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Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella kieliopin opetuksen kehittämistä alakoulussa etenkin
kielentämisen näkökulmasta. Tarkoituksena oli pohtia sitä, mitkä voisivat olla niitä keinoja, joiden
avulla kieliopin opetus voisi kehittyä nykyisestä, usein pinnalliseksi jäävästä muodostaan. Näinä
keinoina työssä tarkasteltiin kirjallista ja suullista kielentämistä, ongelmanratkaisutyyppistä
lähestymistapaa sekä keskustelevaa oppimistyyliä. Tutkimuksen pääpaino oli kuitenkin
kielentämisessä, jota aiemmin on tutkittu matematiikan opetuksessa, äidinkielen osalta sitä on
tutkittu verrattain vähän.

Peruslähtökohtana tutkimuksessa oli, että oman ongelmanratkaisuprosessin tuominen
näkyväksi auttaa käsitteiden kokonaisvaltaisessa hahmottamisessa. Tutkimuksessa nostetaan esille
kielentäminen yhtenä keinona tuoda ongelmanratkaisuprosessia näkyväksi.
Ongelmanratkaisuprosessi edellyttää metakognitiivisia taitoja, joten kyky suunnitella ja ohjata
omaa oppimistaan on yksi oleellinen asia ongelmanratkaisuprosessin onnistumisessa.
Metakognitiivisten taitojen kehittyessä oppilas oppii reflektoimaan omaa suoritustaan. Oppilas
oppii tiedostamaan ja tarkastelemaan omaa älyllistä toimintaansa ja ohjaamaan ajatteluaan.

Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen. Kielentämistä tarkasteltiin kahden aineiston
perusteella, jotka molemmat kerättiin Hämeenlinnan normaalikoulun eräiltä viidensiltä luokilta.
Suullisen kielentämisen aineisto kerättiin kandidaatin tutkielmaa varten syksyllä 2009 ja kirjallisen
kielentämisen aineisto keväällä 2011. Kirjallisen kielentämisen aineisto koostui
lauseenjäsennykseen liittyvistä tehtävistä.

Tutkimusaineistoja analysoitiin sekä sisällönanalyyttisin että keskustelunanalyyttisin
menetelmin. Analyysien perusteella näyttää siltä, että oppilaat käyttävät jonkin verran opittuja
strategioita ja käsitteitä sekä apukysymyksiä kielentäessään vastauksia. Kielentämään ohjaavat
tehtävät auttavat sekä oppilasta itseään että opettajaa näkemään oppilaan ajatusprosessia.
Analyysien perusteella voidaan myös todeta, että erilaiset tehtävätyypit ohjaavat oppilasta jossain
määrin erilaiseen kielentämiseen.

Keskeinen tulos tutkimuksessa oli, että erilaiset työskentelytavat ja tehtävätyypit vaikuttavat
siihen, kuinka oppilas kielentää vastauksiaan. Kielentämisen avulla oppilas mahdollisesti jäsentää
ajatteluaan paremmin. Tutkimuksessa tarkasteltiin erilaisten tehtävätyyppien vaikutusta oppilaan
ongelmanratkaisuprosessiin ja kielentämiseen. Tehtävätyyppi, joka ohjasi ”reitin” kertomiseen,
tuotti eniten kirjallista kielentämistä. Suullista kielentämistä lisäsivät myös keskusteleva
oppimistyyli ja parityöskentely.

Asiasanat: kielioppi, lauseenjäsennys, kielellinen ajattelu, kirjallinen kielentäminen, suullinen
kielentäminen, keskusteleva oppimistyyli, metakognitiiviset taidot, ongelmanratkaisu
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1 JOHDANTO

Kielioppi on säilyttänyt asemansa äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineessa, sillä kieliopin opiskelu

on keskeinen tekijä kielitietouden kehittymisessä. Parhaimmillaan kieliopin opiskelu ohjaa oman

äidinkielen ymmärtämiseen ja sitä kautta se tukee muun muassa tekstitaitojen kehittymistä.

Kieliopin opetus nykymuodossaan tarjoaa kuitenkin haasteita niin opettajalle kuin oppilaallekin. Jos

kieliopin opetus jää pinnalliselle tasolle, se voidaan kokea irralliseksi muusta opetuksesta,

esimerkiksi yhteyttä teksteihin ei välttämättä nähdä. Kieliopilla sinänsä ei ole lapsen maailmaan

kovinkaan suurta merkitystä, sillä kieltä pystyy käyttämään ilman tietoa kielen rakenteesta. Tämän

vuoksi kieliopin käsitteitä opetellaan usein ulkoa ja niiden syvempi merkitys jää ymmärtämättä.

Kieliopin opetus on haastavaa luokanopettajalle, sillä kieliopin opetukseen ei välttämättä tarjota

tarpeeksi monipuolisia välineitä. Oppikirjojen tehtävät eivät myöskään ohjaa vastausten

perusteluihin ja niiden ymmärtämiseen. Näin ollen kieliopillisten käsitteiden merkitykset saattavat

jäädä oppilaille pinnallisiksi. Koska opettaja ei saa opettajan oppaista tai oppikirjoista tukea

äidinkielen kieliopin kielentämisen ohjaamiseen, on paljolti opettajan omasta aktiivisuudesta kiinni,

kuinka hän ohjaa oppilaitaan kielentämiseen ja ylipäänsä kehittää mielekkäitä menetelmiä kieliopin

opettamiseen. Opettajankoulutus ei myöskään tarjoa kovin paljon eväitä kielentämisen

hyödyntämiseen äidinkielen osalta. Onkin syytä miettiä, jääkö kieliopin opetuksen kehitys

paikoilleen ja tyydytäänkö opetuksessa noudattamaan samoja vanhoja kaavoja. Opetusministeriö on

ehdottanut perinteisen kieliopin laajentamista pedagogiseksi kieliopiksi, jossa oleellista ei ole

määritellä kielen ilmiöitä tyhjentävästi (Opetusministeriö 1994, 136). Tätä aihetta käsittellään

tarkemmin tässä tutkimuksessa.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, millä keinoilla kieliopista saisi

merkityksellisempää. Tutkimuksessa tuodaan esille keinoja, joiden avulla kielioppia voisi kehittää

ulkoaopettelun tasolta ymmärtämisen tasolle. Näitä keinoja ovat suullinen ja kirjallinen

kielentäminen, ongelmanratkaisutyyppinen lähestymistapa sekä keskusteleva oppimistyyli.

Tutkimuksen pääpainona on kuitenkin kielentäminen ja tutkimuksessa pohditaankin sen merkitystä

äidinkielen kieliopin opiskelussa. Tutkimuksessa käsitellään myös sitä, mitä kielentäminen on

äidinkielen kieliopin opiskelussa käytännön tasolla. Keskeistä on tarkastella, miten oppilaat
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perustelevat kieliopin käsitteitä ja ylipäätään kielentävät vastauksiaan. Tarkoituksena on myös

selvittää erilaisten tehtävätyyppien vaikutusta kielentämiseen, minkä yhteydessä pohdimme sitä,

tulisiko äidinkielen kieliopin tehtävien olla ennemmin tuottamiseen kuin nimeämiseen ohjaavia.

Kielentämistä on tutkittu erityisesti matematiikan osalta. Kirjallinen kielentäminen

tutkimuksemme yhteydessä tarkoittaa oman ajatusprosessin tuomista näkyväksi tehtävän

ratkaisemisen yhteydessä. Joutsenlahden mukaan kielentäminen auttaa oppilasta jäsentämään

ajatteluaan ja tuomaan ajatteluaan näkyväksi muille (Joutsenlahti 2003, 188). Kielentämistä ei ole

tutkittu äidinkielen osalta samoissa määrin. Eri lähteet kuitenkin sivuavat kielentämistä kielen

oppimisessa muun muassa metalingvististen taitojen kehittymisen yhteydessä. Tässä tutkimuksessa

pyrimme tuomaan esille, mitä kielentäminen voisi olla äidinkielessä. Matematiikan osalta käsite on

selkeämpi ymmärtää, sillä kielentäminen on ongelmanratkaisun ja matemaattisen ajattelun esille

tuomista. Äidinkielessä tehtävät ovat erityyppisiä kuin matematiikassa, joten kielentäminen ei ole

niinkään ongelmanratkaisukeskeistä. Äidinkielessä ja matematiikassa on lähtökohdiltaan erilaiset

työstökohteet. Kielentämisen tehtävänä on tuoda oppilaan ajatteluprosessi esille ja voidaankin

pohtia, mikä on äidinkielessä kielentämisen kannalta keskeinen ajatteluprosessi.

Kielentämisen käsite on tullut tutuksi Hämeenlinnan luokanopettajankoulutuksen Sanan

lasku-projektin yhteydessä tehdyn kandidaatin tutkielman myötä, jossa tutkimme alustavasti

suullista kielentämistä äidinkielen kieliopin yhteydessä. Tämä pro gradu -tutkielmamme on myös

osa Sanan lasku -projektia. Projektin keskeisenä tavoitteena on selvittää, mitä annettavaa

matematiikan opetuksella olisi äidinkielen opetukseen ja päinvastoin. Tässä tutkimuksessa

perehdymme laajemmin kielentämiseen ja tuomme esille uusia näkökulmia muun muassa

lauseenjäsenten, erilaisten tehtävätyyppien sekä ongelmanratkaisun myötä. Tutkimuksessa

tarkastellaan sekä suullisen että kirjallisen kielentämisen aineistoja osana kieliopin oppimista.

Tämän tutkimuksen lähestymistapa on kvalitatiivinen ja tutkimusote fenomenologis-

hermeneuttinen. Tarkoituksena on ymmärtää ja tulkita merkityksiä, joita tulee esille kielentämiseen

liittyvissä tehtävissä. Aluksi esittelemme kielentämisen tutkimuksen taustaa ja kielioppia sekä

behavioristisen että konstruktivistisen oppimisteorian näkökulmasta. Konstruktivistisen

oppimisteorian pohjalta nousee esille erityisesti pedagoginen kielioppi ja sen merkitys äidinkielen

opiskelussa. Tutkimuksessa pohditaan myös metakognitiivisten tietojen ja taitojen, itsesäätelyn sekä

ongelmanratkaisuprosessin merkitystä oppimisessa. Tämän jälkeen tutkimus etenee tutkimuksen

kulusta aineiston analyysiin, joka on tehty sisällönanalyyttisin menetelmin. Luvussa 3 tuodaan esille

lapsen metakielelliseen kehitykseen liittyviä pääajatuksia muun muassa Vygotskylta, Piaget`lta sekä

Aeblilta. Tutkimuksessa tuodaan esille, mikä on keskustelevan oppimistyylin merkitys kielen

kehityksessä (ks. Dufva 2000 & Leiwo 1987). Samassa luvussa tarkastellaan lapsen metakielellisen
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tietoisuuden kehittymistä. Lopuksi tutkimuksessa analysoidaan aineistoa ja pohditaan saatuja

tuloksia teoriataustan pohjalta.
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTAA

Kieliopin asema äidinkielessä ja kirjallisuudessa ei ulotu ainoastaan uuteen aikaan, vaan sen juuret

ovat antiikin Kreikassa. Kieliopillisen ajattelun perustajana voidaan pitää Aristotelestä (384–322

eaa.), jonka ajatusten pohjalta on syntynyt idea sanojen luokittelusta substantiiveihin ja verbeihin.

Keskiajalla kieliopin asema oli puhetaidon perustana ja sitä ei pidetty erillisenä taitona.

Kansanopetukseen siirryttäessä kieliopista tuli itsenäinen aine ja siitä kehittyi muista kielitaidon

alueista irrallinen kielenkuvaus. Kieliopin tehtäväksi tuli siis oikeakielisyydestä huolehtiminen.

Leiwo (2003) toteaa, kuinka kieliopin opetuksen tila on edelleen samassa asemassa, vaikka on

yritetty kehittää erilaisia ratkaisuja tämän ratkaisemiseksi. Hänen mukaansa kieliopin tarkastelu

tulisi nostaa uudelle tasolle esimerkiksi kieliopin ja kielitiedon problematisoinnin ja soveltamisen

kautta. Kuitenkin käytännössä on edelleen jääty nimitysten ja sääntöjen mekaanisen opettamisen

tasolle. (Leiwo 2003, 9–11.)

Voidaan pohtia, mitä kielioppi on ja miksi sen asema äidinkielessä ja kirjallisuudessa on

kuitenkin vahvalla pohjalla.  Leiwo (2003) tuo esille, kuinka kielioppi on tietoa kielen rakenteesta

ja käytöstä. Hänen mukaansa sitä tarvitaan muun muassa kielenomaksumisen, äidinkielen

merkityksen ja kielenkäytön normien ymmärtämiseen sekä tekstien tuottamiseen. Leiwon mukaan

kieliopin opettamisen kognitiiviset tavoitteet ovat päättelytaitoja, joissa on oleellista merkitysten

vertailu ja pohdiskelu. Kieliopin osaaminen on siis kielellistä oivaltamista ja päättelyä sekä tiedon

soveltamista, ei sääntöjen ja luetteloiden ulkoaopettelua. (Leiwo 2003, 14.) Tämän tutkimuksen

pohja on juuri näissä Leiwon ajatuksissa siitä, mitä kielioppi oikeastaan on ja miksi sitä tarvitaan

kielitietouden kehittymisessä. On kuitenkin pohdittava sitä, miksi edelleen kieliopin opetus on

usein irrallista muusta oppimisesta. Yksi syy tälle voisi Leiwon mukaan olla se, että opettajien

koulutuksessa ei ole luotu edellytyksiä kielitiedon opetuksen kehittämiselle. Tämän vuoksi

opettajat saattavat kokea kieliopin hyödyttömäksi ja irralliseksi, jolloin se jää muun opettamisen

varjoon. (Leiwo 2003, 11.)

Kieliopin opiskelun kokeminen ulkoa opetteluna selittyy osin aiheen normatiivisuudesta.

Oppikirjoissakin kieliopin säännöt ilmaistaan usein luettelomaisina taulukoina. (Joutsenlahti &

Kulju 2009.) Kielitieto on oppikirjoissakin sidoksissa normatiivisuuteen. Kieliopin

säännönmukaisuutta ei esitellä ilmiönä, vaan normien perusteena. Kielen normit ovat ulkoa
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opeteltavia. Kieli on oppikirjoissa erilaisia luokitteluja, jotka saattavat tuntua mielivaltaisilta, sillä

luokitteluja ei perustella. (Savolainen 1998, 60, 178.) Vallitsevat oppimiskäsitykset,

opetussuunnitelmat ja oppikirjat ovat muuttuneet, mutta kielen rakenne ja sen käytön tarkastelu

ovat pysyneet muuttumattomina, vaikka muutosta on vaadittu jo kauan. Onko mahdollista opettaa

kielioppia ilman mielikuvaa ulkoa opeteltavista käsiteluetteloista? (Korhonen & Alho 2006, 71.)

Mikäli opettaja turvautuu liialti oppikirjoihin ja opettajanoppaisiin, hän saattaa ohjata oppilaita

sääntöjen ulkoa opetteluun. Tapa, jolla asioita esitellään oppikirjoissa, tuottaa tavan, jolla asioita

myös opetetaan (Savolainen 1998, 176). Tällöin kieliopin oppiminen jää hyvin pinnalliselle tasolle

ja kieliopillisten käsitteiden merkitykset jäävät oppimatta. Kieliopin opetus on muutoksen edessä,

mutta tällaisen muutoksen tekeminen ei ole aivan yksinkertaista.

 Alakouluun sijoittuu suurin osa oppilaalle annettavista äidinkielen tunneista, joten

luokanopettaja toimii olennaisella tavalla myös äidinkielen opettajana (Pynnönen 1998, 47;

Kosonen 2006, 12). Äidinkielen opetus koostuu eri osa-alueista, jotka eivät ole keskenään

kilpailevia, erillisiä osa-alueita. Parhaimmillaan ne täydentävät toisiaan ja rakentuvat toistensa

varaan. Opetuksen painopistettä voidaan vaihdella lapsen kielellisen kehityksen etenemisen

mukaan. (Orpana, Pynnönen & Koli 1992, 3.) Kielioppia käsitellään koulussa usein irrallisena

äidinkielen osa-alueena, jolla on yllään negatiivinen leima, ja kieliopin tarpeellisuutta on vaikea

perustella oppilaille. Orpanan ym. (1992) mukaan onnistuneen opetuksen lähtökohtana on

opettajan oma käsitys kielestä, mikä vaikuttaa kaikkeen toimintaan luokassa. Opetussuunnitelmat

ja oppikirjat säätelevät opetusta, mutta opettaja voi itse vaikuttaa siihen, kuinka oppimateriaalia

hyödyntää. (Orpana, Pynnönen & Koli 1992, 13.) Oppikirjat eivät saisi toimia opetuksen

etenemisen mallina, vaan opetuksen tukena.

Kielitieto ja kielentuntemus ovat kielen rakenteen ja kieliopillisten termien hallintaa, mutta

myös taitoa havaita kielen ilmiöitä ja niihin vaikuttavia tekijöitä (Pynnönen 1998, 49). Oppilas

oppii siis paljon käsitteitä, usein mekaanisesti, kun kieliopin opetuksessa tulisi ottaa huomioon

myös kielen eri ilmiöt. Voidaan pohtia, onko oppilaiden tarkoitus oppia luokittelemaan kieltä

aukottomasti vai onko tarkoituksenmukaisempaa oppia huomaamaan kielessä ja kieliopissa

vaikuttavia tekijöitä. Hans Aebli (1991, 118) korostaa metakielen hallintaa kielitiedon alueella.

Metakieli on se kieli, jolla puhutaan kielestä tarkoittaen kaikkia niitä käsitteitä, joita tarvitaan

kielen ilmiöiden ymmärtämiseen (Pynnönen 1998, 54). Jotta oppilaat voisivat tehdä kieleen

liittyviä havaintoja, täytyy heidän tietää kielestä jotakin. Havaintojen ymmärtämisen edellytyksenä

olevien käsitteiden hallinta auttaa huomaamaan, mihin oppilaan pitää huomio kiinnittää.

Metakielen hallinta on siis tärkeää havaintojen ymmärtämisen takia. (Aebli 1991, 118.)
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Tämä tutkimus keskittyy kieliopilliseen järjestelmään ja sen opettamisen keinoihin, ei

niinkään kielen tehtävään vuorovaikutuksen kannalta. Kieliopillisesta järjestelmästä koostuvat

kielen periaatteet, joiden mukaan äänteistä muodostetaan sanoja ja sanoista edelleen lauseita.

Kaikissa kielissä on tähän omat rajoituksensa. (Pynnönen 1998, 51–52.) Ei siis ole olemassa vain

yhtä tyhjentävää kielioppia. Tutkimuksen välineiksi on kehitetty tieteellisiä kielioppeja. Niitä on

monenlaisia, eikä niistä mikään sovellu koulukäyttöön sellaisenaan, sillä niiden tarkoitusta eivät

ohjaa pedagogiset lähtökohdat. Tällaisia kielioppeja ovat muun muassa deskriptiiviset eli

kuvailevat, normatiiviset sekä generatiiviset kieliopit. Pedagoginen kielioppi, jota käsittelemme

luvussa 2.3, mukailee tieteellisiä kielioppeja. (Pynnönen 1998, 53, 55.) Se sisältää pedagogisen

lähtökohdan kieliopin opettamiseen ja keskeistä on,, ettei kielen ilmiöitä ole tarkoitus pystyä

luokittelemaan täysin. Jotta luokanopettaja olisi hyvä äidinkielen opettaja, hänellä on oltava

jäsentynyt kuva kielestä, tietoa suomen kielen erityispiirteistä sekä käytännöllistä metakieltä

(Pynnönen 1998, 54).

Vygotskyn mukaan kielioppi on aine, joka ei ole lapselle kovinkaan tarpeellinen tai

hyödyllinen äidinkielen omaksumisen kannalta, sillä lapsi hallitsee äidinkielensä kieliopin

tiedostamattaan. Toisaalta on todettu, että kieliopilla on tärkeä merkitys lapsen ajattelun

kehityksessä. Lapsi osaa taivuttaa sanoja oikein lauseissa, mutta ei kuitenkaan kykene

taivuttamaan sanoja erikseen pyydettäessä lauseyhteydestä irrotettuna. Lapsi ei ehkä opi koulussa

uusia kieliopin muotoja, mutta hän oppii tiedostamaan taitonsa. Kielioppi antaa lapselle

mahdollisuuden nousta kielellisessä kehityksessään korkeammalle tasolle. (Vygotsky 1982, 180–

181.) Voidaan todeta, että ihminen hallitsee kieliopin käytännössä puheessa ja kirjoituksessa,

mutta tullessaan tietoiseksi kieliopin rakenteesta ja käsitteistä, kieliopista tulee ihmiselle ikään

kuin ulkopuolinen järjestelmä. Kauppinen (2006, 95) on kuitenkin tuonut esille, kuinka kielioppi ei

ole ihmisen toiminnan ulkopuolinen järjestelmä, vaan on jokaisessa ihmisessä itsessään.

Jotta kieliopin käsitteet saisivat syvemmän merkityksen, tulisi oppilaita ohjata

kielentämiseen, jolloin oppilas tuo omaa ajatteluprosessiaan esille joko kirjallisesti tai suullisesti.

Kuten Joutsenlahti ja Kulju (2009) toteavat, oppilaan kertoessaan toisille, miten hän ongelman

ratkaisee, oppii hän samalla itsekin. Ajatteluprosessin esille tuominen on tärkeää, jotta nähtäisiin,

kuinka oppilas todella ymmärtää opetettavan asian. Yksinkertaisimmillaan kielentämiseen voidaan

ohjata  esittämällä  oppilaalle  kysymys:  ”Miten  päädyit  tähän  ratkaisuun?”.  (Joutsenlahti  &  Kulju

2009.) Kielentämisen käsite on tutumpi matematiikan opettamisessa, sillä kielentämisen avulla

tuodaan oppilaan ongelmanratkaisuprosessia esille suullisesti tai kirjallisesti. Kielentäminen on

havaittu hyväksi oppimistavaksi matematiikan puolella, joten miksi sitä ei hyödynnettäisi myös

äidinkielen puolella. Ilmaisu on äidinkielessä ja kirjallisuudessa suuressa osassa, mutta kieliopin
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opiskelussa tehtävien ratkaisujen suullinen perustelu lienee vähäistä (Joutsenlahti & Kulju 2009).

Äidinkielen kieliopin opiskelussa on paljon aiheita, joissa tarvitaan ongelmanratkaisutaitoja. Kulju

ja Joutsenlahti tuovat esille artikkelissaan ongelmanratkaisulähtöisen kieliopin opetuksen ja

käyttävät esimerkkinä verbien aikamuotoja. He esittävät, että aikamuotojen opiskelussa voitaisiin

käyttää aitoja tekstejä, jotka ovat lähellä lapsen tai nuoren maailmaa. Lisäksi he tuovat esille sen,

että oppikirjoissa tehtävät ovat aikamuotojen tunnistamista ja taivuttamista. Tällaiset tehtävät eivät

ohjaa syvempään ymmärtämiseen aikamuotojen tehtävästä ja merkityksestä kielessä. (Kulju &

Joutsenlahti 2010, 166–168.)

Aebli (1991) tuo esille, kuinka sekä matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa että

kieliaineissa tutustutaan systemaattisesti käsitteisiin ja sovelletaan niitä. Äidinkielen kohdalla

kielioppi on erityisesti se alue, jossa harjoitetaan järjestelmällistä käsitteenmuodostusta. (Aebli

1991, 285.) Näin ollen voidaan todeta, että äidinkielessä ja matemaattisissa aineissa on paljonkin

yhteistä juuri käsitteenmuodostuksen alueella. Äidinkielen kielentämisen yhteydessä voidaan

pohtia, onko mahdollista, että kielentäminen jää ainoastaan nimeämisen ja kuvailun tasolle.

Äidinkielen kieliopissa on paljon sellaisia tehtävätyyppejä, jotka ohjaavat sanojen nimeämiseen ja

kuvailuun. Tehtävätyyppi ”perustele miksi” voi jo ohjata nimeämistä syvempään

oppimisprosessiin ja ilmiön kuvailuun, mutta on tarpeen pohtia, riittääkö tällainen tehtävätyyppi

kuitenkaan ohjaamaan kielentämiseen eli oman ajatteluprosessin esittämiseen. Tässä tutkimuksessa

käytettiin tehtäviä, joissa oppilaita pyydettiin ensiksikin perustelemaan vastauksiaan ja näin

tuomaan ajatteluprosessiaan esille. Toiseksi tutkimuksessa käytettiin tehtäviä, joissa oppilaan tuli

kertoa reitti sekä keinot, joita käyttäen hän pääsi lopputulokseen. Voidaankin pohtia, tulisiko

äidinkielen kieliopin tehtävien olla juuri enemmän tämän tyyppisiä kielen tuottamiseen ohjaavia,

jotta oppilas sisäistäisi paremmin kieliopin käsitteiden merkityksen.

Joutsenlahti (2009) on tuonut esille neljä matematiikan sanallisten tehtävien ratkaisumallia:

”standardi”-, ”kertomus”-, ”tiekartta”- ja ”päiväkirja”-malli (Joutsenlahti 2009, 78). Näistä

nostamme tarkastelun aiheeksi äidinkielen kieliopin opiskelun kannalta ”tiekartta”- ja ”päiväkirja”-

mallin. On otettava huomioon, että äidinkielessä ei ole samalla tavalla symbolikieltä kuin

matematiikassa, joten ratkaisumalleja tulee tarkastella äidinkielen kohdalla soveltavin osin. Tosin,

äidinkielen niin sanottuna symbolikielenä voitaisiin pitää kieliopin käsitteistöä, esimerkiksi juuri

lauseenjäseniä, mutta se ei ole suoraan verrattavissa matematiikan symbolikieleen. ”Tiekartta”-

mallin alkuvaiheessa ratkaisuprosessi kuvataan kokonaan sanoin ja mahdollisesti kuvioin. Näin

lukija saa käsityksen ratkaisun keskeisestä ajatuksesta. Tässä vaiheessa ratkaisumallia

matematiikassa tulee mukaan symbolikieli. (Joutsenlahti 2009, 80.) Äidinkielen osalta voitaisiin

pohtia sitä, voisiko ”tiekartta”-mallia soveltaa alkuosasta siten, että esimerkiksi
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lauseenjäsentämistehtävässä lähdettäisiin ensin kertomaan sanallisesti auki koko ratkaisua (mistä

lähtee liikkeelle, mitä mahdollisesti muita käsitteitä käyttää apunaan ratkaisuvaiheessa, miten

pääsee lopulliseen ratkaisuun, jne.) ja piirrettäisiin erilaisia kuvioita esimerkiksi käsitteiden

välisistä suhteista käsitekartoin ja nuolin. Näin oppilas hahmottaisi lauseenjäsentämisen

kokonaisuuden irrallisten käsitteiden nimeämisten sijaan. ”Päiväkirja”-mallissa lähestytään

tehtävää samalla idealla, käyttäen sanallista esitystä tai kuvioita ratkaisun apuna, mutta ainoastaan

ratkaisuprosessin ongelmatilanteissa. Tämän ratkaisumallin tarkoituksena on lähinnä se, että

ratkaisija jäsentää omia ajatuksiaan, jolloin ratkaisu jää ainoastaan hänelle itselleen. (Joutsenlahti

2009, 80–81.) Myös ”päiväkirja”-mallia voitaisiin soveltaa lauseenjäsentämisessä, mutta

kokonaisuuden hahmottamisen kannalta ”tiekartta”-malli on parempi vaihtoehto, sillä ”päiväkirja”-

mallia ratkaisija käyttää vasta sitten, kun itse kokee tarvitsevansa apua. Lapset eivät välttämättä

itse vielä ymmärrä sitä, missä vaiheessa oma ajatteluprosessi menee ”pieleen”.

2.1 Kielioppi ja kielentäminen opetussuunnitelmassa

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmassa 3.–5. luokille äidinkielen perustehtäväksi

osoitetaan oppilaan kiinnostuttaminen kielestä, kirjallisuudesta ja vuorovaikutuksesta.

(Opetushallitus 2004, 46.) Kielellisen tietoisuuden herättäminen ja sen kehittäminen ovat yksi

äidinkielen opetuksen tärkeimmistä tavoitteista. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa

äidinkielen ja kirjallisuuden tavoitteet on jaoteltu osa-alueittain. Kielioppiin viittaavat tavoitteet

löytyvät otsikon Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee alta. Yhtenä

tavoitteena on, että oppilas kasvattaa kiinnostustaan kielen toimintaa kohtaan sekä oppii

ymmärtämään kieliopillisen kuvauksen perusasioita. Keskeiset sisällöt kielen tehtävistä ja

rakenteista koostuvat sanojen merkitysten tarkastelusta tekstiyhteydessä, sanojen ryhmittelystä

merkityksen ja taivutuksen perusteella, taivutuksen tehtävästä tekstilauseissa, lauseista

rakenteellisina ja toisiinsa liittyvinä yksikköinä sekä puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien vertailusta.

(Opetushallitus 2004, 50–51). Opetussuunnitelmassa toistuu useasti sana merkitys. On tärkeää, että

oppilaat ymmärtävät eri kieliopillisten ilmiöiden merkitykset. Oleellista ei siis ole, että oppilaat

oppivat luokittelemaan kieltä täysin aukottomasti.

Hyvän osaamisen kuvauksessa 5. luokan päättyessä kieliopin osalta mainitaan seuraavia

asioita. Oppilas on tottunut tarkastelemaan tekstiä kokonaisuutena, osaa erottaa sen osia ja osaa

etsiä ja luokitella tekstien sanoja eri perustein. Oppilas osaa myös ryhmitellä sanoja merkityksen ja

taivutuksen perusteella sanaluokkiin. Näiden lisäksi oppilaan tulee tietää, että verbeillä voidaan

ilmaista aikaa ja persoonaa. Oppilas osaa hahmottaa yksinkertaisen tekstin lauseista predikaatin ja
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subjektin sekä ymmärtää, että lause on tekstin osa. (Opetushallitus 2004, 52.) Hyvän osaamisen

kuvauksessa korostuu siis kokonaisuuksien ja niiden eri osien hahmottaminen. Oppilas ymmärtää,

että sanoja voidaan luokitella ja ryhmitellä eri perustein, mutta hänen ei tarvitse osata esimerkiksi

jokaista konjunktiota ulkoa. Onkin hyvä kysyä, miksi alakoulun kieliopin opetus näyttää

pohjautuvan paljolti nimeämisiin ja luokitteluihin. Kieliopillisista käsitteistäkin

opetussuunnitelmassa mainitaan ainoastaan verbi, predikaatti ja subjekti. Opetussuunnitelman

mukaan siis riittää, että on tietoinen kielen rakenteessa olevista ilmiöistä ja ymmärtää niiden

merkityksiä.

Seuraavaksi tarkastelemme kielentämisen ilmenemistä opetussuunnitelmassa.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) äidinkielen ja kirjallisuuden keskeisinä

tavoitteina 3.–5. luokilla on, että oppilas oppii aktiivisen viestijän taitoja. Hän osallistuu

keskusteluihin ja kehittää omaa kerrontaansa. Kielentuntemukseen liittyvä tavoite on, että oppilas

oppii ymmärtämään kieliopillisen kuvauksen perusteita. Keskustelevaan oppimistyyliin viitataan

keskeisissä sisällöissä ja hyvän osaamisen kuvauksessa 5. luokan päättyessä, joissa korostetaan

selostamista ja kertomista sekä oman mielipiteen esittämistä. Hyvää osaamista kuvaa myös se,

kuinka oppilas kertoo ja kuvailee omia havaintojaan ja ajatuksiaan sekä vertailee niitä toisten

havaintoihin. Kielen tehtävissä ja rakenteissa korostetaan sanojen merkitysten tarkastelua

tekstiyhteydessä, sanojen ryhmittelyä merkityksen ja taivutuksen perusteella sekä taivutuksen

tehtävää tekstilauseissa. (Opetushallitus 2004, 49–51.) Hämeenlinnan normaalikoulun äidinkielen

ja kirjallisuuden opetussuunnitelmassa todetaan, että äidinkielen eri osa-alueiden, kuten

kuuntelemisen, puhumisen, kielitiedon, lukemisen, kirjallisuuden ja kirjoittamisen, tulisi rakentua

toistensa varaan ja täydentää toisiaan (Hyperops 2004).

Opetussuunnitelman perusteissa näkyy, että äidinkielessä ja kirjallisuudessa tulisi ohjata

oppilaita keskustelevaan oppimiseen ja omien ajatusten rohkeaan esille tuomiseen. Kieliopin

kohdalla mainitaan merkitysten pohtimisen tärkeys erityisesti tekstien tarkastelun yhteydessä.

Opetussuunnitelmassa mainitaan myös, kuinka oppiaineen yksi perustavoitteista on oppia

käsitteitä, joilla kielennetään maailmaa ja omaa ajattelua (Opetushallitus 2004, 46):

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa opitaan käsitteitä, joilla kielentää

maailmaa ja omaa ajattelua: oppilas saa keinoja todellisuuden jäsentämiseen mutta

myös mahdollisuuksia irrota siitä, rakentaa uusia maailmoja ja kytkeä asioita uusiin

yhteyksiin.
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Opetussuunnitelman perusteiden pohjalta voidaan pohtia, tulisiko äidinkielen

opetussuunnitelmassa kielentämisen osalta korostaa matematiikan tavoin ongelmanratkaisua.

Matematiikan osalta opetussuunnitelmassa on tavoitteena, että oppilas oppii perustelemaan

toimintaansa ja päätelmiään ja esittää ratkaisujaan muille (Opetushallitus 2004, 161).

Matematiikan opetussuunnitelmassa ohjataan äidinkielen opetussuunnitelmaa johdonmukaisemmin

ongelmanratkaisuun, ratkaisujen perusteluun sekä matemaattisen ajattelun kehittämiseen.

Äidinkielen opetussuunnitelmassa tavoitteena on kehittää ilmaisua ja omien mielipiteiden esiin

tuomista ja perustelua, mutta niitä ei yhdistetä suoranaisesti kieliopin oppimiseen. Kieliopillisten

käsitteiden perusteluun ja ymmärtämiseen on ainekset opetussuunnitelmassa, mutta niitä ei tuoda

kovinkaan selkeästi esille. Näin ollen opettajalle saattaa olla vaikeaa huomata kielentämiseen

ohjauksen tärkeyttä äidinkielen kieliopin opetuksessa, varsinkin jos opettajan vallitseva tapa

opettaa kielioppia keskittyy pelkästään käsitteiden nimeämiseen.

2.2 Behavioristinen ja konstruktivistinen oppimisteoria kieliopin
näkökulmasta

Kielioppia on syytä tarkastella behavioristisen ja konstruktivistisen oppimisteorian näkökulmasta.

Kieliopin opetus on aihe, jota opettajat joutuvat pohtimaan työssään erityisesti. Nykyisin vallalla

oleva konstruktivistinen oppimisteoria korostaa oppilaan omaa aktiivista roolia tiedon

konstruoijana. Konstruktivismi korostaa tiedon kulttuurista ja sosiaalista alkuperää. Yksilö

muodostaa itse omat tietorakenteensa. Tietoa ei voida sellaisenaan välittää oppijalle, vaan tämän

on itse muokattava ne omiin tietorakenteisiinsa sopiviksi. (Rinne, Kivirauma & Lehtinen 2004,

177–178.) Opettajan tehtävä on lähinnä vain ohjata oppimista. Kieliopin opetuksessa kuitenkin

tyydytään usein siirtämään tietoa oppilaalle behavioristisin keinoin. Behavioristisen oppimisteorian

mukaan opettaja toimii tiedon siirtäjänä. Oppiminen tapahtuu ärsykkeen ja reaktion kautta.

Tärkeää on antaa oppilaille välitöntä palautetta. (Lehtinen & Kuusinen 2001, 70–71.) Ongelmana

behavioristiseen oppimisteoriaan perustuvassa kouluopetuksessa on, että se keskittyy ulkoisesti

havaittavaan käyttäytymiseen sekä yksittäisiin suorituksiin eikä niinkään tehtävien syvempään

ymmärtämiseen. Behavioristiset teoriat perustuvat hyvin pitkälti välittömään palkitsemiseen sekä

rangaistuksiin, mutta kun oppilaan motivaatiota pidetään yllä jatkuvasti palkkioiden avulla, se

saattaa häiritä oppilaan sisäistä motivaatiota. (Lehtinen, Kuusinen & Vauras 2007, 68–70.)

Äidinkielen kieliopin opetus näyttäytyy behavioristisena etenkin tehtävätyyppien kannalta.

Työkirjatehtäviin haetaan vastaukset oppikirjan tekstistä ja niiden tehtävänä on kontrolloida eri

osatavoitteiden hallintaa (Lehtinen & Kuusinen 2001, 71). Tehtävät tehdään usein mekaanisesti
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ilman syvempää ymmärrystä. Kieliopin opiskelusta voikin siis helposti tulla mekaanista tehtävien

tekoa, jolloin oppilaat hallitsevat kerrallaan vain yhden osa-alueen. Onkin tarpeellista pohtia,

jäävätkö asioiden väliset laajemmat kokonaisuudet täysin hahmottamatta. Opettajan oma näkemys

kielestä ja hyvä aineenhallinta korostuvat tässäkin. Opettaja, jonka näkemys kielestä on

jäsentymätön ja jonka aineenhallinta on heikkoa, toimii todennäköisemmin luokassa vain tiedon

siirtäjänä ja faktojen jakajana. (Kosonen 2006, 24.)

Konstruktivistisen näkemyksen mukaan opitut asiat eivät ole toisistaan irrallisia

kokonaisuuksia, vaan uutta tietoa opitaan liittämällä sitä osaksi aiemmin opittua. Oppilas siis

rakentaa opittujen asioiden välille yhteyksiä ja laajempia kokonaisuuksia. (Rinne, Kivirauma &

Lehtinen 2004, 177.) Tällaiseen oppimiseen tulisi kieliopin opetuksessa pyrkiä. Kielioppi

kuitenkin usein erotetaan äidinkielen opetuksen osa-alueista omaksi alueekseen. Rauste-von

Wright on koonnut konstruktivistisen oppimisteorian viisi pääkohtaa. Kuten tutkimuksessa on jo

aiemmin mainittu, oppiminen on aktiivista tiedon konstruoimista. Oppilas ei siis vain opettele

ulkoa opittavaa asiaa, vaan käsittelee sitä eri tavoin ja yhdistelee tietoa aikaisemmin opittuun.

Toiseksi, oppiminen liittyy johonkin toimintaan ja myös palvelee toimintaa. Aktiivisesti

toimimalla oppilas mahdollisesti käsittelee opittua asiaa paremmin kuin vain ulkoaohjatusti

opettajan johdolla opiskeltaessa. Oppilas on myös mahdollisesti motivoituneempi, kun hän saa itse

osallistua toiminnan kulkuun. Kolmanneksi, oppiminen on aina tilannesidonnaista

vuorovaikutuksen tulosta. Oppimistilanne sekä vuorovaikutus muiden oppilaiden ja opettajan

kanssa vaikuttavat oppimiseen, sillä oppiminen on kiinteässä yhteydessä opetustilanteeseen.

Neljäntenä, konstruktiivisessa oppimisessa on oleellista se, että oppijassa heräävät omiksi koetut,

opittavaan asiaan liittyvät kysymykset, oma kokeilu, ongelmanratkaisu ja ymmärtäminen.

Kieliopin opettamisessa tulisi ottaa huomioon juuri ongelmanratkaisuprosessi sekä oma kokeilu,

sillä nämä saattaisivat olla niitä keinoja, joilla saataisiin kieliopin opiskelusta merkityksellisempää.

Viidentenä Rauste-von Wrigth korostaa sitä, että itseohjautuvuus sekä itsereflektiiviset valmiudet

ovat mahdollisia ihmislajin yksilölle, mutta ne on opittava. (Rauste-von Wright 1997, 17.) Kulju ja

Mäkinen (2010) ovat myös tuoneet esille sen, kuinka kieltä tulisi opettaa laajemmasta kontekstista

käsin. He toteavat, kuinka nykyisen tekstitaitojen opetuksen tulisi ottaa huomioon oppilaiden

kokemuksellinen ja vuorovaikutteinen suhde kielen, oppiaineksen sekä ympäröivän kulttuurin

välille. (Kulju & Mäkinen 2010, 114.)

Puolimatka (2002) on esittänyt kritiikkiä siitä, kuinka behaviorismi sekä konstruktivismi

asetetaan usein toisiaan vastakkain. Tämä saattaa aiheuttaa väärinkäsityksen siitä, että oppimisen

teoriassa olisi vain kaksi vaihtoehtoa. Oppimisen teoriat voidaan kuitenkin nähdä toisiaan

täydentävinä. Behaviorismi tuo esille tärkeitä näkökulmia oppimisen psykofyysiseen puoleen. Se



15

ei kuitenkaan tarjoa keinoja ymmärtää ihmisen monimutkaisia valmiuksia, kuten kykyä käyttää

kieltä. (Puolimatka 2002, 82–83) Puolimatkan mukaan konstruktivistinen näkemys korostaa liikaa

tulkinnan merkitystä todellisuuden jäsentäjänä. Konstruktivistinen näkemys olettaa, että

havainnoilla, kokemuksella, tekstillä tai koko todellisuudella ei ole merkitystä ennen kuin ne on

tulkittu. Konstruktivistinen näkemys on ei-realistista ja siitä seuraa se, että tulkitsija on vapaa

luomaan todellisuuden mielensä mukaan. Puolimatkan mukaan oppiminen sisältää kyllä tulkintaa,

mutta tulkintoja tulee voida verrata keskenään ja niitä voidaan arvioida kriittisesti. Puolimatka

esittää, kuinka realistinen hermeneutiikka luo mielekkäämmän pohjan oppimiselle kuin

konstruktivismi. Sen mukaan todellisuudella ja tekstillä on itsenäinen ja objektiivinen merkitys jo

ennen kuin se on tulkittu. Oikea merkitys on mahdollista löytää huolellisen tulkinnan kautta.

Tämän näkemyksen mukaan on tärkeää löytää luotettavia menettelytapoja oikean tulkinnan

saavuttamiseksi. Yksi pääkysymyksistä kiistan aiheena onkin, voiko tulkitsija vapautua

subjektiivisista näkemyksistään ymmärtääkseen asian siinä merkityksessä, kuin se todellisuudessa

on. (Puolimatka 2002, 104, 107, 116–117, 126.)

Konstruktivistisen oppimisteorian yhteydessä puhutaan usein avoimesta

oppimisympäristöstä. Avoimessa oppimisympäristössä kannustetaan oppilaita tutkivaan

oppimiseen. Tutkivalle oppimiselle on ominaista toiminnallisuus eli mahdollisuus itse kysyä,

tulkita ja päätellä. Havainnointi on tärkeässä osassa, kun tarkastellaan ilmiön yhdistäviä tai

erottavia piirteitä. Tämä luo pohjan ilmiötä kuvaavien käsitteiden teoreettiselle hallinnalle.

Tutkivan oppimisen yksi tärkeä piirre on rohkaista oppilaita esittämään kysymyksiä. (Uusikylä &

Atjonen 2007, 158–159.) Aineistosta nousi esille, kuinka tehtävänannoilla on suuri merkitys

siihen, lähteekö oppilas ratkaisemaan tehtävää tutkivalla otteella vai kenties arvaamalla tai

pelkästään nimeämisellä. Tehtävissä, joissa pyydettiin etsimään lauseenjäseniä siten, että oppilas

kertoo keinot sekä reitin, kuinka pääsi lopputulokseen, oppilaat olivat selvästi enemmän pohtineet

käsitteen merkitystä sekä esittäneet itselleen apukysymyksiä. Tutkimuksessa käsitellään eri

tehtävätyyppejä sekä oppilaiden lauseenjäsennystä tarkemmin luvussa 5 Tutkimuksen analyysi.

2.3 Pedagoginen kielioppi

Tässä luvussa tarkastelemme pedagogista kielioppia yhtenä mahdollisuutena toteuttaa

konstruktivistista oppimisteoriaa äidinkielen yhteydessä. Opetusministeriön kielioppityöryhmän

mukaan koulukieliopin ongelmana on ollut kielen määritteleminen kapeasti. Vallalla olevan

normatiivisen kieliopin tavoitteena on luokitella kaikki kielen ilmiöt ja säännönmukaisuudet

mahdollisimman tyhjentävästi. (Opetusministeriö 1994, 135, 14.) Opettajan voi olla vaikea



16

perustella oppilaille kieliopin opiskelun tarpeellisuutta. Pynnönen on pohtinut, kuinka lapsen voi

olla hankala havaita kielen rakennetta, sillä kieli on hyvin monitasoinen ilmiö. Kouluopetuksessa

tulisikin löytää tasapaino kieliopin opetuksessa. Kokonaisvaltainen tarkastelu voi oppilaasta tuntua

epämääräiseltä, mutta mikäli opetuksessa keskitytään ainoastaan kielen rakenteeseen, käsitys

kielestä kapeutuu. (Pynnönen 1996, 51.) Tavoitteena onkin, että kielioppi olisi oppilaalle paitsi

”hyvän” kielen määrittelyä, niin myös oppilaalla jo olevan kielitajun tutkimista. Kieliopin opetus

tarjoaa myös käsitteitä, joilla eri kieliä voidaan vertailla toisiinsa. Opetusministeriön laatiman

julkaisun mukaan kieliopin oppimista puolletaankin usein sillä, että se helpottaa vieraiden kielten

oppimista. Julkaisussa korostetaan kuitenkin myös, että opetuksen kautta olisi tärkeää luoda kuvaa

oman kielen olemuksesta ja ymmärtämisestä. (Opetusministeriö 1994, 135, 137.)

Pedagoginen kielioppi tarjoaa mahdollisuuden muuttaa kieliopin opetusta

konstruktivistisemmaksi. Koulun kieliopin opetuksen tulisikin olla juuri pedagogista. Pedagogisessa

kieliopissa normatiivinen kielioppi asetetaan osaksi laajempaa kokonaisuutta, jonka tarkoituksena

on harjaannuttaa oppilaita kielen tietoiseen tarkkailuun sekä kielellisen viestinnän kriittiseen

arviointiin. Pedagogisen kieliopin tarkoituksena ei siis ole kattavasti ja tyhjentävästi selittää kielen

rakenteita. (Opetusministeriö 1994, 136.) Opettajan on tärkeää hyväksyä tämä asia ja pohtia, kuinka

aukottomasti kielen ilmiötä tarvitsee alakoulussa luokitella. Opettajan tulisi aidoissa tilanteissa

lasten kanssa uskaltaa tarkastella kieltä huolimatta siitä, mitä kielioppiin kirjoitettu. Tämän

edellytyksenä on kuitenkin se, että opettajalla on riittävän vahva kielitietoisuus. (Pynnönen 1996,

50.)

Oppilaiden mielenkiinnon ja motivaation kannalta on tärkeää ottaa opetuksen, ja tässä

yhteydessä etenkin kieliopin opetuksen, aiheiksi oppilaita lähellä olevia aiheita. Opetusministeriön

julkaisun mukaan opetettavat asiat pitäisi pystyä motivoimaan niin, että ne tuntuvat oppilaista

mielenkiintoisilta ja tarpeellisilta. Pedagogisessa kieliopissa lähdetään liikkeelle lapsen

kognitiivisen ja metalingvistisen kehityksen tasosta. Opetuksessa edetään kehityksen ehdoilla.

Tarkoituksena on siis opettaa sellaisia kieliopin sisältöjä, joita lapsi pystyy milläkin kehitystasollaan

ymmärtämään. Ei ole oleellista, että lapsi oppii käyttämään kieliopillisia termejä oikeaoppisesti. Sen

sijaan tavoitteena on, että lapsi ymmärtää, mistä kieliopilliset kokonaisuudet koostuvat ja kuinka ne

vaikuttavat toisiinsa. (Opetusministeriö 1994, 139, 143.)

On esitetty aiheellista kritiikkiä siitä, että kielioppia opetetaan, mutta sitä ei kuitenkaan opita

(Opetusministeriö 1994, 142). Tutkimuksessa on aiemmin mainittu, kuinka kieliopin opiskelu

koulussa jää helposti ulkoa opettelun tasolle syvemmän ymmärtämisen saavuttamisen sijaan.

Kielioppi on opettajalle haastava aihe opettaa, kun konkreettisia esimerkkejä kieliopin paremmasta

opettamisesta ei juurikaan ole. Opetusministeriön julkaisun mukaan olisikin päästävä
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yhteisymmärrykseen siitä, mitä ja miten kielioppia kannattaisi alakoulun puolella opettaa, jotta

vältyttäisiin lukuvuodesta toiseen toistuvalta spiraalimaiselta tiedon siirtämiseltä. Mekaaninen

päällekkäisyys ei ole lapsen kielellisten taitojen kehityksen kannalta lainkaan tehokasta.

Alakoulussa kieliopin opetuksen tulisikin perustua lapsen omiin havaintoihin ja oivalluksiin.

Opetusta pitäisi integroida metalingvistisiin taitoihin: puhumiseen, kuuntelemiseen, lukemiseen ja

kirjoittamiseen. Haasteena opetusministeriön laatiman julkaisun mukaan onkin kieliopillisten

käsitteiden muuttaminen pedagogisiksi, jolloin kieliopin käsite laajenisi. Tällöin ei olisi lainkaan

tarkoituksenmukaista luokitella kieltä aukottomasti. (Opetusministeriö 1994, 141–143, 147.)

2.4 Keskustelevan oppimistyylin merkitys kieliopin oppimisessa

Kuten edellä olemme todenneet, äidinkielen kielioppi jää usein opetuksessa irralliseksi verrattuna

muihin oppiaineisiin tai äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen eri osa-alueisiin. Kieliopin

opettamisessa tyydytään usein pinnalliseen oppimiseen ja käsitteet saattavat jäädä

merkityksettömiksi. Tutkimuksessa on tarkoituksena pohtia suullista kielentämistä yhtenä keinona

tuoda kieliopin opiskelu oppilaalle merkityksellisemmäksi. Suullisessa kielentämisessä korostuu

keskusteleva oppimistyyli sekä ryhmässä työskentely. Tämän tutkimuksen yhteydessä on siten

myös tärkeää tarkastella keskustelevaa oppimistyyliä yleensä, sillä keskusteleva oppimistyyli voisi

olla yksi ratkaisu ongelmanratkaisukeskeisempään kieliopin opiskeluun.

Äidinkielen oppikirjojen tehtävät voivat usein ohjata työskentelemään yksin ja keskustelun

osuus jää pieneksi, jos opettaja ei huomioi tätä opetuksessa. Vaikka tämä tutkimus ei varsinaisesti

keskity oppimateriaalin tarkasteluun, tarkastelemme tässä esimerkkinä Sanataituri 4 lukukirjaa,

tehtäväkirjaa ja opettajan opasta sekä Vipunen äidinkieli ja kirjallisuus 5 lukukirjaa ja

harjoituskirjaa. Sanataiturissa tehtävät ovat lähes poikkeuksetta tyyppiä ”Kirjoita vihkoosi” ja

tehtävien tekeminen painottuu yksintekemiseen. Opettajalle löytyi opetusvihjeistä muutamia

tehtäviä, joissa ohjattiin työskentelemään ryhmässä tai parin kanssa. Vipunen-kirjassa tehtävät

näyttävän ohjaavan monipuolisemmin kielen tarkasteluun sekä käyttöön. Kieliopin tehtävät ovat

tiiviisti sidoksissa kirjan tarinoihin ja tehtävät ohjaavat Sanataituri -kirjasarjaa enemmän

keskusteluun ja ilmaisuun. On paljon opettajasta kiinni, kuinka tarkkaan hän noudattaa kirjan

tehtävänantoja. Opettaja voi muokata tehtävänantoja sellaisiksi, että ne ohjaavat keskusteluun ja

sitä kautta suulliseen kielentämiseen, vaikka oppikirjan tehtävä olisikin laadittu tehtäväksi yksin.

Äidinkielen tehtävät ovat perinteisesti olleet suurelta osin tunnistamista. Brusila & Fagerlund ovat

tutkineet Sanan lasku –projektissa kahden äidinkielen oppikirjan tehtävätyyppejä. Suurin osa
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tehtävistä oli tunnistamistehtäviä, joissa annettu sana piti tunnistaa, ympyröidä, alleviivata,

kirjoittaa vihkoon tai sijoittaa taulukkoon. (Brusila & Fagerlund 2010, 30, 34.)

Monet lähteet viittaavat siihen, että kielitajua kehittää parhaiten keskusteleva oppimistapa,

ei tiedon ja käsitteiden kertominen ja ulkoa opettelu.  Dufva toteaa, että kielitajun kehittämisessä

olennaista on keskusteleva ja neuvotteleva näkökulma, merkitysten ja muotojen moninaisuudesta

puhuminen, eikä autoritaarinen tiedon jakelu. (Dufva 2000, 87.) Keskustelevaa oppimistyyliä

pidetään monissa oppiaineissa yleisesti tehokkaana tapana opiskella. Onkin syytä pohtia, miksi

äidinkielessä ja erityisesti kieliopin kohdalla ei käytetä keskustelua opetusmenetelmänä. Kuten on

aiemmin mainittu, kielioppi on äidinkielen osa-alueista teoreettisin ja usein irrallisin, minkä vuoksi

oppiminen saattaa jäädä ulkoa opettelun tasolle. Keskustelevalla oppimistyylillä kieliopin saa

integroitua oppilaan kokemusmaailmaan sekä äidinkielen muihin osa-alueisiin. Alakoulussa

kieliopin opetus olisi integroitava metalingvistisiin taitoihin: puhumiseen, kuuntelemiseen,

lukemiseen ja kirjoittamiseen (Opetusministeriö 1994, 142).

Luokkahuoneessa edelleen varsin yleinen opetustapa on se, että opettaja kysyy ja oppilas

vastaa. Opettajan tehtävänä on arvioida oppilaan vastausta. Leiwo kollegoineen (1987) on tutkinut

luokkahuoneen kielellistä vuorovaikutusta opetuksessa. Tutkimuksessa tuli ilmi, että koulussa

unohdetaan panostaa ajattelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, kun keskitytään ainoastaan

oppisisällön opettamiseen. Leiwo toteaakin, että opettajat opettavat siirtämällä oppikirjojen tekstin

oppilaille oman puheen kautta.  Jotkut asiat on opittava perinteiseen opettajajohtoiseen tapaan,

mutta kuten Leiwo toteaa, opettajajohtoinen opetus on ristiriidassa opetussuunnitelman

tavoitteiden kanssa. Yleisesti ottaen opetussuunnitelman tavoitteissa korostuu oppilaan

itseohjautuvuus. Koulutuksen tavoitteena olisi kasvattaa itsenäisesti ajatteleva ihminen, jolla on

riittävät keskustelun taidot sekä sosiaaliset yhteistyötaidot. Voidaankin pohtia, kuinka tavoitteet

saavutetaan, jos opettajajohtoinen opetus on vallitseva opetustapa luokassa. Jos oppilaat eivät

keskustele keskenään tai aseta tietoa kyseenalaiseksi, tietoa ei löydetä, vaan se omaksutaan.

(Leiwo ym. 1987b, 164–170.) Vaikka Leiwon ym. tutkimuksesta on jo aikaa, tutkimustulokset

todennäköisesti valtaosin pätevät edelleen nykyisessä koulumaailmassa.

Leiwon mukaan oppilaiden kommunikatiivinen kompetenssi jää perinteisessä

luokkahuonekeskustelussa huomioimatta. Tämä johtuu opettaja-oppilas -asetelmasta ja sen

aiheuttamista rajoituksista. Tutkimuksen mukaan näitä rajoituksia ei ole oppilaiden keskustellessa

keskenään. (Leiwo ym. 1987c, 2.) Leiwon tutkimus osoittaa, että sisällöllisesti ja kognitiivisesti

korkeatasoinen keskustelu on mahdollista ryhmäkeskusteluissa, vaikka kognitiivinen taso jääkin

alhaisemmaksi kuin luokkahuonekeskusteluissa (Leiwo ym. 1987c, 198). On otettava kuitenkin

huomioon, että Leiwon tutkimukseen osallistuneessa luokassa ei ryhmäkeskustelulla ole
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välttämättä ollut kovin suurta osaa opetuksessa ja keskustelun taito ei ole kunnolla kehittynyt. Näin

ollen tulokset kognitiivisesta tasosta ryhmäkeskusteluissa saattaisivat olla erilaiset, jos

ryhmäkeskustelu olisi vallitseva opiskelutapa luokassa. Tutkimuksen tulosten perusteella

tiedolliset tavoitteet on mahdollista saavuttaa ryhmäkeskusteluiden avulla, mutta tämä edellyttää

huolellista suunnittelua ja ohjausta. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että ryhmäkeskustelut

tarjoavat oppilaille kokemuksen tutkivasta ajattelusta ja ääneen ajattelemisesta sekä keinon

kehittää omia menetelmiä tehtävien käsittelemiseksi. (Leiwo ym. 1987c, 4–6, 198–199.)

2.5 Metakognitio ja oppiminen

Oppimisen yhteydessä on oleellista puhua itsesäätelystä, metakognitiosta sekä metakognitiivisesta

tiedosta ja taidosta. Itsesäätelyllä tarkoitetaan kykyä ohjata omaa älyllistä toimintaa

suunnittelemalla, valvomalla, ohjaamalla ja mahdollisesti korjaamalla (Bransford ym. 2004, 116).

Kuten Vauras ja Annevirta toteavat, taitavat oppijat eroavat muista juuri taidossa säädellä omaa

älyllistä toimintaansa (Vauras & Annevirta 2004, 67). Metakognitiolla tarkoitetaan ajattelu- ja

tiedonkäsittelyprosessien tarkastelua ikään kuin ulkoapäin. Metakognitio on siis toisin sanoen

ajattelua ajattelusta. (Annevirta & Iiskala 2003, 3.) Metakognitio on myös kykyä reflektoida eli

pohtia ja arvioida omaa suoritustaan. Itsesäätelyä lapsella voi ilmaantua jo varhain, mutta reflektio

on ominaisuus, joka kehittyy myöhemmin. (Bransford ym. 2004, 116.) Lapsen metakognitio alkaa

kehittyä, kun lapsi vähitellen oppii tarkastelemaan ja ohjaamaan omia ajattelu- ja

tiedonkäsittelyprosessejaan. Varhaisessa kehityksessään lapsi yrittää ymmärtää muiden toiminnan

tarkoitusta ja samalla joutuu tarkastelemaan oman toimintansa tarkoitusta. Vähitellen lapsi

muodostaa näistä kokemuksista oman metakognitiivisen tietonsa, kyvyn tiedostaa ja tarkastella

omaa älyllistä toimintaansa, ajattelua ja niihin vaikuttavia tekijöitä. (Vauras & Annevirta 2004,

60–67.)

Taitava toiminta edellyttää kuitenkin oppijalta metakognitiivisen tiedon lisäksi myös

metakognitiivista taitoa, kuten Annevirta ja Iiskala (2003) toteavat. Tämä on metakognitiivista

tietoa tilannesidonnaisempaa. Taitava oppija käyttää hyväkseen metakognitiivista tietoaan

ohjatessaan omaa ajatteluaan tai toimintaansa erilaisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Annevirta ja

Iiskala ovat jaotelleet metakognitiivisen tiedon persoona-, tehtävä- sekä strategiatietoon.

Metakognitiivisen taidon he ovat puolestaan jaotelleet suunnittelu-, ohjaamis- ja arviointitaitoon.

Metakognitiiviset tiedot ja taidot ovat vahvasti vuorovaikutuksessa keskenään ja näin ollen tukevat

toisiaan. Metakognitiiviset tiedot ja taidot sekä myös motivaatio ja emootiot vaikuttavat oppijan

itseohjautuvuuteen. Esimerkiksi kiinnostuksen puute saattaa vaikuttaa siihen, kuinka oppilas
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päättää selviytyä tilanteesta; oppilas voi valita ns. pinnallisen strategian taitavamman strategian

sijaan. On myös huomattava, että oppijan oppimisympäristö sekä sen antama palaute suuntaavat

puolestaan oppijan metakognitiota sekä motivaatiota. (Annevirta & Iiskala 2003, 6–13.)

Oppimisen rinnalla on syytä tarkastella käsitettä oppimaan oppiminen. Tämä liittyy oppijan

ajattelun ja toiminnan tiedostamisen tukemiseen. Tietoisen tarkastelun kohteeksi voidaan myös

nostaa oppijan erilaisissa tilanteissa heräävät tunteet ja uskomukset itsestään toimijana, kuten

Annevirta ja Iiskala (2003) toteavat. Oppimaan oppimisessa on tiedon ja taidon lisäksi kysymys

aina myös tavoitteista ja motiiveista. Tehtävän suorittamisessa on aina mukana oppilaan oman

ajattelun välineet, osaaminen, affektiiviset voimavarat, uskomukset ja asenteet. Annevirta ja

Iiskala tuovat esille, että oppimaan oppiminen on yksilön oman oppimisen käyttöä ja kehitystä

ohjaava osaamis- ja uskomusjärjestelmä, jonka hän voi ottaa halutessaan käyttöön. Oppimaan

oppiminen on täten taitoa hallita oppimista teknisesti ja soveltaa ajatteluaan uuteen tehtävään tai

tilanteeseen sekä tahtoa oman oppimisen mahdollisuuksien uskomiseen.

Opiskelussa on itse uuden asian oppimisen lisäksi tärkeää oppia käyttämään sitä eri

konteksteissa eli asiayhteyksissä. Tällöin puhumme opitun asian siirtovaikutuksesta. Bransford

ym. (2004) ovat todenneet, että oppimiskokemuksia on erilaisia. Jotkin oppimiskokemukset

johtavat tehokkaaseen muistamiseen, mutta heikkoon siirtovaikutukseen. Jotkin

oppimiskokemukset puolestaan saavat aikaan tehokasta muistamista sekä positiivista

siirtovaikutusta. Siirtovaikutusta voidaan parantaa auttamalla oppilasta kehittämään

metakognitiivisia taitojaan. Näin oppilas oppii itse siirtämään oppimaansa uusiin tilanteisiin, eikä

häntä tarvitse jatkuvasti ohjailla siihen. (Bransford ym. 2004, 65, 81.) Ongelmana juuri äidinkielen

kieliopin opetuksessa on se, että korostetaan liiaksi tehokkaan muistamisen merkitystä oppimisessa

ja kehitellään erilaisia ulkoamuistamisen strategioita, vaikka tulisikin keskittyä ennemmin

kokonaisuuksien ymmärtämiseen ja hallintaan. Oppilas ei näin ollen välttämättä osaa siirtää

esimerkiksi ulkoaopeteltua kaavaa paikallissijoista muuhun kontekstiin. Oppiminen jää tällöin

helposti pinnalliseksi ja ulkoaopetteluksi. Kirjallisen kielentämisen aineistosta näkyy oppilaan

siirtovaikutuksen osittaista hallintaa seuraavassa esimerkissä:

Se on ”mitä tehdään” esim. jos on lause: ”Minä syön makkaraa.” Niin objekti on

mitä minä syön eli haetaan lauseen kohde.

Edellisessä esimerkissä oppilas on osannut itse keksiä vastaavan lauseen eli osannut selvästi

soveltaa oppimaansa muuhun yhteyteen, kun on liittänyt objektin muuhun kontekstiin kuin

tehtävän lauseeseen.
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On pohdittava sitä, kuinka metakognitiivisia taitoja opiskelussa voisi kehittää. Palincsar ja

Brown (1984) ovat tuoneet esille vastavuoroisen opetuksen (reciprocal teaching) lukemisen

ymmärtämisen yhteydessä, jonka perusajatuksena on kehittää ymmärtävää ja itsenäistä oppimista

vastavuoroisesti opettajan ja muiden oppilaiden kanssa. Ryhmä keskustelee mahdollisista

oppimisstrategioista vuorovaikutuksessa ryhmän jäsenten sekä opettajan kanssa siten, että sekä

opettaja että oppilasryhmä ovat vuorotellen johtamassa keskustelua. (Palincsar & Brown 1984,

168–171.) Vaikka menetelmä on tuotu esille luetun ymmärtämisen yhteydessä, voidaan sen

ajatusta soveltaa kieliopin opiskeluun. Esimerkiksi lauseenjäsennyksen yhteydessä koko

oppilasryhmä voisi yhdessä keskustellen pohtia eri ratkaisumalleja oikeaan lopputulokseen

pääsemiseksi. Tämä tosin vaatii hyvän luokkahengen sekä opettajan täyden panostuksen asiaan,

jotta tällainen vastavuoroinen opiskelu voi toimia kieliopin opiskelun yhteydessä.

Tutkimuksessa on keskeistä pohtia lapsen ongelmaratkaisuprosessin merkitystä kieliopin

opiskelussa. Edellä mainitut metakognitiiviset tiedot ja taidot, itsesäätely sekä oppimaan oppiminen

ovat merkittävä osa ongelmanratkaisuprosessia. Seuraavassa tarkastellaan tarkemmin

ongelmanratkaisuprosessia.

2.6 Ongelmanratkaisusta

Ongelmanratkaisua on tutkittu paljon eri lähtökohdista käsin, mutta tämä tutkimus käsittelee sitä

pedagogiselta kannalta. Ongelmanratkaisua on tutkittu etenkin matematiikan osalta, mutta

ongelmanratkaisun tutkiminen osana kieliopin oppimisprosessia on ollut vähäistä. Tässä työssä

tarkoituksena on selvittää, millaiset tehtävänannot ohjaavat parhaiten kirjalliseen kielentämiseen,

mutta lisäksi tarkastelemme, kuinka äidinkielen kieliopin opiskelussa voidaan hyödyntää

ongelmanratkaisua.

Ongelma on usein sidottu moniin tekijöihin, kuten aikaan, paikkaan ja vallitseviin

olosuhteisiin. Vaikea ongelma toiselle saattaa toiselle taas olla rutiiniluontoinen tehtävä. Tietty

tehtävä voi samalle henkilölle tuntua erilaiselta eri tilanteissa ja eri aikoina. (Haapasalo 1994, 17,

Pehkonen & Zimmermann 1990, 40.) Ongelmanratkaisua voidaan määritellä eri tavoin. Saariluoma

(1992) määrittelee ongelmanratkaisun ajatteluprosessiksi, joka syntyy ongelmatilanteessa.

Tällaisessa tilanteessa ratkaisijalla on jokin tavoite, joka pitäisi saavuttaa. Tavoitetta ei kuitenkaan

voida saavuttaa välittömästi käytettävissä olevien keinojen avulla, vaan se vaatii tarkempaa

käsittelyä. (Saariluoma 1992, 101.) Kyseessä on siis uudenlainen tilanne, jossa ratkaisuun tarvittava

tieto on käytettävissä, mutta ratkaisumenetelmää ei tunneta. Jo opittuja tietoja ja taitoja on
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yhdisteltävä uudella tavalla, jotta ratkaisuun päästäisiin. (Pehkonen & Zimmermann 1990, 39.)

PISA 2003:ssa arvioinnin kohteeksi otettiin myös ongelmanratkaisu.

Ongelmanratkaisu tarkoittaa yksilön kykyä käyttää kognitiivisia prosesseja aitojen,

oppiainerajat ylittävien ongelmatehtävien kohtaamisessa ja ratkaisemisessa, missä

ratkaisuun johtava reitti ei ole välittömästi nähtävissä ja missä mahdollisesti

käyttökelpoiset osaamisalueet tai oppisisällöt eivät rajoitu yksinomaan

matematiikan, luonnontieteiden tai lukemisen arviointialueeseen.

Ongelmanratkaisu siis luo pohjan myöhemmälle oppimiselle, yhteiskunnassa vaikuttamiselle ja

henkilökohtaiselle toiminnalle. (Kupari ym. 2004, 7.)

 Haapasalon (1994) määritelmän mukaan ongelmanratkaisuun sisältyvät ne tavat, joilla

ongelmat syntyvät ja esitetään, mutta myös tavat, joilla ihminen päättelee ja järkeilee. Tälle

prosessille on Haapasalon mukaan annettava kaikessa koulutuksessa keskeinen asema.

Ongelmanratkaisutaidolla on kulttuurinen sekä oppijan omakohtaiseen tiedonhankintaan ja

oppimiseen liittyvä näkökulma. 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa tutkijat pohtivat koulutuksen ja

kasvatuksen tehtävää. He päätyivät siihen, että koulutuksen ja kasvatuksen tehtävä on

pohjimmiltaan pragmaattinen. Tehtävänä on kehittää ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokykyä.

(Haapasalo 1994, 29–31.) Yhteistä näille ongelmanratkaisumääritelmille on se, että

ongelmatilanteessa ratkaisijalla ei ole kyseisellä hetkellä käytettävissä ratkaisuun vaadittavia

keinoja. Ongelmanratkaisu on siis pidempi ajatteluprosessi, jota ei hetkessä voi ratkaista. Näitä

taitoja ihminen tarvitsee läpi elämänsä kohdatessaan niin henkilökohtaisia kuin työelämäänkin

liittyviä haasteita. Alakoulu on näiden taitojen oppimisen kannalta tärkeässä roolissa, sillä pohja

ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidoille luodaan juuri alakoulussa. Hyvin opitut perustaidot

antavat mahdollisuuksia soveltaa ongelmanratkaisutaitoa moniin muihin aiheisiin. Äidinkielen

lauseenjäsennystehtäväkin voi vaatia ongelmanratkaisua.

Ongelmaa voidaan määritellä myös heuristisesti. Heuristisiin prosesseihin liittyvät

ajatteluprosessien käynnistäminen, ylläpitäminen ja säätely. Heuristisen näkemyksen mukaan

ongelma on tilanne, joka saa aikaan heuristisia prosesseja, jotka tähtäävät tietynlaisen epätasapaino-

tai ristiriitatilanteen tasapainottamiseen eli ratkaisun löytymiseen. Heuristiikassa käsitteille analyysi

ja synteesi ovat muodostuneet omat vakiintuneet merkitykset. Analyysilla tarkoitetaan ”taaksepäin

työstämistä” ja synteesillä ”eteenpäin työstämistä”. Analyysin menetelmillä yritetään selvittää sitä,

millaisista lähtötilanteista mahdollinen lopputilanne seuraisi. Alkutilannetta ei siis tiedetä.

Ratkaisijalla on tiedossaan ratkaisu tai vastaus, mutta hän ei tiedä, millaisesta alkutilanteesta
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päästiin kyseiseen ratkaisuun. (Haapasalo 1994, 26, 39.) Tämän tyyppisiä ongelmia esiintyy etenkin

matematiikan puolella, mutta tulee pohtia, voisiko samankaltaista ongelmanratkaisua hyödyntää

myös kieliopin opiskelussa.

Ongelmanratkaisuprosessi voidaan Haapasalon (1994) mukaan jakaa neljään osatekijään:

resurssit, strategiat, kontrolli sekä emootiot ja uskomukset. Resursseilla tarkoitetaan sitä tietotaitoa,

joka ratkaisijalla on käytettävissään ongelmatilanteessa; käsitteitä, lauseita sekä sisällöstä

riippumattomia valmiita strategioita. Jotta oppilaiden ongelmanratkaisutaitoa voidaan pedagogisella

toiminnalla tietoisesti kehittää, on Haapasalon (1994) mukaan pystyttävä selvittämään, millaista

ajattelutoimintaa ongelmanratkaisuprosessi vaatii. Kognitiivisella tietämyksellä tarkoitetaan tietoja,

otaksumia ja kaavamaisia menettelyjä, jotka voidaan tarvittaessa palauttaa mieleen. Kyseessä on

siis aiemmin opitut tiedot. Tällä asiatiedolla pelkästään ei kuitenkaan voida ratkaista ongelmia.

Ongelmanratkaisutilanteessa tarvitaan aina ajatuksia liikkeelle panevia ja niitä ylläpitäviä

prosesseja. Strategiat ovat henkisiä operaatioita, joilla kognitiivisia prosesseja ohjaillaan ja

kontrolloidaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi havaintojen tekemistä, tiedon mieleen palauttamista,

tilanne- ja tehtäväanalyysin sekä valintojen tekoa. Strategia tarkoittaa siis niitä vaiheita ja valintoja,

joita oppilas tekee ratkaistessaan ongelmaa. Kolmas vaihe ongelmanratkaisuprosessissa on

kontrolli, joka voidaan jakaa kahteen osaan: ratkaisustrategioiden kontrolli sekä ratkaisuprosessin

kontrollointi kokonaisuutena. Näiden lisäksi on erotettava toisistaan ratkaisijan (oppilaan) oma ja

yhteisön (opettaja ja muut oppilaat) taholta tuleva kontrolli. Oppilaan omaan kontrolliin liittyvät

metakognitiot, joilla yksilö tietoisesti säätelee ja ohjailee tiedonkäsittelyprosessejaan ja

ongelmanratkaisustrategioitaan. Metakognitiot voidaan edelleen jakaa kahteen eri tekniikkaan.

Ääneen ajatteleminen on strategia, jossa ratkaisija ratkaisuprosessin aikana puhuu itselleen kaiken

sen, mitä hän ajattelee. Ääneen ajatteleminen vaatii ajattelun ja kielen yhteyttä ja se on helppo

toteuttaa. (Haapasalo 1994, 20–27, 274–275.) Ääneen ajatteleminen voisi vastata suullista

kielentämistä. Opittava asia jäsentyy oppijalle itselleen, kun tämä saa puhua ajatuksensa ääneen

itselleen, toiselle oppilaalle tai opettajalle. Tutkimuksen pääpaino on kirjallisessa kielentämisessä,

jossa ”ääneen ajattelu” tapahtuu kirjoittaen. Toisin sanoen oppilas kirjoittaa ajatteluaan auki

sanoiksi. Ongelmanratkaisuprosessi ikään kuin tallentuu tekstiksi, josta on nähtävissä

ratkaisuprosessin eteneminen. Ääneen ajattelun lisäksi metakognitioihin luetaan kuuluvaksi

kriittiset kysymykset, joiden tekemisen kautta ongelmanratkaisuidea mahdollisesti avautuu

paremmin (Haapasalo 1994, 275).

Ongelmanratkaisuprosessin viimeinen vaihe on emootiot ja uskomukset. Emootiot ovat

tiedostamattomia taustavaikuttajia, jotka säätelevät oppijan toimintoja tehokkaammin kuin tietoinen

oma kontrolli. Pelot, ahdistus ja stressi alentavat älyllistä suoritustasoa, kun taas positiiviset
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kokemukset onnistumisesta useimmiten nostavat suoritustasoa. On muistettava, että ajattelu ja

mielentila liittyvät toisiinsa suuresti. (Haapasalo 1994, 28.) Kieliopin opiskeluun liittyvät asenteet ja

uskomukset ovat monesti kielteisiä. Kielioppi koetaan usein tylsänä ja merkityksettömänä ulkoa

opetteluna, jonka hyödyllisyyteen ei välttämättä edes opettaja osaa vastata vakuuttavasti.

Uskomukset ja asenteet vaikuttavat motivaatioon niin opettajalla kuin oppilaallakin. Opettajan omat

mahdolliset negatiiviset uskomukset kielioppia kohtaan eivät saa opetuksen kautta välittyä myös

oppilaille. Muutoksen on ennen kaikkea lähdettävä opettajasta.

Ongelmanratkaisutilanteeseen vaikuttaa useita eri tekijöitä. Sama ongelma voi tuntua eri

oppilaista joko rutiinitehtävältä tai todella vaikealta ongelmalta (Haapasalo 1994, 17).

Ongelmanratkaisutilanteessa oppilaan käyttäytymiseen vaikuttavat hänen aiemmat kokemukset,

tietous, tarpeet ja motivaatio kyseisessä oppiaineessa. Sisäisten tekijöiden lisäksi

ongelmanratkaisutilanteeseen vaikuttavat ulkoiset tekijät. Näistä merkittävin on opettaja, jonka

toimintaa ongelmien asettajana ohjaavat taustatekijät, kuten opettamiskokemus, motivaatiot

opettajana sekä tietous ja uskomukset tietyssä oppiaineessa. Ongelmanratkaisutilanteeseen

vaikuttaa ulkoisesti myös opetussuunnitelma. (Pehkonen 1991, 24.) Opettajan on tunnistettava

omat taustatekijänsä, jotta ne eivät vaikuta opetettavaan asiaan negatiivisesti. Äidinkielen osalta

kieliopin opettaminen niin, että siitä tulisi oppilaille mielekkäämpää ja merkityksellisempää, on

opettajan arvovalinta. Toisaalta kieliopin opettamisen muuttaminen aiheuttaa opettajalle valtavasti

työtä, sillä nykyiset oppimateriaalit eivät tarjoa apuvälineitä ongelmanratkaisutyyppiseen kieliopin

opettamiseen.  Savolainen (1998) on tutkinut äidinkielen oppikirjoja tarkoituksenaan selvittää,

millaisen näkemyksen oppikirjat tuottavat oppimisesta ja kielestä. Hän nosti esiin muun muassa

oppikirjojen tehtävänantoja suhtautuen niihin kriittisesti. Voidaan olettaa, että kieliopin opetus

alakoulussa etenee usein oppikirjojen mukaan, sillä opettajan työtä helpottaa, kun joku on

valmiiksi miettinyt etenemisjärjestyksen ja opeteltavaan aiheeseen sopivia tehtäviä. Savolaisen

(1998) mukaan koulun äidinkielen tehtävä on ennen kaikkea kielellisen tietoisuuden kehittäminen,

mutta oppikirjoista välittyvä vähättelevä asenne kieltä ja kielitietoa kohtaan ei anna tähän kovin

hyvää lähtökohtaa. Kielestä ei luoda kiinnostavaa tarkastelu- ja tutkimuskohdetta, kun

oppikirjoissa tietoa kielestä välitetään sääntöjen ja tehtävien avulla. (Savolainen 1998, 169–171,

173, 175.) Soveltaminen ja ongelmanratkaisu eivät siis olennaisesti tunnu kuuluvan

kielioppitehtäviin. Savolaisen (1998) esimerkin mukaan lausetta käsitellään irrallisena ilmiönä eikä

sitä kytketä tekstiin. Oppikirjoissa lause nähdään rakennettavana kokonaisuutena eikä laajemman

tekstin yksikkönä. Lauseen osien välisiä suhteita ei myöskään nähdä. (Savolainen 1998, 60.)

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelma sen sijaan juuri korostaa kokonaisuuksien

hahmottamista, kuten luvussa 2.1 on tuotu esille. Savolaisen (1998) tulkinnan perusteella
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äidinkielen oppikirjat rakentavat suljetun systeemin. Tehtävät ovat kehätehtäviä, joiden

ratkaisemiseksi riittää oppikirjan tieto. (Savolainen 1998, 180.)

Oppilaille voi olla haastavaa perustella, miksi kielioppia tulee opiskella. Kieliopin käsitteet

saattavat jäädä ulkoa opettelun seurauksena irrallisiksi, eikä käsitteiden välisiä yhteyksiä välttämättä

havaita. Uusi opittu tieto ei konstruoidu aiemmin opittuun. Oppilaiden motivaatio-ongelmat

saattavat Haapasalon (1994) mukaan johtua siitä, että heitä opetetaan menetelmällä, joka on

luontaiselle tiedonhankintaprosessille vieras. Oppilas ei usein tiedä sitä, miksi hänen on tehtävä sitä,

mitä hän tekee tai mitä hän oikeastaan onkaan tekemässä. (Haapasalo 1994, 65.) On vaikea

motivoida itseään opiskelemaan jotakin, jonka tarkoitusta ja arvoa ei kyseisellä hetkellä ymmärrä.

Konstruktivismi olettaa, että ihminen voi oppia vain suhteessa aiemmin opittuun tietoon.

Tällä aiemmalla tiedolla on tärkeä merkitys oppimiselle ja toiminnalle. Uutta tietoa hankkiessaan

oppilas konstruoi tietoa uudelleen. Uudet tiedot sulautuvat olemassaolevaan tietojärjestelemään ja

samalla muuttavat sitä. (Haapasalo 1994, 95–96.) Opetus koulussa rakentuu aiemmin opitun tiedon

päälle. Kieliopin opiskelun kannalta ongelmallista on, mikäli aiemmat tiedot ovat puutteelliset.

Tästä johtuen uudet tiedot eivät voi sulautua tietojärjestelmään, eivätkä näin ollen voi muuttaa sitä

tuottaen uutta syvennettyä tietoa. Voi esimerkiksi olla hyödytöntä opiskella lauseenjäsennystä,

mikäli oppilaalla ei ole aiempaa tietopohjaa sanaluokista. Uusi tieto jää irralliseksi, eikä välttämättä

siirry pitkäaikaiseen muistiin. Monet opiskeltavat aiheet kertautuvat useasti koulutien aikana, mutta

oppiminen ja opettaminen on  työlästä,  mikäli  uuden  asian  opettelu  on  aina  aloitettava  aiemmin

opetetun, mutta ei välttämättä opitun tiedon kertaamisella.

Oppilaat eivät nykykäsityksen mukaan ole passiivisia tiedon vastaanottajia, joiden päihin tieto

kaadetaan. Sen sijaan oppilaat ovat aktiivisia oppijoita, jotka konstruoivat tietämystään aiemmin

opitun tiedon ja uusien kokemusten pohjalta. Oppilaiden oppimisstrategioita arvioitiin PISA

2003:ssa osana itseohjautuvan oppimisen valmiuksia, eli mihin strategiaan oppilas voimakkaimmin

perustaa matematiikan oppimisensa. Strategioita oli kolme: kontrolloinnin strategia,

muistamisstrategia ja elaborointistrategia. Kontrolloinnin strategialla tarkoitettiin oppilaan tapaa

ohjata omaa oppimistaan, muistamisstrategialla oppilaan pyrkimystä muistaa opittuja asioita

mekaanisen toiston ja ulkoa oppimisen avulla sekä elaborointistrategialla oppilaan pyrkimystä

liittää uudet asiat aiemmin opittuun. Tutkimuksessa havaittiin, että oppilaiden suoritustaso laski,

mitä enemmän he käyttivät muistamisstrategiaa. Elaborointistrategialla sen sijaan oli positiivinen

yhteys matematiikan osaamiseen. (Kupari ym., 47–48.) Tutkimustulos ei yllätä, sillä on selvä, että

mekaaninen toisto ja ulkoa opettelu ei tuota parhaita mahdollisia oppimistuloksia. Näillä keinoilla

opittu tieto jää irralliseksi ja pinnalliseksi, eikä konstruoidu aiemmin opittuun. Tutkimus käsitteli

matematiikan oppimista, mutta voidaan ajatella, että sama pätee myös äidinkielen kieliopin
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osaamiseen. Ulkoa opetellut kieliopin käsitteet opitaan irrallaan toisistaan, eikä käsitteiden välisiä

yhteyksiä nähdä. Savolainen (1998) käsitteli tutkimuksessaan äidinkielen keskeisiä perusteita

oppikirjojen kautta. Hän muun muassa havaitsi, että predikaatti ja subjekti tuodaan usein esiin

toisista erillään, vaikka oleellista olisi nähdä niiden välinen yhteys. Näiden kahden lauseenjäsenen

merkitystehtävää ei siis kytketä yhteen. (Savolainen 1998, 58.) Toisten lauseenjäsenten lisäksi

sanaluokat liittyvät lauseenjäsennykseen tiiviisti.

Ongelmanratkaisutaito ei kehity itsestään, vaan sitä on kehitettävä. Ongelmanratkaisun

opettamisen tarkoitus on tukea ongelmanratkaisutaidon kehittymistä. Sitä ei voi opettaa hetkessä,

vaan se on ennemminkin pitkän työstöprosessin tulos. On myös pohdittava, voiko

ongelmanratkaisua oikeastaan edes opettaa. On tietenkin selvää, että ongelmanratkaisun

opettaminen ei ole muista aineista irrallista, vaan voi sisältyä mihin oppiaineeseen tahansa.

Ongelmanratkaisu mielletään usein matemaattisten aineiden tehtävätyypiksi. (Haapasalo 1994,

124.) Matematiikan lisäksi ongelmanratkaisua voidaan hyödyntää muihinkin aineisiin.

Tutkimuksessa on pohdittu, miten ongelmanratkaisun ja ongelmaluontoisten tehtävien

ratkaiseminen äidinkielen ja erityisesti kieliopin tunneilla syventäisi käsitteiden ymmärtämistä.

Haasteena on ainakin luoda tehtävät niin, että niiden ratkaisemiseksi vaaditaan ongelmanratkaisua.

Tähän tehtävään opettaja tarvitsee luovaa ongelmanratkaisua. Virkkalan (1994) mukaan

ongelmanratkaisusta tekee luovan se, että ennestään tuttuja asioita (tässä tapauksessa kieliopin

käsitteitä ja menetelmiä niiden opettamiseen) yhdistellään niin, että syntyy jotakin uutta. Tämä

”uusi” ei löydy helposti, vaan vaatii pitkän prosessin eri vaiheineen.  (Virkkala 1994, 17–18.) Luova

ongelmanratkaisu on avoin prosessi, jossa lopputulos ja ratkaisumenetelmät ovat ratkaisijalle

entuudestaan tuntemattomia (Sahlberg 1993, 26). Uudenlaisten, ongelmakeskeisempien kieliopin

tehtävien keksiminen vaatii opettajalta siis luovuutta ja ongelmanratkaisua, sillä on luotava jotakin

sellaista, mitä ei vielä ole luotu ja mille ei ole olemassa valmista mallia. Kuten aiemmin

ongelmanratkaisua on määritelty, ratkaisuun vaadittavat tiedot ja taidot ovat olemassa, mutta

ratkaisumenetelmä puuttuu (Pehkonen & Zimmermann 1990, 39).

Konseptuaalinen tieto tarkoittaa käsitteellistä tietoa, joka ei koostu irrallisista, vaan toisiinsa

liittyvistä yksiköistä. Konseptuaalinen tieto on ymmärrettävä dynaamisena tietona, johon oleellisesti

kuuluu sen osien riippuvuuksien hahmottaminen. Käytännön opetuksessa konseptuaalista tietoa

voidaan käsitellä kahdesta eri näkökulmasta. Ensiksi, käsitteet ovat oppiaineen rakennusosasia.

Toiseksi, käsitteillä on suuri merkitys oppilaan kielellis-loogisen komponentin kehittymisessä.

Tämä tarkoittaa, että oppilaan on opittava kuvailemaan oppiaineen käsitteitä ja määritelmiä omin

sanoin. (Haapasalo 1994, 55–57.) Äidinkielen opetuksessa konseptuaalisen tiedon merkitys liittyy

juuri siihen, että oppilaat hahmottavat kieliopillisten käsitteiden olevan äidinkielen oppiaineen ja
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erityisesti kieliopin rakennusosasia. Kieli rakentuu ja hahmottuu opittujen käsitteiden kautta. Mikäli

oppilas sisäistää käsitteet, osaa hän myös soveltaa niitä. Oppilas osaa kuvailla käsitteitä ja

määritelmiä omin sanoin, eikä vain toistaa oppikirjassa esiintyneitä kieliopillisten käsitteiden

määritelmiä.

Kieliopin opetuksen tulisi pohjautua konseptuaaliseen tietoon, mutta nykyiset

opetusmenetelmät tuntuvat ottavan mallia enemmän proseduraalisesta tiedosta. Haapasalon (1994)

mukaan tällainen tieto etenee lineaarisesti tiettyjen säännönmukaisuuksien ohjaamana alkaen

tietystä lähtötilanteesta. Proseduraalisen tiedon ongelmana kouluopetuksessa on, että näin opittu

tieto jää kovin pinnalliseksi. (Haapasalo 1994, 59.) Etenemissäännöt ovat opettajan tai oppikirjan

sanelemia, eikä oppilaan omalle ongelmanratkaisulle anneta tilaa. Proseduraalista tietoa kuitenkin

myös tarvitaan siinä missä konseptuaalista tietoakin.  Vaikka äidinkielen opetusmenetelmät ovatkin

kovin vakiintuneita ja oppilaat ovat vuosikymmenestä toiseen oppineet samat kieliopin

käsiteluettelot, on opetuksessa oltava yhteiset raamit. Kyse onkin enemmän siitä, miten opetettavia

käsitteitä lähestytään. Ymmärtävä ja pysyvä oppiminen on mahdollista ainoastaan silloin, kun

konseptuaalinen ja proseduraalinen tieto liittyvät toisiinsa oleellisesti ja tukevat toistensa

muodostumista (Haapasalo 1994, 59).

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) mainitaan käsite ongelmanratkaisu

sekä yleisenä tavoitteena että oppiaineisiin sidottuna. Ongelmanratkaisu mielletään matematiikan

ja muiden matemaattisten aineiden yhdeksi osa-alueeksi. Käsite luova ongelmanratkaisu esiintyy

kuvataiteen ja käsityön opetussuuunnitelmissa. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmassa

ongelmanratkaisu mainitaan ainoastaan yhdessä yhteydessä. (Opetushallitus 2004, 191, 236, 242,

82.)

Oppilas osaa ottaa ideointi- ja ongelmanratkaisutilanteissa sekä muissa

ryhmäviestintätilanteissa puheenvuoron ja esittää ehdotuksen, kannanoton,

kysymyksen, lisätietoja ja perusteluja.

Ongelmanratkaisu on liitetty siis vuorovaikutustaitoihin ja ongelmanratkaisutilanteisiin.

Äidinkielen ja kirjallisuuden yhtenä tavoitteena on opettaa vuorovaikutustaitoja, joita jokainen

tarvitsee elämässään. Ongelmanratkaisu liitetään siis arkipäiväisiin, vuorovaikutusta tarvitseviin

tilanteisiin. Tutkimme äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmaa erityisesti kieliopin osalta.

Ongelmanratkaisua ei myöskään ole löydettävissä hyvän osaamisen kuvauksesta 3-5.luokilla

(Opetushallitus 2004, 52):
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Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin on kehittynyt niin, että

hän

• hyödyntää kielellisiä havaintojaan ja taitojaan omien ja muiden tekstien

ymmärtämisessä ja tuottamisessa

• on tottunut tarkastelemaan tekstiä kokonaisuutena ja erottelemaan sen osia,

osaa etsiä ja luokitella tekstien sanoja eri perustein ja ryhmitellä sanoja

merkityksen ja taivutuksen perusteella sanaluokkiin

• tietää, että verbeillä voi ilmaista aikaa ja persoonaa

• hahmottaa yksinkertaisen tekstin lauseista subjektin ja predikaatin sekä

hahmottaa lauseen tekstin osaksi --

Hyvän osaamisen kuvaus keskittyy tekstien ymmärtämiseen ja tuottamiseen sekä kielen

havainnointiin. Voidaan pohtia, tulisiko opetussuunnitelman ohjata tarkemmin kieliopin eri

käsitteiden opettamiseen ja olisiko tarpeen kehittää ongelmanratkaisukeskeisempää kielioppia.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ongelmanratkaisu mainitaan myös työtapojen

yhteydessä. Monipuolisesti käytettyjen eri työtapojen tulisi kehittää muun muassa oppimisen,

ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja. Matematiikan opetussuunnitelmassa tehtäviä rinnastetaan

ongelmiin. Tavoitteena on, että oppilas oppii löytämään, muokkaamaan, ymmärtämään ja

ratkaisemaan ongelmia. (Opetushallitus 2004, 19, 158.) Matematiikka on oppiaineena sen

luonteinen, että on asianmukaista puhua ongelmien löytämisestä ja ratkaisemisesta. Äidinkielen

kieliopissa on vaikeampi luoda tehtäviä, jotka vaatisivat ongelmanratkaisua tai jotka liittyisivät

arjessa kohdattuihin ongelmatilanteisiin. Jotta kieliopin opiskelu voisi käytännön kouluopetuksen

tasolla kehittyä ongelmaratkaisukeskeisempään suuntaan, pitäisi kehittää aiemmasta poikkeavia,

uusia tehtävämalleja. Alustavia ongelmanratkaisutyyppisiä tehtäviä onkin kehitteillä Sanan lasku -

projektissa.
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3 LAPSEN METAKIELELLINEN
KEHITTYMINEN

Lapsen kielen kehitys on yhteydessä lapsen koko kehitykseen. Kielenkäyttö on ajattelua, tunteiden

ja toiminnan ilmaisemista sekä sosiaalista vuorovaikutusta. Lapsi kykenee havainnoimaan ja

ymmärtämään kieltä syvemmin kuin pystyy sitä tuottamaan. (Koppinen, Lyytinen & Rasku-

Puttonen 1989, 8.) Koska lapsen kielellinen kehitys on kokonaisvaltaista ja koskettaa koko

persoonaa, äidinkielen opetuksen tärkeyttä tulee korostaa (Pynnönen 1996, 46). Kouluun tullessaan

lapsi osaa puheessaan taivuttaa sanoja virheettömästi ja muodostaa kieliopillisesti virheettömiä

lauseita. Kouluiässä lapsen sanasto kasvaa ja sanat saavat monipuolisempia merkityksiä

lisääntyvien kokemuksien myötä. (Leiwo 1989, 106.) Vygotskyn mukaan kielellä on tärkeä

merkitys välittömässä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja itsenäisessä ongelmanratkaisussa. Yhtenä

keskeisenä käsitteenä Vygotskyn teoreettisessa ajattelussa oli lähikehityksen vyöhyke. Tällä

viitataan siihen, kuinka ideaalinen oppimisympäristö tarjoaa oppijalle tehtäviä, jotka sijoittuvat

oppijan lähikehityksen vyöhykkeelle. Jokaisella on sellainen kehitysvyöhyke, johon kuuluvia

tehtäviä tämä ei kykene ratkaisemaan itsenäisesti, mutta kykenee siihen tiedollisesti

kehittyneemmän henkilön avustuksella. (Lehtinen & Kuusinen 2001, 122.) Koulussa olisi tärkeää

ottaa huomioon opetuksessa lähikehityksen vyöhykkeen tuoma mahdollisuus opettajan ja

vertaisoppijan näkökulmasta. Erilaisissa tehtävissä tulisikin käyttää opettajan ohjauksen lisäksi pari-

tai ryhmäkeskusteluja, joissa oppilaat toimivat toistensa ohjaajina lähikehityksen vyöhykkeellä.

Vygotsky on todennut, että vertaisryhmän välinen vuorovaikutus ei ole kehityksen kannalta niin

olennaista kuin aikuisen ja lapsen tai kokeneemman oppijan ja aloittelijan välinen vuorovaikutus.

Piaget näkemyksen mukaan ohjaavalla aikuisella ei kuitenkaan ole niin suurta merkitystä lapsen

kehityksessä kuin vertaisryhmässä tapahtuvalla vuorovaikutuksella. (Lehtinen & Kuusinen 2001,

125.)

Lapsen kielellisen ajattelun rakentumisessa on tärkeää puhua sisäisen puheen kehittymisestä.

Pieni lapsi käyttää jo varhain egosentristä puhetta, jonka avulla lapsi kuvaa tilanteen ja luo

kuvitteellisen ratkaisun kielen avulla. Vähitellen egosentrinen puhe kehittyy sisäiseksi puheeksi,

joka on perusta tahdonalaiselle älylliselle toiminnalle. (Pynnönen 1996, 26–27.) Sisäinen puhe
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kuvastaa omaa ajatteluprosessia ja on näin tiiviisti kytköksissä kielentämiseen. Kielentäminen on

juuri oman sisäisen puheen ja ajattelun esille tuomista. Vygotsky toteaa, kuinka sisäinen puhe

parantaa ajatuksenjuoksua, auttaa painamaan mieleen sanallista materiaalia sekä erottamaan

oleellisen vähemmän tärkeästä. Sisäisen puheen tarkoituksena on helpottaa ajatusten puhumista

ääneen. (Vygotsky 1982, 14.)

Jean Piaget on esittänyt kehityspsykologisen teorian, jonka mukaan ihmisen ajattelun ja

tiedon muodot rakentuvat toiminnan ja vuorovaikutuksen kautta. Näiden avulla yksilö sopeutuu

ympäristöönsä. Piaget`n mukaan kognitiiviset rakenteet muodostuvat toiminnan kautta, joten niiden

muodostuminen ei ole passiivista informaation siirtymistä aistien kautta. (Lehtinen & Kuusinen

2001, 109, 112.) Piaget`n kehityspsykologisen teorian mukaan yksilön ajattelun ja toiminnan

kehitys perustuu aktiiviseen konstruointiin, jossa yksilö jatkuvasti muokkaa käyttämiään ajattelun ja

toiminnan rakenteita. Tiedon rakenteiden uudelleenorganisoitumisen tarkoituksena on niiden

sopeutuminen vallitseviin tilanteisiin. Kyseistä mekanismia Piaget kuvaa käsiteparilla assimilaatio-

akkomodaatio (sulautuminen-mukautuminen). Tietämisellä Piaget tarkoittaa jonkin ilmiön

liittämistä olemassa olevaan vakiintuneeseen tiedon rakenne-elementtiin, jota hän kutsuu

skeemaksi. Piaget kutsuu assimilaatioksi sitä aktiivista tekoa, kun yksilö liittää uusia elementtejä

skeemoihin. Kyseessä on jatkuvasti ilmenevä toiminta, jossa ihminen soveltaa aikaisempaa tietoa

ajattelussaan. Tämä voi liittyä muun muassa asioiden tai ilmiöiden havainnointiin sekä

mielensisäiseen pohdiskeluun. (Lehtinen, Kuusinen & Vauras 2007, 101.) Koulumaailmassa ei

voida täten tyytyä vain behavioristiseen tiedon jakeluun, vaan oppijan on tärkeää saada itse oivaltaa

asioita toiminnan kautta. Kielentäessään opittavaa asiaa ääneen, oppilas tuo oman

ongelmanratkaisuprosessinsa esille ja todennäköisesti oivaltaa opiskeltavan asian paremmin kuin

vain tiedon jakelulla.

Vygotsky pitää käsitteiden suoraa opettamista mahdottomana ja pedagogisesti hyödyttömänä.

Mikäli opettaja käyttää tätä suoraa opetusta, ei lapsi omaksu käsitteitä ajatuksella vaan oppii sanoja

muistinsa varassa. Näin lapsi ei kykene soveltamaan oppimaansa tietoa. (Vygotsky 1982, 154.)

Vygotskyn ajatusta voidaan soveltaa myös äidinkielen kieliopin opiskeluun. Opetus ei saisi olla

vain ohjaamista ulkoa opetteluun, vaan tärkeää on saada lapsi ymmärtämään kieliopilliset käsitteet.

Esimerkiksi sijamuotojen opiskelussa piilee se vaara, että tärkeämpään asemaan nousevat sijojen

nimet sijojen merkityksien, ymmärtämisen ja käytön sijaan (Korhonen & Alho 2006, 76).

Piaget on esittänyt lapsen eri kehitysvaiheet iän mukaan. Syntymästä noin kahteen ikävuoteen

saakka lapsi elää sensomotorista kehityksen vaihetta, jossa lapsen kehityksessä korostuvat erityisesti

aistihavainnot ja motoriikka. Kahdesta ikävuodesta seitsemään ikävuoteen lapsen kehitys on

esioperationaalisessa vaiheessa. Keskeistä tässä vaiheessa on, että lapsi ei kykene loogisen
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ajattelun perustana oleviin mentaalisiin operaatioihin. Kouluikäisen (ikävuodet 7–11) lapsen kehitys

on konkreettisten operaatioiden vaiheessa. Tällöin lapsi alkaa ottaa ajattelussaan huomioon useita

tekijöitä samaan aikaan. Lapsi kykenee myös vertailemaan ja luokittelemaan ryhmiä sekä niiden

alaryhmiä. Lapsi tarvitsee oppimisen tueksi konkreettisia esimerkkejä ja kokemuksia.

Kahdestatoista ikävuodesta eteenpäin lapsi on ajattelussaan formaalisten operaatioiden vaiheessa.

Lapsen ajattelu vapautuu osittain konkreettisista kokemuksista ja lapsi kykenee kuvittelemaan

mielessään erilaisia vaihtoehtoja, jotka eivät ole sidoksissa konkreettiseen esimerkkiin. Näin ollen

ajattelu muuttuu tehokkaammaksi ja ongelmanratkaisuun avautuu uusia mahdollisuuksia. (Lehtinen

& Kuusinen 2001, 116–117.)

Tutkimuksen oppilaat ovat viidesluokkalaisia eli 10–11-vuotiaita. Näin ollen tutkittavat

oppilaat kuuluvat Piaget`n kehitysvaiheissa konkreettisten operaatioiden vaiheeseen.

Kehitysvaiheiden rajat eivät kuitenkaan ole jyrkkiä iän suhteen, joten oppilaiden kehityksessä

saattaa olla piirteitä myös formaalisten operaatioiden vaiheesta. Tutkittavien oppilaiden ikä sekä

ajattelun kehityksen vaiheet ovat mielenkiintoisia, sillä erot eri oppilaiden välillä saattavat olla

hyvinkin suuria ajattelun kehityksen suhteen. Toisten oppilaiden ajattelun kehityksen taso on täysin

sidoksissa konkretiaan, kun taas toiset pystyvät jo ajattelemaan abstraktimmin. Kandidaatin

tutkielmassamme nousi esille suullisen kielentämisen kohdalla, että erityisesti pojat käyttivät

verbeihin liittyviä tehtäviä kielentäessään usein apusanoja hahmottaessaan aikamuotoja. Tällaisia

apusanoja oli muun muassa eilen, nyt, huomenna ja tulevaisuudessa. Näiden sanojen avulla lapset

pyrkivät konkretisoimaan vastauksiaan. Kyseiset apusanat ovat opittuja ja ovatkin melko

konkreettisia. Lapsen ajattelun kehityksen tason ollessa konkreettisessa vaiheessa, opetuksessa tulee

hyödyntää konkreettisia esimerkkejä ja käsitteitä. Näiden opittujen, mutta konkreettisten käsitteiden

avulla lapsi kykenee ymmärtämään tässä tapauksessa aikamuotojen erot. Kyseiset apusanat ovat

tieteellisiä ja opittuja, vaikka ovatkin konkreettisia.

3.1 Metakielellisen tietoisuuden kehittyminen

Metakielellisten taitojen tarkastelu äidinkielen kieliopin kielentämisen yhteydessä lienee

paikallaan. Dufva määrittelee metakielellisen tietoisuuden lapsen kykynä tarkastella tietoisesti

kielen muotoon ja merkitykseen liittyviä ominaisuuksia. Dufvan määritelmän mukaan

metakielelliseen tietoisuuteen kuuluu kyky tarkastella tietoisesti kielen rakennetta, kielen

merkitystasoa ja kielen käyttöä. Metakielellinen tietoisuus kehittyy kielen oppimisen ja käytön

kanssa rinnakkain. (Dufva 2000, 74.) Metalingvistinen tietoisuus kehittyy luku- ja kirjoistustaidon

myötä (Leiwo 1989, 118). Dufva on myös pohtinut, että äidinkielen ja vieraiden kielten opetuksen
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tulisi tarjota oppilaalle eväitä etenkin metakielelliseen ajatteluun. Oppilaiden tulisi kyetä

itsenäisesti ymmärtämään kielen ominaisuuksia ja hyödyntämään tätä ymmärrystä uuden

oppimiseen. Mikäli kieli nähdään vain mekaanisesti ulkoa opittavina yksiköinä tai kirjasta

opeteltavina kieliopin sääntöinä, on itsenäiseen ajatteluun vaikea päästä. (Dufva 2000 89–90.)

Äidinkielen metakielellisestä ajattelusta on myös hyötyä vieraiden kielten opettelussa. Kun oppilas

todella ymmärtää äidinkielen kieliopillisten käsitteiden merkityksen, on sillä transfer eli

siirtovaikutus vieraisiin kieliin.

Teoksessa Lapsen kieli ja vuorovaikutustaidot on määritelty käsite metalingvistiset taidot.

Sen mukaan niillä tarkoitetaan lapsen tietoisuutta kielen muodoista ja rakenteista sekä säännöistä,

joiden mukaisesti kieltä käytetään erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Kielen sääntöjen hallinta

laajentaa kielen tarkoituksenmukaista käyttöä ja lapsi oppii käyttämään sanoja sopivissa tilanteissa

sekä erottamaan, mitkä ilmaisut ovat kieliopilliselta rakenteeltaan oikeita tai vääriä (Koppinen,

Lyytinen & Rasku-Puttonen 1989, 66). Alanen on hankkeessaan Kielellinen tietoisuus ja vieraan

kielen oppiminen pohtinut sitä, kuinka metakielellisiin taitoihin vaikuttaa sosiokulttuurinen

ympäristö ja sen sosiaaliset käytänteet, eivätkä näin ollen ole pelkästään lapsen oman kognition

tuotos (Alanen 2000, 112). Metalingvististen taitojen kehittymisen on havaittu kuitenkin olevan

yhteydessä lasten kognitiivisen kehityksen etenemiseen. Metalingvistisiä taitoja tutkittaessa on

pohdittu sitä, mitkä tekijät vaikuttavat lasten yksilöllisiin eroihin kyseisissä taidoissa.

Merkittävässä osassa ovat ohjaustavat ja kasvuympäristön kielenkäyttömallit. Nämä vaikuttavat

lasten ongelmanratkaisutaitojen kehittymiseen. Oleellista on, minkälaiseen toimintaan lasta kielen

välityksellä ohjataan. (Koppinen, Lyytinen & Rasku-Puttonen 1989, 68, 91.) Voidaankin pohtia,

onko lapsella luontaista tarvetta kielentää, vai onko opettajan ohjauksen merkitys suurempi kuin

lapsen intuitiivinen tarve selittää asioita. Oppimistilanteessa olisi tärkeää aktivoida lasta

oivaltamaan ratkaisu itse, eikä tyytyä suoraviivaiseen vastaukseen (Koppinen, Lyytinen & Rasku-

Puttonen 1989, 82). Tutkimuksessa oppilaita ohjattiin kirjalliseen kielentämiseen erilaisten

tehtävänantojen kautta. Tutkimuksen lähtökohtana on, että eri tehtävätyypit tuottavat kielentämistä

eri tavoin.

Lasten metalingvistisistä taidoista voidaan saada havaintoja muun muassa tarkastelemalla,

miten lapsi korjaa omaa puhettaan. Korjaukset osoittavat, että lapsi kuuntelee tuottamiaan

ilmaisuja ja arvioi niitä (Koppinen, Lyytinen & Rasku-Puttonen 1989, 66–67). Kandidaatin

tutkielman myötä kerätyn aineiston perusteella tuli ilmi, kuinka suullisessa kielentämisessä oppilas

korjaa puhettaan enemmän, kun kielentää käsitettä (tässä tapauksessa äidinkielen kieliopin

käsitettä) toiselle henkilölle. Uuden, kirjallisen aineiston myötä tuli ilmi, kuinka kirjallisessa

kielentämisessä oppilaalla ei ole välttämättä tarvetta korjaavaan puheeseen. Ilmaisuja ei tarvitse
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korjata, koska vastaus tulee näkyviin ainoastaan paperille, eikä sitä kielennetä toiselle henkilölle.

Kirjallisessa kielentämisessä ei myöskään välttämättä näy kielen ilmausten korjailut, koska

paperilta voi aina pyyhkiä pois alkuperäisen tekstin ja kirjoittaa päälle uuden tekstin. Näin

arvokkaat ajatukset ilmaisujen tarkastelusta jäävät näkemättä tekstin lukijalta.

3.2 Tieteellisten käsitteiden oppiminen

Lapsi oppii koulussa jatkuvasti uusia käsitteitä, niin matematiikan, historian, musiikin kuin

äidinkielenkin tunneilla. Tässä luvussa käsittelemme tieteellisten käsitteiden kehitystä, onhan

tutkimuksen aiheena se,  kuinka oppilaat ymmärtävät äidinkielen kieliopin käsitteiden, nimenomaan

lauseenjäsenten, merkityksiä. Sanat objekti, subjekti ja predikaatti ovat lapselle aluksi vain

merkityksettömiä sanoja. Vähitellen hän saa mahdollisesti näille sanoille jonkin merkityksen ja

kenties sisäistää nämä käsitteinä. Mutta mitä sanalla käsite tarkoitetaan? Jotta ihminen oppisi

ymmärtämään ilmiöitä, tulisi hänen oppia pakkaamaan tietoa isommiksi kokonaisuuksiksi, joihin

sisältyvillä on yhteinen nimittäjä. Tällaista kokonaisuutta kutsutaan käsitteeksi. (Uusikylä &

Atjonen 2007, 85.) Aebli esittää, kuinka käsitteet toimivat välineinä, joiden avulla pystymme

näkemään ja ymmärtämään maailmaa. Hänen mukaansa käsitteet ovat myös yksikköjä, joiden

avulla ajattelemme, kun kokoamme ja muokkaamme niitä ja yhdistelemme niitä toisiinsa. (Aebli

1991, 268.) Mutanen puolestaan määrittelee käsitteet ”ajattelukonstruktiona” tai ”ihmisen mielen

jäsentäjinä” (Mutanen 2000, 23, 28). Uusi käsite syntyy oppilaan tietoisuudessa rakentumalla,

samoin kuten mikä tahansa uusi tieto (Aebli 1991, 282). Vygotskyn mukaan käsitteenmuodostus on

”mutkikas ja aito ajatteluakti”, joka edellyttää lapsen ajattelun kehittymistä korkeammalle tasolle.

Käsitteiden merkitysten kehitysprosessi edellyttää muun muassa tahdonalaisen tarkkaavaisuuden,

loogisen muistin, abstraktion, vertailun ja erittelyn kehitystä. Muisti ei kykene näihin kaikkiin

prosesseihin, joten käsitteiden merkitystä on mahdotonta opetella ulkoa. (Vygotsky 1982, 154.)

Tieteellisille käsitteille on ominaista se, että ne syntyvät tieteellisen toiminnan myötä ja ne

ovat yleisempiä ja abstrakstimpia kuin tilanteisiin sidottu arkitieto. Tieteelliset käsitteet ovat

useimmiten ristiriidassa sellaisten käsitysten kanssa, jotka syntyvät arkielämän tilanteissa.

Tieteelliselle tiedolle on ominaista pyrkimys ilmiöiden laajempien yhteyksien täsmälliseen

kuvaamiseen. Kouluissa välitettävä tieto on suurelta osin tieteellistä tietoa, joten se vaatii sellaista

opiskelua, joka poikkeaa arkielämän toimintatilanteista. (Lehtinen, Kuusinen & Vauras 2007, 125–

126.)

Vygotskyn mukaan käsitteiden kehitys voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen, joista jokainen

jakaantuu useampaan osavaiheeseen. Ensimmäisenä vaiheena on järjestymättömän joukon
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muodostaminen, joka on useimmiten ominaista pienten lasten käyttäytymiselle. Tällöin lapsi

erottelee sanoja joukoiksi ymmärtämättä niiden merkityksiä. Toista vaihetta Vygotsky kutsuu

yhdistelmä- tai kompleksiajatteluksi. Yhdistelmäajattelussa siirrytään jo korkeammanasteiseen

ajatteluun, ja se on yhtenäistä, johdonmukaista sekä objektiivista ajattelua. Kolmatta vaihetta

kutsutaan käsitteellisen eli abstraktin ajattelun vaiheeksi. Tässä vaiheessa opittuja käsitteitä voidaan

hyödyntää kaikessa älyllisessä ajattelussa. (Vygotsky 1982, 120–149.) Kieliopin käsitteiden

ymmärtämisen kannalta oleellinen vaihe on yhdistelmäajattelu. Esimerkiksi sanaluokkia tai

lauseenjäseniä opetellessaan oppilaan tulisi pyrkiä johdonmukaiseen ajatteluun sekä ymmärtää eri

käsitteiden sekä käsitejärjestelmien väliset yhteydet. Tästä hyvänä esimerkkinä on lauseenjäsenten

kohdalla se, kuinka predikaattia usein lähdetään etsimään verbin kautta tai objektia predikaatin

kautta. Ilman yhdistelmäajattelua näiden yhteyksien löytäminen on hankalaa, ellei mahdotonta.

Aebli (1991) on esittänyt käsitteenopetusprosessin muodostuvan kolmesta vaiheesta sekä

käsitteenoppimisprosessin neljästä vaiheesta. Käsitteenopetusprosessi muodostuu käsitesisällön

rakentamisesta, käsitteen syventämisestä sekä käsitteen soveltamisesta. Käsitesisällön rakentaminen

voi tapahtua selostus- tai ongelmanratkaisuprosessina. Selostusprosessissa opettaja suorittaa

rakentelun kokonaan itse, kun taas ongelmanratkaisuprosessissa oppilas oppii ongelmia

ratkaisemalla ja itse oivaltamalla. (Aebli 1991, 290–294.) Aeblin mukaan ongelmien ratkaiseminen

on oppimisen perusmuoto. Ongelmanratkaisu tarkoittaa ajatusten kehittelemistä, jolloin ongelma-

ajatuksesta kehittyy ratkaisuajatus. Ongelmien ratkaiseminen on Aeblin mukaan mahdollista

kaikissa oppiaineissa, sekä teoreettisissa että käytännöllisissäkin aineissa. Hän esittää, kuinka

ongelmia pitäisi ratkaista säännöllisesti myös äidinkielen opetuksessa. (Aebli 1991, 324–325.)

Huolimatta siitä, että Aeblin oma äidinkieli on sveitsin kieli, voidaan ajatella edellämainitun pitävän

paikkaansa myös suomen kielen opetuksessa. Jotta käsitettä pystyy soveltamaan, tulee sitä ennen

syventyä käsitteeseen. Käsite on sovellettavissa, jos se ei ole sidoksissa niihin olosuhteisiin, joissa

siihen tutustuttiin. Käsitteen sisäisen rakenteen tulee olla liikkuva, jotta se voi olla

soveltamiskelpoinen. Syventämisprosessilla saavutetaan käsitteen selkeys. Syventämisellä Aebli

tarkoittaa nimenomaan sitä, että ajattelu liikkuu käsitteen rakenteen verkossa erilaisia reittejä pitkin.

Koska käsitteet ovat ajattelun työkaluja, tulee oppilaille tarjota mahdollisuus näiden työkalujen

käyttämiseen eli niiden soveltamiseen. Tarvitsemme käsitteitä ympäröivän maailman

ymmärtämiseen, joten varsinkin nykyaikana on tärkeää hallita soveltamisen taito. (Aebli 1991, 292–

294.) Äidinkielessä onkin erityisen tärkeää harjoitella opittujen käsitteiden soveltamista eri

tilanteissa, jotta käsitteitä voisi hyödyntää äidinkielen rakenteen hahmottamisen apuvälineenä.

Oppilaalle tulisi korostaa kieliopin käsitteiden asemaa kielen hahmottamisen apuvälineenä sen

sijaan, että korostettaisiin käsitteiden nimitysten ulkoaopettelua. Aeblin mukaan opetuksessa
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välitettävien käsitteiden arvo määräytyy sen mukaan, voidaanko niitä käyttää aidoissa

elämäntilanteissa. Hänen mukaansa opettajan tulisi kysyä itseltään äidinkielen opetuksen kohdalla,

mitä oppilas tekee myöhemmin meidän opettamillamme käsitteillä tai mitä asioita hänen tulisi

hallita pystyäkseen tarkastelemaan sanomalehtiä, kirjoja tai televisio-ohjelmia. (Aebli 1991, 295–

296.)

Käsitteiden opetus perustuu luokittelemiseen, joka voi tapahtua opettajajohtoisesti tai

oppilaslähtöisesti tutkivaa opetusta käyttäen. Uuden käsitteen työstämisessä oppilaan omalla

aktiivisuudella on suuri merkitys, mutta se ei yleensä onnistu ilman opettajan tai muun ohjaajan

tukea. Käsitteiden oppimisen yhteydessä käytetään usein käsitekartta- tai miellekarttatekniikkaa,

jolloin käsitteet osoitetaan ympyröillä ja niiden väliset suhteet nuolilla. Huolella tehty käsitekartta

on havainnollinen ja auttaa oppijaa ymmärtämään käsiteen merkityksen sekä hahmottamaan

käsitteiden väliset suhteet eli käsitejärjestelmän. (Uusikylä & Atjonen 2007, 85–86.)

Oppimisen tutkijat ovat kehittäneet erityisen tutkimusalueen, käsitteellisen muutoksen

tutkimuksen. Käsitteellisen muutoksen teoriat keskittyvät siihen, kuinka aikaisempi tietämys

vaikuttaa uusien asioiden oppimiseen. (Lehtinen, Kuusinen, Vauras 2007, 130–131.) Bransford ym.

(2004) tuovat esille, kuinka oppilaan tulee ennen uusien tieteellisten käsitteiden oppimista

käsitteellistää uudelleen syvälle juurtuneita harhakäsityksiä, jotka haittaavat oppimista.

Ongelmallista on, kun ihmiset rakentavat mielessään itselleen johdonmukaisen kuvan tiedosta,

samalla kun he ymmärtävät saamansa uudet tiedot väärin. Oppija ei tällöin käsitä, että hän ei

ymmärrä. Tätä vaaraa korostaa ”kertomalla opettaminen”, joista esimerkkinä luennointi tai muu

suora opetus.  Näiden ongelmien välttämiseksi opettajien on pyrittävä saamaan oppilaiden ajattelu

näkyväksi ja etsittävä keinoja, joilla saataisiin oikaistua virheelliset käsitykset. (Bransford ym.

2004, 85, 87, 198).

Käsite määritellään aina yhteydessä toisiin käsitteisiin (Turunen & Paakkola 1995, 37). Näin

muodostuvat erilaiset käsitejärjestelmät. Kuten Vygotsky toteaa, käsite ei voisi olla olemassa ilman

sen suhteita toisiin käsitteisiin. Näin ollen käsitteen luonne edellyttää käsitejärjestelmää. Vygotsky

tuo esille käsitteiden välisen yleisyyssuhteen, jolla hän tarkoittaa käsitteiden välistä yhteyttä saman

yleistysrakenteen sisällä; esimerkiksi kukka on kasvi ja ruusu on kukka (kasvi-kukka-ruusu).

Ylemmän asteen käsitteen, kuten huonekalu, ilmaantuminen lapsen puheeseen on tärkeä vaihe

kielellisessä kehityksessä. Jokaisella käsitteellä on myös yleisyysmitta, joka määrää sen suhteen

muihin käsitteisiin sekä mahdollistaa erilaisten suhteiden muodostamisen käsitteiden välille.

Vygotsky puhuu ekivalenssin laista, jonka mukaan jokainen käsite voidaan muotoilla

lukemattomilla tavoilla toisten käsitteiden avulla. (Vygotsky 1982, 196–198.) Kun tarkastellaan

lauseenjäseniä käsitejärjestelmän näkökulmasta, voidaan huomata, kuinka ne määritellään suhteessa
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toisiinsa. Esimerkiksi subjekti määritellään käsitteenä usein suhteessa predikaattiin; kuka tekee.

Aineistossa osa oppilaista käytti lauseenjäsenten perusteluissa niiden suhdetta toisiinsa:

Etsin ensin lauseesta predikaatin, koska sitten löydän helpommin tekemisen kohteen

eli objektin.

-- Etsin subjektin niin, että ensin etsin predikaatin ja katsoin mikä ei peitä aurinkoa.

Määrittelyä voidaan tehdä myös suhteessa muihin käsitejärjestelmiin, kuten lauseenjäsenten

kohdalla suhteessa sanaluokkiin. Esimerkiksi predikaatti määritellään usein verbin kautta, kuten

aineistosta voidaan huomata:

Aloitin predikaatin etsimisen siten, että aijon löytää ensin mahdollisen/mahdolliset

tekemisen/tekemiset, eli verbit. --

-- Löysin predikaatin etsimällä lauseesta verbin.

Lehtinen, Kuusinen ja Vauras (2007) ovat tutkineet sitä, kuinka koululaiset oppivat niitä

matematiikan käsitteitä, jotka ylemmillä luokilla etääntyvät arkikäytäntöihin liittyvästä

matemaattisesta ajattelusta. Heidän tutkimustuloksistaan tuli esille, kuinka oppilaat osaavat antaa

oikean näköisiä vastauksia, mutta he eivät välttämättä osaa soveltaa asiaa. Matematiikan kirjat

sisältöineen näyttävät etenevän loogisesti opettajien näkökulmasta, mutta oppilaalle opetettava aines

näyttää sirpalemaiselta, sillä hän ei tunne opetettavaa tietorakennetta. Äidinkielen kieliopin

käsitteiden kohdalla voidaan pohtia sitä, kuinka hyvin oppilas sisäistää opetettavat käsitteet.

Aineistosta nousi esille, kuinka suurin osa oppilaista sisäisti lauseenjäsenet ja osasi perustella

vastauksensa melko hyvin. Aineistossa tuli soveltaa käsitteitä vastauksia kielentäessään, kun

tehtävissä pyydettiin kertomaan keinot, joiden avulla pääsi oikeaan vastaukseen. Muutamat oppilaat

sisäistivät käsitteet ja osasivat soveltaa niitä erittäin hyvin. Nämä oppilaat osasivat esittää itselleen

apukysymyksiä, joiden perusteella hakivat oikeita lauseenjäseniä. Yksi oppilas yhdisti oman

persoonansa ongelmanratkaisuun, kun käytti apunaan itse keksittyä vastaavaa lausetta

esimerkkilauseesta, jonka avulla selitti lauseen objektia:

-- esim. jos on lause: ”Minä syön makkaraa.” Niin objekti on mitä minä syön eli

haetaan lauseen kohde.
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Osa oppilaista ei osannut joko lainkaan lauseenjäseniä tai ei osannut perustella oikeita vastauksiaan

lainkaan, huolimatta siitä, että vastauksia pyydettiin perustelemaan. Tutkimuksen tuloksia

käsittelemme tarkemmin luvussa 5 Tutkimuksen analyysi.

Sekä Piaget`n että Vygotskyn mukaan lapsilla on kahdenlaisia käsitteitä: spontaaneja ja ei-

spontaaneja käsitteitä. Spontaanit käsitteet eli arkikäsitteet ovat jokapäiväisiä, jotka kehittyvät

arkitilanteiden ja omien kokemusten kautta. Ei-spontaanit käsitteet eli tieteelliset käsitteet sen sijaan

ovat tieteellisiä, jotka lapsi on oppinut esimerkiksi koulussa opettajalta. (Alanen 2000, 100.) Näin

ollen ei-spontaanien käsitteiden suhde on erilainen lapsen omaan kokemukseen kuin spontaaneilla

käsitteillä (Vygotsky 1982, 159). Vygotskyn ja Piaget`n ajatukset spontaaneista ja ei-spontaaneista

käsitteistä eroavat siten, että Piaget`n mukaan ei-spontaanilla oppimisella ei välttämättä saavuteta

pysyviä muutoksia ajattelun rakenteissa (Lehtinen & Kuusinen 2001, 114). Hänen mukaansa ei-

spontaanit käsitteet heijastavat ennemminkin sitä, missä määrin lapsi on omaksunut aikuisen

ajatuksia, ei niinkään omia ajatuksiaan (Vygotsky 1982, 156).  Vygotsky esittää, kuinka lasten

spontaanit käsitteet kehittyvät alhaalta ylöspäin, kun puolestaan ei-spontaanit käsitteet kehittyvät

ylhäältä alaspäin. Spontaani käsite syntyy usein tilanteessa, jossa lapsi on välittömästi tekemisissä

asian kanssa. Ei-spontaani käsite taas syntyy välittyneestä suhteesta objektiinsa. Spontaanien ja ei-

spontaanien käsitteiden kehitysprosessit liittyvät kuitenkin toisiinsa, sillä spontaanin käsitteen on

saavutettava tietty kehitystaso, jotta lapsen on mahdollista omaksua ei-spontaani käsite.  (Vygotsky

1982, 192.)

Vygotskyn mukaan tieteellisten käsitteiden vaikutus lapsen älylliseen kehitykseen voidaan

rinnastaa vieraan kielen oppimiseen, sillä vieraan kielen omaksuminen etenee päinvastaiseen

suuntaan kuin äidinkielen omaksuminen. Lapsi ei koskaan aloita äidinkielen omaksumista

aakkosista, lauseen tietoisesta rakentamisesta tai kieliopin opiskelusta. Vygotsky esittää, kuinka

sekä vieraan kielen että äidinkielen kehitys ovat toisistaan riippuvaisia, kuten tieteellisten

käsitteiden ja arkikäsitteiden kehityskin, sillä vieraan kielen kehitys edellyttää tietynlaista

äidinkielen kehitystasoa. Lapsi omaksuu vierasta kieltä siirtämällä äidinkielen merkitysrakenteet

toiseen kieleen eli hän opettelee vierasta kieltä jo olemassa olevan käsitejärjestelmän pohjalta.

Esimerkiksi uuden sanan oppiminen tapahtuu äidinkielen sanan välittämänä. Samalla tavalla

tieteelliset käsitteet liittyvät kohteeseensa aikaisemmin opittujen käsitteiden välittämänä. Vygotsky

esittää myös, kuinka vieraan kielen oppiminen puolestaan mahdollistaa äidinkielen ilmiöiden

yleistämisen sekä kielellisten operaatioiden tiedostamisen. (Vygotsky 1982, 193–195.)

Tutkimuksen aikana nousi esille ei-tieteellisten ja tieteellisten käsitteiden merkitys

oppimisessa. Tutkimuksen yhtenä kohteena on ollut oppilaiden käsitteiden käyttö kielentämisen
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yhteydessä. Suullisen kielentämisen aineistossa oppilaat käyttivät paljon konkreettisia apusanoja

ratkoessaan tehtäviä. Nämä apusanat olivat suurelta osin spontaaneja, ei-tieteellisiä, lapsen

arkipäiväisiä sanoja. Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että ei voida tehdä tiukkaa rajanvetoa

spontaanien ja ei-spontaanien käsitteiden välille. Opetuksessa olisikin hyvä käyttää sekä

spontaaneja että ei-spontaaneja käsitteitä, jotta lapsi saisi kielentämisen tueksi monipuolisia

kielellisiä ilmaisuja.
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4 TUTKIMUKSEN AINEISTO JA
MENETELMÄT

4.1 Tutkimusongelma

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millä keinoilla kieliopin opiskelusta tulisi oppilaalle

merkityksellisempää. Olemme edellä käsitelleet näistä keinoista suullista ja kirjallista

kielentämistä, ongelmanratkaisutyyppistä lähestymistapaa sekä keskustelevaa oppimistyyliä.

Näistä keskitymme tarkemmin siihen, mitä kielentäminen voisi käytännössä olla äidinkielen

kieliopin opiskelussa. Tarkoituksena on selvittää, millä tavoin tutkittavat oppilaat perustelevat

kieliopin käsitteitä ja kielentävät vastauksiaan. Tämän tutkimusongelman pohjalta muodostettiin

seuraavat kielentämiseen liittyvät kysymykset, joita käsitellään aineiston pohjalta:

1. Millaisiin ratkaisuihin eri tehtävätyypit ohjaavat oppilasta lauseenjäsennyksessä? Miten

eri tehtävätyypit ohjaavat parhaiten kielentämiseen lauseenjäsenten kohdalla?

2. Mitä keinoja oppilas käyttää ratkoessaan lauseenjäsennystehtäviä?

3. Mikä merkitys keskustelevalla oppimistyylillä on kieliopin opiskelussa ja

kielentämisessä?

Tutkimus käsittelee sekä suullista että kirjallista kielentämistä. Edellä mainitut

tutkimuskysymykset pyrkivät tuomaan vastauksia erityisesti kirjallisen kielentämisen

problematiikkaan. Suullista kielentämistä käsitellään kandidaatin tutkielmaan kerätyn aineiston

pohjalta. Kandidaatin työhön kerätyn suullisen aineiston pohjalta olemme pyrkineet selvittämään

keskustelevan oppimistyylin käyttämisen merkitystä kieliopin opiskelussa.

Tutkimuksen lähestymistapa on kvalitatiivinen eli laadullinen. Laadullisessa tutkimuksessa

keskeistä ovat merkitykset, jotka voivat ilmetä erilaisin tavoin. Kuten Moilanen ja Räihä (2007)

toteavat, merkitysrakenteiden tulkinnassa tutkimustulos ei ole se, mitä informantit sanovat.

Merkitysrakenteiden tulkinnassa on tärkeää mennä pintaa syvemmälle. (Moilanen & Räihä 2007,

57.) Tutkimuksessa taustalla on fenomenologis-hermeneuttinen näkökulma, jossa oleellista on
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kokemuksen, merkityksen ja yhteisöllisyyden käsitteet. Kyseisessä metodissa on myös tärkeää

ymmärtää ja tulkita ilmiöitä. Fenomenologis-hermeneuttisen näkökulman mukaan ihminen on osa

yhteisöä, joten merkitykset ilmenevät intersubjektiivisina, subjektien välisinä. (Laine 2007, 28–

30.) Tutkimuksessa on keskeistä tarkastella suomen kielen rakennetta ja kieliopin käsitteitä sekä

sitä, kuinka oppilaat sisäistävät käsitteet ja niiden merkitykset. Fenomenologis-hermeneuttisen

tutkimuksen kohteena ovat juuri ilmaisut, jotka kantavat merkityksiä (Laine 2007, 31). Kirjallisen

kielentämisen aineiston analyysimenetelmänä käytetään sisällönanalyysia, sillä sen avulla saadaan

kerätty aineisto tiivistettyyn ja järjestettyyn muotoon, minkä pohjalta tehdään johtopäätökset.

Kandidaatin tutkielman suullisen kielentämisen aineisto analysoitiin keskustelunanalyyttisin

menetelmin.

4.2 Tutkimuksen toteutus ja aineiston hankinta

Tutkimus on toteutettu syksystä 2010 alkaen vuoden 2011 loppuun asti. Tutkimus on osa

Hämeenlinnan opettajankoulutuksen Sanan lasku- projektia, jonka keskeisenä tarkoituksena on

selvittää, mitä annettavaa matematiikalla ja äidinkielellä voisi oppiaineina olla toisilleen.

Projektissa tutkitaan erityisesti kielentämistä sekä äidinkielen että matematiikan osalta.

Tutkimusaineisto muodostuu kahdesta aineistosta, jotka on kerätty Hämeenlinnan normaalikoulun

eräiltä viidensiltä luokilta. Kandidaatin tutkielmaa varten kerätty suullisen kielentämisen aineisto

muodostuu neljän oppilaan keskusteluista. Tämä aineisto kerättiin nauhoittamalla videomateriaalia

ja sen tehtävät liittyivät sanaluokkiin. Pro gradu -tutkielman myötä kerätty kirjallisen

kielentämisen aineisto koostuu yhteensä 20 oppilaan vastauksista tehtäviin, jotka käsittelivät

lauseenjäsennystä. Lauseenjäsenistä keskityttiin tarkastelemaan subjektia, predikaattia sekä

objektia, joista esitellään seuraavassa Iso Suomen Kieliopin määritelmät (VISK):

Subjektilla on verbin täydennyksistä eniten agentin eli tekijän ominaisuuksia.

Subjektin tarkoite onkin tyypillisemmin elollinen kuin muiden lauseenjäsenten. --

(§ 912)

Objekti on täydennys, jonka sijana vaihtelevat partitiivi, genetiivi, nominatiivi ja

akkusatiivi. Prototyyppinen on objekti, jonka tarkoitteessa subjektin tarkoite saa

tai pyrkii saamaan toiminnallaan aikaan tilan tai paikan muutoksen. -- (§ 925)
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Verbi muodostaa lauseen predikaatin. Predikaattina voi olla myös kahdesta tai

useammasta verbistä koostuva rakenne. -- (§ 450)

Predikaattien yhteydessä tehtävistä nousi esille moniosaiset verbit, joista käsitellään käsitteitä

verbiketju ja liittomuoto:

Verbiketjussa infinitiivi liittyy modaaliseen tai muuhun abstraktiin verbiin ja

muodostaa sen kanssa kaksi- tai useampiverbisen predikaatin. -- (§ 496)

Liittomuodossa apuverbi olla tai ei ilmaisee yhdessä pääverbin kanssa kiellon,

tempuksen tai molemmat. -- (§ 450)

Kirjallisten tehtävien aihepiiriksi valikoitui neutraali aihe, auringonpimennys, jotta aihe ei liikaa

suosisi toista sukupuolta. Lauseenjäsenet olivat tulleet oppilaille uutena asiana viidennen luokan

keväällä, mutta aineistonkeruuvaiheessa oppilaat olivat jo opiskelleet lauseenjäseniä muutaman

kuukauden. Itse laaditut tehtävät annettiin opettajalle, joka teetti tehtävät oppilailla.

Kirjallisen kielentämisen aineiston kohdalla tutkimuskohteeksi valikoituivat

viidesluokkalaiset (10–11-vuotiaita) oppilaat, koska tutkimuksen tarkoitus oli tutkia kielentämistä

lauseenjäsentämisen yhteydessä ja juuri viidennellä luokalla lauseenjäsenet opiskellaan uutena

asiana. Kirjallisen aineiston tuloksia verrataan kandidaatin tutkielman suullista kielentämistä

käsitteleviin tuloksiin.  Tutkimuksessa tarkastellaan suullisen ja kirjallisen kielentämisen aineistoja

rinnakkain, vaikka pääpaino tarkastelussa onkin kirjallisessa kielentämisessä.

Kirjallisen kielentämisen aineisto muodostuu tehtävälomakkeista, jotka käsittelevät

lauseenjäsennystä. Tehtävänannoissa käytettiin tarkoituksella erilaisia tehtävätyyppejä, sillä

tarkoituksena on selvittää, ohjaavatko erilaiset tehtävänannot eritavalla kielentämiseen. Eri

tehtävätyyppejä ovat nimeäminen, vastauksen perusteleminen sekä niiden keinojen kertominen,

joiden avulla pääsi lopputulokseen eli ”reitin” eli ongelmanratkaisuprosessin kuvaaminen.

Seuraavassa esitellään kirjallisen kielentämisen aineiston eri tehtävätyypit ja tehtävät:

A. Nimeäminen

1.Etsi lauseesta subjekti, predikaatti ja objekti. Jos lauseesta ei löydy jotakin

pyydettyä lauseenjäsentä, kirjoita, miksi sitä ei löydy lauseesta.

Ihmiset ihailivat auringonpimennystä tiistaiaamuna.
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B. Perusteleminen

2.Onko eläimet lauseen subjekti? Perustele vastauksesi.

Eläimet käyttäytyvät kummallisesti auringonpimennyksen aikaan.

C. ”Reitin” kuvaaminen

3.Mikä on lauseen predikaatti? Mitä keinoja käyttäen aloitit predikaatin etsimisen ja

miten päädyit lopputulokseen? Kirjoita vastauksesi.

Auringonpimennystä ei saa katsoa paljain silmin.

4.Mikä on lauseen subjekti? Mitä keinoja käyttäen aloitit subjektin etsimisen ja miten

päädyit lopputulokseen? Kirjoista vastauksesi.

Kuu ei peitä aurinkoa kokonaan osittaisessa auringonpimennyksessä.

5.Mikä on lauseen objekti? Mitä keinoja käyttäen aloitit objektin etsimisen ja miten

päädyit lopputulokseen? Kirjoista vastauksesi.

Oletko koskaan nähnyt auringonpimennystä?

Tutkimuksemme oletus on, että ”reitin” kertomisella oppilas jäsentää ongelmaa itselleen

paremmin sekä ymmärtää käsitteet ulkoaopettelun sijasta. Myös opettaja saa tietoa oppilaan

ajatusprosessista tämän avulla paremmin kuin pelkästään nimeämisestä ja tunnistamisesta.

Pyrimme käsittelemään, mitä keinoja oppilaat käyttävät käsitteiden löytämisessä ja selittämisessä.

Haluamme myös tarkastella sitä, ohjaako kielentäminen mahdollisesti parempaan ymmärrykseen

kieliopin kohdalla.
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4.3 Aineistojen analyysimenetelmät

Seuraavassa tarkastellaan sekä sisällön- että keskustelunanalyysia aineistojen analyysimenetelminä.

Suullisen kielentämisen aineiston analysointiin on käytetty keskustelunanalyysia. Kirjallisen

kielentämisen aineisto on analysoitu sisällönanalyyttisin menetelmin.  Analyysimenetelmiä

tarkastellaan yleisestä näkökulmasta sekä myös tämän tutkimuksen aineiston analysoinnin

etenemisen näkökulmasta. Sisällönanalyysissa tuodaan esille erityisesti Tuomen ja Sarajärven

(2009) näkemyksiä. Keskustelunanalyysia puolestaan peilataan muun muassa Tainion (2007)

näkemyksiin.

4.3.1 Sisällönanalyysi

Kirjallisen kielentämisen aineisto analysoitiin sisällönanalyysin menetelmin, koska tarkoituksena

oli saada aineisto ”pirstaloitua” pienempiin osiin, joista sitten etsimme eroavaisuuksia ja

yhtenäisyyksiä. Näistä osista luotiin suurempia kokonaisuuksia. Aineiston analyysissa lähdettiin

liikkeelle aineistolähtöisesti, mutta taustalla on kuitenkin hypoteesit, jotka osin pohjautuvat

teoriaan. Tästä johtuen tutkimuksen lähestymistapa ei ole täysin aineistolähtöinen

kokonaisuudessaan. Sisällönanalyysia voidaan pitää sekä yksittäisenä metodina että väljänä

teoreettisena kehyksenä. Useat eri laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät perustuvat jollakin

tapaa sisällönanalyysiin, jos sisällönanalyysilla tarkoitetaan kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen

sisältöjen analyysia teoreettisena kehyksenä. Tämän näkökulman perusteella sisällönanalyysia ei

voida pitää pelkästään laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmänä. (Tuomi & Sarajärvi 2009,

91.) Sisällönanalyysilla voidaan analysoida dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti.

Dokumenttina voi olla esimerkiksi kirjat, artikkelit, haastattelu, puhe, keskustelu, raportit ja melkein

mikä tahansa kirjalliseen muotoon saatettu materiaali. Sisällönanalyysi sopii myös hyvin täysin

strukturoimattoman aineiston analyysiin. Sisällönanalyysilla pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä

kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103.) Sisällönanalyysilla

aineisto saadaan järjestettyä siihen muotoon, että voidaan tehdä johtopäätöksiä uusista

kokonaisuuksista (Grönfors 1982, 161).

Laadullinen analyysi jaetaan usein induktiiviseen tai deduktiiviseen analyysiin. Tämä

perustuu tulkintaan tutkimuksessa käytetystä päättelyn logiikasta, jolloin edetään joko yksittäisestä

yleiseen (induktiivinen) tai yleisestä yksittäiseen (deduktiivinen). Eteneminen puhtaasti

aineistolähtöisesti induktiivisesti on ongelmallista, sillä ajatellaan, että ei ole olemassa objektiivisia,

”puhtaita” havaintoja ilman ennakkoasetelmia. Tutkija asettaa tutkimuksen alussa
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tutkimusasetelman sekä menetelmät, joten ne vaikuttavat aina tuloksiin. Fenomenologis-

hermeneuttisessa perinteessä ongelma pyritään ratkaisemaan siten, että tutkija kirjoittaa auki omat

ennakkokäsityksensä ilmiöstä (ontologista erittelyä) ja suhtautuu niihin tietoisesti analyysin aikana.

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 95–96.) Kuten edellä on mainittu, tutkimuksen taustalla on

ennakkokäsityksiä, joihin tutkimuksessa suhtaudutaan tietoisesti. Yksi tutkimuksen ennakko-oletus

on se, että aineiston eri tehtävätyypit vaikuttavat oppilaiden kielentämiseen tuottaen erilaisia

vastauksia. Tutkimuksen aikana on pohdittu, voiko aineistoa ylipäätään lähestyä täysin

aineistolähtöisesti, jos taustalla on ennakko-oletuksia. Tämän pohjalta on tultu siihen

lopputulokseen, että aineiston analyysitapa on sekä aineistolähtöinen että teoriaohjaava.

Seuraavassa tarkastellaan sekä aineistolähtöistä että teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä tarkemmin.

Aineistolähtöinen analyysi perustuu nimensä mukaisesti siihen, että analyysiä tehdään

aineistosta nousevien löydösten pohjalta. Aineiston analyysi etenee induktiivisesti (Tuomi &

Sarajärvi 2009, 96). Tutkijalla ei ole olettamuksia siitä, mitä aineistosta mahdollisesti nousee esille.

Analyysin alkuvaiheessa aineisto teemoitetaan, kuten Moilanen ja Räihä (2007) toteavat. Teemojen

avulla pyritään löytämään tekstin merkitystenantojen ydin. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa

tutkija lähestyy tekstiä kokonaisuutena ja rakentaa teemat tekstistä lähtöisin. (Moilanen & Räihä

2007, 55.) Aineistolähtöinen analyysi voidaan Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan jakaa kolmeen

vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa aineisto redusoidaan eli pelkistetään. Toisessa vaiheessa

aineistoa ryhmitellään ja viimeisessä vaiheessa ryhmistä muodostetaan teoreettisia käsitteitä.

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 108.) Seuraavaksi tarkastellaan aineistolähtöisen sisällönanalyysin eri

vaiheita pohtien samalla vaiheiden soveltamista tutkimusaineiston analyysiin.

Analysoitava aineisto voi olla haastatteluaineisto tai muu asiakirja, jonka analyysi aloitetaan

pelkistämällä sitä niin, että kaikki epäolennainen karsitaan pois. Ennen aineiston analyysia tulee

kuitenkin määrittää analyysiyksikkö, joka voi pienimmillään olla yksittäinen kirjain tai äänne, mutta

myös sana, lause tai suurempi kokonaisuus, kuten jokin kappale tai teema (Polit & Hungler 1991,

510). Aineiston analyysiyksiköt ovat lauseita yksittäisten sanojen sijaan, sillä lause tai lauseen osa

sisältää todennäköisemmin ajatuskokonaisuuden, joka tarjoaa tutkimuksen kannalta oleellista tietoa.

Aineistosta tarkastellaan kuitenkin myös erillisiä sanoja sekä sanakimppuja esimerkiksi siinä

yhteydessä, kun pohditaan sitä, käyttääkö oppilas ulkoaopittuja käsitteitä kielentäessään vastausta.

Aineiston analyysi aloitetaan pelkistämisellä. Tämä tarkoittaa joko aineiston pilkkomista osiin tai

sen tiivistämistä. Aineiston pelkistämisen taustalla ovat tutkimuskysymykset, joiden ohjaamina

aineistosta karsitaan turha tieto pois. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 109.) Tässä aineistossa haasteena on

juuri epäolennaisen tiedon karsiminen pois, sillä tekstiä on niukasti. Tutkimuksen kannalta ei ole

oleellista tietää oikeiden tai väärien vastausten määriä ja aineiston analyysissa keskitytäänkin
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ennemmin siihen, miten vastaajat ovat lähteneet ratkaisemaan tehtäviä. Aineisto käytiin läpi

perehtyen sen sisältöön ja tehden samalla alleviivauksia vastauslomakkeisiin. Täten aineistosta

saatiin yleiskuva. Tutkimuskysymykset ohjasivat etsimään aineistosta aiheeseen liittyviä ilmauksia,

jotka merkittiin ylös. Ilmauksia etsittäessä on pidettävä mielessä tutkimuskysymykset, jotta

aineiston analyysissa ei turhaan keskityttäisi epäolennaiseen tietoon. Ilmausten etsimisen jälkeen

tutkimuksen kannalta olennaiset löydökset listattiin ja niistä etsittiin yhteneväisyyksiä ja

eroavaisuuksia.

Pelkistämisvaiheen jälkeen aineisto ryhmiteltiin. Aineistosta nousseita pelkistettyjä ilmauksia

vertailtiin etsien samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Vertailun jälkeen ilmauksista yhdisteltiin

järkeviä alaluokkia. Selkeästi toisiinsa kuuluvat ilmaukset muodostivat oman luokkansa.

Tutkimuksessa yksi tällainen luokka koostuu esimerkiksi ilmauksista, jotka selvästi pohjautuvat

oppikirjasta ulkoa opittuun perusteluun. Tämän pohjalta muodostuneet erilaiset luokat nimettiin

sekä muodostetuille alaluokille luotiin yläluokat. Tuomi ja Sarajärvi (2009) tuovat esille, kuinka

luokat nimetään luokan sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Luokittelun tehtävänä on tiivistää aineistoa,

jolloin sitä on helpompi käsitellä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110.) Moilasen ja Räihän (2007)

mukaan ryhmittelemisessä on pysyttävä uskollisena tekstille. Vaarana on, että tulkitsija tuo tekstiin

teemoja, joita siellä ei ole. Tästä johtuen syntyneitä ryhmiä tulee tarkastella kriittisesti, käyden niitä

huolellisesti läpi moneen kertaan. On myös tärkeää arvioida konstruoitujen merkitysten pätevyyttä.

Moilasen ja Räihän mukaan tässä vaiheessa vaarana on myös se, että tulkitsija alkaa rakentaa liian

kokonaisvaltaista tulkintaa tutkittavastaan.  (Moilanen & Räihä 2007, 56.)

Ryhmittelyn jälkeen aineistosta erotetaan tutkimuksen kannalta olennaisin tieto, jonka

perusteella muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Luokkia yhdistetään niin paljon kuin mahdollista ja

niiden käsitteiden pohjalta luodaan teoreettisia käsitteitä kuvaamaan aineistosta tehtyjä havaintoja.

Empiirisestä aineistosta edetään siis kohti teoreettisempaa ja käsitteellisempää näkemystä

tutkittavasta aiheesta. Tutkijan tavoite on pyrkiä ymmärtämään tutkittavia heidän näkökulmastaan.

Aineisto on se pohja, johon teoriaa ja johtopäätöksiä verrataan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 111–

113.)

Seuraavassa esitellään aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen (mukaillen Tuomi &

Sarajärvi 2009, kuvio 15, 109).

1. Aineiston lukeminen ja sen sisältöön perehtyminen

2. Pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja niiden alleviivaaminen

3. Löydettyjen ilmausten listaaminen

4. Ilmausten vertailu etsien samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia
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5. Ilmausten yhdistäminen alaluokiksi

6. Yhdistellään alaluokkia ja muodostetaan niistä yläluokkia

7. Yhdistellään yläluokkia ja kootaan niistä kokoavia käsitteitä

Tavoitteena aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa on lopulta kokoavan käsitteen luominen

aineiston pohjalta eli teoreettiset käsitteet luodaan aineistosta toisin kuin teoriaohjaavassa

analyysissa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 111, 117). On huomioitava, että aineistolähtöisessä

analyysissa ei ole taustalla mitään valmista teoriaa, vaan teoria ja teoreettiset käsitteet muodostetaan

aineistosta nousseiden havaintojen pohjalta. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin ongelmana on sen

aineistolähtöisyys. Voidaankin pohtia, voiko mikään analyysi olla täysin aineistolähtöistä. Tutkijan

taustalla on aina teorioita, joiden pohjalta omaa tutkimusta tehdään. Voi siis olla vaikeaa suhtautua

aineistoon täysin objektiivisesti ja tutkia sitä aineistosta nousevien havaintojen pohjalta.

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin ongelmia on mahdollista yrittää ratkaista teoriaohjaavan

analyysin avulla (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96).

Teoriaohjaavan sisällönanalyysin katsotaan etenevän lähtökohdiltaan aineiston ehdoilla eli

analyysi muodostetaan induktiivisesti. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa on teoreettisia

kytkentöjä, mutta ne eivät pohjaudu suoraan teoriaan. Teoria voi myös toimia apuna analyysin

etenemisessä. Niin teoriaohjaavassa kuin aineistolähtöisessäkin sisällönanalyysissa analyysiyksiköt

valitaan aineistosta, mutta teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa aikaisempi tieto ohjaa tai auttaa

analyysia. Analyysista on tunnistettavissa aikaisemman tiedon vaikutus, mutta aikaisemman tiedon

merkitys ei ole teoriaa testaava, vaan se kenties aukaisee uusia ajatussuuntia. (Tuomi & Sarajärvi

2009, 96–97, 117.) Ero aineistolähtöisen ja teoriaohjaavan analyysin välillä tulee ilmi siinä, miten

empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin käsitteisiin. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa käsitteet

tuodaan valmiina, ilmiöstä jo ”tiedettynä”, kun taas aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa

teoreettiset käsitteet luodaan aineistosta. Näiden kahden analyysitavan välillä on keskeistä se,

poimiiko tutkija alkuperäisestä aineistosta asioita tietyn teorian mukaan vai lähestyykö hän

aineistoa sen omilla ehdoilla. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 117.) Tutkimuksen aineiston analyysi

aloitettiin aineistolähtöisesti, mutta analyysin edetessä aikaisemman tiedon osuus tuli osaksi

analyysia. Aikaisempaa tietoa käytettiin analyysissa apuna ja se ohjasi analyysia jonkin verran.

Teoriaohjaavassa analyysissa onkin usein kyse abduktiivisesta päättelystä, jolloin tutkijan

ajatteluprosessissa vaihtelevat aineistolähtöisyys ja valmiit mallit. Tutkija pyrkii yhdistämään näitä

toisiinsa ja tuloksena saattaa syntyä myös uutta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 97.)
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Aineiston analyysissa edettiin suurelta osin aineistolähtöisesti, sillä suurin osan tutkittavista

asioista on nostettu esille suoraan aineistosta. Analyysin aikana taustalla on kuitenkin ollut omat

ennakko-oletukset sekä teoriapohja, johon on perehdytty ennen tutkimuksen analyysia. Myös

aikaisempi kandidaatin tutkielma on käsitellyt osin samoja aiheita, joten ei voida sanoa, että

tutkimusta olisi lähestytty täysin objektiivisesti, puhtaasti aineistosta käsin.

4.3.2 Keskustelunanalyysi

Suullisen kielentämisen aineisto analysoitiin keskustelunanalyyttisin menetelmin. Tässä työssä

keskustelunanalyysin avulla keskityttiin tarkastelemaan pääasiassa oppilaiden käyttämiä ilmauksia.

Keskustelunanalyysin peruslähtökohtana on Harvey Sacksin ajatus siitä, että keskustelu on

järjestynyttä toimintaa. Keskustelunanalyysin avulla selvitetään, mitä puheenvuoroilla saadaan

aikaiseksi. Keskustelunanalyysin aineistoina käytetään aitoja keskustelutilanteita, joihin tutkija ei

toiminnallaan vaikuta. Keskustelut syntyvät spontaanisti keskustelijoiden vuorovaikutuksessa.

Keskustelunanalyysissä keskitytään siihen, mitä sanotaan ja miten sanotaan. Tärkeää on tarkkailla

keskustelun vuorottelua, jaksoja ja mahdollisesti keskustelussa esiintyviä korjauksia. Nämä kolme

elementtiä muodostavat perustan vuorovaikutukselliselle keskustelulle. Analyysin kohteina voi

olla ainoastaan tallennettua aineistoa, esimerkiksi videoitua tilannetta. (Hakulinen 1997, 13–17.)

Keskustelunanalyysissa aineisto puretaan litteroimalla keskustelut. Litteroinnissa on tärkeää

pitää tulkinnat erillään tilanteesta (Seppänen 1997, 18–19). Sen tavoitteena on siirtää puhe

kirjoitettuun muotoon mahdollisimman tarkasti, huomioiden puheen lisäksi myös ei-kielellinen

toiminta ja ilmaisu (Tainio 2007, 300). Tutkija voi tehdä aineistolleen joko karkean tai tarkennetun

litteroinnin sekä myös yhdistää molempia. Tämä määrittyy tutkimuksen aiheen ja tarpeen mukaan.

Tainion mukaan järkevintä tutkimuksen kannalta on tehdä karkea litterointi koko aineistosta.

Tähän kuuluu kaikki vaivatta huomioitu materiaali, esimerkiksi selkeä puhe ja ei-kielellinen

ilmaisu. Karkean litteroinnin jälkeen tutkija tuntee aineistonsa hyvin ja voi tarkentaa kohtia, jotka

ovat tutkimuksen kannalta tärkeitä. Joissakin keskustelunanalyyttisissä tutkimuksissa voi olla

tärkeää huomioida pienetkin yksityiskohdat aineistossa, kuten esimerkiksi äänenpainotukset.

(Tainio 2007, 303–304.)

Litteroinnin jälkeen aineistosta nostetaan tutkimuksen kannalta oleellisia kohtia

analysoitavaksi. Muutaman minuutin pituisessa katkelmassa saattaa olla hyvinkin paljon

informaatiota, joten tutkijan kannattaa miettiä nauhoitetun materiaalin määrää jo tutkimuksen

alussa. Aineistoa purkaessa on tärkeää peilata havaintoja aikaisempiin tutkimuksiin sekä aiheeseen

liittyvään kirjallisuuteen. (Tainio 2007, 305–306.) Tämän avulla tutkija saa mahdollisesti tukea
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havainnoilleen ja pystyy tekemään jonkin tasoisia yleistyksiä aiheesta. Tainio huomauttaa, että

vuorovaikutustilanteet ovat aineistona moniulotteisia ja rikkaita. Näin ollen tutkijan voi olla

hankalaa erottaa aineistosta oleellinen informaatio. Aineistossa onkin hyvä edetä selkeimmistä

kokonaisuuksista mutkikkaampiin yksityiskohtiin, jotta pysyttäisiin aiheessa. Analyysia

kirjoittaessa tutkijan olisi hyvä tarvittaessa palata nauhoitettuun materiaaliin litteroidun materiaalin

lisäksi. Nauhoitetusta materiaalista saattaa löytyä oleellista tietoa, joka litterointivaiheessa on

jäänyt huomaamatta. Litteroidessa aineistoaan tutkija on saattanut tehdä valintoja, joko tietoisesti

tai tiedostamattomasti, jotka ovat osoittautuneet vääriksi analyysia tehdessä. (Tainio 2007, 307.)

Suullisen kielentämisen aineiston analyysissa on käytetty keskustelunanalyysia, sillä se

vastasi suullisen kielentämisen aineiston tarkoitusta parhaiten. Keskustelunanalyysia sovellettiin

suppeasti keskittyen ilmaisuihin, sanoihin ja sanontoihin. Aluksi aineiston nauhoitetut tallenteet

purettiin ja ne litteroitiin karkeasti keskittyen sanoihin ja sanontoihin. Parikeskustelut kirjoitettiin

puhtaaksi ja niistä etsittiin tutkimuksen kannalta oleelliset seikat. Jokaisen tutkittavan oppilaan

käyttämät ilmaukset ryhmiteltiin siten, että ilmauksista poimittiin selkeät kokonaisuudet

sanaluokkien kielentämiseen liittyen. Saatuja tuloksia verrattiin aiheeseen liittyvään teoriaan, josta

saatiin tukea tuloksista tehdyille päätelmille.
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5 TUTKIMUKSEN ANALYYSI JA TULOKSET

5.1 Kirjallisen kielentämisen aineisto

Kirjalliseen aineistoon perehtyminen aloitettiin lukemalla kaikki tehtävämonisteet (N=20) läpi,

jotta saatiin yleiskuva koko aineistosta. Tämän jälkeen aineisto käytiin läpi siten, että katsottiin

oikeat ja väärät vastaukset. Vaikka tutkimuksen pääpaino ei ole oikeiden ja väärien vastausten

tarkastelussa eikä sukupuolten välisissä eroissa, oli oleellista tietää, kuinka hyvin oppilaat

hallitsevat lauseenjäsennyksen. Vastauksista 13 oppilaalla oli kaikki täysin oikein, viidellä

oppilaalla oli joitakin virheitä ja kahdella oppilaalla oli kaikki tehtävät täysin väärin. Täysin oikein

vastanneista 8 oli tyttöjä ja 5 poikia. Ne oppilaat, joilla oli joitakin virheitä, olivat kaikki poikia,

kun taas ne molemmat, joilla kaikki tehtävät olivat väärin, olivat tyttöjä. Oppilaille teetetyt tehtävät

ovat liitteenä tutkielman lopussa.

Seuraavassa tarkastellaan tehtäviä, jotka tuottivat eniten hankaluuksia ja joissa nousi eniten

esille oppilaiden väliset erot kielentämisessä sekä lauseenjäsentämisessä. Eniten hankaluuksia

tuotti tehtävä 5. Mikä on lauseen objekti? Mitä keinoja käyttäen aloitit objektin etsimisen ja miten

päädyit lopputulokseen? Kirjoita vastauksesi. Objekti tuli etsiä seuraavasta lauseesta:

Oletko koskaan nähnyt auringonpimennystä?

Näin ollen voidaan todeta, että objekti saattaa olla tutkittavien oppilaiden kohdalla vaikeampi

ymmärtää kuin subjekti tai predikaatti. Eräs oppilas ei ole ymmärtänyt ollenkaan käsitettä objekti,

vaan poiminut lauseesta sanan nähnyt. Kyseinen oppilas on saattanut sekoittaa käsitteet objekti ja

predikaatti keskenään, vaikka lauseen predikaatti on aina persoonamuotoinen verbi eli tässä

tapauksessa oletko nähnyt. Tehtävä 5 saattoi olla haastava myös siksi, että lause on kysymyslause

ja lauseessa on kaksiosainen verbi oletko nähnyt (perfektissä), huolimatta siitä, että tehtävässä ei

pitänyt etsiä lauseen predikaattia. Myös kaksi muuta oppilasta on poiminut lauseen objektiksi

verbin osan, sanan oletko. Kyseiset oppilaat eivät ole perustelleet vastauksiaan lainkaan, joten eivät

ole todennäköisesti käyttäneet juurikaan apukeinoja objektin löytämiseen tai ainakaan sitä ei tule

ilmi vastauksista. Täten voidaan ajatella, että kyseisillä oppilailla ei ole ollut keinoja
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ongelmanratkaisuun eli tässä tapauksessa objektin löytämiseen. Samat oppilaat, jotka eivät ole

löytäneet tehtävässä 5 objektia, eivät ole myöskään tehtävässä 1 löytäneet objektia. Tehtävässä 1

tuli etsiä subjekti, predikaatti ja objekti lauseesta:

Ihmiset ihailivat auringonpimennystä tiistaiaamuna.

Nämä oppilaat ovat laittaneet objektiksi joko sanan tiistaiaamuna tai ihailivat. Näin ollen voidaan

tehdä johtopäätös, että kyseisten oppilaiden kohdalla objektin löytäminen on hankalaa.

 Hankaluuksia oli jonkin verran myös tehtävässä 3. Mikä on lauseen predikaatti? Mitä

keinoja käyttäen aloitit predikaatin etsimisen ja miten päädyit lopputulokseen? Kirjoita

vastauksesi. Predikaatti tuli etsiä lauseesta:

Auringonpimennystä ei saa katsoa paljain silmin.

Predikaatti ei saa katsoa oli mahdollisesti siksi joidenkin vaikea löytää, koska se on

kieltomuodossa ja se on verbiketju. Eräs oppilas on laittanut predikaatiksi sanat ei saa eli

perusmuotoinen verbi katsoa on jäänyt pois. Toinen oppilas on puolestaan laittanut lauseen

predikaatiksi sanan katsoa. Eräs oppilas on sekoittanut mahdollisesti käsitteet predikaatti ja objekti

keskenään, koska on poiminut lauseen predikaatiksi sanan auringonpimennystä ja on perustellut

sen seuraavanlaisesti:

Mitä ei saa katsoa?

Toinen oppilas on puolestaan saattanut sekoittaa käsitteet predikaatti ja subjekti keskenään, koska

on perustellut vastauksensa seuraavanlaisesti:

Lauseessa ei ole tekijää.

Sama oppilas on tehtävässä 1 ja 2 laittanut subjektit (ihmiset ja eläimet) predikaateiksi sekä

predikaatit (ihailivat ja käyttäytyvät) objekteiksi, joten kyseisellä oppilaalla on lauseenjäsenten

käsitteet sekaisin.
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5.1.1 Tehtävätyyppien merkitys kielentämiseen ohjaamisessa

Tutkimuksen yhtenä pääaiheena oli tutkia sitä, kuinka erilaiset tehtävätyypit ohjaavat oppilasta

ongelman ratkaisemiseen. Ongelmana tehtävissä oli nimenomaan lauseenjäsenten löytäminen

lauseista. Tutkimusta varten laadittiin kolmenlaisia tehtävätyyppejä, joista ensimmäisessä

pyydetään oppilasta ainoastaan etsimään lauseesta käsitteet subjekti, predikaatti ja objekti.

Oppilaan lauseenjäsennys jää tässä tehtävässä ainoastaan nimeämisen tasolle, joten vastauksesta ei

tule ilmi oppilaan ongelmanratkaisuprosessia. Kieliopin opetus saattaa usein koostua suurelta osin

nimeämistä vaativista tehtävistä. Nämä tehtävät eivät välttämättä kerro juuri lainkaan oppilaan

omasta ajatteluprosessista tai siitä, kuinka oppilas on päässyt kyseiseen ratkaisuun. Näin ei voida

myöskään päästä käsiksi siihen, missä kohtaa oppilaan ajattelua hän päätyy väärään ratkaisuun.

Näin ollen on hankalaa nähdä, missä kohtaa oppilas todella tarvitsisi apua, jotta ymmärtäisi

käsitteen merkityksen.

Toisessa tehtävätyypissä kysytään, onko jokin tietty sana jokin tietty lauseenjäsen ja

pyydetään myös perustelemaan vastaus. Esimerkkinä tästä on tehtävä 2. Onko eläimet lauseen

subjekti? Perustele vastauksesi. Tutkimusaineistosta voidaan nähdä, että oppilaat osaavat

perustella vastauksiaan melko hyvin, mutta suurelta osin perustelut jäävät pinnallisiksi siten, että

ne perustuvat ulkoa opittujen käsitteiden käytölle. Näin ollen voidaan todeta, että vastausten

perusteleminen ei riitä siihen, että päästäisiin niissä pintaa syvemmälle, omaan ajatteluprosessiin.

Kolmannessa tehtävätyypissä oppilasta pyydetään kertomaan ne keinot, joita käytti

lauseenjäsenten etsimisessä sekä sen, kuinka pääsi lopputulokseen. Esimerkkinä tästä on tehtävä 5.

Mikä on lauseen objekti? Mitä keinoja käyttäen aloitit objektin etsimisen ja miten päädyit

lopputulokseen? Kirjoita vastauksesi. Tässä tehtävätyypissä oppilaan tulee miettiä sitä, mikä on se

ajatusprosessi, jonka hän käy läpi etsiessään lauseenjäseniä. Aineistosta nousi esille, että

tehtävänanto ohjaa paremmin minämuotoiseen kerrontaan kuin edellä esitellyt perusteluun tai

nimeämiseen ohjaavat tehtävät, esimerkiksi:

Aloitin predikaatin etsimisen siten, että aijon löytää --

-- kysyin itseltäni kysymyksen mitä nähnyt

Ensin luin lauseen ja mietin lauseessa olevaa tekijää. Sitten löysin subjektin.
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 Lapsi tarvitsee tämän tyyppisessä tehtävässä metakognitiivisia taitoja sekä itsesäätelyä.

Kuten aiemmin tutkimuksessa on tuotu esille, metakognitiiviset taidot auttavat oppilasta

jäsentämään ajatteluaan ja ongelmanratkaisuprosessiaan. On tärkeää, että opettaja ohjaa oppilaita

tiedostamaan ja säätelemään omaa oppimistaan. On myös huomattava, että metakognitiivisten

taitojen kehittäminen edellyttää kuitenkin oppilaan aktiivista osallistumista tehtävien

ratkaisemiseen, kuten Annevirta ja Iiskala toteavat. Annevirta ja Iiskala tuovat myös esille, kuinka

opettajan on tärkeää ohjata oppilaita tuomaan oma ajatusprosessinsa näkyväksi. Tämä

ajatteluprosessin ”näkyväksi tekeminen” auttaa oppilaita hahmottamaan, miten eri tavalla asioista

voidaan ajatella ja mitä erilaisia toimintatapoja on olemassa. (Annevirta & Iiskala 2003, 17–18,

22.) Kieliopin, ja erityisesti lauseenjäsenten opiskelussa on tärkeää, että oppilas tuo

ajatusprosessinsa esille, jotta hän oppisi huomaamaan sen, kuinka lauseenjäsenet ovat yhteydessä

niin toisiinsa kuin muihin käsiteryhmiin, kuten sanaluokkiin. Jos oppilas ei tuo tätä ajatusprosessia

näkyville, hän ei välttämättä opi hahmottamaan käsitteiden välistä yhteyttä ja näin niiden

merkitystä. Annevirta ja Iiskala (2003, 31) tuovat esille myös sen, kuinka ääneen ajattelu saattaa

stimuloida oppilaan omaa ajattelua sekä myös opettaja pääsee oppilaan ääneen ajattelun avulla

paremmin selville oppilaan ajatteluprosessista. Ääneen ajatteluna voidaan pitää myös oman

ajatusprosessin kirjoittamista ylös, kuten tässä tutkimuksessa on oppilaita pyydetty tekemään.

Matematiikassa käytetään usein ongelman ratkaisemiseksi eri strategioita ja näiden avulla

tulee pohdittua laskutoimitusta vaihe vaiheelta. Äidinkielessä, erityisesti kieliopin kohdalla, olisi

hyvä tehdä enemmän pohtivia tehtäviä, joissa tulisi esille oppilaan oma ongelmanratkaisuprosessi.

Matematiikan opiskelussa saatetaan käyttää esimerkiksi sanallisten tehtävien vihkoa, johon oppilas

saa piirtää ja hahmotella tehtävän ratkaisua. Äidinkielessä olisi hyvä myös käyttää vastaavaa ideaa

kieliopin tehtävien yhteydessä. Näin oppilas mahdollisesti oppisi käyttämään eri strategioita

kieliopin käsitteiden hahmottamisessa. Tehtävätyypit voisivat olla juuri enemmän tuottamiseen

painottuvia tehtäviä, joissa oppilas kuvailisi reittinsä esimerkiksi lauseenjäsenten löytämisessä.

5.1.2 Käsitteiden soveltaminen

Seuraavassa tarkastellaan sitä, kuinka oppilaat ovat sisäistäneet käsitteet ja kuinka he osaavat

soveltaa niitä. Kuten kappaleessa 3.2 Tieteellisten käsitteiden oppiminen on tuotu esille, aineistosta

suurin osa on sisäistänyt käsitteet ja osaa melko hyvin perustella vastauksensa. Muutamat oppilaat

ovat perustelleet vastauksiaan siten, että ovat käyttäneet ongelmanratkaisussa omaa ajatteluaan

sekä pohtineet sanojen merkityksiä. Seuraavassa on hyviä esimerkkejä siitä, kuinka oppilaat eivät

ainoastaan perustele vastauksiaan ulkoaopitun varassa:
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Eläimet on lauseen subjekti, sillä eläimethän siinä tekevät (käyttäytyvät omituisesti)

Mietin ensin mikä on predikaatti (nähnyt) ja mietin sitten mihin se kohdistuu, se

tekeminen.

Kuu on lauseen subjekti, koska juuri kuu ei peitä aurinkoa...Kun etsin subjektia,

kysyin itseltäni: Kuka tekee? Mikä tekee? Tässä lauseessa kuu oli tekijä. Ennen

subjektin löytämistä, täytyy etsiä predikaatti: subjekti on yleensä substantiivi tai

pronomini

Kun etsin objektia, täytyy ensin etsiä predikaatti (nähdä). Sen avulla kysyn itseltäni:

Mitä näkee? Tässä lauseessa nähdään auringonpimennys. Objekti on yleensä

substantiivi tai pronomini.

Edellisissä vastauksissa oppilaat ovat osanneet yhdistää ajattelussaan taitavasti eri

käsitejärjestelmät. Oppilaat ovat siis ymmärtäneet sanaluokkien ja lauseenjäsenten välisen suhteen.

Oppilaat ovat myös ymmärtäneet selkeästi lauseenjäsenten kiinteän yhteyden toisiinsa. Oppilaat

ovat lisäksi käyttäneet apukysymyksiä vastausta etsiessään. Oppilaat osaavat selkeästi käyttää eri

strategioita ongelmanratkaisun välineenä.

Eräs oppilas on kuvannut ongelmanratkaisuprosessiaan siten, että mitä pitää muistaa

prosessin edetessä eli on selvästi käyttänyt systemaattista ongelmanratkaisuprosessia apunaan:

Löysin predikaatin etsimällä verbin. Piti myös muistaa ottaa verbiketjuun kuuluvat

sanat mukaan

Tässä esimerkissä oppilas on selvästi käyttänyt opittua strategiaa. Sanat ”piti muistaa” kertovat

sitä, että oppilaan on pitänyt muistaa käyttää jotakin ulkopuolelta opittua. Oppilas on myös osannut

yhdistää ajattelussaan predikaatin sekä verbiketjut eli on ymmärtänyt eri käsitejärjestelmien

välisen yhteyden. Seuraavassa esimerkissä oppilas on käyttänyt persoonapronominia apunaan

subjektin löytämisessä, joten hän ymmärtää selkeästi subjektin merkityksen:

Eläimet voisivat olla lauseessa ”he” joten mielestäni sen kuuluisi olla subjekti.
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Osa oppilaista ei kuitenkaan näytä sisäistäneen eri lauseenjäsenten merkityksiä. Tästä joukosta

puolet ei näytä ollenkaan sisäistäneen käsitteitä, sillä lähes kaikki vastaukset ovat väärin ja

vastauksissa ei ole lainkaan perusteluita. Toinen puoli tästä joukosta on vastannut osaan tehtävistä

oikein ja osaan väärin, mutta eivät osaa lainkaan perustella vastauksiaan:

On, koska en tiedä

En osaa selittää --

Kyllä. Näin opetettiin minulle

Tällä joukolla suurin osa tehtävien perustelukohdista on jätetty tyhjiksi. Kaikilla niillä vastaajilla,

jotka eivät osanneet perustella vastauksiaan, on kuitenkin ensimmäisessä tehtävässä kaikki

lauseenjäsenet oikein. Tässä tehtävässä tuli ainoastaan nimetä lauseenjäsenet subjekti, predikaatti

ja objekti lauseesta:

Ihmiset ihailivat auringonpimennystä tiistaiaamuna.

Tästä voidaan huomata, että oppilaat osaavat usein nimetä käsitteitä, sillä siihen äidinkielen

kieliopin opetus edelleen painottuu, mutta niiden selittämine on hankalaa. Näin ollen ei voida

sanoa, ovatko kyseiset oppilaat todella sisäistäneet käsitteiden merkityksen.

5.1.3 Apukysymykset ongelmanratkaisustrategiana

Aineistosta nousi esille erilaisia apukysymyksiä, joita oppilaat käyttivät etsiessään oikeita

lauseenjäseniä.  Suurin osa oppilaista on käyttänyt lauseenjäseniä kielentäessään apukysymyksiä:

aloitin sen siten että katsoin kuka tekee

Taas: Kuka tekee, mitä tekee, mikä on kohde? Etsin ne.

aloitin predikaatin etsimisen ”kysymällä”: kuka tekee, mitä tekee?

Kun etsin predikaattia, kysyin itseltäni: Mitä tekee? Tässä lauseessa ei saa katsoa.
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Löysin predikaatin miettimällä mitä tehdään, subjektin kuka tekee ja objektin

miettimällä  ihailivat, niin mitä ihailivat?

Kielentäminen on parhaimmillaan, kun oppilas kertoo ongelmanratkaisuprosessistaan.

Apukysymysten käyttö jäsentää juuri ongelmanratkaisuprosessia tuoden esille selkeitä vaiheita

reitin löytämisessä. Oppilaat käyttävät ikään kuin kysymysstrategiaa esittäessään itselleen

apukysymyksiä. Tämän aineiston perusteella on kuitenkin lähes mahdotonta sanoa, onko

kysymysstrategian käyttö opetettu kyseisille oppilaille vai onko sen käyttö tulkittavissa siten, että

oppilaat ovat todella ymmärtäneet apukysymysten merkityksen käsitteiden löytämisessä. Tosin

oppilaat ovat voineet ymmärtää apukysymysten merkityksen, vaikka niiden käyttö olisikin ulkoa

opittua.

Aineistosta nousi esille se, että tarkempaan kielentämiseen ohjaavassa tehtävässä oppilaat

tuovat paremmin esille omaa ajatteluprosessiaan. Lisäksi tuli esille ne systemaattiset keinot, joita

oppilaat käyttävät lauseenjäsennyksessä. Tarkempaan kielentämiseen ohjaavat tehtävät eivät siis

vaikuta oikeiden vastausten määrään juurikaan, mutta niiden avulla oppilas mahdollisesti jäsentää

ajatuksiaan paremmin ja saattaa näin paremmin ymmärtää käsitteen eli lauseenjäsenen todellisen

merkityksen ja yhteyden muihin lauseenjäseniin. Tässä yhteydessä on syytä pohtia sitä, onko hyvä

käyttää systemaattista ongelmanratkaisuprosessia kieliopin ja erityisesti lauseenjäsennyksen

opiskelussa. Tutkimustulosten perusteella apukysymysten käyttö viittaa siihen, että oppilaat

käyttävät systemaattisia keinoja kielentäessään reittiä oikean lauseenjäsenen löytämiseen.

5.1.4  Opittujen käsitteiden käyttö

Aineistosta tarkasteltiin sitä, kuinka paljon oppilaat määrittelevät lauseenjäseniä opittujen

käsitteiden avulla. Oppilailla näkyy vastauksissaan usein niitä perusteluja ja käsitteitä, joita ovat

oppineet oppikirjoista tai opettajalta. Oppilaat käyttävät perusteluissaan paljon opittuja ilmaisuja,

kuten lauseen tekijä sekä tekemisen kohde tai pelkästään tekijä ja kohde. Nämä käsitteet eivät

kuulu lapsen spontaaniin sanavarastoon, minkä vuoksi on todennäköistä, että opetuksessa on

käytetty kyseisiä käsitteitä. Suuri osa tutkittavista oppilaista perusteli vastauksensa

edellämainittujen käsitteiden avulla:

Kyllä, koska subjekti on lauseen tekijä.
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On, koska ”eläimet” on lauseen tekijät.

Eläimet ovat lauseen subjekti, koska eläimet ovat lauseen tekijöitä.

Ensin etsin lauseesta predikaatin, koska sitten löydän helpommin tekemisen kohteen

eli objektin.

Löysin sen siten, että objekti on se tekemisen kohde.

Lauseen subjekti on auringonpimennystä, koska se on tekemisen eli näkemisen

kohde.

Aineistosta tuli ilmi, että näitä opittuja käsitteitä ja ilmauksia on käytetty sekä perustele

vastauksesi- että mitä keinoja käyttäen pääsit lopputulokseen- tehtävissä. Erona näiden tehtävien

vastausten välillä on kuitenkin se, että keinoja ja reittiä vaativassa tehtävässä oppilaat avasivat

käsitteitä paremmin ja olivat selittäneet tarkemmin auki ajatusprosessinsa. Vastausta

perustellessaan oppilas saattoi vain todeta, että koska se on lauseen tekijä, mutta reittiä ja keinoja

kertoessaan oppilas esitti itselleen apukysymyksiä ja pohti sanan merkitystä, vaikkakin käytti

opittuja käsitteitä vastauksessaan.

5.1.5 Verbiketjut

Äidinkielen kieliopin ja erityisesti lauseenjäsenten kohdalla on oleellista tarkastella erilaisten

lausekkeiden tai verbiketjujen muodostumista. Kuten aiemmin tutkimuksessa on tuotu esille,

äidinkielen kieliopin opiskelussa tulisi keskittyä enemmän kokonaisuuksien hallintaan ja

merkitysten ymmärtämiseen. Opetusministeriön julkaisussa on tuotu esille, kuinka kielioppi on

perinteisesti ollut sanakeskeistä. Kieli ei muodostu irrallisista sanoista, vaan toisiinsa yhteydessä

olevista lausekkeista. (Opetusministeriö 1994, 147–148.) Myös moniosaiset verbit muodostavat

kokonaisuuksia. Lapselle saattaa olla vaikeaa taivuttaa sanoja irrallaan lauseesta, vaikka osaakin ne

lausekontekstissa (Vygotsky 1982, 180). Tarkastelemme seuraavassa sitä, voisiko lausekeajattelu

olla yksi ratkaisu kieliopin suurempien kokonaisuuksien ymmärtämiselle.

Lausekkeen käsite on Korhosen & Alhon (2006) mukaan esiintynyt äidinkielen opetuksessa

vaihtelevasti. Lauseke saatetaan esitellä ohimennen, jolloin se jää irralliseksi ja tarpeettoman

tuntuiseksi. Lauseenjäsennystehtävissä esimerkit ovat usein yksinkertaisia, eikä tarkasteltavilla



57

sanoilla useinkaan ole määritteitä. (Korhonen & Alho 2006, 110.) Lauseke koostuu pääsanasta ja

vähintään yhdestä määritteestä. Lauseke on ikään kuin laajennettu sana, joka liikkuu

kokonaisuutena. Verbit eivät suomen kielessä esiinny lausekkeina, sillä verbi voi liikkua yksin

ilman määritteitään. (Opetusministeriö, 1994, 151–152.) Toisin sanoen moniosaiset verbit eivät ole

lausekkeita, vaan niistä käytetään käsitettä verbiketju. Ne verbien aikamuodot, jotka ovat

moniosaisia (perfekti, pluskvamperfekti), ovat liittomuotoja. Korhonen & Alho (2006) pohtivat,

mitä sanaa lausekkeesta tulisi käyttää. Lauseke viittaa sanaan lause, jolloin sen voi sekoittaa

lauseen merkitykseen. Sen sijaan lausekkeesta ehdotetaan käytettäväksi sanaa sanakimppu, joka

muodostuu sanoista, jotka toimivat kiinteinä kokonaisuuksina. Kun oppilas hahmottaa nämä

kokonaisuudet, voidaan pohtia niiden tehtäviä lauseissa. Lauseenjäsenet ovat lausekkeiden

tehtäviä. (Korhonen & Alho 2006, 111.)

Kirjallisen kielentämisen tehtävissä lausekkeita muistuttavia kokonaisuuksia, muodostivat

ainoastaan moniosaiset verbit tehtävissä 3, 4 ja 5. Tehtävässä 3 tulee etsiä lauseen predikaatti, joka

on verbiketju ei saa katsoa:

Mikä on lauseen predikaatti? Mitä keinoja käyttäen aloitit predikaatin etsimisen ja

miten päädyit lopputulokseen? Kirjoita vastauksesi.

Auringonpimennystä ei saa katsoa paljain silmin.

Verbiketju ei saa katsoa oli suurella osalla oppilaista oikein, mutta tuotti osalla oppilaista jonkin

verran hankaluuksia. Predikaatiksi oli näissä vastauslomakkeessa laitettu joko ei saa tai katsoa.

Nämä oppilaat kertoivat oman ”reittinsä” seuraavalla tavalla:

katoin mikä on lauseen verbi niin siitä sen näki

sanat ei ja saa, koska se on kielteinen muoto lauseessa

Aloitin sen katsomalla löytyykö tekemistä löytyi ja sitten se olikin kielteinen

Ensimmäisessä esimerkissä oppilas on laittanut predikaatiksi sanan katsoa. Kahdessa viimeisessä

esimerkissä oppilas on tuonut esille sen, että predikaattiin kuuluu myös kieltosana. Oppilaat, jotka

olivat löytäneet predikaatin oikein, kertoivat ”reittinsä” muun muassa seuraavalla tavalla:
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Lauseen predikaatti on ”ei saa katsoa”, aloitin predikaatin etsimisen ”kysymällä”:

kuka tekee, mitä tekee? Päädyin lopputulokseen tekemis-verbillä.

Päädyin tulokseen että ei saa katsoa on lauseen predikaatti, koska se kertoo mitä

tehdään tai mitä ei tehdä.

Lauseen predikaatti on ei saa katsoa. Se on predikaatti, koska mikään muu ei ole

kieltomuodossa.

Ensin etsin predikaatin ja sitten mietin kuuluuko siihen muita osia.

-- Päädyin tulokseen valitsemalla ”ei saa katsoa” ne kaikki ovat verbejä.

-- Tässä lauseessa ei saa katsoa. Myös sana: ei, kuuluu predikaattiin, koska se

ilmoittaa, että predikaatti on kieltomuodossa. Predikaatti on persoonamuotoinen

verbi.

Löysin predikaatin etsimällä verbin. Piti myös muistaa ottaa verbiketjuun kuuluvat

sanat mukaan.

Predikaatti voi olla yksin lause, kun miettii mikä voisi olla järkevä lause yksin keksii

sen. Predikaatti on aina verbi. Tässäkään ei ole tekemisen kohdetta.

Viimeisimmässä vastauksessa on huomion arviosta se, että oppilas on pohtinut sitä, kuinka

predikaatti voi muodostaa yksin lauseen. Hän on nähtävästi ottanut lausekeajattelun osaksi

lauseenjäsennystä. Myös muissa edellisissä vastauksissa näkyy se, kuinka oppilaat ovat käyttäneet

verbiketjun ajatusta avukseen predikaattia etsiessään.

Tehtävässä 4 pyydettiin etsimään lauseen subjekti, joka on kuu:



59

Mikä on lauseen subjekti? Mitä keinoja käyttäen aloitit subjektin etsimisen ja miten

päädyit lopputulokseen? Kirjoita vastauksesi.

Kuu ei peitä aurinkoa kokonaan osittaisessa auringonpimennyksessä

Vaikka tehtävässä pyydettiin etsimään lauseen subjekti, oli osassa vastauksia nähtävissä se, kuinka

oppilas on käyttänyt verbiketjua (ei peitä) kielentäessään ja apunaan etsiessään lauseen subjektia:

Lauseen subjekti on kuu, koska se tekee jotain tai ei tee jotain.

-- Etsin subjektin niin, että ensin etsin predikaatin ja katsoin mikä ei peitä aurinkoa.

Päädyin lopputulokseen siten että etsin ensin predikaatin (ei peitä) ja sitten mietin

mikä/kuka sitä tekee (kuu ei peitä)

kuu ei peitä kun se on sanottu kielteisenä

Kuu on lauseen subjekti, koska juuri kuu ei peitä aurinkoa –

-- Etsin ensin predikaatin eli tekemisen, ja kysyin sen perusteella ”Kuka ei peitä?”

Nämä edelliset esimerkit osoittavat oppilaiden hallitsevan opiskellun asian (verbiketju), sillä

vastauksissa näkyy selvästi siirtovaikutus. Oppilaat ovat osanneet soveltaa opittua asiaa, vaikka ei

erikseen kysytty predikaattia, vaan subjektia. Tämä osoittaa myös käsitejärjestelmän hallintaa, sillä

oppilaat ovat huomanneet eri käsitteiden (predikaatti, subjekti) liittyvän yhteen

lauseenjäsennyksessä.

Seuraavassa tarkastelemme tehtävää 5, jossa tulee etsiä lauseesta objekti:
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Mikä on lauseen objekti? Mitä keinoja käyttäen aloitit objektin etsimisen ja miten

päädyit lopputulokseen? Kirjoita vastauksesi.

Oletko koskaan nähnyt auringonpimennystä?

Lauseessa on moniosainen verbi eli liittomuoto oletko nähnyt. Tämä oli selvästi hankalampi

moniosainen verbi hahmottaa kuin kieltomuotoinen tehtävässä 3. Haastetta lisää mahdollisesti se,

että kyseessä on niin sanottu kysymysmuotoinen verbiketju. Seuraavassa esimerkkejä tehtävän

vastausten perusteluista, joissa oppilaat ovat objektia etsiessään pohtineet predikaattia:

Lauseen tekeminen on ”nähnyt”

Etsin ensin predikaatin eli ”nähnyt”. Sitten kysyin ”mitä oli nähnyt”

Kun etsin objektia, täytyy ensin etsiä predikaatti (nähdä). –

Mietin ensin mikä on predikaatti (nähnyt) ja mietin sitten mihin se kohdistuu, se

tekeminen

Koska, se on se oletko nähnyt.

Ensimmäisissä esimerkeissä oppilas ei ole hahmottanut liittomuotoa, sillä hän on tuonut esille, että

pelkästään sana nähnyt olisi predikaatti. Sana oletko, on kokonaan jäänyt pois, ainakin vastauksen

perusteluista. Viimeisimmässä esimerkissä oppilas on mahdollisesti ymmärtänyt moniosaisen

verbin ajatuksen, sillä hän on poiminut lauseesta molemmat sanat sekä oletko ja nähnyt.

Tämän perusteella voidaankin pohtia, missä määrin verbiketjuja tulee käyttää opetuksessa.

Tutkimuksen oppilaat ovat nähtävästi sisäistäneet melko hyvin verbiketjun idean, mutta joitakin

ongelmia oli nähtävissä. Tarkasta sanojen luokittelusta tulisi mennä enemmän kohti

lausekeajattelua, liittyväthän predikaattiin kuuluvat sanat kiinteästi toisiinsa. Opetuksessa tulisi

nimenomaan korostaa verbiketjuja ja lausekkeita, eikä keskittyä yksittäisten sanojen nimeämiseen.
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Voidaankin pohtia, onko ylipäätään tarvetta tarkalle sanojen nimeämisille ja auttaako se käsitteiden

merkitysten ymmärtämisessä. Kokonaisten verbiketjujen ja lausekkeiden käsitteleminen

lauseenjäsenten opiskelussa voisi auttaa hahmottamaan käsitteiden merkitykset ja oppiminen

pohjautuisi syvempään ymmärrykseen.

5.2 Suullisen kielentämisen aineisto

Suullisen kielentämisen aineisto koostuu neljän oppilaan keskustelumateriaalista. Oppilaat tekivät

sanaluokkiin liittyviä tehtäviä pareittain (tyttö- ja poikapari) keskustellen niiden ratkaisuista

keskenään. Nämä keskustelut videoitiin. Tutkimuksen aiheesta johtuen oli oleellista olla paikan

päällä tekemässä havaintoja keskustelutilanteesta. Aineistoon tutustuminen aloitettiin litteroimalla

keskustelut videolta karkeasti. Litterointeja tarkasteltiin tyttöjen ja poikien osalta erikseen, jotta

saatiin vertailtua tyttöjen ja poikien välisiä eroja suullisessa kielentämisessä. Luokan opettaja

valitsi parit siten, että oppilaiden väliset erot äidinkielen taidoissa eivät olleet liian suuret, mutta

oppilaat eivät olleet myöskään aivan samalla tasolla taidoissaan.

5.2.1 Poikien ja tyttöjen väliset erot keskustelutilanteessa

Ensimmäinen huomio keskusteluaineiston analyysissä oli se, kuinka pojat ryhtyivät heti

keskustelemaan. Poikaparia tarkkaillessa nousi esille se, että toinen poika vei keskustelua

eteenpäin ja toinen myötäili parinsa päätelmiä tehtävistä. Pojat kielensivät vastauksiaan tyttöjä

enemmän, minkä vuoksi he tekivät myös virheellisiä ratkaisuja. Niiden kautta he kuitenkin

pääsivät oikeaan vastaukseen ja kielentäminen oli parhaimmillaan. Pojat siis purkivat ratkaisujaan

ääneen ja löysivät oikean vastauksen virheiden kautta. Tutkimuksessa on aiemmin pohdittu

korjailevaa puhetta ja sen merkitystä lapsen metalingvistisiin taitoihin. Poikien tehtävien

tekeminen meni ajoittain hutiloinnin puolelle, mikä saattoi johtua keskittymisen puutteesta. Pojat

kuitenkin perustelivat vastauksiaan hyvin, tosin opettajan tuli toisinaan muistuttaa siitä. Pojat eivät

epäröineet vastauksiaan juurikaan, päinvastoin he kertoivat ääneen ajatuksiaan, eivätkä pelänneet

vääriä vastauksia.

Tytöt keskustelivat keskenään ja toivat ajatuksiaan esille, mutta he olivat keskusteluissaan

poikia passiivisempia ja varovaisempia. Tytöt eivät tuoneet ajatusprosessiaan esille yhtä selvästi

kuin pojat ja näin ollen virheelliset ratkaisut jäivät sanomatta. Tämä ei ole suotuisaa kielentämisen

kannalta, sillä virheiden korjailu on osa ongelmanratkaisuprosessia. Suullinen kielentäminen jäi

vähemmälle osalle, sillä tytöt sanoivat usein ainoastaan oikean vastauksen mietittyään prosessin
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omassa päässään. Tämän huomion perusteella voidaan pohtia, varovatko tytöt virheitä poikia

enemmän vai onko kuvaustilanne vaikuttanut tyttöjen epävarmuuteen. Mahdollisesta

epävarmuudesta kertoo se, että tytöt käyttivät usein kyselevää vastaustapaa, esimerkiksi eikse oo

toi tai onkse. Tyttöjen epävarmuutta vastauksista kuvastaa myös se, että he käyttivät epäilevää

vastaustyyliä, kuten ehkä se sitten on. Näitä ei havaittu poikien vastauksissa. On vaikea tämän

tutkimuksen perusteella sanoa, onko kyseessä sukupuolten välinen eroavaisuus vai sen sijaan

erilainen tyyli vastata.

5.2.2 Verbit

Verbitehtävien yhteydessä saatiin eniten kielentämisen kannalta oleellisia tuloksia. Verbeihin

liittyvä tehtävä oli seuraavanlainen:

Jaa parin kanssa verbikortit ryhmiin aikamuotojen mukaan. Perustele, miksi verbi

kuuluu tiettyyn ryhmään.

Kyseisessä verbitehtävässä nousi esille monenlaisia perusteluja. Yksi molemmilla pareilla usein

käytetty perustelu oli olla-verbi, jolla perusteltiin perfektiä ja pluskvamperfektiä. Olla-verbin

puuttumisella sen sijaan perusteltiin preesensiä ja imperfektiä. Sekä tytöt että pojat tarkastelivat

olla-verbin aikamuotoa (preesens vai imperfekti) ja sen perusteella määrittelivät, onko sana

perfektissä vai pluskvamperfektissä. Olla-verbin taivutus oli molemmille pareille ajoittain

hankalaa. Ongelmia tuotti erityisesti monikon kolmannen persoonan perfektimuoto (he ovat

juosseet). Oppilaat käyttivät sanan ovat tilalla sanoja ole tai olevat. Oppilaat pääsivät kuitenkin

oikeaan muotoon, mutta hakivat sitä olla-verbin eri muodoin. Verbeistä nousi esille myös se, että

pojat käyttivät perusteluissaan koko käsitettä olla-verbi, esimerkiksi siinä on se olla-verbi. Tytöt

sen sijaan perustelivat ilman verbi-sanaa siten, että siinä ei oo sitä olla tai siinä on se olimme.

Toinen paljon esiintynyt perustelu oli eri ajankäsitteiden (menneisyys, nykyaika ja

tulevaisuus) käyttäminen. Molemmat parit käyttivät perusteluissaan aikaan viittaavia apusanoja,

mutta jokainen käytti hieman eri sanoja samoista aikakäsitteistä. Pojat käyttivät usein muun

muassa sanoja mennyt aikamuoto, nyt, huomenna, tulevaisuus, eilen sekä nykyaika. Tytöt

puolestaan käyttivät apusanoja nyt, mennyt muoto, mennyt aika sekä tapahtuu tosi kauan sitten

(perustelee pluskvamperfektiä). Menneen ajan käsitteen käytössä nousi esille tyttöjen ja poikien

välillä eroavaisuuksia. Pojat käyttivät sanan menneisyys lisäksi opittua käsitettä mennyt

aikamuoto, kun tytöt sen sijaan käyttivät käsitteitä mennyt aika ja mennyt muoto.
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Pojista toisella esiintyi perusteluissaan jonkin verran vaihtoehtojen poissulkemista. Hän

kokeili, minkä ajankäsitteen kanssa verbi parhaiten sopii poissulkien ne ajankäsitteet, jotka eivät

sopineet verbin ja sen aikamuodon kanssa. Poissulkemista esiintyi myös olla-verbin yhteydessä.

Esimerkkinä tästä on imperfekti, jota hän perusteli sanomalla se ei kelpaa tulevaisuuteen ja siinä ei

ole olla-verbiä. Toinen pojista sekä tytöt eivät käyttäneet verbitehtävässä poissulkua ollenkaan.

Pojille osoittautui vaikeaksi oikean aikamuodon käsitteen löytäminen. He sekoittivat

erityisesti käsitteet preesens ja perfekti toisiinsa. He ymmärsivät käsitteiden merkityksen, mutta

sanat itsessään menivät sekaisin. Tytöillä puolestaan sekoittuivat käsitteet perfekti ja

pluskvamperfekti, mikä saattoi johtua aikamuotojen rakenteen samankaltaisuudesta. Aikamuotojen

käsitteiden lisäksi molemmilla pareilla haastavaa oli myös kieltomuotoisten verbien aikamuotojen

määrittäminen. Opettaja neuvoi oppilaita kääntämään verbin myönteiseen muotoon ja näin oppilaat

saivatkin helpommin ratkaistua verbin aikamuodon.

Suullisen kielentämisen aineiston osalta voidaan myös todeta, että oppilaat käyttivät opittuja

ei-spontaaneja käsitteitä kielentäessään verbitehtäviin liittyviä käsitteitä. Tästä aineistosta nousi

esille esimerkiksi käsite mennyt aikamuoto. Oppilaat ymmärtävät menneen ajan käsitteen, mutta

toisaalta aikamuoto on opettajalta opittu tieteellinen käsite ja se kuuluu lapsen maailmaan

ainoastaan äidinkielen kieliopin yhteydessä. Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että ei voida tehdä

tiukkaa rajanvetoa spontaanien ja ei-spontaanien käsitteiden välille. Opetuksessa olisikin hyvä

käyttää sekä spontaaneja että ei-spontaaneja käsitteitä, jotta lapsi saisi kielentämisen tueksi

monipuolisia kielellisiä ilmaisuja.

5.2.3 Adjektiivit

Adjektiivitehtävien yhteydessä nousi esille muutamia tutkimuksen kannalta oleellisia asioita.

Seuraavassa esimerkki adjektiivitehtävästä:

Keksi pareittain mahdollisimman monta adjektiivia, jotka kuvailevat parin

määräämää asiaa. Esimerkiksi jalkapallo, jota kuvaa adjektiivit vauhdikas,

pyöreä. Pohdi myös, mikä ominaisuus (substantiivi) tuo kyseisen adjektiivin

mieleesi. Perustele vastauksesi.

Tässä tehtävässä oppilas tuottaa itse adjektiiveja, joten tämän tehtävän avulla voidaan mitata

oppilaan ymmärrystä adjektiiveista. Kuten aiemmin tutkimuksessa on tuotu esille, pelkästään

nimeäminen ei tuo esille oppilaan todellista ymmärrystä. Oppilaat keksivät johdonmukaisia



64

adjektiiveja, esimerkiksi sanasta pokaali tytöt  keksivät  sanoja voitokas, säihkyvä ja loistokas.

Sanaa voitokas he perustelivat siten, että pokaalin saa, kun on voittanut jotakin. Pojat keksivät

adjektiiveja usein substantiivin ominaisuuden mukaan. Sanasta kamera he keksivät sanat

muovinen, rautainen ja mekaaninen, koska heidän mukaansa kamerassa on muovia, rautaa ja

mekaanisia osia. Pojat käyttivät adjektiivitehtävissä monipuolisia ja mielikuvituksellisia sanoja,

kuten räjähdysherkkä, ikärajallinen, röyhkeä, tekniikallinen ja monitoiminen. Tämän tehtävän

vastausten perusteella voidaan todeta, että oppilaat ovat varsin todennäköisesti ymmärtäneet

käsitteen adjektiivi. Tehtävänanto ohjasi oppilaita perustelemaan valitsemansa adjektiivit, mutta

tehtävässä ei tullut esille perusteluja itse käsitteestä adjektiivi. Adjektiivien kertauksen yhteydessä

nousi esille huomio siitä, että oppilaat perustelivat adjektiivia opittujen määritelmien avulla. Näitä

olivat muun muassa adjektiivien kuvailevuus ja niiden taipuminen sijamuodoissa.
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6 POHDINTA

Tutkimuksessa on tarkasteltu sekä kirjallista että suullista kielentämistä alakoulun kieliopin

opetuksen kehittämisen kannalta. Tässä työssä on lisäksi pohdittu ongelmanratkaisun ja

keskustelevan oppimistyylin merkitystä kieliopin opetukseen. Tutkimuksen myötä yhdeksi

tärkeäksi kysymykseksi on kirjallisen kielentämisen aineiston osalta noussut erityisesti se, voiko

jonkin tehtävätyypin käyttäminen monipuolisesti erilaisissa kieliopin tehtävissä tuottaa syvempää

kieliopillisten käsitteiden ymmärtämistä. On kysyttävä, onko tehtävätyypeillä vaikutusta siihen,

millaiseen kognitiiviseen prosessiin oppilasta ohjataan. Tehtävätyyppi, joka ohjasi ”reitin”

kertomiseen, tuotti eniten kirjallista tekstiä, jonka myötä tuli näkyväksi myös oppilaan oma

ajatteluprosessi. Kun oppilas kielentää ajatuksiaan tekstiksi, tulee hänen ajatusprosessinsa

näkyväksi myös hänelle itselleen. Näin oppilas tulee tietoiseksi omasta ajattelustaan sekä

ongelmanratkaisun vaiheista ja voi mahdollisesti huomata oman ratkaisuprosessin ongelmakohdat

sekä myös ne kohdat, joissa ratkaisu lähtee oikeaan suuntaan. Voidaankin pohtia, kehittääkö oman

ajatusprosessin kielentäminen oppilaan metakognitiivisia taitoja. Kielentäessään oppilas mahdollista

oppii itse huomaamaan keinot, joita käyttää oppimisessa. Tällainen oppiminen antaa oppilaalle

mahdollisuuden toimia itse aktiivisena tiedon konstruoijana, joka puolestaan kehittää oppilaan

itseohjautuvuutta. Näin oppilaalla on paremmat edellytykset kehittää omaa ajatteluaan.

Suullisen kielentämisen aineiston pohjalta nousi esille keskustelevan oppimistyylin merkitys

kieliopin opiskelussa ja erityisesti kielentämisessä. Aineiston oppilaat työskentelivät pareittain

tehdessään kielioppitehtäviä. Aineistosta tuli ilmi, että parikeskustelu mahdollistaa suullisen

kielentämisen toteutumisen. Parikeskustelu tehostaa oppimista, sillä oppilaat joutuvat selittämään

toisilleen ajatuksiaan eli tuomaan esille sisäistä puhettaan. Parikeskustelun toimivuutta puoltaa

myös se, että keskustelutilanne saattaa toimia motivoivampana tekijänä paremmin kuin itsenäinen

kirjoitustehtävä. Voidaankin pohtia, tulisiko vertaisoppimista sekä keskustelevaa oppimistyyliä

hyödyntää enemmän kieliopin opiskelussa, sillä puhuttu kieli on tärkeää oman ajatteluprosessin

kehittymisen kannalta.

Puhutussa kielessä on aina mukana myös prosessipuhetta, kun taas kirjoituksessa on yleensä

vain valmis tuote (Pynnönen 1996, 42). Pyrimme kirjallisen kielentämisen aineistossa
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tehtävänantojen kautta saamaan oppilaat tuottamaan tällaista prosessipuhetta, toisin sanoen

ajatteluprosessiaan paperille. Nimeämiseen perustuvassa tehtävässä on nähtävillä vain valmis

tuote. Oikean vastauksen ympyröinnin perusteella ei voida sanoa, kuinka oppilaat ovat tehtävän

ratkaisseet. Sisäisen puheen muuttaminen kirjoitetuksi tekstiksi on vaativa prosessi, sillä omia

ajatuksiaan on vaikea muuttaa ymmärrettävään muotoon. Saattaa olla, että oppilas on sisäisenä

puheena ymmärtänyt asian, mutta ei osaa kielentää kirjoittamalla prosessiaan. Kirjallinen

kielentäminen ei tule tajunnanvirtana. Ehkäpä kirjallisen kielentämisen lisäksi tarvitaan

keskustelevaa ilmapiiriä. Dufva on todennut, että keskusteleva näkökulma sekä kielen

merkityksistä ja eri muodoista puhuminen kehittää kielitajua (Dufva 2000, 87). Suullisen

kielentämisen aineistosta nousi esille korjaavan puheen merkitys omien ajatusten jäsentäjänä.

Kielentäessään tehtäviä parille ääneen, oppilaat huomasivat myös virheelliset ratkaisut, ja tehtävän

ratkaisuprosessi lähti oikeaan suuntaan. Kirjallisessa kielentämisessä korjaavaan ”puheen” osuus

jää näkemättä vastauksesta, sillä kirjoitettu teksti on yleensä muokattua. Oppilaan ajatusprosessi ei

tule samalla tavalla näkyviin kirjallisessa muodossa kuin suullisesti, koska virheellisiä vastauksia

harvoin jätetään tekstiin näkyviin. Virheiden korjailu on oleellinen osa ongelmanratkaisuprosessia,

joten suullinen kielentäminen on tästä näkökulmasta katsoen kuulijalle, esimerkiksi opettajalle,

informatiivisempaa.

Tutkimus on laadullinen, minkä vuoksi tutkimustulosten yleistäminen on lähes mahdotonta

tilastollisten menetelmien periaatteilla (Moilanen & Räihä 2007, 67). Tutkimuksen tarkoituksena

on ollut selvittää, mitä mahdollisia eri keinoja voitaisiin käyttää kieliopin opetuksen

kehittämisessä. Kerätyn aineiston pohjalta ei ole ollut tarkoituksena löytää tuloksia, joita voidaan

yleistää laajalti. Tutkimustulokset antavat kuitenkin suuntaa kieliopin opetuksen kehittämiseen.

Ennen aineiston hankintaa tulisi tehdä huolellista ennakkosuunnittelua aineiston keruun

suhteen. Kirjallisen kielentämisen aineisto on sisällönanalyysiin poikkeuksellisen niukka. Tutkijan

tulee ottaa huomioon se, ettei tutkija voi tehdä tarkentavia kysymyksiä tai havaintoja enää

jälkikäteen. Ilman huolellista ennakkosuunnittelua tulosten tulkinnassa saattaa olla vaarana

tulosten ylitulkinta. (Valli 2007, 198.) Tutkija on saattanut myös kuvata analyysia hyvinkin

tarkasti, mutta hän ei ole kyennyt tekemään tutkimuksessaan mielekkäitä johtopäätöksiä vaan

esittelee järjestetyn aineiston ikään kuin tuloksina. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103.) Tämän

tutkimuksen tutkimustuloksia analysoidessa sisällönanalyyttisin menetelmin tuli kiinnittää

huomioita erityisesti juuri tulosten tulkintaan, jotta vältyttiin ylitulkinnalta. Osa aineiston

vastauksista olisi vaatinut tarkentavia kysymyksiä, mutta tämä on otettu huomioon tulkintoja

tehdessä. Sisällönanalyysilla toteutetussa tutkimuksessa on haasteena myös tulkintojen

keskeneräisyys, mistä analyysimenetelmää usein kritisoidaan.
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Suullisen kielentämisen aineisto on keskustelunanalyysiin suppea, joten kyseinen

analyysimenetelmä ei kokonaisuudessaan soveltunut tähän aineistoon. Sovelsimme

keskustelunanalyysiä kuitenkin karkeasti poimimalla sen avulla aineistosta tutkimuksemme

kannalta oleelliset seikat. Koska suullisen kielentämisen aineisto koostui neljästä oppilaasta, ei

saatuja tuloksia voida yleistää. Aineisto antaa kuitenkin viitteitä suullisesta kielentämisestä antaen

myös suuntaa opetuksen kehittämiseen.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää keinoja, joiden avulla kieliopin opetusta

ja oppimista olisi mahdollista kehittää alakoulussa. Näinä keinoina tutkimuksessa on tuotu esille

suullinen ja kirjallinen kielentäminen, ongelmanratkaisutyyppinen lähestymistapa sekä

keskusteleva oppimistyyli. Tutkimus on keskittynyt selvittämään kielentämisen toteutumista

äidinkielen kieliopin opiskelussa. Tutkimus on selvittänyt kuitenkin vain murto-osan kielentämisen

mahdollisuuksista opetuksessa. Kielentäminen on aihe, jonka tutkimiseen tulisi panostaa

koulumaailmassa tulevaisuudessa nykyistä enemmän, jotta kielioppi voisi saada uudenlaisen

merkityksen opetuksessa ja oppimisessa. Sanan lasku -projektissa on ollut keskeisenä teemana

selvittää, mitä annettavaa matematiikalla ja äidinkielellä voisi olla toisilleen. Matematiikassa

tehtävät ovat usein ongelmanratkaisukeskeisiä ja voidaankin pohtia, tulisiko kieliopin tehtävien

olla myös ongelmanratkaisua vaativia. Näkemystä kieliopin opettamisesta tulisikin laajentaa siten,

että sitä tarkasteltaisiin laajemmassa kontekstissa. Kielen ilmiöitä olisi hyvä käsitellä suhteessa

ympäristöön ja lapsen omaan kokemusmaailmaan. Oppimisen tulisi olla pohtivaa, tutkivaa sekä

keskustelevaa. On tärkeää herättää lapsen kiinnostus kieltä ja sen ilmiöitä kohtaan.

Tutkimustulosten pohjalta voidaan tarkastella kieliopin tehtävää kielitietoisuuden

kehittämisessä. Sekä suullisen että kirjallisen kielentämisen aineiston pohjalta voidaan nostaa esille

ajatus siitä, osaavatko oppilaat yhdistää uuden opitun tiedon aiemmin hallittuun tietoon kielestä,

vai jääkö kieliopin oppiminen irralliseksi tiedostamattomasti opitusta kielen rakenteesta. Kieliopin

opetuksen tulisi olla konstruktivistista, jotta oppilas kykenisi rakentamaan uutta tietoa aiemmin

opitun tiedon varaan (Rinne, Kivirauma & Lehtinen 2004, 177). Lapselle kehittyy tiedostamattaan

sisäinen kielioppi, mutta kieliopin opetuksen kautta lapsi tulee siitä tietoiseksi. Tuleekin pohtia,

miten kielioppia tulisi opettaa, jotta oppilaiden kielellinen tietoisuus kehittyisi. Äidinkielen

tarkoituksena koulussa ei pitäisi olla pelkästään kieliopillisen käsitteistön hallitseminen, vaan se,

että oppilas tulee tietoiseksi kielen rakenteesta ja osaa soveltaa kieliopillisia käsitteitä.

Opetusministeriön laatimassa julkaisussa on todettu pedagogisen kieliopin yhteydessä, kuinka

tarkoituksena ei ole oppia tyhjentävästi kieliopin rakenteita ja sen termejä. Tärkeämpää on, että

lapsi ymmärtää kieliopillisia kokonaisuuksia. (Opetusministeriö 1994, 136, 143.) Vygotskyn

mukaan kielioppi antaa kuitenkin lapselle mahdollisuuden kehittää kielellisiä taitojaan sitä mukaan
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kun lapsi oppii tiedostamaan kielelliset taitonsa (Vygotsky 1982, 180–181). Bransford ym. (2004)

tuovat esille, että perinpohjaisen ymmärryksen saavuttaminen vaatii muutakin kuin yleisiä

ongelmanratkaisutaitoja tai hyvin muistettuja tiedon osia. Opettajan tulee ottaa opetuksessa

huomioon muun muassa siirtovaikutuksen perusperiaate. Oppilaat osaavat usein vastata kokeessa

asiapohjaisiin kysymyksiin ikään kuin ymmärtäisi asian, mutta pyydettäessä tarkennusta ja

selitystä tieteellisiin käsitteisiin, harhakäsitykset tulevat esille. (Bransford ym. 2004, 267–268.)

Tätä ajatusta tukee käsitys kokonaisuuksien hallinnan merkityksestä kieliopin oppimisessa.

Tutkimuksessa nousi esille ajatus siitä, missä määrin kielioppia on tarpeen hallita

alakoulussa. Voidaan pohtia, vaikuttaako tietoisuus kieliopista kielen osaamiseen ja hallitsemiseen.

Tosiasiahan on, että lapsi osaa käyttää kieltä oikein jo ennen kouluun menoa, mutta ei ole tietoinen

kielen rakenteesta. Voidaan kysyä, kuinka aukottomasti kieltä tarvitsee alakoulussa osata

luokitella, mutta tärkeämpää olisi keskustella siitä, kuinka kielioppia tulisi ylipäänsä opettaa ja

minkä vuoksi sitä opetetaan. Kielioppi jää helposti irralliseksi muusta äidinkielen opetuksesta, jos

opettajakaan ei tiedosta kieliopin opetuksen merkitystä. Kielioppia voi olla vaikeaa integroida

muuhun äidinkielen opetukseen, jos ajatellaan niin, että äidinkielessä on eri osa-alueita, kuten

esimerkiksi lukeminen, kirjoittaminen ja kielioppi. Tällainen ajattelu korostuu esimerkiksi siinä

tapauksessa, jos lukujärjestykseen on merkitty äidinkielen tuntien kohdille ”lukutunti” tai

”kielioppitunti”. Tällaiseen toimintatapaan opettajan on selkeä tarttua. Äidinkieli tarjoaa kuitenkin

oppiaineena mahdollisuuden eri osa-alueiden integrointiin sen laaja-alaisuuden vuoksi.

Nykyisessä koulujärjestelmässä kieliopin opetuksen uudistaminen on haastavaa. Kielioppi on

käsitteenä laaja ja siihen sisältyy paljon erilaisia käsitejärjestelmiä. Tästä johtuen opetettavaa

ainesta on paljon. Opettajan tulee osata poimia oleelliset opetettavat aiheet ja keskittyä

ymmärryksen saavuttamiseen, eikä niinkään opetettavien aiheiden määrään. Oppikirjojen ja niiden

sisältöjen valikoima on laaja, mutta tehtävät eivät välttämättä ohjaa oman kielellisen ajattelun

prosessointiin. Oppikirjat tavoittavat kaikki opettajat, joten niiden kehittäminen on kieliopin

opetuksen kannalta oleellista. Olisi tärkeää kehittää etenkin erilaisia tehtävätyyppejä, jotka

ohjaisivat ajatteluprosessin työstämiseen. Yksittäisen opettajan voi olla haastavaa kaventaa

opetettavan kieliopin sisällön määrää, sillä oppilaiden on alakoulussa saatava jonkinlainen pohja

kieliopista yläkoulua varten. Kielioppia tulisi lisäksi opiskella oman kielellisen tietoisuuden

kehittämisen vuoksi. Kieliopin opetuksen uudistus voisi lähteä liikkeelle opettajankoulutuksesta.

Näin pystyttäisiin vaikuttamaan opettajien näkemyksiin kieliopista ja sen opettamisen

merkityksestä. Myös täydennyskoulutus on yksi keino auttaa jo työssä olevia opettajia kehittämään

kieliopin opetusta. Tärkeintä on aloittaa keskustelu aiheesta, jotta muutoksia saadaan aikaiseksi

edes ajattelun tasolla.
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Liite 1(1)

LAUSEENJÄSENNYSTÄ Tyttö/Poika

1. Etsi lauseesta subjekti, predikaatti ja objekti.

Jos lauseesta ei löydy jotakin pyydettyä lauseenjäsentä, kirjoita, miksi sitä ei löydy lauseesta.

Ihmiset ihailivat auringonpimennystä tiistaiaamuna.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Onko eläimet lauseen subjekti? Perustele vastauksesi.

Eläimet käyttäytyvät kummallisesti auringonpimennyksen aikaan.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Mikä on lauseen predikaatti? Mitä keinoja käyttäen aloitit predikaatin etsimisen ja miten
päädyit lopputulokseen? Kirjoita vastauksesi.

Auringonpimennystä ei saa katsoa paljain silmin.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



Liite 1(2)

4. Mikä on lauseen subjekti? Mitä keinoja käyttäen aloitit subjektin etsimisen ja miten

päädyit lopputulokseen? Kirjoita vastauksesi.

Kuu ei peitä aurinkoa kokonaan osittaisessa auringonpimennyksessä.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Mikä on lauseen objekti? Mitä keinoja käyttäen aloitit objektin etsimisen ja miten päädyit
lopputulokseen? Kirjoita vastauksesi.

Oletko koskaan nähnyt auringonpimennystä?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



Liite 2(1)

Tehtävänannot opettajaa varten

Tehtävä 1. Verbikortit

Jaa parin kanssa verbikortit ryhmiin aikamuotojen mukaan. Perustele, miksi verbi kuuluu tiettyyn

ryhmään.

Tehtävä 2. Substantiivit

Etsi parin kanssa aikakauslehdistä substantiiveja ja kirjoita ne vihkoon sekä löydetyssä että

perusmuodossa. Tämän jälkeen pohdi, mihin ryhmään (yläkäsitteet) substantiivi voisi kuulua ja

perustele miksi.  Esimerkiksi auto kuuluu ryhmään kulkuvälineet, koska sitä käytetään kulkemiseen.

Tehtävä 3. Adjektiivit

Keksi pareittain mahdollisimman monta adjektiivia, jotka kuvailevat parin määräämää asiaa.

Esimerkiksi jalkapallo, jota kuvaa adjektiivit vauhdikas, pyöreä. Pohdi myös, mikä ominaisuus

(substantiivi) tuo kyseisen adjektiivin mieleesi. Perustele vastauksesi.

Tehtävä 4. Numeraalit

Keksi parin kanssa virkkeisiin sopivat numeraalit. Pohdi parin kanssa, kirjoitetaanko numeraali

numeroin vai kirjaimin ja perustelkaa miksi. Kirjoita virkkeet vihkoosi.


