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Tiivistelmä 

 

Tutkimus käsittelee kielikerhotoimintaa alakoulussa. Tutkittavat oppilaat on valikoitu 

neljästä eri kielikerhosta vuosina 2007-2011. Tutkittavat oppilaat ovat osallistuneet 

kielikerhoihin kahdessa eri alakoulussa, joissa kummassakin olen myös toiminut 

kerhon ohjaajana.  

 

Paneudun ensimmäiseksi tutkimukseni teoreettisessa osiossa kielelliseen tietoisuuteen 

ja kielelliseen heräämiseen. Kielellinen tietoisuus ja herääminen vaikuttavat 

kielikerhoihin osallistumiseen ja siellä opittujen taitojen omaksumiseen. Toisena 

teoreettisena kehyksenä on kielikasvatus. Kielikasvatusta pohdin laajemmin tiettyjen 

osa-alueiden kannalta: yhteisöllisyyden, autonomian ja kulttuurin oppimisen kannalta. 

Pohdin sitä, kuinka kielikasvatusta kielikerhossa voidaan toteuttaa ja mitä oppilas 

oppii kokonaisvaltaisena oppijana. Seuraavissa osiossa pohdin leikin vaikutusta 

lapsen oppimiseen ja kuvailen kerhotoimintaa. Mietin millaista kerhopedagogiikka 

voi olla ja millaisia motivaatioita ja virittäytymisiä kerhotoiminnassa voidaan käyttää 

hyväksi. Tutkiva opettaja on yksi tutkielmani lähtökohdista. Kuvaan omakohtaisesti 

ohjaajan rooliani reflektoimalla omia kerhotoimintamenetelmiäni ja pedagogiikkaani.  

 

Tutkimustuloksissa ilmeni kielellisen tietoisuuden ja kielellisen heräämisen olleen jo 

osittain olemassa ennen kielikerhoon osallistumista. Kielikerho tukevoitti kielellistä 

tietoisuutta laajentamalla oppilaan kielellistä näkökulmaa ja piti kielellistä innostusta 

yllä. Kielikerho oli loistava paikka herättää ja pitää lapsen innostusta vireillä jo 

aikaisessa vaiheessa. Myös ymmärrys ja tietoisuus kielen moninaisuudesta olivat jo 

valmiina ja laajenivat kielikerhossa. 

 



  

Oppiminen oli suoranaisesti yhteydessä toimintaan. Kielen kanssa leikkiminen tuotti 

oppimista. Mielenkiintoista oli huomata, että vaikka kieli itsessään koettiin vaikeaksi, 

oppimiseen se ei kuitenkaan vaikuttanut. Kielenoppiminen oli kivaa. Kaverit olivat 

myös tärkeitä kielikerhossa. Kielikerho antoi puitteet hyvälle yhteisöllisyyden 

tunteelle. 

 

Kiinnostavaa oli huomata myös se, että kaikki 2.-luokkalaiset miettivät myös toista 

kielivaihtoehtoa. Vaikka he valitsevat ensin englannin kielen, he aikovat hyvin 

vahvasti valita toiseksi kieleksi jonkun muun vieraan kielen. Voimme päätellä, että 

kielikerhoon osallistujat olivat kaikki kiinnostuneita kielistä ja kerho oli loistava 

paikka tutustua vieraisiin kieliin.  

 

 

Avainsanat: kielellinen tietoisuus, kielellinen herääminen, kielikasvatus, leikki ja 

oppiminen, kerhotoiminta ja tutkiva opettaja 
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1. Johdanto 
 
Tutkimukseni aihe juontuu omakohtaisesta kokemuksesta kielikerhon ohjaajana. Olen 

ohjannut kahta kielikerhoa kahden vuoden ajan ja saanut kokea onnistumisen iloja 

opettajana ja nähnyt, kuinka oppilaat innostuvat ja oppivat kieliä eri tavalla kuin 

tavallisilla  kielenopetuksen tunneilla.  

 

Kielellinen tietoisuus ja kielellinen herääminen kiinnostavat minua. Siksi haluan 

pohtia näiden käsitteiden vaikutuksia ja kehittymistä oppilaiden tasolla kielikerhossa. 

Kielellisen tietoisuuden laajempi määrittely käsittää myös vieraiden kielten 

tietoisuuden kehittymisen. Kieli on kokonaisuus, jota myös opitaan 

kokonaisvaltaisesti. Kielikasvatus tukee tämänlaista oppimista. Kieli ja kasvatus ovat 

yhtä tärkeitä opetuksessa, eikä niitä voi eritellä toisistaan. Kielikasvatukseen 

kuuluvatkin mielestäni tärkeät asiat: kulttuuri ja sen ymmärtäminen, autonominen 

oppiminen ja yhteisöllisyys. Näiden käsitteiden kokonaisvaltainen hyödyntäminen 

antaa oppijalle uusia oppimiskokemuksia. 

 

Kerho on mielenkiintoinen oppimisympäristö. Kerhoissa käytetty pedagogiikka on 

erilaista kuin formaalinen kouluopetus. Siinä vapaaehtoisuus, luovuus ja 

omakohtainen innostus ovat lähtökohtina. Juuri vapaus antaa uudenlaisen 

oppimisympäristön. Oppilaiden motivaatiokin on erilaista kielikerhossa. He haluavat 

todellakin OPPIA kieliä. He ovat kiinnostuneita kielistä jo ennen kerhoon 

osallistumista ja haluavat oppia uutta. Kaverit ja kerhoyhteisö ovat myös tärkeitä 

oppilaille. Kielikerho onkin paikka, jossa oppilas voi oppia kieliä vapaaehtoisesti, 

luovasti ja turvallisessa ilmapiirissä. 

 

Tutkimukseni ”Leikin, siis opin. Kieltä ja kasvatusta kielikerhossa” liittyy 

esittelemääni kontekstiin ja käsitykseeni kielikasvatuksesta. Tutkimustehtäväni on 

analysoida, millaista toteuttamani kielikerhotoiminnan kielikasvatus on ollut, mihin se 

on perustunut ja minkälaisia tuloksia olen siitä saavuttanut. Kysyn itseltäni ja 

tutkimukseltani, miten lapsen kielellinen tietoisuus herää ja kehittyy kielikerhossa, 

kuinka kieltä ja kasvatusta voi ja pitää ohjata, millä tavoin opetin ja mitä välineitä ja 

opetusmenetelmiä käytin. 
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2. Kielellinen tietoisuus 
 

Kielellinen tietoisuus on käsitteenä hyvin monisäikeinen. Traditionaalinen määrittely 

keskittyy lapsen oman kielen kielellisen tietoisuuden ymmärtämiseen. Laajempi 

käsitteen avaaminen antaa mahdollisuuden tutkia kieltä ja ymmärtää kielen merkitystä 

lapsen koko elämässä. Tässä pro gradu -tutkimuksessa pohdin ennen kaikkea 

kielellisen tietoisuuden merkitystä kokonaisvaltaisessa kielenoppimisessa. 

 

Kielellisessä tietoisuudessa on kysymys yleisestä kielikasvatuksesta, lapsen kielitajun 

kehittämisestä sekä uteliaisuuden herättämistä kieliä ja kulttuureita kohtaan. Lapsi 

oppii havainnoimaan kielen eri piirteitä ja ymmärtää kielen järjestelmiä. Kielellisen 

tietoisuuden kehittäminen on valmistavaa, leikinomaista työskentelyä kielen parissa 

ennen varsinaista kielen ”opiskelua”. Myös kielellisen erilaisuuden kohtaaminen on 

kielellisen tietoisuuden kehittämistä. Lapsen oivallus siitä, että kielet eroavat 

toisistaan tai ovat jossain määrin samankaltaisia, saa hänet ymmärtämään, etteivät 

hänen oma äidinkielensä ja sen ilmaisut ole se ainoa ja oikea tapa käyttää kieltä. Eri 

kielissähän äännetään ja kirjoitetaan eri tavoin. Tällaiset huomiot edesauttavat 

kielellisen erilaisuuden kunnioittamista. (Kohonen & Eskelä-Haapanen 2006, 10-12.)  

Lahtisen (2006, 178-180) tutkimuksesta käy myös ilmi, kuinka lapset ovat 

spontaanisti kiinnostuneita vieraista kielistä ja yksittäisistä sanoista. Vertaileva kielten 

tarkastelu omaan äidinkieleen nähden kehitti lasten taitoa huomioida kielistä erilaisia 

asioita, ja näin ollen se kehitti heidän omaa kielellistä tietouttaan. 

 

2.1. Perinteinen määrittely 
 

Ymmärrys lapsen kielellisestä tietoisuudesta ja sen puhkeamisesta on 

mielenkiintoinen prosessi. Lapsi käsittää kielen merkityksen hyvin nuorena ja voi jo 

varsin nuorena käyttää kieltä taitavasti. Lapselle on kuitenkin hankalaa 

kommunikoidessaan erottaa itse sanoja niiden merkityksestä. Lapsen huomion 

kääntäminen kielen muotoon on itse asiassa luonnotonta eikä ole hänelle niinkään 

tärkeää. Jo kielen käyttäminen ja ymmärtäminen on lapselle vaativa prosessi, eikä 

hänellä ole vielä ajatuksellista kapasiteettia kiinnittää huomiota muuhun kuin kielen 

käyttöön kommunikaation muotona. Lapsi kykenee silti jo hyvin varhain tekemään 
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yllättäviä havaintoja kielen käytöstä ja yksittäisistä sanoista. Sanojen maistelu ja niillä  

leikkiminen on lapselle luontaista. Yhtäläisyyksien huomaaminen, esim. lammas ja 

hammas, kuuluu lapsen kykyyn leikkiä sanoilla tiedostaen sanojen samankaltaisuuden 

ottamatta silti huomioon sanojen merkityksiä. (Tornéus 1991, 8-9.)  

 

Kielen merkitys ja muoto ovat toistensa kaksi eri puolta. Tornéuksen (1991, 9) 

Kuvion 1 mukaan kielellinen tietoisuus merkitsee kielen merkityksen kääntämistä sen 

muotoon. 

 

 

 

  HUOMION KÄÄNTÄMINEN 

 

 MERKITYS          MUOTO 

 

 

 

Kuvio 1. Kielen merkityksestä kielen muotoon (Tornéus 1991, 9). 

 

 

Tämä ilmiö tulee esille myös myöhemmässä vaiheessa vieraiden kielten opiskelussa. 

Kaikilla kielillä on kolikon kaksi puolta. Lapsen on ensimmäiseksi tultava tietoiseksi 

omasta äidinkielestään kyetäkseen ymmärtämään muita kieliä ja niiden 

muodostumista. Mielestäni kielellinen tietoisuus on todella tärkeä prosessi lapsen 

kielen ymmärtämisen kannalta ja vieraiden kielten oppiminen perustuu osittain myös 

siihen. Tornéuksen (1991, 9) mukaan kielellinen tietoisuus merkitsee ulkopuolista 

asennetta kieleen, kieli on ajattelun ja pohdinnan kohde. Kieli otetaan tarkastelun 

kohteeksi, siitä tulee objekti (Dufva, Alanen & Aro 2003, 297). Tällainen asenne 

kieleen on metalingvististä ajattelua. Sanojen merkityksen sijaan huomio kohdistuu 

sanojen muotoon ja funktioon. Kielellinen tietoisuus kehittyy lapsilla eri tavoin ja eri 

aikajaksoin, mutta tätä prosessia voidaan auttaa ja edistää opetuksella. 

 

KIELI 



 

 9 

Tornéuksen kielellisen tietoisuuden käsite on hyvin traditionaalinen. Lapsen tietoisuus 

saa uusia ulottuvuuksia hänen kognitiivisen kehityksensä edistyessä. Lapsi huomaa 

kielen muodostuvan pienemmistä yksiköistä: sanoista, tavuista ja äänteistä. Näitä eri 

tietoisuuden muotoja ovat fonologinen, morfologinen, syntaksinen ja pragmaattinen 

tietoisuus. (Tornéus 1991, 12-14.) Myös Poskiparta (Kohonen & Eskelä-Haapanen 

2006, 19-20) lähestyy määritelmää lukemaan oppimisen kautta. Lapsen kielellinen 

tietoisuus koostuu kirjoitetun kielen tietoisuudesta ja äännetietoisuudesta. Kielellinen 

tietoisuus on silta puheesta lukemiseen ja kirjoittamiseen. 

 

Mattinglyn mukaan (Kohonen & Eskelä-Haapanen 2006, 17) kielellinen tietoisuus 

liittyy luku- ja kirjoitustaitojen kehittymiseen. Kielellinen tietoisuus on kielen 

perussääntöjen hallintaa. Sen saavuttaminen tarvitsee lauserakenteiden tuntemisesta ja 

ymmärtämistä, ei niinkään kielellistä aktiivisuutta. Kielellinen tietoisuus on siis tie 

kieleen. Se voi tapahtua leikin keinoin eli satujen, lorujen ym. avulla. Virikkeet ovat 

tarpeellisia kielellisen tietoisuuden kehittämisessä.  

 

2.2. Kielellisen tietoisuuden laajempi määrittely 
 

Vieraiden kielten opetuksessa ja kielikasvatuksessa kielellisen tietoisuuden 

tukevoittaminen on yksi keskeinen oppimisen tavoite. Sitä voidaan lisätä erilaisin 

pedagogisin toimin. Kohosen (2003, 167) mukaan kielellinen tietoisuus tarkoittaa 

ihmisen kielellisen kyvyn siirtämistä kielen havainnointiin ja käsittelyyn. Kieltä voi 

tarkastella ja pohtia tietoisesti. Siihen liittyy myös ymmärrys siitä, että kielellinen 

kyky ja kielellinen tietoisuus näkyvät ja ovat merkityksellisiä kaikessa ajattelussa, 

toiminnassa ja oppimisessa kuten myös vuorovaikutuksessa. Kielellinen tietoisuus on 

myös tärkeä motivaattori, ja se lisää kiinnostusta kielellisiin ilmiöihin ja itse 

kielenkäyttöön. 

 

Kielellinen tietoisuus on tärkeää, jotta voimme ymmärtää itseämme ja muita. Emme 

tule toimeen ilman kieltä. Keskeinen tietoisuus kielestä auttaa ihmisiä hallitsemaan 

kielenkäyttötilanteita. Lukemisen ja kirjoittamisen oppiminen antaa mahdollisuuden 

lisätä kielellistä tietoutta. Nämä taidot eivät suinkaan tarkoita kielellisen tietoisuuden 

päättymistä vaan tien avautumista: ajattelun avautumista, kulttuuri-identiteetin 
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muodostumista, toiminnan ja oppimisen kehittymistä. Käsitys kielellisestä 

tietoisuudesta on laaja metakognitiivinen kyky käyttää kieltä. (Kohonen & Eskelä-

Haapanen 2006, 21-23.) 

 

Aron (2006, 89) mukaan lasten metakielellinen tietoisuus on peräisin myös heidän 

omasta historiastaan ja tilanteista, joissa he ovat toimineet. Kielitietoisuus on näin 

ollen moniäänistä, kaikki on jättänyt jälkensä. Lasten kielikäsitys ja tietoisuus eivät 

muodosta yhtä kokonaisuutta vaan ovat peräisin monista näkökulmista. Lapsilla on 

hallussaan monenlaista tietoa kielistä jo ennen koulun kielten tunteja. He ovat 

oppineet vanhemmiltaan, sukulaisiltaan, televisiosta tai matkoilta. Metakielellinen 

tietoisuus on myös täten sosiaalista ja peräisin vuorovaikutustilanteista. 

Metakielellinen tietoisuus on siis toimintaa. (Aro 2006, 90). Kiteytettynä kielellinen 

tietoisuus on ihmisen herkkyyttä kieleen ja tietoisuus kielen luonteesta ja sen roolista 

ihmisen elämässä (Chik 2011, 23). 

 

Kielellinen tietoisuus laajassa merkityksessä on yksi tämän tutkimuksen 

lähtökohdista. Kielellisen tietoisuuden ymmärtäminen ja sen tärkeyden 

ymmärtäminen opetuksessa on yksi opettajan tärkeimpiä johtolankoja 

kielenopetuksessa. Ymmärrys siitä, mikä ohjaa kielellistä tietoutta ja kuinka sitä voi 

opettaa, on olennaista kaikessa opetuksessa. 

 

2.3. Kielellinen herääminen 

 

Laajempi käsitys kielellisestä tietoisuudesta käy ilmi muun muassa Kohosen ja 

Eskelä-Haapasen (2006) teoksessa, jossa käsitettä on laajennettu huomattavasti. 

Kielellinen tietoisuus tarkoittaa siis uteliaisuutta kieleen, kielitajun ymmärtämistä ja 

kielen merkityksen oivaltamista kaikissa ajattelun toiminnoissa. Kielelliseen 

tietoisuuteen vaikuttavat olennaisesti myös kulttuuri ja arvomaailma, jossa lapsi elää. 

(Kohonen & Eskelä-Haapanen 2006, 15.) 

 

Kielellisen tietoisuuden kuvaaminen ja ymmärtäminen laajemmin on mielestäni avain 

kielen opettamiseen. Opetuksen yhtenä lähtökohtana on lapsen kielellisen 

tietoisuuden tukeminen ja kehittäminen. Kielellisten virikkeiden kehittäminen niin 
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sanottujen kielellisten ahaa-elämysten luomiseen on hyvin tärkeä asia kielen 

opetuksessa ja oppimisessa. Kuinka hienoa onkaan huomata kielen 

monivivahteisuutta ja leikkiä sillä avoimin mielin. Opettajan yksi olennaisista 

tehtävistä onkin mielestäni virittää lapsen uteliaisuus kieleen ja innostaa kielellä 

leikkimiseen.  

 

Kielellinen herääminen on lapsen oivallus kielen moninaisuudesta. Opettajan 

velvollisuus ja vastuu onkin mielenkiinnon virittäminen kieleen ja siihen liittyviin 

ilmiöihin. Kielellinen herääminen tai herkistyminen edellyttää opettajalta tietoista 

ohjaamista havainnoimaan eri kielten ilmaisuja ja kulttuurien erilaisuutta. (Kohonen 

& Eskelä-Haapanen 2006, 10.)   

 

Uteliaisuus kieltä kohtaan on ensisijainen asia kielellisessä tietoisuudessa. 

Uteliaisuuden tukeminen kasvattaa ja kehittää lasta kielellisenä toimijana. Lapsi ei 

myöskään opi pelkäämään kieliä, vaan ymmärtää, että kieliä voi harrastaa ja että ne 

voivat olla rikastava kokemus. Herkistyminen ja herääminen toimivat porttina kieliin. 

Tästä portista aukeaa laaja ymmärryksen horisontti ja avoimuuden asenne muita kieliä 

ja kulttuureita kohtaan. (Kohonen & Eskelä-Haapanen 2006, 11-12.)   

 

Kielellinen herääminen ja kielellinen tietoisuus ovat hyvin lähellä toisiaan laajemman 

määrittelyn sisällä. Tietynlainen kielellinen hereilläolo kuvastaa kielellistä suhdetta ja 

tietoisuutta siitä. Ranskan kielellä ’l’éveil aux langues’ on suoraan käännettynä 

kielellinen herätys kun taas englannin kielen käsite ’language awareness’  on suoraan 

käännettynä kielellinen tietoisuus.  

 

Mitä kielellinen herääminen on?  Ja-Ling projekti1, jonka tehtävänä oli herättää 

mielenkiinto kieliin, asennoitua positiivisesti eri kieliin ja eri kieliä puhuvia ihmisiä 

kohtaan sekä kunnioittaa erilaisuutta, otti tutkimuskysymyksensä lähtökohdaksi 

kielellisen heräämisen ja tietoisuuden. Haluttiin rikkoa kielen opetuksen 

eristäytyneisyys ja avata kielenopiskelu monikieliseksi tietoisuudeksi eri kielistä2. 

Tämä pluralistinen lähestymistapa kieliin on pedagooginen lähtökohta, jossa oppilas 

                                                 
1 Janua Linguarum = Ja-Ling projekti oli Euroopan neuvoston käynnistämä laaja kielelliseen 
tietoisuuteen liittyvä vuosina 2000-2004. Siihen liittyi 16 jäsenvaltiota, Suomi mukaanlukien.  
2 ks. myös OPH:n Kielitivolihanke 2009-11, http://www.kielitivoli.fi/ 
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työskentelee yhtäaikaisesti useiden kielten parissa. Oppilas valmistautuu kielten 

opiskeluun kielellisen heräämisen kautta. Kiinnostus eri kieliin ja kulttuureihin herää 

spontaanisti. Mielenkiinto muita kieliä ja kulttuureja kohtaan avartaa myös oman 

kielen ja kulttuurin tuntemukseen sekä opettaa oppilasta avarakatseiseksi ja 

suvaitsevaiseksi. (Candelier, Oomen-Welke & Perregaux 2003, 19-22.) Kielellinen 

herääminen on avain kielten porttiin. Kielellinen herääminen on ymmärrys siitä, että 

kieli on monisäikeinen ilmiö ja että kieli kuuluu jokaisen omaan minään 

kielenopiskelijana ja kielenkäyttäjänä. 

 

 

3. Kielikasvatus 
 

Viime vuosina vieraan kielen opetuksesta on alettu käyttää termiä kielikasvatus. 

Halutaan korostaa vieraan kielen oppimisen kokonaisvaltaisuutta ja sitä, miten 

keskeisessä roolissa kieli on oppijan ihmiseksi tulemisessa ja ihmisenä olemisessa. 

(Salo 2011, 43.)  Vieraan kielen oppimista ei nähdä sanojen ja sääntöjen opiskeluna, 

vaan korostetaan kielen yhteyksiä elämäntilanteisiin ja kokonaisvaltaiseen 

oppimiskäsitykseen (Smeds 2011, 223). 

 

Kaikkonen (2005, 243) toteaa, että ”vieraan kielen opetusta on syytä tarkastella 

kielikasvatuksen osana”. Kieli on yksi tärkeimmistä tekijöistä yksilön identiteetin 

kehityksessä. Oma äidinkieli on kokonaisvaltaisesti yksilössä läsnä ja leimaa kaikkea 

toimintaa, myös vieraan kielen oppimista. Vieraan kielen oppimisessa sillä, mikä 

ihmisen äidinkieli on, ei ole niinkään merkitystä. Sen sijaan sillä, millainen merkitys 

äidinkielellä on maailmanlaajuisesti, on vaikutus vieraan kielen opettamiseen ja 

käyttämiseen. Meillä Suomessa panostus vieraiden kielten opettamiseen ja vieraiden 

kielten osaamiseen onkin välttämätöntä. Oppilaat tiedostavat hyvin vieraan kielen 

taidon merkityksen, mutta usein he liittävät siihen vain englannin kielen. (Kaikkonen, 

2004b, 21.) 

 

Kielenopetus on toisaalta sivistykseen tähtäävää opetusta, ja sitähän myös kasvatus 

on, ihmisen sivistämistä. Ympäristömme on monikulttuurista ja ihmiset ovat ympäri 
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maailman jollakin tapaa monikielisiä. Ensimmäinen kieli, äidinkieli, on kuitenkin 

ihmisen ensimmäinen sosiaalistumisen tuote, onhan hänen läheisin ympäristönsä 

perhe. Vieraat kielet saapuvat ihmisen sosialisointitapahtumaan jossain elämän 

vaiheessa. Kielikasvatus on terminä hyvin aiheellinen ja kuvainnollinen tämän 

prosessin vaiheissa. (Kaikkonen, 2004b, 22.) 

 

Kielikasvatus rakentaa teoriansa kunkin aikakauden oppimisen ja kielitieteen 

yhdistämisestä. Vieraan kielen opetus on aina oman aikakautensa tuote ja väline. Näin 

ollen se on myös muutosten alainen. Tällä hetkellä 2000-luvun tavoitteena on nähdä 

ihminen kulttuurisena, henkilökohtaisena ja sosiaalisena kokonaisuutena. Tämä 

näkemys on saanut meidät puhumaan kielikasvatuksesta. (Kaikkonen 2004b, 23; 

2005, 46.) 

Alla oleva kuvio 2 kokoaa ja viestii hyvin kielikasvatuksen perusperiaatteet 

(Kaikkonen 2004, 23; 2005, 47). 

 

  Kielikasvatus 

  Kieli kokonaisuutena 

 

Kielikäsitys    Arviointi 

-kieli ja kulttuuri   -autenttinen arviointi 

-äidinkieli ja vieraat kielet   -itse- ja vertaisarviointi  

(kieli-identiteetti)   Oppimisympäristö 

-toimiva monikielisyys   oppilaskeskeisyys 

    -autenttisuus 

    -avoimuus 

Oppimiskäsitys   Kohtaaminen 

-kokemuksellisuus   -kulttuurienvälinen 

-sosiokonstruktionismi   oppiminen 

-emotionaalinen oppiminen 

Kuvio 2. Kielikasvatuksen perusperiaatteet (Kaikkonen 2004: 2005 mukaellen). 
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3.1. Kokonaisvaltainen kielenoppiminen 

 

Kokonaisvaltainen oppiminen on oppimista, joka koskettaa oppilaan koko olemusta ja 

persoonaa. Oppiminen on merkityksellistä ja omakohtaisuuteen perustuvaa. Kohonen 

(2006) nimittää kielenopetuksessa tällaista kokonaisvaltaista oppimista 

kielikasvatukseksi. Kielenoppiminen on (tai sen pitäisi) olla kokonaisvaltaista, 

omakohtaista ja myös elämyksellistä. Kielikasvatus on määritteenä oivallinen kuvaus 

uudenlaisesta kielenoppimisen käsityksestä. Kohonen (2003; 2006; 2009) kuvaa 

kielikasvatusta oppilaan näkökulmasta seuraavin luonnehdinnoin: kokonaisvaltainen 

kielikasvatus sisältää muun muassa oppilaan oman päämäärän ja autonomian, 

henkilökohtaisen sitoutumisen oppimiseen, omaehtoisuuden, aloitteellisuuden ja 

vastuullisuuden sekä oppilaan omaehtoisen oppimisen mielekkyyteen ja laaja-

alaisuuteen ja itsearvioinnin merkitykseen. Kielikasvatuksen kokonaisvaltaisuus 

voidaan jakaa kolmeen osakokonaisuuteen: oppilaan itseohjautuvuuden ja -

tuntemuksen edistämiseen, oppilaan oppimisen taitojen ja yhteistyötaitojen 

parantamiseen sekä kielitiedon, kielellisen tietoisuuden ja kulttuurienvälisen taitojen 

opettamiseen (Kohonen 2003, 150; 2004, 28). Kieli nähdään siis laaja-alaisesti 

ihmisen kulttuurisena, henkilökohtaisena ja sosiaalisena kokonaisuutena (Kaikkonen 

2004, 166.) 

 

Opettajan tavoitteena kielenopettajana on sitoa yhteen kasvattajan rooli ja ns. 

perinteisen aineenhallinan omaavan opettajan rooli. Kumpikin rooli on toistaan 

täydentävä ja tekee oppilaan oppimisen kokonaisvaltaiseksi kielelliseksi 

kasvatukseksi. 

 

3.2. Itseohjautuvuus kielenoppimisessa - autonomia 

 

Kielikasvatuksen yhtenä osa-alueena on oppilaan oman itsetuntemuksen 

parantaminen kielenoppijana. Oppilaan oma tietoinen kyky tuntea itsensä ohjaa hänen 

oppimistaan. Oppilas on myös vastuussa omasta oppimisestaan. Opettaja toimii 

ohjaajana, ja oppilas osaa itse tuntea oman oppimismallinsa. (Kohonen 2006, 29.) 
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Autonomiassa on kyse oppilaan omasta kompetenssista, johon sisältyy 

asennoituminen oppimiseen, määrätietoisuus, sosiaalinen vastuu ja itsensä 

tiedostaminen. Autonomisessa oppimisessa oppilas kasvaa sosiaalisesti vastuulliseksi 

toimijaksi. (Kohonen 2009, 28.) Autonominen oppiminen edustaa siis päämäärää, 

jonka voi tavoittaa reflektoimalla omia kokemuksiaan. Reflektointi kehittää oppijan 

itsetietoisuutta ja tietoa omasta oppimisestaan. Autonominen oppija ottaa 

vapaaehtoisesti vastuuta omasta oppimisestaan valitsemalla omat tavoitteensa, 

materiaalinsa ja työtehtävänsä. (Hildén 2002, 113-114.) 

 

Oppilaan autonomia on tie hänen itsensä toteuttamiseen mutta myös kielikasvatuksen 

tavoite. Autonomian käsitettä voidaan määritellä kielikasvatuksessa monin tavoin, 

esim. Bensonin ja Vollerin (Piippo 2009, 55) mukaan viidellä eri tavalla: oppilaat 

opiskelevat itsenäisesti, joukkona opittuina taitoina, joita voi soveltaa itseohjattuun 

oppimiseen, synnynnäisenä kykynä, oman oppimisen vastuuna ja oikeudesta määrätä 

oppimisensa suunnan. Autonomia voidaan nähdä oppimisen tehostuskeinona tai 

päämääränä (Piippo 2009, 55). 

 

Oppimisen päämäärä on oppilaan omalla vastuulla, tähän tarvitaan kuitenkin opettajan 

ohjaavaa tukea ja suunnannäyttöä. Varsinkaan alakoulussa oppilaiden autonomia ei 

vielä ole tarpeeksi vahva, mutta siihen suuntaan opettajan on pyrittävä oppilasta 

luotsaamaan. Opettajan rooli oppimisen ohjaaamisessa autonomiseen oppimiseen on 

tärkeä. Opettajan ihmiskäsitys siitä, miten opettaja näkee ihmisen sisäisesti 

ohjautuvana yksilönä, luo uudenlaisen oppimisen ilmapiirin, joka on suotuisa 

autonomian käyttöön oppimisessa. (Kohonen 2003, 153.) 

 

Oppilaan kannalta tärkeää on se, miten hän näkee itsensä oppijan roolissa. Onko hän 

halukas ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja onko hän omatoiminen? Oppilaan 

kyky ottaa vastuuta omasta oppimisestaan on jatkuva prosessi, joka ei perustu 

ainoastaan opettajan ohjaamiseen omatoimiseksi vastuunottajaksi. Oppilas ottaa 

kontrollin omasta oppimisestaan, jossa opettajan roolina on tukea ja ohjata oppilasta 

hänen omissa päämäärissään. (Little 2004, 22.) Oppimisen suuntautumisen kannalta 

Kohonen (2003,153) erottelee kolmenlaisia oppilaita: Tehtäväsuuntautunut oppilas 

haluaa tehdä tehtäviä ja suoriutua niistä. Tehtävien suorittaminen on hänen 

päämääränsä. Sosiaalisesti riippuva oppilas haluaa miellyttää opettajaa ja muita ja 
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hakee heiltä apua, myös vaikkei tarvitsisikaan. Tällainen asenne estää oppilasta 

kehittymästä itsenäiseksi ja vastuulliseksi oppijaksi. Opettajan rooli onkin 

voimakkaasti ohjata oppilasta itsenäisyyteen. Minää puolustava oppilas on ahdistunut 

ja välttelee hankalia tehtäviä, koska pelkää epäonnistumista. 

 

Opettajan rooli on hyvin olennainen ohjauksessa autonomiseen oppimiseen. Tämä ei 

tarkoita, että oppilas on yksin ja ainoastaan itsenäisesti oppiva. Oppilas ottaa vastuun 

oppimisestaan niin yksin kuin ryhmän jäsenenä. 

 

3.3. Yhteisöllisyys kielikasvatuksessa 

 

Kielikasvatus perustuu myös yhteisölliseen oppimiseen. Oppilas ottaa vastuuta myös 

osittain muiden oppilaiden oppimisesta. Oppilailla on annettavaa toisillensa ja myös 

jotakin opittavaa toisiltaan. Aktiivisuus ryhmässä ja ryhmän jäsenten välillä luo 

yhteisöllisyyden tunnetta. (Kohonen 2006, 29; 2003, 153.) 

 

Yhteisöllisyys ja vuorovaikutteisuus ovat olennainen piirre kielikasvatuksessa. 

Vastuun ottaminen kaikkien ryhmän jäsenten oppimisesta antaa oppilaalle 

yhteenkuuluvuuden, turvallisuuden, jakamisen ja välittämisen tunteen. Näin myös 

oppilaan oma itsetunto kehittyy myönteisesti. Oppilas tuntee olevansa saava ja antava 

osapuoli sekä tuntee tulevansa hyväksytyksi ryhmässä. Ryhmällä on todella suuri 

rooli oppilaan kehityksessä. (Kohonen 2003, 153-154.) 

 

Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. Vastuu oppimisesta on jokaisen ryhmän 

jäsenen ja kaikki puhaltavat yhteen hiileen. Jos joku oppilas ei ymmärrä opetettavaa 

asiaa, voi toinen oppilas opettaa sen. Opettajan ei tarvitse olla se ainoa opettaja 

oppimistilanteessa. Hyvä ryhmähenki myös tukee oppimista. Oppilaat uskaltavat olla 

omia itsejään ja näin oppivat rennossa hengessä paremmin. Oppimisilmapiiri sisältyy 

myös laajaan kielellisen tietoisuuden ajatteluun, sillä turvallisessa ilmapiirissä lapsi 

uskaltaa tehdä aloitteita ja koota omaa ymmärrystä kielestä (Kohonen & Eskelä-

Haapanen 2006, 35). 
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Yhteisöllisyys on mielestäni korvaamaton piirre kokonaisvaltaisessa 

kielenoppimisessa ja siis erittäin tärkeä asia oppimisessa. Yhteisöllisyyttä tulisi 

korostaa enemmän kielenopetuksessa ja rakentaa ryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta 

tarmokkaasti. 

 

3.4. Kulttuurienvälinen kielenoppiminen 

 

Kaikkosen (2005, 245) mukaan kielikasvatuksen yhtenä tavoitteena on 

kulttuurienvälinen oppiminen. Kulttuurienvälinen kasvatus eli kasvatus kohti 

monikulttuurisuutta ja suvaitsevuutta on todella tärkeää opetuksessa.  

 

Kulttuurienvälinen kasvatus on siis osa kielikasvatusta. Koulujen tarjoamaa 

kulttuurien välistä kasvatusta voidaan luonnehtia Kaikkosen (2004a, 150) mukaan 

kolmella eri tavalla perustuen toteuttamistapoihin. Nämä ovat 

informaatiopedagogiikka, kohtaamisen pedagogiikka ja konfliktipedagogiikka. 

 

Informaatiopedagogiikan keskeisenä tehtävänä on tiedon välittäminen. Se on 

kulttuurin opettamista sekä oman ja vieraan kulttuurin vertaamista. Perinteinen 

kouluopetus käyttää informaatiopedagogiikkaa. Se keskittyy tiedon hankkimiseen ja 

välittämiseen. Opettaja on keskeisessä roolissa tiedon välittäjänä. Opettaja on 

innostunut kulttuurista ja välittää mahdollisesti tätä eteenpäin oppilaille. 

Informaatiopedagogiikka pohjautuu siihen, että opettaja valitsee tietämyksensä 

pohjalta erilaisia kulttuuritietoja ja konflikteja ja valmistaa oppilaan kohtaamaan näitä 

asioita välittämällä tietonsa eteenpäin (Kaikkonen 2004a, 150-152). Larzén (2005, 

119-121) puhuu tällöin myös valmistamisen pedagogiikasta. Toisaalta ongelmaksi voi 

muodostua stereotyyppisen kulttuurin opettaminen ja se, kenen kulttuuria opetetaan. 

Kramsch (1998, 81) kyseenalaistaa tietynlaisen autenttisen kulttuurin opettamisen. 

Autenttisuus vaihtelee hyvinkin paljon yhteiskunnan sisällä. Mikä on toiselle 

autenttista kulttuuria, ei toiselle sitä olekaan. Tietyt sterotyyppiset aatteet kuten 

ranskalainen chic, saksalainen know-how pitävät kuitenkin pintansa kansakuntien 

symbooleina. (Kramsch 1998, 80.) Kuten Kramsch (1998, 82) painottaakin, 

nykyaikana on otettava huomioon multikulttuurinen yhteiskunta. Yhteiskunnan sisällä 

on monia eri kulttuureja ja kieliä. Mitä niistä sitten opetamme? 
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Kielen ja kulttuurin yhteenkuuluvuus voi olla toisaalta hyvin etäistä ja toisaalta hyvin 

läheistä. Kieli on tiukasti kiinni kulttuurissa tai se voidaan nähdä ainoastaan 

kommunikaatiovälineenä, jolla ei ole mitään tekemistä kulttuurin kanssa. (Risager 

2007, 166.)  Opettajalla on suuri vastuu siitä, mitä tietystä kulttuurista opettaa. Oman 

kokemukseni valossa olen huomannut siirtäväni sitä kulttuuritietoutta oppilaille, jossa 

itse olen elänyt. Vuodet ulkomailla (omalla kohdallani 10 vuotta Ranskassa, 

Pariisissa) ovat lähtökohtina siihen, mitä kulttuuria opetan. Toisaalta se on ehkä hyvin 

yksioikoista, mutta toisaalta oikeaa autenttista kulttuurinopetusta.  Kuten Risager 

(2007, 176) toteaa, voi yhtenä kultturikontekstina olla niin sanottu elämänkonteksti. 

Siinä yksilön omakohtainen elämänkokemuksen konteksti on osa opittua kulttuurin 

konseptia. 

 

Kohtaamisen pedagogiikka painottaa kulttuurin oppimista dialogisena prosessina. 

Oppilaan silmät avautuvat oman ja vieraan näkökulmiin. Pyritään järjestämään 

kulttuurienvälisiä kohtaamisia eri tavoin. Kaikkonen (2005, 247-8) painottaa 

vieraiden kielten oppimisessa samanaikaista oppimista omasta äidinkielestä ja omasta 

kulttuurista. Oppiessaan asioita vieraasta kulttuurista ihminen tulee tietoiseksi 

omastaan. Tämä on varteenotettava seikka opetuksessa. On hyvä muistella aina välillä 

omia käyttäytymismalleja. Itse ainakin vertaan usein opettaessani vierasta kieltä ja 

kulttuuria omaan kulttuuriin, esim. juhlapyhät, kohteliaisuustavat, asiointi eri tahoilla 

(kaupassa ym.). Kokemus ja kohtaaminen liittyvät läheisesti toisiinsa. Autenttiset 

kokemukset ja kohtaamiset vieraasta kulttuurista tulisi ottaa koulussa huomioon. 

Oppilaalle voi tarjota välittömiä tai välillisiä kokemuksia. Välittömiä ovat mm. 

oppilasvaihdot, luokkavierailut ja retket, välillisiä ovat mm. kirjeenvaihto, filmit, 

kuvat, oppikirjat ym. Opettaja onkin koulussa kohtaamisen ja kokemuksen toteuttaja. 

Opettaja voi tarjota erilaisia kokemuksia vieraasta kielestä ja kulttuurista virtuaalisesti 

tai kasvokkain.  

 

Kaikkonen painottaa myös konfliktien tärkeyttä kohtaamistilanteissa, sillä niistä oppii, 

vaikkakin vasta ajan kanssa. Väärinymmärtämiset ja tulkintavirheet ovat hyödyllisiä 

kulttuurin oppimisen kannalta. Vasta autenttisessa tilanteessa voi kohdata konflikteja, 

jotka ovat hedelmällisiä oppimisen kannalta. Olen aivan samaa mieltä, vieraskielisten 

kanssa tehdyt ”mokat” ja ”sammakot” kasvattavat kulttuurin tuntemusta. 
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Kaikkonen (2005, 258) tuo esille Kohosen (2003) ajatuksia käsitteestä kielikasvatus. 

Käyttäessämme vieraan kielen sijasta kielikasvatusta, emme lokeroi vieraita kieliä 

omikseen, vaan ne ymmärretään oppijan moninaisena pääomana. Kaikenlainen kielen 

käyttö, virheellinenkin, on hyväksyttävää ja toivottavaa. Se on hyvin hedelmällistä 

kulttuurienvälisen oppimisen kannalta. (Kaikkonen 2004b, 26.) Onkin siis tärkeämpää 

oppia toimimaan vieraalla kielellä kuin osata oikeaoppinen ääntäminen ja kielioppi 

(Salo 2011, 44). 

 

4. Leikki lapsen toimintana 
 

Leikki-käsite määritellään yleisesti olevan lapsen toimintaa. Leikki on siis vain 

leikkiä verrattuna esimerkiksi työhön ja se on vain lasten toimintaa. Eli leikki 

määriteltynä lapsen toimintana pitää sisällään kaksinaisen vain-sanan. Leikki-käsite 

määritellään myös määräsääntöjä noudattavana toimintamuotona, jonka tarkoitus on 

ainoastaan aiheuttaa mielihyvää. Leikki-käsitettä on vaikea määritellä ja leikki-

käsitteet sisältävät monia leikki-ilmiön laatua, olemusta, funktioita ja kulttuurista 

merkitystä koskevia olettamuksia. (Hänninen 2003, 9-11.) Leikki-käsitteen 

teoreettinen määrittely on todella hankalaa, sillä kuinka voidaan määritellä ilmiö, joka 

on samanaikaisesti totta ja kuviteltua. Huizingan (1947) määritteli leikki-käsitteen  

seuraavalla tavalla: Leikki on vapaata toimintaa, jonka leikkijä käsittää elämän 

ulkopuolella olevaksi ’eihän sitä tarkoiteta’ toiminnaksi, mutta leikki voi saada 

leikkijän valtoihinsa, vaikkei siitä saavuteta mitään etua tai hyötyä. Leikki on 

vapaaehtoista toimintaa, tiettyjen vapaaehtoisesti hyväksyttyjen sääntöjen mukaista 

toimintaa. Leikistä seuraa jännityksen ja ilon tunnetta. Lapset taas painottavat leikkiä 

määritellessään siihen liittyvää iloa ja hauskanpitoa ja kavereiden seuraa. Leikki on 

myös lasten omaa aikaa ilman aikuisten sääntöjä. (Vuorisalo 2009, 158-159.) 

 

Tässä tutkimuksessa määrittelen leikin olevan lapsen toimintaa ja havainnoin lasten 

leikkejä oppimisen ja erityisesti kielen oppimisen kannalta. Olennaista on siis leikin 

laatu ja funktio. 
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4.1. Leikki ja oppiminen 
 

Pelit ja leikit kuuluvat olennaisesti lapsuuteen. Leikit ovat tärkeitä toimintoja lapsen 

elämässä. Leikeissä lapsi toteuttaa mielikuvituksen maailmaansa ja hän voi tutkia ja 

kokeilla asioita, mitä todellisuudessa ei voi tehdä. Leikeissä voi tehdä virheitä. 

(Rooyackers 1995, 10.) Leikki ei ole ainoastaan vapaa-aikaan kuuluva toiminta, vaan 

myös kouluun kuuluva oppimistoiminta. Leikki kehittää ajattelua, sosiaalista 

vuorovaikutusta ja motoriikkaa. Voimme sanoa, että mikään ei ole lapselle 

tärkeämpää kuin leikki. (Barlow 1988, 3.) Leikin avulla lapsi hankkii tietoja, työstää 

kokemuksiaan ja harjoittelee elämää varten. Voimme todeta, että leikki on 

välttämätöntä lapsen kehitykselle. (Sosiaalihallitus 1989, 6.) 

 

Kaikki toiminnot rikastuvat leikeistä. Leikki on oppimisen ideaalitilanne. Lapsi on 

vastaanottavainen leikkiessään ja ollessaan aktiivinen. Kuitenkaan leikit eivät ole aina 

aikuisten mielestä oppimistilanteita, koska niitä ei välttämättä ole ohjattu, vaan lapsi 

leikkii vapaasti oman mielikuvituksensa avulla ja kanssa. Leikin tärkeimpiä asioita 

lapsen oppimisen kannalta ovat sen omaehtoisuus, vapaaehtoisuus ja yhteisöllisyys 

(leikitään ryhmässä). (Kärrby, 1990, 2-3.) Lapsi oppii leikeissään monin eri tavoin: 

imitoimalla, kuuntelemalla, osallistumalla, kokeilemalla ja kommunikoimalla. 

Leikkiessään lapsi kommunikoi ja ajattelee spontaanisesti. Leikki ja oppiminen ovat 

erottamattomat lapsen elämässä, tämä tulisi ottaa huomioon myös koulussa ja 

koulupedagogiigassa. (Johansson & Pramling Samuelsson 2007, 27-29.) Lapselta 

kysyessä eroa leikillä ja opetuksella, lapsi toteaa leikin olevan hauskempaa ja 

opetuksen vakavampaa. Toisaalta lapsi voi myös olla näkemättä eroa leikissä ja 

opetuksessa. Niissä voi oppia samanaikaisesti. Leikki on siis myös opetusta. 

(Johansson & Pramling Samuelsson 2007,  40.) Opettajien vaarana on painottaa liikaa 

opettamista ja opetusta leikeissä ja näin ollen leikki jää opetuksen varjoon (Johansson 

& Pramling Samuelsson 2007,  218). 

 

4.2. Kieli leikeissä 
 

Kielen ja leikin yhdistämisestä syntyy kielileikki. Kielellä on leikissä tärkeä osa ja 

kielestä muokataan leikki. Kyse on kielellä leikittelemisestä ja kielen ilmaisevasta 
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käytöstä, jonka lapsiryhmä yhdessä kokee. Kielileikeillä on monia päämääriä lapsen 

oppimisen tavoitteiden täyttämisessä. Kielellä leikkiminen on kielestä nauttimista. 

Siinä lapsi voi leikkiä rennosti ja kokea kielen ilman virheiden pelkoja. Kielileikit 

kehittävät luovuutta. Lapsi tiedostaa ympärillä olevia asioita ja havainnoi tarkemmin 

leikin varjossa. Lapsi kokee aistien avulla kielen maailman. Kielileikit kehittävät 

lapsen persoonaa. Lapsen itseluottamus kasvaa, ja hän oppii hallitsemaan sanojaan ja 

tekojaan. Kielileikki on myös viestinnän väline. Viestiminen tapahtuu kielen ja 

vartalon avulla, ja lapsi huomaa muiden lasten ilmaisevan itseään leikeissä. 

Kielileikeissä kehittyy myös kielenkäyttö. Lapsi oppii ilmaisemaan itseään 

monipuolisesti. Hän oppii uusia sanoja ja ilmaisutapoja. (Rooyackers 1995, 10-13.) 

 

5. Koulun kerhotoiminta 
 

Koulun kerhotoiminta on perusopetuksen opetussuunnitelman ja perusopetuslain 

mukaista toimintaa ja kuuluu täten koulun tehtäviin. Kerhotoiminnan tavoitteet ovat 

kasvatuksellisia, sen tulee tukea lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä. Se on 

tavoitteellista, mutta oppiminen ei kerhossa ole mitattavaa. Oppiminen on 

luonteeltaan erilaista kuin koulun normaali informaalinen oppiminen. 

Kerhotoiminnassa oppiminen on nonformaalista oppimista. Koulun kerhotoiminta 

nähdään kuitenkin oppimista tukevana ympäristönä. (Järvinen 2009, 11-14.) 

 

5.1. Oppiminen kerhossa 

 

Koulun kerhotoiminnan lähtökohtana on sen vapaaehtoisuus. Oppilaat voivat olla 

myös aktiivisesti mukana sisällön suunnittelussa ja vaikuttaa omaan oppimiseensa. 

Kerhotoiminta tukee siis osittain itseohjautuvaa eli autonomista oppimista. Yksi 

kerhon tunnusmerkeistä on se, että toiminta ohjautuu käytännöllisen päämäärän 

tavoittamiseksi yhdessä. Tämä tarkoittaa taitojen ja tietojen hankkimista ja ryhmässä 

tehtyjä ratkaisuja. Kerho tuottaa valmiiksi saamisen kokemuksia, ja se vaikuttaa 

oppilaiden positiiviseen hyvinvoinnin tunteeseen. Opettajan roolin muutos kerhossa 

on myös keskeinen seikka kerhossa oppimisessa. Opettajan transformaatio ohjaajaksi 

tukee ryhmää ja auttaa löytämään keinot, joilla yhteiset ja yhdessä tehdyt päämäärät 
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voidaan toteuttaa. (Järvinen 2009, 14.)  Kerhotoiminnassa tähdätään oppilaan oman 

roolin korostamiseen, aktiiviseen osallistumiseen ja sosiaalisen ryhmän osallisuuteen. 

Älyllisen uteliaisuuden herättäminen turvallisessa kerhoyhteisössä on myös 

avainasemassa. (Järvinen 2009, 73.) 

 

Kerhotoiminnassa onkin mahdollista oppia tuntemaan itsensä oppijana eri tavalla kuin 

koulun perusopetuksessa. Oppimistavoitteiden ja -tulosten arvioinnin puuttuminen 

vapauttaa oppilaan kehittymään vapaasti. Kerhotoiminnassa yhdistyivät oppiminen, 

innovatiivisuus, erilaisten taitojen ja tietojen yhdistely, yhteistoiminnallinen 

oppiminen ja itsereflektointi. (Luukkainen 2009, 78.) 

 

Kerhotoiminnan erityistavoitteena ja mahdollisuutena on myös oppimisinnostuksen 

herääminen ja virittäminen sekä kokemuksellisuuden merkittävyys (Luukainen 2009, 

85). 

 

5.2 Kerhopedagogiikkaa 

 

Kerho-opetuksen laadun takaajana on pedagogisesti ajatteleva opettaja. Se on 

edellytys korkealaatuiselle kerhotoiminnalle. Kerhonohjaaja on useimmiten opettaja, 

joten opettajan käsitykset, opetukseen ja kasvatukseen liittyvät tiedot kulkeutuvat 

kerhon ohjaukseen. Opetustyöhön liittyvä pedagogiikka ja didaktiikka seuraavat 

opettajaa kerhon ohjaukseen. (Kenttälä 2009, 95-96.) 

 

Opettaja käyttää kerhoissa erityistä pedagogista otetta, jota kutsutaan 

kerhopedagogiikaksi. Se on eriytynyt koulun pedagogiikasta ennen kaikkea 

nonformaalin luonteensa takia. Kerhopedagogiikka perustuu yhteisön arvoihin ja 

tavoitteisiin, joita ovat muun muassa vapaaehtoisuus, osallisuus, yhteisöllisyys, 

harrastuneisuus, sosiaalisten taitojen kehittäminen sekä onnistumisen ja osaamisen 

kokemusten tarjoaminen. Kerhopedagogiikkaan liittyy myös säännöllisyys, toiminta 

on järjestäytynyttä; ohjaaja, ryhmä, aika ja paikka pysyvät samoina. 

Kerhopedagogiikka pystyy myös huomioimaan lasten erityistarpeita ja joustavuuden 

ansiosta herättämään ja pitämään erilaisten oppilaiden mielenkiintoa yllä. (Kenttälä 

2009, 99-100.)  
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Kerhopedagogiikka perustuu siis hyvin paljon ohjaajan/opettajan käsitykseen 

kasvatuksesta ja kehityksestä, omaan harrastuneisuuteen ja sisältötietoisuuteen. 

Kerho-ohjaajan innostuneisuus tarttuu oppilaisiin ja on yksi tärkeä kerhon laatuun 

vaikuttava seikka. Kerho-ohjaaja luo ilmapiirin, jossa oppilaiden on hyvä olla yksin ja 

yhdessä. (Kenttälä, 2009, 100.) 

 

5.3. Viriäminen ja motivaatio kielten harrastamisessa 

 

Kielten opiskelun yhteydessä voidaan todeta vahva yhteys lapsen ja vanhempien 

asenteiden välillä. Asenteet kielten opiskelua kohtaan ovatkin todennäköisesti 

syntyneet kotona, ennen kuin koulu ja kielten opetus on alkanutkaan. 

(Metsämuuronen 1995, 42.) Kielten opiskelun harrastamiseen liittynee Saaren (1986, 

288) mukaan myös lukemisharrastaminen ja ensisijaisesti lukutaidon kehittyminen. 

Lukutaitoa voitaneen myös pitää yhtenä mahdollistavana tekijänä kielten 

harrastamiseen (Metsämuuronen 1995, 42). Kieliä harrastavien motiivit vaihtelevat 

hyvin paljon muun muassa iän mukaan. Nidan mukaan (Metsämuuronen 1995, 49) ei 

pitäisi puhua pelkästään halusta oppia kieliä, vaan halusta oppia eri syiden takia. 

Erilaisia motivaatioita ovat muun muassa halu saada hyviä arvosanoja, hyvä 

työpaikka ja uteliaisuus vierasta kieltä kohtaan sekä myös halu kommunikoida. 

Kielten harrastajaa motivoivat myös sosiaaliset ja kognitiiviset motiivit. Nämä pitävät 

sisällään älyllisen aktiviteetin, uteliaisuuden, itsensä toteuttamisen, tietämisen ja 

ymmärtämisen. (Metsämuuronen 1995, 49.) 

 

Motivaatio jaetaan yleensä sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon tai integratiiviseen ja 

instrumentaaliseen motivaatioon suunnilleen samansisältöisesti. Sisäinen motivaatio 

on oppimisen kannalta ihanteellinen. Ilman mitään ulkoista kontrollia tai palkkiota 

oppilas on motivoitunut. Uteliaisuus ajaa oppilaan etsimään tietoa oman itsensä 

vuoksi. Oppilas ryhtyy toimintaan, joka kiinnostaa häntä ja hän tekee sen omasta 

tahdostaan vapaaehtoisesti. Opetuksen tavoitteena onkin aktiivinen, itseohjautuva ja 

luova oppiminen. (Byman 2002, 26-30.) Ulkoinen motivaatio ei ole niin myönteinen 

oppimisen kannalta. Ulkoinen motivaatio on luonteeltaan instrumentaalista, sen 

päämääränä on joko erottuva seuraamus tai sen välttäminen. Tällöin oppilasta motivoi 
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esim. toive saavuttaa hyviä arvosanoja, opettajan tai vanhemman hyväksyntä, 

viikkorahan tavoittelu tai moitteiden välttely. (Byman 2002, 31-33.) 

 

5.4. Kerhotoiminnan tuki kielen harrastamiselle 

 

5.4.1 Harrastava iltapäivä eli HIP- toiminta Tampereella 

 

Koulupäivän uudistaminen ja harrastustoiminnan toteuttaminen käynnistyi Tampereen 

kouluilla vuonna 2007. Harrastava iltapäivä eli HIP-hanke  järjestää kouluilla lapsille 

harrastustoimintaa, joka on vapaaehtoista ja ilmaista. Hankkeen päätavoitteena on 

lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen, syrjäytymisen ehkäiseminen ja 

moniammatillisen yhteistyökäytäntöjen kehittäminen. Tavoitteena on myös vähentää 

lapsen yksinoloa, parantaa hyvinvointia ja jopa lisätä kouluviihtyvyyttä. (Häikiö 2009, 

25; Häikiö & Vänninmaja 2008, 7-9.) 

 

3.-9.-luokkalaisille tähdätty toiminta alkoi kuudella pilottikoululla. Hankkeen 

sujumista arvioitiin jo seuraavana vuonna 20083. Arvioinnin tulokset olivat 

positiivisia ja yllättävää oli, että kerhot olivat saavuttaneet tärkeän aseman jo alussa.  

Kyselyyn osallistui oppilaita, vanhempia, koulujen henkilökuntaa ja kerhonohjaajia. 

Aikuiset olivat melko samaa mieltä kerhojen merkityksestä. Harrastustoiminta 

vahvistaa lapsen turvallisuutta, sosiaalisia suhteita ja mahdollistaa oman itsen 

kehittymisen. Harrastukset myös täydensivät koulujen opetusta. Harrastukset antoivat 

lapsille mielekästä tekemistä valvotusti ja veivät lapset pois ”kaduilta” ja 

epätoivotusta toiminnasta. (Häikiö 2009,  26;  Häikiö & Vänninmaja 2008, 19-21.) 

 

Lasten mielestä tärkeitä asioita kerhoihin osallistumisen kannalta olivat 

kiinnostavuus, oppiminen ja kaverit. Harrastustoiminnan kiinnostavuus, mukavuus ja 

uusien asioiden oppiminen olivat usein valittuja perusteluita kerhoon osallistumisen 

kannalta. Kerhoharrastuksen sisällöllä ja omalla kehityksellä oli suuri merkitys. 

                                                 
3 Tampereen kaupungin julkaisu Hyvinvointia harrastamalla – HIP hankkeen väliarviointi 
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Aikuisten suositukset, kaverit tai muiden harrastusten puute ei niinkään vaikuttanut 

osallistumiseen. (Häikiö & Vänninmaja 2008, 21.) 

 

Oppilaat eivät keksineet melkein mitään negatiivista sanomista kerhoista. Joitakin 

kielteisiä kommentteja olivat häiriökäyttäytyminen, toiminnan yksipuolisuus ja 

ohjaajan toiminta. Kavereiden merkitys kerhoissa oli myös tärkeä, ja monet olivat 

saaneet uusia kavereita. (Häikiö & Vänninmaja 2008, 21.) Kerhotoiminta oli myös 

vaikuttanut lasten koulunkäyntiin positiivisesti. Oppilaiden vastausten perusteella 

heidän kouluviihtyvyytensä ja tunneilla keskittymisensä oli parantunut, jopa läksyjen 

tekeminen oli lasten mielestä helpompaa. (Häikiö 2009, 27; Häikiö & Vänninmaja 

2008, 22-23.) 

 

Väliraportin johtopäätöksinä ja kehittämisehdotuksien näkökulmina oli kolme 

pääkohtaa: lasten hyvinvointi, syrjäytymisen ehkäiseminen ja yhteistyö. Tavoitteena 

oli, että kerhotoiminta vakiintuisi kouluissa. Lasten hyvinvointiin liittyen kerhojen 

jatkuvuus tulisi turvata ja laajentaa useihin kouluihin. Laadukkaassa kerhotoiminnassa 

oppimisen tulisi olla korostunutta ja yläkoulujen kerhosuunnittelun tulisi kannustaa 

enemmän osallistujia. Syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvät tavoitteet olivat 

kerhotoiminnan suuntaaminen kaikille lapsille, kavereiden ottaminen mukaan ja 

maksuttomuus. Yhteistyöhön liittyen kehitysehdotukset liittyivät perheen aseman 

korostamiseen kerhossa, opettajien kannustamiseen ja tiedottamiseen. (Häikiö & 

Vänninmaja 2008, 33-34.) 

 

Harrastava iltapäivä -hanke jatkuu yhä Tampereella kannustavien tulosten takia. Tänä 

syksynä (Aamulehti 20.8.2011) Tampere tarjosi kaikissa alakouluissa harrastavaa 

iltapäivätoimintaa. Kerhoja oli myös lähes kaikissa yläkouluissa. Kerhopaikkoja oli 

yhteensä lähes 3000. Kerhotarjonta vaihteli koulun koon mukaan. Kerhot olivat 

yleensä maksuttomia, ja niitä pidettiin koulujen tiloissa pääsääntöisesti kerran 

viikossa tunnin ajan. Kerhon ohjaaja oli joko opettaja tai jonkin yhdistyksen tai 

yrityksen edustaja.  

 

Itse olen osallistunut koulujen kerhotoimintaan kielikerhon vetäjänä kolmena vuonna: 

2007-2008, 2010-2011 ja 2011-2012. HIP-hanke on mahdollistanut monen oppilaan 

osallistumisen myös kielten harrastamiseen, ja tulokset ovat hyvin kannustavia. 
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Toivon Harrastavan iltapäivän jatkuvan Tampereella ja laajentuvan myös muihin 

kuntiin ja kaupunkeihin. 

 

5.4.2. Kielikerhotoiminta tamperelaisissa alakouluissa – 
opettajan kokemuksiani  
 

Tutkimuksessa reflektoin omaa opettajan työtäni, tutkin omia pedagogisia ja 

menetelmiini liittyviä valintojani ja peilaan niitä oppilaiden oppimisprosessiin ja 

oppimistuloksiin. Minua kiinnosti tietää, kuinka omat valintani opettajana ja 

ohjaajana vaikuttivat oppilaiden oppimiseen. Olen tutkiva opettaja, jolloin omaksun 

itselleni kaksi erilaista roolia: kerhonopettaja ja tutkiva opettaja. Suunnittelin 

kerhotunnit melko tarkasti etukäteen. Valitsin aiheeseen liittyviä erilaisia toimintoja ja 

pyrin monipuolisuuteen. Kerhotuntisuunnitelmani kirjoitin ylös ja käytin niitä 

hyväkseni tutkimusta tehdessäni jälkikäteen. En pitänyt erityistä 

havainnointipäiväkirjaa, vaan tukeuduin tuntisuunnitelmiini. Tosin 

tuntisuunnitelmistani muistin hyvin selvästi kerhossa tapahtuneita asioita ja myös 

kerhon tunnelma oli jäänyt mieleeni. 

 

Kielikerhon ohjaajalla on melko vapaat kädet kielikerhotoiminnan ohjaukseen ja 

suunnitteluun. Sitä ei sido opetussuunnitelma tai mikään muu sisällöllinen ohjeistus. 

Kielikerhon vetäminen on siis innostavaa kielenopettajalle. Kerhossa voi toteuttaa 

erilaisia metodeja ja käyttää luovuutta. Kerhopedagogiikka on erilaista kuin 

pedagogiikka formaalisessa opetuksessa. Opettajan omat kiinnostuneisuuden kohteet 

ja innostuneisuus kielestä ja kulttuurista ovat ensisijaisia. Vapaus, omaehtoisuus ja 

luovuus ovat opettajan, ainakin itseni, motivaattoreita. 

 

Olen ohjannut kolmea kielikerhoa: kahta ranskan kielen kerhoa ja yhtä 

sekakielikerhoa, jossa kielinäni olivat ranska ja ruotsi. Koska suurin osa 

kerhotoiminnastani on ranskan kielen kerhon ohjausta, keskityn reflektoimaan 

ranskan kielen kerhotoimintaa. 

 

Kuvaamillani toiminnoilla ei ole aikajärjestystä, olen koonnut toiminnot teemoittain; 

kulttuuri, pelit ja leikit, askartelu, musiikin kuuntelu, tehtävät ja sanojen opettelu. 
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Ensimmäistä ranskankerhoa pidin vuosina 2007-2008, ja se kesti koko lukuvuoden. 

Toista kerhoa pidin myös koko lukuvuoden 2010-2011, mutta jaoimme kerho-

ohjaajuuden toisen opettajan kanssa. Näin ollen jaoimme myös kielet. Minulla oli 

ranskan ja ruotsin kielet. Ranskan kielen opetuspituudet olivat erimittaisia, mutta 

toiminnot hyvin samankaltaisia. Tunnen myös kollegani, ja pidimme ja 

suunnittelimme kerhoja myös yhdessä. Tiedän siis myös heidän käyttämiensä 

toimintojen olleen samankaltaisia. 

 

5.4.2.1. Tutustuminen Ranskan kulttuuriin 

 

Ranskan kulttuuri oli esillä kerhossa monella tavalla. Ensinnäkin kerhotilana oli 

ranskan kielen luokka, josta löytyi paljon kulttuuriin liittyviä esineitä ja koristeita. 

Oppilaat katselivat ja kiertelivät luokassa etsimässä Ranskaan liittymiä asioita. He 

löysivät muun muassa sarjakuvahahmoja (Tintti ja Asterix), Eiffel-tornin, Mona Lisan 

ja ruokasanoja. Luokkahuone on opettajan oman inspiraation kohde ja sitä on hyvä 

käyttää hyväkseen. 

 

Kulttuuriin liittyvissä asioissa kävimme läpi monia Ranskaan liittyviä asioita muun 

muassa ruokakulttuuria, teollisuutta (autoja, lentokoneita, muotia jne.) ja nähtävyyksiä 

(Disneyland). Oppilaat olivat niin nuoria, että kulttuuri, josta kerroin, oli hyvin 

stereotyyppistä eikä ehkä vastaa modernia Ranskaa. Mielestäni on kuitenkin 

mielenkiintoista tuoda esille asioita, jotka ovat erilaisia kuin Suomessa (ks. 

informaatiopedagogiikka luku 3.4). Tällaisia ovat esim. juhlapyhiin liittyvät 

erilaisuudet, tervehdyksiin liittyvät erilaisuudet ym. 

 

Pidimme myös kerhoissa yhdet juhlat lukukaudessa. Juhlissa otimme huomioon 

ruokakulttuurin ja esittelimme eri maiden herkkuja. Juhlat pidimme yhdessä toisen 

opettajan ja hänen kerhoryhmänsä kanssa. Juhlissa keskustelimme opituista asioista, 

lapset esiintyivät toisilleen ja katsoivat jonkun pienen dvd:n, joka liittyi jonkun maan 

kieleen ja kulttuuriin, mutta pääasiana oli herkkujen syönti. Juhlat jäivät lasten 

mieleen, ja moni piti niitä kivoimpana asiana.  
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5.4.2.2. Pelejä ja leikkejä 

 

Leikit olivat hyvin suuressa osassa kerhon toimintaa. Lapset pitivät leikkimisestä, se 

oli heille luonnollinen käyttäytymistapa. 

 

Perinteiset lasten leikit esim. värikuningas, tuolileikki, patsasleikki ja sokkoleikki 

olivat oppilaiden mielestä mieluisia, ja niitä voi hyvin käyttää kielen opetukseen ja 

kielen maisteluun. Värikuninkaassa värit ja askeleet sanottiin ranskaksi (tai opettajan 

avustuksella käännettynä). Tuolileikissä kysyttiin nimeä ranskaksi ja leikin 

kohokohtana oli nimi Jean-Louis tai Hatchi-Patchi, jolloin paikka vaihtui ja yksi jäi 

ilman paikkaa ja joutui kyselijäksi. Tämä leikki oli suosittu, lapset halusivat usein 

leikkiä sitä. Siinä voi vaihtaa kysymyksen haluttaessa. Patsasleikissä musiikki soi 

ranskaksi. Kun musiikki loppui, oppilaat jähmettyivät patsaaksi. Se, joka liikkui, 

joutui pelistä pois. Toisena versiona patsaan sijaan leikissä voi tervehtiä ranskaksi 

lähellä olevaa oppilasta. Sokkoleikissä oppilaat olivat ympyrässä ja sokko (Colin 

Maillard) yritti tunnistaa oppilaan. Muut kysyivät ranskaksi, kuka hän oli (Qui est-

ce?). Pääsiäiseen liittyvä suklaamunan etsintä -leikki oli todella hauska ja mukava. 

Lapset pitivät siitä paljon. Tässä leikissä tuli esille eri maiden erilainen 

pääsiäiskulttuuri. 

 

Leikit olivat omassa kerhotoiminnassani tärkeässä osassa ja leikimme niitä joka 

kerralla. Lapset eivät kyllästyneet niihin ja ottivat osaa todella mielellään leikkeihin. 

Mielestäni leikeissä tuli aivan huomaamatta opittua jotakin ranskan kielestä (ks. luku 

4.2). Lapsille leikeissä ei kieli todellakaan ole etusijalla, vaan leikin ilo ja toisten 

kanssa puuhaaminen. 

 

Peleinä käytin paljon perinteisiä pelejä, mutta myös tietokonepelejä. Muistipeleinä 

minulla oli valmiita pelilautoja ja kortteja, joissa aiheina olivat eläimet ja Ranskan 

nähtävyydet. Pelejä voi tehdä myös itse eri aihepiireistä, esim. hedelmistä, 

harrastuksista jne. Lapset tekivät myös itse omia muistipelejä kotiinsa. Pelikorteilla 

voi pelata ranskan kielellä, esim. ”läpsy-peliä”, jossa numerot ja henkilöt sanotaan 

ranskaksi. Korttipantomiimi oli myös mukava pelimuoto. Siinä lapset esittivät kortin 

kuvaa ja ranskankielistä tekstiä. Tässä opettajan oli pakko olla avustamassa ja 
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kääntämässä. Ulkona pelattava Petangue-peli nousi hurjaan suosioon. Lapset saivat 

pelata hauskaa peliä, joka on kulttuurisesti tärkeä peli Ranskassa.  

 

Tietokonepelit olivat myös hyvä tapa tutustua kieleen. Erilaisia helppoja nettipelejä 

löytyy eri kielillä. Ranskan kielellä olen käyttänyt pelisivustoja, joista löytyy helppoja 

pelejä ja askarteluja. Nämä olivat lasten suosikkeja, tosin kieltä niissä ei käytetä 

paljon. 

 

5.4.2.3. Askartelu 

 

Askartelu ja kulttuuri kulkivat käsi kädessä. Juhlapyhien muistaminen ja niihin 

osallistuminen askartelun avulla oli suosittu toiminto. Lapset pitivät juhlapyhien 

ottamisesta mukaan, ja opettajana selitin suomalaisten ja ranskalaisten juhlien 

erilaisuutta ja samanlaisuutta. Kulttuurin oppiminen oli tässä etusijalla.   

 

Askartelimme muun muassa Ranskan lipun, joulukalenterin, Halloween-koristeita ja 

juhlapyhiin liittyviä kortteja (joulukortteja, pääsiäiskortteja, ystävänpäiväkortteja, 

isän- ja äitienpäiväkortteja ja syntymäpäiväkortteja). Olin monistanut valmiista 

autenttisista ranskalaisista korteista kopioita, joita lapset värittivät ja kirjoittivat niihin 

tekstit. Pidin aina myös esillä syntymäpäiväkortteja, jos joku halusi tehdä ylimääräisiä 

ja käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa. 

 

5.4.2.4. Musiikin kuuntelu 

 

Ranskalaisen musiikin kuuntelu oli yksi toiminto, jota teimme joka tunnilla. 

Erilaisista youtube-videoista, joita valitsen iän ja helppouden mukaan, oppii erilaisia 

sanoja ja sanontoja tai ainakin kuulee hyvin ranskan kielen rytmin ja intonaation. 

Kielen kuulostelu, ilman ymmärrystä, on myös tärkeää, siitä saa käsityksen kielen 

erilaisuudesta ja ”kauneudesta”. 
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Musiikki on oivallinen keino etenkin motivoimisessa, ääntämisen harjoittelussa ja 

kulttuurin tutustumisessa. Viihtyvyys ja virkistäytyminen ovat myös tärkeitä. 

Musiikki tuo iloa ja vaihtelua, laulujen kuunteleminen ja laulaminen vahvistavat 

yhteisöllisyyttä. (Pasanen 1992, 88-99). 

 

Lauluvalintani olivat hyvin perinteisiä esim. Frère Jacques ja Savez vous plantez les 

choux. Näitä lapset pystyivät laulamaan mukana karaokemaisesti. Lapset innostuivat 

helpoista ja nopeasti opittavista lauluista. He uskalsivat laulaa ja pitävät niistä. 

Valitsin myös ns. opetuslauluja liittyen tervehdyksiin (Salut, ca va?, Bonjour). Myös 

syntymäpäivän onnittelulaulu (Joyeux anniversaire) harjoiteltiin yhdessä ja laulettiin, 

jos jollakin oli juhlapäivä. Valitsin myös sarjakuvahahmolauluja, esim. Je m’appelle 

Funny Bear ja Pigloo. Ensimmäisestä laulusta lapset oppivat rytmin avulla sanomaan 

nimensä. Ja sitä toistettiin todella paljon. Näihin lauluihin yhdistin myös leikkejä 

(esim. patsasleikkejä). 

 

Lauluja ja musiikkia oli hyvä kuunnella säännöllisesti joka tunnilla, näin oppilaille jäi 

mieleen soimaan ranskan kieli. Annoin myös lasten tanssia, jos he vain halusivat ja 

uskaltautuivat. 

 

5.4.2.5. Tehtävät ja sanojen opettelu 

 

Kieleen liittyvien tehtävien oli oltava helppoja, ei oppikirjamaisia, koska kieleen vasta 

tutustuttiin. Tehtäviä tehtiin aihepiireittäin. Aiheina olivat muun muassa seuraavat 

asiat : 

 

-minä itse 

-perhe 

-koulu 

-tervehdykset 

-värit 

-numerot 

-eläimet 
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-harrastukset 

-vaatteet. 

 

Minuuteen ja omaan identiteettiin liittyviä tehtäviä olivat esim. itsensä piirtäminen ja 

esittely ranskaksi. Oman syntymäpäiväkakun tekeminen piirtämällä kynttilät ja 

lahjatoiveita. Perheeseen liittyvät tehtävät olivat myös omaan luovuuteen perustuvia 

piirustustehtäviä. Annoin myös valmiita monisteita perhesanastosta. Kouluun liittyvät 

sanastotehtävät olivat ennen kaikkea sanaston läpikäyntiä monisteista ja hyvin 

helppoja sanoja. Tervehdyksiä harjoiteltiin enimmäkseen suullisesti leikkien, mutta 

annoin myös monisteina sanastot lapsille. Helppoja ja mukavia tehtäviä olivat 

väritystehtävät ja numerotehtävät. Värit ja numerot olivat ranskaksi, mutta oppilaat 

katsoivat mallia. Väritystehtäviä oli monenlaisia, koska ne ovat kaikille sopivia. 

Numeroihin liittyvät tehtävät olivat myös helppoja ja ilman opettelua mahdollisia. 

Tehtävät valitsin ns. leikki-ikäisten kirjoista ja tein itse. Näitä harjoiteltiin myös ennen 

kaikkea suullisesti leikkien. Eläintehtäviä tehtiin kuvien avulla. Monisteissa oli kuvat 

ja nimet ranskaksi, ja niistä piti päätellä eläin suomeksi. Vaatesanaston annoin lapsille 

monisteina ja harjoittelimme niitä. Lapset tekivät myös paperinukkeja valmiista 

monisteista. 

 

Monistin myös aina ylimääräisiä tehtäviä, jos joku halusi tehdä enemmän tai jatkaa 

kotona. Varsinkin korttien tekemistä lapset halusivat tehdä usein. 
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6. Tutkimus ”Kieltä ja kasvatusta kielikerhossa”  
 

6.1. Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 
 

Tieteellinen tutkimus ja tutkimustehtävä vaativat pohjakseen tieteellisen metodin 

valinnan. Valinta ei ole yksiselitteinen ja vaatii itsetutkiskelua siitä, millainen tutkija 

olen ja mikä on asemani tutkimuskohteeseen. Karrikoiden voisi sanoa, että 

kvantitatiivinen tutkija laittaa itsensä tutkittavan asian ulkopuolelle ja kvalitatiivisen 

tutkimuksen tekijä on sisäpiirin tulkitsija. Oma tutkijan rooli ja persoonallisuus on 

tärkeä huomioida. Tutkijatyypiltään mekaanikko valitsee mieluummin tilastotieteisiin 

perustuvan metodin kun taasen romanttishenkinen tutkijaluonne viehättyy aiheisiin, 

jotka ovat tyypillisiä kvalitatiivisen tutkimusmetodin kohteita. (Hakala 2010, 12-19).  

 

Tutkimustehtäväni ja tutkimusasetelmani lähtökohtana olivat omat henkilökohtaiset 

intressini tutkittavaa aihetta kohtaan. Omat kokemukseni opettajana herättivät 

kiinnostukseni tutkimuksen teorian viitekehykseen: kielellisen tietoisuuden 

heräämiseen (ks. luku 2) ja kielikasvatukseen (ks. luku 3). Teorian kautta halusin 

ymmärtää, kuinka ilmiö todellisuudessa toimii ja kehittyy. Tutkimustehtävän valinta 

oli ilmeinen itsestäänselvyys, kuten myös tutkimusmetodin valinta. Laajan teorian 

tarkastelun jälkeen tutkimuskysymykset oli asetettava kohdilleen ja muotoutuivat 

seuraavanlaisesti: 

 

 (1) Kuinka kielellinen tietoisuus herää ja kehittyy kielikerhotoiminnassa. Olivatko 

kielikerhon oppilaat jotenkin kielellisesti tietoisempia ja kehittyneempiä kuin muut 

lapset ja kuinka he asian käsittivät?  

(2) Kuinka kieltä ja kasvatusta kerhotoiminnassa voi ja pitää ohjata? 

(3) Millä tavoin kieltä opetin, mitä välineitä käytin siihen ja mitkä olivat 

tehokkaimpia välineitä ja menetelmiä? 
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6.2. Metodin valintaan vaikuttavia tekijöitä 
 

Tutkimusmetodin valinnan tyypillinen ensimmäinen vastakkainasettelu on, valitsenko 

laadullisen vai määrällisen tutkimusmetodin. Tämä perinteinen vastakkaisasetelma 

toisensa poissulkevista metodeista on murentumassa. Monissa metodioppaissa 

perustellaan, että vastakkainasettelu on turha ja että laadullisia ja määrällisiä 

tutkimuksia voi yhdistää. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 65). Kvalitatiivinen ja 

kvantitatiivinen tutkimus voidaan toki erottaa toisistaan, mutta niitä voi myös soveltaa 

samassa tutkimuksessa. Niitä voidaan pitää toistensa jatkumona eikä vastakohtina ja 

toisensa poissulkevina analyysimalleina. (Alasuutari, 1995, 32). 

 

 

Toisaalta käytännön kannalta eroja löytyy, ja tutkijan on kuitenkin valittava 

päätutkimusmetodinsa ja yhdistettävä niitä tarvittaessa. Kvantitatiivinen metodi 

pohjautuu positivistiseen, kun taas kvalitatiivinen metodi esim. fenomenologiseen, 

kriittiseen, hermeneutiikkaan tai konstruktivistiseen tieteenfilosofiaan. 

Kvantitatiivinen tutkimusote on selittävää, kvalitatiivinen taas ymmärtävää ja 

tulkinnallista. Tutkimustapojen erottelevia tekijöitä on monia muitakin: 

Kvalitatiivinen tutkimus esim. etsii merkityksiä, käsitteet liittyvät teemoihin, 

motiiveihin ym. valmiita mittareita ei ole ja aineisto ei ole numeerista. Kvantitatiivien 

tutkimus testaa hypoteeseja, käsitteet liittyvät muuttujiin, mittarit ovat valmiita ja 

standardoituja, aineisto on numeerista ja tutkimus on toistettavissa. Kvalitatiivinen 

tutkimus on siis yleisesti ottaen tulkitsevaa ja ymmärtävää tutkimusta, toisin sanoen 

”sosiaalisen todellisuuden ymmärtämistä”. Tavoitteena on edistää itse- ja 

keskinäisymmärrystä, myös kvalitatiivinen tutkimus on myös tiedonintressiltään 

praktista eli käytännöllistä, ”näinhän tapahtuu arjessakin”! (Korhonen 2008.) 

 

Albon ja Mukherjin (2011, 24) mukaan laadullista ja määrällistä tutkimusta voi 

ymmärtää ajattelemalla taskulampun toimintaa. Tämä mielikuva on heidän mielestään 

hyödyllinen. Kun taskulampun kohdistaa pienellä alueella, saa siitä hyvin 

yksityiskohtaisen kuvan. Kun taas taskulamppua käyttää pidemmän matkan päästä on 
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kuva laajempi mutta himmeämpi. Tässä ilmenee laadullisen ja määrällisen 

tutkimuksen ero. 

 

Laadullinen tutkimus nojaa havaintojen teoriapitoisuuteen. Teorian merkitys on 

ilmeinen ja välttämätön. Kahtiajako teoreettiseen ja empiiriseen tutkimukseen on 

pinnallinen, eikä laadullista tutkimusta voi nojata ainoastaan empiiriseen 

tutkimukseen. Laadullinen tutkimus pohjautuu teorioihin ja teoreettiseen 

viitekehykseen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 18-20). Laadullisen tutkimuksen termin 

synonyymeinä pidetään useissa metodioppaissa termejä ”laadullinen”, 

”kvalitatiivinen”, ”pehmeä”, ”ymmärtävä” ja ”ihmistutkimus”. Laadullisen 

tutkimuksen perinteet luokitellaan erilaisin tavoin. Aristoteelinen perinne ja 

ymmärtävä tutkimus painottavat selittämisen ja ymmärtämisen eroja. Ymmärtäminen 

ihmistä tutkivien tieteiden metodina on eläytymistä tutkimuskohteisiin liittyvään 

ilmapiiriin, ajatuksiin ja motiiveihin. Siihen liittyy myös aikomuksellisuus, 

ymmärrämme jonkun merkityksen. Ymmärtävän otteen lähtökohtana on 

ihmistieteellinen tutkimus, hermeneuttinen traditio. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 27-32). 

 

Hermeneuttinen traditio on ymmärtämistä ja tulkintaa korostavaa, tulkitaan 

merkitysten kokonaisuuksia, joiden avulla kohdetta tarkastellaan hyvin syvällisesti. 

Ymmärrys johtaa uuteen tulkintaan ja edelleen uuteen tulkintaan, eikä lopullista 

tulkintaa välttämättä olekaan. Tutkija on eräänlaisessa vuoropuhelussa aineistonsa 

kanssa. Se on kehämäistä liikettä aineiston ja oman tulkinnan kanssa. Vuoropuhelussa 

tutkijan ymmärrys korjaantuu ja syventyy jatkuvasti. Tämä kyseinen ilmiö on 

nimeltään hermeneuttinen kehä. Tutkija tekee tulkintaehdotuksen eli hypoteesin ja 

jokainen uusi syventävä kokemus merkitsee tuon ehdotuksen koettelua. (Laine 2001, 

29-35.) 

 

Fenomenologis-hermeneuttisen perinteen erityispiirteenä on se, että tutkimuksen 

kohteena on ihminen. Filosofisia ongelmia ovat ihmiskäsitys, millainen ihminen on 

tutkimuskohteena ja tiedonkäsitys, kuinka ihmisestä saadaan inhimillistä tietoa ja 

millaista tietoa. Yritämme tulkita ihmisen kokemuksia ja merkityksiä ja oivaltaa niistä 

syntyviä tulkintoja. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 34-35; Laine 2001, 26-27.)  
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Kriittinen teoria on ristiriitoja esille nostava teoria, johon kuuluu esim. uusmarxismi 

tai feminismi. Teoria on siis subjektista ja historiakriittistä. Tutkijan ja tutkittavan 

asian välillä on subjektiivinen dialogi, metodologisena esimerkkinä toimintatutkimus. 

Havaintomaailma ei ole itsestäänselvyys vaan ihmisen aktiivisuuden oma tuote. 

Ihminen tekee havaintoja arjestaan, muokkaa annettua ja rakentaa siitä teoriaa. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 36-38.) Pidän omaa tutkimustani laadullisena, jossa tutkin 

omaa toimintaani kielikerho-ohjaajana ja jossa haen tietoa oppilaiden toiminnasta 

haastattelemalla ja havainnoimalla. 

 

6.3. Laadullinen tutkimusote ja aineistonkeruu 

 

Laadullisen tutkimuksen yleisimmät aineistonkeruumenetelmät ovat haastattelu, 

kysely, havainnointi sekä erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto. Näitä menetelmiä 

voidaan käyttää vaihtoehtoisesti tai yhdistäen. Mitä vapaampi tutkimustehtävä on, sitä 

luontevampaa on käyttää yhdistäen näitä menetelmiä. ( Tuomi & Sarajärvi 2009, 71.) 

 

Havainnointi voi olla haasteellista analyysin kannalta. Havainnointi on kuitenkin 

perusteltu menetelmä, jos tutkimusaiheesta tiedetään hyvin vähän tai havainnoinnin 

avulla asiayhteys nähdään paremmin ja oikeimmin. Sillä voidaan myös monipuolistaa 

tutkittavasta ilmiöstä saatavaa tietoa. Havainnointi voi olla piilohavainnointia, jolloin 

tutkittavat eivät tiedä osallistumisen tarkoitusta vaan kohtelevat tutkijaa luonnollisena 

jäsenenä. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija on aktiivinen tutkittavien kanssa ja 

sosiaaliset vuorovaikutustilanteet ovat tärkeä osa tiedonhankintaa. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 81-83.) 

 

Kyselyn ja haastattelun idea on yksinkertainen. Kysytään sitä, mitä halutaan tietää, 

mitä tutkittava ajattelee. Haastattelu on joustava, ja siinä saadaan paljon tietoa. 

Haastattelija voi myös samalla havainnoida haastateltavaa. Haastateltavat voidaan 

valita, jolloin saadaan henkilöitä, joilla on ilmiöstä kokemusta ja tietoa. 

Haastattelumuotoja ovat lomakehaastattelu, teemahaastattelu ja syvähaastattelu. 

Lomakehaastattelu on useimmiten kvantitatiivisen tutkimusotteen perustana. Kerätty 

aineisto voidaan helposti kvantifioida. Teemahaastattelu etenee keskeisten etukäteen 
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valittujen teemojen varassa. Siinä korostuu tulkinta ja haastateltavien antama merkitys 

ilmiöstä. Syvähaastattelu poikkeaa teemahaastattelusta strukturoimattoman luonteensa 

takia. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 72-75.) 

 

6.3.1. Tutkimusmetodina tutkiva opettaja 

 

Viime vuosina keskustelun aiheena on ollut omaa työtään tekevä opettaja, joka on 

samalla tutkiva, kriittinen ja reflektoiva. Tieteellisesti ja analyyttisesti omia 

kasvatusnäkemyksiään tarkastelevan opettajan katsotaan kehittävän oppilaiden 

kasvamista. Uusien näkökulmien kehittäminen ja luominen opetukseen ja oppimiseen 

sekä uuden tiedon liittäminen vanhaan uudistaa opetusta tehokkaasti. (Talvio 2002, 

157-158.)  

 

Opettaja kehittää koko ajan omaa työtään. Opettajan tuleekin olla oman työnsä 

kehittäjä ja muodostaa omat kasvatusperiaatteensa ja teoriansa, jotka soveltuvat 

kasvatus- ja opetustyöhön. Opettajan pedagoginen rooli ja ajattelu antavat 

mahdollisuuden oman opetuksensa kriittiseen reflektointiin. (Järvinen 2011, 22-23.) 

Tutkiva opettaja tarkastelee itseään opettajana sekä myös omaa työtään ja 

lähestymistapojaan opetuksessa. Opettajan ymmärrys omasta opetuksesta on 

korostetusti laajempi. Opettajalle tarjoutuu tilaisuus samalla hyödyntää ja itse tehdä 

tutkimusta ja etenkin kehittää omaa työtään. (Niikko 2010, 234-235.) 

 

Opettajatutkija haluaa johtaa opetustapahtuman muutokseen. Laadulliselle 

tutkimukselle tyypillinen havainnointi on opettajatutkijan tapa saada selville tietoa 

tutkimuskohteesta. Opettajatutkija voidaan myös nähdä tutkimusvälineenä, joka 

välittää tietoa tutkimuskohteesta. Tutkijaopettaja käyttää oppimismallinaan 

reflektointia, joka on kriittistä ja uudistavaa. (Järvinen 2011, 88-89.) Tutkiva opettaja 

on kaksoisroolissa: opettajana hän ohjaa toimintaa ja tutkijana kyseenalaistaa sitä 

(Niikko 2010, 237).  Tutkiva opettaja yhdistää siis nämä kaksi rooliaan, opettajan ja 

tutkijan roolit. Oman opettajan toiminnan reflektointi on tutkivan opettaja-minän 

työtä. Tieto, jota tutkiva opettaja tutkii, on samassa elämismaailmassa oppilaiden ja 

opettajan  kanssa. Tulkinnallisesta näkökulmasta tutkijan saama tieto on totta siinä 
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elämismaailmassa, mistä se on hankittu. Opettajan roolissa joutuu tekemään valintoja 

asioiden tapahtuessa, tutkivan opettajan roolissa tapahtumiin voi palata ja reflektoida 

niitä. Opetustapahtuman aikana syntyy koko ajan uutta tietoa ja tieto synnyttää 

merkityksiä, joita voi tulkita ja ymmärtää. Uusi tieto voi myös synnyttää uusia 

kysymyksiä. Opettajatutkija on oikeastaan palapelin kokoaja. Hän tulkitsee käytäntöä 

ja tuo ne ulkopuolisten nähtäväksi. (Järvinen 2011, 90-91.)  

 

Tulkittavassa elämistapahtumassa tärkeimpinä tekijöinä ovat oppilaat ja opettaja. 

Tutkijaopettajan on kyettävä ajatteluun, joka auttaa ymmärtämään elämistapahtumia 

ja löytämään kehittämisen tarpeita. Yksi tarkkailun kohde on siis opettaja-minä-itse. 

Tutkijaopettajan toiminnan päämääränä on siis tulkitseva ymmärtäminen. Taustalla 

ovat esiymmärrys ja oletukset sekä myös aikaisemmat kokemukset ja teoreettiset 

lähtökohdat. Opettaja tekee tilanteista spontaaneja tulkintoja, mutta tutkijaopettaja 

ottaa etäisyyttä ja peilaa niitä pedagogiseen tietämykseen ja teoriaan. (Järvinen 2011, 

92-94.) Opettaja on järjestelmällisesti osallisena mukana tutkimuksen eri vaiheissa ja 

on sekä tutkimusmenetelmällinen että teorian asiantuntija. Hän on siis tutkimuksen 

autenttinen luoja ja samalla analysoija. (Talvio 2002, 163-164.) Voidaankin 

yhteenvetona todeta, että tutkivan opettajan työssä yhdistyvät toisaalta ajattelu ja 

toiminta ja toisaalta teoria ja käytäntö (Niikko 2010, 238). 

 

6.3.2. Tutkimusmetodina teemahaastattelu – lapsen haastatteleminen 

 

Teemahaastattelu on avoimuudessaan lähellä syvähaastattelua. Teemahaastattelussa 

edetään keskeisten etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien kysymysten 

mukaisesti. Siinä korostuu ihmisen tulkinta asioista ja heidän asioille antamansa 

merkitykset. Teemahaastattelu voi edetä, tutkijan intressien mukaan, samassa 

järjestyksessä tai kysymysten järjestys voi poiketa. Teemahaastattelussa ei voi kysyä 

mitä tahansa, vaan on pitäydyttävä tutkimustehtävän ongelmanasettelussa ja pyrittävä 

löytämään merkityksellisiä vastauksia niihin. Etukäteen valitut teemat liittyvät 

olennaisesti tutkimuksen viitekehykseen ja jo tiedettyyn tietoon ilmiöstä. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 74-75.) 
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Teemahaastattelu on eräänlainen keskustelu, joka tapahtuu tutkijan aloitteesta ja jossa 

tutkija yrittää vuorovaikutuksessa saada selville häntä kiinnostavat asiat. Kysymykset 

ovat avoimia, ja haastateltava saa vastata omin sanoin. Teemahaastattelua kutsutaan 

myös puolistrukturoiduksi haastatteluksi, joka eroaa strukturoidusta tavasta 

haastatella. (Eskola  & Vastamäki 2010, 26-27.) Puolistrukturoidussa haastattelussa 

haastattelija haluaa saada mahdollisimman paljon yksityiskohtaista tietoa ilmiöstä 

(Albon & Mukherji 2011, 30). Haastattelija käyttää sekä kiinteitä että avoimia 

kysymyksiä (Albon & Mukherji 2011, 123). Käytin omassa tutkimuksessani 

teemahaastattelua (ks. liite 2). 

 

 

Lapsen haastatteleminen 

 

Valmistautuessaan haastattelemaan lapsia tutkijan täytyy tutustua lapsen 

kokemusmaailmaan ja kielelliseen ilmaisukykyyn. Miellyttävän ja luottamuksellisen 

tunnelman luominen on tärkeää. Lapsi saattaa olla yllättävän avoin, mutta myös 

hiljentyä spontaanisesti kesken haastattelun. Liiallinen vaikeiden kysymysten tulva 

voi ahdistaa lasta. Kysymysten eteneminen tulisikin tehdä lapsen ehdoilla. Eettiseltä 

kannalta on myös tärkeää pyytää suostumus haastatteluun myös lapselta eikä 

ainoastaan vanhemmilta. Osallistumisen tulisi olla hauskaa. (Aarros 2010, 172-177.) 

 

Lapsen haastattelu on äärimmäisen vaikeaa, ja vapaan ilmapiirin luominen ja 

vastaamaan rohkaiseminen on haasteellista. Lapsi voi ajatella, ”ettei osaa vastata 

oikein”, vaikka häntä on yritetty saada tietoiseksi siitä, ettei oikeaa tai väärää 

vastausta olekaan. On vain lapsen oma mielipide asiasta, se on se tärkein. 

 

6.4. Kohderyhmät 
 

Tutkimukseen osallistuvien määrä eli näytteen koko on tutkijan oman harkinnan 

varassa. Laadullisessa tutkimuksessa eivät tavoitteena ole yleistykset, vaan niissä 

pyritään kuvaamaan, ymmärtämään ja tulkitsemaan tiettyä toimintaa ja ilmiötä. Näin 

ollen laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että haastateltavat henkilöt tietävät 
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mahdollisimman paljon tutkittavasta asiasta ja heillä on siitä kokemusta. Voidaankin 

sanoa, että tutkittavien valinta ei saisi olla sattumanvaraista vaan harkittua. 

Tutkimuksen perusjoukko voi siis olla pieni tai suuri, mutta tiedonantajiksi valitaan 

vain ne, joilta oletetaan saatavan parhaiten tietoa tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 85-86.) 

 

Tutkimukseeni valitsin haastateltavia oppilaita neljästä eri kielikerhosta. Olen itse 

ollut kahden kielikerhon vetäjänä, ja kaksi muuta opettajaa on ohjannut muut kerhot. 

Kielikerhot ovat olleet joko täysin yhden kielen kerhoja tai sekoituksia monista 

kielistä. Valitsin vain yhden kielen kohteeksi (joko ranskan tai saksan kielen) riippuen 

siitä, missä kerhossa lapsi oli ollut. Kielikerhojen peruskoko vaihteli minimistä noin 

kahdeksan oppilasta, maksimiin noin 16 oppilasta. 

 

En voinut haastatella kaikkia kielikerhojen oppilaita, vaan valitsin jokaisesta 

muutaman oppilaan. Valinta perustui oppilaan halukkuuteen ja vanhempien lupaan. 

Yleisesti voisi luonnehtia, että melkein kaikki lapset halusivat tulla kuulluksi, mutta 

kaikilta en pyytänyt tai en saanut lupaa. Omista kerhoistani oli helpompi saada 

haastateltavia.  

 

Haastateltavista tyttöjä oli 12 ja poikia 3. En tutkimuksessani erotellut sukupuolta, 

enkä siis tutkinut erikseen tyttöjen ja poikien vastauksia, varsinkaan koska poikia oli 

kerhoissa vähän. En pitänyt sukupuolijakaumaa oleellisena tutkimuksessani. 

Haastatteluajankohta oli kielikerhojen lukuvuoden lopussa, jolloin kerhot olivat 

päättyneet ja haastateltavat olivat olleet aktiivisia jäseniä koko lukuvuoden. 

Haastattelut olivat anonyymejä (muutin myös haastatteluissa ilmenneet nimet) ja 

merkitsin haastateltavat numeroin H-1, H-2, H-3 jne. (ks. liite 2). Haastattelut kestivät 

noin 10 minuuttia lasta kohti.  

 

6.5. Aineistot ja niiden analyysi 
 

Laadullisessa tutkimuksessa perusanalyysimenetelmä on sisällönanalyysi. Sitä 

voidaan pitää metodina tai väljänä teoreettisena kehyksenä. Sisällönanalyysin 

ensimmäinen vaihe on aineiston läpikäynti, siitä on erotettava mielenkiintoinen 
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materiaali. Sen jälkeen aineisto litteroidaan ja viimeiseksi aineisto luokitellaan, 

teemoitellaan tai tyypitellään. Luokittelu on yksinkertaisin muoto ja tyypiltään 

kvantitatiivista analyysia. Tyypittelyssä aineisto ryhmitellään tietyiksi tyypeiksi. 

Teemoittelussa painotetaan sitä, mitä tietystä asiasta on sanottu. Aineisto pilkotaan ja 

ryhmitellään aihepiirien mukaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91-93.) Aineisto 

jäsennellään teemojen mukaisesti ja sitten pelkistetään. Aineistosta etsitään tekstien 

olennaiset asiat. Teemojen avulla pyritään löytämään tekstien merkitysten ydin. 

Tekstiä teemoittaessan tutkija lukee tekstin useaan kertaan ja yrittää löytää jopa rivien 

välistä sen keskeiset asiat. (Moilanen & Räihä 2001, 53.) Teemoittelu on 

teemahaastattelun yleisin ja myös helpoin aineiston sisällönanalyysimuoto. Aineiston 

voi järjestää litteroinnin jälkeen uudestaan teemoittain niin, että jokaisen teeman alla 

on haastateltavien vastaukset. (Eskola & Vastamäki 2010, 43.) 

 

Laadullisessa analyysissa käytetään usein termejä induktiivinen ja deduktiivinen 

analyysi. Tämä perustuu päättelyn logiikkaan, yksittäisestä yleiseen tai yleisestä 

yksittäiseen. Kolmas päättelyn logiikka on abduktiivinen päättely, jossa 

teorianmuodostus on mahdollista, kun havaintoihin liittyy jokin johtoajatus. 

 

Aineiston analyysi voi perustua aineistolähtöiseen tai teorialähtöiseen analyysiin. 

Aineistolähtöisessä analyysissä pyritään luomaan aineistosta teoreettinen 

kokonaisuus. Analysoitavat yksiköt valitaan tehtävän ja tutkimuksen tarkoituksen 

mukaisesti. Teorialähtöinen analyysi on perinteinen malli. Se tukeutuu tiettyyn 

teoriaan ja malliin. Tutkimuksessa kuvataan malli ja teoria ja sen mukaan valitaan 

tutkimuksessa kiinnostavat käsitteet. Päättelyn logiikka yhdistetään usein 

deduktiiviseen malliin. Tutkimuksen teoriaosuudessa on hahmoteltu tietyt kategoriat, 

joihin aineisto suhteutetaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95-98.) 

 

Tutkimuksessani aineiston analyysi perustuu teorialähtöiseen analyysiin. Olen 

kuvannut teoreettisessa osiossa tutkimusta kiinnostavat käsitteet. Olen kategorioinut 

käsitteet ja luokitellut ne teoreettisesti. Teoriaosuus jakautuu neljään pääosioon: 

kielellinen tietoisuus, kielikasvatus, leikki lapsen toimintana ja koulun kerhotoiminta. 

Aineiston teorialähtöinen analyysi perustuu näihin teoreettisiin pääosioihin. 
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Sisällönanalyysissa käytän teemoittelua. Olen yhdistänyt kiinnostavat aineiston 

yksiköt eri teemojen alle, jotka seuraavat teoreettista lähtökohtaa. Eri teemat 

kumpuavat teemahaastattelun mukaisessa järjestyksessä. Teemoja on yhteensä 

yksitoista: Äidinkieli – kielellinen tietoisuus, vieraat kielet – kielellisen kiinnostuksen 

herääminen, ranskan ja saksan kieli – tietoisuus vieraasta kielestä, leikki ja 

oppiminen, viriäminen ja motivaatio, kulttuuri ja kulttuurienvälinen oppiminen, 

kerhotoiminnan mielekkyys, kerhon toiminta – toiminnallisuus, yhteisöllisyys, 

yhteistyö ja kielivalinnat. 

 

7. Haastattelutulokset teemoittain 

7.1. Äidinkieli – kielellinen tietoisuus 

 

Suurin osa kielikerhon jäsenistä piti äidinkielestä. Kysymyksissä viitataan yleisesti 

äidinkieleen oppiaineena koulussa. Kuva kielestä, äidinkielestä, rakentuu pääosin 

koulun kontekstista. Äidinkieli kytkeytyy lapsen mielessä koulutunteihin, 

oppitunteihin ja oppikirjoihin (Dufva, Alanen & Aro 2003, 298). 

 

Vastauksista (ks. kuvio 3) ilmenee kiinnostus kieleen, omaan kieleen ja siitä 

pitämiseen oppiaineena. Kahdeksan oppilaan mielestä äidinkieli oli kivaa, yhden 

mielestä ei ollut. Kaksi oppilasta hieman miettien vastasi sen olevan joskus ihan 

kivaa. Äidinkieli ja vieraat kielet ovat sidoksissa toisiinsa, ja omasta äidinkielestä 

pitäminen oppiaineena luo hyvän pohjan vieraiden kielten opiskeluun. Kielikerhon 

oppilaat olivatkin yllättävän kiinnostuneita myös äidinkielestä, voitaneenkin olettaa 

kiinnostuksen vieraisiin kieliin nousevan myös oman äidinkielen pitämisestä. 
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  Onko äidinkieli kivaa?  

 
Kuvio 3. Suhtautuminen äidinkieleen oppiaineena. 

 

Lukemisesta (ks. kuvio 4) oppilaat pitivät, yhtä lukuun ottamatta, ja 

kirjoittamisestakin (ks. kuvio 5) suurin osa. Oppilaat olivat joko toisella tai 

kolmannella luokalla ja osasivat jo kummankin asian. Kielellinen tietoisuus omasta 

äidinkielestä oli jo hyvällä tasolla ja innostus kieleen hyvä, osa luki paljon kirjoja 

omalla ajallaan. Omaehtoinen kiinnostus äidinkieleen luo hyvän pohjan vieraiden 

kielten innostuksen viriämiseen. Lasten on ensin tiedostettava oma äidinkielensä ja 

ymmärrettävä sen eri puolet, ennen kuin hän kykenee ymmärtämään vieraita kieliä ja 

sitä, kuinka ne muodostuvat (Tornéus 1991, 9). 

 

  Tykkäätkö lukemisesta 

 
Kuvio 4. Suhtautuminen lukemiseen. 
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  Tykkäätkö kirjoittamisesta? 

 
Kuvio 5. Suhtautuminen kirjoittamiseen.   

 

Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen 

 

Vastauksista ilmenee, että varsin moni oppilaista muistaa oppineensa lukemaan ennen 

koulua, joko eskarissa, päiväkodissa tai vanhempien avustamana. Ennen koulua 

lukemaan oli oppinut kymmenen oppilasta. Heistä kaksi muisti sen tapahtuneen 

esikoulussa ja neljä päiväkodissa, vain yksi oppilas ei muistanut. Neljä oppilasta 

vastasi oppineensa lukemaan koulussa, ensimmäisellä luokalla. Kirjoittamaan 

oppimisessa kahdeksan osasi ennen koulun alkua kirjoittaa jotakin (kirjaimia, 

muutamia sanoja jne.). Heistä jopa kolme ajatteli oppineensa esikoulussa ja kaksi 

päiväkodissa. Koulussa oppi kirjoittamaan kaksi oppilasta. Kolme oppilasta vastasi, 

että ei muista. Kun kysyin osalta oppilaista, milloin tai minkä ikäisenä he olivat 

oppineet nämä taidot, vastausten ikähaarukka vaihteli 4-vuotiaasta 6-vuotiaaseen. 

 

Koska em. taitojen oppimisesta oli kulunut jo muutama vuosi, lasten oli hankalaa 

muistaa, milloin mitäkin oli tapahtunut. Heidän oli helppo muistaa ainoastaan, 

olivatko oppineet ennen koulua vai ensimmäisellä luokalla. Muuten oppilaat olivat 

hieman mietteliäitä vastauksensa suhteen. Voimme tulkita, että suurin osa oppilaista 

oppi nämä taidot ainakin jollakin tasolla ennen koulun alkua, päiväkodissa. Oppilaat 

eivät tietenkään osaa arvioida osaamisensa tasoa, todennäköisesti jo muutaman sanan 

lukemaan oppiminen ja kirjoittaminen oli heille se hetki, jolloin he kokivat 
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oppineensa nämä taidot. Toisaalta Tornéuksen (1991) mukaan kielellinen tietoisuus 

merkitsee juuri ulkopuolista asennetta kieleen, kieli on tarkastelun kohde. Siitä tulee 

objekti. Näin ollen voimme todeta, että oppilaat olivat jo tietoisia äidinkielensä eri 

puolista ja osasivat tarkastella sitä kohteena. 

 

Muutamasta vastauksesta ilmenee myös se, kuinka oppilas on oppinut lukemaan. He 

muistavat alun oppimisprosessin hyvin. Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen on 

kielellisen tietoisuuden yksi tavoite. Kun lukemisesta ja kirjoittamisesta sekä niiden 

oppimisesta ja osaamisesta on tietoinen, on myös kielellisen tietoisuuden ymmärrys 

alullaan. Ymmärretään, että kieli on sekä puhuttua että kirjoitettua. Kielen muoto ja 

merkitys erillisinä osioina ovat yksi kielellisen tietoisuuden lähtökohdista, kun 

viittaamme perinteiseen käsitykseen kielellisestä tietoisuudesta. Kuten Kohonen ja 

Eskelä-Haapanen (2006) toteavat, on kielellinen tietoisuus silta puheesta lukemiseen 

ja kirjoittamiseen. 

 

Lukemaan oppiminen 

H-2 Äiti opetti ja sit mä opin esikoulussa. 

H-6 Nymmä en ihan muista, siitä on niin pitkä aika 

H-15 Joo kyllä mä osasin ennen koulua 
H-14 Ööö no joitain sanoja esimerkiksi oman nimeni mä osasin eskarissa... nii 
eskarissa sillei opin. 
H-11 No varmaa joskus viis tai neljä vuotiaana. Mul oli semmonen kalenteri ja sit mä 

aina sanoin äitille et opeta mut lukemaan ja se sanoett opit koulussa, sit mä vaan 

aloin kattelee kirjaimii ja sit mä vaan jotenkin opin.. 

Kirjoittamaan oppiminen 

H-2 Kirjoittamaan mä opin kun mä olin lukenu vähän aikaa ja sit mä katoin niitä ja 

sit mä aina illalla luin ja äiti laitto lapun missä oli isot ja pikkukirjaimet ja sit mä 

opin lukeen 

H-11 No kyl mä jo eskarissa osasin kirjottaa mut sitte aina jossain mä kirjotin vaikka 

kerran ja sit tuli keran sana ja vaikka yhdyssanat meni aina että ne on erikseen että. 

H-15 öö.. Mä osasin kirjoittaa isoilla kirjaimilla, mutta sitten koulussa mä opin 

pienillä kirjaimilla ja kaunoa 
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7.2. Vieraat kielet - kielellisen kiinnostuksen herääminen 

 

Oppilaista kaikki pitivät vieraista kielistä jo ennen kerhon alkua. Suurin osa oli 

kuunnellut vieraita kieliä televisiosta tai kuunnellut musiikkia, he olivat myös kuulleet 

vanhempiensa puhuvan vieraita kieliä. Kiinnostus vieraisiin kieliin oli alkanut jo 

varhain, mistä voidaan päätellä, että kielten varhainen esittäminen ja tuominen 

kouluunkin olisi suotavaa. Kieliä voi kuunnella ja niillä voi leikkiä myös ennen 

virallista kielen opiskelua. Innostus kieliin näytti olevan kielikerhon jäsenillä herännyt 

jo varhain ja osittain siitäkin syystä he olivat hakeutuneet kielikerhoon. Kielikerho on 

loistava paikka herättää ja pitää lapsen innostusta yllä jo aikaisessa vaiheessa. 

 

Mielenkiintoista on myös huomata, että muutama lapsi mainitsi ruotsinkieliset 

ohjelmat. Vaikka haastattelin ranskan, saksan tai sekakielikerhon jäseniä, heille 

tulikin mieleen ruotsin kieli. Ruotsin kieli ja puhe sen tarpeellisuudesta on toki ollut 

julkisuudessa viime aikoina. Ja kuuluuhan ruotsin kieli Suomen kulttuuriin ja on osa 

sitä. Iso osa kerholaisista mainitsi myös englannin kielen, jota kuuleekin hyvin paljon 

eri medioissa, ja lapset luontaisesti kiinnostuvat kielestä median kautta. Kieli oli 

kiinnostava elementti, vaikka sitä ei ymmärtänytkään. 

 

 H-8 Joo vaikka mä en ymmärtäny 

H-9 Aina kun tv oli auki 

H-13  Mä katoin buuklubbenia ruotsiksi 

H-10 Kuuntelin musiikkii 
 

 

Myös vanhempien kielen käyttö koettiin ”opettavaisena” ja voidaankin sanoa, että 

kieliin kannustava ilmapiiri luodaan jo kotona ja vanhempien esimerkki on 

varteenotettava kannustin. Sukulaiset, ystävät ja ulkomaanmatkat olivat myös syynä 

vieraista kielistä kiinnostumiseen. 

 

H-11 No joo että kun mun äiti ja isä aina välillä tota englaintia  kuulin ja sitten vähän 

saksaa kun mun serkut on saksalaisii 
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H-11 No kyllä mää kuulin tota äidiltä ja isältä ja sitte tota mä aina välillä sitte et mitä 

te sanotte niin  ja joskus sitten kun en mä vielä kovin hyvin osanu englantia et 

noipuhuu varmaan jotain yllätyksistä. 

H-15 No  kyllä äiti ja isi joskus puhuu keskenään ja sit me joskus kuunneellaan niinku 

siinä lauletaan vierailla kielillä 

H-14 Joo, ku mä oon ollu tosi paljon tuolla Intiassa, niin kun on ollu yks ja kuus 

vuotta ja koulussa silloin opin enkkua. 

H-2 No kun mä olin menossa taksiin niin mä sanoin jotain että en mä muista mutta 
jotain mä sanoin 
 

 

Kyselin, muistiko lapsi jotain vieraista kielistä ennen kouluaikaa ja osasiko hän sanoa 

jotain muilla kielillä. Vastauksista ilmenee, että yhdeksän lasta muisti osanneensa 

sanoa englanniksi jotain, mutta ei kuitenkaan ihan muistanut mitä. Irrallisista 

tilanteista ja irrallisia sanontoja lapset muistivat myös. Omien kokemusten pohjalta 

myös kieli oli jäänyt mieleen. Omakohtaisuus ja omat kokemukset ovat yksi 

merkittävä tekijä innostumisen heräämisessä kieliä kohtaan. Kohonen (2006) 

kuvaileekin kielenoppimista kokonaisvaltaiseksi oppimiseksi, jossa oppiminen 

perustuu myös kokemuksellisuuteen ja elämyksellisyyteen ja on hyvin 

henkilökohtainen asia. Haastatteluista ilmeneekin, että kokemukset kielistä ovat hyvin 

henkilökohtaisia ja liittyvät omiin sosiaalisiin kokemuksiin. 

 

 

H-2 No mä osasin sanoa vaan  vähän englantia ja espanjaa 

NH-2 No kun mä olin menossa taksiin niin mä sanoin jotain että en mä muista mutta 

jotain mä sanoin 

H-6 Hm...no esimerkiks guten tag ja schuss ja sitten hi se on englantia kans.. öö... bye 

bye ja sitten ei tuu enää oikeen mieleen 

H-11 No kyl mä jotain kiitos ei kyllä ja 

 

 

 

Kielikerhon kielestä kysyin myös, osasiko lapsi jotain ennen kerhoa. Vastauksista 

kävi ilmi, etteivät lapset oikeastaan tienneet mitään ranskan kielestä ennen kerhoa. 



 

 47 

Yhdeksän lasta vastasi, ettei tiennyt mitään, ja ainoastaan muutama tiesi jotain etenkin 

ääntämisestä. Ranskan kielen ääntäminen erottuu muista kielistä ja oli siten jäänyt 

mieleen. Saksan kielestä lapset eivät osanneet mitään ennen kerhoa. 

 

 

H-2 No mää tiesin vaan että puhua on francais, kun se oli yhessä bratz ohjelmassa 

H-2 Siks ku siinä oli niitä ärrää 

H-8 Et siinä on semmonen vaikee R ja kummallinen kirjotus 

 

 

7.3 Leikki ja oppiminen kielikerhossa 
 

Lapset olivat mielestään oppineet paljon uutta kerhossa, etenkin sanoja ja fraaseja. 

Suurin osa oli oppimut sanomaan nimensä, osa muisti oppineensa numeroita, värejä, 

ei ja kyllä ja joitain sanoja. Oppilaat tulkitsevat osaamisensa juuri sen hetken 

muististaan. He todellakin muistavat osaavansa nämä asiat sillä kielellä. Toisaalta 

oletan heidän osaavan paljon enemmän, mutta haastattelutilanteessa he vastasivat niitä 

asioita, jotka olivat jääneet mieleen. Nämä asiat ovat yhteydessä siihen, mihin 

toimintaan opitut asiat liittyivät. Juuri leikeissä esille tulleet sanat ja fraasit olivat 

jääneet mieleen. Tutkivana opettajana tiesin, mihin toimintoihin nämä opitut asiat 

liittyivät, ja voin tulkita vastausten tulleen tiettyjen toimintojen seurauksena. 

 

Kielen kanssa leikkiminen tuottaa oppimista. Oppiminen on leikkien varjossa 

luonnollista eikä ”opiskeltua”. Toiminnalliset leikit ovat lapsista mukavia ja 

ilmeisesti niissä opitut sanat ja fraasit jäävätkin mieleen. Leikki onkin lapsen 

toimintaa ja se tulee ottaa huomioon kaikessa opetuksessa, niin formaalissa kuin non-

formaalissakin. Kielileikit ja kielellä leikkiminen on kielestä nauttimista, ja niissä 

kehittyvät lapsen kyky ajatella ja viestiä kielillä (Rooyackers 1995, 10-13). 

 

H-1 Numeroita ja sitten kaikkii sanoja. 

H-3 No esim se mikä sun nimesi on ja sit.... ei ja joo 

H-5 No vähän..hei ja minun nimeni on ja kaikkee 
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H-6 No esimerkiks chocolade eli suklaa, nymmä en enää muista ku ne schuss ja guten 

tag 

H-6 Mm Ja mulle on sanottu yks sana mut mä en muista sitä koskaan 

H-8 Numeroita ja kirjottaan 

H-9 No värejä ja... 

H-11 No niinku kaikkia sanoa ja kaikkea, no niinku sanoja 

H-13 No... ei ja yhdeksän 

H-13  Ja sitten... minun nimeni on ja mikä sinun nimesi on. 

 

7.4. Ranskan ja saksan kieli - tietoisuus vieraasta kielestä 

 

Lasten mielestä ranskan kieli on melko vaikeata, mutta kuitenkin kivaa ja hauskaa. 

Kieli tuntuu vaikealta, etenkin lausuminen ja sanat. Lapset ovat hyvinkin tietoisia 

siitä, mikä on helppoa ja mikä vaikeaa. Vaikka oppiminen on ollut kielellä leikkimistä, 

kieli itsessään koettiin silti vaikeaksi.  Saksan kieli tuntui myös vaikealta, mutta yksi 

oppilas huomasi ääntämisen olevan helppoa.  

 

H-1 ---. Ehkä jotkut sanat ovat vaikeita. kun niissä on semmosiä ääniä joita on vaikea 

sanoa. 

H-4 No ehkä ne vaikeet sanat 

H-8 No se R ja miten pitää kirjottaa 

H-11 No aluksi se sillai tuntu et tää on sairaan vaikeeta mutta ei se sitte loppujen 

lopuksi ollu vaikeeta 

H-2 No jotkut sanat on helppoja ja jotkut vaikeita 
 

 

H-4 No emmä tiedä. Se on kivaa ja sitä on kiva harrastaa 

H-5 No kun siinä oppii nopeesti... niinku sanoon sen 

H-6 No siellä on ihan kaikki kivaa. Mikään ei oo niinku tylsää eikä kivointa vaan 
kaikki on yhtä hauskaa 
H-13 Aika helppoo 
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Kielen ääntämisen vaikeus tai helppous tuo esille sen, miten lapsi on jo tietoinen 

kielen kahdesta puolesta. Kirjoittaminen ja puhuminen ovat kaksi eri asiaa. Sanan 

merkitys ja muoto ovat erilaisia. Lapset ovat tietoisia kielen erilaisuudesta ja ovat näin 

ollen kielellisen tietoisuuden käsitteen ymmärtämisen alkuvaiheessa. Mielestäni tämä 

on huomattava ilmiö lapsen kielen ymmärtämisestä. Vaikka kieltä ei ole vielä 

”opeteltu”, ymmärrys ja tietoisuus kielen moninaisuudesta ovat jo valmiina.  

 

Tietoisuus vieraasta kielestä luo siis myös tietoisuutta sen vaikeudesta. Kenties 

koulumaailmassa kielenoppiminen koetaan oppiaineeksi ja siten vaikeaksi. 

Kuitenkaan vaikeus ei syö motivaatiota. Kielenoppiminen on kivaa eikä sitä koeta 

taakaksi. Mielestäni se, että vaikeus ei lannista kielenoppijaa vaan pikimmiten 

kannustaa opiskelemaan, on myös tärkeä havainto. Aikuiset pelkäävät joskus liikaakin 

vieraiden kielten vaikeutta eivätkä ehkä uskalla heittäytyä siihen, kun taas lapset eivät 

niinkään pelkää vaan innostuvat lisää. Opettajien ei pidä painottaa mitenkään kielen 

vaikeutta ja sen oppimisen vaikeutta, vaan tukea motivaatiota ja kiinnostusta kieleen. 

 

7.5. Viriäminen ja motivaatio  

 

Kiinnostus kielikerhoon ja siihen osallistuminen on monelle hyvin henkilökohtainen 

asia. Osalla kerholaisista oli sukulaisia ja ystäviä Ranskassa ja Saksassa, ja he 

halusivat lähtökohtaisesti oppia kieltä voidakseen olla vuorovaikutuksessa muun 

kielisten ystävien kanssa. On tärkeää huomata, ettei aina englannilla pärjääkään. 

Oppilailla oli oma sisäinen motivaatio kielen oppimiseen (ks. luku 5.3). Oppilas on 

utelias ja kiinnostunut asioista oman itsensä vuoksi ja haluaa oppia vapaaehtoisesti 

(Byman 2002, 26-30). 

 

H-2 Siks ku me käydään kesäsin Sveitsissä ja meidän tutut puhuu siellä ranskaa 

H-3 No se ainakin että halusin Disney landiin, ku sielä puhutaan ranskaa 

H-4 No kun mä olin kiinnostunut saksasta ja kun mä kävin siellä niin mä sain 

kavereita. 

H-8 Koska mun sukulaiset on ranskan kielisii. Eikä ne osannu englantia 

 



 

 50 

Halu oppia kieliä on myös voimakas motivaatio. Lapset yksinkertaisesti halusivat 

oppia kieliä. Voidaan jopa puhua autonomisesta itseohjautuvasta halusta oppia (ks. 

luku 3.2). Se, miksi lapsi halusi oppia kieliä juuri kielikerhossa, on varmasti hankala 

kysymys lapselle. Lapsen tahto oppia on siis luontaista mielenkiintoa kieltä kohtaan. 

 

H-1 No kun mä kiinnostuin siitä enkä oikeen kiinnostunut saksasta. 

H-6 No mä halusin oppia saksaa 

H-13  Halusin oppia kieliä 

 

 

Yhteinen harrastus kavereiden kanssa on myös yksi kiinnostuksen ja kielikerhoon 

osallistumisen lähtökohta. Motivaatiota lisää omakohtainen ja sosiaalinen 

vuorovaikutus. Muiden kavereiden kanssa on mukava oppia ja silloin uskaltautuu 

ehkä helpommin mukaan kerhotoimintaan. Kaverit luovat turvallisuuden tunnetta ja 

sosiaalinen kanssakäyminen on tällöin mukavaa. Kielikerho antaa puitteet hyvälle 

yhteisöllisyyden tunteelle. 

 

H-5 No kun mun kaveri oli siellä ja oli ollu jo monta vuotta. ja sit mä kin alotin ja se 

kehu et siel on kaikkee kivaa ja opetetaan ja silleen ni mä tykkäsin 

H-9 Anna toi mun kaveri kerto mulle. 

H-14 No ku siellä oli paljo kavereita ja mä halusin oppia kieliä 

 

7.5. Kulttuurin ja kulttuurienvälinen oppiminen 

 

Oppilaat eivät tienneet juuri mitään itse maasta ennen kerhoa, osa ei edes kerhon 

jälkeen. Kuusi oppilasta ei tiennyt maasta mitään ennen kerhoa. Saksan kerhon 

oppilaat eivät tienneet Saksasta mitään ennen kerhoa ja ainoastaan yksi oppilas 

mainitsi tietävänsä joulupukin kerhon jälkeen. Ranskasta tiedettiin pääkaupunki ja 

Eiffel-torni ja maa miellettiin isoksi. Kerhon jälkeen oppilaiden mieleen oli jäänyt 

kieleen liittyviä asioita, korkeat rakennukset, patonki ja Pariisi. 

 

H-1 No tiesin että ne sanoo sen ärrän eri lailla 

H-3 No ainakin että sielä on se pääkaupunki Pariisi 
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H-4 No että siellä käy niinku kaks kertaa vähän niinku joulupukki 

H-7 On toka puhutuin kieli 

H-11 No ainakin sen että syödään patonkia ja vähän korkeita rakennuksia 

 

Oppilaat eivät ikänsäkään puolesta vielä tunne Eurooppaa ja muita maita kovin hyvin, 

joten kulttuurintuntemus jää melko heikoksi myös kerhon jälkeen. Kulttuurin ja 

kulttuurienvälinen oppiminen jää mielestäni hyvin heikoksi. Juhlimme kuitenkin 

kerhoissa erilaisia juhlapyhiä ja keskustelimme maiden eroavaisuuksista. Välitin 

tietoa oppilaille ja vertailin kulttuureita keskenään. Tämä informaatiopedagogiikkaan 

(ks. luku 3.4) liittyvä menetelmä ei ollut kovinkaan kantava. Todennäköisesti 

kohtaamisen pedagogiikka (ks. em. luku) olisi ollut antoisampi oppilaille. 

Tulevaisuudessa pyrin toteuttamaan erilaista pedagogiikka kulttuurienväliseen 

oppimiseen. Aidot vierailut ja kohtaamiset voisivat olla hyvinkin mielenkiintoisia, ja 

lapsille ne jäisivät varmasti mieleen. 

 

7.6. Kerhotoiminnan mielekkyys  

 

Vastaukset kysymykseen, mikä kerhossa oli ollut kivaa, vaihtelivat paljon. Oppilaat 

valitsivat kivoimmaksi jonkun toiminnan (pelaamisen, leikkimisen, askartelun ym.) 

tai itse kielen oppimisen, kaverit, opettajan tai juhlat. Vastauksista ilmenee se, mikä 

heille on jäänyt mieleen kivoimpana asiana. Kivoin asia on yksi tietty asia, ei niinkään 

kokonaisuus. Kerhon toiminnat ja oppiminen mielletään kivaksi. 

 

H-4 No seku mulla on siellä kavereita 

H-6 No kaikki se.. esimerkiks se saksan kerhon opettaja ja koko saksan kerho on ollu 

sillai kiva 

H-8 No ehkä kaikki tehtävät 

H-13 No... opetella kieliä 

H-9 Ne juhlat talvella 

H-14 No siellä oli kivaa ja sit se.. öö... no siellä oli kivaa 

 

Kerhossa ei ollut tylsää; kymmenen oppilasta vastasi, ettei mikään ollut tylsää. Pieniä 

viitteitä ilmeni jonkin tietyn kielen tylsyydestä tai siitä, ettei kerhossa oltu ulkona.  
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H-2 Koska me ei olla käyty ulkona 

H-10 No ku enkkua piti koko ajan vaik sitä osas. 

 

7.7. Kerhon toiminta - toiminnallisuus  

   
Oppilaat saivat valita papereille kirjoitetuista toiminnoista kolme mieleisintä 

paremmuusjärjestyksessä. Kaikista vastauksista useimmiten valitut toiminnat olivat 

leikit, musiikin kuuntelu ja askartelu. Näitä valittiin eniten järjestyksestä riippumatta. 
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Kuvio 6. Eri toiminnot oppilaiden mieluisuudessa. 

 

 

Ensimmäiseksi valittiin eniten toiminnat: askartelu, leikit ja musiikin kuuntelu. 

Kakkossijalle valittiin eniten toiminnat: leikit ja pelit. Kolmannelta sijalta löytyy 

myös pelit, musiikin kuuntelu ja sanojen opettelu/kirjoittaminen (ks. kuviot 7-9). 

 

Tuloksista ilmenee hyvin se, kuinka tietyt toiminnot ovat oppilaiden mieleen. 

Toiminnallisuus ja aktiivisuus ovat lasten mielestä tärkeitä ja kerhotoiminnassa 

kiinnostavimpia asioita. Opettajan ei pidä tai tarvitse kerhopedagogiikassa käyttää 

tyypillistä koulumaista pedagogiikkaa (ks. luku 5.2). Nonformaalin opetuksen 

lähtökohtana ovat vapaaehtoisuus ja luovuus, jolloin kerhon ohjaaja voi hyvin käyttää 
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ainoastaan leikkimielisiä toimintoja ja unohtaa koulumaisuuden ja jäykkyyden. Leikit 

ja askartelu ovat lapselle luontaista toimintaa ja omaehtoisessa toiminnassa heidän 

suosikkejaan.  

 

Lapset myös oppivat näiden toimintojen avulla, ehkäpä huomaamattaankin. 

Motivaatio ja innostus herättävät piilo-oppimisen. Eihän koulussa normaalisti opita 

leikkimällä, joten kerhotoiminnan vapaus antaa luovuutta sekä ohjaajalle että 

oppilaalle. Kerho on siis oiva paikka laittaa itsensä likoon ja tehdä kaikkea muuta 

kuin formaalissa koulussa. 
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Kuvio 7. Suosituin toiminto. 
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Kuvio 8. Toiseksi suosituin toiminto. 
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Kuvio 9. Kolmanneksi suosituin toiminto. 

 

7.8. Yhteisöllisyys  
 

Kaverit ovat hyvin tärkeitä kerhossa. Kaverit ovat yksi kerhoon ilmoittautumisen 

motivaattori ja myös kerhotoiminnan kannalta tärkeä motivaattori. Kavereiden kanssa 

mukavassa ilmapiirissä kerhossa myös viihdytään. Kerhoon tullaankin yleensä jonkun 

kaverin kanssa, jolloin se on helpompaa. 

 

Vastauksista ilmenee se, että melkein kaikilla oli kerhossa kavereita ja osa oli saanut 

uusiakin. Ainoastaan yksi vastasi, ettei hänellä ollut kaveria, mutta kivaa kuitenkin oli 

ollut. Kerhoryhmä muodostuukin aika tiiviiksi yhteisöksi, jossa ryhmän jäsenistä tulee 

tärkeitä. Kohosen (2003) mukaan ryhmällä on suuri rooli oppilaan kehityksessä ja 

yhteisöllisyys on yksi kielikasvatuksen olennainen piirre. Yhteisöllisyys on hyvän 

yhteistyön ja ilmapiirin tae. 

 

H-2 No  on mulla oon mä nähny mutten oo hirveesti tutustunu 

H-8 Ei mutta mä tykkään siellä 

H-4 Joo, kyllä mä oon kaikista mut yks on vähän ärsyttävä 
H-11 No ehkä meilkein kaikki on kun ne on meiän luokalta ja sitten jotkut oon nähny, 

meiän luokkalaiset pojat on niitten kaa ollu 

H-14 No kyllä mä taisin saada 
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H-15 Joo, meiän luokalta oli ainakin... 

H-6 Joo yks sellanen ykkösluokkalainen Matti 
H-6 Ei... tota...no yks Pekka, jos mä sen nimen muistan ... se on ihan kiva kaveri 

 

7.9. Yhteistyö  
 

Kerhossa tehdään paljon yhdessä, joten yhteistyö on hyvin tärkeää kerhon 

toiminnassa. Melkein kaikki pelit ja leikit ovat yhteisöllisiä toimintoja ja vaativat 

kaikkien ryhmän jäsenten osallistumisen. Lapset pelaavat ja leikkivät mielellään ja 

opettavat toisiaan pyytämättä. Lapsen luontainen halu auttaa on suuri voimavara 

opetuksessa.  

 

Lähes kaikkien lasten mielestä kerhossa voitiin tehdä asioita yhdessä. Vain yksi oli eri 

mieltä. Tämä puoltaa oppimisen kannalta toimivaa yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. Jos 

kerhossa ei voisi tehdä asioita yhdessä, olisiko kerhossa jäseniäkään? Ryhmään 

kuuluminen ja siellä toimiminen hyvässä hengessä luo turvallisen oppimisympäristön 

ja halun jatkaa kerhotoiminnassa. 

 

H-11 No joo, musta kaikki yhteistyö on kivointa kun että yksin tekis 

 

7.10. Kielivalinnat 

 

7.10.1. 2.-luokkalaiset 

 

Kerhotoiminnan tavoitteena on kielellinen herääminen ja etenkin innostuksen 

herääminen ja motivaatio valita vieraita kieliä koulussa. Kielikerho on oiva paikka 

tutustua eri kieliin ja tunnustella niitä. Kielikerhon jälkeen oppilailla oli mahdollisuus 

valita ensimmäiseksi kieleksi joko englanti, ranska tai saksa tai toiseksi kieleksi 

ranska, saksa tai espanja riippuen alakoulusta. 
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Oppilaat, jotka halusivat valita jonkun muun kielen kuin englannin, olivat 

motivoituneita niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Heillä oli ystäviä tai sukulaisia 

kyseisessä maassa. Vanhemmat osasivat kieltä ja vanhemmat halusivat myös lapsen 

valitsevan kielen. Vanhempien positiivinen käsitys kielestä on tärkeä 

valintatilanteessa. Sisäisestä motivaatiosta kielii todellinen halua oppia kieltä ja oma 

päätös. 

 

HH-2 No kun mä olin eskarissa ja äiti kerto et se oli asunu portugalissa ja sit se sano 

et mä olen myös ollu sveitsissä ja sit se sano et sveitsissä puhutaan ranskaa ja sit mä 

sanoin et mä haluun sit koulussa oppia puhumaan ranskaa 

H-2 Äiti oli sillai et hyvä ku meillä on siellä ranskassa niitä ystäviä 

H4.-Ykköskieleks me otettiin ainakin englanti ja sitte A2 kieleksi saksa kun meiän 

serkut on saksalaisii ja on kivaa puhuu niiden kanssa 

H-4 No kyllä se oli niidenkin mielestä tosi kiva et voi ottaa 
H-1 No että se on hyvä valinta koska mä käyn ranskan kerhossaki 
 
 
H-1 Päätin itte 
H-14 Mä otan varmaan ranskan tai espanjan 

H-15 Ranskaa tai saksaa 

H-15 Mut on niinku ilmotettu ranskaan mut sit mä saan vaihtaa saksaan jos haluun 

H-4 Mä oisin halunnu saksan A1 kielenä, mut alotan sen sit nelosella 

 

 

2.-luokkalaisista neljä halusi valita ensimmäiseksi kieleksi jonkun muun kuin 

englannin kielen. Suurin osa kuitenkin halusi valita englannin kielen, mutta mietti 

mahdollisen toisen kielen valintaa 4. luokalla. Valintatilanteessa vanhemmilla on 

suuri vastuu lapsen valinnasta, he joko hyväksyvät sen tai itse asiassa päättävät. Ne 

oppilaat, jotka valitsivat jonkun muun kielen kuin englannin ensimmäiseksi kieleksi, 

olivat itse päättäneet ja halunneet niin.  

 

H-5 Ne oli kans sitä mieltä että mä otan enkun 

H-6 En mä ihan usko kun englannista on niin paljon hyötyä 

H-9. Mä oon ajatellu ottaa enkun 

H-9 No en oo ku siihen on vielä aikaa 
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Kiinnostavaa on huomata se, että kaikki miettivät myös toista kielivaihtoehtoa. 

Vaikka he valitsevat ensin englannin kielen, he aikovat hyvin vahvasti valita toiseksi 

kieleksi jonkin muun vieraan kielen. Näin ollen voimme päätellä, että kielikerhon 

jäsenet ovat kaikki kiinnostuneita kielistä ja kerho on ollut loistava paikka tutustua 

vieraisiin kieliin. Vierauden pelko on kaikonnut ja lapset ovat hyvin vastaanottavaisia. 

Kerhoissa on onnistuttu herättämään lapsen kiinnostus kieliin. 

 

7.10.2. 3.-luokkalaiset 

3.-luokkalaisia oli haastateltavista neljä. Heistä yksi oli valinnut toisen vieraan kielen. 

Muilla valitsemattomuuden syinä olivat kielen vaikeus, kieliryhmän 

muodostumattomuus ja vaihtoehtoisesti yläkoulussa alkava B2-kieli. Kielikerhot 

olivat pääsääntöisesti kohdistettu 2.-luokkalaisille, jolloin valinnat olivat vielä edessä. 

3.-luokkalaiset olivat jo valinneet ensimmäisen vieraan kielensä. Voimme todeta, että 

kielikerho on 2.-luokkalaisille hedelmällisin tapa tukea kielivalintoja, mutta myös 

vaikuttaa niihin. He eivät ole vielä tehneet valintojaan ja ovat hyvin avoimia kaikille 

mahdollisuuksille. 

 
 

8. Tutkimuksen pohdinta ja johtopäätökset 
 

8.1. Tulosten pohdinta 
 

Kielikerho oli lasten mielestä mukava paikka oppia vieraita kieliä. Lasten 

omaehtoisuus ja nonformaali kerhopedagogiikka loivat oppimiselle hyvät puitteet ja 

ilmapiirin. Oppiminen oli hauskaa ja tapahtui lapsille ominaisin tavoin: leikkimällä.  

 

Kielikerhon oppilaat olivat kiinnostuneita äidinkielestä ja voimme olettaa, että 

kiinnostus vieraisiin kieliin nouseekin oman äidinkielen pitämisestä. Tietoisuus 

omasta äidinkielestä oli jo hyvällä tasolla ja omaehtoinen kiinnostus ja 

harrastuneisuus äidinkieleen loivat hyvän pohjan vieraiden kielten innostuksen 
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viriämiseen. Lapsen on ensin tultava tietoiseksi omasta äidinkielestään kyetäkseen 

ymmärtämään muita kieliä ja niiden muodostumista (Tornéus 1991, 9). Lukemisen ja 

kirjoittamisen taidot, jotka osa oppilaista osasi jo ja oli oppineet ne hyvin varhain, 

antavat ymmärtää, että oppilaiden kielellinen tietoisuus ja ymmärrys (perinteisen 

määrittelyn mukaan) oli jo vahva. Kielellinen tietoisuus on tie kieleen ja kielen 

perustaitojen hallinta väylä siihen. Kielellinen tietoisuus on silta puheesta lukemiseen 

ja kirjoittamiseen (Kohonen & Eskelä-Haapanen 2006, 17-20). Oppilaat osasivat 

tarkastella äidinkieltään kohteena ja ymmärsivät sen kaksi eri puolta. Kieli on 

tarkastelun kohde, objekti, jota voidaan tutkia (Tornéus 1991). 

 

Oppilaiden kiinnostus ja innostus vieraisiin kieliin oli alkanut jo varhain. Lapsilla 

onkin hallussan tietoa kielistä jo ennen kielten tuntien alkua (Aro 2006, 90). 

Todennäköisesti he olivatkin siitä syystä hakeutuneet kielikerhoon. Kielikerho on 

loistava paikka herättää ja ylläpitää lapsen innostusta jo aikaisessa vaiheessa. Kielten 

varhainen esittäminen ja tuominen kouluunkin olisi suotavaa. Kielikerho antaa tällä 

hetkellä puitteet opettaa kieliä aikaisemmin kuin perinteinen opetussuunnitelma 

edellyttää. Myös ymmärrys ja tietoisuus kielen moninaisuudesta olivat oppilailla jo 

valmiina. Kieli oli oppilaiden mielestä jo ennen kerhoa hyvin kiinnostava elementti, 

vaikka he eivät sitä ymmärtäneet tai osanneet. Uteliaisuus kieleen ja kielen 

merkityksen oivaltaminen ovat avaimia kielelliseen heräämiseen (Kohonon & Eskelä-

haapanen 2006, 15). Lapsi ymmärtää, että kieliä voi harrastaa ja että kielet ovat 

rikastuttava kokemus (Kohonen & Eskelä-Haapanen 2006, 11-12).  

 

Myös vanhempien vieraan kielen käyttö koettiin innostavaksi ja voidaankin sanoa, 

että kieliin kannustava ilmapiiri luodaan jo kotona. Omakohtaisuus ja omat 

kokemukset kielistä olivat tärkeitä kieliin innostumisen heräämisessä. Kokemukset 

kielistä olivat hyvin henkilökohtaisia ja liittyivät omiin sosiaalisiin 

vuorovaikutustilanteisiin. Kielenoppimisen tulisikin olla omakohtaista, elämyksellistä 

ja omaehtoista. Sen tulisi koskettaa oppilaan koko olemusta ja persoonaa. Tällöin 

voidaankin puhua kokonaisvaltaisesta kielenoppimisesta, joka onkin kielikasvatuksen 

päämääränä. (Kohonen 2003, 2006 ja 2009.) 

 

Kielten oppiminen oli suoranaisesti yhteydessä toimintaan. Kielen kanssa leikkiminen 

tuotti oppimista. Oppiminen on lapsille luontaista leikkien varjolla. Leikki onkin 
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oppimisen ideaalitilanne, lapsi on hyvin vastaanottavainen leikkiessään (Kärrby 1990, 

2-3). Mielenkiintoista oli huomata se, että vaikka kieli itsessään koettiin vaikeaksi, 

oppimiseen se ei kuitenkaan vaikuttanut. Kielenoppiminen oli kuitenkin kivaa. 

Mielestäni se, että vaikeus ei lannista kielenoppijaa vaan pikemminkin kannustaa 

opiskelemaan, on myös tärkeä havainto. Opettajien ei pidä painottaa mitenkään kielen 

vaikeutta ja sen oppimisen vaikeutta, vaan tukea motivaatiota ja kiinnostusta kieleen. 

Halu oppia kieliä oli myös voimakas motivaatio. Voidaan puhua itseohjautuvasta 

halusta oppia. Autonomisessa oppimisessa oppija ottaa vapaaehtoisesti vastuuta 

oppimisestaan ja siihen sisältyy oma asennoituminen oppimiseen, määrätietoisuus ja 

sosiaalinen vastuu itsestään ja muista (Kohonen 2009, 28). Kukaan ei pakottanut 

oppilaita kielikerhoon, vaan omaehtoinen osallistuminen ja halu oppia oli kaikkein 

tärkeintä. 

 

Kaverit olivat myös tärkeitä kielikerhossa; yhteinen harrastus kavereiden kanssa ja 

uusien kavereiden saaminen kerhossa oli tärkeää. Motivaatio kerhoon osallistumiseen 

tuli paljolti kavereiden kautta. Kavereiden kanssa mukavassa ilmapiirissä kerhossa 

viihdyttiin. Kerhoryhmä muodostui tiiviiksi yhteisöksi, jossa kaikista ryhmän 

jäsenistä tulee tärkeitä. Yhteisöllisyys onkin yksi hyvän ilmapiirin ja oppimisen tae. 

Oppilailla on sekä annettavaa, että saatavaa toisiltaan. Oppilaat ottavat vastuuta myös 

muista. (Kohonen 2009, 2003.) Hyvässä ryhmähengessä oppilaat uskaltavat olla omia 

itsejään ja tehdä aloitteita turvallisessa yhteisössä (Kohonen & Eskelä-Haapanen 

2006, 35). Lähes kaikkien oppilaiden mielestä kerhossa voitiin tehdä asioita yhdessä. 

Yhteistyön onnistuminen on oppimisen kannalta tärkeää ja yhteisöllisyys korostuu 

myös siinä. 

  

Yhtenä kielikasvatuksen tavoitteena on kulttuurin ja kultturinvälinen oppiminen. 

Kasvatus kohti monikulttuurisuutta ja suvaitsevaisuutta on tärkeää. (Kaikkonen 2005, 

245.) Kielikerhossa välitin tietoa kulttuurista ja vertailimme eri kulttuureja keskenään 

ja puhuimme maiden välisistä eroista. Lapsille ei kuitenkaan jäänyt mieleen 

kulttuuriin liittyviä asioita. Johtopäätöksenäni on, että kulttuuria ja kulttuurinvälistä 

opettamista tulisi tehdä kohtaamisen pedagogiikan kautta. Tuomalla kerhoon 

autenttisia kokemuksia ja kohtaamisia esim. vierailijoita antaisi varmasti lapsille uusia 

näkemyksiä kulttuurinväliseen oppimiseen. Kuten Kaikkonen (2005, 247-8) toteaakin 

on opettajalla koulussa tärkeä rooli kohtaamisien toteuttajana. 
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Kerhon toiminnat miellettiin mukaviksi. Toiminnallisuus ja aktiivisuus olivat lasten 

mielestä tärkeitä ja kerhotoiminnassa kiinnostavimpia asioita. Leikit ja askartelu ovat 

lapselle luontaista ja omaehtoisessa toiminnassa heidän suosikkejaan. Opettajan ei 

tarvitse käyttää kerhopedagogiikassa tyypillistä koulumaista pedagogiikkaa. 

Nonformaalin opetuksen lähtökohtana on vapaaehtoisuus ja luovuus, jolloin kerhon 

ohjaaja voi hyvin käyttää ainoastaan leikkimielisiä toimintoja ja unohtaa 

koulumaisuuden ja jäykkyyden.  Oppimistavoitteiden ja tulosten arvioinnin 

puuttuessa, niin opettaja kuin oppilaskin vapautuu kehittymään eri tavalla. 

Kerhotoiminnassa opettajan rooli muuttuu ohjaajaksi ja oppilailla on aktiivisempi 

rooli ryhmässä. (Järvinen 2009, 14 ja 73.) Kerho-ohjaajan innostuneisuus ja 

harrastuneisuus luovat ilmapiirin, jossa oppilaiden on hyvä olla (Kenttälä 2009, 100).  

 

Kielikerho on siis loistava paikka tutustua kieliin ja saada oppilaat innostumaan 

kielistä. Kiinnostavaa tutkimuksessa oli huomata se, että kaikki 2.-luokkalaiset 

miettivät eri kielivaihtoehtoja. Vaikka he valitsisivat ensin englannin kielen, he 

aikoivat hyvin vahvasti valita toiseksi kieleksi jonkin muun vieraan kielen. Näin ollen 

voimme päätellä, että kielikerhon jäsenet olivat kaikki kiinnostuneita kielistä. 

Vierauden pelko oli kaikonnut ja lapset olivat hyvin vastaanottavaisia. Kerhoissa oli 

onnistuttu herättämään lapsen kiinnostus kieliin. Voimme todeta, että kielikerho on 

2.-luokkalaisille hedelmällinen tapa vaikuttaa kielivalintoihin. He eivät vielä olleet 

tehneet valintojaan ja olivat hyvin avoimia kaikille mahdollisuuksille. Harrastavalla 

iltäpäivä eli HIP-toiminnalla on siis tärkeä osuus oppilaiden harrastuneisuudessa ja 

innostuksen heräämisessä ja kerhojen toiminnasta saatujen kannustavien tulosten 

myötä on tärkeää, että HIP-toiminta jatkuu. 

 

8.2. Johtopäätöksiä opetuksesta ja opiskelusta 
 

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että kerhotoiminta on hyvin tärkeää toimintaa 

oppilaiden kielellisen tietoisuuden kehittämisessä ja kielellisen heräämisen 

innoittamisessa. Kerhossa luodaan tavoitteita tulevaisuuden kielenoppijoille. 

Kielikerho motivoi oppijoita tiedostamaan omaa osaamistaan ja sytyttämään 

mielenkiinnon eri kieliä ja kulttuureita kohtaan. Toivoisin, että kerhotoiminta jatkuu 



 

 61 

aktiivisesti päättäjien siunauksella ja voimme tulevaisuudessakin tarjota monipuolisia 

kerhoja kaikille oppilaille. Kerhotoiminnasta ohjaaja voi ottaa oppia ja siirtää kerhon 

toimintamenetelmiä ja pedagogiikkaa myös tavalliseen kouluopetukseen. Itse olen 

opettajaroolissani käyttänyt hyväkseni kerhotoiminnan joitakin osa-alueita ja siirtänyt 

niitä etenkin ensimmäisen vuoden kielenopetukseen. Erilaiset leikit ja pelit, musiikin 

kuuntelu ym. kerhotoiminnat ovat mukavia lisiä kielen perusopetukseen. Kielenopetus 

perustuu jossakin määrin vapaaehtoisuuteen ja oppilaiden omaan innostukseen 

kielestä, näin varsinkin vapaaehtoisissa ja vapaavalintaisissa kielissä. Näin ollen 

kerhotoiminta luo innostusta ja vapaaehtoista valintaa muihin kieliin. Olen varma, että 

kielikerhotoiminta antaa hyviä tuloksia vapaaehtoisten kielten valintoihin. 

 

Tutkiva opettaja -käsite on myös erittäin tervetullut perusopetuksen kehittämiseen. 

Opettaja, joka tutkii ja reflektoi omaa työtään, kehittää sitä parempaan suuntaan ja 

myös uskaltaa käyttää erilaisia metodeja. Tutkiva opettaja on tulevaisuudessa tärkeä 

osa opetuksen tutkimista ja kehittämistä. 

 

Tutkimuksen tulosten valossa olisi perusteltua jatkaa tutkittavien oppilaiden 

seuraamista ja kehityksen kaarta kielenoppimisessa. Ne oppilaat, jotka ovat 

osallistuneet kielikerhotoimintaan ja valitsevat vapaaehtoisesti toisen kielen 

alakoulussa, olisivat mielenkiintoinen kohderyhmä. Minua kiinnostaisi seurata heidän 

kielellisen tietoisuuden ja innostuksen kehittymistään ja heidän kasvamistaan 

kokonaisvaltaisiksi kielenoppijoiksi. Onko kielikerhon aikaansaama kielellinen 

herääminen jatkuvaa vai taantuuko uteliaisuus kieleen iän myötä ja opetuksen myötä? 

 

8.3. Tutkimuksen luotettavuus 
 

Laadullisessa tutkimuksessa on syytä erottaa toisistaan luotettavuus ja 

puolueettomuus. Tutkimusmenetelmien luotettavuus perustuu validiteettiin (tutkitaan 

sitä, mitä on luvattu tutkittavan) ja reliabiliteettiin (tutkimustulokset ovat 

toistettavissa).  (Tuomi & Sarajärvi 2009, 134-149.) Tutkimuksen validiteetti 

tulkinnallisessa tutkimuksessa ja eritoten tässä tutkimuksessa perustuu teoriaan 

liittyvään ja metodiseen triangulaatioon. Tutkimuksessa on otettu huomioon 
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teoreettiset näkökulmat ensisijaisesti ja käytetty useita metodeja (haastattelu, 

havainnointi ja tutkivan opettajan reflektointi).   

 

Puolueettomuus ja objektiivisuus ovat tutkimuksen luonteen takia hankalammin 

määriteltävissä. Olen tutkijana pyrkinyt kuulemaan tutkittavia ja tulkitsemaan tuloksia 

mahdollisimman puolueettomasti. Tutkijana olen kuitenkin tutkimusasetelman luoja 

ja tulkitsija, ja näitä rooleja voi olla mahdotonta toteuttaa täysin puolueettomasti ja 

objektiivisesti. Puolueettomuus on kuitenkin yksi syy, minkä takia 

tutkimuskohderyhmä on valittu eri kerhoista eikä ainoastaan niistä, joissa olen itse 

ollut ohjaajana. Toisaalta tutkiva opettaja -roolissa olen päässyt kuulemaan oppilaita 

ilman ”vieraskoreutta” ja saanut oletettavasti aitoja vastauksia.  
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10. Liitteet 
 
Liite 1 
 
Haastattelupohja ja runko puolistrukturoidulle haastattelulle 
 
Haastateltava 
 
Sukupuoli________________________ 
Ikä______________________________ 
Luokka-aste_______________________ 
 
 
 Kielellinen tietoisuus 

Äidinkieli ja vieraat kielet 

Onko sinusta äidinkieli kivaa ? Tykkäätkö lukea ? Tykkäätkö kirjoittaa? 

Milloin opit lukemaan ja kirjoittamaan ? 

Oliko sinusta vieraat kielet kivoja (jo ennen kerhoa) ? 

Osaatko sanoa jotain muilla kielillä ? 

Kun olit ihan pieni, niin tykkäsitkö kuunnella muita kieliä ? 

 

Motivaatio 

Ranskan/ saksan kieli ja kerhon aloitus 

Mistä kuulit ranskan kerhosta ensimmäisenä? 

Miksi halusit tulla ranskan kerhoon ? 

Miksi et aloittanut saksan kerhossa? 

 

Vieraan kielen – herääminen ja tietoisuus 

Ranskan/saksan kieli ja kulttuuri 

Mitä tiesit ranskan kielestä ennen kerhoa ? 

Olitko kiinnostunut siitä ? Miksi? 

Mitä olet oppinut kerhossa ranskan kielestä? 

Mikä ranskan kielessä on hauskaa ja helppoa ? 

Mikä ranskan kielessä tuntuu vaikealta? 

Mitä tiesit Ranskasta (maa) ennen kerhoa? 

Mitä tiedät nyt Ranskasta (maa)? 

Kerhotoiminta-toiminnallisuus 

Kerhon mielekkyys 
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Mikä kerhossa on ollut kivointa ? 

Mikä kerhossa on ollut tylsintä ? 

Valitse kolme kivointa juttua ? Kerro kivoin ensin ? 

(laita paperit järjestykseen ja sano sitten ääneen, suluissa esimerkkejä) 

Pelit (muistipelit ym) 

Leikit, (Hatchi patci) 

Tehtävät (monisteet) 

Askartelu (kortit, kalenteri) 

Sanojen opettelu ja kirjoittaminen 

Musiikin kuuntelu 

Kerro vielä tarkemmin mikä jokaisessa valitsemassasi jutussa ollut kivaa ? 

Yhteisöllisyys/yhteistyö 

Kaverit / ryhmä 

Onko sinulla kavereita kerhossa ? 

Oletko saanut uusia kavereita? 

Oletko tykännyt kerhon muista oppilaista ? 

Onko kerhossa voitu tehdä yhdessä asioita ? Helposti? Vai onko ollut vaikeata? 

Kerhon vaikutus 

 Kielen opiskelu ja valinnat 

(Aloitatko ensi vuonna ranskan/saksan/englannina kielen opiskelun. Mikä on siis 

ensimmäinen vieras kielesi? 

Milloin päätit että haluat opiskella tätä kieltä koulussa vieraana kielenä ? 

Juttelitko siitä isäsi ja äitisi kanssa ? Mitä mieltä he olivat siitä ? 

Olitko aivan varma että haluat juuri tätä kieltä opiskella ?) 

 

Ensi vuonna, Minkä kielen olet valinnut? 

Entä kolmannella luokalla 
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Liite 2 

 

Litterointi 2008 

 

 

Haastattelu 1  26.3.2008 Ranskan kerhon oppilas. Tyttö 9 v, valinta 

A1 ranska 

N- Nina Pirttinokka eli haastattelija 

H- haastateltava 

 

N- Nyt aloitetaan haastattelu. Nyt on 26 päivä maaliskuuta ja mulla on haastateltava... 

Kukas sä oot? Sanoks sä sun nimen ja iän? 

H-1 Jenni, 9 vuotta. 

N-Milläs luokalla sä oot ? 

H-1 Kakkosella 

N-Kakkosella. nyt mä kyselen tämmöstä äidinkielestä. Onks susta äidinkieli kivaa ? 

H-1 On 

N-On. Tykkäätsä lukee? 

H-1 Joo 

N-Luetko sä paljon kirjoja? 

H-1 Joo 

N- Tykkäätsä kirjoittaa ? 

H-1 JOO 

N- Oikein kovasti. Mitäs sä kirjoittelet ? 

H-1 Hmm. Päiväkirjaa. 

N-Vau. sehän on kiva. Muistaksä milloin sä opit lukemaan ja kirjoittamaan ? 

H-1 Öö. Varmaan mä opin lukeen päiväkodissa. 

N- Päiväkodissa. Joo. Kuinka vanha sä olit ? 

H-1 Ö en mä muista. 

N- Missäs sä opit kirjoittaan sitten ? 

H-1 Varmaan ehkä vähän päiväkodissa jotain 

N- Joo. Tota ennekun sä alotiti ton ranskan kerhon, niin tykkäsiksä vieraista kielistä, 

muista kielisät kuin suomen kielestä ? 

H-1 Tykkäsin 
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N- Joo. Osaaksä sanoa jotain muulla kielellä ? 

H-1 Osaan. Hmm. Millä kielellä 

N- No vaikka englanniks? 

H-1 ööö. ÖÖ.  

N- Tai ruotsiksi. Tai ranskaks. 

H-1 Öö. No thank you. 

N- Hyvä. no niin. 

N- Silloin kun sä olit ihan pieni ennenkuin olit koulussa, niin kuuntelitsä tai katoiksä 

jotain muun kielisiä ohjelmia? 

H-1 Ruotsinkielisiä 

N-jaa. ruotsinkielisiä. Hyvä. Sitten mennään tähän ranskan kerhoon. Mistä sä kuulit 

tästä ranskankerhosta ihan ensimmäisen kerran. Muistatko vielä ? 

H-1 Varmaan jostain lapusta. 

N-Jostain lapusta. joo. Jonka ope anto? 

H-1 Joo 

N- No miks sä halusit tulla just ranskan kerhoon ? 

H-1 No kun mä kiinnostuin siitä enkä oikeen kiinnostunut saksasta. 

N- Okei. No seuraava kysymys on, mikset aloittanut saksan kerhossa ? 

H-1 No koska en ollut kiinnostunut siitä. 

N- Joo. No mitä sä tiesit ranskan kielestä ennenkuin sä aloitit? 

 

H-1 Öö en mitää. 

N- Et mitään. Mitä sä oot oppinut nyt ranskan kielestä tuolla kerhossa ? 

H-1 Numeroita ja sitten kaikkii sanoja. 

N- joo Hyvä. Mikäs ranskan kielessä on sun mielestä helppoa? Jos on jotain helppoa? 

H-1 En tiiä. 

N-No mikäs siinä ois vaikeeta? 

H-1 ---. Ehkä jotkut sanat on vaikeeta. kun niissä on semmosiä ääniä joita on vaikea 

sanoa. 

N- Okei. Eli se tuntuu vaikeelta. se puhuminen ois niinku hankalaa. Hyvin menee 

N- No sitten ranskan maa. Eli se maa siellä euroopassa  

H-1 nii.  

N- Mitäs sä tiesit ranskasta niinku ennen kerhoa? Tiesiksä missä se on ? 

H-1 Hmm. En 



 

 73 

N- Et. Hm. Tiesiksä esim millasii ne ihmiset vois olla ? 

H-1 No tiesin että ne sanoo sen ärrän eri lailla 

N- joo. Onki hyvä huomio. Ne sanoo sen sillai erilailla. No olitko sä nähnyt 

ranskalaista, televisiossa. 

H-1 En mä muista  

N- nii ootsä voinu nähä etkä tiedä. 

N- no mitäs sä oot nyt kerhossa oppinut ranskasta, niinku maasta? Ootko sä mitään 

tuleeko mieleen jotain?  

H-1 Ei tuu mieleen  

N- No nyt sä ainakin tiedät missä se on  

H-1 nih 

N- No sit tosta kerhosta. Mikäs sun mielestä on tossa kerhossa ollut kaikkein kivointa 

? 

H-1 Askartelu 

N- No mikäs on ollut kaikista tylsintä? 

H-1 Ei mikään—oo tylsää. 

N-Ei mikään. No Hyvä No nyt mulla on tässä tämmösiä tässä lukee 

pelit,musiikinkuuntelu,leikit mitäs tossa lukee  

H-1 sanojenopettelu, kirjoittaminen N- tuolla lukee askartelu ja tehtävät  

N- Nyt valitset noist kolme sellasta juttua mikä on kivointa mitä me on kerhossa 

tehty. Otat ne siitä pois. Joo eli nää on nyt ne kivoimmat.  

H-1 joo  

N- ja jos laitat ne nyt järjestykseen niin mikä niistä ois ykkösenä? sit kakkonen ja 

kolmonen. Lukisiksä ne sieltä nyt ääneen ? 

H-1 Askartelu, leikit, sanojen opettelu ja kirjoittaminen 

N- joo. osaisiksä sanoa mikä on ollut kivointa tossa askartelussa 

H-1 No se ranskan lippu  

N- nii se lippu sillon alussa. joo se tuli mieleen. 

N- No mitäs leikeistä ? Mitäs hatchi patchi oliks se kiva 

H-1joo 

N- no entäs sanojen opettelu ja kirjoittaminen mikäs siinä oli 

H-1 no ainakin ne numerot oli 

N- joo no muistaksä vielä miten ne meni 

H-1 Joo un, deux, trois-quatre cinq six—sept huit neuf dix. 
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N- tres bien. tosi hyvin. 

N- okei, sitten mä kyselen noista kavereista. onks sulla tuolla kerhossa kavereita ? 

H-1 On 

N- Joo ootko sä saanut uusia kavereita 

H-1  Joo 

N- Ootko sä tykännyt kaikista kerhon oppilaitsa? 

H-1 joo 

N- oot. ihan kiva 

 

H-1 paitsi en Villestä 

N- okei No hyvä kun sanoit 

N- Onks sun mielestä kerhossa voinut tehdä yhdessä kaikkee kivaa, et kaikki on ollut 

mukana. 

H-1 Joo 

N-on voitu. joo no sitten ens vuonna sä aloitat ranskan kielen opiskelun? 

H. mm 

N- se on sun ensimmäinen vieras kieli? 

H-1 Joo 

N- joo eli me puhutaan aikuiset puhuu A1 kielestä. No millon sä päätit että sä halusit 

opiskella ranskaa koulussa? Muistaksä? 

H-1 En muista 

N- oliko se ennen kerhoa vai joulun aikaan.. 

 H-1 se oli sillon kun me saatiin se lappu. 

N- se valinta lappu kotiin?  

H-1 nii tai ehkä vähän sitä ennen 

N- nii että sä päätit. vai päätit sä itte ja sitten sanoit sun äitille ja isälle että haluat 

opiskella ranskaa 

H-1 Päätin itte 

N-okei no sitten on että jutteliksä siitä sun äitin ja isän kanssa. 

H-1 joo 

N- ja mitäs mieltä he olivat siten? 

H-1 No että se on hyvä valinta koska mä käyn ranskan kerhossaki 

N- no hyvä ja sä olit sillon ihan var,ma että sä halusit opiskella ranskan kieltä 

H-1 joo 



 

 75 

N- hyvä. Kiitos haastattelusta ja onnea ranskan kielen opiskeluun. 

H-1kiitos 

 



 

 76 

Haastattelu 2.  2.4. 2008. Tyttö, 8v. Ranskan kerhon oppilas, Valinta A1 ranska 

 

 

N- Elikä tänään on 2 päivä huhtikuuta ja mulla on haastateltavana. Mikäs sun nimi on 

? 

H-2 Pia 

N- Kuinkas vanha sä oot ? 

H-2 kaheksan 

N- ja milläs luokalla sä oot 

H-2 kakkosella 

N-No niin ja sitten kysytään tämmösiä äidinkielestä. Onks susta äidinkieli kivaa 

H-2 Ei 

N- Tykkääksä lukea? 

H-2 Tykkään 

N- tykkäät. Tykkäätsä kirjoitta 

H-2 Tykkään 

N- Muistaksä milloin sä opit lukemaan? 

H-2 Kuusvuotiaana 

N- Kuusvuotiaana . Ennen koulua  

H-2 Joo 

N- Opiksää esikoulussa vai? 

H-2 Äiti opetti ja sit mä opin esikoulussa. 

N- Milloin sä opit kirjoittamaan 

H-2 Kirjoittamaan mä opin kun mä olin lukenu vähän aikaa ja sit mä katoin niitä ja sit 

mä aina illalla luin ja äiti laitto lapun missä oli isot ja pikkukirjaimet ja sit mä opin 

lukeen 

N- aa tosi hyvin.No mites sitten nää vieraat kielet eli kaikki muuta paitsi suomen kieli. 

Tykkäsitsä niistä ennen tätä kerhoa 

H-2 Tkkäsin mä tykkäsin tosi paljon ranskasta ja englannista 

N- okei. osasiksä sanoa jotain niillä muilla kielillä 

H-2 No mä osasin sanoa vaan ähän englantia ja espanjaa 

N- espanjaa. Mitä sä osasit sanoo espanjaks 

H-2 No kun mä olin menossa taksiin niin mä sanoin jotain että en mä muista mutta 

jotain mä sanoin 
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N- vua . No sillon kun sä olit ihan pieni, ennen koulua , niin tykkäsitkö sä kuunnella 

niitä vieraita kieliä vaikka televisiosta tai radiosta? Tai musiikkia 

H-2 En mää tykänny 

N- entä musiikista 

H-2 No musiikista mä tykkäsin 

N- no sitten puhutaan ranskan kielestä ja tästä kerhosta 

N- milloin sä kuulit ekan kerran tästä kerhosta? 

H-2 No varmaan silloin kun sanottiin että kakkosella tai kolmosella alkaa tuleen ääniä 

ja Jaana ilmoitti että tulee ranskan kerho ja sit mä sain kuulla 

N- okei. No miks sä halusit tulla ranskankerhoon 

H-2 Siks ku me käydään kesäsin Sveitsissä ja meidän tutut puhuu siellä ranskaa 

N- okei. no miks et sä halunnut saksan kerhoon? 

H-2 No koska mä en oo käyny saksassa enkä tunneketään saksalaista ihmistä. 

N- no sitten ranskan kieli. Mitä sä tiesit ranskan kielestä ennen ranskan kerhoa 

osasiksä jotain sanoja jo ? 

H-2 No mää tiesin vaan että puhua on francais, kun se oli yhessä bratz ohjelmassa 

N- okei hyvä. No oliksä kiinnostunut ranskan kielestä ? 

H-2 Olin 

N- joo ja minkä takia 

H-2 Siks ku siinä oli niitä ärrää 

N- okei no mitäs sä olet omasta mielestä oppinut täällä kerhossa? 

H-2 Enemmän kieliä 

N- No mikäs ranskan kielessä on sun mielestä hauskaa? 

H-2 Se koska oppii uusia sanoja 

N- onks se helppoo vai vaikeeta 

H-2 No jotkut sanat on helppoja ja jotkut vaikeita 

N- No mite sitten ranskasta maana, sä oot käyny Sveitsissä, ooks käyny ranskassa 

H-2 Oon ranskassa, saksassa, ja sveitsissä ja ruotsissa 

N- no mitäs sä tiesit ranskasta maana ennen kerhoa? 

H-2 Mä en tieny siitä mitään 

N- no mitä sä nyt tiedät 

H-2No nyt mä tiedän että--- ranska on kiva maa 

N- hyvä, sit kerhosta vielä mikä sun mielestä on kerhossa ollut kaikkein kivointa? 

H-2 No se kun me leikitään 
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N- No mikäs on tylsintä 

H-2 Koska me ei olla käyty ulkona 

N-Se onkin hyvä huomio. Nyt tässä on tämmösiä jutskia mitä me on tehty kerhossa eli 

täällä lukee että tehtäviä, askartelua leikkiä sanojen opettelua ja kirjoittamista, 

musiikinkuuntelua ja pelit.. Valitse noista sun mielestä kolme kivointa juttua mitä on 

tehty 

N- eli nämä. laitaksä vielä järjestykseen. Sanos mulle vielä et mikäs on ykkönen 

H-2 Ykkönen on sanojen opettelu ja kirjoittaminen 

n-entäs kakkonen 

H-2 Musiikinkuuntelu 

N ja kolmonen 

H-2 Tehtävät 

N- no miks sanojen opettelu on kivointa osaaksä selittää 

H-2 No kun oppii uusia sanoja 

N- no sitten onkos sulla kerhossa kavereita 

H-2 On 

N- uusia kavereita 

H-2 No  on mulla oon mä nähny mutten oo hirveesti tutustunu 

N- varmaan sit ku tuut tänne kouluun. Ootko sä tykääny muista oppilaista kerhossa 

H-2 joo 

N- onks susta ollu kiva tehdä kerhoryhmänä niit juttuja mitä on tehty 

H-2 on 

N. joo eli sä alotat ens vuonna ranskan kielen opinnot 

H-2 mm 

N- muistaksä millon sä itse päätit että sä haluut opiskella ranskaa koulussa? 

ei kerho vaan se että ens vuonna alkaa 

H-2 No kun mä olin eskarissa ja äiti kerto et se oli asunu portugalissa ja sit se sano et 

mä olen myös ollu sveitsissä ja sit se sano et sveitsissä puhutaan ranskaa ja sit mä 

sanoin et mä haluun sit koulussa oppia puhumaan ranskaa 

N- okei eli sä niin aikasin tiesit. Mitäs nyt ku oli se kielivalinta niin jutteliksä 

vanhempien kanssa et sä haluisit opiskella ranskaa. mitäs mieltä ne oli siitä? 

H-2 Äiti oli sillai et hyvä ku meillä on siellä ranskassa niitä ystäviä 

N- no kiva siinä oliki kaikki. Kiitos haastattelusta ja onnea ranskan kielen opiskeluun 

H-2 Kiitos 
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Litterointi 2011 

 

Haastattelu 3 

 

N- Tänään on 4.4 maanantai 2011. Mikäs sun nimi on ? 

H-11 Krista 

N- Kuinka vanha olet? 

H-11kaheksan vuotias 

N- Ja millä luokalla 

H-11 2 alla 

N- Puhutaas tota äidinkielestä ensin. Onko äidinkieli susta mukavaa? 

H-11 No joo, mutta välillä on ettei millään jaksais tehä sitä no kyl se on niinku kivaa 

N- Tykkäätsä lukee? 

H-11 Joo mä luen kotonaki kirjoja 

N- Okei. Millon sä opit lukee muistatko? 

H-11 No varmaa joskus viis tai neljä vuotiaana. Mul oli semmonen kalenteri ja sit mä 

aina sanoin äitille et opeta mut lukemaan ja se sanoett opit koulussa, sit mä vaan aloin 

kattelee kirjaimii ja sit mä vaan jotenkin opin. 

N- Okei. no mites kirjottaminen. Opiksä sä enki ite vai koulussa. 

H-11 No kyl mä jo eskarissa osasin kirjottaa mut sitte aina jossain mä kirjotin vaikka 

kerran ja sit tuli keran sana ja vaikka yhdyssanat meni aina että ne on erikseen että. 

N- joo no mites sitten vieraat kielet ennen kerhoa, niin tota tykkäsitsä vieraista 

kielistä? 

H-11 No joo että kun mun äiti ja isä aina välillä tota englaintia  kuulin ja sitten vähän 

saksaa kun mun serkut on saksalaisii 

N- No sitten seuraavaksi osasitsä muilla kielillä jotakin sanoo? 

H-11 No kyl mä jotain kiitos ei kyllä ja 

N- Mites ku sä olit ihan pieni ennen koulua tykkäsitsä kuunnella muita kieliä. 

H-11 No kyllä mää kuulin tota äidiltä ja isältä ja sitte tota mä aina välillä sitte et mitä 

te sanotte niin  ja joskus sitten kun en mä vielä kovin hyvin osanu englantia et 

noipuhuu varmaan jotain yllätyksistä. 

N- No mites kielikerho. Mistä sä kuulit tästä kerhosta? 
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H-11 No sillon ku meille on tulle semmonen lappu kotiin et mitä kerhoja on niin 

sitten äiti sano että haluuksä mennä siihen kerhoon jamä kysyin mikä kerho, no 

kileikerho, Niin joo tottakai kun mä oon aina halunnu oppia kieliä 

N- No okei sä vastasit jo et miks sä halusit tulla . No sitten ranskan kielestä sopiiko? 

H-11 Joo 

N-No ennen kerhoa tiesitsä jotain ranskan kielestä? 

H-11 No en mää oikeestaan  niinku tienny mitään 

N- Joo 

H-11 paisti ehkä sen bravo ja sitte niinku eiffel tornin 

N- joo no mitäs sä opit sitten ranskan kielestä? 

H-11 No niinku kaikkia sanoa ja kaikkea, no niinku sanoja 

N- Tota onko susta ranskan kieli helppoa vai vaikeeta? 

Vai siltä väliltä? 

H-11 No aluksi se sillai tuntu et tää on sairaan vaikeeta mutta ei se sitte loppujen 

lopuksi ollu vaikeeta 

N- No mites sitten ranskan maa, tiesit eiffel tornin entäs jotain muuta? 

H-11 No ainakin sen että syödään patonkia ja vähän korkeita rakennuksia. 

N- No mikäs kerhossa on ollu kivointa? Jos yhen jutun? 

H-11 No juhlat 

N- okei 

N Mikä ollu kaikista tylsää? 

H-11 Emmä tiiä ei täällä oo ollu mikään tylsää 

N-hei tässä mulla on tälläsii lappuja, valitse kolme näistä mikä ois kaikista kivointa? 

H-11no ainakin 

N-musiikin kuuntelu 

H-11 kaikki 

N- no valitse top kolme 

H-11 No sitten mä ehkä otan .. 

N Pelit ja leikit 

H-11no sitten kavereista onko sulla kavereita täällä kerhossa? 

H-11 No ehkä meilkein kaikki on kun ne on meiän luokalta ja sitten jotkut oon nähny, 

meiän luokkalaiset pojat on niitten kaa ollu 

N- No ootsä saanu uusia kavereita 

H –No en oikeestaan oo saanu 
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N- Onks ollu ihan kiva tehdä yhessä juttuja täällä kerhossa 

H-11 No joo, musta kaikki yhteistyö on kivointa kun että yksin tekis 

N- Okei no mites sitten sä olit kakkosella. no mites oot sitten ajatellu että valitsetko 

jonkun muun kielen? 

H.-Ykköskieleks me otettiin ainakin englanti ja sitte a2 kieleksi saksa kun meiän 

serkut on saksalaisii ja on kivaa puhuu niiden kanssa 

N sä oot nyt kakkosella 

H-11 Joo 

N- ni sitte ens vuonna voit valita saksan kielen 

H-11 Joo 

N Hyvä ei mulla muuta kiitos kovasti 

 

 

 

 

 

 


