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ABSTRAKTIT 

 

Ritva Kantelinen, Hilkka Koivistoinen/ Itä-Suomen yliopisto, Tulliportin normaalikoulu 

Vanhemmat haluavat olla osallisena lasten vieraan kielen opiskelussa 

Valtioneuvoston syyskuussa 2018 tekemien asetusmuutosten myötä pääsee syksyllä 2019 

perusopetuksen aloittava ikäluokka kokonaisuudessaan ja kaikkialla Suomessa varhaisen 

kieltenopetuksen piiriin: ensimmäisen vieraan kielen opiskelu alkaa jatkossa viimeistään 

ensimmäisen vuosiluokan kevätlukukaudella. Päätös lisää peruskoulun oppimäärää vuosiluokilla 1-

2 kahdella vuosiviikkotunnilla. Kieltenopiskelun alkaminen koulupolun alusta, perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden (2014) linjaama kielikasvatus, ja perusopetuslain edellyttämä 

kodin kanssa tehtävä yhteistyö korostavat kukin erikseen ja kaikki yhdessä vanhempien osallisuuden 

merkitystä varhaisessa kieltenopetuksessa. Tässä esityksessä tarkastelemme vanhempien 

osallisuutta varhaisessa kielikasvatuksessa. Tarkastelu perustuu Opetushallituksen rahoittaman 

hankkeen aikana tehtyyn tutkimukseen lukuvuosina 2017-2018. Hankkeeseen on sen alusta alkaen 

liittynyt huoltajanäkökulmaa tarkasteleva tutkimus soveltavan kasvatustieteen ja 

opettajankoulutuksen osaston ja yliopiston harjoittelukoulun yhteistyönä. Esityksessämme 

keskitymme tarkastelemaan oppilaiden vanhempien kokemuksia ja näkemyksiä lastensa 

kieltenopetuksesta sekä siihen liittyvästä kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. Esittelemme 

tutkimuksen tuloksia löytämistämme kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista. Mitä vanhempien 

osallisuus voisi käytännössä tarkoittaa? Miten ja missä vanhemmat haluavat olla osallisina vai 

haluavatko? Mikä on koulun ja siellä työskentelevien opettajien rooli toisaalta keskenään ja toisaalta 

kodin suuntaan vanhempien osallisuuden tukemisessa ja hyödyntämisessä? Pohdimme vastauksia 

näihin kysymyksiin perustuen kielikasvatuksen viitekehykseen ja empiiriseen tutkimusaineistoon, 

jota olemme koonneet itäsuomalaisesta kontekstista vanhemmilta, opettajilta ja myös lapsilta 

itseltään. Tuloksemme osoittavat, että vanhemmat ovat kiinnostuneita osallisuuteen lastensa 

kielenopiskelupoluilla, heidän toiveensa lastensa kielten opiskelusta, opetuksesta ja opinnoista 

näyttävät aineistomme mukaan myös varsin yhteneviltä voimassa olevan opetussuunnitelman 

linjaaman kielikasvatuksen kanssa. Tutkimuksen perusteella vanhemmat kaipaavat enemmän suoria 

kontakteja ja yhteydenpitoa lastensa kieltenopettajien kanssa jo koulun alussa. 

 

 

Laura Pihkala-Posti / Tampereen yliopisto, Tampereen klassillinen lukio 

Erilaiset oppijat kielentunnilla oppimassa ja arvioitavina 

Valmistumassa olevassa saksanopetusta koskevassa väitöstutkimuksessani olen pureutunut 

mediamaailman muutoksen tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin erilaisten kielenoppijoiden 



näkökulmasta. Kehitin multimodaalisia, interaktiivisia ja pelillisiä kielenoppimiskonsepteja ja 

testasin niiden käyttöä opetuksessa eri kohderyhmillä, ennen kaikkea kuitenkin lukioikäisten 

kielenopiskelijoiden parissa. Tutkimusaineiston ensisijaisesti laadullisessa analyysissä esiin nousi 

monenlaisia näkökulmia, joista tässä esityksessä nostan esiin erilaisten löytämieni oppijatyyppien 

suhtautumista erilaisiin lähestymistapoihin. Onnistuin luomaan konsepteja, jotka vetosivat 

erityisesti (tieto)teknis-matemaattisesti suuntautuneisiin (pääsääntöisesti poika)opiskelijoihin sekä 

kielestä erityisesti innostuneisiin (pääsääntöisesti tyttö)opiskelijoihin, jotka normaaleilla 

oppitunneilla varsin usein ilmaisevat tylsistymistä ja siihen liittyvää epämotivaatiota. Lisäksi 

monitieteisessä Aktiiviset oppimistilat-tutkimushankkeessa luomani kielipedagogisen konseptin 

perusteella yliopistossamme kehitetty sovellus Berlin Kompass ja siitä käyttöliittymän suhteen 

muunneltu toteutus CityCompass, joihin liitettiin myös pelillisiä elementtejä, onnistui ilmeisimmin 

juuri pelimallinsa etäännyttävän sekä eri toimintatilan vaikutuksen ansiosta motivoimaan ym. 

ryhmien ohella myös luokkatilanteissa surullisen usein lannistuvia heikompia kielenoppijoita. 

Aineistosta nousi esiin myös muita ryhmiä, mm. metodikriittisiksi kutsumani ryhmä, sekä pieni 

mutta varsin voimakastahtoinen periaatteellisten tietokonekieltäytyjien ryhmä. Tuon tässä 

esityksessä esiin ajatuksia myös sellaisesta arvioinnin uudistamisesta, joka kohtelisi 

tasapuolisemmin näitä erilaisia löydettyjä opiskelijaryhmiä. 

 

 

Emilia Luukka / Tampereen yliopisto 

Lukion englannin opettajien intuitiiviset kokemukset kirjallisuudesta kielikasvatuksessa 

Esitelmäni keskittyy esittelemään alustavia tuloksia haastattelututkimuksesta, jossa tarkastelen 

lukion englannin opettajien kokemuksia kirjallisuudesta kielikasvatuksessa. Lähestyn aihetta 

fenomenologisesti, Perttulan (2005) kokemuksen fenomenologisen tutkimuksen teoriaa seuraten. 

Ymmärrän kirjallisuuden kielikasvatuksessa sosiaalisena konstruktiona (Carter 2007); ilmiönä, joka 

koostuu yhä uudelleen määrittyvistä multimodaalisten tekstien kokoelmista (Brumfit 2001; Bland 

2013; Kupiainen, Kulju & Mäkinen 2015), joilla voidaan tukea opiskelijoiden kokonaisvaltaista 

kasvua (Bland 2018). Näihin teksteihin, tekstien kokoelmiin ja niiden käyttöön ymmärrän liitettävän 

useita erilaisia esteettisiä, eettisiä, kognitiivisia, affektiivisia, sosiaalisia, historiallisia ja 

eksistentiaalisia arvoja (Meretoja et al. 2015). Pedagogisesti kirjallisuuden sisällyttäminen 

kielikasvatukseen on moniulotteinen ja haastavakin ilmiö, eikä vähiten siksi, että opettajien on 

sovitettava yhteen paitsi omat arvonsa, myös opetussuunnitelmassa ja käytetyissä teksteissä 

esiintyvät arvot. Perttulaa (2005, 139) seuraten ymmärrän intuition kokemuslaatuna pohjautuvan 

yksilön arvoihin ja ilmenevän yksilön tekoina. Tämän vuoksi nostan tässä tarkasteluun opettajien 

käyttämät tekstit ja tavat, joilla he ovat soveltaneet tekstejä kielikasvatukseen. Erittelen myös, 

millaisia arvoja toimien ja materiaalien taustalla on havaittavissa. Huomionarvoisia ovat myös 

toimet ja materiaalit, joita opettajat eivät voineet tuoda kielikasvatukseensa, ja niistä välittyvät 

arvot. 

Bland, J. 2013. Children's Literature and Learner Empowerment. London: Bloomsbury. 

Bland, J. (toim.) 2018. Using Literature in English Language Education : Challenging Reading for 818 

Year Olds. London: Bloomsbury Academic. 

Brumfit, C. 2001. Individual Freedom in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press. 



Kupiainen, R., P. Kulju & M. Mäkinen (toim.) 2015. Monilukutaito kaikki kaikessa. Tampere: 

Tampereen yliopiston normaalikoulu. 

Meretoja, H., S. Isomaa, P. Lyytikäinen & K. Malmio. 2018. Values of Literature. Leiden: Brill. 

Perttula, J. 2005. Kokemus ja kokemuksen tutkimus: fenomenologisen erityistieteen tieteenteoria. 

Teoksessa J. Perttula & T. Latomaa (Ed.) Kokemuksen tutkimus. Merkitys tulkinta ymmärtäminen. 

Tartu: Dialogia, 115162. 

 

 

Raili Hilden / Helsingin yliopisto 

Kieltenopettajiksi opiskelevien käsityksiä arviointiosaamisestaan 

Tutkimus käsittelee kielten aineenopettajiksi opiskelevien arviointiosaamista (OOA) ja sen 

kehittymistä yhden arviointikurssin aikana. OOA kattaa tiedollisia, käytännöllisiä ja eettisiä 

ulottuvuuksia, joiden luonnetta ja painotuksia määrittävät paikalliset tarpeet ja 

opetussuunnitelmat. Tutkimuskysymyksillä analysoitiin tutkittujen opiskelijoiden 

arviointiosaamisen rakennetta ja sen muutoksia arviointikurssin aikana. 

Tutkimusaineisto on osa Helsingin ja Tukholman yliopistojen välistä tutkimusyhteistyötä. Se 

kerättiin keväällä 2017 Helsingin yliopiston aineenopettajan koulutukseen sisältyneeltä 

kuusiviikkoiselta arviointikurssilta, johon kuului luentoja ja ryhmäopetusta. Opiskelijat vastasivat 

luennolla verkkokyselyyn kurssin alussa (n=77) ja lopussa (n=65). Kyselyssä oli 75 väittämää, jotka 

liittyivät erityyppisen arvioinnin käytänteisiin ja niitä koskeviin käsityksiin. Kysely rakentui 

arviointiteorialle ja aiemmille kansainvälisille tutkimustuloksille. Analyysimenetelminä sovellettiin 

korrelatiivista tarkastelua ja faktorianalyysiä. 

Sekä käsitysten että käytänteiden osalta kyselyä jäsentänyt teoriaperusteinen malli järjestyi 

faktoroinnissa pääosin uudelleen. Mittausten välillä käsitysperustan rakenne muuttui vähemmän 

kuin käytänteiden. Sekä alku- että loppumittauksessa OOA:n pääulottuvuus oli kielitaidon 

monipuolisen formatiivisen arvioinnin koettu hallinta. Tätä selittänee alkumittausta edeltäneiden 

pedagogisten opintojaksojen opetusprosessiin kohdentunut sisältö. Kurssin päättyessä 

opiskelijoiden itseluottamus kasvoi etenkin kirjallisten kokeiden suunnittelussa, puhumisen 

arvioinnissa, luokkahuonearvioinnissa ja eurooppalaisen viitekehyksen asteikkojen käytössä. 

Toteutuneet ja suunnitellut käytänteet muuttuivat kurssin aikana oppilaslähtöisemmiksi, 

joustavammiksi ja monensuuntaista keskinäistä viestintää painottaviksi. Teoriaperustaisista 

arviointiosaamisen alueista lyhytkestoisen pedagogisen intervention aikana muuntuvimmiksi 

osoittautuivat käytännön arviointitaidot ja ammatillinen itsetunto. 

Tulokset vastaavat aiempia havaintoja (DeLuca, 2013; Gotch & French, 2014) arviointiopetuksen 

vaikutuksista opettajaopiskelijoiden itseluottamukseen arvioijina ja arviointiosaamisen 

komponenttien keskinäisistä suhteista. Tutkimustuloksia käytetään jatkoyhteistyössä opettajien 

arviointiosaamisen kehittämiseksi suomalaisessa ja ruotsalaisessa opettajankoulutuksessa. 

 

 



Ninni Lankinen & Maria Ahlholm/ Helsingin yliopisto 

Opettajankoulutus ja vastasaapuneiden opetus 

Valmistavan opetuksen määrä ja tarve Suomessa on kasvussa lisääntyneen maahanmuuton 

seurauksena. Vastasaapuneiden oppilaiden opettaminen vaatii ymmärrystä paitsi toisen kielen 

omaksumisen prosessista, myös vahvaa pedagogista osaamista. Tällä hetkellä mikään 

kasvatustieteellinen tutkinto ei anna työhön suoraan valmiuksia. 

Vastaantulo (https://vastaantulo.fi/) on valmistavaa opetusta tutkiva ja kehittävä hanke, joka sai 

Opetusministeriön rahoituksen vuosiksi 20172019. Hanke toteutetaan Helsingin yliopiston 

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa, yhteistyössä opettajankoulutuksen kanssa. Hankkeen 

kohderyhmänä ovat alakoulun ja yläkoulun valmistavan opetuksen luokat, ja hankkeen toisen 

lukuvuoden aikana myös lukioon valmistava opetus. 

Esitelmässämme pohdimme, millaista koulutusta ja osaamista valmistavan opetuksen 

ammattilaiselta vaaditaan ja miten opettajankoulutus voi tähän tarpeeseen vastata. Globaalit 

muutokset näkyvät myös suomalaisissa peruskouluissa joskus nopeasti ja yllättävästikin. Siksi 

opettajilla tulee olla taitoa 

kohdata kielenoppimisen polullaan vasta alkutaipaleella olevia oppilaita ja tarjota heille 

mahdollisimman hyvät eväät menestyä. Hahmottelemme, millaisia elementtejä valmistavaan 

opetukseen pätevöittävä opettajankoulutus voisi tarjota. 

Lisäksi pohdimme, miten valmistava opetus olisi pedagogisesti perusteltua järjestää. Onko oppilaan 

kannalta toimivin ratkaisu opiskella yleisopetuksen ryhmässä vai pienemmässä, pelkkään 

valmistavaan opetukseen keskittyvässä ryhmässä? Miten integrointi valmistavan opetuksen 

ryhmistä yleisopetukseen tapahtuu niin, että oppilas hyötyy siitä? Miten opettajien välistä 

yhteistyötä integroinnissa tuetaan koulun taholta niin, ettei oppilaiden mahdollisuus tutustua 

suomenkielisiin ikätovereihin jää opettajien aktiivisuuden varaan? Miten oppilas saadaan osaksi 

kouluyhteisöä ja suomalaista peruskoulua heti hänen saavuttuaan maahan? Esitelmässämme 

teemme enemmän kysymyksiä kuin annamme vastauksia. Tavoitteena on avata keskustelua myös 

läsnäolijoille. 

 

 

Pirjo Kulju & Marita Mäkinen / Tampereen yliopisto 

Esikoululaisten kielelliset strategiat ja oppimisen aikainen tuki digitaalisessa lukutaitopelissä 

Digitaaliset lukutaitopelit näyttävät tukevan alkavan lukutaidon oppimista. Näille peleille on 

tyypillistä se, että niitä pelataan yksin ja niissä harjoitellaan kirjain-äänne -vastaavuuden 

hahmottamista. Voi olla, että tämäntyyppisten pelien pedagogista potentiaalia ei kuitenkaan ole 

täysin hyödynnetty. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia kielellisiä strategioita 

lapset käyttävät sanatasoisten tehtävien ratkaisuissa ja miten he mahdollisesti tukevat toisiaan, kun 

pelitilanne rakennetaan vuorovaikutukselliseksi. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on 

oppimisen aikainen tuki, ns. scaffolding(Wood ym. 1976) sekä aiemmat tutkimukset siitä, miten 

vertaiset tukevat toisiaan kielenkäyttöön liittyvissä oppimistilanteissa (peer-scaffolding) (esim. Li & 

Kim 2016; Gnadinger 2008). Tutkimuksen aineisto kerättiin yhdestä esikouluryhmästä. Lapset 

https://vastaantulo.fi/


(N=14) pelasivat digitaalista lukutaitopeliä 2-3 hengen ryhmissä ja noin 20 minuuttia kestävät 

pelitilanteet videoitiin. Videoaineisto litteroitiin ja analysoitiin laadullisesti. Tulokset osoittivat, että 

esikouluikäiset käyttivät useita erilaisia kielellisiä strategioita tehtävien ratkaisuissa, esimerkiksi 

sanojen tavuttamista tai sanan äännerakenteen fonologista prosessointia. Mikrogeneettinen 

analyysi vuorovaikutustilanteista puolestaan osoitti, että lasten pelinaikaisista 

vuorovaikutustilanteista on havaittavissa orastavia oppimisen tuen strategioita, kuten 

mallintamista. 

Gnadinger, C.M. (2008) Peermediated instruction: Assisted performance in the primary classroom. 

Teachers and Teaching 14(2): 129142. 

Li, M. & Kim, D. (2016) One wiki, two groups: Dynamic interactions across ESL collaborative writing 

tasks. Journal of Second Language Writing 31: 2542. 

Wood, D., Burner, J.S. & Ross, G. (1976) The role of tutoring in problem solving. Journal of Child 

Psychology and Psychiatry 17: 89100. 

 

Kaisa Korpinen / Turun yliopisto 

Kieliä tanssien: Tanssin integrointi varhennettuun kieltenopetukseen 

Kielten opiskelu aloitetaan kansainvälisesti yhä nuorempana. Suomessa ensimmäisen vieraan kielen 

opiskelu alkaa keväästä 2020 lähtien viimeistään peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Varhennettua 

kieltenopetusta varten olisi tärkeä kehittää tutkimusperustaisia opetusmalleja, jotka soveltuvat 78-

vuotiaille. Lapset oppivat kokonaisvaltaisesti ja monia aisteja käyttäen (Keaveney & Lundberg, 

2017). Tässä esityksessä lähestyn varhennettua kieltenopettamista ja -oppimista kehollisen 

oppimisen näkökulmasta. Tanssi on yksi kehollisen oppimisen muoto (Anttila, 2013), joka tarjoaa 

hyvin nuorille kielenoppijoille mahdollisuuden oppia kieltä heidän kehitysvaiheelleen luontaisella 

tavalla. Tämä väitöskirjatutkimus selvittää kuinka tanssia voi integroida varhennettuun 

kieltenopetukseen kielenoppimisen tukemiseksi. Tutkimus toteutetaan kasvatustieteellisenä 

design-tutkimuksena (Kiviniemi, 2018), jossa monialainen työryhmä integroi tanssia varhaiseen 

ruotsin ja englannin opetukseen kahdessa suomalaisessa peruskoulussa kahden lukuvuoden ajan. 

Monimenetelmällisen tutkimuksen tavoitteena on kehittää tanssia ja kieltä yhdistävä pedagoginen 

toimintamalli A1-kielen opetukseen peruskoulun 1. ja 2. luokalla sekä tuottaa uutta tietoa 

varhaisesta kielten opettamisesta ja oppimisesta tanssin kautta. Tässä esityksessä esitän alkavan 

väitöskirjatutkimuksen tutkimussuunnitelman. 

Anttila, E. (2013). Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä. 

Helsinki: Acta Scenica 37. 

Keaveney, S. & Lundberg, G. (2017). Early Language Learning and Teaching: A1-A2. Lund: 

Studentlitteratur. 

Kiviniemi, K. (2018). Design- eli suunnittelututkimus opetus- ja kasvatusalalla. 

Valli, R. & Aarnos, E. (2018). 5 ed. Ikkunoita tutkimusmetodeihin: 1 Metodin valinta ja 

aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus. 

 

 



Maarit Kaunisto / Helsingin yliopisto 

Pakote vai sopimus? Toimijuuden tukipilarit venäjänkielisessä CLIL-alkuopetuksessa 

Esitelmässäni tarkastelen opettajan toiminnan ja tuen vaikutuksia alkuopetusikäisten (6-8-

vuotiaiden) oppilaiden kielitoimijuuden syntymiseen ja kehittymiseen venäjänkielisessä CLIL-

alkuopetuksessa (Content and Language Integrated Learning). Esitelmän painopiste on opettajan 

käyttöönottaman kielisopimuksen tarkastelussa, jonka seurauksena oppilaiden oletetaan 

rohkaistuvan käyttämään venäjää niin opettajajohtoisten tuntien opetuskeskusteluissa kuin 

itsenäisen käsityön parissa opettajan luona asioidessaan. Yksipuolinen kielisopimus ei kuitenkaan 

riitä aktiivisen toimijuuden ja oppija-autonomian syntymiseen. Tarvitaan myös erityisesti opettajan 

lähivuorovaikutuksessa tarjoamia dynaamisia ja ehdollisia tukitoimia (scaffolding), joita opettaja 

oppilaiden lähikehityksen vyöhykkeellä (Zone of Proximal Development) ja lähivuorovaikutuksessa 

voi tarjota. Oppilaiden aktiivista osallistumista ruokkinee lisäksi staattisempi, sosiaalisesta 

kontekstista kumpuava tuki. Tällaiseksi luen kielisopimuksen lisäksi autenttisen eli oppijalle 

merkityksellisen kielenoppimisympäristön, kaavamaiset ja ennustettavat kommunikaatiomallit 

luokassa, leikillisyyden ja huumorin käytön sekä osallistumista tukevan ja arvostavan ympäristön. 

Tutkimus on etnografinen pitkittäistutkimus omasta CLIL-luokastani, jossa toimin sekä opettajana 

että osallistuvana havainnoitsijana. Aineisto koostuu kahden vuoden aikana videoimistani 

vuorovaikutusaktiviteeteista: opettajajohtoisesta opetuskeskustelusta ja vapaamuotoisemmasta 

itsenäisestä työskentelystä. Videomateriaalin olen litteroinut yksityiskohtaisesti. Tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys nojaa sosiokulttuuriseen oppimisen teoriaan sekä sille sukua olevaan 

tilanteisen oppimisen teoriaan. Analyysissä tarkastelen opettajan käyttämiä oikea-aikaisen tuen 

strategioita keskustelunanalyysin työkaluja käyttäen. Paitsi kielisopimuksenolemusta tukikeinona, 

pohdin myös sen oikeutusta opettajan pedagogisena vallankäytön välineenä. Vaikka yksikielisyyden 

vaatimus ei enää istu 2000-luvulla vahvistuneeseen kielten rinnakkaiskäytön (translanguaging) 

ideologiaan, haluan esitykselläni nostaa arvokeskusteluun sen didaktisen oikeutuksen tietyissä 

opetuskonteksteissa. 

 

 

 

 

 


