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1 JOHDANTO 

 

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tarkastella aiemman tutkimuskirjallisuuden 

pohjalta, millaista lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus on kielikylpypäiväkodissa. 

Lapsen aloittaessa kielikylpypäiväkodissa lähtökohtana on se, että opettaja käyttää vain 

kielikylpykieltä, jota lapsi ei alussa osaa lainkaan. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, 

mitä keinoja opettaja käyttää luodakseen kommunikaatiota lasten kanssa ja saadakseen 

lapset ymmärtämään toimintaa sekä uutta kieltä. Lisäksi pyrin selvittämään, miten 

opettajan pelkän kielikylpykielen käyttäminen vaikuttaa lapsen ja aikuisen 

vuorovaikutussuhteen muodostumiseen ja sen laatuun. Tutkimukseni pääkysymys on: 

”Millaista lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus on kielikylpypäiväkodissa?” Pyrin 

vastaamaan myös pääkysymyksen alle sijoittuviin alakysymyksiin: millä keinoilla opettaja 

luo vuorovaikutusta ja miten opettajan kielikylpykielen käyttö vaikuttaa vuorovaikutuksen 

laatuun ja lapsen kokemuksiin päiväkodista. 

 

Tutkielmani idea lähti liikkeelle kiinnostuksestani eri kieliä sekä lapsen kielen kehitystä 

kohtaan. Viime aikoina lapsen kaksikielisyys on alkanut kiinnostaa minua yhä enemmän, 

joten päätin syventyä aiheeseen lisää perehtyen erityisesti kielikylpypäiväkodin rooliin 

lapsen kaksikielisyyden kehittäjänä. Varhaiskasvatuksen opiskelijana päätin lähestyä 

aihetta varhaiskasvatuksen näkökulmasta tarkastelemalla lapsen ja aikuisen välistä 

vuorovaikutusta.  

 

Nykypäivänä kielitaito nähdään tärkeänä taitona yhteiskunnassamme. Vuoden 2011 

tilaston mukaan Suomessa ruotsinkielistä kielikylpyä tarjotaan 22 kunnassa ja siihen 

osallistuu noin 4500 lasta. Kielikylpyopetuksen ja erityisesti vieraskielisen opetuksen 

kysynnän arvellaan kasvavan lähivuosina (Miettinen, Kangasvieri & Saarinen, 2013). 

Myös Björklund ja Mård-Miettinen (2011) mainitsevat, että useassa kunnassa 

kielikylpypaikkojen kysyntä on suurempi kuin niiden tarjonta, joten on todennäköistä, että 

kielikylpylasten määrä kasvaa tulevaisuudessa. 

 

Kielikylpyä on tutkittu paljon niin Suomessa kuin ulkomaillakin ja kielikylpyyn liittyvää 

kirjallisuutta löytyy runsaasti. Usein tutkimukset keskittyvät kielitieteelliseen näkökulmaan 
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ja kielikylvyn oppimistuloksiin. Aluksi tutkimuksilla pyrittiin varmistamaan, ettei 

kaksikielinen opetus vaikuta haitallisesti lapsen ensikielen kehitykseen tai menestykseen 

muissa kouluaineissa.  Vielä 1900-luvun alkupuolella tutkimukset väittivät, että 

kaksikielisyys vaikuttaa negatiivisesti kognitiiviseen kehitykseen ja älykkyyteen. Pearl ja 

Lambert (1962) kumosivat negatiiviset tutkimustulokset julkaistessaan käänteentekevän 

tutkimuksen, jossa aiemmista tutkimuksista poiketen kontrolloitiin muuttujia, kuten 

sosiaaliluokkaa, yleistä älykkyyttä ja molempien kielten taitoa. Tulokset osoittivat, että 

kaksikieliset pärjäsivät verbaalia ja nonverbaalia älykkyyttä mittaavissa testeissä paremmin 

kuin vertailuryhmät. Kaksikielisyyden negatiivisia vaikutuksia selitti tutkimuksiin 

osallistuneiden alhainen sosiaalinen status ja kielelliseen vähemmistöön kuuluminen. 

Positiivisia vaikutuksia osoittavissa tutkimuksissa kaksikielisten henkilöiden molemmat 

kielet olivat arvostettuja yhteiskunnassa (Savijärvi, 2011; Arnberg, 1989). 

 

Kielikylpypäiväkodissa työskentelevän lastentarhanopettajan ja lapsen välistä 

vuorovaikutussuhdetta käsitteleviä tutkimuksia ei löytynyt paljoa. Siitä, miten opettaja luo 

vuorovaikutusta lasten kanssa, löytyi useampi tutkimus, mutta vuorovaikutussuhteen laatua 

koskevia tutkimuksia löysin vain muutaman. Tämä oli mielestäni erikoista, sillä 

kielikylpyä on kuitenkin tutkittu jo monta vuosikymmentä. Tämä vahvisti omaa 

kiinnostustani tutkia nimenomaan vuorovaikutusta, sillä päiväkodissa se on olennainen 

asia, joka vie lapsen kehitystä ja oppimista eteenpäin ja vaikuttaa siihen, millaisena lapsi 

kokee päiväkodissa käymisen ja näin ollen myös lapsen elämänlaatuun ja hyvinvointiin. 

Mielestäni tätä aihetta olisi tärkeää tutkia enemmän, jotta saataisiin lisää tietoa 

kielikylpyyn osallistuneiden henkilöiden kokemuksista ja kielikylvyn mahdollisista 

kehittämistarpeista. 

 

Tässä tutkielmassa tarkastelen ensin kielikylvyn kannalta keskeisiä käsitteitä 

määrittelemällä kaksikielisyyttä ja käsittelemällä lapsen kehitystä kaksikielisessä 

ympäristössä, minkä jälkeen kerron tarkemmin kielikylpymenetelmästä ja sen 

toteuttamisesta päiväkodissa. Tämän jälkeen tarkastelen vuorovaikutuksen merkitystä 

korostavaa sosiokulttuurista teoriaa toisen kielen oppimisen näkökulmasta peilaten sitä 

kielikylpyyn, minkä jälkeen keskityn vastaamaan tutkimuskysymyksiini ja tarkemmin 

kuvaamaan, millaista lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus on kielikylpypäiväkodissa. 
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2 KAKSIKIELISYYS 

2.1 Kaksikielisyyden määrittelyä 

 

Kaksikielisyyttä on määritelty monella tavalla. Halme ja Vataja (2011) kirjoittavat, että 

sosiologisen näkökulman mukaan henkilö nähdään kaksikielisenä, kun hän on oppinut 

kielet syntyperäisiltä puhujilta kotonaan tai on käyttänyt kahta kieltä rinnakkain alusta 

saakka. Kielitieteen mukaan henkilö on kaksikielinen, jos hän hallitsee kaksi kieltä 

täydellisesti tai syntyperäisen puhujan tavoin, tai jos hän osaa kahta kieltä yhtä hyvin tai 

hallitsee toisen kielen kieliopillisia rakenteita jonkin verran. Kielisosiologia puolestaan 

luokittelee kaksikieliseksi henkilön, joka käyttää kahta kieltä omien toiveiden ja 

yhteiskunnan vaatimusten mukaisesti. Sosiaalipsykologia ja yksilöpsykologia näkevät 

kaksikielisenä henkilön, joka samastuu kaksikieliseksi tai kahteen kieleen tai kahteen 

kulttuuriin ja jota muut pitävät kaksikielisenä. Saari (2006) kertoo Siguánin ja Mackeyn 

toteavan, että riittävänä määritelmänä kaksikieliselle voidaan pitää, että toisen kielen taito 

on lähellä äidinkielen osaamista, ja hän kykenee käyttämään molempia kieliä vaihdellen eri 

tilanteissa.  

 

Bakerin (2001) mukaan ihmisten jakaminen yksi- tai kaksikielisiksi on liian 

yksinkertaistettua, sillä yksilön taidot kahdessa kielessä ovat 

moniulotteisia.  Kaksikielisyyttä voidaan tarkastella kielitaidon neljän perustaidon mukaan, 

jotka voidaan jakaa tuottamisen taitoihin ja vastaanottamisen taitoihin. Kielen tuottamisen 

taitoja ovat puhuminen ja kirjoittaminen ja vastaanottamisen taitoja lukeminen ja 

ymmärtäminen. Jokin taidon osa-alue voi olla enemmän ja jokin vähemmän kehittynyt 

kuin toinen, ja näihin perustaitoihin sisältyy pienempiä osa-alueita, kuten kieliopin hallinta 

tai sanaston laajuus.  

 

Baker (2001) mainitsee, että laajimmillaan kaksikielisyyden käsite tarkoittaa myös niitä 

henkilöitä, jotka osaavat vain muutaman sanan toista kieltä. Suppeimmillaan se taas 

tarkoittaa kahden tai useamman kielen hallitsemista syntyperäisen puhujan tavoin. Hän 

käyttää käsitettä tasapainoinen kaksikielisyys (balanced bilingualism) kuvaamaan henkilöä, 

joka osaa kahta kieltä yhtä sujuvasti eri tilanteissa. Esimerkkinä tästä on lapsi, joka pystyy 
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ymmärtämään kouluopetusta ja toimimaan luokassa aktiivisesti kummallakin kielellä. 

Baker (2001) erottaa toisistaan kahden kielen osaamisen perustaidot ja kahden kielen 

käyttämisen. Usein kaksikieliset ihmiset käyttävät kieliään eri tilanteissa ja eri ihmisten 

kanssa, ja saattavat osata kieltä paremmin tietyssä kontekstissa kuin jossain toisessa. 

 

Cummins (2000) esittää käsitteen additiivinen kaksikielisyys (additive bilingualism), joka 

tarkoittaa kaksikielisyyden muotoa, jossa oppija lisää toisen kielen älylliseksi työkalukseen 

samalla kehittäen akateemisia taitojaan ensimmäisellä kielellään. Laurén (1992) puolestaan 

kertoo, että additiivinen eli lisäävä kaksikielisyys kuvaa tilannetta, jossa toisen kielen 

oppimisen tarkoituksena on antaa yksilölle rikastuttavat kognitiiviset ja sosiaaliset 

valmiudet. 

 

Kun puhutaan kaksikielisyydestä, käytetään usein monia käsitteitä. Kaksikielisyyden laji 

riippuu myös tarkastelun näkökulmasta. Toisistaan voidaan erottaa varhainen 

kaksikielisyys, joka kehittyy ennen yhdentoista vuoden ikää ja myöhäinen kaksikielisyys, 

joka kehittyy myöhemmässä elämänvaiheessa. Yhdestoista ikävuosi on merkittävä raja 

kielen oppimisen kannalta, sillä yleisesti oletetaan, että yksilön kyky omaksua oikeanlainen 

ääntämys ja intonaatio vähenevät kyseisen ikävuoden jälkeen (Laurén, 1992). 

 

Cummins (2000) toteaa, että jos lapsen molempia kieliä kehitetään ja tuetaan 

samanaikaisesti, kaksikielisyys vaikuttaa positiivisesti älylliseen, kielelliseen ja 

kognitiiviseen kehitykseen sekä akateemisten taitojen kehitykseen. Molempien kielten 

kehittäminen on tärkeää, sillä jos toinen kielistä jätetään huomiotta, sillä on 

todennäköisesti negatiivisia vaikutuksia kehitykseen. Hän mainitsee, että 1960-luvun 

jälkeen on tehty lähes 150 kaksikielisyyteen liittyvää tutkimusta, joissa on raportoitu 

kaksikielisillä henkilöillä olevan paremmat edellytykset suoriutua erilaisissa 

metakielellisissä ja kognitiivisissa tehtävissä. Arnberg (1989) puolestaan toteaa, että 

tutkimuksilla ei ole vakuuttavasti pystytty osoittamaan sitä, vaikuttaako kaksikielisyys 

positiivisesti vai negatiivisesti kielelliseen, kognitiiviseen ja älylliseen kehitykseen. Hänen 

mukaansa kaikki tutkimustulokset voidaan kumota toisten tutkimusten tuloksilla tai asettaa 

kyseenalaisiksi metodologisin perustein. Usein tutkimukset arvioivat keskiarvoja eikä 

lapsia yksilöinä, ja on mahdollista, että jotakin tiettyä tyyppiä edustavalle lapselle 

kaksikielisyydestä on enemmän etua, kun taas jotakin toista tyyppiä edustavalle lapselle 

siitä voi olla jopa haittaa. 
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Korpilahti (2007) kertoo, että kielikylpypäiväkodin toiminnan tavoitteena on ohjata lapsia 

toiminnalliseen kaksikielisyyteen. Toiminnallinen kaksikielisyys on taitoa toimia kahdella 

kielellä ja käyttää kieliä eri tarkoituksiin arkipäivän tilanteissa, koulutuksen välineenä sekä 

työelämässä. Hassinen (2005) jatkaa sanomalla, että toiminnallinen kaksikielisyys 

tarkoittaa sitä, että lapsi pystyy aktiivisesti puhumaan, ymmärtämään ja ajattelemaan 

kahdella kielellä ja vaihtamaan niitä automaattisesti, vaikka ei osaisikaan toista kieltä 

samalla tasolla kuin äidinkieltä. Laurénin (1992) mukaan toinen kieli -nimitystä käytetään 

yleensä silloin, kun toinen kieli toimii kuten äidinkieli. Vieras kieli -nimitystä käytetään 

silloin, kun uutta kieltä ei käytetä täysin äidinkielen tavoin, vaan se on tarkoitettu 

pääasiassa kommunikoinnin välineeksi vieraskielisen puhujan kanssa. 

 

 

2.2 Lapsen kehitys kaksikielisessä ympäristössä 

 

Hassisen (2005) mukaan kaksikieliseksi voi tulla monen reitin kautta. Lapsi voi oppia 

kahta kieltä kotonaan alusta asti tai oppia toisen kielen esimerkiksi päiväkodissa tai 

koulussa, tai lapsuuden jälkeen opetella uutta kieltä esimerkiksi kielikursseilla. Lapsi voi 

oppia kahta kieltä samanaikaisesti eli simultaanisti tai peräkkäin eli suksessiivisesti. Baker 

(2001) mainitsee, että samanaikaisesta kahden kielen oppimisesta esimerkkinä voi olla 

lapsi, jolle toinen vanhempi puhuu yhtä kieltä ja toinen vanhempi toista, jolloin lapsi oppii 

molempia kieliä samaan aikaan. Peräkkäisestä oppimisesta esimerkkinä voi olla lapsi, joka 

on kotona oppinut ensikielen ja käy kielikylpypäiväkodissa omaksuen toisen kielen siellä. 

Arnbergin (1989) mukaan peräkkäisen kielenoppimisen etuna on, että lapsella on 

enemmän kokemuksia ympäristöstä ja kielenkäytöstä ja kyky varastoida tietoa pitempään 

ja tehokkaammin. Huonona puolena voi olla se, että lapsi torjuu uuden kielen, koska 

hänellä on jo kommunikointiin tarvittava kieli. 

 

Lapsen kasvattaminen kaksikieliseksi onnistuu kotona parhaiten yksi vanhempi – yksi kieli 

-periaatteella, mikä tarkoittaa sitä, että tietty henkilö puhuu lapselle johdonmukaisesti 

omaa kieltään, jolloin lapsi pystyy yhdistämään kielen yhteen henkilöön (Hassinen, 2005). 

Lapsen kaksikieliseksi kasvattaminen vaatii vanhemmilta järjestelmällisyyttä ja 
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päättäväisyyttä. Jos vanhemmat pitävät yllä tätä mallia siihen asti kun lapsi on noin kolmen 

ja puolen vuoden ikäinen, lapsi oppii molempien kielien natiivien tasoisen hallinnan. Jos 

lapsi kuulee sekakielisiä ilmauksia, hän käyttää niitä myös itse. Jo alle kolmevuotias lapsi 

osaa perheen kielikoodit ja tietää mitä kieltä puhutaan kenenkin kanssa. Tämä 

koodinvaihto on tarkoituksellista ja se liittyy vahvasti lapsen sosiaalistumiseen ja 

kieliyhteisöön liittymiseen.  Lapsi oppii reagoimaan tilanteen vaatimuksiin ja 

huomioimaan, puhuuko keskustelukumppani montaa vai yhtä kieltä. On tyypillistä, että 

aluksi lapsi lainaa sanoja toisesta kielestä, koska lapsen tavoitteena on ymmärretyksi 

tuleminen, ei oikeakielisyys. Sanojen ja kielen rakenteiden sekoittuminen kuitenkin häviää 

ajan myötä, jos vanhemmat antavat lapselle oikeat ilmaisut omassa puheessaan (Korpilahti, 

2007).  

 

Myös Baker (2001) mainitsee, että tutkimusten mukaan jo kaksivuotiaana lapsi pystyy 

erottamaan kaksi kieltä toisistaan ja vaihtamaan kieltä sen mukaan, kummalle 

vanhemmalle puhuu. Toki tämä kehitys on yksilöllistä ja sanojen sekoittamista tapahtuu. 

Tästä on päätelty, että lapsi kehittää kaksi erillistä kielijärjestelmää yhden integroidun 

kokonaisuuden sijaan. Siihen, missä vaiheessa lapsi erottaa kaksi kieltä toisistaan, 

vaikuttaa monta tekijää, kuten kielille altistuminen eri ympäristöissä, vanhempien asenteet 

kieliä ja niiden sekoittamista kohtaan, persoonallisuus, vuorovaikutus saman ikäisten 

kanssa sekä yhteisön normit, arvot ja uskomukset. Vesterbackan (1992) mukaan 

koodinvaihtoa ilmenee tilanteissa, joissa vaihto on tarkoituksenmukaista. Yksikielisen 

kanssa keskustellessaan kaksikielinen puhuja välttää koodinvaihtoa, mutta keskustellessaan 

kaksikielisen henkilön kanssa, joka jakaa saman koodin, hän vaihtaa koodia mielellään ja 

saattaa pitää sitä jopa parempana vivahteikkaan ilmaisun kannalta. 

 

Korpilahden (2007) mukaan toisen kielen oppiminen leikki-iän jälkeen on erilaista kuin 

synnynnäinen ja varhainen kaksikielisyys, sillä lapselle on jo muodostunut äidinkielen 

pohjalta kielijärjestelmä, johon hän suhteuttaa uutta kieltä. Lapsi joutuu miettimään 

äänteiden ja ääntämisen erilaisuutta ja vertaamaan sanojen merkityksiä ja lauserakenteiden 

eroja. Laurén (2000) kertoo, että lapselle oikeanlaisen ääntämisen jäljittely on helpompaa 

kuin aikuiselle. Kun harjoittelu aloitetaan tarpeeksi varhain, jäljittelyn helppous 

mahdollistaa sujuvan kielitaidon saavuttamisen. Korpilahti (2007) mainitsee, että 

tutkimusten mukaan kielikylpylapset, jotka hallitsivat äidinkielensä hyvin, etenivät 
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parhaiten myös uuden kielen omaksumisessa. Uuden kielen omaksumisessa lapselle 

kehittyy ensin pintakieli kuuntelemalla ja jäljittelemällä muita. Pintakielen vaiheessa lapsi 

osaa toimia arjen toistuvissa vuorovaikutustilanteissa, mutta kielen ymmärtäminen on vielä 

tilannesidonnaista. Bakerin (2001) mukaan pintakielen oppiminen vie noin kaksi vuotta, ja 

akateemisen kielitaidon oppiminen viidestä kahdeksaan vuotta. Varhaislapsuus ja kouluikä 

ovat suotuisia ajanjaksoja toisen kielen oppimiselle. 

 

Arnbergin (1989) mukaan muiden esimerkin mukaisella käyttäytymisellä ja jäljittelyllä on 

tärkeä osuus lapsen kielen oppimisessa. Vaikka lapset eivät suoranaisesti toistaisi 

ympäristössään kuulemaansa kieltä, he omaksuvat siitä tietoa ja aktivoivat sen 

myöhemmässä vaiheessa jäljittelynä. Kaksikielisen lapsen kielen oppimisprosessi 

muistuttaa paljon yksikielisen lapsen kielen oppimista, mutta se saattaa olla hieman 

hitaampaa. Usein kaksikielisessä ympäristössä toista kielistä käytetään enemmän, jolloin 

vähemmän käytetyn kielen oppiminen voi viedä kauemmin. Eniten kahden kielen 

oppiminen eroaa yhden kielen oppimisesta siinä, että lapsen täytyy erottaa kielet toisistaan 

ja sijoittaa sanat jompaankumpaan kielijärjestelmään. Arnberg (1989) mainitsee, että 

tutkimustulokset tukevat olettamusta siitä, että lapsen tajutessa, ettei hänen käyttämäänsä 

kieltä ymmärretä, hän alkaa ymmärtää olevansa kaksikielinen ja tulee tietoisemmaksi 

käyttämiensä kielten erosta. Hassinen (2005) kertoo, että lapsen tietoisuus itsestään luo 

edellytyksiä ja motivaatiota kielten eriytymiseen, rinnakkain kehittymiseen ja 

koodinvaihtoon. Ensin kielet eriytyvät keskustelukumppanin mukaan ja sen jälkeen 

kielellisen tietoisuuden perusteella. Tutkijat ovat olleet erimielisiä siitä, kehittyvätkö kaksi 

kieltä alusta saakka erillään toisistaan, vai muodostavatko ne alkuvaiheessa yhteisen 

systeemin.  

 

Halme ja Vataja (2011) kirjoittavat, että aluksi tutkimukset väittivät kaksikielisyydestä 

olevan haittaa lapsen kielelliselle, älylliselle ja kognitiiviselle kehitykselle, mutta 

myöhemmät tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että kaksikieliset lapset selviytyvät 

yksikielisiä ikätovereitaan paremmin kielellisissä ja ei-kielellisissä tehtävissä. 

Varhaislapsuudesta lähtien lapsi voi omaksua useita kieliä samanaikaisesti. Bakerin (2001) 

mukaan ensimmäisen neljän kielikylpyvuoden aikana lapset eivät kehity äidinkielessään 

niin hyvin kuin yksikieliset lapset. Tämä näkyy enemmän kirjoittamisessa ja kieliopissa 

kuin arkikielessä. Kuitenkin yleensä alakoulun loppuun mennessä kaksikieliset lapset ovat 

saavuttaneet äidinkielessä saman tason kuin yksikieliset. Varhainen täydellinen kielikylpy 
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ohjelmana parantaa koulusaavutuksia ja tuottaa taitavaa ja hyvin koulutettua työvoimaa. 

Bakerin (2001) mukaan kaksikielisyys on hyödyksi myös kolmannen kielen oppimisessa. 

Ajattelun joustavuus, kielellinen tietoisuus ja tehostuneet kielelliset prosessoinnin 

strategiat ovat kaksikielisyyden kognitiivisia hyötyjä.  
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3 KIELIKYLPYMENETELMÄ 

3.1 Kielikylvyn määrittelyä 

 

Termi kielikylpy pitää sisällään monta erilaista kielikylpyohjelmaa, jotka voidaan karkeasti 

erotella aloitusajankohdan ja käytetyn kielen määrän mukaan. Tehokkaimmaksi 

menetelmäksi on todettu varhainen täydellinen kielikylpy, jota Suomessakin enimmäkseen 

toteutetaan. Varhainen täydellinen kielikylpy tarkoittaa sitä, että kielikylpy alkaa 3-6-

vuotiaana varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa ja toiminnassa kielenä käytetään 

ainoastaan kielikylpykieltä, vaikka lapset eivät kieltä osaakaan aloittaessaan. Suomessa 

kielikylpykieli on pääasiassa ruotsi (Harju-Luukkainen, 2007). Kouluun mentäessä 

äidinkielen ja vieraiden kielten osuus opetuksessa kasvaa asteittain. Lukemaan ja 

kirjoittamaan opettaminen tapahtuu ensin ruotsin kielellä. Opetusohjelmana varhainen 

täydellinen kielikylpy kestää päiväkodista yläkouluun asti. Varhainen osittainen kielikylpy 

on ohjelma, joka alkaa myös päiväkoti-iässä, mutta kielikylpykieltä käytetään vähemmän 

kuin täydellisessä varhaisessa kielikylvyssä. Viivytetty kielikylpy tarkoittaa neljännellä tai 

viidennellä luokalla aloitettua kielikylpykielen integrointia opetukseen, ja myöhäisessä 

kielikylvyssä kieli integroidaan opetukseen alakoulun lopussa tai yläkoulun alussa (Laurén, 

2000). Käsittelen tässä tutkielmassa pääasiassa varhaista täydellistä kielikylpyä. 

 

Kielikylvyssä kielen oppiminen tapahtuu pääasiassa osallistumalla vuorovaikutukseen 

(Savijärvi, 2011). Kielikylvyn periaate on kielen omaksuminen luonnollisissa tilanteissa ja 

kielen toimiminen opettamisen välineenä, ei päämääränä. Kielikylpypäiväkodissa 

toimitaan yksi kieli yksi aikuinen -ajatuksen mukaan, eli tietty aikuinen puhuu vain tiettyä 

kieltä. Lastentarhanopettaja ymmärtää lapsen äidinkieltä ja osoittaa sen lapselle, mutta 

puhuu vain kielikylpykieltä. Lapset siis saavat käyttää omaa äidinkieltään ja heille 

annetaan aikaa kielikylpykielen tuottamiseen. Virheisiin ei kiinnitetä kielteistä huomiota, 

jotta lapselle syntyy turvallisuuden tunne ja hän uskaltaa ilmaista itseään ja käyttää uutta 

kieltä. Kielikylpylasten viestinnässä painotetaan sisältöä ja kuullun ymmärtämistä 

enemmän kuin kielen tuottamista ja oikeaoppisuutta (Harju-Luukkainen, 2007). 
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Kielikylpy on syntynyt Kanadassa St. Lambertissa 1965-luvulla, kun joukko vanhempia 

vaati järjestettäväksi päiväkotia, jossa lapset oppisivat sujuvan ranskan kielen käytön ja 

kulttuurinsa arvostamista. Montrealissa tehdyn kokeilun jälkeen kielikylpy levisi nopeasti 

muualle Kanadaan ja osaan Euroopan maista. Myös Kanadassa varhainen täydellinen 

kielikylpy (Early Total Immersion) on suosituin kielikylpyohjelma (Baker, 2001). 

Kielikylpyopetusta pidetään maailman tutkituimpana opetusohjelmana ja sitä tarjotaan 

useissa maissa eri muodoissa. Suomessa ensimmäiset ruotsin kielikylpyryhmät perustettiin 

vuonna 1987 Vaasaan, jonka yliopistoon kielikylpytutkimus on keskittynyt. 1990-luvulla 

Vaasan kielikylpymalli levisi muualle Suomeen kaksikielisiin kuntiin (Björklund & Mård-

Miettinen, 2011). Kielikylpy on Suomessa oma ilmiönsä, joka nojaa sosiokulttuuriseen 

teoriaan ja johon vaikuttavat samaan aikaan maailmanlaajuiset kielikylvyn periaatteet sekä 

suomalaisen kielikylpykulttuurin tekijät kielikylvyssä työskentelevien henkilöiden kautta 

(Harju-Luukkainen, 2007).  

 

Kielikylpyohjelma on kehitetty yksikielisille lapsille, jotka omaksuvat kielikylpykieltä 

lähinnä päiväkodissa tai koulussa, eivät kotonaan. Kielikylpy on peräkkäisen 

kaksikielisyyden opetusmalli, jossa toisen kielen käyttö aloitetaan vasta silloin, kun lapsen 

kielellinen identiteetti ja ensikieli on jo kehittynyt pitkälle ja toimii ajattelun kielenä. 

Kielikylvyn tavoitteena on ohjata lapsia toiminnalliseen kaksikielisyyteen. Suomessa 

toteutetaan pääasiassa varhaista täydellistä kielikylpyä, mutta käytännön 

toteutuksessa saattaa olla eroja. Yleensä vanhempien päätös ilmoittaa lapsi 

kielikylpypäiväkotiin on harkittu, eikä sitä valita kevyin perustein, koska se vaatii 

sitoutumista kielikylpyyn ja lapsen oman äidinkielen tukemiseen erityisesti kielikylvyn 

alkuvaiheessa (Bergroth & Björklund, 2013). Vanhemmat kertovat kielikylvyn valinnan 

syyksi usein sen, että he haluavat lapsen oppivan ruotsin kieltä varhain ja saavan 

kosketuksen moneen kieleen, ja he uskovat ruotsin kielen oppimisen auttavan muiden 

kielten oppimisessa (Björklund & Mård-Miettinen, 2011). 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005) mukaan kielikylpyä voidaan järjestää 

vähemmistökielellä tai toisella kotimaisella kielellä lapsille, joiden äidinkieli on 

paikkakunnan enemmistön kieli. Kielikylvyssä hyödynnetään kaksikielisen ympäristön 

mahdollisuudet tukea toisen kielen oppimista. Yksikielinen lapsi voi osallistua varhaiseen 

täydelliseen kielikylpyyn aikaisintaan noin kolmivuotiaana, jolloin äidinkielen taidot ovat 

kehittyneet niin, ettei uusi kieli aiheuta haittaa äidinkielen kehitykselle. Lapsen oman 
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äidinkielen kehittyminen tulee turvata yhteistyössä vanhempien kanssa. Suomessa on myös 

englanninkielisiä kielikylpypäiväkoteja, mutta tällaista päiväkotia nimitetään usein 

vieraskieliseksi päiväkodiksi. Vieraskieliseen varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen 

äidinkielen kehityksestä ovat vastuussa lapsen vanhemmat. Varhaiskasvatussuunnitelma 

korostaa kielen merkitystä ajattelutoimintojen kehittymisen kannalta. Lapsi oppii 

sosiaalisia ja kulttuurisia tapoja sekä kommunikaatiomalleja aikuis- ja vertaissuhteiden 

avulla. Päivittäin toistuvat arkirutiinit opettavat lapsille eri tilanteisiin liittyvää kieltä. 

Kasvattajan tulee tarjota lapselle malleja kielen ja käsitteiden oppimiseen ja mahdollistaa 

kielen kehitystä tukeva virikkeellinen ja toiminnallinen kasvuympäristö, jossa lapsi voi 

havainnoida puhuttua sekä kirjoitettua kieltä. 

 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) mainitaan, että esiopetuksen 

tavoitteena on tukea lapsen kieli- ja kulttuuri-identiteettiä ja erityisenä tavoitteena tukea 

kaksi- ja monikielisten lasten eri kielten taitoa. Kaksikielisessä esiopetuksessa 

hyödynnetään lasten varhaisen kielenoppimisen herkkyyskautta tarjoamalla tavallista 

esiopetusta monipuolisempaa kielikasvatusta. Tavoitteena on luoda motivoivia 

kieltenoppimistilanteita ja kehittää lasten kielitietoisuutta monikielisessä ympäristössä, 

luoden pohjaa elinikäiselle kielten opiskelulle. Lapselle tulee tarjota tilaisuuksia omaksua 

ja käyttää kieltä leikinomaisesti ja toiminnallisesti tukien hänen kieli-identiteettiään. 

Varhaisessa täydellisessä kielikylvyssä esiopetuksessa tarkoituksena on antaa lapsille 

valmiuksia toimia kaksikielisessä ympäristössä, oppia ja jatkaa opiskelua toisella kielellä. 

Kieli ei ole vain oppimisen ja opetuksen kohteena, vaan sitä käytetään arjen toiminnassa ja 

opetuksen välineenä. Lapsia kannustetaan tutustumaan äidinkielen kulttuurin lisäksi myös 

kielikylpykielen kulttuuriin. Kun lapsi siirtyy esiopetuksesta kielikylpykouluun, 

varmistetaan että koululla on riittävästi tietoa lapsen kielen kehityksen vaiheesta. 

 

Savijärvi (2011) mainitsee, että usein puhuttaessa mistä tahansa vieraskielisestä 

opetuksesta, saatetaan käyttää nimitystä kielikylpy. Kanadalainen kielikylpy on kuitenkin 

systemaattinen menetelmä, jota on tutkittu tarkkaan. Miettinen, Kangasvieri ja Saarinen 

(2013) kertovat, että vieraskielisellä opetuksella tarkoitetaan päiväkotia tai koulua, jossa 

opetus tapahtuu jollain muulla kuin kotimaisella kielellä, yleisimmin englanniksi. 

Vieraskielinen opetus eroaa kielikylvystä siten, että se ei ole järjestäytynyt ohjelma ja 

toteutustapoja on monia.  
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Baker (2001) kertoo, että tutkimusten mukaan useimmat varhaisessa täydellisessä 

kielikylvyssä olleet lapset saavuttivat natiivin kielenkäyttäjän tason noin 

yksitoistavuotiaana kuuntelemisessa ja lukemisessa. Puhumisessa ja kirjoittamisessa taidot 

eivät olleet yhtä korkealla tasolla. Björklund ja Mård-Miettinen (2011) mainitsevat, että 

pitkittäistutkimuksen mukaan peruskoulun aikana kielikylpylapset oppivat syvällisen 

ruotsin kielen taidon. Oppilaskyselyyn vastanneista 4.–6. -luokkalaisista, jotka opiskelivat 

kielikylpykielen lisäksi kahta vierasta kieltä, 92 prosenttia piti kielen oppimista helppona 

tai melko helppona. 

 

Saaren (2006) mukaan suomalaisessa kielikylpyopetuksessa epäkohtana on menetelmien 

korostaminen tavoitteiden ja lähtökohtien pohtimisen sijaan. Menetelmien tarkastelun 

lisäksi pitäisi kriittisesti pohtia, miksi tällaista opetusmuotoa käytetään. Saaren mukaan 

tutkimusten lingvistiikkapainotteisuus ja opetusmallin omaksuminen muilta on johtanut 

siihen, että suomalaisella kielikylpymallilla ei ole riittävän laajaa didaktista perustaa. 

Laurén (2000) kirjoittaa, että kielikylpyä vastustavat henkilöt ajattelevat lapsen äidinkielen 

kehittyvän puutteellisesti, mikä voi johtaa psyykkisiin ongelmiin ja puolikielisyyteen, että 

tiedollinen kehitys jää jälkeen, lukemaan ja kirjoittamaan ei tulisi opettaa muulla kielellä 

ennen äidinkieltä, eikä menetelmä sovellu lapsille, joilla on oppimisvaikeuksia. 

 

 

3.2 Kielikylvyn toteuttaminen päiväkodissa 

 

Baker (2001) on todennut, että kieltä omaksutaan ennen kolmea ikävuotta, kun taas kolmen 

ikävuoden jälkeen se vaatii formaalia eli muodollista oppimista. Harju-Luukkainen (2007) 

kuitenkin käyttää kielen omaksumisen termiä kielikylpypäiväkodin toiminnassa, koska 

siellä lapsi oppii kieltä luonnollisissa tilanteissa, ei muodollisesti opettamalla. Hänen 

mukaansa kielen omaksumista voidaan tukea tiedostamattomasti ja spontaanisti erilaisissa 

tilanteissa tai se voi olla tiedostettua ja suunniteltua toimintaa. Yksi keskeinen ja osin 

tiedostamaton tekniikka kielitaidon tukemisessa on käyttää paljon eleitä, ilmeitä ja 

pantomiimia apuna lapsen kielellisen viestin ymmärtämisessä. Yksi tärkeimmistä 

tiedostetuista kielen tukemisen keinoista ovat päivittäiset rutiinit, kuten ruokailu ja 

pukeminen. Rutiinien aikana lapsi kuulee aina saman sanaston toistuvan ja hän osaa 
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päätellä asian sisällön, vaikka ei täysin ymmärtäisikään kielellistä viestiä. Tärkeä tekniikka 

on myös asioiden kertaaminen, minkä avulla voidaan varmistaa lapsen ymmärtäminen. 

Saaren (2006) mukaan rutiinien toistuminen muodostaa lapselle ymmärryksen, joka 

vähitellen automatisoituu vapauttaen tarkkaavaisuutta ja muistikapasiteettia uusien 

asioiden oppimiseen. Päivittäiset rutiinit voidaan jakaa oppimisen kannalta ensinnäkin 

havaitsemisprosesseihin, jolloin tarkkaavaisuus vapautuu uuden oppimiseen, sekä toiseksi 

tilanteen sosiaaliseen merkitykseen, jossa opettajan malli toimii välittävänä toimintona. 

 

Harju-Luukkainen (2007) mainitsee, että tiedostettua toimintaa on myös epäsuora 

virheiden korjaaminen. Aikuisen tulee toistaa oikea kielellinen muoto omassa puheessaan 

kiinnittämättä huomiota lapsen kielellisen ilmaisun virheisiin. Päiväkoti voi olla ainoa 

paikka, missä lapsi kuulee kielikylpykieltä, joten on tärkeää, että aikuinen toimii 

kielellisenä mallina käyttäen kieltä oikein. Baker (2001) mainitsee, että lapsen ollessa 

rentoutunut ja itsevarma, kielen oppiminen on tehokkaampaa. Jos opettaja vaatii lasta 

käyttämään uutta kieltä ennen kuin lapsi on siihen valmis tai jatkuvasti korjaa virheitä ja 

tekee negatiivisia huomioita, lapsi saattaa olla pidättyväinen kielen oppimista kohtaan. 

Mård (1996) toteaa, että kielikylpylapset voivat harjoitella toisen kielen käyttöä 

esimerkiksi ryhmävastauksilla eli vastaamalla kuorossa esimerkiksi aamunavauksissa. Hän 

mainitsee, että lastentarhanopettajan ei tulisi kuitenkaan olla liian varovainen lapsen 

kielikylpykielen puhumisen suhteen, vaan osata myös vaatia sitä sopivissa tilanteissa.  

Mårdin (1996) tutkimuksessa osa kielikylpyopettajista kertoi, että he eivät ole 

ymmärtävinään lapsen äidinkielistä puhetta tilanteissa, joissa he tietävät, että lapsi osaa 

ilmaista asian kielikylpykielellä. On tärkeää, että lastentarhanopettaja tietää, mitä hän 

odottaa lapsilta ja että myös lapset tiedostavat sen. 

 

Kielikylvyn didaktiikkaan päiväkodissa vaikuttavat kielikylpymenetelmä ja kielikylvyn 

keskeiset periaatteet. Valitut menetelmät, strategiat ja materiaalit ovat tärkeässä asemassa 

kielen tukemisen kannalta. Lastentarhanopettaja käyttää vaihtelevia opetusmenetelmiä, 

käyttää kieltä monipuolisesti ja rikastuttaa sitä muun muassa synonyymeillä ja tekee 

asioista yhteenvetoja. Kielen visualisointi ja havaintomateriaalin käyttö ilmaisussa on 

tärkeää. Lasten kielen osaamista pyritään kehittämään erilaisilla leikeillä, lauluilla ja 

tehtävillä ja sanastoa käsitellään erilaisten teemojen avulla. Lasta kannustetaan 

kommunikaatiotilanteisiin, jotta hän alkaisi käyttää kielikylpykieltä luonnollisesti ja 
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aktiivisesti. Opettaja saattaa käyttää Suomea puhuvaa käsinukkea apuna esimerkiksi 

sääntöjen läpikäymisessä tai muussa toiminnassa, missä lasten on tärkeää ymmärtää viesti 

(Harju-Luukkainen, 2007). 

 

Kielikylpyopettaja pyrkii kytkemään puheensa johonkin visuaaliseen tai konkreettiseen 

kuvaan tai tekstiin. Kuvasta tai esineestä olisi hyvä ensin puhua kielikylpykielellä ja vasta 

sen jälkeen näyttää sitä lapsille, jotta rekisteröityminen tapahtuu kielikylpykielellä eikä 

lasten ensimmäisellä kielellä. Opettajan tulee suunnitella suullinen opetuksensa hyvin 

etukäteen, jotta se on kielellisesti monipuolista ja kiinnostavaa. Opettajan tulee painottaa 

tärkeitä asioita ja antaa lapselle mahdollisuus osallistua ja eläytyä kerrontaan. Lapsen 

puheentuotto kasvaa vuoropuheisessa, kyselevässä opetuksessa (Mård, 1996). 

 

Mård (1996) kertoo, että teematyöskentely on kielikylpypäiväkodissa paljon käytetty 

menetelmä, koska lapset saavat aihekokonaisuuden aikana käyttää siihen liittyviä sanoja ja 

ilmaisuja toistuvasti eri yhteyksissä. Yleensä teematyöskentelyssä sisältöä työstetään ja 

tietoa prosessoidaan pitkäkestoisesti ja syvällisesti, mikä johtaa ymmärtämisen 

paranemiseen ja sisällön parempaan muistamiseen. Teemojen yhdistäminen vaihteleviin 

opetusmenetelmiin ja -materiaaleihin edistää lapsikeskeistä toimintaa, aktiivisuutta ja 

lasten yhteistyötä ja mahdollistaa yksittäisen lapsen huomioimisen paremmin. 

Työpistetyöskentelyssä jaetaan kulloiseenkin teemaan liittyvät tehtävät 

tehtävänurkkauksiin, joita lapset voivat itsenäisesti kiertää ja kirjata, minkä työpisteen on 

suorittanut. Tehtävät voivat olla esimerkiksi askartelu-, piirustus- tai laskutehtäviä. Näin 

lapset tottuvat itsenäiseen ja lapsikeskeiseen työskentelyyn. Saari kirjoittaa 

väitöskirjassaan (2006), että teemaopetuksen tarkoituksena on tuoda lapsille kokemuksia 

eri aiheista, opettaa heitä muodostamaan käsitteitä ja ajattelemaan kokonaisvaltaisesti. 

Saman aihepiirin käsittely monipuolisesti antaa lapsille aikaa tutustua aiheen kieleen ja 

ilmiöihin, jolloin oppimiselle ja ajattelun kehittymiselle jää aikaa. Pitkäkestoisen 

teematyöskentelyn avulla lapsen yksilöllisyyttä osana sosiaalista kokonaisuutta voidaan 

huomioida helpommin. Jokainen yksilö antaa ryhmään oman panoksensa, eikä kukaan 

pysty täysi korvaamaan tietyn yksilön paikkaa. 

 

Kielikylpyopettajan tulee myös kaikissa arjen tilanteissa tiedostaa, millaisen kielellisen 

ympäristön lapset tarvitsevat, jotta toinen kieli kehittyisi monipuoliseksi. Usein lapsen 
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ainoa kontakti kielikylpykieleen on päiväkodissa, jolloin opettajan tulee panostaa kieleen 

aktiivisesti ja systemaattisesti. On hyödyllistä vierailla päiväkodin ulkopuolella esimerkiksi 

kirjastossa tai kaupassa, jotta kielikylpylapset huomaavat kielikylpykielen olevan elävä 

kieli, jota muutkin kuin päiväkodin opettajat käyttävät. Kielikylpypäiväkodissa päivän 

toiminnot voidaan jakaa ensisijaisiin toimintoihin, joita ovat rutiinit ja hoitotilanteet, kuten 

ruokailu, lepo, siisteys, pukeminen ja ulkoilu sekä toissijaisiin toimintoihin, joita ovat 

erilaiset ohjatut toimintatuokiot ja vapaa leikki. Kielikylpyopettajan tulee suunnitella omaa 

kielenkäyttöään ensisijaisissa tilanteissa. Hän pitää yllä keskustelua, käyttää fraaseja ja 

miettii kuinka saa fraasit lasten aktiiviseen käyttöön, esimerkiksi esittämällä kysymyksiä, 

joihin ei voi vastata pelkästään “kyllä” tai “ei”. Opettaja saattaa myös tietoisesti valita 

puheenaiheita, jotka liittyvät lapsen päiväkodin ulkopuoliseen elämään, jonka he muuten 

kokevat enimmäkseen ensimmäisellä kielellään (Mård, 1996). 

 

Kielikylpypäiväkodeissa hyödynnetään paljon erilaisia suunniteltuja leikkipisteitä, sillä 

niiden avulla lapsia rohkaistaan spontaaniin kielikylpykielen käyttöön ja niiden kautta 

saadaan esiin myös päiväkodin ulkopuolisen todellisuuden sanasto, jota päiväkoti ei 

ympäristönä itsessään tarjoa. Lapset uskaltavat usein käyttää kielikylpykieltä helpommin 

leikkipisteryhmässä, jossa on vain vähän lapsia. Lastentarhanopettaja vierailee 

leikkipisteissä antamassa kielikylpykielisiä fraaseja ja sanoja kyseiseen leikkiin liittyen ja 

kannustaa käyttämään kielikylpykieltä (Mård, 1996). 

 

Laurénin (2000) mukaan kielikylpylapset, jotka oppivat ruotsin kielen jo varhain, eivät 

ajattele, että muidenkaan kielten oppiminen olisi vaikeaa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että 

kolmen kielikylpyvuoden jälkeen lapset ymmärsivät ruotsia hyvin ja pystyivät 

osallistumaan keskusteluun ruotsiksi. Kielikylpyoppilaat hyötyvät kielikylpyohjelmasta 

myös äidinkielen opiskelussa, sillä he oppivat kiinnittämään huomiota sanojen 

merkityksiin ja niiden vivahteisiin. Kielikylpy parantaa lasten oppimistuloksia, ja 

erityisesti pojat näyttävät saavan paremmat mahdollisuudet kehittyä kielellisesti. Laurénin 

mukaan kielikylpyohjelman aikana tavanomainen tyttöjen ja poikien välinen ero 

kielellisissä taidoissa pienenee selvästi.  
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4 SOSIOKULTTUURINEN TEORIA TOISEN KIELEN 

OPPIMISESTA 

 

4.1 Sosiokulttuurisen teorian perusta 

 

Harju-Luukkainen (2007) toteaa, että sosiokulttuurisen teorian perustana voidaan pitää 

Vygotskin näkemystä sosiaalisen vuorovaikutuksen merkityksestä lapsen kehitykselle ja 

oppimiselle. Vygotski ei itse kehittänyt yhtenäistä teoriaa, vaan muut tutkijat ovat 

käyttäneet hänen ajatuksiaan pohjana myöhemmille tutkimuksille ja teorioille. 

Sosiokulttuurisen näkökulman mukaan kommunikointi ja kielen käyttäminen toisen 

ihmisen kanssa ovat tärkeässä asemassa oppimisessa. Lapsi oppii kielen merkityksellisissä 

tilanteissa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisen yksilön kanssa, mikä on kantava ajatus 

myös kielikylpypäiväkodissa. Päiväkoti itsessään on sosiokulttuurinen ympäristö. Vygotski 

korostaa aikuisen roolin merkitystä lapsen kielen ja ajattelun kehittäjänä. Kun lapsi oppii 

ilmaisemaan itseään kielellisesti, hän saa luotua kontaktin muihin ihmisiin ja 

ulkomaailmaan. Olemalla vuorovaikutuksessa ja leikkimällä muiden kanssa lapsi oppii 

ymmärtämään, miten ihmiset hänen ympäristössään suhtautuvat erilaisiin ilmiöihin ja 

ymmärtävät niitä.  

 

Lantolfin (2000) mukaan keskeisin ajatus sosiokulttuurisessa teoriassa on se, että 

ihmismieli toimii välittäjänä. Hän kertoo, että Vygotskyn käsityksen mukaan psykologian 

tehtävänä on ymmärtää, miten ihmisten sosiaalinen ja psyykkinen toiminta on järjestynyt 

kulttuurisesti rakentuneiden välineiden kautta. Jokainen sukupolvi muokkaa 

kulttuuriperintöään ja kieltään yhteisöjen ja yksilöiden tarpeiden mukaisiksi. Harju-

Luukkainen (2007) kirjoittaa, että Vygotskin oivalluksen mukaan inhimillinen toiminta 

(kulttuuri) välittyy konkreettisten välineiden avulla. Välineillä hän tarkoitti fyysisiä ja 

psyykkisiä työkaluja, kulttuurisesti ja historiallisesti yhteisölle muodostuneita keinoja, joita 

ihmiset käyttävät sosiaalisen vuorovaikutuksen helpottamiseksi ja saavuttaakseen yhteyden 

ympäröivään maailmaan. Psyykkiset välineet voivat olla esimerkiksi kielellisiä tai 

musiikillisia ja fyysiset välineet puhetta ja kehonkieltä. Harju-Luukkaisen (2007) mukaan 
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esimerkiksi kielikylpypäiväkodissa fyysisenä välineenä voidaan käyttää kuvakortteja, jotka 

ovat psyykkisenä välineenä toimivan kielen tukena.  

Mitchell, Myles ja Marsden (2013) sekä Lantolf (2000) kertovat, että keskeistä Vygotskin 

ajattelussa on hänen käsityksensä ajattelun kehityksestä. Hänen mukaansa ajattelun 

kehityksessä yksilöiden väliset (intersubjektiiviset) ilmiöt siirtyvät yksilön sisäisiksi 

(intrasubjektiivisiksi) tapahtumiksi, minkä seurauksena yksilö oppii säätelemään omaa 

toimintaansa. Tämä tarkoittaa sitä, että ensin lapselle uusi toiminto ilmenee ihmisten 

välisenä ja vasta sen jälkeen lapsen sisäisenä tapahtumana. Lapsen psyykkinen kehitys 

nähdään ulkoa sisäänpäin etenevänä prosessina, jonka vuorovaikutus ympäristön kanssa 

saa aikaan. Tässä kehityksessä kieli on merkittävässä asemassa välittäjänä. Harju-

Luukkainen (2007) mainitsee, että Veresovin mukaan lapsen ajattelun sisäistyminen ei 

tapahdu kahtena erillisenä, intersubjektiivisena ja intrasubjektiivisena tasona, vaan samalla 

tasolla eri alueilla. Veresov puhuu näyttämöstä, jonka etualalla tapahtuu vuorovaikutuksen 

prosessit ja takana varsinainen sisäistäminen. Sama periaate on myös lapsen kielen 

kehityksessä. Kieli on ensin vuorovaikutuksen väline, mutta kehityksen myötä se sisäistyy 

ajattelun välineeksi. 

 

Mitchell, Myles ja Marsden (2013) kirjoittavat, että keskeistä sosiokulttuurisessa teoriassa 

on myös ajatus lapsen lähikehityksen vyöhykkeestä, jolla Vygotski tarkoittaa sellaista 

oppimisen tai kehityksen tasoa, jossa lapsi ei vielä itsenäisesti osaa jotakin asiaa, mutta 

pystyy siihen aikuisen tuella ja opastuksella. Hän halusi erottaa toisistaan lapsen todellisen 

eli aktuaalisen kehitystason, mikä tarkoittaa toimintaa, josta lapsi selviytyy itsenäisesti, ja 

potentiaalisen kehitystason, jossa lapsi pystyy toimimaan ohjaajan avulla, mutta ei 

itsenäisesti. Oppiminen ja sisäistäminen on tehokasta, kun toimitaan lapsen lähikehityksen 

vyöhykkeellä. Harju-Luukkaisen (2007) mukaan lähikehityksen vyöhykkeen käsitteen 

teoreettinen merkitys liittyy sosiaalisen kehityksen perustan tunnustamiseen ja 

käytännöllinen merkitys kasvatukseen ja opettamiseen. Opetuksen tulee tapahtua lapsen 

lähikehityksen vyöhykkeellä ja olla siis hieman lapsen kehitystä edellä. Sosiokulttuurisen 

teorian periaatteen mukaan lapsen kehityksen tukemisen lähtökohta on lähikehityksen 

vyöhykkeen tunnistaminen, jossa voidaan hyödyntää diagnosoivaa opetusta, joka painottaa 

lapsen toiminnan tarkkailua ja arviointia ja sen pohjalta opetuksen järjestämistä joustavasti 

lasta tukien ja jättämällä tilaa lapsen toiminnalle.  
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Sosiokulttuurista näkemystä edustavat teoreetikot olettavat, että samat oppimisen 

mekanismit pätevät niin kielen oppimiseen kuin muuhunkin oppimiseen. Kaikki oppiminen 

nähdään ensin sosiaalisena, yksilöiden välisenä ja sitten yksilöllisenä sisäistämisenä. 

Oppija nähdään 

aktiivisena oman oppimisympäristönsä rakentajana. Sosiokulttuurinen käsitys korostaa 

kielen merkitystä ajattelun työkaluna ja välittäjänä. Kun lapsi on sisäistänyt ensimmäisen 

kielen symboliset ja kulttuuriset välineet, toisen kielen oppimisessa on paremmat 

edellytykset luoda uusia välineitä ja uusia merkityksiä vuorovaikutuksen avulla. 

Sosiokulttuurisen teorian tultua esille 1990-luvulla, se on nopeasti vakiinnuttanut asemansa 

aktiivisena tutkimusohjelmana toisen kielen oppimisen kentällä (Mitchell, Myles & 

Marsden, 2013). 

 

 

4.2 Kielen oppiminen sosiokulttuurisessa kontekstissa 

 

Harju-Luukkaisen (2007) mukaan Vygotskin näkemys vieraan kielen oppimisesta on 

lähellä hänen käsitystään lapsen kielen käsitteiden kehittymisestä. Vygotski jakaa lasten 

käyttämät käsitteet spontaaneihin ja ei-spontaaneihin. Spontaanit käsitteet kehittyvät 

jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa ja ne ovat linkittyneet lapsen henkilökohtaiseen 

tietoon. Ei-spontaanit eli tieteelliset käsitteet ovat esimerkiksi opettajan lapselle esittämiä 

käsitteitä, jotka eivät ole yhteydessä lapsen henkilökohtaiseen tietoon niin vahvasti kuin 

spontaanit käsitteet. Selkeää rajaa näiden kahden käsitetyypin välille ei voida kuitenkaan 

vetää, vaan ne vaikuttavat toinen toisiinsa ja muodostavat yhtenäisen käsitejärjestelmän. 

Spontaanien käsitteiden kehittyminen arjen vuorovaikutustilanteissa on avainasemassa 

kielikylpypäiväkodissa. Teematyöskentelyä hyödyntämällä pyritään luomaan 

vuorovaikutustilanteita, jotka liittyvät lapsen jo olemassa olevaan tietoon ja osaamiseen. 

Harju-Luukkainen (2007) kirjoittaa, että Vygotskin mukaan toisen kielen oppiminen 

tapahtuu erilaisessa ympäristössä äidinkielen oppimiseen verrattuna, mikä vaikuttaa toisen 

kielen kehitykseen. Toinen kieli nojaa äidinkielen kielijärjestelmään, mutta ne vaikuttavat 

toinen toisiinsa kaksisuuntaisesti. Toinen kieli vaikuttaa äidinkielen kehitykseen 

positiivisesti lisäämällä lapsen tietoisuutta äidinkielestään esimerkiksi parantamalla lapsen 

tietoista kykyä ajatella ja ilmaista ajatuksiaan sanojen avulla.   
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Vygotski (1982) esittää, että tieteelliset ei-spontaanit käsitteet laajenevat alaspäin 

spontaanien arkikäsitteiden kautta ja arkikäsitteet laajenevat ylöspäin tieteellisten 

käsitteiden kautta. Samalla tavalla myös äidinkieli laajenee ylöspäin vieraan kielen kautta, 

ja vieras kieli alaspäin äidinkielen kautta, ja näin ne ovat riippuvaisia toisistaan. Vieraan 

kielen tietoinen omaksuminen edellyttää tietynlaista kehitystasoa äidinkielessä, sillä lapsi 

omaksuu vierasta kieltä oman äidinkielensä merkitysrakenteiden varassa siirtämällä ne 

toiseen kieleen. Toisen kielen kehittyminen äidinkielen pohjalta merkitsee kielen ilmiöiden 

yleistämistä ja kielellisten operaatioiden tiedostamista, eli siirtämistä korkeammalle 

tietoisen kielen tasolle. Saaren (2006) mukaan Vygotski on todennut, että jotta lapsi pääsisi 

spontaanille tasolle vieraassa kielessä, lapsi tarvitsee konkreettisia ja toiminnallisia 

kielenkäyttötilanteita kieliopin opiskelun sijaan. Rikas kieli omaksutaan ympäristössä, 

jossa kieltä opitaan. Kielen tulee edustaa elinympäristöä eli kulttuuria, jotta kielelle ja 

tiedolle muodostuisi mieli.  

 

Harju-Luukkaisen (2007) mukaan Vygotskin ajatukset ovat saaneet kritiikkiä siitä, että 

käsitteiden välisten suhteiden reflektointi on jäänyt vähäiseksi. Hän myös tarkoittaa 

vieraan kielen oppimisella lähinnä kouluympäristössä tapahtuvaa kielioppi-käännös-

menetelmää, mikä poikkeaa kielikylvyn periaatteista. Hänen ajatuksillaan kielen 

omaksumisesta ja oppimisesta on kuitenkin ollut suuri vaikutus myöhempiin 

sosiokulttuuriseen näkemykseen pohjautuviin teorioihin. Harju-Luukkainen (2007) kertoo, 

että tarkemmin oppimisen sosiaalista kontekstia kuvaa esimerkiksi Spolsky, joka lähestyy 

aihetta sosiolingvistisestä näkökulmasta yhdistäen sosiaalisen kontekstin ja kognitiivisten 

prosessien merkityksen, vieden Vygotskin näkemyksiä konkreettisemmalle tasolle. 

Spolskyn ajatusten mukaan lapsi omaksuu kieltä sosiaalisissa tilanteissa, jotka vaikuttavat 

häneen monella eri tasolla, esimerkiksi asenteisiin ja motivaatioon. Motivaatio ja muut 

yksilölliset piirteet vaikuttavat siihen, miten hyvin yksilö hyödyntää oppimistilanteita ja 

kuinka hyvät taidot hän saavuttaa toisessa kielessä.  

 

Myös van Lierin (2000) mukaan se, miten lapsi ymmärtää ja käyttää toista kieltä riippuu 

hänestä itsestään, hänen asenteistaan, mielenkiinnon kohteistaan ja kommunikatiivisista 

taidoistaan. Van Lier on yhdistänyt sosiokulttuurisen lähestymistavan kognitiiviseen 

ajattelutapaan luomalla uuden ekologisen näkökulman kielen oppimiseen. Ekologisen 

näkökulman mukaan kaikki on yhteydessä kaikkeen, joten mitään asiaa ei voi tarkastella 
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erottamalla se kontekstistaan. Hänen mukaansa oppija on aktiivinen toimija, joka toimii 

ympäristössään ja on vuorovaikutuksessa sen kanssa. Oppiminen ei tapahdu vain yksilön 

pään sisällä, vaan siinä yhdistyvät sosiaaliset ja kognitiiviset prosessit. Harju-Luukkainen 

(2007) mainitsee, että van Lierin mukaan kielitaito kehittyy sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa neljän samaan aikaan tapahtuvan prosessin avulla, joita ovat kielelle 

altistuminen, kielen työstäminen, sen sisäistäminen sekä taitaminen. 

Harju-Luukkaisen (2007) mukaan lapsi ei sisäistä kaikkea kieltä, jolle hän on alttiina, vaan 

kieli sisäistyy vain silloin, kun sitä on työstetty. Jotta lapsi pystyisi työstämään kieltä, 

hänen täytyy ymmärtää sitä. Kielikylvyssä tilanne on kuitenkin eri, sillä alussa lapsi ei 

ymmärrä kieltä, vaan vasta erilaisten sosiaalisten apuvälineiden kautta lapsi ymmärtää 

viestin merkityksen. Kielelle altistumisen tulee siis olla oikealla tasolla lapsen kehitykseen 

nähden, toisin sanoen lähikehityksen vyöhykkeellä.  Harju-Luukkainen (2007) mainitsee, 

että van Lier näkee lähikehityksen vyöhykkeellä tapahtuvan oppimisen laajemmasta 

näkökulmasta siten, että oppiminen voi tapahtua myös esimerkiksi vuorovaikutuksessa 

tasavertaisen ystävän kanssa. Hänen mukaansa on oleellista huomioida, millaisia kielellisiä 

aistihavaintoja lapselle on tarjolla sekä mitä lapsi työstää kielikylpykielessä ja miten. 

Toisen kielen oppimisessa lapsi tulee saada keskittyneeksi ja valppaaksi tekemällä 

opeteltavasta asiasta mielenkiintoinen, motivoiva ja ymmärrettävä. 

 

Sunin (2008) mukaan sosiokulttuurisen teorian heikkoutena pidetty sitä, että sen pohjalta ei 

ole selkeästi osoitettu, miten tehokas ja oikea-aikainen tuki loppujen lopuksi nopeuttaa 

kielen oppimista tai muuttaa sen kulkua. Ei ole esitetty näyttöä siitä, millaista tuen avulla 

tuotettujen kielellisten muotojen myöhempi spontaani käyttö on tai miten kehitys etenee 

pitkittäisesti. Kielenoppimista käsittelevä tutkimus sosiokulttuurisessa viitekehyksessä on 

vielä empiirisesti suppeaa. 
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5 LAPSEN JA AIKUISEN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS 

KIELIKYLPYPÄIVÄKODISSA 

 

5.1 Vuorovaikutuksen luomisen keinot 

 

Södergårdin (2002) mukaan jokainen kokoontuminen ja tuokio rakentavat vuorovaikutusta 

aikuisen ja lapsen välille. Savijärvi (2011) havaitsi tutkimuksessaan lastentarhanopettajan 

käyttävän hoivapuheen piirteitä kommunikoidessaan lasten kanssa. Hoivapuheelle 

tyypillisiä piirteitä ovat esimerkiksi liioitellut sävelkulut, yksinkertaistettu puhe, 

toistaminen, painotettujen sanojen käyttäminen ja korkealta taajuudelta puhuminen. 

Kielikylpypäiväkodissa opettajan rooli hoivaajana ilmenee lasten toiminnan ohjaamisena 

kädestä pitäen ja yhdessä tekemisenä. Kielikylvyn alkuvaiheessa katsekontakti sekä 

fyysinen kontakti ja läheisyys ovat tärkeitä vuorovaikutusta ylläpitäviä asioita. Opettajan 

ohjatessa lasta kädestä pitäen lapsi ymmärtää hänen toimintaansa, vaikka ei ymmärtäisi 

puhetta. Opettajan puhuessa toiminnan ohella kielikylpykieltä, kieli linkittyy 

kokonaisvaltaiseen kokemukseen. Vaikka lapsi ei kielikylvyn alkuvaiheessa ymmärrä 

opettajan sanoja, opettaja voi visuaalisen tuen lisäksi osoittaa samanlinjaisuutta lapsen 

kanssa tehokkaasti käyttämällä samanlaista äänensävyä ja äänenpainoa. 

Kielikylpyopettajan rooli on toimia hoivaajana sekä toisen kielen opettajana. Opettamista 

ja hoivaa ei voi täysin erottaa toisistaan, sillä opettaminen on osa arkirutiineja, joihin 

sisältyy hoivaa. Myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005) mukaan 

varhaiskasvatus on hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus. 

 

Kielikylpypäiväkotiin tullessaan lapset eivät vielä osa osaa kielikylpykieltä, mutta he 

ymmärtävät toimintaa monissa tilanteissa ja osaavat jopa vastata kysymyksiin tilanteen 

ollessa tuttu ja kun vuorot voi tulkita sillä perusteella, mitä tilanteesta näkyy. Lapset 

tulkitsevat opettajan puhetta aluksi nonverbaalisen toiminnan perusteella. Lapset puhuvat 

kielikylpykielellä tutuissa tilanteissa. Koska opettaja ymmärtää lasten puhetta, hän voi 

osallistua lasten aloittamiin ensikielisiin keskusteluihin ja tuoda niihin mukaan 
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kielikylpykieltä. Samalla hän näkee, miten lapset tulkitsevat hänen erikielistä puhettaan ja 

pystyy muokkaamaan sitä tarvittaessa ymmärrettävämmäksi (Savijärvi, 2011).  

Kielen oppiminen on osa päiväkodin arkea, ja lapset ja aikuiset keskittyvät enemmänkin 

tekemiseen kuin kielen opettamiseen tai oppimiseen. Kun lapset osallistuvat yhteiseen 

toimintaan toista kieltä puhuvien aikuisten kanssa, he oppivat kieltä (Savijärvi, 2011). 

Vesterbacka (1992) kertoo, että kielikylpypäiväkodissa lapset oppivat uutta kieltä usein 

holistisesti, kokonaisten fraasien kautta tuntematta niiden pohjana olevia rakenteita. 

Näiden varhaisten holofraasien kautta voidaan helpommin aloittaa vuorovaikutus ja tehdä 

keskustelusta sujuva. Vesterbacka mainitsee esimerkin holistisesta oppimisesta, josta 

ilmenee, että lapsi on omaksunut fraasin analysoimatta eri sanoja kysymällä: “Onko Vi-

ska-gå-ut?” (Onko mennään ulos?). Konteksti ja kielellinen ritualisointi luovat toisen 

kielen oppimisen varhaisvaiheelle perustan. Opettaja tarjoaa kontekstin, jonka hän jakaa 

lasten kanssa ja näin ollen antaa lapsille kielelliset välineet, joita tarvitaan toisen kielen 

käyttämiseen. Kontekstiin täytyy liittyä kielellinen ritualisointi, jolloin kaikki uudet 

tapahtumat ja mallit nimetään. Ritualisoinnin ansiosta lapsi tietää missä vaiheessa toiminta 

milloinkin on ja voi osallistua toimintaan aktiivisesti opettajan antamien kielellisten 

välineiden avulla. 

 

Kielikylpyopettajan tulee osata olla sensitiivinen lasta kohtaan ja tulkita hänen 

tunnetilojaan. Opettaja sanallistaa lapsen toiminnan taustalla olevia syitä positiivisella 

tavalla, joka korostaa lapsen näkökulmaa. Yhteisyys on merkittävä piirre lasten ja 

opettajan välisessä vuorovaikutuksessa. Se ilmenee yhdessä tekemisenä ja puheessa 

käyttämällä “me”-pronominia. Vaikka kielikylpy sisältää pedagogiset tavoitteet, opettaja 

on kielikylpypäiväkodissa ensisijaisesti huolehtiva aikuinen, joka auttaa lapsia ja tulkitsee 

ja sanallistaa heidän tunteitaan ja toimintaansa (Savijärvi, 2011). 

 

Savijärvi (2011) mainitsee, että lapset eivät ole pelkästään suhteessa opettajaan, vaan myös 

suhteessa toisiinsa ja muodostavat näin erityisen ryhmän vieden vuorovaikutusta eteenpäin 

yhdessä ja oppien yhdessä. Lasten yhteinen ensikieli on tärkeä, koska sen ansiosta he 

pystyvät ilmaisemaan itseään vapaasti ja ymmärtävät toisiaan. Ensikieli toimii tulkinnan 

pohjana ja mahdollistaa lasten yhteisen pohdinnan ilmaisujen merkityksistä. Savijärven 

tutkimuksessa (2011) näkyi, että lapset saivat oppimistilanteista enemmän irti yhdessä kuin 

yksin. Lapsiryhmä voi toimia resurssina esimerkiksi tilanteessa, jossa opettaja kysyy 

saman kysymyksen jokaiselta lapselta vuorotellen ja lapsi osaa edeltävien vastausten 
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perusteella vastata kielikylpykielellä. Etenkin kielikylvyn alkuvaiheessa edellä sanotun 

kierrättäminen mahdollistaa lapsen osallistumisen toimintaan, vaikka kieltä ei juuri 

osaisikaan. Savijärvi (2011) mainitsee, että kielikylpypäiväkoti on lapsille uusi ympäristö, 

jossa vastaan tulee uusia tilanteita ja ihmisiä, eri kieltä puhuvia opettajia. Lapset 

mukautuvat päiväkodin arjen tilanteisiin ja samalla oppivat uutta kieltä. Kielen oppiminen 

tästä näkökulmasta ei ole kieliopin oppimista, vaan uusiin vuorovaikutustilanteisiin 

asettumista. Hänen mukaansa lasten vuorovaikutuksesta näkyy välillä, että kielikylpykieli 

reaalistuu heille ensin vieraana äänenä, opettajan puhetapana, koska he kuulevat sitä vain 

opettajilta. Vehmaskoski (2006) havaitsi pro gradu -tutkimuksessaan, että lapsen 

kokemukset vieraskielisestä toimintaympäristöstä perustuvat siihen, millaisia kokemukset 

vertaisryhmässä ovat olleet silloin, kun lapsi ei vielä ymmärrä aikuisen puhetta. 

 

 

5.2 Vuorovaikutussuhteen laatu  

 

Mård (1996) kertoo, että lastentarhanopettajalla on kielikylpypäiväkodissa 

työskennellessään kaksi erilaista roolia, pedagoginen ja kielellinen, joiden välillä hän 

joutuu tasapainoilemaan. Pedagoginen rooli tarkoittaa kasvattajana toimimista, ja 

toimintojen ja toimintatapojen valitsemista, joiden avulla lapset oppivat fyysiset ja 

motoriset perusvalmiudet, jotka päiväkodin on tarkoitus tarjota. Kielelliseen rooliin kuuluu 

toimia kielen opettajana ja kielellisenä mallina, jolloin tavoitteena on valita toimintatavat, 

jotka kehittävät kielikylpylasten toisen kielen valmiuksia ja taitoja. Kielikylpyopettajan 

haastavin tehtävä on usein yhdistää nämä roolit toiminnassa. Hänen täytyy toistuvasti 

päättää, valitseeko kielellisesti tarkoituksenmukaisen toiminnan vai esimerkiksi motorisesti 

tarkoituksenmukaisen toiminnan, ja missä suhteessa näitä valintoja tekee. Mård (1996) 

mainitsee, että hänen tutkimukseensa osallistuneiden lastentarhanopettajaopiston 

kouluttajien mielestä opettajien peruskoulutus on hyvin pedagogista ja 

metodiikkapainotteista, joten ei ole todennäköistä, että yksikään kielikylpylapsi lähtisi 

päiväkodista saavuttamatta päiväkodin tavoitteissa mainittavia fyysisiä ja motorisia 

valmiuksia.  
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Harju-Luukkainen (2007) mainitsee, että myös kielikylvyn rooli on päiväkodissa 

kaksijakoinen. Lapsen tulee oppia myöhempää elämää varten tärkeitä tietoja ja taitoja, 

mutta samaan aikaan hänen tulee oppia uutta kieltä. Koska päiväkodin henkilökunta puhuu 

lapselle vielä vieraalla kielellä, he eivät voi auttaa lasta ymmärtämään kielellisesti kaikkia 

päiväkodin tapahtumia samoin kuin äidinkielisessä päiväkodissa. Harju-Luukkainen (2007) 

kertoo, että Pelletierin (1998) tutkimuksen mukaan kielikylpypäiväkodissa olevien lasten 

kokemukset päiväkotiympäristöstään eivät kuitenkaan poikkea niiden lasten kokemuksista, 

jotka käyvät päiväkotia omalla äidinkielellään. Lapset oppivat nopeasti toimimaan 

päiväkodin rutiinien mukaan ja vastaamaan odotuksiin, joten kieli ei ole tärkein asia lapsen 

päiväkotiympäristön ymmärtämisessä. Myös Södergårdin (2006) mukaan Vaasassa 

suoritetussa seurantatutkimuksessa vanhempien kielikylpypäiväkotia käyneiden lasten 

kokemukset päiväkotiajoistaan olivat positiivisia. Hän kuitenkin mainitsee, että lasten 

kokemusten tutkiminen objektiivisesti on hankalaa, sillä lapsilla ei ole vertailukohdetta 

toisenlaisesta ympäristöstä. 

 

Lämpsä (2006) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan päiväkodin kielikylpyopettajien 

kielellisen ja pedagogisen roolin ensisijaisuutta. Tutkimuksessa kuusitoista opettajaa 

kahdestakymmenestäviidestä kertoi, että saattaa puhua lapselle suomea poikkeuksellisissa 

turvallisuutta uhkaavissa konfliktitilanteissa tai kun lapsella on suuri emotionaalinen tuen 

tarve. Suomen kieleen vaihtaessaan osa opettajista tekee sen siirtymällä näkyvästi eri 

rooliin, esimerkiksi käsinuken avulla, jotta johdonmukaisuus säilyisi. Yhdeksän opettajista 

ajatteli, että opettajan ei tule käyttää lapsen äidinkieltä missään tilanteessa, vaan tilanteista 

selviää konkreettisen materiaalin ja nonverbaalin kommunikoinnin avulla. Tutkimuksessa 

suurin osa opettajista oli sitä mieltä, että opettajan kokoaikainen kielikylpykielen 

käyttäminen vaikuttaa aikuisen ja lapsen vuorovaikutussuhteen laatuun melko paljon. 

Erään näkökulman mukaan vuorovaikutussuhde jää pinnalliseksi. 

 

Laurén (2000) kertoo, että ensimmäistä kielikylpypäiväkotia perustettaessa opettaja joutui 

miettimään, miten kielikylpy vaikutti lasten turvallisuuden tunteeseen. Kokivatko lapset 

opettajan etäisenä, koska heillä oli eri kieli? Jotta turvattomuuden tunnetta ei syntyisi, 

opettaja toivotti lapset aamuisin tervetulleiksi ja hyvästeli päivän päätteeksi halaamalla 

jokaista lämpimästi. Ongelmien tullessa hän yritti samaa keinoa. Vasta viimeisenä keinona 

opettaja turvautui kielen vaihtoon ja puhui lapselle suomea. 
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Jos opettajajohtoinen koko ryhmän yhtäaikainen työskentely on yleinen työtapa 

kielikylpypäiväkodissa, se voi vaikuttaa opettajan ja lasten puheen määrään ja laatuun 

heikentävästi, sillä henkilökohtaisen kommunikaation määrä jää pieneksi. Suuri osuus 

kielikylpyopettajan puheesta liittyy tällöin toiminnan ja ryhmän organisointiin, ja silloin 

riskinä on, että lapset kokevat opettajan autoritäärisenä johtajana luonnollisen 

keskustelukumppanin sijaan. Lapset tarvitsevat lastentarhanopettajaa kielikylpykieltä 

puhuvana keskustelukumppanina, joka sanoittaa toimintaa uudella kielellä ja antaa 

välineet, joita lapset tarvitsevat uuden kielen käyttämiseen. Tämä toteutuu ryhmässä, jossa 

kaikilla kielikylpyopettajilla on sekä pedagoginen että kielellinen vastuu, ja aikuiset pitävät 

huolta siitä, että kaikki lapset huomioidaan ryhmätilanteissa, eikä esillä ole aina vain samat 

lapset (Mård, 1996). 

 

Södergård (2006) on tutkinut kuudesluokkalaisten kielikylpylasten kokemuksia 

kielikylpypäiväkodista selvittäen, muistavatko lapset kokeneensa kielikylvyn alussa 

mielihyvän tunteita tai epämukavuutta, pelkoa tai hämmennystä. Hän kysyi lapsilta, miltä 

heistä tuntui, kun he eivät aluksi ymmärtäneet opettajan puhetta. Osa lapsista vastasi, että 

aluksi tuntui vaikealta ja oudolta kun ei ymmärtänyt mitään, mutta se muuttui 

helpommaksi asteittain kieltä oppiessa. Kun opettajan puhetta alkoi ymmärtää, se tuntui 

hauskalta. Yksi lapsista mainitsi positiivisia muistikuvia opettajasta ja muista lapsista. 

Kukaan lapsista ei kuvaillut pelottavia tai hankalia kokemuksia. Tutkimuksen mukaan 

kaikki lapset olivat tyytyväisiä vanhempiensa päätökseen laittaa heidät 

kielikylpypäiväkotiin, koska ruotsin oppiminen tuntui siellä helpolta. Moni lapsista ei 

muistanut päiväkotiaikaa kunnolla, mutta kertoivat sen olleen hauskaa.  

 

Södergård (2006) kertoo Weberin ja Tardifin (1990) tutkineen kielikylpypäiväkodin lapsia 

videoimalla heitä, ja havaintojen mukaan kukaan lapsista ei näyttänyt huomattavan 

huolestuneelta siitä, ettei ymmärtänyt opettajan kieltä. Sen sijaan he osallistuivat 

aktiivisesti kaikkeen uuteen ja kiinnostavaan päiväkodissa. Myös Södergård (2006) kertoo, 

ettei havainnut aiemmassa tutkimuksessaan kielikylpypäiväkodin lapsien toimintaa 

havainnoidessaan selviä merkkejä turhautuneisuudesta tai hämmentyneisyydestä. 

Södergårdin (2006) mukaan jotkut uskovat kielikylpypäiväkodin olevan liian stressaava 

paikka lapsille, koska he joutuvat vieraaseen ympäristöön, jossa puhutaan vierasta kieltä ja 

toiminta ei ole heille tuttua. Hän mainitsee, että Weber ja Tardif (1990) selittävät lasten 

sopeutumiskykyä uuteen kielelliseen tilanteeseen sillä, että lapset yleensäkään eivät 
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ymmärrä aivan kaikkea aikuisten puhetta, vaikka se olisi lapsen omaa äidinkieltä. Näin 

ollen kielikylpypäiväkodin erityiset olosuhteet eivät ole niin stressaavia lapselle, kuin ne 

olisivat aikuiselle.  

 

Södergård (2006) kuitenkin huomauttaa, että hänen tutkimuksessaan kuudesluokkalaisten 

lasten muistot eivät ole monen vuoden jälkeen enää kovin tarkkoja. Usein lapset kertovat 

sen, mitä haluavat kertoa, ja näin ollen se, että lapset eivät kertoneet epämukavista 

kokemuksista ei välttämättä tarkoita sitä, etteikö niitä olisi ollut. Toisaalta myöskään lasten 

positiivisia kokemuksia ei voi sivuuttaa. Pienen otoksen takia tuloksia ei voi yleistää, mutta 

positiiviset tulokset ovat samassa linjassa kuin Weberin ja Tardifin (1990) 

tutkimustulokset. 
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6 YHTEENVETO JA POHDINTA 

 

Tässä tutkielmassa olen kuvannut lapsen ja aikuisen välistä vuorovaikutussuhdetta 

kielikylpypäiväkodissa. Tutkimuskysymykseni oli: ”Millaista on lapsen ja aikuisen välinen 

vuorovaikutus kielikylpypäiväkodissa?” Tähän pääkysymykseen liittyi tavoite selvittää, 

mitä keinoja lastentarhanopettaja käyttää luodakseen vuorovaikutusta lasten kanssa ja 

miten lastentarhanopettajan kielikylpykielen käyttö vaikuttaa vuorovaikutussuhteen 

laatuun sekä lapsen kokemuksiin päiväkodista.  Tutkimastani kirjallisuudesta kävi ilmi, 

että lapsen ja aikuisen välisessä vuorovaikutuksessa nonverbaalin kommunikoinnin 

merkitys vuorovaikutuksen luojana ja ylläpitäjänä korostui. Opettaja luo vuorovaikutusta 

katsekontaktilla, fyysisellä koskettamisella, elekielellä, kädestä pitäen ohjaamisella ja 

sanoittamalla kaikkea toimintaa. On tärkeää, että kielikylpyopettaja on tietoinen niistä 

tekijöistä, jotka vaikuttavat kielikylvyn onnistumiseen, ja että hän pystyy muokkaamaan 

toimintaansa näistä lähtökohdista. 

 

Löytämieni tutkimusten mukaan lasten kokemukset kielikylpypäiväkodista olivat 

positiivisia. Moni tutkittavista lapsista kertoi kielikylvyn aloittamisen tuntuneen vaikealta 

ja oudolta, mutta sen helpottuneen asteittain ja muuttuneen hauskaksi, kun opettajan 

puhetta alkoi ymmärtää. Kukaan ei kuvaillut epämukavia kokemuksia. Tutkijoiden 

havainnoidessa lapsiryhmiä päiväkodissa, lapset eivät vaikuttaneet hämmentyneiltä tai 

huolestuneilta, vaikka eivät ymmärtäneet opettajan puhetta. Tutkimusten mukaan lapsen 

vertaisryhmällä, eli ryhmän muilla lapsilla on suuri merkitys siihen, millaisena lapsi 

päiväkotiympäristön kokee. Näin ollen opettajan käyttämä kieli ei ole merkittävimmässä 

asemassa päiväkotiympäristön kokemisessa. Kielikylpypäiväkodissa lapset pystyvät 

käyttämään keskenään äidinkieltään, mikä tuo turvallisuuden tunnetta ja antaa lapsille 

mahdollisuuden pohtia yhdessä ja auttaa toisiaan ymmärtämään uutta kieltä sekä toimintaa. 

Lasten omat kokemukset ja kertomukset kertovat paljon heidän ymmärryksestään, ja siksi 

lasten ja heidän vertaisryhmänsä tutkiminen olisi tärkeää ja hyödyllistä. Mielenkiintoinen 

jatkotutkimusaihe olisi tutkia, miten lasten kesken jaettua yhteisen oppimisen kokemusta 

huomioidaan kielikylpypäiväkodeissa tulevaisuudessa. 
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Käsittelemässäni Lämpsän (2006) pro gradu -tutkielmassa tuli esille monien tutkimukseen 

osallistuneiden kielikylpyopettajien näkemys siitä, että pelkän kielikylpykielen 

käyttäminen vaikuttaa vuorovaikutussuhteen laatuun paljon tai melko paljon, ja 

vuorovaikutussuhde voi jäädä pinnalliseksi. Tämä oli vain yksi tutkimus, mutta sen 

tulokset ovat kuitenkin ristiriidassa Södergårdin (2006) tutkimuksessa ilmenneiden lasten 

positiivisten kokemusten kanssa. Vuorovaikutussuhteen laatuun ja siihen liittyviin 

kokemuksiin liittyvää lähdekirjallisuutta ei löytynyt niin paljoa kuin aluksi odotin, ja 

tutkimusten vähäisyys voi vaikuttaa tämän tutkielman tulosten luotettavuuteen. Tämä 

kuitenkin herättää mielenkiintoni tutkia aihetta lisää tekemällä esimerkiksi empiirisen pro 

gradu -tutkimuksen kielikylpypäiväkodin lasten ja aikuisten kokemuksista 

vuorovaikutussuhteen laatuun liittyen. Mielenkiintoista olisi myös vertailla, ovatko saman 

ryhmän lastentarhanopettajien ja lasten kokemukset yhteneviä, vai kokevatko he asian eri 

tavoin.  

 

Harju-Luukkainen (2007) kirjoittaa, että kielikylpypäiväkoti on tarkoitettu kaikille, mikä 

tarkoittaa sitä, että kielikylpyyn osallistuu myös lapsia, joilla on oppimiseen liittyviä 

ongelmia. Kielikylpypäiväkotiin tulevien lasten äidinkielen hallitsemiselle ei ole asetettu 

vähimmäisvaatimuksia. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että äidinkielen ja toisen 

kielen osaamistaso korreloivat toistensa kanssa. Erityispedagogiikkaa ei Suomessa ole 

vielä kehitetty kielikylpynäkökulmasta, joten tulevaisuudessa yhtenä tärkeänä haasteena on 

selvittää, tulisiko lapsella olla äidinkielessään tietty osaamistaso, sopiiko kielikylpy 

erityistä tukea tarvitseville lapsille ja miten heitä voidaan onnistuneesti tukea 

kielikylpypäiväkodissa.  

 

Kandidaatin tutkielman kirjoittaminen on ollut opettavainen prosessi. Kirjoittamisen 

aikana aloitin lastentarhanopettajan työt päiväkotiryhmässä, jossa suurin osa lapsista on 

maahanmuuttajataustaisia, eikä osaa suomea paljoa. Kirjoittamisprosessin aikana sain 

lukuisia oivalluksia ja hyödyllisiä vinkkejä käytännön työtä ajatellen. Vaikka en tulisi 

koskaan työskentelemään kielikylpypäiväkodissa, voin soveltaa kielikylvyn periaatteita ja 

menetelmiä myös maahanmuuttajataustaisten lasten kanssa. Hekin tavallaan ovat 

kielikylvyssä, vaikka heidän kohdallaan puhutaankin suomi toisena kielenä -opetuksesta. 

Päiväkodissa työskentelyn kautta tunsin pääseväni syvemmälle myös tutkielmani 

aiheeseen, ja se muuttui itselleni konkreettisemmaksi. Aloin itse pohtia, millaista oma 

vuorovaikutukseni on ryhmäni lasten kanssa, ja lähdekirjallisuudesta sain neuvoja 
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vuorovaikutuksen luomiseen. Erityisesti elekielen käyttäminen, toistaminen, rutiinien 

tärkeys, asioiden havainnollistaminen ja kuvakorttien käyttäminen ovat tärkeitä 

menetelmiä myös maahanmuuttajataustaisten lasten kanssa työskennellessä. Nykyään 

elämme jatkuvasti monikulttuurisemmassa yhteiskunnassa, jossa yhteistyötaidoilla, 

vuorovaikutuksella ja eri kielten osaamisella on entistä suurempi merkitys. 
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