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Tutkielman  tarkoituksena  on  selvittää,  kuinka  kielenopetus  tapahtuu  esi-ja  alkuopetuksessa.
Keskityn  selvittämään,  kuinka  lastentarhanopettajat  ja  opettajat  opettavat  kieltä,  millaista
opetusmateriaalia  he  käyttävät,  sekä  kuinka  he  kannustavat,  kehuvat  ja  motivoivat  lapsia.
Tutkimuksen edetessä kiinnitin huomiota myös siihen, millainen oppimisympäristö lapsilla on. 

Tutkimukseni kohteena on kolme lastentarhanopettajaa sekä kolme alkuopetuksen opettajaa. Kaikki
tutkimushenkilöt  ovat  naisia  ja  he  työskentelevät  Länsi-Suomen läänissä.  Tutkielmaan osallistui
yhteensä  kaksi  alakoulua  ja  kaksi  esikoulua.  Olen  kerännyt  aineistoni  observoimassa  ja
haastattelemalla  opettajia.  Jaoin  haastattelun  viiteen  eri  teemaan  ja  analyysivaiheessa  lähdin
purkamaan haastatteluja näiden teemojen perusteella. Tarkastelin lastentarhanopettajien ja opettajien
vastauksia  ja  tein  niistä  yhteenvedon.  Opettajat  ja  lastentarhanopettajat  olivat  kielenopetuksesta
hyvin samoilla linjoilla, mutta muutamia mielipide-eroja oli myös havaittavissa.  

Esikoulussa herätellään lapsen mielenkiintoa kieltä ja kirjaimia kohtaan esimerkiksi satujen, lorujen,
riimien ja  laulujen avulla.  Opetustuokiot  eivät  kestä  kauaa,  joten lasten  motivaatio  säilyy  ja  he
haluavat  oppia.  Opetus  on  leikinomaista  ja  lasten  kanssa  pyritään  keskustelemaan  paljon.
Esikoululaiset harjoittelevat suullisesti esimerkiksi aakkosia, äänteitä ja tavuja. He saavat harjoitella
käden ja silmän yhteistyötä ja hienomotoriikkaa esimerkiksi kirjoittamalla kirjaimia ja tekemällä
hahmotustehtäviä.  Esikoulussa  on  myös  käytössään  esimerkiksi  kuvia,  tavukortteja  ja
oppimispelejä, joilla lapset saavat harjoitella kielellisiä taitojaan. Lapset saavat oppia omaan tahtiin
ja  lapsia  pyritään  kannustamaan  ja  kehumaan sanallisesti.  Lapset  ovat  motivoituneita  tekemään
tehtäviä, sillä he saavat tehdyistä tehtävistä leimoja. Koulussa lapset joutuvat istumaan paikoillaan
suurimman  osan  koulupäivästä.  Oppilaat  kertaavat  jo  esikoulussa  opittuja  asioita  ja  oppivat
pikkuhiljaa  lukemaan  ja  kirjoittamaan.  Opettajien  mielestä  oppilailla  on  aluksi  suuria  tasoeroja,
riippuen  siitä,  kuinka  paljon  he  ovat  harjoitelleet  kielellistä  toimintaa  esikoulussa.  Tasoerot
tasaantuvat pikkuhiljaa ja mikäli tarvetta, niin oppilaat saavat erityistä tukea esimerkiksi opettajalta,
avustajalta ja erityisopettajalta. Opettajat seuraavat opetussuunnitelmaa ja etenevät sen mukaisesti.
Oppitunnit pyritään pitämään vaihtelevina, jotta oppilaiden ja myös opettajan motivaatio säilyisi ja
oppiminen  olisi  mieluisaa.  Opettajat  käyttävät  apunaan  esimerkiksi  oppikirjoja,  omatekemää
materiaalia,  pelejä ja kuvia. He kannustavat ja motivoivat oppilaita kehujen, leimojen ja tarrojen
avulla

Tutkielmani  on  mielestäni  melko  luotettava  ja  yleistettävä  ja  uskon,  että  päästäisiin  samoihin
tuloksiin, mikäli tutkielma tehtäisiin uudestaan. Mikäli tutkittavia henkilöitä olisi ollut enemmän,
olisi tutkielma myös luotettavampi.
Asiasanat  Esiopetus, alkuopetus, kielenopetus
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1 JOHDANTO

Maailmassa puhutaan tuhansia eri kieliä ja sama kieli saattaa sisältää useita eri murteita.

Kielen avulla kommunikoimme keskenämme ja voimme vaihtaa ajatuksia ja tuntemuksia

sekä suullisesti että kirjallisesti. Olen kasvanut kaksikielisessä ympäristössä ja siksi kielet

ovat aina kiinnostaneet minua ja olleet osana jokapäiväistä elämääni. Suomen- ja ruotsin

kieli ovat kulkeneet rinnakkain koko elämäni ajan ja molemmat kielet ovat minulle tärkeitä

kommunikoinnin välineitä. Hyvä kielitaito mahdollistaa sujuvan asioinnin kaksikielisessä

kaupungissa ja helpottaa myös työelämässä suoriutumista. Siksi minun mielestäni onkin

tärkeää, että lapsille opetetaan kieltä mielekkäästi, jotta mielenkiinto kieliin säilyisi. 

Olen syntynyt Ruotsissa, Upplands Väsbyssä, 25 vuotta sitten ja asuin Ruotsissa yhdeksän

vuotta.  Äidinkieleni  on  suomi  ja  olemme  aina  kotona  puhuneet  suomea.  Kävin

ruotsinkielisen leikki- ja esikoulun ja ehdin myös suorittaa ensimmäisen ja toisen luokka-

asteen  ruotsinkielisessä  koulussa.  Muutimme  Suomeen  ollessani  9-vuotias  ja  siirryin

ruotsinkielen kielikylpyluokalle.  Olen jo  pitkään pohtinut,  kuinka lapset  kykenevät  niin

vaivattomasti  oppimaan  kieliä.  Minua  kiinnostaa,  kuinka  lapset  oppivat  omaksumaan

kielen.

Muistan,  kuinka  minut  vietiin  leikkikouluun ollessani  5-vuotias,  enkä  osannut  lainkaan

ruotsia. Se, että en osannut kommunikoida samalla kielellä, ei huolettanut minua silloin,

vaan olin innoissani saamistani uusista ystävistä. Opin talon tavoille ja omaksuin kielen

nopeasti eleiden ja kuvien avulla. Tulevana kielikylpyopettajana minua kiinnostaa, kuinka

kieltä  opetetaan  varhaiskasvatuksessa  sekä  esi-  ja  alkuopetuksessa.  Minua  kiinnostaa

selvittää, kuinka kirjaimia, äänteitä ja tavuja sekä lukemista ja kirjoittamista opetellaan esi-

ja alkuopetuksessa.
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En ole ikinä itse ollut hoidossa päiväkodissa, sillä äitini toimi perhepäivähoitajana ja sain

viettää varhaislapsuuteni kotona. Kandidaatintutkielmassani (Ks. Kallio-Kujala 2013)  

halusin  tutustua  päiväkodin  toimintaan  ja  selvittää,  kuinka  lapsille  opetetaan  kieltä.

Seurasin noin 16 tunnin ajan yhden päiväkotiryhmän toimintaa ja haastattelin kasvotusten

ryhmän  erityislastentarhanopettajaa.  Keräsin  tutkimusmateriaalini  lokakuussa  2011

Pirkanmaan päiväkodista. Ryhmä koostui integroidusta erityisryhmästä eli ryhmä sisälsi

erikoista  tukea  tarvitsevia  lapsia sekä  lapsia,  jotka  eivät  tarvitse erityistä  tukea.  Lapset

olivat iältään 3¬¬¬¬−6-vuotiaita, joten ryhmässä oli myös esikoululaisia. Ryhmään kuului

myös erityislastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja sekä kaksi lastenhoitajaa

Siiskosen,  Aron  ja  Holopaisen  (2004,  58)  mukaan  yhteiskuntamme  muutos

palveluyhteiskunnasta  tietoyhteiskunnaksi  on  aiheuttanut  kirjoittamisen  ja  lukemisen

taitojen  merkityksen  korostumisen.  Palveluja  on  esimerkiksi  korvattu  automaateilla  ja

itsepalvelupisteillä,  joka vaatii  meiltä  lukemisen- ja  kirjoittamisen  taitoja  sekä  ohjeiden

lukutaitoa.  Puhuminen  mielletään  biologiseksi  ominaisuudeksi,  kun  taas  lukeminen  ja

kirjoittaminen vaatii opettamista, opettelua ja se perustuu kielen kehitykseen. Lukemaan -

ja kirjoittamaan oppiminen edellyttää myös, että muisti, motoriikka, visuaaliset taidot sekä

tarkkaavaisuus ovat tarpeeksi kehittyneitä.

Lampi (1981, 49) toteaa, että lapsen tulisi olla tekemisissä kirjojen kanssa päivittäin, sillä

kirjan  avulla  lapsi  esimerkiksi  laajentaa  sanavarastoaan  ja  kielen  rakennetta,  kehittää

mielikuvitustaan,  herättää kiinnostusta uusia asioita kohtaan sekä viihdyttää.  Kiinnostus

kirjoja kohtaan jo varhain, luo myös hyvän pohjan lapsen kouluvalmiuksille. Lapsella tulee

päivähoidossa  olla  saatavilla  ja  näkyvillä  erilaisia  kirjoja,  joissa  kuvitus  ja  kieli  on

tasokasta. Lapsen tulee saada lukea ja katsella kirjoja yksin sekä keskustella niistä aikuisen

kanssa.

Nyky-yhteiskunta  tarjoaa  runsaasti  erilaista  informaatiota  kirjoitetussa  muodossa.

Mielestäni tämän päivän lapset oppivat jo hyvin nuorina käyttämään teknologiaa ja samalla

heidän lukemis- ja kirjoitustaitonsa kehittyvät. Siksi onkin tärkeää, että aikuiset tukevat ja

auttavat lasta innostumaan kirjoitetusta ja puhutusta kielestä. Kandidaatintutkielmani aihe

kiinnosti minua niin paljon, että halusin jatkaa saman aiheen parissa pro gradussani. Sain

suorittaa  loppuharjoitteluni  ruotsin  kielen  kielikylvyssä  ensimmäisellä  luokalla  ja  sain

nähdä,  kuinka  lapset  kehittyivät  lukemaan  ja  kirjoittamaan.  Ensimmäisellä  luokalla
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oppilaat oppivat paljon uusia asioita ja he kehittyvät nopeasti. Koska saan tutkinnostani

pätevyyden opettaa myös suomeksi, halusin ottaa selvää, millaisia kielellisiä taitoja esi- ja

alkuopetuksessa  harjoitellaan  ja  kuinka  lapset  oppivat  lukemaan  ja  kirjoittamaan

suomenkielisellä luokalla. 
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2. KIELEN FUNKTIO JA KIELEN OPPIMINEN

2.1 Kielen tietoisuus 

Kykyä  arvioida  kielen  muotoa  ja  tarkoitusta  kutsutaan  metakognitiiviseksi  taidoksi.

Metakognitio käsitettä käytetään, kun puhutaan oman kognitiivisen toiminnan arvioinnista.

Kielellinen tietoisuus pitää sisällään kielelliseen toimintaan liittyvät metataidot. Pystymme

arvioimaan  ja  ohjaamaan  ajattelua  metakognitiivisen  toiminnan  avulla.  (Ahvenainen  &

Holopainen  2005,  16,18).  Ihmisten  kielitietoisuutta  tutkittaessa  kieli  nähdään  koodina.

Tietoisuudella  tarkoitetaan  tietoa  kielen  eritasoisista  rakenneyksiköistä  ja  piirteistä.

Ihmisen kielellistä tietoisuutta on kartoitettu esimerkiksi  pragmaattisella,  syntaktisella ja

fonologisella tasolla. Lasten kielellinen tietoisuus on usein ollut tutkimuksen kohteena ja

lasten  kielellistä  tietoisuutta  on  tarkasteltu  suhteessa  aikuisen  kielelliseen  tietoisuuteen.

Olettamuksena  on,  että  lapsen  kielellinen  tietoisuus  on  puutteellinen  ja  virheellinen

verrattuna  aikuisen  kielitietoisuuteen.  Kielellinen  tietoisuus  kehittyy  joko  yleisenä

metakognitiivisena  -  tai  spesifinä  metalingvistisenä  kykynä.  Tämän  kehittyvän  kyvyn

avulla  analysoidaan  ja  reflektoidaan  kielen  ominaisuuksia.  (Dufva,  Lähteenmäki  &

Isoherranen 1996, 24.) 

Tornéuksen  (1991,7)  mukaan  lapsi  osallistuu  keskusteluihin  jo  ennen  kuin  hän  oppii

puhumaan.  Lapsen  kommunikointi  tapahtuu  esimerkiksi  eri  eleiden,  ilmeiden  ja

äännähdysten  avulla.  Aluksi  lapsen  kommunikointi  tapahtuu  tässä  –  ja  -  nyt  ja

myöhemmin,  kielen  avulla,  lapsi  kykenee  ilmaisemaan  myös  asioita,  jotka  eivät  ole

suoranaisesti läsnä. Koppisen, Lyytisen ja Rasku-Puttosen (1989, 7-8) mukaan lapsi oppii

jäsentämään ympäristöään kielen avulla. Hän oppii muodostamaan käsityksiä luonnosta,

ihmisestä sekä yhteiskunnasta kielen avulla. Kieli on osana lapsen kehitystä muun muassa

ajattelun, tunteiden ja oppimisen apuvälineenä. 
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Lapset alkavat ymmärtämään noin 5−7 vuoden ikäisinä, että puheenvirran voi analysoida

äänteinä. Lasten äännetietoisuutta on pyritty kehittämään erilaisin leikinomaisin keinoin,

sillä sen on oletettu helpottavan lukutaidon kehittymistä. Lapsen syntaktista tietoisuutta on

pyritty  tutkimaan  pyytämällä  lapsia  korjaamaan  lauseiden  kieliopillisuutta  sekä

tarkastelemalla, kuinka lapsi korjaa oman puheensa syntaksia. Dufva ym. (1996, 24-25)

toteaa,  että  Bialystock  (1986)  on  esimerkiksi  tutkinut  lapsen  leksikaalista  tietoisuutta.

Bialystock osoittaa tutkimuksissaan, että noin 5-vuotiailla lapsilla on taipumuksena pitää

”pitkänä”  sanaa,  jonka  merkityssisältö  viittaa  ”pitkään”  tai  ”suureen”.  Lapsen  mielestä

esimerkiksi sana ”kirahvi” voisi olla pidempi sana kuin ”leppäkerttu”. Lapsi ajattelee, että

kirahvi on suurempi kuin leppäkerttu ja päättelee näin sanan myös pidemmäksi. 

Lapsen kielellinen tietoisuus alkaa kehittyä jo varhaisessa vaiheessa sellaisissa tilanteissa,

joissa lapsi pääsee tekemisiin kirjoitetun kielen kanssa. Lapselle tulisi antaa päivähoidossa

sekä kotona erilaisia tilanteita, joissa hän pääsisi käyttämään kieltä. Tällaisia tilanteita ovat

esimerkiksi  kommunikointi  muiden  kanssa  kielen  avulla,  kielen  käyttäminen

tiedonlähteenä  tai  muistiinpanojen tekemiseen  tai  kielen  käyttö  virkistykseksi  ja  iloksi.

(Mäkihonko 2006, 8-9.)  Osa lapsista oppii esikoulussa havaitsemaan kielen eri muotoja.

He voivat esimerkiksi huomata, että sana ”lammas”, muistuttaa enemmän sanaa ”hammas”

kuin  sanaa  ”pässi”.  Esikoulussa  lapset  saavat  maistella  ääniä  eri  leikin  muodoissa.  He

voivat esimerkiksi hassutella ja sekoittaa sanan osia ja äänteitä. Lasten välillä on suuri ero

kielellisen tietoisuuden kehityksessä, sillä toiset lapset ovat uteliaampia ja nauttivat kielellä

leikkimisestä. (Tornéus 1991, 8-10.)

2.2 Kielen kehitys

Päiväkodin keskeisimpiin tavoitteisiin kuuluu lapsen kielellisen kehityksen edistäminen ja

tukeminen  (Kouluhallitus  1978,  30).  Tokolan  (2011,  3)  mukaan  lapsen

kommunikaatiotaidot  ja  kieli  kehittyvät  erilaisissa  vuorovaikutustilanteissa  läheisten

ihmisten kanssa.  Lapsen varhaisia  kommunikointivälineitä  ovat  ilmeet,  eleet  ja ääntely.

Lapsen tasapainoisen psyykkisen kehityksen edellytyksenä on kielen ja kommunikaation

kehitys.  Kielen kehitys vaatii vuorovaikutusta ja molemminpuolista ymmärrystä.  Tokola

(2011, 4,9) lainaa Vygotskin (1982) ajatuksia kielestä todeten, että kieli ja ajattelu ovat
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aluksi erillään toisistaan kahteen ikävuoteen asti. Tämän jälkeen ajattelusta tulee kielellistä

ja kieli on älyllistä. Lapsen ajattelu käy läpi esikielellisen vaiheen kun taas lapsen kieli käy

läpi esiälyllisen vaiheen.  Kun kielellä ja ajattelulla ei  ole yhteyttä,  sanotaan sen olevan

esiälyllistä. Lapsen saavuttaessa toisen ikävuotensa, ilmenevät esikielellinen ja kielellinen

vaihe rinnakkain. 

Lapsen  kielenkehityksen  kannalta  on  tärkeää,  että  hänelle  suodaan  riittävästi

mahdollisuuksia  kuulla  puhetta  sekä  osallistua  keskusteluihin,  jotka  liittyvät  lapsen

lähiympäristöön.  Lapsi  oppii  aluksi  ääntämään kieltä  ja  hänen  sanavarastonsa  laajenee.

Vähitellen  pyritään  lapsen  virheettömään  ja  monipuoliseen  äidinkielenkäyttöön.  Siksi

onkin tärkeää, että lapselle tarjotut kielelliset mallit ovat virheettömiä sekä monipuolisia.

Aikuisten  on  kiinnitettävä  huomiota  puhetapaansa  ja  pyrittävä  keskustelemaan  lasten

kanssa ilmeikkäästi ja monipuolisesti. Lapsia tulee tukea ja rohkaista käyttämään kieltä.

Kielen kehitystä voidaan tukea esimerkiksi lukemalla kielellisesti rikkaita tekstejä, runoja,

satuja ja loruja. (Kouluhallitus 1978, 30-31.)

Kylmänen ja Mäntylä (2008, 13-14) viittaavat Lyytisen (2003) teokseen, jossa Lyytinen

toteaa, että lapsi oppii noin vuoden ikäisenä ymmärtämään puhetta. Toisen vuoden aikana

lapsi  ymmärtää  kielen  sosiaalisen  merkityksen.  Lyytinen  painottaa  myös,  että  sanojen

taivutus tapahtuu hiljalleen noin 2-4- vuoden iässä. 4 -vuotias lapsi hallitsee äidinkielensä

perussäännöt, sekä osaa käyttää pää- ja sivulauseita. Lapsen kielen kehitys on yksilöllistä

ja kielen kehityksessä voi olla  suuria eroja.  Kylmänen ja Mäntylä  (2008, 14) käyttävät

Siiskosen, Aron & Lyytisen (2003) näkemyksiä kuusivuotiaan lapsen kielenkehityksestä,

jonka mukaan lapsen puhe alkaa lähenemään aikuisen tapaa käyttää puhetta. Lapsi kykenee

kuvailemaan tuntemuksiaan sekä vertailemaan asioita. Lapsi on kiinnostunut kirjoitetusta

kielestä sekä haluaa leikkiä kielellä äänteiden ja sanojen avulla. 

Kielen  kehittymisestä  on  eri  näkemyksiä  ja  tulkintaeroja.  Eräiden  tutkijoiden  mielestä

kielen  omaksuminen  on  sisäsyntyinen  prosessi,  kun  taas  toiset  ovat  sitä  mieltä,  että

ympäristö vaikuttaa kielen kehitykseen. B.F. Skinner edustaa behaviorismista ajattelutapaa,

jonka  mukaan  reaktio  omaksutaan  ympäristövaikutuksista.  Kieli  nähdään

käyttäytymismuotona, joten sitä tulee tarkastella ärsyke-reaktio-vahvistamisteoriaa apuna

käyttäen. Matkiminen on kielenomaksumisen tärkein mekanismi, mutta sen lisäksi ihmisen

täytyy tuntea tarvetta puhua ja ilmaista itseään. (Pirilä 1990, 17.)
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Skinner

Skinnerin mukaan kieli on tapa ja se voidaan opettaa ehdollistamalla samalla lailla kuin

mikä  tahansa  tapa  (Leiwo  1986,  46).  Kielenoppimiskäyttäytyminen  sisältää  vaateen,

nimennän  ja  kaikukäyttäytymisen  Vaateessa  puhuja  saa  tietynlaista  vahvistusta

toimintaansa. Esimerkiksi jos lapsi haluaa makeisia ja sanoo sanan ”makeinen”, tai sanan,

joka muistuttaa riittävästi kyseistä sanaa ja hänen tarpeensa tyydytetään, on sana saanut

vahvistusta. Nimennässä, esimerkiksi esine tai tapahtuma, saa aikaan tiettyä muotoa olevan

sanallisen reaktion, joka palkitaan. Kun lapselle näytetään esimerkiksi nukkea, oppii hän

vahvistusten  kautta  liittämään  sanan  ”nukke”  kyseiseen  ärsykkeeseen.

Kaikukäyttäytymisessä matkitaan kuultua kieltä, josta seuraa usein palkitseminen. (Pirilä

1990,  18.)  Kun lapsen  toistamisesta  seuraa  palkitseminen,  on  todennäköistä,  että  lapsi

toistaa  tapahtuman.  Puheen  oppimisessa,  ärsyke–reaktio-ketjun  syntyminen  sekä

yleistyminen,  vaatii  vahvistamista  ja  tarvetta,  joten  pelkkä  matkiminen  ei  riitä.  Lapsi

käyttää kaikuna opittua ilmausta ja kytkee sen tarkoitteeseen ja tilanteeseen. (Leiwo 1986,

39.) Pirilän (1990,  19)  mukaan Skinnerin  teoriassa  lapsen ympäristössä  olevat  henkilöt

ovat tärkeässä asemassa, sillä lapsi saa heiltä vahvistusta ja kielellisiä ärsyketilanteita. 

Chomsky

Chomsky on kritisoinut Skinnerin kielenomaksumisen teoriaa. Hänen mukaansa ärsykkeen

ja reaktion suhteen tulisi olla yksiselitteinen. Ärsykkeen perusteella pitäisi myös pystyä

ennustamaan, millaisen reaktion ärsyke aiheuttaa. Esimerkiksi jos lapsi katselee tuolia ja

kiinnittää huomionsa tuolin väriin, voi äiti tulkita lapsen olevan kiinnostunut esineestä eli

tuolista eikä tuolin väristä. Kun äiti virheellisen tulkinnan seurauksena nimeääkin esineen

värin  sijaan,  on  lapselle  muodostunut  väärä  kuvitelma.  Kypsymisen  myötä  myös  kieli

kehittyy.  Lapsilla  on  taipumusta  samankaltaistaa  aikuisilta  kuulemia  lauseita  oman

kielioppinsa mukaisesti, joten jäljittelyllä ei ole suurta vaikutusta. Lapsi saattaa itsepäisesti

olla luopumatta omista virheellisistä muodoista. Vähitellen, sääntöjärjestelmän kehittyessä,

lapsen kielioppi alkaa muistuttaa aikuisen kielioppia.  (Leiwo 1986, 43-44.) 
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Chomskyn kehittämässä transformaatiokieliopissa on pinta- ja syvärakenne. Pintarakenne

on fysikaalinen,  konkreettinen sekä akustinen sekvenssi.  Syvärakenne koostuu ilmaisun

merkityksestä,  jossa  lähettäjä  tarkoittaa  jotakin,  jonka  vastaanottaja  sitten  ymmärtää.

Chomsky  erottaa  kielellisen  kompetenssin  ja  kielellisen  performanssin  toisistaan.

Kielellinen tieto on sääntöjärjestelmä, joka on vuorovaikutuksessa muistin ja kielenkäytön

sääntöjen  kanssa.  Kielen  performanssi  tarkoittaa  kielen  käyttämistä  havainnollisissa

tilanteissa.  Chomskyn  mukaan  kielenomaksuminen  tapahtuu  ihmisen  sisäisestä  kyvystä

sisäistää kieltä ja ulkoiset tekijät. (Pirilä 1990, 23-25.)

Piagét

Kieli tehostaa, tukee sekä vahvistaa ajattelua (Pirilä 1990, 26). Piagét on korostanut kielen

kehityksen  olevan  riippuvainen  kognitiivisesta  kehityksestä.  Kehitys  pitää  sisällään

erilaisia  kausia,  jonka  aikana  ihminen  oppii  erilaisia  toimintoja.  Kehitys  tapahtuu  aina

samassa järjestyksessä, jolloin käydään läpi samat kaudet. Jotta voidaan siirtyä seuraavaan

kauteen, on edellisen kauden toiminnot hallittava. Ensimmäistä kehitysvaihetta kutsutaan

sensomotoriseksi kaudeksi, jonka aikana motoriikka ja havaitseminen ja koordinoituminen

kehittyy.  Lapsi  oppii esimerkiksi käyttämään samaa esinettä eri tavalla tai suorittamaan

jonkun toiminnon eri  esineillä. Lapsen ollessa 18 kuukauden − kahden vuoden ikäinen,

tapahtuu lapsen kehityksessä semioottisen funktion kehittäminen. Tämä kehitys  lopettaa

sensomotorisen kehityksen ja esioperationaalinen kehitysvaihe alkaa. Esioperationaalinen

kehityskausi kestää kahdesta ikävuodesta seitsemään ikävuoteen asti, jonka jälkeen lapsella

alkaa  konkreettisten  operaatioiden  kausi.  Kausi  kestää  noin  11  ikävuoteen  saakka  ja

kauden aikana lapsi oppii käyttämään luokittelua,  oppii vähentämään ja lisäämään sekä

oppii havaitsemaan erilaisuutta ja samanlaisuutta. (Leiwo 1986, 59.)

Konkreettisten  operaatioiden  kehityskauden  jälkeen  seuraa  muodollisten  operaatioiden

kausi, jolloin lapsi osaa käsitellä konkreettisia asioita loogisesti. Abstrakti ajattelu kehittyy

lapsella tämän kauden aikana. Piagén mielestä kielen kehittyminen on osana symbolisen

funktion kehittymistä,  jonka aikana lapsi  jäljittelee mallin  mukaista toimintaa.  Kieli  on

symbolisen funktion tärkein ilmentymä. Lapsen ei silloin tarvitse nähdä jäljittelymalliaan,

sillä hän kykenee symboliseen esitykseen ajattelussaan. Kun ajattelu irtautuu toiminnasta,

päättyy sensomotorinen kausi. (Leiwo 1986, 59-60.)
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Piagén  (1971,  9)  mukaan  lapsen  kieli  voidaan  jakaa  egosentriseen  -  ja  sosiaaliseen

puheeseen. Egosentrisessä puheessa lapsi ei välitä kuunteleeko kukaan häntä tai kenelle

hän puhuu. Lapsi  puhuu paljon itsekseen ja hänen puheenaiheensa koskevat vain häntä

itseään.  Egosentrisessä  puheessa  voidaan  erottaa  kolme  vaihetta.  Ensimmäisessä,

kertaamisvaiheessa, lapsi toistaa sanoja välittämättä, kuunteleeko tai ymmärtääkö kukaan.

Toisessa,  yksinpuheluvaiheessa,  lapsi  puhuu  itsekseen  niin  kuin  hän  ajattelisi  ääneen.

Viimeisessä, kollektiivisessa puhevaiheessa, toisen läsnäoloa ei oteta huomioon, vaan hän

toimii ainoastaan virikkeenä. Ulkopuolisen ei odoteta ymmärtävän tai kuuntelevan. 

Sosiaalisessa  puheessa  voidaan  erottaa  viisi  eri  vaihetta.  Ensimmäisessä,  mukautetun

tiedon vaiheessa, lapsi vaihtaa ajatuksiaan muiden kanssa. Lapsi ei nyt valitse kuulijaansa

aivan  sattumanvaraisesti,  vaan  hyväksyy  kuuntelijansa.  Toisessa,  arvosteluvaiheessa,

toisten käytöstä ja teoksia kommentoidaan tietylle yleisölle. Kolmas vaihe, käskytysvaihe,

sisältää  lasten  keskinäistä  vuorovaikutusta.  Neljännessä,  kyselyvaiheessa,  lapsi  haluaa

saada  kysymyksilleen  vastauksia,  joten  se  voidaan  luokitella  kuluvan  sosiaaliseen

puheeseen. Viimeistä vaihetta Piagét kutsuu vastausten vaiheeksi, jossa lapsi haluaa saada

vastauksia oikeisiin kysymyksiin ja käskyihin. (Piagét 1971, 9-10.)

Vygotski

Lapsen ajattelun kehittyessä, ajattelu käy Vygotskin (1982, 91) mukaan läpi esikielellisen

vaiheen.  Lapsen  kieli  kehittyy  esimerkiksi  jokeltelun  ja  huudon  myötä.  Myös  lapsen

tuottamat ensimmäiset sanat kuuluvat kielen kehityksen alkuvaiheeseen. Nämä toiminnot

ovat esiälyllisiä, eikä niillä ole yhteyttä ajattelun kehitykseen. Pirilän (1990, 31) mukaan

kieli ja ajattelu kehittyvät  yksilön ollessa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Jotta

kieli  pääsee  kehittymään,  on  lapsella  oltava  sosiaalisia  vuorovaikutustilanteita  aikuisen

kanssa. Jo ensimmäisinä kuukausina lapsi ymmärtää puheen sosiaalisen toiminnon. 

Lapsesta voidaan myös jo muutaman viikon ikäisenä huomata esisosiaalisia reaktioita, kun

lapsi reagoi ihmisääneen. Lapsesta voidaan myös havaita sosiaalisia reaktioita silloin, kun

lapsi reagoi ihmisääneen kahden kuukauden ikäisenä.
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Kieli ja ajattelu ovat aluksi erillään toisistaan. Lapsen saavuttaessa toisen ikävuotensa, on

lapsi  siinä  kehitysvaiheessa,  että  kieli  ja  ajattelu  yhdistyvät.  Kielestä  tulee  älyllistä  ja

ajattelusta  tulee  kielellistä.  Tämän  seurauksena  lapsi  rupeaa  kyselemään  eri  esineiden

nimiä ja lapsen sanavarasto kasvaa huomattavaa vauhtia ja lapsi keksii puheen symbolisen

merkityksen.  (Vygotski,  1982,  92-93.)  Lapsi  osaa  käyttää  kieliopillisia  muotoja  sekä

rakenteita oikein, vaikka hän ei olisikaan ymmärtänyt niiden loogisia suhteita (Pirilä 1990,

31-32). 

Ajattelu on aluksi sosiaalista. Lapsen puheessa ilmenee käyttäytymistä ohjaavia muotoja,

jota  kutsutaan  egosentriseksi  puheeksi.  Egosentrinen  puhe  muuttuu  vaiheittain

sisäsyntyiseksi puheeksi eli ajatteluksi. Egosentrinen puhe auttaa lasta suunnittelemaan eri

toimintoja ja se lisääntyy ongelmatilanteiden yhteydessä, kun lapsi antaa itselleen käskyjä

toimia.  (Leiwo 1986, 57.)  Sanan merkityksen  ja  muodon erottaminen on lapsen kielen

kehityksessä tärkeä vaihe. Aluksi lapsi ei osaa käyttää merkitystä ja sanaa tiedostaen niitä

erillisiksi.  Vähitellen niiden yhteys  alkaa differentioitua ja lapsi  alkaa ymmärtää  niiden

eron. (Pirilä 1990, 34.)

2.3 Kielioppi ja kielenopetus

Kielioppia  opetettaessa  on  pohdittu,  olisiko  parempi  opettaa  induktiivisesti  vai

deduktiivisesti. On myös mietitty, pitäisikö opetuksessa painottaa muodon tarkkuutta vai

viestinnän  sujuvuutta.  Kielestä  ja  sen  oppimisesta  on  eri  käsityksiä  eri  aikakausina.

Formalistit  ovat olleet kiinnostuneita kielestä järjestelmänä, kun taas funktionalistit ovat

olleet kiinnostuneita kielestä kulttuurisena, sosiaalisena tuotteena. Formalisteja kiinnostaa

kielen muotojen käsittely ja funktionalisteja kiinnostaa kielen käyttö eli kielen funktio.

Kieli  toimii  sekä  opittavana  koodijärjestelmänä  että  viestintävälineenä.  Opetustradition

kaksijakoisuus  perustuu  suurelta  osin  edelliseen.  Aikaisempi  kielitaito  sekä  äidinkielen

rakenne-  ja  käsitejärjestelmä  ovat  formalistien  mielestä  merkittävä  asia  muiden  kielten

oppimisessa kun taas  funktionalistisen  käsityksen  mukaan  äidinkielen  ja  vieraan  kielen

oppimisprosessit  ovat  suurilta osin samankaltaisia.  Näitä kahta lähestymistapaa voidaan

pitää toisiaan täydentävinä. (Jaakkola 1994, 46.)
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Suomalaisessa  kielenopettamisessa  formaalinen  kielenopettaminen  on  ollut  vahvoilla.

Nykisin tavoitteena opetuksessa on kommunikatiivinen kielitaito eli sujuva viestintätaito.

Tämän perusteella voisi olettaa, että funktionaalinen lähestymistapa nousisi etualalle. Näin

on käynyt ainakin englannin kielessä. On tutkittu että peruskoulunsa päättävillä oppilailla

on  hankaluuksia  kielen  sanaston  ja  rakenteen  kanssa.  Peruskoulussa  kielenopetuksessa

pääpaino  on  viestin  välittymisessä.  Kielenopetuksessa  tulisi  pyrkiä  tasapainoon  kielen

korrektiuden  ja  sujuvuuden  välillä.  Oppilaiden  sanaston  ja  kieliopin  hallintaan  tulisi

kiinnittää  huomiota.  Kielioppia  opetettaessa  on  huomattu,  että  opiskeltujen  rakenteiden

siirtyminen oppilaan spontaaniin kielenkäyttöön on hidasta. Rakenne saatetaan hallita sitä

koskevassa  testissä,  mutta  hallinta  ei  siirry  varsinaisiin  kielenkäyttötehtäviin  samaa

vauhtia.  Canalen  ja  Swainin  kuvaus  kommunikatiivisen  kielitaidon  rakennekuvauksista

lienee  tunnetuin.  Heidän  mukaansa  kompetenssin  osatekijät  ovat  kieliopillinen

kompetenssi,  sosiolingvistinen  kompetenssi,  diskurssikompetenssi  sekä  strateginen

kompetenssi. Kielitaidoksi ei riitä vain yksi näistä kompetensseista. Yhtään kompetenssia

voida myöskään jättää pois, mikäli halutaan viestiä tehokkaasti. Kielenopetuksessa, joka

pyrkii kommunikatiiviseen kielitaitoon, voidaan käyttää Larsen-Freemanin (1990) mallia

määrittelemään,  mitä  kielenoppimisessa  on  huomioitava.  Mallissa  huomioidaan

kieliopillinen muoto ja sen merkitys sekä sosiaalinen käyttöyhteys. Malli käsittää sana- ja

lausetason sekä myös tekstiyhteyden,  diskurssikontekstin. Nämä kaikki ovat  yhteydessä

toisiinsa. (Jaakkola 1994, 47-48.) 

2.4 Lapsen kehitys ja kielenoppiminen

Alle kouluikäinen lapsi on kiinnostunut ympäristöstä ja on halukas tekemään havaintoja

sekä kyselemään asioista. Esiopetuksessa onkin tärkeää, että lapsen kysymyksiin vastataan.

Oppimisen kannalta on tärkeää, että opetettava aihe kiinnostaa lasta ja lapsi haluaa tietää

asiasta enemmän. Lapsi käsittelee uutta tietoa aikaisempien tietojensa avulla sekä pyrkii

oppimaan hänelle merkityksellisiä ja todellisia asioita. (Yrjönsuuri 1991, 160-161.)

Kronqvist (2011, 14,27) toteaa, että varhaiskasvatuksessa aikuiset ovat tukemassa lapsen

lähiryhmää, sekä auttamassa lasta yhteisöllisyyteen. Hän korostaa myös, että lapsi luottaa

itseensä ja uskaltaa suhtautua luottavin mielin erilaisiin tehtäviin ja leikkeihin, kun lapsella

on  turvallinen  olo  lapsiryhmässä.  Oppiminen  alkaa  jo  varhaisista  vuorovaikutuksista.
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Lapsen oppimiskykyyn vaikuttavat vanhemman ja lapsen suhde sekä varhainen hoito ja

lapsen tarpeiden huomioiminen. Vanhempien ja päivähoidon yhteistyö on erittäin tärkeää

varhaiskasvatussuunnitelmassa. Kiinteät ja lämpimät vuorovaikutustilanteet auttavat lasta

kehittymään..  Yrjönsuuren  (1991,  162)  mukaan  lapsi  ei  aina  osaa  kysyä  sellaisia

kysymyksiä,  jotka edesauttaisivat  hänen oppimistaan.  Siksi onkin tärkeää,  että aikuinen

ohjaa lasta kysymysten asettelussa ja antaa jokaiselle lapselle sellaisia vastauksia,  jotka

lapsi kykenee ymmärtämään ja jotka tukevat lapsen oppimista. 

Kielellinen  virikeympäristö  mahdollistaa  kielenomaksumisen.  Lapselle  tulee  puhua

erilaisissa tilanteissa ja lapsen on ymmärrettävä, mitä sanat tarkoittavat ja mihin sanomalla

pyritään. Lapselle tulee puhua asioista, jotka ympäröivät häntä. Puhetapa on hitaampi ja

selkeämpi lapselle puhuttaessa. Käytetyt lauseet ovat lyhyempiä ja toistot yleisiä. Aikuinen

voi  myös  korostaa  sanomaansa  liikkeen  avulla.  Esimerkiksi  kun  lasta  pyydetään

istuutumaan aikuisen viereen, voi aikuinen korostaa pyyntöä avustamalla lasta istumaan

viereensä. (Leiwo 1986, 66.)

Kronqvist (2011,28) huomauttaa, että lapsi leikkii ja tutkii, mutta ei erota leikkimistä ja

oppimista  toisistaan.  Tavoitteisuus  ja  motivaatio  tulee  mukaan,  kun  lapsi  saavuttaa

esikouluiän. Lasten koulumenestystä on tutkittu ja on huomattu, että mikäli vanhemmat

eivät luota lapsensa kykyihin,  vaikuttaa se negatiivisesti lapsen oppimiseen. Lapsi alkaa

myös tuntea,  ettei  hän osaa eikä opi.  Rydenfelt  (2007, 14-15) lainaa Vygotskin (1978)

lähikehityksen vyöhykkeen teoriaa, jonka mukaan lapsen oppiminen ei ala vasta koulussa,

vaan oppimista tapahtuu jo lapsen syntymästä asti. Vygotski on myös todennut, että opetus

tulisi asettaa samalle tasolle, millä lapsen kehitys on, jotta lapsi voi oppia uutta. Vygotski

on jakanut lähikehityksen vyöhykkeen kahteen tasoon. Ensimmäisellä tasolla, itsenäisen

toiminnan tasolla, tarkoitetaan tasoa, jolla lapsi pystyy toimimaan itsenäisesti. Avustetun

toiminnan tason saavuttamiseksi, lapsi tarvitsee esimerkiksi aikuisen tai kykenevämmän

kaverin avustusta. Lähikehityksen vyöhyke muuttuu lapsen kehityksen myötä.

Lapsi on perusluonteeltaan utelias ja tiedonhaluinen ja hän haluaa ymmärtää asioita. Lapsi

oppii olemalla vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Opettajan on tiedostettava lapsen

sen hetkiset tiedot ja taidot, jotta hän kykenee auttamaan lasta edistymään. Opettajan on

myös  tiedettävä,  millaiset  menetelmät  ja  asiasisällöt  auttavat  lasta  oppimaan  parhaalla

mahdollisella  tavalla.  (Aho 2001,  9.)  Opettajalla  on käytössään  monia erilaisia  keinoja
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rakentaa  lapselle  toimiva  oppimisympäristö  ja  oppimistilanne.  Lasta  tulisi  ohjata

omakohtaiseen toiminnallisuuteen, jossa lapsen ajattelu  kehittyy.  Tarkoituksena on,  että

lapsi jäsentää opitut asiat kokonaisuudeksi, jota on helppo hahmottaa. (Laine 1999a, 6.)

Vaihetta, jolloin lapsi oppii ymmärtämään puhetta sekä myöhemmin myös tulkitsemaan

kirjoitettua  kieltä,  kutsutaan  reseptiiviseksi  vaiheeksi.  On  tärkeää,  että  lapsi  oppii

kuuntelemaan  puhetta  oikeassa  rytmissä  ja  kykenee  auditiiviseen  erottelukykyyn.

Ekspressiivisessä  vaiheessa,  lapsella  tulee  olla  riittävät  hienomotoriset  taidot,  jotta  hän

kykenee  tuottamaan  vaikeita  äänneyhdistelmiä.  Hyvän  sensorisen  ja  motorisen  taidon

lisäksi lapsella on oltava tarpeeksi älyllistä kapasiteettia sekä motivaatiota kyetä olemaan

vuorovaikutuksessa  muiden  kanssa.  Toisin  sanoen  lapsen  täytyy  haluta  puhua,  jotta

oppiminen on mahdollista. (Alahuhta 1991, 51-53.)

Motorisen  kehityksen  kehitys  perustuu  omaan  kehoon  ja  kehon  kautta  koettuihin  eri

aistimuksiin  kuten esimerkiksi  lihas  -,  jänne-,  liike-  ja  tasapainoaistimuksiin.  (Ahonen,

Taipale-Oiva, Kokko, Kuittinen & Cantell 2004, 180). Motorinen kehitys toimii pohjana

myöhemmälle  oppimiselle.  Lapsi  saa  käsityksen  omasta  kehostaan  tutustumalla  omaan

kehoonsa  sekä  matkimalla  muita.  Jotta  motorista  kehitystä  voi  tapahtua,  on  kehitystä

tapahduttava myös emotionaalisella, sosiaalisella sekä kognitiivisella alueella. Motorinen

kehitys  tapahtuu vaiheittain  ja  jokainen  vaihe  on käytävä  läpi.  Aluksi  lapsella  kehittyy

ymmärrys  omasta  kehostaan,  jonka jälkeen  karkea  motoriikka  kehittyy.  Tämän jälkeen

pääsee lapsen hienomotoriikka kehittymään. Päämääränä on saavuttaa hyvä kehonkaavion

hallinta. Edellä mainittujen taitojen lisäksi lapsella tulee myös olla koordinointikykyä sekä

hänen tulee osata suunnata omat liikkeensä ympäristöönsä. (Alahuhta 1991, 50.) Ahosen

ym. (2004,175) mukaan onnistuminen motorisissa suorituksissa on tärkeää, sillä se kehittää

lapsen minäkäsitystä. 

Kun lapsen motorinen kehitys on tarpeeksi kehittynyt, voi sensorinen kehitys alkaa. Lapsi

alkaa tutkia esineitä ja oppii ymmärtämään erilaisuutta. Havaintomotorinen yhdistyminen

tapahtuu,  kun  lapsi  käsittelee  motorisesti  esineitä  ja  tekee  havaintoja  esineestä

yhtäaikaisesti. Tällöin motoriset ja sensoriset tiedot yhdistyvät  yhdeksi samaksi tiedoksi.

Sensorisen valmiuden kehittyminen vaatii kykyä nähdä, haistaa, kuulla, maistaa ja tuntea

asioita. Valmius edellyttää myös kykyä erotella edellä mainittuja kykyjä.  Havaitsemisen

alueista  yhdistyvät  ensiksi  kinesteettinen  ja  taktiilinen,  jonka  jälkeen  visuaalinen  ja
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auditiivinen  informaatio  pääsee  integroitumaan  ja  lopuksi  havaitaan  muoto.  (Alahuhta

1991, 51.)

Perssonin  (1993,  77-78)  mukaan  leikillä  on  merkittävä  asema  lapsen  sosiaalisessa,

älyllisessä ja emotionaalisessa kehityksessä.  Ihmisellä on syntymästä asti halu leikkiä ja

leikin avulla käydään läpi leikin eri asteita. Leikissä tärkeintä on leikin tapahtumakulku.

Jos lapsi esimerkiksi rakentaa palikoista tornia, on tornin kokoaminen se mielenkiintoisin

prosessi.  Lapsi  kokoaa tornin,  rikkoo tornin ja kokoaa sen uudelleen.  Leikin on oltava

vapaaehtoista  ja  spontaania  toimintaa.  Leikki  on  itsessään  palkitsevaa  ja  lapsella  on

sisäinen halu leikkiä. Lapsi voi esimerkiksi muuttaa pakolliset kotityöt leikiksi ja muuttaa

toiminnan itselle mieluisemmaksi. Lapsi voi luoda itselleen mielikuvitusmaailman, jossa

kaikki on mahdollista. Lapsi ei leikissä koe epäonnistumisia ja hän kykenee mihin tahansa.

Lapsella on tarve leikkiin, sillä hän käy läpi tapahtumia ja kokemuksia leikin avulla. 

Korhonen (2001, 37) huomauttaa,  että lapset  luovat itse sellaista toimintaa,  joka vastaa

heidän tarpeitaan. Lapset pitävät leikistä, jossa on vauhtia , jännitystä sekä mielikuvitusta.

Kun  lapsi  leikkii,  ei  aikuinen  saisi  mennä  keskeyttämään  ja  puuttumaan  leikkiin.

Esiopetuksessa toteutuva leikki on luontevaa ja se aktivoi lasta toimimaan. Esiopetuksessa

leikki  on  luonteeltaan  sekä  psykologista  että  pedagogista.  Tarkoituksena  on  helpottaa

lapsen oppimista ja että lapsi pääsee toteuttamaan omaehtoista leikkiä. 

Monipuolinen  leikki  rikastuttaa  lapsen  maailmaa  ja  oppimistilanteissa  on  oiva

mahdollisuus käyttää  näitä leikin eri  muotoja.  Lapsi  oppii  ja kokee uusia asioita  leikin

kautta. Esikoulussa leikki voi tapahtua joko ohjaajan järjestämänä, jolloin pyrkimyksenä

on  edistää  oppimista  tai  lapsen  luonnollisena  itseohjautuvana  toimintaa.  Oppimista

tapahtuu leikin yhteydessä huomaamatta. Leikkiessään lapsen kieli, vuorovaikutustaidot ja

ryhmätaidot kehittyvät. Lapsen toimiessa leikissä aktiivisena kokijana ja tekijänä, voi hän

itse päättää, mitä hän ottaa vastaan ja mitä taas ei. Leikin avulla lapsi pystyy kertaamaan ja

vahvistamaan jo opittua tietoa tai taitoa. (Korhonen 2001, 38-39.) Esikouluikäinen lapsi on

Perssonin  (1993,  79)  mukaan  siinä  vaiheessa,  että  hän  alkaa  aikuisen  avustuksella

tiedostaa, että leikin yhteydessä tapahtuu oppimista. Lapsi  oppii ymmärtämään, että hän

voi oppia asioita.
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2.5 Motivaation merkitys kielenoppimisessa

Motiivit virittävät sekä ylläpitävät yksilön käyttäytymistä (Ruohotie 1998, 36). Motiivien

avulla  pyrimme  selittämään,  miksi  ihminen  toimii  tietyllä  tavalla  (Brophy  2010,  3).

Motiivit  voivat  olla  tiedostamattomia  tai  tiedostettuja.  Motiivien  aikaansaamaa  tilaa

kutsutaan  motivaatioksi.  Motivaation  tasoa  pystytään  säätelemään  palkkioiden  ja

kannusteiden avulla. Mikäli palkkiot ja kannusteet kiinnostavat, innostaa se saavuttamaan

tavoitteet.  Kannusteet  voivat  palkita  oppijan  joko  sisäisesti  tai  ulkoisesti.  Sisäisessä

palkitsemisessa  oppija  saa  esimerkiksi  jo  pelkästä  työstä  iloa,  kun  taas  ulkoisessa

palkitsemisessa oppija tavoittelee esimerkiksi hyvää arvosanaa. (Ruohotie 1998, 36-38.)

Oppijan motivaation lähtökohta oppia uusia asia, voi olla sisäinen tai ulkoinen. Sisäisessä

motivaatiossa omakohtainen sisällöllinen mielenkiinto opittavaa asiaa kohtaan, vaikuttaa

haluun  oppia.  Oppijaa  motivoi  tehtävien  haastavuus  sekä  tunne  siitä,  että  hän  pystyy

hallitsemaan ja kontrolloimaan tunteitaan. Kun oppijan oppimishalu saa alkunsa ulkoisista

ärsykkeistä, voidaan puhua ulkoisesta motivaatiosta. Ulkoinen ärsyke voi esimerkiksi olla

uutuudenviehätys tai palkkio saavutetusta tuloksesta. (Laine 1999b, 57.) 

Laine  (1999)  viittaa  Hickeyn  (1997)  ajatuksiin  motivaatiosta  todeten,  että  mielekästä

oppimista ei yleensä tapahdu ulkoisen motivaation seurauksena. Hän korostaa myös, että

palkitseminen ulkoisin tavoin voi  johtaa siihen,  että  oppija  pyrkii  saavuttamaan pelkän

palkinnon,  eikä  keskity  oppimiseen.  Ruohotien  (1998,  37-39)  mukaan  sisäinen  –  ja

ulkoinen  motivaatio  esiintyvät  yhtäaikaisesti  ja  ne  täydentävät  toisiaan.  Sisäisessä

motivaatiossa  käyttäytymisen  syyt  ovat  sisäisiä  ja  yksilö  pyrkii  tyydyttämään  ylimmän

asteen  tarpeita,  kuten  esimerkiksi  toteuttamaan  itseään.  Ulkoinen  motivaatio  tukeutuu

ympäristöön,  sillä  henkilö ei  itse  välitä  palkkioita.  Ulkoiset  palkkiot  täyttävät  alemman

asteen tarpeita,  kuten esimerkiksi  yhteenkuuluvuuden tarpeita.  Sisäiset  palkkiot  koetaan

tehokkaammiksi kuin ulkoiset palkkiot, sillä ne ovat pidempiaikaisia.

Esimerkiksi  lukemisessa  keskeisenä  tekijänä  toimii  motivaatio.  Motivoitunut  lukija  on

yleensä  taitava  lukija,  joka  lukee  usein.  Vaativat  oppimistilanteet  vaativat  oppijalta

panostusta, aktiivisuutta sekä motivaatiota suoriutua annetuista tehtävistä. Mitä paremmin



16

oppija  luottaa  itseensä  ja  kykyihinsä,  sitä  motivoituneempi  oppija  on.  Lukemisen

motivaatioon  vaikuttaa  myös  lukemisen  tavoite  sekä  tarkoitus.  Kun  lukija  lukee  huvin

vuoksi, on tavoitteena elämyksellinen lukukokemus. Kun lukeminen on tiedonhakuista, on

lukeminen vastaanottavaa ja lukija keskittyy sanojen sisältöihin. (Kiiveri 2006, 21-22.)

Stipek (1988) on esittänyt, millä keinoilla oppilaiden sisäistä motivaatiota voitaisiin lisätä.

Laine (1999. 58) lainaa näitä ajatuksia todeten, että oppilaille annettavien tehtävien tulisi

haastaa  oppilaita  ja  oppilaiden  tulisi  saada  kokea  onnistumisen  tunteita  sekä  oppia

ottamaan vastuuta tekemällä  itse valintoja.  Oppilaille tulisi  antaa  mahdollisuus kehittyä

itseohjautuviksi sekä opettaa heitä ottamaan vastuuta. 

Laine (1999b, 59) korostaa, että motivaatio ja mielenkiinto ovat toisiinsa sidoksissa. Mikäli

oppilaiden  mielenkiinto  saadaan  herätettyä,  vaikuttaa  se  pitkälle  myös  oppilaiden

oppimismotivaatioon. Laine (1999b, 60) viittaa Tobiaksen (1994) ajatuksiin todeten, että

oppilaan mielenkiinto kohoaa, mikäli hänellä on aikaisempaa tietoa, johon hän voi liittää

uutta  tietoa.  Mielenkiinto saattaa  taas  laskea,  jos  oppilas  tietää  opetettavasta  asiasta  jo

kaiken.

Brophy (2010, 10) mukaan opettajan on vaikea kohdata jokaisen oppilaan tarpeita, sillä

luokassa on paljon oppilaita. Hän huomauttaa myös, että koulussa opiskeltavat asiat eivät

aina  kiinnosta  oppijoita,  joten heidän oppimismotivaationsa  on matalalla.  Tämä saattaa

aiheuttaa turhautumista ja tylsistymistä joissain oppilaissa. Jatkuva arviointi estää oppilaita

nauttimasta  aktiviteeteista,  sillä  oppijoiden  tulee  kokoajan  suoriutua  hyvin  annetuista

tehtävistä.  Epäonnistuminen  aiheuttaa  oppijalle  itselleen  pettymyksen  ja  voi  myös

aiheuttaa luokassa häpeäntunteita. 

2.6 Yhteenveto

Lapset  kykenevät  osallistumaan  keskusteluihin  jo  ennen  kuin  he  edes  osaavat  puhua.

Kommunikointi tapahtuu tällöin esimerkiksi eleiden, ilmeiden ja erilaisten äännähdysten

avulla. Lapsi jäsentää ympäristöään kielen avulla. Kommunikointi tapahtuu aluksi tässä -
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ja – nyt ja myöhemmin lapsi oppii keskustelemaan asioista, jotka eivät ole suoranaisesti

läsnä.  (Tornéus  1991,  7.)  Kielen  avulla  lapsi  oppii  myös  käsittelemään  ajatuksiaan,

tunteitaan  sekä  oppimaan  uutta  (Koppinen,  Lyytinen  ja  Rasku-Puttonen  1989,  7-8).

Lapselle tulisikin suoda mahdollisuuksia käyttää kieltä usein ja monipuolisesti (Mäkihonko

2006, 8-9).  Jotta kieli  voi  kehittyä,  vaatii  se  vuorovaikutusta sekä molemmin puoleista

ymmärrystä  (Tokola  2011,  3).  Lapselle  tulee  antaa  mahdollisuuksia  osallistua

keskusteluihin ja aikuisten tulisi antaa lapselle virheetön kielellinen malli sekä rohkaista ja

tukea lapsen kielenkäyttöä (Kouluhallitus 1978, 30-31).

Lapsi on kiinnostunut ympäristöstä ja haluaa ottaa asioista selvää. Siksi onkin tärkeää, että

lapsen esittämiin kysymyksiin vastataan. Jotta oppiminen olisi tehokasta, tulisi opetettavan

aiheen  olla  myös  kiinnostava.  (Yrjönsuuri  1991,  160-161.)  Lapsella  tulee  myös  olla

turvallinen olo ryhmässä, jotta hän uskaltautuu kokeilemaan uusia asioita (Kronqvist 2011,

14,27). Oppimista tapahtuu jo lapsen syntymästä lähtien. Siksi onkin tärkeää, että opetus

asetetaan  lapsen  kehitystä  vastaavalle  tasolle.  Aikuisen  avustuksella  lapsi  voi  siirtyä

itsenäisen  toiminnan  tasolta  avustetun  toiminnan  tasolle  ja  kehittää  itseään.  (Rydenfelt

2007,  14-15.)  Leikillä  on  suuri  merkitys  lapsen  sosiaalisessa,  älyllisessä  ja

emotionaalisessa  kehityksessä.  Leikin  tulee  olla  vapaaehtoista  ja  spontaania.  (Persson

1993, 77-78.) Esiopetuksessa leikin tarkoituksena on helpottaa lapsen oppimista. Leikin

yhteydessä  lapsen  vuorovaikutustaidot,  kieli  ja  ryhmätaidot  pääsevät  kehittymään.

(Korhonen 2001, 37-39.) Silloin, kun haluamme oppia jotakin uutta, tulee motivaation olla

kohdillaan. Meillä on sisäisiä ja ulkoisia motivaatioita. Sisäisessä motivaatiossa riittää, että

oppiminen on mielekästä, kun taas ulkoisessa motivaatiossa havittelemme tiettyä palkintoa

opitusta  asiasta.  (Ruohotie  1998,  36-38.)  Motivaatio  ja  mielenkiinto  ovat  sidoksissa

toisiinsa. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilas on motivoitunut, mikäli opittava aihe kiinnostaa

häntä. Aina kuitenkaan kaikki aiheet eivät innosta ja se voi heikentää opiskelumotivaatiota

sekä aiheuttaa turhautumista. (Laine 1999b, 59-60.)



18

3. OPETUSSUUNNITELMAN NÄKÖKULMA KIELEN OPPIMISEEN 
VARHAISKASVATUKSESSA SEKÄ ESI-JA ALKUOPETUKSESSA

3.1 Varhaiskasvatus ja esiopetus

Suomessa  on  1970-luvulta  lähtien  pyritty  liittämään  esi-  ja  alkuopetus  toisiinsa.

Tavoitteena  on,  että  lapsen  siirtyminen  varhaiskasvatuksesta  kouluun  tapahtuisi

mahdollisimman sujuvasti. Esiopetuksesta on toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Esiopetus

voidaan  esimerkiksi  nähdä  koskevan  vain  6-vuotiaita  tai  laajemmin  katsottuna  3-6-

vuotiaita.  Laajimmillaan  esiopetus  voidaan  nähdä  koskevan  kaikkia  alle  kouluikäisiä,

joihin  kohdistuu  kodin  ulkopuolella  tapahtuvaa  opetusta,  hoitoa  sekä  kasvatusta.

Esiopetuksen  tulee  olla  tavoitteellista  sekä  suunnitelmallista.  (Brotherus,  Hytönen  &

Krokfors 1999, 18,27.)

Esiopetus  on  osa  varhaiskasvatusta  ja  sen  tavoitteena  on  lasten  oppimisedellytysten

parantaminen  sekä  lapsen  kehityksen  ja  kasvun  tukeminen.  Tavoitteet  saavutetaan

hoitamalla,  kasvattamalla  ja  opettamalla.  Pienten  lasten  kohdalla  korostetaan  hoivan

tärkeyttä,  kun  taas  alle  kouluikäisten  lasten  ryhmissä  opetuksen  merkitys  lisääntyy.

(Brotherus ym. 1999, 28, 31.) Esiopetuksessa pyritään kehittämään lapsen omatoimisuutta

sekä  itsenäisyyttä.  Lapsille  opetetaan  myös  toisten  huomioon  ottamista,  itsensä

hyväksymistä  sekä  velvollisuuden- ja  vastuuntunteen  kehittymistä.  Lasta  pyritään  myös

kannustamaan löytämään oma identiteettinsä sekä lisäämään itseluottamusta. (Lummelahti

1997,63.)

Kuntien tulee järjestää kaikille 6-vuotiaille lapsille maksutonta esiopetusta. Esiopetus voi

tapahtua joko koulun tai  päivähoidon yhteydessä.  (Brotherus  ym.  1999,  35.)  Esiopetus
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voidaan toteuttaa osapäivähoidon tai kokopäivähoidon aikana. Päiväkodeissa on käytössä

myös  termi  ”esikoulutuokio”,  joka  pitää  sisällään  ohjatun  toiminnan.  Oppimista,  joka

tapahtuu lapsen varhaisessa elämänvaiheessa,  voidaan kutsua esiopetukseksi.  (Korhonen

1999, 15-16.)

 Korhonen  (1999,  17-18)  viittaa  artikkelissaan  esiopetuksen  opetussuunnitelman

perusteisiin  (1996),  jossa korostetaan,  että  esiopetuksessa  on tärkeää  lapsikeskeisyys  ja

lapsen  aktiivisuus  toiminnassa.  Lapselle  tulee  myös  opetussuunnitelman  perusteiden

(1996)  mukaan  suoda  sellainen  ympäristö,  joka  mahdollistaa  lapsen  omatoimisen

tekemisen  ja  monipuolisen  leikin.  Opetussuunnitelman  tarkoituksena  on  monipuolistaa

sekä  edistää  lapsen  oppimiskokemuksia.  Opetussuunnitelman  avulla  pystytään  myös

jäsentämään kasvattajan kasvatus- ja opetustyötä. Opetus pyritään toteuttamaan siten, että

se  tukee  lapsen  kokonaisoppimista  esimerkiksi  leikin  ja  lapsen  omien  kiinnostuksien

kautta. Lummelahti (1997, 63) korostaa, että esikoulun tärkein menetelmä on leikki ja se

on myös lapselle luonnollisin toimintamuoto.

Korhonen  (1999,  23-24)  viittaa  Rodgersin  (1995)  määrittelyyn  todellisen  oppimisen

edellytyksistä todeten, että onnistunut suunnittelu on erittäin tärkeää lasten oppimisessa.

Hän  korostaa  myös,  että  on  otettava  huomioon  sekä  yksilön,  että  ryhmän  tarpeet

tasapuolisesti  oppimistilanteissa.  Suunnitteluvaiheessa  on  myös  mietittävä,  kuinka  lasta

rohkaistaan ja kannustetaan oppimaan, sekä tiedostaa mitä opitaan. 

Esiopetuksen tehtäviin kuuluu edesauttaa lapsen kehitys-, kasvu- ja oppimisedellytyksiä

sekä  tukea  lapsen  eri  kehitysalueita  ja  ennaltaehkäistä  vaikeuksia.  Myönteisten

oppimiskokemusten  avulla  lapselle  luodaan  hyvä  itsetunto  sekä  annetaan  erilaisia

vuorovaikutustilanteita  erilaisten  ihmisten  kanssa.  Tavoitteena  on  vahvistaa  myönteistä

minäkuvaa sekä kehittää lapsen oppimistaitoja leikin kautta. Lapsi oppii rohkeasti olemaan

tekemisissä uusien oppimishaasteiden kanssa ja lapsi ymmärtää vertaisryhmän merkityksen

oppimisessa. Esikoulussa edistetään lapsen kykyä ilmaista itseään monipuolisesti ja hänen

kieli- ja kulttuuri-identiteettiään vahvistetaan. (Opetushallitus 2010, 6-7.)

Esikoulussa oppiminen perustuu aiemmin opittuun tietoon ja kokemuksiin ja oppiminen

tapahtuu  näiden  aikaisempien  tietojen,  ajattelun  sekä  opittavan  aineksen

vuorovaikutuksessa. Lapset  oppivat toisiltaan olemalla vuorovaikutustilanteissa toistensa
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kanssa ja antamalla virikkeitä mielikuvituksen ja ajattelun kehittymiselle. Opettaja tukee

lapsen  oppimista  esikoulussa  ja  hän  ohjaa  lasta  oppimaan  kokeilemalla,  tutkimalla,

ratkaisemalla ongelmia sekä osallistumalla vuorovaikutukseen muiden kanssa. Toiminnan

tulee liittyä lapsen elinympäristöön ja sen tulee olla haasteellista ja tarkoituksenmukaista.

Työskentely  on  leikinomaista  ja  mielikuvituksellista  ja  se  edistää  lapsen  kielellistä

kehitystä sekä antaa valmiuksia oppia uusia asioita. Kielen avulla tuetaan lapsen ajattelua,

tunteita,  sosiaalisuutta  sekä vuorovaikutustaitoja.  Lapsesta  tulee rohkaisun ja  ohjauksen

myötä vähitellen aktiivinen puhuja ja kuuntelija eri vuorovaikutustilanteissa ja lapsi osaa

kertoa  esimerkiksi  omista  toiveistaan,  mielipiteistään,  tunteistaan  ja  ajatuksistaan  sekä

kuunnella  muita.  Lapsi  oppii  myös  odottamaan  omaa  vuoroaan  osallistuessaan

keskusteluihin.  Esikoulussa  lapsi  pääsee  liikkumaan  ja  leikkimään  monipuolisesti  ja

samalla  hänen  kuntonsa  ja  motoriset  perustaidot  kehittyvät.  Päivän  eri  toiminnoissa

kehitetään  myös  lapsen  hienomotoriikkaa,  käden  ja  silmän  yhteistyötä  sekä  erilaisia

kädentaitojen kehittymistä. (Opetushallitus 2010, 10-12,16.)

Lapselle tulee lukea monipuolisesti erilaisia tekstejä kuten satuja, runoja ja loruja, jotta hän

oppii  ymmärtämään  lukemisen  merkityksen.  Esiopetuksessa  luodaan  pohjaa  luku-  ja

kirjoitustaidon oppimiseen. Lapsi  kehittää sanavarastoaan sekä kirjoitus- ja lukutaitoaan

keskustelemalla  ja  kuuntelemalla.  Esiopetuksessa  lapsi  saa  omien  edellytysten  mukaan

tutkia kirjoitettua kieltä. Materiaalin tulee olla monipuolista ja tekstejä pitää voida lukea

yksin tai yhdessä muiden kanssa. Tavoitteena on herätellä lapsen mielenkiintoa kirjoitettua

ja suullista  kieltä  kohtaan  erilaisten  kielellisten leikkien,  riimien ja  lorujen  avulla  sekä

tutustumalla  kielen muotoon.  Lapsi  oppii  huomaamaan aikuisen  esimerkin  avulla,  sekä

omien  lukemis-  ja  kirjoittamisyritysten  avulla,  että  kirjoitettu  kieli  voidaan  muuntaa

puheeksi ja puhuttu kieli taas voidaan muuntaa kirjoitettuun malliin. ( Opetushallitus 2010,

12-13.)

3.2 Alkuopetus

Sinä  vuonna,  kun  lapsi  täyttää  seitsemän  vuotta,  alkaa  lapsen  oppivelvollisuus.

Oppivelvollisuus  jatkuu  aina  kuuteentoista  ikävuoteen  saakka.  Perusopetuslaissa  ja

peruskoulun  opetussuunnitelman perusteissa  on  määriteltynä  oppivelvollisuuden  sisältö.
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(Brotherus  ym.  1999,  33.)  Peruskoulun  ensimmäisen  ja  toisen  vuosiluokan  opetusta

kutsutaan  alkuopetukseksi  (Laine  1999a,  3).  Oriander  (2003,70)  korostaa,  että

vanhemmilla  on  lapsiinsa  suuri  vaikutus  ja  se,  miten  vanhemmat  suhtautuvat  kouluun,

vaikuttaa myös lasten omaan suhtautumiseen. Siksi onkin tärkeää, että koulu muistaa ottaa

lasten  lisäksi  myös  vanhemmat  hyvin  vastaan.  Mäkihongon  (2006,  1)  mukaan  juuri

alkuopetus on lapsen elämässä tärkeä vaihe, sillä silloin lapsen taidot kehittyvät opiskelua

varten. Tekninen luku- ja kirjoitustaito ovat tärkeimpiä opiskelutaitoja ja nämä taidot ovat

myöhemmin  perustana  muille  taidoille,  kuten  esimerkiksi  luetunymmärtämiselle  sekä

tuottavan kirjoittamisen taidolle. 

Kielellä  ja  kommunikaatiolla  on  Laineen  (1999a,  8)  mukaan  suuri  merkitys  esi-  ja

alkuopetuksessa.   Jotta  lapsi  oppii  kirjoittamaan  sekä  lukemaan,  on  hänen  ensin

tiedostettava kielen merkitys. Lapsen tulee ymmärtää kielen eri käsitteet kuten esimerkiksi

äänne, tavu, sana sekä lause. Puhe on myös opittava jaksottamaan äänteiksi ja äänteet taas

on  osattava  muuntaa  kirjainjärjestelmäksi.  Kielellisen  tietoisuuden  harjoittaminen

lukemisen  ja  kirjoittamisen  harjoittelun  alkuvaiheessa  edistää  lapsen  oppimista.

Esimerkiksi luetunymmärtäminen vaatii kielentietoisuutta. Libergin (2008, 60-61) mukaan

lapsen  tehtävänä  on  alkuopetuksessa  ollut  oppia  lukemaan  kirjoitettua  kieltä,  kartuttaa

sanavarastoa, sekä harjoitella kirjoittamisen ja lukemisen sujuvuutta. Hän painottaa myös,

että on tärkeää opettaa lapselle luetunymmärtämisstrategioita. 

Perusopetuksen  tehtävänä  on  suoda  lapselle  mahdollisuus  kasvaa  monipuolisesti  sekä

oppia ja saada terve itsetunto. Lapsen tulee voida hankkia sellaisia tietoja ja taitoja, joita

hän  voi  myöhemmin  käyttää  elämässään.  Myös  oppilaan  kielellistä  identiteettiä,

kulttuurista  identiteettiä  sekä  oppilaan  äidinkielen  kehitystä  on  tuettava  ja  herätettävä

oppilaassa halu oppia. Oppiminen tapahtuu perusopetuksessa erilaisissa tilanteissa, joissa

opiskellaan  tavoitteellisesti.  Oppimista  voi  tapahtua  itsenäisesti,  vuorovaikutuksessa

muiden  kanssa  tai  opettajan  johdolla.  Oppilas  oppii  paitsi  uusia  asioita,  myös  erilaisia

työskentelytapoja, joita voidaan myöhemmin käyttää oppimisen välineinä. Monipuolisten

työtapojen  ja  eri  oppiaineille  ominaisten  menetelmien  avulla  pystytään  tukemaan  ja

ohjaamaan oppilaan oppimista.  Oppilaan ajattelua,  oppimista ja  ongelmanratkaisutaitoja

pyritään kehittämään eri työtapojen avulla. Työtavat vaikuttavat myös oppilaan sosiaalisiin

taitoihin sekä aktiiviseen osallistumiseen. Opettaja valitsee luokan käyttämät työtavat  ja

opettajan tehtävänä on ohjata ja opettaa sekä ryhmän että erillisen oppilaan työskentelyä ja
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oppimista.  Oppimisympäristön  tulee  olla  monipuolinen,  koska  oppiminen  on

tilannesidonnaista (Opetushallitus 2004, 14,18-19).

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus perusopetuksessa

Opetuksen  tehtävänä  on  saada  oppilas  kiinnostumaan  kielestä,  kirjallisuudesta  ja

vuorovaikutuksesta.  Opetuksen  tulee  antaa  mahdollisuuksia  monipuoliseen  viestintään,

kirjoittamiseen ja lukemiseen. Näiden taitojen avulla oppilas voi rakentaa itselleen hyvää

itsetuntoa ja omaa identiteettiään. Oppilas oppii äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa

uusia  käsitteitä,  joiden  avulla  hän  voi  paremmin  saattaa  ajatuksiaan  ja  maailmaa

kielelliseen  muotoon.  Opetuksen  tehtävänä  on  myös  kehittää  opiskelu  ja

vuorovaikutustaitoja, jotka pohjautuvat kieleen sekä antaa oppilaalle lisää tietoa kielestä ja

kirjallisuudesta. (Opetushallitus 2004, 46.)

Opetuksen tehtävänä on jatkaa jo oppilaan alkanutta kielen oppimista ja opetuksen tulee

olla  kattavaa  arkeen  liittyvää  sekä suullista  että  kirjallista  kommunikaatiota.  Opetuksen

tulee  tukea  oppilaan  kielenoppimista  yksilöllisellä  tasolla  ja  opetuksessa  onkin

huomioitava, että oppilaat saattavat olla eri vaiheissa oppimisprosessissaan. Oppilaan tulisi

tottua koulun eri vuorovaikutustilanteisiin, oppia kuuntelemaan, kysymään ja kertomaan

omista  kokemuksistaan.  Oppilaan  luku-  ja  kirjoitustaitoja  kehitetään  ja  oppilas  oppii

tarpeellisia käsitteitä ja hänen sanavarastonsa laajenee. Oppilas oppii tarkastelemaan kieltä

ja  sen  eri  muotoja  ja  merkityksiä  sekä  käyttämään  käsitteitä  kuten  esimerkiksi  äänne,

kirjain,  tavu,  sana,  lause  sekä  otsikko,  kuva,  teksti  ja  lopetusmerkki.  Oppilaan

vuorovaikutustaitoja  kehitetään  pari,  pienryhmä-  ja  luokkakeskustelujen  avulla,  sekä

harjoittelemalla tarkkaa kuuntelemista. (Opetushallitus 2004, 46-47.)

Lukemista ja kirjoittamista harjoitellaan päivittäin monipuolisesti ja erilaisista teksteistä

keskustellaan  yhdessä.  Oppitunneilla  harjoitellaan  usein äänne-kirjain  vastaavuutta  sekä

sanojen  tunnistamista.  Sanojen  tunnistuksessa  edetään  lyhyistä  sanoista  pitkiin  outoihin

sanoihin. Lukemisessa harjoitellaan siirtymistä vähitellen äänettömään lukemiseen. Puhetta

puretaan yhdessä sanoiksi, tavuiksi ja äänteiksi ja harjoitellaan kirjoittamaan kirjaimet ja

erilaisia  sanoja.  On  myös  tärkeää,  että  oppilas  oppii  oikean  kynänotteen  sekä  hyvän

kirjoitusasennon.  Oikeinkirjoitusta  harjoitellaan  sana-  ja  lausetasolla.  Oppilas  opettelee
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sanavälien,  isojen  alkukirjainten  sekä  lopetusmerkkien  käytön  omissa  kirjoituksissa.

Kirjoja tulee kuunnella ja myöhemmin itse lukea monipuolisesti ja lukukokemuksia jaetaan

keskenään. Oppilas kiinnittää huomiota kieleen ja sen eri muotoihin kirjoitetussa kielessä.

(Opetushallitus 2004, 47-48.)

Tavoitteena  on,  että  oppilas  osaisi  vuorovaikutustilanteissa  ilmaista  itseään  suullisesti

siten, että muut kykenevät seuraamaan hänen kerrontaa sekä kykenee kuuntelemaan muita

ja reagoimaan keskustelutilanteissa. Oppilaan lukutaidon tulisi olla niin sujuvaa, että hän

kykenee  lukemaan  omalle  ikäkaudelle  tarkoitettua  kirjallisuutta.  Oppilaan  tulisi  myös

kyetä  tekemään  päätelmiä  lukemastaan  sekä  tarkkailla,  ymmärtääkö  hän  lukemaansa

tekstiä.  Oppilaan  tulisi  kyetä  kirjoittamaan  lähes  virheettömästi  helppoja  sekä  tuttuja

sanoja ja osata ilmaista  itseään  kirjallisesti  ja  käyttää  mielikuvitustaan.  Lauseissa tulisi

käyttää  alussa  isoa  kirjainta  ja  lopussa  lopetusmerkkiä.  Oppilas  osaa  valita  sopivaa

luettavaa ja kykenee tekemään havaintoja kielestä. Oppilas pystyy esimerkiksi esittämään

sanan  tavu-  ja  äännerakenteen,  riimittelemään  sekä  pohtimaan  sanojen  muotoja  ja

merkityksiä.  Oppilas  osaa  käyttää  aakkosjärjestystä  ja  hän  osaa  luetella  kirjaimet

aakkosjärjestyksessä. (Opetushallitus 2004, 48-49.)

3.3 Lukeminen ja kirjoittaminen alkuopetuksessa

Hyvä  kielitaito  mahdollistaa  ajattelun  kehittymisen.  Kielen  avulla  olemme  tekemisissä

toisten ihmisten kanssa ja pääsemme kertomaan omia tuntemuksia ja ajatuksia toisillemme.

Kieli on myös tärkeä oppimisen väline. (Valkonen & Vilska 2002, 17.) Merisuo-Stormin

(2002, 48) mukaan lapsi oppii lukemaan ja kirjoittamaan lähes samaan aikaan. 

Lapsi  näkee  ympäristössään  erilaisia  kirjoituksia  ja  oppii  esimerkiksi  tunnistamaan

postilaatikosta  oman  sukunimensä.  Lapsi  oppii  myös  itse  viestittämään  ensin

leikinomaisesti ja myöhemmin oikeasti. Hän voi esimerkiksi aluksi lukea leikisti, kirjoittaa

aaltomaista  kirjoitusta  ja  myöhemmin  oppia  kirjoittamaan  oman  nimensä.

Leikkikirjoittamisen avulla  lapsi  alkaa pikkuhiljaa oppia kirjoittamaan aluksi  yksittäisiä

kirjaimia  ja  myöhemmin  muutaman  kirjaimen  yhdistelmää.  Vähitellen  lapsi  oppii
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tiedostamaan ja  tunnistamaan sanan äänteitä  ja  niitä  vastaavia  kirjaimia.  (Lehmuskallio

1997, 120-121.)

Liberg  (2008,54)  lainaa  Lundbergin  (1994)  ajatuksia  todeten,  että  lapset,  jotka  ovat

fonologisesti  tietoisia,  omaavat  yleensä  varhain  hyvät  luku-  ja  kirjoitustaidot.  Liberg

(2008, 54) painottaa, että näillä lapsilla on myös hyvä kirjain- ja äännetuntemus, sekä kyky

hahmottaa,  kuinka  ne  ovat  sidoksissa  toisiinsa.  Liberg  (2008,54)  lainaa  myös  Snown,

Burnsin ja Griffinin (1998) tekstiä, jonka mukaan luku- ja kirjoitustaitoon vaikuttaa myös

lapsen kehittynyt sanavarasto, kyky osallistua keskusteluihin sekä kyky toistaa lauseita ja

kertomuksia. Jotta lapsi voi ymmärtää ja puhua lukemastaan ja kirjoittamastaan tekstistä,

on hänen hallittava edellä mainittavat taidot. 

Mäkihonko (2006, 3) lainaa Julkusen ja Haringin (2002) ajatuksia ja toteaa, että lapsen on

ymmärrettävä kirjoitetun ja puhutun kielen välinen yhteys, jotta hän voi oppia lukemaan ja

kirjoittamaan.  Mäkihonko  (2006,  6)  lainaa  myös  Juelin  (1988)  ajatuksia  todeten,  että

puhuminen  on  luonnollinen  toiminta  ja  se  opitaan  olemalla  vuorovaikutuksessa  toisten

ihmisten  kanssa  sekä  kuuntelemalla  ympäristössä  puhuttua  kieltä,  kun  taas  luku-  ja

kirjoitustaito luokitellaan kulttuurisiksi taidoiksi, joiden oppiminen vaatii opettamista sekä

opettelua. 

Luku-  ja  kirjoitustaidon  saavuttamiseksi  tarvitaan  päättäväisyyttä,  motivaatiota  sekä

kiinnostusta  lukemiseen  ja  kirjoittamiseen.  On  myös  ymmärrettävä,  mitä  luetaan  ja

kirjoitetaan.  Tekstiä  täytyy  osata  lukea  oikein  ja  kirjoituksen  täytyy  olla  virheetöntä.

Virheettömyys  lukemisessa  ja  kirjoittamisessa  takaa  lukemisen  ja  kirjoittamisen

sujuvuuden. On tärkeää lukea lapsen kanssa yhdessä pienestä pitäen. Tällä tavoin lapsen

kiinnostus  lukemiseen  ja  kirjoittamiseen  herätellään.  Tekstit  ovat  aluksi  lyhyitä  ja

käsittelevät  aiheita,  jotka  ovat  lasta  lähellä.  On  tärkeää,  että  kuvista  ja  teksteistä

keskustellaan  yhdessä.  Myöhemmässä  vaiheessa  tekstit  muuttuvat  haastavammiksi  ja

lapsen sanavarasto pääsee kehittymään.  Kun lapsen kanssa luetaan yhdessä,  on tärkeää

ottaa lapsi mukaan keskusteluun kysymyksien avulla. Näin aikuinen varmistaa, että lapsi

on  ymmärtänyt  luetun  tekstin.  Lapsi  voi  jo  esikoulussa  oppia  käyttämään  apunaan

ääntämisstrategiaa lukemisessa ja kirjoittamisessa, kun lapsen kielellinen ja fonologinen

tietoisuus on kehittynyt tarpeeksi. Monet lapsista oppivat ymmärtämään kirjoitetun kielen

salat harjoittelemalla kirjoittamista aikuisen kanssa. (Liberg 2008, 54-58.) 
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Koulussa lapsi etsii ja tuottaa tietoa kirjoitetun tekstin avulla. Kirjoittaminen ja lukeminen

on  oppilaan  tärkein  työväline  opiskelussa  ja  mitä  vanhemmaksi  lapsi  varttuu,  sitä

tärkeämmäksi  lukutaito  muodostuu  tiedonhankinnassa.  Oppilaan  monipuolinen  luku-  ja

kirjoitustaito  helpottaa  oppimista  kaikissa  oppiaineissa.  Lapsen  kasvu-  ja

oppimisympäristöllä  on  merkitystä  lapsen  luku-  ja  kirjoitustaidon  kehittymiseen.

(Mäkihonko 2006, 6.) 

Peruskoulun  tarkoituksena  on  suoda kaikille  oppilaille  mahdollisuus  opiskella  ja  oppia

koulussa  tasapuolisesti,  riippumatta  esimerkiksi  vanhempien  koulutustaustasta  tai

ympäristön  vaikutuksista.  Jotta  oppiminen  olisi  tasapuolista,  on  kouluille  tehty

opetussuunnitelmat sekä oppimistavoitteet, joiden mukaan opetus tapahtuu. Samuelssonin

suorittamassa  kansainvälisessä  kaksostutkimuksessa  on  käynyt  ilmi,  että  Australiassa

koulu aloitetaan 6-vuotiaana ja koulua käydään päivittäin 6-7 tuntia, joista 35% käytetään

luku- ja kirjoitustaidon sekä kielenopetuksen harjoittamiseen. Yhdysvalloissa on enemmän

eroja eri koulujen välillä kuin esimerkiksi Australiassa. Koulu aloitetaan Yhdysvalloissa

myös noin 6-vuoden iässä,  mutta koulupäivät  ovat lyhyempiä.  Oppilaat  opiskelevat  3-4

tuntia päivässä ja luku- ja kirjoitustaidon opetuksen määrä riippuu koulusta. Norjassa ja

Ruotsissa  oppilaat  eivät  yleensä  saa  vielä  esikoulussa  virallista  kirjoitus-  ja

lukutaidonopetusta.  Kaksostutkimuksen  perusteella  on  pystytty  osoittamaan,  että

opettajalla  ja  luokalla  on  merkitystä,  kun  tutkitaan  oppilaan  luku-  ja  kirjoitustaidon

oppimista.  Myös  opettajien  opetustaidoissa  on  eroja  ja  että  toiset  opettajat  onnistuvat

paremmin opettamaan oppilaalle ensimmäisiä luku- ja kirjoitustaitoja. . (Samuelsson 2008,

16-17, 19.)

Fagerholmin (2003b, 86) mukaan opettajan tulisi olla kiinnostunut ja kuunnella lapsia sekä

motivoida heitä  kirjoittamaan myös  omia  tekstejä.  Omissa teksteissä oppilas ei  tarvitse

koko ajan  opettajan  apua,  sillä  hän  saa  itse tuottaa  tekstiä  kykyjensä  mukaan  ja  oppii

ottamaan vastuuta. Oman tekstin tuotossa ei keskitytä oppilaan virheisiin. Oppilas oppii

omatoimisesti kirjoittamaan kuuntelemalla, mitä äänteitä hän tarvitsee kirjoitukseensa. 

Lukutaito  on  yksi  tärkeimmistä  asioista,  mitä  lapsi  oppii  koulussa.  Lapsi  tarvitsee

lukutaitoa opiskeluun ja hankkiakseen uutta tietoa. (Ahonen, Aro, Lamminmäki & Närhi

1997,43.) Merisuo-Stormin (2002, 64) mukaan aikuiset ovat yleensä huolissaan, oppivatko
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lapset  koulussa  lukemaan  tarpeeksi  nopeaa  ja  siksi  opettajan  tehtävänä  onkin  tehdä

selväksi, että kaikki oppivat lukemaan omassa tahdissa. Lapsen lukemaan oppiminen alkaa

jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja siksi  kodin positiivinen suhtautuminen lukemiseen on

tärkeää. Osa lapsista saa tutustua vasta koulussa kirjoitettuun tekstiin ja siksi heille onkin

annettava riittävästi aikaa tutustua eri kirjoihin ja teksteihin sekä kirjoituksiin. Heidän on

hyvä  nähdä myös,  kuinka  opettaja  lukee  ja  kirjoittaa.  Keskustelulle  on  myös  jätettävä

tarpeeksi  aikaa,  jotta  lapsille  alkaa  muodostua  kuva,  millainen  funktio  lukemisella  ja

kirjoittamisella on. Luokassa voidaan esimerkiksi yhdessä tutustua loruihin ja riimeihin,

erotella  sanoja  puheesta  ja  taputtaa  sanoja  tavuiksi  sekä  erotella  sanoista  yksittäisiä

äänteitä.

Merisuo-Storm (2002, 65) lainaa Lehmuskalliota (1997) sekä Maggaa (1992) ja toteaa, että

lukemisen  menetelmät  voidaan  jakaa  synteettisiin  menetelmiin  ja  analyyttisiin

menetelmiin.  Synteettisissä  menetelmissä  oppiminen  tapahtuu  pienemmistä  osista

kokonaisuuksiin, kuten kirjain-äänne ja tavu-menetelmät. Analyyttisissa menetelmissä taas

kuljetaan kokonaisuudesta pienempiin osiin ja pääpaino on sisällöllä. 

Julkusen  (1993,  90-94)  mukaan  lukemaan  oppiminen  sisältää  mekaanisen  lukutaidon

hallitsemisen  eli  lukemisen  tarkkuuden  sekä  lukemisnopeuden.  Kun  lapsi  on  oppinut

lukemaan,  tarkastellaan  myös  ääneen  lukutaitoa,  eli  kuinka  virheettömästi  lapsi  lukee.

Luetunymmärtämisellä pyritään seuraamaan, onko lapsi ymmärtänyt lukemansa tekstin ja

osaako hän vastata tekstiä koskeviin kysymyksiin. Jo pieni lapsi havaitsee ympäristössään

kirjoitusta ja alkaa pikku hiljaa muodostamaan sanoista kuvaa.  Tällaisella esilukemisen

tasolla lapsi oppii erilaisia kirjaimia ja äänteitä, erilaisten merkkien lukemista sekä ehkäpä

jopa  oman nimen lukemista  ja  kirjoittamista.  Lapsi  voi  esimerkiksi  oppia  oivaltamaan

riimit huomaamalla, että äänteet kuulostavat samalta sanojen lopussa. Alkusoinnun lapsi

voi oivaltaa kuuntelemalla, että sanojen alussa olevat äänteet kuulostavat samoilta. Lapsi

oppii vähitellen kasvattamaan kielen eri muotojen hallitsemista. Tutkimusten mukaan vain

todella  harva  lapsi  ei  tunnista  yhtään  kirjainta  koulun  alkaessa.  Lukemaan  oppiminen

edellyttää kielellistä tietoisuutta sekä kykyä tiedostaa oma ajattelu ja ymmärtää lukemaansa

tekstiä.  Lukemista  helpottaa,  jos  lapsella  on  hyvät  ennakointikyvyt  eli  lapsi  tietää

esimerkiksi mitkä ilmiöt, esineet ja asiat kuuluvat yhteen. Kun lapsi on esimerkiksi oppinut

käsitteen ruusu ja hän tiedostaa että ruusu on kukka, on hänen helpompi lukea lause ”ruu-

su on kuk-ka”. 
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Materiaalin, jota lapsi lukee, tulisi aina olla merkityksellistä ja mielekästä. Lukeminen ei

saa koostua pelkästään irrallisista sanoista, vaan lukemista tulisi voida hyödyntää. Lasten

kanssa  luetaan  läpi  eri  tavuyhdistelmiä  ja  nämä taidot  lapsen  tulisi  halita  myöhemmin

sanoja luettaessa. Äänteiden yhdisteleminen merkityksettömiksi tavuiksi ei kuitenkaan ole

kovin  mielekästä.  (Julkunen  1993,  96.)  Lukutaitoa  opetettaessa  pyritään  ymmärtävään

lukemiseen. On kuitenkin tärkeää, että lapsella on hyvä mekaaninen lukutaito. Mekaaninen

lukutaito kehittyy suurimmalla osalla lapsista ensimmäisen kouluvuoden aikana ja toisilla

se on kehittynyt jo ennen kouluikää. Lukeminen kehittyy vaiheittain ja Ahonen ym. (1997,

43) mainitsevat, että esimerkiksi Frithin (1985) mukaan ensimmäisellä tasolla lapsi osaa

tunnistaa kokonaisia sanoja niiden ollessa tietyssä yhteydessä. Lapsi kykenee esimerkiksi

niin  sanotusti  lukemaan  suklaapatukan  kyljestä  sanan,  jota  hän  ei  muissa  tilanteissa

tunnistaisi. Lapset oppivatkin tunnistamaan tällä tavoin osan sanoista. Jotta lapset voisivat

oppia  lukemaan  myös  tuntemattomia  sanoja,  täytyy  heidän  oppia  tunnistamaan  äänne-

kirjain  yhdistelmät,  sekä  myös  yhdistää  äänteet  sanoiksi.  Ahosen  ym.  (1997,  43-44)

mukaan äänteisiin perustuvaa lukutapaa kutsutaan fonologiseksi strategiaksi. Kun kirjain-

äänne-vastaavuus  on  automatisoitunut  ja  lapsi  kykenee  tunnistamaan  sanan  osia

kokonaisuuksina, voidaan puhua ortografisesta strategiasta, joka on edellytyksenä nopeaan

sekä sujuvaan sanantunnistukseen.

Aloittelevalle  lukijalle  sanan  jakaminen  äänteiksi  on  hankalaa.  Myös  sanan  alku-  ja

loppuäänne on vaikeaa hahmottaa, sillä lapsi mieltää sanan kokonaisuudeksi. Aluksi lapsi

muuntaa kirjaimen yksitellen äänteiksi ja yhdistelee äänteitä toisiinsa.  Kun harjoitellaan

äänteiden yhdistelemistä, on hyvä aloittaa lyhyistä tavuista ja edetä myöhemmin pidempiin

tavuihin. Jotta kirjain-äännevastaavuus tulisi lapselle mahdollisimman tutuksi, tulisi samaa

kirjaintyyppiä harjoitella tarpeeksi kauan erilaisilla harjoituksilla, joissa käytetään lapsen

eri aisteja. On myös tärkeää kiinnittää huomiota lyhyiden ja pitkien vokaalien kestoeroihin.

(Siiskonen ym. 2004, 67.) 

Siiskonen  ym.  (2004,  68-73.)  antaa  artikkelissaan  paljon  vinkkejä,  kuinka  aloittelevaa

lukijaa voidaan tukea ja millaisia harjoitteita olisi hyvä tehdä. He mainitsevat esimerkiksi,

että olisi hyvä riimitellä, kuunnella eri sanapareja, tunnistaa alku- ja loppuäänteitä, laskea

äänteitä  sekä  yhdistellä  äänteitä,  tarkastella  kirjainkortteja,  katsoa  peilistä  oman  suun

liikkeitä,  tavuttaa sanoja ja  laskea  tavut.  Lasten  on aluksi  helpompi  hahmottaa  sanasta
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tavuja, sillä puhekielessämme painotus kohdistuu tavujakoon. On tärkeää, että lapsi oppii

tavuttamaan  kuullun  sanan  sekä  kirjoittamaan  sen.  Tavuttamisesta  on  hyötyä  myös

mekaanisessa lukutaidossa sekä oikeinkirjoituksessa. Merisuo-Stormin (2002, 44) mukaan

luku-  ja  kirjoitustaitojen  omaksuminen  mahdollistaa  sivistyksen  sekä  talouden

kehittymisen. Yksilö pystyy tekstien avulla opiskelemaan ja laajentamaan ajatuksiaan ja

kokemuksiaan. 

Jotta  lapsi  voi  kirjoittaa,  täytyy  hänen  osata  jakaa  sana  eri  foneemeihin  sekä  kyetä

yhdistämään foneemi oikeaan grafeemiin (Fridolfsson 2008, 135). Lapsi oppii oivaltamaan

kirjoitetun  kielen  merkityksen,  kun  hän  saa  harjoitella  kirjoittamaan  itse.  Puhuttu-  ja

kirjoitettu  kieli  eroavat  toisistaan  huomattavasti,  varsinkin  silloin,  kun  esimerkiksi

puhutaan murtaen. Aluksi lapsi ei erota kirjoittaessaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroja,

mutta  harjoittelun  ja  tuen  avulla  lapsen  kirjoitus  alkaa  muistuttaa  kirjakieltä  ja  lapsen

kirjoitustaidot  pääsevät  kehittymään  lukutaidon  rinnalla.  (Fagerholm  2003a,  77.)

Fridolfssonin (2008, 135) mukaan on tärkeää,  että lapsi  huomaa sanoman ja kirjoitetun

kielen yhteyden. Lapsi oppii, että hän voi kirjoituksen avulla viestittää jotakin, jonka hän

tai  joku  muu  voi  myöhemmin  lukea.  Fagerholm  (2003a,  78)  painottaa,  että  jokaisella

lapsella  on oikeus oppia  kirjoittamaan siististi  ja  oikein  sekä  kyetä  kirjoittamaan  omia

ajatuksiaan  ja  tuntemuksiaan.  Opettajan  tehtävänä  onkin  opettaa  lasta  kirjoittamaan

ajatuksistaan.

Kun lapsi harjoittelee koulussa kirjoittamaan eri kirjaimia, kehittyy hänen kirjainmuistinsa

ja  samalla  myös  lukemaan  opettelu  helpottuu.  Opettajan  tulisi  suunnitella  kirjainten

harjoittelu  siten,  että  lapsi  voi  käyttää  harjoitteluun  eri  aistejaan.  Heidän  tulisi  myös

yhdessä tutkia, millaisia eroja ja samankaltaisuuksia eri kirjaimien välillä on. Lapsi oppii

seuraamalla opettajan esimerkkiä. Siksi onkin tärkeää, että opettaja näyttää tarpeeksi monta

kertaa,  kuinka  kirjaimet  tehdään.  On  myös  tärkeää,  että  opettajalla  on  selkeä  ja  hyvä

käsiala, josta oppilaat voivat ottaa mallia. (Fagerholm 2003a, 78-79.) Fridolfssonin (2008,

169)  mukaan  on  tärkeää,  että  lapsille  opetetaan  kirjainten  välisiä  mittasuhteita  sekä

erityispiirteitä,  jotta  kirjaimet  ovat  helposti  muiden  erotettavissa  sekä  ymmärrettävissä.

Lapsen  tulee  myös  hallita  sekä  isot  -  että  pienet  kirjaimet  ja  näitä  ei  tulisi  sekoittaa

kirjoituksessa  keskenään.  Epävarma  kirjoittaja  saattaa  kuitenkin turvautua  sekoittamaan

isoja - ja pieniä kirjaimia.
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Jotta  lapsi  voi  kehittyä  taitavaksi  kirjoittajaksi,  tulisi  opetuksen  olla  strukturoitua  ja

kirjoitusharjoitusten tulisi olla vaihtelevia. Lapsen tulee myös ymmärtää erilaisia käsitteitä

ja  mikä  tarkoitus  eri  käsitteillä  on  kirjoitetussa  kielessä.  Lapsen  täytyy  esimerkiksi

hahmottaa, mitä sana, lause, iso- ja pieni kirjain merkitsevät. (Fridolfsson 2008, 136,140.)

Fagerholmin (2003a,  83)  mukaan oppilaiden tulisi  istua luokassa siten,  että  he näkevät

hyvin taululle. Vasenkätisillä oppilailla tulisi myös olla tarpeeksi  liikkumatilaa, jotta he

mahtuvat kirjoittamaan ilman, että he osuvat vieruskaveriinsa. Kirjoitusasennon on myös

oltava  kohdillaan,  jotta  kirjoittaminen  sujuisi  vaivattomasti.  Oppilaiden  pulpettien  ja

tuolien pitää olla oikean korkuiset, jotta he voivat istua ergonomisesti. 

Ennen kuin lapsi alkaa harjoitella kirjaimia vihkoon, olisi hyvä harjoitella kirjaimen tekoa

muilla  tavoilla.  Opettaja  voi  pyytää  oppilaita  esimerkiksi  harjoittelemaan  kirjoittamista

etusormella  ilmaan.  Oppilaat  voivat  myös  harjoitella  kirjoittamaan  kirjaimia  taululle

märällä pensselillä tai liiduilla tai karkealle paperille. Värikynien ja liitujen avulla oppilas

saadaan keskittymään kirjoittamiseen paremmin, sillä oppilas ei voi pyyhkiä kirjoitustaan

pois,  vaan  joutuu  tekemään  kerralla  huolellisesti.  Oppilas  saa  parhaimman  otteen

pehmeästä kolmikulmaisesta kynästä,  sillä kynää on helppo pidellä ja käsi ei väsy yhtä

helposti, kun kättä ei tarvitse jännittää. (Fagerholm 2003a, 84.)

Björneloon (1990, 44-46) mukaan on tärkeää,  että kirjaimien opettelussa otetaan kaikki

aistit  käyttöön.  Opettaja  voi  miettiä  yhdessä  lasten kanssa,  miten  eri  kirjaimia  voidaan

käsitellä  luokassa.  Luokassa  voidaan esimerkiksi  keksiä  yhdessä  sanoja  ja  nimiä,  jotka

alkavat  kyseisellä  kirjaimella,  kirjaimia  harjoitellaan  kirjoittamaan,  kirjaimia  voidaan

muovata muovailuvahasta, langasta tai piipunrasseista ja niin edelleen. Kirjaimia voidaan

harjoitella  monessa  eri  aineessa  ja  sen  opettelu  tulisikin  integroida  mahdollisimman

moneen  oppiaineeseen.  Jokainen  opettaja  opettaa  kirjaimia  omalla  tavallaan.  Kirjainten

opettelu vie aikaa. Aluksi kirjaimen käsittelyyn menee kaksi - kolme viikkoa per kirjain.

3.4 Kouluvalmius

Esiopetuksen  tehtävänä  on  valmistaa  lasta  siirtymään  kouluun  ja  pärjäämään  tietyissä

koulutilanteissa  yksin.  Koulu  jatkaa  siitä,  mihin  esikoulu  on  päättynyt.  Lapsen  ei  siis
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oleteta olevan koulukypsä esikoulun päättyessä. Lapsen ei oleteta myöskään saavuttaneen

tiettyä kypsyystasoa ennen koulun aloittamista. (Persson 1993, 122.) Alahuhdan (1991, 45)

mukaan sellainen lapsi, jolla on hyvät oppimisvalmiudet esikoulussa sekä koulun alkaessa,

pärjää  luultavimmin  myöhemminkin  hyvin  koulussa.  Perssonin  (1993,122)  mukaan

esikoulun  ei  pitäisi  liikaa  valmistella  lasta  koulua  varten,  sillä  esikoulu  saattaa  poimia

toimintaansa perinteisen opetuksen huonoja puolia. Lapsia opetetaan istumaan paikoillaan,

olemaan  passiivisia  kuuntelijoita  sekä  viittaamaan.  Hän  huomauttaa,  että  esikoulun

toiminta saattaa muistuttaa liikaa koulun toimintaa. 

Suomessa koulu aloitetaan sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Lapset  ovat

koulun alkaessa eri tasoisia tiedoiltaan ja taidoiltaan. Psyykkinen ja fyysinen kehitys  on

seitsemänvuotiaana nopeaa ja siksi onkin huomattavissa eroja esimerkiksi lasten välillä,

jotka ovat syntyneet alkuvuodesta ja loppuvuodesta. (Merisuo-Storm 2002, 35.) Kouluun

siirtyvän  lapsen  oletetaan  olevan  halukas  hankkimaan  tietoa,  käyttäytymään

järjestelmällisesti  ja  itsenäisesti.  Lapsen  oletetaan  myös  suorittavan  aikuisen  antamat

tehtävät  vastuullisesti,  toimimaan  sääntöjen  mukaisesti  ja  muut  huomioon  ottavasti.

(Ljamina  & Volkova 1976,  7.)  Jonssonin  (2008,  162)  mukaan  lapsen  pitää  ymmärtää,

kuinka  koulussa  käyttäydytään  ja  lapsen  pitää  oppia  toimimaan  opettajan  ja

koulukavereiden kanssa yhteistyössä. 

Lapsen oletetaan oppivan lukemaan ja kirjoittamaan ensimmäisien kouluvuosien aikana.

Esiopetus onkin ottanut tämän oletuksen huomioon ja valmistelee lasta teettämällä erilaisia

tehtäviä. Tehtävissä harjoitellaan huomaamaan samankaltaisuuksia ja eroja väreissä ja eri

muodoissa. Lapsia harjoitetaan myös tunnistamaan käsitteitä ja äänteitä. On tärkeää, että

lapset  saavat  tutustua  kirjaimiin  ja  numeroihin  jo  esikoulussa.  Lapsille  on  myös  hyvä

opettaa reflektointia, sekä kuinka lapsi voi ilmaista itseään kielen avulla. (Persson 1993,

122-123.)

Lapsella tulee olla tarpeeksi kehittynyt  kuulo, jotta hän kykenee kommunikoimaan sekä

kyky  erotella  toisiaan  lähellä  olevia  ääniä  ja  äänen  kestoja.  Lapsen  tulee  myös  kyetä

erottelemaan  samankaltaisia  muotoja,  etäisyyksiä  ja  kokoja.  Myös  ajallinen  ja

avaruudellinen  suuntautumiskyvyn  hallinta  on  tärkeää  esimerkiksi  puheen  kuuntelussa,

lukemisessa  ja  kirjoittamisessa.  Kun  opettaja  käyttää  avaruudellisia  käsitteitä  tulee

oppilaan  paitsi  ymmärtää  niiden  tarkoitus,  myös  kyetä  soveltamaan  käsitteet  eri
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toimintoihin. Mikäli oppilas ei ymmärrä opettajan käyttämää sanastoa, ei hän myöskään

ymmärrä  tehtävänantoa  ja  turhautuu.  Ajan  hallinnan  ymmärtäminen  on  tärkeää,  jotta

oppilas ymmärtää aikaan liittyviä käsitteitä sekä kykenee noudattamaan kouluaikoja. Jotta

oppilas  pystyy  työskentelemään  koulussa,  tulee  hänellä  olla  riittävät  motoriset  taidot

koordinoinnissa ja kehonhallinnassa. Hänellä tulee esimerkiksi olla riittävän hyvä silmän ja

käden yhteistyö sekä käden, sormien ja silmän liikkeiden kontrollointi. (Alahuhta 1991,

53-54.) 

Kielellisesti lapsen tulee osata ilmaista itseään sekä artikuloida ilman suurempia virheitä.

Lapsen tulisi myös osata noudattaa ohjeita sekä kyetä pohtimaan ja tekemään havaintoja.

Sanavaraston  ja  lauserakenteiden  tulisi  olla  niin  kehittyneitä,  että  lapsi  kykenee  ilman

harjoittelua  kertomaan  johdonmukaisin  lausein  omista  ja  toisten  kokemuksista  muille.

Lapsen ei tarvitse osata lukea ja kirjoittaa ennen koulua,  mutta hänellä tulee olla halua

oppia uutta. (Alahuhta 1991, 54.) Merisuo-Stormin (2002, 40) mukaan seitsemänvuotias

lapsi  osaa  myös  vaihtaa  puheenvuoroja  muiden  kanssa,  tehdä  aloitteita,  huomauttaa

asioista, kysyä kysymyksiä sekä kuunnella muita. 

Lammen  (1981,  53)  mielestä  koulun  aloittavan  lapsen  tulee  hallita  neljä  kielenkäytön

tasoa:  oppimisen  kieli,  itsetutkiskelun  kieli,  vuorovaikutuksen  kieli  sekä  itsekseen

viihtymisen  kieli.  Oppimisen  kielellä  Lampi  tarkoittaa,  että  lapsi  ymmärtää  opettajan

puheen sekä ymmärtää kirjojen sanoman. Itsetutkiskelun kielen avulla lapsi osaa eritellä

omia tunteitaan ja ajatuksiaan sekä ilmaista niitä myös muille. Vuorovaikutuksen kielen

avulla lapsi kykenee yhteistyöhön ja keskusteluun muiden kanssa. Itsekseen viihtymisen

kielen  tarkoituksena  on,  että  lapsi  osaisi  suunnitella  elämäänsä  sekä  kykenisi  saamaan

sisältöä vapaa-aikaansa. Kiiverin (2006, 29) mukaan lapsi voi olla kouluvalmis, mutta ei

välttämättä  ole  oppimisvalmis.  Siksi  kouluvalmiuden  ja  oppimisvalmiuden  rajaaminen

erilleen ei ole helppoa. 

3.5 Oppimisympäristön merkitys varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa 

Kieli on tärkeä osa jokaisen identiteettiä. Siksi varhaiskasvatuksen keskeisimpiä tehtäviä

on  kielen  kehityksen  tukeminen.  Varhaiskasvatuksessa  oppituokio  edellyttää  aktiivista
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vuorovaikutusta  varhaiskasvattajan  ja  lapsen  välillä.  Lapset  oppivat  tuokioiden  aikana

kuuntelemaan,  puhumaan  vuorotellen  ja  seuraamaan  keskustelua  tarkkaavaisesti.

Opetustuokioissa  lapset  joutuvat  usein  olemaan  paikoillaan  pidemmänkin  aikaa.

Kasvattajan tulee tarkkailla lasten vireystilaa sekä pitää lapsi motivoituneena. Hänen tulee

myös ottaa huomioon lasten yksilölliset erot ja erityistarpeet. (Hasari 1990, 42,53.) 

Suomalaisen  varhaiskasvatuksen  kulmakiviä  on  lapsilähtöisyys.  Lasten  tulisi  saada

osallistua  ja  vaikuttaa  omaan  oppimisympäristöönsä.  Heillä  tulisi  olla  mahdollisuus

vaikuttaa  oppimistilanteeseen  sekä  oppimisympäristöön.  (Raittila  2011,  65-66.)  Pienille

lapsille tulee suoda mahdollisuus harjoitella uusia asioita käyttäen hyödyksi eri aisteja sekä

taitoalueita.  Harjoitusta  tulisi  myös  toistaa  monella  eri  tavalla,  koska  lapsi  oppii  näin

paremmin hahmottamaan opittavan asian. Oppimisprosessi voi pitää sisällään toimintaa,

jota aikuinen ohjaa tai toimintaa, jossa lapsi toimii itsenäisesti. Tärkeintä toiminnassa on

se,  että  lapsi  pääsee  tutkimaan  ja  kokeilemaan  erilaisia  asioita  aktiivisesti.

Oppimisympäristössä  tulee  ottaa  huomioon,  että  lapsi  pääsee  tutustumaan  erilaisiin

materiaaleihin ja välineisiin ja että opetustilaa ei tarvitse rajata esimerkiksi päiväkotiin tai

kouluun. (Lerkkanen & Koivisto 2001, 34.) 

Päiväkodissa on aina enemmän lapsia kuin aikuisia ja siksi lapset joutuvatkin kilpailemaan

aikuisen huomiosta. Mikäli lasta ei heti kuunnella, ottaa lapsi käyttöönsä erilaisia keinoja,

joilla  hän  toivoisi  saavansa  huomion itseensä  ja  tulla  kuulluksi.  Tällaisia  keinoja  ovat

Holkeri-Rinkisen  (2011,  71-72)  mukaan  esimerkiksi  äänen  korotus,  puhumalla  toisten

päälle tai aiheuttamalla ylimääräistä melua. Lasten on opittava päiväkodissa odottamaan

omaa vuoroaan ja antamaan tilaa myös muille lapsille.

Esikoululaisiin kohdistuu jo melko paljon odotuksia varsinkin käytöksen suhteen. Heiltä

odotetaan hyvää käytöstä ja heidän tulisi toimia mallina nuoremmille lapsille. Työntekijät

jakavat  työtehtäviä ja vastuualueita päivän mukaan.  Tällaista  jakoa tehdään esimerkiksi

ruoanjakotilanteissa, lukutuokioissa jne. Lapsen voi olla vaikea hahmottaa kunkin aikuisen

roolia,  jos roolit  vaihtelevat  päivittäin.  Lapsi  ei  esimerkiksi  tiedä,  kenellä  aikuisella on

päävastuu ruoanjakamisesta, eikä hän siis tiedä kenen puoleen olisi kannattavinta kääntyä,

mikäli haluaa lisää ruokaa. Tällaiset tilanteet hämmentävät lasta. (Holkeri-Rinkinen 2011,

75.)
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Oppimisympäristön tulee tarjota lapselle eritasoisia ja monipuolisia tehtäviä, joista lapsi

voi itse valita itselleen sopivia tehtäviä (Adenius-Jokivuori &Linnilä 2001,160). Asikainen

(2005, 34-35) käyttää Högströmin ja Salorannan (2001) näkemyksiä oppimisympäristöstä,

jonka mukaan fyysisten tilojen ja välineiden tulisi olla tarkoituksenmukaisia esiopetuksen

kannalta.  Psyykkiseen  ympäristöön luetaan  kognitiivinen,  sosiaalinen ja  emotionaalinen

rakenne.  Ilmapiiriin  vaikuttaa  lasten  ja  aikuisten  väliset  vuorovaikutussuhteet.

Vuorovaikutussuhteet  vaikuttavat  moniin  eri  tilanteisiin,  kuten  esimerkiksi  lapsen

viihtymiseen, oppimistilanteisiin sekä kasvatukseen. 

Oppimisympäristön lisäksi oppimiseen vaikuttaa erilaiset työtavat. Monipuoliset työtavat

laajentavat  lapsen  kokemusmaailmaa  sekä  auttavat  lasta  oppimaan  eri  sisältöalueiden

taitoja.  Lapsella  on hyvä olla  aktiivinen rooli  esimerkiksi  tiedonhankkijana.  Elinikäisen

oppimisen  kannalta  olisi  suotavaa  käyttää  erilaisia  työtapoja,  jotka  edistävät

kommunikointi- ja viestintätaitoja. Tällainen kommunikointi, kuten esimerkiksi ajatusten

ja  kokemusten  vaihtaminen,  auttaa  syventämään  opittuja  asioita.  Lasten  luonteva

kommunikointi onnistuu esimerkiksi leikin kautta. Tunteilla ja mielikuvituksella on suuri

rooli oppimisprosessissa. Esimerkiksi satu tai leikki voi eheyttää opetusta. (Lerkkanen &

Koivisto 2001, 34-35.)

Esiopetuksen  opetussuunnitelman (2010,  10)  mukaan  esiopetuksen  oppimisympäristöllä

tarkoitetaan  sitä  sosiaalista,  psyykkistä,  fyysistä  sekä  emotionaalista  ympäristöä,  jossa

toimintaa toteutetaan. Oppimisympäristössä on tärkeää, että lapsi pääsee kommunikoimaan

opettajan  kanssa  sekä  myös  toisten  lasten  kanssa.  On  myös  tärkeää,  että  lapsi  pääsee

kokeilemaan  erilaisia  toimintatapoja,  sekä  tekemään  erilaisia  oppimistehtäviä.  Lapseen

kohdistetaan esikoulussa odotuksia ja vaatimuksia ja lapselle asetetaan rajoja.  Tällainen

hyvä oppimisympäristö kannustaa lasta uteliaisuuteen, ja herättää lapsen mielenkiintoa ja

motivaatiota  oppia  asioita.  Se  tukee  myös  lapsen  oma-aloitteisuutta  ja  aktiivisuutta.

Esiopetuksen ympäristö tukee myös lapsen kielellistä kehitystä erilaisin toiminnoin.

Huhtalan  ja  Lehtisen  (2010,  12)  mukaan  lapsi  kohtaa  kouluun  siirryttäessä  aivan

uudenlaisen  maailman.  Lapsen  sosiaalinen  verkosto  kasvaa,  kun  hän  tutustuu

luokkatovereihinsa ja koulun henkilökuntaan. Aikaisemmin lapsi on saanut leikkiä ja oppia

leikin kautta. Koulussa häneltä vaaditaan enemmän ja hänen oppimiselle asetetaan selkeitä

tavoitteita. 
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Luokkahuoneet  ovat  Brotheruksen  ym.  (1999,  86)  mukaan  liian  pienet,  eivätkä  ne

mahdollista  merkityksellistä  opiskelua.  Pieni  luokkahuone  on  myös  haaste  opettajalle

toteuttaa opetusta. Nykyään opiskeluympäristöön voi luokan lisäksi kuulua erilaiset solut

ja moduulit, jotka mahdollistavat muunneltavan kokonaisuuden. Luokkahuoneessa opettaja

käyttää  havainnointivälineitä  sekä  kirjoittaa  muistiinpanoja  taululle.  Materiaalit  on

järjestetty luokan kaappeihin ja seinillä näkyvät oppilaiden tuotokset. Alkuopetuksessa on

myös  tavallista,  että  luokan  seinillä  on opetusmateriaalia,  jota  lapset  voivat  katsella  ja

lukea. 

Ympäristö vaikuttaa meidän oppimiseen ja siksi on tärkeää, että luokkahuone on innostava.

Luokkahuoneessa tulee olla näkyvillä kuvia, kirjoja, kirjoitettuja sanoja, jotka innostavat

kokeilemaan  kirjoittamista  ja  lukemista.  Kaappeihin  voi  esimerkiksi  kirjoittaa  yhdessä

kylttejä, jotta tiedetään, mitä ne sisältävät. On tärkeää, että opettaja ääntää samalla kun hän

kirjoittaa kyltin ja näyttää lopputuloksen sekä kiinnittää sen lopulta paikoilleen. Oppilaat

löytävät  luokasta omatoimisesti tarvikkeita lukemalla kylttejä.  Osaan kylteistä voi myös

lisätä kuvia avuksi. Lasten nimien olisi hyvä ovat näkyvillä luokassa, sillä nimet ovat juuri

niitä ensimmäisiä sanoja,  joita lapsi  oppii  tunnistamaan.  Myös aakkoset  ovat  näkyvillä,

sillä  niitä  tarvitaan päivittäin.  Kirjat  tulevat  olla  lasten ulottuvilla  ja  kirjojen pitää olla

eritasoisia. Opettaja voi myös suunnitella yhdessä lasten kanssa tulevaa viikkoa taululle.

Näin ollen lapset voivat jälkeenpäin lukea ja kerrata, mitä viikko pitää sisällään. (Björneloo

1990, 38-41.)

Luokkahuoneen lattiapinta-ala koostuu suurimmaksi osaksi pulpeteista. Opettajan työpiste

sijoitetaan  useimmiten  luokan  perälle  tai  sivulle.  Oppilaiden  pulpettien  liikuteltavuus

mahdollistaa eri istumajärjestysmahdollisuuksia. Istumajärjestyksen avulla voidaan pyrkiä

saavuttamaan toiminnan tavoitteita. Jos esimerkiksi pyritään sosiaaliseen ryhmätoimintaan,

voidaan pulpetit sijoittaa ryhmiksi. Mikäli taas pyritään itsenäiseen työskentelyyn, voidaan

pulpetit erottaa toisistaan, jotta työrauha mahdollistuu. Alkuopetuksessa luokkaan on myös

usein  sijoitettu  nurkkaus,  jossa  on  esimerkiksi  sohva  tai  tyynyjä.  Tällaisessa  paikassa

ajatellaan oppilaiden olevan miellyttävämpi vaihtaa ajatuksia sekä keskustella keskenään.

Oppimisympäristöä  on  pyritty  myös  laajentamaan  tuomalla  luokkaan  tietokone.

Tietokoneen  avulla  lapsi  ei  ole  enää  yhtä  sidottuna  tiettyyn  aikaan  tai  paikkaan.
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Tietokoneen  avulla  pystytään  etsimään  erilaista  tietoa,  pitämään  yhteyttä  sekä

osallistumaan etätyöskentelyyn. (Brotherus ym. 1999, 87-88.)

Perusopetuksen  opetussuunnitelman  (2004,  18)  mukaan  oppimisympäristö  käsittää

fyysisen  ympäristön,  psyykkiset  tekijät  ja  sosiaalisten  suhteiden  kokonaisuuden,  jossa

oppiminen ja opiskelu tapahtuu. Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluu esimerkiksi koulun

tilat, rakennukset, ympäröivä luonto sekä oppimateriaalit ja opetusvälineet. Opetustilojen

ja välineiden tulee mahdollistaa monipuolisten opiskelumenetelmien ja työtapojen käytön.

Työvälineiden  ja  materiaalien  tulee  olla  oppilaan  saatavilla,  jotta  oppilas  voi  opiskella

itsenäisesti ja aktiivisesti. Oppilaiden kehittymistä nykyaikaiseen tietoyhteiskuntaan tulee

tukea esimerkiksi antamalla tarpeeksi tilaisuuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan

käyttämiseen.  Oppimisympäristön  tulee  tukea  oppilaan  oppimista  ja  kasvua  ja  sen  on

oltava turvallinen. Tavoitteina on tukea oppilaan uteliaisuutta ja oppimismotivaatiota sekä

tarjota haasteita ja ongelmia, joita oppilas voi ratkaista itsenäisesti. Myös vuorovaikutusten

tukeminen  oppilaan  ja  opettajan  välillä  sekä  oppilaan  ja  muiden  oppilaiden  välillä  on

tärkeää.  Vuorovaikutuksissa  tulee  ilmetä  vuoropuhelua  ja  oppilaalla  tulee  olla

mahdollisuuksia  työskennellä  ryhmän  jäsenenä.  Ilmapiirin  tulisi  olla  myönteinen,

kiireetön, rohkaiseva ja avoin ja sen ylläpitämiseen tulisi kaikkien osallistua.

3.6 Yhteenveto

Lapsi  aloittaa  esiopetuksen  3-6-vuotiaana.  Esiopetuksen  tavoitteena  on,  että  lapsi  saisi

siirtyä varhaiskasvatuksesta koulun puolelle sujuvasti. (Krokfors 1999, 18,27.) Esiopetus

tukee lapsen kasvua ja kehitystä sekä parantaa lapsen oppimisedellytyksiä (Brotherus ym.

1999,  28,  31).  Lapsen  omatoimisuutta  ja  itsenäisyyttä  pyritään  lisäämään.  Lapselle

opetetaan myös huomioimaan sekä itsensä että muut. (Lummelahti 1997, 63.) Esikoulun

oppimisympäristön  tulisi  mahdollistaa  lapsen  leikin  ja  omatoimisen  tekemisen.

Oppimistilanteissa on huomioitava sekä yksilön että ryhmän tarpeet. Lasta tulee rohkaista

ja kannustaa oppimiseen, sillä myönteisten oppimiskokemusten myötä lapselle muodostuu

hyvä itsetunto ja lapsi saa mahdollisuuksia erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. (Korhonen

1999,  17-18,  23-24;  Opetushallitus  2010,  6-7.)  Esikoulussa  toiminta  perustuu  lapsen

elinympäristöön ja  se on haasteellista  ja  tarkoituksenmukaista.  Lapselle  luodaan pohjaa
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luku-  ja  kirjoitustaidon  oppimiseen.  Lapselle  luetaan  paljon  erilaisia  tekstejä  ja

keskustellaan  eri  aiheista.  Lapsi  pääsee  tutkimaan  kirjoitettua  kieltä  ja  tavoitteena  on

herätellä lapsen mielenkiintoa suullista ja kirjallista kieltä kohtaan. (Opetushallitus 2010,

10-13, 16.)

Peruskoulun ensimmäisen ja toisen vuosiluokan opetusta kutsutaan alkuopetukseksi (Laine

1999, 33). Alkuopetus on tärkeä vaihe lapsen elämässä, sillä silloin lapsen taidot kehittyvät

tulevaa opiskelua varten (Mäkihonko 2006, 1). Lapsen tulee tiedostaa kielen merkitys, jotta

hän voi oppia kirjoittamaan ja lukemaan. Hän oppii  uusia käsitteitä,  kuten äänne,  tavu,

sana  sekä  lause  sekä  yhdistämään  näitä  keskenään.  (Laine  1999a,  8.)  Alkuopetuksessa

harjoitellaan kirjoittamisen ja lukemisen sujuvuutta sekä kartoitetaan sanavarastoa (Liberg

2008,  60-61).  Oppiminen  tapahtuu  erilaisissa  tilanteissa,  kuten  itsenäisesti,  opettajan

johdolla tai ryhmässä. Myös oppimisympäristön tulee olla monipuolinen. (Opetushallitus

2004,  14,18-19.)  Lukemista  ja  kirjoittamista  harjoitellaan  päivittäin  monipuolisesti.

Oppilas saa harjoitella kirjain- äänne vastaavuutta, sanojentunnistusta, puheen purkamista

sanoiksi,  tavuiksi  ja  äänteiksi.  Myös  kirjaimien  kirjoittamista  harjoitellaan  eri  tavoin.

(Opetushallitus 2004, 47-48.) Kieli on tärkeä oppimisen väline ja kielitaito mahdollistaa

ajattelun  kehittymisen,  sekä  omien  ajatusten  jakamisen  muiden  kanssa  (Valkonen  &

Vilska2002, 17). Koulussa jatketaan siitä, mihin ollaan esikoulussa jääty (Persson 1993,

122).  Koulu aloitetaan sinä vuonna,  kun lapsi  täyttää seitsemän vuotta (Merisuo-Storm

2002,  35).  Lapsen  oletetaan  olevan  halukas  hankkimaan  tietoa  sekä  käyttäytymään

itsenäisesti.  Lapsen  tulee  myös  kyetä  kuuntelemaan  opettajan  ohjeita  ja  toimimaan

ohjeiden mukaisesti. (Ljamina & Volkova 1976, 7.)

Esikoulun oppimisympäristön tulisi mahdollistaa uuden asian oppiminen eri aistien avulla.

Lasten tulisi myös saada vaikuttaa sekä osallistumaan omaan oppimisympäristöönsä. Lapsi

saa tutkia ja kokeilla asioita aktiivisesti sekä pääsee tutustumaan erilaisiin materiaaleihin.

(Lerkkainen & Koivisto 2001, 34.) Tehtävien tulee olla monipuolisia ja lapsen tulee saada

valita itselleen sopivat tehtävät (Adenius-Jokivuori & Linnilä 2001, 160). Lapsi on saanut

aikaisemmin oppia leikin kautta, mutta koulussa häneltä vaaditaan jo enemmän (Huhtala &

Lehtinen  2010,  12).  Luokkahuoneen  tulisi  olla  innostava,  sillä  ympäristö  vaikuttaa

oppimiseen. Lasten saatavilla pitäisi olla erilaisia kirjoja ha muuta opiskelumateriaalia, jota
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he  voivat  itsenäisesti  hakea.  (Björneloo  1990,  38-41.)  Oppimisympäristön  tulee  olla

turvallinen  ja  sen  pitää  tukea  oppilaan  kasvua  ja  oppimista  (Perusopetuksen

opetussuunnitelma 2004, 18).
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

4.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset

Minun oli aikanaan hankala keksiä kandidaatin työni aihetta, sillä mielenkiintoisia aiheita

tuntui  löytyvän  liikaa.  Hyvä  ystäväni  kertoi  heidän  päiväkotitoiminnastaan  ja

mielenkiintoni  alkoi  herätä.  Hän  kertoi  lyhyesti,  kuinka  he  opettavat  lapsille  kieltä

oppimistuokioiden yhteydessä. En ole itse ikinä ollut hoidossa päiväkodissa, joten minua

kiinnosti selvittää, millaista päiväkodin toiminta on ja kuinka kielenopetus siellä tapahtuu.

Päädyin lopulta tutkimaan kielenopetusta varhaiskasvatuksessa. (Ks. Kallio-Kujala 2013) 

Kielestä  ja  kielenopettamisesta  löytyi  mielenkiintoisia  lähdekirjoja  ja  halusin  jatkaa

kandidaatintutkielmani aiheesta myös pro graduuni. Olen aina ollut kiinnostunut kielestä,

sillä  olen  varttunut  kaksikielisessä  ympäristössä.  Halusin  pro  gradu-  tutkielmassani

selvittää,  kuinka  kieltä  opetetaan  lapsille  esiopetuksessa  sekä  alkuopetuksessa.  Minua

kiinnosti  selvittää,  millaisia  erilaisia  keinoja  ja  materiaaleja  lastentarhanopettajilla  ja

opettajilla on käytössään kielenopetuksessa sekä kuinka he motivoivat ja kehuvat lapsia.

Minua  kiinnosti  myös  nähdä,  tapahtuuko  kielenopetus  eri  tavalla  siirryttäessä  koulun

puolelle ja millaiset kielelliset taidot lapset saavat esikoulusta. Halusin rajata tutkimukseni

varhaiskasvatuksessa  tapahtuvaan  esiopetukseen  sekä  alkuopetukseen.  Koska

kielenopetusta tapahtuu alkuopetuksessa eniten äidinkielen tunneilla, ajattelin, että saisin

kerättyä  enemmän  materiaalia,  jos  observoisin  vain  äidinkielentunteja.  Tulevana

luokanopettajana minua kiinnosti observoida, kuinka opettajat toimivat luokassa ja kuinka

he opettavat oppilaita kirjoittamaan ja lukemaan. 

Laadullisen  tutkimuksen  alkuvaiheessa  ei  välttämättä  voida  ilmaista  tarkkoja

tutkimuskysymyksiä,  sillä  ne  voivat  täsmentyä  tutkimuksen  edetessä.  Tutkija  voi
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työhypoteesien  ja  johtoajatusten  perusteella  suorittaa  tutkimukseen  liittyviä  valintoja.

Työhypoteesit voivat muuttua tai vaihtua kenttäkokemusten myötä. (Kiviniemi 2001, 69-

70.)  Etnografisessa  tutkimuksessa  tutkimuskysymykset  muotoutuvat  ja  jäsentyvät

tutkimusprosessin edetessä. Tutkijan on hyvä huomioida tämä tutkimussuunnitelmassa ja

jättää tutkimuskysymykset  väljiksi.  Tutkimuskysymys  voi muuttua tai  täsmentyä  monta

kertaa tutkimusprosessin aikana. (Syrjäläinen 1994, 80.) 

Tutkielmani  on  laadullinen,  etnografinen  tutkimus,  jossa  pyrin  havainnoimalla

ymmärtämään  tutkittavieni  henkilöiden  toimintaa.  Havainnoin  kolmea

lastentarhanopettajaa ja kolmea alkuopettajaa useampana päivänä ja tein observoinneista

tarkkoja muistiinpanoja. Halusin myös haastatella kaikkia tutkimushenkilöitä ja selvittää,

millaisia  ajatuksia  heillä  on  kielenopettamisesta.  Suoritin  observoinnit  ja  haastattelut

lukuvuonna 2013-2014. Tutkielmani alussa halusin selvittää, miten lastentarhanopettajat ja

opettajat  opettavat  kieltä  lapsille  ja  millaista  materiaalia  he  käyttävät.  Halusin  myös

selvittää  kuinka  he  kehuvat,  kannustavat  ja  motivoivat  oppilaita.  Tutkielmani  edetessä

minua alkoi myös kiinnostaa esikoulun ja koulun oppimisympäristö ja halusin ottaa myös

siitä selvää. Tutkimuskysymykseni ovat:

1. Miten lastentarhanopettajat ja opettajat opettavat kieltä?

2. Millaista materiaalia opetuksessa käytetään?

3. Kuinka  lastentarhanopettajat  ja  opettajat  kannustavat,  kehuvat  ja  motivoivat

oppilaita?

4. Millainen oppimisympäristö esikoulussa ja koulussa on?

4.2 Tutkimuksen kohderyhmä ja taustatiedot

Koska  laadullisessa  tutkimuksessa  ei  pyritä  tilastollisiin  yleistyksiin,  on  tärkeää,  että

henkilöt, joilta kerätään tietoa, omaavat tietoa tai kokemusta tutkittavasta asiasta. Tutkijan

tulee valita tutkittavat henkilöt harkiten, sekä kertoa tutkimusraportissa, miten henkilöt on

valittu. Laadullisessa tutkimuksessa, tutkija haluaa ymmärtää tiettyä toimintaa. Hän pyrkii
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kuvailemaan  tiettyä  ilmiötä  tai  tapahtumaa  sekä  antamaan  näille  teoreettista  tulkintaa.

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 85-86.) 

Halusin  pitää  kohderyhmäni  melko  pienenä,  jotta  voisin  analysoida  aineiston  huolella.

Mielestäni  alkuopettajien  ja  lastentarhanopettajien  lukumäärä  on  tarpeeksi  suuri,  jotta

saatuja  tuloksia  ja  päätelmiä  voidaan  yleistää.  Otin  sähköpostilla  yhteyttä  moneen  eri

esikouluun  ja  sain  myöntävän  vastauksen  vain  kahdesta  eri  esikoulusta.  Minun  kolme

tutkimushenkilöäni  ovat  siis  kahdesta  eri  esikoulusta  ja  kaksi  lastentarhanopettajaa

työskentelevät samassa ryhmässä. Luulin tutkielmani alussa, että olisi vaivatonta hankkia

tutkimushenkilöitä  ja  oletin,  että  moni  olisi  valmis  osallistumaan.  Lähetin  sähköpostia

päiväkoteihin, joissa on esikoulutoimintaa, ja kerroin itsestäni ja tutkielmani tarkoituksesta.

Sain  kuitenkin kokea  erittäin  haastavaksi  lastentarhanopettajien  hankkimisen,  sillä  vain

harva  päiväkodin johtaja vastasi  sähköpostiini  ja vielä harvempi  päiväkoti  ilmoitti,  että

heidän lastentarhanopettajat olisivat käytettävissä.  Siksi olenkin erittäin kiitollinen näille

kolmelle  lastentarhanopettajalle,  jotka  mahdollistivat  tutkielmani  tekemisen.  Koska

opiskelen  itse  luokanopettajaksi,  koin  helpommaksi  olla  yhteydessä  rehtoreihin.  Otin

yhteyttä  kahteen eri  kouluun, joista sain heti  myöntävät  vastaukset  sekä rehtoreilta että

alkuopettajilta.

Kaikki  lastentarhanopettajat,  joita  tutkin  tutkielmassani  ovat  naisia  ja  he  ovat  ehtineet

työskennellä alalla kauan. Yksi lastentarhanopettajista on ehtinyt olla alalla jo 37 vuotta ja

kaksi  muuta  10  vuotta.  Heillä  on  kaikilla  lastentarhanopettajan  koulutus.  Kyseisissä

työpaikoissaan he ovat olleet 25 vuodesta viiteen vuoteen. Kaikki luokanopettajat, jotka

osallistuivat  tutkielmaani,  olivat  naisia  ja  he  toimivat  luokanopettajina  alkuopetuksessa

vuosiluokalla  yksi.  Kahdella  heistä  on  luokanopettajan  koulutus  ja  yhdellä  on  sekä

lastentarhanopettajan-  että  luokanopettajan  koulutus.  Luokanopettajien  työkokemuksissa

oli vaihtelevuutta. Yksi luokanopettaja oli vasta valmistunut ja hän on ollut työelämässä

noin  viisi  kuukautta.  Toinen  luokanopettaja  on  kaikista  kokenein,  sillä  hän  on  ehtinyt

toimia luokanopettajana jo 19 vuotta ja hän on viihtynyt myös samassa koulussa 19 vuotta.

Kolmas luokanopettaja on ollut alalla neljä vuotta ja kyseisessä työpaikassaan noin 1,5

vuotta. 
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4.3 Laadullinen ja etnografinen tutkimus

Pyörälä (1995, 13) mainitsee julkaisussaan, lainaten Geertzin (1973) ajatuksia siitä, että

tutkija pyrkii kvalitatiivisessa tutkimuksessa hahmottamaan tutkittavan henkilön toimintaa

ja ymmärtämään,  kuinka he jäsentävät  ympäristöään.  Pyörälä  (1995, 14) painottaa,  että

kvalitatiivisessa tutkimuksessa teorialla on merkittävä asema. Aineiston keruussa valitaan

tietty  kohderyhmä  yhteiskunnasta,  jota  lähdetään  tutkimaan  tarkemmin.  Yleisimmät

aineistonkeruumenetelmät  laadullisessa  tutkimuksessa  ovat  havainnointi,  haastattelu,

kysely  sekä  dokumentteihin  perustuva  informaatio.  Näitä  menetelmiä  voidaan  käyttää

yhdessä tai erikseen. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 71.)

Laadullisen tutkimuksen aineistonkeruulle  ei  ole  asetettu  tiettyä  määrällistä  vaatimusta,

jotta  tutkimusta  voidaan  pitää  luotettavana.  Aineistoa  ei  suositella  kerättäväksi  suuria

määriä  kerralla.  Pienen  aineiston  huolellisen  analysoinnin  jälkeen  tukija  voi  päättää,

tarvitseeko hän tutkimukseensa lisäaineistoa. Aineiston tulee olla riittävän monipuolinen ja

tutkijan  on  hyvä  tutustua  tutkittavaan  kenttään  ennen  aineiston  keruuta.  Aineiston

analysointi  on useimmiten suurivaivaisempi kuin itse aineiston keruu, siksi onkin syytä

tarkkailla, että havainnoinnista kertyvä tekstin määrä ei kasva liian laajaksi. Lukijan tulee

kyetä arvioimaan tutkijan päätelmiä ja analyysin tulee olla toistettavissa. (Mäkelä 1990,

52-53.)

Etnografinen  tutkimus  metodina  oli  mielekästä.  Sain  osallistua  oppitunteihin  ja

opetustuokioihin havainnoimalla  ja  pyrin  ymmärtämään tutkimushenkilöideni  toimintaa.

Havainnoin jokaista alkuopettajaa noin kymmenen oppituntia ja lastentarhanopettajaa noin

6  tuntia.  Seurasin  lastentarhanopettajia  vähemmän  aikaa,  sillä  heillä  ei  ollut  kielellistä

toimintaa yhtä paljon kuin koulun puolella. Koin tuntimäärät riittäviksi ja sain mielestäni

kerättyä tarpeeksi aineistoa. Tein observoinneistani aina tarkat muistiinpanot, jotta minun

olisi analyysivaiheessa helpompi palata kyseiseen hetkeen ja muistaisin mahdollisimman

tarkkaan,  kuinka  opetus  on  tapahtunut.  Halusin  tutkia  mahdollisimman  perusteellisesti,

kuinka kielen opetus tapahtuu esikoulussa ja koulussa ja ymmärtää opettajien toimintaa.

Tutkittavien  anonymiteetin  säilyttäminen  tuntui  luonnolliselta  ja  pystyin  mielestäni

suhtautumaan heihin ja heidän opetustapaansa objektiivisesti.
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Metsämuuronen (2008, 20) lainaa Syrjäläisen (1994, 68) kuvausta etnografiasta todeten,

että etnografia tarkoittaa ihmisistä kirjoittamista. Metsämuuronen (2006, 94) esittää 

Syrjäläisen  (1994)  näkemyksiä  etnografiasta  todeten,  että  etnografisessa  tutkimuksessa

pyritään  osallistuvan  havainnoinnin  avulla  ymmärtämään  ja  analyyttisesti  kuvaamaan

tutkittavaa  ihmisryhmää  tai  yhteisöä.  Tutkija  suorittaa  kenttätutkimusta  pidemmän

ajanjakson ajan, jolloin hän tarkkailee tutkimuskohdetta joko esimerkiksi nauhoittamalla

tai  tekemällä  muistiinpanoja.  Hän pyrkii  myös  ymmärtämään tapahtumia  tarkkailtavien

henkilöiden  näkökulmasta.  Etnografisen  tutkimuksen  taustafilosofiana  vaikuttaa

symbolisen  interaktionismin  suuntaus,  jonka  mukaan  kulttuuri  vaikuttaa  ihmisen

käyttäytymiseen. 

Tutkija pyrkii saamaan tietoa tutkittavasta asiasta monella eri tavalla. Hän voi esimerkiksi

havainnoida tilanteita  sekä haastatella  tutkittavia henkilöitä  (Metsämuuronen 2006, 95).

Metsämuuronen (2006, 95) mainitsee Atkinsonin ja Hammersleyn (2000, 248) esityksen,

jonka  mukaan  etnografisessa  tutkimuksessa  tutkijalla  on  halu  tutkia  sosiaalista  ilmiötä

perusteellisesti ja tutkittavia tapauksia on pieni määrä. 

Metsämuuronen  (2006,  96-97)  esittää  Syrjäläisen  (1991)  näkemyksen,  että  etnografista

tutkimusta  on  kritisoitu  subjektiiviseksi.  Hän  esittelee  Syrjäläisen  (1991)  mainitsemat

epäkohdat etnografiseen tutkimukseen liittyen seuraavasti: Koska tutkijalla on aktiivinen

rooli  tutkimuksessa havainnoitsijana,  voi  hän tulkita  näkemäänsä ja kokemaansa väärin

perustein. Tutkijan on tiedostettava oma roolinsa tutkimuksessa ja tutkimusraportissa tulisi

ilmetä  koko  tutkimusprosessin  kuvaus.  Tällöin  lukija  voi  itse  arvioida  tutkimuksen

luotettavuuden. Tutkijan voi myös olla haasteellista asettua ennalta tuttuun ympäristöön

kuin se olisi vieras. Etnografisessa tutkimuksessa saattaa ilmetä myös eettisiä ongelmia.

Tutkija  pyrkii  pitämään  tutkittavat  henkilöt  anonyymeinä,  mikä  saattaa  aiheuttaa

mielikuvan siitä, että tutkittavat ovat vain voimattomia subjekteja. Tutkijan tulisi kuvata

tutkimuksen  kulku  tarkasti  ilman,  että  hän  paljastaa  tutkittavien  henkilöllisyyksiä.

Tutkimustuloksia  ei  voida  yleistää  ilman,  että  tutkimustulokset  sidotaan  aiempaan

tutkimustietoon.
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4.4 Tiedonkeruumenetelminä havainnointi ja haastattelu

Havainnointi  voi  olla  reaktiivista  tai  ei  reaktiivista.  Havainnoinnin  kohde  voi  siis  olla

tietoinen  tai  ei  siitä,  että  häntä  havainnoidaan.  Kun  henkilö  ei  tiedä,  että  häntä

havainnoidaan,  on  havainnointi  toteutettu  hyvin.  Havainnointi  voi  tapahtua  joko

haastattelun yhteydessä tai erillisenä kontrolloituna havainnointina. Havainnointia voidaan

käyttää  yhdessä  muiden  tiedonkeruumenetelmien  kanssa.  Tieteellinen  havainnointi  on

systemaattista  ja  tutkija  tarkkailee  tilanteesta  keskeisiä  asioita.  Tutkijalla  on  yleensä

hypoteesi, joka ohjaa häntä etenemään havainnoinnissa. (Hirsjärvi & Hurme 1980, 28,31.)

Tutkija kirjoittaa havainnoinnin aikana muistiinpanoja tai kenttäraporttia. Havainnoinnin

yhteydessä tutkija voi käyttää useaa eri aistiaan aineiston keräämiseen. (Metsämuuronen

2006, 116.)

Havainnointi  sopii  tutkimusmenetelmäksi  silloin,  kun  halutaan  tutkia  vuorovaikutusta.

Havainnoinnin tulee olla objektiivista, luotettavaa ja totuudenmukaista.  Havainnoinnissa

tapahtumat ovat  ainutkertaisia  ja tilanteisiin ei  voida palata takaisin,  ellei  havainnointia

videoida.  Observoijalta  voi  jäädä  huomaamatta  tärkeitä  seikkoja,  sillä  samanaikaisia

tapahtumia voi olla  paljon. (Hirsjärvi  & Hurme 1980,  32.)  Henrikssonin ja  Månssonin

(1996, 13) mukaan tutkijan pitäisi sopeutua siihen ympäristöön, jota hän tutkii, sekä pyrkiä

havainnoimaan todellisuus sellaisena, kun tutkittavat henkilöt sen näkevät ja kokevat. 

Keskustelua ihmisten välillä tapahtuu päivittäin. Kysymysten ja vastausten avulla opimme

tuntemaan  toisemme.  Saamme selville  ihmisten  kokemuksia  maailmasta,  mistä  ihmiset

pitävät  ja  millaisia  tuntemuksia  heillä  on.  On  olemassa  erilaisia  keskustelun  muotoja,

esimerkiksi  arkipäiväistä  keskustelua,  kirjallisuudessa  tapahtuvaa  keskustelua  sekä

ammatillista keskustelua. (Kvale 1997,13.) 

Haastattelu on tieteellinen menetelmä kerätä tietoa (Hirsjrvi & Hurme 1980, 39). Se on

Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 34) mukaan yksi käytetyimmistä tiedonkeruumenetelmistä,

sillä se on joustava menetelmä, joka sopii erilaisiin tutkimustarkoituksiin. Metsämuuronsen

(2006, 112, 114) mukaan haastattelu voi olla strukturoitu, puolistrukturoitu tai avoin ja se

voi  kestää  muutamasta  minuutista  useisiin  päiviin  Strukturoidussa  haastattelussa
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lomakkeen  kysymykset  ja  vastausvaihtoehdot  ovat  laadittu  ennalta  ja  niiden

esittämisjärjestys  on  kaikille  tutkittaville  sama.  Metsämuuronen  (2006,  115)  käsittelee

Hirsjärven ja Hurmeen (1985) ajatuksia puolistrukturoidusta haastattelusta, jonka mukaan

haastattelussa  voidaan  käsitellä  arkoja  aiheita,  jolloin  kysymysten  muotoa  ja

esittämisjärjestystä ei ole määritelty tarkasti. 

Metsämuuronen (2006, 115) esittää Hirsjärven ja Hurmeen (1985) ajatuksia siitä, että ei-

strukturoitu  haastattelu  muistuttaa  keskustelua,  jossa  haastattelija  ei  välttämättä  ohjaa

keskustelun  kulkua,  vaan  jäsentää  materiaalinsa  vasta  jälkeenpäin.  Hirsjärvi  ja  Hurme

(1980, 39,41) määrittelevät haastattelun keskusteluksi, jolla on ennalta päätetty tarkoitus.

Haastattelussa  ilmenee  sekä  kielellinen  ja  ei  kielellinen  kommunikointi.

Kommunikoinnissa välittyy haastateltavan tunteet, motivaatio, ajatukset jne. Haastattelussa

haastattelija ja haastateltava vaikuttavat  toinen toisiinsa ja haastattelun tarkoituksena on

olla  molemmille  osapuolille  mieluisa.  Haastattelu  on  suunniteltua  päämäärähakuista

toimintaa,  jossa  pyritään  keräämään  tietynlaista  tietoa  haastattelijan  johdolla.

Haastattelutilanteen tulee olla luottamuksellinen ja haastattelijan on oltava objektiivinen,

eikä hän saa ottaa kantaa. Haastattelijalla on ennalta laaditut kysymykset, jotka ohjaavat

haastattelutilannetta.

Haastattelutilanteessa  haastattelija  voi  toistaa  kysymyksen  ja  tarvittaessa  selventää

kysymyksiään.  Hän  voi  myös  esittää  kysymykset  sellaisessa  järjestyksessä,  jonka  hän

katsoo aiheelliseksi. Haastattelun päämääränä on saada halutusta aiheesta mahdollisimman

paljon  tietoa.  Haastateltavan  olisi  hyvä  saada  nähdä  kysymykset  ennalta,  jotta  hän voi

tutustua aiheeseen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73.)

Haastattelijan tulee  kertoa  haastateltavalle  tutkimuksensa  tarkoitus,  tutkimuksen  laajuus

sekä  mikäli  tutkimukseen  osallistumisesta  on  seuraamuksia.  Tutkimushenkilöiden

osallisuus  on  oltava  vapaaehtoista  ja  he  voivat  perääntyä  tutkimuksesta  milloin  vain.

Yksityiset  tiedot  haastateltavista  on  pidettävä  luottamuksellisina,  mikäli  henkilöt  eivät

halua  olla  tunnistettavissa.  Tutkijan  tulee  siis  muuttaa  haastateltavan  nimi  sekä  muut

identifioivat seikat, jotta haastateltava voi pysyä anonyyminä. Tutkijan on tehtävä selväksi,

mikä osuus tutkittavalla on tutkimuksessa. (Kvale 1997, 107,109-110.)
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4.5 Tutkimusaineiston hankinta ja sen analysoiminen

Suoritin  havaintoni  syksyllä  2013  ja  keväällä  2014.  Havainnoin  kaikkia  kuutta

tutkimushenkilöäni  noin  6-10  tuntia  ja  kirjoitin  oppitunneista  ja  opetustuokioista

muistiinpanoja. Pyrin kirjoittamaan tapahtumat ja repliikit niin tarkasti kun pystyin, jotta

minun  olisi  myöhemmin  helpompi  palata  samaan  hetkeen.  Suurimmaksi  osaksi  koin

helpoksi seurata ja kirjoittaa, mutta välillä, jos asiaa tuli paljon lyhyessä ajassa, oli hankala

pysyä  perässä.  Videoiminen  olisi  helpottanut  minun  työskentelyäni,  mutta  tein  sen

valinnan, etten halunnut videoida tapahtumia. 

Suoritin  kaikki  haastattelut  keväällä  2014.  Haastatteluni  olivat  puolistrukturoituja

haastatteluja.  Tehdessäni  haastattelukysymyksiä  jaoin  ne  viiteen  eri  teemaan,  jotta

analyysivaihe  sujuisi  helpommin.  Haastattelussa  halusin  selvittää  henkilön  taustatiedot,

lasten  oppimistavoitteet,  millaista  materiaalia  he  käyttävät,  kuinka he  työskentelevät  ja

kuinka he motivoivat lapsia. Haastattelun päämääränä oli selvittää lastentarhanopettajien ja

opettajien  käsityksiä  kielenopetuksesta.  Ennen  kuin  lähdin  tekemään  virallisia

haastatteluja,  suoritin  koehaastattelun,  jotta  pystyin  tarkistamaan  kuinka  kysymykseni

ymmärrettiin.  Jouduin  muuttamaan  muutamaa  kysymystä  siten,  että  ne  ymmärrettäisiin

paremmin. En videoinut haastatteluja, sillä en kokenut sitä tarpeelliseksi. Ehdin mielestäni

hyvin  kirjoittaa  saamani  vastaukset  ja  mikäli  jotakin  jäi  epäselväksi,  pyysin  henkilöä

toistamaan  tai  tarkentamaan  vastauksen.  Haastattelut  kestivät  noin  40-60

minuuttia/haastattelu.  Haastattelun  jälkeen  kirjoitin  haastattelun  puhtaaksi  koneella  ja

lähetin  sen  haastateltavalle  henkilölle  takaisin.  Pyysin  jokaista  lukemaan  omat

haastatteluvastaukset  läpi  ja  kertomaan,  mikäli  minun  pitäisi  muuttaa  jotakin.  Sain

haastatteluista hyvää palautetta ja kaksi henkilöä pyysi minua tekemään hieman lisäyksiä

tai tarkennuksia vastauksiinsa.

Sisällönanalyysi on tyypillinen analyysimenetelmä, jota käytetään analysoidessa laadullista

tutkimusta.  Laadullisen  tutkimuksen  aineistosta  löytyy  yleensä  enemmän  tutkijaa

kiinnostavia  aiheita,  mitä  hän  on  osannut  kuvitella  ja  se  voi  olla  hämmentävää.  Siksi

tutkijan  tuleekin  valita  huolella  vain  tietty  ilmiö,  jota  tutkimuskysymyksillä  halutaan

selvittää ja kertoa tästä tarkemmin. Seuraavaksi teksti koodataan eli jäsennetään ja tutkija
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tuo ilmi asioita, mitä tekstissä käsitellään. Teksti jaetaan erilaisiin teemoihin eli aiheisiin,

jolloin  on  mahdollista  vertailla  teemoja  aineistossa.  Mikäli  tutkija  on  kerännyt

tutkimusmateriaalia  teemahaastattelun  avulla,  on  hänen  helppo  käyttää  samoja

haastattelussa käyttämiään teemoja myös analyysi vaiheessa. Raportista tulee tehdä myös

yhteenveto, jotta kokonaisuus olisi mielekäs. (Tuomi& Sarajärvi 2009, 91-93). Grönforsin

(1982,  145,162)  mukaan  kvalitatiivisen  materiaalin  analysointia  tapahtuu  myös

samanaikaisesti aineistonkeruun kanssa ja analyysi ja kenttätyö täydentävät toinen toisiaan.

Koska  tutkija  on  keräämässä  analysoitavaa  materiaalia,  on  myös  hänen  suoritettava

analyysi.  (Eskolan  2007,  162)  mukaan  tutkija  kerää  aineistoaan  testatakseen

tutkimuskysymyksiään. Aineiston avulla tutkija voi myös löytää uusia näkökulmia ja saada

uusia ideoita. Tutkijan on tiedostettava, mitä hän haluaa aineistoillaan selvittää ja miksi

hän on kerännyt aineiston. 

Suoritin  haastattelulomakkeelleni  esitestauksen,  jolloin  pystyin  tarkistamaan

ymmärrettiinkö  kysymykseni  oikein  ja  sainko  kysymykselläni  haluamani  vastauksen.

Esitestauksen  myötä  huomasin,  että  minun  piti  hieman  tarkentaa  alkuopettajien

kyselylomaketta.  Alkuperäisessä  haastattelulomakkeessa  kysymys  numero  13  oli:

Millaisia  tasoeroja  olet  huomannut  ja  kuinka  otat  tasoerot  huomioon  opetuksessa?

Muokkasin kysymystä hieman, jotta se olisi selkeämpi: Millaisia kielellisiä tasoeroja olet

huomannut ja kuinka otat sen huomioon opetuksessa?  Kysymys  numero 17 vaati myös

tarkennusta. Alkuperäinen kysymys oli: Onko teillä tietty järjestys, minkä mukaan opetatte

kielellisiä  taitoja?  Lisäsin  kysymyksen  loppuun  esimerkin  Esimerkiksi  lukemisessa  ja

kirjoittamisessa.  Tämän lisäyksen avulla sain johdateltua opettajat vastaamaan niin, että

sain  minua  miellyttävän  vastauksen  kaikilta.  Myös  kysymys  numero  22  vaati

selkeyttämistä. Alkuperäinen kysymys oli:  Millaisia ryhmäjakoja käytätte? Tähän lisäsin

loppuun uuden kysymyksen: Esimerkiksi tasoerojen mukaan? Tällöin opettajat ymmärsivät

heti, mitä hain kysymykselläni takaa. Muokkasin myös kysymystä numero 23 , joka oli

alun perin tällainen:  Kuinka opetatte lapsia lukemaan? Lisäsin kysymykseen tarkentavan

kysymyksen:  Mitä menetelmiä  käytät?  Näin ollen sain kysymykseeni  jälleen  hakemani

vastauksen. Viimeinen kysymys, jota muokkasin, oli kysymys numero 26. Alkuperäisessä

kysymyksessä  kysyin  näin:  Millaisia  keinoja  käytätte,  jos  lapsi  ei  halua  osallistua?

Muokkasin  kysymyksen  asettelua  hieman  ja  päädyin  esittämään  kysymyksen  näin:

Millaisia keinoja käytätte, jos lapsi on huonosti motivoitunut? Esitestauksesta oli hyötyä,
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sillä huomasin, mitä kysymyksiä minun tulisi tarkentaa, jotta saisin parempia vastauksia.

Olisin  toki  voinut  testata  lomakkeen  useammalla  eri  henkilöllä,  niin  olisin  saanut

muotoiltua  kysymykset  vielä  paremmiksi.  Ajattelin  kuitenkin,  että  testaus  yhdellä

henkilöllä riittäisi.

Kävin läpi haastatteluaineistoni tarkasti moneen kertaan ja perehdyin sen sisältöön. Mietin,

mitä olin halunnut tutkimuskysymyksieni avulla saada selville ja etsin haastatteluista ne

kohdat ja alleviivasin ne. Minun oli helppo löytää tutkimuskysymyksiini liittyvät kohdat,

sillä olin haastatteluvaiheessa ryhmitellyt haastattelukysymykset eri teemoihin. Poimin eri

teemoista  sellaiset  haastattelukysymykset,  jotka vastasivat  eniten tutkimuskysymyksiini.

Vertasin  saamiani  vastauksia  eri  tutkimushenkilöideni  välillä  ja  hain  vastauksista

samankaltaisuuksia sekä erilaisuuksia,  jotta  pystyin  tekemään vastauksista yhteenvedon.

Hain myös tukea teoriasta. Tuloskuvauksessa hyödynnän haastattelusta suoria lainauksia.

Luin  läpi  myös  observoinneista  tekemäni  muistiinpanot  useaan  kertaan.  Halusin

tutkimuskysymyksieni  avulla  selvittää,  millaisia  kysymyksiä  lastentarhanopettajat  ja

opettavat esittävät opetustuokioiden ja oppituntien aikana, kuinka he kannustavat, kehuvat

ja  motivoivat  oppilaita  sekä  millaista  materiaalia  he  käyttävät.  Tarkastelin  myös

esikoululaisten  ja  koululaisten  oppimisympäristöjä.  Poimittuani  muistiinpanoista

tarvittavat  kohdat,  keräsin  ne  taulukkomuotoon,  jotta  minun  ja  lukijan  olisi  helppo

tarkastella saamiani tuloksia. 
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5. TUTKIMUKSEN TULOKSET

Tässä  luvussa  esitän  esiopetuksessa  observoimani  kolme  opetustuokiota  sekä

alkuopetuksessa  observoimani  kolme  oppituntia.  Halusin  esittää  jokaiselta

tutkimushenkilöltä  yhden  esimerkkiopetustuokion-  tai  oppitunnin,  jotta  lukija  saisi

mahdollisimman  tarkan  ja  aidon  tuntuisen  kuvan  siitä,  miten  esikoulussa  ja

alkuopetuksessa toimitaan. Halusin myös tuoda esille sen, että opetustuokiot ja oppitunnit

vaihtelevat  lastentarhanopettajan  ja  opettajan  mukaan,  sillä  jokaisella  on  oma

opetustyylinsä. Käsittelen esiopetusta ja alkuopetusta aina omina kokonaisuuksina. Aluksi

esittelen  esiopetuksesta  kolme  eri  opetustuokiota,  jonka  jälkeen  olen  koonnut

taulukkomuotoon muistiinpanoistani  tehdyt  merkinnät  lastentarhanopettajien käyttämistä

materiaaleista ja kysymyksistä, kuinka he motivoivat, kannustavat ja kehuvat lapsia sekä

millainen toimintaympäristö lapsilla on ja millaista materiaalia siellä on näkyvillä. Tämän

jälkeen  seuraa  taulukoiden  tulkinta.  Seuraavaksi  esittelen  alkuopettajien  kolme

esimerkkioppituntia  jonka  jälkeen  esitän  muistiinpanoista  keräämäni  materiaalin

taulukkomuodossa  ja  tulkitsen  taulukot.  Esitän  myös  pienen  yhteenvedon  saamistani

observointitukoksista. 

Käsittelen  myös  lastentarhanopettajien  ja  alkuopettajien  haastattelut  omina

kokonaisuuksina ja käytän apuna tuloskuvauksessa suoria lainauksia haastattelusta. Olen

koodannut tutkimushenkilöt numeroilla selkeyttääkseni tuloksien tulkintaa. Olen nimennyt

henkilöt seuraavasti: lastentarhanopettaja 1, lastentarhanopettaja 2, lastentarhanopettaja 3,

alkuopettaja 1, alkuopettaja 2 ja alkuopettaja 3. Käyn läpi haastattelun neljä eri teemaa,

jotka ovat: oppimistavoitteet, materiaali, työskentely sekä lasten motivointi. Lopuksi esitän

lyhyen yhteenvedon lastentarhanopettajien ja alkuopettajien haastatteluista.

5.1 Observoinnin tuottama tulos esiopetuksessa
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5.1.1 Opetustuokioista tehdyt muistiinpanot

Opetustuokio 1

Lastentarhanopettaja istuu viiden lapsen kanssa pyöreän pöydän ympärillä ja kehottaa heitä

kirjoittamaan jouluaiheisia sanoja. Opettaja valitsee sanat lapsen tason mukaan ja kyselee

samalla millä kirjaimella hänen antamat sanat alkavat. ”Muistatkos mikä se ”r” ”r” oli?

Sellainen pärinä kirjain.” Mikäli lapsi tarvitsee apua kirjaimien kirjoittamisessa, näyttää

lastentarhanopettaja mallia kirjainmallikortista. Lastentarhanopettaja seuraa, kuinka lapset

kirjoittavat ja huomauttaa viheistä sekä pyrkii auttamaan lasta korjaamaan oman virheensä.

Esimerkiksi ”Nyt sulla lukee re-ke” Kuunteleppa, re-ki. Siellä lopussa kuuluu ”i”.

Lastentarhanopettaja  kannustaa  ja  kehuu  lapsia  koko  ajan.  Hän  kehottaa  myös

kirjoittamaan kirjaimet oikein. Opettaja keskustelee lasten kanssa jatkuvasti ja hän kyselee

kysymyksiä  samalla kun lapset  kirjoittavat.  Esimerkiksi:  ”Mikäs siellä on se viimeinen

kirjain? Pal-lo, niin se on o-kirjain.” Opettaja lukee kaikkien kirjoittamat sanat ja kertoo,

että he aikovat leikkiä yhtä leikkiä. Hän laittaa musiikin soimaan ja lapset saavat pomppia

ja liikkua ympäriinsä ja kun musiikki loppuu opettaja näyttää jotakin lasten kirjoittamaa

sanaa ja lapset saavat lukea sanan ja muodostaa sanan osoittaman asennon. Esimerkiksi

sanan re-ki kohdalla lapset menivät  istumaan maahan ja nostivat jalat ja kädet suoriksi.

Pienen liikuntatuokion jälkeen lapset saavat jatkaa tekemällä esikoulumonisteita. Paperit

on jaettu tasoerojen mukaan, joten kaksi viidestä lapsesta tekevät haastavampaa monistetta.

Monisteissa  lapset  saavat  lukea  joulukoriste-sanoja  ja  värittää  kyseisen  joulukoristeen.

Monisteet ovat kirjoitettu tekstauskirjaimin, joten osan on hankala lukea tekstauskirjaimia.

Opettaja  kirjoittaa  paperin  sivuun  samat  asiat  suuraakkosilla  ja  lukeminen  onnistuu

paremmin. Opettaja on lasten apuna koko ajan ja hän esittää heille kysymyksiä sanoista.

Hän antaa myös vinkkejä ääntämällä alkuäänteen. Esimerkiksi: ”Mitäs tässä lukee? ’k’ ‘k’

kel-lo. Hyvä, nyt voit värittää kellon.”

Päiväpiirissä  lastentarhanopettaja  kertoo,  että  viikon kirjaimena on  u ja  hän  näyttää  u-

kirjaimen lorukorttia. Lastentarhanopettaja pitää korttia ylhäällä ja kysyy, mikä kirjain se

on?  Hän  kysyy  myös,  millainen  ääni  kuuluu,  kun  kirjain  sanotaan.  Tämän  jälkeen
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lastentarhanopettaja  kehottaa  lapsia  keksimään  u-kirjaimella  alkavia  sanoja  ja  opettaja

muodostaa  sanat  magneettitaululle  magneettikirjaimilla.  Opettaja  ääntää  kirjaimet

kuuluvasti ja lapset saavat kertoa, mitä kirjaimia opettaja tarvitsee kirjoittaakseen sanan

oikein.  He  tavuttavat  sanan  taputtamalla  yhdessä.  Opettaja  saattaa  joidenkin  sanojen

kohdalla  jäädä leikkimään sanalla,  ja kysellä  lapsilta,  mitä tapahtuu,  jos  hän ottaa pois

kirjaimia tai lisää kirjaimia. Esimerkiksi: ”Uu-no. Mitäs, jos siinä olis vaan yksi u-kirjain?

Niin, sitten se olis Uno. No entäs, jos vaihdetaan toi o-kirjain i-kirjaimeksi? Mitäs siinä

sitten lukisi? Niin, uuni. Entäs, jos otetaan vielä toinen u-kirjan pois? Niin, siinä lukis

uni.”

Opetustuokio 2

Lastentarhanopettaja pyytää lapsia ottamaan esille oma kirjainharjoitus-vihon sekä kynän

ja kumin. Lastentarhanopettaja aloittaa lukemalla tarinan opettajanoppaasta. Hän pysähtyy

välillä  keskustelemaan  ja  kysymään  tarinan  sisältämien  käsitteiden  merkityksiä.

Esimerkiksi:  ” Mitä  tarkottaa  kun  sanotaan,  että  aika  lentää?” Kun aika  lentää  niin

meneekö  se  sillon  nopeesti  vai  hitaasti?”  Kun  lastentarhanopettaja  keskeyttää  tarinan

lukemisen,  antaa  hän  kaikkien  lasten  kertoa  myös  omista  kokemuksistaan.

Lastentarhanopettaja  huomauttaa  lapsille,  että  tarina  sisältää  paljon yhdyssanoja  ja  hän

selittää  myös,  mitä  yhdyssana  tarkoittaa.  Hän  etsii  yhdessä  lasten  kanssa  tarinasta

yhdyssanoja  ja  pyytää  lapsia  miettimään,  mikä  sana  jää  jäljelle,  jos  sanasta  poistetaan

toinen sana. Esimerkiksi: ”Lentokone. Mitäs jää jäljelle, jos jätettäis siitä pois lento?”

Lastentarhanopettaja  kehuu  ja  kannustaa  lapsia  jatkuvasti.  Seuraavaksi  lapset  saavat

kerrata e-kirjainta. Aluksi he keksivät yhdessä e-kirjaimella alkavia sanoja ja sen jälkeen

he  siirtyvät  harjoittelemaan  s-  kirjaimen  kirjoittamista  aluksi  ilmaan  ja  sen  jälkeen

vihkoon.  Lastentarhanopettaja  tarkistaa,  että  kirjaimet  kirjoitetaan  oikeaoppisesti  ja

siististi.  Lopuksi  he harjoittelevat  vielä lisää yhdyssanoja siten,  että lastentarhanopettaja

sanoo  alkusanan  ja  lasten  tulee  keksiä  sille  loppu.  Esimerkiksi:”  Nyt  harjotellaan

yhdyssanoja.  Jos  mä  sanon  koulu,  niin  te  keksitte  siitä  sanasta  yhdyssanan  vaikka

koulureppu.  Mites  jos  mä  sanon  vaikka  että  hammas?  Niin,  se  vois  olla  vaikka

hammasharja.”



51

Opetustuokio 3

Lapset  saavat  aloittaa  opetustuokion  hyppimällä  kirjainruutua  ja  ääntämällä  kirjaimet.

Harjoituksen tarkoituksena  on erottaa  lyhyt  ja  pitkä äänne.  Lastentarhanopettaja  pyytää

oppilaita hyppimään rauhassa ja ääntämään niin kovaa, että hän kuulee, ääntävätkö lapset

oikein. Esimerkiksi:  ” e-e-ee-e-i-ei.”  Lastentarhanopettaja korjaa ,mikäli lapset ääntävät

väärin.  Hyppyharjoituksen  jälkeen  lapset  saavat  pinon  kuvakortteja,  joissa  on  myös

kirjoitettuna sana. Lasten tehtävänä on etsiä korteille riimiparit. Aluksi opettaja lukee läpi

kaikki kortit,  jotta lapset  tietävät,  mitä niissä lukee. Tämän jälkeen lapset saavat ruveta

itsenäisesti yhdistelemään riimipareja.  Esimerkiksi: keppi-kuppi, lammas-hammas, possu-

tossu, talo-valo jne. Lastentarhanopettaja tarkistaa, että kaikki lapset ovat löytäneet oikeat

riimiparit. Hän kehuu ja kannustaa oppilaita sekä sanallisesti että erilaisin ilmein. Lopuksi

lapset saavat ottaa hiekkapaperista tehtyjä kirjainkortteja selän taakse ja tunnustella, mikä

kirjain on kyseessä.

5.1.2 Materiaalin käyttö ja kysymysten esittäminen

TAULUKKO 1. Lastentarhanopettajien käyttämä materiaali esikoulussa.

Lastentarhanopettaja 1 Lastentarhanopettaja 2 Lastentarhanopettaja 3

Kalenteri Kalenteri Kalenteri
Musiikki ja liikkeet Hyppyruutu vokaaleilla Sarjakuvat (pelkät kuvat)

Laulut,runot,sadut,arvoitukset Riimiparit kortteja Laulut,lorut,riimit,tarinat
Monisteita Monisteita Monisteita
Lasten kirjoittamat kyltit Kirjainkortit hiekkapaperista Kirjat
Magneettitaulu ja kirjaimia Kirjainpelit Pelit (Kirjainpeli Logico & Kuva-

sana-tavu -peli)

Mallikirjainkortit Kirjainkortit  (isot  ja  pienet
kirjaimet)

Kirjainharjoitusvihko

Kirjainkortit,  jossa  lorun
kaikki  sanat  alkavat  samalla
kirjaimella

Opettajanopas Eskarimäki Opettajanopas Eskarimäki
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TAULUKKO 2. Esimerkkejä opetustuokioissa esitetyistä kysymyksistä esikoulussa.

Lastentarhanopettaja 1 Lastentarhanopettaja 2 Lastentarhanopettaja 3

Montako tavua siinä on? Päriseekö kaikilla ”r”? Mitä kuvassa tapahtuu?
Millä kirjaimella se alkaa? Mites  nää  kirjaimet

sanottiin?
Millainen  ääni  kirjaimella
on?

Nää tutut kirjaimet on isoja
ja mitäs nää toiset on?

Jos  eilen  oli  kolmas  päivä,
niin  monesko  päivä  tänään
on? Entäs huomenna?

Mitäs tässä lukee? Löydättekö  täältä  parin
isolle ja pienelle kirjaimelle?

Montako  e-kirjainta  on
sanassa tee?

Mikä  näistä  sanoilla  alkaa
”k”?

Onko  tämä  iso  vai  pieni
kirjain?

Mitäs yhdyssanalle tapahtuu
jos  siitä  otetaan  se  toinen
sana  pois?  Vaikka
pilkkihaalarista  jätetään
haalari pois niin mikä siihen
jää?

Mikä on k-kirjaimen ääni? Onko  joku  kirjain,  jota  et
tiedä?

Sulla on siinä sana luk-lo ja
sä  oot  löytäny  tavun  luk,
niin  mikä  tavu  sulta
puuttuu?

Muistatko mikä se ”r” oli? Voiko  se  olla  ”e”  jos  siinä
on kaksi e-kirjanta?

Milläs  kirjaimella  tak-ki
alkaa?

Monesko päivä tänään on? Montako tavua oli?
Mitäs  kirjaimia  me
tarvitaan?

Löydätkö alkutavun?
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5.1.3 Lasten motivointi, kehuminen ja kannustaminen

TAULUKKO 3. Lasten motivointi esikoulussa

Lastentarhanopettaja 1 Lastentarhanopettaja 2 Lastentarhanopettaja 3
”Esikoululaisen  pitää  jaksaa
istua  paikoillaan  ja
kuunnella.  Koulussa  pitää
jaksaa  istua  vielä
kauemmin.”

Jos te luette satukirjoja, niin
siellä  on  näitä  pieniä
kirjaimia.

Ei  oo  mitään  hoppua.  Saat
rauhassa  miettiä  mitä
tarinassa  tapahtuu.  Tämä on
aika hankalaa.

”Hei! Täällä on arvoituksia!”
(Lastentarhanopettaja  on
innostunut  ja  hänen
asenteensa tarttuu lapsiin.)

Sun  pitää  kertoa  mulle
avaanko mä ison vai  pienen
kirjaimen, kun muuten mä en
voi  tietää  kumpaa  sä
tarkoitat.

Kerro  vaan  mitä  sä  näet
kuvassa.  Voidaan  miettiä
yhdessä.

Yritetään  lukea  hitaasti,  että
kaikki ehtii lukea yhtä aikaa.

Ottakaa  vähän  tilaa  niin  ei
muut häiritse.

Se on välillä vaikee löytää ja
ei haittaa jos tekee väärin. Sit
voi  kaveri  auttaa.  Sit  ku
treenaa  niin  tulee
taitavammaksi.
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TAULUKKO 4. Kehuminen ja kannustaminen esikoulussa.

Lastentarhanopettaja 1 Lastentarhanopettaja 2 Lastentarhanopettaja 3

Hyvä, ihan oikein meni! Ihan

turhaan epäilit itseäsi.

Kyllä iso M ja pikku m. Joo hyvä

Hyvä,  muista  kirjoittaa

kirjaimet oikein

Hyvin tiedetty. Hyvä! Kaikki osaa.

Hyvä! Hyvä! Voi että te ootte hyviä!
Kylläpä te väritätte taitavasti. Mmm-m Hyvä!
Niin, se alkaa e:llä, hyvä. Hymyily Joo, ihan oikein.

Te  ootte  tosia  ahkeria

tekemään tehtäviä..

Rohkaisee ilmeillä Hyvin meni.

Nyt se onnistui! Hyvä te! Nyökyttelee päällä Mukava  nähdä,  että  ootte

oppinu näin hyvin.
Niin,  siinä olis  lukenu Uno.

Hyvä.

Hyvä! Te ootte tosi taitavia.

Hymyily Hymyily
Taputtaa käsiään yhteen Hyvä. Nak oli alkutavu.

5.1.4 Esikoulun toimintaympäristö ja siellä näkyvissä oleva materiaali

TAULUKKO 5. Esikoulun oppimisympäristön materiaali.

Lastentarhanopettaja 1 Lastentarhanopettaja 2 Lastentarhanopettaja 3
Kalenteri Kalenteri Kalenteri
Aakkoset Aakkoset Aakkoset
Numeot Numerot Numerot
Kirjoja Kirjoja Kirjoja
Kirjainlorukortteja Pelejä Pelejä
Nimikylttejä

Lastentarhanopettajat  käyttivät  materiaaleja  vaihtelevasti  ja  monipuolisesti.  Kahdella

lastentarhanopettajalla  oli  tukenaan  opettajanopas  ja  kolmas  lastentarhanopettaja  ei

kokenut  sitä  tarpeelliseksi.  Opetustuokioissa  käytiin  esimerkiksi  läpi  kalenteria  sekä

harjoiteltiin  kirjaimien  tunnistamista,  ääntämistä  ja  tavutusta  esimerkiksi

magneettikirjainten tai kirjainkorttien avulla. Opetustuokiot sisälsivät myös usein laulua,



55

loruja  tai  satuja,  asioiden  kertomista  ja  hieman  liikkumista.  Lastentarhanopettajat

aktivoivat  lapsia,  esittämällä  heille  paljon  erilaisia  kysymyksiä  kielestä.  Kysymyksien

avulla he selvittivät, kuinka pitkällä jokaisen lapsen kielenkehitys on. Tuokioiden lopuksi

saatettiin myös  harjoitella  käden ja silmän motoriikkaa erilaisten harjoitusten avulla  tai

kirjaimien kirjoittamista erilaisiin monisteisiin. 

Lastentarhanopettajat  kommentoivat  aina  lasten  vastauksia  antamalla  heille  hyvää

palautetta.  Kaikki  lastentarhanopettajat  olivat  innostuneita  omasta  työstään  ja  he

kannustivat  lapsia  sekä  sanallisesti,  ilmein  että  elein.  Mikäli  lapset  olivat  huonosti

motivoituneita, saattoivat lastentarhanopettajat selittää, että he tulevat tarvitsemaan näitä

taitoja  myöhemmin  elämässä.  Kaikissa  esikouluissa  oli  näkyvillä  seinällä  itse  tehty

kalenteri,  numerokortteja  sekä kirjainkortteja.  Hyllyissä  on näkyvillä  erilaisia  kirjoja  ja

pelejä. Yhdessä esikouluista oli näkyvillä myös sanoja, joissa oli nuolin näytetty,  miten

kirjaimet kirjoitetaan oikein. Esikoulujen seiniä koristaa myös lasten tekemiä piirustuksia

ja askarteluja, joihin he ovat itse kirjoittaneet nimensä. 
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5.2 Observoinnin tuottama tulos alkuopetuksessa

5.2.1 Oppitunneista tehdyt muistiinpanot

Oppitunti 1

Opettaja pyytää oppilaita ottamaan matkaopas harjoitusvihon sekä kynän ja kumin esille.

Hän  pyytää  oppilaita  kertomaan  oikean  sivunumeron  luokalle  ja  sitten  hän  kertoo

oppilaille,  että  he  aikovat  yhdessä  tarkastella  ö-kirjainta.  Opettaja  näyttää  oppilaille

liitutaululle, kuinka ö-kirjaimet kirjoitetaan oikeaoppisesti. Hän huomauttaa, että kirjainta

tehdessä, kynää ei saa nostaa ja että ö-kirjaimen pisteet ovat oikeasti pienet siistit viivat,

jotka tehdään siististi ylhäältä alas. Opettaja käy tarkasti läpi, kuinka iso ö-kirjain ja pikku

ö-kirjain  tehdään  ja  hän  selittää  samalla  oppilaille  muistisääntöä.  Esimerkiksi:  ”Iso ö-

kirjain aloitetaan ullakolta ylhäältä ja sitten mennään kohti lattiaa ja takaisin ylös. Pikku

ö-kirjain aloitetaan keskikerroksesta ja sitten kohti lattiaa. Pisteet tehdään siten, että ensin

tehdään  ikkunan  puoleinen  ö-piste  ja  sitten  toinen.”  Oppilaat  saavat  ensin  harjoitella

kirjoittamaan kirjaimia ilmaan ja vasta sen jälkeen siirtyä kirjoittamaan vihkoon. Opettaa

muistuttaa  oppilaita  tekemään  huolellista  työtä.  Samalla,  kun  oppilaat  harjoittelevat

kirjaimia  vihkoonsa,  kiertää  opettaja  jokaisen  oppilaan  luona  katsomassa,  kuinka

työskentely  sujuu.  Hän  kehuu  ja  kannustaa  oppilaita  tekemään  siistiä  jälkeä.  Tunnin

lopuksi opettaja jakaa tarroja hyvästä työrauhasta.

Oppitunti 2

Opettaja  pyytää  oppilaita  ottamaan  aapisen  esille  ja  hän  kysyy,  jos  joku  tietäisi,  mikä

heidän uusi kirjain on. Opettaja kysyy myös, jos oppilaat tietävät, mikä aapisessa alkaa v-

kirjaimella.  Oppilaat  saavat  luetella  v-kirjaimella  alkavia  sanoja  ja  opettaja  kehuu

oppilaita.  Opettaja  lukee  dokumenttikameran  avulla  aapisesta  tarinan,  joka  liittyy  v-

kirjaimeen.  Tämän jälkeen opettaja  haluaa tehdä lasten kanssa lauseita  tarinan kuvasta.

Opettaja kannustaa ja kehuu oppilaita jatkamaan ja käyttämään kokonaisia lauseita.
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Seuraavaksi  opettaja  pyytää  kaikkia  sanomaan  sanan  viulu  ja  vilkku  sekä  katsomaan

samalla  kaverin  suuta.  Opettaja  esittää  oppilaille  kysymyksiä  ja  toistaa  oppilaiden

vastaukset. Esimerkiksi: ”Mitäs siellä suussa tapahtuu? Joo, siellä tärisee. No missäs ne

hampaat on? Niin, tässä alhaalla, edessä. Mites suu on? Joo se on aika kiinni ja näyttää

vähän ovaalilta.” Sanat myös tavutetaan taputtamalla yhdessä ja opettaja kysyy, montako

tavua  sanoissa  oli.  Luokka  keksii  yhdessä  kymmenen  v-kirjaimella  alkavaa  sanaa  ja

opettaja kirjoittaa sanat ylös. Tämän jälkeen opettaja käy lasten kanssa tavukeskustelua,

jossa opettaja lausuu ääneen kolme eri tavua ja oppilas toistaa tavut. Kaikki oppilaat saavat

osallistua omalla vuorollaan. Kun tavut on käyty läpi, lukevat oppilaat ensin tavut hiljaa

itsekseen ja sen jälkeen ääneen parilleen. Tavut luetaan vielä kerran ääneen koko luokka

yhdessä. 

Opettaja  heijastaa  dokumenttikameran  avulla  oppilaille  lappua,  johon  hän  kirjoittaa

alkutavuja ja oppilaiden tulee keksiä lopputavu. Tämän jälkeen he lukevat yhdessä ääneen

aapisesta lisää tavuja ja kokonaisia sanoja. Aapisessa on rivissä erilaisia sanoja ja opettaja

pyytää oppilaita kertomaan esimerkiksi,  mikä sanoista on kulkuneuvo. Lopuksi  oppilaat

saavat  kirjoittaa  omaan  juttuvihkoonsa  v-kirjaimella  alkavia  sanoja  sekä  piirtää  niistä

kuvia. Opettaja näyttää ensin mallia, kuinka v-kirjaimet tehdään.

Oppitunti 3

Opettajalla on kädessään taikalaatikko ja hän pyytää oppilaita lähettämään taikalaatikkoa

kohti taikapölyä. Laatikko tarvitsee oppilailta myös yhden hipaisun ja yhden koputuksen,

jotta se voi aueta. Opettaja avaa taikalaatikon ja sen sisältä paljastuu omena. Opettaja ottaa

omenan  pois  laatikosta  ja  sanoo:  ”  Oooo,  mikä  omena.”  Hän  pyytää  oppilaita

kuuntelemaan,  minkä kirjaimen he kuulevat  sanan  omena alussa.  Hän pyytää  oppilaita

ääntämään pitkän o- kirjaimen ja huomauttaa,  että suu jää pyöreäksi. Tämän jälkeen he

tavuttavat  ja  kirjoittavat  yhdessä  sanan  o-me-na  taululle.  Opettaja  pyytää  oppilaita

kertomaan,  montako tavua sanassa  oli.  Laatikossa  on myös muita o-kirjaimella  alkavia

esineitä. Opettaja lausuu ja ääntää selkeästi sekä käyttää suun liikkeitä hyödyksi. 
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Opettaja  sanoo  oppilaille  sanoja,  jotka  sisältävät  o-kirjaimen  ja  hän  pyytää  heitä

kertomaan, missä kohtaa sanaa he kuulevat o-kirjaimen. Hän kirjoittaa myös sanat taululle

ja ympyröi punaisella liidulla o-kirjaimet. Tämän jälkeen he kuuntelevat CD:ltä tarinan ja

opettaja  heijastaa  dokumenttikameralla  tarinaan  liittyvän  kuvan.  Tarinassa  käsitellään

samoja snaoja, joita opettaja otti esille oppilaiden kanssa. Tarinan päätyttyä opettaja haluaa

tietää, kuinka hyvin oppilaat kuuntelivat ja hän kysyy kysymyksiä tarinasta. Esimerkiksi: ”

Käydään  yhdessä  läpi,  mitä  ollaan  kuultu.  Mitäs  Ossi  kuuli?  Niin  se  kuuli  valittavaa

ääntä. No miltä heistä tuntui, kun he kuulivat outoa ääntä? Entä menivätkö he katsomaan,

mistä ääni tuli? Mistä se ääni tuli? Niin se tuli ullakolta.”  Opettaja lukee oppilaille vielä

lorun ja oppilaiden tulee poimia o-kirjaimella alkavat sanat. Lopuksi he siirtyvät tutkimaan

aapista ja he lukevat yhdessä tavuja. 

5.2.2 Materiaalin käyttö ja kysymysten esittäminen

TAULUKKO 6. Alkuopettajien käyttämä materiaali koulussa.

Alkuopettaja 1 Alkuopettaja 2 Alkuopettaja 3

Aapinen Aapinen Aapinen, lukutikku
Aakkoskortit seinällä Aakkoskortit seinällä Aakkoskortit seinällä
Dokumenttikamera Dokumenttikamera Dokumenttikamera
Juttuvihko Tarinavihko Taikalaatikko, esineitä
Matkaopas (kirjoitusvihko) Matkaopas (kirjoitusvihko) Ossin harjoitusvihko
Tavulaput Internet Keppinukkeja
Liitutaulu Liitutaulu Liitutaulu
Kirjat Kirjat Kirjat, lorut, riimit
Lisätehtävät Erilaiset pelit CD, laulut, tarinat
Monisteet, paperit Monisteet, paperit, testit Monisteet, paperit, testit
Kalenteri Kalenteri Kalenteri

Saneluvihko Saneluvihko Saneluvihko

Kirjainkortit
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TAULUKKO 7. Esimerkkejä oppitunneilla esitetyistä kysymyksistä koulussa.

Alkuopettaja 1 Alkuopettaja 2 Alkuopettaja 3
Kukas  on  hoksannut,  mikä
uusi kirjain millä on tänään?

Kukas  osaa  sanoa,  mikä
meidän seuraava kirjain on?

Mikä  kuuluu  omena  sanan
alussa?

Mikäs  siellä  aapisessa  alkaa
V-kirjaimella?

Laita käsi suun eteen ja sano
ö. Tunnetko kädessä ilmaa?

Mikä olis seuraava tavu?

Keksitkö kokonaisia lauseita
kuvasta?

Mikä on särö? Mikäs sitten tulee?

Mitä  suussa  tapahtuu  kun
sanotaan yhdessä viulu?

Kukas  lukis  ensimmäisen
lauseen?

Montako tavua sanassa on?

Montako tavua oli? Kukas kertoo, mitä meillä oli
läksyksi juttuvihosta?

Milläs auto alkaa?

Mikä  ensimmäisellä  rivillä
on kulkuneuvo?

haluaako  joku  lukea  oman
tarinan ääneen?

Mikäs on viimeinen kirjain?

Mitäs pitäis korjata? Mikäs  sivunumero  meillä
on?

Löytyykö  auto  sanasta  o-
kirjainta?

Kukas lukis tämän? Mistä aloitat kirjoittamaan ö-
kirjaimen?

Missä  kohtaa  sanassa  kuulet
o-kirjaimen?

Mitä tässä lukee? Montako kertaa kynä nousee,
kun kirjoitat ö-kirjaimen?

Mitkä  sanat  alkaa  o-
kirjaimella?

Mitä meidän pitäisi  muuttaa
tässä  sanassa,  kun  se  on
nimi?

Mitä kirjoitin taululle? Mitä eroa on ”o” ja ”oo” kun
luet? Kummassa on pidempi
o?

Mitä tarkottaa kita? Mitäs täältä puuttuu? Mikä oli teidän tämän viikon
kirjain?

Mitä  yhdyssanoja  täällä
tekstissä oli?

Mitäs  sinne  loppuun  pitää
muistaa laittaa?

Milläs  kirjaimella  tämä
alkaa?

Keksiikö joku lopputavun? Mikäs päivä tänään on? Mihin asentoon suu jää?
Jos kirjoitetaan sana joutsen,
niin mikä tulee jou- jälkeen?

Muistatko,  mitä  läksyä
sinulla oli?

Mitäs  tässä  kuvassa
tapahtuu?

Missä  kerroksessa  se  iso  J
asuikaan?

Nyt kun kirjoitetaan lauseita,
niin  millä  pitää  muistaa
alottaa?

Mihin  äänteeseen  sana
loppuu?
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5.2.3 Oppilaiden motivointi, kehuminen ja kannustaminen

TALUKKO 8. Lasten motivointi koulussa.

Alkuopettaja 1 Alkuopettaja 2 Alkuopettaja 3
Käsi  pystyyn  ensimmäisellä
parilla,  jotka  on  löytäny
vihosta tyhjän sivun.

Muistakaa  lukea  monta
kertaa,  niin  että  se  alkaa
tuntumaan sujuvalta.

Koulussa ollaan oppimassa ja
me viitataan jos on asiaa.

Noniin,  nyt  saatte  yhdessä
miettiä  vuorotellen  ja  auttaa
toisianne keksimään sanoja.

Nyt  tulee  kinkkinen  tehtävä
ja  sinun  pitää  kuunnella
tarkkaan.

Muista, kun on yksi o-kirjain
niin se on lyhyt äänne.

Sitten  kun  on  keksiny
tarpeeksi  sanoja  niin  saa
ruveta  piirtämään  ja
värittämään.

Lue  vähän  kovemmin,  että
kaveri kuulee paremmin.

Käydään yhdessä läpi, miten
omena kirjoitetaan.

Sitten hakemaan leimat, kun
on valmista.

Muistakaa  tehdä  huolellista
työtä,  niin  kuin  aina
matkaoppaaseen tehdään.

Vielä jaksaa hetken.

Nyt ahkeroidaan vielä ennen
välkkää.

Jos  teette  reippaasti,  niin
voidaan sitten tunnin lopussa
lukea tarinaa.

Nyt  pitää  keskittyä,  et  voi
vain keksiä.

Jatka  vain.  Oletko  kokeillut
kaikkien kanssa?

(jakaa tarroja) Nyt  kun  opettelet  usia
kirjaimia,  on  tärkeää,  että
katsot  tarkasti,  kuinka  ne
kirjaimet  menee  siellä
kirjainviivastolla. 

Jos hiljenee viiteen menness,
niin  saattaa  ilmestyä  kirja
esiin.

Koulussa  saa  tehdä  virheitä.
Me  ollaan  täällä  oppimassa
ja virheistä opitaan. 

Kirjoittaminen  on  sitä,  että
kuuntelet  tarkkaan  mitä
äänteitä  kuulet  ja  laitat  ne
järjestykseen.  Ei  se  sen
vaikeampaa ole. 
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TAULUKKO 9. Lasten kehuminen ja kannustaminen koulssa.

Alkuopettaja 1 Alkuopettaja 2 Alkuopettaja 3
Hyvä. Hyvä. Hyvä.
Se oli hyvä lause. Oottepa ollu reippaita… Tosi hyvä!
Mmm-m Mmm-m Mm-m
Joo-o. Joo-o Joo-o
Toi oli hyvä! Hienoja! Se meni hyvin.
Tossa sulla on hyvin… Kyllä. Oikein.
Hyvin keksitty. Tosi hienosti tiedetty! Hyvä, sitten voit jatkaa.
Joo, hyvä. Joo,hyvä. Mahtavasti1
Hyvä sana. Täällä  on  tosi  siistiä  ja

hyvältä näyttää.
Vau!

Oot ollu ahkera. Hyvä,  hirveesti  ootte
selittäny.

Oi ku hienoja kirjaimia!

Kyllä on siistiä. Ompas siistiä. Niin.
Hyvin meni. Aivan. Tosi hyvin tehty.
Tosi hyvin meni. Niin. Hienoja kirjaimia.
Oikein. Aivan oikein. Aivan upea.

Kyllä. Joo-o, kyllä (Taputtaa selkään)

Oikein hyvä Hienosti luettu. (Hymyily)

Melkein oikein. Hienosti muistit kaikki. (Nyökyttää päällään)

Hyvä, siellä sulla on iso J. Hyvä ja sitten jatkat. (Iskee silmää)
Niin. Tosi hyvä.
(Hymyily) (Hymyily)

(Nyökyttää päällään) (Nyökyttää päällään)
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5.2.4 Koulun oppimisympäristö ja näkyvillä oleva materiaali

TAULUKKO 10. Koulun oppimisympäristön materiaali.

Aakoset Aakkoset Aakkoset
Numerot Numerot Numerot
Kalenteri,  viikonpäivät,  ,

kuukaudet ja vuodenajat

Kalenteri,  viikonpäivät,

kuukaudet ja vuodenajat

Kalenteri,  viikonpäivät,

kuukaudet ja vuodenajat
Säännöt Säännöt Säännöt
Kylttejä Kylttejä Kylttejä
Oppilaiden nimet ja piirretyt

kasvot

Oppilaiden nimet ja piirretyt

kasvot

Oppilaiden nimet ja piirretyt

kasvot
Tietokone Vuodenajat, kuukaudet Pikkumetsän  (aapisen)

hahmoja, keppinukkeja
Tietokone Tietokone

Kaikilla alkuopettajilla oli käytössä aapinen ja siihen liittyvä harjoitusvihko sekä erilliset

saneluvihot.  Opettajilla  oli  myös  käytössä  ylimääräisiä  juttuvihkoja,  joihin  harjoiteltiin

sanojen kirjoittamista tai tarinan kirjoittamista. Kaikkien luokkien seinillä oli aakkoskortit,

joista  oppilaat  saattoivat  katsoa  mallia  tarvittaessa.  Aapisen  ja  harjoitusvihon  lisäksi

opettajilla oli käytössä erilaisia kirjoja ja monisteita. Yksi opettajista käytti opetuksessaan

myös CD:tä sekä loruja ja riimejä.

Kuten  lastentarhanopettajatkin,  niin  myös  opettajat  aktivoivat  oppilaitaan  esittämällä

erilaisia  kysymyksiä  liittyen  kieleen  sekä kannustivat,  motivoivat  ja kehuivat  oppilaita.

Opettajat kyselivät oppilailta esimerkiksi sanojen alku- ja loppukirjaimia, sanojen alku- ja

lopputavuja  sekä  kuinka  sanat  tavutetaan  ja  montako  tavua  sanat  sisälsivät.  Oppilaita

pyydettiin  myös  lukemaan  sanoja  ja  lyhyitä  lauseita.  Oppitunnit  sisälsivät  paljon

opettajajohtoista opetusta, parityöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä. 

Luokissa  oli  seinillä  esimerkiksi  aakkoskortit,  kuukausikortit,  numerokortit  0-10,

kymmenparit,  kalenteri sekä luokan yhteiset  pelisäännöt.  Kaikissa luokissa oli näkyvillä

oppilaiden piirtämät omakuvat sekä nimet. Oppilaat istuivat joko pareittain tai yksittäin.

Kaikissa  luokissa  oli  käytössä  dokumenttikamera  sekä  tietokone,  joita  hyödynnettiin

opetuksessa.
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5.3 Yhteenveto

Esikouluryhmiä  ohjasi  useampi  aikuinen,  joten  lastentarhanopettajien  oli  mahdollista

työskennellä  pienempien  lapsiryhmien  kanssa.  Tämä  mahdollisti  sen,  että  he  pystyivät

antamaan  lapsille  enemmän  huomiota  ja  tukea.  Siitä  huolimatta,  että  opettajat

työskentelivät  pääsääntöisesti  yksin luokan kanssa,  osallistuivat he kokoajan aktiivisesti

oppitunnilla  ja  kiersivät  luokassa  huomioimassa  ja  auttamassa  oppilaita.  Lapset  saivat

esikoulussa oppia uusia asioita leikin, satujen, lorujen, pelien ja laulujen kautta, kun taas

koululaiset  istuivat  enimmäkseen  paikallaan  ja  seurasivat  opetusta,  jonka  jälkeen  he

työskentelivät  joko  pareittain  tai  yksin.  Sekä  lastentarhanopettajat  että  alkuopettajat

antoivat kehuja oikeista vastaukista ja kannustivat lapsia osallistumaan. He esittivät paljon

kysymyksiä,  jotta  lapset  osallistuisivat  keskusteluun.  Esikoulun  ja  koulun  seinillä  oli

näkyvillä kalenteri, kirjaimia, numeroita, yhteisiä pelisääntöjä sekä lasten omia tuotoksia.

Esikoulussa  oli  näkyvillä  myös  pelejä  ja  satukirjoja.  Esikoulussa  järjestetyissä

opetustuokioissa  lapset  kerääntyivät  lastentarhan  opettajan  ympärille  lattialle  tai  ison

pöydän  ääreen,  jossa  he  mahtuivat  kaikki  työskentelemään  yhdessä.  Koulussa  oppilaat

istuivat  oman  pulpetin  ääressä  ja  opettajat  toteuttivat  opetusta  joko  liitutaulun  tai

dokumenttikameran avulla luokan edessä tai luokan takana.

5.4 Haastattelujen tuottama tulos esiopetuksessa

5.4.1 Oppimistavoitteet 

Kaikkien lastentarhanopettajien mielestä, on tärkeää, että lapsen mielenkiinto kirjaimiin ja

kieleen herätellään.  ”Herättelemme ja lisäämme lasten mielenkiintoa kieleen, jotta lapset

samalla oppivat tunnistamaan kirjaimia.” (Lastentarhanopettaja 1) Kaikissa esikouluissa

myös rohkaistaan lasta,  jotta hänestä tulisi aktiivinen puhuja vuorovaikutustilanteissa ja

että hän oppii olemaan sosiaalisissa tilanteissa muiden kanssa. Lastentarhanopettajat luovat
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pohjaa lasten luku- ja kirjoitustaidon oppimiselle esimerkiksi tutkimalla ja tunnistamalla

lasten kanssa kirjaimia visuaalisesti ja auditiivisesti. ”Rohkaisemme lasta, jotta hänestä

tulisi  aktiivinen  puhuja  vuorovaikutustilanteissa.  Luomme  myös  pohjaa  luku-  ja

kirjoitustaidon  oppimiselle.  Opettelemme  esikoulussa  alkeita.  Lasten  tulee  tunnistaa

visuaalisesti  ja  korvakuulolta  kirjaimia  ja  numeroita.  (Lastentarhanopettaja  1)” Myös

kielellistä tietoisuutta ja kielellistä muistia pyritään vahvistamaan esikouluissa esimerkiksi

laulujen,  lorujen  ja  riimiparien  avulla.  Lastentarhanopettajat  toivovat,  että  lapset  saavat

kehittyä  omaa  vauhtia.  Lapset,  jotka  ovat  syntyneet  alkuvuodesta,  ovat  useimmiten

kehittyneempiä kuin lapset, jotka ovat syntyneet loppuvuodesta ja siksi he ovat eri tasoilla.

”Kielellinen tietoisuus ja  kielellinen  muisti  on myös tärkeää.  Harjoittelemme sitä  mm.

riimiparien,  laulujen, lorujen,  kalenterin ja aikakäsitysten avulla. Lapset ovat hyvin eri

tasolla  riippuen  siitä,  koska  he  ovat  syntyneet.  Kaikki  saavat  kehittyä  omaa vauhtia.”

(Lastentarhanopettaja 3) 

Lastentarhanopettajat  toivovat  myös,  että  fonologinen  tietoisuus  ja  kiinnostus  kirjaimia

kohtaan  olisi  herännyt  koulun  alkaessa  ja  että  lapsi  olisi  halukas  oppimaan  lukemaan.

”Toivon,  että  lapsen  fonologinen  tietoisuus  on  herännyt  ja  että  lapsi  on  kiinnostunut

kirjaimista.  Toivon  myös,  että  lapset  olisivat  innostuneita  ja  halukkaita  oppimaan

lukemaan.”  (Lastentarhanopettaja  1)  Myös  kirjaintuntemusta  pidetään  tärkeänä,  jotta

lapsilla  olisi  helpompaa  koulussa.  ”Lasten  tulisi  osata  mahdollisimman  vahvasti

äännevastaavuudet, jotta heillä olisi koulussa helpompaa, sillä siellä tahti on kovempi.”

(Lastentarhanopettaja  2) Esikoulu  tekee  jonkin  verran  yhteistyötä  koulun  kanssa.

Lastentarhanopettajat  ja  opettajat  vaihtavat  havainnointilomakkeita  ja  opettajat  tulevat

seuraamaan tulevia ekaluokkalaisia.  Myös  esikoululaiset  pääsevät  tutustumaan kouluun,

jossa  heille  on  saatettu  järjestää  esimerkiksi  temppurata  tai  lauluhetkiä.  Opettajille  ja

Lastentarhanopettajille järjestetään yhteisiä palavereja, joissa he voivat suunnitella tulevaa

yhteistyötään  ”Keväällä  opettajat  tulevat  katsomaan  tulevia  oppilaitaan  ja  voimme

keskustella  heidän  kanssaan.  Järjestämme  koulujen  kanssa  yhteisiä  lauluhetkiä,

temppuratoja ja  näytelmiä.  Meillä  on myös  yhteisiä  palavereja,  joissa saamme kuulla,

kuinka lapsilla on koulu lähtenyt käyntiin ja voimme jakaa tietoja lapsista. Vaihdamme

myös keväällä havainnointilomakkeita.” (Lastentarhanopettaja 2)
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5.4.2 Materiaali

Esikouluissa  on  käytössä  paljon  vaihtelevaa  oppimateriaalia.  Toisilla  on  tukena

opettajanopas ja toiset kokevat sen tarpeettomaksi. Esikoululaiset saavat harjoitella silmän

ja  käden  motoriikkaa  tekemällä  erilaisia  väritystehtäviä  ja  kirjoitustehtäviä.

Opettajanoppaissa  on  tarinoita,  joiden  avulla  erilaisia  käsitteitä,  numeroita  ja  kirjaimia

voidaan  käsitellä  yhdessä.  Lastentarhanopettajat  suosivat  myös  erilaisia  oppimispelejä

kuten Logico-pelejä, joissa lapset saavat harjoitella kielellisiä taitoja. Lastentarhanopettajat

tekevät myös itse paljon materiaalia.  ”Olen aiemmin käyttänyt oppikirjaa, mutta nykyään

en  koe  sitä  tarpeelliseksi.  Teen  itse  paljon  materiaalia,  mutta  käytän  myös  valmiita

materiaaleja  esimerkiksi  monisteita  ja  erilaisia  oppimispelejä  kuten  logicoa.”

(Lastentarhanopettaja1) ”Meillä on käytössä opettajanopas nimeltä Eskarimäki ja se on

meille  opetuksen  tukena.  Opettajanopas  sisältää  yksittäisiä  tarinoita,  joiden  avulla

voidaan käsitellä eri kirjaimia, numeroita ja käsitteitä. Monisteissa harjoitellaan silmän ja

käden  koordinaatiota  ja  hahmotusta.”  (Lastentarhanopettaja  2)  He,  jotka  käyttävät

opettajanopasta, ovat saaneet olla mukana valitsemassa kyseisen kirjasarja. Oppimateriaali

valitaan aina tilanteen ja ryhmän mukaan. Koska lapset saattavat olla hyvin eri tasolla, on

lapsille oltava juuri heidän taitotasoon sopivia tehtäviä. Toiset lapset saattavat esimerkiksi

lukea jo sujuvasti, kun taas toiset lapset eivät osaa kirjoittaa omaa nimeään eivätkä tunnista

kirjaimia.  Tarkoituksena  on  lähteä  liikkeelle  helpommista  tehtävistä  ja  siirtyä  omien

kykyjen  mukaan  vaikeampiin  tehtäviin.  Tällöin  lastentarhanopettajat  voivat  seurata

jokaisen  lapsen  kehitystä  ja  he  tietävät,  millä  tasolla  lapsi  on.  ”Saimme  itse  valita

opettajanoppaan ja muu materiaali valitaan tilanteen mukaan.” (Lastentarhanopettaja 3)

”Lukevilla ja kirjoittavilla lapsilla on eri tehtäviä. Pienryhmätoiminnan ansiosta tiedän,

millaiset  taidot  lapsilla  on  ja  voimme  valita  heille  sen  mukaisia  tehtäviä.”

(Lastentarhanopettaja  1)  ”Lähdemme  helpoista  tehtävistä  ja  siirrymme  vaativampiin.

Silloin näemme, millä tasolla lapset ovat ja jos joku lapsi tarvitsee erityistä tukea.. Toiset

lapset osaavat jo lukea syksystä ja toiset eivät osaa tavuttaa vaikka osaavat lukea. Toiset

eivät taas tunnista kirjaimia, eivätkä osaa kirjoittaa edes omaa nimeään. Lasta voi aluksi

pyytää tekemään tietyn tehtävän yksin,  mistä  hän suoriutuu itsenäisesti  ja  myöhemmin

aikuinen voi tulla avuksi.” (Lastentarhanopettaja 3)
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5.4.3 Työskentely

Kielellistä  toimintaa  on  aina  jollakin  tasolla  esikoulussa  päivittäin.  Opetustuokioita  he

pitävät  vaihtelevasti  1-4  kertaa  viikossa  ja  myös  opetustuokioiden  kesto  vaihtelee.

Päiväpiireissä  keskustellaan  esikoululaisten  kanssa  eri  tapahtumista,  lauletaan,  luetaan

loruja ja arvoituksia ja käydään läpi kalenteria ja säätä. Lapsille luetaan myös joka päivä

erilaisia  tarinoita  ja  lapset  pääsevät  itsekin  saduttamaan.  ”Päivittäin.  Meillä  luetaan

esimerkiksi  paljon  satuja  ja  kerromme  asioita  toisillemme  ja  sadutamme.

(Lastentarhanopettaja  1)  Opetusmaisesti  ehkä  noin  kerran  viikossa.  Toisina  viikkoina

saattaa  opetusta  olla  3-4  kertaa  viikossa.  Se  vähän  vaihtelee.  Myös  tuokioiden  kesto

vaihtelee.”  (Lastentarhanopettaja  2)  Yhdessä  esikoulussa  ei  ollut  käytössä

tekstauskirjaimia, sillä lastentarhanopettajan mielestä niiden käsittely esikoulussa sekoittaa

lasta ja lapsen hienomotoriikka ei  välttämättä ole tarpeeksi  kehittynyt,  jotta he voisivat

harjoitella tekstauskirjaimia. Muissa ryhmissä suuraakkoset ja tekstauskirjaimet käsiteltiin

rinnakkain,  jotta  lapset  oppisivat  tunnistamaan  molemmat  kirjaintyypit.  ”Meillä  on

käytössä vain suuraakkoset. Lapsen on helpompi kirjoittaa suuraakkosia, sillä se ei vaadi

yhtä  paljon  hienomotoriikkaa.  Tekstauskirjaimet  saattaa  sekoittaa  lasta.  ”

(Lastentarhanopettaja  1)  ”Kyllä,  koulussa  tarvitaan  heti  molempia  kirjaintyyppejä  ja

tavoitteena  olisi,  että  lapset  tunnistaisivat  suurimman  osan  sekä  suuraakkosista  että

tekstauskirjaimista, jotta koulussa olisi helpompaa.” (Lastentarhanopettaja 2”

Esikoulussa  kielellisiä  taitoja  aletaan  harjoittelemaan  riimipareilla,  taputtamalla  eli

tavuttamalla  sanoja  ja  harjoittelemalla  eri  kirjaimia  ja  äänteitä.  Myös  oman  nimen

kirjoittamaan  oppiminen  on  lapsille  tärkeää.  Ne  esikouluryhmät,  jotka  käyttävät

opettajanopasta  apunaan,  lähtevät  liikkeelle  opettajanoppaan  sadusta.  Sadusta  ja  siihen

liittyvästä kuvasta tarkastellaan esimerkiksi uutta kirjainta ja he keksivät yhdessä kyseisellä

kirjaimella alkavia sanoja. Lapset saavat muodostaa kirjaimen myös omalla kropallaan ja

he  harjoittelevat,  kuinka  kirjain  äännetään.  Myös  ympäristö  otetaan  huomioon  ja

tarkastellaan,  löytyykö  sieltä  esineitä  ja  asioita,  jotka  alkavat  kyseisellä  kirjaimella.

Vokaaleja  käsiteltäessä  lapset  saavat  myös  hyppiä  ”vokaaliruutua”,  jossa  he  saavat

harjoitella  pitkän  ja  lyhyen  vokaalin  ääntämistä.  Monisteissa  ja  kirjainvihoissa  lapset

saavat  harjoitella  kirjaimen  kirjoittamista.  Sanoilla  voidaan  myös  leikitellä  lisäämällä,

poistamalla tai vaihtamalla kirjaimia. Lapset oppivat huomaamaan, kuinka pieni muutos
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voi  muuttaa  koko  sanan  merkitystä.  Esikouluryhmässä,  jossa  ei  ole  opettajanopasta

käytössä,  lähdetään  liikkeelle  lasten  innostuksesta  ja  tehdään  erilaisia  projekteja,  joissa

tutkitaan ja selvitetään asioita. Projekteissa harjoitellaan esimerkiksi saduttamista, sanoja

kirjoittamista jne. Äänteitä harjoitellaan äännekorteilla ja lapset opettelevat, että kirjaimen

nimi  ja  äänne  eivät  ole  sama  asia.  ”Aloitamme  riimipareilla  ja  taputtamalla  sanoja.

Kuulostelemme omaa nimeä ja alkuäänteitä. Kirjoitamme omaa nimeä. Kirjaimet käymme

läpi  opeoppaan  mukaan.  Esimerkiksi  sadussa  huomioidaan  tietty  kirjain,  käytämme

kuvakortteja  ja  kyselemme  ”milläs  tämä  alkaa?”,  teemme  kropalla  kirjaimia,

tarkastelemme  näkyykö  ympäristössä  opeteltavaa  kirjainta,  teemme  ja  harjoittelemme

kuinka kirjain ääntyy, kun käsittelemme vokaaleja hypimme niitä. Teemme myös tehtäviä,

jossa etsimme eroja sanojen välillä. Esimerkiksi mitä eroa on sanalla kukka ja kuka ja

sanoilla sukka ja kukka. Lapsi oppii kuulemaan ja näkemään eron. Sanat voidaan myös

kirjoittaa ja sanojen kirjaimia voidaan muunnella. Lapsi oppii huomaamaan, että pieni

muutos  voi  muuttaa  koko  sanan  merkitystä.”  (Lastentarhanopettaja  3)  ”Lähdemme

liikkeelle lasten innostuksesta ja ”sujautamme” tiedon lapselle. Harjoittelemme äänteitä

äännekorteilla ja opettelemme, että kirjaimen nimi ja äänne ei ole sama asia. Lähdemme

liikkeelle projekteista, jotka kiinnostavat lasta ja tutkimme ja selvitämme yhdessä asioita.

Projekteissa  harjoittelemme  esimerkiksi  sanoja,  sadutusta,  kirjoittamista  jne.”

(Lastentarhanopettaja 1)

Työskentelytapoina käytetään paljon parityöskentelyä, jolloin kaveri voi auttaa tarvittaessa.

Myös ryhmätyöskentely ja yksilötyöskentely on yleistä. Opetustuokiot ovat osittain myös

opettajajohtoisia,  mutta  lapsia  pyritään  osallistuttamaan  keskusteluihin  mahdollisimman

paljon. Ryhmäjaoissa on käytetty erilaisia ryhmäjakoja. Välillä ryhmät jaetaan tasoerojen

mukaan, jolloin kaikki saavat haastaa itseään ja joskus ryhmät  jaetaan temperamenttien

perusteella  ja  ryhmiin  saadaan  työrauha.  Joskus taas  ryhmät  jaetaan  sen  mukaan,  mitä

lapset  haluavat  touhuta.  ”Meillä  on  käytössä  opettajajohtoista  työskentelyä,

ryhmätyöskentelyä,  parityöskentelyä,  yksin  työskentelyä  sekä  pienryhmätyöskentelyä.

Kaveri  voi  esimerkiksi  auttaa  toista  lukemisessa.”  (Lastentarhanopettaja  2)

”Pienryhmätoiminnat on pyritty jakamaan temperamenttien perusteella, jotta molemmissa

ryhmissä  säilyisi  hyvä  työrauha.”  (Lastentarhanopettaja  1)  ”Joskus  jaamme  lapset

sukupuolen mukaan ja teemme asioita, jotka kiinnostavat poikia ja tyttöjä. Joskus jaamme

tasoerojen  mukaan  ja  nopeimmille  voi  antaa  lisätehtäviä  esimerkiksi  pelejä.”

(Lastentarhanopettaja 3)
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5.4.4 Lasten motivointi

Lapsia kehutaan ja kannustetaan esikoulussa paljon. Lastentarhanopettajien mielestä, oma

innostus pitää näkyä ja se tarttuu myös lapsiin. Asioihin pitää osata heittäytyä ja eläytyä ja

lasten pitää saada osallistua. Lapsille annetaan paljon suullista hyvää palautetta ja kehuja.

Lapset saavat tehdä tehtäviä omaan tahtiin ja he ovat motivoituneita ja itsenäisiä. Lapset

keräävät  suoritetuista  tehtävistä  leimoja  ja  kun  tehtävät  on  suoritettu,  palkitaan  heidät

diplomeilla. ”Oma innostus, heittäytyminen ja eläytyminen on tärkeää ja se pitää näyttää

lapselle. Lapset saavat osallistua toiminnan suunnitteluun ja heistä se on mukavaa. Lasten

osallistuminen  on  tärkeää.  Tehdystä  tehtävästä  he  saavat  leiman  ja  kun  he  ovat

suorittaneet  tietyn  määrän  tehtäviä  he  saavat  diplomin..”  (Lastentarhanopettaja  1)

”Motivoimme lapsia  tekemään  mieluummin  hitaasti  kuin  hosumaan.  Kehotamme  heitä

tekemään  huolella  ja  reippaasti  niin  sitten  on  myöhemmin  tiedossa  kivaa.”

(Lastentarhanopettaja  3)  Mikäli  lapsi  ei  halua  osallistua  esikoulun  toimintaan,  eivät

lastentarhanopettajat  hyväksy  sellaista,  vaan  he  vaativat,  että  lapsi  osallistuu  jotenkin.

Lapselta ei vaadita liikoja, vaan lapsi voi esimerkiksi tehdä osan tehtävistä heti ja osan

myöhemmin. Lapselle pyritään myös tekemään selväksi, että elämässä pitää joskus tehdä

myös asioita, joita ei niin huvittaisi tehdä. Lastentarhanopettajien mukaan lapset kasvavat

esikoulussa ja he ovat loppujen lopuksi hyvin halukkaita oppimaan.  ”Vaadin, että lapset

osallistuvat ja selitän, että elämässä ja koulussakin pitää tehdä asioita, joista ei ehkä niin

pidä.” (Lastentarhanopettaja  1)  ”Me kannustamme lasta emmekä  vaadi  liikoja.  Emme

anna  periksi  lapsen  ”ei  mua  huvita”-  asenteelle,  vaan  kaikki  osallistuvat  esikoulun

toimintaan.  Lapset  kasvavat  esikoulun  edetessä  ja  he  ovat  halukkaita  oppimaan.”

(Lastentarhanopettaja 2) Lapsille on tärkeää, että he saavat aikuiselta riittävästi huomiota

ja  hyvää  palautetta.  Siksi  lastentarhanopettajat  kehuvatkin  lasta  sekä  sanallisesti  ja

saattavat esimerkiksi taputtaa häntä selkään. Lasta kehutaan myös muiden kuullen, jolloin

kehumisella on vielä suurempi vaikutus. Lasta tulee huomioida tarpeeksi, jotta lapsi tuntee

itsensä tärkeäksi. ”Kehumme lasta sanallisesti ja taputamme. Kehumme lasta myös muiden

kuullen  ja  välillä  kehotamme  lasta  kertomaan  muille  aikuisille,  kuinka  hyvin  hän  on

suoriutunut,  jolloin  hän  saa  hyvää  palautetta  myös  toisilta  aikuisilta.  Pyrimme

huomaamaan lapsen.” (Lastentarhanopettaja 2) ”Suora vuorovaikutus lapsen kanssa ja
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lapsen  kanssa  puhuminen  on  iso  asia  lapselle.  Kehujen  tulee  olla  aitoja..”

(Lastentarhanopettaja 3)

5.5 Haastattelujen tuottama tulos alkuopetuksessa

5.5.1 Oppimistavoitteet

Kaikkien luokanopettajien mielestä oppilaiden taso on hyvin vaihteleva, kun he aloittavat

koulun.  Toiset  lapset  osaavat  jo  esimerkiksi  lukea  ja  toiset  tunnistavat  vain  muutamia

kirjaimia,  toiset  eivät  tunnista edes  oman nimensä kirjaimia.  Myös  puhutun kielen taso

vaihtelee,  mutta  se  on  kuitenkin  suurimmalla  osalla  lapsista  hyvä.

Maahanmuuttajataustaisten  oppilaiden  sanavarasto  ja  kielen  ymmärtäminen  on  yleensä

heikommalla tasolla.  ”Vaihtelevat, osa lapsista osaa lukea ja osa tunnistaa suurimman

osan kirjaimista ja osa tunnistaa vain muutamia kirjaimia. Puhutun kielen taso vaihtelee

myös, mutta se on suurimmalla osalla hyvä. Maahanmuuttajataustaisilla oppilailla kielen

ymmärtäminen  ja  sanavarasto  on  yleensä  heikommalla  tasolla.”  (Alkuopettaja  1)

Oppilaiden oppimistavoitteissa  pääpaino  on  ensimmäisen  vuoden  aikana  lukemaan -  ja

kirjoittamaan oppimisessa. Ensimmäisen opettajan mukaan lasten tulee tunnistaa kirjaimet

ja äänteet sekä osata lukea tavuja ja yhdistellä tavuja keskenään. ”Pääpaino on lukemaan -

ja  kirjoittamaan  oppimisessa.  Lapsi  tunnistaa  kirjaimet  ja  osaa  yhdistää  kirjaimen

äänteeseen,  osaa  lukea  tavuja,  osaa  yhdistää  tavuja,  sanavaraston  vahvistuminen.”

(Alkuopettaja 1)  Toisen opettajan mielestä oppilaiden tulisi  jouluun mennessä tunnistaa

kirjaimet sekä kyetä lukemaan kahden kirjaimen tavuja. Hän painottaa myös, että oppilaan

tulee  osata  kirjoittaa  ja  lukea  sanatasolla.  Hänen  mukaansa  keväällä  vaaditaan  jo,  että

oppilas  pystyy  tuottamaan  helppoja  lauseita,  osaa  laittaa  sanavälin,  pisteen  ja  ison

alkukirjaimen.  Jouluun mennessä  oppilaan  pitäisi  osata  tunnistaa  kirjaimet,  osata  lukea

kahden kirjaimen tavuja. 3-4 tavun lukeminen on jo hyvää osaamista, oppilaan pitää myös

osata  lukea  ja  kirjoittaa  sanatasolla.  Keväällä  vaaditaan  jo,  että  oppilas  osaa  tuottaa

helppoja lauseita, osaa laittaa sanavälin, pisteen ja ison alkukirjaimen.”  (Alkuopettaja 2)

Kolmannen opettajan mielestä kirjaimet tulisi tunnistaa hiihtolomaan mennessä ja joulusta
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lähtien tulisi oppilaan osata lukea tavuja ja keväällä sanoja. ”Ensimmäisenä kouluvuotena

hiihtolomaan  mennessä  tulee  tunnistaa  isot  ja  pienet  kirjaimet.  Ensimmäisen  luokan

joulusta  lähtien  tulee  osata  lukea  tavuja  ja  keväällä  tulee  osata  lukea  sanoja.”

(Alkuopettaja 3) Myös suullisen ilmaisun kehittyminen ja sanavaraston vahvistuminen on

opettajien  mielestä  tärkeää.  ”Myös  suullinen  ilmaisu  on  tärkeää:  peruslauseet  ja

sanajärjestyksen tulee olla suhteellisen oikein.” (Alkuopettaja 2)

Jotta  lapsi  voi  siirtyä  seuraavalle  luokalle,  tulee hänen  ensimmäisen  opettajan  mielestä

osata tunnistaa kirjaimet ja äänteet.  ”Kirjaimet pitää osata tunnistaa ja osata äänteet.”

(Alkuopettaja 1)  Toisen opettajan mielestä lukemisen sujuvuuden pitää olla kohdillaan ja

oppilaan  tulee  osata  kirjoittaa,  lukea  ja  ilmaista  suullisesti  noin  4-6  sanaa  sisältäviä

lauseita.  Joillakin  osa-alueilla  voi  toki  ilmetä  puutteita  ja  se  on  ihan  hyväksyttävää.

”Lukemisen sujuvuuden pitää olla kohdillaan. Oppilaan tulee osata lukea, kirjoittaa sekä

ilmaista suullisesti noin 4-6 sanaa sisältävä lause. Puutteita voi toki ilmetä joillakin osa-

alueilla.” (Alkuopettaja 2) Kolmannen opettajan mielestä lapset tulee osata lukea ainakin

kaksi  tavuisia  sanoja,  jotta  hänet  voidaan  siirtää  seuraavalle  luokalle.  ”Oppilaan  pitää

osata lukea ainakin kaksitavuisia sanoja. Esimerkiksi äi-ti, kuk-ka, au-to.” (Alkuopettaja

3) Koulut tekevät jonkin verran yhteistyötä esikoulujen kanssa, kuten esimerkiksi yhteiset

teemapäivät, jolloin koulun opettajat saavat tutustua esikoululaisiin. He suorittavat myös

vaihtotunteja,  jolloin esikoululaiset  tulevat  koulun puolelle  ja  koululaiset  saavat  mennä

esikouluun.  Lastentarhanopettajat  ja  luokanopettajat  keskustelevat  myös  keskenään  ja

vaihtavat  tietoa  lapsista.  Opettajat  saattavat  myös  kertoa  lastentarhanopettajille,  kuinka

oppilailla  on  lähtenyt  ensimmäinen  kouluvuosi  käyntiin.  ”Jonkin  verran.  Meillä  on

yhteisiä  teema-päiviä,  joissa  esikoulu-  ja  kouluryhmiä  sekoitetaan  ja  koulun  opettajat

saavat  tutustua  esikoululaisiin.  Tehdään  vaihtotunteja.  Esikoululaiset  tulevat  tänne  ja

koululaiset menevät leikkimään ja tekemään tehtäviä esikoulun puolelle. (Alkuopettaja 2)

Keväällä  kiersin  oppilaiden  päiväkodeissa  ja  juttelin  aikuisten  kanssa  tulevista

oppilaistani.  Ajattelin  nyt  laittaa  palautetta  esikouluun  ja  kertoa,  kuinka  oppilailla  on

sujunut koulussa..” (Alkuopettaja 3)
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5.5.2 Materiaali

Kaikilla  luokanopettajilla  oli  käytössä  opettajanopas,  aapinen,  harjoitusvihko  sekä

saneluvihko.  Oppikirja  tukee  opetussuunnitelmaa  ja  kirjasta  saa  ideoita  opetukseen.

Opettajat käyttävät opettajanopasta runkona ja lisäksi myös omia materiaaleja. Heillä on

käytössään myös esimerkiksi CD-levyjä, pelejä, lasten kirjoja, oppilaiden omat juttuvihot,

kirjainkortteja,  tavukortteja,  erilaisia  esineitä,  muovailuvahaa,  lankaa  jne.  Opettajat

valitsevat  materiaalin ryhmän mukaan ja käyttävät  opettajanoppaasta omasta mielestään

hyödyllisen  materiaalin  ja  kehittelevät  loput  itse.  ”Aapinen,  harjoitusvihko.  Kirjainten

ympärillä on tarina, josta muodostuu kokonaisuus. Oppikirja mahdollistaa mm. opiskelun

kotona. Oppilaille on tärkeää, että heillä on oma aapinen. (Alkuopettaja 1) ”Oppikirja

tukee opetussuunnitelmaa ja yleensä kirjalla on selkeä runko, josta saa ideoita opetukseen.

Opetuksessa voi itse päättää, paljonko käyttää valmista materiaalia ja paljonko haluaa

itse  valmistella  omaa  materiaalia.  Tavukortit,  muovailuvaha,  langat,  pensselit  ja  vesi,

muut  kirjat  CD,  musiikit,  laulut,  tarinat.”(Alkuopettaja  3)  Aapiset  ja  opettajanoppaat

saattavat  olla  jo  valmiiksi  valittuina  kouluille,  joten  opettajat  eivät  aina  pääse  niitä

valitsemaan.  Oppikirjojen  valintatilanteissa  on  tärkeää  kuunnella  muiden  opettajien

käyttökokemuksia sekä katsoa, että oppilaiden materiaali on kiinnostavaa ja motivoivaa.

Kirjojen pitää esimerkiksi sisältää hyviä kuvia ja kivoja tehtäviä. ”Aapinen oli jo valmiiksi

päätetty  koululla.  Itse  olisin  valinnut  toisen  kirjasarjan.”  (Alkuopettaja  3)

”Esittelytilaisuuksissa saa tutustua kirjoihin, mutta muiden kokemukset ovat tärkeämpiä.

Oppilaan materiaali on tärkeämpää kuin opettajan materiaali, sillä oppilaan materiaalin

pitää  motivoida  ja  olla  kiinnostava.  Esimerkiksi  hyviä  kuvia  ja  kivoja  tehtäviä.”

(Alkuopettaja 2)

Ensimmäinen ja kolmas opettaja tekevät tunneilla samoja tehtäviä oppilaiden kanssa, mutta

antavat  eri  läksyjä  oppilaiden  tason  mukaan.  ”Läksyt  vaihtelevat  oppilaiden  tasojen

mukaan. Sekä luku- että kirjoitusläksyt. Tunnilla tehtävät eivät vaihtele.” (Alkuopettaja 1)

”Vauhti on suunnilleen sama kaikilla. Ne, jotka osaavat lukea paremmin, saavat enemmän

lukemista ja taas heikommat lukijat lukevat vähemmän. Kaikki käyttävät lukemiseen saman

ajan.”  (Alkuopettaja  3)  Toinen  opettaja  käyttää  kahta  eri  oppikirjaa,  joista  toinen  on

mukautettu.  Hänellä  on  myös  eri  tavoitteita  eri  oppilaille.  Toiset  oppilaat  kirjoittavat

juttuvihkoon pelkkiä sanoja, toiset kokonaisia lauseita ja toiset jopa tarinaa. Lapset saavat

itse  valita  itselleen  sopivat  tason.  ”Eri  kirjat  eri  tasoisille  oppilaille.  Esimerkiksi
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juttuvihossa on eri tavoitteita eri oppilaille. Joku kirjoittaa pelkkiä sanoja, joku kirjoittaa

lauseita,  joku kirjoittaa tarinaa. Lapsi  saa itse valita oman tasonsa.” (Alkuopettaja 2)

Suurten tasoerojen vuoksi on tärkeää, että jokaiselle oppilaalle on omia taitojaan vastaavia

tehtäviä,  jotta  he  eivät  turhaudu.  Taitavat  oppilaat  saavat  haastavampia  tehtäviä  ja

lisätehtäviä kun taas heikommat oppilaat saavat enemmän tukea esimerkiksi opettajalta,

erityisopettajalta ja avustajalta.  ”Oppilaat, jotka tarvitsevat lukemaan - ja kirjoittamaan

oppimisessa enemmän tukea, saavat käyttöönsä erityisopettajan ja koulunkäynninohjaajan

resursseja  ja  enemmän  tukea  opettajalta.  Taitavat  turhautuvat,  jos  he  eivät  saa

ekstratehtäviä. Hitaille taas ei saa antaa liikaa tehtäviä, jotta heillä säilyy motivaatio.”

(Alkuopettaja 1)

5.5.3 Työskentely

Kielellistä toimintaa harjoitellaan koulussa päivittäin monipuolisesti. He lukevat yksin ja

yhdessä,  kirjoittavat, keskustelevat, harjoittelevat kuullunymmärtämistä sekä saneluita ja

ottavat asioista selvää. On myös tärkeää, että opettaja lukee lapsille mieluisia tekstejä ja

kirjoja,  jotta  oppilas  oppii  kuuntelemaan.  ”Päivittäin  harjoittelemme  lukemista,

kirjoittamista  ja  otamme  asioista  selvää.  Kuullunymmärtämisen  tehtävät,  kielen

käyttäminen  monipuolisesti,  teksteistä  keskustelu,  opettaja  lukee  ääneen  oppilaille.”

(Alkuopettaja 2)  Sekä suuraakkosia  että  tekstauskirjaimia  käytetään  koulussa,  koska ne

opetellaan  rinnakkain.  Aluksi  on  hyväksyttävää,  että  oppilas  käyttää  suuraakkosia

kirjoittaessaan, sillä silloin on tärkeintä, että lapsi tuottaa tekstiä. Myöhemmin tapahtuva

kirjoittaminen  ja  jäljennys  sekä  lukeminen  tapahtuu  tekstauskirjaimilla.  Opettajilla  on

oletuksena,  että  oppilaat  ovat  oppineet  tunnistamaan  suuraakkoset  esikoulussa.

”Oletuksena  on,  että  oppilaat  osaavat  jo  suuraakkoset.  Kumpikin  rinnakkain  siinä

mielessä, että opetellaan iso ja pieni kirjain aina yhtä aikaa. Alussa on hyväksyttävää, että

oppilaat saavat käyttää isoja kirjaimia, sillä silloin tärkeintä on tuottaminen. Lukeminen

ja  jäljennys  tapahtuu  tekstauskirjaimilla.”  (Alkuopettaja  3)  Oppilaiden  on  ensin

tunnistettava  kaikki  kirjaimet,  jotta  lukeminen  voidaan  aloittaa.  Kun  lukeminen  alkaa

pikkuhiljaa sujua, otetaan rinnalle myös kirjoittaminen, sillä ne tukevat toisiaan. ”Ensin on

opittava tunnistamaan kirjaimet. Sen jälkeen harjoittelemme lukemista ja kun lukeminen

alkaa pikkuhiljaa sujumaan, otamme rinnalle myös kirjoittamisen. Ne tukevat toisiaan.”

(Alkuopettaja  3)  Opettajilla  oli  erilaisia  tapoja,  kuinka  he  opettivat  uuden  kirjaimen.
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Ensiksi yleensä oppilaita johdateltiin tulevaan kirjaimeen sadun tai esineen avulla, jonka

jälkeen kirjainta voidaan harjoitella muovaamaan muovailuvahalla tai langalla.  Oppilaat

harjoittelevat kirjaimen ääntämistä yhdessä opettajan kanssa Tavuja ja sanoja luetaan myös

yhdessä opettajan kanssa ja lopuksi harjoitellaan kirjoittamaan kirjainta vihkoon. ”Minulla

on  jokin  esine/tavara  ,  joka  alkaa  uudella  kirjaimella.  Sen  jälkeen  käytämme

muovailuvahaa  tai  lankaa  ja  muovaamme  kirjaimen.  Luemme  aapisesta  tarinan  ja

etsimme kuvasta kirjaimella alkavia sanoja.  Kun tavuja ja sanoja on luettu aloitamme

harjoittelemaan kirjaimen kirjoitusta harjoitusvihkoon.” (Alkuopettaja 3)

Lukemista  harjoitellaan  päivittäin  eri  oppitunneilla.  Opettajat  pyrkivät  kuuntelemaan

oppilaiden  lukemista  viikoittain.  Kirjaimien  ja  sanojen  kirjoittamista  harjoitellaan  noin

kaksi kertaa viikossa ja omaa tuottamista on noin kerran viikossa. Myös muissa aineissa

tulee  harjoiteltua  kirjoittamista  jollakin  tasolla  päivittäin.  ”Harjoittelemme  lukemista

päivittäin.  Kirjoittamista  on  vähintään  kaksi  kertaa  viikossa  ja  harjoittelemme  myös

kirjoittamisen tuottamista kerran viikossa, jolloin tuotetaan itse tekstiä. Kirjoitamme myös

muissa  aineissa  päivittäin.”  (Alkuopettaja  2)  Luokanopettajilla  on  käytössään  erilaisia

työskentelytapoja,  jotta  oppitunnit  olisivat  monipuolisia.  He  käyttävät  aluksi  paljon

opettajajohtoista työskentelytapaa, sillä oppilaat eivät ole tottuneet esikoulussa pidempiin

opettajajohtoisiin  hetkiin.  Oppilaiden  pitää  oppia  tietyt  opiskelutaidot,  jotta  he  voivat

myöhemmin luoda niitä itse. On tärkeää, että oppilaat oppivat kuuntelemaan ja antamaan

muille  työrauhan.  Myös  muiden kanssa työskentely on tärkeää.  Oppilaiden pitää  oppia

työskentelemään  pareittain  ja  ryhmissä  ja  vahvistamaan  yhteistyötaitoja.  Esimerkiksi

lukutehtävissä ja parityöskentelyissä oppilaat työskentelevät pulpettiparinsa kanssa, jolloin

he voivat auttaa toinen toistaan. Ryhmätyöskentelyissä opettajat jakavat oppilaita yleensä

taitotasojen  mukaan.  ”Opettajajohtoista  on  paljon,  koska  esikoulussa  ei  ole  totuttu

pidempikestoisiin  opettajajohtoisiin  hetkiin.  Lapsille  pitää  aluksi  saada  tietyt

opiskelutaidot, jotta he voivat myöhemmin luoda niitä itse vapaammin. Oppilaat oppivat

kuuntelemaan ja oppivat antamaan työrauhan. Itsenäistä työskentelyä on paljon. Oppilaat

istuvat  ensimmäisellä  luokalla  pareittain  ja  parin  kanssa  työskennellään.

Ryhmätyöskentelyssä  jaan  oppilaat  tasoerojen  mukaan.”  (Alkuopettaja  2)  Opettajat

käyttävät  mielellään  KÄTS-  menetelmää  opettaessaan  oppilaita  lukemaan  ja  sekä  liu

´uttavat kirjaimia yhteen. He tavuttavat sanoja taputtamalla ja lihottavat pikkuhiljaa tavuja

ja sanoja. Kirjoittaminen tapahtuu mallin mukaisesti harjoitusvihkoon ja omaan vihkoon.

Opettajat  huomauttavat  hyvästä  kirjoitusasennosta,  sekä kuinka kynästä pidetään kiinni,
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jotta käsi ei väsy.  Kirjaimet kirjoitetaan siististi eikä niiden kanssa saa kiirehtiä. Omaan

vihkoon  voidaan  kirjoittaa  myös  erilaisista  tapahtumista  ja  aiheista.  Silloin  opettaja  ei

puutu virheisiin samalla tavalla, vaan on tärkeää, että oppilas kirjoittaa ja on innoissaan

kirjoittamisesta.  ”KÄTS menetelmää sekä liu’utamme kirjaimia yhteen. Se tuntuu olevan

luonnollisin tapa sekä minulle että lapsille. Etenemme kirjan mukaan. Huomautan, kuinka

kynää pidellään ja millainen on hyvä kirjoitusasento.” (Alkuopettaja 3) ”Harjoittelemme

ensin käsialavihosta mallin mukaisesti.” (Alkuopettaja 1) ” Lihotamme tavuja ja sanoja

sekä  tavutamme  taputtamalla.  Voidaan  kirjottaa  koulun  tapahtumista  esimerkiksi

teatterikäynnistä,  kuukausista/vuodenajoista,  liikenteestä  jne.  Syksyllä  ei  puututa

kirjoitusvirheisiin, tärkeintä että oppilas tuottaa.” (Alkuopettaja 2)

5.5.4 Lasten motivointi

Opettajien  mielestä  opettajan  pitää  itse  olla  innostunut  ja  osallistua.  Opettaja  ei  saa

esimerkiksi  istua  vain  pöytänsä  takana,  vaan  on  tärkeää  että  hän  kiertää  luokassa

auttamassa,  tukemassa  ja  motivoimassa  oppilaita.  Erilaiset  tarrat  ja  leimat  motivoivat

oppilaita ja he haluavat  tehdä hyvää  työtä.  Myös opettajan antama suullinen palaute ja

kannustaminen on tärkeää. Palautetta pitää antaa sekä ryhmätasolla että yksilötasolla. On

tärkeää, että opettaja keksii uusia asioita ja että tunnit ovat vaihtelevia. Näin sekä opettajan

että  oppilaiden  mielenkiinto  säilyy.  Mikäli  oppilas  on  huonosti  motivoitunut,  yrittää

opettaja motivoida ja kannustaa häntä. Opettaja voi myös perustella, miksi hän tarvitsee

tiettyjä  taitoja  elämässään.  Opettajan  kehut  pitää  olla  aitoja  ja  kehuja  pitää  antaa  joka

päivä. ”Yksilöllinen ja ryhmäpalaute on tärkeää. Pitää olla itse innostunut ja olla mukana.

Ei  saa  vain  istua  oman  pöydän  takana.  Tehtävätyyppejä  pitää  muutella,  oppilaille

kerrotaan päivän  tapahtumista,  opettajan tulee löytää oikeat  sanat  motivointiin,  keksiä

uusia  asioita.  Joka  päivä  pitää  antaa  jokaiselle  joku  pieni  kehu.  Se  voi  olla  ihan

arkipäiväinen kehu.” (alkuopettaja 2) ”Esineet  ja tavarat arkusta, tarrat, leimat,  hyvät

kehut,  suullinen  palaute  on  tärkeää.  Oppilaille  voi  perustella,  miksi  tiettyjä  taitoja

tarvitsee.” (Alkuopettaja 3)
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5.6 Yhteenveto

Lastentarhanopettajat  herättelevät  lasten  mielenkiintoa  kieleen  ja  kirjaimiin  sekä

rohkaisevat  lapsia  osallistumaan  aktiivisesti  vuorovaikutustilanteisiin.  Lasten  kanssa

tutkitaan ja tutustutaan kirjaimiin ja näin ollen luodaan pohjaa luku- ja kirjoitustaidolle.

Lapset saavat kehittyä omaa vauhtia, mutta lastentarhanopettajat toivovat, että fonologinen

tietoisuus ja kiinnostus kirjaimia kohtaan olisi herännyt koulun alkaessa. Esikoulussa on

käytössä  monipuolisesti  materiaalia,  jolla  voidaan  harjoitella  kielellistä  tietoisuutta.

Kirjoitus-  ja  väritystehtävillä  harjoitellaan  silmän  ja  käden  motoriikkaa  ja  opettajan

oppaiden  sisältämien  tarinoiden  avulla  voidaan  käsitellä  uusia  kirjaimia  ja  käsitteitä.

Oppimateriaali  valitaan  ryhmän  mukaan  ja  lapsille  valitaan  heidän  tasoonsa  sopivia

tehtäviä.  Kielellistä  toimintaa  on  esikoulussa  päivittäin.  Päiväpiireissä  keskustellaan

asioista ja käydään läpi eri kirjaimia, äänteitä, tavuja. Kielellisiä taitoja harjoitellaan mm.

riimipareilla ja tavuttamalla sanoja. Esikoulussa käytetään paljon parityöskentelyä, jolloin

lapsella  on  kaveri  apuna.  Myös  yksilötyöskentely  ja  ryhmätyöskentely  ovat  yleisiä

työskentelymuotoja.  Opetustuokioissa  pyritään  osallistuttamaan  lapsia,  jotta

lastentarhanopettajat  voivat  seurata,  millä  tasolla lapset  ovat.  Lastentarhanopettajat  ovat

itse innostuneita työstään ja he motivoivat, kannustavat ja kehuvat lapsia tarpeen mukaan.

Lapsille annetaan tehdyistä tehtävistä leimoja ja aitoja kehuja ja lapsi huomioidaan.

Koulun alkaessa oppilaiden taidot ovat hyvin vaihtelevat. Toiset osaavat jo lukea sujuvasti

ja toiset tunnistavat vain muutamia kirjaimia. Ensimmäisen vuoden aikana oppilaat oppivat

yhdistämään äänteen ja kirjaimen sekä yhdistämään tavuja.  He oppivat  myös lukemaan

tavuja ja sanoja. Myös suullinen ilmaisu ja sanavarasto kehittyvät. Opettajilla on käytössä

opettajanoppaat opetuksen tukena, mutta he käyttävät myös paljon itse tehtyä materiaalia.

Kielellistä toimintaa on joka päivä. Oppilaat harjoittelevat lukemaan omasta aapisesta ja

kirjaimia  harjoitellaan  käsialavihkoon.  Myös  omaa  tuottamista,  esimerkiksi  sanojen

kirjoittamista,  harjoitellaan  omaan  juttuvihkoon.  Oppilaille  annetaan  heidän  tasoaan

vastaavia  tehtäviä  ja  nopeimmille  on  lisätehtäviä  tai  haastavampia  tehtäviä.  Kielellistä

toimintaa harjoitellaan päivittäin mm. lukemalla, kirjoittamalla ja kuuntelemalla. Oppilaat

saavat  työskennellä  paljon  pareittain,  jolloin  kaveri  voi  tarvittaessa  auttaa.

Ryhmätyöskentelyssä  ryhmät  jaetaan  taitotasojen  mukaan.  Lukemaan  opettelu  tapahtuu

KÄTS-  menetelmän  mukaan  sekä  liu’uttamalla  tavuja  yhteen.  Sanoja  tavutetaan

taputtamalla ja tavuja ja sanoja lihotetaan pikkuhiljaa. Opettajan on oltava motivoitunut ja
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innostunut  ja  hänen  tulee  osallistua  tunnilla  esimerkiksi  kiertelemällä  luokassa.  Lapsia

motivoidaan ja kannustetaan tarrojen ja leimojen avulla ja heille annetaan paljon palautetta.

Kehujen pitää olla aitoja ja jokaisen oppilaan tulee saada ainakin yksi kehu päivässä. 
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6. KOKONAISKUVA TULOKSISTA

6.1 Tärkeimmät huomiot tutkimuksen tuloksista

Haastatteluissa  lastentarhanopettajat  ja  luokanopettajat  olivat  pitkälti  samoilla  linjoilla

kollegoidensa  kanssa  kielenopetuksesta.  Joissakin  kohdin  oli  pieniä  mielipide-eroja

huomattavissa.  Opettajilla  oli  esimerkiksi  mielipide-eroja  koskien  oppilaan

oppimistavoitteita  ensimmäisen  luokan  aikana  ja  toiset  opettajat  vaativat  oppilailtaan

enemmän kuin toiset. Alkuopettaja 2 mielestä lapsen tuli osata tunnistaa kirjaimet, osata

lukea tavuja, osata lukea ja kirjoittaa sanatasolla, osaa tuottaa helppoja lauseita, osaa laittaa

sanavälin,  pisteen  ja  ison alkukirjaimen.  Alkuopettajalle  1  taas  riitti,  kun  oppilas  osaa

tunnistaa  kirjaimet  ja  äänteet.  Kaikki  alkuopettajat  käyttivät  opetuksessa  aapista  ja

kirjainharjoitusvihkoa.  Jokainen  toteutti  oman  opetuksensa  hieman  eri  tavalla  ja

opettajanopasta  käytettiin  opetuksen  tukena.  Alkuopettaja  numero  3  käytti  esineitä

avukseen opettaessaan uutta  kirjainta.  Hän käytti  myös  opetuksessaan enemmän satuja,

loruja  ja  lauluja.  Uskon sen  johtuvan  siitä,  että  hänellä  on  myös  lastentarhanopettajan

koulutus ja hän haluaa opetuksen olevan vaihtelevaa ja hauskaa. 

Myös lastentarhanopettajien välillä oli hieman mielipide-eroja siitä, mitä ja miten lasten

tulee oppia esikoulussa.  Lastentarhanopettaja  2 ja lastentarhanopettaja  3 olivat  samoilla

linjoilla siitä, mitä ja miten lasten tulisi esikoulussa oppia asioita. Heidän mielestään lasten

tuli  esikoulussa  oppia  tunnistamaan  suuraakkoset  ja  kiinnostua  kielestä.

Lastentarhanopettaja  1  ei  käyttänyt  oppikirjaa  ja  hänen  työskentelytavat  erosivat  myös

muista ryhmistä, sillä hän painotti eri projektien toimivuutta ja että lasten tulee saada olla

mukana  päättämässä,  mikä  heitä  kiinnostaa  oppia.  Oppiminen  tapahtui  projekteissa

yhdessä tutkimalla ja ottamalla asioista selvää.  Lastentarhanopettajat  2 ja 3 käyttivät  ja
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harjoittelivat lasten kanssa sekä suuraakkosia että tekstauskirjaimia, sillä heidän mielestään

on  tärkeää,  että  lapsi  tutustuu  molempiin  kirjaintyyppeihin,  jotta  heillä  olisi  koulussa

helpompaa..  Lastentarhanopettaja  1  ei  halunnut  käyttää  tekstauskirjaimia.  Hänen

mielestään kahden eri kirjaintyypin käyttö sekoittaisi lapsia.

Luokanopettajat  ja lastentarhanopettajat  olivat  kaikki motivoituneita opettamaan lapsille

kielellisiä  toimintoja  ja  he  halusivat,  että  lapset  oppivat.  Esikoulussa  lapset  saavat

enemmän aikaa oppia asioita ja lasten oppiminen saa tapahtua omalla painollaan. Koulussa

opetustahti on tiiviimpi, joten lasten pitää myös sisäistää ja oppia asiat nopeammin. Hyvät

pohjataidot  esikoulusta  edesauttavat  oppimista  alkuopetuksessa.  Jokaisessa  esikoulussa

tutustuttiin  kirjaimiin  ja  heräteltiin  lasten  mielenkiintoa  kieleen  erilaisten  lorujen,

tarinoiden ja leikkien avulla.  Koulussa opetus pohjautui pitkälti  oppikirjaan ja erilaisiin

kuviin. 

Materiaalien  käytössä  oli  hieman  eroja  eri  ryhmien  välillä,  mutta  suurimaski  osaksi

käytettiin samantyyppisiä opetusmateriaaleja. Huomasin eroja myös lastentarhanopettajien

ja  opettajien  opetustavoissa  ja  se  oli  mielestäni  hyvä  asia.  Jokainen  seuraa

opetussuunnitelmaa ja  toteuttaa  sellaista  opetusta,  joka tuntuu itsestä  hyvälle.  Kaikkien

mielestä  lasten  välillä  on  huomattavissa  tasoeroja  ja  ne  otetaan  huomioon opetuksessa

antamalla taitavimmille oppilaille lisää haastetta ja taas vastaavasti tukemalla heikompia

oppijoita. Kielellistä toimintaa harjoitettiin suunnilleen saman verran jokaisessa ryhmässä

ja jokaisessa ryhmässä oli käytössä erilaisia ja monipuolisia työskentelytapoja. Ryhmäjaot

jaettiin yleensä lasten tasojen tai persoonallisuuksien mukaan. Kaikki tutkittavat henkilöt

pitivät tärkeänä, että lasta kannustetaan ja motivoidaan. He kehuivat ja motivoivat lapsia

sanallisesti  ja  antoivat  hyvistä  suorituksista  leimoja  ja  tarroja.  Lapsia  kannustetaan

oppimaan, mutta heiltä ei vaadita liikaa, jotta heidän motivaationsa oppimiseen säilyisi.

Esikouluissa herätellään lapsen kiinnostusta kieleen sekä harjoitellaan kirjaimia ja äänteitä

opetustuokioissa  sekä  eri  monisteiden  avulla.  Myös  hyvät  sosiaaliset  taidot  ja  puheen

tuottaminen  pidettiin  tärkeänä  ja  siksi  opetustuokioissa  harjoiteltiin  ryhmässä  olemista,

asioiden  kertomista  sekä  toisten  kuuntelemista.  Lastentarhanopettajat  lukivat  tarinoita

lapsille  ja  keskustelivat  niistä  yhdessä  lasten  kanssa.  Lastentarhanopettajat  pyrkivät

aktivoimaan  lapsia  miettimään  ja  osallistumaan  keskusteluun  esittämällä  heille  paljon

erilaisia  kysymyksiä.  Esikoulussa  pyritään  harjoittelemaan  sellaisia  taitoja,  joita  lapsi
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tarvitsee  myöhemmin  koulussa.  Esikoulussa  lapsi  pääsee  esimerkiksi  tekemään

hienomotoriikkaa  vaativia  tehtäviä  sekä  harjoittelemaan  kirjaimien  kirjoitusta  erilaisiin

monisteisiin. Lapsen kielellistä tietoisuutta pyritään vahvistamaan ja herättelemään, jotta

lasten koulunaloitus sujuisi helpommin. Esikoulussa lapset oppivat leikinomaisesti tärkeitä

asioita  ja  lapset  motivoituneita  ja  ovat  halukkaita  oppimaan.  Esikoulussa  pääpaino  on

leikillä ja oppiminen tapahtuu huomaamatta. 

Koulussa vahvistetaan jo opittuja taitoja, sekä opitaan uutta.  Koulussa lapsi oppii myös

pikku  hiljaa  lukemaan  ja  kirjoittamaan.  Koulussa  oppitunnit  kestävät  huomattavasti

pidempään  kuin  esikoulussa  pidettävät  opetustuokiot  ja  oppilas  joutuu  istumaan

paikoillaan ison osan oppitunnista. Hänen pitää myös jaksaa kuunnella opetusta ja seurata

erilaisia ohjeita. Lapset istuivat luokkahuoneessa yleensä pareittain ja he saivat monesti

apua myös omalta pulpettikaveriltaan. Opettajat aloittivat oppitunnit opettajajohtoisesti ja

lasten  tehtävänä  oli  keskittyä  kuuntelemaan.  Myöhemmin  opettajat  aktivoivat  lapset

mukaan esittämällä kysymyksiä ja keskustelemalla. Opettajat pyrkivät siihen, että kaikki

oppilaat  osallistuvat  opetukseen.  Lopuksi  oppilaat  saivat  itsenäisesti  tehdä  tehtäviä  ja

opettajat kiersivät auttamassa ja kannustamassa oppilaita. Lapsella on kouluun siirryttäessä

vastuuta  omasta koulunkäynnistään.  Hänen  täytyy  muistaa  merkitä  omat  läksynsä  sekä

kuljettaa  tarvittavia  monisteita  ja  oppikirjoja  repussaan.  Opettajat  kiertävät  aina

tarkistamassa  oppilaiden  läksyt  ja  oppilaat  saavat  tehdyistä  läksyistä  leiman.

Tekemättömistä läksyistä  oppilas  saa  opettajalta  suullisen  huomautuksen  ja  kehotuksen

tehdä läksyt  seuraavalle  kerralle.  Alkuopetuksessa oppilaan identiteetti  kehittyy  ja  siksi

onkin tärkeää, että hän saa opettajalta riittävästi huomiota ja kannustusta.

Observoinneissa  en  löytänyt  merkittäviä  eroja  opetustuokioissa  tai  oppitunneissa.

Jokaisella  tutkimushenkilöllä  oli  oma  tyylinsä  opettaa  ja  se  näkyi.  Esikoululaisten

materiaalin käytöissä oli hieman eroja keskenään, sillä lastentarhanopettaja 1 ei käyttänyt

oppikirjaa. Kaikissa esikouluissa laulettiin, luettiin satuja ja loruja ja pelattiin pelejä sekä

harjoiteltiin  kirjoittamista  monisteisiin.  Kaikki  lastentarhanopettajat  aktivoivat  lapsia

opetustuokioissa  esittämällä  paljon  kysymyksiä  ja  motivoimalla  ja  kehumalla.

Lastentarhanopettajat  huomioivat  kaikkia  lapsia  ja  keskustelivat  heidän  kanssaan.

Esikoululaisten  oppimisympäristöt  olivat  hyvin  samankaltaisia.  Heillä  oli  seinillä

kalenterit, kirjaimia, numeroita ja lasten piirustuksia ja hyllyissä oli paljon pelejä ja kirjoja.
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Myös  alkuopettajien  materiaalien  käytössä  oli  hieman  eroja.  Alkuopettaja  3  käytti

enemmän  materiaaleja  opetuksessaan,  kuin  alkuopettaja  1  ja  2.  Hän  havainnollisti

opetustaan  erilaisten  esineiden  avulla  ja  sai  lasten  mielenkiinnon  heräämään.  Kaikki

opettajat esittivät paljon kysymyksiä oppitunneilla ja he pyrkivät osallistuttamaan kaikkia

oppilaita. He myös motivoivat ja kannustivat oppilaita ja kiersivät luokassa tarkistamassa,

että  kaikki  oppilaat  saivat  tarvitsemansa  avun  ja  tuen.  Koulussa  luokkien

oppimisympäristöt  olivat  samankaltaisia.  Seinillä  oli  aakkoset,  numeroita,  oppilaiden

piirustuksia  ja  nimiä,  kalenteri  jne.  Opettajilla  oli  opetuksessa  käytössään  tietokoneet,

dokumenttikamerat ja liitutaulut.

Lasten kielenopetusta ja lukemaan opetusta on tutkittu myös aiemmin. Minun oli hankala

löytää  aikaisempia  tutkimuksia  ja  jouduin  pyytämään  apua  etsintään.  Lasten  kielellistä

tietoisuutta  on  tutkittu  esimerkiksi  Savonlinnan  normaalikoulun  esiopetuksessa.  Aluksi

lapsen  jo  olevat  tiedot  ja  taidot  kartoitetaan  syksyllä  kielellisen  tietoisuuden

harjoitusohjelmien avulla sekä tarkastetaan lasten puhe. Lasten kanssa tutustutaan yhdessä

lasta kiinnostavaan kirjoitettuun kieleen, esimerkiksi opetellaan tunnistamaan oma etu - ja

sukunimi.  Nimien  kanssa  työskennellään  paljon  ja  työskentely  voi  tapahtua  monin  eri

tavoin. Lasten tulee esimerkiksi etsiä oma nimensä pitkästä kirjainpötköstä ja leikata se irti

tai etsiä oma paikkansa nimilapun avulla. On myös tärkeää, että lapsi saa kuunnella satuja

ja tarinoita päivittäin, jolloin voidaan samalla näyttää lapselle oikea lukusuunta. Toisessa

vaiheessa tutustutaan loruihin ja riimeihin, sillä lapsen on opittava kuuntelemaan kielen

äännerakennetta  sekä  vertailemaan  äänteitä  ja  sanoja.  Riimejä  harjoitellaan  esimerkiksi

riimilaulujen  ja  vapaan  riimittelyn  tai  kuvakorttien  avulla.  Aluksi  riimejä  harjoitellaan

suullisesti,  jonka jälkeen riimejä tutkitaan myös  kirjoitetussa muodossa.  Lapset  oppivat

huomaamaan, että samalta kuulostavat sanat, myös kirjoitetaan melkein samalla tavalla.

Kolmannessa vaiheessa pyritään harjoittelemaan lapsen tietoisuutta puheessa esiintyvistä

tavuista ja sanoista. Lapsi oppii erottamaan puheesta yksittäisiä sanoja sekä ymmärtää, että

sanat muodostuvat tavuista. Ympäristöstä voidaan etsiä sanoja sekä laskea sanojen tavuja

tai  laskea  lauseesta  sanoja.  On  myös  tärkeää,  että  lapsi  oppii  ymmärtämään,  että

lukemisessa edetään sanasta toiseen sanaan ja lauseesta toiseen lauseeseen.  Neljännessä

vaiheessa  erotellaan  sanasta  yksittäisiä  äänteitä  sekä  tutustutaan  leikin  avulla  äänne-

kirjainyhdistelmiin. (Valkonen ja Vilska 2002, 24-26.)



81

Valkosen  ja  Vilskan  (2002,  27-28)  mukaan  esikoulussa  harjoitellaan  tunnistamaan

suuraakkoset  ja  lapselle  pitää  suoda paljon kirjoitusyrityksiä.  Äännetietoisuutta  voidaan

harjoitella  esimerkiksi  pelien,  kirjojen,  satujen  ja  leikkien  avulla.  Heidän  mukaansa

tavoitteisella toiminnalla esikoulussa on ollut positiivisia vaikutuksia lapsiin ensimmäisellä

ja  toisella  vuosiluokalla.  Ensimmäisen luokan alussa  oppilaiden  kielellisen  tietoisuuden

taitoja on kartoitettu ja jokaisen lasten taidoissa on havaittu edistymistä. 

Kiiveri (2006, 5, 89,  94-95) on tutkinut lukutaidon oppimista koulussa kvantitatiivinen,

vertaileva tutkimus, jossa vertaillaan äännemenetelmällä ja kirjainmenetelmällä opetettujen

lasten  lukutaitoa.  Kiiveri  pyrkii  tutkimuksessaan  selvittämään  lukutaidon  oppimista

ensimmäisen  kouluvuoden  aikana  sekä  löytämään  oppimisen  selittäjiä.  Tutkimuksen

mukaan lapset saavat selvää lyhyistä teksteistä jouluun mennessä ja kevääseen mennessä

noin 83% ovat oppineet lukemaan hyvin. Tutkimukseen osallistui 164 oppilasta kuudesta

eri luokasta. 84 oppilasta opetettiin lukemaan kirjainmenetelmällä ja 80 oppilasta opetettiin

lukemaan  äännemenetelmällä.  Lapsella  tulee  olla  riittävä  psyykkinen  ja  fyysinen

kehitystaso,  jota  hän  voi  oppia  lukemaan.  Lukemaan  oppimisessa  lähdettiin  liikkeelle

kielen  pienemmästä  yksiköstä  kohti  suurempaa.  Melkein  kaikki  oppilaat  oppivat

dekoodaamaan ensimmäisen vuosiluokan helmikuuhun mennessä. Lukutaidon oppimiseen

vaikuttaa  sekä  koulun että  kodin  tuki  ja  oppilaan  oma kiinnostus  oppia.)  Tutkimuksen

mukaan  ensimmäisellä  luokalla  saavutettiin  toimivampi  lukutaito  kirjainmenetelmän

avulla. Opetusmenetelmällä oli merkitystä vain ensimmäisen kouluvuoden keskivaiheilla

ja keväällä ei enää havaittu yhteyksiä menetelmän ja lukutaidon välillä. (Kiiveri 2006, 132-

135) Kiiveri (2006,136) pohtii, että opettajien tulisi ottaa huomioon eri oppimisvaiheissa

olevat lapset. Tutkimuksen mukaan lapset, jotka eivät osanneet lukea koulun alussa, eivät

yltäneet yhtä hyviin tuloksiin lasten kanssa, jotka osasivat jo lukea koulun alkaessa. Hän

painottaa myös, että lapsen motivaatiolla on suuri merkitys oppimisessa.

Mielestäni  sain  omassa  tutkielmassani  samankaltaisia  tuloksia.  Motivaatiolla  on  suuri

merkitys  lapsen  oppimisessa  ja  siksi  onkin  tärkeää,  että  opettaja  ja  vanhemmat

kannustavat,  kehuvat  ja  motivoivat  lasta.  Mikäli  lapsi  kokee  onnistumisen  tunteita,

vahvistuu  hänen  minäkuvansa  ja  oppiminen  on  mielekästä  ja  palkitsevaa.  Valkosen  ja

Vilskan (2002) tekemä tutkimus sisälsi samoja opetustyylejä ja harjoituksia, mitä minä olin

observoinut.  Riimejä,  satuja,  tarinoita  ja  keskusteluita käytettiin  oppimisen välineinä ja

lapset  saivat  osallistua  toimintaan  aktiivisesti.  Lasten  kielellinen  tietoisuus  herätellään
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esikoulussa  ja  lapset  oppivat  tunnistamaan  suuraakkoset  ja  yhdistämään  äänteen

kirjaimeen. He oppivat myös tarkastelemaan kirjoitettua kieltä ja havaitsevat esimerkiksi,

että pienillä muutoksilla voidaan kirjoittaa erilaisia sanoja. Koska koulussa jatketaan siitä,

mihin esikoulussa on jääty, on tärkeää, että lapsi on sisäistänyt oppimansa ja että hän on

kiinnostunut ja motivoitunut oppimaan uutta.

6.2 Etiikka ja luotettavuus

Halusin toimia tutkielmassani eettisesti oikein, joten en ole missään vaiheessa paljastanut

tutkimushenkilöideni nimiä tai missä he työskentelevät. Tutkielmani alussa lähetin heille

sähköpostiviestin,  jossa  kerroin  tutkielmani  tarkoituksen  ja  millainen  rooli  heillä  tulisi

olemaan. Sovimme ajat, jolloin voisin tulla observoimaan heitä. Minulle oli tärkeää toimia

siten, että en olisi vaivaksi. Menin observoimaan ja haastattelemaan henkilöitä silloin, kun

se  heille  parhaiten  sopi.  Ennen  haastatteluja  lähetin  heille  haastattelukysymykset,  jotta

heillä  olisi  mahdollisuus  tutustua  kysymyksiin  ennalta.  Haastattelun  jälkeen  kirjoitin

haastattelun puhtaaksi ja lähetin sen takaisin haastateltavalle henkilölle ja pyysin lukemaan

sen  läpi.  Halusin  myös,  että  he  ilmoittavat  minulle,  mikäli  he  kokevat,  että  olen

ymmärtänyt  heidät väärin. Halusin myös,  että he ilmoittavat, mikäli he haluavat korjata

tekstiäni.  Analysointivaiheen  jälkeen  tuhosin  kaiken  keräämäni  materiaalin.  Yhteistyö

kaikkien tutkittavien kanssa sujui oikein hyvin ja haluankin kiittää heitä siitä. 

Tutkielmani alussa en oikein tiennyt, millaisen tutkimusluvan tarvitsen ja keneltä voisin

sellaista  anoa.  Sain  ohjaajaltani  apua  ja  minulle  selvisi,  että  tarvitsisin  koulutoimen

johdolta  sekä  varhaiskasvatuksen  johdolta  myöntävät  tutkimusluvat.  Lähetin  heille

sähköpostia, jossa kerroin itsestäni sekä selitin tutkielmani tarkoituksen. Lähetin liitteenä

myös  alustavat  haastattelukysymyslomakkeet  sekä  avoimen  tutkimuslupahakemuksen.

Kun olin saanut tutkimusluvat pystyin lähettämään esikouluihin ja kouluihin sähköpostia ja

tiedustelemaan, jos saisin tulla observoimaan ja haastattelemaan opettajia. 

Hyvän tutkimusetiikan mukaan tutkittavalla henkilöllä on oikeus säilyttää anonymiteettinsä

tutkimuksessa.  Jotkut  taas  haluavat  nimensä  mainittavan  tutkimuksen  yhteydessä,  sillä

tutkimus  saattaa  tuoda  heille  julkisuutta  ja  mainetta.  Tutkimushenkilöiden  nimeäminen



83

saattaa aiheuttaa tutkijalle paineita, sillä tutkittavat eivät välttämättä ole tyytyväisiä tutkijan

saamiin tuloksiin. Mikäli tutkittavat säilyttävät anonymiteettinsä, on siitä etua tutkimuksen

kannalta, sillä tutkija pystyy suhtautumaan tutkimukseen objektiivisemmin ja tutkijalla on

enemmän  vapauksia.  Tutkija  voi  helpommin  käsitellä  anonyymien  henkilöiden  arkoja

asioita,  eikä  hänen  tarvitse  pelätä,  että  tutkimuksesta  aiheutuisi  haittaa  tutkittaville.

Henkilöt,  jotka  pysyvät  anonyymeinä,  voivat  puhua  vapautuneesti  ja  rehellisesti,  mikä

helpottaa aineiston keräämistä.  Tutkija voi viitata tutkittaviin henkilöihin numeroilla tai

kirjaimilla.  Hän voi myös keksiä tutkittaville fiktiiviset  nimet,  mutta silloin tutkijan on

varmistuttava, ettei henkilöidä voida tunnistaa esimerkiksi heidän taustojensa perusteella.

Tutkijan tulee kaikin keinoin pyrkiä salaamaan tutkittavan identiteetti. Kun tutkittava antaa

luvan  tutkimuksen  teolle,  on  tutkijan  luvattava,  että  hän  käsittelee  tutkimusaineistoa

luottamuksellisesti.  Tutkijan  tulee  myös  selvittää  tutkittavalle,  kuinka  hän  aikoo  taata

luottamuksellisuuden  tutkimuksessaan.  Tutkittavalle  on  myös  kerrottava,  kuka  pääsee

käsiksi  aineistoihin  sekä  kuinka  tutkittavan  henkilöllisyys  salataan.  (Mäkinen  2006,

114,116.)

Mäkinen (2006, 148,149) korostaa, että henkilötietolain mukaan (7: 34–35§), tutkimuksen

jälkeen  tulee  aineisto  hävittää  tai  arkistoida.  Mäkinen  mainitsee  myös,  että

henkilötietolaissa  (7:  33  §)  on  säädetty  laki,  jonka  mukaan,  tutkimusaineistoa  ei  saa

paljastaa muille, sillä tutkijoita sitoo vaitiolovelvollisuus. Tutkijan tulee muistaa aina pysyä

tutkijan roolissaan.

Etnografisessa  tutkimuksessa  tutkijan  tulisi  tutkimuksen  edetessä  kirjata  ylös

tuntemuksiaan  ja  havaintojaan.  Syvällisen  tiedon  hankkiminen  vaatii  tutkijalta  taitoa

asettua  tilanteen  vaatimiin  rooleihin.  Tutkimuksen  luotettavuuteen  saattaa  esimerkiksi

vaikuttaa tutkijan tuntema sympatia tutkittavaa kohtaan. Tällaisilta luotettavuusuhilta on

lähes  mahdoton  välttyä,  mutta  niihin  voi  varautua.  Tutkija  voi  vaikuttaa  tutkittavien

henkilöiden  valintaan.  Hän voi  esimerkiksi  valita  henkilöt,  joilla  on eniten  sanottavaa.

Tutkimusolosuhteet,  esimerkiksi  haastattelun  onnistuminen  tai  epäonnistuminen,

vaikuttavat tutkimustuloksiin. Myös käsitteiden epäselvyys  saattaa antaa vääriä tuloksia,

jonka  vuoksi  tutkijan  ja  haastateltavan  olisi  syytä  käyttää  samoja  käsitteitä.

Seikkaperäisellä  raportoinnilla  varmistetaan  tutkimuksen  aineistonkeruun  ja  analyysin

luotettavuus. (Syrjäläinen 1994, 100.)
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Tutkijan  tulee  tarkistaa  tutkimustulostensa  paikkaansa  pitävyys  sekä  yleistettävyys.

Tutkimustulokset voidaan tarkistaa käymällä läpi mahdolliset virhelähteet sekä muut syyt,

jotka voivat vaikuttaa tulosten paikkaansa pitävyyteen. Tutkija ei saa peitellä mahdollisia

virheitä sekä virheiden vaikutuksia tutkimustuloksiinsa. Toisaalta tutkija ei myöskään saa

pantata tutkimustuloksiaan virheiden ja kritiikin pelossa. Tutkimustukokset on julkaistava

niin, että muut pääsevät arvioimaan ja hyödyntämään niitä. Tutkijan on tuotava ilmi, millä

alueella tutkimustulokset ovat sovellettavissa. (Mäkinen 2006, 102.)

Mielestäni  minulla  oli  tarpeeksi  tutkimushenkilöitä,  joka  mahdollisti  tutkimuksen

luotettavuuden ja yleistettävyyden.  Uskon, että jos joku muu tekisi saman tutkimuksen,

saisi  hän  samat  tulokset  kuin  minä  sain.  Opettajat  ja  lastentarhanopettajat  toteuttavat

opetuksen  opetussuunnitelman  mukaan,  mikä  tekee  tutkimuksesta  myös  luotettavan  ja

yleistettävän.  Pieniä vaihteluja ilmenee  opetuksessa,  sillä  jokaisella  on oma opetustyyli

joka saa näkyä. Koin observointitilanteissa, että pääsin havainnoimaan opetustilanteita ja

opetustuokioita  monipuolisesti  ja  ehdin  tekemään  tarkat  muistiinpanot  opettajien  ja

lastentarhanopettajien  toiminnasta.  Koin  myös  haastattelutilanteet  luontevina  ja  uskon

saaneeni  rehelliset  ja  kattavat  vastaukset.  Pystyin  haastattelutilanteessa  pyytämään

tarkempaa  vastausta  tai  varmistamaan,  olinko  ymmärtänyt  oikein.  Lähetin  puhtaaksi

kirjoitetut haastattelut takaisin tutkimushenkilöille ja he saivat kommentoida niitä tarpeen

mukaan.  Kaksi  tutkimushenkilöä pyysi  minua tarkentamaan muutaman lauseen.  Uskon,

että olen saanut kirjattua haastattelut todenmukaisiksi ja että olen ymmärtänyt tutkittavieni

mietteet kielenopetuksesta.

Mielestäni  tutkielmani  on  luotettava  ja  yleistettävä,  sillä  tutkimushenkilöitä  on  sopiva

määrä  ja  olen  observoinut  lastentarhanopettajia  ja  opettajia  useamman  tunnin  ajan.

Tutkimushenkilöideni  pitää  seurata  opetuksessaan  opetussuunnitelmaa,  joten  heidän

opetustavat  eivät  voi  poiketa  toisistaan  sellaisella  tavalla,  että  se  vaikuttaisi  tuloksiini

huomattavasti.  Tutkielma  olisi  toki  vielä  luotettavampi  ja  yleistettävämpi,  mikäli

tutkimushenkilöitä olisi  useampia ja observointitunteja olisi enemmän. Haastattelut olisi

voitu  myös  nauhoittaa  ja  observoinnit  videokuvata,  mutta  en  kokenut  sitä  omalla

kohdallani  tarpeelliseksi.  Olisi  myös  ollut  mielenkiintoista  jos  tutkimukseen  olisi

osallistunut  miespuolisia  tutkimushenkilöitä.  Koin  tutkimushenkilöiden  hankkimisen

erittäin haastavaksi ja siksi tyydyinkin tutkimaan kolmea lastentarhanopettajaa ja kolmea

alkuopettajaa.  Tutkielmaani  voisi  jatkaa  esimerkiksi  tutkimalla  useampaa  henkilöä  ja
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vertailemalla, onko miesten ja naisten opetustyyleissä eroja. Olisi mielenkiintoista lähteä

tutkimaan  ja  vertaamaan  myös,  kuinka  kielenopetus  tapahtuu  yhdysluokissa  tai  kuinka

valmistavassa opetuksessa opetetaan kieltä. Kielen tutkiminen on aina ajankohtainen aihe

ja sitä voidaan tutkia missä vain ja milloin vain.
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7. POHDINTA

Tutkielmani  lähtökohtana  oli  selvittää,  kuinka  esi-  ja  alkuopetuksessa  opetetaan  kieltä.

Halusin selvittää miten opetus tapahtuu, millaista materiaalia käytetään ja kuinka lapsia

motivoidaan,  kehutaan  ja  kannustetaan.  Halusin  myös  tarkkailla,  millainen

oppimisympäristö lapsilla on. Sain tutustua sekä esikoulun että koulun toimintaan ja nähdä,

kuinka  lastentarhanopettajat  ja  opettajat  työskentelevät.  Observointieni  aikana  minulle

kehittyi  realistinen  kuva  siitä,  miten  lastentarhanopettajat  ja  luokanopettajat  opettavat

kieltä. Sain myös vahvistettua saamiani käsityksiä haastattelun avulla.

Halusin  tutkia  juuri  kielenopetusta  esi-  ja  alkuopetuksessa,  koska  halusin  saada  siitä

enemmän  tietoa.  Mielestäni  emme  saaneet  opiskeluvaiheessa  tarpeeksi  tietoa  aiheesta,

joten päätin tutkia itse asiaa lähemmin. Olen oppinut pro graduani tehdessä paljon ja olen

myös saanut tärkeitä vinkkejä tulevaisuuteen. Mielestäni oli ihana nähdä, kuinka kokeneet

työntekijät  ottivat  minut  avosylein  vastaan  ja  halusivat  auttaa minua.  Tutkimushenkilöt

olivat hyvin joustavia ja sain soviteltua observoinnit ja haastattelut aikatauluuni hyvin.

Mielestäni  pro graduani  oli  erittäin  mielenkiintoista  tehdä ja  olen oppinut paljon uutta.

Observoinnit  esi-  ja  alkuopetuksessa  oli  mielenkiintoinen  ja  opettava  kokemus,  jota

suosittelen  kaikille  tuleville  luokanopettajille.  Olen  erittäin  kiitollinen,  että  olen  saanut

seurata  eri  lastentarhanopettajia  ja  luokanopettajia  ja  saanut  nähdä,  kuinka  he  työssään

toimivat ja millaisia materiaaleja he käyttävät. Oli myös mielenkiintoista kuulla, millaisia

mietteitä heillä on kielenopetuksesta. Ilokseni sain huomata, että jokaisella opettajalla on

oma opetustyylinsä ja että he ovat valinneet opetustyylin, joka sopii heille. 

Pro gradun haastavin vaihe oli ehdottomasti tutkimushenkilöiden hankkiminen. Mielestäni

oli  hankalaa  hankkia  lastentarhanopettajia  tutkimushenkilöiksi,  sillä  useat  päiväkodin
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johtajat  eivät  vastanneet  minun  sähköposteihin  tai  lastentarhanopettajat  eivät  olleet

kiinnostuneita  osallistumaan.  Löysin  aiheestani  paljon  erilaista  kirjallisuutta  ja  teorian

kirjoittaminen sujui  näin ollen vaivatta.  Haastatteluiden  ja  observointien  tekeminen vei

aikaa, mutta koin sen todella hyödylliseksi. Observoidessani tein vapaasti muistiinpanoja ja

sain  mielestäni  kirjoitettua  kaiken  tarpeellisen.  Mielestäni  oli  jännittävää  haastatella

tutkittavia henkilöitä, sillä minulla oli haastattelijana vetovastuu. Huomasin, että jokainen

haastateltava  ymmärsi  kysymykset  omalla  tavallaan  ja  minun  oli  välillä  vaikea  olla

johdattelematta  haastateltavien  vastauksia.  Testasin  haastattelulomakkeeni  ennen

varsinaisia haastatteluja ja tarkensin muutamaa kysymystä.

Oman  tulevan  työni  puolesta  oli  mielenkiintoista  päästä  katsomaan,  kuinka  erilaiset

alkuopettajat opettivat kieltä ensimmäisellä luokalla ja minkälaista materiaalia he suosivat

opetuksessa.  Koin  myös  hyödylliseksi  esikoulussa  observoinnin,  sillä  mielestäni

luokanopettajan  on  hyvä  tietää,  mitä  ja  miten  lapset  oppivat  esikoulussa.  Kaikki

tutkimushenkilöni olivat erittäin avuliaita ja ystävällisiä, joten heidän kanssaan oli mukava

tehdä yhteistyötä. Sain heiltä myös erilaisia vinkkejä tulevaan työelämään ja kannustusta

pro graduni kirjoittamiseen. 

Olin yllättynyt siitä, kuinka taitavia lapset olivat esikouluissa. Lastentarhanopettajat olivat

innostuneita työstään ja he innostivat myös lapset mukaan oppimaan. Lapsilla oli toimiva

ja virikkeellinen oppimisympäristö ja oppiminen oli hauskaa. Lapsille opetettiin erilaisia

kielellisiä taitoja esimerkiksi leikin, satujen, lorujen ja yhteisen toiminnan kautta. Lapset

olivat  innostuneita  oppimaan ja he halusivat  myös  näyttää  oppimansa taidot  Mielestäni

lapset  oppivat  myös  tehokkaasti  kuuntelemalla  toisiaan  ja  ottamalla  toisistaan  mallia.

Lapset  olivat  motivoituneita  ja  he  halusivat  myös  vapaa-ajallaan  harjoitella  kieltä

esimerkiksi  tekemällä  monisteita  tai  pelaamalla  pelejä.  Monipuoliset  opetustuokiot

vahvistavat  lasten  sosiaalisia  taitoja  sekä  sellaisia  taitoja,  joita  lapsi  tulee  koulussa

tarvitsemaan.

Koulussa opettajat olivat kannustavia ja painottivat, että koulussa saa tehdä virheitä. He

opettivat oppilaille kieltä esimerkiksi satujen ja kuvien avulla. Oppilaat saivat työskennellä

paljon  pareittain  ja  he  saivat  toisiltaan  tukea  ja  apua.  Opettajat  kiersivät  aktiivisesti

luokissa  ja  auttoivat  ja  kehuivat  oppilaita.  Opettajat  pyrkivät  pitämään  vaihtelevia

oppitunteja, jotta oppilaiden oppimismotivaatio säilyisi. Oli mielenkiintoista nähdä, kuinka
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opettajat  olivat  rakentaneet  oppituntinsa  ja  mitä  he  vaativat  oppilailtaan.  Opetuksessa

käytettiin paljon oppikirjoja ja omaa materiaalia. 

Tarkastelin  tutkielmassani  vain lastentarhanopettajien  ja  opettajien  toimintaa,  olisi  ollut

mielenkiintoista  ottaa  myös  lasten  tai  vanhempien  näkökulma  mukaan,  mutta  silloin

tutkielmastani olisi tullut liian laaja. Tutkielmaani olisi myös voinut laajentaa selvittämällä,

kuinka kielenopetus tapahtuu ruotsinkielen kielikylpyopetuksessa ja kuinka opetus eroaa

perusopetuksesta.  Ehdin  loppuharjoittelussa  saada  jonkinlaisen  kuvan  siitä,  miten

kielenopetus tapahtuu kielikylpyluokalla alkuopetuksessa ja nyt oman tutkielmani myötä

minulle  on  muodostunut  kuva  siitä  kuinka  se  toimii  suomenkielisessä  esi-  ja

alkuopetuksessa.  Olen tyytyväinen  saamiini  tuloksiin ja haastatteluvastauksiin ja uskon,

että  tutkielmastani  on  ollut  minulle  hyötyä.  Minua  kiinnostaa  työskennellä

alkuopetuksessa, ja koen nyt saaneeni sellaiset eväät työelämään, että uskon pärjääväni. 
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LIITE 1. Tutkimuslupa 1



LIITE 2. Tutkimuslupa 2



LIITE 3. Haastattelukysymykset lastentarhanopettajille

Taustatiedot

1. Sukupuoli: 

2. Koulutus: 

3. Kauanko ollut alalla:

4. Kauanko työskennellyt juuri kyseisessä työpaikassa:

Oppimistavoitteet

5. Millaiset tavoitteet asetatte lapsille? Mitä pitää oppia esikoulussa?

6. Millaiset kielelliset valmiudet toivotte lapsilla olevan, kun hän siirtyy koulun 

puolelle?

7. Teettekö yhteistyötä koulun kanssa?

Materiaali

8. Käytättekö oppikirjaa? 

9. Millaista opetusmateriaalia käytätte?

10. Millä perustein valitsette opetusmateriaalin?

11. Onko teillä eri tasoisia tehtäviä lapsille?

12. Millaisia tasoeroja olet huomannut ja kuinka ne otetaan huomioon?

Työskentely

13. Kuinka usein harjoittelette kielellistä toimintaa?

14. Käytättekö sekä suuraakkosia että tekstauskirjaimia?

15. Onko teillä tietty järjestys, minkä mukaan opettelette erilaisia kielellisiä taitoja?

16. Kuinka opetatte uuden asian?

17. Millaisia työskentelytapoja käytätte?

18. Millaisia ryhmäjakoja käytätte?

Lasten motivointi

19. Kuinka motivoitte lasta?

20. Millaisia keinoja käytätte, jos lapsi ei halua osallistua?

21. Millä tavoin kannustatte ja kehutte lasta?



LIITE 4. Haastattelukysymykset luokanopettajille

Taustatiedot

1. Sukupuoli?

2. Koulutus?

3. Kauanko ollut alalla?

4. Kauanko ollut kyseisessä työpaikassa?

Oppimistavoitteet

5. Millaiset  kielelliset  valmiudet  lapsilla  yleensä  on,  kun  he  tulevat  esikoulusta

kouluun? 

6. Millaiset oppimistavoitteet asetatte lapsille ? Mitä lapsen pitää oppia ensimmäisen

vuoden aikana?

7. Millaiset kielelliset valmiudet lapsella tulee olla, jotta hän voi siirtyä seuraavalle

luokalle?

8. Teettekö yhteistyötä esikoulun kanssa?

Materiaali

9. Käytättekö oppikirjaa? Miksi?

10. Millaista opetusmateriaalia käytätte?

11. Millä perustein valitsette oppimateriaalin?

12. Onko teillä eri tasoisia tehtäviä eri lapsille? Millaisia?

Työskentely

13. Millaisia  kielellisä  tasoeroja  olet  huomannut  ja  kuinka  otat  sen  huomioon

opetuksessa?

14. Kuinka usein harjoittelette kielellistä toimintaa?

15. Minkälasia harjoituksia?

16.  Käytättekö sekä suuraakkosia että pienaakkosa? Miksi?

17. Onko  teillä  tietty  järjestys,  minkä  mukaan  opettelette  esimerkiksi  lukemista  ja

kirjoittamista?

18. Kuinka opetatte uuden kirjaimen?

19. Kuinka usein harjoittelette lukemista?

20. Kuinka usein harjoittelette kirjoittamista?



21. Millaisia työskentelytapoja käytätte? Miksi?

22. Millaisia ryhmäjakoja käytätte? Miksi?

23. Kuinka opetatte lapsia lukemaan.

24. Kuinka opetatte lapsia kirjoittamaan?

Lasten motivointi

25. Kuinka motivoitte lasta?

26. Millaisia keinoja käytätte, jos lapsi on huonosti motivoitunut?

27. Millä tavoin kannustatte ja kehutte lasta?


