 1996; Cobb 1994a; Puolimatka 2002, 22 - 24 ja 32 - 81.) Rauste-von Wright ja 
von Wright (1994, 157) pitävät konstruktivismin perustana käsitystä ihmiselle tyypillisten 
toimintaprosessien sekä niiden säätelyn ehdoista tietyssä ympäristössä vuorovaikutukses-
sa toisten ihmisten tai ympäristön elementtien kanssa, mikä määrittää toimintatapojen 
sekä merkitysten omaksumista.6 ja 7 

Konstruktivismia voidaan pitää enemmän ajattelutapana kuin toimintana. Tämän 
vuoksi konstruktivistinen näkemys sinänsä ei ole soveltuva tutkimuksen teoreettiseksi 
lähtökohdaksi vaan tarvitaan näkemyksen peruskäsitteistön analysointia oppimisteoreetti-

                                                           
150 Engeström (1983, 47) toteaakin, että kognitiivinen psykologia typistää informaation vastaanottamiseksi ja 
prosessoinniksi yksilön aivoissa, eikä huomioi yksilön ja tiedon välistä suhdetta yhteiskunnallisiin käytäntöihin. 
Oppiminen on vain välitöntä yksilön ja koulutiedon vuorovaikutusta, jolloin oppiminen ei ole produktiivista, 
todellisuutta muokkaavaa. 
151 Deweyn filosofia mielletään tavallisesti molempien suuntausten perustaksi, kun taas Vygotsky yhdistetään 
jälkimmäiseen käsitykseen (Kivinen & Ristelä 2001, 155). 
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sesta näkökulmasta. Yksipuolinen pitäytyminen lapsen ajattelun kehittymisen tutkimises-
sa, huomioimatta ajattelun perusteiden kehittymistä eli oppimisen ja kasvun behavioris-
tista ulottuvuutta, on johtanut tutkimusta opetusprosessin kasvattavasta ulottuvuudesta 
oppimisen tutkimukseen (vrt. Terhart 2003, 25 - 26; Puolimatka 2002, 82 - 84).  

9.2  Konstruktivistisen teorian mahdollisuudet toimia kasvattavan 
opetuksen viitekehyksenä 

Kun konstruktivistisesta paradigmasta muodostui opettajankoulutusta, opettamista sekä 
tutkimusta ohjaava ajattelutapa (prosessin katsotaan alkaneen 1980-luvulta), ongelmaksi 
muodostui samalla se, että oppiminen nostettiin teoreettis-käsitteellisesti opettamisen ja 
kasvattamisen edelle (Saanio 2003, 310 - 311)152.8 

Engeströmin (1983, 47) edellä esittämä kognitiivisen psykologian kritiikki on kritiikkiä 
myös konstruktivismia kohtaan. Konstruktivismi, sosiokonstruktivismi tai -kultturalismi 
ovat ajattelutapoina tai teorioina kapea-alaisia (vrt. Terhart 2003, 26 - 32). Terhartia (emt. 
33) lainaten konstruktivistisen didaktiikan ylin tavoite on humaanin maailman muodos-
taminen, jossa yksilöt ovat vapaita dogmaattisesta ajattelusta sekä itsekeskeisyydestä. 
Tämä kysymys puolestaan on tietoteoreettisesti ratkaistava ongelma.9 Yksilön ja yhteis-
kunnallisen tiedon välinen suhde – Deweyn (1916) käsitteitä käyttäen – edellyttää ole-
massa oleviin olosuhteisiin tottumista, yksilön plastisuutta. Tämän behavioristisen ärsy-
ke–reaktio-kytkennän ilmentyminen, aktiivisesta kokemuksesta tapaan ja tottumukseen, 
on oppimaan oppimisen edellytys. Näin merkittävä osa kulttuurista kontekstuaalisuut-
ta,153 jota esimerkiksi Dewey ja Vygotsky käsittelevät, on jäänyt teorioita sovellettaessa 
vähemmälle huomiolle. Tutkimuksessa ja opetuksessa on keskitytty sen hetkiseen, ole-
massa olevaan tilanteeseen (kehityksen tilaan). Koululle on ollut yksinkertaisempaa luoda 
oppimiseen tähtäävä tavoitteellisuus ja sitä tukevat toimenpiteet kasvua edistävän toimin-
taympäristön sijasta.10 Molempien elementtien (kehityksen ja kasvun) tasapuolinen huo-
miointi on eräs keino realistiseen koulun toiminnan kehittämiseen ja tutkimiseen. Kasvun 
olemuksen tiedostaminen (Deweyn koulutuksen teoria) on perusta lapsen kehityksen ja 
oppimisen tukemiselle (Vygotskyn oppimisteoria) opetusprosessissa. Näin koulutuksen 
teoria ohjaa pedagogista praktiikkaa ja oppimisen teoria selittää praktisen seurauksia eli 
oppimista (Uljens 1997, 4)154.  

Muun muassa Deweyn ja Vygotskyn tuotannosta on johdettu oppimista selittävä sanas-
to: transfer, kontekstuaalisuus, skeema, tarkkaavaisuus, refelektio, oppimaan oppiminen, 
oppilaskeskeisyys (ks. Rauste-von Wright & von Wright 1994), jonka viitekehyksestä 
opetusta ja oppimista on tutkittu (ks. esimerkiksi Mäntylä 2003). Uuden oppimiskäsityk-
                                                           
152 Saanio (emt.) kysyy kuitenkin kehittävästi mutta tosin skeptisesti, ”pystyisikö yleinen pedagogiikka ja ylei-
nen didaktiikka tieteenä tarjoamaan opettamisen ja kasvattamisen yleiset piirteet opettajankoulutukselle, kuten 
Habermasin universaalipragmatiikka sosiologialle ja sosiaaliselle yhteistoiminnalle – siis ikään kuin nosta-
maan opettajankoulutuksen askeleen korkeammalle laadulliselle tasolle kehityksessään?”  
153 Vrt. Vasara -vertaus nootissa 13. 
154 Käsitettä theory of education käytetään opettajankoulutuksen kontekstissa. Toisaalta Uljens pitää käsitteen 
keskeisenä tehtävänä kehittää tietoisuutta opetusprosessin olemuksesta. (Uljens 1997, 20.) Education -termiä 
tulkitaan tässä tutkimuksessa sekä Deweyn (1916) teoretisointien yhteydessä käsitteeksi, joka viittaa kasvatta-
van opetuksen ideaan. 
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sen piirissä muodostettujen käsitteiden käyttöä voidaan pitää pinnallisena ponnisteluna. 
Kasvatusfilosofisten klassikoiden (esimerkiksi Dewey) muodostamat teoretisoinnit selit-
tävät syvällisemmin opetus- ja kasvatusprosessin merkitystä yksilön ja yhteisön vuoro-
vaikutuksellisessa kasvussa (Suortti 1994, 21)11. Suortti (1994) tarkentaa ajatusta totea-
malla:  

”Kasvatustieteeseen on hiipinyt monia uusia psykologisia käsitteitä: representaa-
tio, skeema, reflektoiva opettaja. Mitä mullistavaa uutta mainitut käsitteet tuovat 
didaktiikkaan? - - Meillä on jo klassiset käsitteet intentionaalisuus ja teleologisuus 
ja niihin liittyvät merkityssuhteet. Skeemaa vastannee varsin hyvin Husserlin ho-
risontin käsite. - - Mutta klassikoita ei pidä ymmärtää auktoriteetteina. On hyvä 
muistaa heidän asemansa ideoiden kehityshistoriassa. Tämä mahdollistuu vain lu-
kemalla heitä. (emt. 20 - 21.)” (vrt. Suortti 1990; ks. Perttula 1995, 16 - 23.)  

Hyötymoralistisesti orientoituneiden, oppimista korostavien ja oppimisen tehostamiseen 
pyrkivien konstruktivististen menetelmien avulla voi olla vaikea muuttaa koulutoimintaa 
lapsen kasvua tukevaan suuntaan.12 155 Teknistämme opettajien didaktisen ajattelun 
(Toiskallio 1993, 131). Esimerkiksi Hakkarainen (2002b, 351) katsoo, ettei uusien ope-
tussuunnitelmien (ks. Opetushallitus 2000; 2001) didaktinen rakenne edes vastaa uusien, 
konstruktivististen oppimiskäsitysten asettamia edellytyksiä. Puolimatkaan (2002, 45) 
viitaten ongelma on siinä, ettei konstruktivistinen oppimiskäsitys edellytä loogisesti kon-
struktivistista tiedonkäsitystä. Sama ilmiö pätee myös päinvastoin. Voidaankin kysyä, 
pystyykö ajattelutapa, jossa painotetaan psykologisen ja kognitiivisen aspektin merkitystä 
oppimisen selittäjänä, niin ikään muodostamaan relevanttia didaktista perustaa kouluope-
tuksen taustalle156. Voidaanko mielekkääseen tai kehittävään toimintaan pyrkivillä näke-
myksillä saamaan aikaan perustavanlaatuista muutosta koulujemme kehittämiseksi? Vai 
tarvittaisiinko tähän tarkempaa analyysiä siitä, mikä merkitys tiedolla ja tiedon parissa 
toimimisella on a) yksilön kasvulle ja b) yksilön yhteisölliselle toiminalle?157 Tämän pe-
rusteella vallitsevaa oppimisen paradigman muutosta voitaneen pitää vain menetelmänä 
saada oppilaat omaksumaan koulun opetussuunnitelmaan asetetut tiedolliset ja taidolliset 
tavoitteet mahdollisimman tehokkaasti ja mielekkäästi (ks. esimerkiksi Rauste-von 
Wright 1997, 30; Tynjälä 1999, 107 - 108), ilman että pohditaan yksilön ja yhteisön sekä 
yksilön, yhteisön ja tiedon välistä suhdetta (vrt. luku kuusi tässä tutkimuksessa).15 ja 16 

                                                           
155 Kritiikkini konstruktivismia kohtaan on pitkälle käsitteellistä eli opetukseen liittyvät käsitteet ovat muodos-
tettu oppimisen maailmaa tukeviksi käsitteiksi. Katson, että puhe konstruktivismista opetuksen taustateoriana 
harhauttaa opettajat ja tutkijat tarkastelemaan opetusta pelkän oppimisen näkökulmasta (vrt. Saanio 2003 edel-
lä), mikä puolestaan irrottaa kasvatuksen ja kasvamisen erilliseksi tapahtumaksi koulutoiminnasta. 
156 Terhart (2003, 26) toteaa konstruktivistista opetuksen teoriaan muotoiltaneen erityisesti matematiikan ja 
luonnontieteiden opetuksen tarpeita varten. Tutkimusten teoreettisen näkökulman suhde on linkittynyt näissä 
asetelmissa vahvasti oppimisen empiirisen psykologiaan ja kognitiivisen psykologian teorioihin.13  
157 Terhart (2003, 37 - 38) toteaakin radikaalin konstruktivismin painottavan tässä epistemologisessa kysymyk-
sessä sitä, että tiedon muodostus on ainoastaan keksimistä (inventing). Kysymystä tulisi kuitenkin tarkastella 
lapsen ja aikuisen välisenä sosiokulttuurisena suhteena, jossa painottuu näkemys tiedon tutkivasta löytämisestä 
(discovering). Kysymys on keskeinen koulun sisältöjen valintaa ohjaava ongelma, ei niinkään menetelmällinen 
ongelma. (emt.)14 
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9.3  Lev. S. Vygotskyn näkemys lapsen kielen, ajattelun ja toiminnan 
kehittymisen kulttuurihistoriallisesta olemuksesta 

Vygotskyn ideoita lapsen ajattelun kehittymisestä pidetään kulttuurihistoriallisen koulu-
kunnan ja eräänä nykyaikaisen oppimisen tutkimuksen perustana (Miettinen 1984, 136; 
Veresov 1998a, 14; Cole & Wertsch 2002; Valsiner 2000, 28, 40). Vygotskyn teoretisoin-
tien perustalta on muodostettu useita opetus-oppimisprosessia analysoivia malleja (ks. 
esimerkiksi Engeström 1984) mutta Rauste-von Wright ja von Wright (1994, 154 - 155) 
pitävät Vygotskyn näkemyksiä seuraajiaan avarimpina kyvyssä huomioida opetus-
oppimisprosessin monimuotoisuus.  

Vygotskyn tutkimus keskittyi selvittämään ihmisen tietoisuuden kehittymisen proble-
matiikkaa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Hän painotti teoriassaan yksilön kor-
keampien psyykkisten toimintojen sekä kulttuurisen ympäristön merkitystä yksilön toi-
minnan säätelijänä, ja siten ajattelun ja tietoisuuden rakentajina (Miettinen 1984, 136; 
Valsiner 2000, 40). Korkeammilla psyykkisillä toiminnoilla (Higher mental function) 
tarkoitetaan yksilön kykyä, muistaa, käyttää välineitä (tools), ymmärtää syy-seuraus-
suhteita, suunnitella toimintaansa suhteessa havaintoihinsa sekä ylipäätään yksilön kykyä 
toimia ja vaikuttaa ympäristöönsä ja omaan käyttäytymiseensä esimerkiksi puheen avulla 
(signs and symbols). Toimintojen kehittyminen on perustaltaan yksilön ja yhteisön väli-
seen kehityshistorian tulosta. Korkeampien älyllisten toimintojen johtaminen perustui 
lapsen toiminnan vertaamiseen ongelmanratkaisutilanteessa Köhlerin vastaaviin testeihin 
apinoilla (Vygotsky 1978, 19 - 30, 35 ja 52; 1997b, 84 - 85; 1997c, 63.) Näkemyksen 
perusoletuksena voidaan pitää yksilön sosiaalista luontoa ja pyrkimystä toteuttaa itseään 
sekä tarpeitaan sosiaalisessa tilanteessa, mikä vastaavasti toimii perustana yksilöllisyyden 
ilmenemiselle sekä yksilölliselle kehittymiselle (Valsiner 2000, 40 - 41).  

9.3.1  Vygotskyn teoretisoinnin jaottelua 

Tässä luvussa muodostetaan katsaus Vygotskyn teoreettiseen ajatteluun. Esitys perustuu 
pääosin Nikolai Veresovin (1998a) tutkimukseen mutta asioita täydennetään myös mui-
den tutkijoiden näkemyksillä. Hän kuvaa tutkimuksessaan Vygotskyn ideoiden muotou-
tumista kohti kulturaali-historiallista teoriaa vuosien 1917 - 1927 aikana. Veresovin 
(emt.) pyrkimyksenä on ollut tavoittaa esitettyjen teorioiden todellinen merkitys tulkitse-
malla Vygotskyn teoreettisia käsityksiä silloisen venäläisen kulttuurin hengessä.17 

Veresovin (1998a, 158 - 159) mukaan Vygotskyn tuotantokausi oli vuosien 1917 - 
1927 aikana merkittävää peruskäsitteistön luomista kulturaali-historialliselle teorialle. 
Tuona aikana Vygotsky muodosti kaksi merkittävintä peruskäsitettä: 

a) psykologisen merkityksen käsite (the concept of psychological meaning) sekä  
b) kulttuurinen merkki psykologisena välineenä (the cultural sign as a psychological 

tool),  

sekä joukon selittäviä käsitteitä:  

c) välittyneisyyden periaate (the principle of mediation),  
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d) yhtenäisyyden periaate (kaikki korkeammat psyykkiset toiminnot ovat osa systeemiä: 
ympäristö – kulttuurinen merkki – subjekti) ja  

e) kehityksen periaate (kehitys on systeemin uudelleen organisointia: ympäristö – kult-
tuurinen merkki – subjekti). 

Uusien käsitteiden luominen oli, Veresovia (emt. 159) lainaten, ”the results of the process 
of re-comprehending of the problems of monism and objectivity in psychology.”  

Varsinainen kulturaali-historiallinen teoria muodostuu Veresovin mukaan kuitenkin 
kolmesta teoreettisesta näkemyksestä: 

a) sisäistämisen ideasta (the idea of internalisation),  
b) kulttuurisen kehityksen laista (general genetic law) sekä  
c) lähikehityksen vyöhykkeen ideasta (the zone of proximal development). 

Genesis of Higher Mental Function (1930) muodostui Vygotskyn (ks. Vygotsky 1997a, 
97 - 119) tuotannon yhdeksi merkittävimmistä teksteistä, koska tässä muotoiltiin merkin 
käsite (consept of sign), kehityksen perusteet (principles of development and integrity) 
sekä toiminnan sisäistämisen idea (idea of internalisation). Käsitys toiminnan sisäistämi-
sen ideasta eli korkeampien mentaalisten funktioiden kehitysprosessin mekanismista, 
yhdistettynä yhtenäisyyden periaatteeseen (principles of integrity)158, on perustana ylei-
selle kulttuurisen kehityksen laille (general genetic law of development). Kun kulttuuri-
sen kehityksen laki oli muodostunut perustaksi oppimisen ja kehityksen problematiikassa, 
Vygotsky muotoili ensimmäisen kerran lähikehityksen vyöhykkeen idean (1931 - 32). 
Sen klassinen idea esitettiin vuonna 1935 ilmestyneessä artikkelissa. Veresovin mielestä 
on todennäköistä, että lähikehityksen vyöhykkeen idean taustateorioita olivat kehityksen 
periaatteet (principle of development) sekä yleistämisen käsite (concept of internalisati-
on). (Veresov 1998a, 159 - 160.) 

Valsiner (2000, 40) pitää yleistämisen käsitettä Vygotskyn teorian keskeisenä selittäjä-
nä yksilön psykologisten toimintojen (higher – lower) ilmenemiselle. Näkemys perustui 
psykologi Wilhelm Wundtin ajatukselle lapsen yrityksestä ilmaista tarpeitaan sosiaalises-
sa kanssakäymisessä (emt. 40 - 41).  

(Toiminnan) Yleistämisen idea (the idea of internalisation): “Any higher mental 
function necessarily goes through an external stage in its development because it is 
initially a social function. This is the centre of the whole problem of internal and 
external behaviour. When we speak of a process,”external” means social. Any 
higher mental function was external because it was social at some point before be-
coming an internal, truly mental function. To paraphrase a well-known position of 
Marx’s, we could say that humans’ psychological nature represents the aggregate of 
internalised social relations that have become functions for the individual and 
forms of his/her structure [Vygotsky 1981a, 162-164]” (Veresov 1998a, 159.)  

Teoriassa159 keskitytään yksilön sisäisten prosessien kuvaamiseen sosiaalisessa konteks-
tissa (ks. myös Vygotsky 1997a, 105). Prosessia voidaan havainnollistaa kuviolla 9. Sosi-

                                                           
158 Tässä teoreettisessa näkemyksessä kehityksen ilmentymistä tulisi analysoida yksilön ja ympäristön välisenä 
vuorovaikutuksena. 
159 Teoria on myös Robert W. Rieberin (1997) julkaisemassa, Marie J. Hallin kääntämässä teoksessa eri sana-
muodoin (Vygotsky 1997a, 105). 
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aalinen toiminta muovaa yksilön tietoisuutta tai käsitystä toimintaa tai ilmiötä kohtaan. 
Yksilö toimii uuden käsityksen varassa uudessa sosiaalisessa tilanteessa pyrkimystensä 
suuntaisesti, yrittäen vaikuttaa toisiin, saavuttaakseen tavoitteensa. Ympäristö puolestaan 
reagoi käyttäytymiseen, joka vahvistaa entistä tai muodostaa uuden tietoisuuden tilan, 
jonka varassa toiminta jatkossa tapahtuu. (Vygotsky 1997a, 105; vrt. Valsiner 2000, 41.) 
Esimerkiksi egosentrisen puheen kehittyminen sisäiseksi puheeksi seuraa tätä kehityslin-
jaa (Vygotsky 1978, 57).  

Kuvio 9. Yksilön toiminta sekä tietoisuuden (käsitysten) muotoutuminen sosiaalisessa vuoro-
vaikutuksessa 

Näkemyksen eräänä keskeisenä muuttujana voidaan pitää muistin kehittymistä ja ulkoi-
sia, muistamista helpottavia, kohteen kannalta relevanttien apumerkkien havaitsemispro-
sessia ulkoisesta ohjautuvuudesta sisäisesti ohjautuneeksi toiminnaksi. Kehitysprosessi 
on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa, noin 5 - 6-vuotiaana, lapselle ei ole merkit-
tävää hyötyä ulkoisista, toimintaa helpottavista lisämääreistä eli muistituista, muuten kuin 
konkreettina mallina sanasta taikka tietämisen tai muistamisen varmistimena. Kuvaavan 
merkin (sign) eli mallin on luotava merkityksellinen ja suora yhteys suhteessa sanaan 
(Vygotsky 1978, 46 - 47). Lapselle muodostuu annetusta mallista, oikeasta tai väärästä, 
todellinen vastine eli merkitys sanalle (emt.). Toisessa vaiheessa, jolloin kouluikäiset ovat 
noin 7-13 vuotta, ulkoinen malli (konkreettisuus) on keskeinen toimintaa tukeva muuttu-
ja. Kolmannessa vaiheessa lisä-ärsykkeet ovat vapautettuja ulkoisesta merkityksestään ja 
yksilö pystyy käyttämään muistiaan hyväkseen toiminnan suuntaajana. (Vygotsky 1978, 
38 - 45 ja 48 - 49.) Lapsi pystyy siis omaksumaan sanan esimerkiksi kuvan välityksellä 
mutta ei integroimaan annettua ärsykettä muistinsa osaksi (emt. 49).160 Muodostuneiden 
skeemojen varassa yksilö tulkitsee tilanteita, tapahtumia sekä tekemisiään kuulemaansa 
perusteella, ratkaisee ongelmia ja jäsentää maailmaansa.161 18 

                                                           
160 Kielikylvyn didaktista tutkimusta ajatellen tässä mielenkiintoiseksi kohteeksi muodostuu se, mikä merkitys 
annetulla konkreetilla mallilla lapselle on asioiden ja ilmiöiden merkitysten omaksumisessa. 
161 Opettajan käsitys ja ennen kaikkea tietoisuus lapsen mikrokulttuurisesta (koti) ympäristöstä muodostuu mer-
kittäväksi oppimisen tukemisen ja tulkitsemisen ts. ymmärtämisen tekijäksi. Myös toiminnan ja reaktion välinen 
suhde sisältää behavioristisia elementtejä tietyn toiminnan ja kehityksen tasolla. 

YKSILÖ YMPÄRISTÖ, TOISET YKSILÖ 

S O S I A A L  I N E N  T I L A N N E 

   

vuorovaikutus 

interpsykologinen  intrapsykologinen interpsykologinen 

Intentio yhdisty-
neenä

tietoisuus/käsitys
A:han

toiminta - teko  reaktio 

tietoisuus/käsitys A 

tietoisuus/käsitys B 
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Käsitys toiminnan yleistämisestä on kulttuurisen kehityksen lain perustana (Veresov 
1998a, 159). Valsiner (2000, 40) toteaa, että Pierre Janetilta lainatun yksilön kehityksen 
sosio-geneettisen perustan muodostamisen tarkoituksena oli selittää korkeampien psyko-
logisten toimintojen kehityksen perustaa (looginen ajattelu, käsitteen muodostus jne.) 
ulkoisen toiminnan kautta sisäiseksi toiminnaksi.  

Kulttuurisen kehityksen yleinen laki: ”Any function in the child’s development 
appears twice, or on two planes. First it appears on social plane, and then on the 
psychological plane. First it appears between people as an interpsychological 
category, and then within the child as intrapsychological category. This is equally 
true with regard to voluntary attention, logical memory, the formation of concepts, 
and the development of volition [Vygotsky 1981a, 163.]” (Veresov 1998a, 159; ks. 
myös Vygotsky 1997a, 106.)  

Yksilön kyky havaita ympäristöstä kohteita ja niiden merkityksiä on ihmismielelle tyypil-
listä. Lapsi alkaa havaita ja ohjailla visuaalisesti motorisia liikkeitään noin 5 - 6 vuoden 
iässä. Tämä vaatii lapsen kykyä havaita ärsykkeestä so. toiminnan kohteesta lisämerki-
tyksiä (auxiliary sign). Uusi kehittynyt kyky vapauttaa lapsen ’yritys–erehdys-
menetelmästä’ kontrolloituun toimintaan ja mahdollistaa uusien käyttäytymismuotojen 
kehittymisen lapselle. (Vygotsky 1978, 33 - 35.) Kun kuvioon 9 lisätään lapsen interpsy-
kologiset prosessit sekä lapsen toiminnan kautta sisäistämä intrpsykologinen taso, saa-
daan sisäistämisen idea täydennettyä kulttuurisen kehityksen lailla. Teoriat kuvaavat yh-
dessä kehityksen sosiaalisen ja kulttuurisidonnaisen luonteen. Jälkimmäistä lakia voidaan 
pitää merkittävänä kielen oppimisen prosessien ymmärtämisessä. Esimerkiksi lapsen ajat-
telun kehittyminen noudattaa tätä kehityslinjaa. 

Lähikehityksen vyöhykkeen teoriaa on sovellettu tutkimuksissa yleensä, kun on pyritty 
muodostamaan suotuisa tila psykologisten toimintojen kehittymiselle sosiaalisen avus-
tuksen ja ohjauksen avulla (Valsiner 2000, 43; Hakkarainen 2002). Lähikehityksen vyö-
hyke määrittää kehittymässä olevat toiminnot. Toiminto, joka on tänään lähikehityksen 
vyöhykkeellä, on ”huomenna” lapsen aktuaalisen toiminnan taso. Lähikehityksen vyöhy-
ke määrittelee tulevan mentaalisen kehityksen, kun aktuaalisen kehityksen taso kuvaa jo 
tapahtunutta kehitystä. (Vygotsky 1978, 86 - 87.) Vygotsky (emt. 87) toteaa, viitaten Mc-
Carthyn tutkimuksiin, joita hän teki kolme ja viisi -vuotiaiden lasten ryhmässä, että aktu-
aalisen kehityksen taso voidaan määritellä havainnoimalla lasten sosiaalista vuorovaiku-
tusta aikuisen ja vertaisten seurassa. Vygotsky (emt. 87 - 88) selvittää lähikehityksen 
vyöhykkeen merkitystä imitaatio-käsitteen avulla (ks. myös Valsiner 2000, 43). Vastoin 
psykologisia käsityksiä Vygotsky totesi, että imitointi on lapselle mahdollista vain hänen 
(älyllisen) kehityksen asettamissa rajoissa eli lähikehityksen vyöhykkeellä. Kun ohjaus 
tapahtuu tässä, lapsi pystyy omaksumaan asian imitoimalla esimerkiksi aikuisen suoritus-
ta. (Vygotsky 1978, 87 - 88; 1977, 103 - 104.) 

Lähikehityksen vyöhyke: ”The distance between the actual developmental level 
as determined by independent problem solving and the level of potential develop-
ment as determined through problem solving under adult guidance or in collabora-
tion with more capable peers (Vygotsky 1978, 86).”  
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9.3.2  Vygotskyn käsitys kielen ja ajattelun suhteesta 
kielikylpyopetuksen selittäjänä 

Edellä esitetyt Vygotskyn muotoilemat teoriat toimivat tieteellisen argumentoinnin perus-
tana tutkittaessa ja järjestettäessä opetusta. Voimme muodostaa tästä kolme opetuksen 
toiminnallista perusoletusta:  

1. lapsi kehittyy vuorovaikutuksessa ympäristön ja muiden ihmisten kanssa,  
2. toiminnan on ennakoitava lapsen tulevaa kehitystä,  
3. ulkoinen toiminta eli vuorovaikutus ympäristön tai muiden kanssa (verbaali ja non-

verbaali viestintä) on perustana sisäisen toiminnan eli ajattelun kehittymiselle eli lap-
sen kyvylle käsitellä asioita itsenäisesti.  

Kielikylpyopetuksen problematiikka lisää tähän kokonaisuuteen lapselle vieraan kielen 
käytön opetuskielenä ja erityisesti kielen omaksumisen ja opiskeltavan aihepiirin sisällön 
ymmärtämisen samanaikaisuuden (ks. esimerkiksi Met 2001). Asetelma johtaa perusta-
vanlaatuisiin ongelmiin: Opitaanko kieli sisältöjen opiskelun sivussa vai toisin päin (vrt. 
Met 2001)? Millä kiellellä lapset prosessoivat sisältöjä? Miten tämä vaikuttaa oppimi-
seen ja sisältöjen ymmärtämiseen? Miten opettaja voi vaikuttaa prosessin kuluessa sisäl-
töjen omaksumiseen?  

Met (2001, 71) toteaa, että yhdysvalloissa monet kielikylpyopettajat ovat pitäneet itse-
ään ensisijaisesti oppiaineksen sisällön opettajina, mikä on hänen (emt.) mielestään 
osasyy oppilaiden heikkoon kielelliseen tuottamiseen. Toisaalta ruotsinkielen kielikylpy-
opetuksen prosessia kuvaavista tutkimuksista (ks. Kaskela-Nortamo 1995; Hovi 1995) 
sekä katalonialaisista kuvauksista (ks. Arnau 2001; Zamora & Maldonado 1995) painot-
tuu suunnitellun ja vuorovaikutuksellisen toiminnan mahdollisuus kielen välittämiseen ja 
tuottamisen helpottamiseen opetuksessa. Sisältöjen eli merkitysten oppimisen painotta-
minen on tutkimuksissa toissijaista. Osa artikkeleista käsittelee päiväkodin toimintoja, 
mutta tällöinkin sanan ja tilanteiden merkitysrakenteiden hahmottaminen tulisi olla yksi 
keskeisimmistä toiminnan tavoitteista. Opetuksen on oltava elävän ja merkityksellisen 
puhutun tai kirjoitetun kielen omaksumista (meaningfull and living written or spoken 
language) (Vygotsky 1978, 105 - 119).  

 Vieraan kielen omaksumisen ehtona on Vygotskyn (1977, 110) mukaan hyvä äidinkie-
len hallinta. Lapsi siirtää äidinkieliset merkitysrakenteet vieraaseen kieleen ja omaksuu 
uuden kielen. Lapsi omaksuu vieraan kielen äidinkielen välityksellä. Myös Met (2001, 
72) pitää lapsen hyvää äidinkielistä kykyä perustana hyvälle kielikylpykielen kehittymi-
selle. Kielikylpyopetuksessa toisen kielen oppimisen perusoletuksena on sen äidinkie-
lenomainen omaksuminen. Sajavaara (1999, 73) toteaakin, että yleisen käsityksen mu-
kaan lapsi oppii äidinkielensä lopullisen tason rakenteellisesti noin neljään ikävuoteen 
mennessä. Jos kielenoppimisen prosessin katsotaan kuitenkin liittyvän erilaisiin käytän-
nöllisiin vuorovaikutustilanteisiin, ensikielen oppimista pidetään elinikäisenä prosessina 
(Sajavaara 1999, 73). Kun toisen kielen omaksumisprosessi perustuu merkitykselliseen 
vuorovaikutukseen sosiaalisessa yhteisössä, voidaan sitä pitää äidinkielen omaksumista 
vastaavana tapahtumana (emt. 74). Met (2001, 71) pitää kielen muodollisten tekijöiden 
(syntax, grammar, native-like phraselogy) painottamista edellytyksenä sujuvalle kielen-
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käytölle sekä ymmärtämisen että tuottamisen alueella kielikylpyopetuksessa. Metiä (emt. 
80) siteeraten voidaan todeta, että: 

”Oral proficiency is closely linked with literacy. In turn, literacy is the primary tool 
for academic learning and the key to academic success. (Met 2001, 80.)” 

Maamme kielikylpyopetuksessa on seurattu samaa linjaa kielelle asetettujen vaatimusten 
suhteen (vrt. Hjelt 2001). Toisaalta Arnau (2002, 13) toteaa, ettei kielikylpyopetuksen 
kehittäminen kielen omaksumisen näkökulmasta onnistu, ilman ellei samalla huomioida 
myös oppiainekohtaisen pedagogiikan kehittämistä. Oppiakseen sujuvan kielen lapsen on 
saatava perehtyä aihekohtaiseen kieleen ja saada mahdollisuus sen monipuoliseen sovel-
tamiseen toiminnassa sekä ryhmässä, opettajan johdolla että itsenäisesti työskennellen 
(emt. 8 - 12). Vygotskyn (1977, 100) mielestä kieliopin opetuksella onkin käytännön kan-
nalta vain vähän hyötyä lapselle, mutta sen opetus on merkityksellistä lapsen ajattelun 
kehittymisen suhteen. Lapsi omaksuu tiedostamattomasti äidinkielensä kieliopin säännöt 
jo ennen kouluikää. Omaksuminen on tapahtunut strukturaalisesti, samoin kuin sanojen 
foneettisen kokoonpanon hallinta. Lapsi ei kykene muodostamaan erilaisia äänteitä tah-
donalaisesti, mutta tätä kielellisen kehityksen osaa voidaan kehittää kirjoittamisen ja kie-
liopin avulla. Oppimisen psykologisen perustan kehitys on yhteydessä opetuksen etene-
miseen. (Vygotsky 1977, 100 - 101.) 

Vygotskyn käsitys kielestä ja ajattelusta. Kognitiiviset kyvyt auttavat meitä käyttämään 
erilaisia symboleja (kielellisiä ja kuvallisia) ja ymmärtämään niiden avulla ympäristö-
ämme sekä toimimaan siinä. Symbolien käyttäminen antaa ihmisen kokemuksille jatku-
vuuden, muodon sekä merkityksen. Symbolit ovat ajattelun välineitä, joiden käyttö laa-
jentaa tietämystämme sekä kykyämme ymmärtää syy-seuraussuhteita.162 Kulttuuristen 
merkkien ja mallien perusta, myös edellä esitettyihin kolmeen teoriaan viitaten, on sosi-
aalinen ja ne toimivat ärsyke–reaktio-kytkennän välittävinä muuttujina. Merkkien käyt-
töönotto vaatii kuitenkin yksilön aktiivista toimintaa. (Vygotsky 1978, 39 - 40.) 

Vygotsky (1978, 19 - 30; 1997c, 60 - 62) puhuu välineiden (tool) ja symbolien (sym-
bol) merkityksestä lapsen kehityksessä. Näillä hän tarkoittaa kulttuurisesti ja historialli-
sesti yhteisölle muodostuneita keinoja sosiaalisen vuorovaikutuksen ja toiminnan helpot-
tamiseksi. Merkit tai mallit (sign) ovat toiminnan kohteena, esimerkiksi ongelmanratkai-
sun apuna olevia lisämääreitä, joiden havaitseminen ja ymmärtäminen tekevät yksilön 
toiminnasta luontevaa. Kyky havaita näitä toimintaa helpottavia lisämääreitä on lapsen 
psyykkisen kehityshistorian tulosta. (Vygotsky 1978, 35, 45 - 46.) Kieli yhdistyy tähän 
kokonaisuuteen sosiaalista kontaktia ja kommunikointia ohjaavana tekijänä (Vygotsky 
1997c, 61). 

Yksilö oppii muistamaan merkkien avulla (Vygotsky 1978, 51). Vygotsky (emt. 54 - 
55) toteaakin, että merkit (sign) ja välineet (tool) ovat erillisiä prosesseja lapsen kulturaa-
lisessa kehityksessä, vaikka niiden käytön välillä on yhteys (ks. kuvio 10). Niiden tehtä-
vänä on toimia toiminnan välittäjänä, joten ne voidaan asettaa välittynyt toiminta -
yläkäsitteen osaksi. Välineet ovat ulkoisesti (externally) ohjautuvia, kun taas merkit (mal-
lit) ovat sisäisesti (internally) ohjautuvia prosesseja. (emt.) Puhetta ja käytännön älyk-

                                                           
162 Symbolien ja ajattelun välinen suhde voi olla rationaalinen tai irrationaalinen. Irrationaalinen symbolien 
käyttö voidaan tulkita uutta luovaksi mielikuvituksen käytöksi. (Bandura 1997, 18 - 19.) 
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kyyttä so. välineellistä toimintaa ei saa erottaa erillisiksi prosesseiksi, vaikka ne esiinty-
vät erillisinä prosesseina lapsen kehityksen alkuvaiheessa (Vygotsky 1978, 24). 

Kuvio 10. Merkkien ja välineiden suhde välittyneeseen toimintaan (Vygotsky 1978, 54; 1997c, 
61 - 62) 

Hakkarainen (2002, 43 - 44) havainnollistaa aiemmin esitettyjen teorioiden (toiminnan 
yleistyminen ja kulttuurisen kehityksen laki) käytännöllistä olemusta sosiaalisessa väli-
neiden ja merkkien maailmassa. Vygotskyn kehitysteorian erittelyssä merkittäväksi muo-
dostuu psykologisen iän käsite sekä sosiaalisen tilanteen ristiriitaisuus (ks. Vygotsky 
1998a). Psykologinen ikä suhteessa sosiaaliseen tilanteeseen sisältää ristiriidan eli kehi-
tystehtävän, joka on ratkaistava vuorovaikutteisessa toiminnassa. Uudessa psykologisessa 
tilanteessa muodostuu uusi kehitystehtävä, joka vaatii uudenlaisten sosiaalisten suhteiden 
muodostamista, jotta olisi mahdollista päästä uuteen kehitykselliseen tilanteeseen. (Hak-
karainen 2002, 43 - 44.) Seuraavan vaiheen olemus perustuu edeltävään. Siirtymien nä-
kymätön kokonaisuus muodostaa yksilön persoonallisuutta muovaavan ykseyden. (Vy-
gotsky 1998a, 194.) Vauvan ja äidin välinen riippuvuussuhde alkaa saada, nälkää tai huo-
novointisuutta ilmaisevan itkun sijasta, vähitellen välittyneitä muotoja (esineiden käyttöä, 
eleitä, sanoja), jolloin kehityksen sosiaalinen tila muuttuu ”meistä” kahdeksi erilliseksi 
yksilöksi. Tämän myötä myös toiminta alkaa saada uusia piirteitä. Seuraavassa vaiheessa 
esineistä muodostuu yhä merkittävämpi kehitystä ohjaava elementti. Hakkaraisen (2002) 
mukaan lapsi ei näe aikuista esineiden takaa, muttei myöskään hallitse niiden kulttuurille 
ominaista käyttöä ilman aikuisen tukea. Kehityksen edetessä lasta alkaa esineiden sijaan 
kiinnostaa aikuisen maailma, joka konkretisoituu lapselle leikin välityksellä. Näin leikki 
on merkittävä todellisuuden omaksuminen muoto, jossa keskeisenä ohjaavana faktorina 
toimii nähdyn toiminnan mallintaminen. (Hakkarainen 2002, 43 - 44.)19 

Lapsi oppii puheen ja käytettävät käsitteet vuorovaikutuksessa ympäristön ja ihmisten 
kanssa (Vygotsky 1978, 84). Puheen ensisijainen tarkoitus on olla sosiaalisen vuorovai-
kutuksen väline. Toiminta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa synnyttää ihmisessä puheen 
tuottamisen tarpeen. (Vygotsky 1977, 6, 19 ja 55; 1978, 25 ja 28). Puheen kehittymisen 
myötä lapsi alkaa havainnoida ympäristöään kielen avulla (Vygotsky 1978, 32), jolloin 
hänelle kehittyy uusi suhde ympäristöön, mikä on lapsen älyllisen toiminnan kehittymi-
sen perusta. Vygotsky (1978, 25) toteaa:  

”This produces new relations with the environment in addition to the new organiza-
tion of behavior itself. The creation of these unique human forms of behavior later 
produce the intellect and become the basis of productive work: the specifically hu-
man form of the use of tools.” 

VÄLITTYNYT
TOIMINTA

VÄLINEET MERKIT 
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Puheella on keskeinen rooli yksilön psyykkisten toimintojen järjestelmässä (Vygotsky 
1978, 22 - 23). Sen kehittyminen johtaa lapsen kykyyn hallita havaintojaan ja keskittää 
huomionsa toiminnan kannalta relevantteihin tekijöihin eri tilanteissa. Lapsi alkaa luoda 
uusia merkityksiä nykyisille ja tuleville havainnoilleen, mikä vapauttaa lapsen suorasta 
ärsykkeen havaitsemisesta. Lapselle kehittyy muisti ja kyky tarkoituksenmukaiseen toi-
mintaan. On kuitenkin huomioitava, että kieli ei vaadi välttämättä ääntä. Ihminen pystyy 
kommunikoimaan myös eleiden ja liikkeiden avulla, ja viestimään siten tarpeensa toiselle 
osapuolelle. (Vygotsky 1977, 35 - 38.) Eli puhe on vain yksi symbolisen toiminnan muoto 
(Vygotsky 1978, 23 ). Tätä voidaan havainnoida Vygotskyn (1978, 32) tekemällä kokeel-
la, jossa kaksivuotias lapsi ilmaisi havaintonsa kuvasta ilman sanoja pantomiimin avulla. 
Vygotskyn (emt.) mukaan lapsen havainnot olivat kuvan kannalta oleellisia, eivätkä seka-
via, kuten Sternin aiemmin suullisesti suoritettu koe oli osoittanut. Kieli ulkoisena kyky-
nä ei kuvaa lapsen ajattelun tasoa mutta se on silti mukana lopullisessa tuotoksessa.20  

Opetuksessa kohdataan oppimaan oppimisen mekanismi, joka selittyy myös beha-
vioristisen kokemuskäsityksen avulla. Tematiikkaa tarkennetaan seuraavassa, Deweyn 
ajattelua käsittelevässä luvussa. Selviytyäkseen yksilölle uudesta sosiaalisesta tai kulttuu-
risesta tilanteesta lapsen ja yksilön yleensä on omaksuttava tietty, nimenomaisessa kon-
tekstissa toimiva toiminta- ja ajattelutapa. Kyse on joko täysin uuden omaksumisesta tai 
entisen sijoittamisesta uuteen kontekstiin. 

Lapsi puheen (kielen) tuottajana. Vygotskyn (1977, 153) mukaan alussa on teko, jota 
seuraa sana. Puhe heijastaa ongelmia, joita lapsi kohtaa toiminnassaan (Vygotsky 1978, 
20 - 28). Hän (1977, 153) pitääkin sanaa kehityksen päänä, teon huipentumana. Kielen ja 
ajattelun kehityksen välinen suhde on muuttuva. Se vaihtelee kehityksen eri aikoina sekä 
kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti. (Vygotsky 1977, 33.) Esimerkiksi ongelmanratkai-
sun myöhemmissä tilanteissa lapsen puhe siirtyy kohti tilanteen alkua. Puheen ja teon 
välinen suhde on muuttunut puheen suunnitelmalliseksi funktioksi. Puhe ohjaa ja suuntaa 
toimintoja. Toimintaympäristö olisi muodostettava vastaamaan lapsen odotuksia tulevas-
ta, jota hän reflektoi jo omaksuttujen kokemusten kautta. (Vygotsky 1978, 28 - 29.) Näin 
inter- ja intrapsykologiset funktiot ohjaavat lapsen toimintoja sekä ajattelun kehittymistä. 
Puhe on ongelmanratkaisutilanteessa yhtä tärkeä apuväline ja oleellinen osa kuin motori-
nen ja visuaalinen toiminta (Vygotsky 1978, 26; vrt. Deweyn 1914 näkemys fyysisen 
toiminnan merkityksestä ajattelun kehittäjänä sivulla 215 tässä tutkimuksessa). 

Vygotsky (1978, 27) muotoili hypoteesin, jossa egosentristä puhetta pidetään siirtymä-
vaiheena ulkoiselle (puhetta toisille) ja sisäiselle (ajattelu) puheelle. Yksilön ajattelun 
kehittyminen seuraa linjaa: sosiaalinen puhe – egosentrinen puhe – lopuksi sisäinen puhe 
(Vygotskyn 1977, 18 - 19).21 Egosentrinen ja sisäinen puhe kehittävät molemmat lapsen 
älyllisiä toimintoja. Myös niiden rakenne on samanlainen. Kouluikään tultaessa sisäisen 
puheen kehitys syrjäyttää kuitenkin egosentrisen puheen. (Vygotsky 1977, 132 - 138.) 
Sisäinen puhe ei edellä ulkoista, eikä ulkoinen puhe toista muistista sisäistä puhetta. Ul-
koinen puhe on ajatuksen objektivoimista, sen materialisoimista ja ajatuksen muuttamista 
sanoiksi. (emt. 131.) Vygotskyn (1977) muodostaman käsityksen mukaan voidaan todeta, 
että yksilön tarpeet tyydyttyvät adaptoitumalla realiteetin asettamiin ehtoihin. Lapsen 
egosentrinen puhe on suhteutettavissa toimintaan todellisessa maailmassa. Se on osa lap-
sen rationaalista toimintaa ja kehittää lapsen ajattelua yhä moniulotteisemmaksi. (Vygots-
ky 1977, 21 - 22.) Kouluikäisten lasten ongelmanratkaisu tapahtuu useimmiten äänettö-
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män eli sisäisen puheen avulla mutta on prosessina verrattavissa esikoululaisten (egosent-
riseen) ongelmanratkaisuprosessiin (Vygotsky 1977, 17 - 18).22 

Vygotsky (1977, 98 - 99) pohti tutkimussarjassaan myös sitä, miksi lapsen kirjoitettu 
kieli on puhuttua kehittymättömämpää. Keskeinen havainto oli se, että puheen ja kirjoi-
tustaidon kehittyminen ovat kaksi erillistä prosessia. Kirjoitettu kieli eroaa puheesta niin 
toiminnaltaan kuin rakenteeltaan. Kirjoitetun kielen minimaalinenkin kehittyminen vaatii 
lapselta korkeaa abstrahointikykyä. Kirjoitettu kieli on mielikuvien ja ajattelun kieltä 
ilman keskustelukumppania. Lapselta puuttuu yleensä tarve käyttää kirjoitettua kieltä. 
Lapsi ei koe kirjoitettua kieltä tärkeäksi tai hän ei ymmärrä, mihin hän sitä tarvitsee. Vy-
gotsky (emt.) huomauttaakin, että tarve tai halu johtaa pyyntöön, kysymys vastaukseen, 
hämmennys selittämiseen. Toisin sanoen suullinen puhe ja keskustelutilanteet itsessään 
luovat lapselle motiivin kielenkäyttöön. Puhuessaan lapsen ei tarvitse juurikaan tiedostaa 
tai eritellä tuottamaansa puhetta sekä olemaan tietoinen älyllisistä prosesseistaan. Kirjoi-
tetun kielen käytössä tietoinen toiminta on avainasemassa, sillä sen suhde sisäiseen pu-
heeseen on erilainen kuin suullisen puheen, sisäinen puhe on kirjoitetun kielen edellytys. 
Kirjoitettu kieli on myös täydellisempää ja eksplisiittisempää kuin puhuttu kieli. (Vygots-
ky 1977, 99 - 100.) 

Kuinka kielikylpyoppilaat toimivat opetus-oppimistilanteessa kielenkäytön näkökul-
masta? Björklundin (1996a, 94) kielikylpylasten leksikaalista luovuutta käsittelevässä 
tutkimuksessa ilmeni, että lapset muodostavat äidinkielisistä kielenrakenteista käsin uu-
sia, mutta virheellisiä, korvikesanoja: stock (tukki) – tukk, ankare (ankkuri) – ankur, 
Busshållplats (bussipysäkki) - pysäk, bysäk. (ks. myös Vesterbacka 1991a, 76 - 77). Toi-
saalta lapset yhdistivät Vesterbackan (emt.) tutkimuksessa holofraasit23 niiden konteksti-
seen yhteyteen ”En upp (opettaja) … och en ner (lapsi). (Lapsi sanoo ennen opettajaa 
ompelutyössä, jonka hän jo muistaa)” (emt. 75). Björklundin (1996a, 93 - 97) tutkimustu-
losten perusteella lapset (0. - 4. luokkalaiset) turvautuivat sananvalinnan ongelmissa ensi-
sijaisesti äidinkielisiin rakenteisiin. Piirre väheni etenkin kirjallisissa tuotoksissa lasten 
kielitaidon kehittymisen myötä. Lapsilla oli myös nonverbaalisiin strategioihin perustuvia 
toimintoja puuttuvan sanan korjaamiseksi. Puheessa nämä esiintyivät ilmeinä ja eleinä, ja 
kirjoitelmissa ”kirjoitettuna äänenä”. Lisäksi lapsilla oli kielikylpykieleen perustuvia sa-
nan tuottamisen strategioita, kuten ruotsinkielisten sanojen yksinkertaistaminen, yläkäsit-
teen tai synonyymin käyttö, tai jostain tietyn sanaluokan sanasta luotiin uudissana (finat – 
tehdä hieno). (emt.) Lauren (2000, 102 - 103 ja 106) pitää lasten suomen ja ruotsinkieli-
sen sanaston yhdistelemistä ja sekoittamista ymmärrettävänä prosessina kohti toisen kie-
len käytön ja rakenteen hallintaa äidinkielestä käsin. Tässä yhteydessä puhutaan koodin 
vaihdosta (code switching). Kielikylpypäiväkodin lapsilla kielen vaihtoa tapahtui Vester-
backan (1991a, 69 - 72) tekemän tutkimuksen perusteella, kun 1) lapsi halusi korostaa 
olevansa osa jotain ryhmää, 2) sana liittyi oppimistilanteeseen, 3) tietty asia tai ilmiö oli 
koettu päiväkodissa vain toisella kielellä, 4) kun lapsi tarvitsi toisen kielen sanaa mutta ei 
muistanut tätä ja 5) henkilöön (opettajaan) samaistetun kielen yhteydessä. Kielikylpyop-
pilaiden kielen kehityksen suhteen on kuitenkin muistettava, että useat tutkimukset ovat 
osoittaneet, etteivät lapset yllä kielitaidossa (puhuttu ja kirjoitettu) missään vaiheessa 
äidinkieliselle tasolle (Met 1998, 54 - 55).163 

                                                           
163 Se, mikä merkitys lasten kielen vaihdolla (”jag har ont i mahassa”) on käsiteltävien asioiden merkitysten 
ymmärtämisen suhteen, on mielestäni pedagogisesti kiinnostava kysymys. 
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9.4  John Dewey´n teoretisoinnit toiminnallisen ja kasvattavan 
opetuksen järjestämisen taustalla 

Bruhnin (1973, 21 - 22) mukaan 1900-luvun koulupedagogiikasta voidaan erottaa teo-
reettisesti kolme suuntausta: vapauspedagoginen (edustajia mm. Montessori sekä Ellen 
Key), sosiaalipedagoginen (edustajia mm. Dewey ja Foerster) sekä aktiivisuuspedagogi-
nen (edustajia mm. James, Dewey ja Kilpatrick). Pragmatistit (ks. käsitteestä Sutinen 
2001; Kivinen & Ristelä 2001; Niiniluoto 1984; 2002; Bruhn 1973, 7 - 52), kuten Dewey, 
pitävät oppimista adaptiivisena ja intentionaalisena toimintana, jonka keskeinen funktio 
on auttaa yksilöä sopeutumaan ja selviytymään olemassaolon kamppailussa (von Wright 
2002/1996). Dewey (1916) painotti itse yksilön osuutta yhteisön jäsenenä ja sen (yhtei-
sön) olemassaolon jatkamisessa. Deweyn (emt.) filosofiaa käsiteltäessä on huomioitava 
sen filosofis-teoreettinen prosessuaalisuus. Tästä prosessuaalisuudesta, joka alkaa elämän 
olemuksen arvioinnista, jatkuen koulutuksen olemukseen ja järjestämiseen, on nostetta-
vissa kohtia, jotka todentavat kasvun yhteiskunnallisen kulttuurisuuden sekä selittävät ja 
kuvaavat tasapainoisen yhteisöllisen ja yksilöllisen kasvun elementtejä. Käsitys elämän 
prosessuaalisuudesta lisää ymmärrystä yhteisön, kuin myös yksilön pyrkimyksille säilyt-
tää olemassaolonsa.24 

Toimintana Deweyn edustama, reformipedagogiikaksi164 nimetty koulukunta, pyrki 
ratkaisemaan silloisen modernin kaupungistuvan ja teollistuvan yhteiskunnan koulutuk-
sen toimimattomuuden problematiikkaa, kritisoimalla koulun toimintamuotojen sekä ope-
tussuunnitelman rakennetta. (Miettinen 1990, 35; Bruhn 1973, 7 - 52.) Deweyn esittämä 
koulukritiikki oli klassista koulukritiikkiä, jossa oppimista ja kulttuurin saavutusten 
omaksumista katsottiin tapahtuvan vain auktoriteettien kirjoittamien tekstien ulkoa oppi-
misen kautta (Miettinen 1990, 44). Miettisen (1990, 35 - 36) mukaan yhdysvaltalaisen 
yhteiskunnan teollistumisen, siirtolaisuuden sekä kaupungistumisen aiheuttamat ongel-
mat (perinteisen käsityötaidon katoaminen, siirtolaisuuden mukana tuomat kulttuurion-
gelmat ja sosiaaliset ongelmat) sekä koulujärjestelmän laajeneminen ja mukautuminen 
yhteiskunnan muutokseen tarjosivat mahdollisuuden reformipedagogiikan toteutumiselle 
menneen vuosisadan ensimmäisillä vuosikymmenillä. Nykyään, sata vuotta myöhemmin, 
kamppailemme maassamme enenevissä määrin samojen ongelmien parissa (Bruhn 1973; 
Miettinen 1990, 35; Hytönen 1999; vrt. Goodson 2001).25 

Deweyn lapsipsykologia perustui William Jamesin psykologialle (Bruhn 1973, 26 - 
27; Miettinen 1990, 37). Pystyäksemme ymmärtämään reformipedagogiikan perusteita, 
on Miettisen (1990, 43) mukaan pystyttävä analysoimaan Deweyn esittämää hypoteesia 
opetuksesta ja koulusta. Hän jatkaa toteamalla artikkelissaan (Miettinen 1999), että ko-
kemusta ja ajattelua sekä tietoa koskevat teoretisoinnit tulevat helposti ymmärretyiksi 
väärin, jos ne erotetaan Deweyn kypsän kauden filosofisista teoksista (1920 - 1938).26 
Deweyn Democracy and Education (1916) teoksen ajattelun perustana on yksilöllisen ja 
yhteisöllisen elämän ja kasvun käsittäminen prosessiksi, jolla on tavoite tai pyrkimys27 
mutta itse kasvulla ei ole huipentumaa. Se on ympärillämme, kulttuurissamme, sen mate-

                                                           
164 Reisner (1933) esittää kolme premissiä, joiden perusteella reformipedagogiikalle voidaan hakea jotain yh-
teistä aatehistoriaa: 1) Darwinin evoluutioteoria sekä William Jamesin biologinen psykologia, 2) radikaali yh-
teiskunnallinen humanismi sekä 3) John Deweyn Filosofia. (Miettinen 1990, 37.) 
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riaalisessa ja nonmateriaalisessa olemuksessa. Aikuisuus ei esimerkiksi ole kasvun näkö-
kulmasta erinomaisempaa tai voimallisempaa tietoisuutta kuin lapsuus. Aikuisen ja lap-
sen välinen suhde on vuorovaikutusta, jossa lapsi otetaan osaksi yhteisöä ja sen jatkumis-
ta. Lapsi on vain aluksi potentiaalinen tulevaisuuden yhteiskunnan jäsen. Teoksen keskei-
senä ideana on yhteisön olemassaolon ja kehittymisen pohdinta. Kulttuurisen varannon 
(tiedot, taidot, käsitykset, uskomukset) siirtäminen tapahtuu periyttämisen avulla. Tähän 
yhdistyvät kiinteästi kokemuksen, kommunikaation, sosiaalisen toiminnan, (toimin-
ta)tavan, tottumuksen, yksilöllisyyden ja toiminnan merkityksellisyyden muodostumisen 
käsitteet. (vrt. Aebli 1991, 35 - 36.)  

Tutkimuksen tässä luvussa muodostetaan kasvatuksellinen viitekehys165 koulun toi-
minnan taustalle. Skinnarin (1994, 88) sanat ”kasvatus on toimintaa”, johon kuuluvat 
tavoitteet ja menetelmät, tarjoavat perustaan kasvatuksellisen viitekehyksen laadinnalle. 
Kääntäen voimme todeta kasvun piilevän toiminnassa. Koulutuksen yhteydessä kasvun 
perusta on opetuksen suunnittelussa sekä järjestämistä koskevissa toiminnallisissa ratkai-
suissa, teoissa. Tämän jälkeen on oleellista pohtia menetelmäkysymystä, jossa menetel-
mien mielekkyys, motivoivuus ja kehittävyys asettuvat tarkemman analyysin alaisiksi.  

9.4.1  Elämän olemus ja jatkuvuus – Deweyn kokemuskäsitys 

Deweyn (1916) kasvatusfilosofinen esitys on aloitettava tarkastelemalla hänen näkemys-
tään elämän fyysisestä ja psyykkisestä olemuksesta. On huomioitava, ettei Dewey halun-
nut sitoa kasvua tietyn luonnonmuodon selviämiseen. Luonnon tavoitteena on – niin ih-
misten kuin muiden elävien olioidenkin kohdalla – elämän monimuotoisuuden ja kirja-
vuuden olemassaolon hyväksyminen (ks. kuvio 22; Dewey 1916, 60 - 61; Dewey 1988, 
170 - 171). Jokaisella yksilöllö on oma tehtävänsä ihmisryhmän muodostamassa koko-
naisuudessa, osa jota kukaan toinen ei voi täysin korvata. Olemme ainutlaatuisia mutta 
emme huonompia tai parempia kuin toinen. (Dewey 1988, 170 - 179.) Dewey (1916, 70) 
toteaa tästä yksilön ”ainutlaatuisesta ainutlaaduttomuudesta” seuraavasti28:  

” …jokaisella yksilöllä on tietty rajoittunut paikka ja toiminto, mikä edellyttää hä-
net olemaan täydentämässä muiden määritettyä paikka ja toiminnan olemusta, ai-
van kuten yksi elimellinen osa tai solu on erikoistunut olemaan esimerkiksi vain ja 
ainoastaan käsi, toinen silmä ja niin edelleen. Kaikki muodostavat yhdessä yhden 
yhteisen organismin. Niinpä yhden ihmisen voidaan olettaa olevan erikoistunut yh-
teisössään harjoittamaan erilaisia mekaanisia tehtäviä, yksi valtiomiehen tehtäviä, 
toinen koulutuksellisia ja niin edelleen.” (Dewey 1916, 70.) 

Se, kuinka Dewey sanoutuu Pikkaraisen (2000, 125) mielestä irti yltiöpäisestä yksilökes-
keisyydestä sekä ihmiselämän ainutlaatuisuuden korostamisesta, on Deweyn näkemyk-
sessään huomioima kuoleman merkitys. Elämä on armoton yksittäistä ihmiskohtaloa vas-
taan. Elollinen olento, elämä-sanan fyysisessä merkityksessä, pyrkii kuitenkin turvaa-
maan olemassaolonsa ja jatkuvuutensa hyödyntämällä ja kontrolloimalla ympäristön tar-
joamia energiavaroja. Elämä luonnossa on vuorovaikutuksellinen, toiminnallinen ja itse-
                                                           
165 Tätä asetelmaa kuvaa Uljensin (1997, 4) esittämä yleisen tason kuvaus opetuksen ja oppimisen välisestä 
teoreettisesta suhteesta. 
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uudistuva sekä muuntuva prosessi, jollaisena myös termi kontrolloida tulisi ymmärtää 
tässä yhteydessä. (Dewey 1916, 1-2.)166 On kuitenkin muistettava, että yksikään luonto-
kappale ei ole tasavertainen elämän uudistumisprosessin kanssa, eikä uudistuminen ole 
riippuvainen yksittäisten olennon olemassaolosta. Elämä hakee lajien kuoltua uusia, so-
peutuvaisempia ja monipuolisempia elämän muotoja. Uudet muodot perustavat kehityk-
sensä aiempien lajien fyysisten kokemusten muodostamalle perimälle. Dewey (1916, 2) 
toteaakin:  

”Kun jotkut lajit häviävät, niin tilalle muodostuu lajeja, jotka hyödyntävät parem-
min esteitä, joita vastaan edelliset lajit kamppailivat turhaan, säilyttääkseen ole-
massaolonsa. Elämän jatkuvuus merkitsee taukoamatonta ympäristön uudelleen 
adaptoitumista elävän organismin tarpeille. (Continuity of life means continual 
readaptation of the environment to the needs of living organisms.)” 

Se, että elämän jatkuminen ja elävien orgaanien kasvu määritellään sen alimmassa, fyysi-
sessä merkityksessä, ei ole riittävää kuvaamaan kasvun koko olemusta. Edellä esitetty 
fyysisen olemassaolon turvaamisen tematiikka auttaa kuitenkin ymmärtämään yhteisölli-
syyden ja ryhmän jatkumisen problematiikkaa. Kun Dewey (1916) puhuu elämästä yksi-
lön ja yhteisön välisenä, henkisenä toimintana, tarkoitetaan tällä yksilön koko sosiaalisen 
elämän ja kokemuksen historiaa, jossa huomioidaan yksilön psyykkistä olemusta ja luon-
netta merkittävästi muovailleet tapahtumat, henkilökohtaiset tavoitteet, toiveet, uskomuk-
set, ilot, surut, työt, muodostuneet asenteet jne. Deweyn mukaan kokemus-käsite voidaan 
suhteuttaa samaan viitekehykseen merkityksessään elämän kanssa (vrt. James 1904, 2). 
Tällöin voimme käyttää sanaa ”elämä” ilmaisemaan koko yksilön ja rotujen välistä ko-
kemuksen kenttää. (Dewey 1916, 2 - 3.)29  

Dewey painottaa näkemyksessään myös sitä, etteivät pelkkä fyysinen kasvu tai näen-
näistä hyvinvointia ylläpitävä toimeentulon hallinta ole yksistään riittäviä turvaamaan 
yhteisön uudistavaa elämää. ”Vaaditaan tietoista ponnistelua ja syvällistä vaivannäköä 
asioiden saavuttamiseksi (Dewey 1916, 3).” Deweyn käyttämä vaivan käsite on muodos-
tetusta ajatusrakennelmasta nouseva keskeinen kasvun olemusta selittävä käsite. Sen 
merkitys ilmenee kaikessa toimintatapoihimme vaikuttavissa tekijöissä (automatisointi, 
valmiiksi tehty jne.)30 Jos yhteisölle tyypillisistä toiminnoista ja niiden suorittamisesta 
viedään vaiva – konkreetti tekeminen tai henkinen tuottaminen – pois, taantuu yhteisö 
hiljalleen barbaarisuuden tasolle. Vaiva on edellytys yhteisöllisen elämän uudistumiselle. 
Vaiva on tekemisen prosessuaalisuuden kokemisessa sekä sen ymmärtämisessä niin tekni-
senä kuin kulttuurisena ilmiönä. Kouluopetuksessa sisältöjen valinnassa on pystyttävä 
tiedostamaan ja ymmärtämään materiaalisen kulttuurin syntyyn vaikuttaneet historialli-
set prosessit. Nykyinen, menneeseen aikaan perustuva toiminta tietyssä ympäristössä ja 
nyt tulevaisuuteenkin vaikuttavana, ohjaa ympäristössä toiminnan kautta muodostuvien 
kokemustemme luonnetta sekä sitä kautta ajattelumme kehittymistä. Kasvamme osaksi 
ympäristöä ja sen muodostaneen yhteisön kokemus- ja arvoperintöä. Vaiva ei ole val-
miiksi tehdyssä tai annetussa.  

                                                           
166 Dewey esittää tässä darwinilaisen näkemyksensä elämän jatkuvuudesta ja adaptoitumisesta luonnon sille 
asettamiin ehtoihin (vrt. Valsiner 2000, 31). Elämään liittyy oleellisena osana kuolema sekä samanaikaisesti 
luonnon pyrkimys ylläpitää ja uudistaa elämää. 
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Vaikka vaivan mahdollisena tuotteena muodostuu merkittävä yksilöllisen olemassa 
olon ja yhteisöllisyyden merkityksen kokemisen tunne, on huomioitava vaivan dualisti-
nen merkitys. Jos toiminnan kohteena oleva tapahtuma tai suoritus ei ole älyllisesti ohjau-
tunut, toisin sanoen sen toimintojen tai lopputuloksen merkitys ei ole selvä tekijälleen, 
muodostuu positiivisen vaivan henkistä kasvua lisäävä voima negatiiviseksi. Toiminnasta 
on muodostunut tekijälleen rasite, harmi. Toiminnan on oltava tietoista (ks. esimeriksi 
Dewey 1914; Dewey 1916, 35 - 36), jonka tavoittamista yhteisesti jaettu toiminta (con-
joint action) edesauttaa (Dewey 1916, 36 - 39). Toiminta, joka voi olla helppoa tai vaike-
aa, vaivatonta tai vaivaa vaativaa, ohjaa joka tapauksessa kokemuksiin, mikä puolestaan 
ohjaa suhtautumistapamme elämään sekä toimintaan ja käsitystemme muodostumista 
ympäröivistä prosesseista. 

Yksilöiden muodostamassa sosiaalisesti ohjautuvassa yhteisössä elämän rakennuspa-
likoiksi muodostuvat tavat, uskomukset, instituutiot, työ, huvi, saavutetut voitot ja kärsi-
tyt tappiot – koko yhteinen historia. Yhteisöllinen kokemusperusta on yksilön toiminnan 
perusta ja voimavara sekä kasvun mahdollinen tavoite. Kokemus voidaan määritellä tar-
koittamaan henkisen elämän energiaa, siinä missä vesi ja muut ravinteet ovat energiana 
fyysiselle olemassaololle. (Dewey 1916, 3.) Kokemusten uudistus- ja siirtämisprosessi 
ryhmän uusille jäsenille on perusta sosiaalisen ryhmän olemassa ololle ja jatkuvuudelle, 
ja lasten kasvatus (tietoinen tai tiedostamaton) on keino tämän prosessin ylläpitämisel-
le.167 

”Käytämme myös sanaa kokemus samassa merkityksessä. Ja tälle, yhtä hyvin kuin 
elämälle pelkässä fysiologisessa mielessä, luonnonlakina on jatkuvuus uudistumi-
sen avulla. Fysikaalisen olemassaolon uudistuminen tapahtuu, ihmisen kohdalla, 
uskomusten, ideoitten, toiveitten, ilojen, tuskan ja käytäntöjen uudelleen luomisena. 
Minkä tahansa kokemuksen jatkuvuus, sosiaalisen ryhmän uudistamana, on kiistä-
mätön tosiasia. Koulutus, laajassa merkityksessään, on eräs keino elämän sosiaali-
selle jatkuvuudelle. … ” (Dewey 1916, 2 - 3.) 

Dewey (1916, 3) käyttää kokemus-käsitettä edellä esitetyssä merkityksessä. Yhteisön 
kokemusperusta siirtyy ja karttuu yhteisöllisessä vuorovaikutuksessa – jatkuvan uudistu-
misprosessin tuotteena. Tämä tosiasia muodostaa ensimmäisen eron lapsuuden ja aikui-
suuden välille. Ryhmän ”kehittymättömien” jäsenten elämän ylläpitämiseksi ei riitä pelk-
kä fyysisen hyvinvoinnin turvaaminen. Lapset on perehdytettävä tarkoituksellisesti yhtei-
sölle ominaisille tavoille, aikomuksille sekä tietoon, henkiseen ja aineelliseen perintöön, 
jonka aikuiset jo omaavat. Ilman tätä periyttämisen prosessia yhteisö lakkaa olemasta: 

”Yksilöt ovat syntyneet yhteisöön paitsi tietämättöminä myös välinpitämättöminä 
sen tapoja ja uskomuksia kohtaan. Tämän vuoksi sosiaalisen ryhmän tavoitteista ja 
tavoista täytyy ehdottomasti muodostaa sellaisia, että uudet jäsenet tulevat tietoi-
siksi niiden merkityksestä sekä kiinnostuvat aktiivisesti niistä.” (Dewey 1916, 3.) 

Perehdyttävän ulottuvuutensa perusteella kasvatus on hoivaava ja sivistävä prosessi, jon-
ka toimivuuden edellytyksenä on myös kasvun olosuhteiden huomiointi (Dewey 1916, 
12).31 

                                                           
167 Yhteisöllisen kokemusperustan ajatus muodostaa perustan esimerkiksi narratiivisuuden idealle, kun ryh-
dymme pohtimaan niiden sisällön merkitystä kasvattavan koulutoiminnan substanssina. 
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Kokemusta pidetään Deweyn filosofian keskeisenä käsitteenä ja sen merkityksestä on 
esitetty erilaisia tulkintoja (ks. Miettinen 1999; Niiniluoto 1987, 51; 2002, 126; Rauste-
von Wright & von Wright 1994, 142; Pikkarainen 2000, 110). Dewey itse (1916, 54 - 58) 
määrittelee termin tapa (habit)168 kyvyksi toimia ja hyödyntää ympäröiviä luonnollisia 
olosuhteita välineenä lopputuloksen saavuttamiseksi. Se on kykyä kontrolloida ympäris-
töä toiminnan orgaanien kontrollin avulla ja tarvittaessa kyky muuttaa toimintaa suhtees-
sa tavoitteeseen. (emt.) 32 William James (1904, 2) ei myöskään pitänyt Deweyn koke-
mus-käsitettä yksiselitteisenä. Chicagon koulua käsittelevässä artikkelissaan hän (emt.) 
toteaa, että Deweyn kokemus liittyy kiinteästi yksilön ja ympäristön vuorovaikutteiselle 
suhteelle ja uudelleen konstruoitumisen prosessiin. James pohti seuraavalla tavalla De-
weyn kokemuksen olemusta: 

”En ole aivan varma siitä, ajatteleeko Dewey edellä monistisesti vai pluralistisesti 
tästä todellisuuden uudelleen muodostumisesta. Hän puhuu usein ’kokemuksesta’ 
yksikössä (ainutlaatuisena), ikään kuin se olisi yksi universaali prosessi ja nimitys, 
joka ei yhdistä monia yksittäisiä prosesseja. Mutta toisaalta kaikki hänen tekemän-
sä erityiset huomautukset viittaavat johonkin erityiseen ja tiettyyn prosessiin. Tä-
män vuoksi minä viittaisin tähän pluralistisella käsitteellä.” (James 1904, 2.) 

James (1904, 4) pitää Deweyn kokemus -käsitystä jatkuvasti laajenevana ja (pragmaatti-
seen) tiedonkäsitykseen liittyvänä terminä. Tietoa voidaan arvioida joko tosiasiana (fact) 
tai teoriana. Molemmat tiedon ulottuvuudet perustuvat kokemukselliseen materiaaliin, 
mutta niiden olemus on erilainen, mistä James (emt.) esittää seuraavan kuvauksen: 

”Mikä on totta tietylle aikakaudelle tai tietylle kysymykselle, on teoriaa toiselle 
ajanjaksolle tai kysymykselle. Se on ’totta’ silloin, kun totuuden tunne on meille va-
kaa; se on ’teoriaa’, kun me epäröimme. ’Totuus’ on siten jatkuvassa muotoutumi-
sen prosessissa, kuten kaikki muutkin asiat ja esineet. - - Totuus koostuu ominais-
piirteistä, jotka kytketään toisiinsa ’situaatiossa’. Se, milloin situaatiossa on mak-
simaalinen stabiliteetti, ja tilanne näyttää kaikkein tyydyttävimmiltä subjektin nä-
kökulmasta, se on todellisuutta subjektille.” 

Yksilöllisen kokemuksen arvostamisessa on vaarana, että opetuksessa painottuu ekspan-
siivinen kehitysideologia ja sitä kautta oppimisen tehostaminen ihmiseksi kasvattamisen 
sijasta, aivan kuten Rauste von Wright ja von Wright asian ilmaisevat (ks. nootti 31).33 
Koulutus tulisi käsittää, Dewyn (1916, 63) ajatteluun viitaten, jatkuvaksi kasvun proses-
siksi, valmistumiseksi johonkin, joka on jo meissä itsessämme. Perustamme kuitenkin 
koulun ajatuksen ulkoisesti asetetulle ”hyvän ihmisen” standardille. Arvioimme ihmistä 
hänen vahvojen ja heikkojen piirteidensä perusteella. Huomiokykymme keskittyy itse 
koulutukseen (siirtymisvaiheista selviytymiseen), kun sen pitäisi olla kasvattavien olo-
suhteiden muodostamisessa, jotka tukevat yksilön ainutlaatuisuutta suhteessa kokonai-
suuteen. Kun koulutuksellinen ajattelumme on tiettyjä standardoituja tarpeita palvelevaa 
toimintaa, epäonnistumme koulutuksen keskeisessä tehtävässä – tulevaisuuteen kasvat-
tamisessa.34 Tämän vuoksi kollektiivisen kokemusperustan eli elämän ja ympäristön, sekä 
tämän historiallisen prosessuaalisuuden, huomiointi olisi ensiarvoisen tärkeää koulun 
suunnittelu- ja opetustyössä. Dewey (1916, 65) toteaakin tästä, että: 

                                                           
168 Tapa on osa Deweyn kokemuskäsitettä, jonka vuoksi sanaa on käsitelty myös tässä yhteydessä. 
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”Jos ympäristö, niin koulussa kuin sen ulkopuolella, tarjoaa olosuhteet, jotka käyt-
tävät hyödykseen tarkoituksenmukaisesti lasten (immaturite) olemassa olevaa ka-
pasiteettia, niin tulevaisuus, joka kasvaa (grows out) nykyisyydestä, on otettu huo-
mioon kasvun olosuhteita järjestettäessä. - - Koska valmistamisen tarve jatkuvasti 
kehittyvää elämää varten on suuri, on välttämätöntä, että kaikki energia olisi keski-
tetty muodostamaan nykyiset kokemukset (lihavointi M. S.) niin rikkaiksi ja merkit-
täviksi lapsille kuin mahdollista. Kun nykyisyys yhdistyy huomaamattomasti tule-
vaisuuteen, tulevaisuus on otettu huomioon kasvatuksessa.”(emt. 65.) 

Kokemus on yhtä kuin se elinympäristö ja kulttuuri, missä toimimme ja mitä näemme 
ympärillämme. Oppiaineen rakenteen ja sisällön sijaan pitäisi puhua opettajan kyvystä 
hallita ympäröivä kulttuuri ja sen historiallinen kehitys sekä suhde yhteisölliseen toimin-
takokonaisuuteen. Kyse ei ole tällöin yksilön ainutlaatuisista ja henkilökohtaisista koke-
muksista, jota ilmiöiden omaksumisvaiheessa muodostettavat henkilökohtaiset käsitykset 
ovat. Kyky ajatella on eri asia kuin toimiminen ja kokeminen tietyssä ympäristössä. 
James (1904, 4) toteaakin, että yksilön olisi pystyttävä suhteuttamaan näkemyksensä169 
ympäristössä elävien toisten ihmisten käsitystä vastaavaksi. Ajatus viittaa sopeutumisen 
ideaan, joka on osa Deweyn kokemus-käsitteen sisältöä. Tällaisenaan – Jamesin (emt.) 
esittämänä näkemyksenä – kokemuksen suhde ihmiseen viittaa Perttulan (1999, 25 - 28) 
esittämään essentialistiseen ihmiskäsitykseen. Ajatuksen taustalla on kuitenkin syvälli-
sempi ja eksistentialistisempi näkemys ihmisestä sekä yksilöllisestä tavasta toimia ja aja-
tella (ks. Dewey 1916, 60 - 61). 

Kokemuksen toiminnallis-prosessuaalinen olemus. Deweyn kokemuksesta voidaan 
erottaa sen aktiivinen ja passiivinen taso, tiedostettu ja tiedostamaton ulottuvuus (kuvio 
20; vrt. Pikkarainen 2000, 115 - 117). Kokemus on sidoksissa kulttuurin käsitteeseen, sen 
näkyvään (artefaktit) ja näkymättömään (asenteet, arvot, tunteet jne.) olemukseen. Kult-
tuurin olemusta on kuitenkin vaikea määrittää selkeästi kokemuksen aktiiviseksi tai pas-
siiviseksi osaksi. Kokemus on Pikkaraisen (emt. 116) mukaan kaksisuuntainen tapahtu-
ma, jossa olemme osallisena ympäristön (passiivinen osapuoli) ja itsemme (aktiivinen 
osapuoli) välisessä vuorovaikutuksessa. Keskeisiksi käsitteiksi muodostuvat jatkuvuus, 
jota ohjaa tapa ja sen muodostuminen, sekä vuorovaikutus, jossa keskeisenä on tietyssä 
ympäristössä muotoutunut tilanteiden (situation) sarja. Pikkaraisen (emt.) esittämää ko-
kemuksen aktiivista ja passiivista olemusta kuvaavaa s - r-tyyppistä35 kuviota voidaan 
tarkentaa Deweyn (1916, 54 - 58) tavan (habit) käsitteellä (ks. myös Miettinen 1999, 32). 
Kokemuksen olemukseen liittyy myös Deweyn tottumisen käsite, joka on osa sopeutu-
mista. Esitetyn ratkaisun avulla kokemukselle muodostuu selkeä rakenne, jossa myös 
Kolbin esittämällä ratkaisulla170, elämystyyppisellä kokemuksella, on osansa. (Kuvio 
11.)36 

                                                           
169 James (1904) puhuu artikkelissaan tässä yhteydessä totuudesta. 
170 Miettinen (1999) haluaa erottaa Deweyn kokemuskäsityksen Kolbin esittämästä näkemyksestä. 
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K U L T T U U R I  
ympäristö, jonka olemuksessa on toiminnan ja ajat-

telun muotoutumien perusta 

 
 

KOKEMUSTYYPIT kokemus tottuminen tapa 

KOKEMUKSEN IL-
MENTYMÄ 

aktiivinen, välitön passiivinen, omaksuttu 

Edellyttää toimiakseen KOMMUNIKAATIOTA JA VUOROVAIKUTUSTA 

Kuvio 11. Kokemuksen olemus Deweyn (1916) näkemyksen mukaan (ks. myös Pikkarainen 
2000; Miettinen 1999) 

Deweyn (1916) esittämän (naturalistiseen näkemyksen perustuva) kokemus-käsitteen 
merkitys kuvaa kasvatuksen olemusta ja sen prosessuaalista luonnetta (ks. kuvio 12). Ai-
kuisten merkitys kokemusperustan siirtäjänä ja sen muovaajana siirrettävään muotoon on 
keskeinen yhteisön kokemusperustaa eli elämän jatkuvuutta ylläpitävä tekijä (Dewey 
1916, 4, 7 ja 49 - 50). Kasvattajan on samanaikaisesti tiedostettava, että kasvun perusta 
on lapsen kehittymättömyydessä ja hänelle annetussa mahdollisuudessa tehdä itse jotain 
(tietyissä kulttuurisesti määritetyissä puitteissa), ei valmiiksi tehdyssä (emt. 49 - 51).  

Kokemuksen periyttämisprosessi tapahtuu kommunikaation välityksellä siirtämällä 
vuorovaikutuksessa lapsille ryhmän tavan ajatella, tuntea ja tehdä asioita. Lapset eivät 
kykenisi tähän omaehtoisesti (vrt. Dewey 1916, 64 - 65) mutta ovat Deweyn mielestä 
periyttämisprosessin ansiosta ryhmän tulevaisuuden edustajia ja jatkajia. Jos periyttämi-
sen171 eteen ei tarvitse nähdä vaivaa tai lapset jätetään toimimaan ilman aikuisia ja heidän 
kokemusperustaansa, taantuu yhteisö, kuten jo edellä todettiin, Deweyn (emt. 4) mielestä 
barbaariselle tasolle. Näin Dewey (1916) määrittää aikuisen ja lapsen (kehittyneen ja ke-
hittymättömän – adults and immature memebers) välisen suhteen, joka on tärkeää ym-
märtää erityisesti lapsikeskeisyyttä painottavien opetusmuotojen kohdalla172. Oppilaskes-
keisten toimintamuotojen järjestämisessä ei voida siten sivuuttaa systemaattisen suunni-
telmallisuuden merkityksellistä (vrt. Miettinen 1993).  

                                                           
171 Periyttäminen on kaikkea ihmisten välistä toimintaa, jossa karkeasti sanoen välittyy kulttuurisesti joko hyvää 
tai pahaa. 
172 Tässä kohtaa voidaan tarkentaa luvun kahdeksan aluksi esitettyä kritiikkiä konstruktivistista ajattelua koh-
taan, jossa Puolimatkaan (2002, 44) viitaten persoonallisuuden kasvu on yksilöllinen prosessi. Näin kasvun ei 
oleteta tapahtuvan ennalta annettujen arvojen pohjalta, vaan yksilön on tarkoitus muodostaa arvoperustansa 
toisista riippumattomana. Ongelma on syvästi ontologinen, mutta voidaan kysyä, mitä arvoihin liittyvää meille 
on annettuna jo syntymästä alkaen.  
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Kuvio 12. Kokemuksen siirtyminen aikuiselta lapselle ja sen muodostuminen käsitykseksi ja 
osaksi ajattelua (kokemus a  kokemukseen a tottuminen  toimintatapa  kokemus b 

…) 

Kuvion 12 kehämäisyys kuvastaa yksilöllisyyttä suhteessa yhteisöön. Jokaisen yksilön 
toiminta tapahtuu sillä tasolla ja intensiteetillä suhteessa toisiin, joka hänelle on ominais-
ta. Dewey (1916) esittämä näkemys tähän liittyen on osuva: 

”Edellytys oppia elämästä itsestään ja tehdä elämän olosuhteet sellaisiksi, että 
kaikki oppisivat elämän prosessista, on hienoin koulutuksen kasvatuksellinen pro-
dukti. Kun luovumme yrityksestä määritellä kehittymättömyyttä jäykällä tavalla 
vertailemalla lasta aikuisten suorituksiin, olemme velvollisia luopumaan myös aja-
tuksesta, että tämä merkitsee haluttujen luonteen piirteiden puutetta. Luopumalla 
tästä ajatuksesta olemme myös varustettuja hylkäämään tapamme ajatella ohjeistus 
metodiksi, jolla lunastetaan tämä puute kaatamalla tietoa mielelliseen ja moraali-
seen reikään, joka odottaa täyttämistään. Koska elämä tarkoittaa kasvua, elävä yk-
silö elää yhtä todellisesti ja positiivisesti yhdellä tasolla kuin millä muulla tahansa, sa-
malla sisäisellä, todellisella täyteläisyydellä sekä samanlaisilla absoluuttisilla saavutuk-
silla (lihavointi M. S.)173. Tämän vuoksi koulutus tarkoittaa olosuhteiden hankintaa, 
jotka takaavat kasvun tai elämän sopivuuden, iästä riippumatta. Katsomme ensin 
hätäillen lapsen kehittymättömyyttä, pitäen sitä jonain, josta on päästävä eroon 
niin pian kuin mahdollista. Siten aikuinen, muodostamalla puutteen korjaavan kas-
vattavan metodin, muistelee mielipahassa lapsuutta ja nuoruutta, nähden sen me-

                                                           
173 Kun tässä tutkimuksessa puhutaan absoluuttisesta intensiteetistä, käsitteen perusidea on lähtöisin tästä sitee-
rauksesta 
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netettyjen mahdollisuuksien sekä hukattujen voimien kuvana. Tämä ironinen tilanne 
jatkuu kunnes on tunnistettu, että elämällä itsessään on sen oma luontainen omi-
naisuutensa, ja että koulutuksen tehtävä on tässä olemuksessa (is with that quality). 
(Dewey 1916, 60 - 61.)” 37 

Edellä esitetystä voidaan johtaa ajatus vallitsevan koulutuksen kehittämiseksi: Kasvattava 
opetus muodostuu prosessuaalisesta ja produktiivisesta kokonaisuudesta – yhteisestä 
merkityksestä, jossa jokaisella yksilöllä on oma ainutlaatuinen tarkoituksensa. Tämän 
olemuksellisuuden ainutlaatuisuuden sekä intensiteetin absoluuttisuuden ohjaamina jo-
kainen antaa oman panoksensa yhteiselle merkitykselle.38 Mielenkiintoiseksi Deweyn 
edellä esitetystä ajattelusta muodostuu tapojen, tunteiden ja ajattelun periytymisen kult-
tuurihistoriallinen ja kulttuurinen perusta. Oleelliseksi kysymykseksi muodostuu, miten 
elinympäristö vaikuttaa ja ohjaa yksilön toiminnan ja ajattelun muodostumista.39 

9.4.2  Ympäristö yksilön ja yhteisön toimintaa sekä ajattelua ohjaavana 
momenttina 

Sosiaalinen toimintaympäristö on tärkeä osa Deweyn (1916) kasvatusajattelua. Sosiaali-
sen ympäristön on ohjatava yksilön emotionaalisen ja älyllisen käyttäytymisen muotoja, 
herättäen tai voimistaen tiettyjä impulsseja, jotka johtavat tiettyihin seurauksiin (emt. 
19).40 Esimerkiksi musikaalinen ympäristö stimuloi Deweyn (1916) mielestä suhteellises-
ti enemmän lapsen musikaalista kykyä, hänen luontaisesta musikaalisesta kapasiteetistaan 
huolimatta. Toisenlaisessa elinympäristössä, toisilla ärsykkeillä samalla lapsella ilmenisi 
voimakkaammin toisenlaisia kykyjä tai toimintamuotoja. Myös ympäristön harmonisuus 
ja järjestys, hyvällä maulla valitut muodot ja värit ruokkivat silmää niin, että lapselle ke-
hittyy spontaani ja henkilökohtainen maku tämän suuntaisesti. Tämä usein tiedostamaton 
vaikutus koskettaa koko yksilön olemusta – kielen käyttöä, tapoja ja ajattelua. Pyrkimyk-
sestä vaikuttaa lasten ja nuorten käyttäytymiseen ei viime kädessä enää ole sanottavaa 
hyötyä, vaan ympäröivä henki ja atmosfääri ovat ratkaisevia tapojen lopullisessa muotoi-
lussa. (emt 19 - 23.)174 

Ympäristön rooli on ratkaiseva, kun pohditaan, miten yhteisön olemassaololle ja jat-
kumiselle merkittävät henkiset eli kulttuuriset elementit ovat siirrettävissä yksilöltä toi-
selle saavuttaakseen sosiaaliselle yhdistävälle toiminnalle merkittävän samanmielisyy-
den, yhteisen mielen. Dewey (1916, 13) näkee vastuksen selkeänä: ”…ympäristössä toi-
mimisen tarkoituksena on tuottaa tiettyjä reaktioita.” 

Tietyssä sosiaalisessa ympäristössä eläminen johtaa siihen, että yksilö oppii koodin, 
joka auttaa häntä saamaan ympäristönsä hyväksyntää. Lapsi omaksuu hiljalleen ympäris-
tön sosiaalisen mielen. (emt. 13 ja 16 - 17.)41 Näkemystä voidaan kritisoida pohtimalla 
sosiaalisen muotin ja yhdenmukaisuuden käsityksellä ja oman ajattelun estymisellä. Esi-
merkiksi Louhimaa (2002, 51) muistuttaa tietyntyyppisen ympäristökasvatuksen teorioi-
den kasvatusmääritelmien manipuloivasta olemuksesta. Dewey (1916, 13 - 14) puhuu 

                                                           
174 Koulu joutuu tavallisimmin kohtaamaan tässä yhden suurimmista kulttuurisista ongelmista. Lapsen kodin 
arvomaailma voi poiketa koulun keskiluokkaisesta maailmasta ja aiheuttaa lapselle sopeutumisvaikeuksia kou-
lun asettamiin vaatimuksiin. 
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kuitenkin samassa yhteydessä yksilön välittömän ympäristön olemuksesta ja merkitykses-
tä hänen toimintojensa muodostumiselle. Kyse on ympäristön ja toiminnan olemuksesta, 
mikä viittaa tietyn ympäristön jatkuvuuteen, johon toiminnalla pyritään. Ihminen pyrkii 
tietoisesti vaikuttamaan ympäristönsä olemukseen.42 Ne asiat, joiden kanssa ihminen on 
välittömästi tekemisissä, ja asiat joiden kanssa hän toimii, ovat hänen lähintä, ajattelua 
ja toimintaa muokkaavaa ympäristöään, ympäristöä, joka antaa ominaispiirteensä toi-
minnoille, onnistuipa tai ei henkilö tekemisissään. Rakennettu ympäristö, joko estää tai 
edistää elävän olennon jatkumista ympäristössään, jos tämä otetaan vastaan ilman aktii-
vista toimintaa suhteessa ympäristöön. Kulttuurisen elämän sekä oman olemassaolon 
jatkumoon pyrimme vaikuttamaan toiminnoillamme ja sosiaalisella elämällä. (emt. 13.) 

Ihmisen ns. primitiivisimmät reaktiot kehittyvät Deweyn (1916, 15) mukaan ehdollis-
tumalla. Ehdollistumisen idea johdetaan helposti behavioristiseen ajatteluun mutta sillä 
on myös vitaali, olemassa oleva käytäntö (vrt. nootti 32). Pidämme elämää usein lähes 
itsestään selvänä ja annettuna. Emme kyseenalaista käyttäytymistämme, mikäli sitä pide-
tään (itse ja muut ihmiset) hyväksyttävänä ympäristössä, jossa elämme. Dewey (emt.) 
muistuttaa kuitenkin175, että teoksensa kahden ensimmäisen luvun (sivujen 1 - 15) aikana 
hän on käsitellyt ulkoisen toiminnan muutosta suhteessa sosiaaliseen ympäristöön. Tätä ei 
niinkään voida kutsua kasvatukseksi vaan paremminkin harjoittamiseksi176, jonka tulok-
set ilmenevät yksilön ulkoisessa käyttäytymisessä, ei mentaalisen tai emotionaalisen mie-
len laadullisena muutoksena. Ongelma ilmenee erityisesti koulun toiminnassa, jonka ta-
voitteena on usein asioitten ulkoinen oppiminen. Toiminnalta puuttuu sen kokonaisvaltai-
suus sekä yhteys todelliseen sosiaaliseen kontekstiin. Opimme tietoja ja taitoja, emme 
kulttuuria sanan Deweyläisessä merkityksessä, jota tässä on tähän asti käsitelty. Dewey 
(emt. 15 - 16) kuvaa harjoittamisen ja kasvattavan toiminnan välistä eroa eläimen kanssa 
toimimisella: 

”… Ero (harjoittamisen ja kasvatuksen M. S.) saataisi löytyä tosiasiasta, että hevo-
nen ei todellakaan jaa sosiaalisessa käytössä, tilanteessa johon hänen toimintansa 
on asetettu. Joku toinen käyttää hevosta turvatakseen tuloksen, joka on hyödyllinen 
tekemällä se hyödylliseksi hevoselle tuottamalla toimintaa - annetaan ruokaa jne. 
Mutta hevonen, luultavasti, ei saa mitään uutta kiinnostavaa. Sen mielenkiinto jää 
ruokaan, ei tehtävään, jonka hän suorittaa. Hevonen ei ole jakajana jaetussa toi-
minnassa. Se, milloin hevosesta tulisi yhteistyökumppani, edellyttäisi, että sillä olisi 
käsitys ja halu yhdistävään toimintaan, sama intressi sen suorituksessa, joka olisi 
myös muilla. Hevonen jakaisi tuolloin yhteiset ideat ja emootiot.” (Dewey 1916, 15 
- 16.) 

Turvautuminen varmoihin, sosiaalisesti toimiviin ja itseä hyödyttäviin, tapoihin ja käy-
täntöihin ei ole inhimillistä ja sosiaalista toimintaa. Toiminta ei ole kasvattavaa, jos yksi-
lön emootiot perustuvat aiemmin koettuihin mielihyvän tai harmin tuntemuksiin. Toimin-
ta muotoutuu kasvattavaksi ja jaetuksi, kun yksilö toimii sosiaalisesti hyväksytyllä tavalla 
mutta samalla samat (hyväksytyt) ideat ja emootiot lähtevät hänestä itsestään, mikä toimii 
myös toisten innoittajana. (emt. 16.)43  

                                                           
175 Tässä yhteydessä on jälleen syytä painottaa Deweyn (1916) ajattelun prosessuaalista luonnetta. 
176 Tässä yhteydessä Dewey (1916, 13 - 16) puhuu sosiaalisesta ympäristöstä, jossa oleellista on se, että yksilön 
toiminnat ovat assosioituneet suhteessa toisten toimintaan. 
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Dewey (emt. 16 - 17) muotoilee edellä esitetyn pohjalta lain, jonka perusteella ympä-
ristön ja sosiaalisen merkitys yksilön toimintaan voidaan hahmottaa. Kasvattavan opetus-
tilanteen muodostamisen näkökulmasta ensimmäinen tehtävä on muodostaa konkreetteja 
ja näkyviä toimintatapojen omaksumista edistäviä olosuhteita. Tosin esimerkiksi opetta-
jan on tiedostettava tapojen kulttuurinen perusta ja olemus pystyäkseen tähän, sillä pelkkä 
oppimiseen tähtäävien olosuhteiden luominen ei ole riittävää. Toinen askel on saada yksi-
lö tuntemaan onnistuminen ja epäonnistuminen, tiedostamaan toimintansa todellinen tu-
los suhteessa haluttuun. Vain näin yksilöstä saadaan kokemusten jakaja yhteiseen yhdis-
tävään toimintaan. Kun lapsi on omaksunut yhteisön emotionaalisen asenteen suhteessa 
toimintaan, hän alkaa omaksua yhteistä arvo- ja käsitysmaailmaa. Lapselle avautuu reitti 
yhteiseen, kulttuuriseen tietopääomaan, koska juuri tuo tieto on osa hänen tavanomaisia 
pyrkimyksiään. (vrt. Dewey 1914; 1899, 122.) Opettajan tehtävä on saada lapsi tietoisek-
si omista sisäisistä voimavaroistaan so. taipumuksistaan (Dewey 1899, 49 - 50). Käytän-
nössä tietoisuuden kehittäminen tapahtuu ihmisten välisessä vuorovaikutustilanteessa. 
Deweyn näkemys kasvattajan mahdollisuuksista lapsen ajattelun ja toiminnan ohjaami-
seksi muodostaa tälle idealle mielenkiintoisen teoreettisen perustan, jota seuraavaksi käsi-
tellään. 

Suuntaaminen, kontrolli ja ohjaaminen kasvatuksellisina välineinä. Dewey (1916, 28) 
nimeää kasvatuksen praktisiksi yleisfunktioiksi suuntaamisen (direction), kontrollin 
(control) sekä ohjaamisen (guidance). Käsitteet muodostavat teoreettisen perustan oppi-
misympäristön (vrt. fyysiset olosuhteet edellä) ja luokan toimintojen muodostamiselle 
sekä vuorovaikutukselliselle toiminnalle tässä kontekstissa. Ohjaaminen viittaa auttami-
sen ideaan yhteistyössä. Yksilön luontaisia kykyjä ohjataan haluttuun suuntaan. Kontrolli 
tarkoittaa reflektoitumatonta toimintaa, jossa yksilö on täysin toisen ohjeiden varassa. 
Suuntaaminen (vrt. Rauste-von-Wright & von Wright 1994, 87) on neutraalimpi termi. 
Toimintaa suunnataan lasten luontaisten taipumusten ja kykyjen suuntaisesti, ilman pyr-
kimystä niiden tahalliseen hajottamiseen. Suuntaaminen rakentuu ohjaamisesta ja kont-
rollista (ks. kuvio 13). Se on toisaalta ohjaavaa auttamista ja toisaalta toiminnan ja mielen 
säätämistä ja hallintaa. Kontrolloimiselle on puolestaan tyypillistä pyrkimys alistaa yksi-
lön luontaiset taipumukset julkisen päämäärän hyväksi. Yksilöllisyyden tai yksilöllisten 
taipumisten huomiointia ei Deweyn (emt.) mielestä saa käsittää egoistisiksi, jolloin toi-
minta olisi epäsosiaalista (ks. Dewey 1957, 13 - 14). Yleensä tilanne on tällainen, kun 
aikuinen itse toimii egoistisesti (Dewey 1916, 52).  

Kuvio 13. Kontrolloiminen ja ohjaaminen toiminnan suuntaamisen elementteinä 

OhjaaminenKontrolloiminen 

Suuntaaminen 
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Toiminnan suuntaamisessa on huomioitava, ettei elämää ja lapsuutta saa käsittää idealisti-
seksi mielihalujen ja jatkuvaksi toinen toistaan voimallisempien kokemusten toteuttami-
sen kentäksi. Kasvattajan on osattava kääntää lapsen luontaiset taipumukset kehityksen 
perustaksi ja eroteltava niistä kasvun kannalta haitalliset ja vastaavasti hyödylliset tekijät 
erilleen177. (Deweyn 1916, 61 - 62.) Kontrolli viittaa vain voimien suuntaamisen voimak-
kaaseen muotoon, jolloin se sisältää itse omaksutut säännöt tai toimintamallit lähes sa-
malla tavalla kuin ne olisi hankittu toisten johtamassa toiminnassa. (emt. 28 - 29.) De-
weyn (emt. 29) mielestä kaikki ärsykkeet suuntaavat toimintaa sen kohteeseen, joten 
kaikki suuntaaminen ja kontrolloiminen ovat toiminnan ohjaamista kohti päämäärää:  

” Näistä kolmesta sanasta, suuntaaminen, kontrolli, ja ohjaaminen, viimeisin välit-
tää parhaiten auttamisen idean yhteistyössä, jossa yksilön luontaisia kykyjä ohja-
taan. Kontrolli välittää mieluummin käsityksen energioiden käyttöönotosta, kun 
kohdataan ei-toivottua toimintaa – vastustusta – yksilön käyttäytymisessä. Suun-
taaminen on neutraalimpi termi ja viittaa tosiasiaan, että ohjattavien aktiivisia 
pyrkimyksiä pyritään johtamaan tietoisesti ja tavoitteellisesti. Suuntaaminen ilmen-
tää perustoimintaa, jolla on taipumus muodostua yhdessä ääripäässä ohjaavaksi 
apulaiseksi ja toisessa säätäjäksi tai hallitsijaksi (mielen ja toiminnan suhteen). 
Mutta molemmissa tapauksissa tätä on vältettävä yhdistämästä kontrolli-termin 
merkitykseen.” (Dewey 1916, 28.) 

Ajoittain yksilöt haluavat kuitenkin toimia omien taipumustensa mukaisesti, ajoittain he 
ovat kiinnostuneita yhteisöllisestä toiminnasta. Koska sosiaalinen toiminta ei voi olla 
yksilöllisten mielihalujen toteuttamista toisten kustannuksella tai toista alistamalla, ja 
koska moderni yhteiskunta on rakentunut kehittyäkseen ja säilyäkseen sosiaalisen toi-
minnan varaan, ovat sekä yksilöllisyys että sosiaalisuus toisistaan riippuvaisia prosesseja. 
Yksilöiden omat kiinnostuksen kohteet ovat voimavara ja perusta toiminnalle sekä yhteis-
toiminnallisuudelle ja yhteisön muodostumiselle. Yksilön luontaiset taipumukset pyritään 
kuitenkin alistamaan usein julkisen päämäärän hyväksi kontrolloimisen avulla. Menetel-
mä on hallinnut erityisesti koulutuksellista ajattelua ja käytäntöjä. Koska yksilön luontai-
set taipumukset ovat erisuuntaisia ympäristön odotusten suhteen, muodostuu kontrollille 
pakottamisen merkitys. Yksilöt ovat kuitenkin luonnostaan kiinnostuneita toisten tekemi-
sen prosesseista ja pyrkivät ottamaan osaa jaettuun ja yhteistoiminnalliseen tekemiseen. 
Ilman tätä yhteisön (community) muodostuminen ja olemassaolon jatkuminen olisi mah-
dotonta. On huomioitava, ettemme tee mitään – valitse esimerkiksi ammattia – ilman, 
ettemme uskoisi sen tuottavan itsellemme jotain henkistä tai aineellista lisää tai pysty-
vämme hankkivan sen avulla joitain henkilökohtaisia etuja. Näin kontrolli tarkoittaa vain 
korostunutta voimien suuntaamisen muotoa, kattaen sääntöjen hankkimisen niin yksilölli-
sen yrittämisen kuin toisten ohjaamisen kautta. (Dewey 1916, 28 - 29.) On huomioitava, 
että: 

”Yleisesti, jokainen ärsyke suuntaa toimintaa. Ärsyke ei ainoastaan kiihdytä tai är-
sytä sitä esille vaan suuntaa sen suoraan kohteeseen. Mutta toisaalta, reaktio ei ole 
vain toiminnan uusinto tai protesti, kuten se olisi, jos se ilmenemistä olisi häiritty 

                                                           
177 Tällaisiksi tekijöiksi, yksilön kasvun näkökulmasta, Dewey (1916, 56 - 59) katsoo lähinnä rutinoituneet 
toiminnot, jotka hallitsevat yksilön toimintaa ja ajattelua sen sijaan, että yksilö kykenisi hallitsemaan tapojaan. 
Tapojen orjuuttamana yksilön käyttäytyminen ei ole älyllisesti ohjautunutta. 
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vaan se on, kuten sana viittaa, vastaus. Se kohtaa ärsykkeen ja vastaa siihen. Käy-
tännössä tapahtuu ärsykkeen ja vastauksen adaptoituminen. Valo on ärsyke silmäl-
le. Silmän tehtävä on havaita valoisuus. Jos silmät ovat auki, ja on valoa, näkemi-
nen onnistuu. Ärsyke on vain orgaanin oikean toiminnan toteutumisen tila, ei ulko-
puolinen häiriö. Siten tietyssä laajuudessa kaikki suuntaaminen tai kontrolli on 
toiminnan ohjaamista kohti sen omaa päämäärää; se on tukemista tekemisessä ai-
nakin siinä asiassa, mitä jotkut orgaanit ovat taipuvaisia tekemään” (Dewey 1916, 
29.) 

Suuntaamisen teoriaa kehittämällä voidaan täydentää aiemmin esitettyä kuviota (ks. ku-
vio 9), jossa Vygotsky näkemys tietoisuuden muodostumisesta intra- ja interpsykologise-
na toimintona yhdistetään Deweyn (1916) nyt esittämään suuntaamisen problematiik-
kaan. Tämä selventää sen, mitä tapahtuu subjektin ja objektin välillä sosiaalisena toimin-
tona, kun mieli on yhdistyneenä tilanteeseen (vrt. Dewey 1916, 42). (Ks. Kuvio 14.) 

Kuvio 14. Subjektin ja objektin välinen relaatio yksilön tietoisuuden kehittymisessä sosiaali-
sen tilanteen suuntaamana 
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virikkeistä (esinemaailma). Sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö sekä henkilökohtaiset 
intressit virittävät lapsen toimintaan. Koulutoiminnan laatua arvioitaessa on huomioitava 
ympäristön ja sosiaalisen tilanteen tarjoamat mahdollisuudet suhteessa lapsen älylliseen 
kapasiteettiin, aiempiin käsityksiin sekä oppimistilanteessa annettuihin mahdollisuuksiin 
toimia ja osallistua toimintaan. Kokonaisuutta tarkastellessa voidaan puhua luokan sosi-
aalisen toiminnan asteesta. Toimiessaan tai toiminnan päätyttyä yksilö tarkistaa178, onko 
reaktio ympäristön ja sosiaalisen asettamisen odotusten mukainen ja tarvittaessa muuttaa 
toimintaansa odotusten suuntaisesti. Vastaavasti, jos mieli ei ole sitoutunut sosiaalisen, 
tarkistaa yksilö tekonsa seurauksen suhteessa yksilöllisiin sen hetkisiin tarkoitusperiin eli 

                                                           
178 Tarkistaa sanana on melko mekanistinen. Esitetyn idean taustalla on kuitenkin ajatus tietoisuudesta, sen 
olemassaolon hyväksymisestä (ks. luku 6.2 tässä tutkimuksessa). Oletuksen mukaan yksilö on kykenevä toimi-
maan tietoisesti suhteessa ympäristöön ja toisiin ihmisiin sekä heidän toimintaansa. 
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itse asettamaansa tavoitteeseen. Sosiaalisesti suuntaavana tekijänä voi toimia aikuisen tai 
vertaisten antama verbaalinen tai nonverbaalinen viesti tai malli. Ympäristö puolestaan 
voi olla mikä tahansa kulttuurinen elementti. Koulussa opettajan antama oppimisympäris-
tön ohjeistus, oppi- tai tietokirja tai demonstraatio on ympäristö, jonka mukaan oppilas 
suuntaa tekonsa kohti toivottua lopputulosta. Myös lapsen mielenmaailma suhteessa ym-
päristöön, esimerkiksi esteettisenä, ohjaa teon muodostumista kohti lopputulosta ja siten 
nimenomaisen teon merkitystä suhteessa lapsen käsityksen muodostumiseen. Tätä viite-
kehystä vasten äärikonstruktivistinen ajattelu ei ole relevantti. Kasvattajan on tiedostetta-
va tekonsa kulttuurinen merkitys, joka tulee yksilön ulkopuolelta. Jos näin ei ole, koh-
taamme sopeutumattomuuden. 

Tavan muodostuminen sosiaalisessa toiminnassa. Tavan (toiminta- ja ajattelutavan) 
muodostuminen liittyy kiinteästi edellä esitettyihin asioihin. Lasten ja nuorten ohjaami-
nen tai mukaan ottaminen sosiaalisiin toimintoihin epäsuoran osallistumisen tai koulutuk-
sen avulla on ainoa keino kasvattaa heitä osalliseksi elinkulttuuria – ryhmän käytäntöjä, 
toimintoja ja uskomuksia. Ryhmän jäsenet oppivat tämän myötä arvoja eli tunnistamaan, 
mikä on ryhmän olemassaololle haitallista, outoa tai vierasta, tai puolestaan kehittävää ja 
ylläpitävää. Tiedostettujen ja tiedostamattomien toimintojen avulla yhteisö muuntaa kult-
tuurilleen vieraat yksilöt ideoittensa ja voimavarojensa kannattajiksi. Tavat ovat Deweyn 
(1916) mielestä pienikokoisia moraaleja. Syvälliset asenteet ja standardit kehittyvät tilan-
teissa, joissa olemme jatkuvasti osallisina – elämme tässä tilanteessa. Emme yleensä ky-
seenalaista tässä omaksumiamme arvoja, emmekä tunnista tietoisuuttamme, joka arvioi 
asioiden kannattavuutta tai haitallisuutta itseemme ja ympäristöömme. Nämä toimintata-
vat ovat reflektiivisyystasomme alapuolella ja juuri niitä tapoja, jotka olemme omaksu-
neet jatkuvassa jaetussa toiminnassa toisten kanssa. (emt. 20 - 23.) Olemmekin herkkiä 
pitämään käsityksiämme ja tapojamme erinomaisina suhteessa vieraitten kulttuurien ta-
poihin. (emt. 12 ja 20.) Dewey toteaa tästä, että: 

”Mutta selitys on, että heidän elämäntapansa ei kiinnittänyt huomiota sellaisiin 
asioihin, mutta piti heidän mielensä lujasti kiinni toisissa asioissa eli niissä, jotka 
olivat merkityksellisiä heidän elämän jatkuvuudelle. Juuri kuten aistit vaativat ha-
vaittavia objekteja stimuloituakseen, myös meidän huomiokykymme, muistin ja mie-
likuvituksen voimat eivät toimi spontaanisti, mutta käynnistyvät nykyisten sosiaalis-
ten toimintakokonaisuuksien (occupations) asettamisen vaatimusten mukaan.” 
(Dewey 1916, 20.)179 

Tietyn toiminnan alistaminen osaksi luontevaa käyttäytymistä – tavan muodostumista – 
vaatii epätarkoituksenmukaisten ja häiritsevien toimintojen eliminointia, oikeiden energi-
oiden käyttöönottoa, fokusointia ja säätämistä – suuntaamista. Kaikkien tarkoituksellisten 
pyrkimysten joukosta on valittava ne tekijät, joiden keskeinen energia vastaa keskeistä 
tarvetta. Tätä voidaan havainnollistaa pyöräilyä opettelevan ja sitä jo osaavan henkilön 
toiminnoilla. Toiminnan kontrolloimisen automatisoituessa vaadittava akti ei vain kohtaa 
sen välitöntä ärsykettä vaan auttaa seuraavan toiminnan ilmenemistä. Suuntaaminen on 
siten sekä samanaikaista ja peräkkäistä. Toiminnan fokusointi ja järjestäminen ovat siten 
suuntaamisen kaksi aspektia. Toinen on temporaalinen, toinen spatiaalinen. Ajallisuus 

                                                           
179 Näin aiemmin esitetty William Jamesin (1904) pragmaattisesta tiedon ja totuuden suhteellisuudesta elää 
myös Deweyn ajattelussa.  
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varmistaa merkinnän, spatiaalisuus ylläpitää tasapainoa, jota vaaditaan tulevissa toimin-
noissa. Käytännössä näiden prosessien erottaminen on kuitenkin Deweyn (emt. 30) mie-
lestä mahdotonta, mutta hän ehdottaa, että toimintojen tulisi olla keskitettyjä tietyllä het-
kellä, niin kuin valmistauduttaisiin seuraavaan vaiheeseen (Activity must be centered at a 
given time in such a way as to prepare for what comes next180). (emt.) Von Wright 
(2002/1996) toteaa, että ihmisellä on luontainen pyrkimys selittää ympäristön ilmiöitä 
lineaaristen syy–seuraus-suhteiden avulla. Tämä ymmärtämiseen pyrkiminen auttaa toi-
minnan automatisointia ja tarkkaavaisuuden kehittymistä (ks. myös Rauste-von Wright & 
von Wright 1994, 28 - 30 ja 77 - 80; Järvilehto 1998b). 

Suuntaamisen tematiikan tarkastelusta (ks. edellinen luku 9.4.2.1) paljastuu kaksi joh-
topäätöstä (Dewey 1916, 30 - 31). Ensinnäkin puhtaasti ulkoinen suuntaaminen on mah-
dotonta. Ympäristön mahdollisuus rajoittuu vain ärsykkeen ja sen kutsuman reaktion ta-
solle. Heräävien vastineiden perusta on yksilön luontaisissa taipumuksissa. Aikuisten 
toiminta – tavat ja säännöt – aiheuttaa vain ärsykkeen, johon lapsi vastaa taipumustensa 
perusteella. Näin toisena sääntönä on, että kaikki suuntaaminen on vain uudelleen suun-
taamista. Olemassa olevat toiminnot vaihtuvat uusille, vastaanottajan energiaa vastaaville 
raiteille. Suuntaaminen vaatii Deweyn (1916, 30) mukaan aina toiminnan säätöä ja fo-
kusointia, jonka pyrkimyksenä on tarkentaa toiminta tarkoituksenmukaiseksi ja myö-
hemmin automaattiseksi. Suuntaaminen epäonnistuu juuri silloin, kun emme ole tietoisia 
vastaanottajan olemassa olevista energioista eli käsitys- ja kokemusmaailmasta. Näin 
esimerkiksi kontrolloimalla toisten toimintoja voimme saada aikaan välittömästi ilmene-
vän, toivotun vaikutuksen käyttäytymisessä, mutta tämä ei palvele yksilön myöhempien 
toimintojen balanssia. Uhka voi estää henkilöä toimimasta luontaisten taipumustensa pe-
rusteella ja johtaa hiljalleen toiminnan välttelemiseen. Lisäksi hän (emt. 39 - 40) toteaa, 
että kontrolli on välineellinen ilmiö ja perusluonteeltaan älyllisesti toimiva ilmiö, ei per-
soonallisella tasolla tapahtuva. Ajattelu on siten väline ymmärtää esinemaailman käyttö-
tarkoitus sosiaalisessa tilanteessa, jolloin ajattelusta muodostuu sosiaalisen kontrollin 
väline.  

Deweyn (1916, 38) mukaan fyysiset olosuhteet eivät sinänsä vaikuta ihmisen ajatte-
luun vaan ajattelu kehittyy välineellisessä ja vuorovaikutuksellisessa prosessissa. Hän 
(1916, 31) pitääkin toisen ihmisen tapojen sekä säännönmukaisen käyttäytymisen kont-
rolloimisen riskinä, mikä johtaa siihen, että yksilö alkaa inhota tai jopa pelätä toiminnan 
toteuttamista (vrt. Novak & Gowin 1995, 1). Opettajien on tiedostettava ohjattavien sek-
venssisen kehityksen rakenne ja merkitys. Älyllisesti ohjatun181 toiminnan perusta on 
oman toiminnan tiedostamisessa siinä, mitä ohjattava ei vielä tiedosta. Kuitenkin myös 
kasvatettavan toiminnan on oltava tiedostettua ja merkityksellistä, niin että voidaan pu-
hua opetuksesta. Muussa tapauksessa kyse on vain harjoittamisesta. (Dewey 1916, 31 - 
35 ja 56 - 59; ks. alaviite 177.) Yksilölle on myös annettava mahdollisuus kokeilla, jol-
loin mahdollistetaan älyllisen toiminnan muotoutuminen seuraavan kerran vastaavassa 
tilanteessa (Dewey 1916, 33). Tämä asettaa opettajan kasvatustietoisuuden sekä opetuk-
sen keskeisten muuttujien tiedostamisen merkitykselliseen asemaan. Opettajan on ym-
märrettävä, mikä on kulttuuri-käsitteen merkitys eri ulottuvuuksissaan, ja mitä vaatimuk-

                                                           
180 Tämä idea on mielestäni yhteneväinen Vygotskyn lähikehityksen vyöhykkeen idean kanssa. 
181 Älyllinen ohjautuvuus viittaa mielestäni käsitteenä kykyyn ajatella itsenäisesti – oman ajattelun kehittymi-
seen ja tämä yksilöllisen kehitysprosessin ymmärtämiseen kasvattajan näkökulmasta. 
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sia tämä asettaa opetuksen järjestämiselle, suunnitellulle ja sitä kautta lapsen tietoisuuden 
kasvun ja kehittymisen tukemiselle.  

9.4.3  Sosiaalinen toiminta ja kommunikaatio 

Koulutoiminnan näkökulmasta Deweyn ajattelusta merkittäväksi muodostuu käsitys sosi-
aalisen toiminnan luonteesta ja kommunikaation – sanojen sisällön – merkityksestä yksi-
lön kasvun tukemisessa. Kommunikaatio liittyy fyysisen ympäristön, toiminnan, ajattelun 
sekä yhteisöllisen elämän jatkamisen teoreettisiin merkityksiin, vaikka käsitteitä tarkas-
tellaan erillisinä. 

Yhteisön toimintojen ja yhteiskuntarakenteen monimuotoistuessa kulttuurin periyttä-
misprosessi ei onnistu pelkästään suoran toiminnan välityksellä182 (Dewey 1916, 8 - 9). 
Vain tietoisen kasvatuksen avulla voidaan kaventaa sukupolvien välistä kokemuksellista 
eroa. Jos sosiaalisen yhteisön jäsenet kokevat elävänsä jatkumossa, he todennäköisesti 
kouluttavat yhteisönsä nuorimmat, kokemattomimmat jäsenet lojaaleiksi kulttuurilleen183. 
Lasten ja nuorten sosiaalistaminen voi perustua sosiaalisen tarpeen sijaan myös aikuisen 
henkilökohtaiseen kiinnostukseen, mutta modernissa yhteiskunnassa tästä on kuitenkin 
muodostunut joillekin välttämätön työ. (Dewey 1916, 3 - 4.)44 Käytännössä kokemusten 
välittäminen tapahtuu kommunikaation, tapojen, tekemisen, ajattelun ja tuntemisen väli-
tyksellä. Ilman ihanteiden, toiveiden, vaatimusten sekä mielipiteiden kommunikointia 
yhteisöön, sosiaalista elämä ei enää olisi. Yhteisön kokemusperustan siirtäminen onkin 
verrattavissa biologisen elämän jatkumiseen. (emt.) 

Kommunikaation avulla yhteisön jäsenet saadaan osallistumaan jaettuun ymmärtämi-
seen. Kommunikaation merkityksen ymmärtämiseksi on tärkeä tiedostaa sen olemus, 
mikä on enemmän kuin tavanomainen käsitys mahdollisuudesta toteuttaa ajatusten vaih-
toa toisten ihmisten kanssa verbaalisen toiminnan avulla. (emt. 5.) 

”Yhteiskunta ei ainoastaan jatka olemassaoloaan kulttuurisen periyttämisen avul-
la, joka tapahtuu kommunikoimalla, vaan voidaan myös rehellisesti todeta periyt-
tämisen olevan kommunikaatiossa. Sanoihin sisälletty yhteinen tieto sisältää yhtei-
sön ja kommunikaation välillä enemmän kuin pelkän verbaalisen siteen. Ihmiset 
elävät yhteisesti ajanoloon muodostetussa esine- ja asiatodellisuudessa, ja tässä 
kommunikaatio on tapa, jolla asioista ja esineistä muodostetaan yhteisesti jaettuja. 
Juuri yhteiset tavoitteet, uskomukset, pyrkimykset, tieto – yhteinen ymmärrys – sa-
manmielisyys, ovat asioita joita ei voida siirtää henkilöltä toiselle kuin rakennuspa-
likoita. Niiden on muodostuttava kaikille yhteisiksi, jaetuiksi. Kommunikaatio, joka 
takaa osallistumisen jaetussa ymmärryksessä, on eräs tapa, jolla varmistetaan sa-
mantyyppisten emotionaalisten ja intellektuellien mielenlaatujen käyttöönotto, ku-
ten tavat vastata odotuksiin ja vaatimuksiin.” (Dewey 1916, 5 - 6.) 

                                                           
182 Osallistuminen perheen elämää ylläpitävään toimintaan, leikki tai initiaatioseremoniat ovat suoraan toimin-
taan osallistumista.  
183 Koulutuksen integratiivinen tai sosiaalistava käsitys (vrt. Siljander 1997) poikkeaa huomattavasti nykyisestä 
instrumentaalisesta koulutuksen käsitteestä (vrt. kuvio 7 luvussa 5.4). Olemme harhautuneet harjoittamaan ja 
kehittämään lapsia joitain heille ulkoista, ulkopuolisten asettamia tarpeita varten, sen sijaan että uskaltaisimme 
tukea hengen ja henkisyyden kasvua materialististen arvojen sijasta. 
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Edellinen siteeraus sisältää kasvattavan opetuksen ja sisältöjen valinnan suhteen arvok-
kaan merkityksen: pelkkä kommunikaatio eli ilmiöiden ja asioiden kielellistäminen ei ole 
kasvatuksen näkökulmasta riittävää vaan käsiteltävät ilmiöt voivat oikein valittuina, osa-
na normaalia elämää, sisältää yksilön kasvun perustan. Kommunikaation avulla lapselle 
välittyy sanojen, ilmiöiden tai tapahtumien todellisia ”kognitiivisia, sosiaalisia ja emotio-
naalisia” merkityksiä. Kommunikaatio osana sosiaalista toimintaa on kasvattavaa (De-
wey emt. 5 - 7). Lisäksi on muistettava jo aiemmin esitetty harjaannuttamisen ja todelli-
sen omakohtaisen merkityksen välinen ero suhteessa sosiaaliseen, mikä saa yksilön tie-
toiseksi yhteisönsä sosioemotionaalisista merkitysrakenteista. Vähitellen yksilö hankkii 
tämän kyvyn avulla sen tietopääoman, joka on vitaali osa hänen tavanomaisia pyrkimyk-
siään.45  

Kommunikaatio osana sosiaalista toimintaa vaatii jonkinlaisen kokemusmaailman 
omaamista. Vuorovaikutustilanteessa toinen jakaa toiselle omaa kokemusmaailmaansa, 
kulttuurista tietouttaan (vrt. Kuvio 13). Yksilölle muotoutuu mieli vuorovaikutuksessa 
toisten kanssa, mutta sen muotoutumisen perusta on yksilön luontaisissa ja olemassa ole-
vissa taipumuksissa, ainutlaatuisuudessa ja korvaamattomassa arvossa, jota on edellä ku-
vattu. Elleivät yksilöt ole tietoisia näistä energioista, saatamme epäonnistua vuorovaiku-
tuksen kasvattavuuteen pyrkimisessä. (emt. 6 ja 30 - 31.)  

Jotta kokemus, jonka elävää ja jatkuvaa olemusta edellä käsiteltiin, tulisi osaksi kom-
munikaation avulla tapahtuvaa jaettua toimintaa, on siitä kyettävä irtautumaan ja muo-
dostamaan tietty henkilökohtainen käsitys (vrt. Little 2000). Henkilön on pystyttävä tun-
nistamaan paitsi omansa myös toisen tarpeet ja aiempi kokemusperusta. Ihmiset jakavat 
toistensa tuntemuksia, ajatuksia ja käsityksiä niin, että ennen pitkää se, mitä toinen on 
ajatellut, muovaa toisen asenteiden kehittymistä. Kokemuksesta irtautuminen ja sen 
muovaaminen edesauttaa ymmärryksen lisääntymistä. Pystymme käsittämään paremmin 
yksilön kokemusperustan muodostumista ja arvostamaan sen merkitystä elämällemme. 
Aidosti sosiaalisesta toiminnasta muodostuu jaettua ja kasvattavaa niille, jotka pääsevät 
tästä osallisiksi. Mutta jos toiminta muotoutuu rutiininomaiseksi jäykäksi muotiksi, se 
menettää kasvattavan voimansa. (emt. 6 - 7, 31 ja 58 - 59.) Problematiikan ratkaisuksi 
(oppilaan ajattelua edistävän toiminnan näkökulmasta) koulutyössä Dewey (1914) painot-
ti uuden kokemisen merkitystä.184 

Usko yksilöllisen merkityksen muotoutumiseen ei ole riittävä. Henkilö on saatava tie-
toiseksi ja kiinnostuneeksi ympärillä vallitsevista toiminnoista. Näin kaikki sosiaalinen 
tai jaettu toiminta on kasvattavaa niille, jotka ovat osallisina siinä. Kaiken sosiaalisen 
toiminnan (perheen, koulun, uskonnollisuuden jne.) arvo on sen mahdollisuudessa kehit-
tää ja laajentaa kokemusta, ja siten edistää yhteisöllisyyden eli kulttuurisuuden olemas-
saoloa. (emt. 7.)46 

Dewey (1899, 55) määritteleekin kommunikaation epäsuoraksi stimuloinnin malliksi, 
koska jokainen kommunikoitu asia on ärsyke toisen ihmisen ajattelulle. Opetustapahtu-
massa opettajan olisi pystyttävä luomaan luokkaan todellinen kommunikaatiotilanne, 
minkä onnistuminen on riippuvainen erityisesti siitä, millainen on kielen vastaanottajan 

                                                           
184 Koulun opetuskäytännöissä on olemassa joustamattomuuden vaara. Dewey (1916, 7) toteaa kommunikaation 
olevan kuin taidetta. (vrt. luku 7.2.3 tässä tutkimuksessa.) Toiminnalle on voitu asettaa päämääriä mutta itse 
kasvun päämäärä on sen ulkopuolella, elämän ympäristössämme. Tavoitteen asettaman kulttuurisen monimuo-
toisuuden tulisi ohjata kommunikaatiota. Ulkoisen merkitys on siinä, kuinka se laajentajaa ja kehittää kokemuk-
siamme (Dewey 1916, 7).  
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toimintatapa (habit) ja aiempi kokemus (vrt. Bruner 1963, 88). Kieli, kommunikaation 
konkreettisena ilmentymänä, on Deweyn (1916, 17) mielestä merkityksellinen väline 
tiedon siirtämisestä ihmiseltä toiselle. Kieli (puhuttu ja kirjoitettu) on keskeinen väline 
ärsykkeen sosiaalistamisessa yksiöltä toiselle. Kokemus- ja tietoperustan laatu ovat ainoa 
este kielen käytölle. (Dewey 1899, 56.) Kommunikointi kommunikoinnin vuoksi ei kui-
tenkaan ole riittävä motivoimaan oppilasta. Koulukirjat ja opettajajohtoinen opetus ”on-
nistuvat” välittämään lapselle hänelle sinänsä merkityksetöntä, jollekin toiselle merkityk-
sellistä ensikäden (mahdollisesti vielä ainoana totuutena annettua M. S.) tietoa, mikä saa 
aikaan vain pinnalliseen kommunikaatiotilanteen muodostumisen. (Dewey 1899, 56 - 
57.) Se, että lapsi on opetustilanteessa innostunut ja motivoituneen oloinen ei yksistään 
riitä, vaan opettajan on oltava tietoinen siitä, miten syvällisesti ja pitkällisesti opetusta-
pahtuma vaikuttaa lapsen tietorakenteisiin. On kysyttävä, pystyykö lapsi soveltamaan 
opittuja tietoja ja taitoja toisissa tilanteissa ja miten opitut asiat ovat vaikuttaneet lapsen 
pysyviin käsityksiin. Miten omaksutut tiedot ovat muodostuneet osaksi lapsen kokemus-
perustaa ja sitä kautta käytettävissä uudessa oppimistilanteessa esimerkiksi vuoden kulut-
tua? Koska yhteisön arvomaailman periytymisen rakenne on kommunikaatiossa, muodos-
tuu koulukasvatuksessa opettajan kulttuurihistoriallinen tuntemus yhdeksi keskeiseksi 
suunnittelun välineeksi. Tuntemalla yhteisön kulttuurihistoria voidaan koulun tiedollinen 
struktuuri ohjata lapsen identiteetin kehityksen kannalta keskeisille alueille. Lapsi kasvaa 
osaksi jotain (ks. Suortti 2002b).  

Sosiaalisen toiminnan luonne Deweyn (1916) näkemyksen perusteella. Sosiaalisella 
ympäristöllä on merkittävä rooli älyllisten sekä emotionaalisten käyttäytymismallien ra-
kentamisessa. Lapsi yhdistää mielensä toimintoihin, jotka johtavat tietyssä sosiaalisessa 
ja yhteisöllisessä tilanteessa tiettyihin, toivottuihin seurauksiin. (Dewey 1916, 19.) Ope-
tuksen erääksi praktiseksi ydinkäsitteeksi muodostu yhdessä tekeminen. Teoreettisesti 
puhutaan vuorovaikutuksesta. Toiminnan merkityksellisyys välittyy lapselle aikuisen an-
taman mallin avulla. Näin tavoitetaan aito vuorovaikutustilanne (vrt. Dewey 1899, 49 - 
50; 1916, 40 - 43) sekä yksi elementti Deweyn (1957) esittämästä kouluideasta, jossa 
painottuu toiminnan kytkeminen ympäröivän kulttuurin ilmiöihin, toisiin ihmisiin ja toi-
minnan kokeellinen luonne.  

Yhteiskunta muodostuu ihmisistä, jotka työskentelevät yhteiseen päämäärään pyrkien, 
käyttäen samoja, yhteisesti tunnettuja menetelmiä päämääränsä tavoittamiseksi (Dewey 
1957, 21). Asioiden sekä toimintatapojen merkitykset välittyvät lapselle a) kasvattajan 
intentionaalisten suuntauspyrkimysten välityksellä ja b) sosiaalisessa, jaetussa toiminnas-
sa aikuisen ja lapsen välillä siinä, miten käytetään esineitä omien tavoitteiden toteuttami-
seksi. On erotettava toisistaan fyysisen ja sosiaalisen ympäristön merkitys, jossa toisen 
merkitystä ei voi korostaa toisen kustannuksella. Fyysinen ympäristö ja fyysisyys, esi-
merkiksi hymy, varoittava katse, joita voidaan pitää suuntaamisen tapoina, mahdollistavat 
toiseen ihmiseen vaikuttamisen. Fyysisyys on väline persoonalliseen kontaktiin, jonka 
tasapainottavana elementtinä Dewey (1916) pitää yhteiseen tavoitteeseen pyrkimistä, 
johon liittyy esineellinen toiminta sekä tietoisuus lopputuloksen tarkoituksesta ja sosiaali-
sesta merkityksestä. Kun lapsi saa mahdollisuuden suunnata kiinnostuksena yhteiseen 
toimintaan ja osallistua tähän, hän alkaa jäljitellä esimerkiksi vanhempiensa toimia. Jäljit-
telyn myötä nouseva henkilökohtainen tarve toimia alkaa toteuttaa kontrollia. Toiminta 
muotoutuu älylliseksi ja sosiaalisesti ohjautuvaksi, kun yksilö alkaa tiedostaa tarpeitaan 
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suhteessa sosiaaliseen tilanteeseen Yhdistävä toiminta on Deweyn mielestä tärkein lasta 
kasvattava menetelmä. (Dewey 1916, 32 - 37.) 47 

Kommunikaatio on sosiaalisen toiminnan edellytys. Kasvatus on yhteisön kulttuurisen 
pääoman siirtämistä yksilöltä toiselle kommunikaation avulla (Dewey 1916, 11). Dewey 
(emt. 5 - 6, 14) toteaa, ettei sosiaalinen elämä ole vain identtinen kommunikaation kans-
sa, vaan kaikki kommunikaatio ja siten myös kaikki sosiaalinen elämä on kasvattavaa. Ei 
ole riittävää, että ihmiset toimivat fyysisesti yhdistävässä tilanteessa vaan tarvitaan toi-
mintaa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteinen tavoite ei ole vielä riittävä, sillä 
esimerkiksi koneen osat edustavat maksimaalisen yhteistyön olemusta. Sosiaalinen toi-
minta vaatii enemmän. Tarvitaan kiinnostusta ja tietoisuutta toisten toiminnoista suhtees-
sa kokonaisuuteen ja lopputulokseen. Lisäksi vaaditaan, että sosiaalisen ryhmän yksittäi-
set henkilöt tiedostavat oman toimintansa merkityksen kokonaisuuden muodostumiselle. 
Kommunikaation avulla jokainen pystyy ilmaisemaan omat aikomuksensa ja selvittä-
mään toisten vastaavuuden – seuraamaan toiminnan edistymistä. (emt.) 

”Omatakseen saman idean asioista, joita toisillakin on, täytyy olla samanmielinen 
heidän kanssaan ja siten olla sosiaalisen ryhmän todellinen jäsen. Yhteinen mieli 
on kiinnittymistä samoihin asioiden ja esineiden merkityksiin ja toimimista tässä 
samoin kuten toiset. Muutoin ei ole yhteistä ymmärrystä ja yhteisöllistä eloa. Vain 
jaetussa toiminnassa jokainen henkilö viittaa teoillaan toisten tekoihin ja vice-
versa. - - Mutta jokainen toimii tässä ketjussa tietämättä, mitä toiset tekevät tai il-
man referenssiä toisten tekemisiin. Jokainen voi toimia erillistä lopputulosta koh-
taan – oman edun tavoittamiseksi. Ei ole olemassa, tässä tapauksessa, yhteistä tie-
toisuutta, mihin teot viittaavat ja siten ei ole aitoa vuorovaikutusta tai yhdistymistä 
huolimatta vastakkainasettelusta ja huolimatta siitä tosiasiasta, että heidän keski-
näinen työnsä myötävaikuttaa yhtenäistä lopputulosta. Mutta jos jokaisen näkemys 
omasta teosta on suuntautunut toisten tekojen mukaan ja huomioi heidän käyttäy-
tymisen merkityksen vastaavan häntä itseään, voidaan puhua yhteisestä mielestä; 
yhteisestä käyttäytymisen intentiosta. On löytynyt ymmärrys erilaisten vaikutusten 
välille ja tämä yhteinen ymmärrys kontrolloi jokaisen tekoja” (Dewey 1916, 36 - 
37.) 

Rauste-von Wrightin ja von Wrightin (1994, 29 - 30) mukaan kommunikaation taustalla 
olevat sosiaaliset oletukset ovat automatisoituneita toimintoja, tapoja. Sen vuoksi kom-
munikaatio kohdistuu usein ryhmälle tyypillisen käsitejärjestelmän pintarakenteisiin. Sy-
värakenteet pyritään tiedostamaan vasta, kun huomataan, että kommunikaatio ei toimi ja 
pyritään selvittämään miksi näin on. (emt.) Luokkayhteisön on oltava selvillä yhteisestä 
tavoitteesta, omista toimista suhteesta toisten tekemisiin ja toisinpäin. Jäsenten välillä on 
oltava kommunikointiyhteys ja tämän mahdollistava ilmapiiri ilman alistussuhteita. Luo-
kan on pyrittävä löytämään yhteinen sävel toimilleen. (Dewey 1916, 37.)48 

Käyttäytymisestä muodostuu yhteisen ymmärryksen löydyttyä sekä sosiaalisesti että 
älyllisesti ohjattua. Yksilön tarpeet muodostuvat hänelle objektiksi ja hän alkaa ymmär-
tämään oman ja toisten toiminnan välisen yhteyden. Toiminalle muodostuu mieli, merki-
tys. (Dewey 1916, 37.) Ihmisen on ajateltava ja käytettävä tunteitaan toimiessaan toisten 
kanssa. Nämä taidot johtavat siihen, ettei henkilöiden tarvitse olla välittömässä fyysisessä 
kosketuksessa toisiinsa toimiakseen sosiaalisesti. Merkittäväksi muodostuu se, miten 
osaamme käyttää sosiaalista ympäristöä ja sen kasvattavaa voimaa toimiessamme toisten 
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ja erityisesti lasten parissa. (emt. 14 - 15.)49 Ennen tällaisen tietoisuuden muodostumista 
konstruktivismin kritisoima behavioristinen oppimisen malli, eli ei jaettu toiminta, on 
meille arkipäivän todellisuutta. 

”Ja siten, toisten toiminnan merkitykselliseksi muodostamisella sekä oman tilansa 
huomioinnilla suhteessa toisiin, lapsi on sosiaalisesti ohjattu (directed)” (Dewey 
1916, 37). 

Joudumme tunnustamaan, että sosiaalisimmassakin ryhmässä on epäsosiaalisia suhteita. 
Ihmisten väliset suhteet ovat verrattavissa koneen toiminnalle tyypillisiin alistussuhtei-
siin, joissa ihmiset hyödyntävät toisiaan omien tarkoitusperiensä saavuttamiseksi. Toi-
minnalle, jossa ei ole havaittavissa viittauksia emootioiden ja älyllisten faktoreiden käy-
tölle, on tyypillistä fyysisen ylivoiman (aseman, kykyjen, taloudellisen voiman ts. pinnal-
listen arvojen) kunnioittaminen ja hyödyntäminen. Jos ihmisten välinen toiminta jää tälle 
tasolle, ei yhteisö muodosta sosiaalista ryhmää. (emt. 5 - 6.)185 Sosiaalisuuta ei kuiten-
kaan saa käsittää tasapäistämiseksi, vaan jokainen yksilö on ryhmässä aina ainutlaatui-
nen, mutta ei niin ainutlaatuinen, että voisimme kuvitella olevamme toista merkittäväm-
piä. Dewey (1988) toteaa esseessään ”Individuality in Education”: 

“- - ettei ole olemassa pelkästään eroja ja eroavaisuuksia vaan jotain ainutlaatuis-
ta tai korvaamatonta arvossa. - - Kun pyrimme ymmärtämään ihmisen yksilöllisyyt-
tä, on huomioitava käsitys siitä, että jokaisella yksilöllä on jotain, mikä on korvaa-
matonta. Kukaan toinen maailmassa ei pysty korvaamaan häntä täysin tai teke-
mään täysin samoja asioita, joita hän tekee. Luulen, että tämä on sitä, mihin py-
rimme yrittäessämme ymmärtää tasa-arvoisuutta. Emme tarkoita, että ihmiset ovat 
fysiologisesti tai psykologisesti tasa-arvoisia, vaan jokainen ihminen, joka on nor-
maali, omaa jotain erityistä, mitä kukaan toinen ei pysty korvaamaan.” (Dewey 
1988, 170 - 171.) 

Yksilön ainutlaatuisuutta painotettaessa on muistettava lasten ja aikuisten välinen suhde. 
Lapsi on riippuvainen aikuisen antamastaan tuesta. Riippuvaisuus aikuisesta on sosiaali-
sessa mielessä voimavara. Riippuvaisuuden käsittäminen heikkoutena johtaa tilanteeseen, 
jossa korostetaan persoonallista riippumattomuutta, mikä puolestaan lisää yksilöllisyyden 
sosiaalista kapasiteettia. Pyrkimällä lisäämään lapsen autonomisuutta korostamme itse-
keskeisyyttä, mikä johtaa välinpitämättömyyteen, kylmyyteen ja vastuuntunnottomuuteen 
toisia kohtaan. (Dewey 1916, 52.)186 Väitettä arvioitaessa on huomioitava se, että lapsi 
omaa Deweyn (emt.) mukaan luontaisen sosiaalisen lahjakkuuden, jolle vain harvat ai-
kuiset pysyvät sensitiivisinä. Lapsen havaittu tai kuviteltu egoismi on tosiasiassa aikuisen 
kyvyttömyyttä havaita lapsen suhdetta toiminnalla saavutettuun lopputulokseen.187 

Kieli sosiaalisen toiminnan ja kommunikaation välineenä. Kielestä kulttuurin välittä-
jänä muodostuu yksi Deweyn teoretisoinnin moniulotteisemmista tekijöistä. Kieli kytkey-

                                                           
185 Tutkimuksellisesti voitaisiin puhua luokan sosiaalisen asteen ja tason selvittämisestä, tutkittaessa oppilaiden 
ja opettajan välistä työskentelyä sekä sen toimivuutta. 
186 ”Se saa yksilön usein niin tunteettomaksi hänen suhteissaan toisiin, että hänelle kehittyy illuusio siitä, että 
minä pystyn todella seisomaan ja toimimaan täysin yksin. Tämä on eräänlainen nimetön muoto mielisairaudel-
le, joka on vastuussa suuresta osasta, tosin korjattavissa olevasta, kärsimyksestä maailmassa.” (Dewey 1916, 
52.) 
187 ”Suurin osa lapsen havaittavasta, oletetusta luontaisesta egoismista on yksinkertaisesti egoismia, joka on 
vastakaikua aikuisen omalle egoismille.” (Dewey 1916, 52.) 
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tyy toimintaan tietyssä ympäristössä tiettyjen asioiden ja esineiden parissa. Kieli välittää 
merkityksiä ja luo yksilölle kulttuurisen mielen.50 Deweyn (1916) mukaan kielen käytön 
päällimmäisin merkitys on sen mahdollisuudessa omaksua tietoa sosiaalisessa vuorovai-
kutuksessa. Toisen kulttuurin edustajalle pelkät äänteet ja kielen ulkoinen habitus voivat 
olla täysin vieraita. Kielelle asetetut merkitykset käyttöyhteyksissään ovat kulttuurisidon-
naisia. (Dewey 1916, 17 - 18, 23 - 24 ja 39.) Brown, Collins sekä Duguid (2003) to-
teavatkin, että juuri erilaiset käyttöesineet (tools), jotka aktivoivat ihmistä toimimaan, 
ovat keskeinen tie tietoon ja merkityksiin. Tiedon kulttuurinen olemus tulee esille vain 
käytön ja toiminnan kautta. He (emt.) rinnastavat tiedon ja kielen lähes synonyymeiksi. 
Kehittynyt puheen ja kielen muoto ei kuitenkaan ole Deweyn mukaan kuin pinnallisessa 
mielessä väline tiedon omaksumiseen. Sanan perimmäinen merkitys on sen sosiaalisessa 
välttämättömyydessä. (Dewey 1916, 21.)51 

Kieli on selkeä merkityksiä välittävä instrumentti toiminnan kautta, mutta kirjoitetun 
kielen tai todellisuuden omaksuminen, joka ei ole lapsen välittömässä yhteydessä on 
problemaattisempaa. Dewey (1916, 22 - 23 ja 45) pitää kirjoitetun kielen kasvattavaa 
vaikutusta heikkona suhteessa sosiaaliseen tilanteeseen, koska symbolinen kieli on todel-
liselle elämälle vierasta valikoivan ominaisuutensa vuoksi. (vrt. Aebli 1991, 36; Hakka-
rainen & Bredikyte 2002, 175 - 180) 52 ja 53 Esimerkiksi historiallisen tapahtuman tai esi-
neen, jonka kanssa henkilö ei ole ollut välittömässä yhteydessä, merkityksen lapsi pystyy 
luomaan kohteen yleisemmän merkityksen avulla, niiden kokemusten varassa, joita lap-
sella on asiasta tai esineestä omassa elämässään. Dewey (1916, 18 - 19) käyttää tässä 
yhteydessä esimerkkinä kreikkalaista kypärää. Hän toteaa:  

”Kun sanat eivät sisäisty faktoreina so. vaikuttavina seikkoina jaettuun tilantee-
seen, joko avoimena tai kuvitteellisena, ne toimivat puhtaasti fyysisinä ärsykkeinä, 
eivät ollakseen merkityksiä tai henkisiä ja älyllisiä arvoja.” (Dewey 1916, 19). 

Useimmat ihmiset jäävät tälle tasolle merkityksen ymmärtämisessä ja käsittävät kypärän 
tietyntyyppiseksi päänsuojukseksi. Ajattelu ja toiminta ovat yhdistyneet kontekstiin, jonka 
merkitys poikkeaa esineen tai ilmiön todellisesta merkityksestä. (emt.) Tämän vuoksi 
Dewey (1899, 56) pitää mahdottomana arvioida, voidaanko kielen sisältöä painottaa 
muodon sijasta vai toisin päin opetuksen välineenä.188 Mielikuvitus sekä tarkempi aihe-
piiriin perehtyminen mahdollistavat kuitenkin osallistumisen jaettuun toimintaan189. Py-
rimme ymmärtämään, mikä oli esineen käyttötarkoitus ja tavoite sen käytölle, millaisissa 
olosuhteissa sitä käytettiin, miksi näin tehtiin ja miten tämä vaikutti esimerkiksi käyttä-
jänsä toimintaan. Kypärän käsitteestä muodostuu vähitellen meille mentaalinen partneri 
ja olemme päässeet todennäköisesti lähelle sanan täyttä merkitystä – sen kulttuurista 
merkitystä. (emt.)54 

Asioiden ja esineiden merkitykset välittyvät lapselle niiden käytön, toiminnan kautta. 
Abstraktista muodostuu näin konkreetti. Tämä vaatii lapsen ja aikuisen välistä yhteistä, 
jaettua kokemusta ja toimintaa, jossa aikuinen tarjoaa suunnan (suunnittelemalla ympäris-

                                                           
188 Toisaalta, jos kieli on kommunikaation väline, voitaneen olettaa Deweyhyn (1916) viitaten, että yhteisöllinen 
vuorovaikutus on keskeinen väline kommunikaatiolle, koska pelkkä kieleen sitoutuminen on rajoittunutta. De-
wey (1916, 21 - 22) painottaa nimenomaan yhteisöllisyyden ja jatkuvan osallistumisen merkitystä esimerkiksi 
emootioiden, affektiivisten sekä asenteellisten tekijöiden välittymisessä.  
189 Mielikuvitus käsitetään sosiokulttuurisesta näkökulmasta opittujen symbolien irrationaaliseksi soveltamisek-
si (Bandura 1997, 18 - 19). 
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tön, toiminnot ja tehtävät) lapsen käsitysten rakentumiselle. Problematiikka on keskeinen 
opetussuunnitelmallista ratkaisua muodostettaessa. 

9.4.4  Toiminnan merkityksen muodostuminen yksilöllisenä 
kokemuksena sosiaalisessa kontekstissa toimittaessa 

Huomioimalla yksilön luontaiset pyrkimykset voidaan puhua toiminnan merkitykselli-
syyden muodostumisesta. Käsitys esineiden ja asioiden merkityksestä välittyy niiden eri-
tyisten ominaisuuksien ja käyttötarkoitusten perusteella. Ne identifioidaan osaksi jotain, 
jossa elämme. Fyysiseen ärsykkeeseen sopeutumisen ja älyllisen toiminnan ero on siinä, 
että älyllisesti ohjautuneessa toiminnassa on mukana tietoisuus esineen tai asian (käyt-
tö)tarkoituksesta. Käyttö ja toimiminen luovat siten merkityksen toiminnalle.190 Dewey 
(1916 38) muistuttaa, ettei fyysinen ympäristö vaikuta mielen kehitykseen ja käsitysten 
muovautumiseen, ellei esimerkiksi esineitä olla otettu tietoisesti osaksi toimintaa. Lisäksi 
toisena huomionarvoisena seikkana on se, että yksilöt vaikuttavat toistensa luonteiden ja 
käsitysten muodostumiseen ainoastaan silloin, kun he muodostavat tietyntyyppisiä fyysi-
siä olosuhteita jotain erityistä käyttöä varten. 

Toimintamme voi olla joko kontrolloitua tai suunnattua. Suunnatussa toiminnassa tie-
toisuus lopputuloksesta ja sen vaikuttavuudesta muodostaa merkityksen toiminnalle55. 
Yhteisen merkityksen muodostuminen edellyttää samanmielisyyttä ja osallistumista ryh-
män sosiaaliseen toimintaan. Yksilöt kiinnittyvät yhteisiin merkityksiin. Vain jaetussa 
toiminnassa, joka edellyttää kommunikaatiota, henkilö viittaa teoillaan toisten tekoihin. 
Lasta motivoiva voima on siten sosiaalisessa tilanteessa, jossa lapsi saa olla mukana ja 
pystyy vaikuttamaan tapahtumien kulkuun. Mielekäs toiminta mielekkäiden välineiden, 
ilmiöiden tai asioiden parissa ei ole riittävää, vaan lapselle on muodostettava kokemus 
siitä, mitä mahdollisuuksia tilanne suo lapsen itse kokemilleen tarpeilleen. 

”Se, mitä kutsutaan imitaation vaikutukseksi, on pääosin tietoisen ohjeistuksen tuo-
tetta ja valikoivaa vaikuttamista – tiedostamatonta vahvistamista niiden taholta 
joiden kanssa yksilö toimi. - - Oletetaan, että joku pyörittää pallon lapselle. Lapsi 
ottaa sen kiinni ja pyöräyttää takaisin. Peli jatkuu näin eteenpäin. Tässä ärsyke 
(stimulus) ei ole juuri pallossa tai siinä toisessa henkilössä, joka pyörittää palloa. 
Se on tilanteessa – pelissä jota pelataan. Vastine (response) ei ole ainoastaan pal-
lon takaisin pyörittämisessä, se on siinä, että pallo lähetetään takaisin toiselle, joka 
voi ottaa sen kiinni ja palauttaa takaisin uudelleen, niin että peli voi jatkua edel-
leen. Esimerkki tai malli ei ole vain toisen henkilön toiminnassa. Koko tilanne vaa-
tii sen, että jokainen adaptoi sen mukaan, mitä toinen henkilö on tehnyt ja aikoo 
tehdä. Imitaatio voi olla mukana, mutta sen rooli on toissijainen. Lapsen kiinnostus 
on hänen omassa edussaan (his own account). Lapsi haluaa ylläpitää toimintaa. 
Tämän vuoksi lapsi katsoo, kuinka toinen henkilö ottaa kiinni ja pitää palloa, tar-

                                                           
190 Dewey (1916, 35) käyttää tässä yhteydessä esimerkkinä toimintaa ukonilmalla. Jos yksilö vain säikähtää 
tahattomasti jyrähdystä ja pyrkii reaktiomaisesti piiloutumaan, ei toiminta ole älyllistä. Mutta jos toteamme 
mielessämme tai sanomme ääneen – tuo oli ukkonen – vastaamme häiriöön tai ärsykkeeseen älyllisesti. Näin 
älyllinen toiminta on ohjaavaa, luoden samalla merkityksiä asioille ja esineille ja sitä kautta merkitystä toimin-
nalle. 
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koituksenaan kehittää omia toimintojaan. Hän imitoi tekemisen merkitystä, ei sen 
päättämistä tai asioita, joita pitää olla tehty tai saavutettu. Ja hän imitoi merkitys-
tä, koska hän toivoo, omasta puolestaan, osana hänen omaa aloitekykyään, että 
pystyy ottamaan vaikuttavan osan pelistä.” (Dewey 1916, 42.) 

Tietoisuus tekojen sosiaalisesta merkityksestä saa toiminnan tuntumaan merkityksellisel-
tä. Teot ja toiminta jonkin yhteisen asian parissa vahvistavat myös yksilöiden yhteenkuu-
luvuuden tunnetta. (Dewey 1916, 77 - 78.) Siteeraus avartaa merkittävällä tavalla suhdet-
tamme opetukselle asetettujen tavoitteiden pohdinnalle. Miten pystymme luomaan ope-
tuksen sisällöllisestä rakenteesta sellaisen tapahtuman, jonka lapsi pystyy kokemaan itsel-
leen merkitykselliseksi?  

9.4.5  Deweyn näkemys koulusta ja sen olemuksesta 

Lasten ja nuorten lojaalisuus ryhmää kohtaan on yksi yhteisön säilymisen ja kehittymisen 
ehdoista. Kulttuurin kehittyessä ja sen toimintojen monimuotoistuessa kuilu aikuisten ja 
lasten maailman välillä kasvaa. Oppiminen suoran jakamisen eli osallistumisen kautta 
vaikeutuu, koska ammattien olemus on muodostunut monimutkaisemmaksi. Yhteisön 
kulttuurinen olemus ja historiallinen merkitys ei ole välittömästi lasten käsiteltävissä ja 
siirrettävissä sukupolvelta toiselle.56 Yhteisöihin on muodostettu koulutusjärjestelmiä, 
jotka mahdollistavat yhteisön monimuotoisen kokemusperustan siirtämisen sekä koke-
musten muodostumisen lapsille. Koulun tehtävä on valita kulttuurisesta moninaisuudesta 
yhteisön jatkuvuuden kannalta keskeiset ja perustavanlaatuiset piirteet. Kulttuurista olisi 
muodostuttava osa lapsen mentaalista mielenlaatua. (Dewey 1916, 9 - 10 ja 23 - 27.) 

”Monet asiat, mitä aikuiset tekevät, ovat niin kaukaisia lasten elämässä, että mat-
kiminen leikin avulla on vähemmän ja vähemmän riittävää ja tarpeeksi hyvää tuot-
tamaan sen henkeä. Kyky jakaa vaikuttavasti aikuisten toimintoja on siten riippu-
vainen aiemmasta harjoituksesta, joka on suunniteltu ja annettu toivotun lopputu-
loksen saavuttamisen näkökulmasta. Tämän vuoksi olemme suunnitelleet tavoitteel-
lisen laitoksen - koulun - sekä eksplisiittisen materiaalin toiminnan varmentamisek-
si. Tiettyjen (allev. M. S.) asioiden opettamisen tehtävä on valtuutettu erityiselle 
ryhmälle henkilöitä.” (Dewey 1916, 9.) 

Deweyn käsitys koulusta on enemmän kuin tietojen ja taitojen välittämiseen perustuva 
ajatus (vrt. Sutinen 2001, 354)191. On myös helppoa puhua koulun ja yhteiskunnan väli-
sestä vuorovaikutuksesta tai mitata saavutuksia eri oppiaineiden hallinnassa, mutta ym-
märrämmekö todella koulun, kulttuurin ja tiedon välisen yhteyden olemuksen ja merki-
tyksen yksilön ja yhteisön kasvussa. Deweyn kasvatuskäsitys on jalostunut verrattuna 
esimerkiksi konstruktivistisiin käsityksiin, joiden kohdalla voidaan kysyä, jääkö toiminta 
kouluissa näennäiskulttuuriseksi puuhailuksi (tutustumiskäyntejä, vierailijoita jne.). Edel-

                                                           
191 ” Voimme hankkia teknisen taidon algebrassa, latinassa tai kasviopissa mutta emme sellaista älykkyyttä, 
joka ohjaa kykyjä (kulttuurisesti M. S.) hyödylliseen lopputulokseen. Ainoastaan sitä, kun toiminta kytketään 
yhdistävään toimintaan eli siihen, kun henkilön materiaalin ja työkalujen käyttö on tietoisesti viittaamassa 
siihen käyttöön, jota toinen henkilö on tekemässä oman kapasiteettinsa ja laitteistonsa kanssa, voidaan kutsua 
sosiaaliseksi mielenlaatujen suuntaamiseksi (direction) ja saavuttamiseksi.” (Dewey 1916, 47.) 
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lä esitetyn sitaatin viimeisen lauseen sanalle tiettyjä on asetettava painoarvoa. Kouluissa 
voimme saada lapsen oppimaan monenlaisia asioita. Oppimiseen tähtäävän toiminnan 
vuoksi koululta häviää kasvulle merkittävä jaetun toiminnan olemus, kulttuurinen ja sosi-
aalinen mieli. Koulun tehtävä on saada lapsi ymmärtämään ympäristön ilmiöiden merki-
tykset, jotka esineillä ja asioilla on siinä elämässä, sille yhteisölle ja sen tulevaisuudelle, 
jossa hän on osallisena.57 Sisällön ja kulttuurin välinen yhteys on hahmotettava osaksi 
lapsen ajattelua. Dewey (1916, 16 - 17) esittää ajatuksen tästä muotoilemassaan kaksi-
osaisessa ympäristön olosuhteita ja näissä olosuhteissa toimimista kuvailevassa teorias-
saan (ks. luvun 9.5.2 viimeinen kappale).58 

Koulun on tarjottava lapselle mahdollisuus irtautua hänelle tyypillisen sosiaalisen 
ryhmän tai yhteisön aiheuttamilta rajoituksilta sekä mahdollisuus kokea ympäristön kes-
keisten kulttuuristen ilmiöitten merkitykset ja niiden kasvattava vaikutus. (Dewey 1916, 
23 - 25 ja 27.) Koulun olisi pyrittävä välittämään lapselle ymmärrys yhteiskunnassa val-
litsevista erilaisista toimintakoodeista eri tilanteissa ja annettava sitä kautta lapselle 
valmius selviytyä todellisessa elämässä. Tämä toteutuu: 

a) selkeyttämällä olemassa olevat sosiaaliset tavat,  
b) määrittämällä kyvyt, joita lapsen odotetaan omaksuvan suhteessaan yhteiskunnalli-

seen elämään ja  
c) luomalla mahdollisimman kattava oppimisympäristö, joka suhteutuu todelliseen ja 

elävään kulttuuriseen ympäristöön. (Dewey 1916, 26 - 27.)  
Ulkoisesti ohjautuvasta yksilöstä ajattelevaksi ihmiseksi. Pohtiessa emotionaalisten tun-
temusten välittymistä aikuiselta lapselle kasvatuksessa Dewey (1916, 12 - 13) toteaa, että 
toimimalla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten kanssa lapsi oppii huomaamaan, mit-
kä toimintatavat johtavat menestykselliseen vuorovaikutukseen. Konkreettinen vä-
lineympäristö, esineet joiden parissa ja joiden avulla yksilö toimii, muodostavat hänelle 
välittömimmän ympäristön, ja siten edistävät tai estävät hänelle tyypillisiä toimintoja. 
Lasta ei saa kuitenkaan ohjata kasvatuksessa omaksumaan hyödylliseksi koettuja toimin-
tatapoja tietyissä tilanteissa selviämiseksi, sillä tällöin tilannetta voidaan verrata ennem-
min koiran ehdollistavaan kasvattamiseen kuin jaettuun, sosiaaliseen toimintaan. Lapsel-
le on annettava mahdollisuus käsitellä omia käsityksiään todellisuudesta ja yleisesti hy-
väksytyistä toimintatavoista. Lapselle on muodostettava konkreetteja toimintatapoja sti-
muloivia olosuhteita, jonka jälkeen lapsi on tehtävä tietoiseksi vuorovaikutuksellisessa 
toiminnassa onnistumisestaan tai epäonnistumisestaan. Näin lapsi omaksuu ryhmän emo-
tionaalisen ilmapiirin toiminnan eri merkityksissä. (emt. 15 - 17.)  

Deweyn filosofiassa on olemassa sen kritisoitu behavioristinen olemus (ks. seuraava 
luku 9.6 tässä tutkimuksessa).59 Deweyn esittämä kokemuksen, tottumisen ja sopeutumi-
sen (habituation) perustana on behavioristinen ärsyke-reaktio prosessi. Lapsi tottuu vuo-
rovaikutuksessa tiettyihin asioihin ja niiden toimintaan (emootiot, ilmiöiden olemus ja 
vaikutus kokijaansa jne.).192 Tottuminen ja sopeutuminen ovat puolestaan perustana kog-
nitiiviselle toiminnalle. 60 Lapsi tarvitsee jotain pysyvää rakennetta mielensä jäsentämi-
seksi. Ajattelun selkeys puolestaan tukee lapsen kasvua moniarvoisessa globaalisessa 

                                                           
192 Tottumista voidaan selittää tietenkin sosiaalistumisella mutta mielestäni sen oppimispsykologisen perustan 
ymmärtäminen on merkityksellistä. Ilman totuttua kulttuurista kaavaa tai mallia lapsen ajatteluprosessien so. 
älyllisen toiminnan ohjaaminen on mahdotonta. 
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yhteiskunnassa. Keskittymällä vain kognitiiviseen kehityksen sekä lapsen älyllisten ope-
raatioiden tukemiseen jätämme huomioimatta sen, että lapsen kosketus ympäröivään kult-
tuuriin tapahtuu toiminnallisessa vuorovaikutuksessa vallitseviin olosuhteisiin tottumalla. 
61 Kasvattajan on tiedostettava, että ehdollistava vuorovaikutus ympäristön kanssa luo 
perustan lapsen oppimaan oppimisen taidolle eli oppivalle toiminnalle. Ihmisen luontai-
nen kyky oppia kokemuksista (omista ja jaetuista) johtaa lopulta oppivan toiminnan 
omaksumiseen. (Dewey 196, 52 - 54.) 

Lasten erilaisista lähtökohdista (kodin kielellinen ja kulttuurinen tilanne) johtuen on 
vaikea olettaa lasten toimintamallien eli skeemojen olevan automaattisesti kehittyneitä 
tasolle, jota edellytetään kontrolloidulta toiminnalta uusien toimintojen kehittämiseksi 
(vrt. Vygotsky 1978, 33 - 35; sivu 176 tässä tutkimuksessa [kuvio 9]). Konstruktivistisen 
oppimiskäsityksen ongelma opetuksen viitekehyksenä onkin, että erityisesti opettajille 
välitetään polarisoitu kuva oppimisen luonteesta, jolloin toiminnasta häviää sen koko-
naisvaltaisuus. Muodostamme lapsen olemassa oleviin käsityksiin perustuen mielekkäitä 
ja toiminnallisia oppimisympäristöjä ja keskitymme välittämään tiedollis-taidollisia hyö-
dykkeitä, ilman että keskitymme ”ehdollistamaan” lasta kulttuuriseen ympäristöön ja sen 
toimintoihin, tai huomioimaan tämän tekijän kehityksen tasoa lapsen sen hetkisessä elä-
mässä.193 

Deweyn koulu194. Miettisen (1990, 45) mukaan Dewey piti mielekästä toimintaa rat-
kaisuna kouluoppimisen kriisiin, koska näin voitin integroida käden taidot, äly ja moraali 
toisiinsa, erilliset oppiaineet yhdeksi kokonaisuudeksi sekä kytkeä oppiminen osaksi yh-
teiskunnan käytännöllisiä toimia. Deweyn psykologia ja käsitys lapsen synnynnäisistä 
toimintapyrkimyksistä (ks. Dewey 1957, 48) suhteessa kokemukseen ovat siten perustana 
opetuksen suunnittelulle eli opetussuunnitelmalle (Miettinen 1990, 46).  

Dewey (1957, 19) toteaa, ettei yhteiskunnalla ole paluuta modernista menneisyyteen. 
Sosiaaliset muutokset, kuten teollisuuden, markkinoiden, elämäntapojen, poliittisten rajo-
jen avautuminen, ovat vaikuttaneet ratkaisevasti muuttuneen yhteisöllisen toiminnan (ks. 
Dewey 1916, 5 - 6) myötä koulutuksen tarpeeseen. Tämä on vaikuttanut myös yhteisölli-
syyden muutokseen. Lapset eivät pysty olemaan enää mukana yhteisön toiminnoissa sa-
malla tavalla kuin omavaraistalouden aikana. Näin asioiden sosiaaliset merkitykset (käyt-
tö ja toimintatapa oikeissa yhteyksissään) eivät välity samalla tavalla kuin ennen. Koulu-
tuksessa ei pystytä kulttuuristen merkitysten siirtämiseen, jos asioista opetetaan vain nii-
den itsensä takia ilman todellista yhteyttä lapsen ympäröivään yhteisöön. (Dewey 1957, 
14 - 16 ja 18.)62 Koulun pahin virhe on opiskeltavan sisällön eristäminen irralliseksi sosi-
aalisesta kontekstistaan (Dewey 1916, 78 - 79). Yhteiskunnan muutokseen on vastattava 
koulun muutoksella sekä hyödynnettävä ja tunnistettava modernin yhteiskunnan mukana 
tuomat edut, joita ovat esimerkiksi suvaitsevaisuuden lisääntyminen, sosiaalisten tilantei-
den terävämpi tulkintakyky ja erilaisten persoonien välinen sopeutumiskyky. Tekijät on 
yhdistettävä omavaraistaloudessa ilmenneiden henkilökohtaisen vastuun ja elämän sosi-
aalis-fyysisten olosuhteiden tunnistamisen tekijöihin ja liitettävä ne osaksi (uutta)koulua, 

                                                           
193 Ehdollistamis-sana herättää tietenkin lukijassaan vastareaktion, tunteen paluusta johonkin menneeseen. Edel-
lä esitettyihin pohdintoihin sekä lukuun kuusi tässä tutkimuksessa viitaten emme kuitenkaan pysty kiistämään 
ympäristön ehdottomuutta yksilön toiminnan ja ajattelun laadun kehittymisen merkittävimpänä ohjaajana. Mi-
nuus elää kulttuurin sanelemissa ehdoissa. 
194 Tässä yhteydessä voidaan puhua myös Uljensin (1997) aiemmin esittämään jaotteluun viitaten opetuksen tai 
koulutuksen teoriasta (theory of education), joka ohjaa opetussuunnitelman ja -käytänteiden muotoutumista. 
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yhteiskuntaa (Dewey 1957, 19). Dewey (1957) esittelee edellä esitettyihin lähtökohtiin 
niin kutsutun uuden koulun idean teoksessaan ”Koulu ja Yhteiskunta”. (Dewey 1957, 14 - 
19.) 

Kun ryhdymme asettamaan koulutukselle opetuksellisia tavoitteita, on tiedostettava 
niiden suhde kasvavan elämään ja elinpiiriin. Eräs malli substanssin problematiikkaan 
löytyy myös Suorttin (1981) esittämistä näkemyksistä, jotka toimivat Deweyn (1916) 
kasvun päämäärää selittävinä ja tukevina elementteinä.63 Historiallinen materialismi hy-
väksyy Suorttin (emt. 26) mielestä ajatuksen, että voimme päätellä ihmisten tietoisuuteen 
syntyneet arvostukset yhteiskunnallisista suhteista, niiden ilmenemismuodoista sekä 
muunnoksista, eli toiminnasta. Arvostusten luonne on sidottu historialliseen prosessiin. 
Arvojen suhteellisuudesta huolimatta voimme puhua sekä arvomaaliman reaali- että ide-
aalitilasta. Esimerkiksi koulutusta ja yhteiskuntaa koskeva esitys voi olla ideaali pyrki-
mys johonkin, jota emme ehkä koskaan tavoita mutta jonka suuntaamina muokkaamme 
ympäristöämme sekä toimintojamme (ks. emt 5). Suortti jatkaa: 

”Opetussuunnitelman ja siten myös kasvatusopin teoreettisten ongelmien kannalta 
olemme keskellä historiallista prosessia. Mikään ei olisi tällä tutkimuksen alueella 
tärkeämpää kuin arvojen ja tosiasioiden, objektiivisten ja subjektiivisten, ymmär-
täminen suhteellisena yhteenliittyvänä totaliteettina. Pitäisi myös myöntää histori-
allisten tekojen asema tässä prosessissa, koska kasvatus ja opetus ovat suunniteltu-
ja tekoja. Olisi vain yleisemmin kysyttävä, minkä suhteen suunniteltuja.”(emt. 42.) 

Ratkaisuksi Suortti (emt. 28 - 29) esittää intentionaalisesti tulevaisuuteen latautuneen 
suunnitelman. Kyse on tällöin kokonaisvaltaisesta, monitieteisestä ja filosofisesta ongel-
masta, jota ei voida siten ratkaista absoluuttiseen totuuteen pyrkivillä oppiainejaotteluilla 
tai toiminnan psykologisoinnilla (ks. emt 68 - 69). On ymmärrettävä ja oikealla tavalla 
suhteutettava yksilö osaksi yhteiskuntaa, jonka jälkeen voidaan puhua myönteisesti kou-
lun sosiaalistavasta tehtävästä, mitä on kuvattu edellä Deweyn pohdinnoissa.  

Deweyn (1916, 65) filosofiassa koulutuksen abstraktin tavoitteisuuden tulee suuntau-
tua – luonnollisesti – tulevaisuuteen kasvamiseen64. Sutinen (2003, 14 - 15) katsoo De-
weyn (1916, 59 - 60) kiteyttävän pragmatistisen käsityksen kasvun ei-kausaalisuudesta, 
toteamalla, ettei meillä ole varmoja keinoja kasvun suuntautumiseen, vaan kasvu on yhä 
uudelleen alkava prosessi, jolla ei ole alkua, loppua tai päämäärää. Kasvulla on kuitenkin 
Deweyn (emt) ajatusten perusteella selkeä päämäärä, joka on vain niin lähellä, ettemme 
ymmärrä sitä sieltä etsiä – se on ympärillämme. Dewey (emt) toteaa problematiikasta: 

”Olemme tähän saakka keskustelleet tässä kappaleessa vasta vähän itse koulutuk-
sesta. Olemme pääosin käsitelleet kasvun olosuhteita ja seurauksia. Jos oletuk-
semme kasvun olosuhteista ovat oikeita, niin ne tukevat oletuksiamme kasvun seu-
rauksista, kuitenkin tarkentaen tähän liittyviä koulutuksellisia tekoja. Kun sano-
taan, että koulutus on kehitystä, kaikki riippuu siitä, millaiseksi kehitys käsitetään. 
Keskeisenä päätelmänämme on, että elämä on kehitystä, ja tämä kehittyminen, kas-
vaminen on elämää (alleviivaus M. S.) Kun sen merkitys käännetään koulutuksen 
maailmaan, tarkoitetaan tällä: (i) että koulutuksellisella prosessilla ei ole loppua 
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itsessään; se on sen oma loppunsa195, ja että (ii) koulutuksellinen prosessi on aina 
uudelleen organisoituva, uudelleen rakentuva ja muuntuva. (Dewey 1916, 59.) 

Tulkinta voi olla radikaali mutta Deweyn materialistiseen, kulttuurisen ja geneettiseen 
(historialliseen) näkemykseen perustuen looginen. Jos koulutus eli kasvattava opetus 
(education) halutaan ymmärtää kehityksenä, kaikki riippuu siitä, millaiseksi kasvatus 
ymmärretään65 ja miten opetus suunnitellaan. Deweyn (1916) perusoletuksena on elämän 
kehittyminen. Kehitys ja kasvu ovat elämää. Tämän perusteella Dewey (1916, 59) toteaa, 
että koulutus on sekä jatkuvaa muuntamista, uudelleen organisointia ja rakentamista että 
elinikäinen prosessi. Koulutuksen järjestämisessä tulisi siten huomioida seuraavia tekijöi-
tä:  

a) Hyödyntää lapsen luontaisia taipumuksia,  
b) kehittää lapsen oma-aloitteista toimintaa uudessa tilanteessa esimerkiksi imitoimalla 

(to develop initiative in coping with novel situations) ja  
c) kehittää toimintaa persoonalliseen tiedonhankintaan. (Deweyn 1916, 60.) 

Koulun pitää sisältää huolellisesti suunnitellun ympäristön, materiaalit sekä motivoivaa 
toimintaa. Deweyn (1916) näkee koulun mahdollisuuden erityisenä ympäristönä tapojen 
välittämisessä (emt. 23 - 26). Opetus on aktiivinen ja konstruktiivinen prosessi, jossa kie-
len osuutta opettajan työvälineenä tulisi vähentää ja kielelle tulisi tarjota normaaleja käyt-
töyhteyksiä jaetussa toiminnassa, joka voi olla ryhmätyötä tai yksilöllistä osallistumista 
yhdistävään toimintaan. Substanssin näkökulmasta on oleellisesta, että lapsi saadaan tie-
toiseksi ympäröivän yhteisön ja maailman ilmiöistä. (Dewey 1916, 45 - 47, 60.) Deweyn 
(1916, 23 - 26) ajatusten perusteella voimme johtaa kasvattavalle koululle ja opetustyölle 
seuraavat tehtävät ja ominaisuudet, joiden avulla pystymme luomaan lapsille avaramman 
sekä tasapainoisemman ympäristön lasten tulevaisuutta ajatellen:  

− Kasvatamme aina epäsuorasti ympäristön välityksellä: 

− Näin joko sallimme ympäristön tekevän työn tai muokkaamme ympäristön kasvulle 
suotuisaksi. 

− Koulujen mahdollisuus kasvattamisessa on kuitenkin rajoittunutta, koska 

− sosiaaliset traditiot ovat erittäin monimuotoisia modernissa yhteiskunnassamme ja 
− kirjoitetussa ja puhutussa kielessä vallitsee perustavanlaatuinen ristiriitaisuus siinä, 

mitä hyödyllistä pystymme tästä poimimaan elämäämme (joku asia saattaa olla vä-
hemmän tärkeä nyt kuin ennen mutta on silti merkittävä vaikuttaja menneisyydes-
tä). 

− Moderni yhteiskunta ja sivilisaatio ovat liian monimuotoisia ja komplekseja ym-
märrettäväksi sellaisenaan, joten koulun on hajotettava tämä kokonaisuus osiinsa ja 
poimittava siitä (kulttuurisen) kasvun kannalta tärkeimmät toimintaansa. 

                                                           
195 Ajatus voidaan tulkita siten, että ulkoinen maailma on sen loppu. Näin se ohjaa kasvua ja osoittaa kasvun 
tason ja sen hetkisen päätepisteen.  
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− Ilman tätä yhteisölliset prosessit eivät ole sellaisinaan kommunikoitavissa, eikä 
näistä muodostu näin ollen osa lapsen mentaalista ja kulttuurista mielenlaatua. 

− Näin koulun ensimmäinen tehtävä on luoda yksinkertaistettu ympäristö, johon on 
valikoitu keskeiset yhteiskunnalliset ja kulttuuriset piirteet: 

− kulttuurisen tiedon on oltava koulussa kumuloituvaa ja progressiivista. 

− Toiseksi koulun on eliminoitava ympäristön haitalliset piirteet, jotka ovat peräisin 
pinttyneitä tavoista (huono maku jne.). 

− Koulu ei pelkästään säilytä ja taltioi olemassa olevaa vaan muodostaa ympäristön pa-
remman tulevaisuuden saavuttamiseksi. 

− Kolmanneksi kouluun muodostetun ympäristön on oltava myös tasapainoinen. 
Jokaisen lapsen on pystyttävä irtautumaan oman välittömän (koti)ympäristönsä aiheut-
tamista rajoitteista. 

− Moderni yhteisö koostuu useista eri yhteisöistä, joilla on omat tapansa toimia ja 
ajatella (oma kulttuuri). Myös informaation ja ihmisten määrä ja liikkuvuus sekä si-
tä kautta informaation välittyminen on eri luokkaa kuin agraarisessa yhteisössä, 
joissa jokaisen aikomukset ja tavoitteet olivat yhteisiä ja jokaisen toiminta oli suun-
tautunut sen tiedon avulla, mitä he tiesivät toisten tekevän. 

− Koulun on tarjottava lapselle mahdollisuus oppia eri sosiaalisten ryhmien toimin-
nan funktiot ja koodit, jotta hän osaa toimia niissä tilanteen edellyttämällä tavalla. 

9.5  Deweyn reformipedagogisen näkemyksen kritisointia ja 
näkemyksen suhde konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen 

Miettinen (1990, 38) katsoo, että on vaikeaa puhua reformipedagogiikan yhteisestä aate-
perustasta ilman Deweyn kehittämää teoriaa teollistuvan yhteiskunnan koulusta, jota hän 
pyrki itse toteuttamaan Chicagon yliopiston kokeilukoulussa vuosina 1896 - 1904196. 
Kliebard (1988, 140) on esittänyt (Miettisen (1990, 38) mukaan), että Deweyn kasvatusfi-
losofista ja käytännöllistä toimintaa leimaa paradoksaalisuus: hänen filosofiansa perustui 
monipuoliselle yhteiskunnalliselle, psykologiselle ja filosofiselle tietämykselle mutta 
(ehkä tämän vuoksi) hänen ajattelunsa vaikutteet opetussuunnitelmaan ja käytäntöön oli-
vat vähäiset. Toisaalta esimerkiksi Passow (1982) katsoo Deweyn vaikuttaneen merkittä-
västi niiden maiden koulureformeihin, jotka kokivat nopean kulttuurisen sekä sosiaalisen 

                                                           
196  William James arvioi Deweyn kouluidean toimivuutta vuonna 1904 ilmestyneessä artikkelissa. Toimivan ja 
mullistavan idean heikkoudeksi tuossa vaiheessa James (1904) näki sen, ettei Dewey huomioinut riittävästi 
fyysisen merkitystä mentaalisen kontrastina ja sitä tosiasiaa, että erilaiset subjektit jakavat yhteisen objektimaa-
ilman. Molempien epäkohtien James uskoi tulevaisuudessa tulevan kuitenkin huomioiduksi. 
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muutoksen yhteiskunnallisessa rakenteessaan ensimmäisestä maailmansodasta alkaen197. 
Esimerkiksi von Wright (1996, 12 - 13) haluaa painottaa Deweyn merkitystä vallitsevan 
konstruktivistisen ajattelutavan perustana. 

Miettinen (1990, 41 - 42) esittää teoreettisen katsauksensa perusteella kolme syytä 
Deweyn reformipedagogisten ajatusten epäonnistumiselle. Ensinnäkin kun reformipeda-
gogiset sovellukset tapahtuivat ylemmän keskiluokan yksityisissä kouluissa, menetti pe-
dagogiikka poliittisen ja sosiaalisen perustansa. Toiseksi reformipedagogiikan demokraat-
tis-humaani ideologia oli ristiriitainen teollistuvan, taylorilaisen liikejohtoon perustuvan 
ihmis- ja työnkuvan kanssa. Kolmanneksi Miettinen (emt.) esittää kysymyksen, oliko 
sisäisesti hajanaisesti organisoituneessa reformipedagogisessa liikkeessä olemassa mitään 
relevanttia uudistusohjelmaa. Opettajien itseymmärrystä ja koulukeskustelua ylläpitävää 
retoriikkaa oli ollut konkreettisia tekoja enemmän,. Todellista analysoitua toimintaa ja 
pedagogiikkaa ei pystytty muodostamaan66. (ks. Myös Broady 1989, 65 - 68.) Miettisen 
(1990, 50) mielestä käsi- ja kotitöiden valinta opetussuunnitelmaa integroiviksi toimin-
noiksi oli Deweyn keskittämismallin heikkous, koska näillä toiminnoilla ei ollut historial-
lisesti teoriaa ja käytäntöä yhdistävää struktuuria. Esimerkiksi ruoanlaitolla ei ole histori-
allisesti ajateltuna ollut merkitystä fysiikan ja kemian tieteiden muodostumiselle. Dewey 
(1957) halusi kuitenkin itse auttaa lapsia ymmärtämään tämäntyyppisellä toiminnalla 
ihmisen historiallista kehitystä. Hänen mielestään toimintojen tarkastelu konkreettisina 
ilmentyminä johtaa vain hyötymoralistiseen ajatteluun, joka ei sellaisenaan oikeuta toi-
mintoja. (Bruhn 1973, 37.) Väite muodostaa Deweyn ajattelulle ja koulun idealle vankan 
kulttuurihistoriallisen tiedeperustan, jossa kulttuuripedagogiseen ajatteluun yhdistyy 
lingvistiikan, sosiologian, historian, psykologian ja kulttuuriantropologian teoretisoinnit, 
joiden tulisi ohjata opetussuunnitelman laadintaa.67 

Engeström (1983, 56) pitää Johan von Wrightiä maamme kognitiivisen psykologian, 
nykyisen konstruktivistisen, tutkimuksen edelläkävijänä68. Rauste-von Wrightin ja von 
Wrightin edustaman suuntauksen yhteys Deweyn filosofiaan perustuu käsitykseen tiedon 
ja toiminnan välisestä yhteydestä ihmisen käyttäytymisen säätelijänä. Kivinen ja Ristelä 
(2001, 157) mainitsevat von Wrightien ja Deweyn oppimiskäsitysten väliseksi eroksi, että 
Dewey käsittää oppimisen yksilön ja ympäristön fyysisen ja henkisen vuorovaikutuksen 
tulokseksi, ei yksilön sisäiseksi prosessoinniksi. Toiseksi oppiminen muokkaa Deweyn 
näkemyksen mukaan ihmisen toimintatapaa eksplisiittisesti ilmenevän tiedon ohella. De-
wey korostaa von Wrightejä enemmän yksilön aktiivista roolia oppimisprosessissa. Kivi-
nen ja Ristelä (2001, 157 - 158) pitävätkin Deweyn ideoita ”konstruktivistisempina” kuin 
von Wright(ie)n.  

Deweyn käsitys suhteessa konstruktivistisen oppimiskäsityksen esittämiin metakogni-
tiivisiin ja reflektiivisiin taitoihin on niin ikään erilainen. Lapsi oppii parhaiten, kun hän 
ei tiedosta oppivansa. (emt. 165 - 166.) Kuvaamansa probleemimetodin avulla Dewey 
painottaa Bruhnin (1973, 31) mukaan aktiivisuuden merkitystä oppimisessa. Aktiivisuu-
den keskeisimpänä pyrkimyksenä on totuuden etsiminen ja merkityksen arviointi. Kirjal-
liset työt, esineiden ja asioiden tuntemuksen lisääminen sekä aistien harjoittaminen ovat 
vain aktiivisuuden sivuttuotteita. (emt.)69  

                                                           
197 Passow (1982) puhuu artikkelissaan Deweyn vaikutuksista esimerkiksi Japanin, Kiinan, entisen Neuvostolii-
ton jäsenmaiden sekä Turkin koulutusjärjestelmiin. 
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Dewey (1914) painotti myös oppimisen tietoisuutta, joka ilmenee probleemimetodin 
kohdalla. Toiminnan ja aktiivisuuden on lähdettävä Jamesin, Deweyn sekä Kilpatrickin 
aktiivisuuskäsityksen mukaan lapsesta itsestään (Bruhn 1973, 71). Tämä on yksi Deweyn 
(1916) esittämän näkemyksen kantavista ajatuksista. Ulkoapäin annetulla ei ole sitä kas-
vattavaa voimaa, joka on peräisin yksilöstä itsestään ja hänen yksilöllisen olemuksen 
asettamista tarpeista sekä niiden arvostamisesta (vrt. edellä suuntaamiseen ja kontrolloin-
nin käsitteet). Tätä ei kuitenkaan pidä ymmärtää niin, ettei Deweyllä olisi käsitystä (ajat-
telun) reflektiivisyydestä, mikäli tätä käsitettä halutaan käyttää (vrt. Suortti 1994, 21).70 

Kokemus aktiivisena ja passiivisena ilmiönä muodostaa sen kasvattavan arvon. Yksilö 
kokee toiminnan aktiivisesti jonain itselleen (perustuen aiemmin kokemuksiin) ja toimin-
nan jälkeen kohtaamme ja arvioimme tapahtuneita seuraamuksia sekä toiminnasta saatuja 
kokemuksia198. (Kiviniemi 1994, 58.) 

Kankkunen (1999, 6) pitää kuitenkin Deweyn (1916, 275) näkemyksiä behavioristise-
na. Hän (emt.) tukeutuu kritiikissään Niiniluodon (1984) sekä Kansasen kommentteihin 
siitä, kuinka suunniteltu oppimisympäristö ja oppilaan vapaa toiminta muodostuvat ope-
tuksen ensisijaiseksi toiminnaksi. Niiniluoto (1984, 95 - 96) jaottelee tieteenfilosofian 
suuntaukset instrumentalisimiseen sekä behaviorismiseen. Jälkimmäisessä tiede on ensi-
sijaisesti päätöksentekoa epävarmuuden vallitessa, toisin kuin esimerkiksi kongnitivis-
missa, jossa perusteltu tieto eli tosiuskomus on toiminnan ensisijainen tavoite. Deweyn 
pyrkiessä hävittämään käytännön ja teorian välisen eron sitoutui hän Niiniluodon (1984, 
96) mielestä tämän (behavioristisen) suuntauksen edustajaksi. Behaviorismi deweyläises-
sä mielessä on päätöksentekoa epävarmuuden vallitessa, kulttuurisesti johdettujen ja sitä 
kantavien sekä edistävien valintojen tekemiseksi. Kognitivistinen suuntaus – tieto toi-
minnan tavoitteena – ilmentää tätä päivää. Niiniluodon (emt.) kuvaama behavioristinen 
suuntaus sisältää tiedon taustalle menemistä, sen kulttuurisesti merkittävien prosessien 
tiedostamista.71 

Suorttin (1994) näkemyksiin viitaten kasvatuksen klassikoiden, kuten Deweyn sovel-
tamisen tarkoituksena tulisi olla pyrkimys lapsen kasvun ehtoja selittävään tutkimuk-
seen199 72. Sutinen (2001, 354) toteaa, ettei esimerkiksi Deweyn ajatuksia tulisi ymmärtää 
pelkästään oppimisteoreettisina, kuten tavallisesti, vaan ideoitten soveltamisen mahdolli-
suudet ovat syvällisemmät, kasvatukselliset. Oppimistapahtuman yhteydessä emme voi 
kuitenkaan sivuttaa toiminnan psykologisointia. Deweyn sekä Vygotskyn näkemykset 
muodostavat siten viitekehyksen kielikylpyopetuksen praktisen kuvan muodostamiselle, 
jota seuraavassa luvussa ryhdytään tarkastelemaan. 

9.6  Kokoavia ajatuksia 

Kun konstruktivistisesta paradigmasta muodostui opettajankoulutusta, opettamista 
sekä tutkimusta ohjaava ajattelutapa, ongelmaksi muodostui se, että oppiminen 
nostettiin teoreettis-käsitteellisesti opettamisen ja kasvattamisen edelle. 

                                                           
198 Dewey (1899) käyttääkin teoksessaan käsitteitä learning by experience ja learning from experience, eli ko-
emme toiminnan jonain ja koimme toiminnan jonain.  
199 Suortti (1994) tarkoittaa tällä opetuksen totaliteettiluonnetta, jossa ei tulisi keskittyä pelkän oppimisprosessin 
analyysiin. 
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Ulkoinen toiminta eli vuorovaikutus ympäristön tai muiden ihmisten kanssa (ver-
baali ja non-verbaali viestintä) on perustana sisäisen toiminnan eli ajattelun kehit-
tymiselle eli lapsen kyvylle käsitellä asioita itsenäisesti. 

Kun toisen kielen omaksumisprosessi perustuu merkitykselliseen vuorovaikutukseen 
sosiaalisessa yhteisössä, voidaan sitä pitää äidinkielen omaksumista vastaavana 
tapahtumana. 

Kieliopin opetuksella on käytännön kannalta vain vähän hyötyä lapselle, mutta sen 
opetus on merkityksellistä lapsen ajattelun kehittymisessä. Lapsi omaksuu tiedos-
tamattomasti äidinkielensä kieliopin säännöt jo ennen kouluikää. Omaksuminen on 
tapahtunut strukturaalisesti, samoin kuin sanojen foneettisen kokoonpanon hallin-
ta. Lapsi ei kykene muodostamaan erilaisia äänteitä tahdonalaisesti, mutta tätä 
kielellisen kehityksen osaa voidaan kehittää kirjoittamisen ja kieliopin avulla. 

Symbolit ovat ajattelun välineitä, joiden käyttö laajentaa tietämystämme sekä kyky-
ämme ymmärtää syy-seuraussuhteita. 

Merkit tai mallit (sign) ovat toiminnan kohteena, esimerkiksi ongelmanratkaisun 
apuna olevia lisämääreitä, joiden havaitseminen ja ymmärtäminen tekevät yksilön 
toiminnasta luontevaa. Kyky havaita näitä toimintaa helpottavia lisämääreitä on 
lapsen psyykkisen kehityshistorian tulosta. 

Merkitykselliset henkilöt muovaavat lapsen tapaa ajatella. Kognitiivisen kehityksen 
edistäjinä voidaan pitää ohjaavaa opetusta ja mallioppimista, joissa välittyvät eri-
tyisesti abstraktin päättelyn taidot. 

Puheen ensisijainen tarkoitus on olla sosiaalisen vuorovaikutuksen väline. Toiminta 
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa synnyttää ihmisessä puheen tuottamisen tarpeen. 
Puheen kehittymisen myötä lapsi alkaa havainnoida ympäristöään kielen avulla. 

Puhe heijastaa ongelmia, joita lapsi kohtaa toiminnassaan. 

Kirjoitettu kieli eroaa puheesta niin toiminnaltaan kuin rakenteeltaan. Kirjoitetun 
kielen minimaalinenkin kehittyminen vaatii lapselta korkeaa abstrahointikykyä. 
Kirjoitettu kieli on mielikuvien ja ajattelun kieltä ilman keskustelukumppania. Lap-
selta puuttuu yleensä tarve käyttää kirjoitettua kieltä. 

Kulttuuripedagogisen ajattelutavan idea: 

Yhteisöllinen kokemusperusta on yksilön toiminnan perusta ja voimavara sekä kas-
vun mahdollinen tavoite. Kokemus voidaan määritellä tarkoittamaan henkisen elä-
män energiaa, siinä missä vesi ja muut ravinteet ovat energiana fyysiselle olemas-
saololle. Kokemusten uudistus- ja siirtämisprosessi ryhmän uusille jäsenille on pe-
rusta sosiaalisen ryhmän olemassa ololle ja jatkuvuudelle, ja lasten kasvatus (tie-
toinen tai tiedostamaton) on keino tämän prosessin ylläpitämiselle. 
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Lapset on perehdytettävä tarkoituksellisesti yhteisölle ominaisille tavoille, aiko-
muksille sekä tietoon, henkiseen ja aineelliseen perintöön, jonka aikuiset jo omaa-
vat. Ilman tätä periyttämisen prosessia yhteisö lakkaa olemasta. 

Kasvattava opetus muodostuu prosessuaalisesta ja produktiivisesta kokonaisuudes-
ta – yhteisestä merkityksestä, jossa jokaisella yksilöllä on oma ainutlaatuinen tar-
koituksensa. Tämän olemuksellisuuden ainutlaatuisuuden sekä yksilöllisen intensi-
teetin absoluuttisuuden ohjaamina jokainen antaa oman panoksensa yhteiselle 
merkitykselle. 

Kasvattavan opetustilanteen muodostamisen näkökulmasta ensimmäinen tehtävä 
on muodostaa konkreetteja ja näkyviä toimintatapojen omaksumista edistäviä olo-
suhteita. Tosin esimerkiksi opettajan on tiedostettava tapojen kulttuurinen perusta 
ja olemus pystyäkseen tähän, sillä pelkkä oppimiseen tähtäävien olosuhteiden luo-
minen ei ole riittävää. Toinen askel on saada yksilö tuntemaan onnistuminen ja 
epäonnistuminen, tiedostamaan toimintansa todellinen tulos suhteessa haluttuun. 

Pelkkä kommunikaatio eli ilmiöiden ja asioiden kielellistäminen ei ole kasvatuksen 
näkökulmasta riittävää vaan käsiteltävät ilmiöt voivat oikein valittuina, osana 
normaalia elämää, sisältää yksilön kasvun perustan. Kommunikaation avulla lap-
selle välittyy sanojen, ilmiöiden tai tapahtumien todellisia ”kognitiivisia, sosiaali-
sia ja emotionaalisia” merkityksiä.  

Sosiaalinen toiminta: 

Ei ole riittävää, että ihmiset toimivat fyysisesti yhdistävässä tilanteessa vaan tarvi-
taan toimintaa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteinen tavoite ei ole vielä 
riittävä, sillä esimerkiksi koneen osat edustavat maksimaalisen yhteistyön olemusta. 
Sosiaalinen toiminta vaatii enemmän. Tarvitaan kiinnostusta ja tietoisuutta toisten 
toiminnoista suhteessa kokonaisuuteen ja lopputulokseen. Lisäksi vaaditaan, että 
sosiaalisen ryhmän yksittäiset henkilöt tiedostavat oman toimintansa merkityksen 
kokonaisuuden muodostumiselle. Kommunikaation avulla jokainen pystyy ilmai-
semaan omat aikomuksensa ja selvittämään toisten vastaavuuden – seuraamaan 
toiminnan edistymistä. 

Käyttäytymisestä muodostuu yhteisen ymmärryksen löydyttyä sekä sosiaalisesti että 
älyllisesti ohjattua. Yksilön tarpeet muodostuvat hänelle objektiksi ja hän alkaa 
ymmärtämään oman ja toisten toiminnan välisen yhteyden. Toiminalle muodostuu 
mieli, merkitys. 

Sanan perimmäinen merkitys on sen sosiaalisessa välttämättömyydessä. 

Yksilöllinen merkitys toiminnan toteuttamiselle muodostuu: 

a) Esineiden ja asioiden käyttötarkoituksen myötä. Käyttötarkoitus välittyy yksilöl-
le toiminnan kautta. 

b) Toiminnan lopputuloksen tiedostamisesta. 
c) Tekojen sosiaalisen merkityksen tiedostamisesta. 
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Koulun tehtävä on saada lapsi ymmärtämään ympäristön ilmiöiden merkitykset, 
jotka esineillä ja asioilla on siinä elämässä, sille yhteisölle ja sen tulevaisuudelle, 
jossa hän on osallisena. Sisällön ja kulttuurin välinen yhteys on hahmotettava 
osaksi lapsen ajattelua. 

Jos koulun toiminnallisissa tavoitteissa painotetaan erilaisten tietojen ja taitojen 
omaksumista, on todellisen yksilöllisyyden toteutuminen vaikeaa. Toiminnalla on 
oltava ympäröivästä kulttuurista ja sen prosesseista johdettu tavoite (yksi kokonai-
suus, joka haarautuu pienemmiksi osatavoitteiksi). Tavoitteen on sallittava yksilön 
kasvaminen yhteisönsä jäseneksi omana itsenään.  



10 Ruotsin kielen kielikylpyopetuksen suunnittelu ja 
toteutus opetusmuodon praktisesta näkökulmasta 

tarkasteltuna 

Tässä luvussa muodostetaan teoriakehys, joka kuvaa kielikylpyopetusprosessin suunnitte-
lua, opetusprosessin rakennetta, sen keskeisiä tapahtumia sekä tyypillisiä toimintoja. 
Opetusprosessin kuvaaminen on muodostettu suomalaisten ja katalonialaisten kielikylpy-
opettajien sekä -tutkijoiden käytännön kokemusten perusteella. Katalonialaisen kielikyl-
pyopetuksen esittely on oleellista, koska ruotsinkielen kielikylpyopetuksen oppilaskes-
keiset toiminnot ja didaktiikka ovat johdettu tässä mallissa (Lauren 1996, 12; vrt. johdan-
to tässä tutkimuksessa).1 Erityisesti on huomioitava, että muodostettu praktinen kuva pe-
rustuu Vaasan keskuskoulussa toteutettavan kielikylpyopetuksen käytänteisiin, jotka voi-
vat erota suurestikin muiden kielikylpykoulujen käytänteistä (vrt. luku 2.3.3). Keskus-
koulussa kielikylpyopetus perustuu teemaopetuksen toteuttamiseen. Luvussa tarkastel-
laan opetuksen käytänteitä teemaopetuksen viitekehyksestä. (ks. Keskuskoulun opetus-
suunnitelma 2005.) Luvun lopuksi kootaan opetusprosessin keskeiset tekijät luvussa 11 
esitettävän mallin osaksi. Opetuksen keskeisiä tekijöitä suhteutetaan Vygotskyn sekä De-
weyn oppimisteoreettisiin näkemyksiin. Lisäksi joissain yhteyksissä esitetään ei-
kielikylpyorientoituneiden tutkijoiden näkemyksiä opetuksen teoreettisesta luonteesta200.  

Luvun tarkoituksena on hahmottaa praktista perustaa muodostettavalle kielikylpyope-
tuksen opetussuunnitelmalliselle sovellukselle. Analyysiä tehdään didaktiikan näkökul-
masta, minkä edellytykseksi Engeström (1983, 184) näkee opetuksen sisäisen puolen 
tiedostamisen eli oppimistoiminnan tuntemisen, jolloin ajattelun kehittyminen suhteute-
taan opetettavan aiheen ideaan. On kysyttävä, riittääkö kielenomaksumiseen tähtäävien 
toimintojen kehittäminen varmistamaan koulun opetussuunnitelman akateemisen sisällön 
omaksumisen ja ymmärtämisen (vrt. Genesee 1987, 17). Tutkimuksen toisen osan tavoit-
teena on ollut tämän problematiikan kuvaaminen ja alustavan selitysmallin hahmottami-
nen.  

                                                           
200 Muun muassa Aebli (1991); Ausubel ja Robinson (1969); Bedwel & al. (1984); Engeström (1983); Lahdes 
(1997); Perttula (1999); Rauste von Wrght ja von Wright (1994); von Wright (1996/2002); Atjonen (1992; 
1993); Kyröläinen (1994); Hakkarainen ja Bredikyte (2002); Little (2000; 2000b; 1996). Kirjallisuutta ei ole 
käytetty kasvatus- tai opetusteoreettisena resurssina kielikylpyteksteissä. 
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10.1  Katalonialaisen kielikylpyopetuksen toteuttaminen – 
opetusprosessin kuvaus 

Arnau (2001) esittää artikkelissaan katalonialaisen kielikylpyopetuksen prosessuaaliset 
perusperiaatteet, joiksi hän määrittelee kielen suunnittelun, kontekstisen vaihtelevuuden, 
ymmärtämisen tukemisen, verbalisoinnin, interaktion lisäämisen sekä lasten yksilöllisyy-
den huomioinnin. Hänen (emt. 38) mielestään tekijät kuvaavat yleisen tason strategioita 
opetuksessa ja ne voidaan yhdistää erityisesti kielen oppimiseen tähtäävän toiminnan 
kuvaajiksi mutta yleisellä tasolla sisältöjen opettamisen, kuten opetuksen suunnittelun 
perustaksi.  

Katalonialaista kielikylpyopetuksen käytännön kuvausta käsittelevä teksti perustuu 
Arnaun esittämien tekijöiden kuvaamiselle, mutta kuvausta täydennetään myös muilla 
katalaanin kielikylpyopetusta kuvaavilla artikkeleilla. Lopuksi esitetään opetukselle ase-
tettuja tavoitteita, jotka ovat lähtökohtana opetuksen käytännön toteutukselle, kuten työ-
pistetyöskentelyn rakentumiselle eri luokka-asteilla.2 

10.1.1  Kielen suunnittelu ja kontekstinen moninaisuus 

Opettajan on suunniteltava opetettavan aiheen kielestä sen rakenne, sanasto ja tekstit. 
(Arnau 2001, 19 - 22). Rakenne on yleensä kokonainen lause mutta myös sanonta tai kie-
lellinen ilmaisu. Opettajat ovat kirjanneet itselleen muistiin neljästä viiteen rakenneasiaa, 
joita he aikovat suunnitellussa opetusjaksossa käyttää eniten (ks. myös Gil & Monterde 
1991, 83; Mård 2002, 29 - 30). Osa rakenteista on input-tyyppistä, toimintatapoja opetta-
vaa, joka lasten on ymmärrettävä mutta ei välttämättä tuotettava uudelleen (”pestäänpä 
kädet”). Lapsi ymmärtää ja toimii annetun ohjeen mukaisesti. Osa rakenteista on puoles-
taan input–output-tyyppistä, liittyen sosiaalisen toimintaan ja tiettyihin rutiineihin. Nämä 
viestit oppilaan on sekä ymmärrettävä että kyettävä tuottamaan opetuksen kuluessa (”ha-
luaisin…, se on minun”). ”Odotan sanovan -viestien” eli tuottavien viestien (output) pyr-
kimyksenä on saada lapsi tuottamaan kieltä opettajan suunnittelemien rakenteiden ja va-
littujen käsitteiden omaksumisen suunnassa. Opettaja toimii yleensä kielellisenä mallina, 
mikäli lapsi ei vielä itse pysty tuottamaan kieltä. Toiminta voi olla esimerkiksi johdattele-
vaa, jolloin opettaja antaa lapselle vihjeen, joka ohjaa häntä puhumaan. Tarvittaessa opet-
taja toistaa vastauksen esimerkiksi kokonaisena lauseena. Toimintojen verbalisoinnin 
tarkoituksena on varmistaa, että lapset ovat tietoisia opetuksen sisällön sekä toimintojen 
rakenteesta. (Arnau 2001, 19, 28 - 30.)  

Opettajan on suunniteltava myös tarkoin lapsen kehitystasoa vastaava kielellinen ma-
teriaali. Sanaston suunnittelussa opettajan on huomioitava sanaston vastaavuus teeman 
tai projektin keskeiseen ideaan sekä uuden sanaston yhteys aiemmin opittuihin käsittei-
siin. Oppilaille on tarjottava mahdollisuus hyödyntää jo opittuja asioita uudessa tilantees-
sa, sillä esineellä on useita muotoja ja ulottuvuuksia ominaisuuksissaan. Opettaja johdat-
taa oppilaat yhteisen tuokion aikana (ympyräaika) käsiteltävän aihepiirin käsitteistöön 
lasta motivoivalla ja kiinnostavalla tavalla (satu tai muu vastaava riippuen iästä) ja samal-
la esittelee lapsille toimintaan tarvittavaa käsitteistöä. (Arnau 2001, 20 - 22; vrt. Met 
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1998, 56.) Tämän jälkeen oppilas saa mahdollisuuden käsitellä aihetta erilaisin toimin-
noin (nuket, askartelu, näytelmät, lukemalla, kirjoittamalla jne.) työ- ja leikkipisteissä 
(Arnau 2001, 23; ks. myös Zamora & Maldonado 1995, 41 - 46; Gil & Monterde 1991, 
83 - 88).3 

Työpisteissä toteutettavat tehtävät muodostetaan lasten kokemusmaailmaa vastaavik-
si201. Tehtävät on suunnattava luokkahuoneen ulkopuolelle. Näin lisätään lasten osallis-
tumishalukkuutta erilaisiin kommunikaatiotilanteisiin. (Gil & Monterde 1991, 80; vrt. 
Buss & Mård 1999, 85.) Mutta mitä abstraktimmasta käsitteestä on kyse, sitä todelli-
semmassa käsitteen käyttötilanteessa se esitellään ensin ja vasta tämän jälkeen käsitettä 
sovelletaan muihin tilanteisiin sekä tilanneyhteyksiin (Arnau 2001, 24 - 25). Von Wright 
(2002/1996) muistuttaakin, että yhdessä kontekstissa opittu tieto ei transferoidu auto-
maattisesti toiseen. Opitun transferoitumisen mahdollistamiseksi toiminta on suunnitelta-
va tietojen tai taitojen tulevaa käyttöä varten eli tiedon käytölle olisi kyettävä luomaan 
rikas merkitysverkosto. Esimerkiksi erilaisten satujen avulla voidaan liittää niiden kautta 
välittyvä keskeinen ideaa toiseen tilanteeseen. Kertomuksen ”Lähdetään ulos!” välittä-
mää toiminnallista ja kielellistä ideaa voidaan soveltaa välitunnille siirryttäessä. (Arnau 
2001, 19 - 22; Gil & Monterde 1991, 80 - 81.)  

Merkitysten siirtymisen problematiikkaa tarkasteltaessa on huomioitava kuitenkin Vy-
gotskyn (1978, 49) esittämä näkemys (vrt. luku 9.4.4): 

“The original transcript from this study clearly show intermadiate levels of func-
tioning in which the child attends to the auxiliary picture stimulus and even assici-
ates it with the word to be recalled but cannot integrate the stimulus into his system 
of remembering. Thus, one child selected a picture of onion to recall the word 
”dinner”. When asked why she chose the picture, she gave the prfectly satisfactory 
answer, ”Because I eat an onion.” However, she was unable to recall the word 
”dinner” during the experiment. This example shows that the ability to form ele-
mentary associations is not sufficient (riittävä) to ensure (varmistamaan) that the 
associative relation will fulfill (täyttä ehtoa) the instrumental function necessary to 
produce recall.” 

10.1.2  Kielen ymmärrettävyyden tukeminen 

Kielikylvyssä opettajan on pyrittävä esittämään opetettava asia niin, että lapset ymmärtä-
vät varmasti, mistä on kyse. Ymmärryksen edistämiseksi on hyödynnettävä esimerkiksi 
ilmeitä, eleitä, kehonliikkeitä, asioiden tai esineiden konkretisointia esimerkiksi visuaalis-
ten mallien avulla sekä asioiden toistoa. Opettajan on puhuttava riittävän selkeästi, sopi-
valla tempolla sekä vaihdeltava äänenpainoja erilaisten tai merkittävien sanojen kohdalla. 
(Arnau 2001, 25 - 26.) Tiettyihin päivittäisiin tilanteisiin, kuten ruokailuun, opettaja 
muodostaa toistuvia kielellisiä rutiineja.  

Kielen suunnittelu on yhteydessä siihen, miten opettaja osaa valita hyvät materiaalit 
havainnollistamiseen. Käsitteiden ymmärtäminen vaatii runsaasti visuaalista havaintotu-
                                                           
201 Mård (2002, 33) painottaakin, että luonnollinen kommunikaatiotilanne kielikylvyssä ei muodostu automaat-
tisesti vaan tähän tarvitaan huolellista kielen suunnittelua. 
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kea. Jokaisella aiheella, jota käsitellään, on oltava konkreettinen esine tai kuva, jonka 
avulla lasta ohjataan ymmärtämään käsitteen olemusta. (Arnau 2001, 21 ja 26 - 27.) Vy-
gotsky (1978, 51) toteaa tästä, että ajattelun ja käsitteen merkityksen omaksumisen alku-
vaiheessa yksilö tarvitsee jotain muistaakseen jotain, kun taas myöhemmin yksilö muis-
taa jotain. Lapsi itse ei aluksi pysty luomaan muistilinkkiä kohteeseen vaan tarvitsee sii-
hen ulkoisen tuen esimerkiksi käsitteen oppimiseksi.  

Toistamalla asioita pyritään varmentamaan niiden ymmärtämistä. Uuden aihepiirin 
opetuksessa on muodostettava käsitteellisiä linkkejä jo opittuihin rakenteisiin ja käsittei-
siin. Apuna voidaan hyödyntää lasten mielikuvitusta ja pohtivaa keskustelua siitä, mitä 
esimerkiksi tehtävän tai toiminnoin suorittamiseen vaaditaan, millainen toiminnan mah-
dollinen lopputulos tulee olemaan ja niin edelleen. (Arnau 2001, 27 ja 30; vrt. Hakkarai-
nen & Bredikyte 2002.)  

Opettaja toimii erilaissa tilanteissa esimerkkinä, jolloin lapset näkevät, miten missäkin 
yhteydessä toimitaan tai heidän odotetaan toimivan. Myös toinen oppilas voi toimia mal-
lina toiselle oppilaalle. Yksi opettajan merkittävimmistä tehtävistä on huomata lasten 
ongelmatilanteet ja osattava reagoida niihin asianmukaisella tavalla. (Arnau 2001, 25 - 
26.) Opettaja pystyy luomaan omalla olemuksellaan luokkaan turvallisen, oppimista edis-
tävän ilmapiirin. Vygotsky (1977, 150 - 151) katsookin ajatuksen muodostuvan vieteis-
tämme, tarpeistamme, motivaatiostamme, intresseistämme sekä emootioistamme. Ajatuk-
sen takana piilee affektiivis-tahdollinen tendenssi, joka antaa vastauksen perimmäiseen 
kysymykseen, miksi. Keskustelukumppaniin puheen ymmärtämiseksi ei riitä pelkkien 
sanojen ymmärtämien, vaan puhujan on ymmärrettävä myös hänen ajatuksensa. Koh-
taamme kielen ja kulttuurin välisen keskeisen problematiikan. Kielen muodollinen osaa-
misen lisäksi vaaditaan kulttuuristen koodien osaamista, kulttuurin perusoletusten tason 
tiedostamista (vrt. luku viisi tässä tutkimuksessa). 

10.1.3  Interaktion mahdollistaminen ja lisääminen 

Opettajan on oltava oppilaan kanssa kahdenkeskisessä vuorovaikutuksessa erilaisissa 
tilanteissa niin paljon kuin mahdollista. Näin hän toimii lasten kielellisenä mallina ja vä-
littäjänä. Vuorovaikutuksen lisäämiseen pyritään kahdella tavalla: 1) ohjatuilla toimin-
noilla ja 2) toistuvilla toiminnoilla ryhmässä ja yksilöllisesti. Ohjatuilla toiminnoilla tar-
koitetaan toistuvia dialogeja, joilla pyritään ohjaamaan lasta vuorovaikutukselliseen toi-
mintaan sekä käyttämään kieltä opettajan antaman mallin mukaisesti. Yksilöllisessä tai 
pienryhmätilanteessa tapahtuvalla dialogilla tarkoitetaan, että jos lasten halutaan käyttä-
vän kielikylpykieltä, on opettajien oltava läsnä tilanteessa kommunikoimassa, ylläpitä-
mässä, auttamassa ja ohjaamassa kielikylpykielellä tapahtuvaa vuorovaikutusta. (Arnau 
2001, 33 - 35; vrt. Mård 1996). Deweyn (1916, 28 - 29) esittämä näkemys suuntaami-
seen, kontrollin sekä ohjaamisen merkityksestä kasvatuksen välineinä on relevantti taus-
tateoria interaktion problematisoinnille.  

Mård (1995, 148 - 150) muistuttaa, että kielikylpyopettaja ei saa unohtaa kielellisen 
maalin ja kielellisen vuorovaikutuksen ylläpitäjän rooliaan, vaikka lapsi näyttäsi selviy-
tyvän tietyistä päivittäisistä toimistaan ja tehtävistään itsenäisesti. Opettajan on ohjattava 
oppimisprosessia tekemällä tarkentavia kysymyksiä sekä suunnattava oppilaan ajattelua 
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ja kielenkäyttöä osallistumalla toimintaan, kun hän tarkkailutilanteessa huomaa siihen 
tarvetta. Opettajan on tuettava lasta yhdistämään uudet asiat aiemmin opittuun. (vrt. Bru-
ner 1963, 7; ks. myös Mård 2002, 12; luku 8.5.1 tässä tutkimuksessa.) Kaikissa koulun ja 
päiväkodin ensi- ja toissijaisissa toiminnoissa (ks. sivut 332 - 333 tässä tutkimuksessa) 
tulisi pyrkiä luonnollisten kommunikaatiotilanteiden muodostamiseen ja ylläpitämiseen 
(emt. 24 - 26). Opettaja on henkilö, joka luo luokaan positiivisen ilmapiirin oppimista 
varten olemalla mukana oppilaiden toiminnoissa. (Zamora & Maldonado 1995, 40; Gil & 
Monterde 1991, 80 - 81.) 

Kielellisesti kehittävän vuorovaikutustilanteen muodostuminen on siis pitkälle riippu-
vainen opettajan omasta olemuksesta, tahdosta sekä kyvykkyydestä. Arnaun (2001, 18) 
painottaa kuitenkin myös opettajan työkokemuksen merkitystä vuorovaikutuksen ohjaa-
misessa. Hänen (emt.) mukaansa kokenut opettaja ohjaa lapsia toimintaan ja tarkkailee 
tilannetta kokematonta opettajaa enemmän, jolla aikaa kuluu enemmän asioiden selittä-
miseen. Dialogisuuden ja käsitehorisontin teoreettisen merkityksen ymmärtäminen muo-
dostuvat tutkimuksellisesti arvokkaiksi resursseiksi problematiikan selittämisessä (ks. 
luku 7.2.1 tässä tutkimuksessa). 

10.1.4  Yksilöllisyyden huomioiminen 

Opetuksessa pyritään huomioimaan oppilaiden yksilölliset erot asenteissa, autonomisuu-
dessa, luonteessa sekä kyvykkyydessä ja suhteuttamaan toiminnot näin lapsen edun mu-
kaisiksi. Kielen omaksumiselle asetetut tavoitteet ovat suhteellisia. Lapselta ei vaadita 
alussa kielellisesti ja toiminnallisesti samaa kuin esimerkiksi vuoden kuluttua. Heille sal-
litaan yksilöllinen kielen kehittyminen. Lapselle luodaan turvallinen tunne uuteen tilan-
teeseen. Toimintojen luonne ratkaisee kuitenkin viimekädessä sen, mitä opettaja vaatii 
lapsilta kielen tuottamiseksi. (Arnau 2001, 31 - 33 ja 35.) Zamoraan ja Maldonadoon 
(1995, 39) viitaten (heidän koulunsa toiminta-ajatuksen perusteella) opettaja on auttaja, 
helpottaja sekä kontekstin välittäjä opetusprosessissa, jossa jokaisella lapsella on mahdol-
lisuus edetä omien edellytystensä mukaisesti. Näin oppilaalle annetaan mahdollisuus ede-
tä tehtävissä kiinnostuksensa sekä tiedollis-taidollisten edellytystensä mukaisesti, mitä 
edesauttavat oppilaiden eri tasot huomioiva itse tuotettu opetusmateriaali, työskentely 
pienissä ryhmissä ja mahdollisuus opiskella omien oppimisstrategioiden mukaisesti (Za-
mora & Maldonado 1995, 40). Deweyn (1916, 53 - 54) näkemyksiin viitaten lapselle an-
netaan mahdollisuus kokeilla ja löytää sitä kautta jokaisen oma oppimaan oppimisen tai-
to.  

Toisaalta Gil ja Monterde (1991, 79) toteavat, että oppilaat saavat vain harvoin päättää 
itse työskentelystään ja he (emt.) painottavat opettajan osuutta oppilaiden työskentelyn 
suunnittelussa ja sitä kautta toiminnan suuntaamisessa. Vastuu omasta toiminnasta kasvaa 
asteittain ja perustuu oppilaan ikätason lisäksi kielitaitoon – mitä paremmin lapsi hallitsee 
kielen, sitä enemmän hän saa valita oppimistoimintoja. Lisäksi he muistuttavat, että lap-
sille annetaan mahdollisuus osallistua työpistetoimintojen suunnitteluun. Tämän ja ope-
tuksen kokonaisvaltaisesta luonteesta seuraava toimintavapaus luokassa lisäävät heidän 
mielestään lasten opiskelumotivaatiota (emt. 81 - 82 ja 85; ks. luku 8.3.3 tässä tutkimuk-
sessa).  
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Yksilöllisyyden huomioimiseksi katalonialaiset opettajat ovat muodostaneet kaksi ala-
ohjetta harjoitteille. Ensinnäkin oppilaat ryhmitellään kolmeen ryhmään kielellisten ky-
kyjen mukaan akselille osaa käyttää kieltä – ei osaa käyttää kieltä. Toiminta muotoutuu 
näiden ryhmien mukaisesti. Erilaiset projektit, juhlat tai aihepiiriin motivoivat kertomuk-
set voidaan kuitenkin toteuttaa suurryhmissä, ja pienryhmässä toimitaan esimerkiksi suul-
lisen ilmaisun tai spesifien aihealueiden tehtävien harjoittamisessa. Lapset voivat siirtyä 
ryhmästä toiseen taitojensa edetessä. Toiseksi opettaja pyrkii mukauttamaan vähemmän 
kyvykkäitä oppilaita rohkaisemalla heitä eri keinoin tehtävän pariin, tekemällä tilanteesta 
omalla olemuksellaan tai vaatimustasoltaan mielekkään ja houkuttelevan (vrt. edellä suh-
teellinen kielitaidon vaatimus). Joskus opettajan on annettava erityishuomiota kaikkein 
heikoimmalle tai eniten huomiota vaativalle lapselle, jotta tämä pystyisi tavoittamaan 
tehtävän idean. (Arnau 2001, 35 - 37; Gil & Monterde 1991, 89; vrt. Bruner 1963, 70.)4 

Zamora ja Maldonado (1995, 44) esittävät tasonmukaisen eriyttämisen vaihtoehdoksi 
teeman tai opetusjakson aikana käytettäviä henkilökohtaisia opetussuunnitelmia, joiden 
edistymistä seurataan säännöllisin väliajoin siten, että oppilaan vastuu suunnittelusta ja 
seurannasta kasvaa asteittain. Eriyttämisestä, kuten henkilökohtaisista opetussuunnitel-
mista tai tasoryhmistä, ei kuitenkaan saa muodostua lapsille kilpailua paremmuudesta. 
Kielikylvyn kehittämiseksi tarvitaan eriyttävän oppimateriaalin kehittämiseen perustuvaa 
tutkimusta.  

Eräänä ratkaisuna eriyttämisen problematiikalle voidaan pitää järkevää opetussuunnit-
telua. Opetuksessa voidaan keskittyä oleelliseen, kun ymmärretään opiskeltavan aiheen 
tiedollinen rakenne. Näin ei kuormiteta kaikkein heikoimpien tai keskinkertaisesti menes-
tyvien lasten oppimiskapasiteettia. Aiheen syventämiseen tähtäävien lisätehtävien laadin-
ta ja kerääminen nopeammin edistyville oppilaille ei kokemukseni mukaan ole opettajalle 
kovinkaan haastavaa. (ks. Bruner 1963, 70; myös Scheinin 1999.)5 

Edellä esitetyt katalonialaiset ratkaisut ovat toimivia erityisesti perustietojen ja -
taitojen omaksumisessa ja niiden oppimisen kontrolloinnissa. Koulutoiminnan on oltava 
kuitenkin enemmän kuin pelkkien perustaitojen ja -tietojen opettelua. Eräs vaihtoehto 
opetuksen järjestämisessä on lasten maailmankuvan avartaminen ja kehittäminen (ks. 
luku 8.5.3 tässä tutkimuksessa). Sisällön valinnan lähtökohtana on oppilaan lokaalisen 
tietoisuuden kehittäminen202. Opetuksen järjestämisen taustalla on siten kokonaisvaltai-
sempi ajattelutapa sisältöjen omaksumisesta. Opetukselle asetetut tavoitteet eivät ole yk-
silöllisissä suorituksissa vaan kulttuurin merkityksellisten rakenteiden (ks. Dewey 1916, 
58 - 62) omaksumisessa merkityksellisessä sosiaalisessa tilanteessa. Deweyn (1988, 170 - 
171; ks. luku 9.4; vrt. luku kuusi tässä tutkimuksessa) esittämää näkemys yksilöiden ai-
nutlaatuisuudesta on siten tutkimuksen yksi perusoletus. Yksilö on osa sosiaalista koko-
naisuutta, joka pyrkii toiminnassaan kohti yhteisen tavoitteen täyttämistä. Tämän tavoit-
teen saavuttamiseksi yksilö antaa nimenomaisessa hetkessä absoluuttisen ja ainutlaatui-
sen osaamisen panoksensa. Tavoitteena ei tällöin ole yksilöllinen kehitys sinänsä vaan 
yksilön kasvu osaksi sosiaalisesti ohjautuvaa kokonaisuutta. Vertaisoppimisen idea nivel-
tyy luontevaksi osaksi toimintaa. Lapset pääsevät kokemaan osaamisen erilaisuutta ja 
oppimaan sitä kautta jotain itselleen merkittävää toisiltaan. (vrt. luku 7.2 tässä tutkimuk-
sessa.) 

                                                           
202 Tämän väitteen taustalle voidaan asettaa tämän tutkimuksen luvuissa viisi ja kuusi esitetyt pohdinnat kulttuu-
ri-identiteetin merkityksestä yksilön kasvulle, sekä käsitykset ympäristön merkityksestä lapsen kasvussa. 
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10.2  Luokan organisointi sekä työpistetyöskentely eri luokka-asteilla 
katalonialaisessa mallissa 

Katalonialaisissa kielikylpykouluissa totutetaan työpistetyöskentelyä ala-asteen kaikilla 
luokilla. Toiminnalliset erot perustuvat opetuksen tavoitteiden eroihin (ks. taulukko 13). 
Perusperiaatteena työpistetyöskentelylle on se, että oppilaat osallistuvat aktiivisesti työ-
pisteiden suunnitteluun ja rakentamiseen203. Ohjeet työpisteissä toimimiseen annetaan 
kollektiivisesti yhteisissä ympyräajoissa (ks. Met 1998, 58). Työskentelyn jäntevän ra-
kentumisen ja ymmärtämisen välittymisen näkökulmasta on tärkeää, että työpisteiden 
toiminnalliset alueet ovat rajattuja. Lapsen on tiedettävä, että piirtäminen tapahtuu tietys-
sä paikassa, kirjoittaminen tietyssä jne. (Gil & Monterde 1991, 80 - 81). Työpisteiden 
tehtävät ovat sidoksissa käsiteltävään kokonaisuuteen eli teemaan (Zamora & Maldonado 
1995, 44). Lapset kokoavat työstämiään tehtäviä niin kutsuttuun teemakansioon, josta ne 
kerätään teeman lopuksi henkilökohtaiseen lukukausiarkistoon (Gil & Monterde 1991, 
88; Kaskela-Nortamo 1995). Näin fyysinen ympäristö ohjaa merkittävällä tavalla lapsen 
toimintaa (vrt. luku 9.4.2 tässä tutkimuksessa).  

Työpisteitä suunniteltaessa on huomioitava niiden ymmärrettävyyttä ja autonomisuutta 
edistävä merkitys mutta myös myös niiden ajattelua kehittävä ulottuvuus suhteessa ase-
tettuihin tavoitteisiin. Lapsen autonomisuus muodostuu hänen suhteestaan konkreettisesti 
ilmenevään ympäristöön. On muistettava, että jos ympäristö on lapselle liian valmiiksi 
annettu, he lakkaavat toimimasta tässä. (Vygotsky 1978, 28; vrt Dewey 1916, 33 - 34, 42 
ja 50.) Muussa tapauksessa toiminnan voitaneen olevan näennäistä puuhastelua, jolloin 
siitä puuttuu sen kasvattava vaikutus. Opetuksen tavoite on kasvun kannalta toisarvoisis-
sa tekijöissä. 

Lastentarhassa keskeinen toimintamuoto on leikki. Luokka on jaettu tiettyihin työ- ja 
leikkinurkkauksiin. Työskentely tapahtuu pienryhmissä ja toimintatilassa voi toimia var-
sinaisen kielikylpyopettajan lisäksi myös apuopettajia lasten tukena eri toiminnoissa. 
Leikkinurkkauksia tai -pisteitä ovat esimerkiksi kauppa, kampaaja, keittiö, linnan naa-
miaisleikki, lääkärinvastaanotto sekä erilaiset mahdollisuudet leikkiä käsinukeilla, lauta-
peleillä tai autoilla. Opettaja osallistuu aktiivisemmin osaan leikeistä (roolileikit) ja osas-
sa ns. vapaammissa leikeissä hän toimii tarkkailijana ja tarvittaessa (kielellisen) toimin-
nan suuntaajana (vrt. Mård 1996). Työpisteiden toiminta on samanlaista kuin leikkinurk-
kauksissa mutta niissä harjoitetaan suoranaisemmin lasten motorisia ja kognitiivisia taito-
ja. Kirjastonurkkauksessa työstetään satuja esimerkiksi piirtämällä, näyttelemällä, kes-
kustelemalla niiden sisällöstä ja tapahtumista. Lisäksi työpisteissä askarrellaan, leikitään 
erilaisia seuraleikkejä ja -pelejä, muovaillaan, harjoitellaan kirjoittamista sekä musiikkia. 
Lisäksi kielikylpyyn erikoistunut opettaja opettaa lapsille kerran viikossa niin kutsutussa 
kirjastonurkkauksessa puheen ymmärtämistä ja suullista ilmaisua. (Zamora & Maldonado 
1995, 41 - 42; Gil & Monterde 1991, 83 - 84.) 

Luokilla 1 - 2 oppilaita opetetaan luokkatason mukaan. Toiminta alkaa painottua yhä 
enemmän työpisteisiin mutta myös leikille on varattu aikaa. Toiminta pyritään suunnitte-
lemaan lapsen itsenäistä työskentelyä tukevaksi. Tehtävänurkkauksissa harjoitellaan kir-
joittamista, käsialaa, lukemista sekä ilmaisun ja kuullunymmärtämisen taitoja. Kirjoitta-
                                                           
203 Vrt. näennäinen suunnittelu, liittyen projektityöskentelyn luonteeseen sivuilla 169 – 170 tässä tutkimuksessa. 
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mista pyritään harjoittamaan mahdollisimman monipuolisesti. Oppilaat ovat esimerkiksi 
kirjeenvaihdossa toisten luokkien oppilaiden, ystävien tai yritysten kanssa. Lapset tekevät 
omia ”kirjoja” tarinavihkoista, joita asetetaan niiden valmistuttua kirjastonurkkaukseen 
toisten luettavaksi. Kirjoittamiselle luodaan siten todellinen merkitys. Tietoisuus esinei-
den ja asioiden käytöstä eli niiden käyttötarkoituksesta suhteessa toiminnan tarkoitukseen 
sekä tietoisuus lopputuloksesta muodostavat lapselle todellisen merkityksellisyyskoke-
muksen. Deweyn (1916, 35 - 36) esittämä (ks. luku 9.4.4 tässä tutkimuksessa) näkemys 
merkityksen muotoutumisesta konkretisoituu vitaaliksi toiminnaksi kielikylvyssä.  

Lapsille on oltava selvää, miten tehtävänurkkauksissa toimitaan. Aikuisen antaman 
mallin merkitys lapsen toiminnan ohjaajana ja säätelijänä sekä tietoisuuden kehittymisen 
problematiikka204 saavat sijansa toiminnan teoreettisina selittäjinä. Toiminnoiksi valittu-
jen pelien ja harjoitusten on oltava sellaisia, joiden säännöt lapset tuntevat. Tehtävänurk-
kauksista löytyvät myös kaikki tehtävän suorittamiseen tarvittava materiaali. (Gil & 
Monterde 1991, 84 - 88.) Tehtävissä pyritään varmistamaan niiden suorittamista ja ym-
märtämistä esimerkiksi luettavan sadun sisältöä kartoittavilla tehtävillä. Tehtävänä voi 
olla luetun tai kuullun piirtämistä tai kirjoittamista. (Zamora & Maldonado 1995, 43.) 
Tämä tarjoaa mahdollisuuden käsitteiden monipuoliseen verbaaliseen ja symbolisen kä-
sittelyyn (vrt. Haapasalo 1994, 56). Työpisteissä huomioidaan kuitenkin lasten kielelliset 
valmiudet. Mitä heikompi lasten kielitaito on, sitä kontrolloidumpia tehtävät ovat (Gil & 
Monterde 1991, 85). Oppilaille on tehty tehtävänurkkauksiin myös tueksi erilaisia malleja 
sanastoon liittyen205 (Gil & Monterde 1991, 85; Zamora & Maldonado 1995, 44 - 45). 
Lisäksi oppilaille pidetään paitsi toiminnan aluksi myös tietyin säännöllisin väliajoin yh-
teinen suunnittelukokous, jossa käsitellään tulevien töiden toteuttamiseen tarvittavia tie-
toja (toiminta ja sanasto) (Gil & Monterde 1991, 88; ks. tarkemmin ympyräajan toteutta-
misesta esim. Met 1998, 85; myös tässä tutkimuksessa projektiopiskeluun liittyen sivut 
169 - 170) 

3. ja 4. luokalla luokkatila on jaettu kahdeksaan työnurkkaukseen. Näistä pakollisia 
ovat neljä tehtävänurkkausta, joissa harjoitellaan oikeinkirjoitusta, lukemista, kielen ra-
kenteita ja kirjoittamista, ja neljän työpisteen tehtävät ovat valinnaisia. Kielelliset tehtävät 
ovat sekä strukturoituja rakennetehtäviä että luovaan tuottamiseen kannustavia kirjoitus-
tehtäviä. Luovan tuottamisen tueksi tehtävänurkkauksiin on laadittu erilaisia kielellisiä 
malleja, joilla kuvataan opiskeltavan ilmiön tai aiheen keskeisiä sanoja. Lukutehtäviin on 
liitetty sisällön ymmärtämistä kontrolloivia piirtämis- tai kirjoitustehtäviä. (emt.) Työvii-
kon aikana tapahtuva työskentely on rakenteeltaan johdonmukaista. Tänä aikana oppilail-
la on kuusi työpistetyöskentelytuokiota ja kaksi ryhmäopetusjaksoa, joissa käsiteltävät 
asiat ovat perustana yksilöllisille työnurkkaustehtäville. Lisäksi oppilaille laaditaan tee-
man alussa sekä säännöllisesti sen kuluessa noin kahden viikon laajuinen henkilökohtai-
nen oppimissuunnitelma. (Zamora & Maldonado 1995, 44 - 45; vrt. Gil & Monterde 
1991, 88.)  

Luokka-asteilla 5 ja 6 toiminnan organisoinnin periaatteet ovat samat kuin edellä. 
Tässä vaiheessa toiminnassa painottuu kuitenkin yhä enemmän itseohjautuvuus. Samalla 
luokissa panostetaan yhteisiin projekteihin ja yhdessä tuottamiseen (Zamora & Mal-

                                                           
204 Vrt. Vygotskyn teoretisoinnit tässä tutkimuksessa, kuten esimerkiksi kuvio 9. 
205 Kertomusten tai kirjeiden aloittamisen ja lopettamisen malleja, usein tarvittavien ilmausten tai käytettyjen 
fraasien kirjoitusmalleja. 
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donado 1995, 45 - 46; vrt. Little 2000). Projekteina ovat esimerkiksi luokkalehtien tai 
vastaavien kirjallisten tuotosten tekeminen toisille luokille tai kouluille sekä teatteriesi-
tykset. Tekemisellä täytyy olla jokin todellinen merkitys, mikä on mieluiten lähtöisin op-
pilaasta itsestään (vrt. merkityksen muotoutuminen Dewey 1916, 35 - 36; luku 9.4.4 tässä 
tutkimuksessa). (Zamora & Maldonado 1995, 45 - 46; ks. myös Lauren 1996, 12 - 13.) 
Yhteiset, koko luokkaa koskevat ympyräajat ovat tarkoitettu aiheen teoreettisen tiedon 
käsittelyyn. Tämän jälkeen pienryhmissä toteutettavissa työpisteissä pyritään sovelta-
maan taustalla olevaa teoriatietoa käytäntöön. (Zamora & Maldonado 1995, 46.)  

Oheiseen taulukoon 11 on koottu Zamoran ja Maldonadon (1995, 41 - 46; ks. myös 
Gil & Monterde 1991, 83 - 88) esittämiä toiminnalle asetettuja tavoitteita eri luokka-
asteilla ja niiden toteutumisen arvioinnin painopistealueita. 

Taulukko 8. Opetuksen toteuttamiselle asetetut tavoitteet ja toiminnan arviointi 
katalaanin kielen kielikylpyopetuksessa eri luokka-asteilla 

Luokka-aste Toiminnan tavoite Toiminnan arviointi 
Lastentarha Saada lapsi käyttämään 

kielikylpykieltä 
Luodaan kielenkäyttöä stimuloivia 
symboliseen leikkiin perustuvia 
tilanteita 
Annetaan malli kielenkäytölle 

Lasten keskinäisen vuorovaikutuksen arviointi 
Kommunikaation laadun arviointi 
Lasten asenteiden arviointi 
Toiminnan laadun arviointi (strategioiden käyttö, puheen 
tuottaminen, mahdollisten ongelmien huomiointi) 
Välineenä käytetään tarkoitukseen suunniteltua opettajan 
täyttämää arviointikorttia 
 

Luokat 1 - 2  Opettaja arvioi oppilaan yksilöllistä työskentelyä  
Tuotoksen arviointi (sekä opettaja että oppilas) 
Oppilaiden suorittama itsearviointi 
 

Luokat 3 - 4 Luokan organisointi kielen ja 
sisällön välisen vastaavuuden 
toteuttamiseksi – kieli on sisällön 
oppimisen väline 
Lasten itsenäisyyden lisääminen 
työskentelyssä 
Uusien oppimisstrategioiden 
omaksuminen 
Ryhmätyötaitojen oppiminen ja 
työmuodon lisääminen 
 

Arvioinnissa painottuu edellisten kohtien lisäksi sisällön 
omaksumisen arviointi (M. S.) 

Luokat 5 - 6 Suullisten ja kirjallisten taitojen 
kehittäminen sekä kielikylpy- että 
lapsen äidinkielellä 
Kehittää ja antaa mahdollisuuksia 
itseilmaisulle 
Kehittää lasten objektiivisia 
keskustelutaitoja 
Itseohjautuvuuden kehittäminen 
Lisätään oppilaan osuutta 
oppimisprosessin vastuullisuudesta 

Edellisten arviointialueiden lisäksi (M. S.): 
Sisällön ja kielen omaksumisen arviointi 
Ilmaisutaitojen arviointi 
Toiminnan etenemisen (vastuu, itseohjautuvuus) 
arviointi 
Oppilaat arvioivat itse asennettaan, työskentelyään sekä 
lopputulosta 

 

Taulukosta 8 voidaan havaita, että opetuksessa painotetaan oppilaan itseohjautuvuuden 
kehittymistä kontrolloidusta toiminnasta kohti autonomisuutta. Tavoitteena tämä on hel-
pompi kuin todellisuuden toteutumana. Toisaalta voimme arvioida tällaisen tavoitteen 
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järkevyyttä esimerkiksi Deweyn (1916, 52) esittämän lapsen riippuvuussuhteen näkö-
kulmasta, jolloin autonomisuuden tavoittelu itsetarkoituksena ei edistä sosiaalisen kehit-
tymistä. Toisaalta voimme tarkastella tapahtumaa myös oppimaan oppimisen, kokeilevan, 
ei-vaistonvaraisen toiminnan näkökulmasta. Ihminen oppii aiempien kokemustensa väli-
tyksellä. Aiemmin opittua toimintatapaa hyödynnetään uudessa vastaavassa tilanteessa. 
(emt. 53). Merkittävämpänä muuttujana oppimisessa Dewey (emt. 54) pitää kuitenkin 
yksilön kykyä omaksua toiminta, jossa hän oppii oppimaan. Oppimaan oppimisen ydin 
on oppilaan itserefelektiivisten taitojen kehittämisessä suhteessa kykyyn tarkastella kriit-
tisesti omia tietoja ja taitoja sekä vastaavasti suhteuttaa ympäristön välittämä informaatio 
oman toiminnan rakentavaksi osaksi (von Wright 2002/1996). Von Wright (emt.) toteaa 
kuitenkin, että reflektointikyvyn edellytyksenä on tietoisuus omasta ajattelusta (sekä toi-
minnastaan M. S.).206 Käsityksestä lapsen reflektointitaitojen kehittymisessä on havaitta-
vissa kaksi koulukuntaa. Toinen korostaa taidon sisäsyntyistä valmiutta ja toinen pitää 
tätä kehitykseen sidoksissa olevana valmiutena (vrt. luku 6.2 tässä tutkimuksessa). Op-
pimistilanteessa merkittäväksi tekijäksi muodostuu kasvattajan kyvykkyys aistia lasten 
luontaiset tarpeet ja asettaa sen mukaan lapsen ajattelulle (muisti- ja havaintokapasiteetil-
le sekä aiemmille kokemuksille perustuvia) sopivia tehtäviä, joiden tendenssinä on oman 
toiminnan refelektoiminen. Oleelliseksi muodostuu lapsen mikrokulttuurisen tilanteen ja 
lähtökohtien ymmärtäminen ja tuntemus. Kaikilla ei ole päässyt muodostumaan valmiuk-
sia oman työn arviointiin (vrt. Atjonen 1992, 69).  

10.3  Ruotsinkielen kielikylpyopetuksen toteuttaminen – opetuksen 
suunnittelun ja toteuttamisen kannalta keskeisten tekijöiden 

arviointia 

Tässä luvussa määritellään teemaopetukseen liittyvien käsitteiden merkitystä ja olemusta 
suhteessa opetuksen toteuttamiseen. Tutkimuksen lukuun 2.4.3 viitaten esitettävät tekijät, 
niin katalaanin kuin ruotsin kielen kielikylpyjen osalta, sijoittuvat opetuksen kehysteki-
jöiden toteutus- eli toimintatason muuttujille. Keskeisiksi ongelmiksi voidaan tässä yh-
teydessä muotoilla seuraavat kysymykset:  

1. Kuinka työpistetyöskentelyä toteutetaan?  
2. Millaiseksi teeman tehtäväsuunnittelu ymmärretään?  
3. Mikä merkitys ns. rutiineilla on opetuksessa?  
4. Miten oppilaiden ryhmittely toteutetaan ruotsin kielen kielikylvyssä?  
5. Mikä rooli opettajalla ja oppilaalla on opetuksen toteuttamisessa?  

Kaskela-Nortamon (1995, 49) tekemän selvityksen mukaan tyypillisin tapa toteuttaa ruot-
sin kielen kielikylpyopetusta oli teemaopetus207 ja integroiva (eheyttävä) opetus (ks. ai-
                                                           
206 Se, milloin ja millaisessa tilanteessa tämä tietoisuus saadaan syttymään, on kokemukseni perusteella yksilöl-
listä ja tilannesidonnaista. Tätä tietoisuuden kehittymisen problematiikkaa olen käsitellyt tässä tutkimuksessa 
luvuissa kuusi sekä yhdeksän.  
207 Myös kielikylpypäiväkodeissa toiminnot perustuvat opettajien suunnittelemiin teemoihin, johon päivän muut 
tehtävät suhteutetaan (Mård 1995, 142). 
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heesta tarkemmin tässä tutkimuksessa luvussa 8.3). Bussin ja Mårdin (1999, 47 - 51) te-
kemän tutkimuksen perusteella osa ruotsin kielen kielikylpyä toteuttavista kouluista vali-
koi kielikylpykielellä opetettavat aineet joko opettajaresurssien mukaan tai kielikylvyn 
parissa työskentelevien opettajien asiantuntemuksen perusteella (vrt. Järvinen & Nikula 
& March 1999, 242 - 243). Tutkimuksesta ei kuitenkaan käy täysin selvästi ilmi koulujen 
tapa toteuttaa kokonaisopetuksen ideaa, mutta tässä tutkimuksessa keskeisenä oletuksena 
on opetuksen eheytetty luonne, tapa jolla opetusta toteutetaan esimerkiksi Vaasan keskus-
koululla.208 

Kielikylpyopetuksen toteuttamista käsiteltäessä on muistettava Postmanin ja Wein-
gartnerin (1970, 30 - 33; luku 7.2 tässä tutkimuksessa) toteamus, että menetelmät ovat 
pelkkiä tapoja välittää suunniteltua sisältöä lapsille motivoivasti tai ei-motivoivasti. 
Teemaopetus on opetusmenetelmä tai -muoto, ja vain yksi tapa toteuttaa opetusta. Kysy-
mystä siitä, milloin opetuksen eheytyksestä siirrytään todelliseen opetussuunnitelmalli-
seen kysymykseen, on oleellista pohtia silloin, kun haluamme puhua todellisesta pedago-
gisesta muutoksesta koulukäytännöissä. (vrt. Kansanen 1986; luku 8.3 tässä tutkimukses-
sa.)209 Kun opetuksen muodot sekä järjestelyt käsitetään ajattelun perustaksi asetettujen 
tavoitteiden problematisoinnin sijaan, eheyttämistä ei voida pitää opetussuunnitelmallise-
na tekijänä (vrt. Kansanen 1986, 21; luku 8.3 tässä tutkimuksessa).210 Lyhyesti määritel-
tynä teemaopetus on opetustapa, jossa toiminta keskittyy erilaisten aihepiirien ympärille 
ja opetusta pyritään toteuttamaan ilman selkeitä oppiainejakoja. Myös tässä luvussa kuva-
taan opetuksen praktista totuttamista oletetusti annetun substanssin ehdoilla. 

10.3.1  Teeman suunnittelu ja rakentuminen 

Kun opetussuunnitelman sisältö on määritelty, tehdään suunnitelma tulevan vuoden tee-
mojen sisältöjen ja keston suhteen, mikä strukturoi opettajan ajattelua. Opettaja ymmärtää 
hankkia riittävän ajoissa teeman toteutukseen tarvittavan materiaalin, mikä auttaa päättä-
mään teeman keskeisestä sisällöstä sekä pääkohdista, ja kytkemään erilaiset teemat toi-
siinsa yhdeksi kokonaisuudeksi. (Kaskela-Nortamo 1995, 50; vrt. Kyröläinen 1994, 88.) 
Metin (1998, 57 - 58) mielestä opetuksen totuttamisen suunnittelu tulisi aloittaa arvioi-
malla, mitä oppilaat pystyvät oppimaan ja ymmärtämään opiskeltavasta aihepiiristä. Huo-
lellinen materiaalin hankinta ohjaa teemaopetuksen suunnittelua. Teeman työstämisestä 
voidaan erottaa seitsemän vaihetta (Kaskela-Nortamo 1995): 

1. teeman valinta, 
2. materiaalin kokoaminen,  
3. keskeisten tehtävien ja pääkohtien suunnittelu saatavilla olevin materiaalien perusteel-

la,  

                                                           
208 Vaasan keskuskoulua pidetään maassamme ruotsin kielen kielikylpyopetuksen mallin perustana (ks. esim. 
Buss & Mård, 1999, 14 - 17; Lauren 2000). 
209 Oleelliseksi koulun toiminta-ajatuksen muuttamisessa muodostuu tällöin toiminnankäsityksen muuttamisen 
lisäksi opetuksen suunnittelun ja toiminnan perustana oleva tiedonkäsitys, johon liittyvää problematiikkaa on 
tarkasteltu tutkimuksen kuudennessa ja seitsemännessä luvussa. 
210 Tämä näkökulma muodostuu mielestäni oleelliseksi erityisesti silloin, kun opetuksessa halutaan painottaa 
yksilöllistä tietojen ja taitojen omaksumista.  
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4. työskentelymuotojen valinta (yksilöllinen vs. ryhmätyö),  
5. ryhmien koostaminen relevantilla, oppimista edellyttävällä tavalla (vrt. Littlle 2000),  
6. teeman aloittaminen yhdessä oppilaiden kanssa  
7. sekä ajoittaiset yhteiset – opettajan ja oppilaiden väliset – ryhmäkokoontumiset, joissa 

keskustellaan teeman etenemisestä ja oppimisesta  

Teemoja koskevista suunnitelmista ei saa muodostua sitovia. Opettajan on osattava 
joustaa tarvittaessa teemojen toteutuksessa ja huomioida lasten kiinnostukset teeman si-
sällöistä. Joskus jokin aihe voi viedä enemmän aikaa kuin opettaja on ajatellut. (Kaskela-
Nortamo 1995.) Aikaulottuvuuden problematiikka muodostuikin erääksi keskeiseksi 
huomioitavaksi tekijäksi projektiopetuksen toteuttamisessa, jossa lapset itse päättävät, 
milloin aloitettu projekti on saatettu päätökseen. Laurén (1996, 13) toteaa, viitaten erään 
opettajan näkemykseen teemojen huolellisesta suunnittelusta, että hyvin suunnitellut tee-
mat antavat opettajalle enemmän aikaa opettajuuteen. (vrt. Atjonen 1992, 14.) Sisällön 
omaksumiseen suunnattu ohjeistus ja tehtävät tulisi suunnitella tukemaan opetukselle 
asetettua kielellistä tavoitetta (vrt. edellä Arnau 2001 luvussa 10.1 tässä tutkimuksessa). 
Kun toiminta aloitetaan oppilaita kiinnostavista, ja heille jo entuudestaan tutuista ilmiöis-
tä ja siirrytään asteittain uuteen ja abstraktimpaan, voidaan jo opetuksen suunnitteluvai-
heessa tukea lasten kielen ja sisällön omaksumista. (Met emt. 57 - 58.) 

Opetusmateriaali on muodostettava sellaiseksi, että se tukee sekä lapsen kielen kehi-
tystä että sisällön ymmärtämistä. Materiaalin on vastattava lapsen kehitystarvetta ja sen 
sisällöllisen rakenteen on tuettava merkityksen välittymistä. Teksteissä on tuotava esille 
selkeästi oppimisen kannalta oleellinen asia. Tekstin ymmärtämistä voidaan tukea selkei-
den kuvien avulla. Kuvat ja tekstit yhdessä helpottavat ilmiön merkityksen muotoutumis-
ta. (Met 1998, 58 - 59.) Erilaisia työtapoja vaihtelemalla opettajat pystyvät keskustele-
maan enemmän yksittäisen oppilaan kanssa ja huomioimaan oppilaiden tiedollisen ja 
taidollisen variaation. (Kaskela-Nortamo 1995, 49; (ks. työtapojen luokittelusta sivulla 
366 tässä tutkimuksessa).  

Maggipinto (2001, 319) esittää opetusmateriaalin laadinnasta, että opettajan on tiedos-
tettava missä, milloin, miksi sekä kenelle opetusmateriaali on tarkoitettu muodostettavan, 
ja mitkä ovat ne keskeiset toiminnot, joita materiaalilla halutaan saada oppilaissa aikaan. 
Opettajan on valittava opetukseen vain tarkoituksenmukainen materiaali. Oleellista on se, 
että materiaali on yhteydessä todelliseen elämän kontekstiin. Opettajan on myös jatkuvas-
ti reflektoitava materiaalin ja toiminnan välistä suhdetta sekä toimivuutta. (emt.) Teemat 
toimivatkin parhaiten, kun ne pystytään liittämään todellisuuteen niin tehtävien kuin 
muun materiaalin suhteen (Lauren 1996, 13). Esimerkiksi aisteja käsiteltäessä voidaan 
leipomisen yhteydessä palata teeman aistitehtävien kautta saatuihin oppeihin ja siten ref-
lektoida jo opittua uudessa tilanteessa. Tämä mahdollistaa kielen käytön luontevissa tilan-
teissa. (Kaskela-Nortamo 1995, 52.) Kielikylpypäiväkodin toimintoja kuvatessaan Hovi 
(1995) esittää, että ympäröivää yhteisöä voidaan hyödyntää vierailemalla kaupassa, kir-
jastossa sekä esimerkiksi vanhempien työpaikoilla. Lisäksi päiväkoti ja koulu voivat yl-
läpitää yhteistyötä, mikäli fyysiset olosuhteet mahdollistavat tämän, mikä puolestaan hel-
pottaa kouluun siirtymistä.6 

Ruotsinkielen kielikylvyssä materiaalien puute on kuitenkin koettu ongelmallisena 
(Buss & Mård 1999, 88; Kostamovaara & Turunen 2002). Kostamovaaran ja Turusen 
(2002) pro gradu -tutkielman perusteella opettajat pitivät hyvää opetusmateriaalia merkit-
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tävänä tekijänä mutta kokivat ongelmalliseksi erityisesti kielellisesti oikeatasoisen mate-
riaalin saatavuuden. Vaikka opetusmateriaalin valmistaminen koettiin raskaaksi, pidettiin 
sitä opettajuuden kannalta antoisana.(emt.) Ilman valimista opetusmateriaalia opetuspro-
sessi suunnitellaan kokonaisuutena ja osina, mikä johtaa laadullisesti syvälliseen proses-
sin tuntemiseen. Samalla opettajat pohtivat kielen olemusta ja sitä, kuinka se tulisi välit-
tää parhaimmalla tavalla oppilaille (Kaskela-Nortamo 1995, 49). Atjosen (1993, 193) 
mielestä materiaalin vähyys mahdollistaa opettajan persoonallisten ideoiden käyttöönot-
toa sekä syvällisemmän perehtymisen opetussuunnitelman sisältöihin ja niiden toteutta-
miseen. Virkkusen (1990, 130 - 131) mielestä oppikirjasta riippumaton toiminta voi joh-
taa oppilaan keskustelemaan aiheesta hänelle merkityksellisten aikuisten kanssa sekä 
etsimään itsenäisesti tietoa ilmiön kuvaamiseksi. Tämänkaltainen toiminta teemojen pa-
rissa johdattaa oppilaan tiedon hankinnassa uusien sosiaalisten verkostojen muodostami-
seen tiedon ympärille. (emt; ks. oppikirjojen kielen problematiikasta luvussa 2.1 tässä 
tutkimuksessa.)7 

10.3.2  Toiminta teeman parissa 

Työpistetyö (learning centers) kielikylvyssä voidaan määritellä Zamora & Maldonadon 
(1995, 40) mukaan luokkaan muodostetuksi, erilaisista tehtävistä koostuvaksi ympäris-
töksi, jonka tehtävien tarkoituksena on välittää oppilaille opiskeltavan aiheen sisällöllinen 
idea. Bedwellin ja muiden (1984, 157 - 160) mielestä voidaan erottaa kolmentyyppisiä 
työpisteitä. Ensimmäisen tyypin työpisteet ovat ns. taitojen ja sisältöjen kehittämistä edis-
täviä (skill and content development centers). Tyypillinen opetuksen tavoitteeseen liittyvä 
toiminta etenee tällöin opettajan ohjeistuksesta tavoitteen omaksumista edistävien tehtä-
vien ja toimintamuotojen pariin, joissa huomioidaan mahdollisimman pitkälle oppilaiden 
erilainen tiedollinen ja taidollinen taso. Jokaisen oppilaan on saatava mahdollisuus pereh-
tyä aiheen ydinasiaan. Sisällön merkityksen omaksumista laajentavat eli rikastuttavat 
työpisteet (enrichment centers), ovat suunniteltu sellaisiksi, että ne mahdollistavat asiaan 
perehtymisen ja syventymisen jokaisen oppilaan omien intressien ja tarpeiden mukaisesti. 
Oppilaiden yksilöllisiä intressejä tukevat työpisteet (intrest centers) saavat sisällön suh-
teen usein aloitteen oppilaista itsestään. (emt. 158.) Kuvattava kielikylpyopetuksen työ-
pistetyöskentelyn malli perustuu pitkälle taitojen ja sisältöjen edistämistä painottavaksi 
(skill and content development centers). 

Teema- ja työpistetyöskentelyyn liittyy keskeisenä tekijänä toiminnallisuus, mikä lisää 
Gilin ja Montereden (1991, 80) mukaan erityisesti oppilaiden oppimismotivaatiota (ks. 
myös Mård 2002, 23).211 Kaskela-Nortamon (1995, 47) tekemän haastattelun mukaan 
kielikylpyopettajat näkivätkin oppilaan motivaation kannalta merkityksellisenä oppilaal-
le mahdollistetun aktiivisen roolin sekä ympäristön (luokkatilan) merkityksen toimintojen 
muotoilijana. Opettajat olivat kokeneet, että oppiakseen kieltä oppilaan on oltava aktiivi-
nen toiminnoissaan. Ympäristön rakentumisen näkökulmasta, he pitivät tärkeänä kielen 
merkityksellisyyttä, kontekstisuutta, toiminnan kokeellisuutta sekä oppilaalle annettua 
mahdollisuutta työskennellä ja edetä oman tason mukaisesti (vrt. Arnau 2001 edellä; Litt-
                                                           
211 Tässä pitäisin todennäköisimpänä motivaattorina, toiminnallisuuden lisäksi jo aiemmin mainittua toiminnan 
kulkuun tarjoutuvaa vaikuttamisen mahdollisuutta (ks. luku 8.5.1; vrt. Dewey 1914). 



 240

le 2000). Bedwell ja muut (1984, 157 - 158) toteavatkin, että työpistetyöskentelyn avulla 
mahdollistetaan samanaikaisesti opetussuunnitelmaan asetettujen yleisten tavoitteiden 
omaksuminen mutta sallitaan oppilaan aktiivinen ja vastuunalainen rooli omasta oppimi-
sestaan. Opetuksen kokonaisvaltaisuus, erilaiset toiminnalliset leikit sekä oppilaiden lupa 
keskustella keskenään luokassa ovat tekijöitä, jotka lisäävät oppilaan aktiivisuutta oppi-
misessa. Lapsille annetaan lupa keskinäiseen puheeseen ja vuorovaikutukseen työskente-
lyn aikana. (Kaskela-Nortamo 1995, 48.) Työpistetyöskentelyn avulla voidaankin helpot-
taa Zamoran ja Maldonadon (1995, 40) mielestä esimerkiksi vertaisoppimista.  

Kielikylpyluokassa ei voi olla hiljaista, koska vain luonteva toiminta mahdollistaa 
luontevan kommunikaation synnyn (Kaskela-Nortamo 1995, 50).8 Vygotskyn näkemyk-
siin viitaten voidaan lapsen sanoa kehittävän ajatteluaan vain hänen ollessaan äänessä. 
Tehokkaan oppimisen edellytyksenä on asioiden kielellistäminen. Mård (2002) tutki nel-
jän sosiaaliselta tyyliltään erilaisen, toista vuotta kielikylpyopetuksessa mukana olevan 
päiväkotilapsen kommunikaatiostrategioita erilaisissa kognitiivisissa ja kielellisissä tilan-
teissa. Tutkimuksessa havaittiin, että lapsen kyky käyttää toista kieltä oli yhteydessä hä-
nen kommunikaatiovalmiuksiinsa. Puheliaammilla lapsilla mukaan valmius toisen kielen 
käyttöön ilmeni myös sanastollisilla alueilla, joihin ei tavallisesti kielen suunnittelussa 
kiinnitetä paljoa huomiota. Tämä osoittaa Mårdin (emt.) mukaan sen, että erilaisten akti-
viteettien systemaattiseen kielen suunnitteluun tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huo-
miota. Toisen kielen tulisi olla lasten toiminnassa monipuolisesti mukana. Myös Mutasen 
(2000) äidinkielisessä ympäristössä tehty tutkimus osoitti opettaja-oppilas-
kohtaamishorisontin problematiikkaan liittyen, että oppilaan intentoituminen kielen kaut-
ta oli merkittävä tekijä oppimisprosessissa selviytymisen ja menestymisen kannalta. Täs-
sä erityisesti opettajan kyky aistia lasten kielellisiä tarpeita muodostuu oppimisen kannal-
ta merkittäväksi tekijäksi. (emt. 292 - 294.) Lisäksi on huomioitava suullisen ja kirjallisen 
tai kirjoitetun kielen välinen ero lasten toiminnassa (vrt. Vygotskyn ja Deweyn edellisessä 
luvussa kahdeksan esittämät näkemykset kirjallisen kielen omaksumisen hankaluudesta). 
Ulla Laurénin (2003, 154) tutkimus osoitti tämän eron ruotsinkielen kielikylpylasten sekä 
vastaavan ruotsinkielisen vertailuryhmän välillä. Hän (emt.) tutki viides ja kuudesluokka-
laisten sekä kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten kielikylpylasten kirjoitetun ja suullisesti 
tuotetun tarinan kielellistä rakennetta ja sisältöä uudelleen kerronnan avulla. Tutkimuk-
sessa kiinnitettiin huomiota sekä kielen pintarakenteiden hallintaan että tarinan sisällön 
tuottamiseen juonen eri vivahteiden uudelleen tuottamisen näkökulmasta (ks. emt. 52 - 
53). Tulosten perusteella ryhmät olivat suullisessa tarinankerronnassa lähempänä toisiaan. 
Kirjoitetut kertomukset erosivat kuitenkin ryhmien välillä ruotsinkielisten eduksi. Heidän 
kirjoitukset olivat määrällisesti lähes puolet pidempiä kuin kielikylpyoppilaiden. (emt.) 

Teematyöskentelyn eteneminen. Työpisteiden organisointi ja toiminta ruotsinkielen kie-
likylpyopetuksessa perustuu pitkälle katalonialaiselle mallille. Kielikylvyn alussa työpis-
teissä toimintaa on kiinnitettävä huomiota ainakin kolmella eri osa-alueella. Ensinnäkin 
yhteisen keskustelun merkitys ”aloitusympyrässä” on tärkeä, koska kaikki eivät osaa vie-
lä lukea. Toiseksi tietyt asiat ja tehtävät ovat luokassa aina samalla paikalla ja kolman-
neksi oppilaat saavat tehdä tehtäviään haluamassaan järjestyksessä. (Kaskela-Nortamo 
1995, 54.)  

Teema aloitetaan yleensä yhteisellä kokoontumisella, jossa oppilaiden kanssa keskus-
tellaan teeman aihepiiristä (content of the theme), teemakorteista, materiaalista, toimimi-
sesta työskentelypisteistä ja aihepiirin avainsanoista. Keskustelun aikana opettaja pyrkii 



 241

motivoimaan oppilaat teemaan eri tavoin. Motivointikeinoina voidaan käyttää yhteistä 
demonstraatiota, jossa havainnollistetaan aihetta kuvien avulla, laulamalla, kertomuksel-
la, videolla, runoilla tai aiheeseen liittyvillä esineillä ja keskustelemalla niistä. Opettaja 
päättä yhdessä lasten kanssa teemaan käytettävästä ajasta ja tavasta, jolla vaadittavat suo-
ritukset, kuten esitys tai tietty produkti tehdään. (Kaskela-Nortamo 1995, 49; Buss & 
Mård 1999, 19.) Kun teeman työstämiseen annetaan tietty aikaraja sen valmiiksi saami-
sen, lisää tämä oppilaiden vastuuntuntoisuutta annettua tehtävää ja sen parissa työskente-
lyä kohtaan (Kaskela-Nortamo 1995, 48).  

Työskentelytavat ovat keskeisessä osassa muodostettaessa oppilaille merkityksellisiä 
kielenkäyttötilanteita. Itseohjautuvat tehtävät ohjaavat lasta soveltamaan kirjoitettua tie-
toa käytäntöön ja soveltamaan tietoa useammasta eri lähteestä. Oppilaat etsivät aktiivises-
ti tietoa omia tarpeitansa varten. Itseohjautuvaan materiaaliin perustuvan työtavan suurin 
etu on siinä, että opettaja pystyy huomioimaan ja kohtaamaan jokaisen oppilaan yksilönä 
ja keskustelemaan oppilaan kanssaan juuri häntä lähinnä koskettavista asioista. Opettajan 
tehtävä on toimia työpisteessä, toimintaa aloitettaessa, ohjaajana. Tällöin opettaja kertoo, 
mitä missäkin työpisteessä tulee tehdä. Tämän jälkeen opettajan rooli muuttuu enemmän 
tarkkailijaksi, mutta aina tarvittaessa hän osallistuu oppilaiden keskusteluun ohjaamaan 
kielen käyttöä. Eri tehtävissä toimimisen tueksi opettaja on tehnyt myös kirjallisen ohjeis-
tuksen, josta oppilas pystyy selvittämään kyseisen työn ja työskentelyn tarkoituksen. 
Ryhmän nopeimmin edistyvät oppilaat auttavat tavallisesti hitaampia, sen jälkeen kun he 
ovat valmiit omassa työssään. (Kaskela-Nortamo 1995, 52 ja 55.)  

Opettajan on oltava oppilaskeskeisiä toimintamuotoja sovellettaessa tietoinen lasten 
oppimisprosesseista. Säännöllisesti tapahtuvat opettajajohtoiset yhteiskokoontumiset ovat 
eräs keino tavoitteitten mukaisen etenemisen turvaamisessa. Yhteisinä ”ympyräaikoina” 
keskustellaan ryhmissä ongelmista, joita oppilaat ovat kohdanneet teemaa työstäessään. 
Tämän hetken kasvattava vaikutus Kaskela-Nortamon mukaan on kuuntelun opettelussa 
ja oman vuoron odottamisessa.212 Oppimisen tukemisen näkökulmasta on tärkeää, että 
opettaja pyrkii luomaan lapselle turvallisen tilanteen, joka konkretisoituu siinä, että lapset 
uskaltavat osallistua keskusteluun. Kielikylvyssä lapselle vieras kieli on aiemmin esitet-
tyyn dialogisuuden käsitteeseen viitaten erityistä huomiota edellyttävä tekijä. Kielikyl-
vyssä opettaja voi esimerkiksi pohjustaa keskustelua esittelemällä lapsille sanastoa pu-
humalla aiheesta lyhyesti, ja myöhemmin olemalla kiinnostunut oppilaiden kommenteis-
ta, ottaen niihin kantaa. (Kaskela-Nortamo 1995, 56; vrt. luku 7.2.3 tässä tutkimuksessa.) 

Teematyöskentelyn lopuksi oppilaat esittelevät ryhmänsä tai henkilökohtaisissa tehtä-
vissä suoritettavien kokeilujen tuotokset sekä suullisesti että kirjallisesti muulle ryhmälle. 
Lisäksi oppilaat ovat pitäneet koko prosessin ajan kirjaa tehtävistä. Jokainen oppilas ke-
rää tuotoksensa henkilökohtaiseen vihkoon ja kirjoittaa lopuksi, siitä mitä teeman aikana 
teki. (Kaskela-Nortamo 1995, 52) David Little (2000) esittääkin toimivaksi työskentely-
muodoksi sen, että aluksi toimintoja työstetään ryhmässä, jonka jälkeen oppilaat muodos-
tavat itsenäisesti oman henkilökohtaisen käsityksen opiskelemastaan aiheesta. Opettaja 
arvioi oppilaiden etenemistä ja osaamista myös heidän työstämien työvihkojen tuotosten 
avulla (Kaskela-Nortamo 1995, 53).  

                                                           
212 On huomattava, että kasvu tällaisessa muodossa ei ole varsinaista kasvua vaan harjoittamista. Lapsi olisi 
saatava tietoiseksi toiminnan merkityksestä itselleen ja muille.  
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Kaskela-Nortamo (1995, 53 - 54) esittelee käytännössä hyväksi havaitsemiaan strate-
gioita ensimmäisen luokan oppilaiden opettamisessa. Opettajan on muodostettava heti 
kielikylpyopetuksen alkuun luokkaan turvallisuuden tunne. Tähän päästään, kun opetuk-
sessa ei pidetä kiirettä, sillä lapsilla on edessään vielä runsaasti aikaa oppia lukemaan ja 
kirjoittamaan. Opettaja voi keskustella lasten kanssa yleensä koulusta ja laulaa yhdessä 
lapsille tuttuja lauluja. Opetuksen on kuitenkin tarjottava heti alusta alkaen sopivia haas-
teita, etteivät lapset turhaudu (emt. 53). Opetuksessa on muodostettava myös erilaisia 
tilanteita, jotka aktivoivat lapsen käyttämään kieltä.213 Ymmärryksen helpottamiseksi 
apuna voidaan käyttää esimerkiksi lauluja tai runoja. Oppilaita on kannustettava myös 
tekstin tuottamiseen. Työpisteissä voidaan kirjoittaa yhdessä jotain teemaan liittyvää esi-
merkiksi siten, että oppilaat sanelevat tekstin, jonka opettaja kirjoittaa näkyviin. Kirjoi-
tukset voidaan kytkeä myös oppilaiden tekemiin piirustuksiin. Tällöin opettaja kirjoittaa 
oppilaan saneleman asian, jonka oppilas sen jälkeen kirjoitta omaan vihkoonsa. Kaikki 
tekstin tuottamistilanteet luovat mahdollisuuden keskustelulle. Matematiikassa pyritään 
käyttämään motivointina tarinoita ja kertomuksia, jotka ovat lähellä lasten elinpiiriä ja 
kokemusmaailmaa. (emt. 54.) Kirjaimia opetellaan kuvaamalla opeteltavaa kirjainta ku-
valla, joka sisältää esimerkiksi sanan, josta löytyy kyseinen kirjain. Tämän jälkeen oppi-
laat kirjoittava sanan tai lauseen itselleen ja opettaja auttaa tarvittaessa. Kaskela-Nortamo 
pitää kirjaimen äänteen hallintaa sen nimeämistä tärkeämpänä taitona. (Kaskela-Nortamo 
1995, 54.)9 

Hovi (1995) esittelee kielikylpypäiväkodin opetuksessa käytettäviä työtapoja10. Päivä-
kodin toiminnoissa kieltä pyritään yhdistämään, katalonialaisen mallin mukaisesti, erilai-
siin luonnollisiin leikkitilanteisiin (kauppaleikkeihin, tv-ohjelmaleikkiin) sekä jokapäi-
väisten toimintojen (ruokailu, ulosmeno) yhteyteen. Näin yhdistetään tilanne – toiminta – 
vuorovaikutus – kieli (fraaseineen) (emt. 29 - 30; Mård 1996; 1994). Leikin lisäksi Hovi 
painottaa kerronnan merkitystä lapsen kielen omaksumisen tukemisessa. Perinteiset sadut 
ovat kielellisesti rikkaita niissä esiintyvän toiston ansiosta. Oleellista kerronnan käytän-
nön toteuttamisessa on se, että opettaja osaisi tarinan ulkoa. Vapaa kerronta mahdollistaa 
ilmeiden ja eleiden käytön sekä katsekontaktin käyttämisen ja tehostaa sanojen sekä ilmi-
öitten merkitysten välittymistä lapselle. (Hovi 1995, 27 ja 34; ks. Bedwell & al. 1984, 64 
- 69).  

Aebli (1991, 45 - 46) muistuttaa kerrontaprosessin syvällisen ymmärtämisen merki-
tyksestä. Pidämme sitä usein itsestään selvänä, kuvitellen ajatusten, käsitteiden, mieliku-
vien ja merkitysten sellaisenaan välittyvän lapselle. Puhe on ääniaaltojen sarja, josta jo-
kainen kuulija itse muodostaa oman ajattelunsa pohjalta kertojan välittämän tunteen ja 
arvoelämyksen. Jos kuulijalla ei ole vastaavaa mielikuvaa tai arvoelämystä kuin kertojal-
la, tai jollaista kertomuksessa pyritään välittämään, ei kommunikaatiota sen sosiaalista-
vassa merkityksessä tapahdu (emt. 50). Kerronta onkin eräs keskeinen sekä mielekäs me-
netelmä kielen tuottamisen lisäämiseksi. Kun kerrontaa ja sen kielellistä sisältöä tarkas-
tellaan Deweyn (1916) esittämän kommunikaation sosiaalistavan ja kulttuurisen olemuk-
sen näkökulmasta (luku 9.4.3 tässä tutkimuksessa), on oleellista tarkastella kertomuksen 
tematiikkaa tarkemmin.  

Kertomus eräänä lasta motivoivana ja kulttuurisuutta välittävänä opetusmenetelmänä. 
Kertomusten soveltamisella lasten kasvattamiseen on pitkät perinteet. Kertomusten kas-
                                                           
213 Pyrkimys ymmärryksen välittämiseen ei ole kielen kehityksen kannalta riittävä. 
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vattavaa mahdollisuutta kuvastaa esimerkiksi Ripatin (2002, 170 - 179) kuvaus Arvid 
Järnefeltin pedagogisesta ajattelusta, jossa ihmisyyteen ja ihmisen olemukseen perustu-
villa tarinoilla oli keskeinen rooli. Järnefeltin mielestä lapselle ei pystytty opettamaan 
esimerkiksi uusia käsitteitä tai käsityksiä annettuna vaan oppimisen tuli tapahtua itseoi-
valtamisen kautta. Hyvyyttä ja pahuutta käsittelevien kertomusten tavoitteena oli auttaa 
lasta tavoittamaan itsetietoisuus oikean ja väärän olemuksesta ihmisen elämässä. (emt.) 

Aeblin (1991, 47) mielestä kertomus ymmärretään, kun kertomuksen sisäiset suhteet 
yhdistetään mielekkääksi kokonaisuudeksi kertojan näkökulmasta, ja kertomus yhdistyy 
kuulijan tietorakenteisiin. Jotta ymmärtäminen ja asioiden sisäistäminen on mahdollista, 
on kertomuksen täytettävä ainakin seuraavat kolme ehtoa: Ensinnäkin juonen etenemisen 
on tapahduttava lineaarisesti ja tapahtumien on oltava aikajärjestyksessä. Näin tapahtuu 
erityisesti silloin, kun tapahtumien keskipisteenä on yhden päähenkilön tapahtumaketjun 
esittäminen. Toiseksi, kun kertomuksen elementit liittyvät lapsen arkikokemuksiin ja vie-
raammat ilmiöt pystytään mukauttamaan ihmisistä saatuihin esikuviin, on kertomuksella 
mahdollisuus tavoittaa lasta kasvattava ulottuvuus. Kertomus sisältää lapselle merkityk-
sellisiä kulttuuriin sosiaalistavia elementtejä, eli opettajan välittämät mielikuvat ja käsite-
järjestelmät kehittävät ja antavat rakennusaineita lapsen maailmankuvan muodostumisel-
le (emt. 50 ja 26). Kolmanneksi satujen tai kertomusten on sisällettävä toistoa, jossa hyö-
dynnetään samantyyppistä kerrontamallia. Tästä Aebli (emt. 47) käyttää esimerkkinä 
episodia Lumikista, jossa kääpiöt ihmettelevät, kuka on käynyt heidän mökissään syö-
mässä, juomassa ja oleilemassa. Kun kertomukset noudattelevat tiettyä kaavaa, on lasten 
helppo ymmärtää niitä, jolloin he myös pitävät kertomuksista. Lineaarisuus ja toistetta-
vuuden kautta saavutettava ymmärtämisen helppous eivät yksistään riitä säilyttämään 
lapsen kiinnostusta kertomuksessa, vaan tähän vaaditaan lisäksi kuvausta vaaran ja pelas-
tumisen vaihtelusta. (emt. 47.)  

Kielikylpyopetuksessa tapahtuvaan satujen kerrontaan voidaan Hovin (1995) mukaan 
yhdistää kuvia tai nukke-esityksiä, joiden eri vaiheisiin sekä opettajat että oppilaat voivat 
osallistua yhdessä. Osallistuminen näytelmiin tai erilaisiin nukkeleikkeihin harjoittaa 
Hovin (emt. 28 - 32) mielestä hyvin lapsen puheen tuottamista (vrt. kielellistämisen mer-
kityksestä tässä tutkimuksessa). Riimien ja runojen käyttö puolestaan harjaannuttaa lasta 
kuulemaan kielikylpykielen intonaation sekä erilaisten äänteiden oppimisen (Hovi 1995, 
31) ja helpottaa asioiden muistamista (Hakkarainen & Bredikyte 2002, 176). Dramati-
sointi pienissä ryhmissä on todettu hyväksi mutta tämä vaatii harjoittelua sekä kertomuk-
sen kuulemista, jaottelua ja toistoa. Kertomuksen kulkua on hyvä pohtia yhdessä lasten 
kanssa. Lapset voivat myös keksiä itse kertomuksen, jonka esittävät. Tällöin kertomuksen 
on parempi kytkeytyä esimerkiksi yhteiseen työstettävään projektiin. Lasta ei saa kuiten-
kaan painostaa kielen käyttöön vaan on kunnioitettava hänen omaa, luontaista olemusta ja 
halua kielikylpykielellä puhumiseen. Näytteleminen tai kertomusten suullinen esittämi-
nen ei ole kaikille lapsille luonnostaan sopiva tapa oppia. Mutta esimerkiksi käsinuken 
avulla lapsi on rohkeampi esiintymään kuin omana itsenään. (Hovi 1995, 28 - 33.)  

Kun kerrontaa tarkastellaan Brunerin (ks. Bruner 1996) psykologisten näkemysten va-
lossa, voidaan kertomukselle löytää syvällisempi yksilön minuutta rakentava ulottuvuus. 
Ihmisellä on universaali narratiivinen ajattelu, jonka avulla hän pystyy muodostamaan 
kokemuksistaan ymmärrettävämpiä, loogisia ja merkityksellisiä tietokonstruktioita. 
(Tolska 2003). Tolskan (emt.) Brunerin ajattelua käsittelevään analyysin viitaten voidaan 
ihmisellä sanoa olevan luontainen pyrkimys kokonaisuuksien ymmärtämiseen. Haluam-
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me suhteuttaa minuuden ja oman tietoisuuden osaksi kokonaisvaltaisempaa tiedollista 
ilmiötodellisuutta. Ihmisen luontaiseen olemukseen liittyy myös pyrkimys totuuteen sekä 
totuuden ristiriidattomuuteen niin yleisesti hyväksytyllä kuin yksilöllisellä tasolla. Tämä 
asettaa narratiivisesti muodostetun, intuitiivisen ja epävarman tiedon epätasa-arvoiseen 
asemaan loogis-tieteellisen tiedon kanssa. Valitettavasti koulumaailmamme tiedonkäsi-
tyksen luonne pyrkii liian usein vain epäonnistumisten mittaamiseen, eikä tässä ajattelu-
tavassa ole sijaa intuitiiviselle ja kokemusperäiselle, juonelliselle tiedolle (Bruner 1996, 
13, 15, 35 ja 37 - 38; ks. myös Tolska 2003).214 

Narratiivien avulla meille avautuu mahdollisuus kulttuurisen kokemuksen ymmärret-
täväksi tekemiseen (Bruner 1996, 96). Lapselle, joka on halukas kertomaan oman ta-
rinansa, annetaan mahdollisuus kielellistää eli toisin sanoen ulkoistaa näkemyksensä ja 
ajattelunsa hänelle merkittävästä kulttuurisesta kokemuksesta. Jos haluamme tarkastella 
kokemuksen välittämistä opettamisen ja opetuksen suunnitelmallisuuden näkökulmasta, 
niin kokemuksen ymmärrettäväksi rakentamisen voidaan katsoa tapahtuvan kertomuksen 
juonellisen rakenteen avulla. Tarinoissa kytketään toiminta, ympäristö ja ihmiset toisiin-
sa. Narratiivin elementtien minimiedellytykset Brunerin mukaan ovat toimija, päämäärä 
tai intentio, tapahtumapaikka, välineet ja toiminta. (Toska 2003, 33.)  

Aebli (1991, 36 - 41) on käsitellyt kertomuksen tematiikkaa praktisesti mielenkiintoi-
sella tavalla. Hänen mukaan (emt. 36 - 37) kertomuksen ydin on episodi, joka sisältää 
tiettyjä tapahtumia tietyssä ajassa ja paikassa sekä kertomuksen (pää)henkilöiden reakti-
oita näihin tapahtumiin. Kertomukset ilmentävät ihmisten (tai esimerkiksi eläinten) toi-
mintaa ja kohtaloita toiminnassa, jossa joudutaan vaihtelevissa tilanteissa selviytymään 
vaikeuksista tai ratkomaan eteen tulevia ongelmia. (emt.) Brunerin (1996, 96) näkemyk-
seen viitaten narratiivien struktuureina voivat toimia komedia, ironia, tragedia tai roman-
tiikka, jossa kertomus kuulijalleen esitetään. Toskan (2003, 35) mielestä oleellista genres-
tä huolimatta on tapahtumien looginen rakenne, joka järjestää kokemuksen mielekkääksi 
kokonaisuudeksi. Kertomukseen on sisällytettävä Aeblin (1991, 37 - 38) mielestä jänni-
tystä, odottamattomia juonenkäänteitä sekä tuttuja aihe-elementtejä. Jännitys sisällyttää 
merkitykseensä mielenkiinnon ylläpitämisen ja tutut elementit mahdollistavat kertomuk-
sen ymmärtämisen ja sen sisällön suhteuttamisen kontekstiinsa. Myös juonen yhdistämi-
nen vallitsevaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen on merkityksellistä asioiden todellisen 
merkityksen välittymiseksi. (emt.) Brunerin (1996, 38, 42) näkemyksen perusteella narra-
tiivin identiteettiä rakentavasta mahdollisuudesta, kertomuksen kytkeminen yhteisölliseen 
vallitsevaan kontekstiin on merkityksellistä. Kertomus toimii minän peilinä, jonka avulla 
voidaan lapselle opettaa tapoja nähdä ja nimetä omaa minuutta, itsetuntemusta. (emt. 35, 
37 - 38.) Tapahtumien kiinnostavuus on myös lapsen kielen kehittymisen näkökulmasta 
merkittävää. Brunerin mukaan lapsen kohdatessa jotain uutta ja epätavallista, kohdistaa 
lapsi kielelliset ponnistelunsa tämän selvittämiseksi (Toska 2003, 37 - 38).  

Mikä merkitys kerronnalla on sitten asiasisältöjen oppimiselle? Mitä voimme kerto-
muksen avulla välittää oppilaille esimerkiksi ympäröivästä todellisuudesta? Kertoja välit-
tää kerronnassa merkityselämyksensä luetusta tai koetusta tapahtumasta. Tällöin kertoja 
vapaasti kuvailee tapahtumissa toteutettuja toimenpiteitä eli tekoja, havaintoja niin fyysi-

                                                           
214 Narratiivinen totuus perustuu tarinoiden yleiseen elämänkaltaisuuteen, aitouden tunteeseen sekä totuudenkal-
taisuuteen. Näin ajalla ja paikalla on vahva merkityksensä tarinoiden sisällöissä. (Bruner 1985, 97 ja 113; myös 
Aebli 1991, 37.)  
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sessä (hajut, maut, tuntemukset) kuin henkisessä (sisäiset tuntemukset, ilot, surut, pelot) 
mielessä. Toiminnasta pyritään välittämään kuulijalle toimintamielikuva. Tarkoitus on, 
että mahdollisimman mielenkiintoisella kerronnalla kuulijalle muodostetaan asiasta sisäi-
nen kuva. Mielikuvat voivat olla konkreetteja kokemuksia, jotka heijastavat elettyä elä-
mää. Kertomukset sisältävät myös abstrakteja käsitteellisiä asioita, kuten kuvauksia pe-
rinteistä ja niiden olemassaolosta, ilmastosta, kuljetusta matkasta tiettynä ajankohtana 
jne. Nämä eivät ole enää mielikuvia vaan käsitteitä, jotka ovat ytimeensä pelkistyneitä 
merkityksiä eli olennaisten suhteiden verkostoja. Kertojan arvoperusteiset sekä tun-
nesidonnaiset tekijät muodostavat oman emotionaalisen merkityksensä kertomukselle. 
(Aebli 1991, 40 - 41.) Brunerin (1993) tekemien tutkimusten perusteella aikuiset rakensi-
vat tulkintansa kuullusta tarinasta pääosin välineiden, tapahtumapaikkojen, toiminnan 
sekä toimijan ja päämäärän avulla. Bruner katsoi (1993), että ihminen tulkitsee todelli-
suutta narratiivisella ajattelulla järjestellen kokemuksen eri osia, esitettyä ongelmaa sekä 
valitsemaansa abstraktia juonirakennetta siten, että kokemuksesta muodostuu ymmärret-
tävä kokonaisuus. (Toska 2003, 38.) Tätä merkityksen välittymisen tematiikkaa kerto-
muksessa on kuvattu kuviossa 15. 
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Kuvio 15. Kertomuksen tai kertojan merkityselämyksen välittyminen kuulijalleen Aeblia 
(1991, 40 - 41) mukaillen 

Kertomusta voidaan pitää eräänä mielekkäänä keinona motivoida oppilaat uuteen käsitel-
tävään aihepiirin opetusprojektin tai teeman aluksi. Kertomus voi toimia myös kielen 
käyttöön aktivoivana keinona ryhmäprojektien tuotosten esittelyssä. Kielikylvyn kohdalla 
herää kuitenkin kysymys välitettävien merkitysten ymmärtämisestä. Välittyykö lapselle 
pelkkä kieli vai pystyykö hän ymmärtämään myös kertomuksen diskursiiviset merkitys-
rakenteet? Konkreettiset materiaalit ja yhdessä tekeminen opettajan kanssa auttavat paitsi 
lasta ymmärtämään toiminnan kohteena olevan aiheen merkityksen myös rohkaisevat 
lasta käyttämään kieltä erilaisissa tilanteissa. Tämä edellyttää opettajalta kuitenkin jatku-
vaa vuorovaikutuksen toimivuuden arviointia. On varmistettava ymmärryksen välittymi-
nen. (Kaskela-Nortamo 1995; vrt. Södegård 2002, 74 - 75.)  

Ulla Laurén (2001) selvitti viides, kahdeksas ja yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden ky-
kyä esittää kertomus annetusta kuvasta (kuva sarja sisälsi kaikkiaan 24 kuvaa) sekä suul-
lisesti että kirjallisesti. Tulokset osoittivat kielikylpyoppilaiden hallitsevan taidokkaasti 
kertomuksen juonen. Toisaalta kielikylpyoppilaiden kieli oli ruotsinkieliseen vertailu-
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ryhmään suhteutettuna konkreettisempaa. Kielikylpyoppilaiden kieli ei myöskään ollut 
yhtä perusteellista. Kielikylvyn ja kielen oppimisen näkökulmasta on huomioitava, että 
luokassa käytettävän kielen on oltava mahdollisimman rikasta, vaihtelevaa ja monipuolis-
ta. Näin pystytään turvamaan tasapainoinen toisen kielen kehitys.  

10.3.3  Opetuksen rutiinit lapsen kielellisen mielen selkiyttäjinä 

Rutiineja käytetään säännöllisesti tietyissä toiminnoissa, samassa tilassa, samassa oppi-
lasryhmittelyssä sekä samanlaisessa kielellisessä muodossa. Rutiini toimii lasta ja hänen 
toimintaansa ohjaavana merkkinä. (Arnau 2001, 27 - 28.) Rutiinien tarkoituksena on tuo-
da jäsentyneisyyttä lapsen ympäristöön ja rohkaista lasta kielen käyttöön (vrt. Mård 1996, 
34 - 38; Vesterbacka 1991a, 74 - 75; Lauren 2000, 98; ks. myös Bedwell & al. 1984, 
181). Kielenkäytön ja tilanteen yhdistämisellä lapselle välitetään kokemuksia, tuntemuk-
sia tai hänet viritetään kommunikoimaan toisten kanssa. (Arnau 2001, 31 - 33; ks. myös 
Met 1998, 48). Suurin osa rutiineista sisältää suurryhmätoimintoja, mutta rutiinien sisällä 
toiminta voidaan jakaa pienemmissä ryhmissä toteutettavaksi (Mård 1995, 142). Oleellis-
ta on, että rutiinit muodostuvat lapselle mielekkäiksi ja käytettävien fraasit ovat kielelli-
sesti merkityksellisiä (Mård 1996, 38 - 39).215 

Rutiineja ja niiden merkityksiä oppimisen tukemisessa voidaan tarkastella automati-
soituneiden toimintojen näkökulmasta (ks. Rauste-von Wright & von Wright 1994, 76 - 
77; vrt. Dewey ja Vygotsky muisti ja malli, tarkkaavaisuus). Ihmisen havaintokyky ja 
muistaminen ovat rajallisia. Rutiinit ovat toimintoja, jotka toistuessaan merkityksellisinä 
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muodostavat lapselle tietyn tilannetietoisuuden ja ym-
märryksen (the idea of internalisation ks. sivu 187 tässä tutkimuksessa). Ymmärrys auto-
matisoituu vähitellen, mikä puolestaan vapauttaa tarkkavaisuutta ja muistikapasiteettia 
uuden oppimiseen. (ks. Rauste-von Wright & von Wright 1994, 76 - 88.) Rutiinien merki-
tykset voidaan jakaa oppimisen näkökulmasta kahteen osaan: a) pelkiksi havaitsemispro-
sesseiksi, jolloin vapautetaan tarkkavaisuutta oppimisen kannalta merkityksellisempiin 
muuttujiin ja b) tilanteen sosiaaliseen merkitykseen, jossa opettajan malli toimii sosio-
kulttuurisen tilanteen välittävänä toimintona (vrt. Dewey 1916, 40 - 43; 1899, 49 - 50; 
Vygotsky 1978, 54; luku 9.4.3 tässä tutkimuksessa).  

Kielikylvyn alussa lasten huomio on kiinnittynyt rutiineihin sekä niiden ja opettajan 
verbaalisen ja nonverbaalisen viestin ymmärtämiseen (Mård 1995, 147). Lapsille voidaan 
esimerkiksi lukea joka päivä yhteisesti kokoontuneena. Ruokailu, ulos siirtyminen sekä 
ulkoleikit ovat päivittäisiä tapahtumia, jotka eri vaiheineen ja toimintoineen mahdollista-
vat monipuolisen ja luonnollisen vuorovaikutuksen muodostumisen. Päiväkotipäivän 
päärutiineja ovat yhteinen, yleensä päivän aloittava keskustelutuokio, sisätiloissa tapah-
tuvat toiminnot (ohjatut ja vapaat), vapaa leikki ulkona sekä lounas (Mård 1995, 141 - 
142). Mårdin (1996, 35 - 36) mielestään ruokailu (päiväkodissa) on yksi kielikylvyn tär-
keimmistä kielenomaksumistilanteista. Luonteva tilanne yhdistyy mielekkääksi kattami-

                                                           
215 Kulttuuripsykologisen koulukunnan edustajan Baldvinin näkemyksen mukaan lapsi adaptoi tulevan toimin-
tansa ympäristöstään saamiensa viestien välityksellä. Tällainen vuorovaikutuksellinen sosiaalinen kontrolli on 
perustana lapsen kognitiivisen skeeman rakentumiselle ja myöhemmälle autonomiselle toiminnalle. (Valsiner 
2000, 31 - 32.) 



 248

sen, alkulaulun, ruoan tarjoilun, lopetuksen sekä loppulaulun muodostamaksi kokonai-
suudeksi (emt.). Mård (1996, 34 - 40; 2002, 20 - 24) jakaa päiväkodin toiminnat, Rosen-
qvistiin (1995, 35 - 40) viitaten, ensisijaisiin ja toissijaisiin toimintoihin216. Ensisijaiset 
toiminnot (ulkoilu, ruokailu, siisteys, eteistoiminnot, lepo) muodostavat päivärytmin ja 
ovat siten toiminnan pedagogisen rakenteen suunnittelun kannalta merkittäviä. Ensisijais-
ten toimintojen on muodostettava konteksti kielellisten tavoitteiden toteutumiseksi (Mård 
1996, 35; vrt. Mård 1997, 73 - 76; Hovi 1995, 34 - 36). Mård (2002) toteaa väitöstutki-
muksensa tuloksiin viitaten, että jäntevän ja mielekkään kielen suunnittelun (ks. edellä 
teeman suunnitteluun liittyvä problematiikka) tulisi sisällyttää koskemaan kaikkea lasten 
päivittäistä kielikylpytoimintaa. Vain näin voidaan saavuttaa lasta monipuolisesti rikastut-
tava kielellinen oppimisympäristö.  

Kielikylpyopetuksen toissijaiset toiminnot eroavat ensisijaisista, koska niiden painotus 
vaihtelee päivän tai suunnitellun teeman mukaisesti. Toissijaisten toimintojen laatu on 
vaihtelevaa, jäntevää, suunniteltua sekä Deweyn (1916, 28) teoreettisiin näkemyksiin 
suhteuttaen lapsen toimintaa suuntaavaa ja ohjaavaa. (Mårdiin 1996, 37 - 40.) Lapsen 
rooli suhteessa aikuiseen ja toimintaan on pedagogisesti selkeä. Vapaaleikki ja ohjattu 
toiminta toteutetaan pienryhmissä, joissa jokaista ryhmää ohjaa joko jatkuvasti tai ajoit-
tain yksi aikuinen. Näin aikuinen ohjaa lasta kommunikoimaan kielikylpykielellä ja tar-
joaa sopivia fraaseja oikeisiin tilanteisiin (vrt. Mård 1997, 76 - 77; Södegård 2002). Va-
paa leikki mahdollistaa tilanteiden käytön, jollaista kieltä ei muutoin päiväkodin toimin-
noissa käytettäisi. (Mård 1996, 39 - 40.) Mård (2002, 12) muistuttaakin, että opettajan 
tulisi olla aktiivisesti mukana vapaassa leikissä sekä ruokailussa tukeakseen lapsen kielen 
kehittymistä.  

Rutiinien soveltamisessa opetuksessa on huomioitava, että jo kauemmin kielikylvyssä 
olleiden lasten olisi irtauduttava niistä. Rutiineista ei saa muodostua toimintaa hallitsevia 
prinsiippejä On muistettava Deweyn (1916) huomautus opetuksen taiteellisesta luonteesta 
sekä kasvatuksen dogmaattisuuden riskeistä (vrt. luvut 7.2.1 sekä 9.4.3 tässä tutkimuk-
sessa). 

10.3.4  Luokan ryhmittely oppimisen edistämiseksi 

Pohdittaessa luokan ryhmittelyä ja esimerkiksi ryhmätyön soveltamista kielikylpyopetuk-
sessa on oleellista huomioida projektimetodia sekä erilaisia oppilaskeskeisiä työtapoja 
käsittelevässä luvussa esitettyjä tekijöitä (ks. luku 8.3.2).  

Kaskela-Nortamon (1995, 48) tekemässä kartoituksessa opettajat pitivät ryhmätyötä 
tärkeänä työmuotona kielikylvyssä opiskeltavien teemojen erilaisten osioiden parissa 
työskenneltäessä. Opettajan on kuitenkin rohkaistava ja annettava oppilaille siihen mah-
dollisuus. Littlen (2000, 10) mielestä koulutuksessa ja psykologiassa vallalla oleva yksi-
löllisyyden merkityksen korostaminen on harhauttanut kuitenkin monet opettajat pitä-
mään yksilöllistä oppimista ryhmätyötä tehokkaampana. Toisaalta Bedwell ja muut 
(1984, 10 - 20) muistuttavat lasten yksilöllisten tarpeiden huomioinnin merkityksestä, 
                                                           
216 Vaikka ensi- ja toissijaiset toiminnot kytkeytyvätkin päiväkodin arkeen, katson niiden tarkastelun oleelliseksi 
erityisesti tutkimuksellisesta näkökulmasta. Oppimistoimintojen jaottelu tällä tavoin muodostaa jäsentävän 
rakenteen oppimisprosessin havainnoinnille ja ymmärtämiselle. 



 249

ettei mikään yksittäinen työtapa tai työskentely-ympäristö saa muodostua dominoivaksi 
luokan käytänteissä. Varioimalla monipuolisesti oppimistilanteita217 mahdollistetaan yksi-
löllisten oppimistarpeiden huomiointi. (emt.)11 Organisoidun ryhmätoiminnan avulla voi-
daan opetuksessa tavoittaa sellainen yksilöllisen toiminnan taso, joka mahdollistaa todel-
listen yksilöllisten tarpeiden huomioinnin sekä lapsen kasvun tukemisen.12 

Deweyn (1916) määritelmä sosiaalisesta toiminnasta (ks. sivu 212 tässä tutkimukses-
sa) sopii perustaksi ryhmätyön määritelmälle218. Aidosti sosiaalinen vuorovaikutus edel-
lyttää 1) yhteisen tavoitteen asettamista, 2) jaettua toimintaa sekä vuorovaikutusta (aja-
tusten vaihtoa jäsenten kesken) ja 3) omien toimien tiedostamista ja tiedottamista toisille 
pyrkimyksessä kohti yhteisesti asetettua tavoitetta.13 David Littlen (2000) esittämän ryh-
mätyön praktisen näkemyksen perusteella ryhmätyöstä voidaan erottaa tiettyjä vaiheita, 
jolloin jokaisen oppilaan osaamisen sekä tietämyksen kehittyminen edellyttää opettajan 
aktiivista ohjausta. Näin on erityisesti oppimisprosessin ensimmäisten vaiheiden aikana 
(iästä riippumatta). Ohjauksen tarve ja kyky omaksua tiettyjä asioita ovat kuitenkin hyvin 
yksilöllisiä ominaisuuksia. Tämän vuoksi olisikin erittäin hedelmällistä hyödyntää oppi-
laiden tarvetta turvautua toisiinsa ongelmatilanteissa ja käyttää työmuotona ryhmätyötä. 
Ryhmätyön käsite ei kuitenkaan ole yksistään sitä, että ajoittain oppituntien aikana lapset 
kokoontuvat yhteen pohtimaan jotain ongelmaa yksilöllisen työtavan vaihtoehtona, vaan 
sosiointeraktiivisessa näkemyksessä oppiminen käsitetään osana ryhmätyötä. Ryhmä on 
oppimisen keskeinen paikka. Yksilöllisen oppimisen merkitys on lujittaa tai koota aiem-
min opittu omaksi henkilökohtaiseksi käsitykseksi, joka on myös perustana tulevalle 
ryhmätyölle. (Little 2000, 9 - 10.) 

Little (2000, 10) määrittelee myös hyvän eli oppimista edistävän sekä heikon ryhmä-
työn rakenteen. Hyvä ryhmätyö perustuu oppilaiden aiemmille kokemuksille ja heidän 
kokemalleen tarpeelle käsiteltävästä aihepiiristä. Työ antaa myös jokaiselle – juuri henki-
lökohtaiseen merkitykseen ja kokemukseen perustuen – pohdittavaa aiheesta ja ehkä 
omakohtaista asian eteenpäin työstämistä. Lisäksi merkityksellisen aiheen parissa työs-
kentely tarjoaa näin eväitä tulevan ryhmätyön rakentamiselle. Hyvän ryhmän toiminta 
perustuu sen yksilöiden tietojen ja taitojen variaatiolle. Eräs hyvän opettajan piirre on 
näin ollen se, kuinka hän muodostaa ja johtaa hyvän ryhmäkoheesion, jossa huomioidaan 
erilaiset oppijat tietoineen, taitoineen sekä kokemuksineen. (emt.) Kokemuksissa keskei-
siä ovat mielestäni myös opettajan aiemmat tiedot ryhmien ja yksilöiden toiminnasta. 
Oppilaiden itsenäisyys-, yhteistoiminta- ja ohjaustaso voidaan selvittää, kun tutkitaan 
oppilaan kykyä siinä, miten hän osaa asettaa työnsä tavoitteet, määritellä työn päättymis-
ajan, strukturoida etenemisensä ja valita tarvittavat materiaalit ja välineet toiminnan to-
teuttamiseksi (Lahdes 1997, 173). Tällainen ”mittari” toimii myös ryhmien muodostami-
sen perustana osana oppilaantuntemusta.  

Ryhmätyön problematisoinnin ohella opettajan on pohdittava, missä määrin opetuksel-
le asetetut tavoitteet ja se, mistä sisällöt tavoitteille on johdettu, ovat avainasemassa toi-
minnan kasvattavuuden tavoittamiselle. Opetuksen suunnittelun perustana on oltava yh-
teinen tavoite, jonka eteen lapsi voi antaa sen hetkisen absoluuttisen intensiteettinsä (ks. 
luku 9.4.4 toiminnan merkityksen muodostuminen).14 

                                                           
217 Ryhmätyöt, yksilötyöt, toiminnallisuus, mahdollisuus hiljaiseen työhön, työskentely erilaisissa ympäristöis-
sä, työskentelyn vaihtelevuus suhteessa lasten erilaiseen päivärytmiin. 
218 Tämä määritelmä on kulttuuripedagogisen näkemyksen keskeinen toiminnan teoreettinen resurssi. 
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10.3.5  Opettajan rooli kielikylpyluokassa 

Opettajan rooli perustuu opettajan omaan käsitykseen opettajuudesta sekä opetuksen tar-
koituksesta ja merkityksestä lapsille ja itselleen. Opettajan käyttämät opetusmenetelmät 
perustuvat hänen käsitykseensä tiedosta ja sen omaksumisesta (vrt. luvut 6 ja 7 - 7.2 tässä 
tutkimuksessa). Opettajan ihmiskäsitys suhteessa koulun toiminta-ajatuksessa olevaan 
ihmiskäsitykseen on oleellista ymmärtää opettajan roolia arvioitaessa. Mårdin (1996) 
tekemän haastattelun mukaan päiväkodin kielikylpyopettajat kertoivat heidän työskente-
lytapoihinsa vaikuttaneen peruskoulutuksessa ja siihen kuuluvassa harjoittelussa saama 
metodimalli (emt. 34). Haastattelun opettajat olivat saaneet peruskoulutuksensa ruotsin-
kielisessä lastentarhanopettajienkoulutuksessa Pietarsaaressa sekä jatkokouluttaneet itse-
ään kielenomaksumiseen ja monikielisyyteen perehdyttävillä kursseilla.  

Opettajan toiminnanvapaus luokassa on suuri ja opettaja on se, joka ihmiskäsityksensä 
ohjaamana päättää viimekädessä sen, mitä luokassa opiskellaan ja millaisin menetelmin. 
Työskentelymenetelmiä ja opettajan olemusta opetustilanteessa on tarkasteltava yhtenä 
kokonaisuutena. Jos opettaja toimii jonkin muun voiman ohjaamana, voidaan kysyä, pys-
tyykö hän Perttulan (1999, 20 - 21) peräänkuuluttamaan itsenäiseen kokemusperäiseen 
ajatteluun, ja tekeekö opettaja työtä tällöin omana itsenään – oman olemuksellisuutensa 
löytäneenä (vrt. Skinnari 2003). Myös sisällön olemus eli vallitseva tiedonkäsitys muo-
dostuu merkittäväksi opettajan roolia ohjaavaksi ja rakentavaksi tekijäksi. Tätä viiteke-
hystä rakentavat sekä opettajankoulutus että yhteiskunnassa vallitseva opetussuunnitel-
mallinen ajattelu. (vrt. luku 7 tässä tutkimuksessa; Niemi 1987; 1995).  

Opettajan tehtävä on huolehtia erilaisten oppilaiden oppimistarpeista sekä erilaisten 
oppimistyylien asettamista edellytyksistä hyödyntämällä monipuolisesti erilaisia työsken-
telymuotoja (vrt. Atjonen 1995, 34 - 36; vrt. Entwistle 1988; Bedwell & al. 1984). Kieli-
kylvyssä on olemassa vaara menetelmän dogmaattisuudesta. Tietyt toiminnot korostuvat 
niin, että toiminnasta häviää sen todellinen kasvattava voima. Kielikylpyopettajat kokivat 
kuitenkin Kaskela-Nortamon (1995) tekemän selvityksen perusteella vaihdelleensa ja 
kokeilleensa eri opetustapoja enemmän kuin opettaessaan äidinkielisessä eli yksikielises-
sä opetuksessa (Kaskela-Nortamo 1995, 48), mikä on yksi tyypillisimmistä havainnoista 
opettajille, jotka hyödyntävät opetuksessaan oppilaskeskeisiä työtapoja (Bedwell & al. 
1984, 7 - 8; ks. myös Kohonen & Lehtovaara 1990, 9; Lappi 1989, 52). 

Kielikylvyssä työtapojen valintoja ohjaa kieli sekä vallitseva käsitys siitä, mikä on pa-
ras mahdollinen tapa saada lapsi ymmärtämään ja tuottamaan kieltä (Met 1998; 2001; 
Arnau 2001). Toisaalta, olipa opetuksen kieli mikä tahansa, tulisi opetuksen keskeisenä 
tarkoituksena olla lapsen saaminen prosessoimaan kielen eri käyttömahdollisuuksien ja 
symbolien avulla, ja siten kieltä ja ajattelua kehittävään vuorovaikutukseen toisten oppi-
laiden ja opettajan kanssa. Konstruktivistinen ajattelutapa edellyttää opettajalta oppilai-
den erilaisten oppimisprosessien etenemisen tunnistamista (vrt. Haapasalo 1994, 201 - 
202; luku 7.3.2 tässä tutkimuksessa) sekä opetus-oppimisprosessien teorioiden tiedosta-
mista ja vuorovaikutustaitojen hallintaa. Näin opettaja pystyy reflektoimaan toimintaansa 
ja siten suuntaamaan oppilaiden tarkkaavaisuutta kohti tavoitteita. (Rauste-von Wright & 
von Wright 1994, 160 - 161; vrt. Bruner 1963, 90.) Brunerin mukaan (1963, 90 - 92) 
opettajan tehtävä on olla kommunikoinnin ylläpitäjä ja suuntaaja sekä malli erilaisten 
toimintojen toteuttamiselle. Mallin mekanistisesta merkityksestä ja behavioristisesta 
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luonteesta huolimatta opettajan oman innostuneisuuden ja aitouden merkitys heijastuu 
vahvasti myös lasten käyttäytymiseen ja motivaatioon.  

Kielikylpyopettajalla on pedagogisen roolinsa lisäksi myös kielellinen rooli219. Toi-
saalta äidinkielisessäkään opetuksessa opettaja ei saisi pitää kielellistä rooliaan itsestään-
selvyytenä, minkä merkitys konkretisoituu erityisesti (mikäli opettaja on kykenevä ha-
vaitsemaan asiaa) erilaisten käsitteiden merkitysten ymmärtämisen kohdalla (ks. esim. 
Mutanen 1999; 2000; Laine 1999b; 1990; 1984; Bedwell & al. 1984, 61 - 87). Kielellinen 
rooli ja -tietoisuus perustuvat kielen oikeatasoisuuteen suhteessa lasten kielitaitoon. Opet-
tajan on muodostettava innostava, tietoa etsivä, merkityksellinen kielellinen ja toiminnal-
linen ympäristö, jossa lapsella on mahdollisuus monipuoliseen ja aitoon kielikylpykielen 
käyttöön (Mård 1996, 42; 1995, 149). Metin (1998, 56) mielestä on tärkeää, että opettaja 
hallitsee opettamiensa aineiden tai aiheiden sisällöt hyvin. Toisen kielen opettajat, jotka 
opettavat myös opetussuunnitelmien sisältöihin perustuvia aine- tai aihekokonaisuuksia, 
pääsevät parempiin oppimistuloksiin sisällön hallinnan suhteen, mikäli heillä itsellään on 
hallinnassa kyseisten aineiden sisältöjen tiedot. Toisaalta Met (2001, 71) näkee lasten 
kielitaidon kehityksen kannalta epäsuotuisana, jos opettajat pitävät itseään enemmän si-
sällön kuin kielen opettajana. Kielikylpyopettajan on hallittava sekä sisällöt ja niiden pe-
dagoginen merkitys että toisen kielen omaksumiseen ja pedagogiikkaan (miten opetetaan) 
liittyvät kysymykset (Met 1998 56 - 57).15 

Suhteutettaessa Hovin (1995) kielikylpypäiväkodin toimintoja käsittelevän praktisen 
artikkelin sisältö Deweyn (1916, 28 - 29) näkemyksiin, opettajan roolin voidaan sanoa 
olevan kielikylvyssä toiminnan suuntaamista, ohjaamista sekä kontrollointia (ks. luku 
9.5.2). Kontrollointi tapahtuu erityisesti opetuksen suunnitteluvaiheessa ja itse toteutuk-
sessa opettaja motivoi ja johdattaa lapset opiskeltavaan aiheeseen edellisissä luvuissa 
esitetyin keinoin. Lisäksi opettaja antaa mallin kielenkäytölle (vrt. Dewey 1916, 43). 
Opettaja pyrkii myös luomaan kontekstin merkityksille ja välittämään näin mielekästä 
kieltä lapselle (vrt. Kaskela-Nortamo 1995; Hovi 1995).16 Opettajan tehtävä on luoda 
puitteet opetukselle ja opettaa, oppilaan tehtävä on oppiminen (Novak ja Gowin 1995, 9 - 
10). Opettaja on oppimisen (Atjonen 1992, 16) ja kasvun resurssi. Opettajan on tehtävä 
jatkuvasti valintoja lapsen kielellisesti ja pedagogisesti tarkoituksenmukaisten toiminto-
jen välillä (Mård 1996, 32; ks. myös Mård 2002, 28 - 33).17 

Kaskela-Nortamo (1995, 48) pyysi peruskoulun kielikylpyopettajia kuvailemaan kieli-
kylpyopettajan rooliaan luokassa mieleen tulevilla verbeillä. Tämän perusteella opettajan 
tehtäväksi luokassa muodostui: 

− motivoida ja innostaa, 
− auttaa, ohjata (guide), neuvoa ja tukea, 
− opettaa, johtaa sekä selittää, 
− antaa avainsanoja, olla sanakirjana, olla kielellinen malli, saada aikaan kielen tuottoa 

(out put), olla puhelias, kehittää oppilaiden kieltä sekä 
− olla kiinnostunut, kuunnella, organisoida, suunnitella, olla joustava, esittää, ehdottaa, 

elehtiä, olla näyttelijä, ymmärtää, olla ystävä ja kaveri oppilaalle. 

                                                           
219 Opettajan on tiedostettava hyvin kielellinen ja pedagoginen roolinsa pystyäkseen tukemaan lapsen kehitystä 
kielikylvylle asetettujen tavoitteiden suuntaisesti (Mård 1996, 33). 
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Listaan voidaan vielä lisätä opettajan reflektiivinen rooli. Opettajan on tarkkailtava jatku-
vasti lasten reaktioita, ovatko he ymmärtäneet suullisen tai kirjallisen viestin ja suunnat-
tava näin saamansa viestin perusteella sekä omaa että oppilaan toimintaa (vrt. Södegård 
2002, 74 - 80).18 

Kielikylpyopettajan rooli erilaisia työtapoja sovellettaessa. Työtapoihin liittyvää jaot-
telua on tehty tämän tutkimuksen luvussa 8.3.2 (ks. myös sivu 350 tässä tutkimuksessa). 
Katson kuitenkin opettajan roolia käsiteltäessä oleelliseksi tarkentaa näiden tekijöiden 
konkretisoitumista opettajan näkökulmasta, opetustapoina. On pohdittava, kuinka opetta-
ja toimii lapsen yksilöllisen työn tukijana, ryhmätyöskentelyn ohjaajana tai kysymysten 
asettajana. Opettajan tulee kiinnittää erityisellä tavalla huomiota siihen, millä tavoin hän 
pyrkii välittämään käsiteltävän aihepiirin ymmärtämisen kannalta keskeiset tekijät. Kieli-
kylvyssä on pohdittava, kuinka lapsi saadaan tuottamaan kieltä ja kielellistämään opiskel-
tavia asioita parhaalla mahdollisella tavalla. Opettajan käytössä olevat strategiat voidaan 
jakaa karkeasti ryhmän ja yksilön toimintaa orientoiviksi (Bedwell & al. 1984, 115 - 116) 
ja ryhmä- tai opettajakeskeisiksi (Ausubel & Robinson 1969, 463 - 466). 

Suullisella opetuksella ja demonstraatiolla pyritään antamaan oppilaille opetusohjeet 
ja kertomaan oppilaille se, mitä opettaja haluaa heidän oppivan. Opettajan suullinen tieto 
on tavoitteen konkretisoituma. Hyvän demonstraation keskeinen piirre on se, että oppilaat 
saavat sitä kautta mahdollisuuden tutustua hyviin ja konkreettisiin esimerkkeihin käsitel-
tävästä, mahdollisesti abstraktistakin aiheesta19. (Bedwell & al. 1984, 123, 126.) Tässä 
myös opettajan käyttämä kieli nousee merkittäväksi tekijäksi. Lahdes (1997) esittääkin 
koulun opetuskielelle kaksi tehtävää. Ensinnäkin opettajan käyttämä puhe, jonka tarkoi-
tuksena on auttaa oppilaita omaksumaan tiettyjä asioita, on suunnattu yksilölle tai ryh-
mälle. Tässä ensimmäisessä kriteerissä painopiste on kognitiivisissa ja affektiivisissa 
struktuureissa, ei puheen ulkoasussa. Toiseksi tehtäväksi Lahdes esittää huolitellun ja 
oikeaoppisen kielen välittämisen. (Lahdes 1997, 154 - 155.) Luonnollisesti opettaja pyr-
kii havainnollistamaan ja kytkemään puheensa johonkin visuaaliseen ja konkreettiseen 
kuvaan tai tekstiin. Tyypillisimmillään kyseessä on ”chalk-talk” eli liitutaulupuhe. (Bed-
well & al. 1984, 123 -124.) Kielikylvyssä opettaja pyrkii jälkimmäiseen kaikissa koulu-
päivän toiminnoissa, joissa hän on vuorovaikutuksessa lapsiin (Mård 1996; Met 2001). 
Normaaliopetuksessa opettajan puheen määrä voi olla jopa 50 - 60 % opetustuokiosta 
(joskus tätäkin enemmän). Tällainen ympäristö ei mahdollista riittävää puheen tuottamis-
ta lapselle, minkä merkitys korostuu etenkin kielikylvyssä. Eräänlaisena nyrkkisääntönä 
voidaan pitää kielikylpyopettajan käyttämää omaa puheaikaa, joka ei saisi olla yli viides-
osaa yhteisestä ajasta laskettuna. (Björklund & al. 1998, 176 ja 178; Buss & Lauren 
1997b, 23 - 24.)  

Suullisen opetuksen tulee olla käsitteistöltään ja etenemiseltään hyvin suunniteltua. 
Näin opetuksesta muodostuu kielellisesti vaihtelevaa, värikästä sekä mielenkiintoista. 
Lisäksi opettajan on pyrittävä havainnollistamaan esitystään, painottamaan merkitykselli-
siä kohtia sekä antamaan lapsille mahdollisuus osallistua ja eläytyä kerrontaan. (Lahdes 
1997, 155 - 157.) Esimerkiksi Ausubel ja Robinson (1969, 462 - 463) muistuttavat, että 
opettajan suullinen esitys (lecture) on tehokas keino, kun oppilaiden halutaan pääsevän 
käsiksi johonkin vielä toistaiseksi abstraktiin ilmiöön ja jatkavat, että hyvä opettaja sovel-
taa samanaikaisesti keskustelua sekä kyselyä varmistaakseen ymmärryksen välittymisen 
ja sen, seuraavatko oppilaat ylipäätään opetusta. Pelkkä oppikirjoihin ja tehtäviin tukeu-
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tuminen, joissa sisällön ymmärtämistä ja välittymistä lapselle pidetään usein truismina, ei 
riitä varmistamaan oppimisen välittymistä. (emt.)220 

Kyselevän opetuksen kautta siirryttäessä vuoropuheiseen opetukseen myös oppilaan 
puheentuotto kasvaa (Lahdes 1997, 159 ja 155). Keskustelun onnistumisen perustana on, 
että opettaja tiedostaa oppilaiden kokemustaustan käsiteltävästä aiheesta (Lahdes 1997, 
162 - 163).20 Kysymys on muotoiltava sisällöltään yksilöidyksi ja selkeäksi suhteessa 
oppilaiden taitoihin. Määrittelykysymysten, kuten ”Kerro, mikä on suo?” sijaan Lahdes 
(1997) suosittelee käyttämään kuvailu- tai vertailukehotuksia, kuten ”Vertaile suota ja 
järviniittyä!” tai kysymyksiä, joissa ei ole oikeita vastauksia. Näin pystytään kehittämään 
oppilaan ajatteluprosesseja. (Lahdes 1997, 160 - 161; Laine 1999b, 55.) Kielikylvyssä 
opettajan on rohkaistava lapsia kysymään epäselvissä tilanteissa, mutta tällöin on huomi-
oitava, ettei lapsi vahvista äidinkielensä kautta kielikylpykielellä annettua viestiä, jolloin 
lapsen ajattelukieli toisella kielellä ei kehity. Lisäksi lapsilta on syytä odottaa kokonaisia 
vastauksia kysymyksiin, kun opettaja tietää, että lapsi osaa tehdä niin. Muutoin vaarana 
on, että kielen kehitys pysyy pitkään yhden sanan tasolla. (Mård 1996, 42 - 43.) Vaikka 
Mårdin ajatukset perustuvat päiväkodissa muodostettuihin havaintoihin, ovat ne oleellisia 
huomioitavia mielestäni myös perusopetusta toteutettaessa. Opettajan on pohdittava te-
kemänsä kysymykset huolella, siten että ne saavat lapsen pohtimaan ja käyttämään kieltä 
monisanaisesti (Kaskela-Nortamo 1995, 56). Kielikylvyssä kielenkäytön tueksi tarvitaan 
myös jokin konkreettinen malli, kuten kuva, esine tms. (vrt. edellä luvussa 10.1). Lisäksi 
tällaisissa opetustilanteissa on opettajan huomioitava käsitteen oppimiseen ja opettami-
seen liittyviä prosesseja (ks. luku 7.3 tässä tutkimuksessa).  

Kaskela-Nortamo (1995, 49 - 50) toteaa, että kielikylvyssä opettajan on muodostettava 
kysymys sellaiseksi, että se ohjaa lasta löytämään kielen ja oikean sanan sille, mitä halu-
aa tuoda esille. Jos lapsi kysyy äidinkielellään tai muutoin käyttää äidinkieltään, opettaja 
toistaa viestin kielikylpykielellä. Kielen virheellisyyden korjaamisen pyritään pienten 
lasten kohdalla epäsuorasti. Vanhempien oppilaiden kohdalla korjaaminen voi olla suo-
raa, jos kyse ei ole spontaanista kielen tuottamisen tilanteesta (Kaskela-Nortamo 1995, 
50; ks. myös Bedwell & al. 1984, 15). Lysterin (1998, 87, 68 - 79) mukaan opettajan on 
muodostettava kielikylpyluokasta kommunikatiivisesti monipuolinen ympäristö oman 
kielellisen mallin kautta. Opettaja voi täsmentää esimerkiksi lapsen vastausta, tarjoamalla 
synonyymejä tai hakemalla tarkennusta lapsen antamaan vastaukseen.21 Kun kyse on 
opiskeltavan asian suhteen opetustilanteessa oppilaan antamasta väärästä vastauksesta, 
Lahdes (1997, 161) esittää, että opettaja esittää kysymyksen uudestaan tai antaa oppilaal-
le vastausta helpottavia vihjeitä. Lahdes (emt.) pitää suositeltavana, että sama oppilas 
pääsisi yrittämään uudestaan, mutta jos helpottaminen ei auta, voidaan vastaajaa vaihtaa. 
Tarttuminen pieneenkin vastauksen oikeellisuuteen johtaa Lahdeksen (1997) mukaan 
interaktion sykliin, jossa oppilaille annetaan mahdollisuus konstruoida tietorakenteitaan 
syy-yhteyksiä selvittävillä, arvioivilla, selittävillä, perustelevilla sekä korjaavilla ja täy-
dentävillä viitteillä. (Lahdes 1997, 161.) 

Bedwell ja muut (1984, 62 - 64) esittävät luokan kommunikatiivista ilmapiiriä edistä-
viksi toiminnoiksi ensinnäkin oppilaille välitetyn tunteen siitä, että heidän näkemyksensä 

                                                           
220 Mutasen (2000) väitöstutkimuksen eräs keskeinen tulos osoitti demonstraatioiden merkityksen keskustelua 
edistävänä tekijänä. Nämä herättivät lapsessa kiinnostuksen ja halun ”kielellistää” asioita tavoitteiden mukaises-
ti. (ks. emt. 202 - 207.) 
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ja kokemuksensa ovat arvokkaita käsiteltävän aihepiirin kannalta. Yhteinen ideariihi ai-
heenpohjalta voidaan konkretisoida vaikkapa liitutaululle otsikon ”kiinnostavat ideat” 
alle. Toiseksi opettajan on pohdittava huolella aiheeseen johdattelevat kysymykset sekä 
oma kielenkäyttönsä, ettei kielen ja merkitysten suhteen oppilaita johdeta asioiden vää-
rinymmärtämiseen22. Opettajan on oltava myös itse hyvä kuuntelija. Hänen on ilmaistava 
kiinnostuksensa oppilaiden puhetta, kirjoitusta sekä luettu kieltä kohtaan. Neljänneksi 
opettajan on kehitettävä oppilaiden luetunymmärtämistä. Käytännössä tämä tapahtuu 
keskustelemalla kaikesta kirjoitettujen tekstien sisällöistä, joiden kanssa oppilaat joutuvat 
tekemisiin. Viidenneksi opettajan on tarjottava oppilaille mahdollisimman paljon tilantei-
ta suulliseen kielenkäyttöön sekä toisten kuuntelemiseen. Myös luokan fyysinen ympäris-
tö ja sen rakenne (esimerkiksi pulpettiryhmittelyt) on kommunikaatiota edistävä tai eh-
käisevä tekijä. (emt.)  

Kun tarkastellaan luvun yhdeksän sisältöä, kirjallisuuden kautta muodostuu kuva me-
netelmästä, jolla pyritään mahdollisimman tehokkaaseen toisen tai vieraan kielen omak-
sumiseen. Väite konkretisoi erään keskeisen eron äidinkielisen ja kielikylpyopetuksen 
välillä: kielikylvyssä keskitytään kielen omaksumisen tehostamiseen tietyissä tilanteissa, 
tietyillä tavoilla, jonka ohessa lapset oppivat tiettyjä tietoja ja taitoja. Äidinkielisessä ope-
tuksessa kieltä pidetään itsestään selvänä ja opetuksessa keskitytään lähinnä sisältöjen 
omaksumiseen. 

10.4  Yhteenveto: Katalonialaisen mallin anti ruotsinkielen 
kielikylvylle 

Tehty kirjallisuuskatsaus kuvaa tutkimuksen lähtökohdan, ruotsin kielen kielikylpyope-
tuksen didaktisen ongelman. Kirjallisuuden avulla on vaikea ymmärtää opetuksen teo-
reettisista perusteista lapsen kasvun tukemisen näkökulmasta, koska kirjallisuudessa ei 
käsitellä kasvatukselle asetettuja päämääriä ja tiedon rakennetta kokonaisvaltaisesta filo-
sofisesta, sosiologisesta ja psykologisesta näkökulmasta (ks. Aho 1980).  

Katalonialaisessa mallissa korostuu yksilöllisyyden ja yksilöllisen etenemisen arvos-
taminen. Tämä ilmenee parhaiten esimerkiksi työpistetyöskentelyn yhteydessä, jossa on 
määrätty ylärajat samassa pisteessä työskentelevistä oppilaista sekä lapsen mahdollisuus 
suunnitella omaan työskentelyynsä käytettävä aika. (ks. Gil & Monterde 1991). Tämä on 
ristiriidassa Deweyn ja Vygotskyn käsityksen kanssa oppimisen sosiaalisesta luonteesta. 
Yksi merkittävimmistä eroista ruotsinkielen ja katalaaninkielen kielikylpyjen välillä on 
lapsen valinnan mahdollisuuden painottaminen, joka näyttänee tekstien perusteella ole-
van korostuneempi katalonialaisessa mallissa. Lastentarhojen välillä toiminnassa ei ole 
merkittäviä eroja: leikillä, vapaalla ja ohjatulla, sekä lapsen henkilökohtaisen toiminnan 
valinnan mahdollisuudella on merkittävä osuus aktiviteeteissa. Koulujen lastentarhojen 
yhteisenä nimittäjänä opetuksen suunnittelulle, toiminnalle ja sen rakenteelle voidaan 
pitää pyrkimystä kehittää kielenomaksumista ja -käyttöä tiettyjen didaktisten toimenpi-
teiden ja rakenteen avulla. Mielekäs ja lasta aktivoiva toiminta ei kuitenkaan saisi olla 
esimerkiksi Deweyn (1957, 20 - 21) mielestä opetuksen tavoite sinänsä, vaan toiminnan 
yhdistämisen lapsen ympäristöön ja tekemällä oppimiseen olisi ymmärrettävä oppimisen 
ja elämisen menetelminä. Samalla opettajan tulisi ymmärtää ja huomioida näin avautuva 
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mahdollisuus toimintojen ja sisältöjen sosiaalistavasta (kulttuurisesta M. S.) merkitykses-
tä osana yhteiskunnan jatkuvuuden välittämistä.  

Taulukkoon 9 on koottu edellä esitettyyn perustuen kielikylpyopetuksen keskeiset te-
kijät. Kieli, tieto ja toiminta -jaottelu perustuu lukujen 6, 7, 8 ja 9 kautta johdettuihin 
yleistyksiin opetuksen kasvattavasta olemuksesta. Opettajan ja oppilaan roolit sekä oppi-
materiaalin osuus ovat katsottu merkittäviksi tekijöiksi käsillä olevan luvun sekä yleisen 
didaktisen kirjallisuuden sisältöjen perusteella. Taulukossa 9 on tiivistetty, mitä tekijöitä 
kyseisiin yleiskäsitteisiin sisältyy. 
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Taulukko 9. Kielikylpyopetusta käsittelevän, opetusprosessia kuvaavan kirjallisuuden 
kautta johdetut keskeiset opetukselliset käsitteet 

Kieli Tieto (substanssi) Toiminta 
Toimintatapoja opettavia rakenteita 
(input) 
Input-output –rakenteet 
Lapsen kehityksen tasolla olevaa 
(suhteellista) 
Kieli mukailee käsiteltävän teeman 
keskeistä ideaa 
Aiemmin opittu uuden kielen 
taustalla 
Sovelletaan useaan eri tilanteeseen 
ja kontekstiin 
Yhdistyy konkreettiin ilmiöön 
(ympäristöön, esineeseen eli 
tehtäviin)  luodaan todellinen 
merkitys kielen käytölle 
Oltava monipuolista ja rikasta 
yhdistyessään tehtäviin 
Huomioidaan toisto kielen käytössä 

Perustuu ennalta määriteltyihin 
teemoihin 
Lasten kokemusmaailmaa 
vastaavaa/ sieltä nouseva 
Opetussuunnitelma määrittää 
sisällön 
Tiedonprosessoinnissa liikutaan 
tutusta tuntemattomaan 
Käytännössä tiedonprosessointi 
tapahtuu kirjatiedosta käytännön 
tietoon 

Rutiinit (päivittäin toistuvat ja 
toimintaa jäsentävät) 
Yksilöllisyys kielellisen tason 
mukaan (tasoryhmät) 
Kieltä käytetään useassa eri 
tilanteessa 
Lasta motivoivaa – huomioidaan 
ikäkauden asettamat vaatimukset 
Monipuolista (yksilöllisestä 
yhteisölliseen ryhmätyöhön, leikistä 
näytelmiin ja tehtävien tekemiseen) 
Kommunikointiin aktivoivaa (pelit, 
näytelmät) 
Abstrakteja käsitteitä käytetään 
konkreettisissa yhteyksissään 
Ei välttämättä luokkatilaan 
sidoksissa, ulos ympäristöön 
oppimaan 
Perustuu teemoihin ja työpisteisiin 

Opettajan rooli Oppilaan rooli Opetusmateriaali 
Kielen suunnittelu (rakenne, 
sanasto, tekstit) 
Kielellinen malli, esimerkki 
Huomioi lapset yksilöllisesti 
Johdattaa lapset opiskeltavan 
aihepiiriin käsitteistöön 
Auttaa, helpottaa ja välittää 
kontekstin 
Mahdollistaa erilaisten 
oppimisstrategioiden käytön 
Päättää opetettavan aiheen ja 
sisällön 
Antaa aiheelle teoreettisen 
viitekehyksen, jonka tehtävät 
konkretisoivat 
Ylläpitää lasten keskinäistä 
vuorovaikutusta (tarkkailijana) 
Opettaja muokkaa substanssin 
lapsille ymmärrettävään muotoon 
(ilmein, elein, visualisoiden) 

Ymmärtää viesti ja toimia (input) 
Ymmärrettävät ja kielen käyttöä 
edellyttävät toiminnot (input-
output) 
Yksilöllinen ja kehityksen 
mukainen kielen käyttö 
Toimii (tiedostamattaan) mallina 
toisille 
Vastata omasta toiminnastaan 
asteittain, kehityksensä mukaan 
Osallistua työpistetoimintojen 
suunnitteluun 
Toimii aktiivisesti suhteessa 
opiskeltavaan (tuetaan leikeillä ja 
kommunikatiivisilla tehtävillä) 

Opettajan itsensä valmistamaa  
Ohjaa opetuksen suunnittelua 
(määrittää toiminnot 
Vastattava ja varioitava lasten 
kehitystasoa 
Käsittelee aiheen keskeistä sanastoa 
Huomioi aiemmin opitun 
Koskettavat lasten 
kokemusmaailmaa 
Konkretisoi tai mallintaa 
opiskeltavan kohteen merkityksen 
Tarjoaa esimerkin tehtävän 
aloittamiselle tai tekemiselle 
Hyödyntää oppilaan aisteja 
monipuolisesti 
Tukee lapsen erilaisia 
kehitystarpeita (kognitiivinen, 
motorinen, sosio-emotionaalinen) 
Tukee perustaitojen kehittymistä 
(lukeminen, kirjoittaminen, 
käsialaa, laskutaitoa) 
Tukee ilmaisua sekä 
kuullunymmärtämistä 
Stimuloi lapsen mielikuvitusta 
(käsitteen käytön laajentaminen) 
Muodostaa ympäristön, jossa 
erottuvat erilaiset aiheet ja tehtävät 
selkeästi toisistaan 
Tukee ja kannusta lasta itsenäiseen 
työhön 
Tukee toiminnallisuutta 



Osa 3 Kielikylpyopetuksen kulttuuripedagoginen malli 

Osat yksi ja kaksi muodostavat teoreettisen perustan kielikylpyopetuksen kulttuuripeda-
gogiselle mallille. Malli on ideaali, jossa opetuksen järjestämistä tarkastellaan yleisellä 
tasolla. Opetusprosessin analyyttisen mallin esittäminen tai opetussuunnitelman sisältöjen 
kehittäminen tehtävätasolle ovat tutkimusaiheita, joidenka kaltaisille esitettävä malli 
muodostaa perustaa. 

Kun tarkastelemme mallia ensimmäisen ja toisen osan analyyseja vasten, muodostaa 
ensimmäinen osa perustan opetuksen sisällöllisen problematiikan ymmärtämiselle. Ope-
tuksen tiedollisen rakenteen on perustuttava kulttuurisesti ja ihmiselämälle merkityksel-
listen asioitten opiskelulle. Kyse ei ole yksistään lasten intresseistä vaan myös lasten 
vanhempien merkitykselliseksi kokemista asioista. Kulttuuripedagogisessa katsannossa 
yhteiskunnan jäseneksi kasvattamista ei pidetä lapsen kasvulle haitallisena. Katsotaan, 
ettei lapsi ole mielihaluvoittoisessa elämänasenteessaan riittävän kypsä yksistään päättä-
mään itselleen hyväksi olevista asioista. Tämä tehtävä on pitkälle aikuisen ratkaistavissa. 
Oikeilla sisältövalinnoilla pystymme tukemaan lapsen identiteetin kehittymistä muutoin 
moniarvoisessa elämässä. Lapsen on koettava kuuluvansa johonkin ja ymmärrettävä iden-
titeettinsä resurssin merkitys ihmisten hyvinvoinnille. 

Toisessa osassa tarkasteltiin opetuksen toiminnallista luonnetta sekä yksilön merkitys-
tä tässä viitekehyksessä. Lähtökohtana ajattelun rakentumiselle olivat analyysit ihmisyy-
den sekä tiedon luonteesta. Keskeisenä huomiona oli ihmisen olemuksellisuuden hyväk-
symiseen ja vahvistamiseen tähtäävä toiminta. Itsensä hyväksyvä ihmisyys on perusta 
ihmisen psyykkiselle hyvinvoinnille ja sitä kautta kaikelle muulle rakentavalle toiminnal-
le. Kulttuuripedagogisen ajattelun mukaan jokaisen lapsen olemuksellisuuden kehittymi-
sen perustana on lapsen tiedollisen, taidollisen ja toiminnallisen tason hyväksyminen, kun 
teot tapahtuvat absoluuttisella intensiteetillä. Koulutoiminnan on perustuttava yhteisten 
tavoitteiden toteuttamiseen. Jokainen lapsi saa luvan osallistua tavoitteen täyttämiseen 
oman tieto- ja taitotasonsa puitteissa. Pienikin on merkittävää. Näin toiminta luo edelly-
tykset aidon sosiaalisen toiminnan rakentumiselle. 



11 Ruotsin kielen kielikylpyopetuksen didaktisen 
mallin muodostaminen 

Didaktista tutkimusta ja didaktisen teorian muodostamista käsittelevän tekstin pohjalta 
voidaan opetuksellisen mallin laadinnalle asettaa tiettyjä ehtoja. Didaktisen teorian tehtä-
vänä on ilmiön ymmärtämisen helpottaminen, sen kyky ennustaa ilmiön eli opetuksen 
kulkua, ja muodostettavan teorian (tässä yhteydessä mallin) on kyettävä toimimaan em-
piirisen tutkimuksen perustana (Koskenniemi 1968, 128 - 129). Kansasen (1990, 6) sa-
noin didaktinen malli tukee hyvän opetuksen järjestämistä. Muodostettavan mallin on 
sisällettävä teoreettisina käsitteinä tutkittavan kokonaisuuden oleelliset osat, eli muodos-
taa mahdollisimman yksinkertainen sekä selkeä teoreettinen kokonaisuus (Kari & al. 
1990, 83; Koskenniemi 1978, 109 - 140). Teorialla on oltava myös vitaali yhteys käytän-
töön (Kari 1992, 18, 34 - 35).  

Tässä tutkimuksessa on luotettava kielikylpyopetuksen olemusta käsitteleviin kirjalli-
siin kuvauksiin. Olen pyrkinyt kuitenkin tekemään säännöllisesti vierailuja kielikylpy-
luokkiin Vaasan keskuskoululla ja tarkistamaan teoreettista näkemystäni opetuksen sisäl-
löllisestä ja toiminnallisesta olemuksesta. Lisäksi tutustuin keväällä 2001 katalonialaisen 
kielikylpykoulun toimintaan ja käytäntöihin (ks. Saari 2002). Näkemykseni mukaan toi-
minnallinen idea, niin vaasalaisessa kuin katalonialaisessa koulussa, vastaa hyvin kirjalli-
suuden kautta muodostettua kuvaa. Mahdollinen laadullinen variaatio opetuksessa on 
sidoksissa opettajan persoonallisuuteen sekä kykyyn huomioida ja aistia oppilaiden eri-
laisia oppimistarpeita. Praktisen toimintakuvauksen sekä tehtyjen arkihavaintojen perus-
talta kielikylpyopetuksen olemus abstrahoituu toiminnallisuuteen eli oppilaskeskeisyy-
teen sekä opettajan intentioon kehittää lasten kielellistä tietoisuutta. Erityisesti tämä il-
menee opettajan pyrkimyksessä huomioida käsitteiden merkitysten välittymistä. 

Opettajan ja oppilaan vuorovaikutuksellinen toiminta kielikylpyluokissa on saman-
tyyppistä kuin äidinkielisessä opetuksessa. Erona on kielen hallinta. Lapset ymmärtävät 
opettajan ohjeistukset ja käyttävät toista kieltä mielekkäällä tavalla osana toimintaa. Ha-
vaitsemani kielikylpyopetuksen käytäntö, suhteessa teoreettiseen ideaaliini, vaatisi kui-
tenkin vielä kokonaisvaltaisempaa otetta eli voimallisempaa oppiaineiden rajojen sekä 
opetussuunnitelmassa vallitsevan tiedonkäsityksen muutosta. Tässä luvussa muodostetaan 
malli, jolla opetusta voidaan kehittää lasta kasvattavaan suuntaan. Mallintamisessa huo-
mioidaan seuraavia tekijöitä: 
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1. Kehitetään opetuksen sisältöä ja rakennetta liittämällä tieto, toiminta ja kieli kulttuuri-
seen, elämän todellisuuteen (kokonaisopetuksen idea), jolloin voidaan muodostaa kult-
tuurisesti merkityksellinen opetussuunnitelma, jossa toiminta ja opetuksen tavoitteet 
ovat johdettu kulttuurisesti merkityksellisistä elementeistä 

2. Mallin on mahdollistettava opetuksen tutkimuksellinen kehittäminen kulttuurisesti (ja 
käsitteellisesti) merkityksellisten toimintakokonaisuuksien muodostamiseksi. Tässä 
erityishuomio on kiinnitettävä lasten toiminnan ja motivaation kehittymisen seuran-
taan sekä muodostettujen tietokonstruktioiden omaksumisen tutkimiseen opettaja – 
oppilas – oppilaat -vuorovaikutuksessa. Sisällön näkökulmasta on painotettava lapsen 
käsitteen oppimista, sekä Deweyn (1916; 1988) esittämää näkemystä yksilöllisyyden 
ja tasa-arvoisuuden ideasta. 

3. Mallintamisen tavoitteena on lapsen kulttuurisen kasvun tukeminen, jossa opetuksen 
sisällöllinen ja toiminnallinen rakenne tukevat lapsen maailmankuvan jäsentymistä 
monimuotoisessa ja moniarvoisessa yhteiskunnassamme. 

Kielikylpyopetuksen kulttuuripedagogisen mallin muodostamisessa on lähdettävä liik-
keelle siitä, että teoreettisesta kokonaisuudesta johdetaan tietyt teoreettiset perusoletukset. 
Teoreettisten perusoletusten ymmärtäminen on perustana sekä opetussuunnitelmallisen 
idean muodostamiselle että sitä kautta opetus-oppimisprosessin tutkimiselle. Tutkimuk-
sessa, työn kokonaisrakenteeseen ja ideaan viitaten, perusoletukset on johdettava kielen, 
kulttuurin, kasvun sekä toiminnan sisältämistä merkityksistä. Katson, että tässä esitet-
tävä kielikylpyopetuksen didaktinen malli palvelee myös opetussuunnitelmallisia tarpeita 
ja muodostaa sitä kautta perustaa opetus- ja oppimisprosessin tutkimiselle.  

Kulttuuripedagoginen malli voidaan jakaa kuuteen eri osaan. Ensimmäisenä esitetään 
opetuksen taustalla oleva abstraktio kasvattavan opetuksen perusteista, joka konkretisoi-
daan siihen liittyvien opetuksen teoreettisten tekijöitten taustaoletusten mallilla. Tämän 
jälkeen esitetty teoreettinen idea kytketään osaksi praktisesta kuvauksesta johdettuja teki-
jöitä, joiden välisiä suhteita niin ikään tarkastellaan mallin tasolla. Nämä neljä tekijää 
toimivat perustana opetussuunnitelmalliselle idealle, josta ensin esitetään sen rakenteelli-
nen näkemys, päätyen yleisen tason esitykseen opetussuunnitelman olemuksesta. 

11.1  Kielikylpyopetuksen kulttuuripedagoginen malli 

Kielikylpyopetuksen suunnittelun ja toteutuksen prosessuaalisuudesta voidaan edellä 
esitettyjen lukujen perusteella erottaa neljä opetussuunnitteluun ja sisältöön liittyvää kon-
tekstuaalisuuden ulottuvuutta:  

a) kielellinen, 
b) tiedollinen, 
c) kulttuurinen sekä 
d) sosiaalinen kontekstuaalisuus. 

Tekijät eivät ole uusia ideoita mutta työn tarkoitusta vastaavia. Samantyyppisiä element-
tejä löytyy myös esimerkiksi Situated cognition -ajattelusta (ks. esimerkiksi Brown ym. 
2003), ympäristökasvatuksen didaktisista malleista (ks. Louhimaa 2002, 40 - 80) tai eri-
laisista pyrkimyksistä esittää pedagoginen todellisuus (esimerkiksi Sjöberg 2002; Uljens 
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1997). Kasvattavan opetuksen osatekijät ovat nousseet kielikylpyopetusta käsittelevästä 
kirjallisuudesta sekä Deweyn sekä Vygotskyn tuotannon analyysista.  

Oleellista opetuksen konteksutaalisten tekijöiden kohdalla on se, että vain kaikki teki-
jät tasapainoisesti huomioituna voidaan tavoittaa opetuksen kasvattavuus. Yksittäisinä 
painotuksina voidaan puhua oppimisesta221, jolloin opetuksen tavoiteasettelussa päädytän 
helposti korostamaan tietojen ja taitojen yksilöllisen omaksumien itsetarkoituksellisuutta. 

Muodostettavan mallin merkityksen kannalta on oleellista ymmärtää myös näkemys 
yksilön ja ympäristön välisestä suhteesta222. Perusoletuksena tutkimuksessa on yksilön 
toiminnan ja ajattelun ympäristölähtöisyys. Rakennettu ja rakentamaton kulttuuriympäris-
tö ovat lähtökohtana kielen ja toiminnan sekä sitä kautta ajattelun muodostumiselle. Jär-
vilehto (1998b) toteaa artikkelissaan, että yksilön tai ryhmän toimintojen tarkastelu psy-
kologisesti on epärelevanttia ilman ympäristön huomiointia. Ympäristö stimuloi ajattelua 
mutta samanaikaisesti ihmisen luovuus muokkaa ympäristöä kulloistenkin tarpeiden 
suuntaisesti. Luodut kulttuurituotteet ja -saavutukset ovat stimuloimassa toimintaa ja 
osoituksena kulloisestakin kulttuurisesta tilasta. Vallitseva henki voi olla – toiminnan ja 
toimintaa luovan esinetodellisuuden trendistä riippuen – yhteisön arvo- ja ajattelumaail-
maa kehittävää tai taannuttavaa. Väitteen taustalla on huomioitava erityisesti oletus yksi-
lön ajattelun lineaarisesta suhteesta ympäristöönsä (emt; vrt. Rauste von Wright & von 
Wright 1994, 85 - 88; ks. luku kuusi tässä tutkimuksessa), mikä käsitetään konstruktivis-
tisessa oppimiskäsityksessä yksilön aktiivisena ja ainutlaatuisena (ympäristöstä saadun 
M.S.) tiedon prosessointina, ei suorana kopiointina (Järvilehto 1998b). Yksilöllisyyttä ja 
sen ainutlaatuisuutta ei kuitenkaan voida korostaa. Toimintaympäristö on sosiaalisen toi-
minnan lopputulos tai lopputulokseen ovat vaikuttaneet sosiaalisesti muodostuneet kult-
tuurituotteet. Sosiaalinen toiminta yhdistettynä yksilöllisiin intresseihin luo ja kehittää 
vallitsevaa kulttuuria.  

Sosiaaliseen toimintaan ja tiedon analysointiin kielen avulla liittyy myös kommunika-
tiivinen kontekstuaalisuus, mikä toimii mallissa suodattimena. Kulttuuri eli tietty toimin-
ta- ja ajattelumalli ohjaavat kommunikatiivisen luonteen muotoutumista. Jos kieltä ja 
tietoa pidetään lähes synonyymeina toisilleen, voidaan kielen katsoa perustuvan kulttuu-
riin ja muodostuvan siten osana sosiaalista toimintaa mutta myös muokkaavaan ja suun-
taavan kulttuuria.  

Kieli ja tieto – vaikka ne ovat käsitteinä läheisiä toisilleen – on erotettava toisistaan, 
sillä mikä tahansa tieto ei ole kielikylpyopetuksen kulttuuripedagogisessa mallissa kas-
vattavaa ja merkityksellistä tietoa. Käytettävän tiedon on muodostettava kielen kautta 
merkityksiä yksilön ajattelulle sekä toiminnalle. Kielen on oltava merkityksellistä yksilön 
elämälle, niin sanan fyysisessä, psyykkisessä kuin yhteisöllisessä merkityksessä. On 
muistettava luvussa 9.4.3 Deweyn (1916) esittämä näkemys kommunikaation kokemusta 
välittävästä olemuksesta. Kulttuurinen perimämme on kommunikaatiossa – tiedossa ja 
sitä kautta myös kielessä sekä sosiaalisissa käytänteissä, joiden kyseenalaistamattoman 

                                                           
221 Kuten kielen oppiminen, sosiaalisten toimintatapojen/-mallien oppiminen, kulttuurin ominaispiiteiden oppi-
minen jne. 
222 Ympäristösuhteella katsotaan olevan merkitystä yksilön ajattelun kehittymisessä. Kykymme ajatella on yh-
teydessä kulttuurin muotoutumiseen ja sitä kautta tulevien sukupolvien ajattelun kehittymiseen. Ajattelukyvyllä 
on yhteys arvoihimme, moraalikäsitykseemme sekä kykyymme hallita psyykkistä tasapainoisuuttamme. 
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merkityksen olemme omaksuneet varhaisen vuorovaikutuksen välityksenä.223 Ajattelum-
me muodostaa kielestä eli käsitemaailmasta, joka ”ulkoistaa224” objektiivisen todellisuu-
den osaksi mieltämme (vrt. luku 2.1 tässä tutkimuksessa), todellisia kulttuurisia merki-
tyksiä. Kyse on subjektin ja objektin välisestä relaatiosta minuuden ja yksilöllisen koke-
muksen muotoutumisen näkökulmasta (ks. Dewey 1890). Esimerkiksi ympäristökasva-
tuksen vastaavantyyppisissä malleissa (ks. Louhimaa 2002, 41 - 43) tiedolla ei ole kult-
tuurista merkitystä vaan se mielletään määrälliseksi ja sillä on tavoiteltava instrumentaa-
linen merkitys. Tieto on tuottavuuden ja menestymisen ehto. (ks. emt. 43.) Kasvua tuke-
vassa ajattelussa tieto tulisi käsittää kulttuurin ja minuuden integratiivisena mahdollisuu-
tena. 

Jos tieto irrotetaan kulttuurisesta kontekstuaalisuudestaan, ei se ole enää merkityksel-
listä kieltä. Näin teemme, kun painotamme koulutuksen intentiona yleissivistyksen li-
säämistä. Tietoa käsitellään tietyn kielen avulla, ilman että sillä olisi todellista merkitystä 
yksilön elämälle ja olemassaololle. Kulttuurin huomioiminen tiedollisten (sisältää kielen) 
kokonaisuuksien rakentamisessa muodostaa nykyisestä poikkeavan arvostuksen suhteessa 
koulutietoon – yleissivistävään tietoon. Tietoa ei käsitetä siten Deweyn (1999, 22) sanoin 
keinoksi, jonka tehtävä ”on paljastaa ennalta annettu todellisuus”, vaan välineeksi, mikä 
”opettaa, miten menetellä eteen tulevien ongelmien kanssa (emt).” Tiedon tulisi olla ope-
tuksen väline (vrt. Dewey 1899, 76 - 78). Johtamalla tieto ja toiminta kulttuurisesta kon-
tekstistaan, lapselle tarjotaan välineitä henkiseen kasvuun, sosiaalistumiseen, merkitysten 
muodostumiseen – identiteetin rakentumiselle. Tavoitamme näin Suorttin (2002b) pe-
räänkuuluttamaa kansallista identiteettiä kehittävää kulttuurista suodatinta. Globaalissa 
tieto- ja viestintäyhteiskunnassa elävä lapsi tarvitsee pään sisäisten prosessien jäsentäjän, 
merkitysten ”akkommodaattorin”. Koululla on tässä mahdollisuus, mikäli sen toiminta 
johdetaan relevantilla tavalla kulttuurisesta kokonaisuudesta. Opetuksen suunnittelussa 
tulisi pohtia, kuinka opetuksen avulla voidaan tukea lapsen suhtautumista itseään ja ym-
päröivää kulttuuria kohtaan. (Hakkarainen 2002, 64.) Kieli on kulttuurinen instrumentti, 
jonka avulla lapset pääsevät käsittelemään kulttuurisia saavutuksia (Arnau 2002, 9).  

Vaikka muodostettu kulttuuripedagoginen malli (ks. kuvio 16) on niin kutsuttu ”kaikki 
vaikuttaa kaikkeen -malli”, on kaiken kattavuus on mallin oleellinen piirre. Osien välinen 
yhteys muodostaa perustan koulutoiminnan kasvattavuudelle pelkän oppimisen sijaan. 
Kulttuuri ja sen fyysinen olemus muodostavat merkityksen niin tiedolle, sen käsittelylle 
kielen avulla kuin sosiaaliselle toiminnalle luokassa ja luokan ulkopuolella225. Samanai-
kaisesti toimintamme tietyssä ympäristössä symbolisen ja välineellisen, artefaktisen kult-
tuuritodellisuuden parissa muovaa ajatteluamme, suhtautumistamme ja sitä kautta toimin-
taamme. Tämä suuntaa meitä uudestaan kohti kulttuurista todellisuutta, pyrimme muo-
dostamaan tästä todellisuudesta itsellemme ja läheisillemme miellyttävän ympäristön elää 

                                                           
223 Vygotskyn sanoin (ks. tämän tutkimuksen sivu 187) ensin interpsykologisena toimintana, sitten intrapsyko-
logisena tietoisuutena.  
224 Ulkoistaa sanalla viittaan siihen, että kielen avulla muodostamme asioista ja ilmiöistä ajateltavia ja ymmär-
rettäviä kokonaisuuksia mieliimme. Tavallaan kieli on näin ”vain kieltä”. Tieto on nimenomaan se tekijä, jonka 
kulttuuriseen olemukseen opetuksessa on kiinnitettävä huomiota. Kielen avulla käsittelemme ja ulkoistamme 
tätä todellisuutta. 
225 Tämän tutkimuksen kulttuurikäsitys on esitetty luvussa 5.1.3.  Idean yksilöulottuvuutta on tarkennettu erityi-
sesti luvussa kuusi. 
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– pyrimme sopeutumaan ja jatkamaan olemassaoloamme. Haluamme vaalia sekä fyysisen 
että henkisen eli kulttuurisen elämämme olemassaoloa. 

Kuvio 16. Ruotsin kielen kielikylpyopetuksen kulttuuripedagoginen malli 

Kulttuuripedagogisen mallin teoreettinen tausta-ajattelu226 voidaan tiivistää kuviossa 17 
esitettyinä teoreettisina käsitteinä. Kuvioon 17 on koottu Deweyn ajattelusta nousevia 
keskeisiä käsitteitä (ks. luku 9.4 tässä tutkimuksessa). Käsitteet eivät ole erityisessä jär-
jestyksessä muuten kuin toiminnan merkitykselliseksi kokemisen, kommunikaation sekä 
kulttuurisen kehityksen pyrkimyksen suhteen. Tekijöitä voidaan pitää keskeisinä kasvat-
tavan opetustilanteen muodostamiseksi. Kommunikaatio sisältää niin kielen konkreettise-
na kuin metakielellisenä ulottuvuutena kaiken oleellisen kulttuurisen. Merkityksetön toi-
minta on verrattavissa merkityksettömään kieleen, jossa yksilölle ei muodostu emotionaa-
lisesti merkittävää suhdetta tapahtumiin, ilmiöihin tai ihmisiin, joitten parissa toimintaa 
toteutetaan. Vygotskyn kulttuurisen kehityksen laki (general genetic law) selittää toimin-
nan sekä ideoitten välittymistä osaksi yksilön ajattelua sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 
sekä kuviossa 16 että 17. 

                                                           
226 Painottuen erityisesti koulun kulttuuria välittävään ja akkommodoivaan olemukseen. 
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Kuvio 17. Kasvattavan opetustilanteen kulttuuripedagoginen viitekehys 

Kulttuuripedagogisen mallin taustalla (kuvio 16) on kuvio kielikylpyopetuksen keskeisis-
tä praktisista tekijöistä (kieli, tieto, toiminta, opettajan rooli, oppilaan rooli ja opetusmate-
riaali), joiden sisältö on kuvattu luvun kymmenen lopussa esitetyssä taulukossa 9. Mallin 
abstrakti perusta on johdettava kohti käytäntöä. On pohdittava, kuinka opetuksen tavoite, 
eli lapsen kasvun tukeminen, voidaan saavuttaa käytännössä. Ongelman teoreettista pe-
rustaa on hahmoteltu erityisesti tutkimuksen luvuissa 8.3, 9.4 sekä 10 tarkastelemalla 
sosiaalisen toiminnan, projektimetodin sekä kielikylpyopetuksen kielenkäyttöä aktivoivi-
en menetelmien olemusta. Kieltä, toimintaa sekä tietoa on tarkasteltava niiden käytännöl-
lisestä merkityksestä. Kyse on esimerkiksi tiedon merkityksestä oppimisen tukijana tai 
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siitä, miten lapsi saadaan aktivoitua monipuolisempaan kielenkäyttöön. Tekijät varioivat 
opettajan, oppilaan sekä oppimateriaalin suhteen.  

Kielikylpyopetuksen praktisten tekijöiden suhdetta taustalla vallitseviin didaktisiin te-
kijöihin voidaan tarkastella kuvion 18 avulla. Kuviossa olevat tekijät kieli, tieto sekä toi-
minta sisältävät opetuksen opetussuunnitelmallisen eheyttämisen ulottuvuuden sekä toi-
minnallisuuden. Kielellisen ja toiminnallisen todellisuuden parissa opettaja sekä oppilaat 
toimivat tietyin menetelmin, tietyn (tarkoituksenmukaisen) materiaalin parissa. Toimin-
nalliseksi metodiksi on määritetty projektimetodi, mikä tukee parhaiten yksilöllisen ainut-
laatuisuuden hyväksymistä todellisessa tasa-arvoisuuden hengessä (ks. esimerkiksi tämän 
tutkimuksen sivu 185). Kieli on mallissa väline, jolla käsitellään kulttuurisesti relevanttia 
tietoa. Kieli symboloi käsiteltävää kulttuurista tietoa, todellisuutta. Kielen kautta, jossa 
kommunikaatio käsitetään osaksi sosiaalista toimintaa, yksilölle välittyy tietoisuus vallit-
sevista käytänteistä ja toimintavoista. Opetuksellisesti merkittävä tekijä on kielen suhteel-
lisuus, eli sen vastaavuus oppilaiden kyvylle käyttää toista kieltä oppimisen välineenä. 
Tiedon parissa toimiminen kulminoituu kulttuuristen käsitteiden merkitysten välittymi-
seen oppimateriaalin, opettajan, toiminnan ja / tai toisten oppilaiden välittämänä muuntu-
en lopulta osaksi oppilaan omaa kokemusperustaa henkilökohtaiseksi käsitykseksi. Ope-
tuksen praktista olemusta ja ymmärryksen välittymistä voidaan teoretisoida luvussa 7.3 
esitetyllä käsitteenopettamisen ja -omaksumisen pohdinnoilla sekä tarkentaen luvussa 9.3 
kuvatulla Vygotskyn näkemyksellä lapsen kielen ja ajattelun kehittymisestä. 

Kuvio 18. Kielikylpyopetuksen praktisten tekijöiden taustalla olevat didaktiset tekijät 
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Kuvion 18 teoreettisten käsitteiden sisältöä voidaan tarkentaa Mutasen (2000, 138) käsit-
teenoppimista kuvaavien tekijöiden analyysillä. jossa esitetään, mitä tekijöitä opetus-
oppimisprosessin kuvaamisessa ja ymmärtämisessä on kontrolloitava. Vastaavia suhde-
kartoituksia on useita (ks. esimerkiksi Koskenniemi 1978; Martikainen 1982, 1 - 6; Atjo-
nen 1995a, 219 - 228) mutta Mutasen (2000, 138) esittämä kuvaus kattaa problematiikan 
alaa riittävästi sekä selkeästi. Hän (emt.) jakaa käsitteiden oppimiseen yhteydessä olevat 
tekijät oppimisprosessia, kontekstia sekä tuotoksia kuvaaviksi tekijöiksi ja painottaa, että 
kokonaisuutta on tarkasteltava niin oppilaan kuin opettajan näkökulmasta, prosessin mo-
niulotteisuus huomioiden. Oppimisen kontekstia kuvaaviin tekijöihin liittyvät oppi-
misympäristön piirteet eli luokan tai ympäristön fyysinen olemus, käytetyt tehtävät sekä 
muu opetus- ja oppimateriaali. Oppimisen prosessia kuvaavat tekijät sisältävät tietoi-
suuden sisällöstä eli tavoitteesta, didaktisista periaatteista, menetelmistä sekä interaktion 
monimuotoisesta olemuksesta. Oppimisen tuotoksia kuvaaviin tekijöihin kuluvat tie-
toisuus oppilaiden aiemmista käsityksistä ja kokemuksista ennen ja jälkeen oppimista-
pahtuman sekä myös prosessin aikana. Oppilaskohtaiset tekijät sisältävät taustatiedot 
oppilaan ikävaiheesta eli kehityksellisestä tilanteesta, oppimistyylistä, motivaatiosta, har-
rastuneisuudesta, asenteista oppimista, opiskeltavaa asia sekä toisia oppilaita ja opettajaa 
kohtaan. Opettajan piirteisiin kuuluvat opettajan koulutustaso, erityiset kykytekijät, 
työorientaatio sekä harrastuneisuus. (emt. 138 - 143.) Opettajan toiminnan kohdalla mer-
kittävä tekijä on myös se, millaisen ihmiskäsityksen opettaja omaa (vrt. Rausku-Puttonen 
& al. 2003; luku kuusi tässä tutkimuksessa).  

11.2  Kulttuuripedagogisesta mallista 
opetussuunnitelmalliseksi ratkaisuksi 

Kun kuviota 18 tarkastellaan opetussuunnitelman näkökulmasta, on ymmärrettävä tiedon 
sisällöllinen merkitys. Problematiikkaa on selostettu luvuissa 7 - 7.2. Kulttuurisesti mer-
kittävistä tekijöistä johdetaan opetuksen struktuuri, joka konkretisoidaan lapselle koko-
naisuutena opettajan, opetusmateriaalin sekä toiminnan välityksellä.  

Kun opetusta eheytetään, on tiedettävä, mitä eheytetään ja miksi. Samalla on tiedostet-
tava yleisellä tasolla, millaisia odotuksia opettajilla voi olla opetussuunnitelmaa koh-
taan227. Opetussuunnitelman on oltava käytännönläheinen sekä sellainen, jonka avulla 
voidaan toteuttaa erilaisia opetustuokioita ja tehtäviä. Käytännössä opettajat odottavat 
toimivaa ja valmiiksi pohdittua materiaa opetuksensa tueksi. Oppitunnit on saatava toi-
mimaan päivästä toiseen mielekkäällä tavalla. Toisaalta Atjonen (1993, 194) pitää opetus-
suunnitelman perustana opettajan työtä tukevina elementteinä laajakantoisia didaktisia 
periaatteita sekä toimintaskeemoja, jotka kehittävät opettajan systemaattista didaktista 
prosessiajattelua yksittäisten niksien sijaan. Hän ei pidä opetussuunnittelun tilannesidon-
naisuutta mielekkäänä ja oppimista edistävänä ratkaisuna, toisin kuin esimerkiksi Hakka-
rainen (2002, 162). Opetussuunnitelman yksityiskohtaisuudessa sekä normatiivisuudessa, 
                                                           
227 Esimerkiksi Atjosen (1993, 194) tutkimuksessa opettajat arvostivat opetussuunnitelmassa tavoitteiden realis-
tisuutta (ei liian laaja sisällöiltään), käytännön läheisyyttä (didaktisia vinkkejä), sisällön merkityksellisyyttä 
(opiskeltavilla asioilla todellinen merkitys) sekä tekstin vähäisyyttä mutta täsmällisyyttä, eli suunnitelman tulee 
kuvata todellisuutta, ei teoreettisia ideoita. 
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suhteessa tilannesidonnaisuuteen, on huomioitava myös, paitsi oppilaiden erilaiset per-
soonallisuudet sekä vaihtelevat elämäntilanteet, niin ennen kaikkea sen opettajalle tar-
joama mahdollisuus tehdä opetustyötä omana itsenään. Opettajalle on annettava mahdol-
lisuus ja suunta henkilökohtaisen opetus- ja oppimiskäsityksen eli ajattelunsa kehittämi-
selle. Tätä mahdollisuutta ei saa sitoa dogmaattiseen normatiivisuuteen.1 Toiminnan vii-
tekehyksen muodostamisessa, joka konkretisoituu opetussuunnitelmassa, tulisi pystyä 
säilyttämään tietty väljyys ja tilannesidonnaisuuden mahdollisuus. Suortti ja Heikkinen 
(2002, 24 - 25) painottavatkin, ettei opetussuunnitelma-analyysissä tulisi pyrkiä liian 
atomistiseen ja suoraviivaiseen teoreettiseen analyysiin vaan laadinnan perustana tulisi 
olla kokonaisuuteen pyrkivä loogis-eettis-psykologinen kuvaus suhteessa ihmiskäsityk-
seen, jotta voidaan puhua toiminnan didaktisesta relevanssista. 

Se, painotetaanko opetuksen suunnittelussa tilanneherkkyyttä ja joustavuutta vai tark-
kuutta ja kauaskantoista tavoitteisuutta, ei ratkaise opetuksen sisällön valintaan liittyvää 
problematiikkaa. Todellinen sisällön merkityksellisyys tavoitetaan, kun huomioidaan ih-
misten kokemukset ympäristön merkitysmaailmasta (vrt. luku 5.1.3 tässä tutkimuksessa). 
On tiedettävä, mitkä tekijät ympäristössä ovat ihmisten mielestä merkityksellisiä elämän 
toimivuuden, mielekkyyden sekä kehittymisen ja jatkuvuuden näkökulmasta katsottuna. 
Voimme puhua kulttuurisesti relevanteista tekijöistä (ks. luku 5.1.3). Huomioimalla 
suunnittelussa nämä tekijät voimme muodostaa opetukseen Atjosen (1993) edellä perään-
kuuluttamia toimintaskeemoja.  

Nyt esitettävän opetuksellisen idean taustalla on huomioitava aiempien lukujen teo-
reettinen anti, näkemykset ihmisestä, kasvusta, sosiaalisesta toiminnasta sekä ihmisen 
suhteesta toisiin, ympäristöön sekä tietoon. Suunnitelman tarkoituksena on luoda viiteke-
hys koulun toiminnalle, ei yksittäisten oppituntien totuttamiselle. Koulun toiminnallisen 
viitekehyksen kantava idea on Deweyn koulun ideassa ja erityisesti koulun ajattelua jä-
sentävässä olemuksessa suhteessa monimuotoiseen ja -arvoiseen yhteiskuntaamme. Tar-
kempaa sisältöä koulutyölle voidaan etsiä empiirisen tutkimuksen avulla.  

11.2.1  Opetuksen tavoitteisuus sekä toiminnallis-sisällöllinen rakenne 

Opetuksen on oltava tavoitteista ja määrätietoista pyrkimystä johonkin. Usein tavoiteaset-
telussa teoria ja käytäntö asetetaan vastakkain. Opettajien mielestä opettajankoulutukses-
sa saatu opetuksen ja oppimisen teoria eivät tarjoa juurikaan välineitä käytännöntyön 
toteuttamiselle. Suortti (1980, 6) esittää korkeakoulupedagogiikkaa käsittelevässä tutki-
muksessaan mielenkiintoisen näkökulman problematiikkaa ajatellen: ”Itse perusratkaisu 
’luovien toimintojen’ operationalisointi tieteelle ulkoisen kasvatustieteen keinoin tai psy-
kologian keinoin on mahdotonta.” Hänen (emt.) mielestään abstraktit käsitykset, joissa 
opetukselle asetettujen tavoitteiden uskotaan olevan operationaalistettavissa, perustuvat 
ajatukseltaan behavioristiseen käyttäytymistieteeseen sekä erilaisiin taksonomisiin perus-
ratkaisuihin. Ongelma perusopetuksen kohdalla on ilmeinen yhä tänä päivänä. Sen ydin 
on tiedonkäsityksen atomistisuudessa. Lasten ja nuorten aivotoiminta ei pysty vastaa-
maan heidän mielelleen ulkoisten tieteiden asettamiin vaatimuksiin tiedon käsittelyssä. 
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Kasvatuksen ja kasvatustieteen käsitellessä ihmisen yhteisöllistä elämää228 luodaan pe-
rusta opetuksen suunnittelulle ja toteuttamiselle. Tätä ideaa myös Deweyn voidaan ajatel-
la tarkoittaneen teoretisoinneissaan. 

Kielikylpyopetuksen kulttuuripedagogisen mallin taustalla oleva opetuksen tavoite on 
lasten (kulttuuri-)identiteetin kehittymisen tukeminen sekä yksilön ainutlaatuisen ole-
muksen ymmärtäminen ja tukeminen yhteisessä toiminnassa. Ajatusta pohjustavaa prob-
lematiikka käsiteltiin luvuissa viisi ja kuusi. Luvun viisi keskeisenä tuloksena todettiin 
suomenruotsalaisuuden eli etnisyyden merkitys suomalaisuudelle globalisoituvassa maa-
ilmassa – suomalaisuus muodostuu kulttuurisesti merkittävistä osista (saamelaisuus, 
suomenruotsalaisuus, kainuulaisuus jne.). Näiden lokaalisten tekijöiden säilyttäminen ja 
tukeminen on merkittävää suomalaisuuden näkökulmasta. Säilyttäminen tapahtuu toi-
minnan avulla. Tutkimuksen lukuihin kolme ja neljä viitaten voidaan erityisesti koulutuk-
sen sanoa olevan keskeinen tekijä uhanalaisen kielen säilyttämisessä tai elvyttämisessä. 
Sama pätee myös lokaaliseen kulttuuriin, minkä merkitys on kasvanut globalisaation 
kautta merkittäväksi. Voidaan kysyä, hävittääkö (tiedon ja toiminnan) globalisoituminen 
identiteettimme rakentumisen kannalta merkittävän lokaalisuuden. Missä määrin ihmisel-
le tarjotaan konkreetteja sekä kulttuurisesti merkityksellisiä elementtejä joihin identifioi-
tua, leimautua? Identiteetin kehittämisen logiikka pätee myös opetukselle asetetuissa ta-
voitteissa, koulun tarkoituksessa. Koulun on pystyttävä tukemaan lasten tasapainoista 
kasvua kohti aikuisuutta ja tulevaisuutta. Nykyisessä tietoja ja taitoja arvostavassa koulu-
kulttuurissamme ja moniarvoisessa maailmassa elävien lasten on vaikea saavuttaa tätä 
tavoitetta. Koulun tulisi olla sekä tiedollisesti että toiminnallisesti lapsen ajattelua kehit-
tävä alue. Koulun tulisi olla paikka, jossa saadaan keskittyä ja paneutua rauhassa sekä 
saattaa loppuun lapselle tiedollisesti merkittäviä kokonaisuuksia229.  

Koulun koko toiminnan sekä sisällön on tuettava kokonaisvaltaisesti lapsen kulttuuri-
identiteetin kehittymistä. Deweyn teoretisointeihin viitaten lapsen sosiaalistaminen osaksi 
yhteisöä eli sopeuttaminen (kokemus – tottuminen – tapa -problematiikka) on yksi kou-
lun keskeisistä tehtävistä. Tehtävään liittyy sosiaalisen toiminnan, kielen ja kommunikaa-
tion sekä kielen ja kulttuurisesti merkittävän tiedon välinen problematiikka. On kysyttä-
vä, mitkä ovat ympäristössä tasapainoisen kasvun edellytykset (identifioituminen osaksi 
jotain, tämän jonkun jäsentäminen ja selkeyttäminen lapselle ymmärrettäväksi)? Huomi-
oimalla tämän voimme kasvattaa moniarvoisessa ja globaalissa yhteiskunnassa elävät 
lapsemme tasapainoisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Voimme puhua kulttuuriin kasvamises-
ta. Lapsen tulee kokea olevansa osa kokonaisuutta sekä tuntea olemassaolonsa juuret. 
Tekijä on myös terveen itsetunnon eräs perustana. Tätä osa-aluetta koulu voi realistisesti 
olla tukemassa, jos se ei ole sisällöllisesti yhteiskunnan pinnallisten voimien vietävissä. 
Esimerkiksi Suortti (1980, 40 - 45) näki 1980-luvun alun korkeakouluopetuksessa uhkana 
opetuksen laadullisen ja määrällisen koulutus- ja tutkintosuunnittelun välisen problema-
tiikan todellisen sivistystyön kehittymiselle. Hän (emt.) peräänkuuluttikin tiedon ja ihmi-
sen henkisen kehityksen välisen yhteyden merkitystä ja selkeyttämistä, johon päästäisin 
säilyttämällä opetuksen periaatteena pyrkimys ”henkiseen kasvuun”. Opiskelija olisi nos-
tettava tällöin Suorttin (emt. 45) sanoin ”itsetietoisuuteen2 suhteessa vallitsevan tradition 
                                                           
228 Elämä-sanan merkitystä on käsitelty tutkimuksen eri vaiheissa (ks. erityisesti luvut kuusi ja 9.4). 
229 On huomioitava sanaparin ”lapselle merkittäviä” merkitys. Kiinnostus asioihin ei voi lähteä yksistään lapses-
ta vaan käsiteltävillä asioilla tulee olla kulttuurinen kontekstuaalisuus, jolla on myös suhde lasten vanhempien 
ajatus- ja arvomaailmaan (luku 8.2 tässä tutkimuksessa; Miettinen 1993; vrt. Enkenberg 2000).  
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järjelliseen sisältöön nähden”, mikä edesauttaa opiskelijan kulttuuri-identiteetin kehitty-
mistä eli kasvua. Aivan kuten Wilenius (1986, 4) toteaa, Shellingin ajatuksiin viitaten, 
ettemme kykene tavoittamaan tyydyttävää maailmankatsomusta, jos rajoitumme vain 
empiirisesti tai teoreettisesti todennetun välttämättömyyden tiedostamiseen. Vapaa henki-
syys (joka on yksi kasvun edellytys M.S.) ei vallitse välttämättömyyden tavoin konkreet-
tisena maan olevaisena vaan sen olemisen syvyydessä! Sama problematiikka ja periaat-
teet sopivat suomalaisen nykykoulujärjestelmän sekä kielikylpyopetuksen pedagogisen 
ajattelutavan taustalle. Paikallisuuden korostuminen opetussuunnitelmassa voidaan käsit-
tää suppeana (vuorovaikutus lähiympäristön elinkeinoelämään, ihmisiin jne.) tai laajem-
pana hallinnollisena tai aluemaantieteellisenä ilmiönä. Tehdyt tulkinnat johtavat (ja pe-
rustuvat) kuitenkin moninaisuuteen ja subjektiivisuuteen, jolloin koulut ovat opetuksessa 
eriarvoisessa asemassa keskenään. Koulun lähiympäristön tulisikin olla Atjosen (1993, 
31) mielestä sekä oppimisen välineenä ja kohteena, jolloin lähestytään opetussuunnittelun 
didaktisia perusteita hallinnollisuuden sijasta. (Atjonen 1993, 30 - 31.) 

Kielikylpyopetuksessa sisällön tarjonnan merkityksellisyyttä perustellaan tavallisim-
min sen kieltä kehittävästä aspektista. Kieli ja kulttuuri ovat, lingvistisesti ajatellen230, 
tavoitteellisesti erottamattomia (Huttunen 1998; Byram 1998). Sisällön kulttuurista kon-
tekstuaalisuutta täytyisi tarkastella sen pedagogisesta näkökulmasta ja lasten akateemisen 
kehityksen aspektista. Esimerkiksi Met (2001) on pyrkinyt huomioimaan tätä ulottuvuut-
ta, mutta vain kielen ja tiedon välisestä suhteesta. Hyvin suunnitellut, kielellisesti merki-
tykselliset opetuskokonaisuudet tai -tuokiot edistävät tosin lasten toisen kielen kehitystä 
ja ovat perustana tiedolliselle ja taidolliselle kehitykselle. Tällöin vaarana on kuitenkin 
Atjosen (1992, 73 - 78) esittämä touhupedagogiikan toteuttaminen kouluissa. Kun tieto 
irrotetaan todellisesta kulttuurisesta kontekstistaan, muodostuu siitä lopulta irrallista tai 
keinotekoista toimintaa. Toisin sanoen opiskelu ei ole hallittua, eikä se sisällä ilmiökoko-
naisuuden ymmärtämiseen vaadittavaa, Brunerin (1963) esittämää struktuurin välittämi-
sen elementtiä (ks. myös Lappi 1989, 14 - 15). Atjonen (1992, 47) toteaakin:  

”Jos oppilas esim. opiskelee eri viikkoina kuntakohtaisia teemoja ”Tervan tie 
Kuhmosta Ouluun”, Kotikuntani työpaikkoja”, ”Lampaasta villaksi”, ”Puolangan 
vaarojen tykkytuhot” ja Paikallislehti tiedonvälittäjänä”, voidaan perätä niiden 
muodostamaa kokonaisuutta: Jäävätkö ne yhtä irrallisiksi kuin oppiaineet, jolloin 
on korvattu yksi lokerointi toisella? Opittavien asioiden irrallisuus voi sinänsä olla 
todellista ja asiallista tai seurausta opettajan kyvyttömyydestä osoittaa asioiden 
looginen tai muu yhteys. (Atjonen 1990, 33.)”  

Muodostamme mielekkään ympäristön kielenomaksumiseen ja kommunikaation edistä-
miseksi (sosiaalinen kontekstuaalisuus), mutta kuten Brown ja muut (2003) toteavat, ei 
taitojen ja tietojen omaksuminen yksistään ole riittävää. Kun opetuksen tavoitteena on 
syvällinen ympäristön sekä maailman ymmärtäminen, edellyttää tämä aktiivista toimintaa 
kulttuurisesti merkittävien ilmiöiden parissa.  

Opetustuokioiden kasvattava mahdollisuus suhteessa prosessiin ja prosessuaalisuuden 
kokemiseen. Tavallisimmin kouluissamme opetus on jaettu erillisiin 45 minuutin jaksoi-
hin, joiden määrä koulupäivän aikana vaihtelee kolmesta seitsemään tuokioon. Tavoittee-
                                                           
230 Tällä viitataan luvussa kaksi esitettyyn näkemykseen tavanomaisesta pyrkimyksestä erottaa kieli yhteiskun-
nallisesta todellisuudesta ja tarkastella sitä joko rakenteellisena ilmiönä tai artefaktisena ilmentymänä (vrt. 
Vygotsky 1978, 53 - 54). 
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na pidetään tiettyjen sisältöjen opettamista ja oppimista tietyn ajan puitteissa. Kun ope-
tukselle asetetaan tavoitteita tiettyjen oppimistulosten saavuttamiseksi, toiminnan proses-
suaalisuuden ja sitä kautta kasvattavan olemuksen tavoittaminen vaikeutuvat.231 Tavoit-
teena pidetään ensisijaisesti ja lähes yksinomaan tietojen ja taitojen (ja kielikylvyssä kie-
len) omaksumista. Toiminta ei ole kasvattavaa232. Kieli, tieto, sosiaalisuus tai kommuni-
katiivisuus sekä kulttuurisuus eivät muodosta eheää perustaa toiminnan taustalle. Pahim-
millaan opetustuokiot ovat täysin toisistaan erillisiä aktivoivia touhutuokioita ilman nii-
den muodostamaa kokonaisuutta (vrt. Atjonen 1992). Voimme puhua tuokiopedagogii-
kasta prosessipedagogiikan sijaan, jota esimerkiksi projektimetodin eräänä ulottuvuutena 
voidaan parhaimmillaan toteuttaa. 

Opetuksen tavoitteena on oltava toiminnan prosessuaalisuus. Prosessuaalisuus mah-
dollistaa ihmisten välisen aidon vuorovaikutteisuuden. Opiskeltavien ilmiöiden parissa 
tapahtuvan pitkäjänteisen toiminnan avulla lapselle voidaan välittää kulttuurisesti jaettuja 
kokemuksia – tietoa sekä tunnetta. Lapsille välittyy toiminnan prosessuaalisuuden myötä 
käsitys siitä, että kulttuuriympäristö ja sen hengentuotteet ovat merkittävä osa yhteisön 
elämää, sen jatkuvuutta ja toimintaa sekä ajattelua ohjaavaa todellisuutta – merkittävä osa 
lapsen minuutta. Lapsen voidaan sanoa kasvavan. Koulu toimii osana yhteiskuntaa ja 
siirtää kasvatuksen avulla kulttuuriperimää sukupolvelta toiselle. Opettaja roolina on olla 
toimijana, osallistujana ja mallin välittäjänä, niin kuin koulun ulkopuolisessa elämässä 
aikuisen muutoinkin tulisi olla suhteessa lapseen. Jotta opetussuunnitelman laadinnassa ja 
opetuksen toteuttamisessa saavutetaan myös neljäs, todellinen kulttuurinen – tietoa, kiel-
tä, käsityksiä sekä merkityksiä välittävä – elementti, on huomioitava tiedon sosiokulttuu-
rinen aspekti. Opiskeltavien aiheiden on muodostettava relevantin struktuurin lisäksi yh-
teys lasten sosiaaliseen ja kulttuuriseen ympäristöön. Myös ruotsin kielen kielikylpyope-
tuksessa on tätä tematiikkaa pyritty huomioimaan (ks. Grandell & al. 1995a; 1995b; 
Björklund & al. 1996).  

Laineen (1999b, 54 - 55) esittämän yksittäisen aiheen kontekstuaalisuuden (ks. kuvio 
30 osa A) yhdistämisen lisäksi opetuksessa on päästävä käsiksi todelliseen, suunniteltuun, 
ja siten tiedostettuun (sosio)kulttuuriseen kontekstuaalisuuteen ja lasta läheisesti kosket-
taviin asioihin. Lasten oppimisprosessin aikana muodostama ratkaisu, esimerkiksi lehden 
silmujen kehittymisestä on kytkettävä laajempaan asiayhteyteen. (ks. kuvio 19.)233 Kuvi-
ossa 19 on laajennettu Laineen (1999b) esittämää näkemystä esimerkintapaisesti osaksi 
totaliteettia, johon yksittäisetkin tiedot tulisi kytkeä, jotta niille saadaan muodostettua 
todellinen merkitys. (vrt. luku 5.1.3 tässä tutkimuksessa.) 

                                                           
231 Kulttuuripedagogisessa ajattelussa yksi keskeinen tekijä on se, että lapselle on annettava koulutyössä mah-
dollisuus tehdä työt alusta loppuun saakka. Lapsen henkisen kasvun näkökulmasta katson merkittäväksi tekijäk-
si sen, että lapsi saa onnistumisen kokemuksia työläittenkin prosessien valmiiksi tekemisestä. Se, että toiminta 
pilkotaan tuokioihin, katkaisee kokemukseni mukaan lasten ajatteluprosessin. 
232 Tavanomaisissa koulukäytänteissä kasvatuksesta muodostetaan opettajalle vaikea tehtävä. Koulukasvatuksel-
le asetetut tavoitteet perustuvat ulkoisesti asetettuihin toiminta- ja käytösnormeihin, joiden todellinen merkitys 
jää vielä usein lapselle epäselväksi. Opetus on rajallista toimintaa suhteessa kasvatukseen. Kasvattavan opetuk-
sen neljä keskeistä kontekstuaalisuuden elementtiä ovat vaikeita toteuttavia (ks. luku 11.1 tässä tutkimuksessa). 
233 Bruner toteaakin älykkyyden olevan tietyssä kulttuurissa toimimiseen tarvittavien välineiden sisäistämistä. 
Hän toteaa tähän perustuen, että yksilön älyllinen kehitys on yhteydessä systemaattiseen kulttuurin siirtämiseen 
koulujärjestelmän avulla. Juuri tässä korostuu pedagogiikan ja psykologian välinen yhteys ja näiden yhteys 
älyllisen kehityksen yhteiskunnalliseen luonteeseen. (Miettinen 1984, 76.) 
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Kuvio 19. Sisällön kulttuurisen kontekstuaalisuuden huomiointi opetuksen suunnittelussa 

Opettajat ovat toimineet tällä tavalla jo kauan. He ovat yhdistäneet oppisisältöjä osaksi 
lasten elinpiiriä. Asiat kytketään symbolisesti osaksi vallitsevaa todellisuutta. On kuiten-
kin huomioitava, että kytkeminen tapahtuu ensinnäkin usein vain maininnan tasolla. Pää-
huomio kiinnittyy johonkin epärelevanttiin sisältöön, joka muodostaa tai ei muodosta, 
opettajasta riippuen, lapsille merkityksellistä tiedollista kulttuurikokemusta. Tieto käsite-
tään ennalta annettuna todellisuuden kuvana sen välineellisen ulottuvuuden sijaan (vrt. 
Dewey 1999, 22; vrt. edellä sivu 250 tässä tutkimuksessa). Toiseksi, pääasia koulutuksel-
lisessa intentiossamme on ”sivistymättömien (yleis)sivistäminen”. Parhaiten asioita muis-
tavat ovat sivistyneitä ja muut vähemmän sivistyneitä. Tiedollinen tarttumapinta – koh-
taamishorisontti – merkityksen muodostumisen näkökulmasta on kapea-alainen lasten 
merkitysmaailmaa ajatellen. Suorttin (1981) esittämä kasvatuksen totaliteetti-ajattelu on 
heijastuttava myös opetuksen käytäntöön ja sisältöihin. Vain riittävällä tiedollisella laaja-
alaisuudella sekä kokonaisvaltaisella toiminnalla pystymme vastaamaan oppilaiden ko-
kemusten sekä kykyjen variaatioon. 

Kun ryhdytään muodostamaan opetussuunnitelmallista ratkaisua kielikylpyopetuksel-
le, kohdataan monia ongelmia. Millainen ratkaisun tulisi olla, jotta se palvellee käytännön 
opetusta laaja-alaisesti? Mikä on sisällön laajuus? Miten huomioidaan valtakunnalliset 
puitteet tai oikeammin, miten valtakunnan tason (mesotason) suunnittelu mahdollistaa 
paikallisemman (mikrotason) suunnittelun? Miten huomioidaan toiminnan tiedollinen ja 
kulttuurinen aspekti mielekkään (esim. narratiivisen toiminnan) toiminnan muodostami-
sessa? Miten osista muodostetaan mielekäs kokonaisuus? Miten kokonaisuudelle luodaan 
konteksti kulttuuriin ja lapsen elämään? Miten tähän kytketään lapsen tietojen ja taitojen 
kehittyminen? Entä miten voidaan tukea lapsen tietoisuuden kehittymistä? Muodostuuko 
kokonaisuudesta ja toiminnoista kasvattavia, ei pelkästään opettavia? Päiväkodissa riittää, 
kun toiminta on motivoivaa ja mielekästä eli aktivoivaa esimerkiksi mielikuvitusta ja 
mielikuvitusmaailmoja hyödyntäen (ks. Hakkarainen 2002), mutta koululaisten toimin-
nan tulisi suuntautua enemmän todellisuuteen, mielen todellisuutta rakentavia elementtejä 
tukevaksi toiminnaksi. Lisäksi koulutyössä on huomioitava vuosia kestävä opetuksellinen 
jatkumo. 

Puun silmut 

Lasten 
käsitykset 

Havainnot
- kasvu 

(Laine 1999b, 54 - 55) 
Johtopäätös – 
lehden kasvu 

Tiedon kytke-
minen laajem-
paan konteks-
tiinsa - vuo-

denajat

Vuodenaikojen
yhteys lähiym-

päristöön

Maantieteellinen 
sijainti ja vuoden-

ajat Lähiympäristön eliömaailma

Asuminen 
- koti

Pukeutuminen

Ammatit – 
kotiseudun 
elinkeinot

Harrastukset
Ruoka

A B



 271

11.2.2  Ruotsinkielen kielikylpyopetuksen kulttuuripedagoginen 
opetussuunnitelman rakenne 

Tässä esitetään kokonaisvaltainen ratkaisu kielikylpyopetuksen toteuttamiseksi luokilla 1 
- 6. Suunnitelman oletetun toteuttamisen taustalla on huomioitava tutkimuksen toisessa 
osassa esitetyt ontologiset perusoletukset (luvut 6 ja 7 - 7.2), käsitteen omaksumisen ja 
opettamisen problematiikka (luku 7.3), lapsen kehitykseen ja kasvuun liittyvät pohdinnat 
(luku 9) sekä opetuksen toteuttamisen praktiset käytännöt oppimisen edistämiseksi (luvut 
7.3, 8 ja 10). Lähtökohtana on kasvun perustana olevan neljän tekijän muodostaman ko-
konaisuuden huomiointi kulttuurisesti ja sisällöllisesti merkityksellisten opetuskoko-
naisuuksien tuottamisessa, jossa kulttuurinen konteksti ohjaa tiedon, toiminnan ja kie-
len valintaa opetuksen suunnittelun ja toimintojen valinnassa. (ks. kuvio 20.) 

Kuvio 20. Kulttuurinen konteksti tiedon, toiminnan sekä kielen perustana opetuksen toteut-
tamisessa 

Opetussuunnitelman tehtävänä on tukea lapsen kulttuurisen maailmankuvan kehittymistä 
(ks. luku 8.5). Koulutoiminnassa lapselle on annettava mahdollisuus minuutensa käsitte-
lyyn niin tiedollisesti kuin toiminnallisesti. Tutkimuksen ontologiseen ideaan viitaten 
voidaan yksilön tasapainoisen toiminnan edellytyksen ja perustan sanoa olevan hänen 
jäsentynyt kuva itsestään suhteessa ympäristöön. Ajatus yhdistyy luvussa 9.4.5 esitettyyn 
Deweyn (1916; 1957) koulun ideaan: Koulutuksen järjestämisessä tulisi huomioida lap-
sen luontaiset taipumukset (yksilöllisyys), selkeyttää lapselle vallitsevan sosiaalisen eli 
kulttuurisen kontekstin tavat sekä olemus ja luoda mahdollisimman kattava oppimisym-
päristö suhteessa todelliseen elämään. On tiedostettava ympäristön (fyysisen ja henkisen) 
kasvattava voima (suuntaava, kontrolloiva ja ohjaava) ja osattava valjastaa tämä mahdol-
lisuus lapsen kasvua mahdollisimman hyvin tukevaksi kokonaisuudeksi.  

Todellisuus on meille pitkälle a posteriori (vrt. luku 2.1). Ajattelussamme todellisuus 
konkretisoituu näkyvimmin kielessä tai pyrkimyksessämme kielellistää sitä erilaisin kä-
sittein. Se, mikä on kielessämme (erityisesti yhteisön kielessä234) ja sitä kautta ajattelus-
samme, on meille totta ja todellisuutta. Muodostamme kuvaa todellisuudesta käsittele-

                                                           
234 Tässä on huomioitava luvussa 9.3 esitetyt Vygotskyn näkemykset lapsen kielen kehityksestä ja kielenkäytön 
rajallisuudesta. Yksilön ajattelu voi olla erittäinkin kehittynyttä, mutta kyky kielellistää asioita voi olla rajoittu-
nutta. Näin yhteisön kielellinen merkitysperimä, joka on Deweyn (1916) sanoin kommunikaatiossamme, on 
merkittävä kielellinen faktori. 

toiminta 

tieto 

kieli 

kulttuurinen (so. paikal-
linen) konteksti 
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mällä sitä kielellä, käsitteellistämällä. Käsitteiden ja käsitejärjestelmien muodostamisen 
ja omaksumisen problematiikan tiedostaminen on merkittävä osa kielikylpyopettajuutta. 
Koulun tehtävä on suunnata lapsen käsityksiä kulttuurista todellisuutta kohtaan ja kehit-
tää sitä kautta lapsen ymmärrystä (Laine 1999b, 2 - 3). Kun ajatus yhdistetään siihen, 
mitkä tekijät olisivat lapsen maailmankuvaa parhaiten tukevia elementtejä, päädyttiin 
luvussa 8.5 Mannisen (1977) ajatuksiin perustuen seuraaviin tekijöihin: Ihmisen suhde 
luontoon, rakennettuun ympäristöön sekä toisiin ihmisiin, maailman syntyyn sekä ole-
massaolon kysymyksiin, käsitykset ajan ja avaruuden hahmottamisesta sekä ympäröivän 
yhteiskunnan rakenteesta ja historiallisesta kehityksestä.  

Ihmisen ja ympäristön välisen suhteen tiedostaminen opetuksen suunnittelun taustalla. 
Kulttuuripedagogisen kasvatusajattelun ydin on lapsen tasapainoisen identiteetin kehit-
tymisen tukeminen sekä sosiaalistaminen yhteisön arvomaailmaan (yhteisön jatkumisen 
ja kehittymisen kannalta tärkeät ja keskeiset tekijät), toimintoihin sekä ajattelutapoihin. 
Puhutaan lapsen sopeuttamisesta ympäristöönsä ja sen olosuhteisiin. Jos sopeutumista ei 
tapahdu syystä tai toisesta, ilmentyy tämä mitä todennäköisimmin yksilön psyykkisinä 
ongelmina ja häiriökäyttäytymisenä. Sopeuttamisen ideassa on kuitenkin muistettava 
yksilöllisyyden olemus ja sen keskeinen merkitys yhteisöllisyydelle. Paikallisuus ja sen 
eri ulottuvuuksien kokeminen ovat lapsen kasvun perusta. Opetuksen sisältö on rakennet-
tava paikallisuuden idealle. Keskeiseksi muodostuu ihmisen toiminnan ja ajattelun suhde 
ympäristöön. Deweyn ideoihin viitaten ympäristön tarkoituksena (ihmisen itsensä muo-
dostamana tai annettuna) on aiheuttaa tiettyjä ärsykkeitä ja sitä seuraavia vasteita, jotka 
näkyvät toiminnassamme. Ympäristön objektien ja ihmisen kohtaaminen on perustaltaan 
behavioristinen tapahtuma. Yksilön ja ympäristön tai yksilön ja esineen ensikohtaamis-
vaihe on objektin antama ärsyke ja sen mukainen vaste yksilön toiminnassa. Ympäristö 
ohjaa toimintaamme. Koemme jotain ympäristössä. Ympäristön antama kokemus vaikut-
taa meihin siten, että joko otamme kokemuksen vastaan sellaisenaan osaksi mielenmalli-
amme kyseenalaistamatta sitä, tai kyseenalaistaessamme ehkä ahdistumme ja suuntaam-
me toimintaamme ahdistuksen poistamiseen. Tapahtuma ilmentää sopeutumisen idea. 
Aktiivisen kokemuksen aiheuttama reaktio on tottuminen ja siitä hiljalleen muodostuva 
tapa toimia ja ajatella nimenomaisessa ympäristössä vallitsevan säännön mukaan.3 

Toimimme ympäristön sanelemin ehdoin. Pyrimme sopeutumaan näihin ehtoihin, ja 
siten emme kovin usein lähdekään taistelemaan ympäristön muodostamia olosuhteita 
vastaan. Taistelu voi olla eräs merkki sopeutumattomuudesta. Ympäristö on meille yleen-
sä lapsuudesta saakka annettu ja olemme tottuneet ympäristökokemukseemme jo varhai-
sesta vaiheesta alkaen. Tämä näkemys sisältää erityisesti juurten merkityksen ihmiselle ja 
ympäristön identiteettiä rakentavan olemuksen. Mutta myös aktiivinen pyrkimys ympä-
ristön olemuksen muuttamiseen on viime kädessä lähtöisin ympäristöstä (esimerkiksi 
aiemmista kokemuksistamme toisessa ympäristössä). Muokkaamme ympäristöä tarkoi-
tusperiämme vastaavaksi tai olemme saaneet ”ärsykkeen” toimintaamme toisesta ympä-
ristöstä, jolloin ympäristö on toiminut mallina ja siten ärsykkeenä toiminnallemme. Tässä 
on kuitenkin huomioitava yksilön emotionaalinen yhteys toimintaan. Ihmisen toiminta on 
oletetusti älyllisesti, ei impulsiivisesti ohjautunutta. Ympäristö – esineellinen, rakennettu 
tai sellaisenaan annettu luontoympäristö – on herättänyt ärsyke-reaktio-kytkennällä mei-
dät toimimaan. Kognitiot tai emootiot ovat toimintaan motivoitumisen perusta.4 ja 5 

Nykyisen ja menneen ympäristössä toimimisen yhteys on pyrkimys hyvinvoinnin tur-
vaamiseen. Ero nykyisen toiminnan ja menneen toiminnan välillä yksilön näkökulmasta 
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kuitenkin on, että ennen hyvinvointi tarkoitti konkreettisemmin elämää ylläpitävien teki-
jöiden eli ravinnon ja fyysisen suojan hankintaa. Nykyään hyvinvointi on länsimaisessa 
hyvinvointiyhteiskunnassa enemmän psyykkisen hyvinvoinnin turvaamista. Välttämät-
tömän ravinnon ja fyysisen suojan hankinta ovat meille itsestäänselvyyksiä235. Olemme 
vapautuneet toiminnoissamme keskittymään elämän jatkumisen kannalta epäolennaisien 
tekijöiden korostamiseen236. Onko tämä kehitystä? Kun alamme kiinnittymään konkreet-
tiin materialistiseen maailmaan, on todennäköistä, että kadotamme tuntumaamme henki-
sen kokemiseen. Määritämme asioiden olemusta sen mukaan mitä näemme, emme sen 
mukaan, mitä tunnemme. Mutta kadotammeko konkreettiseen pyrkivän ajattelun myötä 
itsetuntemuksemme? Missä määrin pystymme säätelemään psyykeen tasapainoisuutta 
hyvän itsetuntemuksen avulla? Väite fyysisen elämän itsestään selvästä jatkuvuudesta 
asettaa psyykkisen elämän jatkuvuuden oleelliseksi elämää sääteleväksi tekijäksi. Takaa-
malla psyykeen tasapainon turvaamme elämän jatkumista. Ongelmana nykyaikaisessa 
elämässä on se, että ympäristö tarjoaa hyvinvoinnin malleja, joissa painottuu konkreetti-
sen hetkellisen mielihyvän kokeminen. Artefaktinen mallimaailman ongelma kytkeytyy 
perustavalla tavalla koulun arvorelativistisuuden problematiikkaan, ja sitä kautta koulun 
ajattelua ja arvomaailmaa selkeyttävään merkitykseen. 

Kulttuuriin perustavan opetuksen rakenteellinen malli. Ympäristön toimintaa ja ajatte-
lua ohjaavaan olemukseen viitaten koulutoiminnan tulisi perustua tiedolliselta struktuuril-
taan rakennetun ja ihmiselle annetun ympäristön (eli luontoympäristön) kulttuurihistorial-
lisesti rakentuneen todellisuuden käsittelylle. Koulu toimii lapselle – hänen elämänsä 
jatkumisen kannalta – merkityksellisten tekijöiden esittäjänä ja selkiyttäjänä. Koulu tarjo-
aa lapselle elementtejä identiteetin kehittymisen kannalta tärkeille ja myös filosofisesti 
merkittävien kysymysten ratkaisulle (kuka olen, mistä tulen, minne menen). Kulttuurihis-
toriallisuuden esittäminen opetuksen struktuurin muodostamisessa asettaa lapsen yhtei-
söllisen elämän ja sen toiminnan prosessuaalisuuden ymmärtämisen äärelle. Koulun olisi 
mahdollistettava lapselle tekemisen kautta kykeneväisyyden kokemus toimintojen alusta 
loppuun suorittamisesta. Koulun toiminnallisuus, toiminnan selkeys, substanssin selkeä 
rakenne ja yhteys kulttuurihistoriaan muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla pystytään 
tukemaan lapsen tasapainoista psyyken kehitystä sekä elämän kannalta merkittävien tie-
tojen ja taitojen omaksumista. Koulun idea on kuvattu kuvioissa 21 ja 22.  

Tiedonmuodostukseen liittyvänä esimerkkinä voidaan pitää sitä, mistä elementeistä 
lapselle muodostuu käsitys ympäröivän yhteisön eli kotiseudun kulttuurista. Tämä edel-
lyttää perehtymistä kotiseudun maantieteelliseen sijaintiin ja sitä kautta ilmastoon sekä 
sääilmiöihin. Lapsi on saatava elinolosuhteiden ymmärtämisen kautta tietoiseksi vallitse-
vista elämänkäytänteistä ihmisten toiminnan eri sektoreilla. On ymmärrettävä, miten 
elämän realiteettitekijät (maantieteellinen asema, pinnanmuodot ym. olosuhteet) ovat 
ohjanneet historiassa ihmisten toimintaa – oman olemassaolon ylläpitämistä sekä säilyt-
tämistä. On pohdittava, miten ihminen on pyrkinyt sopeutumaan näihin olosuhteisiin, 
kuin myös muuttuviin olosuhteisiin (lähinnä teknologinen kehitys, asuminen, ravinnon-
hankinta, työn vaihtelevat tarpeet). Lapsi on saatava tietoiseksi siitä, millainen on nykyi-
nen kulttuurinen todellisuus sen materialistisesta näkökulmasta katsottuna, ja kuinka tä-

                                                           
235 Tai tarkemmin sanottuna uskomme fyysisen olemassaolon ja ravinnonsaannin olevan itsetäänselvyyksiä. 
236 Elämän jatkumisen kannalta epärelevantteja tekijöitä voivat olla esimerkiksi asunnon, auton, ulkonäön, ra-
vinnon olemuksen tai vaatetuksen laadun korostamiseen (vrt. luku 5.1.3). 
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hän todellisuuteen on päädytty. On myös pohdittava, menneeseen kehityskulkuun ja ny-
kyiseen reaalitilaan peilaten, millaiselta mahdollinen tulevaisuus näyttää. Kun opetuksen 
suunnittelussa kysytään, mikä merkitys ympäristön asettamilla toimintaehdoilla on ihmi-
sen ajatusmaailman kehittymiselle, niin materialistista todellisuutta käsitellessä voidaan 
kehittää lapsen tietoisuutta suhteessa kulttuurin nomaterialistista olemusta kohtaan. (ku-
vio 21). 

Kuvio 21. Esimerkki ympäröivään yhteisöön liittyvästä tiedonmuodostuksesta 

Kun koulun toiminta perustuu lapsen omaan kulttuuriin ja sen ilmiömaailmaan, on tästä 
pystyttävä siirtymään asteittain yhä laajempaan kulttuuritodellisuuteen. Omasta tilasta 
luodaan hiljalleen kuva siitä, kuinka olemme olleet historiallisesti vuorovaikutuksessa 
muuhun maailmaan, ja kuinka tämän päivän tapahtumat ovat sidoksissa historiaan ja kan-
sojen väliseen vuorovaikutukseen.237 

Edellä esitettyjen pohdintojen sekä tutkimuksen kokonaisuuden perustalta voimme 
asettaa opetussuunnitelman tarkoitukseksi 1) lapsen käsitteen (kulttuurisesti merkityksel-
lisen) omaksumisen ja sen merkityksen ymmärtämisen tukemisen, 2) kulttuurisuuden 
kokonaiskuvan so. maailmankuvan välittymisen sekä 3) sekä pyrkimyksen oppimisen ja 
opetuksen kokonaisvaltaisen luonteen sekä toiminnallisuuden eli teemaopetuksen toteut-
tamiseen. On muodostettu ideatasolla kaksi vallitsevaa toiminnallista kokonaisuutta, joi-
den varassa koulutoimintaa tulisi toteuttaa: a) ympäristökokonaisuus sekä b) kulttuurihis-
toriallinen kokonaisuus. Näiden kokonaisuuksien varassa koulutyö tulisi järjestää, vuoden 
kierto huomioiden. Sisällön tarkentaminen määrittyy kunkin koulualueen kulttuurisen 
olemuksen perusteella. Opetus perustuu teemoihin, joita toteutetaan projektimetodia hyö-

                                                           
237 Voisimme puhua ”täydellisestä varhaisesta kulttuuriopetuksesta” (early total culture immersion). 
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dyntäen (ks. luku 8.3.3 tässä tutkimuksessa). Projektityöskentelyn keskeisenä pyrkimyk-
senä on työstää yhteisesti asetettua tavoitetta, jonka eteen jokainen oppilas työskentelee 
omalla absoluuttisella intensiteetillään.  

Kouluvuosi rakentuu esimerkissä neljään teemaan sekä luonto- ja yhteisöllisiin proses-
seihin keskittyviin projekteihin (ks. kuvio 22). Sekä historia (nykyisyys ja tulevaisuus 
huomioiden) että ympäristöajattelu perustuvat ekspansiivisuuden ideaan. Käsiteltävissä 
asioissa liikutaan tutusta tuntemattomaan. Koulutoiminnan tulisi perustua lapselle vierai-
siin kieliin vieraskielisen opetuksen idean tavoin (vrt. luku 2.1.1 ja 2.2 tässä tutkimukses-
sa). Oikeakielisyyden huomiointi tapahtuu opettajan antaman mallin välityksellä. Mallin 
on oltava suhteessa lapsen ajatteluun siinä määrin suoraa, että lapsi tulee tästä osasta kie-
lenkäyttöään tietoiseksi238. Perustaitojen (lukeminen, kirjoittaminen ja laskeminen) opet-
tamiseen on opetuksessa huomioitava oma paikkansa joko siihen varattujen tuntien muo-
dossa tai perustaitojen opettamiseksi on laadittava omat tehtävänsä. Kulttuuripedagogi-
seen ideaan viitaten, opetuskokonaisuudet voidaan muodostaa esimerkiksi seuraavanlai-
selle ajatukselle (ks. kuvio 22): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvio 22. Ruotsin kielen kielikylpyopetuksen kulttuuripedagoginen opetussuunnitelman ra-
kenne sen sisällöllisestä näkökulmasta 

Opetussuunnitelman malli on ideaali, johon koulutuksessa tulisi pyrkiä niin toiminnalli-
sesti kuin sisällöllisesti. Tällaisen rakenteen perustaminen vaatii pitkällisen ja jatkuvan 
kehitystyön. Tällöin tutkimuksessa on keskityttävä a) kouluvuoden toimintaa tukevien 
mielekkäitten toimintakokonaisuuksien kehittämiseen, mikä puolestaan edellyttää b) 
pohdintaa siitä 1) miten opetukselle saadaan muodostettua lapsen elämälle merkitykselli-
nen ja sitä kautta mielekäs sisältö, sekä 2) millainen opetuksen ja oppimisen toimivuutta 
tutkivan ja todentavan menetelmän tulisi olla. 

                                                           
238 Tutkimuksen avulla olisikin mielenkiintoista selvittää, millainen opettajan rooli tai tehtäväympäristö virittää 
lapsen pohtimaan kieltä myös rakenteellisesti. 
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11.3  Yhteenveto 

Opetussuunnitelman sisällöllisestä ja toiminnallisesta näkökulmasta tarkasteluna koulun 
tulisi olla paikka, jossa lapselle annetaan mahdollisuus rauhoittua ja keskittyä työskente-
lemään kulttuurisesti eli lapsen elämän kannalta merkityksellisten asioiden parissa. Lap-
sen tulisi saada toiminnassaan kokemus toiminnan prosessuaalisuudesta ja siitä, että hän 
saa tehdä ja kykenee tekemään työnsä rauhassa alusta loppuun. Tämän yksilöllisen ko-
kemuksen on suhteuduttava sosiaaliseen kontekstiinsa. Toiminnan on tapahduttava aidosti 
sosiaalisessa tilanteessa, jossa jokainen lapsi saa mahdollisuuden oman essentian, heik-
kouksien ja vahvuuksien määrittelemissä puitteissa tapahtuvaan toimintaan.  

Kulttuuripedagogisessa ajattelussa opetuksen tarkoituksena on yhteisön ja yksilön 
henkisen elämän kehittäminen. Mahdollisuus henkisen elämän kehittämiseen perustuu 
yksilöitten tasapainoiselle psyykelle. Tasapainoisen psyykeen kehittymisen edellytys on 
se, että yksilö tuntee itsensä ja kokee olevansa hyväksytty osa laajempaa kokonaisuutta. 
Yksilö on sopeutunut olemassaoloonsa. Vastakohtana tälle on sopeutumattomuus. Kun 
lapsen essentiaa eli minuutta tukeva toiminta yhdistyy kulttuurisesti merkityksellisten 
prosessien parissa työskentelyyn, voidaan lähestyä kasvattavaa toimintaa, jossa yksilö 
rakentaa (kulttuuri-)identiteettiään suhteessa omaan itseensä. Kulttuurisesti merkityksel-
linen tieto ja aidosti sosiaalinen toiminta mahdollistavat minuuden ja kulttuurin välisen 
integraation, jonka avulla voidaan tukea yksilön sopeutumista vallitsevaan todellisuuteen. 
Esitetyn ideaalin ei tarvitse kuitenkaan olla esimerkiksi arvorelativismin vastakohta, jossa 
esimerkiksi maahanmuuttajien arvotodellisuuden olemassaololle ei olisi elinmahdolli-
suuksia. Tasapainoinen, oman essentiansa hyväksynyt ihminen on Skinnarin (2003) aja-
tuksiin viitaten vapaa vihasta, kateudesta ja katkeruudesta. Itsensä tunteva ihminen ei koe 
toista ihmistä välineeksi tai uhkaksi omalle olemassaololleen. Ihminen ei toimi omaa etu-
aan tavoitellen ja turvaten, vaan hän kykenee antamaan oman vahvuutensa ilman ehtoja 
toisten eli kulttuurisen kokonaisuuden kehittämiseksi. Kulttuuripedagogisen ajattelun 
perustaksi voidaan liittää vanha sanonta ”opi oma tilasi, anna arvo toisillekin”. Tutki-
muksen kasvattavan opetuksen idea voidaan tiivistää alla esitettävien tekijöiden muodos-
tamaksi kokonaisuudeksi (ks. kuvio 23). 
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Kuvio 23. Yhteenveto kulttuuripedagogisen mallin kasvua tukevista tekijöistä 

Toiminnan kasvattava olemus sisältää: 
• Aidosti sosiaalisen toiminnan (ihmi-

sestä kasvaa ihminen vain toisten ih-
misten seurassa). 

• Aidosti sosiaalinen toteutuu vain todel-
lisen yksilöllisyyden huomioinnin val-
litessa. 

• Aidosti sosiaalinen toiminta on yhtei-
seen tavoitteeseen pyrkimistä, jokai-
sen osallistujan absoluuttinen intensi-
teetti huomioiden ja hyväksyen. 

• Toiminnassa jokaisen on saavutettava 
vaivan sekä toiminnan prosessuaali-
suuden kokemus. 

 
”Tee joka päivä jotain hiukan vaikeaa vain 
sen vuoksi, että olisit kyllin vahva silloin, 
kun todelliset vaikeudet koettelevat sinua” 

Tiedon kasvattava ulottuvuus: 
• Kasvun problematiikka moniarvoistu-

vassa ja globalisoituvassa (tie-
to)yhteiskunnassa. 

• Kulttuurisesti merkittävien tekijöiden 
huomiointi opetuksen sisältöjen valin-
nassa. 

• Koulutyössä on keskityttävä oleelliseen 
eli lapsen kulttuuri-identiteettiä tukevien 
tekijöiden käsittelyyn. 

• Pystytään tarjoamaan lapselle välineitä 
omaa itseä koskettaviin keskeisiin filoso-
fisiin kysymyksiin: kuka olen, mistä tu-
len, minne menen. 

• Ympäristön kasvattava olemus  ”ym-
päristö tuottaa tiettyjä reaktioita”  mal-
lioppiminen. 

Opetuksessa pyritään oppilaan minuuden 
tukemiseen eli essentian hyväksymiseen 
(absoluuttinen intensiteetti). 

Opetuksessa pyritään oppilaan identiteetin 
kehittymisen tukemiseen  kulttuurisen 
perimän omaksuminen. 

Edellyttää toimiakseen kommunikaatiota: 
Huomioitava kommunikaation teoreettinen olemus. 



12 Pohdinta 

12.1  Ruotsin kielen kielikylpyopetuksen kulttuuripedagoginen malli 
tutkimuksen keskeisenä tuloksena 

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut muodostaa pedagoginen perusta ruotsin kielen kieli-
kylpyopetukselle. Tuloksena muodostui kulttuuripedagoginen malli, jonka keskeisenä 
ideana on pyrkimys lapsen kasvun tukemiseen. Yleisellä tasolla voidaan puhua kasvatta-
vasta opetuksesta. Kulttuuripedagoginen malli rakentuu kulttuurin, tiedon, toiminnan 
sekä kielen muodostamasta kokonaisuudesta. Näiden tekijöiden tasapainoinen huomiointi 
opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa mahdollistaa opetuksen kasvattavuuden. Yksit-
täin huomioituna voimme puhua oppimisesta (kielen oppiminen, tietojen tai toimintatapo-
jen omaksuminen).  

Kulttuuripedagogisen mallin tekijät peilaavat myös kielikylpyopetuksen luonnetta, 
jossa korostuvat lapsikeskeisyys, lasten kielellisen tietoisuuden kehittäminen sekä toimin-
nan kokonaisvaltaisuus niin tiedollisessa kuin toiminnallisessa näkökulmassa. Tämän-
tyyppinen opetuksen abstrahointi tarkoittaa Sjöbergin (2002) näkemyksiin viitaten, että 
kulttuuripedagogisen mallin olemusta voidaan luonnehtia tieteelliseksi (ks. pedagogisten 
teorioiden olemuksesta Sjöberg 2002, 88 - 115), jossa painotetaan yksilön ja yhteisön 
välisen vuorovaikutteisen suhteen ymmärtämistä, kumpaakaan tekijää sinänsä korosta-
matta. 

Opetussuunnitelma konkretisoi vallitsevaa kasvatusajattelua. Opetussuunnitelman ra-
kennetta ja sisältöä ei kuitenkaan voida laatia pelkkien praktisten tai taksonomisten tavoi-
teasettelujen varassa. Atjonen (1993, 230) toteaakin osuvasti, tämän tutkimuksen koko-
naisrakennetta tukien, että opetussuunnitelman laatijoiden tulisi perehtyä yleissivistyksen 
luonteeseen, henkisen kasvun ulottuvuuksiin, arvoihin, ihmisen ja luonnon väliseen suh-
teeseen sekä yhteiskunnan olemukseen, ennen kuin pystytään keskustelemaan rakenta-
vasti opetuksen sisällöstä ja sen tarjonnan luonteesta1. Näkemykseni mukaan kulttuuripe-
dagogisessa mallissa esittelemieni tekijöiden teoretisointi, jota tutkimuksen kokonaisuus 
edustaa, on riittävä kielikylpyopetuksen pedagogisen perustan hahmottamisessa. 

Tutkimuksen didaktinen idea on pitkälle normatiivinen. Idea on kokonaisuus, joka on 
kuitenkin vain tutkijan itsensä muodostama näkemys opetuksesta, oppimisesta, kasvusta 
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ja kasvattamisesta sekä niiden yhteisöllisestä olemuksesta. Esimerkiksi Kansanen (1986, 
18) toteaa, että opettajaksi opiskelevien (kuin myös opettajien M. S.) tulisi kyetä itse ajat-
telemaan ja perustelemaan valitsemansa didaktiset ratkaisut ja lopettamaan mystinen us-
konsa johonkin tiettyyn pedagogiseen vaihtoehtoon tai ratkaisuun – olkoon se sitten 
vaikka tämä tutkimus. Se, miten suhtaudumme didaktiikkaan ja sen mahdolliseen norma-
tiivisen luonteeseen on viime kädessä yksilökohtainen ratkaisu. Selvää kuitenkin on, että 
opettajan on ymmärrettävä opetuksen ja opettajuuden eettinen ulottuvuus niin omana 
toimintana (Skinnari 2002) kuin ulkopäin annettujen opetuksellisten kriteerien merkitys-
probleemina (Kansanen 1986, 17). Mutta jos pidämme didaktiikan normatiivista luonnet-
ta kahlitsevana ja opettajan ajattelua inhiboivana mallina, tulee ”didaktisen” ajattelun 
kehittäminen sitoa filosofiaan ja sitä kautta tapahtuvaan ihmisyyden, ilmiöiden merkityk-
sellisyyden, yhteiskunnallisuuden sekä ihmisten väliseen kohtaamiseen liittyvän proble-
matiikan analysointiin. Näin esimerkiksi Simo Skinnarin (2003) valitsema linja tuntuu 
perustellulta didaktiselta ratkaisulta. Näkisinkin käsillä olevan tutkimuksen aihepiirin 
relevantin teoreettisen kehittelyn jatkossa perustuvan nimenomaan kasvun filosofisen 
ulottuvuuden pohdintaan. 

Tutkimuksen teoreettisesta luonteesta huolimatta, voidaan sen vahvuutena pitää käy-
täntöön suuntautuneisuutta. Käytäntöön suuntautumisella viittaan erityisesti kielikylpy-
opetuksen kehittyneisiin käytänteisiin, jotka ovat olleet olemassa, ja jotka ovat vain tar-
vinneet teoreettisen jäsennyksen sekä perustelun olemassaololleen. Kun analysoidaan 
opetusta, kyseessä on ihmisten välisen toiminnan eli vuorovaikutuksen analyysi. Toimin-
nassa on kyse lapsen suhteesta substanssiin, tietoon. Opetuksen tuloksellisuuden näkö-
kulmasta tutkitaan ymmärryksen välittymistä. Tieto konkretisoituu kielen välityksellä. 
Kun puhutaan kielenomaksumista ja erityisesti merkitysten välittymisestä opetuksen 
avulla lapselle, ei tutkimuksessa voida, filosofisen merkityksellisyydestä huolimatta, si-
vuuttaa psykologisia oppimiseen ja toimintaan liittyviä kysymyksiä. Filosofinen ja psyko-
loginen täydentävät toisiaan. Lisäksi on huomioitava, että kun opetuksessa ja sen tutkimi-
sessa tavoitteeksi asetetaan pelkän tietämisen sijasta lapsen ymmärtämisen tukeminen, 
lähestytään tutkimuksessa sitä didaktista tasoa, johon tutkimuksella tulisi pyrkiä. Tässä 
tutkimuksessa lapsen ymmärryksen tukemiseen pyrkivää problematiikkaa on käsitelty 
erityisesti käsitteen opettamista ja omaksumista kuvaavassa luvussa239.  

Kun tutkitaan esimerkiksi opettajan toimintaa tai oppilaan oppimista, on taustalla 
huomioitava ihmisen olemuksen ja toiminnan kokonaisvaltaisuus. Opetus on toimintaa, 
jonka taustalla vaikuttaa ensisijaisesti ihminen. Tämä yksinkertainen ja itsestään selvä 
huomio johtaa siihen, että ihmistieteissä, niin kulttuuria kuin psykologisuutta painottavis-
sa näkemyksissä, on kyse aina kokonaisuuksista. Yhteiskuntaa, yhteisöä tai yksilöä ana-
lysoitaessa mitään tai mikään ole olemassa sellaisenaan. On tarkasteltava kokonaisuuden 
muodostamaa yksilöllistä ja/tai yhteisöllistä kuvaa. Tässä tutkimuksessa tätä ihmistieteel-
listä kokonaisuutta eli kasvatuksellista totaliteettiluonnetta on tarkasteltu didaktisten pe-
ruskysymysten valossa. Käytännössä kasvatuksen kokonaisvaltaisuuden huomiointi il-
menee tutkimuksen kaksiosaisuutena, jossa tarkasteltiin ensin kielikylpyopetuksen yh-
teiskunnallista ulottuvuutta ja tämän jälkeen pedagogista ulottuvuutta. Katson tällaisen 

                                                           
239 Käsitteen omaksumisen merkityksellisyyttä ei kuitenkaan saisi korostaa, sillä opetuksen riskinä voi olla 
korostunut pyrkimys valikoitujen perusasioiden opettamiseen. Tämä ”back to the basics -linja” voi olla tehokas-
ta mutta opetuksen luovaa ulottuvuutta rajoittava (vrt. Miettinen 1990, 98 - 99).  
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kokonaisvaltaisen asetelman mahdollistavan, filosofisen otteen puutteellisuudesta huoli-
matta, opetuksen kasvattavan olemuksen analyysin. 

Kasvattavan opetuksen olemus. Kasvatusta ja erityisesti koulukasvatusta tarkasteltaes-
sa on pohdittava kasvatuskäsitteen merkitystä. Kasvatus on jatkuvaa toimintaa, tekojen 
sarjaa. Teon taustalla on ihminen, joka toimii jonkin arvotodellisuuden ohjaamana. Teot 
ovat enemmän tai vähemmän intentionaalisesti suuntautuneita. Ihminen haluaa antaa 
teoilleen merkityksen, joka voi olla pyrkimys saavuttaa jotain hyvää sekä toisille että 
itselle pyyteettömältä perustalta, tai pyrkimys on saavuttaa hyvää toisille tai itselleen it-
sekeskeisin tavoittein. Lasten kohdalla toiminta eli teko saa kuitenkin suhteessa aikuiseen 
erityisen luonteen. Erityisluonne perustuu lapsen rajoittuneeseen kielelliseen kykyyn. 
Lapsi käsittelee todellisuutta konkreettisesti tekojen välityksellä. Kasvun vuorovaikutuk-
sellis-toiminnalliseen luonteeseen viitaten lapsi on sidoksissa toimissaan toisiin ihmisiin. 
Lapsi on syntymästään lähtien sosiaalisesti sidottu ja ohjattu, mikäli vain aikuinen tiedos-
taa tämän tosiasian ja huomioi sen omissa toimissaan.  

Voimme kasvattaa lapsiamme siten sekä hyvässä että pahassa, tietoisesti tai tiedosta-
mattomasti, tavoitellen vallitsevaa ihmisyyden ihannetta tai tavoittelematta mitään, anta-
en lapsen kasvaa omassa itsessään. Toiminnan tietoisuudella ei ole kuitenkaan suurta 
merkitystä sillä halusimmepa tai emme, vaikutamme omalla toiminnallamme aina ympä-
ristöömme eli toisiin ihmisiin joko aktivoivasti tai passivoivasti. Elämme mallien maail-
massa, jotka ohjaavat meitä enemmän tai vähemmän teoissamme (vrt. nootti 1 tässä lu-
vussa). Ympäristö kasvattaa ihmistä hänen intentionaalisuudestaan huolimatta. Arvomaa-
ilman merkitys ja omaa toimintaa ohjaavien arvojen tiedostaminen muodostuvat kasva-
tuksessa keskeiseksi. Arvot ovat kasvatustekoja suuntaavia elementtejä. Kasvattajalla on 
pyrkimys toimissaan johonkin, jota hän arvostaa ja pitää tavoiteltavan arvoisena. Ideaali-
tilassa ihmisen toiminta on sosiaalisesti ja kulttuurisesti ohjautunutta, suuntautuen vallit-
sevan todellisuuden ihmisyyttä kehittävään toimintaan. Arvot liittyvät keskeisesti näin 
myös ihmisenä olemisen tematiikkaan demokraattisesti ohjautuvassa valtiomuodossa. 
Esimerkiksi J. E. Salomaa (1950, 15 - 16) toteaa tästä teoksessaan ”Tie ihmisyyteen” seu-
raavalla tavalla: 

”Demokratia edellyttää tasapainotilaa, yhteiskuntaa, jossa tunnustetaan yksilön ja 
yhteiskunnan oikeudet, kansalaisten vapaus ja hallituksen valvontaoikeus. Samalla 
demokratia on elämäntapa, joka antaa jokaiselle yksilölle tilaisuuden itsensä to-
teuttamiseen, Se edellyttää yksilön vapautta: ajatuksen, sanan, ja toiminnan vapa-
utta. Tämä lisää yksilön vastuunalaisuutta. Mutta yksilölle voidaan antaa vapaus 
vain sillä ehdolla, että hän on vastuuntuntoinen ja osaa käyttää vapauttaan. Jos to-
tuuden toinen puoli on: ole oma itsesi, sen toinen puoli on varmaankin: ole jotakin, 
joka on arvokas olemassaoloon. Jos totuuden toinen puoli on: ole siveellisesti roh-
kea ja pysy vakaumuksissasi, toinen puoli on: katso, että vakaumuksesi ovat hyvin 
perusteltuja. Demokratia edellyttää niin ikään sosiaalista vastuunalaisuutta. Het-
kelliset arvot on sysättävä syrjään pysyvien arvojen tieltä. Yksilön ja pienten ryh-
mien täytyy alistua enemmistön päätöksiin. Toisaalta enemmistön on otettava huo-
mioon vähemmistön elinehdot.” 

Yksilön intentionaalisuus sekä ympäristön ajattelua ohjaava olemus antavat kasvatukselle 
kaksinaisluonteen. Ihmisyyden eksistentialistiseen ulottuvuuteen viitaten, nautimme raja-
tonta vapautta. Kulturalistiseen ihmisyyden ulottuvuuteen viitaten olemme kuitenkin vel-
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vollisia tai pakotettuja huomioimaan toiminnassamme ympäristön meille asettamat ta-
voitteet ja rajoitteet, ympäristöä kehittävät pyrkimykset. Ympäristö käsitteenä kattaa 
myös toiset ihmiset. Toisaalta essentialistisen ihmisyyden ulottuvuuteen viitaten olemme 
rajoittuneet toimissamme tiettyyn, syntymästä annettuun itseyden tilaan, jonka määrittä-
missä puitteissa pyrimme löytämään paikkamme yhteisössä. Yksilön elämä kulminoituu 
oman itsensä kanssa toimeen tulemiseen. Kukaan toinen ei voi ottaa meiltä kantaakseen 
esimerkiksi surua tai määrittelemään onnellisuuttamme (vrt. Perttula 1999). Ihmisen on 
vain kyettävä elämään eksistentialistisen ahdistuksensa kanssa. 

Esimerkiksi Räsäsen (2002, 20) painottaa näkemyksessään opettajan sopeutumiskykyä 
suhteessa vallitsevaan kulttuuriseen tilanteeseen, jota tänä päivänä edustavat globalisaa-
tio, ihmisten sekä arvojen vapaa liikkuvuus. Näkemykseni mukaan kasvattajan olisi kui-
tenkin ymmärrettävä, ettei globalisaatio tai muu vastaava yhteiskunnallinen ilmiö saa 
päästä yhteiskuntaa ja siinä vallitsevaa kulttuuria ylläpitävien ja rakentavien arvojen edel-
le. Deweyn kouluidea, sen yhteiskuntaa jäsentävä ulottuvuus, puoltaa näkemystäni. Arvo-
relativismi ja kaiken kattava suvaitsevaisuus sekä valtakulttuurin polkeminen vähemmis-
töjen tasa-arvon nimissä (vrt. Räsänen 2002, 20) johtavat yhteiskunnallisesti kestämättö-
mään tilanteeseen. Meidän ei tulisi kasvattajina arvioida erilaisten arvojen hyvyyttä, pa-
huutta, toimivuutta tai toimimattomuutta, vaan saada ihmiset ymmärtämään toimintaam-
me ohjaavien arvojen merkitys osana ihmisen kasvua ja yhteiskunnan kehittymistä ja 
ennen kaikkea ymmärtämään toimintamme merkitys arvotodellisuuden kehittymiselle. 
(Vrt. Skinnari 2002.) 

12.2  Koulukasvatuksen mahdollisuudet ihmisyyteen kasvattamisessa 

Onko koululla kasvatustehtävä? Jos on, niin millainen tämä tehtävä on? Eikö koulun teh-
tävä ole opettaa ja kodin kasvattaa? Muun muassa tällaisia kysymyksiä kohdataan opetta-
jan työssä. Opetussuunnitelmassa (ks. esimerkiksi Opetushallitus 2004) koulun tehtävänä 
nähdään sekä opettaminen että kasvattaminen. Mitä erityinen koulukasvatus sitten on? 
Miten koulukasvatus eroaa kodin kasvatuksesta?  

Kasvatus on kahden tai useamman ihmisen välistä toimintaa eli vuorovaikutusta. Jos 
vuorovaikutusta ei tapahdu, ei tapahdu myöskään kasvatusta. Kasvava ei saa vastetta 
toiminnalleen. Kotona kasvamattomuus konkretisoituu vanhempien fyysiseen tai henki-
seen läsnäolemattomuuteen. Kun lapsi ei toimi vanhempiensa kanssa, ei hänelle kerry 
kokemuksia tekojensa seurauksista. Ilman vuorovaikutteisuutta vanhempi ei vastaa hy-
myllä, kiitoksella, kehulla tai torumisella lapsen teoille. Lapsi ei ”opi” oikeaa ja väärää. 
Lapsi oppii vain erottamaan omassa itsessään hyvän tai pahan, ei suhteessa toiseen ihmi-
seen. Lapsi ei ole elämässään kulttuuristen kokemusten jakaja vaan hän kerää omaa indi-
vidualistista, jakamatonta kokemusperustaansa.  

Tiedostamme nykyisen arvomaailman ekspansiivisen relativistisuuden sekä sen ihmi-
selle mukanaan tuomat ongelmat (vrt. Skinnari 2002). Tälle relativistisuudelle emme to-
dennäköisesti mahda paljoakaan, ja tuskin olemme halukkaita muodostamaan arvotodel-
lisuutta valvovaa poliisivaltiota. Ihmisen on vain opittava elämään tässä suhteellisessa 
todellisuudessa oma itseytensä säilyttäen. Salomaan (1950, 15) edellä esittämien sanojen 
mukaan ihmisen on opittava olemaan jotain, joka on arvokasta olemassaoloon. Koululla 
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on tämän opettamisessa keskeinen rooli. Tässä tutkimuksessa sekä tieto (kokemus) että 
toiminta ovat elementtejä, joiden välityksellä kasvatuksen katsotaan mahdollistuvan. On 
vain tiedostettava, milloin toiminta ja milloin tieto kasvattavat ihmistä. Tähän perustuen 
väitän, että tieto, jolla on suunta, kasvattaa, sekä toiminta, jolla on suunta, kasvattaa. 
Suunta on vain konkreettisesti pois yksilöstä itsestään. Suunta on sekä tiedollisesti että 
toiminnallisesti toisessa ihmisessä sekä ympäröivän todellisuuden elementeissä, kulttuu-
rissa. Näin ajatus poikkeaa radikaalisti normaalista koulussa vallitsevasta ajattelusta, jos-
sa yksilö on se, joka ammentaa tietoa ja taitoa elämäänsä varten kehittäen samalla itseään 
ja omaa toimintavalmiuttaan. Tavanomaisessa koulutusajattelussa ympäristö on välineel-
listetty yksilön yksilöllistä toimintaa tukevaksi.2 

Aidosti sosiaalisella toiminnalla on koulukasvatuksessa keskeinen rooli. Tullakseen 
joksikin ihminen tarvitsee toista ihmistä. Sosiaalisuus on riippuvaisuutta toisesta ihmises-
tä. Tämän päivän kouluissa, ja kasvatuksessa yleensä, riippuvaisuus käsitetään heikkou-
tena. Lapsesta on tultava mahdollisimman pian omillaan tuleva, itsenäinen. Koulumaail-
massa puhutaan lapsen autonomisuudesta, autonomisuuteen ohjaavista tehtävistä jne. 
Deweyn (1916) näkemykseen viitaten autonomisuuden korostaminen on yksi syy ihmis-
ten välinpitämättömään sekä kylmään suhtautumiseen toisia kohtaan. Lapselle luodaan 
illuusio omasta erinomaisuudesta ja korvaamattomasta ainutlaatuisuudesta. Tämän vält-
tämiseksi kasvattavassa opetuksessa oppilaat on saatettava tilanteeseen, jossa he voivat 
kokea tarvitsevansa toinen toistaan. Myös kaikkein heikoimmalla oppilaalla on oltava 
sijansa yhteisen tavoitteen saavuttamisessa. Jokaisen lapsen on koettava olevansa merki-
tyksellinen ryhmässään. Koulutoiminnassa pysytään pelkän oppimista tai lapsen kehitystä 
tukevan toiminnan tasolla niin kauan, kun sen annetaan tapahtua lapsen itsensä vuoksi. 
Yksilöllinen pyrkimys välineellistää toisen ihmisen (vrt. Skinnari 2003). Yksilöllinen 
pyrkimys sulkee vuorovaikutuksen yksisuuntaiseksi tapahtumaksi. Ihmiset ovat vain nä-
ennäisesti yhteydessä toisiinsa. Käytännössä ihmisten välillä ei ole toimintaa, eikä vuoro-
vaikutteisuutta. Deweyn näkemykset sosiaalisesta toiminnasta ja kommunikaation ole-
muksesta muodostavat kiinteän perustan koulun kasvattavalle mahdollisuudelle. Näin 
ajateltuna koululla on täydet mahdollisuudet kasvattaa lasta. Käytännössä tavoite toteu-
tuu, kun luokka työskentelee kohti yhteisen tavoitteen täyttämistä. Jaetussa toiminnassa 
jokaiselle oppilaalle on annettava mahdollisuus toimia omien vahvuuksien, intentioiden 
sekä oman absoluuttisen intensiteetin asettamissa puitteissa. 

Deweyn (1916) koulun merkittävimpinä tekijöinä voidaan pitää koulun selkeyttävää ja 
yhteiskunnallisen elämän toimintoja jäsentävää roolia. Kuten tässä tutkimuksessa on eri 
yhteyksissä todettu, pelkkä mielekäs ja motivoiva toiminta ei ole riittävä kehittämään 
koulua. On kehitettävä koulun tiedollista rakennetta. Kielikylpyopetusta voidaan pitää 
toiminnallisesti edistyksellisenä opetusmuotona. Kielikylpyopettajat ovat muodostaneet 
eläväksi todellisuudeksi sen, mitä useimmissa kouluissa on kokeiltu, jätetty kokeilusta 
vain parhaita paloja käytäntöön ja pitäydytty vanhassa hyvässä opetustavassa (vrt. Patri-
kainen 1997, 160 - 169)240. Kielikylpyidea omaa siten jo toiminnallisesti didaktiset ele-
mentit, joiden avulla koulutoimintaa voidaan lähteä kehittämään lapsen kasvua tukevaan 
suuntaan.  

                                                           
240 Esimerkiksi uudet opetussuunnitelman tietopainotteiset perusteet tulevat todennäköisesti vain vahvistamaan 
useimpien koulujen vanhoja hyviä käytänteiden olemassaoloa. 
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Kielikylpyopetuksessa lapselle vieraskieli opetuksen välineenä pystyy vastaamaan 
opetuksen kehittämisen haasteisiin. Dewey (1916) puhuu vaivan merkityksestä yhteisön 
kehitykselle. Hänen mukaansa yhteisö taantuu barbaariselle tasolle, mikäli yhteisön toi-
mintojen eteen nähtävä vaiva viedään lapsilta pois. Muuttunut suomalainen ”hyvinvoin-
tiyhteiskunta” tarjoaa lapsillemme paljon valmista. Vaivannäkö asioiden eteen on viety 
ihmisten toiminnoista kehittämällä elämää helpottavia välineitä ja toimintamuotoja. Vai-
van tulisi olla tekemisen prosesseissa, ei valmiiksi tehdyssä tai helposti saatavilla olevas-
sa. Lasten motivationaalinen voimavara piilee mahdollisuudessa osallistua ja vaikuttaa 
prosesseihin sekä nähdä vaivaa oppimisprosessien aikana. Innostuakseen ja jaksaakseen 
aina uudelleen yksilön on saatava ponnistella, kokea onnistumisen elämyksiä sekä kokea 
pystyvänsä vaikuttamaan eli ohjaamaan tapahtumien kulkua. Näkemykseni mukaan ihmi-
sen perusolemukseen liittyy halu kokea olevansa merkittävä sekä halu omata kyky vai-
kuttaa tapahtumiin. Lasten koulumotivaation ja sitä kautta oppimistulosten kehittämiseksi 
on yritetty muodostaa – enemmän tai vähemmän hyvin tuloksin – erilaisia opetuskokeilu-
ja, joissa lapset on saatettu tekemisen ja toiminnan prosessien eteen. Yhteiskunnallinen 
tilanteemme on kuitenkin koulun ulkopuolella ajettu siihen pisteeseen, että konkreetin 
vaivannäön kokeminen on poistettu ihmisten arkipäivän elämästä (automatisointi ja val-
miit tuotteet). Tämä on keskeisellä tavalla estänyt henkistä kasvua, kuten keskittymisky-
vyn ja pitkäjänteisyyden kehittymistä, mitä lapselta edellytetään oppimisen eteen. Ihmi-
sen henkisen kasvun eräs keskeinen elementti eli konkreetti tekeminen ja sen prosessuaa-
lisuuden kokeminen on viety lasten elämästä. Vaivaa tulisi etsiä kehittämällä henkisiä ja 
älyllisiä toimintoja. Ihmisen ajattelun kehittymistä tukevissa ympäristöissä erityisesti 
kielen merkitys korostuu. Näin ollen kieltä ei tulisi pitää itsestään selvänä elementtinä 
opetuksessa. Esimerkiksi äidinkielisessä opetuksessa lasten ei tarvitse nähdä oppimisensa 
eteen vaivaa vaikka opetuksesta olisi pyritty muodostamaan aktivoivaa, toiminnallista ja 
motivoivaa. Tilanne, jossa vieraskieli on opetuksen välineenä, asettaa lapset haasteen 
eteen, jossa tämä vaadittava vaiva asioiden oppimiseksi saadaan muodostettua. Vaivan 
kokemus lisää lasten ponnistelua, yritystä, halua tehdä ja onnistua, keskittyä sekä op-
pia241.  

12.3  Menetelmästä ja sen luotettavuudesta 

Tutkimuksen metodi on tekstianalyysia. Tarkoituksena on ollut muodostaa loogisesti ete-
nevä kuva kielikylpyopetuksen didaktisesta kentästä didaktisten peruskysymysten jäsen-
tämänä. Tutkimus on tässä suhteessa mekanistinen, mikä ilmenee ajoittaisena työn viite-
kehysmäisenä olemuksena. Filosofisempi ote olisi johtanutkin tutkimusta todennäköisesti 
ilmiön syvällisempään tarkasteluun.  

Työn mekanistisuudesta johtuen tutkimusta ei ole yksistään rakennettu minkään valta-
teorian tai -teoreetikon ajatusten varaan. Pidättäytyminen yksittäisen teoreetikon ajattelun 
analyysissä olisi edellyttänyt perehtymistä kyseisen oppihistorian taustaan sekä tässä val-
linneeseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen, ja aatehistorian eli historiantutkimuksen me-
todologisten kysymysten tarkasteluun. (Törmä 1995, 108.) Tutkimuksessa on kuitenkin 
                                                           
241 Tämä väite perustuu omiin havaintoihini kielikylpyopetuksesta katalaanin kielikylvyssä sekä maamme ruot-
sinkielen kielikylpyopetuksessa. 
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sovellettu Lev Vygotskyn ja John Deweyn näkemyksiä lapsen kehityksestä ja kasvatuk-
sesta. Törmä (emt. 108 - 109) muistuttaa, että tutkijan on kysyttävä, millä perusteella 
vuosisadan alussa esitetyt kasvatukselliset näkemykset ovat perusteltuja tämän päivän 
kasvatuksellisessa tilassa. Molempien tutkijoiden ideoitten soveltamisen kohdalla riittävä 
peruste lienee niiden suosio nykypäivän oppimisteoreettisena resurssina sekä teoreetti-
suuden riittävä kokonaisvaltaisuus suhteessa kasvun analyysin totaliteettiluonteen aset-
tamiin edellytyksiin. Vygotskyn näkemysten kohdalla analyysi on perustettu pitkälti Ni-
kolai Veresovin (1998a) tekemän teoria-analyysin varaan ja muilta osin tutkimuksessa on 
luotettu tunnettuihin englanninkielisiin käännöksiin. Ongelmaksi tutkimuksessa muodos-
tunee kuitenkin Deweyn (1916) tekstien soveltaminen ja niiden kääntäminen suomenkie-
lelle. Voidaan kysyä, onko tutkimuksessa pystytty muodostamaan oikeita merkityksiä 
suhteessa alkuperäisesitykseen, ja onko muodostettu kuva, suhteessa käytettyjen tekstien 
sisältöön, ristiriidaton (Törmä 1995, 109, 113). Deweyn ideoitten soveltaminen on kui-
tenkin osa kokonaisuutta. Tekstianalyyttinen ja mekanistinen ote ”vapauttavat” tutkijan 
tulkitsemaan suhteellisen vapaasti tekstejä ja muodostamaan ”omaa” kasvatuksellista 
viitekehystä ruotsin kielen kielikylpyopetukselle. Tätä perustetta voidaan jäntevöittää 
vielä pohdinnan alussa esitetyllä didaktiikan normatiivisuuden välttämisellä. Kasvattajana 
olen muodostanut vain oman kasvatuksellisen viitekehykseni, jonka pätevyyttä tai päte-
mättömyyttä jokainen lukija, kasvattaja, voi arvioida omassa ihmis- ja kasvatuskäsityk-
sessään.  

Tutkimuksessa on kuitenkin pyrittävä vastaamaan tehtyjen käännösten todenperäisyy-
teen. On huomioitava, että olen tietoisesti pyrkinyt välttämään vastaavan kotimaisen kir-
jallisuuden (esimerkiksi Sutinen 2001; Väkevä 2003) tarkastelua käännösvaiheessa, ettei-
vät muiden tekemät tulkinnat vaikuttaisi omiini. Poikkeuksena on kuitenkin Deweyn ko-
kemus-käsitteen analyysi, jota voidaan pitää tutkimuksellisesti suhteellisen ”universaalina 
ja kollektiivisena pyrkimyksenä”. Muodostettu kokonaisuus Deweyn (1916) näkemyksiin 
perustuen on looginen ja tarjoaa sisällöltään perustan opetuksen käytännön ratkaisuille. 
Jos kuitenkin halutaan tarkastella käännösten osuvuutta, niin katsaus esimerkiksi Lauri 
Väkevän (2003) väitöskirjan käsikirjoituksen Deweyn (1916) käännöksiin osoittaa, sen 
ettei tutkimuksessa ole sorruttu pahoihin virhetulkintoihin. 

Työn teoreettista otetta voidaan kutsua näennäisempiiriseksi242. Empiirisen kuvan tar-
kastelu teoreettisesti herättää kysymyksen, mitä annettavaa tutkimuksella on kielikylpy-
opetuksen todellisuudelle. Teoreettisuus ja todellisen empiirisen aineiston keruun ja ana-
lyysin poisjättäminen on kuitenkin perusteltu ratkaisu, kun tätä tarkastellaan toisessa lu-
vussa esitettyä ruotsin kielen kielikylpyopetuksen didaktista ongelmaa vasten. Teoreetti-
nen ote on mahdollistanut kasvatuksellisten kysymysten kokonaisvaltaisen tarkastelun 
yksittäisten osa-alueiden analysoinnin sijasta. Tällä tarkoitetaan sitä, että empiiriseen 
aineiston keruuseen perustuen tutkimuksessa olisi täytynyt keskittyä esimerkiksi opettaji-
en ihmis- tai oppimiskäsitysten analyysiin, mikä puolestaan olisi jättänyt suuren osan 
didaktista kenttää hahmottamatta. On kuitenkin pohdittava, mitä mahdollisuuksia ilmiön 
teoreettinen kuvaus tarjoaa todellisen empiirisen problematiikan selvittämiseksi.  

Vaikka saksalaista henkitieteellisesti suuntautunutta didaktista teorianmuodostusta ja 
Pohjoismaissa sekä anglosaksisilla alueilla alkunsa saanutta empiiristä didaktiikka on 

                                                           
242 Tällä tarkoitan sitä, että tutkimuksessa on muodostettu kuva kielikylpyopetuksen empiirisestä olemuksesta 
aihetta käsittelevän tutkimuskirjallisuuden varassa. 
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pidetty selkeimmin toistensa vastakkaisina tutkimustraditioina, niin esimerkiksi Kosken-
niemi (1978, 41 - 42; 1968, 36 - 37) mainitsee, että henkitieteellisen pedagogiikan loogi-
sen päättelyn avulla tehdyt oivallukset ovat hyödyllisiä tutkimuksen suunnittelussa ja 
hypoteesien muodostuksessa. Kivelän, Peltosen ja Pikkaraisen (1996, 134) mielestä pe-
dagogisen toiminnan tutkimuksen edellytyksenä on ensin suoritettu laaja-alainen teoreet-
tinen analyysi. Vasta tämän jälkeen mahdollistuu relevantti empiirinen tutkimus. Husserl 
(1995, 78) katsookin fenomenologian243 selkeyttävän ne peruskäsitteet, jotka mahdollis-
tavat objektivoivan tieteen. Koskenniemi (1978, 46; 1968, 41) pitää henkitieteellisen di-
daktiikan ansiona lähestymistavan antamaa mahdollisuutta huomioida ja ymmärtää tut-
kimusmetodeja niiden historiallisessa kontekstissa sekä tapaa yrittää selvittää niiden ole-
mus yleiseen, käyttöön sovellettavien metodien kehittämisen sijasta. Parhaiten historial-
lis-fenomenologinen ”kartoitus” toimii yksinkertaisten opetustilanteiden tutkimuksessa. 
Laajemmissa tapauksissa empiirinen testattavuus häviää, koska fenomenologisesti suun-
tautunut tutkija tuo terminologiaan lisän omaa maailmankatsomuksellisesta näkemykses-
tään. Tällöin vaarana voi olla, että tutkija ajautuu kohteen yksipuoliseen rajaamiseen ja 
todellisuudelle vieraisiin ratkaisuihin (Koskenniemen 1978, 46 - 47; 1968, 41 - 42). Esi-
merkkinä Koskenniemi (emt.) esittää tällaiselle ”vääristyneelle” kasvatusajattelulle Ernst 
Martinin määritelmän yksilön suhteesta hänen kokemaansa maailmaan ja maailmanku-
vaan. Martin lukee opetuksen kuuluvan asiallisuuden ali-inhimilliseen dimensioon. Tässä 
näkemyksessä opetuksen keskeiseksi tekijäksi muodostuu ”sivistymättömän” oppilaan 
suhde ”sivistävään asiaan”.  

Didaktiikan tehtävänä on löytää oppilas–asia-akselin lähtökohtana olevia yleisiä lain-
mukaisuuksia. Tämän prosessin mahdollistaa opettaja tietyn metodin avulla. Kuitenkin 
Koskenniemi (emt.) täsmentää, että fenomenologisesti orientoitunut tutkimus, jossa ope-
tusta käsitellään ja tutkitaan yhtenä kokonaisuutena, mahdollistaa opetusprosessin vaihei-
den kuvailun. Muodostettua mallia ei voida kuitenkaan pitää perustana empiiriselle tut-
kimukselle muodostettujen käsitteiden epämääräisyyden vuoksi. Alasuutari (1994, 203) 
näkee kvalitatiivisen244 tutkimusotteen hyödyllisenä etenkin esitutkimusvaiheessa. Kos-
kenniemi (1978, 48 - 49) ”tunnustaakin” pelkkään empiiriseen didaktiikkaan turvautumi-
sen riittämättömyyden henkitieteellisen tradition tuoman kokonaisvaltainen kasvatusnä-
kemyksen rinnalla. Hän (emt.) ei kuitenkaan tarkenna filosofisen metodin puolustustaan, 
mutta olettaisin, että hän tarkoittaa tällä metodin mahdollisuutta jäsentää positivistisilla 
menetelmillä hankittua informaatiota opetusprosessista. Nyttemmin tieteen paradigmojen 
välisessä asettelussa myös aristoteelinen traditio on vallannut yhä vahvemmin sijaa tie-
teellisen tutkimuksen kentästä, ja siten voidaankin todeta tiivistetysti molempien tietoteo-
reettisten suuntausten täydentävän lopulta, ennemmin tai myöhemmin, toisiaan. (vrt. 
Koskenniemi 1968, 128 - 129.) 

Tutkimuksen kokonaiskuvaa arvioitaessa on huomioitava, että tutkimuksen sisällölli-
nen valinta perustuu omiin opettajuuskokemuksiini. Kuten edellä todettiin, olen tuonut 
tutkimukseen oman maailmankatsomuksellisen lisäni. Olen valinnut tutkimuksen sisäl-
töön tekijöitä, joita olen kokenut omassa työssäni oppimisen kannalta merkittäviksi. Esi-
merkiksi käsitteen omaksumisen painottaminen tässä tutkimuksessa perustuu omakohtai-
                                                           
243 Tässä tutkimuksessa on kuitenkin oltava varovainen käsitteen fenomenologia käytössä. Viittaan käsitteellä, 
sitä käyttäessäni, yleisellä tasolla olevaan pyrkimykseen kuvata ja ymmärtää kielikylpyopetusta didaktisena 
ilmiönä. 
244 Näkisin alasuutarin viittaavan tässä termillä kvalitatiivinen nimenomaan teoreettisluonteiseen tutkimukseen. 
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seen kokemukseeni tämän aihepiirin merkityksestä lasten oppimisprosessin tukemisessa. 
Myös pyrkimys laaja-alaiseen yhteiskunnallisen tilanteen ymmärtämiseen perustuu nä-
kemykseeni tämän tekijän kontrolloimisen merkityksestä lapsen kasvun tukemisessa. 
Pedagogiikka on politiikkaa (vrt. Kemppinen 2001). Yhteiskunnallisen tilanne heijastuu 
koulutuksellisissa ratkaisuissamme. Tämän ymmärtäminen on erityisesti tutkimukselli-
sesti keskeinen elementti. Emme voi puhua opetusmuodoista tai -menetelmistä sitä edel-
lyttävällä didaktisella tasolla, ennen kuin ymmärrämme opetusmuotojen muodostumisen 
taustalla vallinnutta yhteiskunnallis-poliittista kontekstuaalisuutta. (vrt. Broady 1989.) 

Tutkimuksen rakenne noudattaa ajatteluni kehittymisen linjaa. Olen ryhtynyt kehittä-
mään didaktisiin peruskysymyksiin pohjautuvaa teoreettista kokonaisesitystä ruotsin kie-
len kielikylpykirjallisuuden kautta muodostuneen intuitiivisen näkemyksen varassa (kie-
likylpyopetuksen didaktinen ongelma). Näin eteneminen on tapahtunut kokonaisuudesta 
osiin, kulminoituen kulttuuripedagogisen mallin muodostamiseen. Muodostetun mallin 
ymmärrettävyyttä ja hahmottamista olisi tukenut paremmin se, jos malli olisi esitetty tut-
kimuksen alussa ja työ olisi jäsennetty näiden elementtien teoretisoinnin varassa. Tämä 
näkemys on kuitenkin muotoutunut niin myöhäisessä tutkimusvaiheessa, ettei siihen ryh-
tyminen ole mielestäni enää tutkimusta eteenpäin vievää. Kun pohditaan mahdollisia jat-
kotutkimusaiheita tästä aihepiiristä, olisi eräs mielekäs vaihtoehto mallin osien uudelleen-
teoretisointi kasvatusfilosofisesta näkökulmasta tarkasteltuna (Mitä tarkoitetaan toimin-
nan kasvattavuudella? Miten kieli kasvattaa lasta? Mitkä kulttuuriset elementit ovat lap-
sen kasvun näkökulmasta kasvattavia?) 

12.4  Mahdollisia jatkotutkimusaiheita 

Tutkimusasetelman pyrkimyksenä ei ole ainoastaan muodostaa todellisuuden kuvaamisen 
pyrkivää apparaattia vaan kehittää opetusmuotoa tiedon- ja toiminnankäsityksen näkö-
kulmasta kokonaisvaltaisempaan suuntaan. Viitaten Mutasen (2000, 135 - 136) tekemään 
arviointiin oppimistapahtuman tutkimusten eri asetelmista, tutkimuksessa olisi pyrittävä 
selvittämään didaktista prosessia moniulotteisena tapahtumana, ympäristö – opettaja – 
oppilas – oppilas -kohtaamisena. Käytännössä tämä kulminoituu ”opettaja – oppilas – 
ymmärtäminen -vuorovaikutuksessa” analyysiin. Ymmärtämisellä viitataan käsitteiden 
merkityksen omaksumisen tutkimiseen, jota lapsi ilmentää verbaalisella ja nonverbaali-
sella viestinnällään, kielellään sekä toiminnallisuudellaan. Vaikka tässä yhteydessä paino-
tetaan opetus- ja oppimistilannetta, on taustalla muistettava ajatus tiedon, toiminnan, kult-
tuurin ja kielen kombinaatiosta, pyrkimyksestä muodostaa opetukselle kasvua edistävä 
merkitys. 

Martikainen (1982, 12; ks. myös Mutanen 2000, 136) esittää aiempiin tutkimussuun-
tauksiin viitaten, että oppilaiden toimintaa opetustilanteessa on tarkasteltu tavallisimmin 
kolmessa eri ulottuvuudessa. Ensinnäkin oppilaita on tutkittu yhtenä ryhmänä tai ryhmän 
suhteena opettajaan. Tällöin oppilaan rooli kulminoituu odotettujen vastausten tuottami-
seen. Toiseksi on voitu selvittää oppilaita tiettyinä luokiteltuina ryhminä ja tässä oletetun 
roolinmukaisena toimintana. Kolmantena tutkimusasetelmana voidaan pitää tutkimuksia, 
joissa oppilaita tutkitaan yksittäisinä tapauksina suhteessa luokan kommunikatiiviseen 
toimintaan. (emt.) Mutanen (2000, 136) sekä Atjonen (1995a, 84 - 85) toteavat opetusta-
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pahtuman tutkimuksen nykytrendissä opetusta ja oppimista tarkasteltavan kuitenkin 
enemmän prosessiluontoisena tapahtumana. Opettajan, oppilaan ja oppiaineksen välinen 
suhde ei ole yksiselitteinen. Kumpulainen ja Mutanen (1999, 10 - 11) ovat analysoineet 
konstruktivistisiin taustaoletuksiin perustuvia interaktiota analysoivia tutkimusasetelmia 
ja päätyneet ainakin neljään eri asetelmaan. Ensinnäkin kokeelliset tutkimusasetelmat 
ovat analysoineet yksilön suoriutumista tietyistä kognitiivista osaamista edellyttävistä 
tehtävistä ennen ja jälkeen sosiaalisen vuorovaikutuksen. Esimerkiksi Jäppisen (2003) 
tutkimusasetelma voidaan määrittää tähän tyyppiin kuuluvaksi. Toiseksi interaktiotutki-
muksissa on voitu selvittää pienryhmätyöskentelyn ja yksilöllisen työn välisiä eroja suh-
teessa oppimistuloksiin. Sosiokognitiiviset tutkimukset, jotka ovat kehitetty kokeellisten 
asetelmien rinnalle, keskittyvät puolestaan tutkimaan yksilöitten tavoitteiden ja tilanne-
tulkintojen välisiä eroja oppimistilanteissa. Sosiokulturaalisesti orientoituneissa tutki-
muksissa puolestaan keskitytään kuvaamaan tietyn ryhmän toimintaa. Tällöin analyysin 
kohteena ovat toiminnan ominaisuudet, laatu sekä muoto, minkä kautta pyritään ymmär-
tämään enkulturaatioprosessia sekä internalisaatiotapahtumaa, eli kuinka oppilaat raken-
tavat yhteisessä toiminnassa sosiaalista ajatteluaan, suhteessa tiettyyn kulttuuriseen kon-
tekstiin. (Kumpulainen & Mutanen 1999, 10 - 11.)3 

Sosiokulturaalisissa painotuksissa on kuitenkin katsottu olevan ongelmallista selittää 
oppimisen yksilöllistä problematiikkaa. Lisäksi tutkimuskohteen rajaaminen on vaikeaa. 
(emt. 14.) Kyvyttömyys huomioida yksilöllisyys ja yksilölliset prosessit oppimisessa pe-
rustuu mielestäni yksilöllisyyden vääräntyyppiseen käsittämiseen sekä koulutoiminnan 
perusproblematiikkaan, jossa toiminta perustuu yksilöllisten suoritusten heikommuuden 
ja paremmuuden selvittämiseen (ks. esimerkiksi Bruner 1994, 35 ja 37 - 38). Yksilölli-
syys käsitetään väärällä tavalla ainutlaatuisena. (vrt. sivut 195, 213 tässä tutkimuksessa). 
Tutkimusten näkökulman laajuuden problematiikka on kuitenkin ilmeinen. Oleellista on 
tällöin saatujen tulosten rajallisuuden tiedostaminen, mutta tätä tutkimustulosten yleistä-
miseen liittyvää ongelmaa voidaan mielestäni korvata, monimetodisen lähestymisen li-
säksi, mahdollisimman kattavalla ilmiön teoreettisella tausta-analyysilla. (vrt. Tynjälä 
1991). 

Mielestäni tässä opetus-oppimistapahtuman monimuotoisuudessa oleellista on ymmär-
tää oppilaiden yksilöllisyys. Tutkijan on vaikea sitä tehdä, jos tätä ei kyetä huomioimaan 
opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tässä tutkimuksessa nämä perusoletukset ovat 
esitetty erityisesti luvuissa kuusi sekä 9.4. Katson, että opetusmenetelmällisesti tätä mer-
kittävää ulottuvuutta voidaan huomioida yhteiseen tavoitteeseen pyrkivällä projektityös-
kentelyllä, sekä opetussuunnitelmallisesti kulttuurisesti relevantin tietorakenteen muodos-
tamisella. Opetusprosessin tutkimuksen tehtävä on siten a) kuvata prosessi suhteessa las-
ten toiminnalliseen kokemukseen, b) tavoittaa lapsen kokemus omasta itsestään suhteessa 
toisiin sekä c) esittää tavoitteen mukaisen ymmärtämisen kehittyminen. Mutasen (2000, 
140) esittämät didaktisen kontekstin interaktiiviset maailmasuhteet antavat hyvän kehyk-
sen sille, miten opetusta, sen praktisesta näkökulmasta, on tarkasteltava suhteessa ym-
märryksen kehittymiseen:4 

− Oppilas–oppimisympäristö -suhteena: On kuvattava oppilaan toimintaprosessia eli 
sen erilaisia vaiheita sekä toiminnan muotoja suhteessa tavoitteeseen. 
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− Oppilas–oppimistehtävä -suhteena: On kuvattava prosessi sen välineellisestä ulottu-
vuudesta, eli kuinka oppilas osaa hyödyntää ja valita tehtävä suhteessa tavoitteeseen 
prosessin eri vaiheissa. 

− Oppilas–opettaja ja oppilas – muu tuki -suhteena: On analysoitava oppilaan hake-
maa tukea ja apua työskentelyn eri vaiheissa. 

− Oppilas–oppilas ja oppilas – oppilaat -suhteena: Eli on selvitettävä oppilaan teke-
miä kontakteja toisiin ja niiden merkityksiä suhteessa tavoitteeseen oppimisprosessin 
eri vaiheissa. 

− Oppilas–prosessi -suhteena: Oppimisprosessin paremman ymmärryksen tavoittami-
seksi on oltava tietoinen oppilaan orientaatioperustasta eli sitoutumisesta (kiinnostuk-
sesta) tehtäviin ja prosessiin interaktion eri vaiheissa. 

Tutkimusta tehdessä on selvitettävä opetuksen konteksti ja prosessuaalisuus sekä tuotos-
tekijöiden kehittyminen opetus-oppimisprosessin eri vaiheissaan. Tämän lisäksi on kont-
rolloitava oppilaan ja opettajan piirteisiin liittyviä tekijöitä. Näitä muuttujia kuvattiin lu-
vussa 11 kuvion 28 yhteydessä.245  

Didaktisen tutkimuksen avulla olisi testattava tutkimuksessa muodostetun kulttuuripe-
dagogisen idean toimivuutta oppimisen ja lapsen mielenmaailman eli maailmankuvan 
sekä tiettyjen perustaitojen (lukeminen, laskeminen, kirjoittaminen) kehittymisen näkö-
kulmasta.  

Tutkimus tarjoaa myös perustaa erityyppisille yksittäisille didaktisille tutkimuksille. 
Seuraavassa esitettävien tutkimusvaihtoehtojen toteuttamisen taustalla olisi järkevää pyr-
kiä huomioimaan kulttuuripedagogisen mallin taustalla olevia käsityksiä tiedon ja toi-
minnan olemuksesta sekä niiden kasvattavasta mahdollisuudesta. Pelkkä olemassa olevan 
luokkatodellisuuden analyysi ilman tätä viitekehystä mahdollistaa vain oppimiseen liitty-
vien kysymysten tutkimisen. 

Kun tarkastellaan kielikylpyopetuksen teematyöskentelyä erityisesti työpisteiden va-
lossa (alemmilla luokilla), korostuvat toiminnassa (1) aloituskeskustelun merkitys, (2) 
ympäristön pysyvyys, eli tietyt asiat ja tehtävät ovat luokassa aina samalla paikalla, sekä 
(3) oppilaat tekevät annettuja tehtäviä haluamassaan järjestyksessä. (Kaskela-Nortamo 
1995, 54.) Teema- ja työpistetyöskentelyn toimivuuden analyysissä mielekkääksi ratkai-
suksi muodostuu pyrkimys vastata kysymykseen, kuinka muodostetun oppimisympäristön 
avulla onnistutaan välittämään lapselle teema-aiheen keskeinen idea, merkitys. Tässä 
kohdataan kuitenkin edellä kritisoitu kasvatuksen autonomisuuskysymys, mutta emme 
voi unohtaa tosiasiaa, että viimekädessä oppiminen on henkilökohtaisen näkemyksen 
muodostamista (vrt. Little 2000). Yksilöllisen ymmärryksen ja merkitysten muodosta-
misprosessin analyysi on didaktisesti keskeinen kysymys. 

Kun ajatellaan, että kielikylvyssä opettaja on vain yksi kielenkäytön malli ja vaihtoeh-
to (Laurén 1999, 11 - 12), tulisi eräs keskeinen analyysin kohde olla se, (a) kuinka ympä-
ristö eli oppimistehtävät tai (b) vertaiset suuntaavat lasta aktiiviseen kielikylpykielen 
käyttöön. Teoreettisen tarkastelukehyksen tulisi kuitenkin olla lapsen kielelle ja toimin-
nalle antamissa merkityksissä, ei kielen ja vuorovaikutuksen ulkoisessa ilmentymässä ja 
prosessuaalisuudessa. Opettajan toiminnalliseen rooliin liittyvät kuvailevat tutkimukset 

                                                           
245 Mutanen (emt. 168 - 171) tarkensi tutkimuksessaan havainnoinnin kohteet prosessin, välineen, tuen, työsken-
telymuodon sekä oppilaan orientaation tarkasteluun. 
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ylipäätään valottaisivat aihepiiriä huomattavasti. Näissä relevanttia teoreettista perustaa 
voitaisiin hakea opettajan ihmiskäsitystä käsittelevistä teemoista. 

Kielikylpyopetuksessa käytettävä oppimateriaalin analysointi on myös yksi keskeisistä 
tutkimuksellisesti kehitettävistä alueista. Analyysin kohteena tulisi olla se, mitä materiaa-
lin avulla voidaan lapselle opettaa eli miten materiaalin sisällöt tukevat lapsen käsit-
teenomaksumisen kehittymistä. (vrt. Mikkilä-Erdman & al. 1999; Viiri 2003.) Toisaalta 
kielikylpyopetuksen spesifiseen luonteeseen perustuen tulisi myös selvittää, millaisia 
edellytyksiä (ymmärrystä edistäviä eli keskeisen idean välittymistä tukevia) materiaalille 
olisi asetettava opettajien ja tutkijoiden kokemana. Lisäksi olisi tutkittava, miten materi-
aali yhdistyy kulttuuriseen kontekstuaalisuuteen opettajan tai oppilaan kokemana, ja 
kuinka tämä kokemus heijastuu esimerkiksi oppilaan toiminnallisuuteen. 

Opetussuunnitelman kehittäminen on opetuksen kehittämisen keskeinen haaste. Kieli-
kylpyopetuksessa erityisen merkittäväksi näkisin, kulttuuripedagogiseen ideaan viitaten, 
relevanttien tieto- ja toimintakokonaisuuksien muodostamisen. Kouluvuoden kehrän tuli-
si muodostaa jäntevä kulttuurinen kokonaisuus, jonka kautta lapsen on helppoa jäsentää 
maailmankuvaansa moniulotteisessa yhteiskunnassamme.  

Pienimuotoisempana, esimerkiksi gradutyönä, olisi erityisen tärkeää saada vertailevia 
tuloksia siitä, miten vieraaksi kielikylpylapset kokevat ruotsinkielen, suhteessa lapsiin, 
jotka elävät samalla seudulla mutta eivät ole (olleet) mukana kielikylpyopetuksessa. 
Myös lasten suhdetta muihin kieliin olisi syytä tutkia. (vrt. Laine & Parikka 1994.) 

Opetuksen poliittinen eli yhteiskunnallinen kontekstuaalisuus mahdollistaa kielikylpy-
opetuksen didaktista kuvaa selkeyttävää tutkimusta. Tässä tutkimuksessa myös ensim-
mäistä osaa, erityisesti sen viidettä lukua voidaan luonnehtia teoreettisesti mekanistiseksi. 
Mekanistisuuden välttämiseksi ja yhtenäisen teoreettisen perustan muodostamiseksi näki-
sin jatkossa esimerkiksi J.V. Snellmanin 1800-luvun puolivälissä esittämien ajatusten 
reflektoinnin suhteessa tämän päivän kielipoliittiseen keskusteluun toimivaksi ratkaisuksi 
(vrt. Kemppinen 2001, 291 - 293). 

12.5  Lopuksi 

Äidinkielinen opetus on ilmiönä suhteellisen nuori ja aloitettu tietyn yhteiskunnallisen 
tilan vallitessa. Keskeinen tendenssi äidinkielisen opetuksen tarjonnalle maassamme oli 
pyrkimys mahdollistaa kansanvalistus eli koulutus jokaisen omalla äidinkielellä. (ks. 
Kemppinen 2001.) Tämän päivän yhteiskunta on kuitenkin muuttunut informaatiotekno-
logian ja globalisaation kehittymisen myötä niin, että olisi syytä pohtia vakavasti opetus-
kielen merkitystä koulutuksessa. Kielikylpyä koskevat tutkimukset ovat osoittaneet kiis-
tattomasti, ettei menetelmästä ole ollut haittaa lapsen oppimiselle ja äidinkieliselle kehi-
tykselle. Päinvastoin lasten oppimismotivaatio on korkea, tiedollinen taso hyvä, puhumat-
takaan lasten kielitaidosta verrattuna yksikieliseen opetukseen. J. E. Salomaan (1950, 12 - 
13) sanat kiteyttävät tutkimuksen näkemyksen kulttuuripedagogisen ajattelutavan suh-
teesta opetuksen sisältöproblematiikkaan, mitä koulussa oppilaille tulee opettaa ja miksi: 

”Kansallisuus ja ihmisyys eivät näet ole vastakohtia, vaan toisiinsa liittyviä. ”Pa-
ras isänmaan ystävä on samalla paras maailmankansalainen”, Fichte on sanonut. 
- - että kasvatuksen tehtävänä on kansallisuuden voimistaminen, että sen on am-
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mennettava päämääränsä nimenomaan kansallisesta kulttuurielämästä. - - Kansa-
laisten kasvattamisen täytyy pyrkiä siihen, että kansan tietoisuudessa kansallinen 
ajattelutapa ja kansallistunne tulevat koko kansan yhdistäväksi voimaksi. Kansal-
lisvaltion täytyy muodostua kaikille yhteiseksi asiaksi, korkeaksi ja vielä korkeam-
maksi yhteiseksi arvoksi, jonka edistämistä jokainen kansalainen pitää velvollisuu-
tenaan. Olennaista aidossa kansallismielisessä on palava isänmaanrakkaus, kiin-
tymys kotimaahan ja kansan kokonaisuuteen, rakkaus oman kansan tapoihin ja kie-
leen.”  

Samalla Salomaa (emt) kuitenkin muistuttaa ihmisiä välttämään toisten halveksuntaa ja 
aliarvioimista, sillä erityisesti nöyryys sekä muitten kunnioittaminen ovat arvoja, joihin 
meidän toimissamme tulisi identiteettiämme etsiessä pyrkiä.  

Salomaan (emt.) kansallisuusnäkemys koskettaa kuitenkin suomalaisuutta yleisellä, 
kansallisella tasolla. Tällaisenaan ajatus ei sovellu tämän päivän yhteiskunnalliseen ti-
laan. Kuten tämän tutkimuksen viidennessä luvussa on osoitettu, ovat lokaaliset struktuu-
rit joutuneet vaikeaan asemaan globalisaation ja arvomaaliman moninaistumisen myötä. 
Tässä tutkimuksessa keskeinen kulttuurinen ajatus on, että kansallisuus eli tässä suoma-
laisuus, koostuu lokaalisista elementeistä, joiden kunnioittaminen opetuksessa, paikalli-
sella tasolla, on koulujen keskeinen sisältöjä ohjaava faktori. Vain ymmärtämällä lokaa-
listen osien merkitys kokonaisuudelle, suomalaisuudelle, voidaan tukea kansallista kehi-
tystä yhdentyvässä Euroopassa. Absurdit asetelmat suomalaisuus vastaan suomenruotsa-
laisuus eivät ole enää tämän päivän globaalissa todellisuudessa kansallisuutta kehittäviä.  

Viime vuosikymmeninä tapahtunut raju kansainvälistymisen kasvu (Euroopan talous- 
ja työvoimapoliittinen yhdentyminen) on johtanut tilanteeseen, jossa suomalaisuutta ja 
sen säilymistä ei voida pitää itsestäänselvyytenä. Vaaditaan tietoista ponnistelua sen yllä-
pitämiseen. Suomalaisuuden kehittämiseen ja säilyttämiseen eurooppalaistuvassa ja glo-
balisoituvassa maassamme ruotsin kielen kielikylpyopetuksen järjestämisellä on keskei-
nen kansallista kulttuuria ylläpitävä ja edistävä merkitys. Mikään muu kuin kansallinen 
vähemmistökieli ei tätä tehtävää pysty osaltaan toteuttamaan. Muun eurooppalaisen kie-
len tai maailmankielen valinta opetuksen kieleksi on tehokas keino oman kansallisen 
kulttuuriperimän hävittämisessä. Tähän ajatusmalliin sorrumme helposti yksilöllisyyttä ja 
talouden tehokkuutta korostavassa yhteiskunnassamme, ajattelematta ajattelutavan kult-
tuurisia tulevaisuuden vaikutuksia. 

Ruotsin kielen kielikylpyopetus on kuitenkin tunteita herättävä poliittinen ja pedago-
ginen kysymys. On liian helppoa käpertyä itseensä silmiä avaamatta, kokea itselle ulko-
puolinen ja vaikea asia uhkaksi, ja puolustaa oman olemassaolonsa ”oikeuksia” toisia 
alistamalla. Niin kuin yksilöitten myös kansakuntien tai kulttuurien kohdalla yksikään ei 
ole toistaan parempi. Erilaisuudet muodostavat harmonisen kokonaisuuden.  

Tutkimus on hyvä päättää Sakari (Zacharias) Topeliuksen Maamme kirjassa (sivu 13) 
esittämään näkemykseen maasta ja kansasta: 

”Nyt sen ymmärrän.  

Tämä on minun isänmaani. Jos nimitän sitä suomen kielellä Suomenmaaksi tai 
ruotsalaisella nimellä Finland, se on kuitenkin aina sama maa. Kaikki sen pojat ja 
tyttäret ovat samaa kansaa, puhukoot he mitä kieltä hyvänsä. Jumala on pitänyt 
heitä yhdessä samassa kotimaassa monta sataa vuottaa, samojen lakien ja hallin-
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non alla. Mitä hyvää tai pahaa on tapahtunut toiselle, sen on kokenut toinenkin. He 
ovat kasvaneet, eläneet ja kuolleet toinen toisensa vieressä saman Pohjolan tuntu-
reilla, saman taivaan alla, tehdessään samaa ankaraa työtä henkensä elatukseksi. 
Heillä on sama kristinusko, sama opetus, samat oikeudet, samat velvollisuudet, sa-
ma hyöty, sama vahinko, sama vapaus, sama rakkaus ja sama toivo. He ovat 
maanmiehiä, veljiä ja sisaria kaikiksi ajoiksi. Heillä ei ole kahta, vaan yksi isän-
maa. He eivät myöskään ole kaksi kansaa, vaan yksi kansa. Jumala suokoon meille 
kaikille sovinnollisen sydämen! Minkä Jumala on yhdistänyt, sitä ei pidä ihmisen 
erottaman.” 



Nootit lukuihin 1–12 

1 Johdanto 

1. McGillin yliopiston kielikylpytutkijat hakivat lähtökohtia kielikylpyopetuksen suun-
nittelulle ja toteutukselle ajan psykolingvistiikan, neuropsykologian sekä sosiaalipsy-
kologian teorioista ja tutkimustuloksista (Genesee 1987, 13). Lambertin ja Tuckerin 
(1978, 6) mielestä hankkeeseen mukaan lähteneiden tutkijoiden suurimpana huolena 
oli, kuinka tällainen opetusmenetelmä vaikuttaisi lasten kognitiiviseen kehitykseen ja 
eri oppiaineiden sisältöjen omaksumiseen, sillä aihetta koskevat tutkimustulokset eivät 
olleet rohkaisevia. Aiempien tutkimusten huolellisen arvioinnin jälkeen tutkijat tulivat 
siihen tulokseen, että jos opetusta antaa opetuskieleltään syntyperäinen henkilö ja lap-
sille annettava opetus perustuu luonnolliseen vuorovaikutukseen opettajan kanssa, 
saadaan taustalla häilyneet uhkakuvat eliminoitua. Tutkijat tukeutuivat ranskalaisen 
kielikylvyn alkaessa myös venäläisen psykologin Lev S. Vygotskyn teoriaan käsiteky-
vyn siirtymisen kehittymisestä vieraasta kielestä lapsen äidinkieleen. (Lambert & 
Tucker 1978, 7, 209 - 210.)246 Vygotsky (1977) näki kielen ja ajattelun tutkimisen 
avaimena inhimillisen tajunnan ymmärtämiselle. Hänen mukaansa puheen alkuperä oli 
sosiaalinen. Toisin sanoen kieli opitaan merkityksellisten sosiaalisten kontaktien kaut-
ta. Vygotsky (emt.) muodosti oman käsityksensä kielen ja ajattelun suhteesta arvioi-
malla kriittisesti ja testaamalla empiirisesti Piagetin, Sternin, Achin, Rimatin ym. aika-
laistensa tieteilijöiden aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia ja teorioita. Tämän pohjalta 
muodostui ns. sosiokulttuurinen teoria, jossa korostetaan oppimisen kulttuurisidonnai-
suutta ja sosiaalista olemusta. Veresov (1998b) puhuisi Vygotskin ajattelun kohdalla 
sosiokulttuurisen teorian sijaan kuitenkin korkeampien psykologisten toimintojen ke-
hittymisen kulttuurihistoriallisesta teoriasta, jossa merkittäväksi tekijäksi lapsen pu-
heen ja ajattelun kehittymisessä muodostuu kulttuurinen aspekti. 

2. Mård (1995, 142) katsookin ruotsinkielen kielikylpyopetuksen toimintamuotojen ke-
hittyneen nykyisen kaltaisiksi, kun suomalaiset kielitieteilijät opastivat opettajia kieli-
kylvyn teoreettiseen sisältöön aihetta käsittelevän kanadalaisen didaktisen tietämyksen 

                                                           
246 Tässä tutkimuksessa pohditaan kielikylvyn käytännön menetelmiä (miten-kysymykset) ja niiden tarkoituk-
senmukaisuutta muun muassa Vygotskyn kielen ja ajattelun suhdetta käsittelevien teorioiden valossa. 
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pohjalta. Tutkijat ja opettajat pyrkivät näin muodostamaan sekä ranskan että katalaanin 
kielen kielikylpyopetuksen mallien pohjalta käytäntöjä suomalaisen opetussuunnitel-
man tarjoamiin puitteisiin. Tällöin toiminnassa korostuivat sen konkreettisuus ja elä-
vyys suhteessa opetettavaan asiaan. (emt.) 

3. Etenkin jälkimäisen periaatteen kannalta on syytä huomioida, että Cummins (1995) 
pitää kanadalaisten kielikylpyluokkien toimintoja yleensä opettajajohtoisina, jolloin 
oppilaan oma kielellinen tuotos ja kommunikointimahdollisuus jäävät vähäisiksi. Lau-
renin (1991, 21 - 22) luokittelu, jossa hän asettaa kanadalaisen kielikylvyn menetelmät 
akselille oppilaskeskeisyys – sisältökeskeisyys, on näin ollen ristiriidassa Cumminsin 
(emt.) toteamuksen kanssa kanadalaisen kielikylvyn luonteesta. Toisaalta Lauren 
(1991) perustaa jaottelunsa yhden ”pedagogisesti edistyksellisen” koulun varaan, mikä 
selviää edellä (Lauren 1996) esitetystä lainauksesta. 

4. Tutkimus on pitkälle subjektiivinen näkemys kasvatuksen ja opetuksen olemuksesta 
sekä merkityksestä ihmiselämälle. Esimerkiksi J. V. Snellman arvosti kasvatusfiloso-
fiassaan käytäntöä teorian sijaan. Hän katsoi, että kasvatuksen teoriat ovat vain yksi-
löllisiä näkemyksiä asioiden olemuksesta. (ks. Salomaa 1948, 340.) 

5. Tutkimuksessa käytetään konstruktivismin käsitettä suhteellistavana, eli käsiteltävät 
asiat voidaan sijoittaa halutessa ”oikeisiin” konteksteihinsa (vrt. Suortti & Heikkinen 
2002, 25). Lukijan on myös huomioitava, että esitettävät asiat ovat vain ideoita, eikä 
niitä tule ottaa tai käsittää normatiivisina ohjeistuksina. Esimerkiksi Perttula (1999, 15 
- 20) esittää opettajuutta käsittelevässä näkemyksessään, että opettajan olisi uskalletta-
va luottaa omaan kokemukseensa, mitä puolestaan voidaan pitää ajattelun kehittymi-
sen sekä teoreettisen ajattelutavan lähtökohtana. Kokemuksensa perustalle opettaja 
pystyy luomaan oman henkilökohtaisen näkemyksen oppimisesta sekä kasvusta – 
opettajuudestaan. Ulkoapäin annetut ohjeet tai oppimiskäsitysten muotivirtaukset eivät 
pysty tätä sellaisenaan tarjoamaan. On lähestulkoon naiivia uskomista, tai opettajan 
osaamisen aliarvioimista, kun esimerkiksi opetussuunnitelmissa painotetaan koulun 
konstruktivistista luonnetta erilaisin hyvään ihmisyyteen pyrkivien ohjeistusten avulla. 
Jos opettaja toimii näiden ulkoisten hallinnollisten ohjeistusten sätkynukkena, ei hän 
tee työtään oman itsenään. Työ ei ole opettajalle selkeää, mikä puolestaan johtaa Pert-
tulaan (emt.) viitaten helposti työuupumukseen. Piileekö tässä hallinnollisuudessa sekä 
ohjeistusten ulkoisuudessa yksi syy siihen, miksi opettajat eivät useinkaan arvosta 
opetussuunnitelmaa oman työn rakentavana elementtinä (vrt. luku 8.1 tässä tutkimuk-
sessa)? ”Tiedosta itsesi” on vanha kehotus, mutta ihmissuhdetyötä tekevälle aina ajan-
kohtainen joskin vaativa ongelma (Wilenius 1978, 7). 

6. Painotan näkemyksessäni ihmisen psyykkisyyden eli henkisen kasvun tukemista. Ajat-
telumallin peruslähtökohta on oletus ihmisen toimintakyvykkyydestä (painottuen eri-
tyisesti ajattelun kykyyn), jonka vahvuus määrittyy pitkälle ihmisen psyykeen vah-
vuuden perusteella. Meillä on esimerkkejä ihmisistä, jotka fyysistä rajoitteista huoli-
matta kykenevät suuriinkin henkisiin ponnistuksiin ja suorituksiin. Puolestaan ihmi-
nen, jonka psyyke ei kohtaa todellisuutta on invalidi normaalille elämäntoiminnalle. 
Ihmisillä on luontainen tarve hakea onnellisuuden tunnetta (halu omistaa, kokea, saa-
da, tuntea konkreettisesti). Länsimaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa ihmisellä on ra-
joittunut kyky elää ahdistuksen, yksinäisyyden ja oman riittämättömyyden tunteen pa-
rissa. Ahdistusta pyritään pakenemaan materiaan (omistamiseen, saamiseen) tai ext-
reme -kokemusten hankintaan. Haluamme kokea olevamme onnellisia. Ihmisen fyysi-
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nen ulottuvuus asettaa kuitenkin rajoituksensa näiden onnellisuus- tai endorfiinipiikki-
en määrälle. Kun hormonituotanto kohtaa rajoitteensa, eikä ihminen pysty enää näin 
ollen ammentamaan konkreettisesta onnellisuuttaan, on edessä ahdistus, jota olemme 
jatkuvasti paenneet. Jos ihmisellä ei ole kykyä käsitellä tätä tunnetta, on seurauksena 
psyykkinen romahtaminen. Toisaalta ongelma voi johtua myös muusta tavoittelun 
kautta muodostuvasta riittämättömyydentunteesta, johtaen aluksi itseensä käpertymi-
seen ja sitä kautta kasvun näkökulmasta rajoittuneeseen toimintaan (kateuteen, katke-
ruuteen jne.) (vrt. Skinnari 2003). 

2 Tutkimuksen keskeisten käsitteiden, rakenteen sekä metodologisten lähtökohtien 
tarkastelua 

2.1 Kieli ihmiselämän jäsentäjänä 

1. Savolaisen (1998) tutkimustulokset äidinkielen oppikirjojen tekstien välittämästä kie-
len ja todellisuuden kuvasta tukevat väitettä. Savolainen (1998 71 - 73) toteaa oppikir-
joissa oletettavan piiloisesti opettajalla ja oppilaalla olevan yhteisen tietoisuuden, jossa 
kieli otetaan itsestään selvänä ja annettuna. Toisaalta opettaja nähdään oppikirjoissa 
kävelevänä tietovarantona ja tiedon eksplisiittisenä jakajana ja oppilas tiedon passiivi-
sena vastaanottajana, joka motivoidaan tiedon ja kielen käsittelyyn erilaisin oheista-
rinoin ja aiempia tietoja herätellen (Savolainen 1998, 76 ja 81 - 93). Toisin sanoen op-
pikirjojen tekijät ovat unohtaneet kirjoitetun kielen filosofisen ulottuvuuden. Kieli ei 
aktivoi lapsia vuoropuheluun itsensä tai toisten kanssa suhteessa kieleen ja tietoon ja 
sitä kautta tarjoa virikkeitä oman ajattelun ja käsityksen muodostumiselle. Myös Mik-
kilä-Erdmannin, Olkinuoran ja Mattilan (1999) perusopetuksen vuosiluokkien 3. - 9. 
maantiedon, biologian sekä historian kirjoja käsittelevä tutkimusprojekti osoitti oppi-
kirjatekstien heikkouden oppilaiden ajatteluprosessien kehittäjänä. Tekstit olivat spesi-
fiä ja integroitumatonta irrallista kuvailevaa faktatietoa, jonka avulla on vaikeaa muo-
dostaa minkäänlaista tiedollista loogista kokonaisuutta käsitteiden tasolla. (emt.) Viirin 
(2003) vuorovesi-ilmiön ymmärtämisen välittymisen problematiikkaa oppikirjasta 
opettajalle ja oppilaalle käsittelevä tutkimus osoitti puolestaan kirjatiedon vain tuke-
van oppilaiden vallitsevia virheellisiä käsityksiä. Tekstit eivät myöskään tue oppilasta 
tai opettajaa rakentamaan opiskeltavasta aiheesta mielekästä asiakokonaisuutta. Lisäk-
si sanojen taustalla olevia vaihtelevia yksilöllisiä merkityksiä ei kontrolloida kirjoissa 
mitenkään. (emt.) 

2. Kieli osana ihmisyyttä herättää kuitenkin ontologisen ongelman. Määrääkö kieli ihmi-
senä olemisen? Eikö ihmisen näköinen olento, jolla ei kuitenkaan ole kieltä välinee-
nään, merkitysten tuottajana sekä tuotteena, olekaan ihminen? Toisaalta Lehtonen 
(emt. 30) näkee inhimillisen todellisuuden rakentuvan myös ei-kielellisistä aineksista. 
Nämä voivat jäädä ymmärryksemme, kielen sekä merkitysten ulkopuolelle mutta ne 
vaikuttavat silti elämäämme. Hän tarkoittaa tällä esimerkiksi järvien olemassaoloa tai 
sydämen toimintaa rinnassamme, jotka ovat olemassa tietoisuudestamme ja kielestä 
huolimatta. Merkityksen ihmiselle ne saavat vasta vain kielessä. 

3.  Savolainen (1998, 73) näkee kielitietoisuuden metakielellisenä ongelmana äidinkielen 
opetuksessa silloin, kun kielen oletetaan olevan sekä opetuksen väline että kohde. On-
gelma ilmenee erityisesti opettajien käyttämässä kielessä, jossa suomen kielen kie-
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liopin termejä ei tunnisteta termeiksi. Näin ongelma koskettaa myös oppilaita. Savo-
laisen (emt.) mukaan on oltava äärimmäisen tarkka termien suhteen, jossa kyse on kä-
sitteistä ja niitä kuvaavista termeistä, ei epäselvästä kerronnasta. 

4. Ideat muodostavat sisällön ajattelullemme. Locke kutsui ideaksi mitä tahansa tajunnan 
havaitsemaa ajattelun tai ymmärryksen kohdetta, jonka objektin tai olion ominaisuus 
(väri, muoto, koko, pinta) meissä herättää. Ideat ovat myös muodostuneita käsitteitä tai 
tapoja käsittää. Locken keskeisessä tieto-opillisessa väitteessä todennetaan kokemuk-
sen merkitys ideoiden käsittämisen perustana. Tapa, jolla koemme maailman, määrit-
tää tavan, jolla käsitämme maailmamme. Käsitys ympäristöstämme muodostuu koke-
muksen kautta, ei sisäsyntyisenä kykynä. Tämä aristotelisesta ja kartesioilaisesta filo-
sofiasta eroava näkemys sisälsi ajatuksen reflektiosta eli sisäisen havainnon olemassa-
olosta. Sisäinen havainto on osa kokemustamme, joka osaltaan muovaa mielessämme 
muodostuvien ideoiden olemusta. Erilaiset aistimukset synnyttävät erilaisia ideoita, 
joista tajuntamme muovaa halumme ja kokemuksemme mukaan käsitettäviä kokonai-
suuksia. (Ayers 1997, 11 - 20.)247 

Locke erottaa olioista myös niiden primäärit eli alkuperäiset ja sekundääriset omi-
naisuudet. Objektin primäärit ominaisuudet (kiinteys, ulottuvuus, muoto ja liikkuvuus) 
ovat ominaisuuksia, jotka ovat olemassa aina ja kaikilla olioilla havaittavissa. Sekun-
dääriset ominaisuudet ovat kappaleissa olevia kykyjä herättää ihmisessä erilaisia ais-
timuksia primäärien ominaisuuksien avulla (värit, maut jne.). Loce erottaa vielä kol-
mannen tyypin, jota hän kutsuu vain ominaisuudeksi. Se on olion kyky herättää ihmi-
sessä jokin uusi kokemus, joka perustuu olion primääreihin ominaisuuksiin. (emt. 20 - 
21.) 

5. Objektin kyvyn käsitettä voidaan verrata myös Siljanderin ja Karjalaisen (1991) esit-
tämään merkityksen käsitteeseen kasvatuksen ilmiöiden tutkimuksessa. He (emt.) poh-
tivat subjektiivisen ja intersubjektiivisen eli yksilön oman käsityksen ja inhimillisen 
tietoisuuden objetivoituneisiin muotoihin eli todelliseen maailmaan liittyvää proble-
matiikkaa Wilhelm Diltheyn ajatusten valossa. Näin voimme ajatella subjektiivisen 
todellisuuden ymmärtämisen ja mieltämisen perustuvan kokemukseemme, mutta em-
me mielestäni pysty koskaan ymmärtämään objektiivisesti intersubjektiivisen olemas-
saoloa. 

6. Objekti on ensinnäkin muuttuva ja toiseksi sillä on kyky antaa aistimuksia (sekundää-
risistä ominaisuuksista). Oleelliseksi muodostuu tällöin se, mitä aistimuksia objekti 
kokijassaan herättää. Voimme olettaa mielessämme, että havaitsemamme kappale on 
neliön muotoinen ”neliö” tai punaisen värinen; ”se on punainen”. Voimme olla tästä 
varmoja mutta emme ehdottoman varmoja, sillä emme voi olla ehdottoman varmoja 
siitä, että se on objektin (kuin myös maailman) perusolemus. Kyse on yksilön koke-
masta ja näkemästä. Kauneus, hyvät tuoksut, kokemus lämpimästä tai kylmästä ilmas-
ta ovat vain henkilökohtaisia kokemuksiamme ja perustuvat pitkälle elinympäristös-
tämme (joka sisältää myös muut ihmiset) välittyneeseen kokemukseen. Toiseksi sanat 
”punainen” tai ”neliö” kielenä perustuvat vain kulttuuriseen sopimukseen. Ajatus si-

                                                           
247 Tämä filosofinen peruskysymys johtaa pitkälle vietynä esimerkiksi arvoproblemaattiseen ongelmaan moraa-
lisesti oikean olemassaolosta ihmisessä, mutta tässä yhteydessä muodostetaan vain yksi käsitys kielen olemuk-
sesta ihmisen elämässä.  
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sältää kielen pragmaattisen merkityksen (vrt. Dewey 1916; luku 9.4 tässä tutkimukses-
sa). Locke toteaa:  

”- - havaintomme hetkellä on olemassa jotain meistä riippumatonta, joka saa ai-
kaan meissä tietyn idean, vaikkakaan emme ehkä tiedä emmekä pohdi sitä, kuinka 
tämä tapahtuu. Sen enempää aistimusten kuin niiden kautta vastaanotettujen 
ideoidenkaan varmuus ei nimittäin vähene siitä, ettemme tunne niiden syntytapaa. - 
- kyseinen ominaisuus tai aksidenssi (siis se, jonka esiintyminen silmieni edessä 
synnyttää tuon kyseisen idean) on todella olemassa minusta riippumatta. Paras to-
distus, joka minulla mitenkään voi olla tästä asiasta ja johon aistini voivat yltää, on 
silmieni tarjoama todistus. Ne ovat paras ja ainoa tuomari tässä asiassa. - - Se että 
me aistiemme välityksellä havaitsemme, että ulkopuolellamme on olemassa olioita, 
ansaitsee tulla kutsutuksi tiedoksi.” (Ayers 1997, 23.) 

7. Vygotsky (1977, 153) toteaa, että alussa oli teko. Teko edeltää siis ajattelua symboli-
soivaa sanaa. Näin Vygotsky pitää sanaa teon huipentumana. Locken näkemystä tar-
kasteltaessa Vygotskyn esittämä ajatus, joka konkretisoituu esimerkiksi kielikylpyope-
tuksen toiminnallisessa luonteessa, jättää huomioimatta kuitenkin yksilön intentionaa-
lisena olentona. Kyse on perustaltaan siitä, minkä aikeen objekti havaitsijassaan herät-
tää. Aie on sytyke sitä seuraavalle teolle, joka konkretisoituu toimintana ja kielen eri 
ilmentyminä (puheena, tekstinä, ajatteluna). (vrt. Ayers 1997, 22 - 25.) Tämä intentio-
naalisuuden tai aikomuksen olemuksen tiedostaminen osana kieltä ja toimintaa on yksi 
keskeinen tekijä, kun puhumme oppimisesta (vrt. Suortti 1994, 20 - 21). 

8. Kun tarkastelemme tutkimuksen kulttuuripedagogista ideaa kielen olemuksellisuuteen 
perustuvaa viitekehystä vasten, muodostuu lapsen kielellisen tietoisuuden kehittymi-
sen tukemisesta yksi kulttuuripedagogisen ajattelun perusperiaatteista. Kielellisen tie-
toisuuden kehittämisellä en niinkään viittaa yksittäisiin didaktisiin keinoihin (riimitys. 
lorut ja leikit), joilla pyritään tietoisesti aktivoimaan lapsen kielellistä toimintaa (kuten 
Kyröläinen 1999), vaan kyse on perustavammasta opettajan tietoisuudesta ja ajattelun 
perusolemuksesta. Tämän kielellisen problematiikan tiedostava opettaja ei ensinnä-
kään pidä kieltä annettuna. Toiseksi kysymys on pitkälle myös tiedonkäsityksen prob-
lematiikkaan perustuva opetussuunnitelmallinen kysymys. Toisin sanoen kielellisesti 
tietoinen opettaja ymmärtää myös opetuksen sisällön merkityksen ja mahdollisuuden 
lapsen kulttuurisen kasvun tukemisessa. (vrt. luku seitsemän tässä tutkimuksessa.) 

2.2 Vieraan kielen oppiminen ja opetus 

9. Äidinkielestä ja äidinkielisestä opetuksesta puhuttaessa on huomioitava se, että globa-
lisoituvassa yhteiskunnassa käsitteen merkitys on alkanut hämärtyä. Voidaankin kysyä, 
mikä on lapsen äidinkieli esimerkiksi tapauksessa, jossa lapsen molemmat vanhemmat 
ovat kaksikielisiä mutta omaavat kaksi toisistaan poikkeavaa kieltä ja kulttuuritaustaa. 
Äidinkielen merkitys siinä kansallisessa ajattelussa, johon olemme tottuneet parin 
viimeisen vuosisadan kansallisessa kehityksessä, on alkanut saamaan uuden totutusta 
poikkeavan muodon.  

10. Toisen ja vieraan kielen välistä problematiikkaa voidaan tarkastella myös opetuksen ja 
oppimisen muodollisuuteen tai epämuodollisuuteen viitaten. Tällöin kyse on siitä, että 
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toisen kielen käyttö opetuksessa on ajallisesti ja tilanteellisesti runsaampaa kuin vie-
raan kielen opetuksessa. Lisäksi näkökulma voi kytkeytyä ympäristön ja kielen väli-
seen maantieteelliseen suhteen tai kielen sosiolingvistisen aseman tarkasteluun, jolloin 
keskitytään kielen käyttöasteen ja käyttöfunktion sekä asenteiden ja oppimismotivaa-
tion tutkimiseen. Yksilöt tai yhteisöt kokevat toisen kielen jostain edellä mainitusta 
syystä itselleen läheisemmäksi kieleksi kuin vieraan kielen. (Jaakkola 1993, 58 - 61.)  

11. Viitaten ihmiskäsityksen merkitykseen opettajan ajattelua ja toimintaa ohjaavana fak-
torina, lisäisin Butzkammin esittämään listaan vielä essentialistien ryhmän (ks. luku 6 
tässä tutkimuksessa). Essentialistit omaavat tietyn, varman opetuksen ihanteen. Kie-
liopilla ja sanastoharjoituksella on keskeinen osa opetuksessa. Opettaja pitää kielten 
opetuksessa tiettyjen sisältöjen ja toimintojen opettamista oleellisina pääsynä onnistu-
neeseen oppimistulokseen. Toisaalta tässä yhteydessä on muistettava kielten opetuksen 
vähäisen tuntijaon osuus suhteessa kielen oppimiselle asetettuihin laajoihin tavoittei-
siin.  

12. Butzkamm (1989, 155 - 156) toteaa transferoitumisongelmaan liittyen, että opetukses-
sa tulisi painottaa kielen viestintäkäytäntöjä sekä sisältöpainotteista viestintää. Hänen 
mukaansa nyrkkisäännöin tapahtuva tiedostaminen edesauttaa spontaania kielenkäyt-
töä. Kielenkäytölle annettu aika ja määrä ovat oppimisessa avainasemassa. Butzkamm 
suosittelee minimalistiseen tapaan luottamaan mahdollisimman pitkälle myötäsyntyi-
seen kielitajuun, joka kehittyy vain toimimalla kielen kanssa, ja jättämään selittämisen 
vähemmälle huomiolle. (emt.) Toisen kielen omaksuminen on samanlainen prosessi 
kuin äidinkielen omaksuminen, jos yksilö pääsee täysivaltaisena yhteisön jäsenenä 
osalliseksi merkitykselliseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen toisten kanssa. Käytän-
teet määräävät kehittyvän kielen laadun. (Sajavaara 1999, 74.)  

13. Jäppisen (2002) tutkimuksen tulokset eivät ole riittäviä osoittamaan toisella kielellä 
tapahtuvan opetuksen laatua. Koska tutkimus edustaa ns. produktiorientoitunutta 
strukturoitua koe-kontrolli -asetelmaa, jättää se suuren osan opetus-oppimis-
prosessista pimentoon. Tutkimusotannassa olevissa vieraskielisissä opetusryhmissä 
käytetään hyvin usein pääsykokeita lasten sisäänotossa. Poikkeuksen tässä tekevät kie-
likylpyryhmät. Järjestelmä karsii oppimisvaikeuksista kärsivät lapset pois ryhmistä, 
mikä vääristää oleellisesti tutkimuksen tuloksia. Matemaattista ymmärrystä tutkivan 
osion luotettavuus on myös kyseenalainen. Missä määrin kielenoppiminen voidaan 
rinnastaa matemaattiseen kyvykkyyteen (ks. myös Genesee 1987, 32)? Jäppisen (emt. 
62 - 63) tutkimuksessa ensimmäisen ikäryhmän (1. luokka) matematiikan tehtävät oli-
vat liian universaaleja, eli sellaisia joissa testattiin puuttuvan luvun ratkaisukykyä 
(missing-addend problem) ”6+___=12, 12=___+4”. Kaiken kaikkiaan Jäppisen tutki-
muksen produktiorientoituneesta luonteesta johtuen testit mittaavat enemmän lapsen 
yleistä kognitiivista kehitystasoa kuin vieraan kielen hallintaa ja ymmärrystä. 

14. Kemppinen (2001) kuvaa Yrjö Sakari Yrjö-Koskisen kasvatus- ja koulutuspoliittista 
ajattelua käsittelevässä väitöskirjassaan maamme nykyisen koulutusjärjestelmän ope-
tuskielellisen rakenteen syntymekanismeja. Kansanopetuksen järjestämistä käsittele-
vissä keskusteluissa, 1800-luvun alkupuolella sekä puolivälissä, puhuttiin yleisesti 
myös kaksikielisen yhteiskoulun perustamisesta. Tämä, esimerkiksi jumaluusopin apu-
laisen J. Bonsdorffin ehdotus, jota myös J. V. Snellman omassa sivistysnäkemykses-
sään myöhemmin edusti (Kemppinen 2001, 291 - 295), jäi kansallisen identiteetin 
määrittelypyrkimysten yhteydessä virinneen koulutuksen tasa-arvokeskustelun jalkoi-
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hin. Identiteetin määrittelyyn suuntautuvassa diskurssissa kielestä muodostui säätyra-
jojen lisäksi yksi keskeisistä koulutuksen linjoja ohjaavista elementeistä. Yrjö-
Koskisen mielestä kielellisesti tasa-arvoisen koulun avulla rahvas saatiin sivistymään 
ja sivistyneistö kansallistumaan. Silloinen kieleen ja säätyjakoon perustuva yhteiskun-
nallinen organisoituminen ei mahdollistanut lahjakkaiden suomenkielisten kansalais-
ten pääsyä yhteiskunnan rakennetta ja tulevaisuutta määritteleviin elimiin koulutusjär-
jestelmässä. (emt. 100 - 122.) Maassamme 1800-luvulla toteutetut ensimmäiset kaksi-
kieliset opetusyritykset eivät olleet kuitenkaan toimivia. Ongelma kulminoitui opetta-
ja- ja oppimateriaaliresurssien heikkouteen. Opettajat, jotka toteuttivat kaksikielistä 
opetusta, kokivat työn raskaaksi, jossa onnistuminen edellytti opettajalta ”omasta mu-
kavuudestaan tinkimistä”. Pedagogisesti heikko toiminta johti siihen, että sisällöllisesti 
”opetuksesta tuli hengetöntä kieliharjoitusta”, jossa tehtävien parissa työskenneltiin 
niistä mitään ymmärtämättä. Tämä johti vahvoihin, jopa ajoittain yhä tänä päivänä 
elinvoimaisiin käsityksiin kaksikielisen opetuksen turmiollisuudesta. (Kemppinen 
2001, 293 - 296.)  

15. Tässä on kuitenkin huomioitava, etteivät esimerkiksi suomenkielen parempaa asemaa 
koulujärjestelmässä ajaneen Yrjö-Koskisen näkemykset pyrkineet säätyjaon rikkomi-
seen, vaan hänen näkemystensä taustalla vaikuttivat ihmisen olemuksellisuutta painot-
tavat argumentit. Toisin sanoen kenenkään ei tullut pyrkiä korkeammalle kuin Jumalan 
antamat voimat olivat itse kullekin antaneet. Jokaisella oli yhteiskunnassa oma ole-
muksellisuuden mukainen paikkansa. Mikäli tätä tekijää kansansivistyksen laajentami-
sessa ei huomioitu, oli tuloksena vain pikkuherrojen (suottaherrat) sekalainen seura, 
joiden kyky todelliseen työhön oli rajoittunut ja joiden omaksutun sivistyksen tasoa 
voitiin pitää kyseenalaisena. (Kemppinen 2001, 122 - 162.) 

16. Voimme olettaa lasten aloittavan koulutiensä nykyään kielellisesti epätasa-arvoisista 
lähtökohdista, kun kyse on lapsen äidinkielestä opetuksen pääasiallisena kielenä. Ar-
gumentin taustalle voidaan asettaa, tosin soveltaen, esimerkiksi Kuusisen (1986) kou-
lumenestyksen sekä oppilaan sosiaalisen taustan yhteyttä kuvaavat tutkimustulokset. 
Kodin ja koulun kulttuurinen sekä kielellinen kohtaamishorisontti asettavat tietyn-
tyyppisen taustan omaavat lapset äidinkielisessä opetuksessa selkeään etulyöntiase-
maan jo koulun aloitusvaiheesta alkaen. Tämän epäkohdan voidaan olettaa olevan vä-
häisempi pedagogisesti oikein järjestetyssä vieraskielisessä opetuksessa. 

17. Yhdysvalloissa eri osavaltioiden koulutuksessa on keskitytty joko kielikylpytyyppi-
seen koulutukseen tai maahanmuuttajien kaksikieliseen kouluttamiseen. Maahanmuut-
tajien koulutusta on verrattu hukuttamiseen, jossa lapsen äidinkieltä ja kulttuuritaustaa 
ei kunnioiteta. Äidinkielinen opetus on vain välivaihe ennen englannin kielen oppimis-
ta (transitional bilingulaism). Yhdysvaltalainen kielikylpyopetus seurasi ranskankieli-
sen kielikyvyn aloittamista. Opetuksen lähtökodat eivät perustu kaksikielisyyden po-
liittiseen ja sosiaaliseen problematiikkaan, vaan opetuksen tarjonnan perustana on ol-
lut monipuolistaa koulujärjestelmän opetustarjontaa, tasapainottaa kielellistä ja kult-
tuurista ilmapiiriä sekä tarjota mahdollisuus kaksikielisyyteen englantia puhumatto-
mille ihmisille. (Genesee 1987, 2 ja 116 - 149; Beardsmore 1993, 1.) 

18. Maassa, jossa kielikylvyssä käytettävä kieli on osa kansallista kulttuuria, ei kulttuuri-
suuden välittäminen ole samanlainen ongelma kuin esimerkiksi jonkin toisen kielen 
käyttö opetuksen kielenä saattaisi olla. Luvun viisi perusteella voidaan päätellä että, 
kansallisuuden ja kansallisen kulttuurin määrittely on kielikylpyopetuksen kannalta 
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merkittävää vastoin Peapodyn (1985) esittämää kansallisen kulttuurin kritiikkiä. Suo-
menruotsalaisuus ja ruotsinkieli ovat niin vahva osa suomalaisuutta ja yhteiskuntaam-
me, että sen käyttö opetuksen kielenä on luonnollisin tapa vieraskieliseen opetukseen. 
Luonnollisinta kielikylpyopetus on kaupungeissa, joissa ruotsinkieli on arkipäivää, 
mutta opetuksen järjestäminen ei ole muuallakaan ongelmallista ruotsin kielen histori-
allisen ja tunnustetun aseman vuoksi. Kielikylpyopetuksen kulttuurisidonnaisuudessa 
on oleellista, että toiminta kytketään osaksi koulun arkipäivää ja arkiympäristöä ja lap-
selle annetaan samalla mahdollisuus oman kulttuurisuutensa tiedostamiseen.  

19. Skutnabb-Kangas (1988, 59 - 60) esittää kaksikielisyystutkimusten osoittaneen kaksi-
kielisten ihmisten menestyneen paremmin tutkimuksissa, joissa mitattiin metalingvis-
tistä tietoutta, kielen rakenneanalyysiä, herkkyyttä kielellisille viesteille, divergenttiä 
ajattelua tai yleistä älykkyyttä. Myös kielikylpyoppilaiden kielellistä taitoa käsitelleet 
tutkimukset ovat osoittaneet positiivisia tuloksia niin äidinkielen kuin toisen kielen 
kehityksessä (ks. esimerkiksi Sarmavuori & Sandström 1998; Elomaa 2000; Laurén, 
U. 2003; ks. myös Siguán & Mackey 1987, 88 - 94). Kognitiivinen problematiikka ei 
ole kuitenkaan oleellista. Sen mittaaminen sekä todentaminen ovat hankalaa jo tutkit-
tavien kohteiden yksilöllisyydestä johtuen sekä esimerkiksi opetuksen taustalla vaikut-
tavan tiedon- ja toiminnankäsitysten vuoksi. Koulumaailmassa on keskityttävä lasten 
ihmiseksi kasvamisen tukemiseen tiedollisten ja taidollisten meriittien saavuttamisen 
sijasta. 

20. Ongelmaa voidaan tarkastella Allardtin ja Starckin (1981, 148 - 149) näkemyksellä 
kaksikielisyyden luonteesta: Onko kaksikielisyys yksilön samaistumisen tulos vai ky-
ky käyttää kahta kieltä, mitkä ovat kaksi täysin eri asiaa? Kaksikielisyys kykynä on 
selkeä linjaus mutta kaksikielisyys samaistumisena on Allardtin ja Starckin (emt.) mie-
lestä harvinaisempi tapaus. On olemassa kaksikielisiä henkilöitä, jotka eivät ole var-
moja kielellisestä identiteetistään erilaisissa kieleen liittyvissä valintatilanteissa. Taval-
lisesti samaistutaan vallitsevaan alueelliseen enemmistöryhmään. Kaksikielisyys ja 
kaksikulttuurisuus ovat kuitenkin Paulstonin (1992, 120) mielestä kaksi erillistä pro-
sessia. Lapsi pystyy omaksumaan kaksikielisyyden esimerkiksi koulussa täysin yksi-
kielisen, ei-natiivin opettajan opetuksessa, mutta kaksikulttuurisuuden välittymiseen 
vaaditaan kasvattajan tai opettajan omaa kulttuurista alkuperää. (Byram 1998, 106 - 
107.) Kaksikielisyys on kognitiivisesti ja emotionaalisesti yksinkertaisempi ilmiö kuin 
kaksikulttuurisuus (Byram 1998, 108). Kulttuurisuuden oppiminen sisältää Metin 
(1998, 53) mukaan havainnointitaitojen omaksumista, tietyn kulttuurisesti relevantin 
tiedon omaksumista, tulevaisuuden ja uuden oppimisen hallintaan liittyviä taitoja, tai-
toja kohdata monikulttuurisuutta, kykyä ymmärtää toisia ja sitä kautta kykyä osata 
toimia toisten kanssa (emt). Kulttuurisuus opetuksessa on kykyä ymmärtää itseään eli 
kykyä suhteuttaa omaa toimintaa ympäristön asettamiin ehtoihin248. Vieraskielisessä 
opetuksessa kulttuurisuus sisältää myös kyvyn ymmärtää kohdekielen kulttuuria, sen 
edustajia sekä toimia ja kommunikoida heidän kanssaan sekä verbaalisesti että non-
verbaalisesti (Met 1998, 53). 

21. Kaksikulttuurisuuden ongelma koskettaa usein siirtolaisia, joilla ei ole syystä tai toi-
sesta mahdollisuuksia ymmärtää itseään oman kulttuurin lähtökohdista käsin osaksi 

                                                           
248 Tällöin kyse ei ole niinkään ympäristön fyysisiin olosuhteisiin sopeutumisesta, vaan paremminkin yksilön 
kyvystä ymmärtää ympäristön henkisen elämän merkitys vallitsevassa todellisuudessa selviytymiselle. 
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uuden maan kulttuuria. Tällöin puhutaan anomiasta eli tilasta, jossa yksilö ei koe kuu-
luvansa mihinkään. (Arnberg 1989, 13 - 15.) Siguán ja Mackey (1987, 23 - 24) painot-
tavat, ettei kieli ole ainoastaan kommunikaation väline, jonka avulla ihmiset jakavat 
yhteisen kielen vaan se on myös näkyvä osoitus ryhmän yhteenkuuluvuudesta. Tällä 
tavalla symboloimme ryhmän identiteettiä. Kieli ohjaa keskeisellä tavalla ihmistä 
osaksi kulttuuria. Tämän tosiasian hyväksyminen johtaa siihen, ettei kielen ja kulttuu-
rin välistä problematiikkaa ole helppoa kuvailla. (emt. 37 ja 94.)  

2.4 Didaktisen tutkimuksen peruskäsitteistöä 

22. Koskenniemi (emt.) jatkaa opetus ja kasvatus käsitteiden välisen problematiikan sel-
ventämistä niiden filosofisilla ja poliittisilla yhteyksillä, jotka hankaloittavat käsittei-
den määrittelemistä. Suppeasti ajateltuna koulun tehtävänä nähdään opetus eli kogni-
tiivisten ja motoristen taitojen kehittäminen. Arvojen ja asenteiden siirtäminen sekä 
maailmankuvan muovaaminen käsitetään kasvatustehtäväksi eli muiden yhteiskunnal-
listen instanssien vastuualueeksi. Lahdeksen (1997, 11) mukaan käsitteitä kasvatus ja 
opetus ei voida pitää toisistaan erillisinä. Usein ajatellaan virheellisesti, että kasvatuk-
sen avulla pyritään vaikuttamaan ainoastaan yksilön affektiiviseen osaan persoonalli-
suutta ja opetuksella vastaavasti kahteen muuhun osa-alueeseen, kognitiiviseen ja psy-
komotoriseen (vrt. Koskenniemi 1968, 32, 152; Hirsjärvi & Huttunen 1995, 40).  

23. Lahdes (1997, 14) määrittelee opetuksen kasvatustavoitteista johdetuksi intentionaali-
seksi, suunnitelluksi sekä sosiaaliseksi toiminnaksi, joka mahdollistaa kasvatettavalle 
asetettujen tavoitteiden saavuttamisen oppimisen avulla (vrt. Hirsjärvi 1983, 131). 
Opetus voidaan havainnollistaa määritelmän mukaan nelivaiheisena jatkuvana proses-
sina (kuvio 24). 

 
  
 tavoitteet   suunnittelu   opetus- ja oppimisprosessi   arviointi  
 
 

Kuvio 24. Opetuksen nelivaiheinen perusmalli Lahdeksen (1997, 14) sekä Karin, Koron & 
Nöjdin (1990, 83) mukaan 

24. Kansasen (1990, 16) mielestä yleinen käsitys kasvatus- ja koulutus-termien samankal-
taisuudesta johtuu käytännöstä määritellä didaktiikka curriculum-sisältöiseksi huo-
maamatta sitä, että käsitteistö saa tällöin ulottuvuuksia opetuksen lisäksi kasvatuksen 
alueilta. Mutta jos ilmenee tarvetta käsitteiden erittelyyn, kasvatusta on yleisesti pidet-
ty parin yläkäsitteenä siten, että kasvatusta pidetään eliniän kestävänä, kokonaisvaltai-
sena toimintana, jonka tavoitteena on tietyn sivistysihanteen saavuttaminen (Kansanen 
1992, 5).249 

                                                           
249 Hirsjärvi ja Huttunen (1995) pitävät kasvatuksen vastakohtana koulutusta, joka on organisoitua, tavoitteellis-
ta, periodimaista, institutionaalista sekä pedagogien eli opettajien ohjaamaa tai johtamaa toimintaa. Opetus on 
lyhyesti määriteltynä oppimisen ohjaamista, joka tähtää joko tehtävään tai lopputulokseen. (Hirsjärvi & Huttu-
nen 1995, 38 - 42.)  
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25. Opetusprosessia tutkittaessa on esimerkiksi huomioitava sisällöistä nousevat tavoite-
ongelmat. Tällöin oleellisiksi nousevat kysymykset ja niistä johdetut arviot tiettyjen 
tietojen ja taitojen merkityksestä yksilölle. Ongelmat ovat lähtöisin muusta kuin me-
nettelytapojen psykologisista kysymyksistä. Koskenniemi (emt.) ei kuitenkaan näe ar-
vokysymysten ratkaisua empiirisen didaktiikan tehtäväksi, mutta hänen mielestään 
tutkijan olisi pohdittava, miten arvoasetelmat vaikuttavat tutkittavaan ilmiöön. (Kos-
kenniemi 1978, 56; 1968, 48 - 49.) 

26. Filosofinen antropologia tarkastelee kasvatusta laajana toimintana. Tämän mukaan 
kasvatuksella on päämäärä (telos), joka on kulloinkin vallitseva ihmisyyden ihanne. 
Ihmisen kasvattaminen yhteiskunnan jäseneksi (sosiaalistumien) on myös laaja-
alainen kasvatusnäkemys. Vastaavasti suppeimmillaan kasvatus nähdään kahden ihmi-
sen välisenä vuorovaikutuksena. Tällöin kasvatusta voidaan luonnehtia vuorovaikut-
teiseksi, käytännölliseksi sekä intentionaaliseksi toiminnaksi. Kun puhutaan kasvatuk-
sesta prosessina, tarkoitetaan sillä esimerkiksi kasvattajan ja lapsen välisen vuorovai-
kutuksen laatua, opetustapahtuman keskeisiä tekijöitä tai kasvattajan, ja mielestäni 
myös kasvatettavan, toimintaa interaktiotilanteessa. Toisin sanoen kasvatus on kasva-
maan saattamista, jossa kasvamisen auttaminen on kasvattajan tehtävä. Kasvatuspro-
sessi tähtää aina johonkin toivottuun tulokseen. ”Kasvun päätetila” määräytyy, filoso-
fisen antropologian kasvatusajatuksen mukaisesti, tietyssä yhteiskunnassa ja ajassa 
vallitsevan kasvatuksen arvoperustan asettamin ehdoin. Kasvatuksen syvimpänä ide-
aalina voidaan pitää kaikesta huolimatta täyteen ihmisyyteen kasvattamista. (ks. Hirs-
järvi 1983, 72 - 73.) Esimerkiksi Deweyn (1957, 13 - 14) mukaan tähän pyrittäessä in-
dividualismi ja sosiaalinen ovat synonyymejä toisilleen. Kasvatustapahtuman taustalla 
eivät vaikuta kasvattajan yksilökeskeiset ja itsekkäät pyrkimykset. 

27. Kehitysajattelussa, lähinnä toimintateoreettisesti orientoituneissa tutkimuksissa (ks. 
Nilsson 2003), keskeiseksi ongelmaksi muodostuu oppimis- ja opetustoiminnan liialli-
nen psykologisointi, jolloin todelliset kasvatukselliset kysymykset jäävät tietojen ja 
taitojen tehokkaan ja mielekkään välittämisen varjoon. Todellisilla kasvatuksellisilla 
kysymyksillä viittaan arvoproblemaattisiin kysymyksiin (ks. Suortti 1981, 23 - 31 ja 
41 - 45). Kulttuurihistoriallisessa näkemyksessä painotetaan keskeisellä tavalla asioi-
den ja esineiden ideoitten kulttuurihistoriallisen kehittymisen problematiikkaa. Näin 
lapsi saadaan tiedostamaan, mikä on sanan ja esineen ”vasara” merkitys ihmisten elä-
mässä. Mutta se, mikä erottaa kehitysajattelun kasvatusajattelusta on se, että tähän 
merkityksen problematiikkaan lisätään sanan ja esineen ”vasara” käyttöä ohjaavat ar-
vot ja arvostukset. Pelkän merkityksen ymmärtäminen lisäksi on ymmärrettävä myös 
käyttöön liittyvät arvostukset. Näin pääsemme käsiksi asioiden todellisiin, kulttuuri-
siin merkityksiin. 

28. Toisaalta kasvatuksen, kehityksen ja erilaisten oppimiskäsitysten välisen kädenvään-
nön voidaan ajatella olevan paremminkin ideologista kamppailua kuin teorioiden seli-
tysvoimaisuuteen liittyvää. Esimerkiksi nykyisin muodissa olevan sosiokonstruktivis-
tisen tai -kulturaalisen oppimiskäsityksen tiedeperusta on pitkälle entisen Neuvostolii-
ton kehityspsykologien muodostama. Tämän ajattelun tieteellisen perustan katsoisin 
liittyvän tiettyyn nimenomaiseen aikaan sidoksissa oleviin kulttuurisiin ja yhteiskun-
nallisiin pyrkimyksiin. Mielestäni Suorttin (1980, 11 - 22) esittämä analyysi eri mai-
den korkeakouluopetuksen pedagogisesta kehityksestä valottaa hyvin tätä tematiikka. 
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29. Kehitys voidaan jakaa yksilön näkökulmaa suhteessa ympäristöön korostavaksi pro-
sessiksi (vrt. Hakkarainen 2002, 19 - 20). Tällä viitataan lähinnä Deweyn ja Vygotskin 
kasvatusteoreettisiin ideoihin sekä näistä todennettavaan kasvun ja kehityksen väliseen 
suhteeseen. On kuitenkin muistettava, että sellainen yksilökeskeinen näkemys, jossa 
ympäristö on hyödyksi yksilön kehitykselle, ei ole mielekäs kulttuurisen kehityksen tai 
edistyksen näkökulmasta katsottuna (vrt. Hytönen 1999, 48 - 49). Voidaankin perustel-
lusti kysyä, onko ympäristö yksilöä varten vai yksilö ympäristöä varten. Yksilökeskei-
nen näkemys korostaa yksilön sisäisten prosessien merkitystä. Kasvu on nähtävä kui-
tenkin syvällisenä yhteisöllisenä prosessina, kulttuuria ylläpitävänä ja kehittävänä. Yk-
silö on ”vain” osa tätä kokonaisuutta. Aivan kuin yksilön kehityksen kohdalla emme 
voi erottaa osia kokonaisuudesta (Hakkarainen 2002, 19), emme voi tehdä tätä kas-
vunkaan kohdalla (Hytönen 1999, 49). Tällöin oleellisiksi muuttujiksi muodostuvat 
Deweyn kohdalla hänen sosiaalisen toiminnan määrittelynsä, käsityksensä elämästä ja 
kokemuksesta, kulttuurin ja yhteisön säilymisestä sekä kommunikaation merkityksel-
lisyydestä tässä kokonaisuudessa. Tätä pohditaan tutkimuksen luvuissa kuusi ja kah-
deksan. 

30. Merkittävin näistä neljästä elementistä on kulttuurinen kontekstuaalisuus, joka määrit-
tää yhteisön käsityksiä tai vaikuttaa niihin toiminnan taustalla. On ymmärrettävä kuin-
ka kulttuuri, joka on muodostunut tietyssä paikassa (maantieteellinen sijainti, ilmasto) 
ja ajassa (teknologinen tietämys, elinkeinoelämän rakenne, yhteiskunnallinen tila ja 
järjestys) ohjaa ihmisten käsityksiä toiminnasta, tiedosta ja asioista sekä niiden koetus-
ta merkityksellisyydestä (voidaan tässä puhua tietyssä merkityksessä muodista – asioi-
den suosioista jne.) yksilön elämälle ja elämästä selviytymiselle. Sitä kautta kulttuuri 
on muodostanut tietyt sosiaaliset normit, arvot sekä kielen käsitysten ja merkitysten 
välittämiselle yhteisöltä ja yksilöltä toiselle. Kolme muuta kontekstuaalisuuden ulottu-
vuutta muodostavat yhdessä perustan kehitykselle, ja irrotettuna toisistaan kyse on 
pelkästä oppimisesta (kielen, sisältöjen tai sosiaalisten taitojen ja työtapojen). Tutki-
muksen luvuissa 3 - 5 yhteiskuntaa koskien ja luvuissa 6 - 9 opetusta ja kasvua koske-
vien analyysien tarkoituksena on selventää esitettyä kasvun ja kehityksen käsitystä 
opetuksen suunnittelun ja toteuttamisen perustaksi (luvut yhdeksän ja kymmenen).  

Kulttuurisen merkitys yksilön ja yhteisön kasvulle on pääasiassa henkinen, kun taas 
biologiseen eli fyysiseen kasvuun ja perimään emme ainakaan vielä pysty paljoakaan 
vaikuttamaan. Toisin sanoen näkyvä ympärillämme on tietyissä olosuhteissa (ajassa ja 
paikassa) muodostettuja hengen tuotteita. Elämme (ajasta ja paikasta riippumatta) 
elämän jatkumiseen ja ylläpitämiseen tähtäävän toiminnan ympäröiminä (kulttuurin 
biologinen olemus). Elämän ylläpitäminen ja tarve sekä pyrkimys tähän ohjaavat toi-
mintojemme ja muodostettujen hengentuotteiden syntymistä ja ihmisten sosiaalistu-
mista kulttuurisen kontekstiin. Nämä muodostuvat Deweyn (1916) ajatteluun merkit-
tävän perustan ja erottavat kasvun merkityksen syvällisemmäksi yksilön säilymisen 
kannalta kuin pelkkä yksilökeskeinen kehityksen näkökulma. Näin päästään kasvun 
kannalta merkittävien käsitteiden analyysiin kysymällä, mikä on sosiaalisen yhteisön 
olemuksen merkitys yksilön kasvulle. Dewey tarjoaa erään vaihtoehdon vastaukseksi 
tälle: elämä, kokemus ja sen jatkuvuus sekä sosiaalinen toiminta, jonka välineenä on 
kommunikaatio. Näkökulma voidaan tietenkin kyseenalaistaa liiallisella sosiaalisuu-
den painottamisella yksilöllisyyden kustannuksella ja kysyä, siirrymmekö olemassa 
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olevasta ääripäästä toiseen. Toisaalta Markovan (1990) mukaan inhimillistä kehitystä 
ei voi olla olemassa irrallaan sosiaalisesta (Hakkarainen 2002, 26). 

31. Didaktiikkaa määriteltäessä on huomioitava erilaisista painotuksista ja tietoteoreetti-
sista näkemyksistä johtuvat määritelmien erot. Henkitieteellinen didaktiikka on perus-
tanut mallinsa sisällön varaan, kriittis-kommunikatiivinen didaktiikka kommunikaati-
oon, kurrikulaarinen suuntaus oppimistavoitteisiin ja opetussuunnitelmateoriaan, ky-
berneettinen didaktiikka metodiin ja Berliinin, sittemmin Hampurin koulukunta on pi-
tänyt rakennetekijöiden välistä riippuvuutta merkittävänä järjestelmässään. Tukeutu-
minen eri koulukuntiin didaktiikka-käsitteen määrittelyssä johtaa lopulta siihen, että 
didaktiikka määritellään toisaalta teoriaksi tai malliksi, toisaalta tieteeksi tai opiksi. 
(Kansanen 1990, 20 - 67.)  

32. Kun kasvatustiedettä ja didaktiikkaa tarkastellaan karkeasti sen kolmen eri tiedetaus-
tan – henkitieteellisen, kriittisen ja empiirisen teorian – valossa, kaksi edellä mainittua 
edustavat normatiivista didaktiikkaa, ja empiiris-analyyttinen didaktiikka on ollut pe-
rustana deskriptiiviselle didaktiikalle (Kansanen 1990, 84; Lahdes & Kari 49). Karin 
(1990, 3 - 4) mielestä onkin usein ajateltu, että vain deskriptiivinen didaktiikka on tie-
dettä sanan varsinaisessa merkityksessä.  

Didaktiikka suunnittelutieteenä ei tyydy pelkästään kuvaamaan opetustapahtumaa, 
vaan tarkoituksena on ns. teknisien normien muodostaminen ja pyrkiminen muunta-
maan niiden avulla kasvatustodellisuutta toivottuun suuntaan (Lahdes 1997, 38). En-
geströmin (1983, 29) mielestä kyseessä on didaktiikan klassinen ongelma, jossa pohdi-
taan, miten opetus saataisiin vastaamaan ja tuottaman inhimillisen oppimisen optimaa-
lista struktuuria. Pyrimme kohti opetuksen maailman viisastenkiveä ja ratkaisemaan 
hyvän opetuksen ja opettajuuden ongelman (Kansanen 2004, 19). Didaktiikan keskei-
nen kysymys onkin teorian ja käytännön välisen ongelman ratkaiseminen sekä norma-
tiivisen ja deskriptiivisen didaktiikan välisen jännityksen selvittäminen opetusta kehit-
tävällä tavalla (Lahdes ja Kari 1992, 19). Tekniset normit voidaan erottaa kolmeen 
osaan: arvopohjaiseen päämäärään, uskomukseen maailman tilasta sekä menetelmiin 
tavoitteiden saavuttamiseksi (Lahdes, 1997, 38). Se, että kasvatustieteissä tarvitaan 
kuvailevan didaktiikan lisäksi opetusohjeita, johtuu kasvatuksen ja opetuksen prakti-
sesta luonteesta (Lahdes & Kari 1992, 34). Kansasen (1990, 88 - 89) mielestä suoma-
laisen peruskouludidaktiikan normatiivista luonnetta voidaan kuvata koulukasvatuksen 
yleisten elämänarvojen pohjautumisella YK:n ihmisoikeuksien julistukseen (ks. Ope-
tushallitus 2004, 5; 2001, 6; 2000, 7). Normatiivinen järjestelmä voi olla joko avoin tai 
suljettu. Silloin kun yksilölle jätetään vain vähän valinnan vaihtoehtoja, puhutaan sul-
jetusta järjestelmästä. Vastaavasti avoin järjestelmä jättää opettajalle ja oppilaalle 
mahdollisuuksia omaan tulkintaan. Vapaus ei ole kuitenkaan vapautta sanan varsinai-
sessa merkityksessä, sillä esimerkiksi opettajalla on velvollisuus tehdä tavoitteita kos-
kevia ratkaisuja määrittelemättömästäkin oppisisällöstä. Toisaalta myös normatiivi-
suus, vapauden vastakohta, on suhteellista. Tämä puolestaan on pitkälti riippuvainen 
yksilön subjektiivisista kokemuksista, eli siitä mikä on toimintaa sitovaa tai säätävää 
eli normatiivista. Lahdes (1997, 45 - 46) katsoo, että esimerkiksi oppimateriaalit eivät 
ole opettajan materiaaleista ja sisällöistä tekemien subjektiivisten tulkintojen este, sillä 
opettajalla on mahdollisuus käsitellä sisältöjä vapaasti. Didaktiikan tutkija joutuu 
huomioimaan työssään alan monitieteellisyyden asettamat ehdot mutta tätäkin tärke-



 304

ämmäksi muodostuu se, kuinka hyvin tutkija pystyy perustelemaan muodostamansa 
ohjeet (Lahdes & Kari 1992, 49).  

Tämän päivän didaktiikassa normatiivisuus ilmenee opetukselle asetetuissa tavoit-
teissa, jotka ohjaavat opetustapahtuman kulkua ja sisältöä, materiaalin valintaa ja käyt-
töä sekä opetusmenetelmien ja työtapojen valintaa (Kansanen 1990, 94; Salminen 
1987, 80 - 81; vrt. Opetushallitus 2000; 2001; 2004). Keinot tavoitteiden saavuttami-
seksi voidaan löytää empiirisen tutkimuksen avulla. Keinot edustavat Kansasen mu-
kaan deskriptiivistä ehtoa. Hänen didaktiikkaa koskevat tulkintansa voidaan esittää tii-
vistetysti siten, että deskriptiivinen didaktiikka liittyy opetuksen tutkimukseen ja nor-
matiivinen didaktiikka on opetusoppia eli didaktiikkaa. (Kansanen 1990, 94.) Lahdes 
esittää vastaavasti oman tulkintansa käsiteparista: yläkäsitteenä on didaktiikka, josta 
voidaan erottaa deskriptiivinen opetustiede ja normatiivinen opetusoppi. Lisäksi hän 
katsoo, että normatiivinen didaktiikka voi omata tiedeperustan. (Lahdes 1997, 51) 

33. Hirsjärvi ja Huttunen (1995, 110) jakavat didaktiikan eli opetusopin kahteen osaan: 
opetussuunnitelmatutkimukseen ja opetus-oppimis-tapahtuman tutkimukseen. Opetus-
suunnitelmatutkimuksessa selvitetään opetuksen päämääräkysymyksiä, oppiainesten 
opetuksen merkitystä ja tärkeyttä, organisaatio- sekä evaluointiratkaisuja. Opetus- ja 
oppimistapahtuman tutkimuksessa analysoidaan opettajan ja oppilaan vuorovaikutus-
suhteita. Opetussuunnitelma- ja opetus-oppimis-tapahtuman tutkimuksen välinen raja 
ei ole kuitenkaan selkeä ja yksiselitteinen, vaan käytännössä molemmat aspektit aset-
tavat toisilleen ehtoja ja sisältävät päällekkäisyyksiä didaktisessa tutkimuksessa. (ks. 
myös Atjonen 1992, 26 - 28.) Puhuttiinpa koulutuksen kohdalla sitten didaktiikasta tai 
pedagogiikasta, sisältävät käsitteet kaksoismerkityksen, joka ilmenee niiden normatii-
visessa ja deskriptiivisessä luonteessa. Deskriptiivisen ja normatiivisen tiedostaminen 
on myös keskeinen osa didaktisen tutkimuksen näkökulman suuntaamisessa. (Kansan-
en 2004, 11, 18 - 21 ja 88). 

34. Didaktiikka on vakiintunut sanana opetus- ja tutkimustyöhön pitkälti yliopistoihin 
perustettujen didaktiikan apulaisprofessuurien sekä lehtoraattien myötä. Tästä seuran-
nut akateeminen arvostus on johtanut siihen, että didaktiikkaa on käytetty kuvaamaan 
joskus harkitsemattomasti kasvatuksen kapeita osa-alueita liittyen esimerkiksi oppima-
teriaaleihin tai -välineisiin (kuten Hirsjärvi & Huttunen 1995, 110; Hirsjärvi 1983, 28 - 
29).250 Didaktiikka-termin monitahoiset jaottelut osoittavat hankaluudestaan huolimat-
ta, että kysymyksessä on käytännönläheinen kasvatustieteen alue (Kari 1990, 3).  

35. Suortti (emt. 44) kritisoi suomalaista silloista korkeakoulupedagogiikkaa, jossa peda-
gogiikka pyrittiin esittämään sisällöttömänä ”didaktiikkana”, ja joka oli useissa pro-
jekteissa saanut opetusteknologisen luonteen. Didaktiikan tulisi hänen (emt. 49) mu-
kaansa sisältää pyrkimystä ymmärtämiseen, opetuksen psykologista näkökulmaa, jol-
loin didaktisen metodologian tehtävänä olisi ymmärtämisen helpottaminen (vrt. luku 
7.2.3). Näkemys on riippumaton ajasta ja paikasta eli koulutusmuodosta, ja siten toi-

                                                           
250 Toisaalta Kansanen (1987, 15) pitää materiaaleista ja välineistä sekä opetuksen metodisista ratkaisuista 
yleensä lähteviä valintoja didaktisina näkökulmina, sillä niiden käytössä ilmennee erityisiä didaktisia ongelmia. 
Kansanen (emt. 16) ehdottaa kuitenkin didaktisen terminologia ongelman ratkaisuksi vastinparia didaktiikka ja 
sen sovellusalueet tai teoreettinen didaktiikka vastaan sovellettu didaktiikka. Luokittelu ei saa kuitenkaan johtaa 
termien väliseen alistussuhteeseen. (ks. Kansanen 1992, 28 - 29.)  
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miva esitys didaktisen olemuksellisuudesta osana tutkimuksellista ja opetuksellista 
käytäntöä. 

36. Lahdes ja Kari (1992, 18, 34 - 35) toteavat, että teoria jää tuloksettomaksi ja jopa tur-
haksi, jos sillä ei ole yhteyttä käytäntöön. Vastaavasti käytäntö ilman teoreettista pe-
rustaa on elotonta toimintaa (Koskenniemi 1968, 128 - 129 ja 150). Suortti (1981, III) 
toteaa, että tarkasteltaessa kasvatustiedettä Humen giljotiinin ideaa vasten, osoittautuu 
tämä teorian ja käytännön välinen dualismi toimimattomaksi ratkaisuksi. Ratkaisun 
arviointi yhteiskuntakritiikkiä vasten johtaa arvoproblematiikan hyväksymiseen vält-
tämättömänä osana kasvatustiedettä. Näin teoreettinen kasvatustiede eli filosofia on se, 
jonka avulla opetuksen perusta voidaan hahmottaa.251 

37. Kasvatustieteen käsitteistössä teoria määritellään monin eri tavoin. Ensinnäkin teoria 
voi tarkoittaa empirian vastakohtaa. Toiseksi teoria voi olla sarja hypoteettisia lauseita, 
jotka liittyvät kahden tai useamman muuttujan välisen yhteyden selvittämiseen. Kol-
manneksi teorialla voidaan tarkoittaa loogisesti muodostettua lausejoukkoa, jonka 
avulla voidaan selittää jonkin ilmiön kokonaisuutta. (Hirsjärvi 1983, 187 - 188; Uusi-
kylä 1980, 10.) Hirsjärven ym. (1997, 140 - 141) mukaan teoriat ovat ihmisten välisen 
vuorovaikutuksen tuloksia, joita voidaan arvioida ja tarkastella samoin kuin muitakin 
ihmisen muodostamia tuotoksia. Teorioiden tarkoituksena on jäsentää ja systematisoi-
da uutta tietoa. Ne auttavat tutkimushypoteesien muodostamista ja toimivat siten 
suunnan näyttäjinä kohti uutta tietoa. 

38. Lahdeksen (1997, 42 - 44) muodostamassa didaktisessa kehämallissa teoria ja käytän-
tö asettuvat vastinpariksi. Teorian avulla voidaan johtaa hypoteeseja, joita sovelletaan 
käytäntöön. Käytäntö ilmaisee teorian toimivuuden johtopäätösten muodossa eli täl-
löin tarkistetaan, toimiiko teoria käytännössä. Opetustapahtuman tutkimus sijoittuu 
käytännön ja johtopäätösten välille. Didaktisessa kehämallissa teoria ja käytäntö ovat 
jatkuvasti kehittyvässä, vuorovaikutteisessa syklissä. Teorioille on yhteistä pyrkimys 
selittää kohteena olevien ilmiöiden säännönmukaisuuksia. Lisäksi lauseissa esiintyvi-
en käsitteiden olisi pystyttävä kattamaan tutkittavan ilmiön oleelliset aspektit (Kari, 
Koro & Nöjd 1990, 84). Muodostetun teorian avulla olisi näin ollen pystyttävä kuvai-
lun lisäksi selittämään ja ennustamaan tutkittavaa ilmiötä (Lahdes & Kari 1992, 46; 
Koskenniemi 1968, 128). 

39. Mallin tarkoituksena on kuvata ilmiön olennaiset piirteet esittämällä yksinkertaistettu 
näkemys tapahtumatodellisuudesta. Mallit toimivat siten työkaluina teorian muodos-
tamisessa. Lisäksi mallilla pyritään tavoittamaan pimennossa olevia rakenneosia, joten 
sen voidaan sanoa olevan ajatusten kehittelyn väline. (Hirsjärvi ym. 1997, 142 - 143; 
Kari ym. 1990, 83; Koskenniemi 1978, 109 -140 ja 208.) Koskenniemi (1978, 112 - 
113) korostaa tutkimusmallien merkitystä menestyksellisen opetustapahtuman tutkimi-
sessa. Esimerkiksi tehokkaan opetuksen edellytyksiä tutkittaessa tutkimusmalliin on 
sisällytettävä joukko erilaisia opettaja- ja oppilaskohtaisia tekijöitä olosuhteiden lisäk-
si. Didaktisen mallin on kuitenkin oltava joustava ja jätettävä liikkumatilaa opettajan 
omalle ajattelulle (Koskenniemi 1978, 225). Mallien hyödyllisyys ilmenee niiden ky-

                                                           
251 Kun pohditaan tutkimusasetelman suhteuttamista tietyn teorian alaiseksi, on muistettava teorioiden rajallinen 
selitysvoima. Valintoja tehdessä olisi mietittävä teorioiden tasoa, jolla tutkittavaa ilmiötä voidaan tarkastella 
sekä sitä, mitä tutkimuskohteesta jää teorian selitysvoiman puutteen vuoksi tutkimatta. Eritasoisten aspektien 
käyttö saman ilmiön analyysissä ei ole mahdotonta, mutta yritys kuvata ilmiötä toisilleen vastakkaisten teorioi-
den avulla ei ole luontevaa ja järkevää. (Hirsjärvi & al. 1997, 142.) 
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kynä selittää kokonaisuuksia, määritellä eri osien keskinäisiä suhteita sekä auttaa löy-
tämään mahdollisia uusia rakenneosia empiriasta (Hirsjärvi ym. 1997, 142 - 143). 
Kansanen (1990, 6) kannattaa Knecht-von Maritalin analyysin perustella ajatusta, jos-
sa didaktinen malli miellettäisiin metodiksi, jonka avulla mahdollistuu hyvä opetus. 

40. Didaktisen teorian on käsitettävä joukko perusväittämiä, oltava ekvivalentti empirian 
suhteen, sisäisesti looginen, oltava todennettavissa, pystyttävä ennustamaan sekä olta-
va opetusohjeiden perustana (Lahdes & Kari 1992, 48). Kasvatuksen luonnetta, erityi-
sesti opetusprosessin struktuuria kuvaavalle teorialle on Koskenniemen (1968, 128 - 
129) mukaan ollut ominaista se, että teorialla on pyritty muodostamaan järjestelmälli-
nen ajatusrakennelma kyseessä olevasta opetuksen ilmiöstä ja siihen on valittu vain ne 
ominaisuudet ja relaatiot, jotka ovat ominaisia kyseiselle ilmiölle. Didaktiselle teorial-
le voidaan määrittää Koskenniemeä (emt.) mukaillen kolme tehtävää: 1. ilmiön ym-
märtämisen helpottaminen, 2. sen kulun ennustamisen mahdollistaminen ja 3. teorian 
toimiminen empiirisen tutkimuksen perustana. Empiirisen tutkimuksen tarkoituksena 
on testata teorian ja käytännön välistä todellisuutta. Lisäksi didaktiikan teoriasta on 
pystyttävä johtamaan opetusohjeita (Kansanen 1992, 13; Lahdes & Kari 1992, 49; 
Lahdes 1997, 37). Näin teoria ja praktiikka täydentävät toisiaan ja kehittyvät molem-
minpuolisessa vuorovaikutuksessa. 

41. Teorian muodostamisen perustana on useimmiten hankalan ja moniulotteisen opetus-
tapahtuman eksakti ja luotettava kuvaaminen. Vasta tämä mahdollistaa opetustilanteen 
lainmukaisuuksien selvittämisen. Menetelmällisesti opetustapahtumaa voidaan taltioi-
da esimerkiksi observoinnilla tai videoimalla opetusprosessia. (Koskenniemi 1978, 75 
- 77 ja 81 - 85; Lahdes & Kari 1992, 18 - 19.) Lahdes ja Kari (1992, 51 - 52) pitävät 
deskriptiivisen didaktiikan tuottamia opetusprosessin keskiarvotietoja opetuksen teori-
an muodostamisen perustana. Aitoa opetuksen teoriaa ei voida kuitenkaan johtaa pel-
kästä oppimisen teoriasta tai sekoittamalla empiirisen ilmiön teorioita ja käytännön 
teorioita keskenään. Pystyäkseen ymmärtämään opetusta kokonaisuudessaan tarvitaan 
opetuksen teoria, eikä tähän riitä ainoastaan yksittäiset opetuksen ilmiöitä käsittelevät 
teoriat. (Lahdes & Kari 1992, 39). Macdonald pitääkin teoriaa, joka perustuu tietystä 
oppimisilmiöstä johdettuun teoriaan, yhtenä opetusteoreettisena myyttinä (Kosken-
niemi 1968, 195). Esimerkkinä tällaiselle myytille voidaan pitää Yhdysvalloissa esiin-
tynyttä CBTE -liikettä (competence/performance based teacher edcation), jonka raken-
tava idea perustui oppimispsykologiseen perustaitoajattelun kehittämiseen opettajan-
koulutuksessa (Uusikylä 1980, 9; ks. myös Miettinen 1990, 86 - 109). 

3 Tutkimusasetelma 

3.1 Ruotsin kielen kielikylpytutkimus ja kielitieteellinen tutkimus 

1. Psykolingivistiikka, jonka perusta on psykologiassa ja kielitieteessä, tutkii eräänä tie-
teenalana kielen, mielen sekä kontekstin välistä yhteyttä (Dufva 1999, 11 - 15). Kielen 
oppiminen on aina yhteydessä psykologisiin ja sosiaalisiin muuttujiin, eikä sitä voida 
tarkastella pelkästään lingvistisenä ilmiönä (Sajavaara 1999, 76). Kielen, mielen sekä 
merkitysten rakentumisen problematiikan tutkiminen voidaan jakaa Dufvan (1999, 16 
- 27) mukaan kahteen päälinjaan – monologiseen ja dialogiseen lähestymistapaan. 
Toinen on Chomskyn kartesiolainen näkemys ihmisen monoloogisesta (sisäsyntyisestä 
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kielikyvystä) psyykkeestä, ja toinen perustuu venäläisen Mihail Bahtinin käsitykseen 
kielen vuorovaikutuksellisesta (dialogisesta) sekä kontekstuaalisesta olemuksesta ja 
kehityksestä. Toinen Deweyn ohella vaikuttanut pragmaattisen tieteenfilosofian edus-
taja ja sosiaalipsykologi G. H. Mead edusti myös tätä suuntausta (emt. 24). Vieraan 
kielen oppimisen tutkimuksen näkökulmaa voidaan tarkentaa vielä interaktiivisella, 
sosiaalisella tai nativistisella näkökulmalla. Kaksi jälkimmäistä perustuvat dialogiselle 
lähestymiselle ja ensimmäinen monologiselle. (vrt. Kumpulainen & Mutanen 1999.) 
Sajavaara (1999, 97) ei kuitenkaan halua verrata kielen oppimisen prosessia muuhun 
oppimiseen. Vuorovaikutuksellisuus ja kielellisen syötteen (input) määrä selittävät hä-
nen mielestään vain osittain lapsen kielenoppimisen tapahtumia (vrt. Ellis 2000, 4 - 5). 
Väite sinänsä on ristiriidassa edellä esitetyn kanssa, mutta katsoisin, että näin halutaan 
tehdä eroa eri tieteenalojen (esim. didaktiikka, lingvistiikka) välille sekä painottaa näi-
den erojen huomioimista tutkimuksen teon näkökulmasta. Esimerkiksi Ellis (2000, 11) 
pitää kieltä niin monimuotoisena ilmiönä, että itse kielen omaksumisen tutkimisessa 
on mielekkäintä keskittyä jonkin tiettyyn osan tarkasteluun (kieliopillisten muotojen 
kehittyminen, kykyyn käyttää kieltä eri tilanteissa jne.) kuin pyrkimykseen hallita ko-
konaisuutta. Toisen kielen kehityksen tutkiminen tällaisena strukturaalisena (ks. Dufva 
1999, 13) ilmiönä suhteessa opetus-oppimisprosessiin on mekanistinen sekä pinnalli-
nen lähestymistapa (esim. kieliopillisen tietoisuuden kehittyminen ks. Ellis 2000, 7) 
verrattuna sisällön, kielen ja opetus-oppimisprosessin väliseen problematiikkaan, jossa 
teoreettisen näkökulman tulisi perustua didaktiikkaan. 

2. Lauren (2000, 90) katsoo, ettei kielikylpytutkimus voi olla puhtaasti kielitieteellistä, 
koska tutkimus on didaktiikan ja kielenomaksumisen välisen yhteyden tutkimista (vrt. 
Kumpulainen & Mutanen 1999; Tynjälä 1991, 396). Laurén (2000, 91) viittaa samassa 
yhteydessä oppimistilanteen monimutkaisuuteen mutta toteaa lopuksi: ”…yksittäisen 
oppilaan kielenoppimisen taustalla on monien tekijöiden syndrooma”, mikä kuvastaa 
tutkimuksen näkökulman painottumista lingvistiikkaan. Liitteessä yksi esiteltyjen tut-
kimusten didaktisuus perustuu etnografisuuteen ja sitä kautta muodostettuihin tulkin-
toihin lasten kielenomaksumisen ja opettajan toiminnan luonteesta (vrt. emt. 91 ja 97 - 
98). Didaktiikka ja didaktisuus edellyttävät kuitenkin enemmän (luku 2.4 tässä tutki-
muksessa) ja tehdyt tutkimukset sijoittuvat didaktisesta näkökulmasta tarkasteltuna 
kapea-alaiselle sektorille (ks. liite 1).252 

3. Kielikylvyssä oppilaalle pyritään luomaan mielekäs ja merkityksellinen tilanne kielen 
oppimiselle. Näin myös aiheen sisältöjen oppimisen motivaation on katsottu lisäänty-
neen (Järvinen, Nikula & Marsh 1999, 250.) Ellis (2000, 4 - 5) toteaa, että toisen kie-
len omaksumista tulisi tarkastella osana yksilön toimintaa kuvailemalla tai selittämällä 
joko ulkoisia tai yksilön sisäisiä muuttujia, jotka ohjaavat toimintaa kielen oppimis-
prosessissa. Myös lapsen oppimisprosessia, erityisesti sisällön omaksumisen näkö-
kulmasta, tulisi tarkastella osana kulttuurisesti värittynyttä vuorovaikutteista toimintaa. 
Vuorovaikutuksessa opettajat, vertaiset sekä ympäristö toimivat kulttuurisen tiedon ja 
toimintatapojen välittäjänä sekä lapsen yksilöllisen olemuksellisuuden osoittaman so-
siaalisen paikan määrittäjänä. Lisäksi on huomioitava, ettei didaktisessa tutkimuksessa 

                                                           
252 Esimerkiksi Södegårdin (2002) tutkimus edustaa niin sanotusti didaktisinta tutkimusta liitteessä yksi esite-
tyistä tutkimuksista. Kuitenkin tutkimus on samalla esimerkki siitä, miten aihepiiri painottuu lingvistiikkaan ja 
sisältää vain pinnallista pedagogista ja didaktista näkemystä suhteessa opetus-oppimisprosessin prosessitekijöi-
hin (vrt. Koskenniemi 1978, 78 - 80).3 
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voida sulkea analyyseista ulos merkittävää kasvua ja oppimista ohjaavaa sekä niiden 
tilaa määrittävää faktoria, yhteiskunnallisuutta. Opetusprosessin tutkijan on kuitenkin 
didaktisesta orientaatiostaan huolimaatta ymmärrettävä kielitieteellisen interaktiotut-
kimuksen tarjoamat teoreettiset mahdollisuudet kompleksisen vuorovaikutussuhteen 
selittäjänä (Kumpulainen & Mutanen 1999; Tynjälä 1991, 396). 

4. Liitteessä yksi esitetyissä kielikylpytutkimuksissa ei problematisoida itse oppimista ja 
siihen yhteydessä olevia opetuksellisia muuttujia siinä määrin kuin didaktisuus edel-
lyttäisi (ks. esimerkiksi Rauste-von Wright & von Wright 1994, 121 - 133; Atjonen 
1995; Koskenniemi 1968; 1978). Didaktisessa tutkimuksessa tulee analysoida oppimi-
seen ja opetukseen yhteydessä olevien muuttujien suhde tavoitteeksi asetettuun ja ope-
tuksen kautta saavutettuun tulokseen. Kielikylpytutkimuksissa voitaisiin esimerkiksi 
suhteuttaa opetuksen perustana olleiden teemojen tai aiheiden merkityksellisyyttä ja 
vastaavuutta lapsen kokemusmaailmaan ja sitä kautta opetuksen suunnitteluun ja op-
pimiseen. Mårdin (1997a) tutkimuksessaan käyttämien testien tarkoituksena oli kont-
rolloida edellä mainittua tekijää (ks. Mård 1994b). Kuitenkin oppilaskeskeisten ope-
tusmuotojen tuloksellisuutta arvioitaessa on huomioitava Järvilehdon (1998a) sekä 
Rauste-von Wright´n ja von Wright´n (1994, 183 - 185) kritiikki strukturoitujen (ja 
ehkä positivistisesti orientoituneiden) testistöjen käytöstä. Lisäksi voidaan kysyä, pys-
tytäänkö erilaisilla testeillä havainnoimaan muuta kuin kielen pinnallista olemusta? 
Mikä on testin sisällön kulttuurinen relevanssi ja merkitys lapsen elämälle? Huomioi-
malla opetusprosessin keskeisten muuttujien yhteys oppimiseen, päästän tapahtuman 
kasvattavaan ja opettavaan prosessiin sekä merkityksellisyyteen. Tällaisen analyysin 
tulisi olla didaktisen tutkimuksen tavoitteena. Muutoin pitäydytään vain kielen tasolla. 
Tilannetta voidaan kuvata Vygotskyn (1978, 53 - 54) toteamuksella, ettei kieltä saa 
mieltää liian välineelliseksi, sillä tällöin jäädään yhden yleisen psykologisen määritte-
lymuodon varaan. Tämä vastaavasti johtaa kielen sisällön merkityksen katoamiseen. 
Tutkijan olisi pystyttävä kuvaamaan käsitteestä ”tool” ”(vrt. language as a tool [M. 
S.])” ja sen merkityksestä sen todellinen suhde käyttäytymiseen, ympäristöön ja oppi-
mista tukevaan merkitykseen, eikä pelkästään kuvainnollisesti. Ympäristön tarjoamat 
välineet ja kieli (language) sosiaalisen vuorovaikutuksen välineen merkityksissä jäävät 
yleisinä käsitteinä niiden artefaktiselle tasolle. (Vygotsky 1977, 53 - 54.) Kielikylpy-
tutkimuksissa opetusprosessin kehystekijöiden (vrt. Lahdes & Kari 1992, 39; Kosken-
niemi 1978, 78 - 80) yhteys opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen on ollut vähäistä. 
Laurénin (1995, 21 - 26) artikkelia sekä teoksia (Laurén 2000; 1999) voidaan pitää 
mielestäni kuitenkin lähinnä tätä aihepiiriä sivuavina. 

5. Södergårdin (2002) tutkimuksessa esitetyt opettajan käyttämät etu- ja jälki –strategiat 
opetustuokion ”kysymysavaruudessa” (emt. 74 - 75) ovat hyviä ja opetusprosessia se-
littäviä mutta didaktisesti ne jäävät ulkokohtaisiksi. Muodostetut käsitteet vaatisivat 
niiden didaktisen merkityksen problematisointia suhteessa oppimiseen ja opetukseen. 
Esimerkiksi Deweyn (1916) esittämät suuntaus, ohjaus ja kontrolli -käsitteet (ks. luku 
9.4.2 tässä tutkimuksessa) suhteutettuna sosiokulttuuriseen viitekehykseen johtaisivat 
tutkimusta didaktiikan alalle. 
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3.2 Kielitieteellisen ja didaktisen näkökulman välinen ero ja merkitys kielikylvyn 
tutkimisessa 

6. Suortti (1980, 47) päätyy korkeakoulupedagogista viitekehystä muodostaessaan to-
teamaan tieteen olevan dynaaminen prosessi. Kun se yhdistetään opetukseen, se saa – 
Snellmanilaisessa hengessä – vahvan kasvatuksellisen luonteen. Näin hän katsoo, ettei 
(yliopisto)pedagogiikan perustaksi riitä pelkkä empiirisen (kasvatus)tieteen tutkimus, 
kun kyse on tietoisuudesta, eettis-moraalisesta näkemyksestä. Tieteellisen toiminnan 
yksipuolistuminen johtaa Suorttin mielestä riskiin, jossa tiede ajautuu normaalitieteen 
vaiheeseen ja menettää itsekritiikkinsä. Tieteellisen perspektiivin katoaminen johtaa 
siihen, ettei tieteen tekemisessä enää arvosteta tai pidetä välttämättömänä tieteen tradi-
tion tarkastelua. ”Tieteellinen reflektio aksiomatisoituu vallitsevaan tieteellisen käytän-
töön.” Ilman kasvatuksellista otetta, opiskelijan tietoisuuden laadullisen muutoksen 
tutkimista, ei voida muuta kuin esittää ideaalisesti määrällisiä toiveita. (Suortti 1980, 
47.) Sama ilmiö näkyy kielikylvyn ”didaktisessa” tutkimuksessa ja opetuksessa (vrt. 
liite 1). Yksilön tietoisuuteen liittyvää aihetta käsittellään tarkemmin tämän tutkimuk-
sen luvuissa kuusi ja seitsemän. 

7. Lahdes (1997, 40) esittää didaktisen teorian osa-alueiksi kasvatusfilosofian, kasvatus-
sosiologian, kasvatuspsykologian sekä muut oppiaineeseen liittyvät tieteet. Katsoisin 
kielikylvyn näkökulmasta merkittäväksi myös kulttuuriantropologisen (vrt. esimerkik-
si Latomaa 1992) ja ympäristöpsykologisen (esimerkiksi Aura & Horelli & Korpela 
1997, 15 - 21) näkökulman huomioinnin. Mielestäni nämä kaksi tieteenalaa selventä-
vät opetuksen ja kasvun näkökulmasta ihmisen, ympäristön, toiminnan ja ajattelun vä-
listä suhdetta. Edellä mainituista tieteenaloista kasvatusfilosofisen tarkastelun tulisi si-
sältää tiedon, tiedonkäsityksen ja merkitysten pohdintaa sekä kasvun yhteiskunnallisen 
olemuksen arviointia. Kasvatussosiologisessa otteessa tulisi keskittyä kasvun olosuh-
teiden arviointiin sekä ihmisen ja ympäristön välisen suhteen merkityksen tarkaste-
luun. Kasvatuspsykologian tulisi puolestaan sisältää oppimisen ongelman ymmärtä-
mistä, opetuksen ja oppimisen vastaavuuden tiedostamista sekä sosiaalipsykologian eli 
vuorovaikutukseen liittyvän problematiikan ymmärtämistä. 

8. Kataloniassa on siirrytty kielikylpydebatissa alun kielenomaksumisen problematisoin-
nista tutkimaan ja teoretisoimaan opetus-oppimisprosessia sen vaiheissaan (Zamora & 
Maldonado 1995, 38 - 39; Arnau 2001). Katalonialaiset opettajat ovat keskittyneet sel-
vittämään muun muassa luokan organisointiin, oppilaiden ryhmittelyyn, opettajan roo-
liin, ja vuorovaikutteisuuden, oppilaan autonomisuuden tai oppilaan aktivoinnin kehit-
tämiseen, erilaisten opetusmenetelmien toimivuuteen (projektityö, itseohjautuvat teh-
tävät, työpistetyöskentely) sekä yleensä oppimiseen liittyviä kysymyksiä (Zamora & 
Maldonado 1995, 39). Kielikylpyopetuksen kehittymisen kohdalla opettajien omien 
kokemusten ja näkemysten kautta (vrt. Hovi 1995; Kaskela-Nortamo 1995) tapahtuva 
opetusprosessin suunnittelun ja toimintojen kuvaus on kehittänyt Arnaun (2001, 10) 
mielestä kielikylpyopetuksen suunnittelua, kielen käsitteellistämistä sekä interaktion 
suuntautumista.253 

                                                           
253 Tutkimalla kielikylpyopetuksen rakennetta ulkopuolisen observoijan näkökulmasta Arnau (emt. 9-10) 
pyrkii luomaan, Cochran-Smithiin ja Lyle´n (1990) viitaten, uutta näkökulmaa opetus-oppimis-prosessin ana-
lysointiin ja sitä kautta selvittämään katalonialaisen kielikylvyn opetuksen pääperiaatteet, miten kieltä on ope-
tettava kielikylvyssä aloittavalle (n. 3 -vuotiaalle) lapselle (emt. 37). 
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9. Esimerkiksi Mutasen (2000, 23) mielestä oppimista ja opetusta ei tulisi tarkastella vain 
sisällön (vrt. kieli ja konteksti -tutkimukset) tai metodin hallinnan tuotteena vaan pro-
sessiluontoisena, loogisena sekä psykologisena kokonaisuutena (vrt. Hakkarainen 
2002, 63). Tämä huomio on keskeinen erityisesti silloin, kun opetusta tutkitaan empii-
risin menetelmin. Näin kieleen liittyvä, Vygotskyn esittämä ”analysis into units” idea 
toimii myös ihmisten maailmassa. Oppimista on tarkasteltava yhteisöllisenä254 proses-
sina yksilöllisen sijasta (Hakkarainen 2003; Suortti 1981). Kokonaisvaltaisen ajattelun 
kautta lähestymme opetuksessa sen kasvattavaa mahdollisuutta pelkän oppimisen si-
jasta. 

10. Didaktisuudesta puhuttaessa on pyrittävä ymmärtämään mahdollisimman hyvin se, 
mitä didaktiikka käsitteenä sisältää. Kuviossa 25 esitetään näkemys didaktisesta ken-
tästä, eli niistä opetuksellisista tekijöistä, joita didaktisessa tutkimuksessa tulisi huo-
mioida. Didaktisen kentän määrittely selkeyttää ja ohjaa sekä tämän tutkimusaiheen 
suhteuttamista tieteiden väliseen kenttään että jo olemassa olevan kielikylpytutkimuk-
sen sisällön ja teoreettisen näkökulman suhteuttamista siihen (ks. liite 1).255 

Kuvio 25 rakentuu ensisijaisesti yhteiskunnan ja sieltä käsin johdetun opetuksen ta-
voitteellisuuden, opettajan sekä oppilaan toiminnan ja toimintaympäristön sekä oppi-
mistuloksellisuuden muodostaman kokonaisuuden varaan. Ympäröivä kulttuuri eri 
toimintoineen on vuorovaikutuksessa koulun kanssa siten, että sekä ympäristö toimin-
toineen että koulu tuloksineen ohjaavat molemminpuolisesti toistensa olemuksen ra-
kentumista. Opettajan varassa oleva yhteistyö on avain yhteisölliseen vuorovaikutuk-
seen.256 Koululle asetetut tavoitteet, jotka tulisi määrittyä ympäröivän yhteisön raken-
teesta, konkretisoituvat koulun opetussuunnitelman sisällössä. Kuviossa 25 esitetyn 
näkemyksen mukaan kieli ja tieto, jotka perustuvat koulun toiminnan ja oppilaskeskei-
syyden ideaan, ovat opetussuunnitelman kantavat elementit. Koulun sisältö rakentuu 
siten lapselle ja yhteisölle merkityksellisistä tiedollisista konstruktioista, riippuen val-
lalla olevasta opetussuunnitelmallisesta ajattelusta (ks. Lahdes 1997, 66; Malinen 
1977, 21 - 28) sekä opettajien motivaatiosta ja mahdollisuudesta laatia suunnitelma 
koulua ja lasta mahdollisimman hyvin palvelevaksi välineeksi (Atjonen 1993, 171 - 
181). Opetussuunnitelman tavoitteellisuus ohjaa sekä opettajan että oppilaan toimin-
taa.  

Opetus-oppimistilanteeseen kuuluu aina jonkinasteinen interaktiivisuus oppilaan ja 
opettajan sekä oppilaan ja toisten oppilaiden välillä. Vuorovaikutuksessa on pyrkimys 
vaikuttaa tavalla tai toisella – yleensä opetussuunnitelman edellyttämässä suunnassa – 
toiseen ihmiseen, joten oppilaan passiiviset tai negatiiviset reaktiot ovat myös merkki 
vaikutuksen toimivuudesta. Opetuksella on saatu aikaan jotain oppilaan emotionaali-
suuteen liittyvää, joka näkyy hänen käyttäytymisessään. Kuviossa 25 myös opetuksen 
perusmuodot ovat katsottu kuuluvan osaksi vuorovaikutuksen kulminaatiota eli toi-

                                                           
254 Yhteisöllisyys on käsitettävä kontekstiksi, josta lapsi ammentaa tietyn kollektiivisen omaleimaisen tavan 
toimia, ajatella ja suhtautua asioita kohtaan, mikä täydentää lapsen yksilöllistä omaleimaisuutta. 
255 Didaktisen kentän olemusta pohdittaessa on huomioitava paitsi edellä esitettyjä tekijöitä, myös Mutasen 
(2002, 23) huomautus opetuksen loogisuuden, prosessuaalisuuden sekä psykologisuuden huomioinnista, tutki-
muksen sisältö- (kieli ja konteksti) tai metodipainotteisuuden lisäksi. 
256 Uusissa opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2004, 8 - 9; ks. myös Opetushallitus 2001, 32) mai-
nitaan, että opettajan tulee luoda vanhemmille mahdollisuus osallistua lapsen koulutyön tukemiseen, suunnitte-
luun, toteuttamiseen sekä arvioimiseen. Lisäksi opetussuunnitelmassa on ilmettävä, miten koulu aikoo hoitaa 
yhteistyön ympäröivään muuhun yhteisöön (Opetushallitus 2004, 7; Opetushallitus 2001, 45). 
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mintaa. Myös materiaali voi olla vuorovaikutuksen kohteena tai välineenä. Oppiminen 
ja opettaminen tapahtuvat aina jossain tilassa, rakennetussa tai rakentamattomassa 
ympäristössä. Tämä elementti ohjaa keskeisesti sisältöjen sekä toiminnan suunnittelua 
ja toteuttamista mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen suuntaan (vrt. Mutanen 2000, 
294 - 296). Toiminnan laatuun ja olemukseen vaikuttavat osallistujien motivaation ta-
so sekä kyvykkyys suunnitella ja toteuttaa toimintaa. Toiminnan ja vaikuttamiseen 
pyrkimisen kautta opettaja ja oppilas ovat vuorovaikutteisessa suhteessa opetuksen 
kautta saavutettaviin tuloksiin, jotka puolestaan uudelleen suuntaavat tavoitteen asette-
lua (vrt. Lahdes 1997, 42 - 44). Samalla opetuksen kautta saavutetut tulokset muok-
kaavat ennemmin tai myöhemmin ympäröivän yhteisön olemusta eli kasvun viiteke-
hystä. Kuviossa olevat pitkät, kulttuuriseen ja yhteisölliseen palaavat nuolet kuvaavat 
Mutasen (2002, 23) kuuluttamaa opetus-oppimistoiminnan prosessuaalisuutta. 
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opetuksen tavoitteet (persoonallisuuden kasvatus, eettiset, 
sosiaaliset tavoitteet, esteettinen kasvatus, (tiedollinen ja 
taidollinen) kasvatus, emotionaalisuuden tukeminen) 
Opetussuunnitelma (opetussuunnitelmatyypit,  opetussuun-
nitelman arviointi) 
Opetuksen suunnittelu (abstraktiotaso – lapsen ajattelu, 
opetusvälineet ja materiaali [kirjallinen, visuaaliset havainto-
välineet, oppimispelit, av-välineet, tv, tietokone], opetuksen 
fyysinen ympäristö, oppitunnin rakenne) 

Opetuksen integraatio (horisontaalinen [rinnastaminen, jaksot, 
aineryhmät, kokonaisopetus], vertikaalinen integrointi [oppiaineen 
logiikan perusteella, tutusta tuntemattomaan, konkreetista abstraktiin, 
vertaisoppiminen]) 

opetustapahtuma (interaktiivisuus – opettaja-oppilas-
oppilas, oppiminen, eriyttäminen, erilaisuus, yksilöllisyys, 
oppimisstrategioiden variaatio, oppiminen ja kehitys  
oppilaskohtaiset tekijät) 
oppiaines ja opetuksen muodot (opetuksen perusmuodot  
opettaja-oppilaskeskeisyys, yhteistoiminnallisuus, opettajan 
esitys, kysely, yhteinen harjoitus, yksilöllinen työ, oppilaiden 
esitys, ryhmätyö, opetuskeskustelu, juhla, projektit  perus-
muotojen tasapainoisuus) 

Arviointi (tavoitteet, diagnosoiva, ohjaava ja motivoiva, prognosti-
nen, yksilöllisyys) suuntaa, ohjaa ja kehittää toimintaa ja sen suunnit-
telua  
Yhteistyö (opettaja-opettaja-vanhemmat, opettaja-koulun ulkopuoli-
nen yhteisö) 
 

 

Kuvio 25. Didaktisen kentän määrittely Koskenniemeä ja Hälistä (1970) sekä Atjosta (1995a) 
mukaillen 
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Kuviossa 25 Koskenniemi ja Hälinen (1970) ovat erottaneet tiedollisen ja taidollisen 
kasvatuksen omaksi tavoitealueekseen. Suorttin (1981) esittämään kritiikkiin viitaten 
(ks. luku 11.2.1 tässä tutkimuksessa) ei tämäntyyppinen jako palvele tarkoitustaan, 
lapsen kasvua. Tämän vuoksi tavoitteena tulisi olla lapsen itsetietoisuuden kehittämi-
nen minuuden perusolemuksen tukemisen kautta (ks. luku kuusi tässä tutkimuksessa). 
Oleellisena osana tähän kokonaisuutteen liittyy myös lapsen kulttuurisen identiteetin 
tukeminen (ks. luku viisi tässä tutkimuksessa). Tällöin opetuksen eräänä praktisena ta-
voitteena tulisi olla pyrkimys johdattaa lapsen heille merkityksellisen kulttuuris-
materialistisen historiallisen prosessuaalisuuden ymmärtämiseen. Opetusta ja sen tu-
loksellisuutta on vaikea arvioida tarkasti pinnallisena vuorovaikutustapahtumana. 
Opettajan ja tutkijan on tiedostettava prosessiin liittyvät tekijät sekä niiden väliset suh-
teet, minkä jälkeen mahdollistuu didaktinen tutkimus ja siitä johdetut didaktiset peri-
aatteet opetuksen toteuttamiseen. Esimerkiksi opetustapahtumaa analysoitaessa on tie-
dettävä, miten eri opetustavat ovat yhteydessä toiminnan eri muotoihin ja sitä kautta 
oppilaan tietorakenteiden muodostumiseen, tai on ymmärrettävä kerrontaprosessin sy-
vällisempi merkitys siitä, miten ja millainen kertomus kehittää lapsen merkitysmaail-
maa ja kulttuurisesti relevanttien tietorakenteiden omaksumista (vrt. Aebli 1991, 37 - 
49). Toisaalta on oltava selvillä myös lapsen kehitystasosta ja sen asettamista rajoit-
teista asioiden omaksumiselle. Lisäksi tutkijan olisi tiedostettava käsiteltävän tiedon 
olemus sekä sen merkitys lapsen elämälle, oppijan persoonallisuutta, persoonallisia 
kokemuksia sekä intentionallisuutta unohtamatta (vrt. Silkelä 2000; myös Mutanen 
2000, 260 - 267). Esimerkiksi Rauste-von Wrightin ja von Wrightin (1994, 149 - 151) 
mielestä maamme didaktiikan kehityksen kannalta merkittävät tutkijat (Koskenniemi, 
Malinen ja Lahdes) jakoivat oppimisen psykologian ja opetuksen kasvatustieteen alaan 
kuuluviksi ilmiöiksi. Opetussuunnitelman perusoletukset eivät siten suoranaisesti pe-
rustuneet oppimisen aikaansaamiseen. Siirryttäessä 80-luvun lopussa Lehrplan-
tyyppisestä opetussuunnittelusta curriculum-tyyppiseen kunta- ja koulukohtaisuuteen, 
saatiin tätä puutetta kuitenkin korvattua. Lisäksi Bruner (1963, 4) on nähnyt silloisen 
amerikkalaisen oppimispsykologian heikkoutena oppimisprosessin yksinkertaistami-
sen sekä keskittymisen yksityiskohtaiseen sosiaalisen tai motivationaalisen tilanteen 
tutkimiseen. Näin tutkimuksessa ei huomioitu koulutuksen oppimiselle aiheutuvia pit-
käaikaisvaikutuksia ja oppimistoimintojen yhteyttä oppilaiden kehitykseen. (vrt. 
Suortti 1981.)  

Opetustoiminnan olemusta (sen metodisesta näkökulmasta) voidaan havainnollis-
tamismielessä tarkentaa Aeblin (1991, 33 - 34) esittämällä näkemyksellä opetuksen 
perusmuodoista. Tämän perusteella toiminta jakaantuu opettamistapana mallintami-
seen, kertomukseen tai selostukseen ja käytännön toiminnan demonstraatioon aiheesta. 
Näin lapselle välitetään toimintamielikuva, joka antaa valmiuden ymmärtää ja soveltaa 
opittua käytäntöön sekä toiminnan että mielikuvan tasolla. Psykologisesti tarkastellen 
esimerkiksi kertomus välittyy ja jää lapsen mieleen kielellisenä, valmius käytännön to-
tutukseen mahdollistuu sekä toteutuu tekemällä, ja kuva antaa lapselle havainnollisen 
mielikuvan aiheesta. Näin opetuksen avulla lapselle välitetään kokemuksia kolmella 
eri tiedon tasolla: symbolisesti, ikonisesti ja enaktiivisesti (Aebli emt. Brunerin 1966 
mukaan; ks. kuvio 26). Näin opetuksen avulla toteutetaan parhaimmillaan kulttuuriin 
sosiaalistamisen ideaa (Aebli 1991, 36), kun vain toiminnan kohteena olevat sisällöt 
merkitykseltään vastaavat tätä kulttuurisuuden ulottuuvutta. Lisäksi opetustapoja arvi-
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oitaessa on huomioitava oppilaiden sosiaalinen tilanne sekä erilaiset työtavat ja niiden 
variaatio, joiden avulla opetuksen perusmuotojen kautta saavutettavia asioita työste-
tään (ks. taulukko 13). Tässä tutkimuksessa Näitä tekijöitä käsitellään tarkemmin ope-
tussuunnitelmaa ja kielikylpyopetusprosessia kuvaavissa luvuissa seitsemän ja yhdek-
sän.  

 
Opetustapa Lopputulos Tulos ilmenee kolmenlaisena 

tietona 
kertomus 

 
Kielellisenä (symbolinen) 

kuvan tai esineen mallin-
taminen 

havainnollisena mielikuvana (iko-
ninen) 

demonstraatio 

 
 

toimintamielikuva 

käytännön osaamisena (enaktiivi-
nen)  

Kuvio 26. Tiedon välittyminen osaksi yksilön ajattelua eri opetustapojen avulla Aeblia (1991, 
33 - 34) mukaillen 

11. Ongelmaa voidaan verrata myös Hakkaraisen (2002, 63) esittämään opetuksen ja ke-
hityksen väliseen paradoksiin. Hänen mielestään liian usein lasta kehittävän toiminnan 
ajatellaan muodostuvan siten, että toiminnan suunnittelussa huomioidaan käytäntöjen 
organisoinnin periaatteet, jotka konkretisoidaan hyvien ja huonojen käytäntöjen lista-
na. Hakkaraisen (emt.) mielestä opetusprosessin syvällisempään ymmärrykseen pääs-
tään analysoimalla lapsen kehityksen ja opetuksen välistä problematiikkaa. 

12. Edellä esitettyä problematiikkaa pohdittaessa on huomioitava Erik Adamin esittämä 
näkemys opetuksen suunnittelusta ja opetuksen tutkimuksesta. Jos didaktisissa tutki-
muksissa korostetaan sisällöllisiä kysymyksiä ja niiden valintoja, rajoittuu oppilaan 
osuus opetuksen suunnittelussa sekä metodien merkitys opetuksessa. Toisaalta jos di-
daktiikka nähdään vain metodiikkana, opetusmenetelmät muodostuvat opetusta ohjaa-
viksi sisällöiksi ja tämä rajoittaa toiminnan vaihtoehtoja. (Kansanen 1992, 19.) Esi-
merkiksi Rauste-von Wright ja von Wright (1994, 145 - 146) pitävät opetuksen tutki-
muksen kulttuuria kaksijakoisena. Hallinnollista ja didaktista näkökulmaa on pyritty 
yhdistämään opetussuunnitelmatutkimuksilla. Heidän (emt.) mielestään tutkimukset 
ovat jättäneet huomioimatta oppimisprosessiin liittyvät perusoletukset, jotka ovat läh-
tökohtana opetuksen tavoitteiden asettelulle. Tätä sisältöjen ja toimintojen välistä ko-
konaisvaltaista problematiikka Suortti (1981) analysoi onnistuneesti tutkimuksessaan 
ja esittää pohdintojensa päätteeksi, että opetuksen ja kasvatuksen kokonaisvaltaisessa 
analyysissä on arvioitava yhteiskunnallisen tilan ja opetuksen välistä suhdetta. Arvi-
ointi tapahtuu ihmis- ja yhteiskuntakäsitystä koskevien pohdintojen kautta. Kun näihin 
kysymyksiin saadaan muodostettua vastaus, tullaan myös tietoisiksi ihmisen ja ihmis-
kunnan kehityksen ehdoista. Tällaisen analyysin ensisijaisena ehtona on tutkimusot-
teen laadullisuus, koska kasvua määrittävät suhteet perustuvat vallitsevan kulttuuripe-
rinnön välittämiselle. Taustalla vaikuttavan prosessin ymmärtäminen mahdollistuu 
vain kasvatuksen ja kasvun käsitteen syvällisen ymmärtäminen kautta. (Suortti 1980, 
109 ja 116.)  
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3.3 Kielikylpyopetuksen didaktinen ongelma 

13. Tässä yhteydessä ei ryhdytä pohtimaan koulutuksen arvoproblematiikkaa. Suortti 
(1981, 23 - 31 ja 41 - 45) tekee tutkimuksessaan aiheesta onnistuneen analyysin. Kyse 
on lyhyesti siitä, millaiseksi käsitämme ihmisen ja hänen suhteensa ympäristöönsä. 
Opetuksen vaikuttamisluonteeseen viitaten on pystyttävä vastaamaan kysymykseen, 
millä ehdoilla vaikuttaminen on niin yksilön kuin yhteisön tasolla, kokonaisuuden nä-
kökulmasta, positiivisesti mahdollista (emt. 43). Muodostamme tämän perustalta käsi-
tyksemme tiedosta sekä sen merkityksestä ihmiselle ja yhteiskunnalle. Määritämme 
tiedostamattomalla tavalla ne keinot ja toimintojen muodot, joiden avulla tavoitteena 
oleva ”oikea” tieto on saavutettavissa. Kohtaamme koulutuksessa ihmiskäsityksen on-
gelmallisen, mutta vastausta vaativan tematiikan. 

14. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden hahmotelmissa (Opetushallitus 2000) 
kielikylpyopetus määriteltiin omaksi erityiseksi pedagogiikaksi montessori- ja steiner-
pedagogiikan rinnalle. Uudistetuissa perusteissa (ks. Opetushallitus 2004) tätä muotoa 
ei enää jostain syystä käytetä, mikä tosin on kielikylvyn kohdalla viisasta, sillä kuten 
jo aiemmin todettiin, emme pysty ilman perusteellista didaktista, kasvatustieteellistä 
analyysia puhumaan kielikylvyn kohdalla pedagogiikasta. Opetushallituksen tekemät 
alustavat opetussuunnitelman kaavailut kuitenkin vahvistavat syksyllä 1998 muodos-
tamani tutkimusasetelman merkitystä ja lähtökohtaa (didaktiikan menetelmäkeskei-
syys ja tästä johtuva tarve menetelmän pedagogisten perusteiden hahmottamiseen). 
Opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2000) todettiin: ”Näitä ratkaisuja 
käytettäessä on erityisen tärkeää, että huoltaja saa riittävästi tietoa käytettävästä toi-
mintafilosofiasta ja opetuksen erityistavoitteista. (Esiopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet 2000, 20; ks. myös vuosiluokkien 1 - 2 opetuksesta Opetushallitus 2001, 41 - 
43).” Toteamus lisää tutkimuksen merkityksellisyyttä. Kielikylpytutkimuksessa on 
siirryttävä todellisten kasvatuksellisten kysymysten arviointiin ja pyrittävä uskottavan 
kuvan luonnin sijasta toiminnan perusteltavuuteen. 

15. Kansanen (1987, 10) toteaa, että opetuksen sisällöllisten ongelmien arviointi tapahtuu 
tavoitteiden (miksi -kysymykset) kautta. Opetuksen tavoitteet ovat sidoksissa yhteis-
kunnallisiin tekijöihin, joiden vahvat perinteet ohjaavat ja vakauttavat opetuksen pe-
rusolemusta. Tavoitteenmäärittely johtaa opetuksen sisällöllisten kysymysten ratkai-
suun mitä- ja miten -kysymysten avulla. Kuviossa 27 on esitetty tiivistettynä Kansasen 
(emt. 9 - 12) kuvaus didaktisten kysymysten suhteesta opetusta suunniteltaessa ja to-
teuttaessa. 

Kuvio 27. Didaktisen prosessin malli 

16. Opetuksen teorian muodostamista pohdittaessa on huomioitava tiettyjä opetusta mää-
rääviä kehystekijöitä, jotka luovat puitteet konkreettiselle toiminnalle. Näitä ovat: op-
piminen, oppilas, opetettava aines, mahdolliset voimavarat ja menetelmät (keinot), 

Opetuksen tavoitteet 
(miksi –kysymykset) 

Oppiaineet ja sisäl-
löt (mitä –

kysymykset) 

Opetusmenetelmälliset 
ongelmat (miten –

kysymykset) 
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vallitsevat moraaliset ja poliittiset tekijät sekä näkemykset siitä, millaisia ovat tavoit-
teiden ja menetelmien valinnan sekä suunnitelmallisen toiminnan väliset suhteet. 
(Lahdes & Kari 1992, 39.) Koskenniemen (1968, 92 - 98 ja 131) mukaan opetuksen 
teoriamallia muodostettaessa on huomioitava oppilaskohtaiset tekijät, opettajan käyt-
täytyminen sekä olosuhteet. Se, kuinka laaja-alaisesti näitä opetustapahtuman piirteitä 
otetaan tutkimuksen kohteeksi, riippuu siitä, mikä on tutkimuksen tavoite. Kosken-
niemen opetuksen olosuhteet ovat tekijöitä, jotka ovat opettajasta riippumattomia. Hän 
kutsuu niitä opetuksen ekologisiksi tekijöiksi. Näitä ovat opetussuunnitelman ja työjär-
jestyksen lisäksi luokan ja luokkahuoneen koko, opiskeluvälineet ja oppimateriaali se-
kä oppilasjoukon koostumus. Yhdessä opettajakohtaisten tekijöiden kanssa ekologiset 
tekijät muodostavat opetuksen ympäristö- eli stimulustekijöiden ryhmän. (Koskennie-
mi 1968, 93 - 95.) 

Kansasen (1987, 15) mukaan oppilaan tarpeista ja edellytyksistä lähtevä didaktinen 
näkökulma mahdollistaa kokonaisvaltaisen didaktisen mallin muodostamisen (vrt. 
Lahdes & Kari 1992, 40). Kari ja muut (1990, 86 - 91) huomauttavat kuitenkin, että 
opetuksen teorian muodostamisessa on pyrittävä huomioimaan sekä opettajakohtaiset 
(edellytys) että oppilaskohtaiset (konteksti) muuttujat ja lisäksi prosessi- ja tuotos-
muuttujat. Prosessimuuttujiin kuuluvat opettajan ja oppilaiden käyttäytyminen ja tuo-
tosmuuttujiin oppiminen niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä mitattuna. Vasta sellai-
sella teorialla, jossa huomioidaan myös opettajan piirteet ja käyttäytyminen, on arvoa 
opettajankoulutukselle ja opetustyölle yleensä. Teorian tavoitteena tulisi olla opetusta-
pahtuman hallinnan sekä opetustilanteiden ymmärtäminen. (emt. 104.)  

Salmisen (1987, 80 - 90) mielestä didaktisen tutkimuksen tulisi sisältää kolme laa-
jempaa muuttujaryhmää: (1) koulutuksen kokonaissuunnittelun muuttujat, johon sisäl-
tyvät myös tavoitteet, (2) opetusprosessin muuttujat, joissa huomioidaan aktiivisesti 
toimivan opettajan kognitiiviset prosessit (esimerkiksi oppiaineen hallinta, oppilaan-
tuntemus) sekä (3) oppijan kognitiivisten prosessien muuttujat (ajattelun, havaintojen 
sekä muistin tutkiminen). Opetuksen teoria on Karin ja muiden (1990, 105 - 108) mu-
kaan vajavainen, jos teoria ei huomioi opetuksen didaktisia periaatteita, joiden paino-
piste ja arvostus ovat vaihdelleet eri ajankohtina havainnollisuuden ja pedanttisuuden 
korostamisesta motivointiin, aktiivisuuteen ja sosiaalisuuteen (ks. myös Salminen 
1987, 93 - 96). Kun opetuksen teoriaa muodostettaessa painotetaan kaikkien kehyste-
kijöiden yhteenkuuluvuutta, saadaan didaktiikkaan painoarvoa antavaa syvyyttä, joka 
johtaa lopulta Lahdeksen ja Karin mukaan realismiin (Lahdes & Kari 1992, 41). 

17. Suorttin (1980) tekemä korkeakoulupedagogiikan kehittämistä koskeva tutkimus sekä 
opetussuunnitelman ongelmatematiikkaa käsittelevä tutkimus (Suortti 1981) ovat pe-
rustana tutkimuksen rakenneratkaisulle. Suortti (1980) on jakanut tutkimuksensa kol-
meen osaan. Ensimmäisessä osassa hän analysoi, miten korkeakouluopinnot on järjes-
tetty eräissä muissa suomalaisen järjestelmän kannalta tärkeissä valtioissa. Tämän jäl-
keen Suortti (emt. 51 - 54) muodostaa tutkimuksen pedagogisen viitekehyksen ana-
lysoimalla opetuksen makrotason problematiikkaa, johon hän katsoo kuuluvan oppi-
laan sosiaalisen ympäristön, koulutuksellisen ympäristön, yhteiskunnan ja hallinnon 
sekä oppilaan luonteenpiirteiden ja käyttäytymisen. Opetusprosessin tutkimuksessa 
kaksi viimeisintä psykologista tekijää muodostuvat Suorttin (emt. 52) mukaan keskei-
siksi selittäjiksi opetusprosessin tutkimuksessa, jota hän kutsuu oppimispsykologiseksi 
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eksperimentiksi, joka keskittyy niin sanotun mikrotason analyysiin eli oppimisen tut-
kimiseen. Tässä tutkimuksessa käsitetään yhteiskunnallinen ja poliittinen ulottuvuus 
ympäröimään didaktista kenttää. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa, jossa selvitetään 
eräiden muiden maiden kielikylpyopetuksen tarjontaa, oletuksena on, että yhteiskun-
nallisuus luo mielen koulun toiminnalle. Ensimmäisen osan reaalimaailman elementit 
ovat perustana toisen osan alun ideoiden maailman tekijöille, joita todennetaan jälleen 
reaalimaailman eli kielikylpypraktiikan avulla. Näin kuvataan oletettua reaalimaail-
maa kielenmaailman eli tekstien avulla ja muodostetaan lopulta ajattelun maailmaa, 
perustaa ideoille. Näin muodostettu kokonaisuus muodostaa didaktisen idean ja perus-
tan reaalimaailman tutkimukselle. (vrt. Nurmi 1996, 56 - 60.) 

18. Yleisellä didaktiikalla tarkoitetaan kaikkea opetusta. Vastaavasti erityisdidaktiikka 
viittaa tiettyyn opetuksen osa-alueeseen, joka määritellään tarkemmin sisällön, ikä-
kauden, metodin tai instituution avulla. Erityisdidaktiset ongelmat akkommodoituvat 
yleisen didaktiikan laaja-alaiseen kenttään. (Kansanen 1992, 30.) Jaottelun perusteella 
tämä tutkimus omaa yleisen didaktiikan ohella erityisdidaktisia piirteitä kielikylpyope-
tuksen metodikeskeisyyden vuoksi. Toisaalta teorianmuodostuksessa on varottava 
Koskenniemen (1968, 198) mielestä liiallista yleisyyttä, sillä tällöin lähtökohdat em-
piiriselle tutkimukselle hämärtyvät ja teoriaa selventävä ja testaava tutkimus käy lo-
pulta mahdottomaksi toteuttaa.  

Husserl (1995, 102 - 103) tarkentaa yleisyysproblematiikkaa toteamalla, että tutki-
musprosessissa törmätään ongelmaan, jossa huomataan, ettei yksittäisten redusoitujen 
ilmiöiden ala katakaan tarkoitusta. Ratkaisuna ongelman selvittämiseksi hän (emt.) pi-
tää yleistävää abstraktiota, joka auttaa hahmottamaan ilmiökentän olemukset, lajit sekä 
yleisyydet. Hirsjärven ja muiden (1997, 148) mukaan paluu konkreettiseen, yleistajui-
seen ja yksittäiseen ilmiöiden tarkasteluun tukahduttaa sen yleisyystason, joka mah-
dollistaisi ilmiöiden syvällisemmän tarkastelun. Kvalitatiivisen tutkimuksen pyrki-
myksenä olisi tutkittavan ilmiön mahdollisimman kokonaisvaltainen analysointi, jonka 
avulla pystyttäisiin löytämään ja paljastamaan ilmiöön liittyvät faktat (emt. 161). Ylei-
sellä tasolla didaktinen ja kielellinen nostavat kysymyksiä suhteessa toimintaan, tie-
toon sekä opetuksen rakenteeseen:  

− Mikä luo merkityksen opiskeltaville ilmiöille? 
− Miten kulttuurisuuteen kytkeminen voi edistää sisällön omaksumista ja koettua 

mielekkyyttä? 
− Miten oppilaan kasvua voidaan tukea opetussuunnitelman avulla pelkän ilmiöiden 

ja sisältöjen oppimisen ja omaksumisen sijasta?  
− Miten kulttuuri luo sisällöille merkityksen?  
− Millainen on tiedonkäsityksen osuus ja merkitys opetussuunnitelman laadinnassa? 

Näiden tekijöiden olemusta pyritään selvittämään erityisesti tämän tutkimuksen lu-
vuissa kaksi, kuusi, seitsemän, kahdeksan yhdeksän sekä kymmenen. 
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OSA 1: Kielikylpyopetuksen yhteiskunnallinen perusta 

1. Mutta kun samastamme objektin ja subjektin, muodostuu ongelma, miksi minä erottaa 
itsestään kohteen. Näin esimerkiksi Fichte oli Snellmanin mielestä mies, joka pimeäs-
sä seisoessaan uskoo purosta kuuluvan solinan tapahtuvan vain hänessä itsessään. (Wi-
lenius 1978b, 53.) 

4.1 Ranskan kielen kielikylpyopetus Kanadassa: Quebecin kielipoliittinen ilmapiiri 
ennen ranskan kielen kielikylpyopetuksen aloittamista 

1. Kanada, joka koostuu pääosin valtioiden liitosta, on jaettu kymmeneen provinssiin 
(kuva 1). Korkeinta valtaa edustaa kenraalikuvernööri, jonka voidaan sanoa olevan 
Iso-Britannian kuningattaren edustaja alueella. Kuvernööri valitaan kuusivuotiskau-
deksi yhteistyössä istuvan pääministerin kanssa. Parlamentti, korkein hallinnollinen 
elin, päättää koko liittovaltiota koskevista asioista, kuten puolustuksesta, lainsäädän-
nöstä ja talousasioista. Käytännössä provinssit pystyvät kuitenkin vaikuttamaan ja 
päättämään hyvin pitkälle oman alueensa asioista. Jokaisella provinssilla on oma pää-
kaupunkinsa sekä hallintorakenteensa, joka on käytännöiltään ja toimiltaan maan hal-
lintorakenteen kaltainen. Provinssin hallitus, jota johtaa poliittisen enemmistön johta-
ja, vastaa alueen paikallisesta hallinnosta. Hallitus määrittelee verotuksen, vastaa sosi-
aalitoimen ja koulutuksen ongelmista, kansalaisoikeuksista, maankäytöstä, kaupasta 
sekä kuljetuksista. Quebecin provinssissa ranskankielisiä edustava kansallismielinen 
hallitus on hyödyntänyt valtaoikeuksiaan edistämällä ranskankielen ja -kulttuurin ke-
hittymistä sekä säilyttämistä ja on esittänyt jopa vaatimuksia liittovaltiosta eroamises-
ta. (Maailma tänään 1996, 21 - 23.)  

Kuva 1. Kanadan provinssit ja niiden pääkaupungit (© Finpro. All rights reserved, osoit-
teesta http://www.finpro.fi/markkinatieto/countryfiles.asp?Section=54&Country=151 
&Special=1208 11.5.2004). 

305
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2. Ensimmäiset ihmiset saapuivat Amerikan mantereelle (todennäköisesti) yli Beringin 
salmen ja poikki Alaskan noin 5000 vuotta ekr. Tämän jälkeen eri heimot, nykyisten 
intiaanien esi-isät, vaelsivat riistan perässä samoja reittejä käyttäen poikki Kanadan 
aina Grönlantiin saakka. Perimätiedon mukaan eurooppalaisten ensikosketus Kana-
daan tapahtui norjalaisten sekä islantilaisten viikinkien välityksellä noin vuonna 1000. 
Tämän jälkeen, 1500-luvun alkupuolella, eurooppalaiset tutkimusmatkailijat alkoivat 
valloittaa mantereen sisäosien tutkimattomia alueita. (Maailma tänään 1996, 15 - 17.) 

3. Ranskan kielen tulevaisuuden ja aseman kannalta oleelliseksi tekijäksi muodostui 
vuonna 1791 tehty jako englanninkieliseen Ylä-Kanadaan (Ontario) ja ranskankieli-
seen Ala-Kanadaan (Quebec), jolloin molemmille kielille annettiin virallinen asema 
(Levine 1990, 26; Maailma tänään 1996, 17). Britit olivat pyrkineet hankkimaan rans-
kankielisten suosion jo Pariisin sopimuksesta alkaen säilyttämällä ranskankielisten us-
konnolliset ja poliittiset oikeudet (Maailma tänään 1996, 17). Levinen (1990, 26 - 28) 
mielestä ranskan kielen kannalta katsotun lojaalin tunnustuksen taustalla oli brittipolii-
tikkojen halua säilyttää alueen sosiaalinen status que, joka heikensi kuitenkin tulevien 
vuosikymmenten aikana ranskan kielen mahdollisuuksia nousta englannin kielen ver-
taiseen asemaan alueen talous- ja työelämässä. Rebuffot (2001, 83) puhuu tässä yhtey-
dessä vuonna 1867 säädetystä laista (Acte de l’Amérique du Nord britannique – 1867), 
jolloin New Scotland (la Nouvelleé-Écosse) ja New Brunswik (le Nouveau-Brunswik) 
muodostivat Kanadan liittovaltion. Tuolloin myös ranskan ja englannin kieli määritel-
tiin tasa-arvoisiksi liittovaltion parlamentissa. Kielellinen dualismi tunnustettiin kui-
tenkin vain Quebecissä. (Rebuffot 2001, 83; Stanuz 1999.) 

4. Esimerkiksi vuonna 1961 ainoastaan noin 14 prosentilta englantilaisista vähäistä vuo-
sipalkkaa ansaitsevilta työntekijöiltä vaadittiin ranskan kielen taitoa työssä, kun vas-
taavasti 78 prosentilta vastaavaa palkkaa ansaitsevilta ranskalaistyöntekijöiltä vaadit-
tiin englannin kielen taitoa työelämässä. Lisäksi on syytä huomioida, että englantilai-
set liikemiehet olivat luoneet Montrealista koko Kanadan liike-elämän keskuksen, ja 
siten vahvan perustan englannin kielelle sen kaikissa toiminnoissa. Englanninkieliset 
saivat, verrattuna ranskankielisiin, parempia työpaikkoja ja nauttivat toimissaan suu-
rempaa palkkaa kuin ranskankieliset ihmiset. 

5. Ranskankielinen poliittinen eliitti pyrki kaikissa toimissaan estämään englantilaisten 
assimilaatiopyrkimyksiä. Ranskankieliset saavuttivatkin joitain poliittisia ”voittoja”, 
kuten lain, jossa määrättiin korvauksia omaisuutensa vuoden 1837 - 1838 kapinassa 
menettäneille ranskankanadalaisille (Rebellion Losses Bill vuodelta 1849). Saavutus-
ten arvo jäi kuitenkin vain symboliseksi, sillä englanninkieliset kokivat esimerkiksi 
edellä esitetyn päätöksen iskuna vasten kasvoja ja nousivat rajusti barrikadeille osit-
tamaan mieltään päätöstä kohtaan. (Levine 1990, 27 - 30.)  

6. Montrealin englanninkielinen väestö olikin vahvistanut vuosikymmenten ajan ase-
maansa alueen taloudessa sekä hallinnossa itsenäisen ja vahvan koulujärjestelmänsä 
ansiosta. Montrealissa saattoi elää täysipainoista elämää taitamatta lainkaan ”näkymät-
tömän” enemmistön äidinkieltä eli ranskaa. Sosiolingvistiseen tasapainoon vaikutti 
myös se, että Montrealiin muutti 1900-luvun alkupuolelta alkaen siirtolaisia Euroopas-
ta, joista valtaosa valitsi lapselleen paikan englanninkielisestä koulusta. Kun vuonna 
1971 yli 78 000 ei-englantilaista Montrealilaista ilmoitti käyttävänsä englantia äidin-
kielenään, niin vastaava määrä ei-ranskalaisissa maahanmuuttajissa ranskan kielen 
suhteen oli 1400. Montrealin väestöstä vain 22.6 prosenttia ilmoitti äidinkielekseen 
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englannin 1960-luvun loppuun mennessä, mutta lähes 38 prosenttia asukkaista kirjaut-
ti lapsensa englanninkielisiin peruskouluihin (Levine 1990, 61).6 Ranskankieliset vir-
kaatekevät henkilöt varoittivat kuitenkin odotettavasta kielellisestä transferista jo 
1950-luvulla ja vaativat toimia ranskan kielen ja kulttuurin säilyttämiseksi. Suurin 
vaikutin kielellisen epäsuhdan muodostumiselle oli alueen koulujärjestelmä ja siihen 
käytettävät varat. Paremmin järjestetty ja rahoitettu sekä aikaansa seuraava protestant-
tinen englanninkielinen koulujärjestelmä houkutteli sijoittamaan lapset hyvään opinah-
joon. Jotkut katoliset siirtolaisvanhemmat luopuivat uskonnollisen vakaumuksensa 
asettamista esteistä sijoittamalla lapsensa protestanttiseen kouluun. Ranskalaiskatoliset 
koulut olivat asettaneet oppilaiden sisäänotolle tiukemmat määräykset kuin protestan-
tit ja näin he menettivät paljon potentiaalista äidinkieleltään ranskalaisia oppilaita eng-
lanninkieliselle koulujärjestelmälle (esimerkiksi juutalaisia ja ortodokseja). (Levine 
1990, 4, 33, 48 - 49 ja 55 - 61.) 

7. Vuonna 1966 julkaistu ehdotus Montrealin koulujärjestelmän uudistamisesta ja ope-
tusministerin viran perustamisesta toimivat perustana kahden erikielisen koulun tasa-
arvoistamisessa. Samalla kirkon merkitys koulutuksen organisoinnissa oli päättynyt. 
(Levine 1990, 49.) Maahanmuuttajien englantilaistamiskysymys alkoi nousta puheen-
aiheeksi ranskankielisten keskuudessa. Ranskankieliset alkoivat toimia koulutuksen 
saralla saavuttaakseen kielellistä menestystä englanninkielisten sekä maahanmuuttaji-
en keskuudessa. Välineeksi alettiin kehittää englanninkielen opetusta ranskankielisissä 
kouluissa. (Levine 1990, 64 - 65.) Montrealin itsenäisestä, täysin ranskankielisestä 
noin tuhannen asukkaan kunnasta muodostui 1960-luvun loppuun mennessä vilkas 52 
000 asukkaan monikielinen asuinalue. Vuonna 1963 paikallinen katolinen koululaitos 
huomioi alueen väestömuutoksen perustamalla kaksikielisiä ala-asteen kouluja etnis-
ten ryhmien tarpeita varten. Koulujen pääopetuskieli oli ranska mutta toisena kielenä 
lapsille annettiin opetusta englanniksi, jotta lapsille pystyttiin takaamaan kielellisesti 
tasa-arvoiset olosuhteet myöhemmässä elämässä. Kaksikielisten koulujen perustami-
sen taustalla vaikuttivat siirtolais- tai maahanmuuttajalasten vanhempien toivomukset 
ja koulujen perustamisen toivottiin olevan enemmän poikkeuksia kuin sääntöjä. (Levi-
ne 1990, 67.) Tarkoituksena oli rohkaista englanninkielisiä vanhempia lähettämään 
lapsiaan ranskankieliseen opetukseen. Toisaalta eräät ranskankieliset äärinationalistiset 
ryhmittymät hidastivat esitettyjä rauhantahtoisempia kehityspyrkimyksiä vaatimalla 
yksikielistä ranskalaista koulujärjestelmää kaikille lapsille. (Levine 1990, 64 - 65.)257 

8. Koska Montrealin englanninkielisellä väestöllä ei ollut tarvetta tai kiinnostusta rans-
kan kieltä kohtaan, vain harva opetteli valtaväestön kielen. Esimerkiksi vuonna 1961 
englantia äidinkielenään puhuvista montrealilaisista 27 prosenttia ilmoitti tulevansa 
toimeen myös ranskan kielellä. Vastaava kaksikielisyyttä ilmaiseva luku ranskankielis-
ten joukossa oli tuolloin 24.8 prosenttia. Kaiken kaikkiaan Montrealin englanninkieli-
nen väestö saattoi elää omilla asuinalueillaan täysipainoista elämää kaikilla yhteiskun-
nallisilla sektoreilla omalla äidinkielellään, mikä ei ollut mahdollista ranskankielisille 

                                                           
257 Vaikka ranskankielisen kulttuurin häviäminen oli englanninkielisten koulujen lisääntymisen myötä syntynyt 
suurin uhka (ks. myös Rebuffot 2001, 84 - 85), on syytä huomioida myös uhkatekijä, jollaisesta on puhuttu 
julkisuudessa myös Suomessa ruotsinkielisen kielikylvyn kasvuennusteiden yhteydessä (ks. Tella & Mustaparta 
1999). Kasvavan englannin kielen opetuksen tarpeen katsottiin uhkaavan yksinkertaisesti myös ranskankielisen 
opettajakunnan tulevaisuutta, sillä kilpailtiin paitsi kielellisestä demokratiasta niin myös työpaikoista. (Levine 
1990, 64.) 
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ihmisille. Ei-englantilaisten ja ei-ranskalaisten maahanmuuttajien uuden kielen valinta 
oli omiaan vahvistamaan ranskankielen heikkoa asemaa Montrealissa, sillä noin 90 
prosenttia maahanmuuttajista valitsi kielekseen englannin. (Levine 1990, 16 - 17; ks. 
myös Siguán & Mackey 1987, 85 - 87; Genesee 1987, 6 - 7; Rebuffot 2001, 84.) 

9. Katolisen koulujärjestelmän edustajat eivät olleet tietämättömiä 1900-luvun alkuvuo-
sikymmeninä siirtolaisten englantilaistamispyrkimyksistä, ja koulujärjestelmään yritet-
tiinkin tehdä joitain korjausyrityksiä huonon oppilastilanteen korjaamiseksi. Tästä oli-
vat esimerkkinä ranskankielisten iltakoulujen perustaminen sekä vuoden 1948 komi-
teaehdotus, jossa esitettiin kolmikielisten koulujen perustamista siirtolaislapsille. Kou-
lujen opetuskieli olisi ollut ehdotuksen mukaan ranskan ja englannin kieli sekä lasten 
oma äidinkieli. Mutta sekä ranskan- että englanninkieliset päättäjät hylkäsivät ehdo-
tuksen. Siirtolaisten englantilaistamispolitiikka ei ollut vielä ranskankielisten huomi-
oima seikka. (Levine 1990, 58 - 59.) 

10. Koulutuspolitiikan kehityksestä huolimatta 1970-luvun alkupuolen vaihtelevat muut-
tovirrat sekä alentuneet syntyvyysluvut johtivat sekä ranskan- että englanninkielisten 
koulujen oppilasmäärien vähenemiseen. Tämä tapahtui siten, että ranskankielinen, ka-
tolinen koululaitos koki 23.2 prosentin pudotuksen kirjautumisissa, kun taas protes-
tanttisissa englanninkielisissä kouluissa oppilaiden sisään kirjautumiset putosivat vain 
13.2 prosenttia. Lisäksi on huomioitava, että englanninkielisissä katolisissa kouluissa 
vastaava luku oli vuosina 1970 - 1974 vain neljä prosenttia. Nämä muutokset ja maa-
hanmuuttajien englantilaistaminen johtivat lopulta erilaisiin kulttuurisiin ja taloudelli-
siin muutoksiin, jotka järkyttivät ranskankielisten kansallista identiteettiä. Levine 
(1990, 61) toteaa asiasta seuraavasti:  

”By sending their children to English-language schools, imigrants appeared to 
deem the language of citys’s majority as less ”worthy” than that of the minority 
and reject the message of the Quiet Revolution that Quebec was build a dynamic 
French-speaking society. This rejection was sure to ignite a strong Francophne re-
sponse.” (Levine 1990, 61.)  

11. Esimerkiksi ranskankielisten järjestö SSJBM (the Sosiete Saint-Jean Baptiste de 
Montreal) lähetti kirjelmän vanhempainneuvostolle (parental comisiolle) vuonna 
1962, jossa järjestö ehdotti ranskankielisiä tutkintoja Quebecin kouluihin, tuomiois-
tuinten toiminnan ranskankielisyyttä, yksityisyritysten nimien muuttamista ranskan-
kielisiksi ja Quebecin koulujen viralliseksi kieleksi ehdotettiin ranskaa lukuun otta-
matta äidinkielenään englantia puhuvien lasten kouluttamista. Kirjelmän mukaan eng-
lanninkielisistä lapsista tulisi kuitenkin kasvattaa kaksikielisiä. Vuonna 1963 koko 
provinssiin Montrealista laajentunut SSJB antoi tukensa politiikalle, joka ajoi rans-
kankieltä viralliseksi koulutuksen, työn ja julkisen hallinnon kieleksi. (Levine 1990, 
52.) Ensimmäiset systemaattiset yritykset saada ranska alueen ainoaksi viralliseksi 
kieleksi saivat alkunsa separatistisen RIN:in (Rassemblement pour I’independance) 
aloitteesta 1960-luvun alussa. RIN:in kielipolitiikan keskeisenä päämääränä oli koulu-
tuksen muuttaminen täysin ranskankieliseksi. RIN sai tuekseen 1960-luvun puolivälis-
sä muita samaa asiaa ajavia ryhmittymiä. (Levine 1990, 52 - 53.) Nationalististen 
ryhmittymien erääksi merkittävämmäksi tehtäväksi muodostui se, ettei maahanmuutta-
jia englantilaistettu. Tähän pyrittiin estämällä maahanmuuttajien sijoittaminen englan-
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ninkielisiin kouluihin, mikä kuitenkin johti kaupungin pahimpiin kielellisiin konflik-
teihin (vuoden 1966 jälkeen). (Levine 1990, 55.)  

12. 1960-luvun loppupuolella koettiin myös vallitseva suuntaus, jossa ranskankielisen 
väestön syntyvyyden määrä laski, sisäinen muuttoliike vähentyi maalta Montrealiin ja 
siirtolaiset valitsivat uudeksi kielekseen englannin, uhkaksi ranskan kielen olemassa-
ololle ja jatkuvuudelle. Eniten asian puolesta puhui väestötieteilijä Jaques Henripin. 
Hän ennusti ranskankielisen suhteellisen väestönosuuden laskevan Montrealissa vuo-
teen 2000 mennessä 52.7 prosenttiin valtavasta maahanmuuttajien englantilaistamises-
ta johtuen. (Levine 1990, 62.) 

13. Anglofonien vanhempainyhdistyksen ja MIS:n välinen kamppailu alueen koulujen 
kielestä huipentui vuoden 1968 kesällä pidettyihin school bordin vaaleihin, joka päätyi 
lopulta MIS:n edustajien voittoon. Lopputuloksena oli päätös koulujen yksikielisyy-
destä ranskan kielen hyväksi. Syyslukukauden 1968 alussa kaikkien Saint-Leonardin 
koulujen opetuskielenä oli yksistään ranskan kieli. Vanhempainyhdistys aloitti kuiten-
kin hyökkäyksen englannin kielen puolesta. Se pyrki luomaan omaa yksityisin varoin 
perustettua englanninkielistä kouluverkostoa alueelle ja alkoi hankkia median, talou-
den sekä koulunjohtajien tukea vaatimuksilleen sekä boikotoi yksinkertaisesti rans-
kankielisiä kouluja. Ranskankielinen väestö ei kuitenkaan ollut koko rintamalla vas-
tustamassa englanninkielistä opetusta äärinationalististen järjestöjen tavoin. Esimer-
kiksi ranskankielisen älymystön edustama lehti Le Devoir varoitti lukijoitaan alista-
masta vähemmistön oikeuksia demokratian nimen alaisuudessa ja totesi yksikantaan, 
että Montreal on kaksikielinen kaupunki. (Levine 1990, 68 - 70.) 

14. Ranskankieliset olivat jo 1950-luvulta alkaen yrittäneet lisätä Montrealin kaupungin 
ulkoista olemusta ranskalaisemmaksi luomalla näkyviä ranskankielisiä symboleja ka-
tukuvaan. Eräät yritykset onnistuivat ja 1960-luvun lopussa, kun sekä Montrealin että 
muun provinssin ranskalaista imagoa oli saatu näkyviin huomattavasti aiempaa 
enemmän: useat virkamiehet alkoivat kirjoittaa vuosittaisraporttinsa pelkästään rans-
kan kielellä ja ranskankieliset radio- ja televisiokanavat aloittivat toimintansa. (Levi-
nen 1990, 50 - 51.) Tekninen kehitys johti kielellisten kysymysten nousuun 1950-
luvun alussa, kun ensimmäiset televisiolähetykset alkoivat näkyä Montrealissa. Kuu-
min kielellinen kädenvääntö käytiin kuitenkin Montrealin ulkoasusta, mikä esimerkik-
si koski alueelle rakennettavan rautatieasemakompleksin nimeämistä The Queen Eli-
sabethiksi. Ranskankieliset halusivat kompleksille ranskalaista nimeä, Le Chateau 
Maisonneuve, vedoten alueen ranskankieliseen enemmistöön ja sen huomioimiseen. 
Alueen hallinnon englanninkielinen enemmistö osoitti kuitenkin kiistan ratkaisussa 
voimansa ja hylkäsi ranskalaisten vetoomuksen osoituksena englannin kielen voimasta 
Montrealissa. (Levine 1990, 37.) Vaikka Montrealista oli muodostunut ranskankielisen 
väestön kulttuurinen ja sosiaalinen keskus, niin vielä 1960-luvulle tultaessakaan kau-
pungissa vieraileva ulkopuolinen ei pystynyt huomaamaan tätä vahvasta englannin 
kielen asemasta johtuen (Levine 1990, 9 - 17).  

15. Samaan aikaan kun vastakkainasettelu Montrealin keskivertoväestön välillä oli anka-
ra, elivät sekä englannin- että ranskankielinen poliittinen ja taloudellinen eliitti kielel-
listä konsensusta - linguistic entente. Tämä, jo 1860-luvulla alkanut kielellinen yhteis-
työ ei voinut olla vaikuttamatta Montrealin 1960-luvun kielelliseen ja kulttuuriseen 
ilmapiiriin. Englantilaisten kauppiaiden assimilaatiopolitiikan pyrkimyksenä oli luoda 
mahdollisimman suotuisa ilmapiiri markkinainvestoinneille sekä oman kaupan ja hy-
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vinvoinnin edistämiselle. Ajattelutapa mahdollisti ranskankielisten poliitikkojen pää-
syn brittieliitin rinnalle, ja toimi sytykkeenä ranskalais-kanadalaiselle nationalismille. 
(Levine 1990, 30 - 31.) Eräät kanadanranskalaiset pitivät kielikysymyksessä molempi-
en kielien hallintaa merkittävänä jo 1900-luvun alussa. Todettiin, ettei pelkkä englan-
nin kieli yksistään olisi riittävä alueen hyvinvoinnin kannalta. Ajatusmalli oli jatkossa 
perustana ranskankanadalaiselle nationalismille, la survuvance, sekä ranskalaisen kult-
tuurin kehittämiselle. (Levine 1990, 33.)  

Levinen (1990, 61) mielestä maahanmuuttajien kielellinen valinta osoitti englannin 
kielen merkityksen korostamista, mikä puolestaan esti ranskankielisten yritystä raken-
taa voimakasta ranskalaista yhteisöä Hiljaisen vallankumouksen avulla. Siirtolaisten 
osoittama kielellinen torjunta herätti ranskankieliset voimakkaampiin vastatoimiin kie-
lensä ja kulttuurinsa esilletuomisessa. Hiljaisen vallankumouksen keskeiseksi teemak-
si muodostui iskulause ”masters in our own house” (maitres chez nous). Näin alueen 
poliittinen rakenne alkoi saada uusia piirteitä ja tämä politisoi kiistakysymyksen. Tä-
mä näkyi mm. siinä, että ranskalainen eliitti, joka pyrki konsensukseen englantilaisten 
liikemiesten kanssa, korvautui ns. uudella keskiluokalla, joka ei kannattanut tätä ak-
kommodaatiopolitiikkaa. (Levine 1990, 40.) Englanninkieliset eivät heti tiedostaneet 
Montrealin kielellisen ilmaston muutosta, ennen kuin ke järjestäytyivät vastaiskuun 
ranskan kielen nousua vastaan, tosin nyt vähemmistönä (Levine 1990, 50). Mitkään 
historialliset, sosiaaliset tai poliittiset tekijät eivät pystyneet estämään ranskankielisen 
”hiljaisen” enemmistön nousua (Genesee 1987, 6 - 7).  

4.2 Kielikylpyopetus Espanjassa 

16. Sekä kastilian eli espanjan että katalaanin kielen historiallinen perusta on latinan kie-
lessä (Siguán 1993, 97 - 98 ja 112 - 113; Webber & Strubele i Trueta 1991, 13). Kasti-
lia (esp. Castilla) on historiallinen maakunta Espanjan mesetalla. Kastilia jakautuu 
Vanhaan- ja Uuteen-Kastiliaan, joita erottavat toisistaan Kastilian rajavuoret. Pienellä 
kirjoitettuna kastilialla tarkoitetaan myös espanjan kieltä. Katalonia (esp. Cataluña, 
kataloniaksi Catalunya) on autonominen alue Koillis-Espanjassa Välimeren rannikolla. 
Alue on pinta-alaltaan noin 31 930 neliökielometriä. Katalonia, joka oli ruhtinaskunta 
vuodesta 888 alkaen mutta yhdistettiin Aragoniaan vuonna 1137 (tämän integroitumi-
sen merkitys katalaanin kielen kehitykselle kuvataan tuonnempana), on nykyään maan 
taloudellisesti kehittyneimpiä alueita. (Siguán 1993, 97 - 98 ja 112 - 113; Tietojätti 
1991; ks. myös Lalaguna 1992, 33 - 63; Webber & Strubele i Trueta 1991.)  

17. Espanjaa rajaavat lännessä Atlantti, idässä Välimeri, pohjoisessa Eurooppa ja etelässä 
Afrikka. Maan historiallisen kehityksen keskeisimpiä tekijöitä ovat sen maantieteelli-
set olosuhteet. Alueen vuoristoisesta pinta-alasta vain 18.4 prosenttia on alle 200 met-
riä merenpinnasta, jolloin olosuhteet maanviljelylle ovat suotuisat. Myös vaihtelevat 
sääolot luoteesta kaakkoon ovat asettaneet ihmisten elinolosuhteet sekä elannon hank-
kimisen koetukselle. Baskimaan halki Kataloniaan ja Välimerelle laskeutuu historialli-
sesti tärkeä kulkureitti Ebrojoki haaroineen. Myös etelässä Sevillan ohi Atlanttiin las-
keva Guadalquivir voidaan lukea tärkeäksi virraksi niemimaan asuttamisen kannalta. 
(Lalaguna 1992, 1 - 3; kuva 2.) 
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Kuva 2. Espanja, sen kaupungit sekä suurimmat joet (Lähde: Merriam-Webster, osoitteesta: 
http://www.merriam-webster.com/cgi-bin/nytmaps.pl?spain 11.5.2004). 

4.1 Espanjan kielipoliittisen historian tarkastelua sen historiasta lähihistoriaan 

18. Espanjan väestön alkuperä koostuu arabeista, roomalaisista, berbereistä tai goottilaista 
sekä juutalaisista. Espanjan asutushistoriaa lähemmin tarkasteltaessa voidaan todeta, 
että aluetta ovat asuttaneet Tonavan seuduilta sekä Kaakkois-Ranskasta peräsin olevat 
keltit vuodesta 1000 eKr. Tiedot kelteistä alueen asuttajina perustuvat roomalaisten 
kuvauksiin vuodelta 100 eKr. Roomalaiset hallitsivat niemimaata aina kansainvaelluk-
siin ja Rooman imperiumin hajoamiseen saakka (n. 400 jKr.). Länsigoottien vallan 
jälkeen alueelle saapuivat islamilaiset valloittajat vuonna 711. Arabihallitsijoiden ai-
kana alueen elinolosuhteet niin kaupungeissa kuin maaseudullakin kukoistivat. Myös 
kastilian kieli sai, etenkin maataloussanastoon, rikastusta arabian kielestä. (Lalaguna 
1992, 3 - 23 ja 215 - 216.) Mutta esimerkiksi alueen eräs kansallisuus baskit, jotka 
ovat pystyneet läpi vaiherikkaan historian säilyttämään kielellisen ja kulttuurisen oma-
leimaisuutensa, uskoivat etenkin keskiajalla, että he polveutuvat suoraan Nooan vel-
jenpojasta Tobalista. Myös baskikielen euskeran, katsottiin olevan raamatullista alku-
perää. (emt.) Siguán (1993, 13 ja 130 - 133) kuitenkin toteaa, että baskia tiedetään 
muinoin puhuttaneen laajemmalla alueella kuin nykyään, mutta kielen alkuperää voi-
daan vain arvailla. Hänen (emt.) mukaansa baskikieltä voitaisiin verrata nykyisiin 
Kaukasian kieliin. Saksa (1992, 122) toteaa lisäksi baskeista, että heidän on erään teo-
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rian mukaan katsottu polveutuvan suoraan Cro-Magon ihmisestä. Tätä on pyritty to-
distelemaan hautalöydön sekä omalaatuisen verityypin perusteella. (Saksa 1992, 121 - 
122.) Baskin kieli eroaa kuitenkin merkittävästi esimerkiksi katalaanista (Siguán & 
Mackey 1987, 57). Myytit kielen ja kulttuurin alkuperästä kuvaavat hyvin baskeille 
tyypillistä vahvaa kansallisuustunnetta. 

19. Artigal (1993, 30 - 31) esittää kolme lähihistoriasta löytyvää syytä vähemmistökielten 
heikkoon arvostukseen ja asemaan Espanjassa:  

1. Valtava espanjankielisten työläisten muuttoaalto teollistuneille katalaanin ja 
baskinkielisille alueille 1950-luvulla. Katalonian asukasluku kasvoi vuosien 
1950 - 1975 välillä 75 prosenttia.  

2. Modernin massamedian synty maahan Francon aikana, jolloin lähetykset sallit-
tiin vain espanjan kielellä, mikä asetti vähemmistökielet entistä ahtaammalle so-
siolingvistisessä mielessä.  

3. Kenraali Francon aikaisen (1939 - 1975) kielellis-kulttuuris-poliittisen homo-
genisointiperiaatteen toteuttaminen.  

Kiinnostus vähemmistökielien ja -kulttuurien elvyttämiseen alkoi kasvaa kenraali 
Francon kuoltua. Malli valtion katalonialaisen väestön, kuten myös Baskimaan, kielel-
lisen identiteetin ja sosiaalisen identiteetin kehittämiseksi haettiin Kanadasta. (Artigal 
1993, 30 - 31.) 

20. Katalaanin kielen kehittymiselle on ollut merkittävää sen vahva yhteys espanjan kie-
leen. Katalaanista on erotettavissa kaksi murteen päälinjaa, itäinen (oriental) sekä län-
tinen (occidental). Läntistä murretta käytetään pääasiallisesti alueilla, jotka olivat nii-
den historiassa arabien asuttamia. Katalaanin sekä espanjan välinen rinnakkaiselo al-
koi Siguánin mukaan jo noin 1100-luvulla kuninkaallisen avioliiton seurauksena, jol-
loin Barcelonan maakunta ja Argonesen monarkia yhdistyivät. Mutta kun Argonesen 
monarkki yhdistettiin Kastilian monarkkiin, vahvistui espanjan kielen asema katalaa-
nin kustannuksella. Tämä johti katalaanin kannalta siihen, että kirjoitetun ja yleisesti 
käytetyn katalaanin kielen sanastollinen ja kieliopillinen kehitys lakkasivat. Puhtaampi 
sekä sivistyneempi espanjan kieli sai paremman sijan esimerkiksi hallinnon kielenä. 
(Siguán 1993, 112 - 114; ks. myös Weber & Strubele i Trueta 1991, 13.)258 

21. Liittouman heikkoutta kuvastaa Katalonian julistautuminen Espanjasta erilliseksi au-
tonimiseksi valtioksi samana päivänä, kun tasavaltalaisten liittouma perustettiin 
(14.4.1931). Katalonian kysymys jäi kuitenkin pian tasavaltalaisuus vastaan monarkia 
-kysymyksen varjoon. Tasavaltalaishallituksen vastaisten mielenilmaisujen keskeiseksi 
iskulauseeksi muodostui ”Jumala, isänmaa ja kuningas”. Vastakkainasettelu kärjistyi 
entisestään, kun parlamentti kokoontui pohtimaan kirkon roolin rajoittamista Espan-
jassa. Tasavaltalaiskausi ennen sisällissotaa olikin levotonta aikaa. Työväen liikehdintä 
sekä vaatimukset tasa-arvosta lisääntyivät. Työväen taistelutahto ja oikeistolaisten pel-
ko sosialistisen tasavallan synnystä, johti CEDA:n perustamiseen. Sosialistien ja oi-
keiston väliset erimielisyydet kärjistyivät vuonna 1934 Asturian kapinaan, jota voi-
daan pitää jälkikäteen katsottuna ennakkovaroituksena vuonna 1936 alkaneelle Espan-

                                                           
258 Tilannetta voidaan verrata moneen nykyiseen vähemmistökieleen, jotka niiden vähäisen julkisen käytön 
vuoksi ovat ”juuttuneet” menneeseen, eikä niiden sanasto ole siten pystynyt seuraaman nykyisen maailman 
moniuloitteista teollista ja teknologista kehitystä.  
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jan sisällissodalle ja sitä seuranneelle vuosikymmeniä kestäneelle diktatuurille. Asturi-
an kapina herätti vasemmiston ja työväenluokan vaaliliittoon, joka vei Katalonian Es-
querra-puolueen, Tasavaltalaisen vasemmistopuolueen sekä Tasavaltalaisen unionin 
voittoon vuoden 1936 vaaleissa. Uusi hallitus oli täysin tasavaltalaisten edustama ja 
oppositiota hallitsi niukan, vain yhden prosenttiyksikön häviön kärsinyt CEDA. Liit-
toutumaa suosiva vaalijärjestelmä, polarisoitunut poliittinen asetelma sekä henkilö-
kohtaiset kaunat ja poliittiset kunnianhimot johtivat vääjäämättä yhteiskunnallisten 
luokkien väliseen sisällissotaan monarkistien kenraali Francon johdolla. Sisällissodan 
päätyttyä tasavaltalaisten kukistamiseen 1939 Francosta tuli Espanjan hallitsija aina 
vuoteen 1975 saakka. (Lalaguna 1992, 149 - 172; Saksa 1992, 245 - 246; Siguán 1993, 
56 - 57; myös Webber & Strubele i Trueta 1991, 15.) 

22. Uusi hallitsija ryhtyi heti voitonjuhlien päätyttyä rakentamaan uutta Espanjaa. En-
simmäisiin toimiin kuului koulujen opetuksen sekä oppimateriaalien sisältöjen täydel-
linen uudistaminen. Tasavaltalaismieliset opettajat ammuttiin tai vangittiin ja maan 
johtava älymystö sekä taiteilijat pakotettiin muuttamaan maasta. Francolainen järjes-
telmä otti tehtäväkseen tuhota täydellisti maasta marxilaisen ideologian, juutalaiset se-
kä vapaamuurariorganisaation. Kirkon valta lisääntyi ja ohjeena kaikelle toiminnalle 
oli espanjalainen katekismus, jossa tuomittiin darvinismi, kommunismi, materialismi, 
ateismi, protestantismi, rationalismi, liberalismi, sosialismi, modernismi, joukko muita 
ismejä sekä edellä mainittu vapaamuurarius. (Lalaguna 1992, 173 - 174; Saksa 1992, 
246 - 251.)  

23. Ideologinen ehdottomuus sekä taloudellinen anarkia, kuten Lalaguna (1992, 182) kir-
joittaa, johti Francon vallan alkuvuosikymmeninä myös talouden heikkenemiseen, ih-
misten nälänhätään sekä maallemuuttoaaltoon. Vuosien 1951 - 1973 Espanja koki kui-
tenkin taloudessaan ennennäkemättömän nopean nousun länsimaiselle tasolle. Talous-
kasvu johti jälleen kaupunkien väkiluvun nopeaan kasvuun. Ulkopuoliset taloustietei-
lijät ovat kuitenkin sanoneet Espanjan talouden kasvumallista, että tapahtunut kasvu 
tapahtui poliittisista päättäjistä riippumattomana. (emt. 180 - 189: Saksa 1992, 62.) 

24. Itsenäisyystaistelut ja keinot itsenäisyyden saavuttamiseksi ovat ajoittain olleetkin 
verisiä, etenkin baskien keskuudessa. Saksan (1992, 143 ja 149) mukaan katalaanit 
lähtivät ajamaan itsenäisyysvaatimuksiaan baskeja viisaammin. Väkivalta ei saanut 
kannatusta katalonialaisten keskuudessa lyhyttä pommitusten ja salamurhien aaltoa 
lukuun ottamatta vuosina 1947 - 1949. Baskien toimintamallissa kannatettiin suoraa 
toimintaa. Katalonialaiset järjestivät pommi-iskujen sijasta ’hiljaisia’ mielenosoituksia, 
viemällä esimerkiksi vuoden 1948 Montseratin Neitsyeen juhlaan Barcelonan suoje-
luspyhimyksen tai laulamalla kenraali Francolle Katalonian kansallislaulun Barcelo-
nan musiikkipalatsissa hänen vieraillessaan siellä vuonna 1960. (emt.) Artigalin (1993, 
31) mukaan espanjan kielen dominoivuuden seuraamuksia ei ole tarkasteltu vähem-
mistöjen sosiaalisten ongelmien näkökulmasta, vaan assosiaatiot katalaaneista ja bas-
keista sekä heidän asemastaan yhteiskunnassa on liitetty epäinhimilliseen aggressiivi-
suuteen oman aseman kohentamisessa. Siguán (1993, 61 - 62) esittää, että baskit eivät 
pystyneet hyödyntämää korkeakulttuuria kielensä ja kulttuurisen näkemyksensä levit-
tämiseksi, koska baskien kielellä ei ollut yhtä laajaa lukija- tai kuulijakuntaa kuin kata-
laanilla. Tämä tekee ymmärrettäväksi suoran, huomiota herättävän toiminnan käyttä-
misen. Näin baskin kieli käyttökielenä ei ole ollut yhtä suuressa arvossa kuin katalaa-
nin kieli (Siguán & Mackey 1987, 57 - 58.) 
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4.2.4 Yhteenveto 

25. Tutustumiskäynti katalaanin kielikylpykoulussa Barcelonassa, jonka tein keväällä 
2002, konkretisoi väitteen. Katsoisinkin koko kulttuurisen kokonaisuuden vaikuttavan 
tämän päivän katalonialaiseen koulutoimintaan. Pitkä ja hyvin säilytetty sekä arvostet-
tu historia artefakteineen luo lapsille pysyvän historiallisen kasvuperustan, johon on 
helppoa identifioitua. Lasten suhde ympäristöön ja aikuisiin, arvomaailmaan, on myös 
selkeä. Lasten ei tarvitse käydä sisäistä, psyykkisesti kuluttavaa arvovalintojen kamp-
pailua. Lapset ovat terveellä tavalla riippuvaisia aikuisista. On kuitenkin mielenkiin-
toista seurata, kuinka kasvanut englannin kielen suosio tulevaisuudessa vaikuttaa alu-
een kielelliseen ja ekonomiseen tasapainoon. (ks. Saari 2002.)259 

5.1 Kulttuuri-sanan määrittelyä sen yhteiskunnallisesta sekä yksilöllisestä näkö-
kulmasta 

1. Deweyn (1916) ajattelun perustan voidaan katsoa olevan vastaavantyyppisessä henki-
sen kokemuksellisuuden jatkumossa. Schein (1987, 67) huomauttaa tähän liittyen, että 
tietyn kulttuurin muodostumisen raamit määrää vallitseva ympäristö olosuhteineen. 
Ympäristö määrää ryhmän rajoitteet, mahdollisuudet ja vaihtoehdot. Ympäristö pakot-
taa ryhmän määrittelemään ensisijaiset tehtävänsä olemassaolon varmistamiseksi. 
Schein (emt) jatkaa kuitenkin toteamalla, että vaikka ympäristö alun perin raamittaa 
kulttuurin muotoutumisen, vaikuttavat ryhmää koossa pitävät yhteiset oletukset jatkos-
sa siihen, kuinka ympäristö-käsite määritellään ja mitä pidetään ympäristönä. 

2. Esimerkiksi Saressalo (1996) on tukeutunut kyseiseen määritelmään tutkiessaan Poh-
joisnorjassa elävien kveenien identiteettiä. Hän toteaa, että Hoebel on ottanut määri-
telmänsä keskeiseksi elementiksi yksittäisen kulttuurissa elävän ihmisen. Toiminta-
mallit eri tilanteiden ratkaisemiseen yksilö on saanut ryhmältään, jonka parissa hän on 
elänyt ja kasvanut. Tässä yhteydessä Saressalo käyttää termiä enkulturaatio. Yksilö on 
enkulturoitunut ryhmäänsä joko geneettisesti tai jollain muulla tavoin. Kulttuurinen 
perinne välittyy enkulturaatiossa kulttuurisen käyttäytymisen hallitsevilta henkilöiltä 
kasvatettaville joko kirjoituksellisin tai kirjoittamattomin kulttuuri-ilmaisun menetel-
mien avulla. Oleelliseksi kulttuurin eteenpäin viemisessä muodostuu kuitenkin kasva-
tus. (Saressalo 1996, 52 - 54.) 

3. Thompson (1990, 124 - 126) Toteaa sanojen kulttuuri ja sivilisaatio vastakkainasette-
lusta, että sanojen etymologian juuret löytyvät sivistyneistön erilaisesta asemasta 
1700-luvun Saksassa ja Ranskassa. Saksan sivistyneistön kielenä oli tuohon aikaan 
ranska. Sivistyneistön rinnalla vaikutti samanaikaisesti myös pienempi, saksankielinen 
intellektuellien ryhmä, jonka toiminta rakentui omiin taiteellisiin sekä intellektuellei-
hin saavutuksiin. Ryhmittymä kritisoi ranskan kieleen perustuvaa älymystön toimintaa 
ja ilmensi arvostelunsa kulttuuri- ja sivilisaatio-käsitteiden erilaisilla merkityksillä. 
Saksankielinen älymystö korosti erityistä asemaansa suhteessa ylempään ranskankieli-

                                                           
259 Tästä asiasta eli englannin kielen kasvaneesta suosiosta oppiaineena keskustelimme paikallisen koulun rehto-
rin kanssa. Hän piti oppilaiden kielivalintoja merkittävänä tekijänä maan tulevaisuuden taloudellisen kehityksen 
kanssa. Alueella kamppailtiin juuri tuolloin jonkin asteisen taloudellisen laman kanssa, mikä osaltaan vaikutti 
ihmisten ajatuksiin ja asenteisiin englannin kielen merkitystä kohtaan. 



 328

seen luokkaan tieteen, taiteen sekä filosofian, siis oppineisuuden ja kulttuurin piiristä 
hankituilla meriiteillä. 

4. Kulttuuri voidaan määritellä myös kognitiivisen tai mentaalisen käsityksen mukaan. 
Ensimmäisessä määritelmässä kulttuuri käsitetään logiikaksi, jonka avulla ihmiset jä-
sentävät, analysoivat ja ymmärtävät maailmaa, jossa elävät. Mentaalisessa käsitykses-
sä kulttuuria ei pidetä ihmisen muodostamien tuotosten näkyvinä ilmentyminä, vaan 
kulttuuri käsittää esineiden ja asioiden mallit ja muodot, jotka ovat varastoituneina 
ihmisten muistiin. Näkemyksessä painottuu informaation prosessointi, jolloin kulttuu-
rin tutkimisen perustana ovat yksilöiden emotionaaliset tuntemukset ja kokemukset. 
(Byram 1989.) Kulttuurin määrittäminen symboliseksi on myös eräs tapa lähestyä ai-
hepiiriä. Tällöin kulttuuri selitetään symbolijärjestelmänä, jossa painottuvat informaa-
tion prosessoinnin tulokset sekä luodut merkitykset. (Byram, 1989.) Allardt’n (1987, 
55 - 56) mielestä symboliympäristöön keskittyvä näkemys on kuitenkin virheellinen. 
Tätä vastoin kulttuuri tulisi ymmärtää laajempana inhimillisen toiminnan välityksellä 
opituksi, ihmiseltä ihmiselle symbolien välityksellä siirtyneeksi.260 Näin tarkasteltuna 
kulttuurin piiriin sisältyy tapoja, lakeja, uskomuksia, näkemyksiä, vakaumuksia, tieto-
ja ja taitoja. Tutkimus saakin Allardt’n (emt. 79) mielestä syvyyttä, kun tutkitaan, mil-
lä tavalla kulttuuripiirteet muodostuvat tietyntyyppisissä elämäntilanteissa tyydyttä-
mään ihmisten aineellisia tarpeita.  

5. Yhteisöllisyyden tunteen häviäminen on kuitenkin nostanut esiin myös muita vasta-
voimia, joissa korostetaan esimerkiksi suomalaisen paikallisuuden merkitystä (vrt. 
Branch 1999). Sarmela (1996, 21 - 22 ja 31 - 32) luonnehtii suuntauksen korostajia et-
nisiksi idealisteiksi, jotka kokevat kulttuurin muutoksen ja kohtaamisen interaktiivise-
na prosessina: vanha ja uusi, enemmistö- ja vähemmistökulttuuri korreloivat keske-
nään. Asetelmasta voidaan erottaa vielä multikulttuuri-idealistit, jotka näkevät Suomen 
”pienenä isänmaanaan” ja Euroopan ”suurena isänmaanaan”. Sarmela (emt. 22) pai-
nottakin, että eri kulttuureja on leimannut kautta aikojen multietnisyys sekä polykult-
tuurisuus. Yhteisöllisyys ja sosiaalisten kontaktien etsiminen on ihmiselle verenperi-
mää, joten kulttuurien moninaisuus ei katoa. Tässä tutkimuksessa esitettävässä kult-
tuuripedagogisessa ideassa lokaalisen ympäristön ilmiöiden huomioinnilla opetuksen 
sisällön suunnittelussa on keskeinen osa. Kulttuuripedagogisen ajattelun perusteella 
yksilö muodostaa identiteettiinsä261 suhteessa kulttuurisesti merkittäviin tekijöihin. 
Kulttuurisesti merkittävillä tekijöillä on kiinteä suhde yhteisössä vallitseviin sekä yh-
teisöä ylläpitäviin arvoihin. Näin koulun keskeinen tehtävä on lapsen arvomaailman 
selkeyttäminen (vrt. Salomaa 1950, 28 - 34). 

6. Voidaan puhua esimerkiksi rikollisuutta suosivasta alakulttuurista tai mauttomasta 
rahvaan kulttuurista. Sosiologian muodostamaa kulttuuri-käsitettä on kuitenkin arvos-
teltu. Maailman rakenteessa tapahtuneet räjähdysmäiset muutokset 1900-luvun puoli-
välin jälkeen (tietokone, ydinräjähteet, avaruusteknologia väestönkasvu jne.) ovat aset-
taneet kulttuurit kyseenalaiseksi. Esitettyjen maailmanlaajuisten tapahtumien ja on-

                                                           
260 Esimerkiksi Vygotskyn teoretisointeja sovellettaessa tämä symbolisuuden korostamisen ”riski” on ilmeinen. 
Ongelma on tietoteoreettinen ja tieteenfilosofinen. Tutkijan tulisikin pyrkiä selvittämään toimintansa ja ajatte-
lunsa ontologinen ongelma, voidakseen ymmärtää kulttuurisen toiminnan olemusta. 
261 Näkemyksieni mukaan yksilön identiteetti on pinnallisempi olemuksellinen tekijä kuin hänen persoonansa tai 
minuutensa. Identiteetti muodostuu vallitsevan ympäristön vaikutuksista. Minuus on jotain jo syntymästä annet-
tua, joka tekee ihmisen ulkoisista piirteistä huolimatta sen, mikä tekee ”minusta minun”. 
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gelmien edessä ei ole ihme, että kaikkia kulttuureja ei pidetä enää merkittävinä ja hyö-
dyllisinä. Onkin esitetty mahdollisuus normatiivisen kulttuurin käsitteestä, jossa kult-
tuuripiirteiden kestot muodostuvat merkitystä määritteleviksi tekijöiksi. Tämän perus-
teella Bachin fuuga olisi kulttuuripiirteenä merkittävämpi kuin viikon tai kuukauden 
elävä iskelmä. Mutta esitetty määrittelyvaihtoehto sitoutuu arvottamiseen ja lopulta 
ongelmaan, kuka arvottaa ja mitä. Monia kulttuureja ja kulttuuripiirteitä pidetäänkin 
väkisin hengissä niiden säilyttämiseksi. (Allardt 1987, 57; vrt. Liebkind 1988, 35.)  

7. Sarmela (1996, 18) esittää artikkelissaan myös uhkakuvan kulttuuri-käsitteen näivet-
tymisestä. Hän (emt) kysyy, olisiko kulttuuritutkimuksen aika siirtyä kulttuurisuudesta 
modernisaatioon ja kansainvälisiin yhteisöihin, ja toteaa samalla, että kulttuuri-termiä 
on jo pyritty korvaamaan englanninkielisellä käsitteellä acengy (toiminta) ja kulttuurin 
jäsentä termillä toimija. Kun tarkastellaan esimerkiksi koulun opetusta ja oppimista, 
Deweyn (1916; 1957) käyttämät käsitteet toimintatapa ja kokemus muodostuvat eräiksi 
teoreettisiksi peruskäsitteiksi (ks. Miettinen 1999), joiden avulla pystymme selittä-
mään mielekkäällä tavalla yksilön ja yhteisön välistä kulttuurisidettä. Sarmela (1996, 
18) konkretisoi kulttuurisuuden tulevaisuuden analysointia selostamalla Ronald Ro-
bertsonin (1992) metakulttuuri-termin merkitystä, jolla tarkoitetaan syvällä olevia kä-
sityksiä partikulaarisen ja universaalin välisestä vuorovaikutuksesta. Metakulttuurinen 
näkemys korostaa ennen kaikkea hyötyä ja sitä, miten voimme selviytyä ja toimia te-
hokkaasti pienten ja suurten struktuureiden sedimentoituneessa todellisuudessa262. Nä-
kemys asettaa maamme ruotsinkielisen kielikylpyopetuksen tarjonnan perusteiden se-
kä opetuksen tarjonnan mahdollisten syy-seuraus -vaikutussuhteiden analysoinnin en-
tistä tärkeämpään asemaan (ks. kuvio 7).  

8. Instrumentaalinen orientaatio on teoreettisesti tarkasteluna osa oppilaan motivaatiota. 
Kokonaisuudessaan eli tutkittavana ilmiönä yksilön motivaatio koostuu kognitiivisista, 
affektiivisista sekä tahdonalaisista tekijöistä. (Gardner & Lambert 1972, 11 - 16; 
Gardner 1985, 169.) Instrumentaalisesti orientoitunut oppilas opiskelee kieltä saavut-
taakseen opiskelun ja mahdollisen kielitaidon myötä sosiaalista hyväksyntää tai muita 
itselleen hyödyllisiä etuja, kuten hyvän työpaikan tulevaisuudessa. Kielen opiskelu on 
tällöin vain väline jonkin ulkoisen saavuttamiselle, eikä tähän tarvitse tällöin liittyä in-
tegratiivista orientaatiota eli halua kommunikoida kohdekielen edustajien kanssa tai 
päästä kosketuksiin vieraaseen kulttuuriin. (Gardner & Lambert 1972; ks. myös Laine 
1987, 28.) Esimerkiksi Julkusen ja Borzovan (1997, 48, 50) tutkimus osoitti tyttöjen 
orientoituneen poikia instrumentaalisemmin (kielen oppimisen hyötyarvoja korostava 
motivaation osa-alue) englannin kielen opiskeluun. Lisäksi tulokset osoittivat instru-
mentaalisen orientaation voimistuvan iän myötä. Tutkimuksessa tätä ulottuvuutta ver-
tailtiin 12- ja 17-vuotiaiden oppilaiden kesken. Saaren (1998) pro gradu-tutkielma 
osoitti 5 - 6 -luokkalaisten oppilaiden instrumentaalisen orientaation korkeaksi viiden-
neltä luokalta alkavan A2-kielen opiskelussa (emt. 58 - 59). Tyttöjen ja poikien väli-
sessä kielen oppimisen hyötyarvoa korostavassa orientaatiossa ei ollut merkittäviä ero-
ja, joskin tytöt kokivat suurempaa vetoa kohdekielen edustajia sekä kulttuuria kohtaan 
kuin pojat (emt. 59 - 60).  

                                                           
262 Metakulttuuria on esimerkiksi suomalaisten käsitys paikastaan Euroopassa, toisin sanoen toimijoiden käsitys 
asemastaan yhteiskunnan rakenteissa aina globaaleihin ilmiöihin asti. 
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9. Maamme nykyisen kielikoulutuksen kehittämisen perustana voidaan pitää 1900-luvun 
puolivälissä kasvanutta kansainvälistymistä. Kansainvälisten kontaktien lisääntyessä 
maamme kielikoulutusta ja sen kehittämistä asetettiin pohtimaan vuonna 1976 komite-
aa, joka ehdotti muutoksia silloiseen kielikoulutuksen lainsäädäntöön (ks. Kieliohjel-
makomitea 1978). Tämän jälkeen kielikoulutuksen tavoitteeksi asetettiin koulujen kie-
livalintojen monipuolistaminen talouden sekä kansainvälistymisen kannalta merkittä-
villä ranskan, saksan sekä venäjän kielillä sekä vastaavasti englannin kielen valta-
aseman heikentämisellä. (emt.) Nykyiseen koulujen monipuoliseen kielitarjontaan on 
päädytty lukuisten opetushallitusten asettamien työryhmien esittämillä toimenpide-
ehdotuksilla, kuten tuntikehyksen lisäämisellä ja oppilasryhmien kokoa valinnaiskiel-
ten kohdalla pienentämällä (ks. Opetusministeriön työryhmien muistioita 1989/47; 
Opetusministeriön työryhmien muistioita 1992/9; Opetushallitus 1994; 1995). Kieli-
tarjonnan kehittymisen prosessia tarkasteltaessa on huomioitava se, että kansainvälis-
tymiskehitys on vaikuttanut keskeisellä tavalla yhteiskuntamme työ- ja elinkeinoelä-
män rakenteeseen ja sitä kautta yksilöitten elämäntoimintoihin, aina arvomaailman ra-
kenteen monimutkaistumiseen saakka.10 

10. Tämän päivän arvomaailma on yksilön psyykkiselle hyvinvoinnille raskas. Ihmisten 
voidaan sanoa elävän ns. onnellisuuslumeessa, jossa korostuu jatkuva ulkoisen tavoit-
telu. Tavoittelu ja saavuttaminen tuovat hetkellisiä onnellisuuden tunteita. Ympäristön 
tuottamat mallit luovat ihmiselle jatkuvan riittämättömyyden sekä ulkoisten, lähinnä 
materialististen elementtien tavoittelun tunteen. Näin voimme puhua esimerkiksi liik-
kuvan juhlan identiteeteistä (Hall 1999, 21 - 23) – ja nimenomaan vain identiteetin – 
tunteesta jossa olemme unohtaneet yksilön olemuksellisuuden. Jos tarkastelemme täs-
sä tavoittelun viitekehyksessä koulutuspolitiikkaa, niin voidaan sano, että koulutuspo-
liittiselle toiminnalle maassamme on ollut tyypillistä tehokkuus- ja menestystavoittelu. 
Tätä ovat tehokkaampien koulutusmuotojen luominen ja pyrkimys mahdollisimman 
kattavaan ja korkeaan koulutuksen asteeseen, huomioimatta jälleen yksilöitten luontai-
sia taipumuksia eli olemuksellisuutta. Esimerkkinä voidaan pitää lukion suorittamis- 
sekä ylioppilaskirjoitussysteemin muokkaamista sitä helpottavaan suuntaan. Ruotsin 
kielen muuttuminen vapaaehtoiseksi ylioppilaskirjoitusten aineeksi ilman opetuksen ja 
oppiaineen kulttuuristen perusteiden analysointia on myös tämäntyyppistä ”kehitystä”. 
Esimerkiksi Skinnari (2003) näkee tällaisissa yhteiskunnan muutoksissa pyrkimyksen 
ihmisen välineellistämiseen sekä individualistisen elämäntavan ylläpitämiseen. Ihmi-
nen rakastaa toista ihmistä vain tietyin ehdoin, ehdoin jotka edesauttavat itsekeskeisiä 
pyrkimyksiä. Myös kielikylpyopetuksen ”markkinointia” eli aiheesta käydyn julkisen 
diskurssin eräänä keskeisenä elementtinä voidaan pitää opetusmenetelmän hyötyä ko-
rostavaa esitystapaa, jossa keskeisenä muuttujana voidaan pitää opetusmenetelmän 
luonnehdintaa tehokkaaksi vieraankielen ja yleensä oppimisen kannalta (ks. taulukko 
7). (vrt. Bruner 1963, 73 - 80.) 

11. Kulttuurin erilaisista ilmentymistä voidaan erottaa laajimmillaan idän ja lännen kult-
tuurit (sivilisaatiot), etnisesti riittävän yhtenäiset maat (suomalainen kulttuuri), kol-
mantena tasona etniset ryhmittymät (esimerkiksi vähemmistökielen edustajat) ja nel-
jäntenä ammatti- tai tehtäväkohtaiset kulttuurit. Tietyn yhteiskunnan sisällä olevista 
kulttuureista käytetään yleensä nimitystä alakulttuurit. Myös perheellä, koululla tai 
luokalla voidaan katsoa olevan oma sisäistynyt toimintamalli ja historia eli oma kult-
tuurinsa. (Schein 1987, 26; vrt. Alitolppa-Niitamo 1994, 19 - 20.) 
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12. Käsitykseni on kuitenkin eriävä, koska käsitän ympäristön ja sen olemuksen erittäin 
merkittävänä ja keskeisenä yksilön sekä yhteisön ajattelun ja toiminnan muovaajana. 
Ympäristön olosuhteilla sekä artefaktisella todellisuudella, esimerkiksi sen esteetti-
syydellä, kuten rakennusarkkitehtuurilla tai luontoympäristön olemuksella, on suuri 
rooli mielemme stimuloinnissa. Ympäristön monimuotoisuudella ja kauneudella on 
suora yhteys ihmisen kykyyn aistia värien ja muotojen kirjo tai niiden tarjoamat mah-
dollisuudet. Yksinkertaisessa, ”suoraviivaisessa ja kylmässä”, esteettisesti köyhässä 
ympäristössä tilanne on päinvastainen. Ihmisen mieli stimuloituu ja kehittyy suhteessa 
siihen, mitä hän kokee, näkee ja tuntee. Esimerkiksi ympäristöpsykologia sivuaa tätä 
tematiikkaa (ks. Aura & al. 1997) mutta esimerkiksi myös Deweyn filosofiassa tällä 
näkemyksellä on merkittävä osansa (ks. luku 9.4.2 tässä tutkimuksessa; Dewey 1916, 
13 ja 19 - 23). 

13. Scheinin (emt.) määrittelemä kolmas perusoletusten taso on syvin, tiedostamattomin 
ja pysyvin. Alkuperäistä arvoon tai tunteeseen perustunutta hypoteesia on alettu pitä-
mään vähitellen todellisena käytäntönä, jota on vaikea muuttaa tai kiistää. Tasoon liit-
tyvät perustavaa laatua olevat olettamukset ihmisen suhteesta luontoon, toisiin ihmi-
siin, tilaan, aikaan ja ihmisen asemaan maailmankaikkeudessa. Ihminen tietyn yhtei-
sön jäsenenä uskoo elämän toimivan juuri tällä tavalla. Ryhmän sisäiset perusoletuk-
set ovat muuttuneet vahvoiksi truismeiksi, mikä ilmenee äärimmillään ryhmän ym-
märtämättömyytenä muiden ryhmien toimintaa kohtaan263. Ryhmän yhteisesti määrit-
tämät sekä yksimielisesti hyväksytyt perusoletukset muodostavat tietyn ryhmän kult-
tuurin muodostumisen perustan (Scheinin 1987, 106). Perusoletusten julkituominen on 
usein kuitenkin vaikeaa niiden itsestään selvästä luonteesta johtuen. Mutta kun perus-
oletukset saadaan tutkittua esille, kulttuurin peruskuvio alkaa hahmottua, ja tapahtu-
mien ja niiden syiden ymmärtäminen alkaa käydä helpommaksi. (emt. 35.)  

14. Toisella tasolla pureudutaan yhteisön ja yksilön asenteisiin, arvoihin ja normeihin. 
Nämä käyttäytymistä säätelevät tekijät selittävät pintatason olemusta ja ilmoittavat, 
miten asioiden tulisi olla, vaikka todellisuus esimerkiksi käyttäytymisen suhteen olisi-
kin toinen. Arvot muuntuvat ajanoloon uskomuksiksi ja oletuksiksi ja siirtyvät siten 
tietoisesta toiminnasta alitajuisiksi ja automaattisiksi.15 Näin tietyt arvot voidaan oppia 
välttämättömäksi edellytykseksi ryhmän säilymiselle. Mutta vaikka pystyisimme 
osoittamaan yhteisön tärkeimmät arvot, emme Scheinin (emt. 35) mukaan pysty vielä 
ymmärtämään sen kulttuuria, sillä usein havaitaan, että muodostetut luettelot eivät ole 
verrannollisia empirian suhteen. Toisaalta Allardt (1988, 51 - 52) katsoo kerättyjen ar-
voluokitusten riittävän vieraan kulttuurin ymmärtämiseen. Vaikka yhteiskunnan arvo-
maailmaa muuttuu ajanoloon, Allardt’n (emt.) mielestä valmiit luokitukset auttavat 
tutkijaa löytämään kulloinkin vallitsevat arvot. Scheinin (1987, 35) mielestä arvojen 
tasolla kuitenkin suurin osa toiminnasta tai käyttäytymisestä jää ilman selitystä ja täl-
löin koemme, ettemme ole saaneet otetta itse kulttuurista. Pystyäkseen ymmärtämään 
ja ennakoimaan oikein yhteisön käytöstä ja toimintaa on päästävä sisälle kolmanteen, 
perusoletusten tasoon. Tässä kohdataan yhteisössä, kuten koulussa, vallitseva ja sen 
toimintaa hallitseva ihmiskäsityksen tematiikka (ks. luku kuusi tässä tutkimuksessa).  

                                                           
263 Esimerkiksi, jos ryhmän perusoletuksena on, että yksilön oikeudet menevät ryhmän oikeuksien edelle, eivät 
kyseisen ryhmän jäsenet voi ymmärtää toimintamallia, jossa yhteisölleen häpeää tuottaneen henkilön tulisi 
tehdä itsemurha. 
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15. Kuitenkin on huomionarvoista, että kaikki yhteisön arvot eivät koe edellä esitettyä 
prosessia. Ensinnäkin vain ne arvot, jotka sisältävät sosiaalisen tai fyysisen paikkansa-
pitävyyden ja toimivat luotettavasti ryhmän ongelmanratkaisujen perustana, voivat 
muuttua oletuksiksi. Toiseksi, on olemassa joitain ympäristön esteettisiä arvoalueita tai 
muita heikommin hallittavia tekijöitä, jotka eivät ole analysoitavissa (esimerkiksi, mi-
kä on kaunista). Näiden kohdalla yhteisön on ”sovittava” ja ”päätettävä” sosiaalisen 
hyväksynnän avulla arvon toimivuudesta. Sosiaalisen hyväksynnän keskeisenä ele-
menttinä on yhteisön päätös yhteisten kokemusten perusteella siitä, mikä vähentää eni-
ten epävarmuutta ja ahdistusta yhteisön sisällä. (Schein 1987, 31 - 38.) 

16. Scheinin (1987, 84) mielestä sisäisen yhdentymisen prosesseista tärkeimmäksi teki-
jäksi muodostuu yhteinen kieli ja käsiteluokittelu. Hän perustelee väitettään kielen 
avulla saavutettavalla yksimielisyydellä kulttuurin eri osatekijöiden merkityksen mää-
rittämiseksi ja sopimiseksi. Peruskäsitteiden ja -olemusten piirissä vallitseva yksimie-
lisyys on välttämätöntä juuri viestinnän kannalta. Lisäksi hän (emt.) täydentää peruste-
luaan siten, että kieli erottaa ryhmän muista ryhmistä ja lisää siten identiteetin tunnetta 
jäsenten välillä.264 Taulukossa 10 on kuvattu Scheinin edellä esittämien kulttuurin 
muodostumisen prosessin keskeiset tekijät sekä niiden tehtäväalueet ulkoisesta sopeu-
tumisesta sisäiseen sopeutumiseen. Taulukossa esitettävät tekijät sisältävät myös vah-
van ontologisen sekä epistemologisen latauksen (ks. luku kuusi tässä tutkimuksessa). 
Kulttuuri määrittää perustavalla tavalla myös ihmisenä olemista. 

Taulukko 10. Ulkoisen sopeutumisen ja sisäisen yhdentymisen keskeiset tekijät Scheinin 
(1987, 68, 81;) mukaan (ks. myös Paasi 1998, 220 - 226) 

Ulkoinen sopeutuminen 
Toiminta-ajatuksen ja strategian määrittäminen yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi. 
Toiminta-ajatukseen perustuvien päämäärien määrittäminen. 
Keinojen pohdinta päämääriin pääsemiseksi (työnjako, määräysvallan rakentuminen, 
palkitsemisjärjestelmän muodostaminen). 
Mittausjärjestelmän kehittäminen päämäärien arvioimiseksi. 
Yksimielisesti pohdittu korjausjärjestelmä, jos päämääriä ei olla tavoitettu. 

Sisäinen yhdentyminen 
Yhteisen kielen ja käsiteluokkien muodostaminen. Jos ihmiset eivät pysty keskinäiseen, ymmärrettävään 
viestintään, ryhmää ei voida määritellä. 
Ryhmään kuulumisen sekä poistamisen kriteerien ja ryhmärajojen yksimielinen määrittäminen. Tämä tekijä 
on Scheinin mielestä eräs kulttuurin muodostamisen ja määrittelyn tärkeimmistä kriteereistä.  
Valta- ja arvoasemien synnyn ja säilymisen yksimielinen määrittely. Tämän osatekijän määrittely ryhmän 
sisällä muodostuu elintärkeäksi sisäisen yhtenäisyyden muodostumisessa sillä tämän seikan tiedostaminen 
auttaa jäseniä hallitsemaan aggressiivisia tunteitaan. 
Läheisyys-, ystävyys- ja rakkaussuhteiden sekä sukupuolten välisten suhteiden määrittely. 
Palkitsemis- ja rangaistuskäytänteiden selvittäminen ryhmän jäsenille eri tilanteissa. 
Yhteinen ideologia ja uskonto eri tilanteiden, tapahtumien ja ilmiöiden selittämiseksi. Tekijä, joka vähentää 
ryhmän jäsenten ahdistusta eri tilanteissa. 

                                                           
264 Tässä yhteydessä on huomioitava, että koulutuksen ja kasvun tarkastelu identiteetti-käsitteen tasolla on pin-
nallinen ajattelutapa. John Deweyn filosofia (ks. luku 9.4 tässä tutkimuksessa) tarkentaa ja täydentää tässä suh-
teessa Scheinin (1987) kansallisempaa esitystä. Deweyn filosofia tuo tähän kulttuurin raameja hahmottavaan 
esitykseen koulutukselta edellytettävän kasvattavan ulottuvuuden. Yhteisön ulkoista toimintaa kuvaavat teoreet-
tiset tekijät saavat Deweyn ajattelun välityksellä syvemmän merkityksen. 
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Scheinin (emt.) kulttuurin rakentumisen elementtien jäsennystä voidaan selventää historiallis-
ten yhteisöjen orgaanisuuden tasoa kuvaavalla kahdeksanportaisella asteikolla (taulukko 11), 
joka osaltaan selventää tämän tutkimuksen kulttuuri -käsitteen merkitystä (ks. seuraava luku 
5.1.3). 

Taulukko 11. Historiallisten yksiköiden orgaanisuuden kahdeksan tasoa (Kirkinen 1996, 
58) 

AUTONOMINEN YKSIKKÖ (sivistynyt yksilö, perustason päättäjä) 
 perhe, kylä, koulu 
KUNTA (paikallinen, kansanvaltainen perusyhteisö) 
 seutukunta 
MAAKUNTA (alueellinen, kansanvaltainen perusyhteisö) 
KANSAKUNTA (suvereeni valtio, kansanvaltainen perusyhteisö) 
 kansainvälinen yhteistoiminta-alue, kuten Pohjoismainen yhteisö 
MONIKANSALLINEN YHTEISÖ (Suvereenien jäsenmaiden muodostama kiinteän yhteistyön ja yhdessä 
elämisen yksikkö, kuten Euroopan Unioni) 
KULTTUURIPIIRI (yhteiseen historiaan sekä arvoihin ja samankaltaiseen elämäntapaan perustuva laaja ja 
väljä kansainvälinen yhteisö) 
IHMISKUNNAN YHTEISÖ (koko ihmiskunnan kattava yhdessä elämisen yhteisö, joka on Kirkisen (emt.) 
mukaan vasta muodostumisensa alkuvaiheessa) 

17. Taloustieteilijä Pekka Yli-Anttila sanoi Yleisradion 28.10.1999 esittämässä ajankoh-
taisohjelmassa a-plus, että perustaltaan EU:ta voidaan pitää vastauksena globalisaation 
asettamille vaatimuksille, jossa kansakuntien täytyy sopia ja luoda yhteisiä normeja ta-
louden toimivuuden takaamiseksi (vrt. Piirainen 1998, 4 - 8). Tämä idea toteuttaa ul-
koisen sopeutumisen lähtökohtaa: toiminta-ajatuksen ja strategian määrittäminen yh-
teisymmärryksen aikaansaamiseksi. Unionin toiminta-ajatukselle perustuvat tavoit-
teet265 (ks. Kirkinen 1996, 53; Euroopan Unioni 1994) sekä keinot näiden toteutumisen 
seurannasta266 sopivat niin ikään ulkoisen sopeutumisen prosesseihin. Sisäisen yhden-
tymisen kriteerit määrittyvät pitkälle ihmisten välisen vuorovaikutuksen tuloksena 
(vrt. ihmisten vapaa liikkuminen). Sisäisen yhdentymisen prosessia tarkasteltaessa on 
huomioitava Kirkisen (1996, 85) muistutus, että eri kulttuurien edustajat ovat joutu-
neet vahvaan vuorovaikutukseen vasta tämän vuosisadan aikana. Tämän vuoksi 
otamme hänen (emt.) mielestä vasta ensiaskelia kansojen välisen yhteiselämän alalla. 
Tähän perustuen esimerkiksi Euroopan Unionilta ei vielä voida odottaa (jos koskaan) 
kaiken kattavaa, yhteistä ideologiaa, joka hahmottunee vasta kulttuuripiirissä.267 

18. Toisaalta Latomaa (1992, 1) katsoo, että kulttuurisia tai yhteiskunnallisia prosesseja 
tutkittaessa olisi huomioitava myös yksilön psykobiologiset perusominaisuudet, joilla 
hän (emt. 74 - 80) tarkoittaa ihmisen luontaista pyrkimystä lajin säilymiseen. Näitä te-
kijöitä ovat itsesäilytys eli aggressio, ravinnonhankinta, lisääntyminen, sosiaalisuus 
sekä pyrkimys läheisyyteen eli kosketusten ja ärsykkeiden tarve (emt. 80). Näitä teki-
jöitä pyritään huomioimaan tutkimuksessa selvittämällä ihmisten sosiaalisuutta, per-

                                                           
265 Taloudellinen yhdentyminen, pääomien ja ihmisten vapaa liikkuminen, yhteistyön kehittäminen taiteiden ja 
tieteiden alueella. 
266 Unionin hallinnolliset toimielimet, joita voidaan pitää myös päämäärien toteutumisen mittausjärjestelmänä. 
267 Toisaalta yksittäisten Euroopan Unionin jäsenmaiden identiteettikriisin selvittyä uskon, että hiljalleen ryhdy-
tään puhumaan yhteisestä Euroopan Unionin sisäisestä kulttuurista. Tämä edellyttää kuitenkin suomenkaltaisilta 
pieniltä valtioilta kykyä vastata Scheinin edellä esittämään olemassaolon tarkoitusta kuvaavaan kysymykseen, 
mikä on tehtävämme (ja olemuksemme) tässä laajassa kokonaisuudessa. (ks. myös Reijonen 2002, 26.) 
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hesidonnaisuutta sekä toiminnallisuutta. Kaunismaahan (1997, 40 - 45) viitaten elä-
mänrealiteetteja kollektiivisen identiteetin näkökulmasta tutkittaessa olisi huomioitava 
niiden muodostumisen taustalla olevat historialliset prosessit tai tapahtumat, joille ih-
miset antavat henkilökohtaisen merkityskokemuksensa. Toisaalta on huomioitava esi-
merkiksi tiedostusvälineiden manipuloiva merkitys, joka ohjaa keskeisenä käsitysten 
muodostumista (ks. Hujanen 1997). Mediasta huolimatta tätä historiallisten tapahtu-
mien ja identiteetin kehittymisen välistä suhdetta kuvaa hyvin Kivistön (1997, 84) ku-
vaus keski-suomalaisen identiteetin kehittymisestä. Identiteetin muodostumisen kan-
nalta keskeisiksi tekijöiksi hän (emt.) katsoo kuuluneen tärkeiden valtiollisten instituu-
tioiden, merkittävien paikallisten kansalaisjärjestöjen ja kuntayhtymien muodostami-
sen yhtenäiselle ja selkeästi rajatulle alueelle. 

19. Puolimatka (2001, 378 - 382) toteaakin Max Schelerin yleissivistyksen ideaa käsitte-
levässä artikkelissaan ihmisyyden perustuvan henkisen persoonallisuuden kehittämi-
seen. Henkisesti ”reflektiivinen” persoona ei ainoastaan ole sopeutunut hyvin ympäris-
töönsä tai omaa mittavaa tietovarantoa vaan hän tiedostaa ympäristönsä tarjoamat ar-
vomahdollisuudet sekä oman tilansa tässä todellisuudessa. Kulttuurisen maailmanku-
van tiedollisten rakenteiden ja henkisen persoonallisuuden on muodostuttava yhtenäi-
seksi kokonaisnäkemykseksi, mikä on myös sivistyksen perusta. (emt.) 

20. Tähän ns. kouluyhteisön ja yksilötason kulttuurikäsitykseen perehdyn seikkaperäi-
semmin tutkimuksen toisessa osassa, jossa tarkoituksenani on muodostaa (kielikyl-
py)koulun268 ns. kasvattavan opetuksen idea (vrt. Skinnari 2003) Deweyn kasvatusfilo-
sofiaan tukeutuen. Siljander (2001, 286) toteaa kuitenkin kasvattavan opetuksen ideas-
ta Herbartin ajatteluun viitaten, että ”kasvatus ilman opetusta johtaa sisällölliseen tyh-
jiöön, mutta toisaalta opetus ilman kasvatusta jättää sisällön irralliseksi ja vaille käyt-
töyhteyksiä.” Tämä kuvastaa toisen osan keskeistä sisällöllistoiminnallista ideaa. Näin 
Dewey luo perustaa (kielikylpy)opetuksen sisällölle sekä toiminnalle. Vygotskyn ajat-
telu puolestaan pystyy selittämään toiminnan taustalla vaikuttavia psykologisia linjoja. 
Miettinen (1999, 35 - 37) toteaakin Deweyn näkemyksen omaavan merkittävät yhty-
mäkohdat juuri L.S. Vygotskyn ajatteluun. Erääksi keskeiseksi nimittäjäksi muodostuu 
tällöin enkulturaatio sosiaalisen toiminnan avulla. (ks. Kumpulainen & Mutanen 
1999.) Enkulturaatioprosessin selittäjänä voidaan (ehkä osittaisesti) käyttää Deweyn 
kokemuskäsitettä.269 Deweyn filosofiassa muodostuu oleelliseksi kulttuurin sisältämän 
toiminnan esineellisyys, sen kyvykkyys rakentua reprodusoitaviksi toimintastruktuu-
reiksi sekä kulttuurinen välittyneisyys sanojen merkitysten avulla. Käsitteessä koros-
tuu erityisesti kokemuksen yhteisöllisyys. Esineiden ja toimintojen merkitys on esitet-
tävissä vain sosiaalisen toiminnan avulla tapahtuvan verbaalisen viestinnän kautta. 
(Miettinen 1999, 35 - 37.) Ruotsinkielinen kielikylpyopetus suhteutettuna näihin teori-
oihin, keskittyen tutkimaan ryhmän toimintoja, sääntöjä, arvoja ja vuorovaikutussuh-

                                                           
268 Merkitsin kielikylpyopetuksen sulkuihin, koska katson vielä tässä vaiheessa, ettei kielikylvyssäkään pystytä 
väittämään, että se pystyisi yhtenäistämään lapsen käsityksen maailmasta osaksi hän sisintään (vrt. Puolimatka 
2001, 379). Käytännön tasolla tästä sisältöjen irrallisuudesta Päivi Atjonen (1992, 73 - 78) käyttää osuvaa nimi-
tystä touhupedagogiikka, jossa toiminta on eheytettyä, mielekästä, toiminnallista sekä motivoivaa mutta ei 
välttämättä tuo mitään uutta kritisoituun ajatukseen koulun pirstaleisesta tiedonkäsityksestä. Toiminta ei ole siis 
kasvattavaa.  
269 Miettinen (1999, 35 - 37) jatkaa toteamalla, että Dewey olisi halunnut muuttaa teoksensa Experience and 
nature nimen Culture and nature, siis korvaamalla kokemuskäsitteen antropologiseksi kulttuuri -käsitteeksi. 
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teita oppimisen näkökulmasta (ks. Kumpulainen & Mutanen 1999, 12 - 14) avaa kieli-
kylpytutkimukselle täysin uusia ulottuvuuksia. Tätä problematiikkaa ja sen merkitystä 
kielikylpyopetukselle tutkitaan tarkemmin tutkimuksen toisessa osassa. 

5.2 Suomalaisuus ja eurooppalainen identiteetti: kansallinen, kielellinen ja sosiaali-
nen identiteetti 

21. Kun suomalaisuutta on selitetty valtioon perustuen, ovat kaikki kansalaiset olleet sa-
man nimen alaisia eli Suomen kansalaisia. Mutta EU:hun liittyessämme olemme otta-
neet kulttuuriperusteisen selittämisen suomalaisuuden lähtökohdaksi, ja tällä tavalla 
olemme nostaneet vanhat kulttuuripohjaiset eronteot jälleen ajankohtaisiksi. Kulttuu-
rikansaideassa konkretisoituu Ruuskan (1998) mielestä maassamme Lappia ja Ahve-
nanmaata eli saamen- ja ruotsinkielisiä alueitamme koskevat erot, ja vastaavasti myös 
samanlaisuuteen perustuva Karjala-kysymyksen aktivoituminen. Molemmat tapaukset 
ilmentävät kulttuurikansaideaa: identiteettiään rakentava kansakunta tai yhteisö etsii 
sisältönsä kielestään, etnisyydestään sekä historiastaan ja perustelee näiden tekijöiden 
avulla eroavuutensa muihin. (Ruuska 1998, 297 - 298.)  

22. Esimerkiksi Erik Erikson on painottanut, että identiteetti -käsite liittyy voimakkaasti 
etnisyyteen270. Identiteetin perusta on yksilön mahdollisuudessa käsittää itsensä ja 
olemuksensa loogisesti. Lisäksi tärkeä osa identiteettiä ja sen muodostumista sisältää 
yksilön käsitykseen omasta historiallisesta perinteestä, kulttuurisesta yhteenkuuluvuu-
desta eli oman ryhmän ainutlaatuisesta menneisyydestä. Liebkind (1979) puolestaan 
painottaa identiteetti käsityksessään myös yksilön ja ryhmän nykypäivän etnistä ideo-
logiaa ja sen kehitystä, jota ovat vallitseva kulttuuri, tulevaisuuden odotukset, oman 
etnisyyden määrittely sekä suhtautuminen muihin ryhmiin. (Allardt & Starck 1981, 
56.) 

23. Sosiaalinen identiteetti määrittää käsityksemme siitä, mihin ryhmään kuulumme (olen 
suomalainen / suomenruotsalainen). Sosiaalisen identiteetin kehittyminen on ajallisesti 
jatkuva prosessi, joka kehittää myönteistä tai vähemmän myönteistä kuvaa itsestäm-
me, ja joka tapahtuu samaistumisen avulla joko positiivisiin (ihailemme ja haluamme 
kuulua) tai negatiivisiin (emme halua kuulua) viiteryhmiin. (Liebkind 1988, 70 - 71). 
Samaistumisprosessissa on oleellista se, että ihmiset samaistuvat johonkin ryhmään tai 
ihmiseen vain osittain. Samaistumisen aste vaihtelee ja koskettaa ainoastaan joitain va-
litsemiamme piirteitä kyseisestä ryhmästä. Valikoivaa prosessia kutsutaan samaistu-
miskonfliktiksi. Konfliktitilanteet ovat luonnollinen osa jokaisen ihmisen identiteettiä, 
ryhmään kuulumista sekä identiteetin kehitystä. (emt.)  

Kielellisten vähemmistöjen kohdalla voidaan puhua myös kielellisestä identiteetis-
tä. Kielellistä identiteettiä voidaan ylläpitää monin eri tavoin, kuten kielenkäyttötilan-
teiden yhteydessä ilmaisemalla selkeästi oma kielellisyytensä. Kaksikielinen ihminen 
tekee itse viimekädessä valintansa kielellisestä identiteetistään. Tähän prosessiin sosi-
aalisen identiteetin muodostumismekanismit eivät voi olla kuitenkaan vaikuttamatta, 

                                                           
270 On kuitenkin huomioitava, että kun tarkastellaan Eriksonin (1984, 440) esittämää identiteetin reaalimääri-
telmää, jossa identiteetti käsitetään yksilön muuttumattomaksi olemuksellisuudeksi, poikkeaa näkemys radikaa-
lista tämän tutkimuksen kulttuuripedagogisesta identiteetti – minuus -jaottelusta. 



 336

eli kielellinen identiteetti on lähellä sosiaalista identiteettiä. (Allardt & Starck 1981, 
118.)  

Ihmisen tietoisuus ryhmäjäsenyydestään sisältää monia ulottuvuuksia. Voimme 
kuulua samanaikaisesti useampaan jäsenryhmään. Samaistuminen johonkin ryhmään 
voi olla voimakasta, jolloin tähän liittyvä sosiaalinen identiteetti muodostuu muita 
identiteettejä voimakkaammaksi. Sosiaalisen identiteetin voimakkuus voi myös vaih-
tua elinkaaren aikana. Oleellista tietoisuudessa on, että se on perusta yhteiskunnallisel-
le voimalle, joka pyrkii muuttamaan ihmisten välisiä suhteita poliittisen toiminnan 
avulla. (Liebkind 1988, 40: Allardt & Starck 1981, 49 - 50.) Puhutaan siis kansallises-
ta identiteetistä. Määriteltäessä kansallista identiteettiä muodostuu Jääskeläisen (1998, 
41) mielestä oleelliseksi kyseisen kansakunnan menneen ja tulevan hahmottaminen 
jatkumoksi. Paasi (1998, 216 - 217) tarkentaa, ettei esimerkiksi Suomessa kansallisen 
identiteetin perustana voida pitää kieltä maamme kaksikielisyyden vuoksi271 vaan kan-
sallisen identiteetin muodostumisen taustalla vaikuttavat vahvemmin ihmisten aktiivi-
nen toiminta yhteiskunnassa, historia, politiikka sekä lainsäädäntö. Vuorovaikutuksen 
keskeinen tekijä on vaihto, jossa yksilö antaa fyysisen, henkisen tai materiaalisen pa-
noksensa laajemmalle sosiaaliselle yhteisölle ja saa tästä vastapalveluksen. Toisin sa-
noen yksilö identifioituu yhteisönsä jäseneksi ja saa sitä myöten elämälleen turvalli-
suuden, hyvinvoinnin sekä jatkuvuuden. Paasi (emt.) pitääkin identiteetin lähikäsittee-
nä ideologiaa, jonka konkreetteja ilmentymiä ovat mm. kirkko, koulujärjestelmä, puo-
luepolitiikka, perhe sekä media eli kulttuuri laajasti ymmärrettynä. Erittäin hyvänä 
esimerkkinä kielellisen ja kansallisen identiteetin välisestä kamppailusta voidaan pitää 
Kanadassa vallinnutta tilannetta englannin- ja ranskankielisen väestön välillä ennen 
kielikylpyopetuksen alkamista 1960-luvulla, jolloin kaikki poliittisen toiminnan muo-
dot olivat molemmilla väestönosilla käytössään kielten välisessä valtataistelussa272. 
(ks. luku 4 tässä tutkimuksessa.) 

24. Rönnholm (1999, 127 - 133) havaitsi tutkimuksessaan muun muassa sen, että Ruotsis-
sa asuvat suomalaiset siirtoalaisnuoret samaistuivat sekä suomalaisuuteen että ruotsa-
laisuuteen. Erityistä huomiota Rönnholm (emt.) kehottaa tässä yhteydessä kiinnittä-
mään kieleen. Se, kummalla kielellä ja kumpaan kieliryhmään samaistumisen koke-
musta tutkittiin, oli merkittävä identifioitumista erotteleva faktori. Lisäksi Rönnholm 
havaitsi, että samaistumisen prosessin voidaan katsoa olevan muutosprosessi, missä 
lapsi vähitellen luopuu omasta kansallisesta identiteetistä. Syynä tälle voi olla erityi-
sesti oman kansallisen minuutensa vähättely (Rönnholm 1999, 84 - 89 ja 133 - 134). 

25. Lapselle kokemus kuulumisesta kahteen erilaiseen kulttuuriin voi olla henkisesti ras-
kasta, kun tietyssä tilanteessa hän ei välttämättä koe kuuluvansa täysin johonkin tiet-
tyyn ryhmään tai kansallisuuteen (emt. 108). Kielikylpyopettajien (suomalaisten sekä 
katalonialaisten) kanssa käymissäni keskusteluissa olemme puhuneet lasten kielellises-
tä identiteettikriisistä. Suomessa kriisi ilmenee lapsilla noin 12-vuotiaana ja Espanjas-
sa paria vuotta myöhemmin. Identiteettikriisi ilmenee siten, että lapset lakkaavat pu-

                                                           
271 Saamen ja ruotsin kieleen viitaten, maamme kansallinen identiteetti voitaisiin perustaa etniseen monikieli-
syyteen. 
272 Ainakin Kanadan tapauksessa voitaneen sanoa, että ranskankielisen kielikylpyopetuksen aloittamien on 
Quebecin osavaltion poliittisten ja taloudellisten tekijöiden seurausta. Mutta Kanadan kohdalla ei voida unohtaa 
myöskään ranskankielisen väestönosan huolta äidinkielensä tulevaisuudesta. 
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humasta kielikylpykieltä joko keskenään toimiessaan tai äärimmilleen ilmentyneenä 
he eivät puhu sitä opettajalleen. Ilmiö on mielenkiintoinen ja sen voitaisiin olettaa se-
littyvän lapsen tietoisella pyrkimyksellä osoittaa paikkansa kielellisessä yhteisössä 
auktoriteetille eli opettajalle, hakien samanaikaisesti omaa kielellistä ja sosiaalista 
paikkaansa elämässään. Ilmiö on vain väliaikainen mutta kuitenkin mielestäni selkeä 
osoitus aihealueen herkkyydestä ihmiselle – haluamme kokea kuuluvamme selkeästi 
johonkin määriteltyyn ja tunnustettuun kokonaisuuteen.  

26. Scheinin (1987) esittämää sanaa malli voidaan pitää synonyyminä sanalle stereotyyp-
pinen kuva. Ihmiset etsivät näitä malleja vieraasta käyttäytymisestä vähentääkseen 
omaa epävarmuuden ja pelon tunnettaan ja tekemään ennustamattomista asioista itsel-
leen ennustettavia, äärimmilleen vietynä jopa harakuvitelmina tai -aistimuksina. Ihmi-
nen tuntee omaa käyttäytymistään ohjaavat mallit ja pyrkii siten etsimään vastaavan-
laisia toimintatapoja toisten käyttäytymisestä. Jos haluamme hallita tai ennustaa vie-
raan kulttuurin edustajien käyttäytymistä, on osattava löytää käyttäytymiselle mallei-
hin perustuvia selityksiä. Omien käyttäytymismallien tunteminen auttaa ihmistä ym-
märtämään ja sietämään oman, esimerkiksi poikkeavan, käyttäytymisen. Yksilön toi-
minta häiriintyy, jos toisten ihmisten käyttäytymismallit jäävät epäselviksi. Tämän 
vuoksi ihmisillä on taipumus siirtää oman kulttuurinsa mallit perusotaksumiksi, joiden 
avulla yritetään selittää vieraan kulttuurin edustajien käyttäytymistä. (Schein 1987, 42 
- 45.) Liebkind (1988, 70) tiivistääkin edellä esitetyn toteamalla, että ihmisen sisäis-
tämät arvot ja niistä kehittyvä ihanneminä (emt. 62 - 71) ohjaavat yksilön suhtautumis-
ta toisiin ihmisiin. Jos kulttuurista ilmenevät faktat eivät ole tarkastelijalle riittävän 
selkeitä, ne johtavat meitä projisoimaan tilanteeseen omia oletuksiamme eli stereoty-
pioita (Schein, 1987, 42).  

27. Paasi (1998, 244 - 245) olettaa muita kansallisuuksia koskevien vanhojen stereotyyp-
pisten mallien olevan rasismin perustana. Ne eivät kuitenkaan siirry nykypäivään sel-
laisenaan vaan jalostuneina ja aikaamme loogisina. Esimerkiksi suomalaisnuoret 
omaavat voimakkaampia stereotyyppisiä ennakkoluuloja suomenruotsalaisia kohtaan 
kuin suomenruotsalaiset suomenkielisiä vertaisiaan kohtaan (Laine & Pihko 1994, 
410). Gordonin ja Lahelman (1998, 264 - 276) tutkimustuloksiin viitaten ongelmaa 
voidaan yrittää lähestyä vastakkaisesta suunnasta. Gordon ja Lahelma (emt.) tutkivat 
sanaan ’suomalaisuus’ liittyviä assosiaatioita haastattelemalla 7. luokkalaisia oppilaita 
ja opettajia. Assosiaatiot vaihtelivat banaaleista ”kaikkihan olemme Suomen kansalai-
sia” poissulkeviin negatiivissävyisiin ”puhuu suomea”, ”ei ruotsalainen”, ”parempi ol-
la suomalainen kuin joku venäläinen” assosiaatioihin. Tämän perusteella voimme poh-
tia myös suomen kielen merkitystä toiseuden kokemisessa. Toisin sanoen siitä, pitä-
vätkö suomenkieliset suomalaiset, ennen kaikkea lapset ja nuoret, suomenruotsalaisia 
suomalaisina. Mielestäni lapsi yhdistää suomalaisuuteen lähes ensimmäisenä kuule-
mansa äidinkielen eli suomen kielen. Kaikki muu on hänelle vierasta. Lapsi muodos-
taa käsityksenä meistä ja muista ensisijaisesti yksilön konkreettisten, välittömästi il-
menevien piirteiden perusteella (kieli, ihonväri, pukeutuminen).  

28. Karhun ja Kiiverin (1997) tutkimus osoitti kielen merkityksen suomalaisuuden mää-
rittäjänä. Kuudesluokkalaiset lapset pitivät suomen kieltä konkreettisena suomalaisuu-
den ilmentäjänä. Kieli ilmeni lauseissa, kuten ”muissa maissa ei puhuta suomea”, 
meillä on oma kieli” tai ”voin puhua suomea ystävilleni ja he ymmärtävät minua”. 
Myös elinpiiri, joka ilmeni toiminnallisena (Suomessa voi hiihtää, Suomessa on omat 



 338

jouluperinteet), oli toinen konkreettisesti suomalaisuutta ilmentävä tekijä. (emt. 51 - 
58.) Laineen ja Pihkon (1994) tutkimus osoitti, että suomenkieliset yhdeksäsluokkalai-
set nuoret pyrkivät kieleen perustuviin etnosentrisiin luokitteluihin ja pitivät siten vain 
suomea puhuvia ihmisiä todellisina maan kansalaisina. Myös muiden kieliryhmien 
edustajat (flaaminkieli Belgiasta) määrittivät äidinkielen keskeiseksi identiteettiä ku-
vaavaksi faktoriksi. Rönnholm (1999, 120) tutki suomalaisuuden ja ruotsalaisuuden 
identiteettien välistä eroavuutta ja havaitsi alustavissa tutkimuksissaan, että suoma-
laiskoululaiset arvioivat ruotsalaisuutta negatiivisemmin kuin ruotsalaiskoululaiset it-
seään tai suomalaisuutta. Rönnholm (emt. 121) muistuttaa kuitenkin, että kielellä kult-
tuurisena ilmaisutapana on tässä merkittävä huomioitava osuus – suomalaiset antavat 
sanoille suuremman painoarvon kuin ruotsalaiset. Käsitämme ruotsalaiset ilmaukset 
”jättebra” yhtä vakavasti kuin omat ”hyvä” ilmaukset. 

29. Suomalaisten käsitys itsestään on muodostunut Peltosen (1998) mukaan yksinkertai-
selle mallille. Malli koostuu ajasta, kielestä ja maisemasta. Kaksi viimeisintä ovat jo-
kaiselle suomalaiselle tuttuja peruselementtejä. Näiden kolmen tekijän välinen yhteys 
omakuvaamme selviää Peltosen (1998) mielestä tutkimalla suomalaisten kokemaa 
suhdetta kieleen ja maisemaan eri aikoina muista kansallisuuksista eroavana ominai-
suutena. Esimerkiksi ennen suomenkielen nousemista yhteisen mielen määrittäjäksi 
juuri maisema ja eri väestöryhmien suhde luontoon määritti kansallisuusoloja. (Pelto-
nen 1998, 22 ja 28.) 

30. Uskomuksen luojina Jääskeläinen (1998) katsoo olleen ensisijaisesti ruotsalaisen 
älymystön. Suomi-kuvan ideaalin muodostamisen motiivina ruotsinkielisillä oli suur-
valta-ruotsin ruhtinaiden valtapoliittisten tarpeiden tukeminen. Suomenkielinen sääty-
läisväki osallistui suomalaisuuden ideaalin luomiseen vasta 1600-luvun loppupuolella, 
joten suomikuvan alkuperän voidaan sanoa olevan ei-suomalainen. Toisaalta, jos tar-
kastelemme esimerkiksi Kemppisen (2001) Yrjö Sakari Yrjö-Koskisen kasvatuksellis-
ta ja poliittista ajattelua käsittelevää tutkimusta, voidaan Yrjö-Koskisen kasvatusajatte-
lun ajatella perustuvan luterilaiseen kotikasvatukseen, jossa vaatimattomuus, nöyryys 
ja rehellisyys edustivat keskeisiä kasvatuksellisia arvoja. Lapsi eli ympäristössä, jossa 
kasvatusteot tukivat tietyntyyppisen hengen muodostumista osaksi ihmisten toimintaa, 
ajattelua ja arvomaailmaa. (emt. 77 - 86.)  

31. Suomalaisella eliitillä ei ollut juurikaan myönteistä sanottavaa suomalaisuudesta, sen 
uskonnollisista piirteistä ja tavoista, tavallisen kansan tapakulttuurista ja kielestä. Pa-
rempiosaiset halusivat erottua metsäläisestä rahvaasta ja osallistua valistusdiskurssiin 
korjatakseen ja muuttaakseen puutteellisia suomalaisia kasvatuksen ja koulutuksen 
avulla, eli kokea itsenä hetkellisesti paremmaksi ja ulkopuoliseksi väestönosaksi. 
Merkittävimpiä valistajiamme olivat 1500- ja 1600-lukujen ruotsalaissyntyiset sääty-
läisherrat. Suomenkieliset tulivat valistukseen mukaan 1700-luvulla. Jääskeläinen ei 
pidä valistusdiskurssin ruotsalaisuus vastaan suomalaisuus-asetelmaa merkittävänä 
vaan sitä, että valistuksen kohteena on aina ollut suomenkielinen ja suomalaissyntyi-
nen kansanosa. (Jääskeläinen 1998, 59 - 64.) Jääskeläisen (emt.) kuvaama mennyt vas-
takkainasettelu eliitin ja rahvaan välillä muodostuu nykypäivänä merkittäväksi ruot-
sinkielen kielikylpyopetuksen kontekstissa. Opetuksen olemassaolon näkökulmasta 
joudutaan kysymään, mikä tekee maamme vähemmistökielestä niin tärkeän, että sitä 
opetetaan enemmistökielen edustajille, vaikka olisi olemassa monia muita puhutumpia 
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kieliä. Tai miksi emme voisi opettaa enemmistön lapsille yhtälailla saamen kieltä kie-
likylpykielenä?  

32. Branch (1999) toteaa, että suomalaisen identiteetin muodostumisen ydinkaudeksi 
muodostuu ajanjakso 1770-luvulta Uuden Kalevalan ilmestymisvuoteen 1849. Tänä 
aikana monet erilliset murteet hitsautuivat yhdeksi kieleksi ja eri yhteiskuntaluokat al-
koivat ymmärtää, että on olemassa yksi, kaikkia suomalaisia yhdistävä identiteetti 
luokkaidentiteettien rinnalla, suomalaisuus. Tällöin myös muu maailma alkoi huomata 
suomalaisen kulttuurin olemassaolon. Peltonen (1998, 25 - 26) näkee vastaavan pro-
sessin, eli suomalaisten omakuvan muodostumisen, tapahtuneen Euroopassa vallin-
neen nationalismin kehityksen toisen vaiheen aikana (1870–1920). Peltonen (emt.) 
katsoo, että tällöin kieli alkoi erotella keskeisimpänä tekijänä kansallisuuksien välisiä 
eroja. Fennomaanit alkoivat ajaa maassamme suomalaisuuden aatetta ja parempaa 
asemaa suomenkielelle ruotsinkielen rinnalle. Rahvaan kielellä ei kuitenkaan voinut 
tuottaa korkeakulttuuria. Suomenkieli joutuikin kielteiseen vertailuasemaan ajallisesti 
ja kulttuurisesti vahvemman ruotsin kielen kanssa, sillä kulttuuriset symbolit oli tähän 
asti kirjoitettu ruotsinkielellä. Tähän perustuen ruotsinmieliset saattoivat arvioida 
suomalaisen kulttuurin kehittymättömäksi ja kelpaamattomaksi korkeakulttuurin tuot-
tamiseen. (ks. Kemppinen 2001, 100 - 162 ja 277 - 331.) Nuorella suomenkielellä ei 
arvostelijoiden mielestä pystytty Peltosen (1998, 25 - 26 ja 28) mukaan tulkitsemaan 
suuria tunteita tai mahtavia ajatuksia. Jääskeläinen (1998, 64) toteaa puolestaan, että 
fennofiilien aikainen eliitti pyrki rakentamaan identiteettinsä perustaa kreikkalais-
roomalais-kristillisen sekä vanhatestamentillis-antiikillisen ideologian mukaisesti. 
Tämä näkyi mm. kulttuurisina käytäntöinä, kuten heprean, latinan sekä kreikan kielen 
ihailuna ja siteerattuina auktoriteetteina (esimerkiksi Aristoteles, Homeros). Tavoittee-
na oli eurooppalaisen identiteetin rakentaminen. Karkaman (1996, 15) mukaan esi-
merkiksi Snellman painotti kulttuurinäkemyksessään kansallisen kulttuurin elävää 
suhdetta muuhun Eurooppalaiseen kulttuuriin ja korosti samalla kulttuurin tarjoamia 
mahdollisuuksia kansallisen dialogin ja ratkaisujen etsinnän kenttänä. Karkaman 
(emt.) mielestä näiden periaatteiden – ennen kaikkea todellisen eurooppalaisen kult-
tuurisen dialogin – toteutumista maassamme ovat uhanneet kritiikitön asenne muun 
Euroopan kulttuuriin sekä nationalismi. 

33. Jos tarkastelemme Ripatin (2002, 170 - 179) kuvausta Järnefeltin pyrkimyksistä kehit-
tää koulujen pedagogisia käytäntöjä opetuksen havainnollisuuden, toiminnallisuuden 
tai narratiivien avulla 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, yhdistettynä Kemppisen 
(2001, 293 - 297) kuvauksiin suomenkielisen tai kaksikielisen opetuksen toimimatto-
muudesta ennen tätä, voidaan esimerkiksi Järnefeltin pyrkimyksenä olettaa olleen yh-
teisen poliittisen mission tukemisen pedagogisesti toimivien ratkaisujen avulla. Suo-
menkielisen opetuksen kehittämisen tehtävänä oli nostaa suomenkieli korkeamman 
koulutuksen ja yhteiskunnallisen etenemisen mahdollistavaksi välineeksi.273 

34. Branchin (1999) ajatusta voidaan tarkentaa Ruuskan (1998, 293) valtioprojektin aja-
tuksella. Hänen (emt.) mielestään valtioprojekti on toimiva ja vahva silloin, kun koto-
peräisten toisten eroja ei esitetä negatiivisen korostuneesti, vaan yhteisön jäsenyyttä 

                                                           
273 Koulu-uudistusten tai kokeilujen olemassaolo ja kannattavuus arvioidaan aina viimekädessä niistä saatavan 
yksilöllisen hyödyn eli oppimistulosten näkökulmasta. Järnefeltin pedagogisten ratkaisujen voidaan katsoa 
olleen sellaisia, jotka toimisivat yhä tänä päivänä esimerkiksi kielikylpyluokissa lasten kielenkehittymisen tu-
kemisessa. 
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kuvataan sanalla ”Suomen kansalainen” Mutta jos kansallista identiteettiä ryhdytään 
määrittelemään kulttuuriperustalta, sisäisistä eroista muodostuu merkittäviä erottelevia 
tekijöitä. Ruuskan (emt. 293 - 299) mielestä kautta historiamme etenkin suuret ajatteli-
jat ovat pyrkineet tekemään kansakunnasta juuri tämän kaltaisia erotteluja. 

35. Apo (1998, 86) puolestaan näkee ajattelutavan perusteiden lepäävän historiassamme, 
autonomian ajasta toisen maailmansodan loppuun kestäneessä eliitin ja tavallisen kan-
san välisessä voimakkaassa ideologisessa ja poliittisessa vastakkainasettelussa. Sivis-
tyneistö konstruoi suomalaista kulttuuri-identiteettiä ja kansaa omien ideaaliensa mu-
kaisiksi. Työkaluina sivistyneistö käytti muun muassa rahvaan parissa muodostunutta 
henkistä perinnettä eli kansanuskoa ja -uskomuksia sekä suullista runoutta, kuten Ka-
levalaa. (emt. 99.) Myös Liikanen (1998, 135 - 136; ks. Alasuutari & Ruuska 1998) to-
teaa, että maamme historiassa juuri hyvin koulutetulla väestönosalla on ollut keskei-
nen osa kansakunnan määrittelyssä ja siihen liittyvien asenteiden juurruttamisessa, 
vaikka sillä ei aina ole ollut tarkkaa käsitystä tavallisen kansan todellisuudesta (Apo 
1998, 117 - 118). Esimerkiksi autonomian ajan porvariston kuvaukset rahvaan hulvat-
tomasta viinan käytöstä perustuvat tietämättömyyteen tavallisen suomalaisen kansan 
elämäntavoista (Apo 1998, 117 - 119). Alapuro (1998, 180 - 184) täsmentää kuitenkin 
fennomaanien suhtautumista suomalaisuuteen. Fennomaanit pyrkivät irtautumaan 
epäkansallisesta yläluokan kulttuurista kansalliseen talonpoikaiskulttuuriin. Näin he 
yrittivät lähentyä tavallista kansaa ja ymmärtämään kansan tarpeita pohtiessaan valis-
tus- ja sivistystyön resurssien suuntaamista. Yläluokka eli sivistyneistö oli kuitenkin 
hyväntahtoisista pyrkimyksistään huolimatta kaukana rahvaan ideologiasta. Toisaalta 
kahden kansanosan kielelliskulttuurisesta maailma muodostui yhteinen. 

36. Alasuutari (1998) pyrkii siirtämään syyn heikosta kansallisesta itsetunnostamme ta-
vallisen kansan harteille. Heikkoa kansallista itsetuntoamme ja sen syitä pohdittaessa 
on huomioitava se, kuka tai ketkä ovat kylväneet itserasisminsiemenen suomalaisuus-
käsityksen. Alapuro (1998, 184) toteaakin, että tänä päivänä sivistyneistö on sijoittanut 
itsensä eurooppalaisuuden ja suomalaisuuden välille, samoin kuin se sijoittui ennen 
akselille epäkansallinen yläluokka–kansa. Eurooppalaisuus koetaan universaalina sivi-
lisaationa, kun taas suomalaisuus nähdään kulttuuriyhteisönä. Ongelmana on kuitenkin 
se, kuka, miten ja missä asemassa puhuu suomalaisuudesta. Alapuro (emt.) kirjoittaa, 
että puhujana voi olla tavallinen kansalainen, jolloin puhe on suhteessa Eurooppaan tai 
vastaavasti älymystön edustaja, joka suhteuttaa diskurssinsa muihin suomalaisiin. Vie-
rautta ei näin olleen enää olekaan suomen rajojen sisällä vaan sen ulkopuolella (emt).  

37. Ihmiselle on tärkeää kuulumisen ja samaistumisen tunne johonkin. Etniset ryhmät 
tarjoavat ihmiselle oman historian ja vahvat juuret. Ihminen voi kokea kuuluvansa jo-
honkin ryhmään monella eri perusteella. Jotta voidaan puhua etnisestä ryhmästä, on 
ainakin osan kyseisen ryhmän jäsenistä täytettävä tietyt Allardtin ja Starckin (1981, 
38) määrittelemät etnisyyden ehdot: 

− itse tehdyt luokitukset, 
− sukujuuret, 
− sosiaalisen organisaation olemassaolo ryhmän sisäisen ja ulkoisen vuorovaikutuk-

sen toteutumiseksi, 
− erityiset kulttuuripiirteet, kuten vähemmistökielen taito. 
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Edellä esitettyjä etnisyyden ehtoja voidaan pääpainotukseltaan pitää yksilöllisinä, yk-
sittäisen henkilön arvomaailmaa sivuavina. Liebkin (1988, 37 - 38) on tiivistänyt 
Barthia (1969) mukaillen etnistä ryhmää koskevat kriteerit seuraavasti:  

− ryhmän endogaamisuus (aviopuoliso hankitaan vain ryhmän sisältä), 
− ryhmän jäsenten väliset yhteiset arvot ja normit, 
− ryhmälle ominainen kommunikaatio- sekä vuorovaikutusverkosto ja  
− ryhmän jäsenet sekä ulkopuoliset samastavat ryhmään kuuluvat juuri heille ominai-

seen ja muista poikkeavaan ryhmään.  

Tässä on kuitenkin huomioitavaa se, että eri tieteenalat painottavat ehtoja eri tavoin 
määritellessään etnisyyden olemassaoloa. Sosiolingvistit tyytyvät määritelmissään yk-
silöiden ominaisuuksien tutkimiseen, kuten Allardtin ja Starckin määritelmän kohdat 
1, 2 ja 4. Sosiaaliantropologit painottavat vastaavasti sosiaalisten organisaatioiden 
merkitystä määrittelyissään, kuten Liebkindin esittämä kansantieteellinen määritelmä 
osoittaa. (Allardt & Starck 1981, 38.) Lisäksi etnisyyden olemassaolon tutkimisesta 
voidaan erottaa sosiaalipsykologiset määritelmät, jotka poikkeavat kansantieteellisistä 
määritelmistä korostaen monikulttuurisuutta sekä monietnisyyttä (Liebkind 1988, 37). 

38. Etnisyyttä voidaan tarkastella myös etnisen konstruktivismin valossa. Näkemyksen 
mukaan etnisyys on kulttuurituote, jota voidaan markkinoida muille, ja jonka avulla 
etnisyyttä säilytetään. Ajattelutavan perustana on kehitysoptimismi, jonka mukaan 
kansakuntien on pysyttävä mukana maailmanlaajuisessa kilpailussa säilyäkseen ole-
massa olevana maana. Etnisen konstruktivismin ajattelutavan mukaan suomalaisuus 
säilyy ja on säilyttämisen arvoista yhdentyvässä Euroopassa, koska joku voi tarvita si-
tä muualla Euroopassa menestyäkseen, kuten myydessään suomalaista perinneruokaa 
tai pyrkiessään Euroopan Unionin parlamenttiin. Sarmela (1996) ei pidä näkemystä 
halveksittavana vaan pikemminkin realistisena, koska suomalaisten ja etnisten yleensä 
on pyrittävä sopeutumaan aikansa kulttuuriympäristöön. Konstruktivistisen ajatteluta-
van perusteella suomalaisuus tulisi säilymään vielä pitkään harraste- ja virkakulttuuri-
na, vaikka todelliset arkielämän kulttuuriset merkitykset määräytyisivät eurooppalais-
ten teknosysteemien perusteella. Kulttuurisen kehityksen tukeminen konstruktivisti-
seen ideologiaan voi johtaa kuitenkin kansallisen identiteetin menettämiseen pitkällä 
aikavälillä ajateltuna. Tulevat sukupolvet eivät todennäköisesti koe esimerkiksi suo-
malaisuutta merkityksellisenä, kun vanhemmat ovat tukeutuneet yhdenmukaisuuteen, 
erottautumisen ja kulttuurisen alikehityksen pelossa. (Sarmela 1996, 22 - 23.)  

39. Pentikäisen ja Hiltusen (1995) toimittaman teoksen ” Cultural minorities in Finland” 
perusteella maamme vähemmistöryhmiksi voidaan lukea kuuluviksi suomenruotsalai-
set, saamelaiset, romaanit, venäläissyntyinen väestö sekä Suomen juutalaiset. Lisäksi 
teoksessa käsitellään myös karjalaiskysymystä. McRae (1997, 9 - 10) muistuttaa, että 
jotta voitaisiin ymmärtää Suomen kielellistä tilannetta, on huomioitava maan maantie-
teelliset sekä historialliset lähtökohdat274. 

40. Vaikka maamme kielenopetuksen tuloksia pidetään hyvinä verrattuna muihin Euroo-
pan maihin, eivät Björklund, Buss, Laurén sekä Mård (1998, 171) katso tulosten tyy-

                                                           
274 Näitä lähtökohtia ovat maantieteellisesti pohjoinen periferia idän ja lännen välissä ja maamme historia Ruot-
sin vallan ajasta itsenäisyyden aikaan. 
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dyttävän tämän päivän sekä tulevaisuuden tarpeita kansalaisten kielitaidossa. Edellä 
mainittujen tutkijoiden mielestä oppilaat eivät esimerkiksi välttämättä pidä koulujen 
kieltenopetuksesta, huolimatta halustaan opiskella kieliä. Tutkimusten mukaan kansa-
laiset eivät luota kielitaitoonsa, ja valtaosa pitää esimerkiksi ruotsinkielen taitoaan jo-
ko heikkona tai välttävänä. Laine ja Pihko (1994) esittävät kaksikielisten maiden nuor-
ten kieliasenteita käsittelevässä artikkelissaan tutkimustuloksia, joissa ilmeni, etteivät 
suomenkieliset yhdeksäsluokkalaiset nuoret olleet kiinnostuneita oppimaan toista ko-
timaista kieltämme, kun taas suomenruotsalaiset nuoret puolestaan halusivat kehittää 
suomen kielen taitoaan. Folktingetin teettämän tutkimuksen mukaan vajaasta tuhan-
nesta suomenkielisestä aikuisesta noin 60 % antoi itselleen arvosanan 4 - 6 ruotsin kir-
jallisesta tai suullisesta taidosta. (Folktinget 1997, 20 ja 53.) Samaisen tutkimuksen 
mukaan suomalaisten asenteet ruotsin kieltä (emt. 23 ja 56) sekä suomenruotsalaisia 
ihmisiä kohtaan olivat kuitenkin positiivisia (emt. 32 - 35 ja 65 - 68), joten asenne-
maaperä kielen oppimiselle on maassamme todennäköisesti melko suotuisa. Toisaalta 
eräät tutkimukset 1980-luvulta ovat osoittaneet – viittaan tässä Laineen ja Pihkon 
(1994) tutkimustuloksiin – että suomenkieliset eivät arvosta suomenruotsalaisia, kun 
taas suomenruotsalaisten kohdalla tilanne on päinvastainen. Yleinen asenneilmapiiri 
esimerkiksi ruotsin kielen kielikylpyopettajien koulutusta kohtaan arkikokemuksena 
osoittaa samantyyppisen negatiivisen asenneilmapiirin ilmenemistä vielä 2000-luvun 
alussa. 

41. Ruuska (1998, 299 - 306) sekä Aikio (1988, 7) eivät kuitenkaan näe tilannetta yhtä 
optimistisena kuin edellä. Molempien tutkijoiden mielestä maamme pohjoisella vä-
hemmistöllä, saamelaisilla, kielellinen ja kulttuurinen jatkumo sekä poliittisen vaikut-
tamisen keinot näiden tekijöiden vaalimiseksi ovat olleet tasa-arvoisesti heikommassa 
asemessa kuin suomenruotsalaisilla. Toisaalta Lönnqvist (1981, 28 - 29) toteaa, että 
maamme ruotsinkieliset eivät elä alueellisesti katsottuna kielellisesti tasa-arvoisessa ti-
lanteessa. Joissain kaksikielisissä kunnissa ruotsinkieliset muodostavat enemmistön, 
joissain ruotsinkieliset jäävät vähemmistöksi ja elävät diglossia-tilanteessa. Taxellin 
(1992, 164) esitys eli maamme kielipoliittisen mallin kauppaaminen muihin maihin ei 
ole siten itsestäänselvää. Esimerkiksi Kanadan vaikeaan kielipoliittiseen tilanteeseen 
haettiin helpotusta maamme ruotsinkieliseen vähemmistöön käytetystä kielilainsää-
dännön perusteista (kaksi virallista ja tasa-arvoista kieltä, oikeus oman kielen käyt-
töön) 1960-luvun lopussa. McRae (1978) totesi kuitenkin kaksikymmentä vuotta 
myöhemmin, ettei malli ollut toteutunut toivotulla tavalla. Syyksi heikkoon toimivuu-
teen katsottiin, että kielilainsäädännön perusteiden aineelliset (Kanadan liittovaltiora-
kenne) ja psykologiset (vähemmistöjen erilaiset historialliset ja sosioekonomiset läh-
tökohdat) edellytykset eivät ole siirrettävissä sellaisinaan kulttuurista toiseen. Suomen 
ja Kanadan välillä keskeisiksi ongelmaelementeiksi olivat muodostuneet yhteiskunta-
rakenne (Kanadan liittovaltiot) sekä maiden vähemmistö- ja enemmistöryhmien erilai-
nen historiallinen ja sosioekonominen perusta (ks. Levine 1990). (Allardt & Starck 
1981, 53.) 

5.3 Etniset vähemmistöt kansallisen paineessa 

42. Tähän liittyen Allardt ja Strack (1981, 51) huomauttavat, että yhteiskuntatieteissä 
unohdetaan tämä Heinrich Heinen sääntö, jossa hän keksi, että ainut tapa ymmärtää ja 



 343

selittää eri valtioiden juutalaisten välisiä eroja, on pitää juutalaisten kulttuuria ja toi-
mintoja sopeutumisreaktiona vallitseviin yhteiskuntamalleihin, joissa he elävät vä-
hemmistönä. Vähemmistöryhmän kulttuuri ja toiminnot on nähtävä sopeutumisreak-
tiona vallitsevaan yhteiskuntajärjestelmään (emt. 95). 

43. Sarmela (1996, 29) pitää Esimerkiksi yliopistoja kansainvälisen kehitysuskon luosta-
reina. Kukaan menestyvä suomalainen tutkija ei julkaise tutkimuksiaan suomeksi. Jat-
kossa luennot ovat englanninkielisiä. Tutkijat ja opiskelijat työskentelevät ulkomaisis-
sa yliopistoissa, maailmanlaajuisessa teknosysteemissä, jossa he tapaavat oman kult-
tuurinsa jäseniä. Yliopistojen tarkoituksena on valmistaa eurotutkijoita ja -maistereita, 
joiden mentaliteetin sekä merkityksen kansainvälinen teknosysteemi määrittelee. Sar-
mela ottaa lyhyesti kantaa myös kielten opetukseen ja uskoo, että tulevaisuudessa pu-
hutaan pakkosuomesta. Julkinen mielipide vaatii kuitenkin lapsille jo pienestä pitäen 
opetusta niillä kielillä joita he todellisessa elämässä tarvitsevat. Iskulauseena tälle on 
”nuorisolta ei saa riistää heidän tulevaisuuttaan.” Loppujen lopuksi suuressa eurooppa-
laisessa rakennemuutoksessa pärjäävät vain ne, jotka jättävät isänmaansa ja sopeutuvat 
parhaiten megapoleihin, joissa määritellään tulevaisuus, kuten ne jotka 1960-luvun 
kansallisen rakennemuutoksemme aikaan jättivät paikallisen kulttuurinsa ja lähtivät 
paremman toivossa elämään ja sopeutumaan keskitetyn kulttuurin piiriin. (Sarmela 
1996, 30.) 

5.5 Yhteenveto: Koulutuksen mahdollisuudet lapsen kasvun tukijana moniarvoistu-
vassa ja -kulttuurisessa maailmassa 

44. Paasi (1998) toteaa artikkelissaan, että suomalaiset maantiedon oppikirjat ovat kuvan-
neet kuluneitten vuosikymmenten aikana Keski-Eurooppaa pääsääntöisesti myöntei-
sessä valossa. Ruuska (1998, 286 - 287) ei pidäkään ihmeenä suomalaisten kokemaa 
taloudellista ja kulttuurista vetoa kohti ’Eurooppaa’, koska niin moni sukupolvi on 
kasvatettu maamme kouluissa eurooppalaisuutta ihannoivalle ajattelutavalle. Euroopan 
Unioniin liittyminen ei kuitenkaan ollut selviö maassamme. 

45. Vielä 1980-luvun puolivälissä yleinen ilmapiiri piti EU:ta, silloista EY:tä, poliittisesti 
liian ylikansallisena. Suomen puolueettomuuspolitiikka Neuvostoliiton naapurimaana 
nähtiin maan elinetujen kannalta tärkeäksi. Mutta tultaessa 1990-luvulle ulko- ja talo-
uspolitiikkaamme sanelevat olosuhteet olivat kokeneet mullistavia muutoksia. Tällöin 
ryhdyttiin yleisesti pohtimaan, onko Suomen puolueeton linja sopiva muuttuneeseen 
maailmaan. Ruotsin päätös liittyä Euroopan unioniin ratkaisi myös Suomen kannan: 
puolueettomuutta ei enää koettu kansallisten etujen turvaajana, vaan itsenäisyytemme 
suurimmaksi uhkaksi oli noussut, kuten presidentti Koivisto totesi vuonna 1992 erääs-
sä lauselmassaan, velkaantuminen ulkomaille. Tänä päivänä uhka lienee veromarkko-
jen ja yritystoiminnan siirtyminen edullisimmille markkina-alueille.46 

46. Peltonen (1998, 34) arvioi, että Euroopan Unioniin liittymisen seurauksena kansalliset 
stereotypiamme heijastelevat alueellisia eroja käydystä kansanäänestyksestä sekä neu-
vottelukysymysten ja hallinnonjärjestelyiden seurauksena aiheutuneiden alueellisten 
ryhmittymien välisiä suhteita. Olemme palaamassa Euroopan unionin myötä Peltosen 
(emt.) mielestä porthanialaiseen jakoon (1700-luku), joka perustui sisämaan umpimie-
lisen sekä kömpelön ja rannikon sivistyneen ja valveutuneen kansan välisiin eroihin, 
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sillä julkisessa keskustelussa ovat jo kauan vilahdelleet termit Euro-Suomi vastakoh-
tanaan Muu-Suomi. 

NOOTIT OSAAN II 

Osa 2 Ruotsin kielen kielikylpyopetuksen didaktinen idea opetus-oppimisprosessin 
näkökulmasta 

1. Kun opettajalla ei ole selkeää ihmiskäsitystä tai oma ihmiskäsitys on ristiriidassa kou-
lun toimintaa ja sisällön rakentumista ohjaavan käsityksen kanssa, ei hän tee työtään 
omana itsenään. Työ voi olla opettajalle helppoa, muttei selkeää. (Perttula 1999). Esi-
merkiksi Rasku-Puttosen, Eteläpellon, Arvajan sekä Häkkisen (2003) tekemä tutki-
mus, jossa selvitettiin opettajan pedagogisen roolin merkitystä lasten toiminta- sekä 
ajatteluprosessien suuntaamiseksi, osoitti sen, kuinka vahvasti opettajan oma käsitys 
opettamisesta sekä opetuksen tiedollisten tavoitteiden saavuttamisen merkityksellisyy-
destä sekä oppilaan osuudesta tässä kokonaisuudessa ohjaavat luokassa tapahtuvia 
toimintoja sekä tekoja kokonaisuudessaan. Perttulan (1999, 36) sanoin voidaan todeta, 
että ”opettajan ihmiskäsityksen voi lukea niistä tavoista, joilla hän on vuorovaikutuk-
sessa oppilaidensa kanssa ja niistä tavoitteista, joita hän tälle vuorovaikutukselle aset-
taa.” 

2. Mielestäni suurimman ongelman sekä koulun mielekkyyden näkökulmasta että sen 
kasvatuksellisesta näkökulmasta muodostaa nimenomaan vallitseva tiedonkäsitys. Se 
on vallitsevuudessaan siinä määrin ahdas sekä kapea-alainen, että se jättää pahimmas-
sa tapauksessa suuren joukon oppilaita opetukselle asetettujen tavoitteiden ulkopuolel-
leen. Kokemukseni mukaan kolmenkymmenen oppilaan luokasta lähes puolet ovat 
tämän tiedollisen asetelman ulkopuolella. Pelkällä mielekkäällä toiminnalla emme 
pysty vaikuttamaan tähän. Tieto, jonka varassa toimitaan, pysyy edelleen yhtä merki-
tyksellisenä tai merkityksettömänä yksilölle. Edelleen Perttulaan (1999) viitaten ko-
kemuksellisuus on oman ajattelun kehittymisen perusta. Kehitämme omaa ajattelua 
sekä tietoisuuttamme suhteessa tietoon heuristisesti. Merkitykselliseksi koettu ja ajat-
telun osaksi ymmärretty tieto niveltyy osaksi ihmistä itseään. Kohtaamme tässä mie-
lestäni perustavanlaatuisen kysymyksen, eli mitä ja miten meidän tulisi opettaa, että 
pystyisimme pelkän oppimisen tai lapsen kehittämisen sijaan myös kasvatukseen kou-
lussa. Tätä koulun kasvattavaa ulottuvuutta pohditaan erityisesti Deweyn esittämien 
näkemysten valossa. 

3. Työtavat, konteksti sekä opettajan toiminta ovat Engeströmin (1983, 184) mukaan 
opetuksen ulkoista kuorta. Tutkimuksen olisi pystyttävä arvioimaan opetettavan aiheen 
suhde ja sovellettavuus ympäröivän yhteiskunnan prosesseihin. Tätä pyritään huomi-
oimaan kielikylpyopetuksen kuvauksissa mutta sen merkitystä ei ole teoretisoitu ja to-
dettu. On muistettava, millä tasolla koulun kulttuurisuutta ja suuntautuneisuutta ympä-
röivään yhteisöön halutaan tarkastella, ulkoisena kuorena (vrt. Schein 1987 luvussa 
5.1.1 tässä tutkimuksessa), vai tiedostetaanko kulttuurisuuden prosessuaalinen merki-
tys opetukselle ja oppimiselle (vrt. Atjonen 1993, 30-31). Atjonen (emt. 194) pitää ti-
lannesidonnaisuuteen perustuvien didaktisten keinojen esittämisen sijaan parempina 
monipuolisten, didaktista prosessia etenevänä ja loogisena kokonaisuutena kuvaavien 
toimintamallien ja -periaatteiden kuvaamista. Päästäkseen kiinni toiminnan todelliseen 
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opetus-oppimisteoreettiseen olemukseen, tarvitaan opetussuunnitelman sisältöjen ana-
lyysiä suhteessa kulttuuripedagogiseen tiedonkäsitykseen ja toiminnan olemukseen. 
Kielikylpyopetuksen koulutoiminnan teoreettista selitystä haetaan erityisesti John De-
weyn sekä Lev S. Vygotskyn psykologis-filosofisesta kasvatusajattelusta (luku kah-
deksan). 

6 Ihmiskäsitys tiedon- ja toiminnankäsityksen perustana 

1. Identiteetin määrittelyn kautta päädymme yleistyksiin ja puhumaan kansallisuudesta 
tai yhteisön ominaispiirteistä.275 Tieteenfilosofiassa väitteestä voidaan olla eri mieltä, 
sillä esimerkiksi Max Scheler erottaa toisistaan ”minän” ja ”persoonan”. Ensimmäisel-
lä hän tarkoittaa empiirispsyykkistä yksilöllistä elämysminää, jota voidaan tutkia em-
piirisin keinoin. Persoona puolestaan viittaa hänen ajattelussaan yksilön kaikkiin in-
tentionaalisesti suuntautuneisiin tekoihin. (Puolimatka 2001, 373 - 375.) Toisaalta sana 
”persoona” viittaa sanakirjan (Tietojätti 1991) mukaan latinankieliseen sanaan naamio. 
Tällöin persoonallisuus voidaan käsittää ennemmin keinotekoiseksi kulissiksi ja mi-
nuus (minä–sinä-ulottuvuus) viittaa johonkin perustavanlaatuiseen olemuksellisuu-
teen. (vrt. Skinnari 2003.) 

2. Goodsonin (2001) esitys, jossa hän pohtii oppiaineiden historiallista, poliittista sekä 
sosiaalista rakentumista, kuvastaa koulujärjestelmien muuttumatonta, essentialista ti-
laa. Ahdas käsitys (yleis)sivistyksestä perustuu tiettyjen oppiaineiden sisällön hallin-
taan. Sivistyskäsitystä ylläpidetään keinotekoisesti hengissä ainejärjestöjen sekä oppi-
aineiden yliopistollisella asemalla yhteiskunnassa. Kyse on kuitenkin siitä, kuka on 
pystynyt parhaiten esittämään vastauksen Edgar H. Scheinin (1987) edellisessä luvus-
sa esittämään kysymykseen: Mikä on tarkoituksemme tässä laajassa kokonaisuudessa? 

3. Essentialistisella ihmisellä tai yhteisöllä on tietty ihmisyyden ihanne, jota kohti kaik-
kien olisi pyrittävä. Tähän perustuen voidaan määritellä, kuka on onnistunut elämäs-
sään, kuka on hyvä tai kuka on paha. Jako normaaliin ja epänormaaliin, samanlaiseen, 
erilaiseen on osa ajattelun struktuuria. Ihmisten väliset erot eivät liity ihmisyyteen it-
seensä. Malli oikealle ihmisyydelle ja elämälle voi löytyä mistä tahansa yhtenäistä 
ideologiaa tai ihmiskuvaa välittävästä lähteestä, mikä asettaa selkeät ehdot ihmisenä 
olemiselle. Tällaisiksi lähteiksi Perttula (1999, 26) katsoo kuuluvan esimerkiksi us-
konnolliset suuntaukset, aikakausilehtien muokkaamat ihmisihanteet, poliittiset ideo-
logiat, kalevalaisen mytologian tai vaikkapa opettajankoulutuksen. 

4. Naturalistisessa ajattelussa nähdään merkittäväksi, että on olemassa tietoa, joka on 
merkittävää omaksua ja omaksuminen tapahtuu vain auktoriteetin eli osaajan tai tietä-
jän ohjastamana. Naturalistin mielestä on olemassa ihmisiä, jotka omaavat merkittä-
vämmän tietovarannon, jonka välittäminen tietämättömille on tärkeää. Tieto ei liity 
mielipiteisiin, eikä omakohtaisella kokemuksella tai pohdinnalla ole merkitystä tiedon 
prosessoinnissa. Faktat ovat olemassa olevaa ja siten käsiteltävissä olevaa tietoa. Ope-
tuksessa pyritään kuitenkin tiedon yksityiskohtaiseen tarkentamiseen sekä omien fak-
tatietojen muodostamiseen. Tämä mahdollistuu esimerkiksi erilaisilla oppilaskeskeisil-

                                                           
275 Esimerkiksi Siljander (1997, 8) muistuttaa, että sosiologiset näkemykset ovat painottaneet kasvatuksessa 
historiallisia sekä yhteisöllisiä kasvun so. sosialisaatioprosessin edellytyksiä, kun taas psykologiset kehitysteori-
at ovat painottaneet yksilöllisen kehityksen lainalaisuuksia, subjektin autonomisuuden kehittymistä tai identitee-
tin muodostumista. 
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lä tutkimusprojekteilla havaittavassa todellisuudessa ennalta määrätyn faktatiedon vii-
tekehyksessä. (Perttula 1999, 27 - 30.) 

5. Kulturaalisen ihmiskäsityksen mukaan on keskeistä oppia kulttuurin ja kulttuurien 
välisen kommunikaation ja sosiaalisen toiminnan koodit, sillä uskotaan, että näin yksi-
lö oppii ilmaisemaan itseään ja ymmärtämään toisia mahdollisimman monipuolisesti. 
Ymmärryksen välittäminen on tärkeää. Ei ole olemassa parempaa tai huonompaa, on 
vain olemassa oleva niemenomaisessa hetkessä, mikä puolestaan ohjaa tulevaa. (Pert-
tula 1999, 30 - 32.) 

6. Esimerkkinä tekojen seurausten ymmärtämisestä voidaan pitää matkapuhelimien ke-
hittymisen vaikutusta ihmisten vuorovaikutuksen laadun muutokseen. Voidaan kysyä, 
miten tekstiviestien tuleminen on vaikuttanut ihmisten väliseen vuorovaikutukselliseen 
suhteeseen. Voidaan vain arvailla, miten kuvaviestit muokkaavat kielen ja kommuni-
kaation kehittymistä. Kun pohdimme tekojemme kasvatuksellisia seurauksia, erityises-
ti Deweyn (1916, 3; ks. myös William Jamesin näkemys (Bruhn 1973, 20); luku 9.4.1 
tässä tutkimuksessa) esittämä vaivan -käsitys muodostuu oleelliseksi ymmärtää. De-
weyn (1916) ajattelumallia lainaten voidaan todeta, että toiminnot ja artefaktit, joita 
kehitämme elämäämme helpottamaan, muodostuvat usein sellaisiksi, joiden elämää 
helpottava ulottuvuus taannuttaa ihmisen osaamisen Deweyn (emt.) sanoin ”barbaari-
suuteen”. Barbaarisuus voidaan määritellä ajattelun ja toiminnan laadulliseksi ja näky-
väksi ongelmaksi. Kuinka käy yliopistoon pyrkivän ja sisään pääsevän ”opiskelija-
aineksen” osaamisen, kun tätä edeltävää opiskelukynnystä pyritään lähes kaikin kei-
noin helpottamaan? 

7. Käyttämääni termiä itsetietoisuus voidaan verrata Wileniuksen (1986, 6 - 7) esittä-
mään Steinerin ”vapauden filosofian” tietoteoriassa käytettyihin termeihin ihmistajun-
ta tai tiedostava toiminta. Käsitteet ovat kyseisessä filosofiassa osa ihmisen ajattelun 
kehittymistä, jonka kasvattavaa merkitystä opetuksessa tulisi korostaa selkeämmin 
niin oppilaan toiminnallisesta kuin opettajan pedagogisen roolin merkitysten näkö-
kulmasta (opettajan pedagogisesta roolista oppilaan ajattelun kehittäjänä ks. esimer-
kiksi Rasku-Puttonen & al. 2003). 

8. Itsetietoisuuden ja kasvattamisen välinen problematiikka kytkeytyy myös Sutisen 
(2003) tutkimuksessaan esittämään näkemykseen kasvatuksen symmetrisestä ja 
asymmetrisestä luonteesta. Pragmaattisen näkemyksen (vrt. kulturalistinen näkemys) 
mukaan kasvatus ei ole symmetrinen tapahtuma, sillä lapsi ei kykene kollektiivisiin, 
kulttuurisesti rakentaviin toimenpiteisiin. Sutisen (emt. 229) mukaan lapsen toiminta 
on impulsiivista ja epäkompetenttia suhteessa yhteisöllisiin odotuksiin. Kasvatus ei ole 
myöskään asymmetrista interaktiota, jos tämä käsitetään kausaalisena vaikuttamisena 
lapsen yksilöllisyyteen. Kasvatusinteraktio tulisi käsittää sopeuttavaksi, omaa ajattelua 
kehittäväksi interpretatiivis-transformatiiviseksi toiminnaksi suhteessa muuttuvaan yh-
teiskuntaan. Tässä kasvattaja jäsentää oman kulttuurisen tietoisuutensa avulla lapsen 
kokonaisvaltaista toimintaa osaksi kulttuurisen ideamaailman rakennetta. (emt.) 

9. Esimerkiksi Aristoteles esittää, että rakennusmestarilla on olemassa talon idea sielus-
saan. Talo syntyy talon käsitteestä. Wileniuksen (emt. 33) mielestä ajatus on vastak-
kainen myöhemmälle behavioristisluonteiselle käsitykselle, jossa ihmistoiminta ym-
märrettiin ympäristön ja elimistön vaikutuksen mekanistiseksi seuraukseksi. Tähän 
liittyen voidaan tarkastella myös J.V. Snellmanin käsitystä luonnontieteiden sekä hu-
manististen tieteiden välisestä olemuksesta sekä merkityksestä hänen tieteenfilosofi-
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selle näkemykselleen ihmisen ja ympäristön välisestä suhteesta. Näkemys perustelee 
tavallaan myös tutkimuksen rakenteellista yhteiskunta–yksilö-ideaa. Snellmanin mie-
lestä ihmiskunnan historiassa esiintyvä järjestystä tai säännönmukaisuutta on tarkastel-
tava erilaisena kuin luonnonjärjestystä. Luonnonjärjestys ei ole katoava tai uudelleen 
syntyvä, vaan luonnossa esiintyvä järjestys on kehitystä sekä siirtymistä uusiin ja ke-
hittyneempiin muotoihin. Snellmanin sanoin: 

”Luonto on muuttumattomasti sitä mitä se on, kun taas historia on alinomaista su-
keutumista. Historia on vain ihmistekoja: luonnossa inhimillinen sivistys ei voi 
saada aikaan olennaisia muutoksia. Historia on vapauden, luonto välttämättömyy-
den maailma.” (Salomaa 1948, 204 - 205 Snellmania siteeraten.) 

On kuitenkin muistettava, että esitetyn näkemyksen tarkoitus oli selkeyttää tieteiden 
välistä kiistaa. Snellman kritisoi Salomaan (emt.) mukaan tiedemiesten – niin huma-
nistien kuin luonnontieteilijöiden – kyvyttömyyttä ymmärtää ympäristön monimuotoi-
suutta sekä sen merkitystä ihmisen elämälle. Lisäksi Snellman katsoi ihmisellä olevan 
tietyn perusluonnon, joka oli ainutkertaisuudessaan osa ihmisen henkistä ulottuvuutta. 
(emt. 212 - 213.) 

10. Voimme myös kysyä, onko ihmisen intentionaalinen toiminta vain alkeellista pyrki-
mystä sopeutua ympäristön asettamiin ehtoihin. Toimimme niin kuin toimimme vain 
olosuhteiden pakosta. Muovaamme ympäristöämme olemassaoloamme ylläpitävässä 
suunnassa ja kehittelemme tätä ylläpitävää toimintaa helpottavia materiaa ja nonmate-
riaa. Kuinka muinaisina aikoina eri mantereilla ja eri kulttuureissa olleet suhteellisen 
identtiset toiminnot ja artefaktit ovat selitettävissä? Onko ihmisen ajattelussa, joka 
muokkaa suhdettamme ympäristöön, jotain universaalia? Onko joidenkin yksilöitten 
oma luonto (vrt. esitetyt Rousseaun ja Deweyn lapsen olemuksellisuuskäsitykset) vain 
sen hetkiseen kulttuuriseen tilaan ja tilanteeseen sopivampi kuin toisen ihmisen luon-
to? Tämä määrittää siten yksilöiden väliset erot, paremmuuden sekä aseman elinpiiris-
sään. Näin nämä yksilöt olisivat sopeutuvaisempia sekä paremmin siinä hetkessä me-
nestyvämpiä kuin toiset. Toisaalta on virheellistä lähteä tarkastelemaan ihmisen toi-
mintaa (tahtoa, tunnetta, intentionaalisuutta) aikuisuudesta, koska pienen lapsen kehi-
tyksen kulun ja prosessuaalisuuden ymmärtäminen saattaisi kuvata selkeämmin esi-
merkiksi sitä, kuinka ihminen alkaa erottua läheisistään, aluksi äidistään ja isästään. 
Tällöin tulisi tarkastella muun muassa, mitä essentiaalista meissä on jo syntymästä al-
kaen, kuinka oma tahtomme alkaa erottua suhteessa toiseen ihmiseen, kuinka esimer-
kiksi saman perheen jäsenten psyyke reagoi eri tavoin samoissa elinolosuhteissa (fyy-
sisissä tai henkisissä). Teoreettisella tasolla tulemme tässä riippuvuussuhteen, kommu-
nikaation, sosiaalisen sekä jaetun toiminnan ja maalioppimisen käsitteiden merkityk-
sellisyyden ymmärtämisen pariin. Tätä tematiikkaa käsitellään myöhemmin Deweyn 
esittämien ajatusten valossa, mutta tässä yhteydessä kuriositeettina voitaneen kysyä, 
mistä ideat esimerkiksi ko. kulttuurissa yleisesti vallitsevalle talon idealle tulevat. 

11. Näkemys on verrattavissa Bardyn (2001, 140 - 141) kuvaukseen Rousseaun Èmilessä 
esittämään ajatukseen, jossa katsotaan, että elinyhteisömme riistää yhdenmukaisin 
pyrkimyksin ihmisen oman ihmisyyden ja tuottaa siten vain voimattomia järjestelmiä 
ja järjestelmän osaksi naamioituneita ihmisen kuvia. On kuitenkin huomioitava, että 
Rousseau (1905) määritti ihmisen yhteiskunnalliseksi olennoksi ja piti kasvatusta ih-
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miskunnan keskeisimpänä momenttina. Kasvatus on ihmisen ja ihmiskunnan olemas-
saolon ehto. Ihmisen ja kansalaisen kasvatus samanaikaisesti on Rousseaun ajatteluta-
van perusteella ongelmallista. Ihminen ei saisi sosiaalistua riippuvuussuhteeseen yh-
teiskunnan kanssa. (Suortti & Mutanen 1997, 14, 17.) Wileniuksen (1978a) ajatuksiin 
viitaten on kuitenkin huomattava ihmisen totuudellisuuteen pyrkimisen ulottuvuus: 
ihminen pyrkii mieltämisen eli mielikuvan muodostamisen tasolla jatkuvasti tarkista-
maan käsityksiään. Puhumme viisaudesta, kun tiedostaminen on osa itsetietoisuutta ja 
omaksuttu tieto on vaikuttamassa osana ihmisen elämän suuntautumiseen. (emt. 19 - 
20.) Myös Skinnari (2003) viittaa artikkelissaan tähän tematiikkaan puhumalla kasvat-
tajan ajattelun sivistyneisyydestä. Totuudellisuus on Skinnarin (emt.) mielestä ajatte-
lun korkein sivistysominaisuus. Tähän liittyy aito toisen ihmisen rakastaminen, näke-
mättä toista välineenä omien itsekeskeisten tai yhteiskunnallisten pyrkimysten toteut-
tamisessa. Haluamme, aristoteelisesti, hyvää toiselle hänen itsensä vuoksi. Pyrkimys 
totuudellisuuteen sekä täydelliseen tietämiseen tapahtuu rakastamisen kautta. Pyrki-
mys totuudellisuuteen on kykyä ajatella, kykyä nähdä omat käsityksenä mutta myös 
tarvittaessa kyky irtautua niistä, tarkastella niitä kriittisesti ja tarvittaessa jopa muuttaa 
näkemystään. (Skinnari 2003.) Skinnarin esittämä käsitys ajattelun sivistyneisyydestä 
perustuu, Perttulan (1999) esittämän ajatuksen tavoin, ihmisen oman kokemusperustan 
kehittämiseen. Muodostetut (teoreettisetkin) käsitykset ovat itseämme, eivät ulkoisesti 
annettuja dogmaattisia teesejä. Asiat asettuvat osaksi itseämme, osaksi luontaisia tai-
pumuksiamme! 

12. Dewey (1916, 28 - 29) toteaa yhteisön liian usein kontrolloivan yksilöä alistamalla 
hänen luontaiset taipumuksensa julkisen päämäärän totuttamiseksi. Yksilöä ja hänen 
olemustaan jollekin yksilölle ulkoiselle tekijälle alistava näkemys on Deweyn mielestä 
tavallinen valtioteoreettinen näkemys, kuin myös koulutukselliseen ideaan ja käytän-
töihin vaikuttanut tekijä. On huomioitava, että yksilöt ovat luontaisesti kiinnostuneita 
toisten toiminnoista, jolloin yhteisö muodostuu sosiaalisesti ohjautuneeksi. Yksilön 
yksilölliset motiivit, hänen kokemansa toiminnan edut ja haitat, suhteutuvat hänen ko-
kemuksensa toiminnan hyödystä yhteisöllisenä ilmiönä. Yksilöiden intressit eivät ole 
epäsosiaalisia tai itsekeskeisesti ohjautuvia vaan yksilö tuo yhteisöllisyyteen oman 
luontaisen olemuksellisuutensa. Deweyn (emt.) esimerkin mukaisesti kukaan ei olisi 
kiinnostunut poliisin työstä, ellei hän kokisi sen avulla saavuttavansa joitain itselleen 
merkityksellisiä etuuksia. 

13. Ympäristöllä ja sen tarjoamilla olosuhteilla on merkityksensä niin fyysisessä kuin 
henkisessä mielessä. Kyse on yksilön tai yhteisön sopeutumisesta vallitsevaan ja toi-
mintaa hallitsevaan kokonaisuuteen. Yksinkertaisimmillaan tämä ilmenee ihmisen 
toiminnassa esimerkiksi sopeutumisena vallitseviin maantieteellisiin olosuhteisiin 
(asuminen, vaatetus, elinkeinon turvaaminen), ja henkisellä tasolla tämä on sopeutu-
mista vallitsevaan toiminta- ja ajattelutapaan. Sopeutuminen luo merkityksen ihmisen 
toiminalle: kielelle ja tiedolle eli välineiden tai symbolien käytölle, kommunikaatiolle 
eli sosiaaliselle toiminnalle sekä vallitsevaa kulttuuria välittäville instituutioille. 

14. Dewey (1916, 63 - 64) toteaa ulkoisten odotusten ja ulkoisesti määritettyjen standar-
dien ongelmasta seuraavasti. 

 ”Olemme määritelleet, että kasvattava opetus on jatkuva kasvun prosessi. Sillä on 
tavoitteena, jokaisella tasolla, kasvun kapasiteetin hyödyntäminen ja lisääminen. 
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Tämä ajatus eroaa jyrkästi niistä ideoista, jotka ovat vaikuttaneet tavanomaiseen 
kasvatuksen käytäntöön. Muodostaaksemme erosta selkeämmän on näkemystä tar-
kennettava. Ensimmäinen ero on siinä, että koulutus käsitetään valmistamisen tai 
valmiiksi saamisen prosessiksi. Se, mihin tässä näkemyksessä ollaan valmistautu-
massa, on tietenkin aikuiselämän vastuunalaisuus ja etuoikeutus. Lapsia ei pidetä 
yhteisön sosiaalisina jäseninä täydessä ja tavanominaisessa mielessä. Heidät miel-
letään ennemminkin kandidaateiksi; lapset ovat asetettu aikuisuuden jonotuslistal-
le. Ajatus on ainoastaan siirretty hieman kauemmaksi siitä, että käsittäisimme ai-
kuisten elämän merkityksettömäksi omassa arvossaan ja uskoisimme elämämme 
olevan valmistautumista johonkin muuhun ”toiseen elämään”. Näkemys on asetettu 
vain toiseen muotoon kasvatuksen suppean käsityksen kanssa, jota jo aiemmin kri-
tisoitiin. Tämän vuoksi emme toista tätä kritiikkiä, vaan siirrymme hairahdukseen, 
joka seuraa siitä, kun koulutus asetetaan tämän käsityksen perustalle. - - Moti-
voivaa voimaa ei osata hyödyntää. Lapset elävät tunnetusti nykyhetkessä. Tämä ei 
ole ainoastaan tosiasia, jota olisi vältettävä, vaan se on lapsen erinomainen piirre. 
Tulevaisuus aivan kuten tulevaisuus yleensä kaipaa tarpeen sekä hahmon. Ajatus 
valmiiksi tulemisesta jotain tavoitetta varten, jossa henkilö ei kuitenkaan tiedä mitä 
varten tai miksi ollaan valmistumassa, voidaan selkeyttää lapselle. On etsittävä 
motivoiva voima epäselvästä muutoksesta. Epäselvien olosuhteiden vallitessa on 
vaarana tilanne, jossa ”oppirahat” hukkaantuvat epäröintiin (shillyshallying) ja 
vitkasteluun. Tulevaisuuteen valmistuminen on kaukana. Nykyisyyden ja tulevai-
suuden väliin, ennen kuin tulevaisuus muuttuu selkeäksi nykyisyydeksi, jää paljon 
ennustamattomia tapahtumia. Miksi olemme sitten kiireisiä valmistumaan tätä var-
ten? Houkutus viivyttää tulevaisuuteen kasvamista on suuri, koska nykyisyys ilmen-
tää paljon hienoja mahdollisuuksia ja tarjoaa kutsuja seikkailemaan. Huomiointi-
kyky ja energia suuntautuvat luonnollisesti näihin. (allev. M. S.) Kasvatus (educa-
tion) muodostuu (accrues) luonnostaan lopputulokseksi. Itse kasvun tukeminen olisi 
kuitenkin toimivampaa, jos pyrkimys olisi asetettu täysin siihen, että muodos-
taisimme olosuhteista niin kasvattavia kuin mahdollista. Kolmas epäsuotava tulos 
on konventionaalisten perusstandardien korvaaminen odotusten ja vaatimusten 
standardeilla, jotka keskittyvät vain tiettyihin asioihin opetuksessa. Ankara ja ehdo-
ton arviointi, joka perustuu yksilön vahvojen ja heikkojen puolien tarkastelulle, on 
substituoitu jäsentymättömälle, epävarmalle ja epäröivälle mielipiteelle, joka puo-
lestaan liittyy siihen, mitä nuorilta odotetaan keskimäärin lähentyäkseen enemmän 
tai vähemmän kaukaista ja epämääräistä tulevaisuutta. Voidaan sanoa, että vuoden 
loputtua, kun luokalta siirtyminen on ajankohtaista, tai kun oppilaat ovat valmiita 
siirtymään lukioon tai johonkin muuhun oppilaitokseen, on tälle siirtymiselle mää-
ritelty vertailupohjaksi tietty koetaso. Vertailua ja standardointia pidetään koulujen 
keskeisenä tehtävänä. On mahdotonta arvioida menetystä, joka johtuu edellä esite-
tystä huomiokyvyn vinoutuneisuudesta. Emme osaa huomioida opetuksessa näin 
niitä tekijöitä, jotka parhaiten edistäisivät lapsen kasvua. Järjestelmä epäonnistuu 
eniten juuri siinä, missä se kuvittelee menestyvänsä – tulevaisuuteen saattamisen 
valmistamisessa. - - Lopuksi, valmistamisen teoriasta muodostuukin sellainen, jos-
sa opettaja joutuu ottamaan käyttöön satunnaiset mielihyvään tai mielipahaan joh-
tavat keinot. Tulevaisuudella ei ole stimuloivaa ja suuntaavaa voimaa, kun se erote-
taan nykyisyyden mahdollisuuksista. Kun emme ymmärrä huomioida tätä, on opet-
tajalla oltava ulkoisia keinoja siihen, että kasvatusakti saadaan toimimaan. Erilai-
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set palkkiot, lupaukset tai rangaistuksen uhka ovat opettajan käytössä olevat mene-
telmät.” 

15. Fyysinen olemassaolomme on Länsimaisissa yhteiskunnissa tänä päivänä siinä määrin 
turvattu, että vain poikkeusoloissa saatamme esimerkiksi paleltua kuoliaiksi tai nään-
tyä nälkään. Ympäristöstämme tulevat ongelmat, jotka uhkaavat olemassaoloamme – 
fyysisenkin olemassaolon suhteen – ilmenevät lähinnä henkisen olemassaolon tasolla. 
Ihmisen voi olla syystä tai toisesta vaikeaa sopeutua vallitsevaan henkiseen ilmapii-
riin. Puhumme, tai ainakin vielä joitain vuosia sitten puhuimme, esimerkiksi koulu-
maailmassa sopeutumattomista lapsista. Erilaisuus, fyysinen tai psyykkinen, koetaan 
keskimääräisyyden eli normaalin uhkana. Erilaisuus pyritään häivyttämään. Jos yksi-
löllä on vaikeuksia sopeutua yhteisössä vallitseviin käytäntöihin, on nykyaikainen yh-
teisömme esimerkiksi formaalin kasvatuksen instituutioissa kehittänyt omat sopeutta-
vat keinonsa poikkeavuuden pois kitkemiseksi. Arvostamme ympäristöämme sekä sii-
nä vallitsevia olosuhteita ennenäkemättömän hartaalla ja huolellisella tavalla! 

7 Tiedonkäsitys koulun sisältöjä ohjaavana faktorina 

1. Valitettavasti julkisessa diskurssissa painotukset ovat viime vuosina olleet suhteellisen 
markkinavetoisia koulun ”kasvatuksellisen” tavoitteen asettelun suhteen. Sisältöjen on 
palveltava tämän perusteella teknologista kehitystä, yritysmaailmaa tai elinkeinoelä-
män tuottavuutta yleensä. Skinnarin (2003) näkemykseen viitaten välineellistämme 
yksilön toisen yksilön tai yhteisön tarpeita toteuttavaksi olennoksi. Lapsi ei tässä to-
dellisuudessa ehkä pahimmassa tapauksessa koskaan koe todellista toisen ihmisen vä-
littämää aitoa rakkautta. Missä määrin voimme puhua siten koulutuksen sisältötodelli-
suudessa täyteen ihmisyyteen kasvamisesta, kasvatuksen ylimpään tavoitteeseen pyr-
kimisestä? Vallitseva välineajattelu on johtanut siihen, että koulumaailman kasvatuk-
sellinen ajatus teknistyy. Käytännössä tämä konkretisoituu sillä, että ”kasvatamme” 
lapsia tietyillä sektoreilla. Yhteiskuntaa nostetaan jaloilleen yrittäjyyskasvatuksen 
avulla. Taide- ja musiikkikasvatus tarjoavat henkisen tasapainon ylläpitämiseksi es-
teettistä kasvatusta. Liikunta- ja terveyskasvatus huolehtii ihmisten hyvinvoinnista 
osaltaan. Ympäristökasvatus yrittää säästää sen mitä säästettävänä on tässä välineelli-
sessä tuottamistodellisuudessa. Kaiken tämän kasvatuksellisen ajattelun perustana on 
tietyntyyppinen moralisoiva ihmisyyden vääntäminen tietyntyyppisen hyvinvoivan ja 
tuottavan kansalaisen sapluunaan. Kaiken tämän ohella tiedotusvälineet uutisoivat las-
ten ja nuorten lisääntyvästä psyykkisestä pahoinvoinnista (ks. Wilenius 2002, 9 - 19). 

2. Esimerkiksi havainnoimalla opetusta voimme nähdä konkreettisesti, kuinka mielek-
käät työtavat motivoivat lapsia toimiaan. Kuitenkin sisälläni herää tällaisessa tilantees-
sa usein suurempi kysymys, mitä lapset todella oppivat. Millä tavalla aihe on lapselle 
merkityksellinen? Mitä oppimisesta jää käteen ja mikä merkitys tällä käteen jääneellä 
osalla on lapsen elämälle, itsensä tiedostamiselle, hänen maailmankuvansa rakentumi-
selle? 

3. Kuten olen jo johdannossa esittänyt, on tätä aihetta – lasten käsitteen omaksumisen 
ilmeneminen vieraskielisessä opetuksessa – tutkittu maassamme toistaiseksi suhteelli-
sen vähän. Merkittävin tuotos on tällä hetkellä Aini-Kristiina Jäppisen (2003) aiheesta 
johtama tutkimusprojekti. Tosin ruotsin kielen kielikylpyopetusta käsittelevät – lähin-
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nä sanaston hallintaan liittyvät, määrällisesti orientoituneet tutkimukset – tarjoavat 
oman merkityksensä aihepiirin tarkastelulle (esimerkiksi Björklund 1996; Mård 2002; 
Laurén, U. 2003). 

7.1 Tietokäsitteen määrittelyä 

4. Propositionaalisen tiedon käsite on kuitenkin epäadekvaatti usean tieto-käsitteen suh-
teen, koska yksilön antama tieto eli oikea vastaus saattaa olla sattumaa, arvaus tai pe-
rustelematon uskomus, tai vastaaja ei ehkä itsekään usko vastaukseen. Todellisen tie-
don totuudellisuutta voidaan tarkastella siten seuraavista aspekteista (Niiniluoto 1980, 
137 - 138):  

a)  subjekti ainakin uskoo tiedon pätevyyteen, 
b) tietämisen kohde on muuttumaton ja ajaton (Platon ja käsiterealistit [emt. 123 - 124]), 
c)  tiedon evidenssiin perustuen ilmiön tai kohteen mukainen tieto on tosi. 

5. Mäntylän (2003) tutkimus, jossa hän selvitti kuudesluokkalaisten oppilaiden metakog-
nitiivisten taitojen sekä reflektointitaitojen kehittymistä erään opiskeluprojektin kulu-
essa, osoitti näiden taitojen olevan yhteydessä lapsen itseohjautuvuuden toimivuuteen. 
Lapset aloittivat tutkimuksen mukaan tiedon prosessointinsa joko hataran ennakkokä-
sityksensä tai esiymmärryksensä varassa. Lapsi pyrkii aktiivisesti tukemaan ajattelu-
aan suhteessa johonkin jo tiedostamaansa ilmiöön. Ellei tätä mahdollisuutta ole, lapsi 
etsii tukea ymmärrykselleen jostain auktoriteetista (opettaja, vanhemmat). Onkin 
huomioitava se, että lapsen on lähes mahdotonta edetä työskentelyssään loogisesti, jos 
hän ei omaa riittävää esiymmärrystä aiheesta. Tämä lisää lapsen riippuvuutta ulkoises-
ta tuesta ja ohjeistuksesta. Oppilaan hyvät metakognitiiviset taidot edesauttavat lapsen 
tiedon konstruointiprosesseja. Oppimisen (tietoon orientoitumisen M.S.) taitoja voi-
daan kehittää myös koulussa. (emt. 83 - 87, 177 - 181.) Cohen, Lotan, Abram, Scarloss 
sekä Schultz (2002) katsovat, että oppilaan tietoisuus opetuksen tavoitteista sekä nii-
den arviointikriteereistä edesauttaa tiedonprosessointia sekä tuotosten sisältöä. Tämän-
tyyppisiä argumentaatioita esitettäessä näkisin kuitenkin erittäin merkittäväksi tiedon 
suhteellisuuden ymmärtämisen sekä jokaisen yksilön kokemuksen ainutlaatuisuuden. 
Kasvun näkökulmasta katsottuna pyrkimys uniformaaliin, yhteen yhteiseen totuuden 
käsitykseen, ei ole mielekästä. 

6. Tätä kuvastaa hyvin luvussa 5.2.2 Paasin (1998) esittämä näkemys, jossa hän totesi, 
että esimerkiksi maantiedon oppikirjojen tietyn tyyppisen sisällön avulla on onnistuttu 
luomaan vetovoimaisia käsityksiä Euroopasta ja eurooppalaisuudesta. Samoin median 
välittämästä tiedosta on muodostunut yhä manipuloivampaa. Median avulla voidaan 
kääntää laajojenkin ihmismassojen käsitykset haluttuun suuntaan, esimerkiksi maail-
man tapahtumien kuvaamisessa. Kynä on miekkaakin mahtavampi ase! 

7.2 Kouluissa vallitseva tiedonkäsitys ja sen suhde koulutoimintaan 

7. Keskiajalla oppimisen kohteen eli kirjatekstin ja empiirisen todellisuuden välillä ei 
koettu olevan merkittävää yhteyttä. Empiiristen luonnontieteiden kehittymisen myötä 
pyhiin teksteihin perustuva todellisuuden kuvan ja auktoriteettitiedon luoma varmuus 
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mureni. Havainto ja kokemus alkoivat määritellä uskonnollisuuden ohella todellisuut-
ta. Tiedon varmuuden perustaminen auktoriteetteihin tukeutuen jatkui ja oppiminen oli 
edelleen tekstien ulkoa oppimista. Luonnontieteiden ja teollistumisen voimakas kehit-
tyminen vaikuttivat koulun tiedonkäsityksen kehittymiseen. Tieteessä tutkittavia ilmi-
öitä ryhdyttiin tarkastelemaan riippuvuussuhteiden systeemeinä. Luokittelevan käsit-
teen muodostuksen sijaan todellisuutta alettiin tarkastella selittävin ja ennustavin mal-
lein. Tieteellinen ajattelutapa erkani kuitenkin merkittävästi koulun tietokäsitykseen 
verrattuna 1900-luvun alkuun tultaessa. (Virkkunen 1990, 131 - 133.) 

8. Opettaja-lehden pääkirjoituksessa Laaksola (2002) ylistää maassamme käynnissä ole-
vaa opetussuunnitelmauudistusta seuraavin kommentein:  

”Perusopetuksen suuri opetussuunnitelmaremontti käynnistyy tänä syksynä ja siir-
tää historiaan vuodelta 1994 olevat valtakunnalliset ohjeet. Tuolloin hyväksytyt oh-
jeet olivat tarkoituksella väljät, mutta ne menivät väljyydessä jo liiankin pitkälle ja 
niinpä muun muassa oppimateriaali ei vastannut riittävästi sitä, mikä oli tavoite ja 
tarkoitus. Koulujen laatuerot muodostuivat tämän seurauksena liian suuriksi. Uu-
silla ohjeilla halutaankin lisätä nimenomaan tarkkuutta ja ilmaista eräänlainen 
koulutuksen kansallinen tahtotila entistä selkeämmin.” 

Laaksolan pääkirjoituksen sisältö kattaa käytännössä katsoen kaikki Miettisen (1990, 
100 - 109) esittämät keskeiset muutokset, jotka rationalisoidun opetuksen maihinnou-
su aiheutti opetukselle. Siteeraukset Laaksolan tekstistä voidaan luetteloida vastaa-
maan muutoksia tapahtuneessa toiminnan ja tiedon käsityksissä (vrt. Miettinen 1990, 
100 - 109). Koulun toimintaan positiivisesti vaikuttavat muutokset Laaksola näkee 
seuraavasti: 

”… Nyt annettavat uudet ohjeet ovat selkeästi laajemmat ja tarkemmat kuin vajaan 
kymmenen vuoden takaiset. Nyt pyritään lisäämään alueellista tasa-arvoa ja arvos-
telun yhtenäisyyttä.” 

”… alkuopetuksen kirjojen sisältöön tulee lisää vaativuutta” 

” … Tämän vuoksi uudistustyötä onkin tehty tiiviissä yhteydessä kustantajien kans-
sa.” 

”… Nyt opetussuunnitelmasta tulee palvelusitoumus, jolla kouluyhteisön kaikki os-
apuolet sitoutetaan toimimaan saman tavoitteen mukaisesti. Pääjohtaja on syystä 
huolestunut siitä, että eri kouluissa annettavat arvosanat eivät välttämättä ole yh-
teismitallisia ja että koulujen ja kuntien opetussuunnitelmissa on huimia eroja.” 

” … Uusien opetussuunnitelmien lähtökohta on oikea: oppilaan oikeusturva on 
taattava. Se on myös opettajien ja koulujen edun mukaista ja hyvä selkänoja ope-
tus- ja kasvatustyössä. …” 

Yhdysvalloissa vastaavat tekijät johtivat opetussuunnitelman tiedon pirstaloimiseen, 
oppikirjojen hallitsevaan sekä toimintaa ohjaavaan asemaan ja sitä kautta tiedon me-
kanistiseen ulkoa oppimiseen, tiedon irrallisuuteen suhteessa todelliseen elämään sekä 
oppimisen ja kasvun käsittämisestä koulun toiminnassa erillisiksi tekijöiksi. (Miettinen 
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1990, 100 - 109.) Herää kysymys, millainen on kasvun tulevaisuus maassamme (vrt. 
Patrikainen 1997; Rauste-von Wright & von Wright 1994; Miettinen 1990; Hakkarai-
nen 2002b). Opetussuunnitelmauudistus jättää kuitenkin varaa opettajan ja oppilaiden 
luovuudelle: 

”Vaikka opetushallitus puhuu sooloilusta ja ohjeet saattavat tuntua kahlitsevilta, 
opetusmenetelmien valinta jää edelleen opettajille itselleen. Se on oikein, koska se 
mikä toimii yhdellä opettajalla, on toiselle mahdottomuus ja yhteinen muotti veisi 
helposti katastrofiin. Myös oppisisällöt ovat edelleen pitkälle koulun ja opettajien 
päätettävissä.” (Laaksola 2002.) 

9. On surullista huomata, että Laaksolan esittämä ”kansallinen tahtotila” on tällainen. 
Tämä antaa kuitenkin yhteiskuntaa kriittisesti tarkastelevalle tutkijalle täyden valtuu-
den peräänkuuluttaa koulutoiminnan kasvattavuutta. Olemmeko globalisaation, kau-
pallisuuden, teknologian ja hyötymoralistisuuden nimissä valmiit unohtamaan ihmi-
syyden ja valmistamaan sen sijaan ihmiskoneita, jotka pystyvät huikeisiin saavutuksiin 
edellä mainittuja voimia hyödyntävissä ja kehittävissä tehtävissä mutta eivät kykene 
luomaan ja ylläpitämään henkistä hyvinvointia ja kulttuuria ympärillään? Koulun yksi-
lölle hyötyä korostavasta tuottavasta ajattelutavasta olisi pystyttävä irtautumaan. Kou-
lujemme ahdas tiedonkäsitys ja verhoutuminen ”yleissivistävän vaikutuksen” taakse 
olisi lopetettava ja aukaistava silmämme, katsottava ympärillemme, arvioiden ihmis-
ten käyttäytymistä, median tuottamaa todellisuutta ja kysyttävä, onko yhteiskuntamme 
sivistynyt. Jälleen sorrumme helposti tässä vasta-argumentointiin, todeten valtaosan 
oppilaista menestyvän ja jaksavan hyvin koulussa. Tämä osoittaa kuitenkin mielestäni 
sen yhteiskunnallisen jakautumisen, polarisaation tilan, joka on parhaillaan käynnissä. 
Polarisaatio on alkanut jo 1990-luvulla ja sen lopulliset tulokset ovat nähtävissä vasta 
vuosien kuluttua. Goodson (2001) puhuu tässä yhteydessä koululuokan heikommasta 
40 prosentista (vrt. Hakkarainen & Bredikyte 2002; myös Lauriala 1988, 16 - 17). 
Heikompi prosenttiosuus näkyy vahvasti koululuokan rakenteessa. Sen näkee jokainen 
ajatteleva opettaja. Patrikaisen (1997, 7) väitöskirjassaan esittämä näkemys opetus-
suunnitelmasta, joka valmentaa oppilaita selviytymään muutoksesta, kuvastaa alistu-
neisuutta suhteessa yhteiskunnallisiin prosesseihin. Lisäksi hän (emt.) painottaa – ai-
van oikein – että oppimisen ja tietopainotteisuuden korostamisen sijasta tulisi painot-
taa ajattelun kehittämisen taitojen sekä ongelmanratkaisukykyjen merkitystä. Kuiten-
kin käsitys opetussuunnitelmasta osoittaa, että voimakas hyötymoralistinen ajatteluta-
pa on saanut tässä vain uudet vaatteet. Henkisen hyvinvoinnin kannalta on pohdittava 
ja pysähdyttävä miettimään, koulun merkityksen lisäksi sitä, mikä on koulun asema 
tämän päivän yhteiskunnassa. Esimerkiksi Dewey näkee koulun merkittävänä yhteis-
kunnallisena vaikuttajana. Koulun toiminnat ja sisällöt sekä niissä näkyvät painotukset 
ja arvostukset ovat vuorovaikutuksessa muiden yhteiskunnallisten prosessien kanssa. 
On pohdittava vakavasti, kuten Malinen (1977, 107 - 108) teki jo vuosikymmeniä sit-
ten (vrt. Hytönen 1999), kuka ohjaa tällä hetkellä koulun toimintaa. Kenen tai minkä 
hyväksi toimintaa suunnitellaan? Pystyykö koulu vaikuttamaan yhteiskunnassa vallit-
sevaan kasvatukselliseen arvomaailmaan ja kulttuuriseen henkeen, vai onko koulu tiet-
tyjen instanssien edustajien henkilökohtaisten intressien ja mielihalujen toteuttamisen 
väline? (vrt. Goodson 2001.) Koulun ja opetussuunnitelman tulisi keskittyä yksilön 



 354

toiminnan aspektin sijaan yhteisön ja sen kulttuurin ylläpitävien ja kehittävien proses-
sien tutkimiseen (vrt. Suortti 2002). 

10. Leinon (1990) sekä Suorttin (1990) näkemykset edustavat 1990-luvun alun käsityksiä 
ja enteilevät siten 1994 tapahtunutta opetussuunnitelmauudistusta, jossa keskeiseksi 
sisällölliseksi tekijäksi muodostui kunta- ja koulukohtaisten painotusten mahdollista-
minen. Lisäksi koulujen opetustarjonnassa lisääntyi valinnaisuus, erityisesti tekemistä 
suosivissa oppiaineissa. Tekeillä olevassa opetussuunnitelmauudistuksessa (opetushal-
litus 2004) ollaan tässä ottamassa muutama askel 1994 edeltävään aikaan, aivan kuten 
Laaksolan (2002) pääkirjoituksesta voitiin huomata.  

11. Puhuttaessa koulun tiedonkäsityksestä tieto on nähtävä (Leinon 1990, 44 - 46) mieles-
tä niin, että siihen sisältyvät kaikki eri oppiaineet, niille ominainen tieto, pohdintaa 
tiedon validiteetista tai jopa totuudesta. Koulutieto on pääosin verbaalista mutta kou-
luoppimiseen liittyy myös runsaasti toiminnallista tai kuvallista tietoa (ks. myös Haa-
pasalo 1994, 56). Opetussuunnitelmiin ja oppikirjoihin perustuva systemaattinen ope-
tus näyttää tuottaneen Leinon (1990, 47) mielestä, koulukokein mitattuna, parempia 
oppimistuloksia kuin toiminnallisuuteen pyrkivä opetus. Systemaattisen opetuksen 
ongelmana on kuitenkin ollut oppilaiden motivaation heikkeneminen ja koulutiedon 
eristyneisyys oppilaan todellisesta elämästä. Oppimisella ei ole todellista merkitystä ja 
(mielestäni) konkreettia perustaa ja vastinetta lapsen elämälle. (vrt. Miettinen 1990; 
Engeström 1983, 5 - 28) Postman ja Weingartner (1970, 30 - 33) esittävät, että luokka-
huone on ympäristö, jonka järjestämisestä oppiminen riippuu. Yleinen käsitys luokka-
huoneesta perustuu heidän mielestään sisällön ja metodin varaan. Sisältö on joko trivi-
aalia tai merkityksellistä mutta se muodostaa heidän mielestään aina oppitunnin sisäl-
lön. Oppilaat ovat luokassa sitä saadakseen ja oppilaiden odotetaan myös oppivan sen. 
Sisältö on oppilaasta riippumaton. Opetusmenetelmä on ”ainoastaan” oppilasta moti-
voiva tai ei-motivoiva tapa, jolla sisältö esitetään. Koulun toimintojen edistämien toi-
mintatapojen ymmärtämiseksi on tiedostettava, mitä oppilaat siellä todella tekevät ja 
oppivat tekemään (emt.) Esimerkiksi Banduran (1997, 20) mielestä sosiaalis-
kognitiivisen teorian näkökulmasta yksilön ajatukset on nähtävä erillisten psyykkisten 
kokonaisuuksien sijaan aivoprosesseina. Kognitiivisten toimintojen näkeminen aivo-
prosesseina ei kuitenkaan tarkoita, että kognitiivisia toimintoja koskevat psykologiset 
lait voidaan yksinkertaistaa neurofysiologiaa käsitteleviksi, vaan ajatusmallissa on 
osattava erottaa toisistaan sekä keskushermostollinen järjestelmä ja sen toiminta, että 
ne sosiaaliset ja yksilölliset keinot, joilla tätä järjestelmää hyödynnetään. Näin ollen 
tieto siitä, kuinka aivokuoren neuronit tai aivojen eri osat toimivat esimerkiksi käsit-
teiden tai kielen oppimisessa, ei anna tietoa toimivasta oppimisympäristöstä, joka si-
sältää esimerkiksi toiminnallisuuden, kokemuksellisuuden ja motivoivuuden elemen-
tit. (emt.) Sama idea toiminee siten myös päinvastaisessa ajattelussa! 

12. Wilenius (1986, 6 - 7) pohtii, Steinerin ”vapauden filosofian” tietoteoriaan liittyen, 
minän ja maailman välisen sillan rakentumisen problematiikkaa276. Steinerin näke-
myksen mukaan, ajattelun luovaa toimintaa (eli yksilön omaa tulkintaa) ei tulisi käsit-
tää pelkästään subjektiivisena, tiedostamisen kohteesta ulkopuolisena prosessina. Ajat-
telun muodot ovat objektiivisia. Ne ilmaisevat kohteena olevaa todellisuutta. Tiedosta-

                                                           
276 Steinerin filosofian lähtökohtana oli, että emme ymmärrä ajattelun asemaa tiedostamisessa, jos uskomme 
aistien välityksellä ilmenevän maailman olevan koko todellisuuden. 
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va toiminta antaa aistimussisällöille täyden todellisuuden. Välitön aistihavainto ohittaa 
tämän, mutta ajattelevan tiedostamisen myötä todellisuuskuva alkaa hahmottua. Ihmi-
sen ajattelu ei muokkaa ilmiöitä millään tavalla, vaan tajunta sivuuttaa kohteesta jotain 
sen todellisuuteen kuuluvaa ennen ajattelevaa tiedostamista. Näin esimerkiksi filosofi-
an tehtävänä on oivaltaa välittömästi havaittavan todellisuuden harha ennen tiedosta-
mista, joka suuntaa kohti varsinaista todellisuutta. Steiner tarkentaa, että ”Hän kokee 
tiedostamisen tapahtumaksi, jossa hän kasvaa todellisuuteen ja liittää oman irrallisen 
olemisensa maailman elämään (Wilenius 1986, 6).” Wilenius (emt. 7) kiteyttää ajatte-
lun toteamalla aistitun maailman olevan vain näennäisesti koko yksilön ulkopuolinen 
todellisuus, kuin myös ajattelevan tiedostamisen olevan näennäisesti pelkkä subjektii-
vinen tapahtuma.277 

13. Uskomusta opettajan tehokkaan ohjeistuksen roolin merkityksellisyydestä kuvaa hy-
vin Cohenin ja muiden (2002) tekemä tutkimus, jossa he tutkivat ryhmäoppimisen dy-
namiikkaa (keskustelu ja tuotokset) opettajan antamassa etukäteisohjeistuksessa. Tut-
kimusasetelma oli perinteinen koe-kontrolliryhmä -asetelma, jossa ilman strukturoitua 
ohjeistusta jääneiden oppilasryhmien (16 ryhmää) keskustelua verrattiin selkeän tavoi-
teohjeistuksen saaneiden ryhmien (23 ryhmää) käymään keskusteluun. Ryhmien kes-
kustelussa arvioitiin tuotoksen arviointiin liittyvää keskustelua, tuotoksen sisältöön 
liittyvää keskustelua sekä aiheen ulkopuolelta käytävää keskustelua. Oppimista arvioi-
tiin erillisellä testillä, ryhmätuotosten arvioinnilla sekä tehtyjen esseiden sisällöllä. 
Tutkimustulokset osoittivat opettajan antaman ohjeistuksen ja ryhmäkeskustelun väli-
sestä suhteesta, että oppilaiden tietoisuus opetuksen arviointikriteereistä eli tavoitteista 
lisää oppilaiden arvioivaa keskustelua tuotoksesta (evaluation of product) ja kehittää 
tavoitteena olevien oppimistuotosten laatua. Samalla oppilaiden muu, aiheen ulkopuo-
lelta käytävä keskustelu vähenee (off-task). Tutkijat päätyvätkin tutkimuksen pohdin-
nassa toteamaan, että: 

”Ryhmät oppivat erityisen hyvin, kun he olivat tarkalleen (precisely) tietoisia, mitä 
kriteereitä heidän tuotoksensa arvioinnissa tullaan käyttämään. Arviointikriteerit 
ovat motivaatioväline, jolla ryhmää autetaan itsekriittisyyteen, sekä autetaan li-
säämään heidän yritystään muodostaa erittäin hyvä (superior) ryhmätuotos ja siten 
vahvistetaan heidän (itsenäisesti tuotettuja M. S.) tutkielmiensa sisältöä.” (emt.) 

Tulos on itsestäänselvyys. Oppilaat ovat tietoisia heihin kohdistetuista odotuksista ja 
pyrkivät täyttämään nämä. Lisäksi tutkimuksen (emt.) kvantitatiivisuus johtaa laadul-
lisuuden ongelmaan. Millaista avoimemman ongelman ympärillä työskennelleiden 
oppilaiden puhe oli laadultaan? Mistä asioista lapset keskustelivat, kun he keskusteli-
vat asian ulkopuolelta (off-task). Kun tarkastellaan tutkijoiden (emt.) esittämiä kes-
kiarvoja käydyistä keskusteluista, (yhteenlaskettuna) niin, miksi ryhmien välillä käy-
dyt keskustelut olivat vilkkaampia arviointi- tai tavoitekriteereistä tietämättömillä 
ryhmillä? Mielestäni tutkimuksen tuloksen perusteella voidaan todeta, että avoimen 

                                                           
277 Perttulan (1999) esittämä näkemys painottaa luottamusta intuitiiviseen, kun puolestaan Steinerin filosofia 
painottaa sisäisten keskittymisharjoitusten merkitystä ajattelun ja oman tietoisuuden kehittämisessä. Näin ha-
vaintoon ja ymmärtämiseen liittyvä kokemus – havainnon välityksellä saatu aistimus – saa näissä kahdessa 
näkemyksessä toisistaan eroavan luonteen, mutta molemmat tarjoavat perspektiiviä toisen ihmisen ymmärtämi-
seen. 
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ongelman parissa työskenteleminen lisää oppilaiden välistä vuorovaikutusta. Kysy-
mykset jäävät tutkimuksessa ratkaisematta mutta ohjaavat mielestäni johtopäätökseen, 
ettei opettajan tulisi olla liian aktiivisena tiedonjakajana oppimistilanteessa. 

14. Oppilaiden tiedon merkityskokemus muodostuu yhteisenä, jaettuna kokemuksena, 
kun oppilaat yrittävät ratkaista yhdessä kognitiivista ristiriitaa (Mutanen 2000, 224.). 
Mutanen osoitti tutkimuksessaan (emt. 260 - 267) myös lasten yksilöllisten luonteen-
piirteiden merkityksen oppimisprosessin eri vaiheissa suhteessa asetettuun tavoittee-
seen ja toisiin ihmisiin. Lapsi saattoi aloittaa työskentelyn yhdessä toisten kanssa mut-
ta mielekkään ongelman löydyttyä ryhtyi ratkomaan sitä omien intressiensä pohjal-
ta.278 

15. Käsitehorisonttiajatusta arvioitaessa onkin huomioitava Hakkaraisen (2003) esittämä 
näkemys näennäisestä ja turhasta pyrkimyksestä huomioida lasten yksilöllisyys. Hak-
karainen (emt.) painottaa lapsen yksilöllisten kehitystarpeiden huomioinnin sijaan 
ryhmän eli kokonaisuuden kehitystarpeiden huomiointia (ks. myös Hakkarainen 2002, 
162). Tulen jatkossa huomioimaan tätä problematiikka tarkemmin, mutta tämä koko-
naisuuden ja kokonaisvaltaisuuden ajatus tulee kytkeä myös tiedon prosessointiin. 
Deweyn (1916) kasvatusajattelun prosessiluonteeseen viitaten, kuten sen itse käsitän 
(ks. luku 9.4.1 tässä tutkimuksessa), oppilasryhmän jäseniä ei tule nähdä yksilöllisinä 
suoriutujina, yksilöllisine haluineen sekä tarpeineen ja opetusta tämän tarvekentän to-
tuttajana, vaan jokainen oppilas tuo omat yksilölliset tietonsa ja taitonsa eli kokemuk-
sensa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Ryhmän pyrkimyksessä kohti yhteistä tavoi-
tetta jokainen saa toteuttaa, tuoda esille ja vahvistaa omia erityisiä taitojaan sekä tar-
peitaan ja toimia omalla absoluuttisella intensiteetillään. Näin erilaisuus ja yksilölli-
syys muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. (vrt. luku 9.4.1 tässä tutkimuksessa.) 
Voidaankin todeta, edellä esitettyihin lukuihin viitaten, yksilöllisyyden perustuvan toi-
sen ihmisen ainutlaatuisuuden ymmärtämiseen oman yksilöllisyyden sijasta. Aivan ku-
ten Skinnari (2003) toteaa artikkelissaan, opettajan tulisi kysyä itseltään jokaisen koh-
taamansa ihmisen edessä: ”Kuka sinä olet ja miten voin auttaa sinua sinun elämäntiel-
läsi?”  

16. Tässä yhteydessä on samalla kuitenkin huomioitava jatkossa esitettävä näkemys sosi-
aalisen toiminnan kasvattavasta mahdollisuudesta (ks. luvut 8.3.3 ja 9.4 tässä tutki-
muksessa). Koulutoiminnoissa tulisi suosia paitsi tekemisen prosesseja, myös ennen 
kaikkea pyrkimystä ohjata toimintaa yhteisen tavoitteen saavuttamiseen. Yhteiseen ta-
voitteeseen pyrkiessä, jokaiselle ryhmän yksilölle löytyy paikka ja tila, jossa hän voi 
totuttaa omia vahvuuksia suhteessa yhteiseen ja tuoda siten oman merkityksellisen pa-
noksensa sosiaalisen toteutumiseen. 

17. Opettajan omalla tietostruktuurilla ei ole mielestäni kuitenkaan niin suurta merkitystä. 
Mielestäni juuri tässä käy ilmi pienten lasten kanssa työskentelevän aikuisen niin kut-
sutun pedagogisen tietämyksen merkitys suhteessa ainetietouteen, joskaan ainetietou-
den merkitystä ei voida täysin ohittaa eräänä kommunikaatiota ylläpitävänä tekijänä. 

                                                           
278 Tässä oleelliseksi muodostuvat opetukselle asetetut tavoitteet (mitä ja miten lasten halutaan oppivan) sekä 
opettajan omat näkemykset oppimisesta ja opettamisesta (vrt. Rasku-Puttonen & al. 2003) ja siten se, millaisen 
mahdollisuuden opettaja muodostaa erilaisten intressien toteuttamiselle. Ratkaisevaksi muodostuu kuitenkin se, 
millaisen sosiaalisen ilmapiirin opettaja osaa luokkaansa muodostaa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, työs-
kenneltiinpä luokassa yksin tai ryhmässä. 
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Kyse ainetietoisuudessa on ennemminkin opettajan rakastavaisesta suhteesta tietoon, 
opettajan ajattelun sivistyneisyydestä (Skinnari 2003). 

18. Kielikylvyssä on olemassa opettajuuden dogmaattisuuden riski, jos opetus mielletään 
menetelmällisenä ja strukturoituna ohjeistuksena – opettajalle ulkoapäin annettuna ta-
pana toimia. Toisaalta liiallisessa käsitteiden oppimisen, luovan toiminnan sekä koke-
muksellisuuden painottamisessa piilee tietyt riskit, joista von Wright (1996, 11) muis-
tuttaa. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen liiallisen korostamisen vaarana on, että 
opetuksessa unohdetaan taitojen keskeinen rooli yksilön toiminnan edellytyksenä. Tai-
tojen oppimista tulee tulkita uudessa valossa, jossa painottuu ymmärtämisen keskeinen 
merkitys (emt). Esimerkiksi Brown, Collins sekä Duguid (2003) käyttävät tietojen ja 
taitojen kohdalla jakoa ”tietää mitä” ja ”tietää kuinka”, jossa erityisesti praktinen tieto 
muodostuu merkittäväksi kulttuurisesti merkittävien tietojen välittämisessä. Tietojen 
kulttuurinen aspekti voi heidän (emt.) mukaansa välittyä vain toiminnan kautta. Tie-
don käytännöllisen sisällön ymmärtäminen on lapsen kulttuurisen kasvun – ja mieles-
täni siten myös identiteetin kehittymisen – näkökulmasta merkittävämpää, kuin yh-
denkään sisältöön perustuvan eksplisiittisen säännön ymmärtäminen.  

19. Hakkarainen (2002, 161) toteaa kehittävän esiopetuksen ja oppimisen näkemykses-
sään, että opettajan ja oppilaan välinen suhde saa uuden luonteen, kun toiminnallinen 
ajatus irrotetaan dogmaattisuudestaan. Tällöin opettajuuden keskeiseksi haasteeksi 
muodostuu, kuinka opettaja osaa yhdistää oppimistilanteen organisoinnin sekä ohjaa-
misen ja yhteisesti jaetun toiminnan oppilaittensa kanssa. (emt.) Tämä onnistuu elä-
mällä oppimishetkessä täydellä intensiteetillä oppilaiden kanssa. Aito oppijoiden yh-
teisö rakentuu opettajan sensitiivisyydestä suhteessa oppilaiden henkisiin tarpeisiin, 
sekä opettajan kyvystä osoittaa lapsille, että oppiakseen ja toimiakseen he tarvitsevat 
toinen toisiaan. Opettajan sensitiivisyys ulottuu myös tilannetietoisuuteen, jonka pe-
rusteella hän osaa luoda materiaalia ja kehittää opetussuunnitelmaa tämän perusteella. 
Toimiakseen tämä edellyttää riittävän väljän, ”elämän” mahdollistavan opetussuunni-
telman. Hakkarainen (2002, 162) puhuu tässä yhteydessä opettajan päätöksenteon ja 
tilannesidonnaisen opetussuunnitelman kehittämisen välisestä suhteesta (emergent cur-
riculum). Hytösen (1984, 46) ajatusta lainaten oppimistoiminnan – erityisesti varhais-
kasvatuksen ja alkuopetuksen saralla – tulisi olla pedagogisesti, ei opetussuunnitelmal-
lisesti (opetussuunnitelman yleisen käsityksen mukaisesti) ohjattua ja rakennettua. 
Vain näin mahdollistuu opettajan luova toiminta. (emt.)  

20. Opetus-oppimistoiminta edellyttää yhteistä kieltä ja yhteisen ymmärryksen muodos-
tumista ja kielellisen toiminnan edellytyksenä on vuorovaikutus. Normaaliopetuksessa 
opettajan ja oppilaan tai oppilaan ja oppilaan välisessä keskustelussa yhteinen kieli 
toimii kommunikaation välineenä. Dialogin toimivuuteen liittyen Perttula (1999) esit-
tää mielenkiintoisen näkemyksen, joka täydentää käsitehorisonttiajatusta. Perttula 
(emt. 46) kutsuu dialogiksi sellaista vuorovaikutusta, jossa ihmiset kokevat ymmärtä-
vänsä toisiaan. Ymmärrys perustuu toisen kokemusmaailman ymmärtämiselle, jonka 
avaamiselle ei ole olemassa erityisiä keinoja. Elävä dialogi estyy, jos opettaja yrittää 
ymmärtää liikaa toisen kokemusta. (emt. 47.) On mahdotonta sulauttaa opettajan ja 
oppilaan kokemusmaailmat yhdeksi. Suoran yhteyden rakentaminen kokemusten ja-
kamiseksi on mahdotonta. Ratkaisu ongelmalle löytyy opettajan omasta kokemusmaa-
ilmasta. On tiedostettava, että ihmisten kokemustodellisuudet ovat erilaisia ja voimme 
ymmärtää toisia vain omasta kokemusmaailmasta. Toisen ymmärtäminen tapahtuu 
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oman näkemyksen kautta. Näin avain onnistuneelle dialogille on Perttulaa (1999, 48) 
lainaten:  

”…miten hyvin opettaja kykenee olemaan avoimena niille erilaisille tavoille, joilla 
ihmiset, opetustilanteessa oppilaat, ovat läsnä hänen komeusmaailmalleen. Dialogi 
ei muodostu yrittämällä ja pyrkimällä hallitsemaan tilanteita. Dialogin mahdolli-
suuden vaikeus piilee paljolti siinä, että se vaatii ihmiseltä melko erilaista suhtau-
tumistapaa, kuin mitä suorittamisen ja asioiden hallinnan ihanteet monilla yhteis-
kuntaelämän alueilla häneltä edellyttävät” 

Perttulan (1999) näkemys konkretisoi koulun ja opettajan ihmiskäsityksen merkityk-
sen toiminnan- ja tiedonkäsityksen muodostumiselle. Toisaalta emme voi edellyttää 
oppilaiden välisessä keskustelussa tapahtuvan toisen kokemuksen ymmärtämistä, mut-
ta aihepiiri – oppilaiden välinen vuorovaikutus ja toisen sanoman ymmärtäminen – 
olisi mielenkiintoinen tutkimusaihe kielikylpyopetuksessa.  

Myös Hakkarainen (2002, 161 - 171) on pohtinut lasten välisen dialogisuuden 
muodostumista. Hän (emt.) painottaa ryhmän lähikehityksen vyöhykkeen ymmärtä-
mistä, jonka puitteissa aikuisen on osattava progressiivisesti toimia. Liian aikainen 
lapsen tukemisen lopettaminen johtaa epätietoisuuteen ja emotionaaliseen uhkaan, kun 
taas liiallinen läsnäolo sulkee yrittämisen, mikä ilmenee vetäytymisenä. (emt.) Opetta-
jan on osattava aistia lapsen psyykeen edellyttää tuen tarve. Opettajan tietoinen läsnä-
olo oppilasryhmässä on myös tekijä, joka helposti sulkee lasten, vertaisryhmän välisen 
dialogisuuden (emt. 168). Voimme olettaa, että jo läsnäolollaan aikuinen luo tilantee-
seen essentialistisen (vrt. Perttula 1999) ”oikeiden vastausten -hengen”. Lapsi on epä-
varma oman ajattelunsa ”oikeudesta” suhteessa koulussa vallitsevaan totuuteen. Lapsi 
sulkee mieluummin suunsa. Tämä vertaisoppimisen idea, jonka erästä radikaalia rat-
kaisua esimerkiksi Monica Nilsson (2003, 46 - 50) kuvaa väitöskirjassaan, saattaisi ol-
la eräs mielekäs keino lisätä lasten keskinäistä vuorovaikutusta ja kielen käytön lisää-
mistä myös kielikylpyopetuksen käytännöissä. Kun useampi eri-ikäinen lapsi laitetaan 
toimimaan samaan ryhmään, toimivat varttuneemmat tai kehittyneemmät lapset pie-
nempien mallina. Vanhemmille oppilaille annetaan puolestaan mahdollisuus vastuun-
kantamiseen. (emt.) Lasten keskinäinen vuorovaikutus, kyky keskustella, esittää mie-
lipiteitään sekä näkemyksiään ja kuunnella toisen mielipiteitä, vaatii kuitenkin harjoit-
telua. Kyky kehittyy vain keskustelua sallivassa ilmapiirissä, jota tavanomaiset koulu-
käytännöt eivät tue riittävästi. (Hakkarainen 2002, 169 - 171.) 

7.3 Tieto ja kieli – kielitieto, lapsen käsitteen omaksuminen oppimista ja oppimisen 
tutkimusta kantavana teemana. 

21. Björklund (1994b, 175 - 176) toteaa kielen ja sisällön välisestä problematiikasta kieli-
kylvyssä, viitaten Swainin ja Lapkinin (1982) sekä Swainin ja Carrollin (1987) tutki-
muksiin, että lasten tiedollinen kehitys on ollut verrattavissa äidinkieliseen opetuk-
seen. Tosin opetuksessa tulosten saavuttamiseksi on kiinnitettävä huomiota riittävän 
oppilaskeskeisiin ja aktiivisiin, kokeilemista suosiviin työtapoihin (Björklund 1994b). 
Björklundin (emt. 182) pitkittäistutkimuksen kohderyhmänä olleet 3. - 4.-luokkalaiset 
lapset käyttivät verrattuna ruotsinkieliseen vertailuryhmään monipuolisesti tutkimuk-
sen kohteena ollutta sanastoa. Kielen käyttöä tutkittiin lapsille annettujen juonellisten 
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kuvasarjojen ja tilannekuvien avulla, joista lapset muodostivat suullisia ja kirjallisia 
tuotoksia (emt. 176 - 177). Tämä vahvisti Björklundin (emt. 182) mielestä kielikylvys-
sä käytettävän opetusmenetelmän (teemoihin perustuva kokonaisopetus) ja sen kon-
tekstuaalisen luonteen sekä toiminnallisuuden merkitystä lapsen kielen kehityksen tu-
kijana. Tällaisten sanastotutkimusten avulla on kuitenkin vaikea päätellä opiskellun 
aiheen ymmärtämistä ja kytkeytymistä lapsen käsiteverkoston tai laajemman maail-
mankuvan osaksi. Pelkkä kielellinen kyky ilmaista itseään ei riitä selittämään ymmär-
tämistä (vrt. Vygotsky 1978, 32). 

22. Esimerkiksi opetushallituksen (2001) opetussuunnitelman perusteiden hahmotelmista 
luokille 1 - 2 oli poimittavissa seuraavanlaisia kokemuskäsitteen soveltamisen variaa-
tioita:  

− ”…siirrytään varhaiskasvatuksen piiristä oppivelvolliseksi. Tämä opetus rakentuu 
varhaiskasvatuksessa, erityisesti esiopetuksessa saavutetulle perustalle. Esi- ja pe-
rusopetus muodostavat siten oppimiskokemusten kokonaisuuden. Se turvataan, kun 
opetussuunnitelman laatimisen lähtökohtana on esi- ja perusopetuksen yhtäläisyyk-
sien ja erojen tunteminen.” (Opetushallitus 2001, 7.)  

− ”Hän (oppilas M.S.) opettelee perustelemaan eettisiä ratkaisujaan tietojen ja hen-
kilökohtaisten kokemusten pohjalta ja kantamaan vastuuta ratkaisuistaan (emt.)”  

− ”Oppiminen perustuu opittavan aineksen ja oppilaalle aikaisemmin muodostunei-
den tietorakenteiden vuorovaikutukseen. Oppilas rakentaa aikaisemmin omaksumi-
sensa käsitysten ja uuden tietoaineksen pohjalta uudet käsityksensä. (emt.)” 

− ”Oppilaan omien toimintojen ja tutkimusten lähtökohtana ovat hänen elinympäris-
töönsä läheisesti liittyvät ilmiöt ja tapahtumat sekä niistä saadut kokemukset (emt. 
8)”  

− ”Osallistuu keskusteluun kysymällä, vastaamalla, kertomalla sekä ilmaisemalla 
omia tietojaan, kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään (emt. 9).”  

− ”Konkreettisuus toimii tärkeänä apuvälineenä yhdistettäessä oppilaan kokemuksia 
ja ajattelujärjestelmiä matematiikan abstraktiin järjestelmään (emt. 21).” 

− ”Oppilas saa kokemuksia ja elämyksiä luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä 
(emt. 23).” 

− ”Omat kokemukset ja havainnot ympäristön turvallisuuden ja terveyden näkökul-
masta… (emt.). 

− ”Uskonnon opetuksen keskeisenä tehtävänä on tarjota oppilaille tietoja, taitoja ja 
kokemuksia… (emt. 25).” 

− Taiteen, käsityön ja kulttuuriin tutustumisen avulla oppilas saa aistihavaintoihin, 
mielikuviin, tunne-elämyksiin sekä taidealakohtaisiin tietoihin ja taitoihin perustu-
via kokemuksia (emt. 28)”  

23. Kokemuksen ongelmaan, osana lapsen kasvua, perehdytään tarkemmin tämän tutki-
muksen luvussa 9.4. Kokemuksellisuus-fraasia voitaneen kuitenkin pitää eräänä kon-
struktivistisen oppimiskäsityksen perusajatuksena, jolla opetuksen toteuttamista pyri-
tään osaltaan ohjaamaan ja perustelemaan, ajattelematta sen kummemmin näkemyksen 
sisältöä. Lisäksi on merkittävää tiedostaa, millaisen tiedonkäsityksen salliva ilmapiiri 
ohjaa kokemustemme sekä ”aiempien” kokemustemme muodostumista ja niiden hy-
väksymistä kulttuurisessa mielessä. Tässä luvussa pitäydytään kuitenkin (käsite) käsit-
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teen määrittelyn tasolla ja kuvailussa, eikä ryhdytä arvioimaan väitteen todenperäi-
syyttä ja näiden pedagogisten kysymysten olemusta.  

7.4 Yhteenveto 

24. Avain mahdolliseen koulun sisällölliseen ja toiminnalliseen muutokseen on koulun 
ihmiskäsityksen muutoksessa. Toiminnan ja tiedon pirstominen eri aineisiin, joissa it-
sessään korostetaan aineen tietorakenteen merkityksellisyyttä, harhauttaa meidät kun-
nioittamaan paljon-tiedon-omaksumisen mentaliteettia. Goodson (2001) muistuttaakin 
oppiaineiden sisällöllisen arvostuksen olevan kansallisen eliitin sekä yliopiston tie-
teenharjoittajien määrittämää. Opettajat sosiaalistuvat ajattelumalliin, ja pitävät siten 
elinvoimaisina näitä arvostuksen myyttejä (emt. 222 - 223). 

25. Kokonaisuuksien hahmottamisesta on mielestäni kyse silloin, kun lapsi kuulee tai 
näkee esimerkiksi sanan Maa (planeettaan viitaten). Kokonaisuuksia hallitseva lapsi 
pystyy a) luomaan kuvan (abstrakti – kerrottu, konkreetti – piirretty) käsitteestä b) yh-
distämään käsitteen laajempaan merkitykselliseen kontekstiin – planeetat, aurinkokun-
ta, avaruus – jos hänellä on tietämystä aiheesta. Lisäksi, ikätasosta riippuen, a-kohdan 
informaatio voi sisältää myös syvällisempää, tulkittua ja kokemukseen perustuvaa tie-
toa Maan rakenteesta, elinoloista jne. Mielestäni tällöin voidaan puhua todellisesta op-
pimisesta 

26. Esimerkiksi Salo (1946, 38) esitti kokonaisopetuksen ideassaan koulun toimintojen 
perustuvan lapsen elinpiirissä olevien tekijöiden hyödyntämiseen. Tämän ajatuksen 
mukaan kokonaisvaltaisen ja lasta läheisesti koskettavan sisällön voimana on se, että 
opetus rakentuu tällöin (sisällöllisesti) koko persoonallisen elämän liikkeellepanevien 
alkuvoimien perustalle. (Hytönen 1984, 44.) Näin Salo (1946) konkretisoi kasvattavan 
opetuksen idean sisällön eli tiedon näkökulmasta. 

27. Kysymyksen kohdalla on tosin huomioitava opettajan Itseys ja intentionaalisuus suh-
teessa toimintaan ja tietoon. Kuitenkin kokemukseni perusteella uskallan väittää ope-
tussuunnitelman – erityisesti sisällön suhteen – ohjaavan merkittävällä tavalla opetta-
jan ajattelua ja toimintaa. Erityisesti tämä ilmenee opettajanhuoneessa lauseina: ”Nyt 
olemme käyneet läpi kaikki opetussuunnitelmaan (tai oppikirjan sisältöön) liittyvät 
asiat. Voimme ottaa kevään viimeisillä tunneilla hiukan rennommin.” (vrt. Little 
2000.). 

8 Opetussuunnitelma avain koulun uuteen toiminta- ja tietokulttuuriin 

1. Opetussuunnitelma jaotellaan perinteisesti Dewey´n pragmatismiin perustuvaan, oppi-
laskeskeiseen curriculum-opetussuunnitelmaan, ja rationaaliseen, ainejakoiseen Lehrp-
lan-opetussuunnitelmaan (Malinen 1993, 10; Lahdes 1997, 66; Kyröläinen 1994, 4 - 5; 
Rauste-von Wright & von Wright 1994, 147 - 148). Curriculum-tyyppisessä opetus-
suunnitelmassa opetuksen sisältö ja järjestäminen perustuvat oppimisen tilannesidon-
naisuuteen. Opetuksessa korostuvat oppilaan aktiivinen ja opettajan ohjaava rooli sekä 
itsearviointi. (Malinen 1993, 10; 1991.) Lisäksi Rauste-von Wright ja von Wright 
(1994, 148) pitävät curriculum-ajattelulle tyypillisenä paikallisten sosiokulttuuristen 
ehtojen huomiointia ja koulujen mahdollisuutta paikalliseen päätöksentekoon suunnit-
telussa (ks. Atjonen 1992; vrt. Engeström 1983, 184; Miettinen 1993). Toiminnan 
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olemus myötäilee reformipedagogisia malleja opetuksen toteuttamisessa (vrt. Skiera 
1987; 1991; Malinen 1991; Kari 1991). 

2. Monitieteellisen opetussuunnitelmaongelman tarkastelutaso on riippuvainen paitsi 
tutkimuksen tarkoituksesta myös tutkijan tieteellisestä taustasta. Erilaisia opetussuun-
nitelmallisia malleja on useita, eivätkä ne perustu yksistään dualistiselle luokitukselle 
ainejakoisuus – integraatio. (Atjonen 1992, 9.) On tiedostettava opetussuunnitelman 
yleiset kehityslinjat sekä rakenne suhteessa tietoon, tietäjään, oppimiseen sekä opetuk-
sen eheyttämiseen. On tarkasteltava, mikä on tiedon suhde lapseen ja hänen elämään-
sä. Luvun lopuksi pohditaankin opetuksen struktuuria lapsen maailmankuvan kehitty-
misen valossa. Analyysin tarkoituksena on luoda perustaa kasvattavan opetuksen (vrt. 
Skinnari 2003; Siljander 2001, 286 - 289) opetussuunnitelmalliselle ratkaisulle.  

3. Omalla intentiolla ja absoluuttisella intensiteetillä toimiminen, pyrkimättä mihinkään 
muuhun kuin Itseyteen ja sen toteuttamiseen, sekä tässä intensiteetissä tapahtuva tie-
donkonstruoiminen, voivat johtaa kasvuun ihmisenä. Tähän pyrittäessä emme tarvitse 
käsitteitä persoonallisuus tai rooli. Riittää, kun puhumme Minusta ja Sinusta, itsensä 
rakastamisen positiivisessa ja rakentavassa hengessä (vrt. Skinnari 2003; Bardy 2001, 
145 - 146). Identiteetin käsite muodostuu siten vain merkittäväksi yksilön ajattelua jä-
sentäväksi teoriaksi, kun haluamme suhteuttaa itseytemme yhteisöllisyyteen tai kan-
sallisuuteen, Sinuun, Meihin ja Muihin. Tämä abstrakti tausta-ajatus olkoon muistu-
tuksena tälle opetussuunnitelmaa käsittelevälle luvulle, jonka kautta lähestytään ope-
tuksen kasvattavaa praktista olemusta. 

4. Kasvatus on toimintaa. Näin kasvatuksen mahdollisuus on toiminnassa. Katson, että 
projektimetodin toiminnallisesti sosiaalinen ja tiedollisesti kokonaisvaltainen luonne 
mahdollistaa lapsen kasvun tukemisen toiminnassa. Projektimetodissa, sen eräänä so-
vellusmuotona, luokkayhteisöllä on yksi yhteinen tavoite, johon jokainen pyrkii omal-
la toiminnallaan. Tämä mahdollistaa todellisen yksilöllisyyden huomioinnin opetuk-
sessa, säilyttäen silti toiminnan todellisen sosiaalisen luonteen. 

8.1 Opetussuunnitelma koulutoimintaa ohjaavana välineenä 

5. Oppimiskäsitysajattelua painotettaessa on olemassa kuitenkin liiallisen psykologisoin-
nin riski, mikä voi johtaa ajattelun epätasapainoisuuteen – korostamme liiaksi esimer-
kiksi oppimista tai kehitystä ja jätämme filosofiset, ihmisyyden ja tiedon olemusta kä-
sittelevät tekijät joko täysin tai lähes täysin huomioimatta. Tasapainoisina didaktisina 
esityksinä tässä suhteessa voidaan mielestäni pitää esimerkiksi Brotheruksen, Hytösen 
ja Krokforsin (1999) esi- ja alkuopetuksen didaktiikkaa, Ahon (1987) lasten luonto-
kasvatusta tai Suorttin (1980) korkeakoulupedagogiikan kehittämistä käsitteleviä teok-
sia.  

8.2 Opetussuunnitelman olemus ja rakenne kasvatuksellisesta ja sisällöllisestä as-
pektista 

6. Käytän sanaa ideaaliset, koska pidän opetussuunnitelmia yleensä idealistisina. Ulkoa-
päin annettuina niiden toteuttaminen on loppujen lopuksi sidoksissa luokan oppi-
lasainekseen sekä opettajan henkilökohtaisiin kykyihin tai intresseihin. Esimerkiksi 
Atjosen (1993, 210 - 213) tutkimuksessa opettajat pitivätkin opetussuunnitelmissa ase-
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tettuja tavoitteita paitsi abstrakteina myös ylimitoitettuina. Kuitenkin suunnittelun, to-
teutuksen ja vastaavuuden tulisi olla tuloksiltaan mahdollisimman identtiset, jotta voi-
daan puhua onnistuneesta opetuksesta. Tämän kolmijaon kautta muodostettu didakti-
nen reflektiivisyys (tavoitteet – suunnittelu – opetusoppimisprosessi – evaluointi) 
mahdollistavat interaktiivisen didaktisen prosessin. (Lahdes 1997, 14, 68 - 69.) 

7. Opetussuunnitelma -nimitystä ei kuitenkaan saisi käyttää mistä tahansa opetuksen jär-
jestelyjä koskevasta suunnitelmasta tai sopimuksesta (vrt. Atjonen 1994, 67). Esimer-
kiksi Kyröläinen (1994) käyttääkin eheyttävän opetuskokeilun toteutumista käsittele-
vässä tutkimuksessaan arvioimistaan suunnitelmista nimeä työsuunnitelma, koska nä-
mä eivät sisällä opetussuunnitelmalle asetettuja kriteerejä. Kyröläinen (emt. 5) määrit-
telee työsuunnitelman tavoitteelliseksi, ennalta muodostetuksi opetusjärjestelyjä kos-
kevaksi välineeksi. Työsuunnitelman avulla pyritään ohjaamaan tai suuntaamaan op-
pimiskokemuksia ja sen on eheytynyt vertikaalisesti ja horisontaalisesti. Työsuunni-
telman perustana on curriculum-tyyppinen ideologia mutta sitä ohjaavat myös oppiai-
neet eli Lehrplan-malli. (emt.) 

8. Maamme opetussuunnitelman perusteita on pidetty perinteisesti keskitettyyn hallinto-
malliin kuuluvaksi. Tilanne alkoi kuitenkin muuttua vuoden 1985 peruskoululain ja -
asetuksen muutoksen myötä käynnistetyssä opetussuunnitelmauudistuksessa. Tällöin 
kunnille ja ennen kaikkea kouluille tarjottiin enemmän päätäntävaltaa opetussuunni-
telman laadinnassa. Suomalaisella koulujärjestelmällä oli muutospaineita kohti muun 
Euroopan hajautettua opetussuunnitelmakäytäntöä. Hajautuksen avulla haluttiin lisätä 
yksittäisten kuntien ja koulujen sekä opettajien mahdollisuuksia vaikuttaa opetussuun-
nitelman laadintaan ja sitä kautta lisätä sitoutumisastetta sen toteuttamiseen. (Atjonen 
1993, 20 ja 28 - 36.) Koulukohtaisuus ja väljyys lisääntyivät entisestään vuoden 1994 
opetussuunnitelmauudistuksessa, ja nyt reilun kymmenen vuoden kokeilun jälkeen täs-
tä maassamme ollaan jälleen siirrytty kohti keskitettyä suunnittelua. Tämä ilmenee 
esimerkiksi vuosiluokkien 1 - 2 uudessa opetussuunnitelman perusteissa yhteisinä si-
sältövalintoina ja arviointikäytäntöinä (ks. Opetushallitus 2001, 44 - 45, 37 - 39, ks. 
emt. myös oppiainekohtaiset sisällöt; vrt. Suortti & Heikkinen 2002, 17; luku 7.2 tässä 
tutkimuksessa). Sisällöt ovat laajoja ja tarkkaan määriteltyjä. Paikallisuuden merkityk-
sen huomioinnille on jätetty vain lisänomainen sija (vrt. Atjonen 1993, 195 ja 211).  

9. Alkuopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (ks. esimerkiksi Opetushallitus 2001) 
on pyritty tässä suhteessa kaiken kattavuuteen, mikä asettaa tiedonkäsityksen ja oppi-
miskäsityksen sekä toiminnan toteuttamisen keskenään ristiriitaiseen suhteeseen. Tä-
mä ilmenee ainejakoisuudessa ja opetuksellisten tavoitteiden runsaudessa suhteessa 
esitettyihin käsityksiin työtavoista, oppimisympäristöstä sekä oppimiskäsityksestä. 
Toisaalta Atjonen (1992, 11) katsoo, ettei ole mielekästä erottaa näitä determinantteja 
tarpeettomasti toisistaan – yksilö on vuorovaikutuksellisessa suhteessa yhteiskunnan ja 
tiedon kanssa. 

10. Lapsikeskeisille toimintamalleille (ks. Hytönen 1992) on tyypillistä lapsen ainutker-
taisuuden, jopa pyhyyden korostaminen. Tämä on sinänsä oikein, mutta liiallisen ko-
rostamisen myötä kiellämme koulun mahdollisuuden yhteiskunnan kehittäjänä. Koulu 
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ei saisi olla yhteiskunnallisten vaatimusten konkretisoija (Miettinen 1993).279 Mietti-
nen (1993, 73) erottaa lapsikeskeisyyttä korostavat ja kulttuurihistoriallista näkemystä 
painottavat oppimiskäsitykset niiden perustana olevan ihmiskuvan mukaan (ks. kuvio 
28). Kuviossa 28 Miettinen (1993) on muodostanut karkean jaottelun lapsikeskeisten 
suuntausten ihmiskäsityksestä. Kuvion avulla pystytään näin arvioimaan esimerkiksi 
opetussuunnitelman taustalla vaikuttavan ihmiskuvan ja näiden kahden oppilaskeskei-
syyttä painottavan näkemyksen kautta ilmeneviä mahdollisia ristiriitaisuuksia suhtees-
sa suunnitelman toteuttamisesta todellisuuteen.11 Vaikka kielikylpyopetus voitaisiin 
luokitella vaihtoehtopedagogisten ratkaisujen joukkoon (ks. Opetushallitus 2001; 
2000), sijoittuu se kulttuurihistorialliselle käsitykselle, koska opetuksen suunnitelmal-
liset tavoitteet ovat samat kuin äidinkielisessä perusopetuksessa. Malisen (1991) artik-
keliin viitaten, emme voi sijoittaa kielikylpyopetusta nimenomaan opetussuunnitel-
mallisesta näkökulmasta reformipedagogisiin ratkaisuihin. 

Kuvio 28. Individualistisuutta ja kulttuurihistoriallisuutta painottavien näkemysten ihmisku-
van ero (Miettinen 1993, 73) 

11. Lapsikeskeinen ajattelutapa kohtaa näin klassiset pedagogiset ristiriitakysymykset 
tiedon luonteesta (yksilöllinen vastakohtana yhteisöllinen, problematisoitu tieto vas-
taan annettu tieto), motivaation synnyn luonteesta, oppimisen yksilöllisestä ja sosiaali-
sesta luonteesta, lapsen ja aikuisen välisestä suhteesta, opettajan ohjaussuhteesta lap-
siin sekä materiaalin merkityksestä oppimisessa (Hytönen 1992, 156 - 166). Jos ja kun 
ajattelemme kasvatusta yksilö-yhteisö-akselilla, joudumme erottamaan lasta ohjaavat 
halut ja tarpeet toisistaan. Tällöin on ymmärrettävä erityisesti se, milloin toiminnassa 
on kyse yksilöllisten tarkoitusperien toteuttamisesta toista ihmistä huomioimatta eli 
haluista, ja milloin kyseessä ovat todelliset yksilön luonteenomaiset, vireyttä ja toi-
mintakykyä ylläpitävät tarpeet. Erityisenä riskinä kollektiivisuutta painottavissa nä-
kemyksissä on mielestäni se, että pidämme esimerkiksi oppilaita persoonattomina 
olentoina, joiden on hyväksyttävä ja sopeuduttava vallitsevaan henkeen. Yksilö joutuu 
luonteenomaisine tarpeineen ristiriitaiseen tilanteeseen ja yhteisöllisestä näkökulmasta 
katsottuna ihminen on halujensa ohjaama. Jos puolestaan pystyisimme puhumaan 

                                                           
279 Miettinen (1993 72 - 73) suhtautuu kriittisesti tällaisiin radikaaleihin näkemyksiin juuri ristiriitaisen suhteen 
vuoksi yksilön, kulttuurin, sivistyksen ja yhteiskunnallisen kehityksen välillä. Miettisen (emt.) näkemys perus-
tuu kulttuurihistoriallisen koulukunnan ideologialle, jota on selostettu tämän tutkimuksen luvussa 9. 

Kulttuurihistoriallinen ihmiskäsitys oppijasta Individualistinen ihmiskäsitys oppijasta

1) Toimiva ja kriittinen 
2) Ympäristöään tutkiva ja muuttava sekä 

vuorovaikutukseen pyrkivä ihminen 
3) Kulttuurin piirteitä omaksuva ja niitä 

kehittävä yksilö

1) Itseään toteuttava ja spontaani  
2) Luova ja itseilmaisuun pystyvä 
3) Ainutkertainen ja individuaalinen ihmi-

nen
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epäitsekkäästi toimivasta yhteisöstä (vrt. Skinnarin 2003 esittämä ihmisen essentialis-
tinen ulottuvuus), emme tarvitsisi yksilöllisyys ja yhteisöllisyys, halut ja tarpeet vas-
takkainasettelua, koska tällöin kaikki teot olisivat tarpeenmukaisia mutta toisen ihmi-
sen huomioivia. Jokaisella yksilöllä olisi ryhmässään tietty, hänelle luonteenomainen 
paikka, joka täydentäisi yhteisön olemusta (vrt. Kilpatrickin 1918 projektiopiskelun 
määritelmä luvussa 8.3.3). Osaisimme hyväksyä erilaisuuden – heikkoudet ja vahvuu-
det – toinen toistaan tukevana komponenttina pyrkimyksessä kohti yhteisöllistä eli 
kulttuurista täydellistymistä. Tätä halujen ja tarpeiden välistä problematiikkaa osana 
ihmisyyttä olen käsitellyt tarkemmin luvussa kuusi. Lisäksi luvussa 9.4 käsitellään tar-
kemmin yksilön asemaa ja henkistä kasvua yhteisössään Deweyn (1916) ajatusten 
pohjalta. Deweyn (1916) näkemys informaalin kasvatuksen merkityksestä formaalin 
rinnalla esittääkin mielekkäällä tavalla koulun ja koulutuksen yhteiskunnallisuutta ra-
kentavan ja ylläpitävän merkityksen. Deweyn (emt. 3 - 4) mukaan yhteisön tieto-
taidon kasvaessa myös koulutuksen merkitys periyttävänä tekijänä kasvaa. Yksinker-
taisemmassa kulttuurisessa tilanteessa toiminut ”isältä-pojalle -malli” ei ole enää riit-
tävä välittämään kulttuuria ylläpitäviä ja kehittäviä toimintoja. Myös Sutinen (2001, 
356 - 358) näkee Deweyn teoksessa ”Koulu ja yhteiskunta” (1957) keskeisenä viestinä 
lapsen ja aikuisen välisen suhteen merkityksellisyyden kulttuurisessa jatkumossa.  

12. Malinen (1993, 12 - 13) pitää reformipedagogisten ideoitten yhdistämistä opetus-
suunnitelmaan yksinkertaisena (ainejakoisuuden vähentäminen, projektien lisääminen, 
itsenäistä työskentelyä, retkiä jne.) Hän (emt.) näkee kuitenkin tällaisen muutoksen 
merkittävänä riskinä opetus-oppimisprosessin fossilisoitumisen, jos opetuksessa toteu-
tetaan jotain tiettyä mallia tai ohjelmaa, joiden taustalta löytyy aina jokin ideologia. 
Yleensä näissä pohdinnoissa ei problematisoida maailmankuvan kehittymistä tässä 
ajassa. Vaarana on, ettei lasten maailmankuva ja metakognitiiviset taidot pääse kehit-
tymään riittävästi tiettyyn dogmiin sitoutuessa. (emt.; ks. myös Malinen 1991; Atjonen 
1992, 83 - 84.) Erityisesti kielikylpyopetuksen kohdalla pidän tätä dogmaattisuuden 
problematiikkaa eräänä keskeisimpänä riskinä opetusmuodon kasvattavan so. pedago-
gisen perustan muodostamisessa (ks. myös sivut 149 - 151 tässä tutkimuksessa). Toi-
saalta voimme ajatella ideologisuuden tuovan selkeyttä opetuksen rakenteeseen, mutta 
vaarana on aina erilaisten ihmisten erilaisten tarpeiden huomioinnin kapea-
alaistuminen. Kyky kohdata toinen ihminen kasvattavalla tavalla pelkistyy. 

13. Kuten esimerkiksi Pring (1976), Tanner ja Tanner (1975) tai Atjonen (1992) teoksis-
saan toteavat, on teemaopetus eräs keino toteuttaa oppilaskeskeisyyttä, muuttaa koulu-
tuksen vallitsevaa ainejakoista todellisuutta. Teemaopetus on eräs mahdollisuus irrot-
tautua opetuksen sisällöllisestä eli tiedollisesta ja toiminnallisesta atomistisuudesta 
(vrt. Arfwedson & Arfwedson 1983, 43). Kokemukseni mukaan, niin opettajana kuin 
oppilaana, on vaikeampaa muodostaa atomeista kokonaisuutta kuin hahmottaa koko-
naisuudesta sen merkittävät rakennetekijät. Selkeästä kokonaisuudesta on yksinkertai-
sempaa tarjota esimerkiksi aiheesta syvällisemmin kiinnostuneelle, atomistisellekin 
oppilaalle, lisämateriaalia ja tukea siten hänen intressejään ja vahvuuksiaan. 
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8.3 Opetuksen eheyttäminen: opetusmenetelmällinen vai -suunnitelmallinen ongel-
ma? 

14. Lahdes (1997, 214 - 215) esittääkin kokonaisopetuksen yläkäsitteeksi eheyttämistä, 
mikä kattaa suunnitelmalliset, organisatoriset sekä praktiset toimenpiteet. Läpäisyperi-
aatteen sijaan tulisi käyttää aihekokonaisuus-käsitettä, johon yhdistetään toiminnalli-
sesti teeman puitteissa tapahtuva työskentely. Aikaulottuvuutta eli aihekokonaisuuden 
kestoa kuvataan jaksotus-käsitteellä. Jaksot voivat jakautua esimerkiksi vuodenaiko-
jen, kansallisten tai paikallisten merkkitapahtumien perusteella. Mielestäni jaksotuk-
sen kannalta sekä koulun ja ympäröivän yhteisön näkökulmasta on mielekästä, jos 
koulun toiminta kytketään tapahtumiltaan osaksi ympäristön elämää jo opetuksen 
suunnitteluvaiheessa. Näin oleelliseksi muodostuu se, että koulussa käsiteltävällä tie-
dolla on todellinen merkitys lasten elämälle (vrt. luku 5.1.3 tässä tutkimuksessa; Kaik-
konen, M. 1993). Lisäksi Lahdes (emt. 215) pitää kokonaisopetussuunnitelma käsit-
teen käytön edellytyksenä oppiaineiden rajattomuutta, jolloin tietojen ja taitojen opis-
kelu tapahtuu teemaan sisällytettyjen tehtävien ja työtapojen avulla. Työtapoja voivat 
olla esimerkiksi yhteistoiminnallinen oppiminen sekä projektityöskentely (ks. esim. 
Lappi 1989, 18 - 27). Näin eheyttämisestä muodostuu sekä opetussuunnitelmallinen 
että opetuksellinen kysymys. (Lahdes 1997, 215 - 217; Atjonen 1992, 1 - 3 ja 85 - 87.) 
Taulukossa 12 on kuvattu käsitteiden välisiä suhteita. Taulukko on esimerkki ja siten 
jaksojen ja teemojen määrä voi vaihdella koulujen ja luokkien välillä esimerkiksi tee-
maviikkoina tai -päivinä, tai säännöllisemmin ja kiinteämmin toteutettavana teema-
opetuksena (Pring 1976, 26; Lappi 1989, 35 - 41; Atjonen 1992, 15 - 19). Lisäksi on 
huomioitava, että teemaopetus on vain yksi keino toteuttaa opetuksen eheyttämistä 
(ks. aiemmin Tanner & Tanner 1975; Pring 1976; Atjonen 1992).  

Taulukko 12. Eheyttämiskäsitteen alaan liittyvät termit (taulukko esimerkinomainen) (vrt. 
Lappi 1989, 33) 

E   H   E   Y   T   T   Ä   M   I   N   E   N 
 

 
JAKSO 1 

 
JAKSO 2 

 
JAKSO 3 

 
JAKSO 4 

 
JAKSO 5 

 
JAKSO 6 

AIHE 1 
 

AIHE 2 AIHE 3 AIHE 4 AIHE 5 AIHE 6 

Teema Teema Teema Teema Teema Teema Teema Teema Teema Teema Teema Teema 

15. Mutta esimerkiksi Kilpatrick pitää oppimisen edellytyksenä opettajan tarkkoja etukä-
teissuunnitelmia. Toiminta ei saa perustua, kuten myös Deweyn mielestä, lasten mieli-
haluihin. Oppimistilanteissa lapsille on kuitenkin annettava mielikuva, että toiminta on 
heistä lähtevää, ei ulkopäin ohjattua. (Bruhn 1973, 73.) Esimerkiksi katalaanin kieli-
kylpyopetuksessa on pyritty tällaisen niin kutsutun näennäisen vapauden tuntee muo-
dostamiseen lapsille opetuksen suunnittelussa (ks. sivut 169 - 170 tässä tutkimukses-
sa). 

16. Brotherus ja muut (1999, 133 - 134) toteavatkin, että perinteisesti esi- ja alkuopetuk-
sessa on ajateltu kokonaisvaltaisen asioiden käsittelyn tehostavan asioiden omaksu-
mista. Esimerkiksi Vygotsky (1978, 82) toteaa kouluopetuksen ainejakoisuudesta, ettei 
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spesifin aihealueen oppimisella ole merkittävää vaikutusta lapsen kokonaiskehitykseen 
(vrt. Prings 1976, 26 - 27). Oppiminen ei ole Vygotskyn (1978, 83) mielestä yksittäis-
ten ajattelutaitojen kehittämistä vaan mahdollisuus opettaa yksilö keskittämän huomi-
onsa asioiden monimuotoisuuteen ja havaitsemaan niitä. Tähän näkökulmaan viitaten 
yksittäisten taitojen harjoittaminen vaikuttaa kokonaiskehitykseen vain, kun sen ele-
mentit, materiaalit sekä prosessit kattavat toistensa alan (emt). Kokonaisvaltaisen asi-
oiden käsittelyn ja sisältöjen tehokkaan omaksumisen välisestä yhteydestä voimme ol-
la montaa eri mieltä, perustaen väitteen erilaisien oppimistarpeiden ja tyylien variaati-
olle (ks. Entwistle 1988), mutta toiminnallisuuden ja aiheiden autenttisuuden välisestä 
yhteydestä lasten oppimismotivaation variaation280 kattavaan kasvuun voimme yhtyä 
(vrt. esimerkiksi Goodson 2001, 139; Hakkarainen 2002). 

17. Lahdes (1997, 151) käyttää käsitettä opetusmenetelmä, kun näkökulma on opettajassa 
ja työtapa, kun puhutaan oppilaista (ks. myös Bedwell & al 1984, 115 - 165). Työtavat 
(Lahdes 1997, 154 - 174) voidaan jaotella akselille omatoiminen oppiminen – ohjattu 
opiskelu – vastaanottava oppiminen (Taulukko 13). Lahdes (emt.) haluaa kuitenkin 
painottaa, että oppimisen laatu on työtapaa merkittävämpi. Työtavoista ei saa tulla 
dogmaattista muottia, tapaa toimia, mikä ehkäisee tilanteen ja tarpeiden mukaisen 
vaihtelun (emt).281 Oppimista tapahtuu kolmessa eri ulottuvuudessa. Opettajan on olta-
va tietoinen oppimiskokemusten muodostamiseen ja kommunikaatiotapoihin liittyvistä 
erityistä ongelmista ja mahdollisuuksista. Lapsille voidaan välittää kokemuksia ker-
ronnan tai selostamisen avulla (puhuttu kieli) tai tekstejä laatimalla ja lukemalla (kir-
joitettu kieli). ”Puhe opetuksen välineenä -tematiikassa” opettajan on tiedostettava 
merkin ja merkityksen välinen ero sekä ymmärrettävä kielellisen kommunikaation 
problematiikkaa. Lapset voivat omaksua oppimistaan edistäviä kokemuksia myös toi-
minnallisesti. He oppivat maalin kautta, enaktiivisesti. Lisäksi opetuksessa on käytet-
tävissä ikoninen kuvien, esineiden ja ilmiöiden havainnollistamisen menetelmä. (Aebli 
1991, 21.) Tämän problematiikan psykologiseen perustaan perehdytään tarkemmin 
tämä tutkimuksen luvussa 9.3. Taulukossa 13 on esitetty opetusmateriaalin olemus se-
kä tehty karkea jako sen suhteesta lapseen eri työtapoja sovellettaessa. Tärkeää on 
muistaa se, etteivät eri työtavat ole toisiaan poissulkevia. 

Taulukko 13. Erilasia työtapoja Lahdesta (1997, 152) ja Aeblia (1991) mukaillen 
Puhuttu kieli välineenä Kirjoitettu kieli välineenä 

Opettajan esitys: 
• Suullisesti 
• Demonstraatio 

Luokkakeskustelu: 
• Opetuskeskustelu 
• Kyselevä opetus 
• Vuoropuhelu 

Ryhmätyöskentely: 
• Projektit 
• Ryhmätyöt 
• Tutor-opetus 
• Ryhmäkeskustelut 

Yksilöllinen työ: 
• Itsenäinen työ 
• Opetusjärjestelmä 
• Työtehtävät 

Opetusmateriaalin ja lapsen suhde audiovisuaalinen 

 

Opetusmateriaalin ja lapsen suhde toiminnallinen, sisältäen auditiivi-
suuden ja visuaalisuuden 

 Vastaanottava opetus  Ohjattu opiskelu  Omatoiminen oppiminen  

                                                           
280 Motivaatio kattaa mahdollisimman suuren osan oppilaita luokassa. 
281 Atjonen (1995, 34 - 36) toteaa analysoidessaan oppimisen perustaitoja osana opetustapahtumaa, että proses-
sille on tyypillistä clarkelaisittain katsottuna motivoiva ilmapiiri, johon päästää varioimalla erilaisia työtapoja, 
mikä vastaavasti vaati pitkäjänteistä suunnittelua. Korostettaessa tehokkaan opetuksen keskeisintä ehtoa, eli 
suunnitelmallisuutta, korostetaan myös Koskenniemiläisittäin opetuksen tavoitteisuutta (emt.). 
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18. Oppiminen on, itsestään selvällä tavalla, tilannesidonnaista. Asioita ei opita yleensä 
vaan jotain opitaan aina jossain. (Rauste-von Wright & von Wright 1994, 33). Oppi-
misympäristön on tarjottava lapselle sekä ongelmia että keinoja niiden ratkaisemisek-
si. Tämä edellyttää opettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutusta. Lasta ei jätetä yksin 
ympäristön tarjoamien vihjeiden varaan vaan ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia 
hyödynnetään tietoisesti, suhteessa tavoitteeseen. (Brotherus ym. 1999, 79.) Tämän 
tutkimuksen näkemyksestä yksilön ja ympäristön välisestä suhteesta on kirjoitettu tar-
kemmin luvussa kuusi. 

19. Aho (1987, 117 - 118) puhuu opetuksen toiminnallista jaottelua tehdessään formaali-
sista ja prosessikeskeisistä opetussuunnitelmista. Kyse on siitä, painotetaanko oppi-
mistavoitteita asetettaessa tiedon rakenteiden ja sisältöjen omaksumista vai tiedonhan-
kintatapojen ja oppimisprosessien kehittymisen merkitystä. Termit ovat rinnastettavis-
sa aiemmin esitettyihin Lehrplan- ja Curriculum -opetussuunnitelmiin. Aho (emt.) ko-
rostaa itse prosessikeskeisyyttä luonto-opetuksen kehittämissä. Painotettaessa oppimi-
sen prosessuaalisuutta, lisääntyy lapsen osallistuminen ympäristön ilmiöiden tutkimi-
seen, konkreettisten materiaalien kanssa toimimiseen sekä havaintojen tekemiseen tä-
män pohjalta. (emt. 118 - 123 ja 133 - 145.) Discovery learning eli keksivä oppiminen 
on eräs keskeinen opetuksen malli toteutettaessa prosessiorientoitunutta opetusta. Täl-
löin oppimisprosessissa painottuvat oppilaan luovuus ja ongelmanratkaisukyvyt. (ks. 
Ausubel & Robinson 1969, 69 - 72 ja 478 - 503.) Näkisin kuitenkin, että tätä mene-
telmää sovellettaessa opettajan on oltava erittäin tietoinen oppilaittensa omatoimisuu-
den ja ajattelun tasosta, jotta opetuksessa pystytään säilyttämään tasapaino haasteiden 
ja onnistumisten kokemusten välillä.  

20. Kyröläinen (1999, 185 - 186) puhuu metalingvistisestä oppimisympäristöstä, jossa 
riimien, lorujen ja leikkien avulla lapsi saadaan innostumaan ja tuottamaan lei-
kinomaisesti kieltä. Kiinnostuksen perustana ovat lapsen omat kehitykselliset ja moti-
vationaalisiet lähtökohdat. Riimittely rohkaisee lasta tuottamaan kieltä, ja luo samalla 
hyvää pohjaa kielellisen tietoisuuden kehittymiselle sekä lukemaan oppimiselle. (emt.) 
Suran (1999) esittämä näkemys puolestaan painottaa toiminnan ja liikkeen merkitystä 
lapsen kehityksen tukemisessa. Liike osoittaa lapselle ensimmäisenä minuuden suh-
teessa muuhun maailmaan. Liike on lapsen ensimmäinen ajattelua ulkoistava element-
ti. Kun lapselle kehittyy kyky ilmaista itseään kielellisesti, on hänellä jo yli kahden 
ikävuoden ruumiillinen kokemus maailmastaan. Tätä kokemusta ja lapselle luontaista 
elementtiä tulisi hyödyntää niin varhaiskasvatuksessa kuin koulumaailmassa. Vuoro-
vaikutuksellinen toiminta luo lapselle mahdollisuuden emotionaalisiin kokemuksiin ja 
sitä kautta ajattelun kehittämiseen. Tämä kinesteettisen kehityselementin hyödyntämi-
seen opetuksessa voidaan käyttää Suran (emt. 228) mukaan ns. toiminnallisia opetus-
menetelmiä, joiksi hän lukee kuuluvan leikin, roolityöskentelyn, sosiodraaman sekä 
draaman, voidaan toteuttaa niin reaalimaailman ilmiöiden kuin fiktiivisten kokonai-
suuksien parissa. Koulun tehtäväkentän tulisi olla reaalimaailman toiminnoissa. Todel-
lisuudesta hankittuja emotionaalisia kokemuksia voidaan käsitellä myöhemmin toi-
minnallisten menetelmien parissa.282 

                                                           
282 Tässä yhteydessä haluan jälleen painottaa, että oppilaskeskeisissä työtavoissa on muistettava perustaitojen 
opettamisen merkitys lapsen myöhemmän toiminnan ohjaajana. Lukemisen, kirjoittamisen ja matemaattisen 
laskemisen taidot eivät ole sisäsyntyisiä. Tässä tutkimuksessa näiden tekijöiden opettaminen jää kuitenkin vain 
maininnan tasolle. 
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21. Englantilaisen kyläkoulun oppilaat toimivat maaseutuopinnoissaan täysin autenttises-
sa ympäristössä, autenttisen materiaalin parissa. Tiettyjen perustaitojen kuten kirjoit-
tamisen ja laskemisen kohdalla oppiminen tapahtui nimenomaisen yhteisön kannalta 
merkityksellisen toiminnan ohessa. Oppilaitten opiskelumotivaatio oli haastatellun 
opettajan mukaan korkea. Sekä heikosti että hyvin koulutyössään menestyvät lapset 
tulivat kouluun myös viikonloppuisin ja jopa sairaana ollessaan. Englantilainen koulu-
kulttuuri koki kuitenkin muutoksen 1950-luvulta alkaen, jolloin kirjallisten kuulustelu-
jen merkitys eli niin kutsutun paljon tiedon omaksumisen mentaliteetti alkoi saada ja-
lansijaa. Opetussuunnitelman eriytyminen, yhteiskunnan muutoksen myötä, johti sii-
hen, ettei kokonaisvaltainen toiminta luokissa ollut enää mahdollista. Ainejakoisessa 
työskentelyssä tähän ei jäänyt enää aikaa. Haastatellun opettajan mukaan hän ymmärsi 
vasta vuosien jälkeen, että hänen uransa alkuvaiheessa tehty kokonaisvaltainen, ympä-
ristöstä merkityksensä saanut työ ehkäisi, nykyään voimallisesti esillä olevien, oppi-
laiden käytösongelmien ilmenemisen. (emt.) Kyseinen opettaja totesi tästä: 

”Se tosiasia, ettei tätä (työtapaa ja oppiainetta M.S.) enää olenkaan tunnisteta tä-
män päivän kouluissa, on mielestäni syy niihin ongelmiin, joita kouluissa tänään 
on, olipa kyseessä sitten vähemmän lahjakkaiden opettaminen tai kouluun kieltei-
sesti tai apaattisesti suhtautuvat oppilaat.” (Goodoson 2001, 139.) 

22. Pehkonen (2001, 4) esittää aiempiin tutkimuksiin viitaten projektiopiskelulle tyypilli-
siksi piirteiksi toiminnallisuuden, suunnitelmallisuuden, yhteistoiminnallisuuden, on-
gelmanratkaisun sekä tulosvastuullisuuden. Kekkonen (1979, 10) puolestaan nimeää 
projektiopiskelun ominaispiirteiksi ongelmakeskeisyyden, työtapojen monimuotoisuu-
den, tiedollisen ja toiminnallisen aktiivisuuden, tiedon kokonaisvaltaisen luonteen eli 
oppiainerajattomuuden sekä pyrkimyksen asetetun ongelman ratkaisemiseen, mikä 
harjaannuttaa oppilaita vastuullisuuteen. (ks. myös Lifländer 1999, 14 - 15.) Alun pe-
rin projektien katsottiin kuitenkin vain täydentävän koulutyötä, havainnollistavan kou-
lussa opittua teoreettista tietoa arkipäivän sovelluksin, ja lisäksi projektien toivottiin 
lisäävän oppilaiden kiinnostusta opiskeltavaa aihetta kohtaan (Pehkonen 2001, 15). 
Lahdes (1997, 168) katsoo projektiopiskelun paitsi yhdeksi luokan työtavaksi myös 
mahdollisuudeksi yksilöllisen ja yhteistoiminnallisen työn kehittämiseen sekä eriyttä-
misen tehostamiseen ja opetuksen eheyttämiseen (ks. myös Kyröläinen 1994, 29; Bed-
well & al. 1984, 160 - 163).  

23. Kun puhumme tarkoituksesta, viittaamme mielestäni yksilön vapauteen ja intentio-
naalisuuteen. Kohtaamme sosiaalisen kontekstuaalisuuden ongelman koulutuksessa: 
kuinka voimme muokata toiminnan ja sisällöt opetuksessa sellaisiksi, että niillä on to-
dellinen, kasvattava merkitys luokassa olevien kaikkien lasten elämässä? Voimme 
muodostaa merkityksiä yhteissuunnittelun avulla, kuten esimerkiksi Little (2000; 
2000b; 1996) kuvaa problematiikkaa artikkeleissaan, mutta mielestäni tämä ei ole vie-
lä riittävää – määrittelemällämme ”yleissivistävällä tiedolla” on hyvin kapea-alainen 
merkityshorisontti oppilaiden sosiaalisessa variaatiossa. Opetuksen sisällölle eli tiedol-
le ja sen parissa toimimiselle olisi löydettävä kollektiivinen kulttuurinen merkitys. Ky-
se on tietyn lokaalisen alueen ihmisten elämälleen merkittäviksi kokemista asioista. 
Sisällöt löytyvät mielestäni sieltä, mitä merkityksiä ihmiset antavat ympäristölleen, 
sen ilmiöille sekä toiminnalleen tässä kulttuuri(-historiallisessa) todellisuudessa (vrt. 
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M. Kaikkonen, 1993). Tämän problematiikan selvittäminen vaatii oman tutkimuspro-
jektinsa. 

24. Elämä-käsitettä määrittelen tarkemmin Deweyn filosofiaa käsittelevässä luvussa 9.4, 
mutta kaikessa yksinkertaisuudessaan kyse on ihmisen sisäsyntyisestä pyrkimyksestä 
säilyttää ja jatkaa fyysistä sekä psyykkistä olemassaoloaan. Tämän perusteella elämäs-
sä merkittäviksi tekijöiksi muodostuvat nimenomaisessa kulttuurisessa kontekstissa 
(ajallinen ja paikallinen todellisuus) olemassaolon jatkumisen kannalta tärkeät tekijät. 
Elämän piiriin sanan tässä merkityksessä ei siten lueta kuuluviksi esimerkiksi median 
luomaa kuvaa elämästä ja toiminnasta omistamisen, pyrkimisen ja välittömän tahtomi-
sen kulttuurissa. Nämä tekijät ovat mielestäni oikean olemisen ja elämisen eli fyysisen 
ja psyykkisen elämän jatkumisen kannalta toisarvoisia tekijöitä, vaikka toisarvoiset te-
kijät saattavat koskettaa lasten jokapäiväistä ”elämää” suurissa määrinkin. 

25. Viimevuosisadan alkupuolen niin kutsutun alkuvaiheen projektit painottivat yksilölli-
sesti muodostetun ongelman ratkaisua. Luokassa saattoi olla käynnissä yhtä aikaa 
useita erillisiä kotiprojekteja, eikä työskentelyssä kiinnitetty niinkään huomiota oppi-
laiden väliseen vuorovaikutukseen. Seuraavassa vaiheessaan – aktiivisuuspedagogii-
kan vaiheessa 1920- ja 30-luvuilla – luokat työstivät yhtä yhteistä projektia. Luokat oli 
jaettu ryhmiin, jotka työstivät jotain osaa yhteisestä tavoitteesta. Myös yksittäiset op-
pilaat saattoivat työskennellä jotain osuutta kokonaisuudesta yksilöllisenä työnä. So-
dan jälkeen yhteistoiminta ryhmissä muodostui merkittäväksi työtavaksi. Projektit oli-
vat tällöin niin kutsuttuja pienryhmäprojekteja. Ryhmien välistä vuorovaikutusta ei pi-
detty merkittävänä mutta ryhmän sisäistä dynamiikkaa harjaannutettiin. Yksilöllisyy-
den korostumisen myötä – 1960- ja 70-luvuilla – projektityöskentelyssä siirryttiin jäl-
leen alkuvaiheen yksilölliseen työskentelymalliin. Yhteinen teema saattoi sitoa yksi-
löiden töitä toisiinsa mutta kokonaisuus ei ollut samalla tavalla yhteinen kuin aktii-
visuuspedagogiikan aikana. (emt. 71 - 75.) 

26. Kilpatrickin projektimetodista puhuttaessa, kyseessä on alkuvaiheen projektimuoto. 
Kilpatrick (1918) kehitti projektimetodin Edward Lee Thorndiken (1874 - 1949) op-
pimispsykologisten ideoiden (vaikutuksen ja aktiivisuuden lait) perustalta sekä konst-
ruoimalla Deweyn esittämän probleemimetodin (Bruhn 1973, 70 - 71). Kilpatrickin 
(1918) pyrkimyksenä oli kehitellä käsite, joka pystyisi määrittämään kasvattavan ope-
tuksen idean (educative process). Käsitteen oli ensinnäkin yhdistyttävä elinvoimaiseen 
toiminnallisuuteen (emphasize the factor of action). Käsitteen täytyi samanaikaisesti 
sisältää tarkoituksenmukainen näkemys oppimisesta (adequate utilization of the laws 
of learning) kuin myös oleelliset eettisen ohjaamisen elementit (elements of the ethical 
quality of conduct). Neljänneksi käsitteen piiriin oli voitava lukea niin sosiaalisen ti-
lanteen kuin yksilöllisyyden toimintaa ohjaavat ominaispiirteet. Koska opetus on pa-
rahimmillaan elämää (education is life), Kilpatrick (emt.) katsoi termin projekti sovel-
tuvan parhaiten edellä esitettyjen kriteerien piiriin. Kaikkiaan projektikäsite tarkoitti 
Kilpatrickin (1918) mielestä toimintaa, joka tapahtui täydestä sydämestä, täydellä tar-
koituksella (hearty purposeful act). Näin tulemme opettajuuden olemuksellisuuden 
kynnykselle, jota olen käsitellyt tässä tutkimuksessa esimerkiksi Skinnarin (2003) aja-
tuksiin viitaten luvussa kuusi. 

27. Projektityöskentelyn onnistumista ja kulkua määrittävät tietyt projektityön puiteteki-
jät, joita Pehkosen (2001, 45 - 46) mukaan ovat projektityyppi (yksilö-/ryhmäprojekti, 
koulu-/luokkaprojekti), oppilaiden ikä, projektin välityksellä käsiteltävät sisällöt so. 
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oppiaineet, projektin suorituspaikka, käytettävät oppimateriaalit sekä projektin suorit-
tamiseen vaadittava aika. Oppilaiden ikä vaikuttaa projektin luonteeseen, kun taas 
luonne määrittää käytettäviä materiaaleja sekä työskentelyyn tarvittavaa aikaa. Oppi-
aineet ja projektityyppi määrittävät projektinluonnetta, mutta projektin luonne voi 
määrittää myös sisältöjä sekä projektityyppiä. (emt.; vrt. Kekkonen 1979, 10) Tekijöi-
den välisiä suhteita on havainnollistettu kuviossa 29. Käsitteiden välisen suhteen ym-
märtämisessä on kyse erityisesti opettajan suunnittelua ohjaavasta tekijästä. Problema-
tiikkaa selostetaan jatkossa kielikylpyopetuksen teeman suunnittelua käsittelevässä lu-
vussa (10.3.1).  

Kuvio 29. Projektityöskentelyn puitteet Pehkosen (2001, 46) mukaan 

28. Päiväkodissa projekti voi syntyä jopa lapsen esittämästä lauseesta (Liimola & Vouti-
lainen 1993, 69). Liimola ja Voutilainen (emt. 70) esittävätkin, ettei projektityöskente-
lyn tarkoitus ole syöttää lapsille valmista aikuisten pureksimaa tietoa, jonka merkitys 
tavallisesti häviää lapselta, kun hän kohtaa todelliset itseään kiinnostavat ongelmat. 
Ulkoapäin annetulla tiedolla ei ole perustaa lapsen omakohtaiseen kokemukseen, jota 
puolestaan voidaan pitää eräänä hyvän motivoitumisen lähtökohtana. Kun tarkaste-
lemme amerikkalaisen projektiopiskelun kehityshistoriaa, voidaan tiivistäen todeta 
oppilaiden mahdollisuuksien osallistua projektin aihepiirin päätäntään kaventuneen lä-
hestyttäessä vuosisadan vaihdetta (Pehkonen 2001, 74). Pidän kuitenkin kasvatuksen 
eräänä merkittävänä ulottuvuutena sen sosiaalistavaa merkitystä. Sosiaalistumisen ide-
an sekä yhteiskunnan toimintojen moninaisuuteen viitaten, ei lasten muodollisen kou-
lutuksen kohdalla ole varaa yksilöllisten mielihalujen mukaisen toiminnan toteuttami-
seen. Koulun keskeisin tehtävä on selkeyttää monimutkainen todellisuus lapselle ym-
märrettäväksi ja käsiteltäväksi kokonaisuudeksi.  

29. Kilpatrick (1918) toteaakin, että ”Minkä tahansa toiminnon johtuminen koostuu rea-
goimisesta olemassa olevaan tilanteeseen.” Kun puhumme yksilön suorittamasta ta-
voitteellisesta sekä tarkoituksellisesta toiminnasta, joka sisällöltään ja lopputuloksel-
taan tarjoaa tekijälleen tyydytyksen ja mielihyvää, on tällöin Kilpatrickin (emt.) mu-
kaan kyse niin kutsutusta vaikuttavuuden laista (Law of Effect), jonka hän sovelsi 
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osaksi näkemystään Thorndiken teoretisoinneista (Bruhn 1973, 71). Mielekkään toi-
minaan perustana on valmiuden muotoutumisen tai (luontaisen) taipumuksen laki 
(Law of Readiness). Viimeksi mainittu muodostuu toiminnasta saadun kokemuksen 
välityksellä. Toiminta tarjoaa yksilölle mielihyvän tai -pahan tuntemuksia. Olemme 
muodostaneet ja omaksuneet näin ennakkokäsityksen jostain tapahtumasta. Merkittä-
vää toiminnan kasvattavuuden kannalta on, kuinka mielekäs alkuasetelma (set), tai-
pumus tai valmius (readiness), määritelty toiminta (determined action), menestys (suc-
cess), toiminnasta sekä saavutuksesta saatu mielihyvä (satisfaction) sekä oppiminen 
(learning) onnistutaan kytkemään toisiinsa yhdeksi erottamattomaksi kokonaisuudeksi. 
Kaiken tämän perustana on ajatus siitä, että ihmisen mentaalinen kapasiteetti ja sen 
kehittyminen perustuu jatkuvaan lopputuloksen tavoitteluun. (vrt. Dewey 1914.) Tämä 
on Kilpatrickin (1918) mukaan orgaanisen elämän edellytys. Ihmisen maailmassa tämä 
kapasiteetti tarkoittaa voimien suuntaamista määritellyn tavoitteen saavuttamiseksi. 
Tällöin emme puhu vain pelkästä tavoitteiden mahdollisesta toteutumisesta vaan op-
pimisesta. Toiminnasta saadut myönteiset tai epämiellyttävät kokemukset juurtuvat 
osaksi olemustamme ja esimerkiksi jonkin työn tekeminen alkaa saada yhä mielek-
käämpiä ja relevantimpia toimintatapoja. (emt.) Kilpatrick (1918) antaa aiheesta seu-
raavanlaisen esimerkin:  

”Miten sitten tarkoituksellinen toiminta hyödyntää tätä oppimisen lakia? Pojalla 
on aikomus tehdä toimiva leija. Toistaiseksi hän ei ole vielä tässä onnistunut mutta 
tarkoitus on selkeä. Tämä tarkoitus (purpose) on vasta asetettu (set) tietoisesti, ja 
suunnattu vapaehtoisesti kohti lopputuloksen saavuttamista. Aikomuksen asettami-
nen on sisäinen vietti, mikä kantaa poikaa vaikeuksien yli. Se tarjoaa ”valmiuden” 
asianmukaisten sisäisten resurssien, tietoisuuden ja ajattelun käyttöönotolle. Käsi 
ja silmä ovat toimintavalmiudessa. Tarkoituksellinen toiminta tavoitteena ohjaa po-
jan ajattelua, suuntaa hänen suunnitelmien ja materiaalien tarkastelua, tuo esiin 
osuvia ehdotelmia ja testaa niiden toimivuutta suhteessa oletettuun lopputulokseen. 
Toiminnan tarkoituksena on reflektoida toimintoja ennalta suunnitellun lopputulok-
sen ohjaamana; leijan täytyy lentää tai muuten hän on epäonnistunut tarkoitukses-
saan. Progressiivinen menestyksen tavoittelu viittaamalla alistettuihin osapyrki-
myksiin tuo tyydytystä valmistumisen menestyksekkäissä vaiheissa. Tyydyttyminen 
eri vaiheissa ja kokonaisuuden huomiointi oppimisen toisen lain mukaisesti (vaikut-
taminen) kohdistaa useita yhdyssiteitä (bonds), jotka niiden perättäisillä onnistumi-
silla saavat aikaan lopulta onnistuneen leijan. Näin tarkoitus muodostaa motivoi-
van voiman, tekee saataviksi sisäiset resurssit, ohjaa prosessia kohti sen etukäteen 
kuviteltua lopputulosta ja tällä tyydytystä antavalla onnistumisella kiinnittää pojan 
mielen ja luonteen menestyvin askelin yhden kokonaisuuden osaksi. Tarkoituk-
sellinen toiminta hyödyntää siten oppimisen lainalaisuuksia.” (Kilpatrick 1918.) 

30. Projektityöskentelyssä käytännöllisyyden tulisi konkretisoida käsiteltävän aihepiirin 
tieteellisyyden. Parhaimmillaan toiminnallisuus innostaa oppilaita ajattelemaan ja kä-
sittelemään, ehkei uutta, mutta ainakin merkityksellistä tietoa. Pehkonen (2001, 109) 
katsoo projektiopetuksen tieteellisyyden toimivuuden ehdoiksi sen, että ympäristö tar-
joaa oppilaalle mahdollisuuden ongelmien ratkaisemiseen sekä antaa lapselle vapau-
den toimia. Projektityön tieteellisyys muodostuu pyrkimyksestä ymmärtää hankittua 
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tietoa, tietotyöstä eli systemaattisesta tiedonkeruusta, ilmiöiden tutkimisesta, hankitun 
aineiston käsittelystä, sekä sen esityskuntoon laadinnasta. Viimeksi mainitut tekijät 
edellyttävät luku- ja kirjoitustyöhän paneutumista. Projektityöskentelyn tieteellisyys 
kulminoituu tuotosten julkisesta arvioinnista so. näyttelyistä, raporteista, esityksistä 
jne. (Pehkonen 2001, 102 - 111.) 

31. Oppilaan tehtävänä tai roolina projektityössä on osallistua työskentelyyn. Hänen on 
pystyttävä osoittamaan hankkimansa tiedollinen aineisto sekä myös raportoitava tästä 
tavalla tai toisella. Oppilaan työskentelyyn liittyy ideointia, suunnittelua, tiedon han-
kintaa, ongelmien ratkaisua, tiedonkäsittelyä, päätöksentekoa, sekä käytännöllistä te-
kemistä, kuten maalaamista tai rakentamista (Pehkonen 2001, 77, 79; Kekkonen 1979, 
21.) Oppilaat voivat päättää työnjaosta, projektituotoksista sekä toimintatavoista myös 
keskenään (Liimola & Voutilainen 1993, 70; Pehkonen 2001, 79) mutta varmaa on, et-
tä oppilaat joutuvat erityisesti ryhmäprojekteissa todella pohtimaan käsityksiään, 
huomioimaan toisten esittämiä näkemyksiä ja tyytymään tarvittaessa kompromissei-
hin. Lyhyesti sanottuna oppilaat oppivat arvokkaan keskustelun taidon. (ks. Pehkonen 
2001, 80; ks. myös Lifländer 1999, 22.) 

32. Liimola ja Voutilainen (1993, 73) muistuttavat opettajan tiedollisesta roolista projekti-
työssä, että hänen on järjestettävä tiedon prosessoinnille lapsen kehitystasoa parhaiten 
vastaavat olosuhteet. Opettajan tehtävä on ottaa selvää käsiteltävän aihepiirin teoriois-
ta aikuisen tasolla ja soveltaa ne lapsen ajattelua kehittäviksi. Pehkonen (2001, 71) to-
teaakin, että: 

 ”Oppilaan näkökulmasta katsoen tarkoituksellisuus kuvaa tavoitteellisuutta pa-
remmin projektityöskentelyä. Ts. se mikä opettajalle on väline tai keino (julisteiden 
valmistaminen terveysteemoista) tavoitteeseen (terveystottumusten paraneminen) 
pääsemiseksi, on oppilaalle työskentelyn tarkoitus.” 

Opettajan tehtävä on Pehkosen (emt. 76) mukaan valvoa erityisesti sitä, että työskente-
ly ja opiskelu tapahtuvat sujuvasti, asetettuja tavoitteita kohden sekä auttaa ja tukea 
oppilaita niin, että he pystyvät mahdollisimman itsenäiseen työhön. Kekkonen (1979) 
määritteleekin opettajan roolin alkuunsaattajaksi, aktivoijaksi, innostajaksi, neuvonan-
tajaksi sekä koordinoijaksi – nykytermejä käyttäen – oppimisen ohjaajaksi. Opettajan 
on pidettävä koossa ongelmakartoituksen aikana käytäviä keskusteluja, annettava vi-
rikkeitä ja alkutietoja oppilaille, hänen on ohjattava oppilaita relevantteihin työtapoi-
hin, tuettava ja suunnattava työtä ongelmatilanteissa, tarvittaessa syventää aihetta tai 
tarjota asiantuntemustaan sekä osallistuttava aktiivisesti töiden arviointi- ja jatkokäsit-
telyvaiheeseen. (emt. 18 - 19.) Onnistumisen edellytyksenä on opettajan vahva rooli 
projektin suunnittelussa sekä orientaatiovaiheen opetuksen huolellisessa valmistelussa. 
Lisäksi opettajan olisi paitsi itse hallittava hyvin projektiaiheen teoreettinen kenttä, 
niin ennen kaikkea omalla vahvalla kiinnostuneisuudellaan saada oppilaat työskente-
lemään aiheen parissa innostuneesti. (Pehkonen 2001, 76 - 78).  

33. Tässä yhteydessä on syytä yhdistää esitettyä ajatusta myöhemmin luvussa 9.5.1 esitet-
tävään Deweyn absoluuttisen intensiteetin ideaan – jokainen oppilas työskentelee pro-
jektissa sen hetkisellä absoluuttisella tasollaan ja tätä tasoa tulisi arvostaa ja hyväksyä, 
mikäli kyse ei ole tietoisesta työskentelyn laiminlyönnistä. Mielestäni ihmisen abso-
luuttinen intensiteetti on helppoa havaita, koska se näkyy osallistumisena työhön tai 
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yksilön mieli on kiinnittynyt työskentelyyn ajatuksen tasolla. Käytännössä ihmisen il-
meet ja eleet toiminnassa tai sen sivussa paljastavat oppilaan työhön sitoutumisen as-
teen. Voimme myös puhua teknisemmin oppimiseen liittyvän toiminnanvapauden re-
surssitekijöistä (ulkoiset ja sisäiset – yksilölliset ja ympäristötekijät), jotka asettava tie-
tyt reaaliehdot toiminnan laadun muotoutumiselle (ks. Pehkonen 2001, 100 - 102) 
mutta katson absoluuttisen intensiteetin olevan käsitteellisesti lähempänä toimivaa ja 
kasvatuksellisempaa intentionaalisuuden käsitettä (vrt. luku kuusi tässä tutkimukses-
sa). 

8.4 Eheyttämisestä koetut edut ja haitat 

34. Mielestäni kannanotot eheyttämistä ja sitä kautta opetuksen kehittämistä kohtaan ovat 
olleet kuitenkin liian varovaisia. Koulujen toiminnan perustana on Littlen (2000) esit-
tämä markkinamalli, jossa paljon–tiedon-hallinnalla on keskeinen yhteiskuntakelpoi-
suutta määrittävä rooli. Vuosikymmentakaiset kouluopetuksen myytit (ks. Lauriala 
1988, 17 - 22) (älykkyys- ja menestyskäsitys, ulkoapäin annetun auktoriteetteihin pe-
rustuvan tiedon arvokkuus) ovat ”sosiaalisen perimän” välityksellä siirtyneet kou-
lusukupolvelta toiselle. Myytit elävät yhä elinvoimaisempina kilpailua, menestystä ja 
laaja-alaisuutta arvostavassa yhteiskunnassamme. Olemme vain lisänneet tähän luon-
nottomuuden, vääristyneellä tasa-arvokäsityksellä, jossa uskomme kenen tahansa me-
nestyvän missä tahansa, kun vain olemme valmiitta riittävän suuriin panostuksiin. Jo-
kainen on oman onnensa seppä. Mitä enemmän pystyt kokoamaan ja muistamaan me-
nestykseen johtavaa tietoa eli totuutta tai taitoa, sitä viisaampi olet. Jos koulun pyrki-
myksenä on tämä illuusion ylläpitäminen, ei eheyttävän opetuksen ja sen kautta saavu-
tettavia tiedollisia saavutuksia ole vaikea kritisoida (vrt. Atjonen 1992, 88). 

35. Näennäiskriittisyydellä tarkoitetaan tapaa, jossa esitetään eheyttämiseen liittyviä hait-
toja osoituksena kriittisestä otteesta, päätyen lopulta kuitenkin eheyttämisen kannalle, 
ilman että on tehty perusteellista analyysia koulun vallitsevasta tiedollisesta ja toimin-
nallisesta tilasta. Pahimmillaan näennäiskriittisissä esityksissä päädytään löyhän tou-
hupedagogiikan linjalle, jossa esitellään yksittäisiä niksejä opetustyöhön tai muodoste-
taan mielekkäitä toimintakokonaisuuksia lasten toiminnan perustaksi (ks. Lappi 1989; 
Kaikkonen & Lindh 1990). 

36. Mielestäni esimerkiksi Deweyn (1957) sekä Kilpatrickin (ks. Bruhn 1973, 72 - 73) 
opetukselliset ideat sellaisinaan, konkreettisina esityksinä, eivät huomioi tiettyjen pe-
rustaitojen ja valmiuksien merkitystä ja niiden opetusta. Perustaitojen omaksumisen ja 
hallinnan näkökulmasta voimme esimerkiksi kysyä, voidaanko lapsille antaa itsenäi-
sesti ratkaistavaksi jokin trigonometrinen ongelma, ilman että heille on annettu ope-
tuksen avulla valmius peruslaskutaitojen kehittämiseen. Missä määrin mahdollinen 
yritys-erehdys-menetelmä johtaa motivaation ylläpitämisen kannalta merkityksellisten 
onnistumisen kokemusten hankintaan? 

37. Teemaopetuksen riskinä on opetuksen ja suunnittelun kokonaisvaltaisen idean hämär-
tyminen (Pring 1976, 27 ja 49 - 50). Atjosen (1992, 18) mielestä on kuitenkin vaikea 
arvioida – oppilaskeskeisen ajattelutapaan verrattuna – kuinka opettajat pystyvät muo-
dostamaan oppilaita kiinnostavia ja innostavia teemoja. Toisena ongelmana Atjonen 
(emt.) kysyy, miten teemat strukturoivat lasten ajattelua suhteessa oppiainejakoiseen 
opetukseen, ja hän (emt.) asettaa samalla kriittisen pohdinnan alaiseksi teemojen muo-
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dostamisen teoreettis-tieteellisen perustan. (ks. Myös Lehtinen 1989, 29 - 30; Hirst 
1974, 135 - 140; Entwistle 1970, 102 - 110.) Mielestäni tähän voidaan lisätä myös ky-
symys, miten opettaja osaa luoda vapaan toiminnan ympäristön, jossa lapselle välit-
tyy teeman ymmärtämisen kannalta sen keskeinen idea, käsiteverkosto ja kokonaisuus 
pelkän kielen tai pinnallisen tiedon omaksumisen lisäksi. Tällä tutkimuksella pyritään 
luomaan teoreettista perustaa näiden didaktisten ongelmien ratkaisemiseksi, mutta to-
delliset vastaukset vaativat tuekseen monipuolista opetuksen ja oppimisen tutkimusta 
kielikylvyssä didaktisesta näkökulmasta. 

38. Mielestäni on kuitenkin varteenotettavaa, että erityyppisiä projekteja sovellettaisiin 
rohkeasti myös pienempien oppilaiden opetukseen. Kokemukseni mukaan myös erilai-
set työtavat ovat opittavissa olevia elementtejä, joiden sisäistäminen vaatii vain oppi-
laiden kanssa kyseisen toimintatavan harjoittelua. Pienten oppilaiden kohdalla opetuk-
sen sisällöt sekä niistä johdettujen tehtävien taso on mietittävä lasten kehitystä ja tar-
peita mahdollisimman hyvin vastaavaksi. Tätä problematiikkaa esimerkiksi Hakkarai-
nen (2002) pohtii tarkemmin kirjassaan. 

39. Projektityöskentelyn alkuperäisenä ideana oli Pehkosen (2001, 55 - 56) mukaan tar-
koitus irtautua oppikirjaan sidotusta työskentelystä. Oppikirjan informaatio on korvat-
tu muulla teoreettisesti luotettavalla lähteellä (museot, filmit, tietokirjat, asiantuntija-
haastattelut). Projektityön käytännölliseen luonteeseen liittyy sääntö, että tietoa etsi-
tään sieltä, mistä se tarjoaa parhaimman vastineen käyttötarkoitukseensa. Valmiiksi 
strukturoitu oppimateriaali ei ole pystynyt vastaamaan oppilaiden ja projektin luon-
teenmukaisiin, ennalta ennustamattomiin tiedontarpeisiin. (emt.; vrt. luku 2.1 tässä 
tutkimuksessa oppikirjatekstien olemuksesta lasten tietämyksen jäsentäjinä ja rakenta-
jina). Kouluissa kärsitäänkin resurssipulaa niin mielekkään oppimateriaalin (ks. Atjo-
nen 1993, 193) kuin suurien luokkakokojen suhteen. Kuitenkin esimerkiksi Miettinen 
(1990) näkee opettajan didaktisen ajattelun kehittymisen kannalta huonona valmiit op-
pimateriaalit. Atjonen (1993, 193) pitääkin materiaalien puutetta mahdollisesti opetus-
ta edistävänä, jolloin opetuksen suunnittelussa pystyttään huomioimaan luokkakohtai-
sesti oppilaiden tarpeet ja oppimisen merkityksellisyys. 

8.5 Kohti opetussuunnitelmallista ratkaisua: Opetuksen eheyttämisen opetussuunni-
telmalliset mahdollisuudet 

40. Tutkimukset (ks. esim. Atjonen 1985; 1987) ovat kuitenkin osoittaneet opettajien poh-
tivan tavoitteiden sijaan täkin tilkkuja eli materiaaleja, toimintamuotoja ja muita ope-
tusjärjestelyjä (Kansanen 1986, 21). Tutkimustulokset ovat iäkkäitä, mutta opettajako-
kemukseni mukaan sama tematiikkaa ilmenee elinvoimaisena myös tämän päivän kou-
lujen arkipäivässä ja toimintojen kehittämisessä. Samainen ongelma on ollut myös tä-
män tutkimuksen perustavanlaatuinen lähtökohta (vrt. kielikylpyopetuksen didaktinen 
ongelma).  

41. Menetelmäksi Bruner (emt.) esittää ongelmakeskeistä ilmiöiden käsittelytapaa, jossa 
aihetta tarkastellaan koko luokkaa tai yksittäistä oppilasta koskettavista asioista käsin. 
Konkretisoituna tämä tarkoittaa mielestäni oppilaiden mahdollisuutta osallistua päät-
tämään opetuksen kulkuun ja aiheen työstämiseen liittyvistä tekijöistä. ”Mitä sinulle 
tulee ensimmäisenä mieleen sanasta X?” ”Mitä tiedät entuudestaan tästä aiheesta?” 
Mitkä ovat mielestäsi tärkeitä asioita tietää tästä aiheesta tai mitä haluaisit siitä tie-
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tää?” ”Millä tavoin voisimme lähteä rakentamaan esitystä tästä aiheesta?” ”Mitä mate-
riaalia tarvitsette töiden valmistamiseen?” Brunerin (emt. 50 - 51) mukaan lasten mo-
tivaatio oppimiseen kasvaa, kun he saavat mahdollisuuden muodostaa itse tietoa opit-
tavasta aiheesta. Lapsi saa näin toteuttaa erästä merkittävää inhimillisen olemassaolon 
ulottuvuutta, jolla on myös oma merkityksensä lapsen motivaation muodostumiselle 
oppimistilanteessa. Kyse on annetusta mahdollisuudesta vaikuttaa ympäröivien olo-
suhteiden olemukseen ja tapahtumien kulkuun opetustilanteessa (ks. luku kuusi tässä 
tutkimuksessa). 

42. Kielikylpykielen ja äidinkielen variaatio eri oppiaineiden välillä perustui Bussin ja 
Mårdin (1999) tekemän selvityksen perusteella joko opettajaresursseihin (koulun pe-
dagogiseen käsitykseen kielikylvyn toteuttamisen olemuksesta ja siten saavutettavista 
kielikylvylle asetetuista tavoitteista) tai koulujen haluun varmistaa lasten kokonaisval-
tainen tiedollinen ja kielellinen kehittyminen sekä äidinkielellä että kielikylpykielellä. 
(Buss & Mård 1999, 47 - 50.) Peruste sille, että oppiaineita opetetaan kielikylpykielel-
lä ja äidinkielellä, ja että käsitteistö olisi hallinnassa molemmilla kielillä, viittaa vah-
vasti käsitykseen kielen ulkoa oppimisesta. Mielestäni voida ajatella, että kun (toimin-
nallisesti) kaksikielinen lapsi ymmärtää jonkin asian – kummalla tahansa kielellä – 
hän selviää tämän semanttisen resurssin ja kielensä varassa eri tilanteissa sekä koulus-
sa että muualla.  

43. Yleisimmin koulut olivat pystyneet määrittelemään kielikylvyn laajuuden, toteutusta-
van sekä tavoitteet (n = 21). Muutamassa koulussa oli määriteltynä myös kielelliset ta-
voitteet. Oppimiselle asetetut tavoitteet olivat lähes jokaisessa koulussa samat kuin äi-
dinkielisessä opetuksessa. Koulujen yleisenä kokemuksena kielikylvyn toimivuudesta 
oppimistulosten suhteen oli, että parempia tai yhtä hyviä oppimistuloksia äidinkieli-
seen opetukseen verrattuna kielikylpyopetuksessa saavutettiin neljässätoista koulussa. 
Kielelle asetetut tavoitteet oli määritelty kaksikielisyydestä toiminnalliseen kaksi- tai 
monikielisyyteen. (emt.) Bussin ja Mårdin (emt. 59 - 62) selvityksen osa, jossa tiedus-
teltiin kielikylpyopetuksen onnistumisen edellytyksiä, on opetussuunnitelman suhteen 
mielenkiintoinen; kuudestatoista tekijästä opetussuunnitelma nähtiin vasta kymme-
nenneksi tärkeimmäksi muuttujaksi kielikylpyopetuksen onnistumisessa. Oppimateri-
aalit, kielikylpytutkimus sekä opetusmenetelmät nähtiin (jossain määrin) ei-
merkittävinä tekijöinä opetuksen onnistumisen kannalta. Kuitenkin Atjosen (1993, 192 
- 193) kuntakohtaisen opetussuunnitelman laadintaa käsittelevässä tutkimuksessa opet-
tajat pitivät opetusmateriaalien puutetta merkittävänä esteenä opetussuunnitelman to-
teuttamisessa. Toisaalta opettajat halusivat Bussin ja Mårdin (1999, 60 - 61) tutkimuk-
sen mukaan perehdyttämiskoulutusta työnsä tueksi, minkä voidaan ajatella viittaavan 
materiaalin ja opetussuunnitelman merkityksellisyyteen.283  

44. Esimerkiksi Mårdin (1996) tekemän haastattelun perusteella havaittiin, että opettajien 
koulutuksen metodiikkapainotteisuus on niin voimakas, ettei pedagogisten tavoitteiden 
menettämisestä kielellisten kustannuksella ole pelkoa. Hänen (1995, 32) mukaan koko 
oppilaitoksen (tutkimuksessa päiväkodissa) henkilökunnalla on oltava yhteinen tiedos-
tettu kielellis-pedagoginen tavoite, jossa sovitaan toiminnot ja perusteet toiminnoille 

                                                           
283 Edellisissä kappaleissa esitellyt oppimis- ja tiedonkäsitykseen liittyvät tekijät ovat keskeisiä mielekkään 
oppimisen ja opetussuunnittelussa huomioitavia tekijöitä. Opetussuunnitelma ohjaa opettajan ajattelua, toimin-
taa ja sitä kautta koulun toiminnan eli koulukulttuurin muotoutumista. Sen merkitystä opetuksen onnistumiseksi 
emme voi vähätellä. (ks. Atjonen 1993, 181 - 197.) 
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lasten kielen kehittämiseksi. Myös Met (2001, 71 - 73) näkee opettajan ja suunnittelun 
lingvistisen tietoisuuden oppimisen kannalta merkittävänä faktorina. 

45. Snow´n, Metin ja Geneseen (1989) mukaan kielestä suhteessaan opittavaan asiaan 
voidaan erottaa kahdentyyppistä sanastoa: ymmärtämisen kannalta keskeistä sanastoa 
ja sisällön ymmärtämistä tukevaa sekä laajentavaa sanastoa. Ensimmäisen kohdalla 
voidaan puhua mielestäni ns. avainkäsitteistä ja niiden välisistä suhteista kokonaisuu-
den muodostamiseksi. Sisällön ymmärtämistä laajentavan sekä tukevan sanaston hah-
mottaminen ja määrittäminen voi olla hankalampaa ja tätä voidaan käyttää etevämpien 
oppilaiden eriyttämisessä. Lasta voidaan ohjata erilaisten tehtävien avulla suhteutta-
maan opiskeltavan ilmiön käsitteet toiseen kontekstiin. (ks. myös Met 1998, 59 - 60.) 

46. Maailmankuvan käsitettä koulun yhteydessä ei saa kuitenkaan yhdistää Niiniluodon 
(1984, 83 - 88; ks. myös 1980, 86) esittämään maailmankatsomuksen käsitteeseen. 
Maailmankatsomus sisältää käsitteenä vahvoja asenteellisia elementtejä, jotka ovat ris-
tiriidassa opetussuunnitelmaan asetettujen eettisyyden ja suvaitsevaisuuden tavoitteille 
(ks. Opetushallitus 2001, 6 - 7). Koulusta ei saa muodostua ”kulttuurista dogmia” sen 
kulttuurisen välittämisen tehtävästä huolimatta. 

47. Byram (1998, 97 - 99 ja 109 - 114) on määritellyt kulttuurisuuteen kasvamiseen edis-
täviä tekijöitä. Määritelmät perustuvat kahden erilaiseen vieraskielisen koulun opetus-
kielen, oppilaiden äidinkielen ja opetukselle asetettujen tavoitteiden väliseen suhtee-
seen. Toinen kouluista sijaitsee Saksassa (The SESB Project) ja toinen Belgiassa 
(Bryssel – The Foyer Project). Määrittelyn perusteella kulttuuria keskeisellä tavalla 
välittävät edellytykset ovat: a) opetussuunnitelman sisällöt tukevat lapsen kielellisen 
ja/tai kansallisen identiteetin alkuperää tai kasvua kohti toista kulttuuria (vrt. Genesee 
1998), b) opettajan opetuskielen alkuperäisyys sekä c) kielen asema (määrä) opetus-
kielenä sekä d) muiden opetuskielten ja kulttuurien välinen vertailu (tietoisuuden kas-
vu). 

8.6 Yhteenveto 

48. Oppilaan itsereflektiivisyys tarkoittaa näkemykseni mukaan kykyä suhteuttaa sen 
hetkinen toiminta ja mahdollinen konkreetti tuotos omaan työskentelyyn. Käytännössä 
tämä konkretisoituu kysymyksissä: Mitä erilaisia tehtäviä tai työvaiheita tänään suori-
tin? Missä vaiheessa työni tällä hetkellä on? Mitä asioita (tehtäviä) tein tämän tuotok-
sen aikaansaamiseksi? Mitä olisin voinut tehdä toisin, jotta työ olisi edennyt suju-
vammin? Mikä edisti erityisesti työskentelyäni? Kun tarkastelen tämän hetkistä työs-
kentelyäni, mitä minun tulee erityisesti huomioida huomisen päivän työskentelyssä. 
Arvioinnin taustalla on huomioitava lapsen havainnoinnin luontainen rajallisuus ja li-
neaarisuus menneestä tähän hetkeen ja tästä hetkestä huomiseen. 

49. En käsittele arviointia tässä tutkimuksessa kovinkaan seikkaperäisesti, koska katson 
sen olevan luonnollinen osa opettajan toimintaa, ei mikään erillinen huipentuma syk-
syn tai kevään päätteeksi. Opettajan on oltava tietoinen interaktion laadusta. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa sitä, että opettaja kykenee arvioimaan omaa toimintaansa suh-
teessa oppilaan toimintaan. Miten tekemäni tai sanomani vaikutti oppilaan toimintaan, 
ajatteluun ja/tai tuotokseen? Tämän tiedon varassa, joka voi perustua intuitioon tai sys-
temaattisempaan havainnointiin, opettaja jäsentää opetustaan kohti sen optimia, lapsen 
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ymmärryksen tukemista. Perustaitojen arvioinnin merkitystä on selostettu luvun 8.3.3 
päätteeksi. 

9 Kohti kulttuuripedagogista mallia: oppimisen ja kehityksen problematiikasta lap-
sen kasvun perustan analyysiin 

1. Konstruktivistinen epistemologia perustuu toisaalta kantilaiseen tiedonkäsitykseen284, 
ja toisaalta 1700-luvulla vaikuttaneen Giambattisa Vicon ajatteluun. Näin konstrukti-
vistinen ajattelutapa painottaa sitä, ettei yksilöllä ole mahdollisuutta tavoittaa ympä-
röivää todellisuutta suoraan aistihavaintomme perusteella, koska mieli tulkitsee ha-
vainnon mielen sisäisiin rakenteisiin perustuen. Konstruktivistisessa ajattelussa nämä 
rakenteet katsotaan perustuvan, vastoin Kantin sisäsyntyistä näkemystä, kulttuurisiin 
käsitteisiin ja käsitejärjestelmiin. (Tynjälä 1999, 24 - 26.) 

2. Tynjälä (1999, 39 - 57) jaottelee konstruktivismin eri suuntaukset neljään eri luokkaan: 
kognitiiviseen eli radikaaliin konstruktivismiin (edustajana esimerkiksi Jean Piaget), 
sosiokulttuurisiin näkemyksiin (Edustajana esimerkiksi Lev S. Vygotsky), Symboliseen 
interaktionismiin (kahden edellisen suuntaukseen väliin sijoittuva näkemys, jonka 
edustajana voidaan pitää George Herbart Meadia) sekä sosiaalisen kontruktionismiin, 
jossa perinteinen konstruktivistinen epistemologia hylätään, jolloin tieto, yksilö ja 
maailma ovat näkemyksen perusteella yhtä. Rauste-von Wright (1997, 17) puolestaan 
rinnastaa pragmatismin sekä konstruktivismin synonyymeiksi, kun taas Saanio (2003, 
4 - 25) puhuu radikaalista konstruktivismista ja konstruktivismista, joiden erona on 
käsitys tiedon ja todellisuuden välisestä suhteesta. Jälkimmäiset, vähemmän radikaalit 
suuntaukset ovat Saanion (emt. 5 - 6) mielestä suuntauksia, joissa uskotaan tieteellisen 
tiedon olemassa oloon sekä mahdollisuuteen kasvatuksen tutkimuksellisesta hal-
tuunotosta. Tämän tutkimuksen kasvattavan opetuksen kulttuuripedagogista näkemys-
tä voidaan luonnehtia Tynjälän (1999) esittämää viitekehystä vasten lähinnä symboli-
sen interaktionismin, sosiaalisen konstruktionismin sekä sosiokulttuurisen näkemyk-
sen piirteitä omaavaksi kombinaatioksi. Perustan tämä väitteen esitettyihin näkemyk-
siin kielen merkityksestä yksilön (luku kaksi) ja yhteisön elämälle sekä käsitykseen 
yksilön, yhteisön ja tiedon välistä suhteesta (luku kuusi). Näkemysero kaikkiin edellä 
mainittuihin suuntauksiin kulttuuripedagogisessa mallissa on kuitenkin käsitys havain-
totiedon olemuksesta. Kulttuuripedagoginen näkemys myöntää havaintotiedon suh-
teellisuuden, mutta kuten luvussa kaksi todettiin, on havainto aina havainnoitsijalleen 
absoluuttinen tosi285. 

3. Vygotsky korostaa ideoissaan toiminnan sosiaalisuutta ja kulttuurin merkitystä sekä 
kehityksen historiallista perustaa oppimiselle. Hän muodosti ideansa kritisoimalla 
muun muassa William Sternin kielen kehitystä koskevaa teoriaa sekä Piagetin varhais-
ta kehitysteoriaa. (Vygotsky 1977, 9 - 32; 1978, 23.) Dewey puolestaan edusti James 

                                                           
284 Tynjälän (1999, 24 - 25) mukaan Kant pyrki yhdistämään empiristisen ja rationalistisen käsityksen tiedon-
muodostuksesta. Näin yksilö ei täysin perusta näkemystään empiiriseen havaintoon vaan pyrkii käsittelemään 
havaintoaan järjellisesti, ymmärryksemme asettamissa rajoissa. 
285 Kulttuuripedagoginen näkemys painottaa kuitenkin samanaikaisesti yksilön ajattelun kehittymistä sekä nä-
kemysten ja tietorakanteiden muutosta. 
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Piercen (1839 - 1914) perustamaa pragmaattista koulukuntaa286 (Miettinen 1984, 28; 
ks. myös Bruhn 1973, 7 - 22; Niiniluoto 1987, 47 - 50; 2002, 111 - 164). Deweytä pi-
detään Yhdysvalloissa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa vallinneen koulutuksen re-
formipedagogisen uudistusliikkeen keskeisenä kehittäjänä. Dewwy muotoili teorian 
koulusta, joka konkretisoitui vuosina 1896 - 1904 Chicagon yliopiston yhteydessä ole-
vana kokeilukouluna. Koulumaailman käyttöön levisivät tuolloin käsitteet oppilaskes-
keisyys, projektimenetelmä ja tekemällä oppiminen. (Miettinen 1990, 35 - 41; ks. 
myös Miettinen 1984, 27 - 31; Bruhn 1973, 25 - 40; luku 8.3.3 tässä tutkimuksessa.) 

4. Miettinen (1984, 74 - 82) esittelee teoksessaan 1960-luvun amerikkalaisen kognitiivi-
sen psykologian perustajiksi Jerome Brunerin ja David Ausubelin. Näiden tutkijoiden 
merkitys uuden oppimiskäsityksen muodostamisessa on ollut merkittävä (vrt. Mutanen 
2000; Kankkunen 1999). He muodostivat omat näkemyksensä koulusta, oppimisesta, 
kielestä, käsitteistä ja ajattelusta Vygotskyn ja Piagetin (ks. Bruner 1963; Miettinen 
1987, 74 - 82) kuin myös Deweyn (ks. Ausubel 1968, 541) ideoiden perustalta.287 Yk-
sittäisten kognitiivisten tai konstruktivististen teorioiden käyttöönotto sellaisenaan 
edellyttäisi kuitenkin seikkaperäisempää syventymistä teoreetikon elämänhistorian, 
ihmiskäsitykseen sekä tiedonkäsitykseen ja pyrkimystä näiden momenttien ymmärtä-
miseen. Deweyn, Vygotskyn ja Piagetin teoriat ovat saaneet julkisesti riittävän tietope-
rustan, jonka vuoksi tutkimuksessa niiden katsotaan soveltuvan oppimista ja kasva-
mista kuvaavaksi viitekehykseksi.  

5. Peruskäsitteen, konstruktivismi, ympärille on muodostettu useita etuliitteellä varustet-
tuja nimikkeitä pragmaattisesta konstruktivismista kognitiiviseen konstruktivismiin 
(von Wright 1996, 10; 2002/1996), triviaalista eli heikosta, radikaaliin, lokaaliin ja so-
siokonstruktivismiin (Tynjälä 1999, 38 - 41; Haapasalo 1994, 97 - 102; Järvelä & Ni-
menvirta 1997, 222 - 224; Postman & Weingartner 1970) sekä Kankkusen (1999, 14 - 
19) esittämiin ausubelilais-novakilaiseen ja novakilaiseen humaaniin konstruktivis-
miin. Suuntausten kirjo perustuu tietoteoreettisiin näkemyseroihin sekä toimintaa sää-
televien muuttujien välisiin korostuseroihin eli käsitykseen yksilön, ympäristön ja tie-
don välisestä suhteesta toiminnassa (von Wright 1996, 11 Glaserfeldin mukaaan; Jär-
velä & Niemenvirta 1997, 223 - 224; Kankkunen 1999, 12).  

9.1 Oppimisen tutkimus ja opetus behavioristisen, kognitivistisen ja konstruktivisti-
sen oppimiskäsityksen ohjaamana 

6. Terhart (2003, 25 - 26) esittääkin saksalaiseen oppimisteoreettiseen debattiin liittyen 
väitteen, ettei konstruktivismin kohdalla ole kyse mistään didaktisen paradigman muu-
toksesta. Hänen mukaansa 1960- ja 70-luvuilla käyty kiista yleisen didaktiikan osalta 
on kuollut. Oppimisen tutkimustoimintaa ja sitä kautta käytyä keskustelua opetuksen 
kehittämisestä ovat ohjanneet kasvatuksen hermeneuttinen teoria bildung -käsitteen 
ympärillä, sekä teknologisesti painottunut näkemys opetus-oppimis-prosessin tutkimi-

                                                           
286 Pragmaatikolle on tyypillistä käsittää todellisuus funktionaalisena. Tietoa pidetään eräänä kokemuksen muo-
tona ja tiedon omaksuminen edellyttää toimintaa. Pragmaatikot, kuten konstruktivistit (kasvatuksessa), eivät 
usko objektiiviseen tietoon. (ks. Kajava 1957, 6 - 7.) 
287 Tässä tutkimuksessa Brunerin (1963; 1971) ja Ausubelin (1968; ks. myös Ausubel & Robinson 1969) näke-
mykset ovat merkittäviä paitsi opetuksen suunnittelua käsittelevässä kappaleessa myös käsitteen oppimisen 
määrittelijöinä. 
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seksi. Lisäksi nämä kaksi suuntausta ovat lähentyneet ja limittyneet tukemaan toinen 
toistensa olemassaoloa. Toisena merkittävänä paradigmoista käytävää keskustelua sta-
biloivana tekijänä Terhart (emt.) pitää sitä, että teoreettinen keskustelu on suunnattu 
tiettyjen opetusmenetelmien kehittämiseen sekä puolustamiseen.  

7. Erilaisten näkemysten välillä käydään kamppailua selitysten voimallisuudesta. Järve-
län ja Niemenvirran (1997, 230) mielestä sosiokulturaalinen oppimiskäsitys ei ole riit-
tävä selittämään yksittäisen oppilaan kognitiivisia oppimisen mekanismeja, ja triviaali 
konstruktivismi, jota Haapasalo (1994, 98) ei pidä konstruktivistisena suuntauksena 
lainkaan, pelkistää oppimisen monimuotoisen situationaalisuuden naiiveiksi käsityk-
siksi tiedon konstruointiprosessista. Järvelän ja Niemenviran (1997, 230, 223 - 224) 
mielestä sosiokonstruktivismin ja sosiokulturaalisen oppimiskäsityksen välille muo-
dostettu synteesi oppimisympäristöajattelu on se, mikä pystyy huomioimaan komplek-
sin opetusprosessin interaktiivista dynamiikkaa sekä sosiaalisia edellytyksiä288. Tutki-
jat (emt.) pitävät tätä metodologisesti haastavana mutta käytännössä oppimisympäris-
töajattelu mahdollistaa oppijan relevantin motivaation rakentumisen pedagogisin ja 
teknologiaperusteisin ratkaisuin, mikä puolestaan mahdollistaa oppimista koskevien 
tulkintojen uudelleen organisoimisen. 

9.2 Konstruktivistisen teorian mahdollisuudet toimia kasvattavan opetuksen viite-
kehyksenä 

8. Tämä tutkimusnäkökulmiin liittyvä problematiikka on mielenkiintoinen kysymys 
myös oppimisen tutkimuksen tradition kehittymisen näkökulmasta. Missä vaiheessa 
suomalaista opetuksen ja kasvatuksen tutkimusta on siirrytty kokonaisvaltaisesta filo-
sofispainotteisesta kasvunanalyysistä atomististen opetuksen ja oppimisen ”tutkittavis-
sa olevien” ilmiöiden kuvaamiseen?289 Voidaanko esimerkiksi DPA-Helsinki -projektin 
olettaa edesauttaneen tätä prosessia maassamme? Tässähän opetuksen todellisuus ja 
kokonaisuus jaettiin systemaattisesti ymmärrettävissä oleviin, praktisiin, opetuksen ja 
oppimisen osatekijöihin, joiden tarkempaa ilmentymistä oli selkeä ryhtyä tutkimaan. 
Tiedon ja toiminnan filosofinen analyysi suhteessa ihmisenä olemiseen oli toisarvois-
ta. Jouko Karin ja Jouko Huttusen (1983) teoksessa ”Johdatus kasvatuksen ongelmien 
tutkimiseen” esittämä näkökanta kuvastaa mielestäni hyvin tätä uskoa empiirisen sel-
keän voimallisuudesta ”kasvatuksen” ilmiöiden selittämisessä:  

”Kehotuksia tutkimuksen liittämiseksi mahdollisimman todelliseen ja ainutkertai-
seen kasvu- ja kasvutilanteeseen on viime aikoina annettu lähinnä kasvatusfilosofi-
an taholta. Wileniuksen (1975, 62) mukaan ”kasvatusteko ei periaatteessa ole sa-
manlaisena toistettavissa, jos sen todella tahdotaan pohjaavan ainutlaatuiseen kas-
vutilan ja -tilanteen tiedostamiseen (’tilannetietoon’)”. Kuitenkin Wilenius myön-

                                                           
288 Dynamiikka perustuu oppilaan kognitiivisille toiminnoille, emootioille sekä motivationaalisille tilannetul-
kinnoille. 
289 Saanion (2003, 8 - 25) esityksen perusteella peruskoulujärjestelmään siirtyminen sekä samanaikainen positi-
vismin painottaminen käyttäytymistieteissä johti saksalaisen henkitieteellisen näkökulman hämärtymiseen psy-
kologisen kustannuksella. Näin Saanio (emt. 9) kysyykin, johtiko 1970-luvun yhteiskunnallinen suomettumisen 
tilanne siihen, ettei maassamme haluttu tai uskallettu tarttua pedagogisiin, poliittisiin ja uskonnollisiin suuriin 
kasvatuksellisiin kysymyksiin. 
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tää, että kasvattaja ”tarvitsee myös kokemusperäistä tietoa siitä, mitä yleiseltä ra-
kenteeltaan tietynlaiset kasvatusteot ja –organisaatiot saavat kasvatettavissa ai-
kaan, yleiseltä rakenteeltaan tietynalaisissa kasvu- ja kasvatustilanteissa”. … Ny-
kyinen empiirinen kasvatustiede lähestyy tätä kasvatusfilosofin tarkoittamaa tutki-
musihannetta käyttämällä kenttätutkimuksiin soveltuvia tutkimusasetelmia jousta-
vasti ja tarkoituksenmukaisesti…” (Kari & Huttunen 1983, 40 - 41.)290 

9. Terhart (2003, 26 - 32) päätyy konstruktivismin analyysissään, jossa hän tarkastelee 
neljän erilaisen taustateorian (radikaali konstruktivismi, neurobiologinen tutkimus, 
systeemiteoreettinen suuntaus sekä nykyinen kognitiivisen psykologian tutkimus) va-
lossa konstruktivistisen didaktiikan ydintä, toteamukseen, että kyse on didaktisesta to-
taliteetista. Näin ollen opetuksen teoreettinen käsitys pyrkii kehittämään ohjeistuksen 
sisältöä (character of the content of instruction), ohjaus tilannetta ja vuorovaikutusta 
(of the instructional situation and interaction), opettajan tehtäviä (of the task of the 
teacher) sekä yleensä selvittämään didaktisen toiminnan tavoitetta ja perspektiiviä (of 
the overall perspective and goal of didactic activity). Epistemologian näkökulmasta 
tämä tarkoittaa sitä, että opetuksen tehtävä on tehdä ympäristön ilmiöistä oppilaalle 
ymmärrettävämpiä ja helpommin käsiteltäviä. Näin Terhartin näkemys omaa selkeän 
yhteyden tämän tutkimuksen kulttuuripedagogiseen näkemykseen.  

10. Esimerkiksi Rauste-von Wrightin (1997) sekä Tynjälän (1999) teoksissa käsitellään 
konstruktivismin teemaa oppimisen tehostamisen näkökulmasta. Oppimisprosessin 
painotuksen myötä herää kysymys, kadotammeko samalla käsityksemme kasvatuksen 
totaliteettisesta olemuksesta. Onko oppimisaspektin painottaminen johtanut tutkimusta 
opetuksen ilmiöiden psykologisointiin filosofisten kysymysten sijasta, ja sitä kautta 
harhauttanut meidät kiinnittämään huomiomme oppimisprosessin nyanssien tulkintaan 
kokonaisvaltaisemman ja lapsen elämän kannalta merkittävän kasvun sijasta (vrt. 
Suortti & Heikkinen 2002, 25)? 

11. Tämä konstruktivismin problematiikka konkretisoituu mielestäni hyvin Savolaisen 
(1998) tutkimuksen taustalla olevan konstruktivistisen viitekehyksen avulla. Kuten 
olen todennut, on konstruktivismin nimissä korostettu tiettyjen asioiden oppimiseen 
tähtäävää toimintaa, mitä on pidetty kyseenalaistamatta koulun ensisijaisena toimin-
nan tavoitteena291. Keinoina tähän on pyritty kehittämään erilaisia mielekästä ja moti-
voivaa oppimista tukevia ympäristöjä ja toimintoja (vrt. esimerkiksi Enkenberg 2000). 
Tässä yhteydessä on hyvä palauttaa jälleen mieliin Postmanin ja Weingartnerin (1970) 
huomautus, että menetelmät ovat vain menetelmiä opettaa oppilaille jokin asia moti-
voivasti tai vähemmän motivoivasti. Koulutoiminnan kehittämisen painottaminen mie-
lekkään toiminnan suuntaan, ei pysty vastaamaan mielestäni yksilön kasvun tarpeisiin. 
Koululle asetetun yleissivistävän tiedonkäsityksen omaksumisen ehtoon viitaten (vrt. 
luku 7.2 tässä tutkimuksessa) konstruktivistisen oppimistoiminnan ehdot johtavat mie-

                                                           
290 Toisaalta tätä tutkimusparadigman muutosta tulee tarkastella pitkällisenä opettajankoulutuksen oppituolien 
kehityskulkuna (aina 1900-luvun alusta), jolloin psykologisesti orientoitunut pedagogiikka alkoi hivuttautua 
filosofisen rinnalle. Varsinainen empiirisen kasvatuksen tutkimuksen läpimurto alkoi maassamme Päivänsalon 
(1971, 267) mukaan toisen maailmansodan jälkeen noin 1950-luvulla yhteiskunnan yleisen hyvinvoinnin sekä 
yhteiskunnallisten prosessien teknistymisen myötä. 
291 Esimerkiksi Saanio (2003, 8) katsoo, että konstruktivismi muodostaa tänä päivänä opettajankoulutuksen 
yleisen taustan samalla tavoin kuin positivismi 1970-luvun käyttäytymistieteelliselle kasvatustieteelle. 
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lestäni taulukossa 14 esitettyihin epäkohtiin. Konstruktivistiset perusoletukset on joh-
dettu Savolaisen (1998, 24) tekstistä (ks. myös Tynjälä 1999, 61 - 67), jossa Savolai-
nen on konkretisoinut kokemuksen, aktiivisuuden, metakognitioiden sekä skeemojen 
merkitystä oppimisen tukemisessa (taulukko 14). Myös Enkenbergin (2000, 15 - 17) 
esittämään niin kutsuttuun kognitiivis-konstruktivistiseen oppimisnäkemykseen sisäl-
tyy samansuuntaisia oppimista tehostavia keinoja.  

Taulukko 14. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen suhde todellisuuteen koulun 
toiminnalle asetetuissa tavoitteissa 

Oletettu Konstruktivististen ”keinojen” merkitys 
kouluoppimiselle, 

ja niiden todellinen merkitys oppimisessa ja 
koulutiedon omaksumisessa 

”Oppimisen tehokkuutta lisää oppilaiden taito 
löytää mielekkäitä kysymyksiä ( Savolainen 1998, 
24).” 

Kysymykset johdetaan kuitenkin liian usein tarkkaan 
määritellystä substanssista. Näin oppilaat orientoidaan 
hyväksymään ennalta ulkoapäin annettu tieto. 
 

”… metakognitiivista tietoa osoittaa sellainen 
oppilas, joka ilmaisee, että on tarpeellista 
valmistautua eri tavoin esseekokeeseen kuin 
monivalintatestiin (emt.).” 
 

Näin hyvä oppilas on omaksunut menestykseen tai 
suoriutumiseen vaadittavan koulun oppimiskoodin. 

”Tehokas oppija on tietoinen itsestään oppijana, 
tietoinen pätevistä strategioista ja erilaisista 
tavoitteista (emt.).” 
 

Tämä on selkeä tie koulutiedosta selviytymiseen. 

”Oppilas pystyy näkemään, mitä hän ymmärtää ja 
mitä hän ei ymmärrä. - - Tietoisen oppimisen 
elinvoimainen osa on tietää, mitä ei tiedä. (emt.)” 

Oppilas omaksuu koulun muuttumattomuutta ylläpitävän 
käsityksen yleissivistyksen merkityksestä eli siitä, 
millaista on hyödylliseltä kansalaiselta vaadittava 
yleissivistys. Näkemyksen avulla lasta autetaan 
selviytymään, suoriutumaan tai menestymään 
yhteiskunnan koululle asettamissa raameissa. Lapsi 
sosiaalistuu tehokkaasti koulun ja oppiaineiden ulkoapäin 
annettuun merkitykseen (vrt. Goodson 2001). 

Ongelmaksi tällaisissa konstruktivismin ominaispiirteitä kuvaavissa tyypittelyissä 
muodostuu mielestäni kuitenkin se, että opetuksen sisältö ja tavoite eivät muutu, vain 
keinoja niiden saavuttamiseksi kehitellään. Samanlaiseen lopputulokseen – oppilaan 
”itsensä johtamiin” tieto- ja ajattelukonstruktioiden muodostamiseen – päästäisiin mie-
lestäni esimerkiksi sokrateisella kyselytyyppisellä opetuksella, kuin ”yritys-erehdys -
menetelmällä”. Näin opettajan ei tarvitsisi uhrata energiaansa näyttävien ja motivoivi-
en oppimisympäristöjen rakentamiseen. 

12. Ylläpidämme vain tiettyä vallitsevaa yleissivistyksen käsitystä, ilman että pysäh-
tyisimme todella pohtimaan tiedon merkitystä yksilön kasvulle ja yhteisön kehittymi-
selle. Toimimme kouluissa tietyn, ennalta annetun ja kyseenalaistamattoman op-
piainejärjestelmän muodostamassa tiedon viitekehyksessä ja pyrimme konstruktivisti-
sin toimenpitein kehittämään oppimista tässä kehyksessä mahdollisimman mielekkää-
seen ja motivoivaan suuntaan. Emme niinkään pohdi tiedon merkityksellisyyttä sekä 
tiedon kasvattavaa mahdollisuutta292. 

                                                           
292 Vertaa väitettä tämän tutkimuksen luvussa kuusi esitettyihin pohdintoihin identiteetin ja minuuden välisestä 
problematiikasta. 
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13. Tässä kohtaa haluan painottaa luvussa kaksi esittämäni vasaravertauksen merkitystä. 
Psykologisesta ja kognitiivisesta näkökulmasta, siis siinä konstruktivismin merkityk-
sessä, missä olen suuntausta kritisoinut, voi olla mielenkiintoista tutkia vasara-sanan ja 
sen laajemman merkityskokonaisuuden omaksumista yksilön käsitejärjestelmässä. 
Kuitenkin todellisesta kasvatuksellisesta näkökulmasta on oleellista tiedostaa sanaan 
vasara ja sen käyttöön liittyvät arvostukset sekä niiden merkitys lapsen yhteisölliselle 
elämälle, ilmiön antropologisesta ja filosofisesta näkökulmasta. 

14. Puolimatka (2002, 33) pitää konstruktivistista rakentamisen metaforaa epämääräisenä 
sekä laaja-alaisena. Ongelmaksi muodostuvat kysymykset siitä, kuka rakentaa ja mitä, 
mikä on rakentajan ja rakennelmien välinen suhde sekä miten rakennetaan. Yksinker-
taisuudessaan tiedon konstruoijana voi olla joko ryhmä (sosiokonstruktivismi) tai yksi-
löpersoona (radikaali konstruktivismi). Mielenkiintoiseksi muodostuu kuitenkin se, 
mitä rakennetaan ja miksi tätä haluttua tietostruktuuria yksilöitten halutaan rakenta-
van. Kohtaamme konstruktivistisen tietokäsityksen ongelman. Konstruktivismin eri 
suuntauksia yhdistävä tiedonkäsitys perustuukin tiedon suhteellisuuteen. Ei ole ole-
massa totuutta sinänsä. Oppilas konstruoi ulkopuolista todellisuuttaan omista lähtö-
kohdistaan käsin. Tämä ajatus ei ole mielestäni vielä kuitenkaan riittävä koulukäytän-
teiden kehittämiseksi. Voimme näin muodostaa oppilaille kuitenkin mielekkäitä, yksi-
löllistä voimavaraa ja yksilöllisiä intressejä tukevia oppimistilanteita. Myös konstruk-
tivistinen totuusteoria (ks. emt. 60 - 67) menettää merkityksellisyytensä tiedon suh-
teellisuuden hyväksymisen myötä293. Totuuteen pyrkimyksellisyyden sijasta mielestäni 
on oleellista tiedostaa yksilön ja yhteisön välinen suhde. Sosiaalisen konstruktionis-
min294 näkemyksen mukaisesti koulun tulisi keskittyä yksilön tiedollisten rakenteiden 
kehittymisen yhteisölliseen viitekehykseen. (Puolimatka 2002, 72 - 73.) Tämä näke-
mys mahdollistaa mielestäni myös kasvun mahdollisen tavoitteen määrittelyn, joka 
Deweyn (1916) näkemyksiin viitaten sijaitsee ympärillämme vallitsevassa kulttuuri-
sessa sen hetkisessä materiaalisessa ja nonmateriaalisessa295 todellisuudessa. Elämme 
tietyssä kulttuurisessa tilassa ja tilanteessa, jonka asettamiin puitteisiin meidän on py-
rittävä suhteuttamaan oma elämämme. 

15. Ehkä tämä oppimiskäsityksellinen suuntaus on ollut seurausta yhteiskunnan hyötymo-
ralistumisesta (vrt. luku 5 tässä tutkimuksessa). Onko koulun ajatuksen vallannut yksi-
lökeskeinen kehitysusko? Mielestäni emme voi tavoitella koulun toiminnan muutosta 
ns. mielekkään oppimisen suuntaan, jos pyrkimyksenä on oppiminen tai kehittäminen. 
Kyseiset käsitteet viittaavat voimakkaasti yksilöllisyyden painottamiseen, jota kon-
struktivistinen ideologia pohjimmiltaan edustaa, huolimatta sen sosiaalisista suuntauk-
sista. Kasvun kokonaisvaltainen olemus, yksilöllisyyden, tasa-arvoisuuden ja ihmisyy-
teen kasvattaminen jäävät tavoittamatta. Lapsen yksilöllisen olemuksellisuuden hy-
väksyminen sekä tukeminen, ja yksilön identiteetin tukeminen lokaalisin ehdoin (ks. 

                                                           
293 Puolimatka (2002, 59) toteaakin, että totuuden korrespondessiteoria menettää merkityksensä tiedon suhteelli-
suuden viitekehyksessä. Totuuteen pyrkimystä voidaan arvioida totuuden yhtäpitävyysteorian, praktisen totuus-
teorian, yksimielisyysteorian, rajaamisen ongelman tai episteemisen totuusteorian viitekehyksestä. (emt. 60 - 
67.) Näitä teorioita tarkastelemalla voidaan päätyä vain tiedon suhteellisuuteen. Tieto saa erialisia merkityksiä 
eri ajassa ja paikassa. 
294 Sosiokonstruktivismi keskittyy pohtimaan yhteisöllisten tiedonmuotojen kehittymisen ehdoista, kun taas 
sosiaalinen konstruktionismi puhuu yksilön tiedollisten rakenteiden yhteisöllisestä perustasta. 
295 Mielestäni puhumme yhteisön sen hetkisestä henkisestä tilasta tai tasosta, jota voitaneen arvioida ihmisten 
tekojen ja elämäntavan viitekehyksestä – arvomaailmaa tarkastelemalla.  
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luku 5.1.3 tässä tutkimuksessa), on mielestäni eräs mahdollisuus koulun muutokseen 
kohti kasvattavan opetuksen ideaa. Tätä problematiikka tulen selventämään työn lop-
pua kohti. 

16. Konstruktivismista muodostuu helposti yksinkertainen käsitys oppimisen luonteesta 
(vrt. Cobb 1994a), jonka keskeisenä ongelmana on – kulttuuripedagogiseen kasvatta-
van opetuksen ideaan viitaten – oppilaan yksilöllisyyden ja ainutlaatuisuuden koros-
taminen. Näkökulma, jossa painopiste on yksilössä itsessään sekä hänen kiinnostuksen 
kohteissaan ja annetussa mahdollisuudessa rakentaa oma tieto- ja arvotodellisuutensa, 
johtaa implisiittisesti tiedonkäsityksen sekä tiedon merkityksellisyyden ongelmaan yh-
teisöllisyyden näkökulmasta tarkasteltuna. (vrt. Puolimatka 2002, 44.)  

9.3 Lev. S. Vygotskyn näkemys lapsen kielen, ajattelun ja toiminnan kehittymisen 
kulttuurihistoriallisesta olemuksesta 

17. Miettinen (1984, 137 - 139) esittää Vygotskyn monipuolisen tuotannot kolmeksi mer-
kittävimmäksi näkemykseksi a) tietoisuuden geneettisen, kulttuurihistoriallisen ja so-
siaalisen luonteen, b) tietoisuuden systeemisen rakenteen sekä c) käsityksen kielen ja 
ajattelun ykseydestä. Valsiner (2000, 40) pitää Vygotskyn keskeisenä saavutuksena 
teoriaa ihmisen kehityksen sosio-geneettisestä perustasta. Veresov (1998a, 14) huo-
mauttaa, että useissa yhteyksissä välittyneen toiminnan periaate (principle of mediati-
on) sekä merkkien (sign) idea on yhdistetty virheellisesti kulturaali-historialliseen teo-
riaan. Ideat ovat muotoutuneet erilaisesta teoreettisesta viitekehyksestä käsin ja en-
nemmin kuin varsinainen kulturaali-historiallinen teoria muotoutui. Lisäksi eräät Vy-
gotskyn käyttämät peruskäsitteet, kuten tietoisuus (consciousnes) ja toiminta (activity) 
tarkoittivat hieman eri asiaa Vygotskyn eri tuotantokausina, mikä tulisi huomioida tut-
kimusta tehdessä, ja mikäli Vygotskyn ideat ovat tutkimuksen teoreettisina lähtökohti-
na. Vygotskyn teorioiden soveltaminen omaan tutkimukseen sopivina paloina on epä-
relevanttia. Soveltaminen on kytkettävä kokonaisuuteen ja teorian kehittämisen histo-
rialliseen kontekstiin. (emt. 14 ja 160.) 

18. Teon sisäistäminen mentaaliseksi toimintamalliksi vaatii yksilöltä kykyä suunnata ja 
säilyttää huomio tilanteen kannalta keskeisissä ongelmissa sekä säilyttää kiinnostus 
toimintaa kohtaan (Valsiner 2000, 41; vrt Rauste-von Wright & von Wright 1994, 87). 
Esimerkiksi sosiaalisen puheen yleistyminen ajatteluksi ja toimintojen ohjautuvuuden 
muotoutuminen vuorovaikutuksessa tietyiksi sosiaalisen käyttäytymisen ja yksilön si-
säistämiksi malleiksi, ovat vuorovaikutuksellisen toiminnan tulosta (Vygotsky 1978, 
27). 

19. Bandura (1997) toteaa, että sosiaalis-kognitiivisen teorian mukaan yksilön motivaati-
on ja itsensä kehittämisen halun perustana ovat monenlaiset muuttujat. Kognitiivisen 
kehityksen taustalla vaikuttavat vahvasti erityisesti erilaiset sosiaaliset variaabelit. 
Kypsyminen ja mahdollisuus toiminnalliseen oppimiseen edistävät lapsen kognitiivista 
kasvua. Lapsen kehityksen oleellisin muuttuja on sosiaalinen toiminta ja mahdollisuus 
kommunikaatioon. Merkitykselliset henkilöt muovaavat lapsen tapaa ajatella. Kogni-
tiivisen kehityksen edistäjinä voidaan pitää ohjaavaa opetusta ja mallioppimista, joissa 
välittyvät erityisesti abstraktin päättelyn taidot. Itseohjautuvan oppimisen perustana 
voidaan pitää sosiaalisesti ohjattua tai rakennettua oppimistilannetta. Sosiaalisesti oh-
jattu opetustilanne tarjoaa lapselle käsitteellisiä työkaluja, mikä edesauttaa tiedonhan-
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kintakyvyn kehittymistä ja perustaa selviytyä arkielämän ongelmista. (Bandura 1997, 
22.)  

20. Miettinen (1993, 75) kritisoi lapsen ajattelua kuvaavia teorioita, joissa korostetaan 
loogis-matemaattisten ja kielellisten taitojen osuutta älykkyyden faktoreina, ja hän pi-
tää esimerkiksi Piagetin teorian ongelmana sitä, ettei siinä huomioida opetuksen vai-
kutusta lapsen kognitiiviseen kehitykseen. Lapselle voidaan opettaa monimutkaisiakin 
käsitejärjestelmiä esimerkiksi visuaalisena mallina tai draaman muodossa. Opettajan 
tulisi etsiä lasten kehityksen ja ajattelun rajoja kokeilemalla eri työtapoja.296 Myös 
Bruner (1963, 33 - 34) katsoo, että lapselle voidaan opettaa teoreettisesti vaikeitakin 
asioita, mutta vain sillä ehdolla, että opetuksen on oltava lapsen kehitystason mukaista 
ja aktivoivaa toimintaa aiheen peruskäsitteiden parissa. Hän (emt. 47) toteaa tästä: 

 ”- - - the first two grades might be given over to training the child in the bacic 
logical operations that underlie instruction in mathematics and science. There is 
evedence to indicate that such rigorous and relevant early training has the effect of 
making later learning easier. Indeed the experiments on ”learning set” seem to in-
dicate just that – that one not only learns specifics but in so doing learns how to 
learn. (Bruner 1963, 47)” 

21. Aiemmissa vastaavissa määritelmissä sekä behavioristisessa käsityksessä tie kohti 
ajattelua on kulkenut yksilöllisestä puheesta sosiaaliseen puheeseen. Toiminnallisesti 
egosentrinen puhe on sisäisen puheen eli ajattelun kehittymisen perusta. (emt.) 
Egosentrisellä puheella on merkittävä osuus lapsen toiminnassa. Koetilanne, jossa lap-
sen toimintaa häirittiin tai vaikeutettiin, lisäsi egosentrisen puheen määrää lähes puo-
lella. Tutkimukset osoittivat myös egosentrisen puheen merkityksen osana lapsen ajat-
telua. Kun lapsi asetetaan ongelman eteen, jota hän ei pysty suoraan ratkaisemaan käy-
tettävissä olevilla välineillään, eikä lapsella ole välittömästi mahdollisuutta turvautua 
sosiaaliseen puheeseen, laukaisee se tarpeen tuottaa egosentristä puhetta. (Vygotsky 
1977, 16; 1978, 25 - 27.) 

22. Vygotsky (1977, 18 - 19) pitää lapsen egosentristä ”ääneen ajattelua/puhumista” yhtä 
sosiaalisena kuin myöhemmin muodostuvaa kommunikatiivista puhetta. Vain näiden 
kahden puhemuodon funktiot eroavat toisistaan. Egosentrisen puheen määritelmä on 
mielestäni merkittävä kielikylpyopetuksen kannalta, koska aiheen sisältöjen tarjoami-
sessa kielellisen inputin (opettajan puhe ja ympäristön mallit) tulisi virittää lapsi ajatte-
lemaan ja toimimaan kielikylpykielellä. Mielestäni vain näin voidaan lapsen olettaa 
ymmärtäneen / prosessoineen aihepiiriä kielen avulla, eikä oppiminen perustu pelk-
kään pinnalliseen vieraskielisten käsitteiden omaksumiseen, ilman että ne a) muodos-
tavat ja b) jatkossa pystyvät yhdistymään järkevään asiakokonaisuuteen lapsen mieles-
sä. Tutkimuksellisesti tämä on vaikeaa, mutta esimerkiksi DPL tyyppinen ympäristö 
(ks. toimintaperiaatteista ja käytännön toteuttamisesta tarkemmin Atjonen 1995a; 
1995b; 1996; Mutanen 2000) mahdollistaisi tällaisten kysymysten ratkaisemisen.  

23. Vesterbacka (emt. 75 - 76) erottaa holofraasien käytön kontekstisesta yhteydestä kol-
me kehityksellisesti etenevää tasoa: 1) holofraasin käyttö opitussa kontekstissa (ident-

                                                           
296 Tässä on huomioitava Vygotskyn edellä esittämä ajatus lähikehityksen vyöhykkeestä ja opetuksesta: opetuk-
sen tulee olla lähikehityksen vyöhykkeellä, siinä missä lapsi pystyy toimimaan aikuisten tai vertaisten tuella. 
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tinen holofraasi), 2) sovellettu identtinen holofraasi (uusi konteksti) ja 3) uusi, sovel-
lettu holofraasi tutussa kontekstissa. Kolmatta vaihetta voidaan pitää perustana luoval-
le kielen tuottamiselle, mikä ei enää ole välttämättä yhteydessä lapsen välittömään 
ympäristöön (emt). Luovassa kielen käytössä on kyse lapsen tarpeesta kommunikoida. 

9.4 John Dewey´n teoretisoinnit toiminnallisen ja kasvattavan opetuksen järjestämi-
sen taustalla 

24. Miettinen totesi jo 1988 (Miettinen 1988, 2), että Deweyn kasvatusfilosofisia ideoita 
on sovellettu virheellisesti uusien oppimiskäsitysten piiriin. Tämä ilmenee siinä, että 
ajatuksia on poimittu irrallisina lausumina suhteessa olemassa olevaan kokonaisuu-
teen. Deweyn (1916) ajatuksia on siten pyrittävä ymmärtämään prosessina, jatkumona, 
aivan kuin hän itse tuo tämän ihmisen ja yhteisön välisen elämän toiminnan jatkumi-
sen esille. Esimerkiksi kokemus on osa yhteisöä ja yhteisöllisyyttä sekä yksilöllisyyttä, 
joihin liittyvät kiinteästi sosiaalisen toiminnan ja kommunikaation olemus, toimittaes-
sa tietyllä tavalla tietyntyyppisissä olosuhteissa ja ympäristössä tietyntyyppisen vä-
lineistön parissa. Kaikkiin näihin on vaikuttanut mennyt aika, mutta niiden käyttöön-
otossa tulisi huomioida tulevaisuuden elämä. Elämä on prosessi, jonka sen hetkinen 
lopputulos näkyy ympärillämme. Kasvulla tai koulutuksella itsessään ei ole päätettä, 
mikä ilmenisi esimerkiksi kasvun huipentumana aikuisuudessa. 

25. Moralistina pidetyn Deweyn (ks. Bruhn 1973, 20 - 21) keskeisiksi pedagogisiksi peri-
aatteiksi Miettinen (1990, 38 - 41) esittää 1) oppilaskeskeisyyden, 2) kokeellisen me-
todin luokkahuoneopetuksessa, 3) että kasvatus ja koulu ovat perusta yhteiskunnan 
kehittymiselle, 4) että koulun toiminnot ovat yhteneviä ympäröivän yhteisön kanssa ja 
5) opetettavan asian on perustuttava käytäntöön ja lapsen omakohtaiseen tiedonhan-
kintaan297. Rauste-von Wright ja von Wright (1994, 117) puolestaan näkevät Deweyn 
keskeisinä ideoina seuraavat kolme tekijää: 

1. oppijasta itsestään lähtevät ongelmat ovat kaikkein motivoivimpia,  
2. oppilaan aktiivisuuden ja aktiivisen halun etsiä tietoa sekä  
3. opetuksen on perustuttava oppilaan arkitodellisuuteen.  

26. Deweyn pragmatismin pyrkimyksenä oli psykologisten ja filosofisten dualismien ku-
moaminen, joista merkittävin oli yleinen käsitys ajattelun ja toiminnan erillisyydestä 
(Miettinen 1990, 44; 1999, 33). Sutinen (2001, 354) pitää vuonna 1916 ilmestynyttä 
”Democracy and Education” ja 1910 ilmestynyttä ”How We Think” teoksia Deweyn 
kasvatuksen teorian keskeisimpinä osina. Sutinen muistuttaa myös, etteivät Deweyn 
ideat olleet pelkästään oppimisteoreettisia vaan ne ilmentävät lapsen omaehtoista toi-
mintaa ja aikuisen tietoista pyrkimystä vaikuttaa tähän. Lapsen ja aikuisen välinen 
suhde sosiaalisessa toiminnassa, on Deweyn opetuksen (ks. Dewey 1916) teoretisoin-
nin ymmärtämisen perusta. (ks. tarkemmin Deweyn tuotannon jaottelusta Kivinen & 
Ristelä 2001, 13 - 14; Pikkarainen 2000; Niiniluoto 2002, 125 - 126.)  

27. Pyrkimys tai tavoite sanoina omaavat mielestäni negatiivisen riittämättömyyden tai 
elämään tyytymättömyyden tunteen. Toisaalta tiedämme, että ihmisellä tulee olla elä-

                                                           
297 Miettisen (emt.) tulkinnat perustuvat Deweyn ensimmäiseen pedagogiseen ohjelmaan (My Pedagogic Creed 
[1897]) sekä perusteokseen (Koulu ja yhteiskunta [1899]). 
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mässään suunta sekä vireyttä ja toimintakykyä ylläpitäviä tavoitteita – pyrkimys jo-
honkin. Jotta voimme irrottautua pyrkimyksen psyykkisyyttä rasittavasta, sekä toimin-
tamme kautta ylläpitämästämme, arvomaailmaa rappeuttavasta (pinnallistavasta) mo-
mentista, tulisi ihmisen pyrkimyksellisyys ja/tai tavoitteellisuus suhteutua omassa it-
sessä olevan suunnan löytämiseen. Näin minuuden olemuksellisuus olisi se, joka oh-
jaisi tekojamme ulkoisten yllykkeiden (pyrkimysten ja halujen) sijasta. 

28. Siteerauksen taustalla on muistettava jo aiemmin tämän tutkimuksen luvussa kuusi 
Deweyn esittämä näkemys yksilön luontaisten taipumusten olemassaolosta ja kunni-
oittamisesta osana lapsen kasvua. Lisäksi on huomioitava (yksilöllisen) sopeutumisen 
tai sopeutumattomuuden problematiikka. Lisäksi siteeraus luo filosofista perustaa esi-
merkiksi ryhmätyön teoretisoinnille. Tällaisena ryhmätyön muotona voidaan pitää 
toimintaa, jossa työskennellään esimerkiksi projektimetodin tavoin kohti yhteisesti 
asetettua yhteistä tavoitetta kohti. 

29. Luvussa kuusi ja viisi olen pohtinut yksilön identiteetin kehittymistä. Erityisesti tässä, 
tietoisesta kasvatuksesta osaksi yhteisöä, kohdataan identifioitumisen ja yhteiskunnan 
nykyaikainen moniarvoisuuden problematiikka, mikä konkretisoituu niin kutsuttuina 
kelluvina arvoina ja useina identiteetteinä. Itse pidän tätä problematiikkaa eräänä ehe-
än persoonallisuuden häiriönä – emme koe kuuluvamme mihinkään tai se mihin kuu-
lumme on siinä määrin laaja, että psyykkinen hyvinvointi edellyttää jatkuvaa oman 
olemisen tarkistamista suhteessa sen hetkiseen ympäröivään todellisuuteen. Näin 
voimme muodostaa yhden koulutuksen järjestämiseen liittyvän väitteen: moniarvoises-
sa yhteiskunnassa tietoisuus asioiden ja ilmiöiden pysyvyydestä on merkittävä osa ta-
sapainoisen elämän muodostumista. Opetuksessa on keskityttävä lapsen identiteetin ja 
tasapainoisen persoonallisuuden kehittymisen näkökulmasta, tiettyjen, kulttuurisesti 
pysyvien ja nimenomaisen yhteisön elämän ja olemassaolon kannalta merkittävien te-
kijöiden vahvistamiseen. (ks. luvut 5.1 ja 6.2 tässä tutkimuksessa.) 

30. Käsitteen ideallinen perusta löytynee William Jamesin ajattelusta, jota opettajille 
suunnattu toteamus kuvastaa:  

”Pidä toimintakykyäsi vireillä harjoittamalla tahtoasi hiukkasen joka päivä! Toisin 
sanoen: ole ehdottoman urhoollinen, kun kysymyksessä ovat pienet, vähemmän tär-
keät seikat, tee joka päivä jotain vain siksi, että se tuntuu vaikealta, jotta sinä päi-
vänä, kun todelliset vaikeudet ovat edessäsi, havaitset olevasi harjaantunut ja kyllin 
vahva kestääksesi koetuksen.” (Bruhn, 1973, 20.)  

31. Deweyn kokemus-käsitettä ei kuitenkaan saa sekoitta Kolbin kokemuksellisen oppi-
misen teoriaan, jossa korostuu kokemuksen originaalisuus, yksilöllisyys sekä riippu-
mattomuus kulttuurin kollektiivis-semanttisesta struktuurista (Miettinen 1999, 37; 
1988; Rauste-von Wright ja von Wright 1994, 142 - 143). Mielestäni tämän tiedosta-
minen on oleellinen erityisesti opetuksen suunnittelun ja opetuksen kulttuuripedagogi-
sen mallin muodostamisen näkökulmasta. Kun oppimista aletaan pitää konstruktivisti-
sesti ajateltuna tiedon konstruointiprosessina Rauste-von Wrightin ja von Wrightin 
(1994, 143) mielestä herää kysymys, miten tätä prosessia voidaan tehostaa. Eräänä 
vaihtoehtona he (emt.) pitävät oppilaan kokemusperustan hyödyntämistä ja toteavat, 
että kun oppilas tiedostaa ja pystyy esittelemään omat käsityksensä, niiden refelektoin-
ti mahdollistuu paitsi itsensä myös muiden kanssa. Rauste-von Wright ja von Wright 
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(1994, 143 - 144) pitävät reflektiivisyyttä kokemuksellisuutta merkittävämpänä itse 
opetus-oppimisprosessissa. Kokemus on siten toimintaa suuntaava suunnitelmallinen 
muuttuja.  

32. Miettinen (1999, 32) pitää kokemusta Deweyn filosofian keskeisenä käsitteenä. De-
weyn kokemuskäsitteen lähtökohtana oli antiikin filosofian näkemys ihmisen kyvystä 
muokata luontoa palvelemaan omia tarkoitusperiään. Kokemus oli yhtä kuin toiminta-
tapa (habit), organisoitunut kyky toiminnassa (emt. 33). Kokemus ei ollut Deweyn 
mielestä, modernin tieteen antiikin filosofiasta omaksumaa ja hyväksymää käsitystä 
vastaavaa, kontemplatiivista. Niiniluoto (2002, 126) toteaakin Deweyn filosofian ra-
kentuneen naturalistiselle, antidualistiselle ja dynaamiselle hegeliläisesti värittyneelle 
näkemykselle, jossa kokemus muodostaa ehyen ja kehittyvän kokonaisuuden. Tiedon 
objektin ja subjektin välille ei voida vetää tarkkaa rajaa. (emt.)  

Kokemuksella on Deweyn filosofiassa neljä merkitystä: 1) esineellinen ja vuoro-
vaikutuksellinen toiminta (ihmisten ja ympäristön kanssa), 2) kokemus on kielen ja 
merkkien välityksellä yhteisöllistä, 3) ympäristö ominaisuuksineen on inhimillisten 
toimintapyrkimysten saavuttamista varten ja 4) tietoisuus muotoutuu esineellisessä 
toiminnassa, jossa erityisesti odottamattomat käänteet asettavat yksilön tarkastamaan 
tähän yhdistettyjen käsitteiden tai semantiikan merkityksiä ja toimivuutta.298 Todelli-
suudelle muodostuu kommunikaation ja kielen avulla kulttuurisesti välittyneitä merki-
tyksiä. (Miettinen 1999, 33 - 35; Niiniluoto 1987, 51.)  

Miettinen (emt. 32 - 37) tarkentaa kokemus-käsitteen kehittymisen kolmeksi eri 
vaiheeksi. Käsitteen perusta on hegeliläisessä totaliteetin ideassa. 1800-luvun loppuun 
tultaessa käsitteen idea oli ihmisen vuorovaikutuksellisessa suhteessa ympäristöön – 
kokemus oli elämän uudistamista. Miettistä (emt. 32) lainaten voidaan todeta, että 
”tieto, oppiminen ja kokemuksen eri muodot ovat elämäntoiminnan ilmentymiä”. Ja 
“Tieto ei ole jotain erillistä ja itseään kannattavaa, vaan se sisältyy elämän 
ylläpitämiseen ja kehityksen prosessiin [Dewey 1957, 87]“ (Miettinen 1999, 33). 
Vuonna 1949 kirjoittamassaan teoksessaan Experience and Nature Dewey haluaisi 
korvata kokemuskäsitteen kulttuurisen oppimisen käsitteellä. Kokemus oli siten 
samanaikaisesti sekä kollektiivinen että psykologinen ilmiö. Kulttuuriin sisältyvät 
periytyneet toimintatavat, kieleen perustuvan merkitysmaailma sekä artefaktit oli 
sisällytettävä Deweyn mielestä kokemuskäsitteen piiriin. (Miettinen 1999, 36 - 37.) 
Dewey (1938) suhtautui lopputuotantonsa aikana Rauste-von Wrightin ja von Wrightin 
(1994, 142) mielestä kriittisesti aiempiin ideoihinsa (ks. myös Pikkarainen 2000, 110). 
Hänen (Dewey 1938) mielestään toiminnan kannalta oli olennaista, mitkä ovat toimin-
nalle asetetut tavoitteet, mitä tehdään ja miten toiminnasta muodostuu osa suunniteltua 
kokonaisuutta. Tässä korostuu Rauste-von Wrightin ja von Wrightin (1994, 142) mie-
lestä opettajan vastuu sekä oppilaan emotionaalisesti ja älyllisesti kontrolloitu toimin-
ta.  

Aktiivisella kokemuksella, ja sen laadulla ei sinänsä ole merkitystä (onko prosessi 
niin sanotun uuden oppimiskäsityksen toimintojen mukainen vai behavioristinen). 

                                                           
298 Erityisesti jälkimmäinen premissi omaa yhtymäkohtia Vygotskyn kulturaali-historialliseen teoriaan ja käsit-
teeseen toiminnan kulttuurisesta välittyneisyydestä. 
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Toiminta on joka tapauksessa behavioristinen.299 Tällä tarkoitan – hiukan polemisoiden 
– sitä, että prosessi on ulkoisesti behavioristinen. Ympäristö on aina ehdoton yksilölle 
tuottaessaan hallittuja tai hallitsemattomia ärsykkeitä (vrt. Dewey 1916, 13). Toimim-
me aina tiettyjen ulkoisten ehtojen puitteissa. Pyrimme suhteuttamaan, sopeuttamaan, 
oman intentiomme näihin puitteisiin. Tulkitsemme sitä juuri sellaisena kuin näemme 
sen, ja sellaisena kuin se on meille annettu. Vaste tuotetulle tulkinnalle on ympäristön 
mukainen. Ärsyke– reaktio-kytkentä toimii, halusimmepa sitä tai emme. Kuitenkin on 
aina olemassa yksilö omine ajatuksineen suhteessa ympäristöön so. kulttuuriin, joka 
tavalla tai toisella ohjaa yksilön toiminnan ja ajattelun viitekehystä. Tätä Deweyn 
(1916) kutusumaa ns. älyllisesti ohjautuvaa toimintaa, joka Vygotskyn mukaan alkaa 
lapsella noin 5 - 6 vuoden iässä, käsitellään Deweyn (1916) esittämänä näkemyksenä 
työn edetessä. Yksilön päänsisäisesti prosessi on siten kognitiivinen tai konstruktivis-
tinen, tai miksi tätä halutaankaan kutsua. Tätä sisäistä prosessia Vygotskyn aiemmin 
tässä tutkimuksessa esittämät näkemykset pystyvät selittämään mielestäni hyvin. Ul-
koinen behaviorismi ei kuitenkaan tarkoita mielestäni Skinnerin tai Pavlovin esittämää 
tiedon ulkoista ja kyseenalaistamatonta siirtämistä yksilöltä toiselle, vaan Deweyn 
(1916) esittämä näkemys tarkoittaa tilannetta, jossa yksilö ehdollistuu vuorovaikutuk-
sessa ympäristön kanssa tiettyyn kulttuurisesti välittyneeseen tietoon, toimintamuo-
toon, käsitykseen, ajatukseen tai suhtautumismalliin, muodostaen tietyn käyttäyty-
mismallin tavan tai tottumuksen toiminnallemme tai ajattelullemme. Aktiivisen koke-
muksen jälkeen muodostamme mieleemme olemassa olevien mentaalisten resurssien 
eli aiempien kokemusten ja käsitysten avulla uuden henkilökohtaisen käsityksen asias-
ta. Muodostuneet tavat ja tottumukset joko helpottavat toimintaa ja ajattelua tai sitten 
ne rajoittavat sitä (ks. tästä tarkemmin sivuilta 200 - 201 tässä tutkimuksessa.)  

33. Deweyn (1916) kanta kasvun (growth) ja kehityksen (development) tai kehittymättö-
myyden (immaturity) väliseen problematiikkaan kulminoituu siihen, millaiseksi halu-
amme termien kehittyminen tai kehittymättömyys merkityksen osana kasvua ymmär-
tää. 

”- - Kehitys, kun se on selitetty vertailevin termein, on lapsen erityispiiriteiden 
kunnioittamista, jossa aikuisen elämällä on näiden lapsessa olevien voimien suun-
taamisen merkitys (Dewey 1916, 59). … Nuorten toiminnan suuntaamisessa yhteisö 
määrittää sen oman tulevaisuuteensa siinä, miten se sen esittää lapsilleen. Tulevai-
suuden yhteisön olemus perustuu siten pitkälle lasten varhaisiin vaiheisiin ja toi-
minnan suuntaamiseen silloin. Kehittymättömyys (immaturity) on kasvun lähtökoh-
ta. Tätä voidaan tietenkin pitää pelkkänä truismina, sanomalla, että ihmisen ole-
mus voi kehittyä vain jossain ajassa, jolloin lapsi on kehittymätön (undeveloped). 
Mutta etuliite ”im” sanassa immaturity tarkoittaa jotain positiivista, ei pelkää puu-
tetta. - - Taipumuksemme käsittää kehittymättömyys (immaturity) pelkkänä puuttee-
na ja kasvua siten sellaisena, joka täyttää kehittyneen ja kehittymättömän välisen 
kuilun, johtaa lapsuuden käsittämiseen suhteellisena. Me kohtelemme lapsuutta yk-
sinkertaisella tavalla puutostilana, jota mittaamme aikuisuuden standardein ja ta-

                                                           
299 Puolimatka (2002, 83) toteaakin, ettei opetuksen behavioristista ulottuvuutta tulisi unohtaa konstruktivistis-
ten ajattelumallien käyttöönoton myötä, sillä behaviorismin avulla onnistumme tavoittamaan oppimisen kannal-
ta merkittäviä psykofyysisiä ulottuvuuksia. 
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voittein. Tämä kiinnittää huomion ajattelussamme siihen, mitä lapsella ei ole, kye-
täkseen tulemaan aikuiseksi. (emt, 49 - 50.) - - Lapsia ei pidetä siten yhteisön sosi-
aalisina jäseninä sanan täydessä ja ominaisessa mielessä. Heidät mielletään en-
neminkin kandidaateiksi. Lapset ovat asetettu aikuisuuden jonotuslistalle. Ajatus on 
siten siirretty vain hieman kauemmaksi siitä, jos aikuisten elämä käsitetäisiin sel-
laiseksi, joka ei omaa merkitystä sen omassa arvossaan vaan se olisi jatkuvaa val-
mistautumista johonkin muuhun ”toiseen elämään”. (emt. 63.)” 

34. 300”- - Kun käsitämme lapsuuden puutostilaksi (principle of preparation), joudutaan 
kasvatuksessa ottamaan käyttöön (recourse) satunnaiset motiivit, joiden välityksellä 
lapsi saa mielihyvään tai rasitteen (pain)301 tuntemuksia. Tulevaisuudella itsessään ei 
ole stimuloivaa ja suuntaavaa voimaa, kun se erotetaan lapsen olemuksellisuudesta eli 
nykyisyyden mahdollisuuksista. Päinvastaisessa ajattelussa on oltava jotain ulkoista 
kytkettynä tulevaisuuteen, jotta toiminnasta muodostuisi vähääkään mielekästä. Palk-
kiot, lupaukset ja vaivan (pain) uhka ovat tällöin kasvatuksessa käytettyjä keinoja. 
Terve toiminta, jota toteutetaan nykyisyyden syistä ja osana vallitsevaa kulttuurista 
elämää, on kuitenkin todellisuudessa suureksi osaksi tiedostamatonta. Motivoiva ärsy-
ke on siinä tilanteessa, jossa henkilö on mukana. Mutta kun tämä tilanne on jätetty 
huomioimatta, niin oppilaille joudutaan sanomaan, että jos he eivät seuraa säädettyä 
tavoitetta ja ohjeistusta, heitä joudutaan rankaisemaan. Mutta jos he toimivat ulkoisten 
odotusten mukaisesti, heille voidaan luvata, että jossain vaiheessa tulevaisuutta he 
saavat palkkionsa nykyisistä uhrauksista. Jokainen tietääkin sen, missä määrin rangais-
tussysteemi on ollut käytössä koulutusjärjestelmässämme (educational), kun toimin-
nassa ja tavoitteissa ei huomioida nykyisiä lapsissa itsessään olemassa olevia mahdol-
lisuuksia, vaan painotetaan. valmistautumista ulkoisesti asetettuja tulevaisuuden tar-
peita varten. Näin vallitsevassa opetusmetodissa mielen heiluri keikahtelee ääripäästä 
toiseen ja se tieto, joka on asetettu oppimisen tavoitteeksi, on sokeripäällysteinen. Op-
pilaat voidaan huiputtaa ottamaan vastaan jotain, joka ei ole suhteessa lapsen olemuk-
sellisuuteen eli essentialistiseen olemuksellisuuteen. (Dewey 1916, 64 - 65.)” 

35. Yksilön on totuttava tietyn kokemuksen aiheuttamiin seurauksiin, esimerkiksi psyyk-
kisiin mielihyvän tai -pahan tuntemuksiin. Kokemus voi olla jatkuvaa tai hetkellistä 
ärsykettä. Joka tapauksessa henkilön on sopeuduttava eli totuttava sen aiheuttamiin 
seurauksiin (toiminnan suuntautuminen tiettyjen hyvänolon tai ahdistuksen tuntemus-
ten perusteella). Näin yksilö tai yhteisö joutuu tai ryhtyy elämään tämän asian kanssa, 
ja tottuu siten kokemuksen aiheuttamaan ärsykkeeseen. Tämä puolestaan ohjaa tietty-
jen tapojen ja käytänteiden muodostamiseen, jotka perustuvat kokemukseen. Jos yksi-
lö ei totu eli kokemus aiheuttaa ahdistusta, on hänen vaikea sopeutua ympäristöön eli 
vallitsevaan elämäntilanteeseen tai muihin ihmisiin sekä yhteisölliseen elämään. Vai-
keudet saattavat ilmetä esimerkiksi erilaisina psyykkisinä häiriöinä. Nykyaikana mo-
net psyykkiset ongelmat johtunevat mielestäni juuri tästä – ihmisten vaikeudesta tottua 
ympäristöstä tuleviin ärsykkeisiin (kiireinen elämänrytmi, valtava informaatiotulva 

                                                           
300 Tämä käännös eroaa paikoitellen sanatasolla alkuperäisestä englanninkielisestä tekstistä. Jokaisen lauseen 
kohdalla on kuitenkin pyritty säilyttämään alkuperäisen tekstin idea. 
301 Mielestäni tässä yhteydessä Deweyn (1916) käyttämä englanninkielinen termi pain omaa negatiivisen sävyn, 
jolloin edellä mainittu positiivinen vaivannäkemisen merkitys muuttuu lapselle ulkoisista ja merkityksettömistä 
seikoista johtuvaksi harmiksi, rasitteeksi. 
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jne.) Miettinen (1988) on esittänyt, Kolbin kokemuksellisen oppimisen ideaa kritisoi-
den, Deweyn probleemimetodipohjaisen, viisiosaisen mallin refelektiivisen ajattelun ja 
oppimisen kehittymisestä. Mielestäni esitetty malli on sopiva koulun yksittäisten teh-
tävien ja toimintojen perustalle, mutta tässä on myös huomioitava Deweyn (1916), 
huomautus etteivät kaikki kulttuuriset toimintomme ole reflektoitavissa tai ettemme 
edes ymmärrä kyseenalaistaa niitä, vaikka ne ovat toimiva osa älyllistä käyttäytymis-
tämme. Tämä on vain yksi osa kokemuksellista kokonaisuutta. Tarkoituksena on täl-
löin yleensä uuden toimintatavan tai asian oppiminen. Asiasta muodostuu siten hiljal-
leen tekijälleen niin sanottu mentaalinen partneri, osa hänen kulttuurisuuttaan, toisin 
sanottuna sosiologian termillä ilmaistuna: hän sosiaalistuu ympäristöönsä. Ajatus on 
sama, kuin esimerkiksi Edgar H. Scheinin (1987, 24 - 38) aiemmin tässä tutkimukses-
sa luvussa 5.1.1 esittämä näkemys kulttuurin kokemisen kolmesta eri tasosta. Tässä 
kolmas eli syvin - perusoletusten taso vastaa tätä tapojen tasoa. Uskomme kyseenalais-
tamatta asioiden olevan juuri sellaisia kuin ne meille siinä kulttuurisessa kontekstissa 
ovat. Tämä luo ihmismielelle ja elämälle psyykkisen tasapainoisuuden tunteen. Samal-
la on kuitenkin huomioitava oppimistoiminnan motivationaalinen ulottuvuus (ks. De-
wey 1914 ). 

36. Tässä, aivan kuten Dewey (1916, 1 - 2) alussa kuvaa naturalistista kasvunkäsitystään, 
jokainen kulttuurin osa kasvaa omalla korvaamattomalla ainutlaatuisuudellaan, muo-
dostaen siten osan ainutlaatuista kulttuurista kokonaisuutta. Myös luonnossa ilmenee 
tämä sama absoluuttisuus. Jokainen luonnon osa, kasvi, kasvaa ja kehittyy omassa tar-
koituksessaan, omissa rajoissaan. Tämä moninaisuus muodostaa ainutlaatuisen koko-
naisuuden, missä kukaan tai mikään ei pysty korvamaan toisen olemassa oloa. (vrt. 
Dewey 1988, 170 - 171.) Tämä käsitys erottaa radikaalisti kehitystä painottavat näke-
mykset todellisista kasvatuksellisista näkemyksistä.  

37. Dewey (1916, 4) toteaa, että yhteisön toimintojen monimuotoistuessa (mikä tarkoittaa 
myös kokemusperustan monimuotoistumista) erikoistumisen tarve ja työntekijöiden 
tarve eri aloille kasvaa. Sosiaalisen kokemusperustan siirtäminen vaatii tällöin syste-
maattista työtä ja koulutusta jatkuakseen (ks. luku 9.4.4). Ohjaamalla lasten toimintoja 
yhteiskunta ohjaa samalla omaa kehitystään (emt. 49). Yhtenä keskeisenä välineenä 
tämän prosessin toteuttamiseksi Dewey (1916) piti kommunikaatiota (ks. luku 9.4.3). 

38. Kokemuksen yksilöllisyyden, välittömyyden ja ainutlaatuisuuden korostaminen sulkee 
yksilön ympäristön ja sen toimintojen sekä ajattelumallien muodostumisen kollektii-
vishistoriallisen merkityksen ulkopuolelle. Hakuri (2002) tuo erinomaisella tavalla 
esille ympäristön tarjoamien ”ärsykkeiden” ja yksilön kokemusperustan kehittymisen 
välisen vuorovaikutuksen. Menneet kokemukset ympäristön ja muiden välisessä vuo-
rovaikutuksessa ohjaavat nykyisiä käsityksiämme ja toimintojamme. Kokemuksen pe-
rusta on niissä paikallisissa juurissa, joissa lapsuutemme vietimme. Tänä päivänä jä-
sentyneen kokemusmaailman perusta, paikallisuus, on häviämässä taloudellisen ja po-
liittisen keskittymisen sekä infrastruktuurin kehittymisen myötä. keskittyminen ja au-
tomatisointi yhdenmukaistavat maailmankuvaamme ja arvomaailmaamme. Paikallis-
kulttuuri on pian pelkkää näennäistä, keinotekoisesti ylläpidettyä alakulttuurien toi-
mintaa. Hakurin (emt.) mielestä liikumme vielä toistaiseksi lokaalissa, liukuen kuiten-
kin koko ajan kohti globaalia. Ratkaisevina ajatteluamme, toimintojamme ja ympäris-
tökuvaamme ohjaavina tekijöinä Hakuri esittää arkkitehtuurin, liikkumisen (infra-
struktuuri) sekä metsien eli luonnon arvostamisen. Ihminen toimii ympäristössä, joka 
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ohjaa – ja jonka historiallisuus ohjaa – käsitystemme muotoutumista. (emt.) Juuri tässä 
tulee esille edellä esittämäni kokemuksen erittely sen aktiiviseen ja passiiviseen ole-
mukseen. Nykyisen ympäristön kautta muodostuvassa aktiivisessa kokemusmaalimas-
sa määrittyvät tulevaisuuden ihmisten tavat ja tottumukset, ajattelu ja toiminta, se kult-
tuuri, jota emme enää kyseenalaista. (vrt. luku 5.1.3 tässä tutkimuksessa.) 

39. Mielestäni ympäristön aiheuttamat reaktiot ovat yksilön hallitsemia tai hallitsematto-
mia, riippuen pitkälle hänen älyllisestä kapasiteetistaan, tarpeistaan tai mielihaluistaan 
- intentiostaan. Joka tapauksessa ympäristön laatuun vaikuttavilla ihmisillä on toimis-
saan vastuu, jota harvoin ajatellaan ihmisen henkisen kasvun näkökulmasta. On poh-
dittava, miten tuottamamme ympäristö artefakteineen on vaikuttamassa toimintaamme 
sekä sitä kautta ajattelumme ja arvomaailmamme kehittymiselle. (vrt. Perttula 1999, 
30 - 32.) 

40. Tätä argumenttia (Dewey 1916, 55) pohdittaessa, on muistettava pragmatistien suh-
teellinen tiedonkäsitys. Totuus ja totuuden olemassaolo ei ole absoluuttista vaan muut-
tuvaa, siinä hetkessä yksilölle totta. Mielestäni näin ollen emme saa Deweyn (emt) ar-
gumenttiin vedoten hylätä sopeutumisen käsitystä osana yksilön kasvua. Sopeutumi-
nen ei ole ulkoapäin kontrolloitua pakottamista johonkin ajatusmalliin tai totuuteen 
vaan yksilön oman itsensä, oman essentiansa sovittamista osaksi vallitsevaa todelli-
suutta, mikä edellyttää kasvattajan tekemää tilaa tässä suunnassa kasvavalle. 

41. ”Vaadittuja uskomuksia ei voida iskeä sisään. Tarvittavia asenteita ei voida valaa 
näkyviin. Mutta on olemassa erityinen välityskeino, jossa yksilön elämä johtaa hänet 
näkemään ja tuntemaan toisen aseman sosiaalisesti houkuttelevampana. Tämä auttaa 
häntä havaitsemaan tietyn sosiaalisen hengen, niin että hän voi toimia menestykselli-
sesti toisten kanssa. Se vahvistaa joitain uskomuksia ja heikentää toisia, esimerkiksi 
sen, miten voidaan saada toisten hyväksyntä. Niinpä tämä kulttuuriympäristössä elä-
misen prosessuaalisuus vähitellen tuottaa hänessä tiettyjä käyttäytymisen systeemejä, 
tiettyjä toiminnan ja ajattelun (käsityksen) malleja.” (Dewey 1916, 13.) 

42. Dewey (1916) toteaa ympäristön ja yksilön välisestä suhteesta: 

”Eloton olento on, tietenkin, jatkuva sen omassa ympäristössään mutta ympäröivät 
olosuhteet eivät muodosta sen ympäristöä kuin metaforisesti, koska epäorgaaninen 
olento ei ymmärrä tämän vaikutusta ja pyri tietoisesti ohjaamaan sen olemusta. 
Toisaalta jotkin asiat, jotka ovat kaukaisia ajassa ja tilassa elävistä lajeista, erityi-
sesti ihmislajeista, saattavat muotoilla ympäristöään jopa aidommin kuin jotkin 
häntä lähellä olevat esineet.” (Dewey 1916, 13.)” ”- - on oleellista, että sopeutu-
minen (adjustment) käsitetään sen aktiivisessa kontrolloinnin mielessä, välineeksi 
saavuttaa haluttu lopputulos. Jos käsitämme toimintatavan ainoastaan yksinkertai-
sesti muuttuneeksi työksi organismissa, huomioimatta faktan, että muutos perustuu 
kykyyn vaikuttaa myöhempiin ympäristön muutoksiin, niin meidät johdetaan ym-
märtämään ’sopeutuminen’ ympäristön joustavuudeksi, kuten vaha, joka myötäilee 
sinetissä siihen koskettaessa. Ympäristö mielletään tällöin muuttumattomaksi, edel-
lyttäen sen muuttumattomuus päämääräksi ja standardiksi, joka ottaa paikkansa 
organismissa. Sopeutuminen on juuri meidän itsemme sovittamista tähän ulkoisten 
olosuhteiden muuttumattomuuteen. - - Emme ole koskaan kiinnostuneita muutta-
maan koko ympäristöä. On olemassa paljon asioita, jotka otamme huomioon ja hy-
väksymme ne sellaisenaan. Tätä taustaa vasten toimintamme fokusoituu tiettyihin 
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pisteisiin, pyrkimyksenämme saada aikaan muutos. Habituaatio on siten sopeutu-
mistamme ympäristöön, jota emme ole sillä kertaa halukkaita muovaamaan, ja joka 
järjestää aktiivisten tapojemme valtasuhteet.” (Dewey 1916, 55 - 56.) 

43. Tämä tosin synnyttää lukijan mieleen kritiikin siemenen siitä, mikä on yleisesti hy-
väksyttyä, sillä onhan edellisen pääluvun ajan kritisoitu tätä problematiikkaa nykyises-
sä yhteiskunnassamme ja koulujärjestelmässämme. On kuitenkin syytä muistaa jälleen 
aiemmin esitettyä ja Deweyn käsitystä yksilöllisyyden hyväksymisestä ja tasa-
arvoisuuden ideasta suhteessa sosiaaliseen. Näin Dewey ei mielestäni yllytä ihmisiä 
luokitteluun hyvän ja pahan, hyväksytyn ja ei-hyväksytyn käytöksen välillä eli suvait-
semattomuuteen yksilön olemusta kohtaan, jota tänä päivänä yhä enenevissä määrin 
ilmenee yhteiskunnassamme. Yksilön luontainen olemus ja taipumukset ovat eri asia 
suhteessa yhteisölliseen arvomaailmaan, siihen, joka ylläpitää sen jatkumista ja kehit-
tymistä. Moralismista huolimatta Deweyn (1916) ”moralisointia” voitaisiin mielestäni 
kutsua paremminkin arvoperusteiseksi lojaalisuudeksi. 

44. Dewey (1916) toteaa koulun merkityksestä seuraavasti: 

”Koulu on - todellakin - yksi keskeisistä periyttämisen (transmission) menetelmistä, 
joka muotoilee yhteisöllisesti kehittymättömän yksilön luonnetta. Koulu on kuiten-
kin ainoastaan väline ja on helposti verrattavissa muihin laitoksiin (agencies), suh-
teellisen pinnallisessa mielessä. Mutta jos olemme käsittäneet koulutuksen välttä-
mättömyyden enemmänkin perustavaa laatua olevana sekä jatkuvana opetuksen ta-
pana, voimme sijoittaa varmasti skolastiset menetelmät oikeisiin konteksteihinsa.” 
(Dewey 1916, 4 - 5.) 

45. Dewey (1916) tarkentaa tätä prosessia seuraavalla esimerkillä: 

”…Toisissa tapauksissa hän todella jakaa tai osallistuu yhteiseen toimintaan. Täs-
sä tapauksessa hänen alkuperäinen virike on määrittynyt. Hän ei ainoastaan toimi 
hyväksytyllä tavalla suhteessa sosiaaliseen ympäristöönsä vaan samat ideat ja 
emootiot, jotka ovat myös toisten toiminnan perustana, innostavat häntä toimi-
maan. Esimerkkinä voidaan pitää heimoa, joka on sotaisa. Menestys ja pyrkimys, 
joiden vuoksi heimo taistelee ja varustautuu, ovat yhdistyneet taisteluun ja voittoon. 
Tämän pyrkimyksen ulkoinen olemus vaikuttaa myös lasten ajatusmaailmaan, mikä 
ilmenee aluksi heidän peleissään ja leikeissään, ja lopulta todellisuudessa, kun he 
ovat tähän riittävän vahvoja. Kun heimon nuori mies taistelee, hän saa tunnustusta 
toisten silmissä. Kun hän kieltäytyy taistelemasta, hän on epäsuosittu ja torjuttu. Ei 
ole yllättävää, että yksilön alkuperäiset sotaisat taipumukset sekä emootiot ovat vo-
imistuneet toisten odotusten myötä, ja että hänen ajatuksensa (jo lapsuudessa M. 
S.) kääntyvät asioihin, jotka liittyvä taisteluun ja sotaan. Vain näin hänestä voi tulla 
täydellisesti tunnustettu ryhmänsä jäsen. Niinpä hänen mentaaliset tapansa ovat 
assimiloituneet asteittain hänen ryhmänsä kaltaisiksi. Muotoillaksemme lain tämä 
esimerkin pohjalta, voisimme käsittää, että sosiaalinen väline ei perustu tiettyihin 
haluihin suoraan, eikä ainoastaan aiheuta pelkkiä ’vaistonvaraisia’ toimintoja, ku-
ten silmäniskua tai väistämistä. Ensimmäinen tehtävä kasvattajalle on tässä muo-
dostaa olosuhteet, jotka stimuloivat tiettyjä konkreettisia toimintatapoja. Toinen, 
täydentävä askel, mikä tekee yksilöistä yhteisen kokemuksen jakajia suhteessa yh-
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teiseen toimintaan, tapahtuu siten, että yksilö on saatava tuntemaan onnistuminen 
tai epäonnistumisen sellaisena kuin sen tuleekin tuntua suhteessa ryhmän emooti-
oihin. (emt. 16 - 17.)” 

46. ”… ei ainoastaan sosiaalinen elämä vaadi opettamista ja oppimista jatkuakseen vaan 
elämänprosessi yhdessä kasvattaa. Se laajentuu ja selkeytyy kokemuksesta. Se stimu-
loi ja rikastaa mielikuvitusta. Se luo vastuun ilmaisun ja ajattelun tarkkuudelle sekä 
elävyydelle. Jos ihminen eläisi todellakin yksin (yksin niin mentaalisesti kuin fyysises-
ti), hänellä olisi vähän tai ei lainkaan tilaisuutta reflektoida nykyisyyttään ja mahdol-
lista tulevaisuuttaan menneistä kokemuksista käsin. Saavutusten epäsuhtaisuus kypsy-
neen ja kypsymättömän (lapsen ja aikuisen) välillä ei ainoastaan vaadi opettamaan 
nuorta vaan tämän opetuksen välttämättömyys antaa valtavan stimuluksen muutta-
maan kokemuksen tähän järjestykseen ja muotoon, joka saa sen helpoiten kommuni-
koitavaksi ja siten parhaiten käytettäväksi.” (Dewey 1916, 7)  

47. Oman ajattelun kehittymisen eli älyllisesti ohjautuvan toiminnan prosessista Dewey 
(1916) toteaa seuraavasti: 

”…Olemme usein valmiita ottamaan toisen ihmisen kontrolloimisen ensisijaiseksi 
voimaksi suoran vaikuttamisen. Unohdamme kuitenkin tässä sen, että voimme toki 
ohjata hevosen veteen, mutta emme voi pakottaa sitä juomaan. Voimme saada lap-
sen hiljaiseksi tukkimalla tämän suun esimerkiksi nolaamalla hänet mutta emme 
voi saada häntä siten katumaan. Kaikissa tällaisissa tapauksissa, joiden tarkoitus 
on vaikuttaa välittömästi toisen ihmisen toimintaan, tarvitsemme kykyä erottaa toi-
sistaan fyysisen ja moraalisen seuraamuksen. Henkilö voi olla sellaisessa olotilas-
sa, että voimallinen pakottaminen voi olla välttämätöntä hänen omaksi parhaak-
seen. Lapsi voidaan napata kovakouraisesti pois tulesta, ettei hän polttaisi itseään. 
Mutta luonteen laadun kehittämistä, kasvattavaa vaikutusta, ei tällöin tarvitse ta-
pahtua. - - Kun sekoitamme fyysisyyden kasvattavan lopputulokseen, hävitämme 
aina mahdollisuuden henkilön omien sisäisten kykyjen käyttöönottamiselle toivotun 
lopputuloksen saavuttamiseksi ja siten hänen luontaisten ja pysyvien kykyjen kehit-
tämisen ja suuntaamisen oikeaan. - - Ei ole olemassa tosiasiassa mahdollisuutta 
toisen ihmisen suoraan vaikuttamiseen toiseen, vaikka meillä olisi fyysisen ympä-
ristö välittäjänä. Hymy, otsan kurtistus, moite, varoittava tai kannustava sana sisäl-
tävät fyysistä vaihtoa. Muutoin, toisen ihmisen asenne ei pystyisi saavuttamaan 
mahdollisuutta muuttaa toisen asennetta. Suhteellisesti ajatellen, tällaisia vaikut-
tamisen malleja voidaan pitää persoonallisina. Fyysisen mahdollisuus on pelkistet-
ty siten pelkäksi keinoksi persoonalliseen kontaktiin. Vastakohtana tällaiselle suo-
ralle vastavuoroiselle vaikuttamiselle voidaan pitää yhdistymistä yhteisissä tavoit-
teissa, sisällyttämällä esineiden (things) käyttö tiettynä tarkoituksena ja toimenpi-
teinä lopputuloksen saavuttamiselle. Esimerkiksi jos äiti ei koskaan käskisi tytär-
tään auttamaan tai koskaan kieltäsi häntä auttamasta siivouksessa, lapsi on silti al-
tistettu toiminnoissaan, sillä hän elää ja on mukana vanhempien seurassa kodin 
toiminnoissa. Imitaatio, jäljittely, tarve työskennellä yhdessä toteuttaa kontrollin. 
(Dewey 1916, 33 - 34.)” 

48. Tätä yhteisen sävelen löytymisen problematiikkaa esimerkiksi Littele (2000) käsitte-
lee artikkelissaan. Esimerkiksi vuoden 1994 peruskoulun opetussuunnitelman perus-
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teissa (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994, 10; ks. myös uudet perusteet 
Opetushallitus 2004; 2001; 2000) korostetaan yhtäältä yksilön ja yksilöllisyyden mer-
kitystä kuin sosiaalisen toiminnan merkitystä oppimisessa määrittelemättä kuitenkaan 
tarkemmin tämän olemusta, jolloin tästä muodostuu helposti vääränlainen kuva: toi-
minnan sosiaalisuus yksilöllisten tarkoitusperien toteuttamiseksi. Dewey tuo Littelen 
(emt.) esittämään ajatukseen lisänä sisällöllisen rakenteen merkityksen, joka muodos-
tuu kulttuurista ja kulttuurisesta elintodellisuudesta. 

49. Sosiaalista toimintaa ei siten tule ymmärtää jatkuvaksi yhteistoiminnallisuudeksi ja 
välittömäksi vuorovaikutukseksi toisten kanssa. On huomioitava erilaiset ihmis- ja op-
pijatyypit (ks. Atjonen 1992, 67 - 73 ja 77 - 78; Entwistle 1988). Kaikki oppilaat eivät 
luonnostaan ole halukkaita tai valmiita jakamaan toimintaa ja ajattelua. Näin sosiaali-
sessa toiminnassa yhteinen tavoite muodostuu toimintaa merkittävämmäksi. Jokainen 
oppilas saa mahdollisuuden tuoda oman ainutlaatuisuutensa osaksi luokan monimuo-
toisuutta täydentämään yhteisen, kulttuurista johdetun kasvatustavoitteen saavuttamis-
ta. 

50. Aebli (1991, 36 - 37) toteaa puhutun tai kirjoitetun kielen abstraktisuuden ongelmasta, 
että jos puhuttu kieli on elävää, elävän ihmisen puhumaa ja perustuu kertojan eläviin 
mielikuviin sekä omakohtaisiin ja rikkaisiin kokemuksiin, voidaan kerronnalla vaikut-
taa kuulijoiden kognitiivisen ja emotionaalisen mielen kehittämiseen ja auttaa lapsen 
kulttuuriin sosiaalistumisen prosessia. Kertomuksen ohella opimme myös jotain ker-
tomuksen esittäneestä ihmisestä. 

51. ”Lyhyesti, äänne h-a-t-t-u saavuttaa merkityksen tarkalleen samalla tavalla kuin esi-
ne ’hattu’ saa sen käyttämällä sitä annetulla tavalla. Ja lapselle esineiden merkitys 
muodostuu tavalla, joka niillä on aikuisten parissa, koska niitä käytetään yhteisessä, 
molemminpuolisessa kokemuksessa. Takuu yhteisten tapojen käytölle löytyy tosiasias-
ta, että esine ja äänne käytetään ensin yhdistävänä (joint) toimintana, ja tarkoituksena 
on asettaa toiminnallinen yhteys lapsen ja aikuisen välille. Samanlaisia ideoita tai 
merkityksiä ponnahtaa esiin, koska molemmat henkilöt ovat osallistuneet ja sitoutu-
neet osapuoliksi toiminnassa, missä se mitä jokainen tekee, on riippuvainen toisesta ja 
vaikuttaa siihen mitä toinen tekee. - - Varmuus yhteisten tapojen käytölle löytyy, kun 
esinettä ja siihen liittyvää sanaa käytetään ensin yhdistävänä toimintana, jonka tarkoi-
tuksena on perustaa toiminnallinen yhteys lapsen ja aikuisen välille.” (Dewey 1916, 
18.) 

52. Kuten todettiin, kommunikaatiossa on kulttuurinen perimämme. Esimerkiksi sanojen 
etymologinen tarkastelu tuo esille hyvin sen, että yhteisön toiminta (tietyssä ajassa ja 
kulttuurisessa kehitysvaiheessa) ja sen mukainen ajattelu heijastuvat kielessä ja sano-
jen merkityksessä (vrt. Brown & Collins & Duguid 2003). Mielestäni tämä ohjaa ope-
tusta kohti kulttuuria. Opetussuunnitelman laadinnassa on oltava tietoinen paikallisen 
alueen kulttuurihistoriallisista prosesseista ja etenkin siitä, miten nämä – artefaktisen 
eli materiaalisen kulttuurin piirteet ohjaavat tämän päivän ihmisten ajattelua ja toimin-
toja. Tämä tiedostamalla ja muodostamalla näiden kulttuurisesti merkittävien piirtei-
den olemus lapselle koettavaksi voidaan opetuksessa päästä vaaditulle kulttuuriselle 
tasolle. Tiedostamme tekojemme historiallisen olemuksen ja nykyisen merkityksen tu-
levaisuuden teoille ja tapahtumille. Samalla opetuksessa lähestytään sen kasvattavaa 
olemusta pelkkien ”yleissivistävien” tietojen ja taitojen välittämisen sijaan. 
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53. Kirjoitetun kielen ja tässä erityisesti lapselle ulkoisten tietojen problematiikasta muo-
dostaa helposti ristiriidan toiminnallisen ja kokemuksellisen oppimisen välille. Voi-
daan todeta, ettei ”kaikkia maailman asioita tarvitse oppia tekemällä ne itse alusta pi-
täen” (Atjonen 1992, 74 - 75). Onkin totta, että on olemassa asioita, joita emme voi 
kokea, ja joiden olemassa oloon on vain luotettava (emt.), mutta tässä oleellista mie-
lestäni on, minkä ikäisestä lapsesta puhumme ja minkä merkityksen tiedolle suhteessa 
sosiaaliseen annamme. Dewey (1916, 45) toteaa, että todellinen sivilisaation resurssi 
ei ole usein kirjalliseen muotoon tallennetussa ja valikoidussa muodossa (emt. 22 - 23) 
ja materialistisissa saavutuksissa, vaan todellisessa jaetussa, assosioituneessa elämäs-
sä. Hän (emt. 45) käyttää tässä esimerkkinä antiikin Kreikkaa, joka huomattavasti hei-
kommilla materialistisilla resursseilla, suhteessa nykypäivään, sai arvokasta, aatteellis-
ta, älykästä sekä taidokasta kulttuuria. Tämä perustui Deweyn mukaan sosiaalisten re-
surssien taidokkaaseen hyödyntämiseen. 

54. Hakkarainen & Bredikyte (2002) esittävät loogisen kertomuksen yhdeksi opetussuun-
nitelmalliseksi mahdollisuudeksi opiskeltavien ilmiöiden muistamisen edistämiseksi. 
Idea perustuu oppimispsykologiselle ajatukselle oppimisen olemuksesta, opetussuun-
nitelman kehitykselliselle mahdollisuudelle tai ihmisen ymmärtämisen dialogiselle 
luonteelle (emt. 179). He toteavatkin: 

 ”The whole movement of problem based learning is based on the logic of a story. 
This logic better suits the character of learning and action then the linear explana-
tion of facts. - - Good stories always have a multi-layered structure which makes 
them fascinating. The same feature should be included in the structure of the cur-
riculum. (Hakkarainen & Bredikyte 2002, 179.)” 

55. ”Jatkuva reagoiminen toistuville ärsykkeille voi korjata toimintatapoja halutulla ta-
valla. Kaikilla ihmisillä on erilaisia tapoja (habit), joiden välittymisestä emme ole tie-
toisia, koska ne ovat muotoutuneet ilman tietoisuutta niiden perustasta. Kuvittelemme 
hallitsevamme niitä, vaikka todellisuudessa olemme niiden vankeja. Ne liikuttavat mei-
tä; ne kontrolloivat meitä. Ellemme tule tietoisiksi siitä, mitä ne saavat aikaan ja me-
netämme kyvyn arvioida lopputulosta, ja emme kontrolloi niitä. Lapsi voidaan saada 
kumartamaan käyttämällä niskalihaksiaan joka kerta, kun hän tapaa jonkun tietyn 
henkilön. Näin kumartamisesta tulee hiljalleen automaattinen liike. Se ei kuitenkaan 
voi olla kohteliaisuutta osoittava teko, ennen kuin hän tekee sen jonkin lopputuloksen 
näkökulmasta – varustettuna jollain merkityksellä. Kasvua tai toiminnan kouluttavaa 
vaikutusta ei voida osoittaa tapahtuneen ennen tämän tietoisuuden heräämistä. Toisin 
sanoen omatakseen asian tai esineen idean siitä ei tarvitse välttämättä saada aisti-
muksia. On mahdollista reagoida asiaan sen edellyttämän toimintaskeeman mukaises-
ti. Tämä on toiminnan vaikutusten ennalta näkemistä esineen tai asian asettamien suh-
teiden perusteella.” (Dewey 1916, 35 - 36.) 

56. Yhteiskunnan moniulotteisuuden problematiikka on kulttuuripedagogisen opetuksen 
peruslähtökohtia. Tämä moniulotteisuus tarkoittaa myös moniarvoisuutta ja pahim-
massa tapauksessa jopa arvorelativistisuutta, tilannetta, jossa lapsi ei enää kykene ar-
vioimaan hänelle itselleen tai toisille johtuvaa hyvää, oikeaa tai väärää. Lapsi elää 
hektisessä jatkuvan muutoksen ja jäsentymättömyyden maailmassa. Kun tämä muutos 
ja jäsentymättömyys yhdistetään jo esitettyyn oletukseen ihmismielen luontaisesta li-
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neaarisuudesta, eivät psyykkiset ongelmat tai häiriökäyttäytyminen ole vaikeita ym-
märtää. Koulun on oltava siten lapselle paikka, jossa hän pystyy rauhassa keskitty-
mään oleelliseen. Lapsen on saatava toimia selkeässä ja kiireettömässä ympäristössä, 
jonka kautta hänelle mahdollistuu esimerkiksi prosessuaalisuuden kokemus eli hän saa 
kokemuksen asioiden tekemisestä alusta loppuun. Tämä ei kokemukseni mukaan 
mahdollistu monellekaan lapselle tämän päivän kiireisessä ja tietopainotteisessa kou-
luympäristössä. 

57. Yhteiskunnan kehittyminen on johtanut informaation siirtämisen symboleihin eli kir-
jatiedoksi. Koulutuksen tarpeen lisääntymisen myötä tämä on johtanut teoreettisen ja 
abstraktin tiedon korostamiseen todellisen, sosiaalisen elämän kustannuksella, jolloin 
tiedosta häviää helposti sen sosiaalinen (kulttuurinen M. S.) ulottuvuus. Näin olemme 
saavuttaneet Deweyn (1916) mielestä tavanomaisen koulutuksen käsitteen. (Dewey 
1916, 9 - 10.) Aebli (1991, 35 - 36) toteaakin sosialisaation perustuneen menneissä yh-
teisöissä, joissa kirjallinen perimätieto oli vielä puutteellinen, osallistumiseen ja ker-
rontaan. Kertomukset välittivät lapsille kulttuurisen perimätiedon ja samalla lapset 
saattoivat oppia lukemisen ja kirjoittamisen taidon sen sisällöllisen syvyyden ja moni-
puolisuuden näkökulmasta ajatellen. Kokeneet kertojat viihdyttivät nuoria ja kokemat-
tomia, ja välittivät siten uusille jäsenille taruja, menneitä ja kyseiselle yhteisölle ja sen 
olemassa ololle merkittäviä tapahtumia sekä kokemuksia ja elämyksiä osallistuvan 
toiminnan lisäksi. Kertomusten ja osallistuvan toiminnan kautta ihmiset saattoivat 
omaksua syvällistä ja merkityksellistä tietoa yhteisön elämästä ja arvomaailmasta. 
(emt.) 

58. Samanaikainen pyrkimys huippuosaajiin sekä kaiken kattavaan yleissivistykseen on 
mielestäni mahdotonta. Valtaosa koululaisista jää opetukselle asetettujen tavoitteiden 
ulkopuolelle. Voidaan kysyä, mitä on yleissivistys tai sivistys ylipäätään. Ovatko tä-
män päivän amerikkalaiseen elämäntapaan pyrkivät yksilökeskeiset ja pinnalliset ku-
luttajat sivistyneitä? Kuvastavatko lasten ja nuorten sekä aikuisten psyykkistä pahoin-
vointia ilmentävät uutiset maamme (yleis)sivistyksen tilaa? Kuinka paljon kouluis-
samme todella panostetaan lasten kulttuurisen kasvun tukemiseen? Mikä osuus tällä 
kasvatuksella on opetussuunnitelmissa ja koulun arjessa? Vai jääkö tämä sivistystehtä-
vä kiireisten kotien ja mainoskanavien harteille? Hektinen ja moniarvoinen yhteiskun-
ta ei pysty mielestäni tarjoamaan lapsen lineaariselle mielelle (vrt. Rauste-von Wright 
& von Wright 1994, 28 ks. tässä tutkimuksessa sivulla 177) riittävästi henkistä kasvua 
tukevia pysyviä rakenteita. Koululla olisi nykyisessä elämässä paljon mahdollisuuksia 
kehittää tätä problematiikka lapsen edun mukaiseksi järkevän opetussuunnitelmatyön 
kautta. Ivor Goodson (2001) kuvaa teoksessaan erinomaisesti tämänkaltaisen toimin-
nan toteuttamista kouluissa (ks. myös luku 8.3.2 tässä tutkimuksessa). Suurimmaksi 
ongelmaksi koulujärjestelmässämme muodostuu vallitseva käsitys tiedosta ja sen mer-
kityksellisyydestä lapsen elämässä. Jos koulutukselle asetetut tavoitteet ovat vain pyr-
kimystä toteuttaa elinkeinoelämän osaamiselle asettamia vaatimuksia sekä tietojen tai-
tojen monipuolisuutta yksilön näkökulmasta, jäädän koulutiedossa nyt ja tulevaisuu-
dessa sellaiselle abstratktion tasolle, joka ei koskaan tavoita lasten ja nuorten kasvun 
edellytyksiä. Muodollisessa koulujärjestelmässä piilee Deweyn (1916, 9 - 10) mukaan 
tiettyjä vaaroja juuri kokemuksen ja tiedon kulttuurisuuteen liittyen.  

59. Mielestäni kognitiivisen tai konstruktivistisen oppimiskäsityksen edustajat ovat kui-
tenkin ymmärtäneet virheellisesti oppimisen prosessuaalisuuden yksilön näkökulmaa 
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painottaen. Itse asiassa juuri keskittyminen kouluoppimisen tutkimiseen – yksittäisten 
oppilaiden saavutuksina – on edesauttanut tämän väärinymmärryksen kehittymistä. 
Näkökulman tulisi olla yhteisössä (vrt. Hakkarainen 2002) ja tässä kokonaisuudessa 
yksilön yksilöllisessä kasvussa. 

60. Kuviossa 30 on kuvattu oppimisen behavioristisen perustan ja kognitiivisen mahdolli-
suuden välistä suhdetta. Oppimisen ehdollistava ulottuvuus on nähtävä osana koke-
musta (tottumuksen ja tavan muodostumista) ja siten relevanttina osana oppivaa toi-
mintaa. 

 
Oppimisen behavioristinen perusta Oppimisen kognitiivinen mahdollisuus 

kulttuuriseen kaavaan ehdollistuminen – tapoihin ja ilmiöi-
hin tottuminen (s - r, ärsyke – reaktio)  

yritys– erehdys -menetelmä 
 

S – O – R  

lapsen ajatteluprosessien kehittyminen 
toiminnan kiinnittyminen ja kontrollointi jo omaksuttu-

jen mallien tai kokemusten perustalta – tietoisuuden 
kehittyminen 

 
Subjekti   objekti 

 

Kuvio 30. Lapsen kasvun ymmärtämisen behavioristinen ja kognitiivinen perusta 

61. Kuinka moni lapsi saa tänä päivänä nämä niin kutsutut kestävän henkisen kehityksen 
rakennuspalikat kodin kasvatuksesta? Mitä ovat kasvulle merkittävät kokemukset ja 
mistä ne tulevat lasten elämään (vrt. alla oleva sitaatti)? Toki voimme totuttaa lapset 
edellä mainittuun hektiseen elämäntilanteeseen, jossa yksilöä pitävät psyykkisesti ka-
sassa hetkittäistä mielihyvää tuottavat, vaihtelevat elämykset – ”kokemukset”. Mutta 
mitä tapahtuu, kun joudumme kohtaamaan todellisen elämän, sen vuosisataisen perin-
teen ja kokemuksen, jonka varassa ihmiset ovat toimineet ja ylläpitäneet omaa ja yh-
teisön elämää? Ihminen, joka ei totu ympäristöönsä sairastuu fyysisesti tai henkisesti, 
kuolee tai sulkeutuu muuten ulos kulttuurista, johon ei pysty sopeutumaan. Näin tot-
tumisen idea saa geneettisen darwinilaisen luonteen. 

62. Kommunikaatiota ei voinut olla Deweyn (1899, 56 - 57) mielestä vain kommunikaa-
tion vuoksi. Merkitykset koulutuksen sisällöille tulisi löytyä arkipäivän toiminnoista, 
joita materiaalisen ja nonmateriaalisen kulttuurin ilmentymät ohjaavat. Näin historial-
lamme ja nykypäivänä ilmenevillä toiminnoilla on merkittävä vaikutus lasten kasvulle. 
Siten ei ole yhdentekevää, millainen on kaupungin nykyinen rakennuskaava ja -
arkkitehtuuri, ja miten tämä arvostaa mennyttä kulttuuria, jossa piilee mennyt koke-
mus, nykyisen ja tulevaisuuden henkisen elämän energia.  

63. Suortti (1981, 26) katsoo vain historiallisen materialismin hyväksyvän arvoproblema-
tiikan osaksi yhteiskuntatieteellistä ajattelua. Kyse on Humen giljotiinin mukaisen 
”olemisen” ja ”pitämisen”, sielullisen ja ruumiillisen ulottuvuuden merkityksestä yksi-
lön arvomaailman muodostumisessa. Pitäytyessämme positivistisessa ajattelussa, kat-
somme yksilön toimintoja ohjaavien eettisten arvojen olevan vain henkilökohtaisia 
tuntemuksia, joilla ei ole objektiivista, yleistä sisältöä. Näkemys johtaa Suorttin (emt. 
25) mukaan täydelliseen relativismiin. Edellä esitettyihin pohdintoihin viitaten relati-
vismi on Deweyn ajattelussa mahdoton koulutuksellinen perusta.  

64. Deweyn kanta kasvatuksen olemukseen on selkeä: 
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”Ei tietenkään ole kysymys siitä, pitäisikö opetuksen (education) valmistaa tulevai-
suuteen. Jos koulutus on kasvua (growth), sen täytyy realistisesti suhteutua nykyi-
siin mahdollisuuksiin, ja tehdä siten yksilöistä varustettuja selviytymään tulevai-
suuden vaatimuksista. Kasvu on portaatonta johtamista tulevaisuutta kohti. Jos 
ympäristö, koulussa ja sen ulkopuolella, tarjoaa olosuhteet, jotka hyödyntävät riit-
tävän tarkoituksenmukaisesti kypsymättömien nykyisiä kapasiteetteja, tulevaisuus, 
joka kasvaa nykyisyydestä, on turvattu. - - Koska valmistautumisen tarve jatkuvasti 
kehittyvää elämää varten on suuri, on välttämätöntä, että kaikki energia pitäisi 
suunnata valmistamaan olemassa olevat kokemukset niin rikkaiksi ja merkittäviksi 
kuin mahdollista. Kun nykyisyys yhdistyy huomaamattomasti tulevaisuuteen, on tu-
levaisuus huomioitu kasvatuksessa.” (Dewey 1916, 65.) 

65. Deweyn näkemys kehitysajattelun ongelmallisuudesta ei tue mielestäni nykyisiä so-
siokulttuurisia oppimiskäsityksiä: 

66. ”On olemassa käsitys, jossa koulutuksen tehtävä perustuu kehityksen idealle (idea of 
development).Näkemyksen perustalta johdetut toiminnot eivät kuitenkaan tue riittävän 
laaja-alaisesti lapsen kasvua. Kehitys on käsitetty, ei vain jatkuvaksi kasvuksi vaan 
myös latenttien voimien aukaisijaksi kohti tavoiteltavaa maalia. Tavoite on täydellis-
tymisen käsitys. Elämä millä tahansa tiedollisten ja taidollisten saavutusten tasolla 
tässä tavoitteessa tukee ainoastaan tämän tavoitteen toteutumista. Loogisesti ajatellen 
tämä doktriini on vain muunnos valmistamisen teoriasta302. Käytännössä tämän suun-
tauksen kannattajat näkevät työssään paljon praktisia velvollisuuksia siitä, mitä var-
ten oppilas on valmistumassa, kun taas kehityksellinen oppi puhuu ideaalista ja henki-
sistä perusperiaatteiden laaduista, joita varten ollaan kehittymässä ja joita pyritään 
aukaisemaan (unfolding).” (Dewey 1916, 65 - 66.) 

9.5 Deweyn reformipedagogisen näkemyksen kritisointia ja näkemyksen suhde kon-
struktivistiseen oppimiskäsitykseen 

67. Broady (1989, 65 - 68) toteaa, että progressiivisen pedagogiikan idea oli sisäisesti 
hajanainen jo 1900-luvun alun Yhdysvalloissa. Toisaalta suuntaus oli vastaus yhteis-
kunnan heikoimpien yksilöiden auttamiseksi sosiaalialalla ja samalla ihmisistä, erityi-
sesti siirtolaisista, haluttiin kouluttaa työkasvatuksen avulla amerikkalaisen ideologian 
mukaisia työteliäitä ”oman onnensa seppiä”. Näin ollen jo 1940-luvulle tultaessa prog-
ressiivisen pedagogiikan perusideologiaa pidettiin sinisilmäisenä ja vasemmistolaisena 
politiikkana. Tähän vaikutti kahden ideologisen näkemyksen välinen ristiriita mutta 
myös se, ettei erityisesti vanhempia kyetty saamaan mukaan uudistuksen airueisiin 
vaan aloite jäi pedagogien harteille. (emt.) 

68. Toisaalta voidaan myös ajatella radikaalien koulu-uudistusten olevan tiedonkäsityk-
seltään kulttuurisesti poikkeavia, vallitsevaa ajattelutapaa vastaan, ettei edullista ilma-
piiriä toimintojen olemassaolon tukemiseksi pääse muodostumaan. Tieteellisyys ja 
hyöty ajetaan kulttuurin ja jatkuvuuden edelle, joita Miettisen edellä kritisoimat pro-
sessit (ruoanlaitto, käsityöt) mielestäni edustavat. Rauste-von Wright ja von Wright 
(1994, 148 ja 185) pitävät 1900-luvun alun yhdysvaltalaista koulutuspolitiikkaa para-

                                                           
302 Dewey (1916) puhui aiemmin tästä valmistamisen teoriasta (principle of preparation) nootissa 34. 
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doksaalisena ja kohtalokkaana Deweyn ideoiden toteutumisen kannalta. Samalla kun 
curriculum-tyyppinen ajattelu hyväksyttiin suunnittelun perustaksi, niin sisällöt valit-
tiin empiristis-behavioristisen psykologian piiristä. (emt.) Mielestäni juuri tämän para-
doksin kannalta suhteessa kielikylpyyn on oleellista suorittaa analyysi ruotsin kielen 
kielikylpyä toteuttavien koulujen kohdalla. Voidaan kysyä, vastaako koulujen tiedon-
käsitys kielikylpyopetuksen toteuttamisen lapsikeskeisyyden ideaa, vai olemmeko 
opetuksellisesti ratkaisemattoman yhtälön äärellä. Tätä kysymystä on arvioitu tar-
kemmin luvussa seitsemän tässä tutkimuksessa. 

69. Rauste-von Wrightin ja von Wrightin (1994, 121 - 133) ajatusten pohjalta (heidän 
edustamansa funktionaalisperusteisen ks. von Wright 2002/1996) konstruktivismin pe-
rusteeseiksi voidaan määrittää seuraavat seikat (vrt. Atjonen 1993, 238; Savolainen 
1998, 23 - 28):  

4. Aiemmin opittu on perustana uuden tiedon omaksumiselle (skeemat, kokemus). 
5. Oppiminen perustuu oppijan omaan toimintaan (itseohjautuvuus, autonomisuus, 

reflektointi). 
6. mielekäs tiedon konstruointi edellyttää ymmärtämisen painottamista (transfer, 

tiedon suhteellisuus, kokemukset, skeemat) 
7. Sama asia voidaan ymmärtää ja tulkita monella eri tavalla (tiedon käsitys, skee-

mat, kokemus). 
8. Oppiminen tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (käsitteet, merkitys, ym-

märtäminen). 
9. Oppiminen on (on oltava) tavoitteellista (metakognitiiviset taidot, reflektointi). 
10. Oppimisen evaluoinnin tarkastelun on oltava monipuolista (itserefelektiiviset 

taidot). 
11. Opetussuunnitelman on oltava joustava ja erilaisia työ- ja oppimistapoja koros-

tava (tiedonkäsitys ja -suhteellisuus, kokemus). 

70. Pohdittaessa, milloin toiminta on ”konstruktivistista”, Haapasalo (1994, 101 - 102) 
esittää vastaukseksi opettajan tekemän arvioinnin oppilaan suorituksen laadusta. Tu-
loksena voi olla siten joko heikkoa tai radikaalia konstruktiota. Oppilas X on suoritta-
nut joukon tiedon konstruointeja ja saanut tuotettua lopputulokseksi mielestään elin-
voimaista, yksilölle käytännöllistä ja hyväksyttävää tietoa. Opettajan on nyt pyrittävä 
tulkitsemaan objektiivisesti tiedon elinvoimaisuus. Jos opettaja pystyy mukauttamaan 
tiedon omiin tietorakenteisiinsa, mutta tieto osoittautuu kuitenkin innovatiiviseksi tai 
opettaja ei kykene tähän lainkaan, on oppilaan konstruktioprosessi ollut radikaali. Pro-
sessi on ollut konstruktivistinen. Jos tieto on yhteneväinen opettajan käsitysten kanssa, 
todennäköisesti silloin yleisesti objektiivisena pidetyn tiedon kanssa, on kyseessä glo-
baalissa mielessä heikko konstruktio (vrt. Bruner 1963, 55 - 68 ja intuitiivisen ajatte-
lun malli). Valsineriin (2000, 29 - 30) viitaten tällaista toimintaa voidaan teoretisoida 
Baldwinin imitaatio-käsitteellä: Imitative suggestion (mukaileva) – persistent imitation 
(jäljennös), joista jälkimmäinen viittaa Haapasalon esittämään tiedon vitaalisuuteen ja 
konstruktivistiseen toimintaan. Edellinen on lapsen omien, kulttuuristen toimintamal-
lien muodostumista vuorovaikutuksellisessa toiminnassa ympäristön ja toisten kanssa. 
(emt.) Rauste-von Wright ja von Wright (1994, 88) muistuttavat kuitenkin, että opetta-
jan kyky tulkita oppilaan tietokonstruktioita on rajallinen ja vaatii opettajalta feno-
menografista otetta työhönsä (emt. 125 - 126; ks. myös Mutanen 2000, 112 - 114), mi-
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hin ei ylletä Suorttin (1990, 62) mielestä kognitiivisen psykologian skeema -
käsitteellä. Katson kuitenkin radikaalin konstruktivismin kyseenalaistavan niin paljon 
opetussuunnitelman kasvattavaa ja kulttuurin säilyttämiseen, välittämiseen ja uudista-
miseen tähtäävää merkitystä, että pidän merkittävänä painottaa tietyn suunnitelmalli-
suuden säilyttämisen merkitystä lapsen maailman- ja minäkuvan rakentajana. Mieles-
täni näin pystymme huolehtimaan lapsen tasapainoista psyykkisestä kasvusta. (vrt. 
Bruner 1996, 19.) Lisäksi näen tämän tyyppisten tekijöiden huomioinnin olevan mer-
kityksellisiä tutkimusmetodologisesti. Jäsentämällä tiedonkäsitystä suhteessa toimin-
taan pystymme paremmin arvioimaan toiminnan laadun ja lopputuloksen suhdetta ja 
tekemään sitä kautta kriittisiä pohdintoja lopputulokseen eli oppimiseen johtaneista 
toiminnoista. 

71. Dewey (1899, 55) toteaakin reflektiivisyyteen liittyen: ”Kuten joku on sanonut, iso 
osa opetuksesta on verrattavissa siihen, että jatkuvasti tarkistamme penkomalla mul-
taa, ovatko siemenet alkanet jo itää vai ei. Näin lapselle ei anneta aikaa tutkia omia 
ideoitaan ja oivalluksiaan ja antaa suhteuttaa niitä mielessään toisiin ideoihin (beco-
me absorbed so that they make their connections in his mind with number of other 
ideas).” (Dewey 1899, 55) 

72. Deweyn epistemologian keskeinen idea, ”miten tutkimusta tosiasiassa tehdään” 
(Miettinen 1999, 33) kuvastaa mielestäni konstruktivismin keskeistä ideaa (mikäli hä-
nen nimensä tähän suuntaukseen halutaan yhdistää), ei mitä lapsi oppii vaan miten 
lapsi oppii. Niiniluodon (1987, 51) sanoin ”…tutkimus (inquiry) tapahtuu aina jossain 
sosiaalisessa kontekstissa, jossa tieto ja taito, teoria ja käytäntö, kytkeytyvät toisiinsa: 
- - niiden pätevyys ilmenee niiden välineellisessä menestyksellisyydessä.” Ero (tutki-
vassa) toiminnassa ei ole esimerkiksi toimijoiden, kuten koululaisen ja tutkijan, koulu-
tuksellisessa kompetenssissa ja sitä kautta käsiteltävän tiedon kompleksisuudessa ja 
syvyydessä vaan siinä, mitä tehdään ja millaisin tuloksin (Kivinen & Ristelä 2001, 160 
- 161) ja kokemuksin (Kiviniemi 1994). Tämän problematiikan oppimispsykologista 
olemusta Dewey (1914) kuvaa artikkelissaan. 

73. Broady, (1989, 80 - 81) toteaa esimerkiksi Ruotsissa tapahtuneiden pedagogisten uu-
distusten jääneen metoditasolle, ilman että on yritetty ymmärtää uudistusten taustalla 
vaikuttaneiden poliittisten ja yhteiskunnallisten – sosiaalisten intressien – tekijöiden 
merkitystä. Näin Freire on supistunut dialogipedagogiseksi metodiksi, Makarenko on 
abstrahoitu vastuullisuuden ja kollektiivisuuden nimiin, Freinet’n ajatukset ovat muut-
tuneet luokkien kirjapainoiksi. Tähän metodipainotteisuuteen sekä opetustapahtuman 
totaliteetti luonteen hämärtymiseen liittyen Broady (emt.) toteaa: 

”Sen sijaan, että etsiskelisimme Sitä Oikeata metodia, pitäisi ottaa esimerkkejä sii-
tä kuinka nämä ja muut pioneerit303 ovat analysoineet opetustyönsä erityisiä edelly-
tyksiä sekä oppilaidensa konkreettisia elinehtoja, ja niistä lähtien kehittäneet onnis-
tuneen pedagogisen työskentelytavan.” 

                                                           
303 Broadyn (1989) teoksessa Freinet, Negt, Freire sekä Makarenko. 
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10 Ruotsin kielen kielikylpyopetuksen suunnittelu ja toteutus sen praktisesta näkö-
kulmasta 

1. Tässä yhteydessä käytetyistä artikkeleista Kaskela-Nortamon (1995), Hovin (1995) 
sekä Zamoran ja Maldonadon (1995) esitykset ovat opettajien subjektiivisia näkemyk-
siä opetusprosessista ja sisältävät Engeströmiin (1983, 182 - 186) viitaten piirteitä ra-
tionalisoidusta (suunnittelu ja tehokkuus), käsityömäisestä (opettajan ominaisuudet, 
taidot ja käyttäytyminen) ja humanisoidusta (situationalisuus ja interaktio) opetustyön 
tyyppistä opetustaidon kuvaamisessa. Vastaavasti Mårdin (1995; 1996) sekä Arnaun 
(2001) pyrkimyksenä on hallita teoreettisesti opetus-oppimis-tapahtumaa lingvistiikan 
näkökulmasta.  

10.1 Katalonialaisen kielikylpyopetuksen toteuttaminen – opetusprosessin kuvaus 

2. Katalonialaisen mallin esittelyn yhteydessä on syytä huomioida myös Laurenin (2000, 
154) näkemys mallin lapsikeskeisyyden ideasta. Hänen (emt.) mukaansa Barcelonasta 
lähtöisin olevat anarkistiset virtaukset ja niiden näkemys yksilön ainutlaatuisuudesta ja 
vapaudesta ovat vaikuttaneet paitsi moneen lapsikeskeisen pedagogiikan syntyyn 
myös katalonialaisen kielikylpyopetuksen toimintaan.  

3. Työpisteet ovat ”vain” tapa toteuttaa toiminnalle asettuja tavoitteita (Deweyn ajatte-
luun viitaten tavoitteet ovat ympäristössämme), joten voidaan ajatella, että lasten osal-
listuminen toiminnan suunnitteluun on vain näennäistä (vrt. projektiopiskelua käsitte-
levä luku 8.3.3 tässä tutkimuksessa). Toisin sanoen opetuksessa toteutuu tällöin Miet-
tisen (1993) esittämä koulun kulttuuria edistävä ja huomioiva näkökulma sekä De-
weyn (1916) esittämä käsitys lapsen ja aikuisen välisestä suhteesta, jossa painotetaan, 
ettei lapsia saa jättää kasvussaan omien mielihalujen toteuttamisen illuusioon. Kuten 
aiemmin luvussa 8.5.1 ilmeni, esimerkiksi Bruner (1963) näki lasten mahdollisuuden 
vaikuttaa toiminnan ja tapahtumien kulkuun eräänä keskeisenä motivaatiotekijänä op-
pimisessa (ks. Met 1998; Bedwell & al. 1984, 7 - 8; vrt. Dewey 1916, 41 - 43; luku 
9.4.5 tässä tutkimuksessa). Lauren (1996, 11) toteaakin kanadalaisen kielikylpykoulun 
vierailun perustuvalla näkemyksellä, että oppilaat motivoituvat ja sitoutuvat työhön, 
kun he saavat osallistua opetuksen suunnitteluun (vrt. Little 2000; Kyröläinen 1994, 
28 - 29). Tämän perusteella nostaisin vaikuttamisen–käsitteen yhdeksi opetusprosessin 
kulkua kuvaavaksi keskeiseksi teoreettiseksi käsitteeksi. 

4. Kykyjen mukainen ryhmittely on mielenkiintoinen ratkaisu, jota kuitenkin pidetään 
maassamme vanhanaikaisena. Käytännöstä luovuttiin peruskouluissamme jo 1980-
luvun puolivälissä. Kuitenkin tosiasia on, että opetussuunnitelma ei pysty vastaamaan 
oppilaiden kykyjen variaatiolle. Osoituksena tästä maassamme ovat lisääntynet henki-
lökohtaiset oppimista ja kehitystä koskevat suunnitelmat (HOJKS:it). Oppilaiden eri-
laisuuden sekä erilaisten kykyjen ja tarpeiden tunnustaminen vähentää opetuksen jär-
jestämisen byrokratiaa. En myöskään usko tällaisen eriyttämisen rajoittavan oppilai-
den tulevaisuuden opintomahdollisuuksia, toisin kuin HOJKS:ien kohdalla tapahtuu. 
Pidän tämän vuoksi Arnaun (2001) esittämää, meillä vanhanaikaiseksi miellettyä, käy-
täntöä järkevänä ja realistisena – erityisesti silloin, kun opetuksessa korostuvat tiedol-
listen tai taidollisten elementtien hallinta. Opettajalle yhdessä luokassa tapahtuva 
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eriyttäminen on kuitenkin vaativaa paitsi resurssien (luokassa toimivat henkilöt, oppi-
materiaali) myös luokaan muodostuvan hengen suhteen.  

5. Hakkarainen (2002, 67 - 69) kuvaa teoksessaan koulunsa aloittavien oppilaiden koulu-
valmiuksien ja yksilöllisten oppimisvalmiuksien huomioinnin välistä eroa. Sama tema-
tiikka tästä lähikehityksen vyöhykkeen (ks. tämä tutkimus sivu 265) soveltamisen ide-
asta selittää mielestäni myös edellä mainittua henkilökohtaisten oppimissuunnitelmien 
merkitystä ja toimivuutta. Jokaisella lapsella on henkilökohtaiset oppimistarpeensa, 
jotka eroavat ikäkaudelle tyypillisistä, lähes kaikille samanlaisina ilmenevistä val-
miuksista. Tässä törmätään kuitenkin helposti ajatukseen yksilökeskeisyyden korostu-
misesta toiminnassa. Kahden tai useamman ihmisen toimiessa samassa tilassa tai tilan-
teessa yksilökeskeisyys ja sen korostaminen on kuitenkin mahdotonta (vrt. Dewey 
1916; tämä tutkimus luvussa 9.4.3). Ongelmalliseksi nousee siten ryhmän lähikehityk-
sen vyöhykkeen havaitseminen, mikä ei ole sama kuin yksilöiden lähikehityksen kes-
kiarvo. (Hakkarainen 2002, 67 - 69.) Aiemmin esitettyä ryhmissä tapahtuvaa kolmija-
koa kielellisten taitojen mukaan voidaan pitää yhtenä ratkaisuna eriyttämiselle kieli-
kylvyssä, mutta samalla voidaan kysyä, miten kielelliset taidot korreloivat muihin 
valmiuksiin tai taitoihin (älyllisiin, emotionaalisiin ja sosiaalisiin) (ks. emt. 67). Tässä 
törmätään kuitenkin mielestäni kasvun problematiikan ymmärtämiseen. Taitojen mu-
kainen eriyttäminen on helppoa, kun tavoitteena on oppiminen, mutta miten käy, kun 
tavoitteena on lasten kasvun tukeminen. Tällöin yksilöllisyyden käsite muuttaa mieles-
täni merkitystä tavanomaisesta ”deweyläiseen” yksilöllisyyden näkemykseen (ks. De-
wey 1988, 170 - 171). 

10.3 Ruotsinkielen kielikylpyopetuksen toteuttaminen –opetuksen suunnittelun ja 
toteuttamisen kannalta keskeisten tekijöiden arviointia 

6. Muualla Euroopassa kielikylpytutkimuksessa on kiinnostusta mielekkään ja kielelli-
sesti kehittävän oppimateriaalin tuottamiseen. Materiaalin tuottamisen lähtökohtana on 
ollut yleinen epäkohta, jossa oppiaine ja siihen liittyvät tehtävät nähdään oppimisen 
kohteena. Tämän vuoksi Maggipinto (2001, 315 - 316) toteaakin Bruneriin (1971) vii-
taten, että mielekkään oppimateriaalin tulisi olla ympäröivän ja alati muuttuvan elä-
mäntodellisuuden tulkitsijana ja ajattelun selkeyttäjänä lapselle. Maggipinto (emt.) nä-
kee kuitenkin positiivisena sen, että opettajat ovat yhä vähemmän sidoksissa oppikir-
jaan opetuksen toteuttamisessa. 

7. Mielestäni Virkkusen (1990) esittämä sosiaalinen toiminta ei kuitenkaan ole sosiaalista 
ja siinä suhteessa rakentavaa toimintaa, jos esitystä verrataan Deweyn (1926, 5 - 6) 
kuvaukseen sosiaalisesta toiminnasta. Tutkimuksen kannalta olisikin mielekkäintä sel-
vittä, millaiset materiaalit ja millaiset toiminnot edesauttavat lasten käsitteen oppimis-
ta sekä kokonaisuuksien hahmottamista ja lisäksi ohjaavat oppilaita sosiaaliseen vuo-
rovaikutukseen ja edistävät itseohjautuvuuden kehittymistä. Opetussuunnitelmallisesti 
pidän edellä esitettyyn viitaten materiaalin ja tehtävien muodostamisessa oleellisena 
tehtävien ja toimintojen prosessuaalisen sekä kulttuurisen luonteen esittämistä. Toisin 
sanoen opettajille tulisi luoda tehtäväkokonaisuuksia ja malleja, jotka edesauttavat 
toiminnan elementtien yhdistymistä ja kulttuurisen kontekstuaalisuuden muodostumis-
ta (vrt. Atjonen 1993, 194), ettei toiminnasta muodostu ainoastaan mielekästä ja kielel-
lisesti aktivoivaa touhupedagogiikkaa (Atjonen 1992, 73 - 78). 
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8. Kun aikuinen ei puutu lasten väliseen toimintaan, vapauttaa tämä lapset turvautumaan 
toisiinsa ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi ja oppimaan siten toinen toisiltaan. Ohja-
us ei ole tällöin niin tietoista sekaantumista kuin opettajajohtoisemmissa toiminnoissa. 
(Hakkarainen 2002, 167 - 168.) Lahdes (1997, 172) painottaa, että tämäntyyppisiä teh-
täväkokonaisuuksia käytettäessä opettajan antama suullinen tai kirjallinen ohjeistus 
aloitettaessa ja työskentelyn eri vaiheissa sekä mahdollisuus turvautua myös vertaisten 
apuun ovat edellytyksenä toiminnan onnistumiselle. Lisäksi opettajan tehtävänä on yl-
läpitää koheesiota eli ohjata ja suunnata keskustelua, tarkastaa ja tiedustella kysymyk-
sin ymmärtämistä (emt. 160). Kuitenkin on huomioitava, että jos opettaja pitää itseään 
ainoana mahdollisena puhujana sekä mallina kielikylpykielelle, ei yksittäiselle oppi-
laalle muodostu riittävästi aikaa aktiiviseen kielenkäyttöön. Siksi opettajan on Laure-
nin (1996) mukaan muodostettava monipuolinen, aktivoiva sekä kielellisesti merkityk-
sellinen ympäristö. Tällöin opettaja itse on kielenkäyttöön vain yksi vaihtoehto. (Lau-
ren 1996, 11 - 12.) 

9. Katalonialaisessa ”mallikoulussa” on runsaasti seinätilaa ja koulutyö aloitetaan siellä 
Laurénin (1996, 12) mukaan ”puhtain seinin”. Tämän Laurén (emt.) näkee luokan fyy-
sisen olemuksen näkökulmasta eduksi, kun luokat täyttyvät vuoden mittaan oppilaiden 
tekemistä töistä. Tämä on didaktisesti (oppimisen kannalta) erittäin suotuisa tapa, sillä 
näin luokkatila muodostaa ”akatteemisen ympäristö”, jossa oppilaat voivat palata te-
kemäänsä projektiin viikkojen ja kuukausien jälkeenkin, mikä vahvistaa asian oppi-
mista. Tässä tutkimuksessa esitettyyn ympäristöajatteluun viitaten (ks. luku kuusi tässä 
tutkimuksessa) luokka muodostaa edelliseen Laurénin kommenttiin viitaten kielellisen 
ympäristön. Gil ja Monterde (1996, 21) toteavatkin omaan kielikylpyopettajakoke-
mukseensa perusteella, että palaaminen aiemmin opittuun asiaan ja kertaamisen mah-
dollisuus auttavat paitsi uuden oppimista myös jo opitun ymmärtämistä. Kun poh-
dimme tässä tutkimuksessa aiemmin esitettyjä näkemyksiä käsitteiden omaksumisesta 
(ks. luku 7.3) ja erityisesti Haapasalo (1994, 56), tukee tämä ajatus käsitteiden visuaa-
lista oppimista. Lisäksi Vygotsky (1978, 35 - 38 ja 51) näkemyksiin viitaten ympäris-
tö, joka mahdollistaa asioihin uudelleen palaaminen, tukee lapsen muistamista ja sitä 
kautta ajattelun ja kielen kehittymistä. Eli alkuun lapsi tarvitsee jotain muistaakseen 
käsitteen tai ilmiön ja myöhemmin kehityksen ja psykologisen iän edetessä, lapsi 
muistaa jotain. Mutta kun pohdimme luokaa kielellisenä ympäristönä, emme saa unoh-
taa materiaalin merkitystä kulttuurisesti merkityksellisten ilmiöiden välittäjänä. 

10. Päiväkodissa tehtävien projektien aikana päivän työskentely jakaantuu pienryhmissä 
opettajajohtoiseen ympyräaikaan, ruokailuun, ryhmätyöhön sekä yksilölliseen leikkiin 
leikkinurkkauksissa ja ulkona. Lapset kontrolloivat työskentelyään merkitsemällä te-
kemisensä työtauluun. Näin työskentely perustuu vapaaehtoisuuteen, lapsen ehtoihin. 
(Hovi 1995, 34 - 36.) Lapsen ehdoilla -käsitteen kohdalla haluan kuitenkin viitata 
edellä muodostettuun näkemykseen lapsen mahdollisuudesta päättää tekemisistään 
opetusprosessin aikana. Myös päiväkodissa toiminnan kulttuurisen luonteen merkitys 
on ratkaisevaa. 

11. Ryhmätyön ”vastakohta” yksilöllinen työskentely on Lahdeksen (1997, 171) mukaan 
luonnollinen osa opetus-oppimisprosessin eri vaiheita. Yksilölliselle työlle on tyypil-
listä oppilaan mahdollisuus valita toimintansa omien mieltymystensä ja/tai kykyjensä 
perusteella. Lisäksi erilaiset itsearviointitehtävät ja esitykset opetus- tai tehtäväjakson 
kuluessa ja päätyttyä sisältävät usein yksilöllisen työn elementtejä. Yksilöllisen työn 
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perusta on ohjelmoidun opetuksen behavioristisissa perusteissa, jolle ovat tyypillisiä 
erilaiset opetuspaketit. Tällaisten tehtävien valinnankirjo mahdollistaa etenemisen it-
senäisesti tai ryhmässä sekä eriyttämisen asetetuissa tavoitteissa kunkin oppilaan ky-
kyjen mukaan. Itsenäiselle työskentelylle on ollut tyypillistä myös erilaiset eriyttämis-
kokeilut, etenkin vieraissa kielissä, joissa työskentelymuotona on käytetty työpiste-
työskentelyä. (Lahdes 1997, 171 - 173.) Erilaiset itseohjautuvuutta painottavat tehtä-
väkokonaisuudet ovat Lahdeksen (1997, 172) mukaan hyviä rutiinioppimisessa, käsit-
teiden opettamisessa sekä opitun harjaannuttamisessa ja kertaamisessa. (vrt. Huttunen 
1986, 45.) Tämän perusteella katsoisinkin, että kielikylvyn työtavat tehtävineen on 
asetettava systemaattisen tutkimuksen alaisuutteen ja selvitettävä näin se, mitä niillä 
pystytään, kielen lisäksi, opettamaan. 

12. Ryhmätyö on konstruktivistisen oppimiskäsityksen keskeisimpiä osia (Rauste-von 
Wright & von Wright 1994, 128). Ryhmätyön prosesseissa ja etenemisessä korostuvat 
vuorovaikutuksen lisäksi vertaisoppiminen, suunnitelmallisuus, monipuoliset tiedon-
hankintamenetelmät, ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen sekä suullisten ja kirjal-
listen taitojen opetteleminen (Lahdes 1997, 164 - 168; Huttunen 1986, 45; Koskeniemi 
1970, 137). Lahdes (1997, 164 - 165) lukee niin kutsutun yhteistoiminnallisen ryhmä-
työn kuuluvan tavallisen ryhmätyön alaan mutta esittää, että tälle on erityisesti tyypil-
listä konsensus, jaettu vastuu sekä lopputuloksen arviointi tehtävästä (ks. yhteistoi-
minnallista työmuodoista esimerkiksi Lappi 1989, 21 - 25; vrt. projektiopiskelun kul-
ku luvussa 8.3.3 tässä tutkimuksessa). 

13. Lahdes (1997) painottaa, ettei ryhmätyön ja yhteistoiminnallisten työtapojen oppi-
mismahdollisuuksia tulisi arvostaa liikaa, sillä ryhmätyön muotoja ja mahdollisuuksia 
suunnitellessa tulisi huomioida oppiaine- ja aihe- (M. S.), opettaja-, oppilas- ja resurs-
sitekijät. Toisin sanoen on huomioitava toimintojen varioivuus sekä oppilaitten erilai-
set oppimistarpeet. Kaikki lapset eivät pidä, eivätkä siten hyödy ryhmätyöskentelystä. 
Ratkaisuna voi toimia niin kutusuttu palapeli-tekniikkaa, jossa ryhmän jäsenet tai yksi 
heistä saa itsenäisen, vastuullisen osan opiskeltavasta kokonaisuudesta, jonka hän lo-
puksi esittelee muille. Nämä esitykset muodostavat lopussa koko luokan yhteisen ai-
hepiirin tai ryhmän aiheen kokonaisuuden. (Lahden 1997, 167 - 169.) Myös Aebli 
(1991, 409) muistuttaa ryhmätyöhön liittyvistä ongelmista, ettei sen avulla pystytä 
opettamaan sisältöjä so. tehtäviä, joissa edellytetään uusien toimintaskeemojen tai ope-
raatioiden omaksumista tai vaativien käsitteiden oppimista. Ryhmätyöskentely tulee 
kysymykseen, kun halutaan soveltaa, harjoittaa tai syventää osaamista haluttujen ta-
voitteiden suunnassa (emt. 410). Miettinen (1993, 77 - 78) pitää esimerkiksi projek-
tiopiskelun eräänä tärkeänä tekijänä aiheen käsitteistön ja ajattelun kulttuurisen suh-
teen ymmärtämistä. Yksilöllisellä kokemuksella ei ole merkitystä, jos sen yleistämisen 
apuna ei ole kulttuurin tarjoamaa käsitteellistä apua. Yhtenä pääsynä tälle käsitteistön 
tasolle Miettinen (emt.) pitää sitä, että koulu ja ympäröivä yhteisö ja luonto ovat mer-
kityksellisessä vuorovaikutuksessa keskenään. Virkkusen (1990, 131) mielestä pyrki-
mystä muodostaa tehtävien avulla yhteistoimintaa rajoittaa vain tehtävänasettelu ja ai-
heen valinta. Jos projektiluontoisten tai mielekkyyteen pyrkivien itsenäisten tehtävien 
kehittämisen tendenssinä on vain yleisten, muodollisten valmiuksien kehittäminen ja 
aiheen valinnassa kiinnitetään huomio tehtävän kiinnostavuuteen, on tällöin vaarana 
päätyä suppeisiin ja tilannekohtaisiin aiheisiin. Näin tehtävien kyky edistää kommuni-
kaatiota oppilaiden ja opettajan välillä jää vähäiseksi. Mielestäni tätä ongelmaa on py-
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ritty huomioimaan teemaopetuksessa tai projektimetodissa yhteisellä, opettajajohtoi-
sella aiheeseen perehtymisvaiheella. Kuitenkin Laine (1999b, 67) muistuttaa, että 
ryhmätyön malli, jossa oppilaat saavat ensin alustuksen sekä tietyn tehtävän ja aloitta-
vat tämän jälkeen työskentelyn ryhmissä tai yksin ja lopuksi esittävät tehtävät toisille, 
ei kehitä lasten ajatusrakenteita, kommunikaatiotaitoja sekä yhteistoiminnallisia taito-
ja. 

14. Sosiointeraktiivisessa oppimiskäsityksessä oppimisen keskeinen muuttuja on keskus-
teluun (ja ryhmätyöhön) perustuva toiminta. On kuitenkin huomioitava, etteivät kaikki 
puheen muodot (tai ryhmätyön muodot) ole välttämättömiä oppimisen tuottamisessa 
(Little 2000, 10 - 11). Jotta ryhmätyö onnistuisi, on jokaisella jäsenellä oltava yhteinen 
tavoite ja tarkoitus oppimisprosessissa. Yhteinen ”sävel” oppimisessa löytyy jaetun 
ymmärtämisen avulla (Vrt. Dewey 1916 luvussa 9.4.3) Opettajan on tiedostettava op-
pilaiden sen hetkinen kulttuurinen, kehityksellinen, sosiaalinen ja kognitiivinen tilan-
ne. Tähän päästään Littlen (2000, 11) mukaan keskustelemalla oppilaiden kanssa hei-
dän käsityksistään ja taidoistaan suhteessa uuden aihepiirin sisältöön. Opettajan on 
osoitettava keskustelun ja demonstraation avulla olevansa kiinnostunut juuri oppilai-
den sen hetkisistä käsityksistä ja tiedoista sekä taidoista. Oikeanlainen luokkahuone-
keskustelu opettajan ja oppilaan tai ryhmän välillä edesauttaa oppimista, koska tässä 
lähdetään liikkeelle lapselle tutusta, siirtyen mielenkiinnon herätessä hiljalleen tunte-
mattomaan. Samalla tämä aihepiirin ”helppous” rohkaisee lasta kielen käyttöön. (Little 
2000, 10 - 11; vrt. Bruner 1963, 52 - 53; Met 1998, 42 - 44.) 

15. Tässä asetelmassa olemme erittäin mielenkiintoisen kysymyksen äärellä, mikä ilme-
nee Metin (1998; 2001) edellä esitettyjen opettajan roolia kielikylpytyyppisessä ope-
tuksessa käsittelevien artikkelien sisällöstä: Painottaako opettaja sisältöjen ymmärtä-
mistä ja hallintaa kielen kustannuksella vai toisin päin? Kuinka opettaja pystyy toteut-
tamaan molemmat vaatimukset yhtä aikaa? Mielestäni tässä on epäoleellista pohtia, 
miten hyvin lapset oppivat hallitsemaan tiettyjä opetettavia asioita. Tärkeämpää on, et-
tä kielen käyttöön ja tiedon hankintaan aktivoivien tehtävien ja toimintojen ohella lap-
selle välittyy tietty kokonaiskuva opiskeltavasta aihepiiristä (vrt. Bruner 1963), ja mi-
ten tämä kokonaisuus vastaa kokonaisuuden lisäksi oppimisen ja opetuksen jäsenty-
neisyyden kannalta merkittävää kulttuurisen kontekstuaalisuuden muodostumista. 
Mielestäni keskustelu aineenhallinasta peruskoulun alaluokkalaisten lasten kohdalla 
ohjaa opettajan ajattelua toisarvoiseen, jos asetamme lapsen kasvun opetuksen tavoit-
teeksi. Tällöin tiedot ja taidot muodostuvat opetuksen ja oppimisen itsetarkoituksiksi. 
Tätä koulutuksen ja oppimisen perusongelmaa olen selostanut tarkemmin luvussa seit-
semän. Aineenhallinnan positiivinen puoli on kuitenkin siinä, että hallitessaan sujuvas-
ti jonkin spesifin tiedonalan, opettaja on todennäköisesti itse siinä määrin kiinnostunut 
ja innostunut tekemästään, että pystyy omalla esimerkillään ohjaamaan lapsia moti-
voivalla tavalla kyseisen alueen oppimiseen. Toisaalta, jos haluamme painottaa ope-
tuksen sisältötekijöinä ympäröivän yhteisön kulttuurisia ilmiöitä, muodostaa opettajan 
aineenhallinnan tällöin oman paikallisen kulttuurin ja kulttuurihistorian tuntemus. 

16. Tästä ajatusrakennelmasta on helppo, johtaa näkemystä kohti kulttuurin ja kielen vä-
listä yhteyttä Deweyn (1916) teoretisointeihin viitaten:  

” Kieli on, kuten olemme jo aiemmin todenneet (ks. sivu 18) tekijä, joka yhdistää 
ihmiset yhteiseen tilanteeseen. Näin ollen sillä on vertaansa vailla oleva merkitys 
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välineenä sosiaalisessa suuntaamisessa (direction). Mutta kieli ei ole tämä tehokas 
instrumentti, mikäli se ei ota paikkaansa aistien taka-alalla ja konkreettisemmassa 
fyysisten välineiden käytössä aikaansaadakseen halutun suuntaisen tuloksen. Lapsi 
näkee henkilön, jonka kanssa hän elää, käyttävän tuoleja, hattuja, pöytiä, lapioita, 
rahaa ynnä muita asioita ja esineitä tietyllä tavalla. Jos hänellä on yhtään mahdol-
lisuutta osallistua muiden tekemisiin, hänet johdetaan näin käyttämään esineitä 
samalla tavalla, tai käyttämään niitä totutulla tavalla. Jos tuoli nostetaan pöydän 
ääreen, on se merkki lapselle istumisesta siihen. - - Ihmisen luomassa materiaali-
sessa ja henkisessä todellisuudessa toimiminen on alistettu sosiaaliselle kontrollil-
le. Kun lapset menevät kouluun heille on jo kehittynyt ”mieli” – heillä on tietoa ja 
jäsentynyt arviointikyky, joka on omaksuttu kielen kautta. Mutta nämä ”mielet” 
ovat organisoituja älykkäiden reaktioiden toimintatapoja, jotka he ovat aiemmin 
hankkineet ottamalla esineet ka ilmiöt käyttöönsä yhteyksissään, tavalla jolla myös 
toiset ovat niitä käyttäneet. Kontrolli on väistämätön, vaikuttamalla ihmisen mie-
lenlaatuun.”(Dewey 1916, 39 - 40.) 

Tätä argumenttia arvioitaessa on taustalla huomioitava myös Deweyn (1916, 43) imi-
taation eli mallioppimisen olemus ja merkitys lapsen kasvun tukemisessa. 

17. Kielikylpyopettajan on muistettava joka tilanteessa kielellinen roolinsa. Jos ohjeen 
ymmärtäminen on oppilaille vaikeaa, voi opettaja tehdä lisäkysymyksiä tai pyytää hei-
tä esimerkiksi piirtämään aiheesta tai muodostaa keskusteluun aktivoivia tilanteita. 
Koulussa on kuitenkin muistettava esimerkiksi tärkeät turvallisuusohjeet, joiden ym-
märtäminen ei saa jäädä lapsille epäselväksi. Ohjeiden kääntämisessä opettaja voi 
käyttää apunaan muita henkilökuntaan kuuluvia. Kielellisesti taitavia oppilaita ei saa 
rohkaista kääntämään asioita heikommille. Jokaisen lapsen on opittava toimimaan ja 
ajattelemaan itse kahdella kielellä. (Mård 1996, 41 - 42.) 

18. On huomioitava, että edellä esitetyt opettajan rooliin liittyvät ja lasta motivoivat teki-
jät ovat merkittävyydestään huolimatta vain ulkoisia. Näitä merkittävämmäksi muo-
dostuu mielestäni se, miten tieto ja toiminta muodostuvat itsessään lapselle merkityk-
sellisiksi. Nämä ovat luvussa kymmenen (ks. tämä tutkimus) esitettäviä toiminnan 
kontekstuaalisuuteen liittyviä tekijöitä ja pelkkinä toiminnallisina (kieli, tieto, toiminta 
ja kulttuuri) faktoreina jäävät sinänsä merkityksettömiksi. Tätä problematiikkaa selvi-
tetään tarkemmin seuraavan luvun lopussa sekä luvussa yhdeksän, jossa selostettiin 
Deweyn käsitystä toiminnan merkityksellisyyden muodostumisesta. Nyt ”kielikylpy-
didaktiikassa” esitetyt asiat tällaisinaan jäisivät pedagogisesti vajavaisiksi. Tämä op-
pimisen ja kasvun välinen problematiikka ilmenee erinomaisesti kieltä ja sisältöä kä-
sittelevässä tekstikappaleessa.  

19. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta voidaan pitää erästä harjoittelijan pitämää kuudes-
luokkalaisten teemaan orientoivaa oppituntia kielikylpyluokassa. Teeman aiheena oli 
”Elinkeinoelämä Vaasassa” (näringslivet i Vasa). Tämä abstrakti aihe osoitti opettaja-
johtoisen toiminnan merkityksen oppimisprosessin alkuvaiheessaan sekä sen, miten 
asiaa olisi täytynyt lähestyä konkreettisin mallein ja esimerkein lasten kokemusmaail-
masta käsin. Abstrakti, opettajajohtoinen faktatietoa painottava esitys ei tukenut kes-
kustelevan ilmapiiriin muodostumista luokkaan (vrt. luku 7.1.2 tässä tutkimuksessa). 

20. Keskustelujen riskinä on kuitenkin, että eteneminen tapahtuu innostuneimpien ja ke-
hittyneimpien lasten ehdoilla. Tämän vuoksi Laine (1999b, 55) kannattaa erilaisten 
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ryhmätyömuotojen soveltamista. Näin jokainen lapsi pääsee kehittämään ajattelupro-
sessejaan. Opettajan ja oppilaan välisen vuorovaikutuksen avautumiseen hyvänä oh-
jeena voitaneen pitää Perttulan (1999, 47 - 48) esittämää näkemystä toisen kokemuk-
sen ymmärtämisestä.  

21. Konkreettisen mallin käyttöön liittyen Mård (1996, 42) muistuttaa, että opettajan on 
parempi ensin puhua asiasta tai esineestä ja konkretisoida se vasta tämän jälkeen, jol-
loin rekisteröityminen aiheesta tapahtuu lapselle kielikylpykielellä. Met (1998, 58) 
puolestaan pitää etenemistä konkreetista abstraktiin hyvänä lapsen ymmärtämisen 
kannalta. Oppilaiden tulisi siten ensin antaa tutustua omatoimisesti opiskeltavaan il-
miöön esimerkiksi kokeilemalla sen ilmenemistä siihen tarvittavien välineiden avulla 
ja kartuttaa siten kokemuksiaan suhteessa aihepiiriin. Tämän jälkeen saadut kokemuk-
set suhteutetaan yhteisen keskustelun avulla jäsentyneeksi kokonaisuudeksi. Metin 
(1998, 58) mielestä opettajan täytyy ensin esitellä jokainen esine ja nimetä ne. Sen jäl-
keen opettaja voi pyytää lapsia ilmaisemaan esimerkiksi tehtävän avulla (kuva–sana, 
ympyröinti ja yhdistäminen), onko asia tai esine osa ilmiökokonaisuutta, jonka parissa 
he olivat aiemmin työskennelleet. Puheen ymmärtämisen tehostamiseksi opettajan on 
käytettävä myös kuvia ja nimilappuja. 

22. Tämä väite on mielestäni kuitenkin ristiriidassa esittämääni tiedonkäsitykseen verrat-
tuna. Bedwell ja muut (1984, 63) pitävät itsestään selvänä kielen ja ajattelun välisen 
suhteen jopa eri ihmisten välillä, toteamalla ”There is … direct relationship between 
words and thoughts. When teacher uses certain words, the students has ceratain 
thouhts.” Näin mielestäni tässä kohtaa on suhtauduttava varauksella heidän (emt) esit-
tämiinsä ajatuksiin kielen käytön edistämisestä. 

NOOTIT OSAAN III 

11.2 Kulttuuripedagogisesta mallista opetussuunnitelmalliseksi ratkaisuksi 

1. Kuten Perttula (1999) totesi, psykososiaalisen työntekijän ei tule pyrkiä työssään sen 
helppouteen, jota mielestäni valmiit materiaalit ja niksit erityisesti tarjoavat, vaan sel-
keyteen. Uskallan väittää, että valmis opetuksellinen malli ja siihen liittyvä materiaali 
voi helpottaa huomattavasti opettajan työtä mutta samalla voidaan kysyä, miten käy 
opettajan olemuksellisuuden. Häviääkö minuus jonkin toisen ihmisen tuottaman todel-
lisuudenkuvan varjoon? Opettajan on nähtävä työssään Deweyn (1916) peräänkuulut-
tamaa vaivaa kaikilla opetuksen osa-alueilla, ettei opetuksen tasossa ja tuloksellisuu-
dessa taannuta helppouden kautta ”barbaarisuuteen”.  

2. Wilenius (1986) toteaa seuraavaa itsetietoisuuden kehittymisestä: ”Ihmisen itsetajunta 
kehittyy oman yliaistillisen olemuksen kokemisen pohjalta. Ihmisen aistillinen olemus 
vie hänen ajatteluun saakka. Ajattelussa hän tajuaa itsensä yliaistilliseksi olennoksi. 
Kun hän kehittää ajattelun sisäiseksi kokemiseksi (Erleben), tämä ajattelu tavoittaa 
myös yliaistillista”. Aistillisuuden pohdinnan Wilenius (emt.) perustaa tulkintoihinsa 
I.H. Fichten pohdintoihin, jonka mukaan emme voi tavoittaa ruumiimme todella pysy-
vää muotoperiaatetta, joka vaikuttaa meihin koko elämämme ja joka on sisäisen ruu-
miillisuuden jälkikuva tai vaikutus, joka yhdistävän voiman hävitessä hajaantuu eri 
suuntiin, kuin magneettinen rautapöly. Kuolema on Fichten mukaan vain irtautumista 
tietystä näkyvän muodosta. (emt.) 
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3. Saapuessamme tai muuttaessamme uuteen ympäristöön, esimerkiksi johonkin uuteen 
kaupunkiin tai kaupunginosaan, alamme muodostamaan tästä mielenmallia tietoisuu-
destamme ja intentioistamme huolimatta suhteellisen behavioristisesti. Liikumme ja 
toimimme ympäristön saneleminen ehdoin (käytämme annettuja pyöräteitä, polkuja, 
väistelemme rakennuksia, kuljemme porttikongien läpi jne.) Ympäristö on meille an-
nettu ja tässä annetussa meidän on pyrittävä tulemaan toimeen ja selviytymään. 
Voimme toki kehitystasomme ja kykymme mukaan pyrkiä aktiivisesti muodostamaan 
oletusmallia ympäristön rakenteesta ja sen eri elementtien välisistä suhteista (laajuus, 
suunnat, välimatkat), mutta hyvin usein nämä ympäristön kohtaamisen varhaisvai-
heessa tuotetut mielikuvat ovat virheellisiä. Vasta useitten tutustumiskertojen jälkeen 
olemme pystyneet muodostamaan relevantin mielenmallin ympäristöstä ja toimimaan 
ympäristössä mielenmallin avulla. Sitä mukaa kun mielenmalli kehittyy ja täydentyy, 
pystymme suuntaamaan tästä vapautuvia energioita syvällisempään ympäristön raken-
teiden pohdintaan. Väite perustuu oletukseen ajattelun lineaarisuudesta. Spontaanissa 
toiminnassa emme pysty tai halua ryhtyä kovinkaan monimutkaisten tietokonstrukti-
oiden analyysiin. Ympäristössä tapahtuvan toiminnan kautta muodostuva kokemus on 
joko enemmän tai vähemmän ahdistava, riippuen siitä, kuinka suhtaudumme ärsyke-
maailmaan. On kuitenkin huomioitava, että tämän taustalla vaikuttavat vahvasti ai-
emmat kokemuksemme, jonka muodostamaan viitekehykseen suhteutamme nyt saata-
via uusia kokemuksia. Myös toiset ihmiset ja heidän antamansa viestit (tai millaisiksi 
me nämä viestit sitten koemmekaan tai ymmärrämme) vaikuttavat kokemukseemme. 
Kokemus on aina emotionaalisesti virittynyt. 

4. Aikoinaan ihmiset toimivat aktiivisesti muokaten ympäristöä siten, että he saivat siitä 
itselleen elämän jatkumisen kannalta tärkeän toimeentulon. He raivasivat peltoja ja 
valjastivat vesistöjä käyttöönsä, mutta tässäkin he toimivat ympäristön antamien ehto-
jen mukaan: maanpinnanmuodot sekä ilmasto sanelivat toiminnan, jonka mukaan 
määräytyi rakennuskulttuuri sekä maanviljelyksen, metsätalouden, kaupan tai kalata-
louden merkitys nimenomaiselle yhteisölle. Nämä tekijät vaikuttavat maassamme vie-
lä nykyäänkin eri alueiden taloudessa, väestörakenteessa sekä ihmisten suhtautumises-
sa elämää ja ympäristöä kohtaan. (vrt. Räsänen & Räsänen 1984.) Tämä problematiik-
ka konkretisoituu mielestäni hyvin matkustettaessa esimerkiksi Kajaanista Vaasaan. 
Pelkkä silmäys Pohjanmaan lakeuksiin ja peltopinta-aloihin verrattuna Kainuun karui-
hin luonto-olosuhteisiin riittää herättämään kysymyksen esimerkiksi paljon puhuttuun 
ihmisten yrittäjyyshalukkuuteen. Pohjanmaan luonto ja maantieteellinen sijainti ovat 
otollista maaperää tuottavaan toimintaan, kun taas kainuulainen karu ja vaihteleva 
maasto on pakottanut ihmiset jo vuosisatojen ajan tyytymään olemassaolon kannalta 
”vain välttämättömän elannon” hankintaan (vrt. Melkas 1983, 2). 

5. Toimimme ja muokkaamme aktiivisesti ympäristöä myös nykyään jo muodostetussa 
ympäristössä esimerkiksi rakentamalla. Motiivit rakentamiselle voivat olla moninaisia, 
mutta se on ainakin varmaa, että näin vaikutamme vahvasti kollektiiviseen kokemus-
perustaan. Saamme ehkä motiivin ja mallin rakentamiselle tarpeesta tehdä omalle per-
heelle isompi ja viihtyisämpi asunto. Malli asunnolle ja sen paikalle on muodostunut 
jo ehkä lapsuuden kokemuksista ja haluamme tehdä kodin, joka muistuttaa jostain 
miellyttävästä asiasta (eli kokemuksesta) lapsuudessa (asunnon ulkomuoto ja väritys, 
sijainti jne.). Toisaalta vallitseva trendi asunnon rakentamisessa voi ohjata (tiedoste-
tusti tai tiedostamattaan) toimintaamme. Toimintamme ympäristön uudelleen muokka-
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uksesta ohjaa kuitenkin sekä lastemme mielenmaailman muodostumista tehdyn asun-
non mukaisesti että vaikuttaa ympäristön olemukseen sekä ulkomuotoon ja siten ohjaa 
toisten ihmisten toimintaa niemenomaisessa ympäristössä ja siinä muodostuvia koke-
muksia.  

12 Pohdinta 

1. Näkemykseni mukaan arvot eivät ole sinänsä ensisijainen pohdinnan kohde opetus-
suunnitelman tai opetussuunnitelmallisen mallin hahmottamisessa, sillä arvot heijastu-
vat ihmisen toiminnassa ja toiminnan välityksellä muodostuneissa kulttuurituotteissa. 
Tämän vuoksi opetussuunnitelman laadinnassa ei tulisi sortua abstraktien arvoperus-
teiden määrittelyyn (luova, toiminnallinen, perusturvallinen jne.), vaan tätä ennen tuli-
si tehdä kriittinen katsaus vallitsevaan kulttuuritodellisuuteen sekä ihmisten käyttäy-
tymiseen tässä kontekstissa. Vain näin voimme kasvattajina ymmärtää, mitä voimme ja 
mitä meidän tulisi kasvatettavilta vaatia kehittääksemme ja ylläpitääksemme vallitse-
vaa kulttuurista todellisuutta. Sosiologisessa mielessä puhutaan ihmisten elämäntapo-
jen tiedostamisesta. Arvoja voidaan tutkia myös arvopreferenssejä esittäen (ks. Esi-
merkiksi Suhonen 1988, 34 - 36) mutta ongelmaksi tässä muotoutuu niiden idealisti-
suus. Reaalimaailman ilmentymä on täysin toinen kuin ideoitten eli arvopreferenssien 
maailma. Reaalimaailman ilmentyminen näkyy kriittisesti tarkastellen esimerkiksi ai-
kakausilehtien sisällöissä, televisio-ohjelmissa tai ihmisten ulkoisessa habituksessa, 
kuten asumisessa – meitä ympäröivissä malleissa. Tätä todellisuutta tarkastellen 
voimme saada realistisen kuvan arvoista ja siitä, mihin koulutuksella tulisi pyrkiä, ja 
mihin koulutuksella todellisuudessa voidaan yltää. Toisin sanoen kasvatusalan ammat-
tilaisten tulisi kyetä ”irtautumaan” todellisuuden ulkopuoliseksi kriittiseksi tarkkaili-
jaksi.  

2. Salomaa (1950, 24 - 26) katsoo ajattelussaan, että ihmisen on kasvettava toimissaan 
totuudellisuuteen, kunnioittamiseen, antautumiseen, arvostelukypsyyteen ja todelli-
suudentajuun sekä ruumiin kuntoisuuteen eli terveyteen. Totuudellisuudella Salomaa 
tarkoittaa omana itsenään olemista. Totuudellisuutta seuraa myös ihmisen kasvu oi-
keudenmukaisuuteen. Kunnioitus on toisten ihmisten arvostamista sellaisena kuin he 
ovat. Kunnioittamisen kyky ei ota ihmiseltä itseltään mitään, vaan se mahdollistaa yk-
silön kehittymisen, kuin myös ympäristön eli kulttuurin kehittymisen. Antautumista 
voidaan verrata Deweyn (1916) esittämään absoluuttisen intensiteetin käsitteeseen. Se, 
mitä yksilö tekee, on tehtävä täydellä sydämellä ja täydellä huolella. Arvostelun kyp-
syys ja todellisuudentaju tarkoittavat yksilön kykyä ajatella itse. Ihmisen ei tarvitse 
seurata sokeasti muita (vrt. esimerkiksi opettajien didaktinen ajattelu), vaan hänen on 
opittava muodostamaan omat käsityksensä ja arvostelemaan asioita omassa viiteke-
hyksessään. Pyrkimys terveyteen on halua olla terve. Pakeneminen sairauteen esimer-
kiksi velvollisuuksien, kuten työssäkäynnin välttämiseksi on epäterve elämänasenne. 
Pyrkimys terveyteen lisää ihmisessä kestävyyttä, taitoa sekä myönteistä elämänasen-
netta, iloa. Nämä opittavissa ja kehitettävissä olevat tekijät tekevät ihmisestä ja hänen 
olemassaolostaan suhteessa toisiin arvokkaan. Ihminen on riittävän kypsä kantamaan 
demokraattisen vapautensa. (emt.) 

3. Kun ryhdytään suunnittelemaan opetustapahtumaan analyysia, on muistettava ensin-
näkin tutkimusotteen joustavuus. Sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä 
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on pystyttävä hyödyntämään tiedonkeruussa. Tässä yhteydessä kyse on myös tulosten 
luetettavuudesta. Toiseksi on huomioitava tutkimuksen kohteen eli tarkoituksen selke-
ys. On tiedettävä suhteellisen tarkkaan, mitä prosessista halutaan kuvata. Kumpulaisen 
ja Mutasen (1999, 13) mukaan interaktiotutkimusten keskeisiä tutkimusongelmia ovat 
merkitysten rakentuminen vuorovaikutuksessa, ryhmän käytänteiden tutkiminen, sään-
töjen, arvojen tai identiteettien kuvaaminen, osallistumisen muodot sekä näiden teki-
jöiden kautta johdetut kuvaukset oppimisen ehdoista ja tilanteista. 

4. Kun ryhdymme analysoimaan opetus-oppimisprosessia sekä tässä lasten ymmärryksen 
kehittymistä suhteessa sisältöön, on tarkoituksenmukaista tutkia sekä prosessia että 
produktia monipuolisesti. Vain näin voidaan tavoittaa ymmärryksen tasoa, jonka avul-
la olemassa olevaa voidaan kehittää tai todeta sen toimivuus (vrt. Atjonen 1996, 27; 
1995b, 183 - 186). Kaiken kaikkiaan tutkimusasetelman on katettava prosessin (inter-
aktio, kommunikaatio) ja produktin (oppilaiden käsityksiä kuvaavat tuotokset so. teh-
täväanalyysi) analysoinnin sekä taustalla vaikuttavien opettaja- ja oppilaskohtaisten 
tekijöiden kontrolloinnin. Mutanen (2000) keräsi tutkimuksessaan tietoa videonauhoit-
teina (oppilashaastattelut, oppilaiden demonstraatiot, yleinen toiminta), joita käsiteltiin 
sisällönanalyyttisesti. Lisäksi tietoa kerättiin kenttämuistiinpanojen, kyselypohjaisten 
arviointien oppilaiden tuotosten analysoinnin avulla (piirustukset, ainekirjoitukset, eri-
laiset oppilaiden itse toteuttamat demonstraatiotehtävät annetun materiaalin parissa, 
toimintaa kirjallisen materiaalin kanssa, muovailu, askartelu jne.). Oppilaat suorittivat 
oppimiskokemukseen liittyvää itsearviointia päivittäin ja tehtäväkohtaisesti. Lisäksi 
tehtiin kattavamman alku- ja lopputilanteen kartoitukset opettajakeskustelun, oppilail-
le suunnatun kyselyn sekä haastattelun avulla. Observointi tarkensi ja selitti Mutasen 
mielestä kyselyn tuloksia, jotka muutoin olisivat jääneet liian pinnalliseksi tiedoksi. 
Opettaja-arvioiden tarkoituksena oli selvittää oppilasarviointien ja observointitietojen 
luotettavuutta sekä selittää opettaja-oppilas -kohtaamishorisontin teoreettista proble-
matiikkaa. Ongelmat keskittyivät tässä selvittämään opettajan näkökulmasta, millai-
seksi opettaja arvioi oppilaiden oppimisprosessit, mitä välineitä ja miksi oppilaat käyt-
tivät, miten oppilaat työskentelivät, millaista tukea oppilaat tarvitsivat työnsä aikana, 
miten tavoitteellisesti oppilaat työskentelivät jakson aikana. (emt. 142, 147, 155 - 160, 
165 - 166 ja 171 - 173.) Oppilaat voivat muodostaa myös käsitekarttoja, joiden avulla 
selvitetään se, millaisia merkityksiä lapset antavat opiskelemilleen ilmiöille (Kankku-
nen 1999; Novak & Gowin 1995). Tutkimuksen on oltava vahvasti etnografista, jotta 
voidaan tavoittaa riittävä ymmärryksen taso ilmiöiden olemuksen taustalla vaikuttavis-
ta merkityksistä kommunikaation diskurssianalyyttisessä mielessä (vrt. Suoranta 
1991). Lisäksi näen oleellisena, erityisesti opettaja- ja oppilaskohtaisten tekijöiden 
analyysissä, tiedostaa opettajan toimintaan yhteydessä olevan ihmiskäsityksen. Tätä 
voidaan selvittää esimerkiksi (puolistrukturoidun) haastattelun avulla (ks. esimerkiksi 
Hirsjärvi & Hurme 1982), jonka avulla selvitetään millaisia käsityksiä opettajalla on 
tiedosta, aikuisen ja lapsen välisestä suhteesta, oppimisesta, kasvusta sekä koulutoi-
minnasta, ja suhteuttaa tämä kokonaisuus siihen, kuinka opettajan ihmiskäsitys ilme-
nee vuorovaikutuksessa sekä opetuksen sisällöllisissä ja menetelmällisissä ratkaisuissa 
(vrt. Rausku-Puttonen & al. 2003). Opettajan ihmiskäsityksen ymmärtämisen yhtey-
teen liittyy mielestäni myös pyrkimys luokkakontekstin ymmärtämiseen, joka kattaa 
Mutaseen (2002, 151; ks. myös Miettinen 1990, 12 - 15) viitaten yleisesti luokan toi-
mintaan vaikuttavat didaktiset periaatteet (opettajan puheen määrä ja opetuksen orga-
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nisointi, ryhmitykset ja työtavat, opetusmateriaalin luonne, fyysinen ympäristö ja luo-
kan ilmapiirin arviointi). 
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Tekijä Tutkimuksen tarkoitus Kohdejoukko Teoreettinen näkökulma Tutkimusmenetelmä Tulokset 
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backa 
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kehittymisen tutkiminen, 
lapsen käyttämien kielellis-
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Kolme päiväkotiryhmää 
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vuotiaita 
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kielen vaihto 
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koteihin lasten kielen käytöstä, 
observointi  
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käytön kehittyminen, kielen luovan 
käytön perusta 

Vester-
backa 
(1991b) 
lisensiaatti-
työ 

Kuvailla kielikylpylasten 
kotitaustaa ja kielen 
kehitystä äidinkielessä ja 
toisessa kielessä kielen 
rakenteellisesta näkökul-
masta. 

Maamme kaksi ensimmäis-
tä kielikylpyryhmää 
(päiväkoti – 1. luokka) ja 
suomenkielinen sekä 
ruotsinkielinen kontrolli-
ryhmä. Jokaisessa ryhmäs-
sä n = 20 - 25 

Kielen kehitys, kielitestit, 
kielikylpyopetus 

Selvitettiin vanhempien sosiaalis-
ta taustaa kyselyllä ja lasten 
kielitaitoa tutkittiin tähän 
suunnitelluilla standardoiduilla ja 
ei-standardoiduilla testeillä. 

Kielikylpylasten sosiaalinen tausta eli 
vanhempien sosioekonominen asema ei 
eronnut kontrolliryhmien vastaavista 
tiedoista. Kielikylpylasten kielitaito 
(syntaksin ja morfologian näkökulmas-
ta) oli hyvä mutta ei verrattavissa 
kuitenkaan vielä ruotsinkielisen 
kontrolliryhmän taitoihin. 
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kuvaaminen testitilanteessa 
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Lapsen sanavaraston 
kehittyminen 

Kirjallinen substantiivitesti, 
vertaisarvioitsijan käyttö osassa 
sanojen luokittelua 

Ryhmien välisten sanojen tuottamisen 
vertailu, kielikylpylapsilla sanojen 
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sukulaisuus) jossain määrin suppeam-
paa. Ammattisanojen ja erisnimien 
käytön määrässä ei ollut eroja, joskin 
kielikylpylapset käyttivät myös 
suomenkielisiä erisnimiä.  
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Artikkeli 
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ruotsinkielinen vastaava 
kontrolliryhmä 
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Kaksi sanastoa mittaavaa 
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Päiväkodinlapset, perus-
koulun ala-asteen 1. - 4. 
luokan oppilaat (n=40) 

toisen kielen omaksuminen, 
kommunikaatiostrategiat, 
luovuus 

Monivuotinen tapaustutkimus, 
aineistona lasten suulliset ja 
kirjalliset tuotokset 

Lasten kieli kehittyy luovan kielen 
avulla  opettajan merkitys lasten 
kielellisten virheiden korjaamisessa, 
lasten korvaavien kommunikaatiostra-
tegioiden kuvaaminen 

 
 
Björklund 
(1996b) 
väitöskirja  
 

Kielikylpylasten sanaston 
kehittymisen tutkiminen 

Kaksi Vaasassa vuonna 
1987 aloittanutta päiväkoti-
ryhmää (n=50), mukana 
ruotsinkieliset vertailuryh-
mät . Päiväkodista perus-
koulun 4. luokalle. 

lapsen toisen 
kielen kehitys 

Pitkittäistutkimus, ryhmien 
seuranta päiväkodista 4. luokalle, 
opetustilanteen observointi 
(suullinen kielenkäyttö), 
kirjoitelmien sisällönanalyysi, 
kirjoitetun ja suullisen kielen 
testaaminen kontrolloiduilla 
testeillä 

Holofraasien merkityksellisyys, 
kommunikatiivisen ympäristön 
merkityksellisyys, opetuksen kielen 
liittäminen arkipäivän tapahtumiin, 
opettajan mallin merkitys, lasten 
kielitaidon kehittyminen hyvää. 

 
 
Elomaa 
(2000) 

Kartoittaa Vaasan ensim-
mäisen kielikylpyryhmän 
äidinkielen kirjoitustaidon 
kehittymistä peruskoulun 
aikana ja verrata tuloksia 
äidinkieliseen verrokki-
ryhmään  

Kielikylpyryhmä (4. 5. 8. 
lk) n=55. Vertailuryhmä (4. 
5. 8. lk) n=39 

Toisen kielen oppiminen, 
äidinkielen omaksuminen, 
kaksikielisyys 

Oppilaiden kirjoitelmat ja niiden 
analysointi virheiden, kieliasun ja 
virkerakenteiden näkökulmasta. 

Lasten kielitaito kehittyi tasaisesti eri 
ryhmissä. Koulun alkuvaiheessa 
kielikylpylasten kirjoitelmat olivat 
heikompia kuin verrokkiryhmässä 
mutta kahdeksannella luokalla erot 
tasaantuivat ja kääntyivät jopa 
kielikylpylasten eduksi.  

Mård 
(1994a) 
lisensiaatti-
työ 
 
 

Kielikylpykielen ymmär-
tämisen kehittyminen 1. 
päiväkotivuoden aikana. 
Lasten kielellisen, asenteel-
lisen ja sosiaalisen taustan 
selvittäminen. 

5 - 6-vuotiaat kielikylpy-
päiväkodin lapset Espoosta, 
Kokkolasta sekä Vaasasta, 
ruotsinkieliset vastaavat 
vertailuryhmät  

Toisen kielen kehittyminen 
kommunikaatiotaitojen 
kehittyminen 

Kuvaileva ja vertaileva: Kysely 
vanhemmille, opettajien ja 
vanhempien haastattelu, opetuk-
sen observointi, kieliopillista 
kompetenssia mittaava SIT-testi, 
diskursiivista kompetenssi 
tutkiva ohjeistustesti 

Kontekstisen tuen merkitys opetukses-
sa, kielellisten vihjeiden antamisen 
merkitys, lapsen L1 käytön mahdolli-
suus, aiheiden ja opetuksen oltava 
lapsen kehityksen tasolla, lapsi 
tukeutuu vaikeissa tilanteissa äidinkie-
liseen rakenteeseen. 

 
 
 
Mård 
(1997a) 
 

Lasten (4) kommunikaatio-
taitojen kehittyminen 
kahden ensimmäisen 
kielikylpyvuoden aikana 

Neljä kielikylpypäiväkodis-
sa olevaa 5 - 6-vuotiasta 
lasta (kaksi poikaa, kaksi 
tyttöä – hiljainen tyttö-
poika –pari ja puhelias 
tyttö-poika -pari) 

Kommunikaatiostrategiat Kaksivuotinen tapaustutkimus, 
video-observointi, ääninauhat, 
SIT-testi. Kommunikaatiotilan-
teet on pyritty muodostamaan 
lasta kiinnostaviksi aiheiltaan. 

Kommunikaatiotaidoiltaan passiivinen 
lapsi käyttää toista kieltä vain tutuissa 
tilanteissa, aktiivisempi lapsi pyrkii 
käyttämään kaikissa mahdollisissa 
tilanteissa, aktiiviset lapset osaavat 
soveltaa kommunikaatiostrategioita 
tilanteen edellyttämällä tavalla, 
hiljaiset eivät. Suunnittelua tulisi 
panostaa monipuolisiin kielikylpykie-
len käyttötilanteisiin. 

Mård  
(2002) 
väitöskirja 

Kielikylpypäiväkodin 
lasten toisen kielen 
kommunikaatiokyvyn 
tutkiminen 

Neljä lasta (kaksi tyttöä, 
kaksi poikaa) – puheen 
tuotoltaan rohkea poika ja 
tyttö sekä arka poika ja 
tyttö 

Kommunikaatiostrategiat, 
kielen kehitys 

Tutkittiin lasten kommunikaatio-
strategioita eli kielenkäyttötaitoja 
kolmessa erilaisessa tilanteessa 
(kertomustehtävässä, kirjan 
tekstiin perustuvassa tehtävässä 
sekä kuvasarjatehtävässä), joissa 
tapahtuvaa kielen käyttöä 
analysoitiin laadullisesti (kuvan 
ja puheen taltiointi vi-
deo/kasettinauhuri) 

Luonteeltaan puheliaammat lapset 
(tyttö ja poika) käyttivät toista kieltä 
erilaisissa tilanteissa monipuolisemmin 
kuin luonteeltaan hiljaiset lapset, joskin 
kaikki neljä lasta kykenivät kommuni-
koimaan toisella kielellä. Ongelmati-
lanteissa puheliaat lapset käyttivät 
toista kieltä, kun taas hiljaisemmat 
lapset turvautuivat nonverbaalisiin 
keinoihin. 

 
 
 
Södegård 
(2002) 

Opettajan ja lasten 
kommunikaation ja 
kielellisen vuorovaikutuk-
sen tutkiminen pienryhmä-
työskentelyssä 

26 noin 5-vuotiasta 
kielikylpypäiväkodin lasta 

Perusta lingvistinen, 
näkökulma kommunikaa-
tio- sekä vuorovaikutusteo-
rioissa 

Seurantatutkimus vuosina 1996 - 
1998, videomateriaalia pienryh-
mätyöskentelystä tiettyjen 
(viiden) aihepiirin parissa 

Vahvisti oletusta, että opettaja on 
lasten kielellinen malli sekä opettajan 
mallin merkitys kommunikaation 
muodostamisessa ja lapsen oikeakieli-
syyden kehittymisessä. Opettajan 
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Tekijä Tutkimuksen tarkoitus Kohdejoukko Teoreettinen näkökulma Tutkimusmenetelmä Tulokset 

väitöskirja käyttämien pre- ja post-strategiat 
vuorovaikutuksessa lapsen kielen 
tuottamisen tukemisessa. Lasten 
kielitaito kehittyi hyvin sekä kvalitatii-
visesti että kvantitatiivisesti tutkimuk-
sen kohdejoukolla. 

 
 
Bergström 
(2002) 

 

 

Erityistä tukea tarvitsevien 
kielikylpylasten kirjoitetun 
toisen kielen kehityksen 
yksilöllisten erojen 
tutkiminen 

Tapaustutkimus ala-asteen 
1. ja 3. luokan oppilaista. 
Ryhmistä valittiin kolme 
opettajan nimeämää 
oppilasta tarkemmin 
analysoitaviksi.  

Erityispedagoginen, jossa 
oppimisvaikeuksia 
tarkastellaan kaksikielisyy-
den ja kielikylpyopetuksen 
näkökulmasta. 

Laadullinen tapaustutkimus, 
jossa aineistoa kerättiin ensisijai-
sesti oppilaiden toisenkielisten 
kirjoitelmien avulla kahden 
vuoden ajan. Toissijaisesti 
aineistoa täydennettiin opettajien 
haastattelujen, oppimistilanteen 
havainnoinnin, sekä ensikielisten 
kirjoitelmien ja oppilaiden 
suullisten tuotosten avulla. 

Kirjoittaminen on erityistä tukea 
vaativalle lapselle haastavaa kielikyl-
vyssä. Auditiivisen erottelun ja 
lyhytkestoisen muistin vaikeuksista 
kärsivien lasten voi olla vaikea oppia 
oikeinkirjoitus. Ongelmat ovat 
kuitenkin samat lasten äidinkielessä. 
Tutkimus osoitti kielikylvyssä 
metodisesti hyödynnettävän sisällön ja 
kommunikatiivisuuden tukevan lasten 
kirjoitetun kielen sisällön tuottamista. 
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 Liite 2 Tutkimusprosessin eteneminen ja keskeiset 
tutkimuksen rakenteeseen vaikuttaneet tekijät ja ajatukset 

 
Anlyysi-

vaihe 
Aika Työvaihe Keskeinen idea Työn nimi Prosessin luonne Tutkimusaineisto 

 
 

huhti-elokuu 
1998 

 
 

- tutkimusaiheen valinta 
- kielikylpykirjallisuuteen perehtyminen 

kielikylpyopetuksen praktinen luonne, tutkimuksen 
lingvistinen painotus ja ”didaktiikassa” keskittymi-
nen miten –kysymyksen analyysiin  kielikylvyn 

didaktinen aukko 

  
 
 

orientaatio 

 
 
 

kirjallisuus 
 
 

elo-lokakuu 
1998 

 
- tutkimussuunnitelman laadinta 

- opinto-oikeus tohtorintutkintoon marraskuus-
sa 1998 

 

 
työn mitä, miksi, miten –rakenne  mallin 

muodostus (didaktiset peruskysymykset runkona) 

ruotsin kielen kielikylpyope-
tus – opetusmenetelmäopista 
didaktiikaksi: menetelmän 
kulttuuriset ja pedagogiset 

perusteet 

 
 
 

suunnittelu 

 
 
 

kirjallisuus 

 
S 

U
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 I 
T 

T 
E 

L 
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 I 
H
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tammi-

helmikuu 
1999 

- didaktisen tutkimuksen käsitteistöä – 
esitelmä jatko-opintoseminaarissa 

Didaktinen ongelma varmistui, käsitteenoppimisen 
problematiikka ja kehityspsykologinen näkemys 

oppimisen perustana 

 
 

em. 

 
 

aktiivinen 
tutkimus 

kirjallisuus, empiirisen aineiston 
keräämisen suunnittelu 

 
 
 
 

maalis-
toukokuu 

1999 

 
- ranskan kielen kielikylvystä ruotsinkieliseen: 
erilaisten mallien arviointia – esitelmä jatko-

opintoseminaarissa 
Perehtymistä kielikylpyopetukseen (vierailuja 

Vaasassa, kirjallisuus) 

hyötymoralistinen esitystapa kielen oppimisen 
suhteen, ruotsinsuomalaisuutta ja suomalaisuutta ei 

voida eritellä globalismin aikana  tavoite 
yhtenäinen kansallinen identiteetti  ruotsikielen 
ja vähemmistöjen osuus tämän rakentamisessa  

kuva ruotsinkielen kielikylpyopetuksen tarjonnasta 
lehdistön kautta 

 
 
 
 
 

em. 

 
 
 
 
 

aktiivinen 
tutkimus 

 
 

kirjallisuus, lehtiartikkelit, 
empiirisen aineiston keruun 

suunnittelu 

 
 

1999 - 2000 
 

 
- perehtymistä kehityspsykologiseen teoriaan 

(Vygotsky, Dewey) 
- kielikylpyopetusprosessiin tutustumista 

(vierailuja Vaasassa, kirjallisuus) 
 

 
 

käsitteenoppimisen ja kehityspsykologisen 
näkemyksen merkityksellisyys oppimisprosessien 

tukemisessa 

 
 
 
 

em. 

 
 
 

perehtymistä 
opetuksen 
teoriaan 

 
empiirisen aineiston keruun 
suunnittelu (metodologinen 

aukko – miten käytän teoriaa?) 

 
2000-2001 

 
 

 
- tiedonkäsityksen merkitykseen perehtymistä 

- kielikylpyopetusprosessiin tutustumista 
(vierailuja Vaasassa, kirjallisuus) 

- oppimista ja opetusta käsittelevien lukujen 
kirjoittamista ja hahmottamista 

 
 

tiedonkäsityksen merkitys koulun toiminnan 
muutoksen faktorina 

 
 
 

em. 

 
 
 
 

perehtymistä 
opetuksen 
teoriaan 

 
empiirisen aineiston keruun 

suunnittelu 
(metodologinen aukko – miten 

käytän teoriaa?) 

syyskuu 2001  
 

empiirisen aineiston valinta 

En kerää video- tai muuta aineistoa, vaan perustan 
työn prosessikuvauksen olemassa olevaan 

kirjallisuuteen, josta pyrin etsimään prosessia 
kuvaavia ns. ydinkäsitteitä 

 
 

em. 

 
Kirjallisuuteen 
orientoituminen 

käynnistyy uudesta 
näkökulmasta 

 
aiemmat tutkimukset ym. 
kirjallisuus, oma ajattelu 

 
 

tammi-
maaliskuu 

2002 
 

- Pigetin, Vygotskyn ja Deweyn teoretisointien 
kirjoittamista tutkimustekstiksi, pääpaino 
Vygotskyssä, kielikylpyopetusprosessin 

kuvaaminen tekstissä 
- vierailua Vaasassa 

 

 
 
 

ajatus kehitysidean rajallisuudesta, tavoitteena 
pelkkä oppiminen 

 
 

em. 

 
 

perehtymistä 
opetuksen 
teoriaan 

 
 

aiemmat tutkimukset ym. 
kirjallisuus, oma ajattelu 

 
 

huhti-toukokuu 
2002 

 
 

- em. tekstin kehittämistä 
- Deweyn teoretisointiin keskittyminen 

- vierailu Vaasassa 
 

 
kielellisen, toiminnallisen, tiedollisen ja kulttuuri-
sen kontekstuaalisuuden idea, joka toimii kasvun 

perustana, kulttuurin merkitys oppimisessa: Vaivan 
(pain) –käsitteen ”löytäminen” Deweyn (1916) 
teoksesta: yksi keskeinen kasvuun ja henkiseen 

kasvamiseen liittyvä tekijä. 
 

 
 
 

em. 

 
 
 

aktiivinen 
tutkimus 

 
 

aiemmat tutkimukset ym. 
kirjallisuus, oma ajattelu 

 
 

huhtikuu 2002 
 
 

 
- vierailu Barcelonaan ja siellä tutustumien 

katalaanin kielikylpyyn 
 

 
 

- näkemys kulttuurin merkityksestä kasvun 
ohjaajana vahvistuu 

 
 

em. 

 
 

aktiivinen tutkimus 

aiemmat tutkimukset ym. 
kirjallisuus, oma ajattelu 

 
elo-lokakuu 

2002 

 
 

- Deweyn teoretisointiin perehtyminen 
tarkemmin. 

 
Kulttuuripedagogiikan idea (vrt. Bruhn 1973 sosio-

, aktiivisuus-, vapauspedagogiikan käsitteet), 
konstruktivistisen viitekehyksen hylkääminen  

painopiste kasvussa oppimisen sijaan ja sitä kautta 
painotetaan Deweyn teoriaa 

Ruotsin kielen kielikylpy-
opetuksen kulttuuripedago-

giset perusteet 

 
 

aktiivinen tutkimus 

 
aiemmat tutkimukset ym. 
kirjallisuus, oma ajattelu 

 
T 

E 
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 I 
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 I 
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loka-marraskuu 

2002 
 

 
- tutkimuksen tekstin lukujen 1-9 kehittely ja 

jäsentäminen 
- Deweyn painottamien työn teoreettisena 

resurssina 
 

 
Oppimisella on olemassa sen behavioristinen 
perusta – yksilö muodostaa malleja valmiiksi 

”konstruoidusta” ympäristöstä behavioristiselle 
perustalle rakentuneen oppivan toiminnan avulla 

(vrt. Dewey 1916, 53 - 54). 

 
 

em. 
 

 
 

aktiivinen tutkimus 

 
aiemmat tutkimukset ym. 
kirjallisuus, oma ajattelu 

 
 
 
 
 

marraskuu 
2002 

 
- kootun tekstin jäsentelyä ja analyysia 

 
Lapsen yksilöllisyys ei toteudu niin kauan, kun 

koulun toiminnan tavoitteet ovat tietojen ja taitojen 
kehittämisessä. Tavoitteena oltava KASVU, jonka 
huipentuma näkyy ympärillämme esinetodellisuu-
dessa! (Dewey 1988, 172 - 173; 1916, 58-luku 4 

loppuun; ja tekemisen intensiteetti omalla tasolla!) 
** 

Kokemuksen määrittely aktiiviseksi ja passiiviseksi 
(vrt. Pikkarainen 2000, 115-116) mutta tähän lisänä 

liitetään tavan ja tottumuksen käsitteet – 
kokemuksen muotoutuminen 

   

 
 
 

helmikuu 2003 

 
 
 

- tutkimusraportin muokkaaminen 

situated cognition –ajattelu saattaisi olla lähellä 
kontekstuaalisuuden ideaa 

tieto – sos. konteksti – kulttuuri (ks. Brown & 
Collins & Duguid 2003). Omassa ajattelussa 
kulttuuri on vain keskiössä ja kolmion yhtenä 

osana on kieli, kun taas em. tutkijat toteavat kaiken 
tiedon olevan kieltä 

 
 
 

em. 

 
 
 

kirjoitus - luku 

 
 

tutkimus + lisäkirjallisuus 

Huhtikuu 2003 - ihmiskäsitykseen perehtymistä Perttulan 1999 esitys ihmiskäsityksen nelijaosta em. kirjoitus – luku Perttula 1999 

 
A
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 I 
V
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 I 

H
 E

 

 
 

toukokuu 2003 
 
 

 
 

- tekstin muokkaaminen kohti esitarkastusta 
alkaa 

 
 
- 

 
 

em. 

 
 

Kirjoitus - luku 
 

 
 

tutkimus + lisäkirjallisuus (esim. 
Aebli 1991) 
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Anlyysi-

vaihe 
Aika Työvaihe Keskeinen idea Työn nimi Prosessin luonne Tutkimusaineisto 

4. VAIHE  
Elokuu 2003 

- tekstin muokkaaminen ja työn rakenteen 
kehittäminen 

Suorttin (1980) tutkimuksen rakenteellisen idean 
suhde omaan tutkimukseen tukee ajatustani 

 
em. 

 
Kirjoitus – luku 

 
em. 

 
  

Syyskuu 2003 
- ihmiskäsitykseen perehtymistä Skinnarin 2003 näkemyksen yhdistäminen 

Perttulan 1999 ihmiskäsityksen tarkentajaksi. 
Deweyn (1916) yksilöllisyyden näkemyksen 

hahmottaminen osaksi tätä. 

em. Kirjoitus – luku Skinnari 2003 

 
 

5. VAIHE 
 
 
 
 

 
 

Tammi-
helmikuu 2004 

 
 

- työn puhtaaksi kirjoittaminen sekä 
eksperimentin muodostaminen 

 
Noottiapparaatin kehittäminen – työn ohjaajan ohje 

 
 

Ruotsin kielen kielikylpy-
opetuksen kulttuuripedago-

ginen perusta 

 
 

Luku - kirjoitus 

 

 Toukokuu 
2004 

Professori Esko Kalaojan palaute tutkijakoulun 
seminaarissa 

Eksperimentti poistettiin tutkimuksesta Kalaojan 
ehdotuksesta. Työn rakenteen edelleen kehittämi-

nen 

em.   

 

 

Kesä - syyskuu 
2004 

Työn kieliasun korjaaminen sekä työnohjaajan 
antamien kommenttien mukainen korjaaminen 

 em.   

 Huhtikuu 2005 Didaktiikan assistentti Eija Heikkisen 
kommentit tutkimuksen luettavuudesta 

Rakenteen edelleen kehittämistä em.   



 Liite 3 Lehtiartikkelilista sisällönanalyysissä 

1. Pohjalainen 5.1.1986. Miksi ei meilläkin jos kerran Kanadassa: Koulu kasvattaa kak-
sikieliseksi. 

2. Lastentarhalehti 6/1987. Lapset kielikylvyllä kaksikielisiksi. 
3. Pohjalainen 5/1987. Kielikylvyt alkavat Vaasassa. 
4. Pohjalainen 5/1987. Kielikylpy lapsille voi alkaa jo syksyllä: Kappelinmäki sopiva 

ympäristö. 
5. Keskipohjanmaa 21.5.1988. Kielikylpyjen uskotaan yleistyvän. 
6. Keskipohjanmaa 21.8.1987 tai 88 ?. Kielikylpyä on aihetta kokeilla. 
7. Keskipohjanmaa 21.8.1987. Vaasalaislapset ”kielikylvyssä”: Tavoitteena täysi kaksi-

kielisyys. 
8. Pohjolainen. Työväen Pohjanmaa (osasto) 1987. Kieltä kylvetetään Vaasassa: Suo-

menkielisistä lapsista kaksikielisiä. 
9. Pohjalainen 20.9.1987. Kielikylpy kasvattaa lapsen älykkyyttä. 
10. 1988. Kielikylpy lempeä tapa oppia. Lapsista luovia ja sosiaalisia. 
11. Pohjalainen 15.4.1988. ”Vaasa ruotsalaistaa lapsiaan”. Suomalaisuuden liitto pelkää 

kielikylpyjä. 
12. HS 12.2.1988. ”Kielikylpy” tuntuu jo lasten taidoissa. Vaasan suomenkielisessä päi-

väkodissa opitaan ruotsia kanadalaiseen tehomalliin. 
13. Länsiväylä 14.6.1989. Kielikylpy – språkbad. Siv Vesterbacka. 
14. Pohjalainen 17.2.1989. Kielikylpykokemuksia Espanjan Kataloniasta. Helena Kanta-

nen. 
15. Vaasan korkeakoulun Tiedotuslehti 2/1989 (1.3.1989) Kielikylpykokemuksia Espan-

jan Kataloniasta. HK. 
16. Pohjalainen 22.2.1989. Vaasalaislapsille oikeus kielikylpyyn. 
17. Pohjalainen 17.2.1989. Kielikylvyn luojat vahvistusmatkalla: Kanadasta vahvistusta 

kielikylvyn oikeutuksesta. 
18. Demari 11.12.1991. Vaasa edelläkävijä Suomessa. Lapset kylpevät kielissä. 
19. Vaasan yliopiston Tiedotuslehti 7/1991 (14.11). Kielitaidon merkitys yhä tärkeämpi 

yhdentyvässä Euroopassa. Tuulikki Salmensuo. 
20. Pohjalainen 17.10. 1991. Nimiä kerätään tempauksella. Vanhemmat huolissaan kieli-

kylvyn jatkumisesta. 
21. Syksyä 1991 Kielikylpy. Vaasassa alkanut viides toimintavuosi kielikylpyopetuksessa. 

Suunnitteilla jopa oman kielikylpykoulun perustaminen. 
22. Keskisuomalainen (kuukausilehti) 2/92. Nu badar vi på svenska eli miten kaksikieli-

syyden haitta muutetaan hyödyksi. 
23. Espoo 6/1992. ”Pänttäys” alkaa päiväkodista? Kielikylpylapset opintielle. 
24. Pohjalainen 13.11.1992. Kielikylpyinnostus tarttuu Vaasassa. 
25. Apu no 11 13.3.1992. Uidaan Eurooppaan kielikylpyläin kautta. Markku Rautonen 
26. Suomen Silta. 1992 Kielikylpy tekee lapsista kaksikielisiä: Vaasassa jo kokemusta. 

Hilkka Kotkamaa 
27. Pohjolainen 30.9.1993. Tutkijat varmoja myönteisistä vaikutuksista. Innostus kieli-

kylpyyn leviää Euroopassa. 
28. Uusi Vaasalainen no 43 (1.12.1993) Vaasan englantilainen leikkikoulu. 
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29. Vaasan Sanomat 24.11.1993. Lets play in english: 25 vuotta englantilaista leikkikou-
lua. 

30. Vantaan Sanomat 18.3.1994. Lapsi oppii vieraan kielen, kun se toimii välineenä. 
31. Pohjalainen 27.5.1994. Vaasan opettajat kysyvät kielikylpyopetuksesta. 
32. Pohjalainen 29.9.1994. Totuus kielikylvystä. Hely Yli-Esko (Mielipiteet). 
33. Pohjalainen 25.9.1994. Kieliryhmät kyllin suuriksi. (32 Lukion ja yläasteen opettajaa 

Vaasa) (Mielipiteet). 
34. Pohjalainen 18.9.1995. Epäpätevä kieltenopetus tekee vuosiksi vahinkoa. 
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