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Pro gradu-tutkimuksessa selvitettiin kahden äidinkielen oppikirjan syntaktista sisältöä sekä 

niiden luokanopettajalle tarjoamia työkaluja äidinkielen syntaksin opettamiseen. Tutkimuk-

sen kohteena olivat Tammen kustantama Kirjakuja 4 sekä WSOY:n kustantama Uusi Sa-

lainen kerho 4. 

 

Suomen kielen ja kirjallisuuden oppiaine on yksi haastavimpia opetettavia aineita luokan-

opettajalle. Lapsen äidinkielen hallinta rakentuu jo vauva-ajasta alkaen, mutta luokanopet-

tajalla on suuri vastuu opastaa lapset syntaksin käsitteiden ja niiden käytön hallintaan sekä 

oman äidinkielen yleisesti hyväksyttyyn ja oikeanlaiseen käyttöön. 

 

Tutkimus on laadullinen tutkimus. Aineistona toimivat jo aiemmin mainitut äidinkielen oppi-

kirjat. Tutkimus osoitti, että kahden eri kustantajan oppikirjat tarjoavat hyvin erilaiset ratkai-

sut niin ulkoasultaan kuin sisällöltään luokanopettajan käyttöön. Kirjojen sisällölliset jaotte-

lut poikkeavat toisistaan samoin kuin harjoitustehtävät. Kirjakuja pohjautuu vankkaan kirjal-

lisuuden käyttöön, kun taas Uudessa Salaisessa kerhossa liikutaan samojen keskushenki-

löiden seurassa läpi koko kirjan. Molemmat ovat kuitenkin hyvin käyttökelpoisia kirjoja luo-

kanopettajan äidinkielen opetuksen avuksi. Kirjasarja ei ole ratkaiseva tekijä äidinkielen 

opetuksen onnistumisessa. 
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1 JOHDANTO 

 

Kieli on yhteiskunnan sielu sekä ihmisten itsetunnon ja arvon lähde. Ilman kieltä ei ole yh-

teiskuntaa. (Kadanya 2006, 1)  

 

Jokaiselle ihmiselle äidinkieli on luontainen välinen kommunikointiin toisten ihmisten kans-

sa. Suomi on kuulunut aina vuoteen 1917 muitten maitten alaisuuteen. Silti suomen kieli 

on kehittynyt jo kauan ennen itsenäisyyden saavuttamista. Suomalainen koulujärjestelmä 

on käynyt läpi useita uudistuksia itsenäistymisen jälkeen. Äidinkielen opetus on muuttunut 

uudistuksen myötä. Muuttuva yhteiskunta vaatii koulujärjestelmältä ja äidinkieleltä yhä 

enemmän. Oppilaan tulee osata tulkita mediaa, lukea sanomalehtiä kriittisesti ja kirjoittaa 

erilaisia tekstityyppejä. Enää ei riitä vain kaunis käsiala, suomen kielen hyvä osaaminen 

sekä luku- ja kirjoitustaito.  

 

Peruskoulun tuntikehyksen jakautuminen herättää opettajien keskuudessa jatkuvasti kes-

kustelua. Yläluokkien aineenopettajat vaativat juuri omalle aineelleen lisää tunteja muitten 

oppiaineiden kustannuksella. Äidinkielen opetuksen muuttuminen näkyy huolestuttavasti 

äidinkielen osaamisen rappeutumisena. Nykyään esimerkiksi mainoksissa ja lehtikirjoituk-

sissa näkee äärimmäisen karkeita kielioppivirheitä. Ylioppilaskokeissa äidinkielen osaami-

sen heikentyminen näkyy myös selkeästi. Nyt olisi syytä päättäjien ja opettajien herätä ja 

tehdä asialle jotain ennen kuin suomen kielen osaaminen rappeutuu täysin.  

 

Moni opettaja kokee äidinkielen opettamisen vaikeana ja haastavana. Oppilaat kokevat 

äidinkielen jopa tylsänä. Jos opettajan on vaikea opettaa äidinkieltä ja oppilas kokee sen 

tylsänä, ovat äidinkielen oppimisen lähtökohdat mahdollisimman huonot.  Oppikirja voi vai-

kuttaa tähän asetelmaan paljon. Suuri painoarvo on myös opettajan persoonalla ja opetus-

tyylillä.  

 

Halusin tutkimuksellani selvittää, millaiset työkalut kaksi täysin erilaista äidinkielen neljän-

nen luokan nykyistä oppikirjaa antavat opettajalle äidinkielen syntaksin opettamiseen. Koin 

aiheen mielenkiintoisena, koska opiskellessani suomen kieltä yliopistossa, huomasin, että 
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en osannutkaan syntaksia niin hyvin kuin kuvittelin. Se herätti minut miettimään äidinkielen 

syntaksin opettamista peruskoulun alaluokilla. Neljäs luokka valikoitui tutkimuskohteeksi, 

koska syntaksi opiskelu sitä alemmilla luokilla on vielä kovin alkutekijöissään. Neljännellä 

luokalla päästään jo harjoittelemaan syventäviä tietoja aiemmin opitusta.  

 

Kirjakuja ja Uusi Salainen kerho osoittautuivat molemmat hyvin käyttökelpoisiksi kirjoiksi. 

Kirjojen ulkoasullinen toteutus on hyvin erilainen. Opettajan oppaiden sivumäärät ovat hy-

vin erilaiset, mutta molemmissa on paljon harjoituksia. Sivumäärään vaikuttaa myös se, 

että monistettava materiaali on Uudessa Salaisessa kerhossa oppaasta erillään. Molem-

mista kirjoista löytyy hyviä perustehtäviä ja myös opettajalle vinkkejä motivoivaan harjoitte-

luun vaikkapa leikkien muodossa.  

 

Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa puolueeton katsaus kahden äidinkielen 

oppikirjan syntaksin osuudesta. Jokainen opettaja kuitenkin tekee valinnan kirjojen pa-

remmuudesta oman tuntemuksensa ja opettajapersoonansa avulla. Jatkossa mielenkiin-

toista olisi tutkia opettajien käsityksiä näistä kahdesta oppikirjasta ja niiden käytöstä syn-

taksin opetuksessa.   

 

2 YLEISTÄ PERUSKOULUN SYNNYSTÄ 

 

Ennen kuin Suomeen saatiin peruskoulu 1970-luvulla, itsenäisyyden ajan kansansivistyk-

sestä huolehti kansakoulu. Oppikoulu oli vielä ennen toista maailmansotaa vain harvojen 

oikeus. Vähitellen oppikoulun suosio kuitenkin kasvoi, koska sen huomattiin antavan pal-

jon paremmat mahdollisuudet jatko-opintoihin. Suomessa alkoi tulla tarve koulujärjestel-

män uudistamiseen, koska keskikoulun opetussuunnitelma ei pystynyt kattamaan näin 

yleistä koulutusta. Lisäksi sivistystarpeen kasvu näkyi opintoaikojen pidentymisessä ja pa-

rantuneissa koulunkäyntimahdollisuuksissa. Oppivelvollisuusaika oli hiljalleen pidentynyt ja 

Suomen koulujärjestelmä oli syntynyt varsin erilaiseen yhteiskuntaan. Jatkuvasti kohoava 

elintaso asetti uusia haasteita myös koululaitokselle, jonka suureksi tehtäväksi tuli nyt 

myös lasten sosiaalinen kasvatus. Suomessa todettiin siis, ettei silloinen koulujärjestelmä 

täyttänyt kasvavia yhteiskunnan vaatimuksia ja sivistystarvetta. (Peruskoulun opetussuun-

nitelmakomitean mietintö 1, 13-14)  
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Itsenäistymisen jälkeen vuonna 1917 Suomi oli köyhä maa. Kansalaissodan jälkimainin-

geissa poliittiset erot puolueiden kesken olivat kärjistyneet. Yhteiskuntarakenne alkoi 

muuttua ja teollisuuden sekä palveluelinkeinojen työntekijämäärän kasvu johti kaupungis-

tumisen alkamiseen. Eduskunnassa tuli tehdä päätös koulutuksen painopisteestä ja vuon-

na 1921 säädettiin oppivelvollisuuslaki. Koska tämä uudistus rasitti kuntien taloutta, siirty-

mäaikaa annettiin reilummin. Kansakouluverkosto toimi täydellisesti vasta 1930-luvun lo-

pulla ennen sotia. (Kuikka 1991, 87) 

 

Kansakoulu oli jaettu kahteen tasoon: 7-8-vuotiaat kävivät alakansakoulua ja sitä van-

hemmat yläkansakoulua. Alakansakoulua varten koulutettiin jopa omat opettajat, jotka oli-

vat pelkästään naisia. Tähän oli syynä naisten kyky luoda kodinomainen tunnelma, jota 

lapset vielä alakansakouluiässä tarvitsivat. Koko kansakoulun tavoitteena oli kuitenkin hy-

vä yleissivistys. (Kuikka 1991, 87-88) 

 

Poliittiset erimielisyydet heijastuivat 1920-luvun taitteessa suomalaiseen kouluelämään, 

kun eduskunta yritti päästä sopuun koulutusta koskevista periaatteista. Sopua ei löytynyt 

ja rinnakkaiskoulujärjestelmä jatkui. Oppikoulu säilytti asemansa kansakoulua arvostetum-

pana koulutienä, johon yhä useampi oppilas tähtäsi. Kansakoulusta haluttiin tehdä valmis-

tava koulu oppikouluun ja ammatilliseen kouluun tähtäävälle oppilaalle. Tämä uudistus ei 

kuitenkaan toteutunut. (Kuikka 1991, 92-94) 

 

Raskaiden sotavuosien jälkeen koulutusuudistus käynnistyi yllättävän nopeasti. Koulutus-

järjestelmää uudistettiin osittain ja kuntiin alettiin perustamaan keskikouluja. Keskikoulut 

rakentuivat kansakoulun oppimäärälle ja olivat oppilaille maksuttomia. Opetussuunnitelmat 

saatettiin ajan tasalle ja didaktiikan uudet tuulet puhalsivat Euroopasta Suomeen. 1950-

luvun puolivälin jälkeen ala- ja yläkansakoulu yhdistettiin kansakouluksi. (Kuikka 1991, 

100-106) 

 

Suomalainen yhteiskunta kehittyi hurjaa vauhtia 1950-luvulta lähtien, kun sotakorvaukset 

saatiin maksettua. Teollisuus kasvoi koko ajan ja samaa vauhtia kasvoi myös palveluelin-

keinojen osuus. Maatalous siirtyi koneellistuneeseen aikaan ja näin ollen moni maalainen 

vapautui työmarkkinoille. Maaseutu alkoi tyhjenemään ja samaan aikaa Etelä-Suomen 

kaupunkeihin virtasi muuttajia työn perässä. Koulutusjärjestelmältä vaadittiin uudistumista 
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vastaamaan kehittyvän yhteiskunnan tarpeita. Suomessa aloitettiin valmistautuminen yh-

tenäiskoulujärjestelmään. (Kuikka 1991, 107-109) 

 

Suomeen perustettiin kaksi eri komiteaa miettimään koulutusjärjestelmän kehittämistä. Yr-

jö Ruutu johti Koulutusjärjestelmäkomiteaa, jonka ehdotus ei kuitenkaan johtanut minkään-

laisiin toimenpiteisiin. Kouluohjelmakomitea johtajanaan R. H. Oittinen aloitti mietinnöillään 

peruskoulun syntyyn johtaneen kehityksen. Oittinen johti myös Peruskoulukomiteaa, jonka 

ainoassa mietinnössä vuodelta 1965 linjattiin peruskoulun pääsuuntaviivat. Sen mukaan 

peruskoulu olisi yhdeksänvuotinen, josta kuusi vuotta ala-astetta ja kolme vuotta yläastet-

ta. (Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö 1, 15) 

 

Peruskoulu-uudistus aloitettiin Lapin läänistä vuonna 1972 ja se kesti kuusi vuotta päätty-

en Uudenmaan lääniin. Muutos ei sujunut ongelmitta. Opettajien täydennyskoulutus ja uu-

sittu oppimateriaali hakivat lopullista muotoaan. Peruskoulun tavoitteiden lähtökohdaksi 

otettiin YK:n ihmisoikeuksien julistus. Suunnittelusta huolimatta jo pian huomattiin, että 

joissain oppiaineissa tavoitteet oli asetettu liian korkeiksi. (Kuikka 1991, 117-119) 

 

Vuonna 1985 yhtenäisajattelusta luovuttiin osittain. Koulujen keskusjohtoisuutta pyrittiin 

vähentämään. Kouluhallitus laati opetussuunnitelmien perusteet ja jokainen kunta sai so-

veltaa niitä paikallisten olojen mukaan. Tavoitteena oli ottaa paremmin huomioon opettaji-

en ja koulujen ideat. Peruskoululainsäädäntö uudistettiin samassa rytäkässä ja uudistuk-

sen myötä oppilaille taattiin jatko-opintokelpoisuus ilman tasokursseja.  (Kuikka 1991, 129) 

 

1990-luvulla tämä suunta jatkui edelleen. Kansainvälistyminen tuli yhä näkyvämmin esiin 

koulumaailmassa.  Koulutuksen tarkoituksena oli silloin ja on yhä edelleen kasvattaa oppi-

laista tasapainoisia, itsenäisiä, vastuuntuntoisia, luovia, yhteistyökykyisiä ja rauhantahtoi-

sia sekä hyvin käyttäytyviä ihmisiä ja yhteiskunnan jäseniä. (Kuikka 1991, 140) 

 

2000-luvulla peruskoululle asetetut tavoitteet ovat pysyneet samansuuntaisina kuin tähän-

kin asti. Koulun kasvatuksellinen tehtävä korostuu nyky-yhteiskunnassa ehkä liikaakin, 

koska vanhemmilla ei tunnu olevan aikaa tai kiinnostusta opettaa lapsilleen yleisiä tapoja. 

Yhä kasvavassa määrin tapakoulutus jää koulun harteille. Erityislasten integrointi normaa-

liopetukseen asettaa myös uusia haasteita niin koululle kuin opettajillekin. Peruskoulu elää 

muutoksen aikaa. Tavoitteet ja unelmat ovat kovat, mutta resurssit rajalliset.  
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3 YLEISTÄ PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMASTA 

 

Didaktisen ja hallinnollisen sektorin yhdyssiteeksi tarvitaan opetussuunnitelma. Hallitusjär-

jestelmä käsittelee opetussuunnitelmaa poliittista päätöksentekoa, kuten lakien ja asetus-

ten laatimista, varten. Opettajalle opetussuunnitelma on didaktisen suunnittelun opaskart-

ta. Karkeasti sanottuna opettaja tehtäväksi on yleensä katsottu opetussuunnitelmassa 

mainittujen sisältöjen siirtäminen oppilaille opetustilanteessa. (Rauste- von Wright, von 

Wright, Soini 2003, 190) 

 

Yleissivistävä koulu tarvitsee opetussuunnitelman pystyäkseen toteuttamaan yhteiskunnan 

sille asettamat tavoitteet ja velvoitteet. Koulutusyhteiskunnassa opetussuunnitelma on 

suuren mielenkiinnon kohteena. Suomalaiset opetussuunnitelman kehittäjät pitävätkin yhä 

enemmän yhteyttä ulkomaisiin kollegoihinsa. (Lahdes 1997, 65) Lehrplan- ja curriculum-

mallit ovat nykyisen opetussuunnitelman pohjana. Lehrplan on rationaalinen, hallinnollinen 

ja oppiainejakoinen ajattelumalli, kun taas curriculum painottuu oppilaisiin, paikallisuuteen 

ja opetukseen. Ennen peruskoulua ollut oppikoulu painottui Lehrplan-malliin ja kansakoulu 

curriculumiin. (Lahdes 1997, 66) 

 

Peruskoulun syntyyn asti opetussuunnitelman katsottiin olevan ainoastaan läpyskä, jossa 

esitellään kullekin vuosiluokalle tarkoitettu oppiaines. Peruskoulun alkaessa tavoitteet oli-

vat kuitenkin jo niin monipuoliset, että pelkän oppiaineksen esittely olisi liian rajallinen kat-

selmus peruskoulun maailmaan. Vaikka opettajilla on ollut käytössään jo varsin laajoja 

opetussuunnitelmia kansakouluajoilta aina vuodesta 1952 lähtien, ne eivät kattaneet nyky-

aikaisen peruskoulun vaatimuksia. Peruskoulussa kuitenkin korostetaan myös oppituntien 

ulkopuolista oppimista. Oppimista tapahtuu kaikissa tilanteissa ja näistä tiedoista nivoutuu 

kokonaisuus, jota peruskoulun opetussuunnitelmassa halutaan korostaa. Tämän takia oli 

tärkeää ottaa huomioon sekä oppiaines että opetusmenetelmät laadittaessa peruskoulun 

opetussuunnitelmaa. (Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö 1, 56) 

 

Loppuvuodesta 1966 asetettiin peruskoulun opetussuunnitelmakomitea. Komitea muodos-

tui asiantuntijoista, jotka edustivat monipuolisesti eri aloja. Komitean jäseniltä ei edellytetty 

poliittista sitoutumista. Valtioneuvoston määräyksestä komitealla oli käytettävissään 54 py-

syvää asiantuntijaa, jotka olivat alansa suomalaisia huippuosaajia, mutta myös samalla 
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etujärjestöjensä kyseiseen tehtävään harkitsemia. Tästä huolimatta komitea pyrki työsken-

telemään puolueettomasti ja onnistui tehtävässään hyvin. Eri tahot esittivät toiveitaan op-

piaineiden sisällöistä ja tuntijaoista. Komitean tehtävänä oli laatia peruskoulua varten ope-

tussuunnitelma ja pohtia sen toteuttamismahdollisuuksia erikokoisissa kouluissa. Kiireelli-

simpänä tehtävänä oli laatia kokeilua varten väliaikainen opetussuunnitelma, johon lopulli-

nen opetussuunnitelma perustuisi. (Somerkivi 1983, 49-50) 

 

Peruskoulun opetussuunnitelman laadinnassa lähdettiin siitä ajatuksesta, että opetus-

suunnitelman tulee pitää sisällään kaikki tärkeimmät opetusmenetelmät ja toimenpiteet, 

joiden avulla kouluissa pyritään saavuttamaan kasvatukselliset ja opetukselliset tavoitteet. 

Tämän takia opetussuunnitelmaan kirjattiin tarkasti myös kaikki oppituntien ulkopuoliset 

oppimistilanteet, kuten välitunnit ja kerhot. Samoin koulujen käytössä olevat materiaalit ja 

välineet vaikuttavat oppimiseen, joten ne lisättiin myös opetussuunnitelmaan. Koulun opet-

tavasta ja kasvattavasta tehtävästä puhuttaessa ei voitu kuitenkaan unohtaa, että koulu on 

myös sosiaalinen yhteisö. (Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö 1, 56-57) 

 

Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietinnön 1 mukaan opetussuunnitelma sisältää 

tietylle oppilasjoukolle etukäteen suunnitellut oppimistilaisuudet, joihin luetaan kuuluviksi 

kaikki koulun mahdollisuudet vaikuttaa oppilaiden käyttäytymis- ja suorituspotentiaaliin. 

Niiden suunnittelussa pyritään luomaan suotuisien oppimiskokemusten edellytykset kaikille 

niille oppilaille, joita opetussuunnitelma koskee. Näin ollen voidaan erottaa kolme eri ta-

soa:  

1. etukäteen laadittu opetussuunnitelma 

2. kaikki toimenpiteet opetussuunnitelman toteuttamiseksi 

3. oppilaiden kokemukset opetussuunnitelmasta. 

Jotta nämä kolme tasoa tulisivat noudatetuiksi, on välttämätöntä tuntea opetussuunnitelma 

eikä vain seurata oppikirjan antamaa esitystä asioista. Opetussuunnitelma on kuitenkin 

valtakunnallinen ja sitä on mahdotonta noudattaa sellaisenaan joka puolella Suomea. 

Opettajan vastuulle jääkin huolehtia, että opetussuunnitelmaa noudatetaan, mutta tunti-

suunnittelussa otetaan huomioon paikalliset olosuhteet, oppilasryhmän vaatimukset sekä 

ajankohtaiset uutiset ja asiat. Tässä suhteessa myös opettajien keskinäinen yhteistyö 

nousee suureen asemaan. (Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö 1, 57) 
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Tämä mietintö on vuodelta 1970, mutta edellämainittu päätelmä pätee edelleen 2000-

luvun koulussakin. Opettaja ei voi luottaa vain oppikirjan tarjoamaan sisältöön, vaan hänen 

on tunnettava myös opetussuunnitelman vaatimukset. Varsinkin aineissa, joissa oppikirjoja 

ei välttämättä joka koulussa käytetä (esimerkiksi käsityö, musiikki ja liikunta) opetussuun-

nitelman tunteminen on perusteena opettajan suorittamalle arvioinnille. Uusi opetussuunni-

telma luo uusia vaatimuksia myös oppikirjojen tekijöille ja kirjasarjoja uudistetaankin kovaa 

vauhtia. Tähän pro gradu- tutkielmaan olen valinnut Kirjakuja-sarjan ja Uuden Salaisen 

Kerhon neljännen oppiluokan kirjan. Uusi Salainen Kerho on ilmestynyt vuonna 2005 ja 

Kirjakuja vuonna 2003.  

 

Peruskoulun ensimmäinen varsinainen opetussuunnitelma valmistui 1970. Se oli jaettu 

kahteen niteeseen, Opetussuunnitelman perusteet sekä Oppiaineiden opetussuunnitelmat. 

Koko peruskoulun tavoitteeksi asetettiin koulun ensisijainen tehtävä tarjota aineksia ja vi-

rikkeitä oppilaan omaleimaisen koko persoonallisuuden kehittymiselle. Tähän pyritään tar-

joamalla oppilaalle monipuoliset tiedot ja taidot eri oppiaineista.  Tosin opetussuunnitelma 

sai myös kritiikkiä liiasta teoriasta. (Somerkivi 1983, 53-56) 

 

Peruskoulun opetussuunnitelmia on uudistettu vuosina 1985, 1994, 2000 ja 2004. Kuten 

koko opetussuunnitelman, myös äidinkielen osalta opetussuunnitelmassa on hyvä huoma-

ta, että tähdellisintä ei ole opetussuunnitelman täydellinen noudattaminen vaan oppilaan 

kehityksen edistäminen. Tärkeintä on ns. eletty opetussuunnitelma eli miten opetussuunni-

telman asettamat tavoitteet ovat kunkin oppilaan kohdalla toteutuneet. ”Ryhtyessään to-

teuttamaan opetussuunnitelmaa opettajan tulisi analysoida asetettuja tavoitteita voidak-

seen valita niitä parhaiten palvelevat opetustilanteet ja järjestelyt. Peruskoulun opetus-

suunnitelman yleisissä ja ainekohtaisissa tavoiteselvityksissä pyritään osoittamaan, minkä-

laisista oppilaiden käyttäytymismuodoista ja suorituksista niissä on kysymys, ja miten opet-

taja saisi jo opetussuunnitelmasta tukea tavoitteiden konkretisoinnissa.” (Peruskoulun ope-

tussuunnitelmakomitean mietintö 1, 58-59) 

 

Nykyään jokaisella koululla on oma opetussuunnitelmansa. Se kuitenkin perustuu opetus-

suunnitelman perusteisiin, joka on kansallinen kehys jokaiselle paikalliselle opetussuunni-

telmalle. Opetuksen järjestäjällä eli kunnalla, kaupungilla ja koululaitoksella on vastuu sekä 

opetussuunnitelman laatimisesta että sen kehittämisestä. Koulujen opetussuunnitelmissa 

täsmennetään opetussuunnitelman perusteissa kerrottuja tavoitteita, sisältöjä sekä muita 
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opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja. Opetussuunnitelmaa laadittaessa on tärkeää 

muistaa esiopetuksen ja perusopetuksen yhdenmukaisuus sekä myös muut valtakunnalli-

set tai kunnalliset lapsia ja nuoria koskevat päätökset. (Perusopetuksen opetuskokeiluissa 

lukuvuonna 2003 - 2004 noudatettavat opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 ja 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 1-2, 9) 

 

Perusopetusta ohjailevat päätökset tehdään sekä valtakunnallisella että paikallisella tasol-

la.  Näitä päätöksiä ovat 

• perusopetuslaki- ja asetus 

• valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen koko maata kos-

kevista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta 

• opetuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma 

• esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet  

• opetussuunnitelmaan perustuva perusopetusasetuksen 9§:n mukainen vuosittainen 

suunnitelma. 

Opettajan velvollisuuksiin kuuluu noudattaa opetuksessaan opetuksen järjestäjän vahvis-

tamaa opetussuunnitelmaa. (Perusopetuksen opetuskokeiluissa lukuvuonna 2003 - 2004 

noudatettavat opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 ja perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteet vuosiluokille 1-2, 9) 

 

4 ÄIDINKIELEN OPETUSSUUNNITELMAN KEHITTYMINEN 

 

Äidinkieli on moninainen oppiaine. Se voidaan luokitella niin taito- tieto- kuin taideaineeksi, 

koska äidinkielen oppimissisältö on niin laaja. Jotta opettaja voi opettaa äidinkieltä, täytyy 

hänen hallita oppiaineen monimuotoisuus. Opettajalla on oltava ymmärrys siitä miten kieli 

rakentuu, miksi kieltä käytetään ja mihin kieltä käytetään. Oma kielenhallinta nousee tär-

keään rooliin, koska sieltä opettaja ammentaa virikkeitä koulumaailmaan ja äidinkielen 

opetukseen.  

 

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineeseen kuuluu monta aihepiiriä. Peruskoulun aikana 

lapsi kasvaa lapsesta nuoreksi ja oppii äidinkielestään kaikenlaista lastenkirjallisuudesta 

luovaan kirjoittamiseen ja äidinkielen peruskäsitteisiin. Vaikka äidinkieli on peruskoulussa 
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oma oppiaineensa, käytetään äidinkielen taitoja kaikkien muiden oppiaineiden opiskelussa 

jatkuvasti ja aktiivisesti hyödyksi. Ihminen tarvitsee kieltä pystyäkseen kommunikointiin ja 

aktiiviseen vuorovaikutukseen toisten ihmisten ja erilaisten yhteisöjen kanssa. Tämä aset-

taa haasteita peruskoulun kielenopetukseen. (Kulmakivi 2006, 9-10) 

 

Jo ennen kouluikää lapsi oppii kielestä paljon. Äidinkielen avulla lapsi jäsentää ajattelu-

maailmaansa, tutustuu ympäristöönsä sekä saa ja hankkii tietoa. Kieli on tärkeä osa jokai-

sen ihmisen elämää käyttäytymisen säätelijänä sekä viestintävälineenä sosiaalisissa suh-

teissa ja tunteissa. Kielen ja sen käytön omaksuminen edellyttää, että lapsi oppii äidinkie-

lensä äänteistön, sanaston sekä kielioppisäännöt, joiden avulla hän osaa yhdistää äänteis-

tä sanoja ja sanoista lauseita. Kielen rakenneosien hallinta on välttämätöntä, jotta lapsi 

pystyy kommunikoimaan yleisesti ymmärretyllä ja hyväksyttävällä tavalla. (Lyytinen 2001, 

105) 

 

Jotta lapsi voi oppia äidinkieltään, edellyttää se normaalisti kehittynyttä keskushermostoa 

sekä kieltä käyttävää ympäristöä. Lapsi ei kuitenkaan suoraan opi matkimalla aikuisten 

kieltä, vaan kognitiivisten taitojensa avulla pyrkii valikoimaan kuulemaansa kieltä ja muok-

kaamaan sitä aktiivisesti. Kehityspsykologi Jean Piaget`n mukaan kognitiivinen kehitys on 

mahdollista ilman kieltä, mutta kielen omaksuminen ei ole mahdollista ilman yleistä kogni-

tiivista kehittyneisyyttä. Uusien asioiden oppiminen edellyttää lapselta omaa toimintaa ja 

sen pohjalta tapahtuvaa oivaltamista. (Lyytinen 2001, 105-106) 

 

Äidinkieli on jokaiselle ihmiselle ajattelun, viestinnän, itseilmaisun, sosiaalisten suhteiden 

ja maailmankuvan muodostamisen sekä kulttuurin kehittämisen ja siirron apuväline. Äidin-

kielen opetuksen avulla vahvistetaan oppilaiden identiteettiä ja suomalaista kulttuuriperi-

mää. Karkeasti ottaen äidinkielen opetus kantaa suurimman vastuun oppilaiden kielellisten 

perustaitojen kehittymisestä. (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994, 38) 

 

Koska äidinkieli on keskeinen aine koko peruskoulussa, valikoitui se helposti myös pro 

gradu-työni aiheeksi. Peruskoulun opetussuunnitelmassa olevat muiden aineiden asiat pe-

rustuvat hyvin suurelta osin hyvään suomen kielen osaamiseen. Peruskoulun luokanopet-

tajalla on näin erittäin suuri rooli lapsen kielellisen kehittymisen tukijana ja suomen kielen 

saloihin opastajana. Jos kielellinen kehittyminen takkuaa, viivästyy tai ei luonnistu ollen-

kaan, seuraa tästä suuria vaikeuksia lapselle myös muiden aineiden kanssa. Matematiikan 
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sanalliset tehtävät vaativat lukemisen ymmärtämistä, vieraiden kielten kielioppi pohjautuu 

jo olemassa olevalle äidinkielen kielioppitaidolle ja ns. lukuaineet ovat vaikeita, jos ei osaa 

kunnolla lukea tai ei ymmärrä lukemaansa. Tämä on tärkeä seikka myös oppikirjan tekijöil-

le ja toivottavasti kannustaa yhä monipuolisemman oppimateriaalin tekemiseen. 

 

Suomen kieli oli opetus- ja oppiaineena kansakoulussa heti kyseisen koulumuodon perus-

tamisesta vuonna 1866 alkaen. Koulunaloittajan tuli osata lukea ja kirjoittaa ja tämä johti 

kaupungeissa kaksivuotisten alakansakoulujen perustamiseen. Maaseudulla alkeisopetus 

jäi edelleen kirkon ja kotien hoidettavaksi aina vuoteen 1921 asti, kun oppivelvollisuuslaki 

astui voimaan. (Kauppinen 1986, 24) Suomen kielen asema parani myös yliopistollisessa 

maailmassa, kun ensimmäinen suomen kielen ja kirjallisuuden professuuri perustettiin.  

Koska Suomi ei ollut olemassa itsenäisenä valtiona, oman kielen asemasta kouluissa käy-

tiin kiivaita keskusteluja 1800- luvun puolivälin jälkeen. (Koskinen 1988, 13) 

 

Kansakouluasetuksessa äidinkielen puitteissa opiskeltaviksi asioiksi luokiteltiin lukeminen 

ja kirjoittaminen kahdella alemmalla luokalla sekä kirjoittaminen ja soveliaitten kirjojen lu-

keminen kahdella ylemmällä luokalla. Varsinaista yhtenäistä opetussuunnitelmaa ei tun-

nettu, vaan opetuksen laatu ja määrä saattoivat vaihdella kouluittain paljon. Ensimmäinen 

opetussuunnitelma saatiin käyttöön alakansakouluun vuonna 1921 ja yläkansakouluun 

vuonna 1925. Äidinkieli jaoteltiin lukemiseen, kirjoittamiseen ja puhumiseen. Opetussuun-

nitelman perusteella kirjoittamisessa siirryttiin vapaampaan kirjoittamiseen kopioinnin sijas-

ta, lukemista harjoitettiin itsenäisesti ja hiljaa junnaavan toiston sijasta ja puheharjoittelun 

tuli liittyä jokaiseen kouluaineeseen. Uudistuksista huolimatta myös vanhat tavat pitivät 

osittain paikkansa suomalaisessa koululaitoksessa ja kansakoulujen tuntimäärät vaihteli-

vat usealla tunnilla koulusta riippuen. (Kauppinen 1986, 24-25) 

 

Kansakouluun saatiin uusi opetussuunnitelma vuonna 1950. Tässä opetussuunnitelmassa 

korostettiin entistä enemmän oppilaskeskeisyyttä. Jatko-opetus vakiinnutti paikkansa ja 

laajeni lopulta kansalaiskouluksi vuonna 1957. Oppilaiden määrä moninkertaistui vuodesta 

1920 lähtien vuoteen 1960 mennessä. Äidinkielen vuoden 1950 opetussuunnitelmassa to-

dettiin, että kieltä ja kommunikointia tulee harrastaa niin paljon kuin suinkin on mahdollista. 

Omavalintainen lukeminen tuli aloittaa jo ensimmäisellä luokalla. Tämän opetussuunnitel-

ma mukaan edettiin aina peruskoulu-uudistukseen asti. (Kauppinen 1986, 25-26) 
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Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietinnössä 2 vuodelta 1970 äidinkielen osalta 

asetetaan kuusi erilaista yleistavoitetta: 

1. oppilaasta tulee aktiivinen ja arvostelukykyinen kuuntelija 

2. oppilas oppii ilmaisemaan ajatuksensa johdonmukaisesti sekä puhuen että kirjoitta-

en 

3. oppilas oppii lukemaan ja ymmärtämään lukemaansa 

4. oppilas saa virikkeitä luovaan toimintaan 

5. oppilas saa rikkaan sekä täsmällisen sanojen ja sanontojen tuntemuksen  

6. oppilas saa intoa ja mielenkiintoa äidinkieleen sekä sen ilmenemismuotoihin. 

(Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö 2, 29) 

 

Yleistavoitteiden lisäksi opetussuunnitelmakomitea (1970, 29) antaa tavoitteet neljälle osa-

alueelle. Puheilmaisu ja kuunteleminen ovat tärkeitä taitoja jokaiselle ihmiselle. Peruskou-

lussa tulee kiinnittää huomiota kuuntelemiseen ja taitoon suhtautua kriittisesti kuultuun. 

Samoin tulee harjoitella suullista ilmaisua ja tervettä äänenkäyttöä. Oppilaiden tulee myös 

hallita yleiskielen käyttö puhetilanteessa.  

 

Lukutaito ja kirjoittaminen mainitaan peruskoululle asetetuissa yleistavoitteissa. Peruskou-

lussa pyritään lukutaitoon, jonka avulla oppilas osaa etsiä tietoa, lukea kriittisesti tekstejä, 

kehittää luovuuttaan ja tottuu lukemaan omaksi ilokseen. Lisäksi oppilas saa ohjausta kir-

jallisuuden tuntemukseen ja vapaaehtoiseen lukemisen harrastamiseen. Kirjoittamisen ta-

voitteena ovat selkeä käsiala, kirjallisen ilmaisun ja tyylin oppiminen ja taito asioida kirjalli-

sesti. 

 

Kielentuntemus on tärkeä osa äidinkielen opetusta. Peruskoulun tavoitteena on tarjota op-

pilaille sellaista tietoa kielestä, joka auttaa oppilasta puhumaan ja kirjoittamaan sujuvasti 

sekä tukee samalla vieraiden kielten opiskelua. Samalla tavoitteena on myös perehdyttää 

oppilaat suomen kielen ominaisuuksiin sekä sanastollisiin ja rakenteellisiin erikoisuuksiin. 

(Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö 2, 29-30) 

 

Puhuminen, kirjoittaminen, lukeminen ja kuunteleminen nivoutuvat hyvin kiinteästi yhteen. 

Tämä tulee huomioida myös äidinkielen opetuksessa. Lapsi oppii kieltään puhumalla ja 

kuuntelemalla. Vähitellen kokemuksia on tarpeeksi, jotta lukutaidon kehittyminen voi alkaa. 

Puhuminen on nopein tapa kielen oppimiseen ja puhumalla opettaja myös motivoi oppi-
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tunneilla. Keskeinen tavoite on lukutaidon oppiminen, koska se on edellytyksenä edistyk-

seen ja menestykseen koulussa. Kaikki osa-alueet tulee kuitenkin huomioida opetuksessa. 

(Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö 2, 30-31) 

 

4.1 Äidinkielen opetussuunnitelma peruskoulun neljännellä luokalla 

 

Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean toisessa mietinnössä vuodelta 1970 (32) tode-

taan, että vaikka oppiaines esitellään eri osiin jakautuneina, niiden tulee nivoutua kiinteästi 

yhteen. Nämä osat ovat puheilmaisu ja kuunteleminen, lukeminen, kirjoittaminen ja kielen-

tuntemus. Opetettava aines on jokaisella luokalla samaa, mutta vaikeutuu aina luokkata-

son noustessa. 

 

Vuoden 1994 peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa ei luokkatasokohtaisia tavoit-

teita ole eritelty laisinkaan äidinkielen osalta. Jokainen vuosiluokka pitää sisällään saman 

oppiaineksen, mutta iän karttuessa äidinkielen osa-alueisiin paneudutaan yhä syvemmin. 

 

Peruskoulun uusimman opetussuunnitelman perusteiden äidinkielen jaottelu on tehty vuo-

siluokille 3-5. Neljännen luokan oppimäärään kuuluvat samat taidot, mutta eivät vielä niin 

täydellisinä kuin viidennellä luokalla.  Vuosiluokilla 3-5 keskeinen tavoite on äidinkielen pe-

rustaitojen oppiminen ja niiden hallinta. Tässä vaiheessa oppilaan tulisi hallita sujuva luku- 

ja kirjoitustekniikka, hyvä luetunymmärtämisen taito sekä taito hankkia tietoa itse. (Perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 47) 

 

4.1.1 Puheilmaisu ja kuunteleminen  

 

Neljännen luokan aines perustuu kolmannen luokan asioihin. Tarkoituksena on opittujen 

taitojen vahvistaminen. Puheilmaisua harjoitellaan keskusteluilla, jotka perustuvat oppilai-

den omiin kokemuksiin. Oppilaat harjoittelevat kysymysten tekoa ja tekevät helppoja haas-

tatteluja. Erilaiset esittely-, kertomus-, selostamis- ja kuvaamisharjoitukset kehittävät oppi-

laan puheilmaisua tehokkaasti. (Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö 2, 35) 
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Aktiivista kuuntelua kehitetään kuuntelemalla esityksiä ja kertomuksia. Samalla voidaan 

harjoitella myös helppojen muistiinpanojen tekemistä. Lukemisen ja kuuntelemisen yhteis-

harjoituksena voidaan tehdä helppoja kuunnelmia, lasten omia tv- ja radio-ohjelmia sekä 

helppoja näytelmiä. Musiikin ja liikunnan avulla voidaan tehdä helppoja rentoutus- ja ää-

nenkäyttöharjoituksia. (Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö 2, 35) 

 

Vuodelta 1982 oleva Peruskoulun äidinkielen oppimäärä ja oppimääräsuunnitelma koros-

taa erityisesti keskittymistä kuuntelutilanteessa ja kuunteluun totuttautumista. Neljäsluok-

kalaisen tulee pystyä kohteliaasti kuuntelemaan luokkatovereiden ja aikuisten puheenvuo-

roja. Edelleen käytetään luokkatilanteessa eläytyvää kuuntelemista (kuten sadut ja kuun-

nelmat).  

 

Neljännellä luokalla kuullun ymmärtäminen saa yhä suurempaa huomiota. Lapsen tulee 

pystyä toimimaan opettajan suullisten ohjeiden mukaan, kertoa kuulemastaan tarinasta ja 

vastata kuulemaansa tekstiä koskeviin kysymyksiin. Myös kysymysten esittämistä harjoi-

tellaan luokassa. (Peruskoulun äidinkielen oppimäärä ja oppimääräsuunnitelma 1982, 35) 

 

Vuoden 1994 peruskoulun opetussuunnitelmien perusteissa (2000, 39) asetetaan tavoit-

teiksi, että oppilaan ilmaisukyvyn kehittyminen sellaiseksi, että hänellä on halu ilmaista it-

seään sekä suullisesti että kirjallisesti. Samalla hänen vuorovaikutustaitonsa kehittyvät ja 

kirjoitetun kielimuodon käyttö tulee luonnolliseksi osaksi ilmaisua. Myös oppilaan oppimis-

strategiansa kehittyvät sellaiselle tasolle, että muiden oppiaineiden omaksuminen helpot-

tuu. Näin ollen oppimaan oppiminen korostuu erityisesti äidinkielen tunneilla. 

 

Vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, 47) oppilaan vuoro-

vaikutustaitojen kehittymistä pidetään tärkeänä. Oppilas oppii aktiivista kuuntelua, osallis-

tumaan keskusteluihin ja kehittämään omaa kerrontaansa. Myös erilaisten tekstien luke-

minen ja tulkitseminen kehittyvät. Oman mielipiteen ilmaisu sekä palautteen antaminen ja 

vastaanottaminen ovat myös keskeisten sisältöjen asialistalla.  
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4.1.2 Lukeminen 

 

Neljännen luokan tärkein tehtävä lukemisen osalta on herättää lukuintoa ja ylläpitää sekä 

syventää lukutaitoa. Oppilaiden on hyvä esitellä lukemaansa opettajalle ja toisille oppilaille. 

Näin kehitetään myös puheilmaisua. Lukutunneilla opetellaan myös hyvää lukutekniikkaa 

ja opetellaan erilaisia lukutekniikoita. Ääneen lukeminen on tärkeä osa neljännen luokan 

lukemisen opetusta.  (Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö 2, 37) 

 

Oppilas oppii etsimään tietoa, erottamaan olennaisen tiedon epäolennaisesta ja ratkaise-

maan ongelmia. Lukemisen avulla oppilas kehittää myös mielikuvitustaan ja oppii ymmär-

tämään kielikuvia. Oppilas tutustuu myös kirjojen kokonaistietoihin ja oppii etsimään teki-

jän nimen, kirjan nimen, sisällysluettelon, hakemiston ja kuvittajan. Oppilaille tarjotaan 

myös kirjastokäyntimahdollisuus tai kirjastonhoitajan pitämä tunti. Oppilaita ohjataan luke-

maan monipuolisesti lastenkirjallisuutta, runoja, tietoteoksia, lastenlehtiä ja oman paikka-

kunnan sanomalehtiä. Myös puhelinluettelon käyttö kuuluu neljännen luokan opetettavaan 

ainekseen. (Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö 2, 37-38) 

 

Kaunokirjallisuuden käyttöä äidinkielen tunneilla pidetään tärkeänä. Lukutaitoa tulisi kehit-

tää ja pitää yllä runsaan lukemisen avulla. Myös ääneen lukemiseen panostetaan vielä ja 

siihen tulee oppilaille antaa valmistautumisaikaa. Yhdessä koko luokan kanssa on hyvä 

käydä läpi ainakin yksi kokonainen teos ja lapsia kannustetaan lukemaan myös kotona. 

Tähän soveltuvat hyvin myös lukemistot, joista voidaan yhdessä luokan kanssa valita luet-

tavat tekstit. 

 

Lukemisen ymmärtäminen on tärkeä harjoittelun kohde. Luetun tekstin pohjalta voidaan 

harjoitella kysymysten tekemistä, niihin vastaamista, otsikointia ja kerrontaa. Tekstistä ha-

vainnoidaan juonen kulkua ja pyritään huomaamaan otsikon ja tapahtumien yhteys. Kirjas-

tokäyntien yhteydessä harjoitellaan alustavasti kirjaston käyttöä. (Peruskoulun äidinkielen 

oppimäärä ja oppimääräsuunnitelma 1982, 36) 

 

Peruskoulun tavoitteena on kasvattaa taitavia lukijoita ja kirjaston käyttäjiä, jotka lukemi-

sen avulla saavat erilaisia kokemuksia tunne-elämänsä ja maailmankuvansa kehittämi-

seen. (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994, 38) 
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Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004, 48) mukaan lukemisessa 

erilaiset lukutyylit, kuten silmäilevä, etsivä, sana- ja asiatarkka sekä päättelevä, ovat tärke-

ät ja niitä harjoitellaan erilaisilla tehtävillä.  Tekstinymmärrys ylipäänsä saa yhä enemmän 

painoarvoa.  

 

4.1.3 Kirjoittaminen 

 

Kirjoittamisen osalta opetus suunnataan kirjoittamishalun kasvattamiseen ja opitun kirjoi-

tustaidon syventämiseen sekä ylläpitämiseen. Myös käsialan oikeellisuuteen kiinnitetään 

tässä vaiheessa huomiota sekä käsialan että tekstauksen osalta. Hyvät kirjoitusvälineet 

ovat tärkeät. 

 

Ohjataan oppilasta käyttämään omaa tyyliä, mielikuvitusta ja ajatuksia. Kirjoituksia voi vie-

lä kuvittaa piirroksin. Oppilaille voidaan antaa valmiita aiheita oppilaiden kokemuspiiristä 

tai ne voivat olla mielikuvituksellisia. Kirjoituksista harjoitellaan myös erilaisia tyylejä kuten 

tiedotuksia, selostuksia, kirjeitä, ohjeita ja päiväkirjoja. Monipuoliset harjoitukset kehittävät 

samalla myös oppilaan mielikuvitusta ja kielen hallintaa. Tarpeen mukaan myös sanelut 

ovat loistavia harjoituksia varsinkin oppilaille, joilla on kirjoitus- ja hahmotusongelmia. 

 

Muistiinpanotekniikan harjoitteleminen aloitetaan neljännellä luokalla. Referaatin ja tiivis-

telmän tekeminen yksinkertaisesta tekstistä sekä tukisanojen ja -lauseiden laatiminen ovat 

neljännen luokan asioita myös. (Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö 2, 38) 

 

Kirjoitustaitoa pyritään kehittämään monipuolisten tehtävien avulla. Päähuomio kiinnite-

tään lausetajun kehittämiseen ja varmentamiseen sekä sisällön rikastuttamiseen. Luokas-

sa kirjoitetaan paljon ja harjoitellaan tekstin laadintaa. Aiheina tärkeitä ovat oppilaan omat 

kokemukset, elämykset, mielikuvitusaiheet sekä opitut asiat.  

 

Luokan oman lehden tekeminen motivoi oppilaita kirjoittamiseen. Samoin pienet jutut, tari-

nat, uutiset, runot ja sadut sekä sarjakuvat ovat tärkeitä harjoituksia neljäsluokkalaisen kir-

joitustaidon kehittymisessä. Näiden harjoitusten avulla oppilasta voidaan rohkaista myös 

omaehtoiseen kirjoittamiseen. Kirjoittamisen tukena käsialaan kiinnitetään edelleen huo-
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miota ja kirjainmallit pidetään esillä luokassa. (Peruskoulun äidinkielen oppimäärä ja oppi-

määräsuunnitelma 1982, 36-37) 

 

Oppilaan tulee oppia myös oman tekstin muokkaamista, suunnittelua ja viimeistelyä. Myös 

tutun asian selostaminen ja kuvailu, hankittujen tietojen koonti sekä juonellinen kertomus 

kuuluvat opetussuunnitelman piiriin. Oppilas harjoittelee myös väliotsikointia sekä kappale-

jakoa. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 48) 

 

4.2 Äidinkielen opetussuunnitelman kehittyminen syntaksin osalta 

 

Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean toisessa mietinnössä vuodelta 1970 äidinkielen 

syntaksin perustavoitteeksi asetetaan oppilaan ohjaaminen lausetajun kehittymiseen ja 

oikeiden lauserakenteiden hallitsemiseen. Samalla kasvatetaan ilmaisullista taitoa ja ope-

tellaan sanojen johtamista. Jonkin verran voidaan myös perehtyä suomen ja vieraan kielen 

vertailuun. 

 

Välimerkkien käyttöä harjoitellaan jo aiemmilla luokilla ja neljännellä luokalla opittuja taitoja 

syvennetään. Pilkun, pisteen, kysymysmerkin, kaksoispisteen ja lainausmerkkien käyttöä 

harjoitellaan eriasteisesti. Oppilas tutustuu myös tärkeimpiin lyhenteisiin. 

 

Virkkeen ja lauseen tuntemusta syvennetään neljännellä luokalla. Subjektin ja predikaatin 

tunnistaminen opetellaan alustavasti. Sanaluokista käsitellään uutena aineksena pronomi-

nit, partikkelit ja konjunktiot. Sanojen taivutusmuotojen erottaminen toisistaan on tärkeää. 

Neljännellä luokalla huomio kiinnitetään erityisesti perusmuotoihin ja genetiiviin. Tempuk-

set, äänteet (vokaalit, konsonantit, lyhyt ja pitkä vokaali, diftongi ja geminaatta), omistus-

muodot, yksikkö ja monikko sekä adjektiivien vertailu käsitellään myös neljännellä luokalla. 

(Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö 2, 38) 

   

Neljäsluokkalaisen kielentuntemus perustuu harjoituksiin erilaisista kielenkäytön tilanteista 

sekä suullisesti että kirjallisesti. Ilmaisuvaroja kartutetaan kuuntelemalla, keskustelemalla 

ja lukemalla. Näin kartutetaan sanastoa ja perehdytään samalla sanojen johtamiseen ja 

yhdistämiseen. 
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Lauseiden rakentaminen on yksi tärkeimmistä kielentuntemuksen osa-alueista. Neljäs-

luokkalainen harjoittelee jo toteamus-, kysymys- ja käskylauseita sekä yhdistelee lauseita 

suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Johtolauseen ja vuorosanojen käytön hallinta rikastuttavat 

jo sinällään tekstien sisältöä. 

 

Sanaluokat kuuluvat neljäsluokkalaisten oppimäärään yksiselitteisissä tapauksissa. Nomi-

neista verbeistä pitää tunnistaa perusmuodot. Aakkostamista ja hakusanojen etsimistä 

harjoitellaan muidenkin kuin ensimmäisen kirjaimen mukaan. (Peruskoulun äidinkielen op-

pimäärä ja oppimääräsuunnitelma 1982, 34-35) 

 

Uusimman opetussuunnitelman perusteiden mukaan peruskoulun alakoulun 3.-5. luokkien 

tärkein ja keskeisin tehtävä on äidinkielen perustaitojen oppiminen. Suurimmat tavoitteet 

ovat varmasti sujuvan luku- ja kirjoitustaidon omaksuminen, luetunymmärtämisen taitojen 

kehittäminen sekä tiedonhankintataitojen kartuttaminen. Myös kirjallisuuteen tutustuminen 

kuuluu olennaisesti äidinkielen opetussuunnitelmaan ja sen avulla tuetaan äidinkielen pe-

rustaitojen omaksumista.  

 

Äidinkielen ja kirjallisuuden tavoitteet on uudessa opetussuunnitelmassa annettu luokille 

kolmannesta viidenteen. Neljäsluokkalaisen tavoitteet ovat samat kuin kolmannella ja vii-

dennellä luokalla. Neljäsluokkalaisen tulee osata enemmän kuin kolmasluokkalaisen, mut-

ta ei niin paljon kuin viidesluokkalaisen. Syntaksin osalta tämä tarkoittaa, että lapsi hallit-

see oikeinkirjoituksen ja yleiskielen käytön perusasiat. Lapsi osaa ryhmitellä sanoja merki-

tyksen ja taivutuksen perusteella ja tarkastelee sanojen merkityksiä tekstiyhteydessä. Tär-

keä osa syntaksia on myös seikka, että lapsi ymmärtää taivutuksen tehtävän tekstilauseis-

sa. Lisäksi lapsi osaa ajatella lauseita rakenteellisina ja toisiinsa liittyvinä yksiköinä. Lap-

selta ei kuitenkaan vaadita täydellistä terminologian hallintaa, vaan useisiin syntaksin kä-

sitteisiin tutustutaan käytännön avulla nimeämättä varsinaista syntaktista asiaa ollenkaan. 

Neljännen luokan syntaksin opiskelu tähtää siihen, että viidennen luokan keväällä oppilas 

osaa tarkastella tekstiä kokonaisuutena ja hän tietää, että verbillä voidaan ilmaista aikaa ja 

persoonaa. Lapsi osaa nimetä yksinkertaisesta lauseesta subjektin ja predikaatin ja hah-

mottaa lauseen tekstin osaksi. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 47-

50)  
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5 SUOMEN KIELI JA SYNTAKSI 

 

Kielen rakenteesta on erotettavissa neljä erilaista osajärjestelmää, jotka muodostavat yh-

dessä kokonaisen hierarkian. Nämä osajärjestelmät ovat fonologia, syntaksi, morfologia ja 

semantiikka. Hierarkian alimpana on fonologia, joka tutkii äänteitä. Morfologia rakentuu 

fonologian varaan ja morfologian pienin yksikkö, morfi, rakentuu äänteistä. Lauserakenne 

rakentuu morfeista  ja hierarkian huipulla on semantiikka, joka tutkii sekä lauserakenteiden 

(syntaksi) että morfien merkityksiä. (Luokanopettajan äidinkielen opetusoppi 1984, 27) 

 

Syntaksi sanana tarkoittaa samaa kuin lauseoppi. Se on kielentutkimuksen osa-alue, jossa 

tutkitaan sanojen yhdistymistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja eritoten lauseiksi. Huo-

mionarvoista on kuitenkin se, että vaikka termit lauseoppi ja syntaksi tarkoittavat periaat-

teessa samaa, jälkimmäinen tarkoittaa alun perin vain yhteenliittämistä. Syntaksi käsittelee 

kuitenkin yleensä eniten lauseita, mutta lauseet ovat vain yksi syntaktisen rakenteen eri-

tyistyyppi. Sanoista voidaan koota rakenteita, jotka eivät ole virallisesti lauseita, mutta ovat 

silti tärkeä osa suomen kieltä. Esimerkkinä tästä rakenne ”Seuraavaksi uutiset, sää ja ur-

heiluruutu.”. (Vilkuna 2003, 14) 

 

Yksi lauseen perusmääritelmistä suomen kielessä on, että lauseessa tulee olla finiittiverbi 

eli verbin finiittimuoto. Suomen kielessä finiittisyyden olennaiset ominaisuudet ovat aika-

muoto (tempus) tai modus ja persoonapääte. Lauseen määritelmässä voidaan myös tar-

kemmin vaatia, että lauseen tulee sisältää vain ja ainoastaan yksi muodoltaan finiittinen 

verbi. Tähän sääntöön on kuitenkin olemassa poikkeuksia, jotka voidaan tulkita eri tavoin. 

Tämän takia jälkimmäinen lauseen määritelmä ei ole niin tärkeä kuin ensimmäinen. (Vilku-

na 2003, 14-15) 

 

Esimerkillinen lause koostuu kahdesta osasta: subjektiosasta ja predikaattiosasta. Predi-

kaattiosa sisältää aina yhden verbin persoonamuodon. Erikoisuutena suomen kielessä on, 

että subjektiosan ensimmäisen tai toisen persoonan pronomini voi jäädä pois lauseesta. 

Esimerkkinä tästä lause ”Hiihdän.”. (Kieli ja sen kieliopit 2002, 149) 
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Vilkunan (2003, 16) mukaan Suomen kielen peruslausetyypit ovat kysymyslause, käsky-

lause, huudahduslause ja väitelause. Nämä peruslausetyypit opetetaan myös peruskou-

lussa, mutta tarkemmin tarkastellen ne eivät selitä kaikkia suomen kielen lauseita ja niiden 

tarkoitusperiä. Ongelmana on esimerkiksi se, että lauseen muoto ja tehtävä eivät aina yh-

disty täydellisen esimerkin mukaisesti. Lisäksi ihmiset ilmaisevat asioita kielellä eri tavoin 

kuin on kieliopillisesti oikein. Siltikin tämä on puhekielessä yleistä ja ymmärrettävää. (Vil-

kuna 2003, 16-17) 

 

Suomen kielessä subjekti-predikaatti-ajattelu ei sovi peruslausetyyppeihin kovinkaan kat-

tavasti. Vain osa suomen kielen lausetyypeistä, jotka esitellään kirjassa Kieli ja sen kie-

liopit, alkavat subjektilla. Kieli ja sen kieliopit erittelee suomen kielestä kahdeksan eri pää-

lausetyyppiä. Ne ovat 

 

1. transitiivilause (Äiti pesee pyykkiä.) 

2. intransitiivilause (Poika lukee.) 

3. predikatiivilause (Tyttö on lukiolainen.) 

4. tilalause (Tuulee.) 

5. kokijalause (Kättäni särkee.) 

6. eksistentiaalilause (Pihalla on omenoita.) 

7. omistuslause (Minulla on musta piano.) 

8. tuloslause. (Tytölle kävi huonosti.) 

 

Näistä peruslausetyypeistä vain kolme ensimmäistä ovat selkeästi subjektialkuisia. Kolme 

viimeistä lausetyyppiä ovat adverbiaalialkuisia ja loput kaksi subjektittomia lauseita. Hyvä 

on kuitenkin huomioida, että tämäkään jaottelu ei ole tyhjentävä. (Kieli ja sen kieliopit 

2000, 158-159) 

 

Suomen kielessä lauseen tärkein osa on verbi, yleensä finiittiverbi. Usein verbi myös ”ker-

too”, millaisia sanoja se tarvitsee seurakseen jotta muodostuu järkevä lause. Nämä sanat 

kuuluvat siis verbin valenssiin. Vilkunan (2000, 23) mukaan valenssissa sana avaa tyhjiä 

paikkoja (yhden tai useamman), jotka seuralaiset täyttävät. Näillä seuralaisilla voi olla eri-

laisia rooleja, jotka voivat olla riippuvuussuhteessa verbiin. Sama verbi voi saada erilaisia 

seuralaisia lauseen merkityksestä riippuen. Lisäksi, jos verbi määrää seuralaisensa johon-

kin tiettyy muotoon, verbillä sanotaan olevan rektio. (Vilkuna 2000, 23-24) 
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Miten on mahdollista tunnistaa nämä valenssiin kuuluvat seuralaiset? Usein tulee esiin 

ajatus, että nämä valenssinmukaiset seuralaiset ovat lauseessa pakollisia, koska verbi 

määrää niiden paikan ja tarkoituksen. Vilkuna (2000, 35) kuitenkin oikaisee tätä näkemys-

tä ja hänen mukaansa tämä vaatimus ei pidä aina paikkaansa, koska kyseisen valenssin-

mukaisen seuralaisen tulisi olla aina lauseessa näkyvissä. Esimerkkinä lauseessa Mirja 

söi ja joi. objektit puuttuvat kokonaan (eli valenssinmukaiset seuralaiset tässä tapaukses-

sa). Näin ollen seuralaisten pakollisuus on ennemmin käsitteellistä. Valenssinmukaiset 

seuralaiset kuuluvat siihen käsitteeseen, jota verbi edustaa. Esimerkkilauseen Mirja söi ja 

joi- tapahtumassa oli varmasti mukana myös ruokaa ja juomaa. Suomen kielessä on vain 

harvoja sellaisia verbejä, joiden seurassa valenssinmukaista seuralaista ei voisi jättää il-

maisematta. (Vilkuna 2000, 25-26) 

 

Valenssinmukaisille seuralaisille on olemassa useita eri nimityksiä. Näitä ovat mm. aktant-

ti, argumentti ja komplementti. Suomen kielessä seuralaisia kutsutaan yleisesti termillä 

täydennys. Täydennys-termin sisältöön kuuluvat myös tutummat käsitteet subjekti ja ob-

jekti. Ei-valenssinmukaisia seuralaisia kutsutaan määritteiksi. Jos puhutaan verbin ja ko-

ko lauseen määritteistä, ne ovat adverbiaaleja. Vilkunan (2000, 27) mukaan adverbiaali on 

määritteen erikoistapaus aivan kuten objekti ja subjekti ovat täydennysten. (Vilkuna 2000, 

27) 

 

Suomen kielen syntaksialueeseen kuuluu myös olennaisesti lauseen sanajärjestys. Kie-

lemme sallii suurenkin vaihtelun, mutta vaihtelu ei koskaan ole satunnaista. Sanajärjestyk-

sen vaihtelu sallii myös riimittelyn. Yleensä kuitenkin sanajärjestyksellä tarkoitetaan verbin 

ja sen seuralaisten järjestystä lauseessa. Lausetta pienempien rakenteiden, lausekkeiden, 

järjestys lauseessa on melko pysyvä. (Vilkuna 2000, 32-33) 

 

5.1 Sanaluokat 

 

Suomen kielen keskeiset sanaluokat ovat verbi, substantiivi ja adjektiivi. Substantiivit 

nimeävät olioita ja esineitä, verbit ilmaisevat olemista ja toimintaa ja adjektiivit kuvaavat 

millainen jokin on. (Kieli ja sen kieliopit 2002, 160) 
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Substantiivit ja adjektiivit taipuvat melko samalla tavalla ja niitä kutsutaan myös yhteisellä 

nimityksellä nominit. Vilkuna (2000, 38) antaa taulukon yksi mukaiset esimerkit nominien 

taivutuksesta. 

 

TAULUKKO 1. Substantiivin ja adjektiivin taipuminen.  

 

Substantiivi 

vartalo+ luku+ sija+ omistusliite 

kirjo i ssa ni 

Adjektiivi 

vartalo+ komparaatio+ luku+ sija 

hauske mm i lla 

 

Verbit eroavat nomineista melko selkeästi, mutta niillä on myös nominien kaltaisesti taipu-

vat nominaali- eli infiniittimuodot, kuten lukemaan- verbin vartalo luke. Verbin taivutuksesta 

Vilkuna (2000, 38) antaa taulukon kaksi mukaisen esimerkin. 

 

TAULUKKO 2. Verbin taipuminen. 

 

Verbi 

vartalo+ (passiivi+) tempus/modus+ persoona 

luk  isi t 

lue tt i in 

 

Edellä olevat esimerkit määrittelevät sanaluokkia, mutta sanaluokkien erottamiseen tarvi-

taan myös syntaktisia sääntöjä. (Vilkuna 2000, 38-39) 

 

Adjektiivin ja substantiivin erottaminen toisistaan voi joskus olla hankalaa. Morfologisen 

kriteerin mukaan substantiiviin ei voi lisätä –sti-päätettä ja adjektiivi saa omistusliitteen 

vain poikkeustapauksissa. Syntaktisen säännön mukaan adjektiivilausekkeet täydentävät 

substantiiveja ja substantiivilausekkeet ovat verbin täydennyksiä. Näihin sääntöihin on kui-

tenkin olemassa poikkeuksia. Adjektiivin ja substantiivin ero suomen kielessä on sen ver-

ran häilyvä, että perusluonteeltaan adjektiivilta tuntuvaa sanaa voi myös käyttää substan-
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tiivina. Tästä esimerkkinä sana nuori, jota yleisesti käytetään substantiivin lailla. (Vilkuna 

2000, 39-40) 

 

Verbi, substantiivi ja adjektiivi ovat lauseesta melko selkeästi eroteltavissa. Pronominit tai-

puvat nominien tavoin ja ovat siis melko helposti eroteltavissa lauserakenteesta. Kirjassa 

Kieli ja sen kieliopit (2002, 159) pronominien kerrotaan viittaavan tilanteessa havaittaviin 

tai tekstissä edellä esiintyneisiin olioihin. Suomen kielessä on kuitenkin sanaluokka, joka 

pitää sisällään sekalaisen joukon taipumattomia tai vain vähän taipuvia sanoja. Tämän 

joukon suurin ryhmä ovat adverbit.  Muita tähän joukkoon kuuluvia ryhmiä ovat konjunkti-

ot, interjektiot, postpositiot, prepositiot ja partikkelit. (Vilkuna 2000, 42) Adverbien tehtävä-

nä on ilmaista tapaa, paikkaa, aikaa, syytä tai muuta seikkaa. Jos sanaluokat jaetaan se-

manttisin perustein, interjektiot, jotka ilmaisevat tunnetta, kuuluvat omaksi sanaluokak-

seen. Syntaktisen jaottelun perusteella interjektiot ovat osa adverbien sanaluokkaa. (Kieli 

ja sen kieliopit 2002, 159-160) 

 

Jos sanaluokkia tarkastellaan syntaktisten ominaisuuksien mukaisesti, suomen kielessä 

on kuusi sanaluokkaa. Nämä ovat verbit, substantiivit, adjektiivit, konjunktiot, pronominit ja 

lukusanat. Morfologisten kriteerien mukaan suomen kielessä on kolme sanaluokkaa. Sa-

naluokat järjestetään sanojen taivutuksen mukaisesti. Nominit taipuvat sijamuodoissa, 

verbit taipuvat persoonamuodoissa ja partikkelit eivät taivu ollenkaan. (Kieli ja sen kieliopit 

2002, 160) 

 

5.2 Sijamuodot 

 

Suomen kielessä sijamuodot on jaettu neljään pääluokkaan. Ne ovat kieliopilliset sijat, pai-

kallissijat, abstraktit paikallissijat ja muut sijat. Kieliopilliset sijat ovat nominatiivi, partitiivi, 

genetiivi ja akkusatiivi. Paikallissijojen joukon muodostavat inessiivi, elatiivi, illatiivi, ades-

siivi, ablatiivi ja allatiivi. Abstraktit paikallissijat ovat essiivi ja translatiivi. Muitten sijojen 

joukkoon kuuluvat abessiivi, komitatiivi ja instruktiivi. (Vilkuna 2000, 76-77) Pynnösen 

(1998, 68) mukaan koululaisten on tarpeen oppia havaitsemaan, että nominilausekkeen 

rooli osoitetaan sijamuodolla. Opiskelu kannattaa aloittaa olo- ja muutossijojen tarkastelul-

la, joista on helppo edetä kieliopillisten sijojen tarkasteluun.  
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5.2.1 Kieliopilliset sijat 

 

Suomen kielen kaikista kieliopillistuneimmat sijamuodot ovat nominatiivi, genetiivi ja parti-

tiivi. Nämä sijat esiintyvät subjektin, objektin ja predikatiivin sijoina. Yksinkertaisin esimerk-

ki nominatiivimuotoisesta subjektista on lause ”Liisa menee kouluun pyörällä.”. Muutama 

suomen kielen verbi määrää subjektin genetiivimuotoon. Näitä verbejä ovat mm. pitää, täy-

tyy, ei tarvitse ja on pakko. (Kieli ja sen kieliopit 2002, 162) 

 

Eräät verbit asettavat objektin genetiiviin, nominatiiviin ja predikatiiviin. Jos lauseen sub-

jekti on nominatiivimuotoinen, yksiköllinen objekti on genetiivimuotoinen. Vastaavassa 

monikollisessa tapauksessa objekti on nominatiivimuotoinen. Tästä esimerkkinä seuraavat 

lauseet: 

• Liisa kirjoitti kirjeen.   

• Liisa kirjoitti kirjeet. 

Persoonapronomineilla ja kysymyssanalla kuka on erityiset omat objektimuodot minut, si-

nut, hänet, meidät, teidät, heidät ja kenet. Näistä muodoista käytetään kieliopissa nimitystä 

akkusatiivi. Nominatiivi- ja genetiivimuotoiset objektit esiintyvät vain myönteisissä lau-

seissa. Jos lause on kielteinen, objekti on partitiivissa. ”Liisa ei kirjoittanut kirjettä.” (Kieli ja 

sen kieliopit 2002, 162-163)  

 

Predikatiivi voi olla nominatiivi-, genetiivi- tai partitiivimuotoinen. Kun subjekti on tarkoituk-

seltaan jaollinen, predikatiivi voi olla partitiivimuotoinen. Nominatiivi ja partitiivi esiintyvät 

myös eksistentiaalilauseissa ja omistuslauseissa. Näissä lausetyypeissä ne erottelevat ko-

konaista ja summittaista määrää. Tuloslauseissa nominatiivi ja partitiivi erottelevat jaotto-

man ja jaollisen nominilausekkeen. (Kieli ja sen kieliopit 2002, 163-164) 

 

5.2.2 Paikallissijat 

 

Paikallissijat ilmaisevat paikkaa tai suuntaa. Jos sija ilmaisee paikkaa, se on olosija. 

Olosijoihin kuuluvat inessiivi, adessiivi ja essiivi. Suuntaa ilmaisevat sijat ovat muutossijo-

ja eli elatiivi, ablatiivi, illatiivi, allatiivi ja translatiivi.  
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TAULUKKO 3. Olo- ja muutossijat 

 

Olosijat  Muutossijat  

autossa inessiivi autosta elatiivi 

autolla adessiivi autolta ablatiivi 

autona essiivi autoon  illatiivi 

  autolle allatiivi 

  autoksi translatiivi 

 

 

Jos verbi on muutosverbi, verbin argumentin tulee olla muutossijamuotoinen. Jos taas 

verbi on oloverbi, argumentti on olosijamuotoinen. Esimerkkeinä lauseet 

• Liisa asuu Kotkassa. 

• Liisa matkusti Kotkaan. 

(Kieli ja sen kieliopit 2002, 164) 

 

5.3 Peruskoulun 4.-luokkalainen ja suomen kielen syntaksi  

 

Suomen kielen syntaksi on hyvin monimutkaista verrattuna moniin muihin kieliin. Jopa syn-

typeräiset suomalaiset kokevat välillä suuria vaikeuksia lauserakenteiden kanssa, jos pitää 

kirjoittaa kirjakieltä. Pohja oman äidinkielen ymmärtämiselle luodaan peruskoulun äidinkie-

len tunneilla, joissa syntaksin käsittely aloitetaan jo ensimmäiseltä luokalta alkaen. Käsit-

teistöä ei tietenkään oteta kertarysäyksellä käyttöön, vaan niitä opetellaan pikkuhiljaa ja 

kerrataan koko peruskoulun ajan. Silti on huolestuttavaa, että peruskoulun loppuessa yh-

deksänteen luokkaan monella nuorella on edelleen vaikeuksia tuottaa täydellisiä lausera-

kenteita. Missä on vika, jos suomalainen ei osaa omaa äidinkieltään? 

 

Lapsen puheen kehittyminen alkaa noin yksivuotiaana. Sitä ennen lapsi on jo oppinut ym-

märtämään puhetta vaikkei sitä itse vielä välttämättä lainkaan tuota. Ennen varsinaista 

omaa puhetta lapsi kerää itselleen ns. passiivisen sanavaraston, joka liittyy yleensä non-

verbaaliseen ilmaisuun. Lapsi oppii ymmärtämään ensin tämän ei-sanallisen ilmaisun ja 

sen jälkeen sanallisen. Hiljalleen lapsen kieleen alkaa muodostumaan pieniä lauseita ja 
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samalla myös kieliopilliset seikat muovautuvat oikeaan suuntaan. Kaiken tämän perustana 

on keskustelu lapsen kanssa. Pienelle lapselle pitää puhua.  

 

Varhaislapsuuden aikana lapsen kieli kehittyy huimaa vauhtia. Sanavarasto kasvaa nope-

asti ja lapsi käyttää kieltään rohkeammin. Kielen kehittyessä lapsi käy läpi myös psyykki-

sen kehittymisen vaiheita. 1-2-vuotias opettelee pois vaipoista, 3-5-vuotias käy läpi uh-

maikää ja 4-6- vuotias lapsi tulee tietoiseksi omasta sukupuolestaan. Samoihin aikoihin 

myös luovuus kehittyy. Lapsen mielikuvitus herää ja sadut auttavat häntä käyttämään mie-

likuvitustaan ja luomaan itse lisää satuja. Lapsella saattaa olla mielikuvituslemmikki tai -

ystävä. Mielikuvituksen avulla lapsi läpikäy myös uusia ja pelottaviakin tunteita kuten kate-

us, viha ja häpeä sekä rakkaus, hellyys ja sääli. (Arajärvi 1982, 15-19) Kieliopin kohdalla 

lapsen kehitys alkaa samaan aikaan kuin puhuminen. Yksinkertaisista yhden sanan ”lau-

seista” lapsi siirtyy vähitellen kahden sanan kokonaisuuksiin. Tässä vaiheessa kielioppivir-

heitä lapsen puheessa on paljon. Ensimmäisille lauseille ominaista on myös taivutusmuo-

tojen puuttuminen. Ne eivät ole olennaisia lapsen puheelle vielä tässä vaiheessa. Kou-

luikään ehtinyt lapsi on jo kehittynyt kieliopillisessa mielessä niin hyväksi puhujaksi, että 

taivutusvirheitä sattuu harvakseltaan. Sanaston kehittyminen on vielä kesken ja monimut-

kaiset lauserakenteet tuottavat vielä useimmille lapsille vaikeuksia. Puhetilanne on lapselle 

tärkeä lauseiden ymmärtämisen kannalta, koska lapselta puuttuu kyky lukea niin sanotusti 

rivien välistä. (Leiwo 1982, 36-39) 

 

Kouluikään ehtinyt lapsi käy koulua aluksi vanhempien mieliksi. Vanhemmat iloitsevat lap-

sen menestyksestä ja lapsi saa tyydytystä onnistumisistaan ja oppimisesta. Tämä ns. älyl-

lisen oppimisen kausi on otollista aikaa lukemisen, kirjoittamisen, laskemisen ja yleisen 

tiedon omaksumiseen. Erilaiset oppimisvaikeudet saattavat häiritä oppimista ja opettajan 

tulisi muistaa tukea lasta vaikeuksissa. Erilaisilla pienillä toimenpiteillä opettaja voi kannus-

taa lasta yrittämään parhaansa ja käyttämään rohkeasti omia taitojaan ilman että lapsen 

tarvitsee tuntea itseään huonoksi vaikka virheitä vaikkapa äidinkielen aineisiin tulisikin. 

(Arajärvi 1982, 20-21) 

 

Neljännellä luokalla oppilas on kehityksellisesti valmis opiskelemaan suomen kielen kie-

lioppia tarkemmin. Perustaidot (lukeminen ja kirjoittaminen) ovat vakaalla pohjalla ja lapsi 

ymmärtää monimutkaisempia asioita ja käsitteitä. Tämän takia olen valinnut juuri neljän-

nen luokan oppikirjat tutkimukseni aiheeksi. 
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6 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tutkimustehtäväni on selvittää kahden äidinkielen neljännen luokan oppikirjan syntaktinen 

sisältö sekä niiden tarjoamat työkalut syntaksin opettamiseen. Aineistona tutkimuksessa 

ovat Tammen kustantama Kirjakuja 4 sekä WSOY:n Uusi Salainen kerho 4.  Kyseisten 

oppikirjojen opettajan oppaat tarjoavat monenlaista harjoitusta ja tehtävää opettajan käy-

tettäväksi opetuksen apuna. Oppikirjoja on analysoitu paljon, mutta tutkimusta varsinaises-

ti äidinkielen oppikirjojen syntaksista ei ole viime aikoina tehty.  

 

Aloittaessani pro gradu-tutkielmani, olin suomen kielen opintojeni aikana huomannut suo-

men kielen syntaksin yllättävän vaikeaksi asiaksi jopa äidinkielenään suomea puhuvalle. 

En osannutkaan omaa äidinkieltäni niin luonnollisesti kuin olin olettanut. Lauserakenteiden 

analysointi ja ymmärtäminen olivat jostain syystä yhtäkkiä vaikeita. Tämä antoi potkun tut-

kia äidinkielen alaluokkien oppikirjoja ja niiden syntaksin osuutta. Neljännen luokan oppi-

kirjat valitsin siksi, että neljännellä luokalla syntaksin opiskelussa päästään jo peruskäsit-

teitä hiukan syvemmälle tasolle.  

 

Kvalitatiivinen tutkimus perustuu tässä tutkimuksessa tutkijan omaan näkemykseen oppi-

kirjojen syntaktisesta sisällöstä. Kuitenkin analysoitu aineisto on jokaisen saatavissa muut-

tumattomana. Kvalitatiivisen tutkimuksen perustiedot oletetaan tunnetuiksi eikä niihin tule 

viitata kuin tarvittaessa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 242)  

 

Tutustuin ensin molempien opettajan oppaiden sisältöön yleisesti ja merkitsin niistä itselle-

ni ylös syntaksin asiaa käsittelevät jaksot. Jo tässä vaiheessa huomasin kirjojen hyvin eri-

laiset jaksotukset. Tämän jälkeen kävin yksityiskohtaisesti läpi merkityt jaksot ja vertailin 

niitä toisiinsa. Jaottelin tutkimukseni sisällysluettelon oppikirjojen osalta samalla lailla kuin 

syntaktinen sisältö on jaoteltu kyseisissä oppikirjoissa. Näin oppikirjojen ja tutkimuksen 

rinnakkainen käyttö on helpompaa.  
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7 LUOKANOPETTAJA ÄIDINKIELEN OPPAANA 

 

Luokanopettajan tulee ammattinsa puolesta hallita jokainen peruskoulun alaluokilla opetet-

tava aine. On kuitenkin kohtuutonta olettaa, että luokanopettaja pystyy hallitsemaan jokai-

sen aineen ulkomuististaan ja kehittämään itse kaikki harjoitukset. Hyvä opettajan opas 

auttaa luokanopettajaa jokapäiväisessä työssä ja tekee opetuksesta monipuolisempaa ja 

mielekkäämpää. 

 

Luokanopettaja vastaa pääosin peruskoululaisen äidinkielen opetuksesta. Aineenopettajan 

vastuulle jää yläluokilla vain noin 20 prosenttia koko peruskoulun äidinkielen opetuksesta. 

Tämä ennestään vain korostaa luokanopettajan vastuuta koululaisen äidinkielen osaami-

sesta ja oppimisesta.  

 

Jokainen meistä oppii äidinkielensä käytön jo ennen kouluikää. Ekaluokkalainen osaa 

käyttää äidinkieltään kielisääntöjen mukaisesti, mutta oppii koko kouluiän kielen parempaa 

käyttöä. Voidaan sanoa, että ihminen oppii äidinkieltään läpi elämänsä. Tämä oppiminen 

alkaa jo varhaislapsuudessa vuorovaikutuksessa äidin, isän ja perheen kanssa. Pieni lapsi 

matkii äitiään ja äiti matkii lastaan. Tämä varhainen kommunikointi on tärkeässä asemassa 

lapsen kielen kehittymisessä. Aikainen kielen oppiminen perustuukin tiedostamattomuu-

teen. Useimmiten ihminen tulee tietoiseksi oman äidinkielensä tärkeydestä vasta, kun jou-

tuu tilanteeseen, jossa kommunikointi omalla äidinkielellä ei onnistukaan. Vaikka ihminen 

puhuisi useita kieliä, on oma äidinkieli kuitenkin tutuin ja omin ilmaisun väline, jota ei voi 

alistaa pelkästään ulkoluvun kohteeksi peruskoulussa. Tämän takia luokanopettajan tulee 

ymmärtää äidinkielen omaksumisen periaatteet ja äidinkielen merkitys jokaiselle ihmiselle.  

(Kosonen 2006, 12-15) 

 

Luokanopettajan ensimmäinen haaste äidinkielen kanssa on pystyä säilyttämään lapsen 

luontainen kiinnostus kieleen ja sen käyttöön senkin jälkeen kun kielestä tulee opiskeltava 

oppiaine, jonka opiskeluun on asetettu selvät tavoitteet. Luokanopettajan työ jatkuu siitä, 

mihin kotona ja varhaiskasvatuksen aikana on kielen oppimisessa päästy. (Kosonen 2006, 

15-18) Marja-Liisa Pynnösen mukaan (1998, 54-55) luokanopettajalta vaaditaan kasvatus-

tieteellisen tiedon lisäksi jäsentynyt kuva kielestä, tietoa suomen kielen erityispiirteistä ja 

käytännöllistä metakieltä, jotta hän voisi olla hyvä äidinkielen opettaja luokalleen. Metakieli 
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pitää sisällään huomioita kielellisistä normeista. Lapsille tulee kuitenkin korostaa, että 

normeja voi rikkoa ilmaisutarpeen niin vaatiessa. (Pynnönen 1998, 54-55) 

 

Vaikka äidinkielen opetuksen keskeisintä oppiainesta ovat elämänhallinnalle tärkeät asiat 

kuten puhuminen, lukeminen ja kirjoittaminen, on äidinkielellä on myös vahva yleissivistä-

vä tehtävä tutustuttaa oppilaat kirjallisuuteen. Myös tässä suhteessa luokanopettajalla on 

suuri vastuu, koska alaluokilla kirjallisuuden tunteja on enemmän kuin yläluokilla. Opetta-

jaopintojen aikana opiskelijoiden on hyvä tiedostaa vastuullinen tehtävänsä ja ammentaa 

omaa ammatillista tietoisuutta koetuista kouluajoista. (Kosonen 2006, 15-18) On kuitenkin 

muistettava, että luokkatilanne ei suinkaan ole ainoa paikka, jossa oppimista tapahtuu. 

Oppimiseen vaikuttaa myös lapsen ja häntä ympäröivän maailman vuorovaikutus. (Hoover 

& Hollingsworth 1970, 22) 

 

Äidinkielen opetuksessa käsitteillä on varsin iso rooli. Syntaksi vilisee käsitteitä ja opetta-

jan onkin mietittävä, onko kaikkia käsitteitä tarpeen määritellä. Yleisesti voidaan sanoa, 

että vieraat ja uudet käsitteet on hyvä määritellä vanhemmille oppilaille, mutta lapset tutus-

tuvat käsitteisiin toiminnan kautta. Opettajan on tehtävä itselleen kuitenkin käsitteet selvik-

si ja olla tietoinen niistä käsitteistä, joita hän haluaa oppilailleen välittää. (Aebli 1991, 288-

289) 

 

Jotta opetussuunnitelman asettamat tavoitteet pystytään saavuttamaan, opettajalta vaadi-

taan äärimmäisen hyvää aineenhallintaa. Tämä asettaa myös kovat vaatimuksen opetta-

jankoulutukselle. Samoin myös opettajan oma näkemys kielestä korostuu. Jokaisen opet-

tajan kielellinen näkemys ei välttämättä ole samanlainen, mutta jos näkemys puuttuu, on 

myös kielenopetus heikoilla kantimilla. Oman näkemyksensä rakennusaineiksi jokainen 

opettaja tarvitsee tietoa esimerkiksi kielenkäytöstä, kielimuodoista, kielen rakenteesta sekä 

kulttuurista ja kansanperinteestä. Näitä aineksia tulisi myös luokanopettajakoulutuksen tar-

jota opiskelijoiden käyttöön. Jos opettajaopiskelijalle annetaan riittävä teoreettinen tieto, 

pystyy hän kehittämään suhtautumistaan opetettavaan aineeseen. Samalla opettajaopis-

kelijan asiantuntemus sekä itseluottamus kasvaa ja hänestä voi kasvaa innostava ja kan-

nustava opettaja, joka saa lapset ajattelemaan kieltä ja säilyttämään kiinnostuksensa kieltä 

kohtaan. (Kosonen 2006, 18-21) 
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Osa opettajan ammattitaitoa on osata katsoa kieltä lapsen silmin ja nähdä lapsen jo ole-

massa olevat taidot. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa lapsi oppii käsitteitä joiden 

avulla hän kielentää maailmaa ympärillään. Tähän hän tarvitsee myös opettajan ammatti-

taitoa ja asiantuntemusta. Opettajan oma käsitys kielestä vaikuttaa luokassa tapahtuvaan 

opetustilanteeseen huomattavalla tavalla. Vaikka opetussuunnitelmat ja oppikirjat säätele-

vät oppiainesta ja opetusta, opettajan asiantuntemus ja oma käsitys kielestä vaikuttavat 

siihen, miten hän kykenee käyttämään oppaiden tarjoaman materiaalin hyväkseen luokka-

tilanteessa. Oppilaiden kannalta on tärkeää, että opetus on yhteydessä lasta ympäröivään 

todelliseen maailmaan. Opettajan näkemys kielestä vaikuttaa suoraan siihen, kuinka roh-

keasti hän uskaltaa nivoa opetustaan esimerkiksi mediateksteihin. Ammattitaito ja näke-

mys kielestä auttavat etsimään oikeanlaisia tekstejä opetusmateriaaleiksi. Tarkkaavainen 

opettaja on jatkuvasti ohjaamassa oppilaiden ajatusmaailmaa oikeaan suuntaan myös työ-

kirjan tehtäviä ratkaistaessa. Opettaja ei saa tyrmätä puhekielistä vaihtoehtoa vääränä 

vastauksena suoralta kädeltä ilman perusteluja siitä, että puhekieli ja kirjakieli ovat kaksi 

eri asiaa ja sopivat molemmat tiettyihin paikkoihin, mutta tässä tilanteessa kirjakielinen 

vastaus on oikea. Oppilas voi hämmentyä pahasti, jos hänen oppimansa puhekieli ei ole-

kaan niin sanotusti oikeanlaista kieltä. Opettajan tulee perustella kirjakielen käyttö hyvin, 

jotta lapsi ymmärtää käytön erot ja oppii käyttämään molempia kielen lajeja oikeissa tilan-

teissa ilman hämmennystä. Tätä oppilaiden jo olemassa olevien kielitiedon hyödyntämistä 

korostetaan myös opetussuunnitelman perusteissa. Lisäksi oppilaiden tarjoamat ristiriitai-

setkin vastaukset antavat ammattitaitoiselle opettajalle hyvän mahdollisuuden tehokkaa-

seen opetuskeskusteluun, jonka avulla oppilaat saadaan itse ajattelemaan ja hakemaan 

oikeaa vastausta. (Kosonen 2006, 21-24) 

 

Opettajalla on suuri vastuu luokkatilanteessa, koska hän pystyy sanelemaan kielelliset eh-

dot, joiden mukaan oppiminen tapahtuu. Tämän seurauksena opettajan omalla kielenkäy-

töllä on erittäin suuri osuus oppilaiden oppimiskykyyn. Samalla myös opettajan asenne 

vaikuttaa oppilaiden asenteeseen kieltä ja oppimista kohtaan. (Doughty 1972, 22) 

 

Jos opettaja ei ole itse omaksunut kielestä itselleen sisäistynyttä näkemystä, on olemassa 

vaara, jossa opettaja vain siirtää faktatietoa oppilaille. Tällaisessa tapauksessa on vaara-

na, että myös oppilaan saama tieto jää jäsentymättömäksi ja irtonaiseksi. Tämä vaara pii-

lee erityisesti kielitiedon opetuksessa. Keskustelu kielestä onkin kaikista tehokkain tapa 
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opettaa äidinkieltä. Samoin kieli-ilottelulle ja kielellä leikkimiselle tulisi alaluokilla olla tilaa 

tuntien puitteissa. (Kosonen 2006, 24-25)  

 

Moni oppilas kokee äidinkielen vähemmän mukavana oppiaineena. Opettaja voi kuitenkin 

opetuksellaan ja omalla esimerkillään muuttaa lasten käsityksiä. Useimmiten käytös ja kä-

sitykset ovat etupäässä opittuja tapoja ympäristön vaikutuksesta. Esimerkiksi toisten oppi-

laiden mielipiteet voivat vaikuttaa suuresti. Oppilaiden käsityksiä ja käyttäytymistä voidaan 

siis muokata muuttamalla ympäristön vaikutusta. (Wheldall & Merret 1990, 15) Jos opetta-

ja kiinnittää samalla huomiota tapaansa antaa palautetta, se voi aiheuttaa toivottua muu-

tosta oppilaiden suhtautumisessa äidinkielen opiskeluun. Kielen opiskelussa virheiden kor-

jaaminen on tärkeää. Opettaja voi antaa palautetta usealla eri tavalla. Esimerkiksi jos oppi-

las sanoo kieliopillisesti jonkin asian väärin, voi opettaja varmistaa asian kysymällä saman 

asian oikealla tavalla, jolloin oppilas yleensä itsekin ymmärtää virheensä ja näin ollen pys-

tyy sen korjaamaan. (Ellis 2001, 80) 

 

Opettajan on hyvä muistaa, että oppilaat oppivat opettajan kielenkäytöstä jatkuvasti myös 

äidinkielen tuntien ulkopuolella. Kaikki tehtävämonisteet, taulumuistiinpanot ja koepaperit 

ovat oppilaille esimerkkinä kielestä. Niiden tekemiseen tulee kiinnittää huomiota, koska 

opettajan räikeät kielivirheet saattavat jopa murentaa vanhempien ja oppilaiden luottamuk-

sen opettajan ammattitaitoa kohtaan. Vanhemmat odottavat opettajan toimivat moitteetto-

mana kielenkäytön esimerkkinä lapsilleen kouluaikana. (Kosonen 2006, 29-30) 

 

7.1 Oppikirjat opetuksen apuna 

 

Vaikka opettajan oma käsitys kielestä ja kielen käytöstä on tärkeä, ei ole myöskään täysin 

yhdentekevää, millaiset työkalut käytössä oleva kirjasarja kielen opettamiseen tarjoaa. 

Oppikirjan on tarkoitus olla teos, joka on laadittu opetustarkoitukseen. Se on luokanopetta-

jan työväline opetustilanteessa ja sen tarkoitus on myös helpottaa oppilaan opiskelua. Op-

pikirjan oletetaan sisältävän opetussuunnitelmassa vaadittu oppimäärä. (Sarmavuori 2000, 

5)  
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Oppikirjojen tutkimuksesta ei ole olemassa kattavaa teoriaa, mutta muutamana viime vuo-

sikymmenenä on laadittu useita listoja siitä, millainen hyvän oppikirjan tulisi olla. Vuonna 

1977 Sinkkonen ja Matikka jakoivat tutkimuksessaan oppimateriaalin ominaisuudet kol-

meen luokkaan: ulkoiset ja sisäiset ominaisuudet sekä käyttö. Ulkoiset ominaisuudet kat-

tavat esimerkiksi ulkoasun, kuvituksen ja koon. Sisäisiin ominaisuuksiin lasketaan sisällöl-

liset ja metodiset ominaisuudet.  

 

Kaikki hyvän oppimateriaalin tavoitteista laaditut listat ovat hyvin samantapaisia sisällöl-

tään, asia tuodaan vain hiukan eri termein esille. Kouluhallitus jakaa oman listansa sisällöl-

lisiin ominaisuuksiin, didaktisiin omaisuuksiin ja ulkoisiin ominaisuuksiin sekä integroita-

vuuteen. Sisällöllisiin ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa voimassa olevan opetus-

suunnitelman noudatus, ajanmukaisuus, asiatietojen virheettömyys ja oppiaineksen riittä-

vyys sekä sen nivoutuminen aikaisemmin opittuun tietoon. Didaktiset ominaisuudet ovat 

tärkeitä ja auttavat opettajaa jokapäiväisessä työssä valtavasti.  

 

Kouluhallituksen listassa siihen kuuluvat  

• esitystavan loogisuus 

• ikätasoon soveltuva esitystapa 

• oppiaineksen toimiva jaksotus 

• kuvituksen tarkoituksenmukaisuus 

• materiaalin itsenäisyys ja muun materiaalin mahdollinen tarve 

• motivoivuus 

• aktivoivuus 

• eriyttämisen mahdollisuus 

• tehtävien ja harjoitusten monipuolisuus 

• oppimistulosten arviointimahdollisuudet 

• käyttökelpoisuus yhdysluokkaopetuksessa.  

 

Ulkoisiin ominaisuuksiin kuuluvat yksiselitteisesti esimerkiksi koko ja kestävyys. Integ-

roivuus pitää sisällään teoksen integrointimahdollisuudet muihin oppiaineisiin ja tuntien 

puitteissa esille tuleviin erillisiin aiheisiin kuten eettinen kasvatus ja ympäristökasvatus. 

(Sarmavuori 2000, 7-10) 
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Vesa Niskasen vuonna 1980 laatima luettelo perustuu selkeästi Kouluhallituksen luette-

loon ja on sisällöltään hyvin samanlainen, mutta karsitumpi versio Kouluhallituksen listas-

ta. Kirsi Koistisen lista vuodelta 1986 jakaa luettelonsa primaariseen ja sekundaariseen 

osaan. Primaarinen osa pitää sisällään motivoinnin, uuden tiedon välittämisen, orientoinnin 

ja soveltamisen. Sekundaarinen osa rakentuu oppimisprosessia tukevista aineksista, ku-

ten kielellisestä sopivuudesta ja havainnollisuudesta.  

 

Kaikkia näitä luetteloja ja listoja tärkeämpää on kuitenkin, että oppikirjan tekijät miettisivät, 

mitä oppilaan tulee oppia. Kannattaako jokin asia esittää perinpohjaisesti vai olisiko hyö-

dyllisempää esittää vain ydinkohdat? (Sarmavuori 2000, 11-13) Oppikirjan tekijöiden olisi 

hyvä muistaa myös, miksi oppikirjoja tehdään. Päätarkoitus ei suinkaan ole tuottaa mah-

dollisimman suurta voittoa kustantajalle, vaan tarjota opettajalle ja oppilaalle mahdollisim-

man hyvät työkalut oppiaineksen opiskeluun. Joskus tuntuu, että päätehtävä hukkuu kus-

tannustehokkuuden alle. Kahdessa seuraavassa luvussa käsitellään kahta varsin erilaista 

peruskoulun alaluokkien neljännen luokan kirjaa ja niiden syntaktista sisältöä. Tutkimuksen 

tarkoituksena on selvittää, millaisia työkaluja kyseiset kirjasarjat tarjoavat luokanopettajan 

käyttöön.  

  

8 KIRJAKUJA 

 

Kirjakuja on kustannusosakeyhtiö Tammen äidinkielen oppikirjasarja peruskoulun ala-

luokille. Sen tekijöitä ovat Harry Ahlvik, Juha Alhainen, Pauliina Kivikko, Milena Komulai-

nen ja Kati Solastie. Kirjakujan koko sarja painottaa lukutaitoa. Sarjan suurin tavoite on in-

nostaa oppilaita lukemaan ja tutustuttaa heidät laajasti lasten- ja nuortenkirjallisuuteen. 

Lukutaidon lisäksi lapsia ohjataan luovaan kirjoittamiseen selkeiden kirjoitelmaohjeiden ja 

kirjoitusvirikkeiden avulla. 

 

Oppikirja on jaettu kuuteen jaksoon. Jokaisen jakson teemana on yksi oppilaan arkielä-

mään liittyvä esine. Jaksot ovat kello, peili, matkalaukku, kynä, taskulamppu ja avain. Jo-

kainen näistä jaksoista alkaa aloitussivulla. Aloitussivulla tutustutaan teemaan jakson 

tekstien päähenkilöiden avulla. Ilmaisutehtävät tuovat vaihtelua oppitunteihin. 
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Jokaisen jakson alussa on myös kirjastokertomus, joka vie lapset jakson aihepiirin pariin. 

Keskeisenä henkilönä kirjastokertomuksissa on kirjastonhoitaja Moilanen. Hänen arkielä-

määnsä seurataan jokaisessa kirjastokertomuksessa. Joka jakso sisältää 3-6 lukua eli 

tekstikatkelmaa. Tekstikatkelmat on valittu tarkoin eri lasten- ja nuortenkirjoista. Näin in-

nostetaan oppilaita lukemaan. Osa kirjan tekstistä on tummennettu. Tämä osa on tarkoitet-

tu heikosti lukeville ja vielä heikohkon tekstitaidon omaaville oppilaille. Jokaiseen tummen-

nettuun tekstialueeseen liittyy myös luetunymmärtämisen tehtävä, jonka avulla lukemisen 

kehittymistä voidaan seurata. Näiden tekstien pohjalta on laadittu monipuolisia tehtäviä  ja 

harjoiteltava asia selviää näin helpommin. Otsikon avulla muistutetaan tekstin aiheesta ja 

tekstityypistä. Tästä esimerkkinä ovat otsikot Runopolku ja Tietotie. 

 

Edellä mainituista luetunymmärtämistehtävistä ensimmäinen tehtävä on perinteinen tehtä-

vä, jossa tulee vastata kolmeen tekstiä koskevaan kysymykseen. Toinen tehtävä on toi-

minnallisempi tehtävä, jossa oppilaiden on tekstin pohjalta esitettävä, piirrettävä tai kirjoi-

tettava jotakin. Tämän tehtävän onnistuminen edellyttää koko tekstin lukemista ja oppilas 

lukee tällöin tekstiä omakohtaisemmin. Opettajan tulee ohjata oppilaita tekemään tekstistä 

kokonaisvaltaisempia päätelmiä.  

 

Opetettava asia on koottu lyhykäisesti erilliseen laatikkoon oppikirjan aukeamalla ja siihen 

liittyy tehtäviä, jotka on merkitty omalla symbolilla. Jokaisella aukeamalla on myös tekstiin 

liittyvä kuva, joka auttaa orientoitumaan tekstiin ja toimii hyvänä lähtökohtana myös ope-

tuskeskustelulle ja ilmaisutapojen vertailulle. 

 

Jokaiseen jaksoon on liitetty myös toiminnallinen projekti, jossa painotetaan äidinkielen 

oppiaineksen eri osa-alueita. Nämä projektit vaativat usean oppitunnin panostusta ja opet-

taja voi lukuvuoden aikana valita niistä omalle luokalleen toimivimmat. Kaikkia projekteja ei 

ole tarkoitus toteuttaa vuoden aikana. 

 

Jokainen jakso päättyy kertaukseen, johon on selkeästi koottu opiskeltu asia ja siihen liit-

tyvät kertaustehtävät. Jaksojen lopussa on myös kirjallisuusluettelo, johon on koottu tiedot 

tekstikatkelmien kirjoista. Lisäksi opettaja voi esitellä muita teemaan sopivia kirjoja innok-

kaiden oppilaiden luettavaksi. Opettajaa varten oppikirjan lopussa on tarkemmin varustettu 

tekstihakemisto. 
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Koko oppikirjan lopussa ovat lyhenteet, sanasto sekä tekstaus- ja kirjoituskirjaimet. Sieltä 

löytyvät outojen sanojen selitykset ja sanontojen merkitykset. Sanastosta löytyvät sanat on 

merkitty tekstiin alleviivauksella. Sanaston käytön avulla oppilas kertaa koko ajan aakkos-

järjestystä ja tiedonhankinnan perusteita. (Ahlvik, Alhainen, Kivikko, Komulainen & Solas-

tie 2003, 5-7) 

 

8.1 Kirjakuja ja syntaksi 

 

Kirjakujassa syntaksia käsitellään kahtena erillisenä jaksona. Ensimmäinen syntaksin 

opintokokonaisuus on sanaluokat jaksossa ”Matkalaukun loksahdus” ja toinen opintokoko-

naisuus on suppea esitys lauseopista jaksossa ”Taskulampun välähdys”. Varsinainen syn-

taksin opiskelu alkaa kuitenkin jo jaksossa ”Peilin heijastus”, jossa käydään läpi vokaalit, 

konsonantit, äänteet yleensä, yhdyssanat ja yhdysmerkki. Jakso sisältää myös muuta asi-

aa, johon en kuitenkaan paneudu graduni rajatun aiheen takia sen enempää. 

 

8.1.1 Peilin heijastus 

 

Jakso aloitetaan ilmaisutehtävillä, joiden pohjalla on Tittamari Marttisen loru Peilin heijas-

tus. Kirjastokertomuksessa kirjastonhoitaja Moilanen pohtii hämmentävää heijastusta. 

Tekstin lukemisen jälkeen voidaan pohtia opettajan oppaassa olevia kysymyksiä. Ensim-

mäinen Kertomuskadun teksti on Prinssi ja kerjäläispoika. Tekstin avulla on tarkoitus ker-

rata tuttuja asioita, joten tavoitteeksi on opettajan oppaassa asetettu seuraavat asiat: 

• oppilas osaa luetella aakkoset ulkoa 

• oppilas erottaa toisistaan konsonantit ja vokaalit  

• muistutetaan varmistukseksi mieleen pitkän ja lyhyen äng-äänteen oikea kirjoitus-

muoto. 

Neljännellä luokalla aakkoset on tarpeen vielä kerrata, koska itsenäisen tiedonhankinnan 

oppiminen vaatii aakkosten sujuvaa hallintaa. Myös vierasperäisiä kirjaimia on lisätty aak-

kosiin, mutta niiden luettelemista ei tule vaatia oppilailta.  
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Tunnin alkuun tehdään harjoitus, jossa opettaja jakaa luokan neljään ryhmään. Joukkuei-

den jäsenten tulee järjestäytyä jonoon pituuden, hiusten värin ja lopuksi etunimien aakkos-

järjestyksen mukaan. Kisailun voittaa nopein joukkue. Ennen tekstin lukemista etsitään 

yhdessä vastauksia kirjan kuvitusta koskeviin kysymyksiin. Oppilaat lukevat tekstin itse lä-

pi, jonka jälkeen opettaja jakaa toiselle puolelle luokasta prinssin vuorosanat ja toiselle 

puolelle kerjäläispojan. Oppilaat saavat harjoitella pareittain vuoropuhelua, jonka jälkeen 

kaksi oppilasta valitaan esittämään vuoropuhelua luokalle. Lopuksi tehdään kaksi luetun 

ymmärtämisen tehtävää oppikirjasta. 

 

Kuuntelutehtävän suorittamiseksi oppilaat tarvitsevat oppikirjan sanastoa. Opettaja antaa 

vihjeitä, joiden mukaan oppilaat etsivät sanastosta vihjettä vastaavan sanan. Sanelutehtä-

vän avulla kerrataan lyhyt ja pitkä äng-äänne. Opettaja lukee sanaluettelon rauhallisesti ja 

sana kerrallaan. Oppilaat saavat näin rauhallisesti miettiä, onko sanassa äng-äänne. Vih-

koonsa he kirjoittavat vain ne sanat, joissa äng-äänne esiintyy. Tämän jälkeen taululle kir-

joitetaan kaksi otsikkoa: lyhyt äng-äänne ja pitkä äng-äänne. Vihoissa olevat sanat luoki-

tellaan vielä otsikoiden alle ja kerrataan pitkän ja lyhyen äng-äänteen kirjoitusasujen ero.  

 

Aakkosia harjoitellaan myös leikin avulla. Opettaja luettelee hitaasti aakkosista kirjaimia 

ilman vierasperäisiä kirjaimia. Oppilaiden tulee äänteen kuultuaan koskettaa kyseisellä 

äänteellä alkavaa henkilöä tai esinettä. Jos oppilas ei ehdi löytää tai koskettaa esinet-

tä/henkilöä ennen kuin opettaja jatkaa listaa, putoaa hän pois pelistä. 

 

Seuraava harjoitus on helppo integroida kuvaamataitoon. Oppikirjassa on tarina prinssistä 

ja kerjäläispojasta. Oppilaat piirtävät itselleen joko prinssin tai kerjäläispojan paperinukeksi 

ja harjoittelevat kirjan tarinan parin kanssa paperinukke-esitykseksi. (Ahlvik, Alhainen, Ki-

vikko, Komulainen & Solastie 2003, 56-63) Kirjakuja-sarjan tietoiskulaatikoiden sijoittelu on 

hämäävää. Kirjan aukeamista tulee sekavia ja laatikot eivät erotu edukseen muusta oppi-

kirjan asiasta, vaan pikemminkin torjuvat lapsen luontaista kiinnostusta kielioppiasioihin. 

  

Suomen kielessä yhdyssanoja käytetään paljon uusien sanojen johtamiseen. Sen takia 

yhdyssanoja löytyy teksteistä paljon. Koska luontainen kielikorva ei jokaisella oppilaalla 

automaattisesti erota yhdyssanoja, on niiden oikeinkirjoitusta harjoiteltava paljon. Useim-

miten yhdyssana rakentuu määriteosasta ja perusosasta. Näiden yhdyssanojen erottami-

nen on yleensä helpompaa kuin useammasta kuin kahdesta sanasta muodostuvien yh-
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dyssanojen. Tämä johtuu siitä, että useammasta sanasta muodostuvassa yhdyssanassa 

määriteosa tai perusosa itsessään on jo yhdyssana kuten järvenrantamökki. Oppikirjassa 

ei kuitenkaan käytetä kielitiedon termejä määriteosa ja perusosa vaan termejä alku- ja lop-

puosa, koska näiden avulla neljäsluokkalaisen on helpompi ymmärtää yhdyssanan raken-

tuminen. 

 

Yhdyssanojen opiskelussa tavoitteeksi on asetettu seuraavat asiat: 

• oppilas erottaa toisistaan yhdyssanan ja sanaliiton tekstiyhteydessä 

• oppilas hallitsee tavallisimpien yhdyssanojen oikeinkirjoituksen   

• oppilas oppii hallitsemaan yhdysmerkin käytön helpoimmissa tapauksissa. 

Yhdyssanojen ja sanaliittojen harjoittelu voi aiheuttaa sekaannuksia tuttujenkin sanojen 

kirjoittamiseen. Kin-liitteen käytön harjoittelulla voidaan sekaannuksia välttää ainakin jon-

kin verran.  

 

Yhdysmerkin käyttö tulee neljäsluokkalaiselle uutena asiana. Yhdysmerkin täydellistä käyt-

töä ei vaadita, vaan oppilaan tulee osata kolme perustapausta yhdysmerkin käytöstä: 

1. yhdyssanan alku päättyy ja loppu alkaa samalla vokaalilla, 

2. yksi yhdyssanan osa on erisnimi ja 

3. yksi yhdyssanan osa on luku tai kirjain. 

 

Yhdyssanan ja yhdysmerkin käyttöön johdattelee teksti Tyttö, puu ja peili. Ennen tekstin 

käsittelyä opettaja kirjoittaa taululle sanoja, joista oppilaiden tehtävänä on keksiä ja kirjoit-

taa mahdollisimman monta järkevää yhdyssanaa. Harjoituksen jälkeen oppilaat lukevat 

sadun itsenäisesti, jonka jälkeen mietitään vastauksia kuvitusta koskeviin kysymyksiin. 

Tekstin pohjalta tehdään myös luetun ymmärtämisen tehtävät oppikirjasta. 

 

 

Tässä vaiheessa oppilaat ovat varmasti jo huomanneet, että alkuharjoituksen yksittäisistä 

sanoista tehtyjä yhdyssanoja löytyy tekstistä. Yhdessä mietitään kuinka monta yhteistä 

yhdyssanaa löytyy. Leikin kautta yhdyssanoja harjoitellaan pienen kilpailun avulla. Oppi-

laat jaetaan pieniin ryhmiin, joiden tehtävänä on tietyssä ajassa löytää luokasta mahdolli-

simman monta yhdyssanaa. Eniten yhdyssanoja keksinyt ryhmä voittaa. Myös yhdys-

sanaketju on hauska harjoitus. Yksi oppilas keksii ensimmäisen yhdyssanan alkuosan. 
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Toinen oppilas keksii siihen loppuosan ja sanoo sanan ääneen. Ketju jatkuu eteenpäin, 

jolloin yhdyssanan loppuosasta tulee aina seuraavan yhdyssanan alkuosa. Lasten kanssa 

tutkitaan kuinka pitkiä ketjuja luokan kanssa pystytään luomaan. Kahden sanelun avulla 

voidaan harjoitella sekä yhdyssanoja että yhdysmerkin käyttöä. Yhdyssanaharjoituksessa 

opettaja lukee hitaasti ääneen sanapareja, joista oppilaat kirjoittavat vihkoihinsa vain sane-

lun yhdyssanat. Toisessa harjoituksessa opettaja lukee ääneen yhdyssanoja ja oppilaat 

kirjoittavat vihkoihinsa vain ne yhdyssanat, jotka kirjoitetaan yhdysmerkillä. 

 

Yleinen käsitys on, että leikin avulla lapsi oppii helpoiten. Äidinkielen opiskelu voi joskus 

tuntua kuivalta lapsista, mutta sanaleikkien avulla siitä saa hauskaa. Yhdyssanojen avulla 

voi lastata laivaa ja piirtää hirsipuuta. (Ahlvik, Alhainen, Kivikko, Komulainen & Solastie 

2003, 64-67) Yhdyssanan ja yhdysmerkin jälkeen harjoitellaan kappalejakoa ja kertomus-

ten kirjoittamista, mutta en käsittele asiaa gradussani aiherajauksen takia.  

 

8.1.2 Matkalaukun loksahdus 

 

Jakso on jaettu kymmeneen pieneen kokonaisuuteen. Ensimmäinen sivu johdattelee mat-

kalaukun avulla ilmaisun maailmaan. Toinen pieni kokonaisuus on teksti ”Pakollinen lo-

mamatka”, joka on kirjastokertomus. Vasta kolmas kokonaisuus aloittaa varsinaisesti op-

piaineksen käsittelyn. Ensimmäisenä syntaksista otetaan käsittelyyn verbit. Verbeistä käsi-

tellään perusmuoto, kieltomuoto ja persoonamuodot. Niihin tutustutaan tekstin avulla, jon-

ka nimi on ”Kylmä kyyti”. Opettajan oppaassa tekstistä on verbit vaalennettu, joten ne ovat 

helposti huomattavissa. 

 

Tavoitteena on opettajan oppaaseen asetettu, että 

• lapsi oppii tunnistamaan ja tuottamaan persoonamuotoisia verbejä 

• lapsi tunnistaa verbin perusmuodon 

• lapsi oppii taivuttamaan verbejä perusmuotoon 

• lapsi oppii erottamaan verbin persoonamuodoista aktiivin ja passiivin 

• lapsi oppii ymmärtämään, että verbin kielteinen muoto muodostetaan kieltosanan 

ei avulla 

• lapsi ymmärtää, että verbin avulla voidaan ilmaista myös aikaa. 
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Neljännen luokan keskeisessä oppiaineksessa verbien tunnistaminen ja tuottaminen on 

edelleen tärkeässä asemassa. Uutta käsitteistöä tulee jatkuvasti, joten verbien opiskeluun 

on hyvä käyttää aikaa useampi tunti. Opas tarjoaa tähän vinkin, jossa ensimmäinen oppi-

tunti käytetään kokonaan vain verbien tunnistamiseen ja tuottamiseen. Muilla oppitunneilla 

kiinnitetään huomiota verbin perusmuotoon eli ensimmäiseen infinitiiviin ja samalla voi-

daan harjoitella myös verbien taivuttamista perusmuotoon. Oppilaille on hyvä selittää, mi-

hin verbin perusmuodon tunnistamista käytetään. Tästä ovat esimerkkinä mm. sanastojen 

ja sanakirjojen käyttö. 

 

”Kylmä kyyti” - tekstin avulla tutustutaan alustavasti myös verbien persoonamuotoihin. 

Tarkemmin tutustutaan kuitenkin vain aktiivin ja passiivin erottamiseen toisistaan. Oppilail-

le korostetaan, että aktiivimuodossa tekijä tunnetaan, mutta passiivimuodoissa tekijä on 

tuntematon. Samalla voidaan lasten kanssa todeta, että passiivimuodon käyttäminen mo-

nikon ensimmäisen persoonan kanssa on hyväksyttävää puhekielessä, mutta lapsia on 

kuitenkin tietoisesti ohjattava käyttämään yleiskielessä oikeaa muotoa. 

 

Kun harjoitellaan verbien kieltomuotoja, oppilaille on hyvä korostaa, että verbien kielto-

muodoissa nimenomaan kieltosana taipuu varsinaisen verbisanan sijasta. Tarkemmin ver-

bien kielteisiin muotoihin palataan kuitenkin viidennellä luokalla. Verbien aikamuodoista 

ensimmäisenä tutustutaan preesensiin ja imperfektiin, mutta varsinaiset käsitteet jätetään 

nimeämättä. Oppilaiden kanssa voidaan kuitenkin todeta, että verbit voivat ilmaista nyky-

aikaa ja mennyttä aikaa. (Ahlvik, Alhainen, Kivikko, Komulainen & Solastie 2003, 92-97) 

 

Verbien käsittelyn aloittamiseen opettajan opas antaa vinkiksi verbileikin. Opettaja kirjoit-

taa taululle verbejä yksi kerrallaan ja oppilaat toimivat verbien mukaisesti. Sopivia verbejä 

ovat mm. kävellä, hyppiä, etsiä, kurkkia, olla ja vapista. Oppilaiden kanssa mietitään myös, 

mihin näistä verbeistä on vaikea keksiä tekemistä. Teksti on tarkoitettu luettavaksi yhdes-

sä, jonka jälkeen lapset tekevät luetunymmärtämisen tehtävät kirjasta. Vasta tämän jäl-

keen lähdetään varsinaisesti tutustumaan verbien maailmaan kirjan tehtävien ja tietoisku-

laatikon kautta. Oppilaan kirjassa verbit on painettu sinisellä, joten ne on helposti löydettä-

vissä. Kuvan läpikäyntiä ei sovi unohtaa ja sen avulla keksitään itse verbejä. Seuraavien 

oppituntien aluksi voidaan kerrata tekstiä ja kuvaa, jotta oppilas muistaa tapahtumaympä-

ristön siirtyessään tekemään oppi- ja tehtäväkirjan tehtäviä. (Ahlvik, Alhainen, Kivikko, 

Komulainen & Solastie 2003, 96-97) 
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Opettajan oppaassa on esitelty mukavasti erilaisia harjoituksia verbien käsittelyyn. Kuunte-

lemista harjoitellaan pienen kertomuksen avulla, jonka opettaja lukee hitaasti ääneen. Op-

pilaat kuuntelevat sen silmät suljettuina ja nostavat kätensä ylös aina kuulleessaan verbin. 

Kahden eri sanelun avulla harjoitellaan myös verbien tunnistamista ja perusmuodon muo-

dostamista. Ensimmäisessä sanelussa opettaja luettelee sanoja hitaasti pitäen jokaisen 

sanan jälkeen selvän tauon. Oppilas kirjoittaa luettelosta vain verbit vihkoonsa. Koska ver-

bit eivät ole välttämättä perusmuodossa, voi niiden tunnistaminen olla hyvinkin vaikeaa. 

Toisessa sanelussa opettaja luettelee taivutettuja verbejä, jotka oppilas kirjoittaa vihkoon-

sa perusmuodossa. Kolmas sanelu johdattelee oppilaat alustavasti jo aikamuotojen maa-

ilmaan. Opettaja lukee preesensissä olevan pienen lauseen ja oppilas kirjoittaa lauseen 

vihkoonsa imperfektissä. Aikamuotoja ei kuitenkaan nimetä varsinaisesti. Kirjoittamisen 

harjoitus on tärkeä osa äidinkielen opiskelua, joten myös syntaksin käsittelyn yhteydessä 

on hyvä olla kirjoitusharjoituksia. Opettajan oppaan harjoituksessa oppilaat leikkaavat sa-

nomalehdistä viisi outoa tai mielenkiintoista verbiä ja liimaavat ne vihkoonsa. Näiden ver-

bien avulla oppilas kirjoittaa lyhyen tarinan, jossa käyttää kaikkia viittä verbiä.  

 

Harjoitusten lisäksi opettajan oppaassa tarjotaan vinkkejä yhdysluokan opettajalle, miten 

Kirjakujan kolmannen ja neljännen luokan kirjaa voi käyttää molempien luokkien kanssa 

myös ristikkäin. Samoin esimerkkivastaukset löytyvät opettajan oppaan aukeamalta, joten 

opettajalla on halutessaan käytössä esimerkkivastaukset, jotka eivät kuitenkaan joka teh-

tävän kohdalla ole ainoat oikeat vastaukset. Tämä on opettajan syytä muistaa, kun oppi-

laiden kanssa tehtäviä tarkistetaan. (Ahlvik, Alhainen, Kivikko, Komulainen & Solastie 

2003, 98-99) 

 

Verbien jälkeen käsittelyn alaiseksi otetaan substantiivit. Keskeisinä asioina ovat erisnimi-

en ja yleisnimien sekä yksikön ja monikon oppiminen ja hallitseminen. Opettajan oppaassa 

tavoitteeksi on asetettu, että 

• lapsi tunnistaa ja tuottaa substantiiveja 

• lapsi oppii erottamaan yleisnimet erisnimistä 

• lapsi oppii kirjoittamaan erisnimet isolla alkukirjaimella  

• lapsi oppii taivuttamaan substantiiveja sekä yksikkömuodossa että monikkomuo-

dossa. 
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Kolmannella luokalla on opeteltu jo tunnistamaan ja tuottamaan substantiiveja, joten on 

luonnollista jatkaa substantiivien opiskelua yleis- ja erisnimien parissa. Nyrkkisääntönä 

tässä toimii tutusti ison alkukirjaimen käyttö. Lisäksi substantiivien parissa on luonnollista 

aloittaa taivuttaminen yksikköön ja monikkoon. Opettajan on hyvä painottaa vaikeimpien 

asioiden käsittelyä. Näihin kuuluvat viikonpäivien, juhlapäivien, kuukausien sekä kielten ja 

kansallisuuksien tai alkuperää ilmaisevien nimien oikea kirjoitusasu.  

 

Substantiivien käsittely aloitetaan opettajan oppaan ohjeiden kautta tutkimalla kalenterista 

nimipäiviä. Oppilaat käyvät kirjoittamassa päivän nimipäiväsankareiden nimet taululle ja 

mahdollisesti luokasta löytyville päivänsankareille voidaan vaikkapa laulaa onnittelulaulu. 

Tämän jälkeen pohditaan minkä sanaluokan sanoja nimet ovat ja miksi ne kirjoitetaan isol-

la alkukirjaimella.  

 

Seuraavaksi luetaan ääneen Kertomuskadun teksti ”Kiljuset lähtevät Helsinkiin” ja mieti-

tään yhdessä vastaukset opettajan oppaan kysymyksiin. Tuttuun tapaan oppilaat tekevät 

tässä vaiheessa luetunymmärtämisen tehtävät ennen substantiivien tarkempaa käsittelyä. 

Kirjan tekstissä substantiivit on erottamisen helpottamiseksi painettu eri värillä kuin muu 

teksti.  

 

Substantiivien käsittelyyn on opettajan oppaan tarjoaman aikataulun mukaan varattu kaksi 

tai kolme oppituntia. Luetunymmärtämisen tehtävien jälkeen voidaan tehdä päättelytehtä-

vä, jossa oppilaat pareittain etsivät kirjan tekstistä ihmistä tarkoittavia substantiiveja ja kir-

joittavat ne taululle. Opettajan tulee tarkistaa oikeinkirjoitus, koska tekstistä löytyy sekä 

yleisnimiä että erisnimiä. Kuuntelutehtävässä opettaja luettelee substantiiveja. Oppilaat 

kirjoittavat vihkoonsa ainoastaan erisnimien ensimmäisen kirjaimen ja näin muodostuu rat-

kaisusana.  

 

Opettajan opas tarjoaa taas paljon erilaisia harjoituksia opetuksen tueksi ja lapsille vaihte-

luksi. Saneluita on kaksi. Ensimmäisessä sanelussa opettaja sanelee yleisnimen ja oppi-

laat keksivät yleisnimeen sopivan erisnimen kuten auto – Ford. Oppilaat kirjoittavat sana-

parin vihkoonsa. Toinen sanelu on tarkoitettu tehtäväksi monikkomuodon käsittelyn jäl-

keen. Opettaja luettelee yksikössä olevia substantiiveja ja oppilas taivuttaa sanan vih-
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koonsa monikossa. Muutamien sanojen monikkomuoto aiheuttaa muutoksia myös sanojen 

vartaloon, joka saattaa hämätä oppilaita.  

 

Substantiivien harjoitteluun on hauska yhdistää myös aakkosten kertaus harjoituksella, 

jossa oppilaat keksivät pareittain vihkoonsa jokaisella aakkosella alkavia substantiiveja. 

Näin saadaan helposti kartutettua sanavarastoa sekä kerrattua aakkoset ja substantiivit. 

Apuna oppilaat voivat käyttää sanomalehtiä, oppikirjoja, kartastoa tai sanakirjoja. Sanoma-

lehti on muutenkin käyttökelpoinen väline äidinkielen tunneilla. Substantiiviharjoituksena 

oppilaat leikkaavat sanomalehdestä uutisen, josta he alleviivaavat kaikki substantiivit pu-

naisella värillä. Näistä alleviivatuista sanoista oppilaat kirjoittavat kaikki erisnimet vih-

koihinsa. Yleisnimien ja erisnimien tunnistamista ja erottamista voidaan harjoitella siis var-

sin yksinkertaisella, mutta kuitenkin harjoituskirjan tehtävistä poikkeavalla tavalla. 

 

Äidinkielen oppitunneilla voidaan myös leikkiä ”Laiva on lastattu substantiiveilla” -leikkiä. 

Opettaja määrää kirjaimen ja oppilaat sanovat vuorollaan substantiivin. Jos sanoo väärän 

sanaluokan sanan tai ei keksi sanaa sovitussa ajassa, putoaa pois pelistä siltä kierroksel-

ta. Opettajan oppaan liitteenä on myös sanaristikko, joka rakentuu substantiiveista sekä 

sanasokkelo. (Ahlvik, Alhainen, Kivikko, Komulainen & Solastie 2003, 100-103) 

 

Onnelin ja Annelin talokaupoista kertovalla tarinalla virittäydytään adjektiivien opiskeluun. 

Adjektiivien tunnistamisessa käytetään edelleen apuna kysymystä Millainen joku tai jokin 

on? Opettajan oppaassa adjektiivien opiskelun tärkeimmät tavoitteet ovat: 

• oppilaan kyky tuottaa ja tunnistaa adjektiivit 

• oppilaan kyky käyttää adjektiiveja vertailuun   

• oppilaan kyky tunnistaa adjektiivien vertailuasteet positiivi, komparatiivi ja superlatii-

vi. 

Koska adjektiivit ja verbien partisiippimuodot (pureva, juokseva) muistuttavat toisiaan, on 

niiden erottaminen oppilaille usein hankalaa. Molemmat muodot vastaavat samaan kysy-

mykseen ja partisiippeja käytetään usein adjektiivien tapaan. Ne ovat myös ulkomuodol-

taan samankaltaisia kuin substantiiveista johdetut adjektiivit kuten lihava ja viljava. Tämän 

vuoksi ei ole tarpeen korjata oppilaiden tuottamia partisiippimuotoja, mutta opettajan on 

syytä välttää niiden käyttöä omissa esimerkeissään. 
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Tunnin aloitus voidaan tehdä opettajan oppaan ohjeiden mukaan pienellä arvuutteluleikillä. 

Opettaja kuvailee adjektiivien avulla jotakin kohdetta luokasta. Ensimmäisenä oikein ar-

vannut oppilas saa jatkaa luokan arvuuttelua kertomalla adjektiivien avulla valitsemastaan 

esineestä. Tämän jälkeen opettaja lukee Onnelin ja Annelin tarinan ääneen. Yhdessä mie-

titään vastauksia opettajan esittämiin kysymyksiin, jonka jälkeen oppilaat vastaavat tutun 

kaavan mukaisesti luetun ymmärtämisen tehtäviin, jotka ovat oppikirjassa.  

 

Kertomuksen käsittelyn jälkeen voidaan käydä läpi erilaisia harjoituksia. Kahden sanelun 

avulla on hyvä kehittää myös oppilaiden omaa mielikuvitusta. Opettaja lukee lauseet hi-

taasti ja oppilaat täydentävät lauseet loppuun lisäämällä puuttuvaan kohtaan sopivan ad-

jektiivin. Toisen sanelun avulla harjoitellaan adjektiivien vertailuasteita. Opettaja sanelee 

adjektiivin positiivimuodot ja oppilaat kirjoittavat komparatiivi- ja superlatiivimuodon vih-

koonsa positiivimuodon lisäksi. Näin saadaan myös hyvää käsiala- ja kirjoittamisharjoitte-

lua, joka on neljäsluokkalaiselle tärkeää motoriikan kehittämiseksi. 

 

Adjektiivien yhteyteen on opettajan oppaassa laitettu kaksi varsinaista kirjoittamisen har-

joitteluun tähtäävää tehtävää. Toisessa harjoituksessa oppilaat kirjoittavat uutisen, joka 

pohjautuu opettajan oppaan liitteenä olevaan kuvaan. Oppilaille on hyvä korostaa, että uu-

tisesta tulee löytyä otsikko ja tiivistelmä. Myös toinen harjoitus liittyy kuvaan ja oppilaiden 

tehtävänä on kirjoittaa etsintäkuulutus kahdesta pankkiryöstöön osallistuneesta henkilöstä. 

 

Kirjakujan tekijät käyttävät paljon sanomalehteä harjoitusten tukemiseksi. Adjektiivien kä-

sittelyn yhteydessä oppilaat leikkaavat lehdestä viisi substantiivia, joiden eteen etsitään ja 

liimataan sen taivutusmuotoon sopivia adjektiiveja. Sanapareista saattaa tällä tavalla tulla 

myös hassuja. Opettajan oppaan liitteenä on myös adjektiiviristikko. (Ahlvik, Alhainen, Ki-

vikko, Komulainen & Solastie 2003, 104-107)  

 

Pronomineja käytetään suomen kielessä korvaamaan muita sanoja. Näin pystytään esi-

merkiksi välttämään häiritsevä toisto. Koska pronominilla ei itsessään ole merkitystä, se 

saa merkityksensä käyttöyhteydestä. Tämän takia on tärkeää, että pronominin käytön yh-

teydessä selviää myös yhteys johon pronomini viittaa. Kirjakujan opettajan oppaassa pro-

nominien opiskelun tärkeimmäksi tavoitteeksi on asetettu: 
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• oppilaan kyky ymmärtää pronominien käyttö muiden sanojen korvaajina 

• oppilaan kyky osata ulkomuistista luetella persoonapronominien perusmuodot  

• oppilaan kyky tunnistaa muita pronomineja. 

 

Persoonapronominien ulkoa opettelu on tärkeä osa pronominien opiskelua. Opettajan op-

paassa korostetaan, että myös muita pronomineja on harjoiteltava niin, että niiden tunnis-

taminen tekstiyhteydessä käy helposti. Vaikeuksia aiheuttaa yleensä pronominien poik-

keavat taivutusmuodot, jonka takia perusmuodot tulee osata äärimmäisen hyvin. 

 

Pronominien opiskelun tukena on teksti Tyhjä matkalaukku. Ennen tekstin käsittelyä teh-

dään harjoitus, jossa opettaja lukee pienen tekstin Kiljusen herrasväestä. Jokainen per-

heen jäsen on saanut esittäjän oppilaasta ja kyseisen oppilaan tulee nousta seisomaan 

kun kuulee oman henkilönsä mainittavan. Jos kertomuksessa puhutaan koko perheestä, 

kaikki perheenjäsenet nousevat seisomaan. Kertomuksessa esiintyvät henkilöitä kuvaile-

vat sanat voivat olla joko substantiiveja tai pronomineja.  

 

Tunnin aloituksen jälkeen oppilaat lukevat itsekseen oppikirjan tarinan ja yhdessä luokan 

kanssa pohditaan vastauksia opettajan esittämiin kysymyksiin. Tutun kaavan mukaisesti 

oppilaat vastaavat tämän jälkeen oppikirjassa oleviin luetun ymmärtämisen tehtäviin. Kir-

joittamista harjoitellaan jatkamalla oppikirjan tarinaa. Oppilas alleviivaa omasta tarinastaan 

kaikki pronominit.  

 

Sanelun avulla tutustutaan taivutettuihin pronominimuotoihin. Opettaja luettelee persoona-

pronominien taivutettuja muotoja. Oppilas kirjoittaa vihkoonsa kuitenkin vain kyseessä ole-

van pronominin perusmuodon. (Ahlvik, Alhainen, Kivikko, Komulainen & Solastie 2003, 

108-109 

 

Numeraaleilla on kaksi tehtävää. Ne ilmaisevat lukumäärää peruslukuina tai järjestystä jär-

jestyslukuina. Järjestysluku voidaan merkitä tavallisena numerona jota seuraa piste tai 

roomalaisella numerolla. Roomalainen numero merkitsee aina järjestystä, mutta niiden 

käyttö on varsin harvinaista. Yleensä esimerkiksi hallitsijoiden nimen perässä käytetään 

roomalaista numeroa. 
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Opettajan oppaassa tärkeimmiksi tavoitteiksi numeraalien opiskelussa on asetettu, että 

• oppilas tunnistaa numeraalit 

• oppilas osaa erottaa perusluvut ja järjestysluvut toisistaan  

• oppilas osaa kirjoittaa järjestysluvut ja perusluvut sekä numeroin että kirjaimin. 

 

Numeraalit kirjoitetaan useimmiten numeroin. Jos kyseessä ovat kymmentä pienemmät 

luvut tai tasaluvut, käytetään kirjoitusasuna kirjaimia. Numeraaleja käytetään päivittäin 

mm. päivämäärien merkitsemiseen, joten niiden käyttöä on hyvä harjoitella paljon. Päivä-

määrien merkitsemiseen on useita tapoja, jotka oppilaiden on hyvä osata tunnistaa ja halli-

ta. Tämän lisäksi numeraaleihin liittyy oikeinkirjoitusseikkoja, jotka neljäsluokkalaisen tulee 

osata. 

 

Numeraalien yhteydessä tekstinä on Yllättävä matka. Se on luultavasti monelle jo tuttu ta-

rina matkasta maailman ympäri 80 päivässä. Ennen tekstiin tutustumista voidaan kuitenkin 

tutkia kalenteria ja kirjoittaa taululle oppilaiden syntymäpäivät. Samalla voidaan pohtia eri-

laisia päivämäärän merkitsemistapoja.  

Kertomus käydään poikkeavasti läpi esityksenä. Tekstin henkilöiden vuorosanat jaetaan 

oppilaille harjoiteltaviksi. Opettajan johdolla on kuitenkin hyvä käydä läpi oikea ääntämys 

vaikeiden nimien takia. Oppilaat saavat harjoitella lukemista ensin ja sitten he esittävät 

kertomuksen muulle luokalle. Esittämisessä on hyvä korostaa, että kertomuksen johtolau-

seita ei lueta esityksen yhteydessä. Tämän jälkeen oppilaat tekevät luetunymmärtämisen 

tehtävän, joka on oppikirjassa. 

 

Numeraalien käyttöä harjoitellaan kirjoittamisen kautta. Oppilaat kirjoittavat kertomuksen, 

jossa he saavat käyttöönsä kolme toivomusta. Toisessa tehtävässä oppilaat ovat lähdössä 

mukaan maailmanympärimatkalle ja he kirjoittavat listan tarvikkeista, jotka tarvitaan mu-

kaan. Listassa on oltava maininta myös kappalemääristä. Sanelussa opettaja luettelee lu-

kuja. Oppilaat kirjoittavat luvut vihkoonsa sekä kirjaimin että numeroin. Sanelussa on mu-

kana sekä järjestys- että peruslukuja. (Ahlvik, Alhainen, Kivikko, Komulainen & Solastie 

2003, 110-111)  
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Partikkeleista puhuttaessa tulee ensimmäisenä mieleen sääntö, että partikkelit ovat sanoja 

jotka eivät yleensä taivu. Oppilaille helpoin tapa ymmärtää partikkeli sanaluokkana on 

varmasti se, että partikkeli on sana joka ei kuulu mihinkään muuhun sanaluokkaan. Oppi-

kirjassa partikkeleista on erikseen nimetty konjunktiot, jotka on syytä opetella ulkoa pilkun 

käytön helpottamiseksi. Sen sijaan käsitteitä adverbiaali ja interjektio ei ole syytä neljän-

nellä luokalla opetella. Adverbiaalit on lueteltu sanoina, jotka ilmaisevat vaikkapa tapaa, 

keinoa, paikkaa ja aikaa. Interjektioista eli huudahdussanoista käydään läpi yleisimmät: 

hei, hyi ai, oi ja huh.  

 

Partikkelien opiskelussa tavoitteena on, että  

• oppilas tietää, että partikkelit eivät yleensä taivu 

• oppilas tunnistaa tekstistä huudahdussanat sekä muita partikkeleja helpoissa tapa-

uksissa  

• oppilas osaa luetella konjunktiot että, jotta, koska, kun, jos, vaikka, ja, mutta, sillä, 

vaan.  

 

Tunnin aluksi opettaja kirjoittaa taululle kaksi lausetta. Jussi piti tänään esitelmän. Se ker-

toi eläimistä. Tämän jälkeen yksi lapsista tulee kirjuriksi ja alleviivaa sanoja ohjeiden mu-

kaan. Lauseet käydään läpi seuraavien kysymysten avulla: 

1. Mitkä sanoista ilmaisevat tekemistä? (alleviivataan sinisellä) 

2. Mitkä sanoista ovat nimiä? (alleviivataan punaisella) 

3. Vastaako jokin sanoista kysymykseen millainen? (alleviivataan oranssilla) 

4. Korvaako jokin sanoista toisen sanan? (alleviivataan violetilla) 

5. Voidaanko jokin sanoista merkitä numeroin? (alleviivataan ruskealla) 

 

Tutkitaan jäljelle jääneitä sanoja. Mitä sanaluokkaa ne edustavat. Ne ovat partikkeleja ja 

niiden värinä käytetään vihreää. Partikkeleihin liittyvä teksti Poika ja krokotiili on tarkoitus 

käydä läpi samalla tavalla kuin edellinenkin teksti. Kaksi oppilasta valmistaa tekstistä vuo-

ropuhelun, joka esitetään ilman johtolauseita. Esityksen jälkeen oppilaat vastaavat luetun 

ymmärtämisen tehtäviin oppikirjasta.  
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Kirjoittamisharjoituksessa oppilaat etsivät kertomuksesta viisi partikkelia ja kirjoittavat vih-

koonsa tarinan, jossa käyttävät näitä partikkeleja. Sanelussa opettaja sanelee sanoja, jot-

ka oppilaat kirjoittavat vihkoonsa ja lisäävät sanan perään kyseessä olevan sanaluokan. 

Oppilaat huomaavat, että kaikki lyhyet sanat eivät automaattisesti ole partikkeleja. Partik-

keliharjoituksesta käy myös piilosanaruudukko, johon oppilaat kirjoittavat muutaman par-

tikkelin ja täyttävät tyhjät ruudut täytekirjaimilla. Parin kanssa vaihdetaan vihkoja ja yrite-

tään löytää ruudukosta partikkelit. 

 

Partikkelit käsitellään viimeisenä sanaluokkana, joten tämän jälkeen on hyvä tehdä kokoa-

va askartelu sanaluokista. Askartelu voidaan toteuttaa luokan seinälle, josta jokainen voi 

halutessaan käydä muistuttelemassa sanaluokkia itselleen. Askartelussa on hyvä käyttää 

apuna värejä, joilla Kirjakujan sanaluokat on koodattu. Malliksi käy matkalaukku, juna tai 

vaikkapa talo, johon kirjoitetaan siististi sanaluokkien nimet. Nimien yhteyteen voidaan liit-

tää kyseiseen sanaluokkaan kuuluvia sanoja. Mallin avulla voidaan sanaluokkia helposti 

kerrata tuntien alussa nopeastikin sekoittamalla sanat ja liittämällä ne uudestaan oikeisiin 

sanaluokkiin. (Ahlvik, Alhainen, Kivikko, Komulainen & Solastie 2003, 112-115)  

 

Sanaluokkajakso loppuu projektiin ja kertaukseen. Projektina on animaation tekeminen, 

joka kuvataan videokameralla. Tämä tarjoaa mielenkiintoista vaihtelua äidinkielen opiske-

luun, mutta ei kuitenkaan varsinaisesti liity mitenkään sanaluokkiin. Sanaluokkakertaus on 

kahdella aukeamalla. Ensimmäinen aukeama sisältää sanaluokista tietoiskulaatikot, joissa 

kaikki olennainen tieto on kerättynä helposti kerrattavaan muotoon. Toinen aukeama pitää 

sisällään kertaavia tehtäviä, jotka tukevat hyvin sanaluokkien opiskelua ja ymmärtämistä. 

(Ahlvik, Alhainen, Kivikko, Komulainen & Solastie 2003, 116-121)  

 

8.1.3 Taskulampun välähdys 

 

Taskulampun välähdys-jakso alkaa ilmaisutehtävillä. Sivulla on Tittamari Marttisen loru 

Taskulampun välähdys, johon liittyy muutama ilmaisutehtävä. Tämä jakso pitää sisällään 

lauseoppia. Jakson aikana käsitellään 
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• toteamuslause 

• kysymyslause 

• huudahduslause  

• yhdyslause ja pilkun käyttö yhdyslauseessa. 

 

 

Jakson lopussa on projektina marionettiteatteriesitys sekä kertaus yhdyslauseesta. Ennen 

varsinaisia opiskeltaviin asioihin liittyviä tekstejä on Kirjakujassa tarjolla taas Kirjastoker-

tomuksena Täydellinen tunnelmavalo. Kirjan tekstin innoittamana oppaassa ehdotetaan 

mm. tunnelmallisten lukunurkkausten järjestämistä luokkaan ja lempikirjojen lukemista 

niissä sopivassa valaistuksessa. (Ahlvik, Alhainen, Kivikko, Komulainen & Solastie 2003, 

164-167)  

 

Lause on helppo määritellä kokonaiseksi ajatukseksi, joka alkaa isolla alkukirjaimella ja 

loppuu pisteeseen, kysymysmerkkiin tai huutomerkkiin. Lause voi olla joko puhuttu tai kir-

joitettu ajatus. Lausetyyppien opiskelussa keskeiseksi tavoitteeksi Kirjakujan tekijät ovat 

asettaneet, että 

• oppilas ymmärtää lauseen käsitteen 

• neljännellä luokalla kerrataan ison alkukirjaimen, pisteen, huutomerkin ja kysy-

mysmerkin käyttö lauseessa sekä 

• oppilas osaa tunnistaa ja tuottaa kysymyslauseita, huudahduslauseita ja toteamus-

lauseita. 

 

Tunnin aloitukseksi kirjan tekijät ehdottavat kuva-arvoituksia, joista oppilaat kirjoittavat 

kunkin kuvan alle vastauksensa kokonaisella lauseella. Näin tulee jo alustavasti kerrattua 

lauseen tärkeimmät tunnusmerkit iso alkukirjain ja lopetusmerkki. Tämän jälkeen tutkitaan 

aukeaman kuvaa, joka liittyy ensimmäiseen tekstiin Salakäytävä ja pohditaan yhdessä 

vastauksia kuvitukseen liittyviin kysymyksiin. Oppilaat lukevat tekstin ja vastaavat sitten 

luetun ymmärtämisen tehtäviin. 

 

Uutena harjoituksena, joka erityisesti liittyy lauseisiin, on peli. Oppilas saa kaksi paperia. 

Toiseen papereista hän kirjoittaa hassun miksi-sanalla alkavan kysymyksen ja toiseen pa-

periin vastauksen tähän kysymykseen. Oppilaille on muistutettava, että kysymyksen tulee 
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olla yksikössä. Paperit kerätään ja sekoitetaan, jonka jälkeen jokainen oppilas saa sattu-

manvaraisesti yhden kysymyslapun ja yhden vastauslapun. Laput luetaan vuorotellen ää-

neen. 

 

Kahden sanelun avulla kehitetään kirjoittamista sekä oppilaan omaa ajattelua ja päättely-

kykyä. Opettaja lukee ääneen lauseita, jotka oppilas kirjoittaa vihkoonsa ja lisää loppuun 

sopivan päättövälimerkin. Oppilaan on siis itse pääteltävä lauseen tyyppi. Toisessa sane-

lussa opettaja sanelee vastaukset, mutta oppilaan on keksittävä kysymys, johon vastaus 

sopii ja kirjoitettava se vihkoonsa. Näin harjoitellaan mielikuvitusta ja opetellaan kirjoitta-

maan järkeviä kysymyslauseita vastausten pohjalta. 

 

Suurin osa Kirjakuja-sarjan opettajan oppaan harjoituksista tukee kirjoittamista. Lauseiden 

yhteydessä kirjoittamisen harjoitteluun on panostettu erityisen paljon. Varsinaisia kirjoitta-

misharjoituksia on kaksi. Ensimmäisessä korjataan ilman alkukirjaimia ja välimerkkejä kir-

joitettu tekstinpätkä. Samantyyppisiä harjoituksia on enemmän opettajan oppaan liitteenä. 

Toisessa harjoituksessa etsitään ensin sanomalehdestä kolmen lausetyypin lauseita ja ne 

liimataan isoille paperiarkeille oikeiden otsikoiden alle. Tämän jälkeen oppilas valitsee jo-

kaisen otsikon alta itselleen lauseen ja kirjoittaa niiden pohjalta lyhyen ja mielekkään tari-

nan, jossa käyttää valitsemiaan lauseita.  

 

Lauseiden käsittelyyn on laitettu avuksi myös ilmaisuharjoitus. Oppilaat tekevät ensin pa-

reittain lyhyen käsikirjoituksen, joka sisältää kaikkia kolmea käsiteltävää lausetyyppiä. Esi-

tyksen harjoitteluun annetaan hiukan aikaa ja oppilaat esittävät mininäytelmänsä lopuksi 

muulle luokalle. (Ahlvik, Alhainen, Kivikko, Komulainen & Solastie 2003, 168-171)  

 

Kun kaksi tai useampia yksittäisiä lauseita yhdistetään kokonaisuudeksi, joka alkaa isolla 

alkukirjaimella ja loppuu lopetusmerkkiin, on kyse yhdyslauseesta. Virkkeestä käsitteenä 

puhutaan vasta viidennellä luokalla, joten sen käyttöä ei voida vaatia oppilailta eikä opetta-

jankaan ole tarvis sitä käyttää. Lauseita yhdistetään konjunktioiden avulla ja tässä vai-

heessa on lapsen hyvä osata sujuvasti konjunktioluettelo ulkoa. Konjunktioita opiskeltaes-

sa voi lapsia motivoida kertomalla, miten tärkeä osa luettelolla tulee olemaan myöhem-

mässä opiskelussa. Myös pilkun käyttöön yksittäisten lauseiden välissä kiinnitetään hiljal-

leen huomiota, vaikka käsitteet päälause ja sivulause tulevat tutuiksi vasta viidennellä luo-

kalla.  
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Yhdyslauseiden opiskelussa tavoitteena on, että 

• oppilas ymmärtää yhdyslauseen käsitteen 

• oppilas tunnistaa tekstistä yhdyslauseen 

• oppilas oppii yhdistämään lauseita konjunktion avulla yhdyslauseiksi  

• oppilas oppii käyttämään pilkkua alistuskonjunktion edellä yhdyslauseessa. 

 

Yhdyslauseiden yhteydessä tutustutaan Viisikkoon, jonka seikkailuun aukeaman teksti pe-

rustuu. Tunnin alkuun voidaan kuitenkin ottaa konjunktioista muistiharjoitus. Opettaja kir-

joittaa lapsille tutun konjunktioluettelon taululle ja lapset saavat katsella sitä kolmen minuu-

tin ajan. Tämän jälkeen he sulkevat silmänsä ja opettaja peittää listasta yhden sanan. 

Lapset yrittävät muistaa, mikä sana on peitettynä. Näin kehitetään lasten muistia ja kon-

junktioiden hallintaa. Yhdyslauseiden yhteydessä olevissa tehtävissä konjunktioiden hallin-

ta korostuu. 

 

Tekstin oppilaat saavat lukea itsenäisesti ja yhdessä mietitään vastaukset aukeaman kuvi-

tukseen liittyviin kysymyksiin. Lisäksi oppilaat vastaavat luetun ymmärtämisen kysymyk-

siin. Kuuntelutehtävän avulla opetellaan erottamaan lauseita toisistaan. Opettaja lukee yh-

dyslauseita ja oppilaat yrittävät kuullun perusteella miettiä kuinka monta lausetta yhdys-

lauseissa on yhdistettynä. Samalla kertautuvat konjunktiot. 

Sanelu painottuu pilkun käytön harjoittelemiseen. Opettaja lukee yhdyslauseita, mutta jät-

tää välimerkkien paikat mainitsematta. Oppilaan tulee osata sijoittaa pilkut ja pisteet oikeil-

le paikoilleen itsenäisesti. Kirjoittamisen harjoittelemiseen löytyy opettajan oppaasta erilli-

nen tehtävä liitteenä.  

 

Oppilaiden itsenäiseen lauseharjoitteluun sopii Narniasta kertova tarina. Teksti on tarkoi-

tettu luettavaksi sisälukuna, jonka jälkeen mietitään yhdessä vastauksia kuvitukseen liitty-

viin kysymyksiin. Tämän jälkeen oppilaat vastaavat tekstiin liittyviin kysymyksiin. Tässä 

vaiheessa on syytä painottaa, että vastaukset tulee kirjoittaa kokonaisin lausein. Näin tue-

taan lauseiden oikeinkirjoitusta ja opitun asian sisäistämistä. (Ahlvik, Alhainen, Kivikko, 

Komulainen & Solastie 2003, 172-175 
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Projektina tässä jaksossa on marionettiteatterin tekeminen. Epäselväksi kuitenkin jää, mi-

ten projektilla tuetaan käsiteltyjä asioita, vai onko projektin tarkoituskin olla täysin irrallinen 

asia muusta kontekstista. Jakso loppuu kertaukseen. Kertauksessa painotetaan yhdyslau-

setta, joka on varmasti jakson vaikein asia. Ainoastaan yhdyslauseesta on oppikirjan au-

keamalla myös tietoiskulaatikko, mutta tehtävissä harjoitellaan myös muita lausetyyppejä. 

Kertausaukeaman jälkeen on muutama liite lisäharjoituksia ja testejä. (Ahlvik, Alhainen, 

Kivikko, Komulainen & Solastie 2003, 176-179) 

 

8.2 Kirjakuja ja opettaja 

 

Kustannusyhtiö Tammen Kirjakuja-sarja kattaa peruskoulun alaluokat kolmannesta kuu-

denteen. Alkuopetusmateriaalia ei kyseiseen sarjaan kuulu lainkaan. Kuten aiemmin on jo 

käynyt ilmi, Kirjakuja painottaa erityisesti lukutaitoa ja sen kehittämistä. Oppimateriaali on 

koottu kirjallisuuden avulla kattavaksi paketiksi, jonka avulla oppilasta motivoidaan luke-

maan ja tutustumaan lasten- ja nuortenkirjallisuuteen laajemminkin. Toisena painotuksen 

aiheena on omien tekstien tuottaminen. Apuvälineiksi Kirjakuja tarjoaa virikkeitä kirjoitta-

miseen sekä selkeät ohjeet kirjoitelmien rakentamiseen. Kirjakujan kirjallisuuspainottei-

suus näkyy myös kielitiedon opiskelussa. Opiskeltavia asioita lähestytään aina jonkin teks-

tin kautta. Opiskeltavat asiat on poimittu tekstistä esiin tehokkaasti.  

Kirjakuja aukeaa opettajalla ensisilmäyksen perusteella varsin selkeänä pakettina. Neljän-

nen luokan oppiaines on jaoteltu kuuteen eri jaksoon. Jokainen jakso pitää sisällään erilai-

sia tekstityyppejä, jotka on nimetty ohjeistavilla nimillä aina kyseessä olevan tekstilajin mu-

kaan. Tämä menettely jäsentää tekstejä sekä oppilaalle että opettajalle. Jokainen teksti-

katkelma on poimittu huolella lasten- ja nuortenkirjoista. Näin pyritään kannustamaan lap-

sia lukemaan monipuolista kirjallisuutta. Opettaja voi halutessaan esitellä aina kyseistä kir-

jaa enemmänkin. Tässä on myös oiva paikka poimia luokan luettavaksi kirjallisuutta.  

 

Koska neljännellä luokalla vielä oppilaat voivat olla lukutaidoiltaan varsin eritasoisia, on 

tekstikatkelmat jaettu kahtia. Tummennettu osa on tarkoitettu heikommille lukijoille ja taita-

vat lukijat voivat lukea koko tekstin. Teksteihin liittyy myös aina luetunymmärtämisen teh-

tävät, jotka on jaoteltu myös koskemaan joko osaa tekstistä tai koko tekstiä.  
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Kirjakujan oppikirjan aukeamilla on aina tekstiin liittyvää kuvitusta, jonka avulla tekstiä voi-

daan myös lähestyä. Näin tarjotaan opettajalle monipuoliset työvälineet tekstien läpikäymi-

seen ja opettamiseen. Tunneista on helppo tehdä erilaisia ja mielenkiintoisia jo pelkän op-

pikirjan avulla. Tämän lisäksi opettajan oppaaseen on koottu paljon erilaisia tehtäviä, joista 

opettaja poimii mielestään omia tarkoituksiaan parhaiten palvelevat harjoitukset. Mallirat-

kaisut näihin tehtäviin löytyvät opettajan oppaan aukeamalta. Tosin opettajan on syytä 

muistaa, että suurimpaan osaan tehtäviä ei välttämättä löydy vain yhtä oikeaa vastausta, 

joten opettaja ei saa jumiutua katsomaan yksioikoisesti vain opettajan oppaan ratkaisuja. 

  

Oppilaan tehtäväkirjan sivut löytyvät ratkaisuineen opettajan oppaan lopusta. Tehtäväkirja 

sisältää erilliset kotitehtävät, mutta mikään ei kuitenkaan estä antamasta muitakin tehtäviä 

kotitehtäviksi. Lisäksi oppaan lopussa on myös joukko liitteitä. Liitteet sisältävät mm. teste-

jä opituista asioista, itsearviointimonisteita sekä materiaalia koulun juhliin pienoisnäytelmi-

en ja puhekuoroesitysten muodossa.  

 

Kirjakujan opettajan oppaaseen on yhdelle sivulle koottu opettajalle avuksi lista ammattikir-

jallisuudesta, johon tutustumalla opettaja voi hankkia itselleen lisätietoa lukemisesta ja lu-

kemaan opettamisesta. Tämä on kirjan tekijöiltä hyvä oivallus, koska moni opettaja ei var-

maankaan omaehtoisesti ehdi kirjastosta etsiä viimeisimpiä alan kirjallisuuden tuotoksia. 

Tämä monipuolinen lista palvelee opettajaa hyvin, mutta ei kuitenkaan ole rasitteena opet-

tajalle, joka ei halua kirjoja lukea.  

 

Kirjan tekijät ovat myös laatineet lukuvuosisuunnitelman, jota opettaja voi pitää jonkinlai-

sena runkona suunnitellessaan omaa lukuvuottaan. Lukuvuosisuunnitelma on laadittu sel-

keään muotoon ilman tarkkoja päivämääriä. Taulukko sisältää ainoastaan suositeltavan 

käsittelyajan oppitunteina. Lisäksi taulukkoon on koottu olennaisin aines jokaisesta kappa-

leesta, joten tuntien tavoitteet on selkeästi luettavissa. Taulukosta näkee myös hyvin sel-

västi, että jokainen jakso sisältää monipuolisesti harjoituksia jokaisesta äidinkielen osa-

alueesta. Kaksi jaksoa on jätetty pois kielitiedon käsittelystä. Tämä mahdollistaa tiedon jä-

sentymisen oppilaiden ajatuksissa, kun uutta asiaa ei tule joka jaksossa määrättömästi.  

 

 

 



52 

Kirjakujan jokaisen jakson alkuun on opettajan oppaassa liitetty vielä erillinen jaksosuunni-

telma. Se toimii hyvänä runkona suunnittelulle ja antaa osviittaa siitä, kuinka kauan aikaa 

kannattaa mihinkin asiaan käyttää. Myös opetettavat asiat näkyvät kaaviosta selkeästi, jo-

ten suunnittelu on paljon helpompaa.  

 

Ensimmäisellä jaksoaukeamalla on myös opettajalle suunnattu lista jaksoon sopivasta lu-

ettavasta kirjallisuudesta. Listassa on muutama kirja, joita opettaja voi suositella oppilaille 

luettavaksi tai niistä voidaan valita yhdessä yksi kirja yhteislukua varten. Jokaisen jakson 

loppuun on koottu liitteitä, jotka liittyvät jaksossa käsiteltyihin asioihin. Joukossa on niin 

harjoitusmonisteita eriyttävään opettamiseen kuin testejä liittyen opittuihin asioihin. 

 

Jokaisessa jaksossa on useampi kertomus, jotka on poimittu tunnetuista lasten- ja nuor-

tenkirjoista. Tämä innostaa lapsia lukemaan kyseisen kirjan kokonaan. Lisäksi näytekap-

paleet on poimittu monipuolisesti, joten sekä tytöt että pojat saadaan kiinnostumaan luke-

misesta.  

 

Kuitenkin Kirjakujasta puuttuu olennaisesti kielitietoasiat yhteen kokoava kappale, joka 

toimisi eräänlaisena hakuteoksena äidinkielen tunneilla. Kun kielitietoasiat on ripoteltu mo-

neen eri kappaleeseen, niiden löytäminen epäselvissä tilanteissa on neljäsluokkalaiselle 

hankalaa pelkän oppikirjan sisällysluettelon kanssa. Erillinen kappale toimisi paremmin ja 

harjoittaisi silti tiedonhakua.  

 

9 UUSI SALAINEN KERHO 

 

Salainen kerho on WSOY:n äidinkielen oppikirjasarja. Sen tekijöitä ovat Mervi Wäre, 

Markku Töllinen ja Ritva Koskipää. Vuonna 2005 heinäkuussa Salaisen kerho uudistui ja 

sarjan nimeksi tuli Uusi Salainen kerho. 

 

Kun neljäs luokka alkaa, suurin osa oppilaista osaa lukea sujuvasti ja osaa tuottaa omaa 

tekstiä. Tässä ikävaiheessa pystytään vaikuttamaan pitkälti vielä siihen, tuleeko lapsesta 

lukemisen harrastaja vai ei. Avainasemassa koulussa ovat siis lukeminen ja kirjallisuus. 
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Tämän takia Uudessa Salaisessa kerhossa keskitytään paljon lukutaidon edelleen kehit-

tämiseen ja lukuharrastuksen virittämiseen. 

 

Kirjoittamista harjoitellaan tietysti myös. Keskeisenä aineksena on saada oppilaat harjoitte-

lemaan kirjoittamista tutuista aiheista. Kirjoitelmaa ei pidetä kokeena, vaan tilaisuutena 

kehittää omia taitoja ja kertoa tarinoita. Lukeminen ja kirjoittaminen kulkevat käsi kädessä 

ja luettua kommentoidaan suullisesti paljon.  

 

Oikeinkirjoitustaitoa harjoitellaan käsialan ohella. Se on kirjoittajalle tuki ja turva, jonka va-

raan kirjoittaja voi nojautua. Oikeinkirjoituksessa harjoitellaan ja vahvistetaan jo aiemmin 

opittua ainesta, kuten yhdyssanat, ison alkukirjaimen käyttö sekä lauseen aloitus ja lope-

tus. Tärkeää on ohjata oppilasta havainnoimaan omaa tekstiään ja ongelmakohtia. 

 

Uusi Salainen kerho tarjoaa harjoituksia myös suulliseen ilmaisuun ja kuuntelutaitojen ke-

hittämiseen. Niitä on hyvä harjoitella lukemisen yhteydessä. Samalla voidaan tehdä myös 

ilmaisuharjoituksia. Viestintäkasvatus on nykypäivänä tärkeää ottaa osaksi äidinkielen 

opetusta. Se toteutuu hyvin lukemis- ja kirjoittamistehtävien kanssa. 

 

Kielitieto on Uudessa Salaisessa kerhossa omana osanaan. Kielitieto-osassa keskitytään 

sanojen ja lauseiden tarkasteluun. Näkökulma on jaettu kahtia: äännerakenteeseen ja sa-

naluokkajakoon. Liialliset käsitteet on pyritty jättämään pois. Asioita lähestytään esimer-

kein ja havaintoja tekemällä. Lopulta pyritään myös asioiden tunnistamiseen. Ne asiat, jot-

ka kirjaan on valittu, käsitellään perusteellisesti. Näin pyritään kasvattamaan myös lapsen 

kielellistä identiteettiä. (Koskipää, Töllinen & Wäre 2005, 6) 

 

9.1 Uusi Salainen kerho ja syntaksi 

 

Uuden Salaisen kerhon kielitieto-osuus on koottu yhdeksi kokonaisuudeksi koko kirjan 

loppuun. Opettaja voi näin itse päättää milloin haluaa minkäkin asian käydä läpi tai kerrata. 

Kielitietojakso alkaa äänteistä ja kirjaimista, joista edetään sanojen kautta lauseisiin. Sana-

luokat on koottu koko jakson loppuun. 
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Neljäsluokkalaisen tulisi osata jo aakkostaminen sujuvasti. Tärkeintä on varmistaa, että 

oppilaat hallitsevat aakkostamisen alkukirjaimen avulla. Tämän lisäksi luokan kanssa har-

joitellaan toisen ja kolmannen kirjaimen mukaan aakkostamista sekä henkilöiden nimien 

aakkostamista sukunimen mukaan. Samalla tutustutaan hakuteoksiin ja hakemistoihin, 

joissa käsitteet ovat aakkosjärjestyksessä.  

 

Neljännen luokan oppiaineksessa kerrataan myös kirjainten jakaminen konsonantteihin ja 

vokaaleihin. Samalla huomataan, että pelkistä vokaaleista voidaan muodostaa tavu tai sa-

na, konsonanteista ei voida. Suomen kielessä vokaalien pituus on hyvinkin ratkaisevassa 

asemassa, koska äänteen pituus voi vaikuttaa myös sanan merkitykseen. Opettajan on 

syytä kiinnittää huomiota tapauksiin, joissa neljäsluokkalainen tekee jatkuvasti virheitä pit-

kien vokaalien ja geminaattojen kirjoittamisessa. Tässä yhteydessä on syytä myös varmis-

taa diftongi-käsitteen ymmärtäminen sekä tavurajan löytäminen. 

 

Eris- ja yleisnimiä käsitellään oikeinkirjoituksen kautta. Ison ja pienen alkukirjaimen käytön 

oppiminen on tärkeää. Yksi suomen kielen vaikeimmista asioista on yhdyssanojen kirjoit-

taminen, koska luontainen kielikorva ei välttämättä kerro oikeaa kirjoitusasua. Oikeinkirjoi-

tuksen kehittämiseen auttaa vain runsas harjoittelu, jolla tähdätään luontaisen yhdys-

sanatajun ja oikeinkirjoituksen vahvistamiseen. Lisäksi harjoitellaan yhdyssanojen johta-

mista, yhdysmerkin peruskäyttöä ja yhdyssanojen tunnistuskeinoja.  

 

Synonyymien käyttö monipuolistaa ilmaisua. Monipuolisten harjoitusten avulla pystytään 

aktivoimaan oppilaan sanavarastoa ja synonymian hyödyntämisen kykyä. Opettajan on 

hyvä tiedostaa, että synonyymi tarkoittaa yleensä melkein samaa tarkoittavaa sanaa. Täy-

dellinen synonymia on kyseessä vain silloin, kun synonyymiparina on kaksi samaa tarkoit-

tavaa, mutta eri tavalla muodostettua sanaa tai kyseessä on lainasana tai suomenkielinen 

vastine. Synonymiaa onkin helppo luonnehtia sanoiksi, joilla on perusmerkityksen lisäksi 

sivumerkityksiä kuten koira, hurtta, piski ja rekku. 

 

Neljännen luokan oppiainekseen ei kuulu käsitteenä virke, vaan käytetään vielä sanoja 

lause ja yhdyslause. Lauseen käytöstä tulee neljäsluokkalaisen tietää ison alkukirjaimen 

käyttö ja päättyminen lopetusmerkkiin. Oppilaiden on helppo huomata, että lausetta voi 

käyttää moniin eri tarkoituksiin. Lauseilla voidaan kieltää, käskeä, pyytää, neuvoa ja esit-



55 

tää mielipide. Yhdyslauseiden opettelun kautta voidaan tutustua myös tavallisimpiin pilkun 

käyttötapoihin konjunktioiden yhteydessä.  

 

Neljännen luokan oppiainekseen kuuluu kolme uutta sanaluokkaa: pronomini, numeraali ja 

partikkeli. Tärkeää on kuitenkin myös syventää jo opiskeltujen sanaluokkien osaamista 

uusien rinnalla. Opettajan tulee huomata, että sanaluokkien tunnistaminen ja ymmärtämi-

nen kulkevat käsi kädessä, joten tekstistä tunnistaminen on erityisen tärkeää. Taipumisen 

ja runsaan esimerkkiaineiston avulla sanaluokkia on helpompi opiskella. Vähitellen siirry-

tään käsitteisiin verbit, nominit ja partikkelit. (Koskipää, Töllinen & Wäre 2005, 150-151) 

 

Sanaluokkien tärkeimmät oppiainekset on lueteltu opettajan oppaassa. Verbien opiskelus-

sa tulee kiinnittää huomiota 

• verbien merkitykseen ja käyttöön 

• verbien perusmuotojen oppimiseen 

• verbien taipumiseen  persoonamuodoissa  

• verbistä näkyvän tapahtuma-ajan oppimiseen. 

 

Substantiivien opiskelussa pääpaino on  

• merkitysryhmissä 

• substantiivien taipumisessa (yksikkö ja monikko, sijamuodot ja omistusmuodot)  

• substantiivien jakautumisessa yleisnimiin ja erisnimiin. 

 

Adjektiivien opiskelussa on tärkeää 

• oppia adjektiivien merkitys ja niiden käyttö  

• oppia adjektiivien taipuminen yksikössä, monikossa, sijamuodoissa ja vertailumuo-

doissa. 

Pronomineista opiskellaan pronominiryhmien nimet sekä taipuminen sijamuodoissa. Nu-

meraaleista neljäsluokkalaisen tulee tietää perusluku ja järjestysluku. Partikkeleista tär-

keimmät opeteltavat asiat ovat 

• partikkeliryhmät 

• eräiden partikkelien taipuminen  

• keskeiset konjunktiot ja –sti-loppuiset partikkelit. 

(Koskipää, Töllinen & Wäre 2005,151) 
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9.1.1 Äänteet ja muu yleinen syntaksin osuus 

 

Ensimmäinen osa syntaksista alkaa aakkostamisen kertaamisella. Keskeisenä oppiainek-

sena on aakkosjärjestyksen kertaaminen ja käytön harjoitteleminen. Oppilaiden kanssa 

pohditaan myös, miksi aakkosjärjestys on hyödyllinen apuväline ja milloin sen käytöstä on 

erityisesti hyötyä. Uudessa Salaisessa kerhossa aakkostamista varten on varattu yksi sivu, 

joka sisältää tietoiskulaatikon sekä tehtäviä. 

 

Opettajan oppaassa on johdatustehtäviä sekä vinkkejä opetettavan asian käsittelyyn. Li-

säksi sivulle on laitettu myös oppikirjan tehtävien vastaukset. Alkuharjoituksena on taulu 

jaettu neljään osaan, jossa jokaisella osalla on otsikkona aakkosväli: A-G, H-N, O-U ja V-

Ö. Luokan oppilaiden nimet kootaan taululle oikean otsikon alle aakkosjärjestykseen. Sa-

malla voidaan tarkastella eri kirjainten yleisyyttä.  

 

Aakkostamiseen on olemassa muutama keskeinen ohje. Oppilaille on hyvä muistuttaa, et-

tä sanat aakkostetaan alkukirjaimen mukaan, paitsi jos ne alkavat samalla kirjaimella. Täl-

löin käytetään toista tai seuraavia kirjaimia aakkosjärjestyksen aikaansaamiseksi. Henki-

löiden nimet taas aakkostetaan sukunimen ensimmäisen kirjaimen mukaan. Nimien aak-

kostamisen yhteydessä voidaan oppilaiden kanssa puhua myös Suomen nimilaista. (Kos-

kipää, Töllinen & Wäre 2005,152) 

 

Aakkostamisen jälkeen muistutetaan mieleen äänteet ja kirjaimet. Tärkeimpinä asioina on 

kerrata, tunnistaa ja havaita äänteen ja kirjoitusasun erot, äng-äänteen merkitseminen se-

kä vierasperäisten sanojen ääntäminen ja kirjoittaminen. Opettajan on hyvä muistaa, että 

suomen kielessä ääntäminen ja kirjoittaminen vastaavat pitkälti toisiaan muutamaa poik-

keusta lukuun ottamatta.  

 

Äng-äänne on oppilaille yksi vaikeimmista syntaksin asioista, koska sen tunnistaminen on 

pitkälti kiinni myös kielikorvasta ja sen kehittyneisyydestä. Tavoite on, että oppilaat osaa-

vat kirjoittaa äng-äänteet oikein sekä myös tutuimmat vierasperäiset sanat, esimerkiksi 

banaani ja stereo. Äng-äänteen hallinta on helppo tarkistaa sanelulla. Oppikirjan tekijät 
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suosittelevat, että jos lähes kaikki luokasta hallitsevat asian, ei sen harjoitteluun koko luo-

kan kanssa ole syytä käyttää aikaa.  

 

Äänteiden ja kirjainten aukeama oppikirjassa on samanlainen rakenteeltaan kuin aakkos-

tamisen aukeama. Opettajan oppaassa äänteisiin ja kirjaimiin on käytetty kaksi sivua. 

Aluksi leikitään keksimisketjua. Oppilaat istuvat rivissä tai piirissä ja vastausvuoro siirtyy 

järjestyksessä. Luokka sopii yhdessä, keksitäänkö etunimeä, sukunimeä, paikannimeä vai 

jotain muuta. Johtajalla on aakkoslaput, joista hän valitsee yhden. Sen oppilaan, joka on 

vastausvuorossa, on keksittävä tällä kirjaimella alkava erisnimi. Jos ketjua halutaan vaike-

uttaa, voidaan keksiä nimiä, jossa on käytettävää kirjainta kaksi peräkkäin. Tällöin on kui-

tenkin kirjaimet h, j ja v poistettava käytöstä. 

 

Äänteet ja aakkoset ovat vanhan asian kertausta jo aikaisemmilta vuosilta. Aakkoset voi-

daan lukea kahdella eri tavalla: sanotaan ensin kirjaimen nimi ja sen jälkeen kirjainta vas-

taa äänne. Tästä huomataan helposti, että vokaalin nimi on pitkä äänne. Konsonantin ni-

messä on vokaaliaines joko alussa tai lopussa.  

 

Äng-äänteestä on syytä kerrata kirjoitusasut. Pitkä äng-äänne kirjoitetaan kirjainyhdistel-

mällä ng ja lyhyt äng-äänne kirjaimella n. Oppilaille on hyvä muistuttaa, että äng-äänteelle 

ei ole omaa kirjainmerkkiä olemassa. Paras tapa harjoitella kirjoittamista on sanatasoinen 

sanelu. Neljännellä luokalla kuitenkin luultavasti harva oppilas tarvitsee saneluharjoitusta. 

(Koskipää, Töllinen & Wäre 2005,153) 

 

Hankalia kirjainyhdistelmiä on neljännellä luokalla syytä harjoitella vielä sanelun avulla. 

Ennen kuin oppilaat kirjoittavat sanan, on se syytä ääntää huolellisesti opettajan mallin 

mukaan. Näin saadaan aikaiseksi hyvä kuulohavainto ja kirjoittaminen helpottuu. Sanojen 

tarkistaminen on hyvä tehdä tarkasti. Opettaja voi ensin ilmoittaa kuinka monta kirjainta 

sanassa pitää olla. Jos oppilas huomaa kirjaimia puuttuvan, ohjataan hänet itse huomaa-

maan puutos kuulohavainnon kautta. Lopuksi on hyvä yhdessä lukea sanat kertaalleen 

läpi ja miettiä, ovatko ne jostain yhteydestä tuttuja.  

 

Vaikeiden sanojen yhteydessä voi helposti kerrata myös tapaukset, joissa kirjoitusasu ei 

vastaa suoraan kuulohavaintoa, vaan ääntäminen eroaa kirjallisesta muodosta jonkin ver-

ran. Näihin tapauksiin kuuluvat mm. tekijänimet (tutkija-tutkia), verbin perusmuodon yhtey-
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dessä oleva yksöiskonsonantti ja sanan lopussa oleva –kin- päätteen käyttö. Erilaisten 

harjoitusten avulla voidaan helposti tutkia näitä tapauksia käytännössä. (Koskipää, Tölli-

nen & Wäre 2005,154) 

 

Sanat rakentuvat vokaaleista ja konsonanteista. Tämän takia neljännellä luokalla kerra-

taan käsitteet vokaali ja konsonantti sekä tutkitaan niiden käyttöä sanoissa. Asian opiskelu 

on hyvä aloittaa listaamalla kaikki aakkoset taululle. Niistä ympyröidään ensin vokaalit ja 

lasketaan niiden lukumäärä. Loput aakkosista ovat siis konsonantteja. Harjoituksena kek-

sitään sanoja, joissa vokaali esiintyy ensimmäisenä kirjaimena tai yksittäisenä tavuna. 

Voidaan myös keksiä sanoja, joiden kaikki kirjaimet ovat vokaaleja. Oikeinkirjoitussääntö-

nä lapsille on hyvä muistuttaa, että sanaa ei tavuteta riviltä toiselle mikäli sen ensimmäisen 

tavun muodostaa vain yksi kirjain. Parityöskentelynä lapset voivat kokeilla vokaalien ja 

konsonanttien ääntöpaikkoja. Varsinkin vaikeiden äänteiden hallitsemisessa tästä voi olla 

monelle apua. (Koskipää, Töllinen & Wäre 2005,155) 

 

Vokaalien ja konsonanttien käsittelyyn on opettajan oppaasta käytetty yksi sivu. Koska 

asia on vanhan kertausta, ei oppaaseen ole koottu paljonkaan opetusvinkkejä, vaan lähin-

nä muutama harjoitus. Loppuosa sivusta on käytetty tehtävien mallivastauksiin. 

 

Äänteiden pituus on suomen kielessä ratkaisevassa asemassa joissakin tapauksissa. Pit-

kä vokaali ja geminaatta on syytä muistuttaa mieleen tässä vaiheessa. Suurin osa neljäs-

luokkalaisista osaa todennäköisesti kirjoittaa geminaatan oikein sanan vartalossa, mutta 

päätteistä se voi joskus vielä unohtua. Jatkuvien virheiden kohdalla on hyvä selvittää, onko 

kyseessä huolimattomuus vai lukihäiriö. Opettajan on ohjattava oppilaita tarkistamaan 

omia kirjoitelmiaan pitkien vokaalien ja geminaattojen osalta sana sanalta. Tapa on syytä 

ottaa käyttöön erikseen, koska kahden asian tarkkailussa on paljon hallittavaa neljäsluok-

kalaiselle. Esimerkkien avulla päästään kuitenkin hyvään lopputulokseen. Oppikirjan tie-

toiskulaatikkoon on koottu hyvät esimerkit asian läpikäymiseen, joten kovin kauaa ei kan-

nata oppitunneista aikaa tämän asian kanssa käyttää, vaan se kertautuu myös ainekirjoi-

tuksen aikana. (Koskipää, Töllinen & Wäre 2005,156) 

 

Käsite diftongi on todennäköisesti monelta neljäsluokkalaiselta unohduksissa kesän jäl-

keen. Diftongien hallinnassa suuri merkitys on vokaalien ymmärtämisellä. Oppilaiden 

kanssa täytyy siis myös käsitellä diftongeja osana kielijärjestelmää. Suurin osa neljäsluok-
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kalaisista osaa kuitenkin kirjoittaa diftongit oikein, joten luokan kanssa voidaan huoletta 

paneutua juuri diftongien osaan kielijärjestelmässä. Opettajan on hyvä siltikin kiinnittää 

huomiota diftongeihin ou-uo, ei-ie ja yö-öy, koska juuri näistä diftongeista kirjaimet saatta-

vat helposti vaihtaa paikkaa varsinkin oppilailla, joiden kielikorva ei ole vielä kehittynyt nel-

jäsluokkalaisen tasolle. Näitä diftongeja kannattaa harjoitella erikseen vaikkapa keksimällä 

lauseita, joiden kaikissa lauseissa on sama diftongi.  Oppilaat voivat myös keksiä sanapa-

reja, joissa esiintyvät vaikeat diftongit pareittain, kuten veikeä pielus. (Koskipää, Töllinen & 

Wäre 2005,157) 

 

Yleisnimet ja erisnimet alkavat olla tässä vaiheessa jo kohtalaisen hyvin hallussa. Toisaal-

ta juuri nimien kirjoittaminen voi tuottaa suurta tuskaa monelle, koska lapsi ei kerta kaikki-

aan muista kirjoittaa nimiä isolla alkukirjaimella. Asian opiskelu on hyvä aloittaa käsitteiden 

kertauksella, koska ne ovat monelta oppilaalta varmaankin unohtuneet. Uutena asiana nel-

jäsluokkalainen oppii, että jotkut sanat voivat olla sekä yleisnimiä että erisnimiä. 

 

Integraationa maantietoon voidaan yleisnimet ja erisnimet kerrata karttaharjoituksen avul-

la. Esimerkiksi Pohjoismaiden kartasta etsitään maita, kaupunkeja, meriä, vuoria tai tuntu-

reita sekä jokia. Nämä kootaan taululle omien otsikoidensa alle ja huomataan, että maa, 

meri, kaupunki, vuori, tunturi ja joki ovat yleisnimiä. Näille yleisnimille annetut nimet taas 

ovat erisnimiä. Harjoituksen jälkeen on helppo miettiä, mitä muita sanoja kuuluu yleisnimi-

en joukkoon. Tätä kautta löydetään myös erisnimet ja vahvistetaan niiden oikeinkirjoitusta. 

Yleisnimien oikeinkirjoituksesta muistutetaan mieleen, että ne kirjoitetaan pienellä alkukir-

jaimella paitsi lauseen alussa. (Koskipää, Töllinen & Wäre 2005,158) 

 

Yhdyssanat ovat yksi suomen kielen hankalimmista asioista. Niiden oikeinkirjoitus tuottaa 

hankaluuksia vielä monelle aikuisellekin, joten neljäsluokkalainen tarvitsee vielä paljon 

harjoitusta oikeinkirjoituksen kanssa. Oppilaiden kanssa on hyvä kerrata, että nominatii-

vialkuiset yhdyssanat kirjoitetaan yhteen ja yhdysmerkkiä käytetään silloin kun määriteosa 

loppuu samaan vokaaliin kuin millä perusosa alkaa. Muita yhdysmerkin käyttötapauksia 

ovat mm. 6-vuotias, Tiina-niminen sekä touko- ja kesäkuussa. Myös perusosa ja määrite-

osa tulee kerrata aikaisessa vaiheessa, koska yhdyssanojen opiskelu perustuu pitkälti näi-

den määritteiden hallitsemiseen. Yhdessä luokan kanssa on hyvä tarkastella myös sellai-

sia yhdyssanoja, joissa perusosa muodostuu yhdyssanasta, kuten lyijytäytekynä. 
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Tunnin aluksi voidaan leikkiä arvoitusleikkiä. Arvoituksien vastauksena on vain yhdyssano-

ja. Esimerkkinä tästä on vaikkapa arvoitus Hylly, jossa säilytetään kirjoja ja vastaus kirja-

hylly.  Oppilaat voivat leikkiä arvoitusleikkiä myös pareittain. Arvoituksien keksimisen voi 

antaa vaikkapa kotiläksyksi. Motivoiva tapa yhdyssanojen opiskeluun on myös yhdys-

sanapörssin pitäminen. Jokainen luokan oppilas tuo yhdyssanapörssiin päivittäin sovitun 

määrän yhdyssanoja. Ne kootaan omiksi ryhmikseen ja viikon jälkeen pörssi tyhjennetään. 

Samalla keskustellaan luokan kanssa jaottelusta ja vaikeista yhdyssanoista. (Koskipää, 

Töllinen & Wäre 2005, 159-160) 

 

9.1.2 Synonyymit ja vastakohdat 

 

Kun oppilaat kehittyvät kielellisessä ilmaisussa, tarvitsevat he yhä enemmän sanoja tuot-

taakseen yhä monipuolisempia tekstejä. Yksipuoliset ilmaisut eivät kovinkaan usein johdu 

huonosta perussanavarastosta, vaan yksinkertaisesti sanavaraston tehottomasta aktivoin-

nista. Tällöin on tehokasta perehtyä mm. synonymiaan, jonka avulla sanavarasto saadaan 

monipuolisemmin käyttöön. Opettajan on hyvä kuitenkin huomioida, että täydellistä sy-

nonymiaa esiintyy suomen kielessä aika harvoin. Täydellinen synonymia on kyseessä 

yleensä vain silloin, kun kaksi eritavoin muodostettua sanaa tarkoittavat yhtä tai synonyy-

miparina on vieraskielinen sana ja sen suomalainen vastine. Tavoitteena synonyymien 

opiskelussa on kuitenkin kerrata synonyymin käsite ja oppia hyödyntämään synonymiaa 

omissa teksteissä. 

 

Synonymian opiskelu voidaan aloittaa tarkastelemalla muutamaa sanaa. Oppilaiden on 

helppo todeta, että sanoilla on tietty perusmerkitys sekä useita sivumerkityksiä. Tästä esi-

merkkinä perussanana auto ja sivumerkityksinä kaara, biili, kottero ja limusiini. Oppikirjan 

kuvien avulla keksitään synonyymejä vaikkapa verbeistä. 

 

Improvisointi on hyvä keino harjoitella synonymiaa. Opettaja kirjoittaa taululle erilaisia lasta 

tarkoittavia sanoja. Oppilaat valitsevat pareittain yhden sanoista ja toiset parit määräävät 

mitä pitää tehdä. Pari esittää valitsemansa lapsen mukaisen toiminnan tilanteeseen. Kuun-

telussa opettaja korvaa muutaman sanan täysin tekstin tyyliin sopimattomalla tavalla. Op-

pilaat koettavat keksiä, mitkä sanat on vaihdettu ja mitkä ovat alkuperäiset sanat. (Koski-

pää, Töllinen & Wäre 2005, 161-162) 
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Vastakohtaisuus ei kuulu samalla tavalla kiinteästi kielen systeemeihin kuten synonyymit, 

koska puheessa ei jatkuvasti tarvitse miettiä sanoille vastakohtaisuuksia. Niiden tarkastelu 

on kuitenkin hyödyllistä kielellisen ilmaisun monipuolisuuden kehittämiseksi. Tärkein asia 

on kerrata vastakohtaisuuden käsite ja kehittää vastakohtaparien tunnistamista sekä kek-

simistä. 

 

Aluksi voidaan miettiä vaikkapa elokuvien tai kirjojen henkilöitä. Lapset huomaavat hyvin 

nopeasti, että elokuvat sisältävät paljon erilaisia henkilöhahmoja. Taululle voidaan kerätä 

henkilöhahmojen nimiä ja miettiä nimistä vastakohtaisuuspareja esimerkiksi pituuden ja 

luonteen perusteella. Sanaluokkien sanoista lapset voivat pareittain keksiä vastakohtapa-

reja. Huomataan, että numeraaleista ei löydy vastakohtapareja lainkaan. 

 

Oppikirjan aukeamalla on kuva. Kuvan avulla voidaan myös tutkia vastakohtapareja. Oppi-

laat miettivät, mitä tapahtuisi jos kuvassa olevia asioita vaihdettaisiin päinvastaisiksi. Lisä-

harjoituksia opettajan oppaassa on muutama. Oppilaat tuottavat pareittain vastakohtapare-

ja, joissa toinen osa alkaa sanoilla epä, huono tai ei. Toisessa harjoituksessa tuotetaan 

substantiivista kaksi adjektiivia, jotka ovat toistensa vastakohtia, esimerkiksi onni-

onnellinen-onneton. Mukavana harjoituksena toimii myös sananselityspeli, jossa pitää tie-

tää sanan vastakohta pystyäkseen selittämään sanoja toiselle. Koska lapset pitävät peleis-

tä, Kapteeni käskee- peli on myös mukava harjoitus. Nyt vain tehdään juuri päinvastoin 

kuin kapteeni käskee ja samalla harjoitellaan vastakohtia.  Mainoksien avulla voidaan 

myös harjoitella vastakohtaisuuksia. Oppilaat valitsevat mainoksia, joista vaihdetaan mah-

dollisimman monta sanaa vastakohdiksi. Yhdessä lasten kanssa mietitään, miten mainos 

on muuttunut ja mitä on muutettu.  (Koskipää, Töllinen & Wäre 2005, 163-164) 

 

9.1.3 Lauseoppi 

 

Lauseoppi on suomen kielen tärkeimpiä osa-alueita. Neljäsluokkalaisen tulee osata kirjoit-

taa jo tässä vaiheessa suhteellisen virheettömiä lauserakenteita, mutta toki virheitäkin saa 

vielä sattua. Tärkeintä on kerrata lopetusmerkit sekä tarkastella lauseiden merkityksiä. 

Samalla opitaan tunnistamaan mielipide ja tosiasia.  
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Tunnin aluksi voidaan ottaa harjoitus, jossa oppilaiden tulee täydentää lauseiden alut val-

miiksi annettuihin loppulauseisiin sopiviksi. Samalla tulee kerrattua lopetusmerkit. Oppilaita 

ohjataan miettimään, mikä on sopiva lopetusmerkki mihinkin lausetyyppiin.  

 

Oppikirjan sivulla on kirje, jota käytetään asian opiskeluun aktiivisesti. Opettajan kysymys-

ten avulla oppilaat etsivät kirjeestä tärkeimpiä asioita ja samalla opitaan mielipiteen ja tosi-

asian ero sekä lopetusmerkkien käyttöä. Lopuksi oppilaat kirjoittavat pareittain tai ryhmäs-

sä vastauksen oppikirjan kirjeeseen. Koko luokan kesken sovitaan, että kirjeestä tulee löy-

tyä käsky, toivotus, kysymys, mielipide, tieto ja jonkin muun merkityksen saava lause. Li-

säharjoituksena voidaan kirjoittaa lapuille lauseiden alkuja, jotka laitetaan hattuun. Jokai-

nen nostaa hatusta lapun ja täydentää lauseen loppuun. Näin tutustutaan samalla parem-

min luokkatovereihin. Lauseen alku voi olla vaikkapa Tulen surulliseksi, kun… ja tämän 

oppilas täydentää sopivalla tavalla loppuun. Erilaisia lausetyyppejä on mukava kerrata 

haastattelun avulla. Oppilaat sopivat pareittain roolit itselleen. Toinen esittää toimittajaa, 

toinen haastateltavaa. Sovitaan, että haastateltavan on sanottava itsestään yksi tosiasia, 

yksi mielipide ja yksi neuvo. Näin tulevat lausetyypit kerratuksi kuin huomaamatta. (Koski-

pää, Töllinen & Wäre 2005,165) 

 

Tekstistä tulee yksitoikkoista, jos jokainen lause on kirjoitettu erikseen omana kokonaisuu-

tenaan. Sen takia on tärkeää oppia yhdistämään lauseita. Usein on myös niin, että yhdys-

lause ilmaisee halutun asian tarkemmin kuin kaksi erillistä lausetta. Koska lauseita ei voida 

yhdistää noin vain, täytyy myös konjunktiot kerrata. Pää- ja sivulauseen käsite ei vielä kuu-

lu neljäsluokkalaisen oppiainekseen, mutta keskeinen asia eli lauseiden yhdistäminen ja 

lopetusmerkin paikka tulee osata.  

 

Aluksi kirjoitetaan opettajan johdolla pieni kertomus, joka rakentuu täydennettävistä lau-

seista. Oppilaat täydentävät opettajan antamat lauseet loppuun. Sen jälkeen mietitään mi-

tä lauseille voisi tehdä, jotta tekstistä tulisi sujuvampaa. Tässä vaiheessa lapset varmasti-

kin ymmärtävät, että lauseita voi yhdistää toisiinsa. Kokeillaan lauseiden yhdistämistä en-

sin suullisesti. Tämän jälkeen mietitään, mitä voisi tehdä lopuille lauseille. Lopuksi opetta-

jan johdolla mietitään, mitä tekstille on tapahtunut lauseiden yhdistämisen myötä.  
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Oppikirjan sivulla on lauseiden yhdistämisen opettamiseen käytetty kaksi sivua. Uuden Sa-

laisen kerhon maskotti Eno-lintu opettaa, että ja-sanan eteen ei yleensä laiteta pilkkua. Li-

säksi Enolla on siivissään kyltti, jossa on lueteltu konjunktiot. Niiden eteen laitetaan tavalli-

sesti pilkku. Yhdessä lasten kanssa tarkastellaan näitä sääntöjä ja tutkitaan kirjan esi-

merkkilauseita, joita on yksitoista kappaletta. Lauseita käsitellään eri tavoin. Oppilaat miet-

tivät sopivia kysymyksiä, joihin kirjan yhdyslauseet vastaavat. Tutkitaan yhdessä, voiko 

konjunktioita jättää pois tai vaihtaa ja muuttavatko vaihdokset lauseiden merkityksiä.  

 

Yhdyslauseiden opiskeluun mukavaa vaihtelua tuo tutkimusten teko. Oppilaat valitsevat 

pareittain yhden oppikirjan teksteistä ja etsivät siitä yhdyslauseet ja yksinäislauseet. Niiden 

määristä tehdään vertailu ja katsotaan, saadaanko sama tulos kaikista teksteistä. Samasta 

tekstistä tutkitaan myös konjunktiot ja etsitään kaikkein yleisin konjunktio. Parien kesken 

tehdään vertailu ja katsotaan mikä on oppikirjan teksteistä yleisin konjunktio. Oppilaiden 

on hyvä tutkia myös omasta kirjoitelmastaan yhdyslauseita ja konjunktioita.  Mielikuvitusta 

vaatii viimeinen harjoitus. Opettaja lukee pienen tekstinpätkän, jossa kahdella miehellä on 

eriväriset sukat jalassaan. He nousevat bussiin ja vaihtavat siellä sukkia. Oppilaiden tehtä-

vänä on keksiä ratkaisu siihen, miksi miehet vaihtavat sukkia. Ratkaisujen on perustuttava 

tekstin tosiasioihin, mutta muuten oppilaat saavat käyttää mielikuvitustaan ratkaisujen kek-

simiseen. Oppilaat voivat myös tehdä toisilleen samantapaisia pieniä tekstinpätkiä ja rat-

kaisuja niihin. (Koskipää, Töllinen & Wäre 2005, 166-167) 

 

9.1.4 Sanaluokat 

 

Sanaluokat on jätetty Uuden Salaisen kerhon loppuun. Ensimmäisenä käsittelyyn pääse-

vät verbit. Oppikirjassa verbien opiskeluun on satsattu kolme sivua, joista ensimmäisen 

sivun yläreunassa on tietoiskulaatikossa esiteltynä olennainen asia ja loput tilasta on käy-

tetty erilaisiin harjoituksiin. Tärkeimmiksi tavoitteiksi on kirjattu 

• verbien tunnistaminen 

• verbin tehtävä lauseen merkityksen rakentajana 

• verbin perusmuodon tunnistaminen 

• verbistä näkyvän tapahtuma-ajan tunnistaminen  

• verbien taivuttaminen yksikössä, monikossa, myönteisessä ja kielteisessä muodos-

sa. 
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Ensimmäiseksi tehdään harjoitus, jossa opettaja lukee tekstin ponkeloinnista. Oppilaitten 

tulee tekstin perusteella päätellä mitä ponkelointi oikein tarkoittaa. Vasta tämän jälkeen 

oppilaat ottavat oppikirjat esiin ja koko luokan voimin tutkitaan tietoiskulaatikoita, joista löy-

tyy siis kaikki neljännen luokan olennainen tieto verbeistä.  

 

Koska verbit ovat käytännössä tärkein sanaluokka lauserakenteen kannalta, on niiden kä-

sittelyyn panostettu opettajan oppaassa hyvin opettajajohtoisilla tehtävillä. Ennen varsinai-

sia tehtäviä on hyvä kerrata verbeihin liittyvät peruskäsitteet persoona, persoonamuoto, 

persoonapääte, yksikkö ja monikko. Kun käsitteet on käyty läpi, opettaja kirjoittaa taululle 

lauseet Minä lummon vaatteitani melkein joka päivä. Kuinka usein sinä lummot?. Luokka 

pohtii, minkä sanaluokan sanoja lummon ja lummot ovat ja mikä verbi voisi sopia näiden 

sanojen kohdalle. Sopivat ehdotukset kootaan taululle näkyviin. Opettaja lisää taululle lau-

seen Eilenkin lummoin sukkiani melkein puoli tuntia.  Mitä eroa mahtaa olla muodoilla 

lummon ja lummoin? Oppilaat varmasti keksivät preesensin ja imperfektin tässä vaihees-

sa. Yhdessä poistetaan taululta sopimattomat verbit ja keksitään tarvittaessa lisää vaihto-

ehtoja. Seuraavana lisävihjeenä toimii lause Samana iltana lummoin myös kynääni, koska 

minun piti kirjoittaa kirje. Oppilaat kokeilevat taululla olevia verbivaihtoehtoja lummoa-

sanan paikalle. Sopimattomat verbit poistetaan taululta. Viimeisenä ja ratkaisevana lau-

seena on Jos panisin tavarani aina oikeisiin paikkoihin, joutuisin lummoamaan paljon vä-

hemmän.  

 

Myönteisten ja kielteisten persoonamuotojen opiskelussa kiinnitetään huomiota erityisesti 

käsitteiden ymmärtämiseen ja sujuvaan taivuttamiseen. Opettaja kirjoittaa persoonapro-

nominit allekkain taululle. Tämän jälkeen voidaan joko arpoa verbejä, nostaa niitä hatusta 

tai käyttää opettajan sanomia verbejä ja taivuttaa niitä jokaisessa persoonassa sekä 

myönteisenä että kielteisenä. Samalla tavalla taivutetaan myös verbi sanoa. Näin tulevat 

vielä kerratuksi käsitteet myönteinen, kielteinen, yksikkö ja monikko. Kieltomuotojen kautta 

tulee helposti myös käsitellyksi suomen kielen erityinen kieltoverbi ei. Koska pitkien sano-

jen käyttäminen mm. kielioppitehtävissä on kömpelöä, on lyhenteiden oppiminen tärkeää. 

Lyhenteet opetellaan tässä yhteydessä myös ja niiden käyttöä harjoitellaan. Samalla pari-

työnä oppilaat harjoittelevat verbimuotojen tunnistamista. Oppilas sanoo parilleen valitse-

mansa verbimuodon ja pari kertoo, mikä verbin persoonamuoto on kyseessä. Samassa 

yhteydessä olisi hyvä tilaisuus harjoitella myös lyhenteiden käyttöä. 
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Vaikka aktiivin ja passiivin käsitteet käydään läpi vasta viidennellä luokalla, on asiaan hyö-

dyllistä tutustua jo neljännen luokan verbiopin mukana. Tunnilla tutkitaan opettajan johdol-

la lausetta Pihalla lauletaan. Oppilaat etsivät lauseesta verbin ja pohtivat yhdessä, onko se 

yksikössä vai monikossa. Tässä vaiheessa varmasti oppilaat huomaavat, että verbistä ei 

pysty näkemään tekijää, vaan se on epämääräinen. Kyseessä on siis passiivi.  

 

Verbin perusmuoto on tärkeä osata sekä tunnistaa että muodostaa. Sitä harjoitellaan yh-

dessä esimerkkiverbien avulla. Myös verbeistä näkyvän tapahtuma-ajan tunnistamista on 

hyvä harjoitella yhdessä. Oppikirjan sivulla on asiaan liittyvä tietoiskulaatikko, joka käsitel-

lään yhdessä ja mietitään, kuinka tarkasti verbistä on tulkittavissa tapahtuma-aika. (Koski-

pää, Töllinen & Wäre 2005, 168-169) 

 

Varsinaisten harjoitusten ohella opettajan opas tarjoaa muutaman lisäharjoituksen. Pari-

harjoituksia on kolme. Kaikissa kolmessa harjoituksessa pari valitsee verbin. Ensimmäi-

sessä harjoituksessa toinen taivuttaa parin valitsemaa verbiä kirjan taulukon mallin mu-

kaan sekä myönteisissä että kielteisissä persoonamuodoissa. Toisessa harjoituksessa toi-

nen muodostaa verbistä parin pyytämiä muotoja. Kolmannessa harjoituksessa verbiä käy-

tetään lauseissa. Lauseet kirjoitetaan vihkoon ja niistä alleviivataan verbit ja merkitään nä-

kyviin verbimuoto. 

 

Kuuntelutehtävässä opettaja lukee lauseita, joista puuttuu verbi. Oppilaat pohtivat, mikä 

verbi lauseista puuttuu ja kirjoittavat verbit vihkoihin tai sanovat ne ääneen. Viimeinen ver-

biharjoitus on myös hyvä ryhmätoimintaharjoitus. Oppilaat muodostavat ryhmiä. Jokaiselle 

ryhmälle on valittu tietty lause, jota ryhmän jäsenet eivät tiedä. Jokaisen ryhmän jäsenen 

selkään kiinnitetään yksi valitun lauseen sana ja ryhmän tulee muodostaa lause ilman pu-

hetta. Kun ryhmä on mielestään saanut lauseen muodostettua, kääntyvät he selkä luok-

kaan päin ja lause tarkistetaan. Lopuksi keskustellaan luokan kanssa, millä eri tavoin ilman 

puhetta ryhmä voi toimia. (Koskipää, Töllinen & Wäre 2005,170) 

 

Uudessa Salaisessa kerhossa adjektiivien käsittelyyn on käytetty kaksi sivua. Tärkeimmik-

si tavoitteiksi on asetettu adjektiivien merkityksien tarkastelu, adjektiivien taivutus vertailu- 

ja sijamuodoissa sekä adjektiivien tunnistaminen tekstistä. Oppikirjan ensimmäisen adjek-

tiivisivun yläosassa on tietoiskulaatikko adjektiivien taivuttamisesta yksikössä ja monikossa 
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sekä adjektiivien tunnistamista helpottavan millainen-kysymyssanan käytöstä. Toisella si-

vulla käsitellään tietoiskulaatikossa vertailumuototaivutus. 

 

Tunti voidaan aloittaa mukavasti parileikillä ja ryhmäkilpailulla. Parileikissä pari esittää rep-

liikin ja toinen vastaa kääntämällä lauseen merkityksen päinvastaiseksi eli vaihtamalla ad-

jektiivin vastakohdaksi. Ryhmäkilpailussa luokka jaetaan ryhmiin. Kukin ryhmä yrittää kek-

siä mahdollisimman nopeasti mahdollisimman monta inen-loppuista adjektiivia, jotka vas-

taavat kysymykseen millainen.  

 

Varsinainen asian opiskelu aloitetaan tarkastelemalla kokoa tarkoittavia adjektiiveja. Oppi-

laat keksivät, mitkä asiat ovat pieniä ja mitkä suuria ja pohtivat voiko esimerkiksi suuri her-

ne olla suurempi kuin pieni auto. Oppilaiden on hyvä myös pohtia minkä kokoinen on suuri 

ihme tai pieni hetki sekä minkä kokoinen on suuri tai pieni ovi. Onko niillä konkreettista 

eroa vai onko ero vain sanassa.  

 

Vastakohdat eivät välttämättä ole vielä itsestäänselvyyksiä neljäsluokkalaisen sanavaras-

tossa, joten niitä on hyvä harjoitella. Opettaja sanoo adjektiivin ja oppilaat näyttävät vaik-

kapa viittaamalla onko adjektiivilla vastakohta vai ei. Vastakohdat voidaan kirjoittaa vih-

koon tai sanoa suullisesti. Vertailumuodoilla on mukava drillata, jotta niiden käyttö tulee 

tutuksi. Oppilaat jakautuvat ryhmiin ja jokaiselle ryhmälle annetaan adjektiivi, jota he käyt-

tävät lauseissa vertailumuodoissa. (Koskipää, Töllinen & Wäre 2005, 171-172) 

 

Kolmas ja samalla laajin sanaluokka, joka käsitellään Uudessa Salaisessa kerhossa, on 

substantiivien sanaluokka. Substantiiveihin kuuluvat eliöitä, esineitä, paikkoja ja ominai-

suuksia kuvaavat sanat kuten ovi, koira, talo ja iloisuus. Uudessa Salaisessa kerhossa 

substantiivien opiskeluun on varattu kaksi sivua, johon on saatu mahtumaan tietoiskulaati-

koita ja yksitoista tehtävää. Keskeisenä tavoitteena on tarkastella substantiivien merkitys-

ryhmiä, taivutusta sekä jakoa yleisnimiin ja erisnimiin.  

 

Ennen kuin substantiiveja käydään läpi oppikirjan avulla, tehdään opettajan johdolla joh-

dossarjoja. Esimerkiksi se, joka lukee on lukija. Kuka on se, joka laskee? Ja tähän seuraa-

va vastaa laskija sekä keksii uuden kysymyksen, johon on vastauksena tekijän nimi. Nel-

jännen luokan tärkein oppiaines on koottuna tietoiskulaatikkoon, jonka avulla substantiivit 

on helppo käydä läpi. Sen jälkeen tarvitaan paljon harjoitusta, jotta substantiivien tunnis-
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taminen helpottuisi. Opettajan oppaaseen on koottu harjoituksia, jotka helpottavat opetta-

jan työtä.  

 

Ensimmäisissä harjoituksissa käydään läpi substantiivien taipumista yksikössä ja moni-

kossa. Opettaja tai oppilas sanoo jonkin luokasta löytyvän asian tai esineen yksikössä ja 

oppilaat sanovat saman sanan monikossa. Oppikirjan sivulla on tietoiskulaatikko, jossa to-

detaan, että kaikkia substantiiveja ei voida sanoa yksikössä ollenkaan. Tästä on esimerk-

kinä sana housut. 

 

Substantiivit taipuvat myös sijamuodoissa. Oppikirjassa on kaksi tehtävää, joiden avulla 

asiaa tarkastellaan. Sijamuotoja ei nimetä neljännellä luokalla vielä, mutta niitä voidaan 

ottaa alustavasti esille, koska kielessä taipuneet muodot ovat perusmuotoja yleisempiä. 

Sanojen sijamuototaivutusta harjoitellaan myös pareittain suullisesti oppikirjan tehtävämal-

lin mukaisesti, mutta ulkoa mitään ei tarvitse muistaa.  

 

Substantiivien omistusmuotoja tutkitaan myös tehtävän avulla. Oppikirjan sivulla on tietois-

kulaatikko, jonka läpikäynnin yhteydessä oppilaille on hyvä muistuttaa, että persoonapro-

nomini ei kuulu omistusmuotoon. Jo aikaisemmin on myös opittu yleisnimien ja erisnimien 

oikeinkirjoitus. Tässä kohtaa oppilaiden kanssa kerrataan oikeinkirjoitussäännöt ja samalla 

huomataan, että yleisnimet ja erisnimet ovat itse asiassa myös substantiiveja.  

 

Substantiivien tunnistaminen voi olla välillä hankalaa. Oppilaiden kanssa on hyvä käydä 

läpi tunnistamista helpottavia keinoja. Ihan ensimmäinen keino on muuttaa sana takaisin 

perusmuotoon ja kokeilla, voiko sanan perään liittää omistusmuodon. Lisävihjeenä tode-

taan, että kaikki erisnimet ovat substantiiveja. Taululla käydään yhdessä läpi pari esimerk-

kiä omistusliitteen käytöstä substantiivien tunnistamisessa. Jos omistusliite sopii sanan pe-

rään, kyseessä on substantiivi. Jos sanasta tulee omistusliitteen kanssa outo, kyseessä ei 

ole substantiivi. (Koskipää, Töllinen & Wäre 2005, 173-174) 

 

Neljäsluokkalaisen oppiainekseen kuuluvat kaikki pronominiryhmät. Pronominiryhmien ni-

met tulee opetella ulkoa, joten pronominien käsittelyyn on hyvä varata aikaa vähän enem-

män kuin yksi tunti. Pronominiryhmien nimien opettelun ohella keskeistä on huomata, että 

pronominit taipuvat. Oppikirjan pronominisivut sisältävät tietoiskulaatikoita, jossa esitellään 

pronominiryhmät sekä kymmenen tehtävää, joiden avulla opittuja asioita harjoitellaan.  
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Aluksi opettaja lukee tekstin, joka liittyy Vaskimäen kouluun. Vaskimäen koulu on Uuden 

Salaisen kerhon tekstien tärkein tapahtumapaikka. Tekstissä on kaikki tekijät ilmaistu pro-

nominien avulla. Oppilaat pohtivat, mitä omituista tekstissä on ja keitä henkilöitä pronomi-

nit ilmaisevat. Harjoituksen jälkeen opetellaan pronominiryhmien nimet ja pohditaan sa-

malla, mitä nimet kertovat pronomineista. Oppilaita on hyvä motivoida, että pronominit ovat 

helposti opittavissa ja tunnistettavissa, jos viitsii vähän tehdä ulkolukua. Tämä voi innostaa 

varsinkin heikommat oppilaat opiskelemaan pronominit tunnollisesti.  

 

Yhdessä tarkastellaan oppikirjan sivulla 139 olevaa pronominitaulukkoa ja pohditaan esi-

merkiksi mitkä pronominit tarkoittavat vain yhtä ja mitkä useampia tai mistä pronominista 

voidaan muodostaa monikkomuoto. Lapset keksivät pareittain lauseita joissa käyttävät va-

litsemaansa pronominia. Lauseet kirjoitetaan vihkoon ja niistä alleviivataan pronominit. 

Mukavana harjoituksena toimii myös kuuntelutehtävä, jossa opettaja lukee vihjeitä ja las-

ten tulee vihjeiden perusteella tietää, mistä pronominista on kyse. (Koskipää, Töllinen & 

Wäre 2005, 175-176) 

 

Viimeistä edellisenä käsitellään numeraalien sanaluokka. Oppikirjassa asian käsittelyyn on 

käytetty yksi sivu ja tehtäviäkin on aikaisempaa vähemmän. Keskeistä numeraalien opis-

kelussa on kerrata käsitteet perusluku ja järjestysluku, oppia taivuttamaan numeraaleja 

sijamuodoissa sekä tarkastella numeraalien kirjoittamista. Ensimmäiseksi opettaja kirjoit-

taa taululle erilaisia ilmaisuja, joissa esiintyy paljon lukuja. Ilmaisujen joukossa voi olla 

esimerkiksi päivämääriä, aikoja, päiväyksiä ja ottelujen lopputuloksia. Oppilaat miettivät, 

mitä luvuilla tarkoitetaan ilmaisujen yhteydessä.  

 

Varsinainen opiskeltava asia on koottu kirjan sivun tietoiskulaatikkoon, josta on helppo ker-

rata numeraalit myös kokeeseen. Harjoituksena opettaja jakaa taulun kahteen osaan. Toi-

seen osaan laitetaan otsikoksi perusluvut ja toiseen järjestysluvut. Oppilaat keksivät kum-

paankin ryhmään sopivia esimerkkejä, joista osa kirjoitetaan numeroin ja osa kirjaimin. Lu-

kujen lukemista on nyt helppo harjoitella taulun esimerkkien avulla. Samalla pohditaan, mi-

ten perusluvut ja järjestysluvut erottaa toisistaan silloin, kun kirjoitetaan numeroilla.  
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Numeraalien opiskelussa vaikein asia on luultavasti muistaa, kirjoitetaanko luku kirjaimin 

vai numeroin. Muistisäännöt onkin hyvä kirjoittaa vaikkapa vihkoon, josta ne voi kerrata 

myöhemmin helposti. Kun numeraalia seuraa mittayksikkö, kirjoitetaan luvut numeroin. 

Kun kyseessä on kymmentä pienempi luku, kirjoitetaan se kirjaimin. Kirjoitusasun muista-

mista harjoitellaan kuuntelutehtävän avulla, jossa opettaja lukee lauseita ja oppilaat pohti-

vat, kirjoitetaanko lauseessa esiintyvät luvut numeroin vai kirjaimin. (Koskipää, Töllinen & 

Wäre 2005,177) 

 

Viimeinen käsiteltävä sanaluokka on partikkelien ryhmä. Tarkoituksena on tutustua eri par-

tikkeliryhmiin, keskeisiin konjunktioihin sekä tarkastella sti-loppuisia partikkeleja ja huoma-

ta, että vain harvat partikkelit taipuvat. Partikkelien olennaisin asia on koottu oppikirjan si-

vulle tietoiskulaatikoihin. Toinen sivu aukeamasta on käytetty vihkotehtäviä varten.  

 

Oppitunnin aluksi oppilaat miettivät vastakohtia annetuille sanoille, jotka kaikki ovat partik-

keleja. Oppilaat keksivät myös lauseita, joissa he käyttävät annettuja sanoja. Varsinainen 

asian opiskelu tapahtuu oppikirjan tietoiskulaatikoiden avulla, jossa olennainen asia näkyy 

tiivistetyssä muodossa. Kuuntelutehtävä on hauska harjoitus, jossa opettaja lukee vihje-

lauseita ja oppilaat yrittävät niiden avulla päätellä kyseessä olevan sanan. Neljännellä luo-

kalla konjunktiot esitellään sanoina, joiden edessä lauseen keskellä on yleensä pilkku. 

Opettajan oppaaseen on lisätty myös muutama muu harjoitus oppilaiden tehtäväksi pareit-

tain ja yksin. (Koskipää, Töllinen & Wäre 2005, 178-179) 

 

Koko sanaluokkajakson päättää kertausaukeama, johon on vielä tiivistetyssä muodossa 

koottu olennainen osa sanaluokista. Oppikirjassa tämä sivu on viimeinen ja opettajan op-

paaseen on koottu vielä ylimääräisiä harjoituksia, joiden avulla osaamista voidaan vielä 

syventää. Kertaussivun tavoitteena on luokitella sanat kolmeen ryhmään taipumisen pe-

rusteella, tutustua käsitteisiin nominit ja sijamuototaivutus sekä kerrata sanan perusmuoto. 

Oppilaille tulee kertauksen myötä myös tutuksi taipumisen kolmijako: verbit, nominit ja par-

tikkelit. Samalla opitaan myös, miten eri sanaluokkien sanat taipuvatkaan. Ajatuskartat tai-

vutusmuodoista kirjoitetaan vihkoon. (Koskipää, Töllinen & Wäre 2005,180) 
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9.2 Uusi Salainen kerho ja opettaja 

 

Uusi Salainen kerho vakuuttaa selkeydellään alusta alkaen. Opettajan oppaan sivuraken-

ne on johdonmukainen ja helppolukuinen. Oppaan aukeama sisältää kopion oppilaan kir-

jasta, jolloin opettajan on helppo pysyä kärryillä myös oppilaan kirjan tehtävistä ja asette-

lusta. Ohjeiden antaminen helpottuu näin huomattavasti. Oppilaan kirjan aukeaman ympä-

rille on koottu yksinkertainen tuntisuunnitelma.  

 

Jakson keskeinen asia esitetään oppaassa aina lilassa laatikossa, josta se on myös hel-

posti poimittavissa. Opiskeltavaan asiaan liittyvät harjoitukset esitetään selkeästi jaoteltui-

na alkuharjoituksiin ja asian varsinaiseen opiskeluun. Oppilaan kirjan tehtävävastaukset 

annetaan oppaassa ja yleensä oppaassa on myös lisätehtäviä, joita voi halutessaan luo-

kan kanssa toteuttaa. 

 

Opettajan oppaassa annetut tehtävät ovat monipuolisia ja hyviä harjoituksia. Monet harjoi-

tuksista ovat pelkästään opettajan johdolla tehtäviksi tarkoitettuja, mutta vaihtelua opetta-

jajohtoisuuteen tuo oppilaiden omaa osaamista käyttävät harjoitukset, joiden tekemisessä 

opettajalla on pienempi rooli.  Opettaja saa kielioppiasioiden käsittelyyn monipuoliset työ-

kalut. Kirja palvelee hyvin myös sijaisia, jotka usein voivat olla myös epävarmoja omista 

äidinkielen taidoistaan. Koska kirja on selkeä ja antaa hyvät ohjeet ja vastaukset, asiat tu-

levat varmasti opiskeltua oikein.   

 

Opettajan oppaaseen on varsinkin vaikeimpien asioiden yhteyteen laitettu taustatietoja 

opeteltavien asioiden haastavimmista kohdista. Opettajaa ikään kuin etukäteen varoite-

taan mitä vaikeuksia voi eteen tulla ja miten niitä voidaan harjoitella. Koen tämän erittäin 

hyvänä varsinkin nuorelle, vastavalmistuneelle opettajalle, jolla ei ole vielä käytännön ko-

kemusta kaikista opetettavista asioista ja niiden sisältämistä haasteista. 

 

Oppilaan kirjassa opetettavasta asiasta on oma laatikkonsa aina sivun yläosassa.  Opetta-

jan on helppo omasta kirjasta seurata myös oppilaan kirjan tapahtumia, kun aukeamaa tai 

sivua käydään yhdessä läpi. Tämä sivun jaottelu toimii hyvin ja opettaja ei tarvitse enää 

omaa oppilaan kirjaa seuratakseen samaa sivua oppilaan kanssa. Turha kahden kirjan se-
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laaminen jää pois. Tosin moni vanhempi opettaja haluaa varmastikin silti käyttää kahta kir-

jaa, koska oppilaan kirjan sivun tekstit näkyvät oppaassa varsin pienellä.  

 

Oppilaan kirjan tietoiskulaatikon läpikäyminen on varmasti helpoin tapa opiskella pääkoh-

dat kielioppiasioista. Opettajan oppaassa mainitut liitteet löytyvät omana erillisenä paketti-

naan, josta opettajan on helppo niitä kopioida oppilaiden käyttöön lisäharjoitteluun, tu-

kiopetukseen tai nopeille oppilaille täytetehtäviksi. 

 

Uudessa Salaisessa kerhossa opettajan oppaassa on myös käytetty paljon värejä. Niin 

pinnalliselta kuin se kuulostaakin, on opettajan mukavampi käyttää työssään sellaista kir-

jaa, joka on värikkäästi toteutettu ja oppilaan kirjan aukeamat kopioitu väreineen opettajan 

kirjaan. Värit jäsentävät kirjaa ja tekevät sen miellyttävämmäksi käyttää. Myös oppilaat löy-

tävät helpommin oikean jakson kirjasta, kun jokainen jakso on eritelty omalla värillään.  

 

10 POHDINTAA 

 

Nykyisessä yhteiskunnassa suomen kielen osaaminen on huolestuttavasti rappeutunut. 

Kuitenkin suomalaisten koulutustaso on noussut jatkuvasti. Enemmistö ikäluokasta käy 

peruskoulun jälkeen jonkinasteisen lisäkoulutuksen esimerkiksi joko lukiossa, ammattikou-

lussa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Tästä huolimatta nuorten äidinkielen osaa-

minen on huonontunut. Lukutaidossa suomalaiset pärjäävät edelleen kansainvälisellä ta-

sollakin hyvin. Tämä kansainvälinen PISA-tutkimus ei kuitenkaan kerro kieliopillisesta 

osaamisesta mitään.  

 

Äidinkielen opetussuunnitelmaa on monipuolistettu koko peruskoulun olemassaolon ajan. 

Kehitys kansakoulun päivistä on hurja. Opetussuunnitelmaan on lisätty esimerkiksi me-

dialukutaito, sanomalehdet, keskustelu- ja väittelytaidot, tiedonhaku ja taito kirjoittaa erilai-

sia tekstejä. Onko tässä uudistuksessa menty liian pitkälle syntaksin kustannuksella? Äi-

dinkielen erilaisia taitoja opiskellaan kovasti, mutta samalla kieliopin perusteiden hallinta 

kärsii. Äidinkielen tuntikehys on kuitenkin rajallinen ja siinä ajassa tulee ehtiä opiskele-

maan kaikki opetussuunnitelmaan kirjatut asiat ja saavuttamaan asetetut tavoitteet. Nyt 

olisi päättäjien herättävä miettimään äidinkielen eri osa-alueiden tavoitteita ja painopisteitä. 
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Yhteiskunta tietysti asettaa omat vaatimuksensa, joihin olisi kyettävä vastaamaan, mutta 

onko erilaisten tekstilajien kirjoittamistaidosta paljonkaan hyötyä, jos taito kirjoittaa oikein 

sujuvaa suomen kieltä uupuu. 

  

Tutkimuksessa kävi ilmi mielenkiintoinen kysymys. Miten on mahdollista, että eri kirjasarjat 

voivat käyttää samojen asioiden käsittelyyn näin eri tavalla sivuja? Kuitenkin molemmat 

kirjasarjat täyttävät opetussuunnitelman asettamat tavoitteet. Molemmat kirjasarjat täyttä-

vät myös suurelta osin sivulla 31 esitetyt kouluhallituksen asettamat hyvän oppimateriaalin 

tavoitteet. 

 

Kirjakujassa syntaksin alueeseen on käytetty liki kolminkertainen määrä sivuja opettajan 

oppaassa verrattuna Uuteen Salaiseen kerhoon. Opettajat ovat persoonaltaan erilaisia ja 

tämä näkyy myös Kirjakujan ja Uuden Salaisen kerhon tekijöiden kädenjäljessä. Myös eri 

kustantajien vaatimukset ovat erilaisia, joten sen puolesta on luonnollista, että kirjat eroa-

vat toisistaan valtavasti. Suuren eron sivumäärissä selittää osaltaan myös Kirjakujan me-

todi käyttää opiskeluaineistona katkelmia lasten- ja nuortenkirjoista. Osa näistä katkelmista 

on kolmen sivun mittaisia, joten sivuja kuluu enemmän kuin aukeama asiaa kohden. Si-

vumäärä ei kuitenkaan tee toisesta oppaasta sinällään parempaa kuin toinen on, mutta 

kustannuskysymyksenä asia nousee varmasti enemmän esille. Tilanne kuitenkin tasoittuu, 

kun Kirjakujassa on enemmän sivuja, mutta Uusi Salainen kerho on painettu värejä käyt-

täen.  

 

Ensi silmäyksellä Uusi Salainen kerho hahmottuu opettajalle nopeammin kuin Kirjakuja. 

Jaksot ovat selkeitä ja sisältävät monipuolisia tehtäviä, joissa harjoitellaan kaikkia äidinkie-

len osa-alueita. Kielioppijakso on koottu yhdeksi omaksi kokonaisuudekseen kirjan lop-

puun. Toisaalta se on löydettävissä helposti asioiden tarkistamiseksi, mutta on täysin opet-

tajasta kiinni, käykö jakson läpi kertarysäyksellä vai ujuttaako hän kielioppiainesta muiden 

jaksojen sisään tasaisesti. Jos kielioppijakson käy läpi yhtenä omana jaksonaan, on vaa-

rana että oppilas opiskelee asian pintapuolisesti ja suurin osa asioista unohtuu saman tien. 

Opettajaa ja oppilasta varten on kirjan aukeamilla yleensä vihjaus syntaksin puolelle, josta 

voi poimia käsiteltäväksi kappaleeseen sopivan asian kuten esimerkiksi yhdyssanat. Syn-

taksia tulisi käydä läpi koko lukuvuoden ajan, jotta asiat kertaantuvat tasaisesti ja oppilas 

alkaa automaattisesti käyttämään syntaksissa opittuja asioita sujuvan tekstin ja hyvän 

suomen kielen tuottamiseen. 
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Kirjakujassa asia on ratkaistu toisella tavalla. Syntaksiasioita käydään läpi kappaleiden 

tekstien avulla monessa eri jaksossa. Kirjasta kuitenkin puuttuu kaikki syntaksin opiskellut 

asiat yhteen kokoava jakso tai kappale, joka voisi toimia myös haku- ja tarkistuspaikkana 

epäselville asioille. Tällainen oma syntaksin koontijakso opettaisi myös oppilaille tiedonet-

sinnän alkeita hyvin helposti ja palvelisi näin monessa suhteessa äidinkielen opiskelua. 

Jos opettaja haluaa sellaista käyttää, voi hän toki itse koostaa yhteenvedon syntaksin asi-

oista. Kovin moni opettaja ei luultavasti ala koontia omalla ajalla tekemään. 

 

Kun verrataan Kirjakujan ja Uuden Salaisen kerhon syntaktista sisältöä toisiinsa, on huo-

mattavissa että niistä löytyy jonkin verran eroja. Kirjakujassa aakkostaminen on jätetty ko-

konaan väliin neljännellä luokalla, mutta Uuden Salaisen kerhon kielitiedon osuus alkaa 

juuri aakkostamisella. Mielestäni on tarpeellista kerrata aakkostamista neljännellä luokalla, 

koska sen osaaminen hyvin helpottaa tiedonhakua oleellisella tavalla. Molemmat kirjasar-

jat käsittelevät kielitietoasioita hyvin systemaattisesti omalla tavallaan. Aakkostaminen on 

ainoa selkeä ero sisällössä, mutta muuten samat asiat tulevat käsitellyiksi. Sisällysluette-

loista ei pysty suoralta kädeltä helposti sanomaan, mitä toisessa kirjassa käsitellään ja toi-

sessa ei. Esimerkiksi Kirjakujassa äng-äänne mainitaan sisällysluettelossa erikseen, mutta 

Uudessa Salaisessa kerhossa se kuuluu Äänteet ja kirjaimet - kappaleen alaisuuteen. 

Tämä kuvastaa hyvin sarjojen erilaisuutta. Erilaisista esitystavoista riippumatta molemmat 

kirjat saavuttavat hyvin neljäsluokkalaisen maailman ja ikätason eivätkä ole liian helppo- 

tai vaikeatajuisia.  

 

Molemmat kirjat tarjoavat erittäin hyvät työkalut luokanopettajan käyttöön. Kappaleiden 

keskeiset tavoitteet on eritelty selkeästi jokaisen kappaleen alkuun. Opiskeltavan asian 

käsittelyä helpottavia harjoituksia on runsaasti ja niihin on molemmissa kirjoissa annettu 

selkeät ohjeet. Tehtäviä löytyy hyvin ja niiden vastaukset ovat helposti opettajan saatavis-

sa opettajan oppaassa. Tunnilla ei mene turhaa aikaa oikeiden vastausten miettimiseen, 

vaan tehtävien tarkistus käy tarvittaessa hyvinkin nopeasti.  

 

Kirjakujan erityisen vahvoina puolina pidän mahdollisuutta eriyttämiseen, vinkkejä yhdys-

luokkaopetukseen ja integrointivinkkejä muihin peruskoulun aineisiin. Monista kappaleista 

löytyy vinkkejä mm. kuvaamataidon tunteihin.  Nämä tehtävät syventävät varmasti lapsen 

omaa ajattelua ja tavallaan tuovat syntaksia lähemmäs lapsen arkea. Vinkit ovat helposti 
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toteutettavissa eivätkä vaadi valtavaa järjestelyä. Kirjakujan oppikirjan tehtävissä on eriyt-

tämisen mahdollisuus ratkaistu niin, että nopeille lapsille on varattu enemmän tehtäviä. 

Eriyttämistä ei ole paljon, mutta se on kuitenkin otettu huomioon. Samoin kielitiedon nivo-

minen oikeisiin teksteihin on mielenkiintoinen lähtökohta syntaksin opettamiseen. Tekstien 

avulla opetettava asia avautuu myös aikuiselle eri tavalla, kuin teoreettinen malli ilman ns. 

oikean elämän esimerkkiä. Toisaalta tässä esitystavassa on myös vaaransa, koska olen-

nainen asia voi lapselta hukkua muun tekstin alle vaikka se olisi hyvin tekstiin merkitty. 

Samalla esimerkkejä voi tulla niin suuri liuta, että niitä ei edes muista tai ymmärrä. Kirjaku-

jan opetetun asian koontilaatikoiden sijoittelua kritisoin. Ne ovat tekstin jälkeen sekaisin 

kuvien kanssa ja useimpien aukeamien asettelu on todella sekava. Varsinkin kun samaan 

soppaan lisätään vielä kirjan tehtävät. Olennaisen opeteltavan asian löytäminen voi lap-

sesta tuntua ylivoimaiselta varsinkin kerrattaessa esimerkiksi kokeeseen. Tässä tilantees-

sa kielitietoasian yhteen kokoava kappale pelastaisi paljon.  

 

Koska Kirjakujan tekstit ovat oikeista kirjoista, on hienoa että tekijät ovat nähneet vaivaa 

myös taustatietojen kokoamiseen. Opettaja voi halutessaan kertoa kirjailijasta ja kirjasta 

enemmän, mutta toki se ei ole mitenkään vaadittavaa ainakaan jokaisen tekstikatkelman 

yhteydessä. Tässä on kuitenkin oiva paikka lisätä lasten kiinnostusta lukemiseen ja esitellä 

monipuolisesti lasten- ja nuortenkirjallisuutta. On aivan eri asia lähteä lukemaan kirjaa täy-

sin ilman taustatietoja kuin kirjailijaesittelyn ja lyhyen katkelman jälkeen. Kirjakujan teksti-

katkelmien lukemisen jälkeen moni lapsi toivottavasti marssii kirjastoon ja lainaa uutta luet-

tavaa itselleen.   

 

Uuden Salaisen kerhon erityisenä valttina pidän äärimmäisen pelkistettyä selkeyttä. Kirjan 

aukeamat sisältävät olennaisen tiedon kompaktissa paketissa. Kuvitus on yksinkertaista 

eikä sisällä suuria yksityiskohtia. Värillinen kuvitus myös opettajanoppaassa piristää pitki-

nä ja pimeinä talvikuukausina huomattavasti. Moni lapsista voi kuitenkin pitää kuvitusta 

jopa turhan pelkistettynä. Tämä voi joidenkin lasten kohdalla vaikuttaa myös oppikirjan 

motivoivuuteen. Tässä on kuitenkin kyse hyvin pitkälti makuasiasta ja kaikkia miellyttävä 

kuvitus on mahdoton toteuttaa.   

 

Uuden Salaisen kerhon kielitieto-osuus on mainio hakuteos, kun tarvitsee nopeaa tarkis-

tusta vaikkapa ainekirjoituksen yhteydessä pilkun käyttöön. Sisällysluettelo on selkeä, sa-

moin kirjan aukeaman yhteydessä olevat kielitietolaatikot. Välillä kuitenkin tuntuu, että asia 
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esitetään turhankin ytimekkäästi. Toisaalta laaja tehtävävalikoima tukee oppimista ja har-

joituttaa opiskellun asian taitoja huomaamatta. Uusi Salainen kerho ei tarjoa integrointi-

vinkkejä muihin aineisiin ollenkaan, mikä on pieni puute muuten erinomaisessa kirjassa. 

Tässäkin tilanteessa mikään ei kuitenkaan estä opettajaa itse kehittämästä annettuja har-

joituksia ja integroimaan niitä muihin aineisiin.  Huomiota herättää myös, että Uusi Salai-

nen kerho ei tarjoa valmista eriyttämismateriaalia oppikirjassa ollenkaan. Samoin yhdys-

luokkaopetukseen soveltuva vinkit puuttuvat kokonaan.  

 

Kirjakujan ja Uuden Salaisen kerhon jaottelut eroavat siis erittäin paljon toisistaan. On kui-

tenkin ihan opettajasta kiinni, kumpaa tapaa hän pitää parempana. Kun syntaksia käsitel-

lään useammassa kappaleessa, kielitietotestejä on helppo pitää jokaisen jakson päätteek-

si. Näitä testejä on Kirjakujan opettajan oppaassa valmiiksi laadittuina jokaisen jakson kie-

litietoasioista.  Ne antavat opettajalle hyvän kuvan oppilaan kehittymisestä ja asioiden 

omaksumisesta. Kuitenkin on hyvä myös jatkuvasti kerrata opiskeltuja asioita, jotta ne ovat 

varmasti muistissa esimerkiksi ainekirjoitusta varten. Mikään ei myöskään estä käsittele-

mästä Uuden Salaisen kerhon kielitietojaksoa vähän kerrassaan läpi vuoden muiden jak-

sojen yhteydessä. Uuden Salaisen kerhon jaksotus sallii tämän vaihtoehdon mainiosti.  

Myös kertaustehtäviä ja valmiita tekstejä löytyy monistettavasta erillisestä materiaalista. 

Käyttää opettaja kumpaa kirjasarjaa tahansa, on hänen silti pidettävä kokeita ja testejä ar-

vostelun tekemisen tueksi ja perusteeksi. Kumpikin kirjasarja tarjoaa tähän tarvittavat työ-

kalut.  

 

Jos tarkastellaan kirjasarjojen aktivoivuutta, voisin olettaa, että käytössä Kirjakuja aktivoi 

oppilaita enemmän ilmaisuun ja omaan tekemiseen kuin Uusi Salainen kerho. Kirjakujan 

jaksojen lopussa olevat projektit ovat erittäin hyviä aktivoijia luokalle. Tosin kirjasarjojen 

tasapäinen vertailu tässä suhteessa on vaikeaa, koska Uuden Salaisen kerhon kielitieto-

jakso on niin omana pakettinaan kirjan lopussa, että sen yhteyteen tarkoituksenmukaisten 

toiminnallisten tehtävien laittaminen on likipitäen mahdotonta. Kirjakujan jaksot sisältävät 

kuitenkin aina myös jotain muuta äidinkielen asiaa, jonka yhteydessä vaikkapa teatterin 

tekeminen on perusteltua.  

 

Syntaksi on erittäin tärkeä osa suomen kielen opiskelua. Kielitiedon hallinta helpottaa 

opiskelua koko peruskoulun ajan ja antaa paremmat eväät jatko-opiskeluja ajatellen. 

Suomalainen käyttää äidinkieltään joka päivä sekä puhuen että kirjoittaen, joten oikean 
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kirjakielen hallinta on tärkeää. Valitettavasti suuntaus nykypäivänä on johtamassa koko 

ajan yhä enemmän puhekielen käyttämiseen myös virallisissa tilanteissa. Kirjakielen 

osaaminen rappeutuu ja osasyy siihen löytyy varmasti kouluopetuksesta. Opettajat eivät 

vaadi kirjakielen käyttöä äidinkielen tunneilla ja vaikka vaativatkin, viimeistään osa van-

hemmista kyseenalaistaa kirjakielen vaatimisen koulussa. Tämä tilanne voi pahimmillaan 

johtaa kirjakielen rappeutumiseen. Jo nyt on ylioppilaskirjoitusten äidinkielen ainekokeissa 

nähtävissä suomen kielen taidon heikkeneminen. Viimeistään nyt on opettajien ja oppikir-

jan tekijöiden havahduttava puolustamaan suomen kirjakielen ja kielitiedon asemaa perus-

koulussa ja jatko-opinnoissa. Oman äidinkielen hallinta on kuitenkin osa jokaisen ihmisen 

yleissivistystä. 

 

Kirjakujan ja Uuden Salaisen kerhon tekijät ovat omalta osaltaan pyrkineet vankistamaan 

suomen kielen kielitiedon asemaa peruskoulun alaluokilla. Kirjakielen perusteet luodaan 

ensimmäisestä luokasta lähtien. Oppilaat mieltävät äidinkielen opiskelun tylsäksi. Tässä 

onkin opettajalla haastetta saada suomen kieli maistumaan hyvältä ja antaa hyvät eväät 

kielitiedon hallintaan. Loppujen lopuksi kyse ei ole siitä, millainen kirjasarja opettajalla on 

käytössä. Vaikka opettaja opettaa omalla persoonallaan, omat mielipiteet kirjasta tai oma 

mahdollisesti negatiivinen suhde kielitietoon ei saa näkyä oppilaille. Jos opettaja on innos-

tunut, lapsikin innostuu helpommin, varsinkin jos kyseessä on ennakkoluuloinen lapsi. Kir-

jasarja helpottaa opettajan työtä, mutta lopulta opettajan omat taidot ja tiedot, persoonalli-

nen opetustyyli sekä didaktiset taidot painavat vaakakupissa enemmän kuin kirjasarja. 

Jatkotutkimuksena olisi kiinnostavaa tietää, miten muut opettajat kokevat Kirjakujan ja Uu-

den Salaisen kerhon käytön luokkatilanteessa. Haastattelujen tekeminen ja niiden analy-

soiminen antaisivat tähän erinomaiset mahdollisuudet. Samalla moni opettaja saisi tarvit-

tavaa ja hyödyllistä tietoa kirjasarjan valintaa ajatellen. Valitettavaa on, että opettaja har-

voin pääsee itse yksin päättämään kirjasarjaa, jolloin on sopeuduttava erilaisten kirjasarjo-

jen käyttöön. Tässä tilanteessa eri opettajien kokemukset kirjasarjoista antaisivat pohjaa 

omalle ja yhteiselle päätökselle. Tilausta jatkotutkimukselle olisi varmasti.  

 

Hukkuuko luokanopettaja syntaksin syövereihin? Ei ainakaan näiden kahden kirjasarjan 

kanssa.  
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