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Kieli- ja kielenoppimiskäsityksemme heijastuvat siihen, mitä oikeastaan ym-

märrämme kielellä ja kuinka kieltä mielestämme opitaan. Käsityksillä voikin 

olla merkittävä vaikutus kielten oppimiseen, jonka tärkeyttä nykypäivän moni-

kielistyvässä maailmassa korostetaan yhä enemmän. Lasten käsityksiä kielistä 

ja kielten oppimisesta on tutkittu vielä vähän, eikä monikielisyyden näkökul-

masta aiempaa tutkimusta ole lainkaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on-

kin selvittää nimenomaan monikielisten lasten kieli- ja kielenoppimiskäsityksiä. 

Tutkimustani varten sain käyttööni Kieliverkoston, Vaasan yliopiston ja 

Jyväskylän yliopiston yhteistyönä keräämää aineistoa, joka koostuu 5–6-

vuotiaiden lasten haastatteluista ja piirustuksista. Sekä haastattelut että piirus-

tukset analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmin.  

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että lapset näkevät kielen suurimmaksi 

osaksi kansalliskielinä, joita voidaan laskea ja erotella toisistaan. Lasten käsityk-

sissä kieltä opitaan pääosin yhdessä lapsille läheisten ihmisten kanssa. Kieltä 

opitaan monenlaisissa ympäristöissä, joista yleisin on koti. Lisäksi lasten käsi-

tyksissä kieltä opitaan omassa mielessä ja käyttämällä kieltä aktiivisesti. 

Tutkimukseen osallistuneiden lasten kieli- ja kielenoppimiskäsitykset 

näyttäytyivät konkreettisina ja keskittyivät lapsille läheisiin ympäristöihin ja 

ihmisiin. Formaalit kielenoppimisen ympäristöt eivät juuri näkyneet lasten kä-

sityksissä. Lisää tutkimusta tarvitaan erityisesti kielikäsitysten vaikutuksesta 

kielten oppimiseen, monikielisistä kielikäsityksistä ja siitä, kuinka lasten kieli-

käsitykset muuttuvat, kun he aloittavat koulun. 
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1 JOHDANTO 

Kieli on niin olennainen osa elämäämme, että emme välttämättä tule edes aja-

telleeksi, mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan. Kielellä ei olekaan yhtä ainoaa mää-

ritelmää, vaan jokaisella meillä on oma käsityksemme siitä, mitä kieli on. Nämä 

käsitykset vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka hahmotamme esimerkiksi 

kielenkäytön tilanteita, kielenoppimista ja kielitaitoa. Kielikäsitykset ja kie-

lenoppimiskäsitykset liittyvät tiiviisti yhteen, sillä se, mitä ajattelemme kielestä, 

vaikuttaa suoraan siihen, kuinka ajattelemme parhaiten oppivamme kieltä ja 

kuinka ihmiset mielestämme yleensä oppivat kieliä. 

Kielikäsitysten tutkimusta on tehty jonkin verran aikuisten ja yliopisto-

opiskelijoiden näkökulmasta (Aro 2006, 55). Lasten kielikäsityksiä sen sijaan ei 

juuri ole tutkittu. On kuitenkin absurdia ajatella, että lapsilla ei olisi käsityksiä 

kielestä: hehän käyttävät ja oppivat kieltä mitä moninaisimmissa tilanteissa 

päivittäin. Erityisesti varhaiskasvatusikäisten lasten kielikäsityksistä on tehty 

vain vähän tutkimusta, mutta esimerkiksi Mård-Miettinen, Kuusela ja Kangas-

vieri (2014) ovat tutkineet esikouluikäisten kielenoppimiskäsityksiä.  

Monikielisten lasten näkökulmasta kielikäsityksiä ei olla aiemmin tutkittu. 

Monikielisyys on kuitenkin sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti yhä ylei-

sempää. Perinteisesti monikielisyyttä on ajateltu marginaalisena ilmiönä, mutta 

nykyään tiedetään, että yksikielisyys on monikielisyyttä harvinaisempaa ja suu-

rin osa maailman ihmisistä kasvaa kaksi- tai monikielisiksi (Aronin & Singleton 

2012, 41). Suomessakaan monikielisyys ei enää ole epätavallinen ilmiö, vaikka 

Suomea on kauan pidetty yksikielisenä maana. Erityisesti lisääntyvä maahan-

muutto ja englannin kielen asema lingua francana, joissakin tapauksissa jo lähes 

toisena kielenä, ovat muokanneet Suomen kielellistä ympäristöä monikielisem-

pään suuntaan. (Salo 2012; 25, 33.)  
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Varhaiskasvatuksessa monikielisyyttä ei vielä useinkaan huomioida, vaan 

kielenopetus keskittyy äidinkielen ja suomi toisena kielenä -opetukseen. Var-

haiskasvatuksen piirissä tulisi kuitenkin muistaa, että monikieliset lapset tule-

vat monimuotoisista perheistä, eivätkä kaikki välttämättä ole maahanmuuttaja-

taustaisia. Myös suomalaisten vanhempien lapsi voi kasvaa monikieliseksi ol-

lessaan kontaktissa muiden kielten kanssa mitä moninaisimmissa ympäristöis-

sä. Tämän vuoksi varhaiskasvatuksessa tulisikin tiedostaa ympäristömme mo-

nikielisyys laajemmin ja tuoda monimuotoinen kielimaailmamme kaikkien las-

ten ulottuville. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää monikielisten lasten kieli- ja 

kielenoppimiskäsityksiä. Tarkemmin sanottuna tavoitteenani on tutkia, mitä 

lapset kielellä tarkoittavat ja millaisia näkökulmia kieliin liitetään. Kielenoppi-

miskäsitysten osalta tavoitteenani on selvittää, kuinka lapset oppivat kieltä. 

Tutkimukseni tarkoituksena ei ole selvittää yksiselitteisesti monikielisyyden ja 

kielikäsitysten yhteyttä, vaan tutkia kielikäsityksiä monikielisten lasten näkö-

kulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on siis tuoda esille lasten ajatukset lasten 

itsensä kertomina. 
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2 KIELI 

Kielikäsityksillä tarkoitetaan käsitystämme siitä, mitä kieli on ja kuinka sitä opi-

taan. Kielikäsitysten tarkastelussa onkin tarpeen lähteä liikkeelle kielen määrit-

telystä, jota käsittelen ensimmäisessä alaluvussa äidinkielen, toisen kielen ja 

vieraan kielen näkökulmasta. Toisessa alaluvussa tarkastelen aluksi käsitysten 

määritelmää ja lopuksi esittelen erilaisia kielikäsityksiä. Kolmannessa alaluvus-

sa tarkastelen kielenoppimiskäsityksiä. Neljännessä alaluvussa taas esittelen 

lasten kieli- ja kielenoppimiskäsityksistä tehtyjä tutkimuksia. Tässä tutkimuk-

sessa keskityn kielen määrittelyyn lähinnä yksilön kannalta, vaikka kieltä voi-

daankin tarkastella myös yhteiskunnan näkökulmasta.  

2.1 Äidinkieli, toinen kieli ja vieras kieli 

Kielen määrittelyyn liittyy olennaisesti kielen jaottelu äidinkieleen, toisiin kie-

liin ja vieraisiin kieliin. Äidinkieleksi kutsutaan usein sitä kieltä, jonka ihminen 

oppii ensimmäisenä. Äidinkielen määrittely ei kuitenkaan ole näin yksiselitteis-

tä. Yksi käytetyimmistä äidinkielen määrittelyistä on Skutnabb-Kangaksen 

(1981, 22–23) neljän kriteerin määritelmä: nämä kriteerit ovat alkuperä-, kompe-

tenssi-, käyttö- ja identiteettikriteeri. Alkuperäkriteerillä viitataan kieleen, jonka 

ihminen oppii ensimmäisenä, laatukriteerillä parhaiten osattuun kieleen ja 

määräkriteerillä kieleen, jota ihminen käyttää eniten. Identiteettikriteerin mu-

kaan äidinkieli on se kieli, jonka ihminen kokee eniten osaksi identiteettiään. 

(Skutnabb-Kangas 1981, 22–23.) Näistäkin kriteereistä huolimatta äidinkielen 

määrittely voi joskus olla hyvin hankalaa. Skutnabb-Kangas (1981, 25–26) tote-

aakin, että kriteerit antavat äidinkielen määrittelyyn neljä eri näkökulmaa, jotka 

voivat kaikki tuottaa eri tuloksen ihmisen äidinkielen määrittelyssä. 

Monessa länsimaassa on totuttu ajattelemaan, että ihmisellä on yksi äidin-

kieli. Tämä näkyy esimerkiksi Suomessa siten, että kaikille lapsille saa rekiste-
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röidä syntymätodistukseen vain yhden äidinkielen (Viranomaiset yksi- tai kak-

sikielisiä n.d.). Maailmanlaajuisesti yksikielisyys on kuitenkin harvinaista, sillä 

enemmistö maailman ihmisistä on kaksi- tai monikielisiksi (Aronin & Singleton 

2012, 41). Kaksi- tai monikielisissä ympäristöissä kasvaneilla lapsilla voikin olla 

useampi kuin yksi äidinkieli.   

Yleensä ajatellaan, että äidinkieli opitaan kotona vanhemmilta ja muilta 

perheenjäseniltä. Tämä ajattelutapa on tyypillinen erityisesti länsimaissa, sillä 

useissa muissa maissa ensimmäisestä opitusta kielestä ei ensinnäkään käytetä 

nimitystä äidinkieli. Sen sijaan voidaan puhua ensikielestä, ensimmäisestä kie-

lestä, kotikielestä tai vaikkapa omasta kielestä. (Skutnabb-Kangas 1981, 20–21.) 

Toisekseen ensimmäinen kieli ei välttämättä ole yksiselitteisesti molemmilta 

vanhemmilta opittu kieli, vaan se voi olla esimerkiksi toisen vanhemman käyt-

tämä kieli tai ympäröivän yhteiskunnan kieli.  

Äidinkieli voi olla käsitteenä ongelmallinen myös siksi, että se luo mieli-

kuvan kielestä, joka opitaan äidin kautta (Aronin & Singleton 2012, 3). Pitäisikö 

siis puhua myös isänkielestä, jos kieli on opittu isältä? Erottelu äidin ja isän 

kautta opittuihin kieliin ei välttämättä tunnu tarkoituksenmukaiselta, mutta on 

tärkeää tiedostaa tämä äidinkieli-käsitteeseen liittyvä ongelma. Tässä tutkimuk-

sessa käytän käsitettä äidinkieli sen yleisyyden vuoksi, mutta tiedostan määri-

telmän ongelmalliset piirteet. Tutkimuksessani en pyri määrittelemään lasten 

äidinkieltä ennalta määriteltyjen kriteerien pohjalta, vaan tarkastelen lasten kie-

lirepertuaaria siten, kuten lapset itse siitä puhuvat. 

Kieliä tarkasteltaessa puhutaan yleensä myös toisesta ja vieraasta kielestä. 

Jos toinen ja vieras kieli erotetaan toisistaan, ne määritellään kielten yhteiskun-

nallisen aseman perusteella. Tällöin toisella kielellä tarkoitetaan kieltä, jolla on 

maassa virallisen kielen asema tai sitä käytetään ympäristössä laajasti (Mitchell 

& Myles 2004, 5–6). Esimerkiksi äidinkielenään suomea puhuvat opiskelevat 

yleensä ruotsia toisena kielenään. Vieraalla kielellä sen sijaan tarkoitetaan kiel-

tä, jolla ei ole yhteiskunnassa virallista asemaa (Mitchell & Myles 2004, 5–6). 

Esimerkiksi englanti on Suomessa vieras kieli, vaikka sen käyttö, näkyvyys ja 

osaaminen ovat monilla alueilla jopa tavallisempaa kuin ruotsin kielen.  
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Toisaalta toisen ja vieraan kielen erottaminen toisistaan on myös kyseen-

alaistettu. Esimerkiksi Mitchell ja Myles (2004, 5) käyttävät toista kieltä (second 

language) puhuessaan mistä tahansa muusta kielestä kuin oppijan äidinkielestä. 

De Angelis (2007, 10) sen sijaan käyttää käsitettä kolmas tai ylimääräinen kieli 

(third or additional language), jota ei kuitenkaan suomalaisessa tutkimuskirjalli-

suudessa juurikaan käytetä.   

 

2.2 Käsityksiä kielestä 

Kielikäsityksemme pohjautuu ajatukseemme siitä, mitä kielellä tarkoitetaan. 

Tässä luvussa keskityn käsityksiin siitä, mitä kielellä ja kielitaidolla tarkoitetaan 

eri teorioiden valossa, ja seuraavassa luvussa käsittelen käsityksiä kielten op-

pimisesta. Aluksi on kuitenkin tarpeen pohtia, miten käsityksiä on tutkimukses-

sa määritelty.  

 

2.2.1 Käsitykset 

Käsityksiä on tutkittu 1980-luvulta lähtien lähinnä kahdesta eri näkökulmasta: 

kognitivistisesta ja diskursiivisesta (Aro 2006, 54). Kognitivistinen näkökulma 

määrittelee käsitykset pysyvinä, mieleen säilöttyinä tietoina, jotka ihminen on 

muodostanut valmiiksi esimerkiksi ennen oppimisprosessia. Kognitivistisessa 

lähestymistavassa ajatellaankin, että oppimiskäsitykset vaikuttavat merkittä-

västi oppimiseen. Tähän näkökulmaan kuuluu myös oletus siitä, että käsitykset 

ovat muuttumattomia, ja että ihminen toimii jokaisessa tilanteessa samalla ta-

valla käsitystensä pohjalta. Lisäksi käsitysten tutkimuksessa oletetaan, että ih-

miset osaavat kertoa, millaisia käsityksiä heillä on, ja että he aina toimivat käsi-

tystensä mukaisesti. (Aro 2006, 54–55.)   

Diskursiivinen lähestymistapa korostaa käsitysten dynaamista luonnetta. 

Käsitykset syntyvät ja muokkaantuvat jatkuvasti erilaisissa vuorovaikutustilan-

teissa, eivätkä käsitykset välttämättä ole pysyviä. Sen sijaan käsitysten ja käyt-

täytymisen välillä voi olla ristiriitoja, kun ihminen ei toimikaan käsitystensä 
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mukaisesti. Käsitykset nähdään diskursiivisessa lähestymistavassa kontekstu-

aalisina, eikä niillä nähdä olevan suoraa vaikutusta oppimiseen. (Aro 2006, 55.)  

Aro (2006, 56) esittelee artikkelissaan dialogisen näkökulman käsitysten 

määrittelyyn. Dialogisen näkökulman voidaan sanoa asettuvan kognitivistisen 

ja diskursiivisen näkökulman väliin, sillä sen mukaan käsitykset ovat sekä py-

syviä että muuttuvia, yksilöllisiä ja yhteisöllisiä. Käsitykset muodostuvat dialo-

gissa yksilön ja hänen ympäristönsä välillä, mutta myös osittain yksilöllisesti 

(Aro 2006, 60). Esimerkiksi kielikäsityksemme pohjautuvat usein siihen, kuinka 

yhteiskunnassamme tavallisesti opetetaan kieltä, mutta voimme kuitenkin jos-

sain määrin itsekin vaikuttaa kielikäsityksiimme. Dialogisuuden käsite pohjau-

tuu bahtinilaiseen ajatteluun (ks. Bahtin 1981 ja Voloŝinov 1990). Tässä tutki-

muksessa hyödynnän dialogista näkemystä käsityksistä. 

 

2.2.2 Näkökulmia kielikäsityksiin 

Ihmis- ja oppimiskäsityksiä on käsitelty tutkimuskirjallisuudessa paljon. Kieli-

käsityksistä ei sen sijaan ole tehty kokoavaa yhteenvetoa, vaan niitä tarkastel-

laan eri teoksissa useista eri näkökulmista ja viitekehyksistä käsin. (Salo 2006, 

238.) Ne ottavat eri tavoin kantaa siihen, mitä kieli on, mitä tarkoitetaan kieli-

taidolla ja kuinka kieltä opitaan. Erilaisia kielikäsityksiä on lukemattomia. Esit-

telen tässä yleisimpiä tutkimuskirjallisuudessa mainittuja kielikäsityksiä. 

Yleisimmin kielikäsityksiä tarkastellaan kahdesta eri näkökulmasta: for-

malistisesta ja funktionaalisesta (Salo 2006, 239). Formalistinen eli perinteinen 

kielikäsitys näkee kielen järjestelmänä, joka koostuu rakenteista: tällöin kieli 

koostuu erillisistä palasista, esimerkiksi sanoista, äänteistä, kieliopista ja sanas-

tosta. Perinteisessä käsityksessä kielet on määritelty toisistaan tiukasti erillisinä 

ja selvärajaisina yksikköinä (Dufva, Suni, Aro & Salo 2011b, 110–111). Tyypilli-

sesti murteita ja kielten muita variantteja ei lueta omiksi kielikseen, vaan kiele-

nä pidetään kunkin kansalliskielen yleiskieltä. Dufva ym. (2011b, 111) huo-

mauttavat, että perinteisessä kielikäsityksessä korostetaan yksikielisyyttä. 
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Funktionaalinen kielikäsitys painottaa kielen funktiota, eli merkitystä tai 

tehtävää (Salo 2006, 239). Tällöin huomio kiinnittyy kielen rakenteiden sijaan 

kielen käyttöön. Funktionaalisessa näkemyksessä kieli nähdään kommunikoin-

nin välineenä ja tuloksena. Vaikka kielen käyttöä korostetaan, ei funktionaali-

nen käsitys kuitenkaan hylkää kielen muotorakenteita, vaan tarkastelee niitä 

käyttöyhteyden pohjalta. (Aalto, Mustonen & Tukia 2009; 407, 409.) Funktionaa-

lisessa kielikäsityksessä yhdistyvät siis kielen muoto, merkitys ja käyttö toisiin-

sa nivoutuneena kokonaisuutena (Aalto, Mustonen & Tukia 2009, 407).  

Toisena vastakohtaparina kielikäsitysajattelussa nähdään usein kognitiivi-

set ja sosiokulttuuriset teoriat. Kognitiivisissa kielikäsityksissä kieli ymmärre-

tään mielen sisäisenä ilmiönä, joka koostuu erillisistä osasista, esimerkiksi kie-

liopista ja sanastosta. (Dufva 2013, 58.) Sosiokulttuurisessa kielikäsityksessä 

kieltä taas ajatellaan ihmisen kehittämänä, symbolisena järjestelmänä, jonka 

avulla rakennetaan kulttuuria. Vuorovaikutuksessa sekä opitaan kieltä että opi-

taan kielellä. (Dufva 2013, 60.) Dufvan (2013, 58–59) mukaan kognitiiviset ja 

sosiokulttuuriset teoriat on perinteisesti erotettu toisistaan sen suhteen, missä 

kieli niiden mukaan sijaitsee: kognitiiviset teoriat asettavat kielen ihmisen sisäl-

le, kun taas sosiokulttuurisissa teorioissa kieli sijaitsee ihmisen ulkopuolella. 

Perinteisesti kieliä on tarkasteltu kansallisvaltioihin liitettyinä kansalliskie-

linä. Tämän näkemyksen takana on ajatus yhteisöjä yhdistävästä kielestä. (Duf-

va, Aro, Suni & Salo 2011a, 26.) Kansalliskielinen ajattelu korostaa yksikielisyyt-

tä, kirjoitettua kieltä ja kielioppisääntöjä. Lisäksi kielet nähdään vahvasti erilli-

sinä toisistaan. (Dufva ym. 2011a, 26.) Tällöin esimerkiksi vieraiden kielten lai-

nasanat nähdään negatiivisena vaikutuksena, kielen epäpuhtautena. (Dufva 

ym. 2011b, 111). 

Kansalliskielisen näkemyksen vastakohtana voidaan nähdä dialoginen kä-

sitys kielestä, joka korostaa kielen dynaamista, kontekstuaalista ja monikielistä 

luonnetta. Dialoginen näkemys määrittelee kielen vuorovaikutuksen keinona, 

josta käytetään joustavasti eri konteksteissa. (Dufva ym. 2011b, 114–115.) Kieliä 

ei verrata toisiinsa, vaan kieli nähdään itsessään monikielisenä ilmiönä. Kaikki 

ihmiset ovat monikielisiä, sillä jokaisen ihmisen kieli on monikielistä eri kon-
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teksteissa. (Dufva ym. 2011b, 114–115.) Dialogisessa näkemyksessä puhutaan 

heteroglossiasta tai kielellisestä monimuotoisuudesta (linguistic diversity), joilla 

viitataan juuri kielen jatkuvasti muuttuvaan ja muokkaantuvaan luonteeseen. 

Dialogisessa kielikäsityksessä kieltä tarkastellaan rakenteiden sijaan kielen 

funktioiden ja käytön näkökulmasta. (Dufva ym. 2011b, 115.) 

Kieltä voidaan tarkastella lisäksi atomistisesti tai holistisesti. Atomistinen 

kielikäsitys näkee kielen irrallisina osasina, joista sitten muodostuu kielen ko-

konaisuus. (Salo 2006, 239.) Tällaisessa näkemyksessä kieltä opitaan taitoalue 

kerrallaan. Holistinen kielikäsitys sen sijaan näkee kielen kokonaisuutena, jol-

loin korostetaan kielen käyttöä. Holistisen näkemyksen mukaan kieli saa merki-

tyksensä aina tietyssä kontekstissa, jolloin esimerkiksi kielenopetuksessa paino-

tetaan kielen käyttöyhteyksiä erillisten taitojen sijaan. (Salo 2006, 239.)  

 

2.3 Käsityksiä kielenoppimisesta 

Kielikäsitykset realisoituvat kielenoppimiskäsityksissä. Oppijoiden kielenop-

pimiskäsityksistä kiinnostuttiin 1980-luvulla, josta eteenpäin käsityksiä on tut-

kittu lähinnä aikuisten näkökulmasta (Aro 2006, 54–55). Kielenoppimiseen liit-

tyviä käsityksiä voidaan tutkia sekä äidinkielen että vieraan kielen oppimisen 

kannalta. Tällöin yleensä erotetaan toisistaan äidinkielen omaksuminen (first 

language acquisition) ja toisen tai vieraan kielen oppiminen (second/foreign langu-

age learning). Erilaisia kielenoppimiskäsityksiä voidaan jaotella monin eri ta-

voin, mutta tässä esittelen joitakin yleisimpiä käsityksiä. 

1950-luvulla käsityksiin kielen oppimisesta vaikutti vahvasti behavioristi-

nen ajattelu, jossa kielen oppimisen nähdään tapahtuvan ärsykkeen ja sitä vas-

taavan reaktion tuloksena. Esimerkiksi vuorovaikutustilanteessa reaktio toisen 

puheeseen voi olla joko onnistunut, jolloin sitä vahvistetaan, tai epäonnistunut, 

jolloin se huomataan epäsopivaksi ja hylätään. (Mitchell & Myles 2004, 30.) Kie-

len oppiminen tapahtuu behavioristisen teorian mukaan siis oppimalla sopivaa 

ja hyväksyttävää kielen käyttöä kokeilemalla ja toistamalla hyväksi havaittua 

mallia. Äidinkielen ja vieraiden kielten oppiminen toimivat samalla periaatteel-
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la, mutta äidinkielellä nähdään kuitenkin olevan vaikutusta vieraan kielen op-

pimiseen siten, että samantapaiset rakenteet äidinkielessä helpottavat vieraan 

kielen oppimista ja päinvastoin. (Mitchell & Myles 2004, 31.) Behaviorismiin 

pohjautuvia kielenoppimiskäsityksiä ovat esimerkiksi strukturalistiset ja forma-

listiset teoriat, joista merkittävin on Noam Chomskyn teoria universaalikie-

liopista (Mitchell & Myles 2004, 52).   

Kognitiiviset teoriat korostavat kielen oppimiseen liittyviä mielensisäisiä 

prosesseja, esimerkiksi muistia, metakognitiota ja havainnointia, ja niiden vai-

kutusta oppimiseen. Kognitiiviset teoriat tutkivat esimerkiksi, kuinka oppijat 

käsittelevät kielellistä tietoa ja miksi jotkut oppivat kieltä helpommin kuin toi-

set (Mitchell & Myles 2004, 96). Kielen oppimista tarkastellaan vahvasti yksilön 

näkökulmasta. (Mitchell & Myles 2004, 95). Kognitiiviset näkökulmat näkevät 

kielen oppimisen koostuvan osataidoista, esimerkiksi kirjoittamis- ja kuuntelu-

taidoista, joita harjoitellaan kielen oppimisessa erikseen. Kognitiiviset teoriat 

voidaan jakaa kahteen ajattelukuntaan, joista toisessa kielenoppimisen ajatel-

laan olevan ainutlaatuinen oppimisen muoto, kun taas toisessa kielenoppimi-

nen on taito muiden joukossa (Mitchell ja Myles 2004, 97). Kognitiiviset teoriat 

ovat pääasiassa keskittyneet tutkimaan toisen ja vieraan kielen oppimista (Mit-

chell & Myles 2004, 128).  

Funktionaalinen kielenoppimiskäsitys tarkastelee kielen oppimista muo-

don lisäksi merkityksen näkökulmasta. Kielen oppimista ohjaavat kommuni-

kaatiotavoitteet ja kielen toiminnallisuus, eli se, miten kieltä käytetään välittä-

mään merkityksiä vuorovaikutuksessa (Aalto, Mustonen & Tukia 2009, 407). 

Tällöin oppija pyrkii esimerkiksi muokkaamaan kielellisestä viestistään mah-

dollisimman selkeän ja ymmärrettävän. Myös funktionaalisia käsityksiä on tut-

kittu lähinnä toisen ja vieraan kielen oppimisen kannalta, jossa funktionalismi 

on havaittu varsin käyttökelpoiseksi teoriaksi. Äidinkielen omaksumista koske-

vaa tutkimusta on tehty jonkin verran koskien eri vaiheita äidinkielen omak-

sumisessa. (Mitchell & Myles 2004, 155.)  

Sosiokulttuurinen näkemys painottaa kielen oppimisen sosiaalista luon-

netta. Kieli opitaan ensisijaisesti vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. 
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Kielen oppimista ei siis nähdä pelkästään yksilön sisäisenä toimintana, vaan 

oppiminen on sosiaalinen prosessi, jossa oppiminen tapahtuu ensin vuorovai-

kutuksessa, ja sitten vasta itsenäisesti (Mitchell & Myles 2004, 221). Sosiokult-

tuurisessa teoriassa oppijan rooli on ympäristön vaikutuksesta huolimatta ak-

tiivinen, sillä oppija itse rakentaa oppimisympäristöään (Mitchell & Myles 2004, 

221). Sosiokulttuurinen teoria kielen oppimisesta pohjautuu Vygotskyn näke-

myksiin kielestä ja kielenoppimisesta (ks. Vygotsky 1962).  

Vaikka kielenoppimiskäsityksiä voidaankin jaotella eri teorioihin ja näkö-

kulmiin, on tärkeää huomioida, että yksilön käsitykset kielestä ja kielen oppi-

misesta ovat harvoin rajatusti yhden teorian mukaisia. Kielikäsityksiä kannat-

taakin käytännön näkökulmasta tarkastella jatkumona (Salo 2006, 240). Tässä 

tutkimuksessa hyödynnän dialogista ajattelua kieli- ja kielenoppimiskäsityksis-

tä, jolloin käsitykset ovat yhtä aikaa sekä pysyviä että muuttuvia, ja ne muodos-

tuvat sekä ympäristön että yksilön vaikutuksesta (Aro 2006; Dufva ym. 2011b).    

2.4 Lasten käsityksiä kielestä ja kielten oppimisesta 

Tähän mennessä lasten kielikäsitykset ovat jääneet vähemmälle huomiolle, sillä 

kieli- ja kielenoppimiskäsitysten tutkimus on keskittynyt lähinnä aikuisten käsi-

tyksiin (Aro 2006, 55). Lasten kielikäsityksiä on pääasiassa tutkittu kouluikäis-

ten lasten vieraiden kielten oppimisen näkökulmasta. Suomessa käsityksiä on 

tutkittu erityisesti englannin kielen oppimisesta (ks. Kalaja 2003; Kalaja, Alanen 

& Dufva 2008). Monikielisyyden näkökulmasta kielikäsityksiä ei sen sijaan ole 

tutkittu. Viime aikoina nimenomaan lasten käsityksiä kielestä ja kielten oppimi-

sesta ovat tutkineet esimerkiksi Mård-Miettinen, Kuusela ja Kangasvieri (2014), 

Kolb (2007), Aro (2006), Dufva, Alanen ja Aro (2003). 

Mård-Miettinen, Kuusela ja Kangasvieri (2014) ovat tutkineet esikou-

luikäisten lasten käsityksiä kielten oppimisesta. Aineisto kerättiin yksilö- ja pa-

rihaastatteluiden ja piirustusten avulla. Omaa tutkimustani varten olen saanut 

tämän samaisen hankkeen puitteissa kerättyä uutta, vuonna 2015 kerättyä ai-

neistoa. Mård-Miettisen, Kuuselan ja Kangasvierin (2014) tutkimuksen tuloksis-
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sa esikoululaisten kielimaailma näyttäytyi varsin monikielisenä: lapset sekä 

kokivat osaavansa että halusivat tulevaisuudessa oppia useita kieliä. Lasten 

ajatukset kielestä viittasivat funktionaaliseen kielikäsitykseen, jossa painottuu 

vuorovaikutus ja kielen käyttö. Lasten käsitykset erosivat osittain aikuisten kä-

sityksistä, sillä osa lapsista kertoi esimerkiksi haluavansa oppia eläinten kieltä. 

Toisaalta lasten vastauksissa oli myös paljon yhtäläisyyksiä aikuisten kielikäsi-

tyksiin, sillä lapset perustelivat haluaan oppia tiettyä kieltä matkustelulla, kult-

tuurilla tai kieleen liittyvillä mielikuvilla.  

Kielenoppimisen paikkoja mainittiin monenlaisia. Mård-Miettinen, Kuuse-

la ja Kangasvieri (2014, 326–327) jakoivat kielenoppimisen tilat kahteen osaan: 

”minä oppimassa” ja ”lapset oppimassa”. ”Minä oppimassa” pohjautui lasten 

omiin kokemuksiin omasta oppimisestaan, ja oppimista tapahtui sekä sisällä 

että ulkona, Suomessa, ulkomailla, kotona ja päiväkodissa. ”Lapset oppimassa” 

viittaa lasten käsityksiin lasten oppimisesta yleensä, ja näissä näkemyksissä op-

piminen keskittyi formaalimpiin ympäristöihin; päiväkotiin, esiopetukseen ja 

kouluun.  Tärkeitä henkilöitä lasten kielten oppimisessa olivat perheenjäsenet, 

erityisesti äiti.  

Lisäksi lasten kielenoppimisen tavat olivat hyvin moniaistisia ja monipuo-

lisia. Kielenoppimisen tapoja mainittiin esimerkiksi kuunteleminen, puhumi-

nen, kysyminen, miettiminen ja leikkiminen. Lapset eivät pitäneet kirjoitettua 

kieltä vielä niin tärkeänä kielenoppimisen tapana, kuin esimerkiksi Aron (2006) 

tutkimuksen alakouluikäiset lapset. Suurin osa Mård-Miettisen, Kuuselan ja 

Kangasvierin (2014, 329) tutkimuksen lapsista piti kielenoppimisesta. 

Kolbin (2007) tutkimuksessa tarkasteltiin alakoululaisten käsityksiä eng-

lannin oppimisesta. Aineistoa kerättiin kolmen kirjallisen tehtävän, ryhmähaas-

tatteluiden ja luokkahuonehavainnointien avulla. Kolb (2007, 232) havaitsi lap-

silla viisi kielenoppimiskäsitystä: kielenoppiminen sanaston oppimisena; kie-

lenoppiminen toistamisena; kielenoppiminen kielen ymmärtämisenä; kielenop-

piminen puhumalla ja kielenoppiminen käyttämällä kieltä. Käsitys kielenoppi-

misesta sanaston oppimisena korostaa sanaston hallintaa, joka toimii sekä op-

pimisen keinona että tavoitteena. Kielenoppiminen toistamisena painottuu esi-
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merkiksi opettajan tuottaman kielen imitointiin. Kielenoppiminen kielen ym-

märtämisenä taas viittaa siihen, että oppiminen tapahtuu pyrkimällä ymmär-

tämään kieltä. Kielenoppiminen puhumalla tarkoittaa yksiselitteisesti sitä, että 

lapset kokivat oppivansa parhaiten puhumalla kieltä itse. Kielenoppiminen 

kieltä käyttämällä korostaa kieltä vuorovaikutuksen välineenä, jolloin painopis-

te on kielen rakenteiden sijaan toiminnassa. Kolbin (2007) tutkimuksen tulokset 

osoittivat, että lapset olivat hyvinkin tietoisia omasta kielenoppimisestaan ja 

siihen vaikuttavista prosesseista. 

Aro (2006) on tutkinut ala-asteikäisten lasten englannin kieleen liittyviä 

kielikäsityksiä moniäänisyyden näkökulmasta. Hän hyödynsi tutkimuksessaan 

dialogisia käsityksiä ja tarkasteli lasten kielikäsityksiä dialogisuuden pohjalta 

erityisesti käsityksissä kuuluvien äänten kautta. Lasten vastauksissa kuuluivat 

sekä heidän omat äänensä että vieraita ääniä: lasten kielikäsitykset muodostui-

vat osittain heidän omista ajatuksistaan ja kokemuksistaan, ja osittain esimer-

kiksi lasten vanhempien äänistä ja yleisesti hyväksyttyinä pidetyistä totuuksis-

ta, kuten ”englannin oppiminen on tärkeää”. Vastauksista huomattiin, että las-

ten oma ääni vahvistui kolmannelta luokalta viidennelle luokalle samalla, kun 

vieraat äänet vaimenivat. Lasten kielikäsitykset näyttäytyivät tutkimuksessa 

moniäänisinä lasten omien ajatusten ja ympäristön vaikutusten yhdistelminä. 

Dufva, Alanen ja Aro (2003) selvittivät tutkimuksessaan koululaisten käsi-

tyksiä sekä äidinkielestä että vieraista kielistä. Erityisesti he olivat kiinnostunei-

ta siitä, miten lapset puhuvat kielestä ja millaisissa yhteyksissä he kielistä pu-

huvat. Tutkimuksessa tarkasteltiin koulussa ja koulun ulkopuolella opitun kie-

len yhteyttä ja ympäristön vaikutusta lasten kielikäsityksiin. Lasten vastauksis-

sa kieli miellettiinkin usein koulussa opiskeltavaksi oppiaineeksi, jossa painot-

tuu kirjoitetun kielen hallitseminen. Myös kielitaitoa arvioitiin koulukontekstis-

ta käsin, sillä esimerkiksi pelien pelaamista englanniksi ei nähty osana kielitai-

toa, vaan kielitaito oli menestymistä englannin oppiaineessa. Dufvan, Alasen ja 

Aron (2003) tutkimuksessa lasten kielikäsitykset sekä äidinkielestä että vieraista 

kielistä nivoutuivat siis vahvasti kouluympäristöön ja kielen rakenteiden opet-

teluun.   
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3 MONIKIELINEN LAPSI 

Monikielisyyttä on tutkittu erityisesti kielitieteissä paljonkin 2000-luvun puolel-

la, mutta tutkimus on keskittynyt suurimmaksi osaksi kaksikielisen kielenkehi-

tyksen tutkimiseen (Pietikäinen, Dufva, Mäntylä 2010, 17). Tässä tutkimuksessa 

tarkastelen nimenomaan monikielisyyttä. Ensimmäisessä alaluvussa esittelen 

erilaisia näkökulmia monikielisyyden määrittelyyn. Toisessa alaluvussa pohdin 

monikielisen lapsen asemaa ja näkyvyyttä Suomessa. Kolmas alaluku käsittelee 

monikielistä kielenkehitystä varhaisvuosina ja neljäs alaluku keskittyy lapsen 

monikielisyyden tukemiseen varhaiskasvatuksessa erityisesti Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteiden (2005) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perus-

teiden näkökulmasta (2014). 

3.1 Monikielisyys 

Yksinkertaisesti ilmaistuna monikielisellä tarkoitetaan yksilöä, joka osaa kol-

mea tai useampaa kieltä. Määritelmä ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen, sillä 

edellinen virke herättää ainakin kysymyksiä siitä, kuinka kielten määrä voidaan 

laskea ja siitä, mitä ”osata kieltä” tarkoittaa. Monikielisyydellä voidaan myös 

viitata yhteiskuntaan, jossa käytetään useampaa kieltä virallisesti tai epäviralli-

sesti, mutta tässä tutkimuksessa tarkastelen monikielisyyttä yksilön ominaisuu-

tena (Cenoz 2013, 5). Yksilön ja yhteiskunnan lisäksi monikielisyyttä voidaan 

tarkastella perheiden näkökulmasta (Pietikäinen, Dufva, Mäntylä 2010, 18). 

Perinteisissä monikielisyyden määrittelyissä lähdetään liikkeelle kielten 

määrästä. Näissä määritelmissä monikielistä verrataan yksi- ja kaksikieliseen 

erottaen termit toisistaan kielten määrän perusteella. Yksikielisellä (monolingual) 

tarkoitetaan yleensä ihmistä, joka osaa yhtä kieltä. Kaksikielinen taas osaa kahta 

kieltä ja monikielinen kolmea tai useampaa kieltä (De Angelis 2007, 9). Kielten 

määrän perusteella voidaan käyttää myös termiä kolmikielinen (trilingual). Täl-

laisiin määritelmiin liittyy kielen määrittelyn ongelma: kuinka kieli määritel-

lään ja miten eri kielet erotetaan toisistaan? Dufva ym. (2011b, 110) kritisoivat 
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tarvetta luokitella kielenkäyttäjiä yksi- tai monikielisiin puhujiin. Sen sijaan 

kaikkia ihmisiä voitaisiin kutsua monikielisiksi, sillä yhdenkin kielen sisällä 

voidaan katsoa olevan monta eri kieltä, joita käytetään eri konteksteissa (Dufva 

ym. 2011b, 110). Joissakin määritelmissä myös kielen eri murteet voidaan laskea 

eri kieliksi (Aronin & Singleton 2012, 40–41). 

Monikielisyys voidaan kuitenkin erottaa muista määritelmistä kielten 

määrän sijaan myös laadullisten erojen perusteella. Tällöin monikielisyys näh-

dään esimerkiksi verrattuna kaksikielisyyteen laajempana, kompleksisempana 

ilmiönä, jossa korostetaan monikielisten monipuolisempia lingvistisiä taitoja, 

osallistumista monimuotoisempiin vuorovaikutustilanteisiin ja kykyä hyödyn-

tää koko kielirepertuaaria kommunikoinnissa (Aronin & Singleton 2012, 5–6; De 

Angelis 2007, 9).  

Yleensä monikielisyyttä määritellään verraten sitä kaksikielisyyteen, sillä 

nämä käsitteet ovat hyvin lähellä toisiaan. Kaksikielisellä (bilingual) ja monikie-

lisellä (multilingual) viitataan joskus samaan ilmiöön, mutta ne voidaan myös 

erottaa toisistaan. De Angelis (2007, 8–9) erottaa kaksi- ja monikielisen toisis-

taan kielten määrän perusteella, mutta toisissa määritelmissä sekä kaksi- että 

monikielisellä voidaan tarkoittaa kahden tai useamman kielen osaajaa. Cenoz 

(2013, 7) ja Aronin ja Singleton (2012, 7) näkevät monikielisyyden kattoterminä, 

jonka alle sekä kaksi- että kolmikielisyys kuuluvat. Tällaisessa määritelmässä 

kaksi- ja monikielisyys eroavat toisistaan laadullisesti.  

Monikielisyyden määrittelyssä on tarpeen huomioida myös kielitaidon 

näkökulma. Aronin ja Singleton (2012, 2) tarkastelevat monikielisen kielitaitoa 

kahden ääripään kautta: perinteisimpien määritelmien mukaan monikielisen 

ihmisen tulee osata käyttää kahta tai useampaa kieltä natiivitasolla. Tähän mää-

ritelmään liittyy yleensä ajatus siitä, että kaikkien osattujen kielten tulisi olla 

samantasoisia. Nykyisin tätä laajinta määritelmää ei juurikaan enää käytetä, 

sillä natiivin kielitaitotaso kaikissa kielissä nähdään varsin epärealistisena vaa-

timuksena (Cenoz 2013, 6; Aronin & Singleton 2012, 3.) Toisessa ääripäässä on 

laajin määritelmä, jonka mukaan yhdenkin sanan osaaminen riittää, jotta ihmis-

tä voidaan kutsua monikieliseksi (Aronin & Singleton 2012, 2). Aronin ja Single-
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ton (2012, 3) kuitenkin kyseenalaistavat laajimman määritelmän, sillä esimer-

kiksi opetuksen soveltaminen tähän määritelmään suhteutettuna ei välttämättä 

olisi tarkoituksenmukaista. Näiden ääripäiden väliin mahtuu lukuisia eri nä-

kemyksiä monikielisen kielitaitotasosta. Kielitaitoa voidaan tarkastella myös eri 

kielitaidon osa-alueiden kautta, jolloin joissakin määritelmissä monikielisen 

tulee osata kieltä kaikilla eri osa-alueilla, kun taas toisissa määritelmissä riittää 

osaaminen yhdellä osa-alueella (Aronin & Singleton 2012, 1–3). 

Monikielisyyden määrittelyssä tarkastellaan usein myös kielten välisiä 

suhteita. Kielten välisiä suhteita kuvataan termeillä tasapainoinen (balanced mul-

tilingual) ja dominoiva monikielinen (dominant multilingual). Tasapainoisella 

monikielisellä on samantasoinen taitotaso kaikissa kielissään, kun taas domi-

noiva monikielinen hallitsee yleensä yhtä kieltä paremmin kuin muita. On ta-

vallista, että eri kielet kehittyvät eri tahdissa ja että kielitaidon taso kielten välil-

lä vaihtelee (De Angelis 2007, 9–10). Sen sijaan, että monikielisen kielirepertuaa-

rin ajateltaisiin muodostuvan monesta erillisestä kielestä, monikielisen kielitai-

toa tulisi tarkastella holistisesti jatkuvasti muokkaantuvana kokonaisuutena, 

jossa eri kielet vaikuttavat toisiinsa. Tätä monikielisyyden ilmiötä kutsutaan 

kieltenväliseksi vaikutukseksi (crosslinguistic influence). (De Angelis 2007, 14–

15.) 

Monikielisyyttä määritellään kielitaidon lisäksi kielen käytön näkökulmas-

ta. Joidenkin määritelmien mukaan monikielinen ihminen käyttää arjessaan 

molempia kieliä tasapuolisesti (Aronin & Singleton 2012, 3). Lüdi ja Py (2009, 

158) määrittelevät monikielisyyden toiminnallisen kielitaidon kautta: yksilö, 

joka pystyy käyttämään kahta tai useampaa kieltä ja pystyy vaihtamaan kielten 

välillä ilman suurempia ongelmia, on monikielinen. Tässä määritelmässä eri 

kielten osaamisen taso voi vaihdella paljonkin.  

Cenoz (2013, 3–4) määrittelee monikielisen kielenoppimiskontekstin kaut-

ta. Monikieliseksi voi kasvaa, kun perheessä puhutaan vähemmistökieltä, mutta 

ympäröivä yhteiskunta käyttää enemmistökieltä. Tällöin yksilö oppii usein mo-

lemmat kielet. Tämän lisäksi monikielinen voi olla maahanmuuttaja, jonka on 

opeteltava kohdemaan kieli. (Cenoz 2013, 3–4.) Joissakin tapauksissa monikieli-
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nen on opetellut uuden, usein kansainvälisen kielen, jotta se avaisi uusia mah-

dollisuuksia elämässä (Cenoz 2013, 4).     

Englannin kielessä käytetään joskus käsitettä plurilingual, kun pyritään 

selkeämmin erottamaan toisistaan yksilön ja yhteiskunnan monikielisyys (Ce-

noz 2013, 5). Tällöin plurilingual viittaa yksilön monikielisyyteen. Multilingual 

tarkoittaa tässä yhteydessä yhteiskunnan monikielisyyttä. Lisäksi yksilön mo-

nikielisyydestä voidaan puhua termeillä individual multilingualism ja multilin-

guality (De Angelis 2007, 78-79).  

Tässä tutkimuksessa määrittelen monikielisyyden yksilön kielitaidon laa-

dullisena piirteenä. En siis käytä monikielisyys-termiä kuvaamaan esimerkiksi 

kolmen kielen osaamista, vaan yksilön kykyä hyödyntää useampaa kieltä mo-

nimuotoisissa vuorovaikutustilanteissa (Aronin & Singleton 2012, 5–6). Näen 

monikielisyyden kompleksisena ilmiönä, joka pitää sisällään kaikki monikieli-

syyden ilmiöt, esimerkiksi kaksikielisyyden (Cenoz 2013, 7).  Toisaalta näen 

myös kielen itsessään monikielisenä ilmiönä Dufvan ym. (2011b) tavoin.  

3.2 Monikielinen lapsi Suomessa 

Monikielisyys on Suomessa monitasoinen ilmiö. Maailmalla Suomea pidetään 

maana, jossa valtion kaksikielisyys toteutuu esimerkillisesti: suomen ja ruotsin 

kielillä on tasavertainen virallinen asema, jolloin kansalaisilla on esimerkiksi 

oikeus saada palveluja omalla äidinkielellään. Kaksikielisestä asemastaan huo-

limatta Suomessa yksikielisyyttä on pidetty kaksi- tai monikielisyyttä näky-

vämpää. (Nikula, Saarinen, Pöyhönen & Kangasvieri 2012, 41). Nykyään kui-

tenkin suurin osa suomalaisista osaa ainakin yhtä vierasta kieltä. Tilastokes-

kuksen (2008) mukaan vuonna 2006 noin 85 prosenttia 18–64-vuotiaista sanoi 

osaavansa vähintään yhtä kieltä. Yleisimmin osattu vieras kieli oli englanti, jota 

osasi 82 prosenttia. Lasten vieraiden kielten osaamista ei sen sijaan ole tilastoi-

tu.  

 Monikielisten lasten määrää Suomessa on hankala arvioida, sillä useam-

pia kieliä puhuvien lukumäärää ei tilastoida. Vuosittain tehdään tilastoja Suo-
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messa puhutuista äidinkielistä, mutta koska kieliä saa rekisteröidä syntymäto-

distukseen vain yhden, on tilastoista vaikeaa tehdä päätelmiä monikielisten 

lasten määrästä (Viranomaiset yksi- tai kaksikielisiä n.d.). Mahdollisuus ainoas-

taan yhden äidinkielen rekisteröimiseen tukee yksikielisyyden normia, jossa 

yksikielisyys nähdään itsestään selvänä ja monikielisyys marginaalisena ilmiö-

nä, jota ei virallisesti tunnisteta. 

Tilastokeskus julkaisee vuosittain tilastoja Suomen väestörakenteesta. 

Näistä tilastoista voidaan saada tietoa esimerkiksi Suomessa asuville 0–9-

vuotiaille rekisteröidystä äidinkielestä. Vuonna 2015 Suomessa asui 602 096 0–

9-vuotiasta lasta. Heistä noin 87 prosentille oli ilmoitettu äidinkieleksi suomi ja 

5,8 prosentille ruotsi. 315 lapsella äidinkieli oli saame. Vieraita kieliä oli ilmoi-

tettu äidinkieleksi 7,2 prosentille lapsista. (Tilastokeskus 2016.) 

On tärkeää huomata, että Tilastokeskuksen tilastot antavat tietoa vain yh-

destä kielestä, sillä väestörekisteriin ei ole mahdollista ilmoittaa kahta tai use-

ampaa kieltä. Tällöin tilasto kertoo ainoastaan sen, minkä kielen vanhemmat 

ovat valinneet ilmoittaa lapsen äidinkieleksi. Lisäksi lapselle rekisteröidystä 

äidinkielestä ei voi tehdä yksiselitteisiä päätelmiä lapsen monikielisyydestä. 

Voitaisiin kuitenkin olettaa, että monet lapset, joiden äidinkieleksi on ilmoitettu 

muu kieli kuin suomi, osaavat tai opettelevat myös suomen kieltä. Nämä lapset 

elävät todennäköisesti monikielisessä ympäristössä, jossa heillä on mahdolli-

suus olla tekemisissä ainakin kahden kielen kanssa. 

Vieraskielisiä on Suomessa vain vähän verrattuna sekä Suomen koko väki-

lukuun että vaikkapa Euroopan laajuisesti tarkasteltuna. Siitäkin huolimatta 

nykypäivän lapset elävät varsin monikielisissä ympäristöissä. (Nikula ym. 2012, 

42.) Esimerkiksi englannin kieleen on vaikeaa olla törmäämättä monissa arki-

päiväisissä konteksteissa. Moni lapsi oppii englannin kielen sanoja ja ilmauksia 

jo paljon ennen kouluikää erilaisista peleistä, televisio-ohjelmista ja musiikista.     

Monikieliset lapset Suomessa ovat esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten 

perheiden lapsia. Tällöin monikielisyys voi tapahtua luonnollisissa ympäris-

töissä, kun lapsi puhuu perheensä kanssa omaa kieltään ja kuulee muissa ym-

päristöissä suomea tai koulussa formaalissa oppimisympäristössä. Joissakin 
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tapauksissa perheiden lapset oppivat suomea helposti esimerkiksi päiväkodissa 

tai koulussa, mutta vanhemmat kokevat suomen oppimisen vaikeana. Monikie-

lisyys saattaa jopa aiheuttaa muutoksia perheiden sisäisissä suhteissa, jos lapset 

toimivat vanhempiensa tulkkeina tai jos lapset nostavat suomen perheen kielen 

yläpuolelle (Skutnabb-Kangas 1981, 81).     

Monikieliseksi lapsi voi kasvaa myös silloin, kun hänen vanhempansa 

käyttävät hänen kanssaan eri kieliä. Lisäksi monikieliset lapset voivat oppia 

kieliä muilta sukulaisilta, kavereilta ja monista muista sosiaalisista ympäristöis-

tä. Suomessa on myös yhä enemmän erilaisia kielen oppimiseen keskittyviä 

varhaiskasvatus- ja kouluympäristöjä, kuten vieraskielisiä päiväkoteja, kielikyl-

py- ja kielisuihkutusryhmiä ja CLIL-opetusta.  

 

3.3 Monikielinen kielenkehitys varhaisvuosina  

Kun puhutaan lapsuusaikana tapahtuvasta usean kielen oppimisesta, kutsutaan 

ilmiötä joskus kaksikielisyydeksi. Useat lähteet, esimerkiksi Aronin ja Singleton 

(2012) käyttävät kuitenkin monikielisyys-käsitettä myös lapsuudessa tapahtu-

vasta monen kielen oppimisesta. Varhaisvuosien kielenoppimisesta voidaan 

myös puhua eri käsitteillä. Englannin kielessä käytetään usein termiä language 

acquisition eli kielen omaksuminen kielen oppimisen (language learning) sijaan. 

Tässä yhteydessä käytän käsitteitä kielen oppiminen, omaksuminen ja kehitys 

synonyymisesti.  

Monen kielen kehitys voidaan jakaa simultaaniseen eli samanaikaiseen 

monikielisyyteen (simultaneous multilingualism) ja suksessiiviseen eli peräkkäi-

seen monikielisyyteen (sequential/successive multilingualism). Simultaanisella 

monikielisyydellä viitataan tilanteeseen, jossa lapsi oppii kahta tai useampaa 

kieltä samanaikaisesti syntymästään alkaen. Suksessiivisella monikielisyydellä 

taas tarkoitetaan sitä, että lapsi oppii toisia kieliä sen jälkeen, kun hän on jo 

omaksunut jonkin verran ensikieltään. (Aronin & Singleton 2012, 102.) Raja si-

multaanin ja suksessiivisen monikielisyyden välillä ei ole selkeä, mutta useim-

missa tutkimuksissa simultaanin monikielisyyden katsotaan tapahtuvan ennen 
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kolmatta ikävuotta, ja suksessiivisen monikielisyyden sen jälkeen (Lüdi ja Py 

(2009, 159). Kielen oppiminen voidaan edelleen jakaa luonnollisessa ympäris-

tössä tapahtuvaan oppimiseen, joka tapahtuu esimerkiksi kotona lapsen syn-

tymästä saakka, ja formaaliin kielenoppimiseen yleensä koulussa (Lüdi ja Py 

2009, 159).  

Monen kielen samanaikaisten tai peräkkäisen oppimisen on aiemmin aja-

teltu olevan haitallista lapsen kehitykselle. Useat tutkimukset ovat kuitenkin 

osoittaneet, että monikielisillä on yleensä esimerkiksi paremmat kielelliset ja 

kognitiiviset taidot verrattuna yksikielisiin. Lisäksi monikielisillä on havaittu 

olevan laajemmat vuorovaikutustaidot. (Aronin & Singleton 2012, 109–110).  

Aronin ja Singletonin (2012, 103–105) mukaan tutkijat ovat epävarmoja esimer-

kiksi siitä, eteneekö monikielisten kielenkehitys samaan tahtiin yksikielisten 

kielenkehityksen kanssa. Kuitenkin nykytutkimus on yhtä mieltä siitä, että mo-

nikielisyys ei ole lapselle haitallista (Aronin & Singleton 2012, 115). 

Suksessiivisessa kielenkehityksessä lapsella voi aluksi esimerkiksi päivä-

kodin aloittamisen yhteydessä olla hiljainen kausi (Halme 2011, 90). Vaikka lap-

si ei itse puhu mitään, hän kuitenkin kuuntelee ja käsittelee kieltä mielessään. 

Kielenoppiminen saattaa aluksi vaikuttaa hitaalta ja kielitaidon eri osa-alueet 

voivat kehittyä epätasaisesti, mutta kuten Halme (2011, 92) muistuttaa, kie-

lenoppiminen on pitkä prosessi, eikä alkuvaiheen hitaammalta tuntuva kehitys 

välttämättä vielä kerro kielenkehityksen ongelmista. 

Yleensä monikielisen kielenkehityksen kohdalla ollaan erityisen huolis-

saan kielten sekoittumisesta. Goodz (1994) on kuitenkin esittää, että lapset pys-

tyvät jo esikielellisessä vaiheessa erottamaan kuulemansa kielet toisistaan eri-

laisten prosodisten piirteiden avulla (Aronin & Singleton 2012, 101.) Lisäksi 

useissa tutkimuksissa on todettu, että kielten sekoittuminen on normaali vaihe 

monikielisessä kielten omaksumisessa (Aronin & Singleton 2012, 107).    

Monikielisen oppimisen tavoitteena ei nykyään enää pidetä niin sanottua 

tasapainoista monikielisyyttä (balanced multilingualism), jossa kaikkien osattujen 

kielten tulisi olla samantasoisia. Sen sijaan monikielisyys nähdään monimuotoi-

sena ilmiönä, jolloin niin kielenoppimisen tavat kuin eri kielten taitotasotkin 
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ovat hyvin yksilöllisiä (Lüdi & Py 2009, 158). Ajatus tasapainoisesta monikieli-

sestä tukeekin yksikielisyyden normia, jossa kielenoppimisen tavoitteena on 

natiivitasoinen osaaminen jokaisessa kielessä. Natiivitasoista osaamista koroste-

taan myös käsityksessä kriittisestä iästä, jossa ajatellaan, että lapsen tulee oppia 

kaikki kielet ennen tiettyä ikävuotta, jotta hän saavuttaa natiivitasoisen kielitai-

don (Aronin & Singleton 2012, 102). 

Monikieliselle kielenkehitykselle on tunnistettu joitakin ominaisia piirtei-

tä. Tällaisia tyypillisiä piirteitä ovat esimerkiksi koodinvaihto (code-switching) ja 

kieltenvälinen vaikutus (cross-linguistic influence/interaction). Koodinvaihdolla 

tarkoitetaan vuorovaikutustilannetta, jossa käytetään kahta tai useampaa kieltä 

samassa keskustelussa (Aronin & Singelton 2012, 26). Kieltenvälinen vaikutus 

viittaa siihen, että yksilön hallitsemat kielet vaikuttavat toisiinsa. Aiemmin on 

puhuttu esimerkiksi interferenssistä (interference) tai siirtovaikutuksesta (trans-

fer), mutta näistä käsitteistä ollaan vähitellen luopumassa, sillä niillä katsotaan 

olevan negatiivinen sävy. (Aronin & Singleton 2012, 22.) Näitä piirteitä ilmenee 

monikielisessä puheessa ja vuorovaikutustilanteissa myös varhaisvuosien ul-

kopuolella. 

Monikielinen kielen kehitys voidaan edelleen jakaa subtraktiiviseen mo-

nikielisyyteen (subtractive multilingualism) ja additiiviseen monikielisyyteen (ad-

ditive multilingualism). Subtraktiivisella monikielisyydellä tarkoitetaan tilannet-

ta, jossa yksilön äidinkieli alkaa heikentyä muiden opittujen kielten vaikutuk-

sesta. Additiivisella monikielisyydellä taas tarkoitetaan sitä, että muut opitut 

kielet eivät uhkaa yksilön äidinkielen kehitystä. (Aronin & Singleton 2012, 29.) 

3.4 Monikielisyyden tukeminen varhaiskasvatuksessa 

Kielellä on valtava merkitys lapsen kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa, sillä 

kielellä jäsennämme itseämme ja ympäröivää maailmaa. Kielen avulla olemme 

yhteydessä muihin ja toteutamme itseämme. Kun lapsi oppii useampaa kieltä, 

kielellisen kehityksen huomioiminen on erityisen tärkeää, jotta lapsi saisi tukea 

kaikkiin kieliinsä. Sensitiivinen, eri kielet huomioiva varhaiskasvatus auttaa 
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kaikkien lasten kielitietoisuuden kehittymisessä. Tämän vuoksi varhaiskasva-

tuksessa, kuten muussakin opetuksessa tulisi yhä enemmän huomioida lasten 

monimuotoiset kielitaustat.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Vasu) ohjaavat varhaiskasvatuk-

sen toteuttamista, sisältöjä, laatua ja kuntakohtaisten varhaiskasvatussuunni-

telmien laatimista. Tämä asiakirja toimii siis Suomessa varhaiskasvatuksen val-

takunnallisena ohjaajana. Tällä hetkellä voimassa on Stakesin vuonna 2005 jul-

kaisema Vasu. Opetushallitus valmistelee uutta Vasua, jonka on määrä tulla 

voimaan vuoden 2017 alussa.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa monikielisyyttä ei juurikaan 

huomioida. Sen sijaan siinä esiintyvä kielikäsitys on varsin yksikielinen, ja kiel-

tä lähestytään lähes kokonaan vain äidinkielen näkökulmasta. Eri kieliä käsitel-

lään vasta omassa, erillisessä luvussaan ”Kieli- ja kulttuurinäkökohtia varhais-

kasvatuksessa”, jossa kerrotaan aluksi erilaisista kieli- ja kulttuuritaustoista, ja 

erilaisista kielikasvatuksen muodoista (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2005, 39–42). Kieli- ja kulttuuritaustoista mainitaan saame, romani, viittomakieli 

ja maahanmuuttajataustaiset lapset. Kielikasvatuksen muodoista taas esitellään 

kielikylpy ja vieraskielinen varhaiskasvatus. Monikielisyys-sanaa ei mainita 

kertaakaan. Sen sijaan Vasussa mainitaan kielikylvyn osalta, että lapsen on suo-

siteltavaa osallistua täydelliseen kielikylpyyn vasta kolmannen ikävuoden jäl-

keen, jotta uusi kieli ei vaikuta negatiivisesti lapsen äidinkielen kehittymiseen 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 41). Kielten opetusta tarkastel-

laan suomen kielen opettamisen ja lapsen oman äidinkielen säilyttämisen nä-

kökulmasta. Vastuu äidinkielen opettamisesta on perheellä.     

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Esiops) on vastaava doku-

mentti esiopetuksen valtakunnalliseen ohjaamiseen. Vuoden 2014 Esiops on 

Opetushallituksen julkaisema. Myöskään Esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa ei mainita monikielisyys-käsitettä. Luvussa "Kielen rikas maailma" 

kuitenkin tunnustetaan monipuolisten kielellisten taustojen tukemisen tärkeys 

ja kehotetaan esimerkiksi lasten kielitietoisuuden kasvattamiseen eri kieliä ha-

vainnoimalla (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 32). Kielelli-
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seen kehitykseen liittyvissä tavoitteissa korostetaan, että kaikilla lapsilla tulee 

olla mahdollisuus tutustua eri kieliin, ja että esiopetuksen tulee sekä tarjota lap-

selle välineitä suomen kielen oppimiseen että kokemus oman äidinkielensä tär-

keydestä (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 33). 

Vaikka varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjataan valtakunnallisten suun-

nitelmien avulla, vastuu kielenkehitykseen liittyvän toiminnan toteuttamisesta 

on päiväkotiryhmissä toimivilla varhaiskasvatuksen työntekijöillä. Monikieli-

syyden tukemisen keinoista ei kuitenkaan ole kovinkaan paljon tietoa saatavil-

la. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut oppaan lasten kielellisen ke-

hityksen tukemisesta varhaiskasvatuksessa, jossa Halme (2011) käsittelee artik-

kelissaan maahanmuuttajataustaisten lasten kielenkehitystä. Hän korostaa päi-

väkodin ja vanhempien välisen yhteistyön merkitystä ja varhaiskasvattajan sen-

sitiivistä asennetta kielenkehityksen tukemisessa. Lapsen tulisi saada opetusta 

sekä suomen kielellä että äidinkielellään. (Halme 2011, 87). Tärkeintä on, että 

lapsi nähdään omana itsenään, ei kielensä tai kulttuurinsa edustajana (Halme 

2011, 89). Lisäksi Halme (2011, 89) painottaa, että kasvattajan tulee olla tietoinen 

omista kielenoppimiskäsityksistään, jotta hän voi tarkastella niitä suhteessa las-

ten kielenoppimiseen. Suomi toisena kielenä -opetuksessa tulisi korostaa funk-

tionaalista kielenoppimista, lasten luontaisia oppimistapoja, monipuolista kie-

lenopetusta ja vuorovaikutuksen merkitystä (Halme 2011, 92-99).       

On syytä huomauttaa, että Halmen (2011) artikkeli käsittelee maahan-

muuttajataustaisia lapsia. Monikieliset lapset voivat tulla monenlaisista taus-

toista, eivätkä kaikki ole maahanmuuttajaperheistä. Maahanmuuttajataustaisten 

lasten kielenkehitykseen liittyviä toimintatapoja voidaan kuitenkin soveltaa 

myös muiden monikielisten lasten tukemisessa. Lisäksi varhaiskasvattajan tulee 

muistaa, että monikielisen ympäristömme huomioimisesta hyötyvät kaikki lap-

set, eivät vain erilaisista kielitaustoista tulevat. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tässä luvussa kuvaan tutkimukseni toteuttamisen lähtökohtia ja menetelmiä. 

Ensimmäisessä alaluvussa tarkennan, millaisiin tutkimuskysymyksiin pyrin 

tutkimuksellani löytämään vastauksen. Toisessa alaluvussa esittelen laadullisen 

tutkimuksen piirteitä sekä yleisesti että oman tutkimukseni näkökulmasta. 

Kolmannessa, neljännessä ja viidennessä alaluvussa kuvaan tutkimusaineistoa, 

sen keruuta ja aineiston analyysin menetelmiä. Lopuksi pohdin tutkimuksen 

toteuttamiseen liittyviä eettisiä ratkaisuja.  

 

4.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää monikielisten lasten kielikäsityksiä. 

Kielikäsityksiä tarkastellaan nimenomaan lasten itsensä kertomina, jolloin tut-

kimuksen lähtökohtana on lasten näkökulman selvittäminen. Tutkimuksen pää-

tutkimuskysymykseksi muodostui Millaisia kielikäsityksiä monikielisillä lapsilla on. 

Päätutkimuskysymyksen alakysymyksiä ovat  

1. Millaisia näkökulmia lapsilla on kieleen?   

2. Millaisia näkökulmia monikielisillä lapsilla on kielenoppimiseen? 

Ensimmäisen alakysymyksen avulla pyrin selvittämään, millaisena moni-

kieliset lapset kielen näkevät: mitä kieliä lapset kertovat osaavansa ja millaisena 

käsite kieli näyttäytyy lasten vastauksissa. Toinen alakysymys keskittyy lasten 

käsityksiin kielenoppimisesta. Tässä alakysymyksessä keskitytään siihen, kuin-

ka lapset oppivat kieltä. 
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4.2 Tutkimuskohde ja lähestymistapa  

Koska tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata lasten kielikäsityksiä lasten 

näkökulmasta, laadullinen lähestymistapa oli luonnollinen valinta oman tutki-

mukseni lähtökohdaksi. Eskolan ja Suorannan (2008, 15) mukaan tutkittavien 

näkökulman ymmärtäminen on laadulliselle tutkimukselle tyypillinen piirre. 

Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena onkin pyrkiä selittä-

mään ja ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä, sen ominaisuuksia ja laatua mahdol-

lisimman syvällisesti ja kokonaisvaltaisesti. Laadullista tutkimusta on kritisoitu 

muun muassa subjektiivisuudesta ja heikosta yleistettävyydestä. Eskola ja Suo-

ranta (2008, 61) kuitenkin muistuttavat, että laadullisen tutkimuksen tavoittee-

na ei ole tilastollinen yleistettävyys, vaan tulosten siirrettävyys. Laadullisen 

tutkimuksen tavallisia aineistonkeruumenetelmiä ovat esimerkiksi haastattelu, 

havainnointi, kyselylomakkeet ja erilaiset kuva-aineistot. Näistä haastattelu, 

erityisesti teemahaastattelu, on Suomessa yleisin tapa kerätä laadullista aineis-

toa (Eskola & Suoranta 2008, 85; Eskola & Vastamäki 2010, 26).  

4.3 Tutkimukseen osallistujat  

Tutkimusaineisto koostuu 5–6-vuotiaiden lasten haastatteluista ja piirustuksis-

ta. Aineisto on osa Kieliverkoston, Vaasan yliopiston ja Jyväskylän yliopiston 

yhteistä hanketta, jota varten kerättiin maaliskuussa 2015 yhteensä 28 haastatte-

lua. Kahdestakymmenestäkahdeksasta lapsesta 22 oli myös tehnyt piirustuksen. 

Tähän tutkimukseen valittiin näistä kahdeksan haastattelua ja seitsemän piirus-

tusta samoilta lapsilta. Valinta tehtiin lasten monikielisen taustan perusteella: 

valitsin tutkimusaineistooni ne lapset, jotka kertovat haastattelussa, että kotona 

puhutaan jotakin muuta kieltä suomen lisäksi tai suomen sijaan. Tutkimusai-

neisto kerättiin jyväskyläläisissä päiväkodeissa maaliskuussa 2015. Päiväko-

deissa ei ollut järjestettyä kaksi- tai vieraskielistä toimintaa.  
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4.4 Aineiston keruu 

Tutkimustani varten sain käytettäväkseni Kieliverkoston käynnistämän hank-

keen puitteissa kerättyä aineistoa. Tutkimusaineistoa on kerätty vuosina 2012-

2015 Vaasassa, Ivalossa ja Jyväskylässä, mutta tämän tutkimuksen aineisto on 

kerätty vain Jyväskylässä. Kieliverkosto käynnisti lasten kielenoppimiskäsityk-

siä tutkivan hankkeen vuonna 2012, ja vuodesta 2014 lähtien hanketta on viety 

eteenpäin Kieliverkoston, Vaasan yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yhteistyö-

nä. 

Tutkimusaineisto koostuu yksilöhaastatteluista ja lasten piirustuksista. 

Kahden aineistonkeruumenetelmän yhdistämisellä pyrittiin saamaan mahdolli-

simman monipuolista aineistoa ja mahdollistamaan käsitysten ilmaisu useam-

malla tavalla. Tätä tutkimusta varten sain käyttööni haastatteluiden valmiit lit-

teraatit ja lasten tekemät piirustukset. Aineistoa keräsi yhteensä neljä haastatte-

lijaa, jotka olivat kaikki yliopisto-opiskelijoita. Haastattelut ja piirustukset teh-

tiin lasten päiväkodeissa. Kaikkien haastatteluiden kieli oli suomi, joka ei vält-

tämättä ollut lasten äidinkieli.  

Haastattelua käytetään, kun halutaan tutustua toisen ihmisen näkökul-

maan, ajatuksiin ja mielipiteisiin. Haastattelu voi olla yksilö-, pari- tai ryhmä-

haastattelu. Haastattelulla on myös erilaisia muotoja, sillä se voi olla strukturoi-

tu tai puolistrukturoitu haastattelu, tai teemahaastattelu tai avoin haastattelu 

(Eskola & Vastamäki 2010, 28–29). Tuomi ja Sarajärvi (2009, 75) esittelevät edel-

listen lisäksi syvähaastattelun. 

Tämän tutkimuksen haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina haastat-

teluina, joissa jokaiselta lapselta kysyttiin samat kysymykset. Identtisen haastat-

telurungon hyödyntäminen on perusteltua silloin, kun halutaan varmistaa, että 

erilaiset kysymyksenasettelut eivät vaikuta vastauksiin (Eskola & Vastamäki 

2010, 28). Toisaalta puolistrukturoitu haastattelu ei mahdollista tarkentavia ky-

symyksiä tai kiinnostaviin näkökulmiin tarttumista samalla tavalla kuin esi-

merkiksi avoin haastattelu, jossa kysymykset muotoutuvat yksilöllisesti kussa-

kin haastattelussa. Puolistrukturoidun ja strukturoidun haastattelun erona taas 
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on se, että ensin mainitussa tutkija ei ole asettanut kysymyksille valmiita vas-

tausvaihtoehtoja. (Eskola & Vastamäki 2010, 28.) Tällöin haastateltava vastaa 

kysymyksiin omin sanoin, mikä saattaa mahdollistaa laajemmat ja monipuoli-

semmat vastaukset. Tämän tutkimuksen haastatteluissa puolistrukturoitu haas-

tattelu oli perusteltu valinta, sillä haastattelijoita oli useampia. Näin varmistet-

tiin, että eri haastattelija ei vaikuta lasten vastauksiin erilaisilla kysymyksen-

asetteluilla. Haastattelukysymykset löytyvät liitteestä 1. 

Haastattelutilanne voi olla haastateltavalle uusi ja jännittäväkin kokemus. 

Siksi tutkijan tulee pyrkiä varmistamaan, että haastattelutilanne on mahdolli-

simman positiivinen ja turvallinen kokemus haastateltavalle (Eskola & Vasta-

mäki 2010, 29–30). Haastattelu on aineistonhankintamenetelmänä vaativa, kos-

ka se edellyttää tutkijalta erityisiä taitoja, esimerkiksi taitoa kuunnella ja tunnis-

taa toisen puheesta oleellisimmat seikat. Haastattelutaidot ovat erityiset tärkeät, 

kun haastatellaan lapsia, sillä tilanne on todennäköisesti heille uusi ja vieras. 

Lapsia vieraan aikuisen läsnäolo saattaa jännittää enemmän kuin aikuisia. 

(Aarnos 2010, 173.) Aarnos (2010; 173, 175) kehottaa, että lapsia haastateltaessa 

panostettaisiin erityisesti lapsiin tutustumiseen etukäteen ja haastattelutilanteen 

turvalliseen ja myönteiseen tunnelmaan.   

Piirustukset voivat olla tarkoituksenmukainen tapa kerätä aineistoa, kun 

kerätään tietoa ilmiöistä, joita on hankala kuvata kielellisesti. Lapsille piirtämi-

nen voi olla tutumpi ja siten helpompi tapa kuvata ajatuksiaan ja kokemuksiaan 

kuin esimerkiksi haastattelu tai kirjallinen ilmaisu. (Aarnos 2010, 178.) Tässä 

tutkimuksessa piirustusten ohjeistuksena oli ”Piirrä kuva itsestäsi oppimassa 

kieliä”. Haastattelut toteutettiin vaihtelevasti joko ennen kuvan piirtämistä tai 

sen jälkeen. Kaikkia lapsia pyydettiin piirtämisen jälkeen kertomaan piirustuk-

sistaan. 

4.5 Aineiston analyysi 

Tutkimustani varten sain käyttööni valmiit haastattelulitteraatit ja lasten teke-

mät piirustukset, jotka analysoin hyödyntäen sisällönanalyysia. Sisällönanalyy-
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sillä voidaan viitata sekä erilliseen analyysimenetelmään että laajempaan teo-

reettiseen kehykseen, jonka pohjalta voidaan tehdä monenlaista analyysia 

(Tuomi & Sarajärvi 2009; 91, 107). Tässä tutkimuksessa käytän sisällönanalyysiä 

nimenomaan analyysimenetelmänä, ja keskitynkin seuraavaksi kuvaamaan si-

sällönanalyysia tästä näkökulmasta.  

Sisällönanalyysin tavoitteena on löytää aineistosta oleellisin tieto ja järjes-

tää se systemaattisesti tiiviiseen muotoon. Aineisto pilkotaan aluksi osiin, käsit-

teellistetään ja järjestetään lopuksi loogiseksi kokonaisuudeksi. Tuomi ja Sara-

järvi (2009, 103) muistuttavat, että sisällönanalyysilla aineisto vasta järjestetään 

johtopäätöksiä varten, joten se ei vielä yksinään riitä tulosten kuvaamiseen. 

Tutkijan tulee siis aina koota sisällönanalyysin avulla kerätyn aineksen johto-

päätökset erikseen.  

Sisällönanalyysi on valittu tässä tutkimuksessa haastatteluiden ja piirus-

tusten analyysimenetelmäksi, koska tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa 

lasten kielikäsityksistä selvittämällä, millaisia kieli- ja kielenoppimiskäsityksiä 

lasten puheessa ja piirustuksissa ilmenee. Sisällönanalyysi keskittyy etsimään 

aineiston merkityksiä, kun esimerkiksi diskurssianalyysissa ollaan kiinnostu-

neita siitä, miten merkityksiä tuotetaan (Tuomi & Sarajärvi 2009, 104).   

Sisällönanalyysin muotoja ovat aineistolähtöinen, teorialähtöinen ja teo-

riaohjaavaa sisällönanalyysi. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa analyysia lä-

hestytään nimensä mukaan aineistosta käsin. Teoria ei ohjaa analyysin tekemis-

tä, vaan analyysin tarkoituksena on sen sijaan muodostaa löydöksistä kokoava 

teoria. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108.) Teorialähtöisessä sisällönanalyysissa taas ai-

neistoa tarkastellaan jonkin viitekehyksen pohjalta, jolloin aineistosta etsitään 

teoriaa tukevaa materiaalia. Tämän lisäksi aineistosta voidaan etsiä viitekehyk-

sen ulkopuolelle jäävää materiaalia, josta sitten muodostetaan uusia kategorioi-

ta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 113.) Teoriaohjaava sisällönanalyysi pohjautuu aineis-

tolähtöisen sisällönanalyysin tavoin aineistoon, mutta erona on, että teoriaoh-

jaavassa sisällönanalyysissa löydetty aines liitetään valmiisiin teoreettisiin käsit-

teisiin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 117).  
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Tässä tutkimuksessa aineisto on analysoitu aineistolähtöisen sisällönana-

lyysin avulla, koska tavoitteenani oli tarkastella lasten vastauksia ilman ennalta 

määriteltyä teoriaa. Tällä tavoin pyrin välittämään aineistosta lasten äänen sel-

laisena, kuin se siinä kuuluu. Tuomi ja Sarajärvi (2009, 96) muistuttavat kuiten-

kin, että vaikka aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa teoria ei sinänsä ohjaa 

analyysia, ei mitään tutkimusta voi toteuttaa täysin objektiivisesti. Pyrinkin tut-

kimusprosessin kuvaamisessa ja tulosten tarkastelussa tiedostamaan ja tuo-

maan esille omat ennakko-oletukseni.  

Miles ja Huberman (1994) ovat erottaneet aineistolähtöisessä sisällönana-

lyysissa kolme vaihetta: 1) aineiston redusointi, 2) aineiston klusterointi ja 3) 

abstrahointi (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108). Redusoinnilla tarkoitetaan aineiston 

pelkistämistä, jolloin aineistosta karsitaan pois kaikki tutkimuksen kannalta 

merkityksetön. Aineiston klusterointi tarkoittaa aineistosta löytyvien käsittei-

den ryhmittelyä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–110.) Abstrahoinnissa aineistosta 

löytyneestä tiedosta muodostetaan teoreettisia käsitteitä. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 111.) 

Oman tutkimukseni aineiston analyysissa etenin näiden vaiheiden avulla. 

Aluksi etsin haastatteluista ja piirustuksista tutkimuskysymysteni kannalta 

merkittävimmät ilmaukset, jolloin epäolennainen karsiutui pois. Erottelin jäljel-

le jääneistä ilmauksista erikseen kieleen ja kielenoppimiseen liittyvät ilmaukset, 

joista muodostuivat tulosten kaksi pääluokkaa: lasten kielikäsitykset ja kie-

lenoppimiskäsitykset. Tämän jälkeen ryhmittelin aineistosta löytyneet saman-

kaltaiset ilmaukset yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Esimerkiksi kun lapset ker-

toivat oppineensa kieltä ”kotimaassa” tai koska ”mä oon itäkurdilainen” yhdis-

tin nämä vastaukset alaluokaksi ”kielenoppiminen sidoksissa valtioon tai kan-

salaisuuteen”. Lopuksi muodostin yläkäsitteitä, kuten ”kielenoppimisen ympä-

ristöt”, joissa yhdistyivät esimerkiksi edellä mainittu alaluokka ja toinen ala-

luokka, ”koti”. 



32 
 

 

4.6 Eettiset ratkaisut 

Sain aineiston ja luvan aineiston käyttöön marraskuussa 2015 Jyväskylän yli-

opiston Soveltavan kielentutkimuksen keskukselta. Allekirjoitin sopimuksen, 

jossa sovitaan aineiston huolellisesta ja luottamuksellisesta käytöstä ja säilyttä-

misestä. Sain aineiston itselleni muistitikulla, jonka palautin tutkimukseni val-

mistuttua Soveltavan kielentutkimuksen keskukselle. Aineistoa säilytin huolel-

lisesti siten, että ulkopuoliset eivät päässeet siihen käsiksi, ja poistin haastatte-

luiden ja piirustusten kopiot omalta tietokoneeltani tutkimuksen valmistuttua. 

Kun tutkimukseen osallistuu lapsia, tutkijan tulee pohtia, kuka oikeastaan 

päättää lapsen osallistumisesta tutkimukseen. Kuula (2006, 148) muistuttaa, että 

aina ei ole helppoa määritellä, milloin riittää lapselta kysytty lupa, ja milloin 

tarvitaan huoltajan suostumus. Yleinen käytäntö kuitenkin on, että huoltaja an-

taa ensin luvan tutkimukselle, jonka jälkeen lopullinen päätös tulee lapselta 

itseltään (Kuula 2006, 148). Tässä tutkimuksessa käytettyä aineistoa varten han-

kittiin aluksi tutkimusluvat kunnilta ja päiväkodeilta. Tämän jälkeen tutkimus-

lupa pyydettiin lasten vanhemmilta. Kunnilta, päiväkodeilta ja vanhemmilta 

pyydettiin kirjallinen tutkimuslupa, ja lapsilta tutkimuslupa kysyttiin suullises-

ti ennen haastattelua ja piirustustehtävää. Osallistuminen oli siis lapsille vapaa-

ehtoista, ja heidän oli mahdollista keskeyttää haastattelu missä vaiheessa tahan-

sa. 

 Tutkimuksen raportoinnissa on tärkeää, että tutkittavien anonymiteetti 

suojataan. Tämä tapahtuu muuttamalla tai poistamalla henkilönimet ja muut 

tunnistamisen mahdollistavat yksityiskohdat (Kuula 2006, 214). Tutkimukseen 

osallistuneiden lasten anonymiteetti on suojattu korvaamalla lasten oikeat ni-

met peitenimillä. Lasten haastatteluissa mainitsemat nimet on joko muutettu tai 

poistettu kokonaan, ja lasten mainitsemat maan tai kaupungin nimet on jätetty 

kokonaan pois, jotta yksittäisiä lapsia ei voida tunnistaa. Tutkimukseen osallis-

tuneista päiväkodeista on lasten anonymiteetin suojaamiseksi kerrottu vain 

paikkakunta.   
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5 MONIKIELISTEN LASTEN KIELIKÄSITYKSIÄ 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni tulokset, eli tutkimukseen osallistuneiden 

lasten käsityksiä kielestä ja kielen oppimisesta. Tulosluku on jaettu kahteen ala-

lukuun, joista ensimmäinen käsittelee lasten käsityksiä kielestä ja toinen lasten 

käsityksiä kielten oppimisesta.  

5.1 Kieli  

Lasten vastaukset kysymykseen ”mitä kieliä osaat?” kertovat lasten ajatuksista 

siitä, mitä he oikeastaan ymmärtävät kielellä. Lasten vastauksissa kieli näyttäy-

tyi pääasiassa kansalliskielinä, joita lapset useimmiten mainitsivat kaksi. Kan-

salliskieliä mainittiin haastatteluissa yhteensä seitsemän. Lasten mainitsemat 

kielet olivat suomi, viro, kurdi, englanti ja burma. Lisäksi lapset mainitsivat 

englannin lisäksi ruotsin ja venäjän kielinä, joita he haluaisivat oppia. Lasten 

vastauksissa kielet näyttäytyivät tarkasti laskettavina ja toisistaan erillisinä kan-

salliskielinä. Tällainen ajattelu tukee perinteistä eli formalistista kielikäsitystä, 

jossa kielet ovat selvärajaisia yksikköjä, joita voidaan laskea ja erotella toisistaan 

(Dufva ym. 2011b, 110–111). Ainoastaan yksi lapsi kertoi osaavansa ”kaikkii 

ihmisen kieltä”.  

Kahdeksasta lapsesta viisi kertoi osaavansa kahta kieltä, joista toinen oli 

suomi ja toinen lapsen kotona puhuttu kieli. Esimerkissä 1 Liana kertoo osaa-

vansa suomea ja burmaa.  

 

Esimerkki 1. 

Haastattelija: no nii. mitäs eri kieliä sä osaat? 
Liana: suomee ja burmaa  

 

Lapsista yksi, Salar, osasi kolmea kieltä (Esimerkki 2). Aluksi Salar kertoi osaa-

vansa kurdia ja suomea, minkä jälkeen hän vielä lisäsi osaavansa laskea eng-

lanniksi. Salarin vastauksessa englannin kielitaito yhdistyy kykyyn luetella 

numeroita kielellä, jolloin kieli näyttäytyy erillisistä osa-alueista muodostuvana 
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kokonaisuutena. Taito on Salarille tärkeä, sillä hän tuo sen uudestaan esille 

haastattelun lopussa, jolloin hän myös esittää haastattelijalle näytteen taidos-

taan. Salar ei kuitenkaan laske englanniksi siten, miten perinteisesti englanniksi 

laskemista ajatellaan, vaan hän käyttää kieltä joustavasti omalla tavallaan.   

 

Esimerkki 2. 

Haastattelija: osaatko sanoa yhtään että mitä eri kieliä  
Salar: kurdi ja s- kurdi ja suomi  
Haastattelija: joo okei, joo kuulostaa tosi hienolle. no tuleeks sulle muita kieliä mieleen ku 
kurdi ja suomi? 
Salar: osaan laskee englantila 
[…] 
Salar: mä osaan laskee jo englantiakin 
Haastattelija: joo. tosi hienoo. osaaksää niinku numeroissa justiisa. kuinka pitkälle sä 
osaat laskea?  
Salar: kakssataan kolmesataan neljäsataan viissataan kuussataan tuhat. 

 

Myös Kilda sanoi osaavansa montaa kieltä, vaikka hänen kielikäsityksessään 

kieliä ei lasketakaan perinteisen näkemyksen mukaan. Kilda kertoi osaavansa 

”kaikkii ihmisen kieltä” (Esimerkki 3). Tässä vastauksessa kieli näyttäytyy ko-

konaisvaltaisena, yhteisenä ”ihmisen kielenä”. 

Esimerkki 3.  

Haastattelija: mie haluisin ensimmäiseks kysyy sulta että mitä eri kieliä sä osaat?  
Kilda: ööömm, kaikkii ihmisen ihmisen kieltä  
Haastattelija: joo, niinpä. eli ihmisen kieltä 
Kilda: niin, kaikkee 

 

Vaikka tähän tutkimukseen osallistuneet lapset olivat monikielisiä, yksi lapsista 

ei nimennyt yhtään kieltä. Ngam-Chit ei osannut sanoa, mitä kieliä hän osaa, 

vaikka haastattelun perusteella voidaan sanoa hänen osaavan ainakin suomen 

kieltä (Esimerkki 4). Voi olla, että Ngam-Chit ei esimerkiksi muistanut osaa-

miensa kielten nimiä. 

 

Esimerkki 4. 

Haastattelija: ensinnäkin mä haluaisin tietää et mitä eri kieliä sä osaat?  
Ngam-Chit: en tiiä 
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Useimmat lapset puhuivat osaamistaan kielistä niiden kansalliskielisillä nimillä. 

Kaksi lapsista käytti kuitenkin nimityksiä ”äidinkieli” tai ”oma kieli” kertoes-

saan osaavansa kotona puhuttua kieltä. Monikielisille on tyypillistä puhua juuri 

vaikkapa omasta kielestä. Esimerkiksi Begum sanoi osaavansa vain yhtä kieltä, 

äidinkieltään (Esimerkki 5). Sofia taas osasi suomea ja omaa kieltä (Esimerkki 

6).  

 

Esimerkki 5. 

Haastattelija: no mulla on tässä sitten muutamia muitakin kysymyksiä ensinnäkin mua 
kiinnostaa mitä eri kieliä sä osaat?  
Begum: ööm vain yksi kieli.  
Haastattelija: mm. mitäs kieltä sä osaat?  
Begum: mun äidinkieltä 
 

Esimerkki 6.  

Haastattelija: ihan ekana mua kiinnostais se et mitä eri kieliä sä osaat  
Sofia: suomee ja omaa kieltä  

 

Vaikka kaikki lapset puhuivat suomea, ja haastatteluiden kieli oli suomi, kaksi 

lasta ei aluksi maininnut suomea kieleksi, jota he osaavat. Evelin sanoi aluksi 

osaavansa ”viroa ja en mitään muuta”, mutta haastattelijan vahvistuksen ”vi-

roa, joo” jälkeen hän muisti osaavansa myös suomea (Esimerkki 7).  

 

Esimerkki 7.  

Haastattelija: eli mie haluisin kysyy sulta kielistä, kaikista kielistä. ja mitäs eri kieliä sie 
osaat? 
Evelin: äää. viro- ja viroa ja en mitään muuta- 
Haastattelija: joo 
Evelin: -kuin viroa  
Haastattelija: viroa, joo 
Evelin: ja suomee 

 

Begum sen sijaan sanoi vasta haastattelun lopuksi osaavansa myös suomea 

(Esimerkki 8). Haastattelun alussa hän kertoi osaavansa vain äidinkieltään 

(Esimerkki 5). Myöhemmin Begum kuitenkin kertoo, että hän on oppinut kol-

mevuotiaana suomea, jolloin haastattelija kysyy, missä Begum on käyttänyt ja 

kuullut suomen kieltä. Begum vaikuttaa hämmentyneeltä, sillä hän ei ehkä 
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aiemmin haastattelussa tullut ajatelleeksi, että hän osaa myös suomea. Lopuksi 

Begum vielä lisää, että hän osaakin suomea kurdin lisäksi. 

 

Esimerkki 8.  

Begum: joo. pienenä kun mä olin kolmevuotiaana niin sitten mä oppein vähän mun mie-
tissä (?) suomia 
Haastattelija: ahaa. sä oot vähän oppinut suomenkieltä niinkö? 
Begum: joo kun kolmevuotiaana  
Haastattelija: joo. no missäs sä oot käyttäny ja kuullu suomee?  
Begum: häh? 
Haastattelija: missäs sä oot käyttäny ja kuullu suomea? muistatko?  
Begum: öö öö tossa tossa tuossa. en mä tiiä.  
Haastattelija: joo. no millasta sun mielestä kielten oppiminen on?  
Begum: ymm öö tai kurdia ja suomee 

 

Osa lapsista kertoi osaamistaan kielistä vähättelevään sävyyn. Esimerkiksi Mi-

nea koki osaavansa ”pelkkää” englantia ja suomea (Esimerkki 9). Begum taas 

sanoi toistuvasti osaavansa ”vain yhtä kieltä” (Esimerkit 5 ja 10). Voi olla, että 

lapset haluavat miellyttää haastattelijaa ja tiedostaessaan haastatteluiden liitty-

vän kieliin, he kokivat, että heidän kuuluisi osata useampaa kieltä. 

 

Esimerkki 9. 

Haastattelija: ihan eka mua kiinnostais tietää et mitä kieliä sä osaat? 
Minea: pelkkää englantia ja suomee. 
 

Esimerkki 10. 

Haastattelija: joo. mikäs on sun äidinkieli?  
Begum: öö. kurdia 
Haastattelija: kurdi. joo. osaaks sä muita kieliä?  
Begum: ei vaan yks, toi. 

 

Yleisesti ottaen lapsista vaikutti olevan helppoa luetella, mitä kieliä he osaavat. 

Lasten käsitykset kielistä olivat pääasiassa hyvin konkreettisia. Lasten vastauk-

sissa kielinä pidettiin lähinnä kansalliskieliä, joita mainittiin haastatteluissa yh-

teensä seitsemän. Suurin osa lapsista osasi kahta kieltä, muutama lapsi osasi 

useampaa kuin kahta kieltä ja yksi lapsista ei nimennyt yhtään osaamaansa 

kieltä. 
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5.2 Lasten käsityksiä kielenoppimisesta 

Tässä alaluvussa esittelen lasten käsityksiä kielenoppimisesta. Lasten kielenop-

pimiskäsityksissä näkyvät sekä lasten omat kokemukset että heidän ajatuksensa 

siitä, kuinka lapset ja aikuiset yleensä oppivat kieliä. Olen jakanut lasten kie-

lenoppimiskäsitykset neljään kategoriaan: oppiminen yhdessä muiden kanssa, 

kielenoppiminen mielessä, kielenoppimisen ympäristöt ja muut kielenoppimi-

sen tavat. Seuraavaksi esittelen lasten kielenoppimiskäsityksiä tarkemmin näi-

den kategorioiden avulla. 

 

5.2.1 Kielenoppiminen yhdessä 

Lasten haastatteluissa ja piirustuksissa oli selkeästi näkyvissä kielen oppimisen 

sosiaalinen luonne, sillä useimmat lapset mainitsivat, että he oppivat kieltä jon-

kun kanssa, tai että joku on opettanut heille kieltä. Esimerkissä 11 Kilda kertoo 

oppineensa kurdin kieltä isänsä, äitinsä ja siskonsa Saaran kanssa, jotka ovat 

puhuneet Kildalle kurdia, kun hän oli vauva:   

 

Esimerkki 11. 

Haastattelija: joo eli suomi ja kurdi. joo, eli missäs sä oot oppinu kurdin kieltä?  
Kilda: öömm noku me ollaan aee- mun iskä osaa mun äiti osaa mun Saara osaa niin- 
Haastattelija: joo  
Kilda: (mutinaa) mä oon oppinu sillon ku mä olin vauva mun äiti ja mun iskä ja Saara on 
opettanu mua kurdin kieltä 

 

Lasten käsityksissä kieltä opittiin yleensä lapsille läheisten ihmisten, kuten per-

heenjäsenten tai kavereiden kanssa. Kildan lisäksi Minea kertoo esimerkissä 12 

oppineensa englantia äidiltään. Seuraavaksi Kilda sanoo, että lapset voivat op-

pia kieltä myös isänsä kanssa. Äiti mainittiin lähes jokaisen lapsen haastatte-

luissa henkilönä, joka on auttanut heitä kielenoppimisessa. Esimerkissä 13 Kil-

da kertoo, että kieltä opitaan perheen lisäksi kavereiden kanssa. 

 
Esimerkki 12.  

Haastattelija: joo. no miten ja kenen kanssa sun mielestä lapset oppii kieliä?  
Minea: mä opin ainakin ton äitin kaa  
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Haastattelija: joo. ainakin äitin kaa voi oppia. joo. tuleeks muita mieleen miten vois op-
pia? tai kenen kanssa?  
Minea: iskä 
 
Esimerkki 13.  

Haastattelija: […] osaatkos sanoa että miten lapset oppii kieliä? ja kenen kenen kanssa? 
Kilda: mmm no Nannan kaa le Rebekan kaa Tuukan kaa Matildan kaa ja Aatun kanssa ja 
sitte Tatun kanssa  

 

Kielen oppiminen ei kuitenkaan aina tapahdu pelkästään perheen tai kaverei-

den kanssa, vaan kaksi lasta mainitsi puheterapian kielen oppimisen apuna. 

Ngam-Chit kertoo esimerkissä 14, kuinka hänen tuttunsa käy puheterapiassa 

oppimassa kieliä. Verrattuna kielen oppimiseen perheen ja ystävien kanssa pu-

heterapia on usein formaalimpi kielenoppimisen muoto, jossa kielenoppiminen 

on tietoinen tavoite.  

 

Esimerkki 14. 

Haastattelija: no. ööm. miten ja kenen kanssa sun mielestä lapset vois oppii kieliä? 
Ngam-Chit: että (nimi) ei aina puhu suomea  
Haastattelija: joo. et jos ei aina puhu suomea niin sit oppii muita kieliiä niinkö?  
Ngam-Chit: ymm. sitten aina se menee puheterapi 

 

Myös Minean piirustuksessa näkyy kielen oppimisen sosiaalisuus (Kuva 1). 

Minea on itse kuvassa keskimmäinen henkilö. Minean veli on kuvan vasem-

massa reunassa ja äiti oikeassa reunassa. Haastattelussa Minea kertoi erityisesti 

äidin olevan tärkeässä roolissa kielenoppimisen tukemisessa (Esimerkki 15).  

 

 

     Esimerkki 15. 

Haastattelija: haluisiks sä eka kertoo 
siitä sun piirustuksesta? mitä sä piir-
sit siihen?  

    Minea: äitin ja Jannen ja mut  
Haastattelija: joo. mites tää liittyy 
sun kielten oppimiseen?  
Minea: mm äiti opetti mulle kotona  

 
 
 

KUVA 1. Minea oppimassa kieliä. 
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Lapset oppivat siis kieliä yhdessä heille läheisten ihmisten kanssa. Yleisimmin 

lapset kertoivat oppivansa kieltä perheenjäseniltään, erityisesti äidiltään. Kui-

tenkin myös kavereilla ja puheterapeutilla oli rooli muutaman lapsen kielenop-

pimisessa. Sen sijaan esimerkiksi päiväkodin henkilökohtaa ei mainittu haastat-

teluissa kertaakaan. Lasten käsitys kielenoppimisen sosiaalisuudesta on yhte-

neväinen sosiokulttuurisen kielenoppimisnäkemyksen kanssa, jossa kieltä opi-

taan vuorovaikutuksessa muiden kanssa (Mitchell & Myles 2004, 221). Oppijalla 

on kuitenkin sosiokulttuurisessa teoriassa aktiivinen rooli, kuten esimerkiksi 

Minean piirustuksessa, jossa hän on itse kuvan keskellä pohtimassa kieltä (Ku-

va 1). 

 

5.2.2 Kielenoppiminen mielessä 

Minean piirustuksessa voidaan nähdä kielenoppimisen sosiaalisuuden lisäksi 

toinen tärkeä näkökulma: kieltä opitaan omassa mielessä. Piirustuksessaan Mi-

nean yläpuolelle on piirretty ajatuskupla, jonka sisällä on huutomerkki (Kuva 

1). Tämä voisi viitata kielen oppimiseen omassa mielessä. Minean käsityksessä 

yhdistyvätkin kielenoppimisen sosiaalisuus ja oman ajattelun prosessit. 

Minean lisäksi kolme muutakin lasta esitti kielten oppimiseen näkemyk-

sen, jossa kieltä opitaan itsessä. Esimerkissä 16 Begum kertoo oppineensa kol-

mevuotiaana suomea mielessään. Evelin taas on oppinut suomea sisällään 

(Esimerkki 17). 

 

Esimerkki 16. 

Begum: joo. pienenä kun mä olin kolmevuotiaana niin sitten mä oppein vähän mun mie-
tissä (?) suomia 

 

Esimerkki 17. 

Haastattelija: joo eli päiväkodissa oot oppinu viroa. no missäs sä oot oppinu sit suomea? 
Evelin: mun sisällä 
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Salar on piirtänyt kuvaan itsensä (Kuva 2). Tämä voisi viitata kielen oppimi-

seen, joka tapahtuu Salarissa itsessä. Myös Evelin piirsi kuvaan itsensä (ks. Liite 

2). 

 

                                 

                       KUVA 2. Salar oppimassa kieliä.   

 

Lapset käyttivät erilaisia ilmaisuja kuvatakseen kielenoppimista, joka tapahtuu 

itsessä: esimerkiksi ”mielessä” ja ”mun sisällä” olivat lasten käyttämiä ilmaisu-

ja. Lasten piirustuksista voidaan myös havaita tapoja ilmaista kielenoppimisen 

mielensisäiset prosessit. Tällaisiin piirustuksiin lapsi oli joko piirtänyt pelkäs-

tään itsensä tai kuvannut kielenoppimisen prosessia ajatuskuplalla. Kielenop-

piminen mielessä viittaa kognitiiviseen kielenoppimisen teoriaan, jossa koroste-

taan oppimisen mielensisäisiä prosesseja. ”Mun sisällä” tapahtuva oppiminen 

keskittyy yksilön näkökulmaan, jota kognitiiviset teoriat painottavat myös.  

 

5.2.3 Kielenoppimisen ympäristöt 

Lapset mainitsivat haastatteluissa erilaisia kielenoppimisen ympäristöjä. Useis-

sa haastatteluissa oppimisen ympäristöinä mainittiin koti, kuten Sofia tekee 

esimerkeissä 18. Kodin lisäksi kieliä opitaan vaikkapa mummon luona, kuten 

Minea esimerkissä 19. Koti oli esillä myös lasten piirustuksissa, esimerkiksi 

Ngam-Chitin piirustuksessa (Kuva 3).  
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Esimerkki 18.  

Haastattelija: muistaks sä missä sä oot oppinu sitä omaa kieltä, äidinkieltä?  
Sofia: noo öö kotona 
 

Esimerkki 19. 

Haastattelija: englantia ja suomee. joo. no missäs sä oot oppinu englantia?  
Minea: mmm mummon luona ja kotona  

 
 

                  

                          KUVA 3. Ngam-Chitin kielenoppimisen ympäristö. 

 

Kodin lisäksi lapset mainitsivat usein kielenoppimisen ympäristöinä valtion tai 

kaupungin, jossa he ovat oppineet kieltä. Liana kertoo esimerkissä 20 oppineen-

sa burmaa kotimaassaan. Esimerkissä 21 Salar taas sanoo oppineensa kurdia, 

koska hän on itäkurdilainen. Tällöin kielenoppiminen näyttäisi olevan sidoksis-

sa valtioon tai kansalaisuuteen. 

 

Esimerkki 20. 

Haastattelija: joo. missäs sä oot oppinu burmaa? 
Liana: kotimaassa  

 

Esimerkki 21. 

Haastattelija: joo. tosi hienoo. joo. no missä sie oot oppinu kurdia? 
Salar: mä mä oon itäkurdilainen 

 

Kildan vastauksessa kuuluu edellisessä alaluvussa mainittu kielen oppimisen 

sosiaalisuus, sillä hän sanoo ensin oppineensa suomea kotona, mutta korjaa 

oppineensa sitä äidiltään ja sitten palaa vielä ensimmäiseen vastaukseensa 
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(Esimerkki 22). Samoin tekee Evelin esimerkissä 23. Evelin kertoo ensin, että 

hänen äitinsä on opettanut hänelle viroa, mutta korjaa sitten oppineensa viroa 

päiväkodissa. Voidaankin pohtia, hämmensivätkö haastattelijan kysymyksen-

asettelut näissä tapauksissa lapsia, sillä kysymykset esitettiin muodossa ”missä 

olet oppinut kieltä”. 

 

Esimerkki 22.  

Haastattelija: no, sä sanoit että sä osaat myös suomen kieltä nii missä sä oot oppinu suo-
mea?  
Kilda: ää kotonassa 
Haastattelija: joo eli sitäki kotona, joo 
Kilda: eiku mamma on opettanu eiku öö emmää vai olen pelkkää kotonassa oppinu  

 

Esimerkki 23. 

Haastattelija: ja suomi, joo. niinpä. no missäs sä oot oppinu viroa? 
Evelin: (lyhyt hiljaisuus) äiti opetti. eikun siis täällä päiväkodissa 

 

Kielenoppimisen ympäristöjä on monenlaisia ja kieltä voidaan oppia kaikkialla. 

Minean vastauksessa suomea opitaan jatkuvasti joka paikassa, ja englantiakin 

melkein kaikkialla (Esimerkki 24). Tässä esimerkissä kielenoppiminen on sidok-

sissa kaikkiin tilanteisiin ja tapahtumiin elämässä. 

 

Esimerkki 24. 

Haastattelija: joo. missäs sä oot oppinu suomea?  
Minea: kaikkialla  
Haastattelija: kaikkialla. joo. missä sä oot kuullu ja käyttäny englantia?  
Minea: melkein kaikessa 

 

Lasten kielenoppimisen ympäristöt keskittyivät pääasiassa kotiin. Lisäksi kie-

lenoppiminen liitettiin tiettyihin maihin, kaupunkeihin tai mahdollisesti maan 

kansalaisuuteen. Lapset mainitsivat kielenoppimisen ympäristöinä myös 

mummolan ja päiväkodin. Yksi lapsista kertoi myös, että kielenoppimista ta-

pahtuu kaikkialla. 
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5.2.4 Muita kielenoppimisen tapoja 

 

Tutkimukseen osallistuneiden lasten mukaan kieltä opitaan ensisijaisesti pu-

humalla ja käyttämällä kieltä aktiivisesti. Lapset kertoivat haastatteluissa, että 

kieltä opitaan, kun sitä pitää käyttää. Esimerkissä 25 Ngam-Chit sanoo, että lap-

set oppivat kieltä silloin, kun heidän täytyy puhua suomen sijaan jotakin muuta 

kieltä. Ngam-Chit viittaa mahdollisesti omaan kokemukseensa siitä, kuinka 

hänelle tuttu henkilö ei aina käytä suomea hänen kanssaan, jolloin hän on op-

pinut jotakin muuta kieltä. Esimerkissä 26 Sofia toteaa, että lapset oppivat kie-

liä, kun heidän täytyy puhua sitä.     

 

Esimerkki 25. 

Haastattelija: no. ööm. miten ja kenen kanssa sun mielestä lapset vois oppii kieliä? 
Ngam-Chit: että (nimi) ei aina puhu suomea  
 
Esimerkki 26. 

Haastattelija: joo. et tiiä. no miten ja kenen kanssa sun mielestä lapset oppii kieliä?  
Sofia: no kyy ne puhuvat vain suomea tai oman kieltä niin sit ne osaa 

 

Vaikka lasten vastauksissa korostui kielenoppiminen kieltä käyttämällä ja pu-

humalla ihmisten kanssa, voidaan yhden lapsen piirustuksessa nähdä viittaus 

kielenoppimisen yhteydestä kirjoitettuun kieleen. Kildan piirustuksessa on ku-

vien sijaan kirjaimia (Kuva 4). Myös Begum kirjoitti piirustukseensa (Kuva 5).  

 

                                   

            KUVA 4. Kildan piirustus kielenoppimisesta. 



44 
 

 

Monelle lapselle eri kielten kuuleminen esimerkiksi televisiossa tai peleissä on 

jokapäiväistä. Tähän tutkimukseen osallistuneista lapsista kuitenkin vain yksi 

viittasi suosittuun lasten elokuvaan, josta hän oli oppinut englantia. Kyseessä 

on elokuva Frozen, josta Begum piirsi kuvankin (Kuva 5).  

 

 

           KUVA 5. Begum oppimassa kieliä.  

 

Esimerkissä 27 Begum kertoo, että elokuva liittyy kielen oppimiseen siten, että 

siinä puhutaan vierasta kieltä, englantia. Myöhemmin Begum jatkaa aiheesta 

kertomalla, että Elsa, yksi elokuvan päähenkilöistä, ”osaa paljon kieltä”. 

 

Esimerkki 27. 

Haastattelija: mites tää kuva liittyy kielten oppimiseen? Liittyyks se siihen jollain tavalla? 
Begum: nää puhuu englantia 
 […] 
Begum: mut mut Elsa osaa enemmän tota mikä kieltä ne osaa? no Elsa osaa paljon kieltä. 
Haastattelija: se osaa montaa kieltä? 
Begum: nii 
[…] 
Begum: ja se osas osaa suomeeta 

 

Osa lapsista piti kielten oppimisesta ja he halusivatkin oppia tulevaisuudessa 

lisää kieliä. Suurin osa lapsista mainitsi englannin kielen, kun heiltä kysyttiin, 

mitä kieliä he haluaisivat vielä oppia, kuten Evelin (Esimerkki 28). Evelinin ta-

voin useimmat lapsista mainitsivat yhden kielen, jota haluaisivat oppia tulevai-

suudessa. Minea halusi oppia kahta kieltä, ruotsia ja venäjää (Esimerkki 29). 
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Esimerkki 28.  

Haastattelija: niinpä, se on ihan totta. no mitäs muita kieliä sä haluaisit vielä oppia?  
Evelin: ee- englantia ja- (venyttää viimeistä sanaa=miettii?) haa, mikä toi on? (tauko) ja en 
mitään muuta, vain englantia 

 

Esimerkki 29. 

Haastattelija: joo. haluaisit. no mitäs kieliä sä haluaisit oppia?  
Minea: ainakin ruotsii. 
Haastattelija: ruotsia. joo. haluisiks sä oppia vielä muita kieliä 
Minea: ym ym.  
Haastattelija: et. joo. 
Minea: en muita kun ar-, venäjää ja ruotsia 

 

Jotkut lapset taas suhtautuivat kielten oppimiseen kuin taitoon, joka heiltä 

puuttuu. Tämä on kiinnostava piirre lasten vastauksissa, sillä monikielisinä 

heillä on jo paljon valmiuksia ja taitoja kielten oppimiseen. Esimerkissä 30 Be-

gum toteaa, ettei halua oppia lisää kieliä, koska ei vielä osaa. Sofia sen sijaan 

sanoo, että hän kyllä haluaisi oppia kieliä, mutta ei voi, koska hän ei koe osaa-

vansa (Esimerkki 31). Näissä vastauksissa kieli näyttäytyy spesifinä oppimisen 

muotona ja omana taitonaan, kuten joissakin kognitiivisissa teorioissa (Mitchell 

& Myles 2004, 129).   

 

Esimerkki 30. 

Haastattelija: haluisiks sä oppia vielä muita kieliä? 
Begum: en, kun mä en osaa vielä. 
 

Esimerkki 31. 

Haastattelija: äitin kanssa niinkö? joo. no nii. sehän on kiva juttu. haluisiks sä oppia vielä 
muita kieliä?  
Sofia: ymm haluun mut en osaa 

 

Suurin osa lapsista suhtautui kielten oppimiseen myönteisesti. Lapset kuvasivat 

kielten oppimista esimerkiksi sanoilla ”kivaa” (Sofia) ja ”hauskaa vähän” (Li-

ana). Myös lasten piirustukset kuvaavat positiivisia tunteita kielenoppimiseen, 

sillä suurimpaan osaan on piirretty hymyjä ja iloisia kasvoja.  
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6 POHDINTA 

Tässä luvussa pohdin tutkimukseni tuloksia ja luotettavuutta. Ensimmäisessä 

alaluvussa vertailen tutkimukseni tuloksia aiempaan tutkimustietoon ja tarkas-

telen tulosten merkittävyyttä ja sovellettavuutta varhaiskasvatuksen kentälle. 

Toisessa alaluvussa pohdin tutkimukseni luotettavuutta ja esitän jatkotutki-

mushaasteita.  

6.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää monikielisten lasten kielikäsi-

tyksiä. Tulosten ensimmäisessä osassa tarkastelin lasten käsityksiä kielestä it-

sestään. Toisessa osassa taas keskityin lasten käsityksiin kielenoppimisesta. Las-

ten kielikäsitykset kielestä perustuivat suurelta osin kansalliskieliseen ajatte-

luun. Suurin osa lapsista mainitsi kaksi kieltä osaamikseen kieliksi, joista toinen 

oli suomi ja toinen lapsen kotona puhuttu kieli. 

Kielenoppimiskäsityksistä muodostin neljä kategoriaa: kielenoppiminen 

yhdessä, kielenoppiminen mielessä, kielenoppimisen ympäristöt ja muita kie-

lenoppimisen tapoja. Kielenoppimisen ympäristöistä lapset mainitsivat useim-

miten kodin. Myös joitakin valtioita tai kaupunkeja ja päiväkoti mainittiin. Mui-

ta kielenoppimisen tapoja olivat puhuminen, kielen aktiivinen käyttäminen, 

median kautta tapahtuva oppiminen ja kirjoitetun kielen hyödyntäminen. Li-

säksi lasten suhtautuminen kielenoppimiseen sekä nyt että tulevaisuudessa oli 

pääosin myönteistä. 

Kielistä puhuttiin useimmiten niiden kansalliskielisillä nimillä. Kansallis-

kielinen ajattelu on hyvin tyypillistä, eikä siis ole poikkeuksellista, että myös 

lapset oppivat puhumaan kielistä kansalliskielinä. Mård-Miettisen, Kuuselan ja 

Kangasvierin (2014, 326) tutkimuksessa lapset ajattelivat kielestä osittain eri 

tavalla: osa lapsista tarkasteli kieltä laajemmin, jolloin kieliä olivat esimerkiksi 

leopardien ja koirien kieli. Omassa tutkimuksessani yksi lapsista kertoi osaa-
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vansa ”kaikkii ihmisen kieltä”, jossa kieli näyttäytyy holistisena kokonaisuute-

na, ihmisen kielenä.  

Suurin osa lapsista mainitsi osaavansa kotona puhuttua kieltä, mutta eivät 

heti suomea, vaikka se oli haastatteluissa käytetty kieli. Mård-Miettisen, Kuuse-

lan ja Kangasvierin (2014, 325) tutkimuksen tulokset olivat päinvastaiset: lapset 

eivät aina maininneet äidinkieltään, suomea, vaan kertoivat osaamistaan vie-

raista kielistä. Tutkijat selittivät tätä sillä, että lapset saattoivat pitää äidinkiel-

tään itsestäänselvyytenä. Omassa tutkimuksessani suomi ei kuitenkaan ollut 

lasten äidinkieli. Kenties lapset eivät tulleet ajatelleeksi suomea, sillä se oli kieli, 

jota he käyttivät sillä hetkellä. Toisaalta tulokset voivat kertoa myös epävarmas-

ta asenteesta omaa kielitaitoa kohtaan.  

Lasten käsityksissä kielenoppiminen tapahtui suurimmaksi osaksi yhdes-

sä muiden kanssa. Lasten käsityksissä painottuivat perheenjäsenet kielenoppi-

misen apuna ja erityisesti äidillä oli tärkeä rooli kielenoppimisessa. Myös Mård-

Miettisen, Kuuselan ja Kangasvierin (2014, 327) tutkimuksessa juuri äiti oli mo-

nesti lapselle se tärkein ihminen, jonka kanssa kieltä opittiin. Lasten kielenop-

piminen tapahtuu lähellä lasta, sillä suurin osa lapsista myös mainitsi kodin 

kielenoppimisen pääasiallisena ympäristönä. 

Lasten käsityksissä korostuivat sekä oppimisen sosiaalinen luonne että 

oman mielen prosessit. Samat lapset saattoivat puhua sekä oppimisesta jonkun 

kanssa että oppimisesta itsessä. Kielikäsityksiä onkin tarkoituksenmukaista tar-

kastella jatkumona erillisten kategorioiden sijaan (Salo 2006, 240). Lisäksi käsi-

tysten dialogiseen luonteeseen kuuluu, että käsitykset ovat jatkuvasti muuttu-

via ja muokkaantuvia: ne eivät välttämättä ole jokaisessa tilanteessa samanlai-

sia, vaan saattavat vaihdella tilanteesta toiseen (Aro 2006, 64).  

Vaikka Kolbin (2007), Aron (2006) ja Dufvan, Alasen ja Aron (2003) tutki-

mukset keskittyivät alakouluikäisiin lapsiin, voidaan näidenkin tutkimusten 

tuloksista löytää yhteneväisyyksiä oman tutkimukseni tuloksiin. Kolbin (2007, 

235–236) tutkimuksessa lasten kielenoppimiskäsityksiä löydettiin viisi, joista 

kaksi ilmeni myös tässä tutkimuksessa. Kolbin (2007, 235–236) tuloksissa lapset 

oppivat kieltä muiden tapojen lisäksi puhumalla ja käyttämällä kieltä. Tässäkin 
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tutkimuksessa lasten kielenoppimiskäsityksissä korostui kielen aktiivinen käyt-

täminen ja erityisesti puhuminen.  

Kirjoitettu kieli ja kouluympäristö eivät sen sijaan juurikaan näkyneet tä-

män tutkimuksen lasten käsityksissä, toisin kuin Dufvan, Alasen ja Aron (2003) 

tutkimuksessa. Heidän tutkimuksensa lapset yhdistivät kielenoppimisen ni-

menomaan koulun kontekstiin ja kirjoitettuun kieleen. Lisäksi heidän tutki-

muksessaan lapset eivät nähneet koulussa opitun kielen yhteyttä muissa ympä-

ristöissä, kuten kotona opittuun kieleen. Omassa tutkimuksessani formaalit kie-

lenoppimisen ympäristöt eivät juuri kuuluneet lasten kielenoppimisen ympäris-

töihin. Esimerkiksi päiväkoti ja puheterapeutti mainittiin lasten vastauksissa 

vain muutaman kerran, kun taas koti sai vastauksissa paljon suuremman roo-

lin. 

Suomalaisessa koulujärjestelmässä painotetaan usein kirjoitettua kieltä. Jos 

verrataan Mård-Miettisen, Kuuselan ja Kangasvierin (2014) tutkimusta esikou-

luikäisistä Dufvan, Alasen ja Aron (2003) tutkimukseen alakoululaisista, voi-

daan nähdä lasten kielenoppimiskäsitysten muutos funktionaalisesta kohti 

formaalimpaa, kirjalliseen oppimiseen painottuvaa käsitystä. Lasten käsitykset 

kielestä ja kielenoppimisesta näyttävät siis muuttuvan kouluun siirryttäessä. 

Varhaiskasvatuksessa kirjallista kieltä ei juurikaan painoteta, vaan pedagogiik-

ka, ja kielenopetus, keskittyy suulliseen kieleen. Koulussa kielenopetus taas 

suuntaa enemmän kirjoitettuun kieleen ja kielen rakenteiden opetteluun (Duf-

va, Alanen & Aro 2003, 307).  

Tässä tutkimuksessa kahden lapsen piirustuksessa tosin voitaisiin nähdä 

viittaus kielenoppimisen ja -opetuksen kirjoitetun kielen vinoumaan (Dufva 

ym. 2011a, 24). Tässä tutkimuksessa lasten käsitykset olivat samansuuntaisia 

Mård-Miettisen, Kuuselan ja Kangasvierin (2014) tutkimuksessa ilmenneiden 

käsitysten kanssa, sillä lapset näkivät kielen vielä suurimmaksi osaksi suullisen 

kielitaidon ja kielen käytön näkökulmasta. Kahden lapsen piirustuksessa oli 

kuitenkin kirjoitettua kieltä. Nämä piirustukset saattavat olla viittaus siihen, 

että lasten kielikäsitykset ovat jo muuttumassa kohti formalistisempaa käsitys-

tä. On mahdollista, että nämä lapset ovat monikielisen taustansa vuoksi osallis-
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tuneet päiväkodissa suomi toisena kielenä -opetukseen, jolloin voidaan pohtia, 

olisiko opetuksen mahdollinen formaalimpi luonne vaikuttanut siihen, että lap-

set ovat alkaneet tarkastella kieltä kirjoitetun kielen näkökulmasta. Toisaalta voi 

olla, että muutenkin suomalaisessa yhteiskunnassa näkyvässä asemassa oleva 

kirjoitettu kieli tai esikouluikäisten lasten kiinnostus kirjoitettua kieltä kohtaan 

on vaikuttanut lasten käsityksiin. On kuitenkin epävarmaa tehdä yleistyksiä 

tämän aineiston pohjalta sen koon vuoksi, mutta on selvää, että lisää tutkimusta 

lasten kielikäsitysten muutoksesta tarvitaan.         

Tässä tutkimuksessa lasten käsityksissä kuuluvat äänet eivät sinänsä olleet 

tarkastelun kohteena samoin, kuin Aron (2006) tutkimuksessa. Kuitenkin lasten 

vastauksissa voidaan havaita joitakin esimerkkejä lasten käsityksiin vaikutta-

neista ulkopuolisista äänistä. Esimerkiksi Salarin toteamus hänen taidostaan 

”laskea englannilla” voitaisiin nähdä aiemmin kuultuna ja opittuna fraasina, 

sillä samankaltaisia ilmauksia kuulee useinkin erityisesti lasten puheessa. Myös 

useamman lapsen halu oppia englantia voi johtua yleisenä totuutena toistetusta 

lausahduksesta ”englannin oppiminen on tärkeää” (Aro 2006, 69).   

Kenties hieman yllättäen media ei tullut tässä tutkimuksessa esille kovin-

kaan näkyvästi. Ainoastaan yksi lapsi liitti näkemänsä elokuvan kielenoppimi-

seen, koska siinä puhuttiin hänelle vierasta kieltä, englantia. Voi olla, että lapset 

eivät tiedosta kaikkia ympärillään olevia kielenoppimisen ympäristöjä. Dufvan, 

Alasen ja Aron (2003, 299–300) havaitsivat, että lapset eivät pitäneet formaalin 

kouluympäristön ulkopuolella tapahtuvaa oppimista kielenoppimisena. Lisäksi 

he huomauttavat, että Suomessa lapset kuulevat ja näkevät englantia niin pal-

jon arjessaan, että eivät tule ajatelleeksi sitä kielenoppimisena (Dufva, Alanen & 

Aro 2003, 300).  

Lasten kielikäsitysten tutkimusta on tehty vasta hyvin vähän. Erityisesti 

varhaiskasvatusikäisten käsityksiä kielestä ei ole juurikaan tutkittu. Lasten kie-

likäsitysten tutkiminen tuottaisi kuitenkin opettajille ja muille kasvatusalan 

ammattilaisille merkittävää tietoa erityisesti silloin, kun lasten ja aikuisten käsi-

tykset kielestä ja kielenoppimisesta eroavat toisistaan. Jos lapset ajattelevat kie-

lestä ja kielenoppimisesta eri tavalla kuin opettajat, eivät esimerkiksi opetus-
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menetelmät välttämättä vastaa lasten oppimistarpeita tai heille parhaiten sovel-

tuvia oppimistyylejä. Kolb (2007, 237) toteaakin, että lasten käsitykset vaikutta-

vat heidän käyttäytymiseensä ja oppimiseensa, jolloin opettajien on tärkeää olla 

tietoinen oppilaidensa kielikäsityksistä. 

Kielikäsitysten tutkiminen voisi auttaa lapsia tulemaan tietoisemmiksi kie-

listä ja kielenoppimisesta kaikkialla heidän ympärillään. Kieli- ja kielenoppi-

miskäsitysten tarkasteleminen yhdessä lasten kanssa tukee lasten luontaista 

kiinnostusta kieliä kohtaan, kehittää kielitietoisuutta ja voi sitä mukaa motivoi-

da ja kannustaa kielten oppimiseen. Oman tutkimukseni lisäksi Mård-

Miettisen, Kuuselan ja Kangasvierin (2014, 329) tutkimuksessa ilmeni, että suu-

rin osa lapsista suhtautuu myönteisesi kielenoppimiseen. Lasten innokkuutta 

tulisikin hyödyntää juuri silloin, kun se on voimakkaimmillaan. Monikielisyy-

teen kasvava lapsi tarvitsee tukea ja kannustusta kielenoppimisen matkallaan, 

joten lapsen kielenoppimiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.  

6.2 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimushaasteet 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa ei voida välttämättä sel-

laisenaan soveltaa määrällisessä tutkimuksessa käytettyjä reliabiliteetin ja vali-

diteetin käsitteitä. Niiden sijaan laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta voi-

daan arvioida esimerkiksi uskottavuuden, siirrettävyyden, varmuuden ja vah-

vistuvuuden avulla. (Eskola & Suoranta 2008, 211–212; Tauriainen 2000, 113)  

Uskottavuudella tarkoitetaan sitä, että tutkimuksen tulokset vastaavat 

tutkittavien käsityksiä (Eskola & Suoranta 2008, 211). Koska oman tutkimukseni 

aineisto on kerätty vuosi sitten, aineistosta tehtyjen päätelmien tarkistuttaminen 

tutkittavilta ei olisi tarkoituksenmukaista. Ensinnäkin tutkittavien tavoittami-

nen olisi todennäköisesti työlästä, ellei jopa mahdotonta, ja toisekseen tutkitta-

vien nykyiset käsitykset eivät välttämättä enää vastaa heidän vuodentakaisia 

käsityksiään. Dialogisessa käsitysajattelussa oleellista on juuri käsitysten osit-

tain dynaaminen luonne, joten ei olisi realistista olettaa, että lasten ajatukset 

kielestä olisivat säilyneet muuttumattomina. Aineiston analyysissa ja johtopää-
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tösten kuvaamisessa olen pyrkinyt läpinäkyvyyteen ja tarkkuuteen. Lisäksi ai-

neistonkeruun osalta ajattelen Aron (2006, 64) tapaan, että lähtökohtaisesti voi-

daan luottaa siihen, että lasten vastaukset heijastavat heidän käsityksiään. 

Siirrettävyys tarkoittaa tutkimuksen yleistettävyyttä siinä määrin, kun sitä 

laadullisessa tutkimuksessa on mahdollista toteuttaa (Eskola & Suoranta 2008, 

211). Laadullisen tutkimuksen luonteeseen kuuluu ajatus todellisuuden kon-

tekstuaalisuudesta ja muokkaantuvuudesta, jolloin tulokset kuvaavat tietyn 

ajan, paikan ja ihmisryhmän todellisuutta, eikä niistä voida esittää aitoja yleis-

tyksiä. Laadullisen tutkimuksen siirrettävyyttä voidaan kuitenkin tarkastella 

tiedon laadun ja määrän riittävyyden perusteella. (Tauriainen 2000, 115.) Omas-

sa tutkimuksessani olen kuvannut aineistonkeruun ja analyysin mahdollisim-

man huolellisesti, jotta tutkimukseni konteksti välittyisi lukijalle siirrettävyyden 

arviointia varten. Siirrettävyyden osalta tutkimustani rajoittaa aineiston koko, 

sillä aineisto on varsin pieni. Aineiston koko on kuitenkin kandidaatintutkiel-

man laajuuteen nähden sopiva.  

Tutkimuksen varmuus edellyttää, että tutkija on ottanut huomioon tutki-

musprosessiin vaikuttavat tekijät, kuten tutkijan ennakko-oletukset, tutkimus-

ympäristön, ja tutkijan ja tutkimukseen osallistuneiden välisen suhteen (Eskola 

& Suoranta 2008, 212; Tauriainen 2000, 116). Olen pyrkinyt kuvaamaan mahdol-

lisimman tarkasti koko tutkimusprosessin ja siihen mahdollisesti vaikuttaneet 

tekijät. Omassa tutkimuksessani haastetta on lisännyt niin sanottu sekundaari-

aineisto (Eskola & Suoranta 2008, 117). En siis ole päässyt itse aineistonkeruuti-

lanteeseen arvioimaan haastatteluun kenties vaikuttaneita tilannetekijöitä. En 

myöskään ole voinut vaikuttaa haastattelukysymyksiin tai piirustustehtävän 

ohjeistukseen. Olen kuitenkin saanut riittävän tarkan kuvauksen tutkimusai-

neiston hankkimisesta pystyäkseni arvioimaan aineiston luotettavuutta, ja näi-

den tietojen pohjalta olen kuvannut tutkimusprosessin. Aineiston analyysissa 

minulla ei ole ollut mahdollisuutta tukeutua esimerkiksi lasten käyttämään sa-

nattomaan viestintään, mutta toisaalta olen pystynyt tutkimaan aineistoa ulko-

puolisen silmin, antamatta haastattelutilanteen tai haastateltavan vaikuttaa ana-

lyysiini.  
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Tässä tutkimuksessa haastatteluiden ja piirustusten vahvuutena on se, että 

niiden avulla on annettu lasten kertoa kielikäsityksistään heidän omalla äänel-

lään, ja aineistonkeruussa onkin tavoitettu lasten oma näkökulma. Lasten vas-

tauksia ei ole kyseenalaistettu, vaan heidän on annettu vastata omalla tavallaan.  

Haasteena haastatteluissa on ollut se, että haastattelijat olivat lapsille tuntemat-

tomia. Sekä haastattelutilanteen että haastattelijoiden vieraus voivat olla jänni-

tystä lisääviä tekijöitä. Lisäksi tulee huomioida, että kaikki haastattelut toteutet-

tiin suomeksi. Tutkimusaineistoon valittujen lasten äidinkieli ei välttämättä ole 

suomi, jolloin ymmärtämisen ongelmat ovat mahdollisia. Voi olla, että lapset 

eivät ole aiemmin pohtineet tai keskustelleet kielestä, jolloin kieleen liittyvien 

kysymysten miettiminen haastattelutilanteessa on voinut olla hankalaa. Kieli on 

myös aiheena varsin abstrakti, eikä aikuisillekaan ole välttämättä helppoa sa-

noa, mitä kielellä tarkoitetaan tai kuinka sitä opitaan.    

Vahvistuvuudella viitataan siihen, että tutkimus saa tukea aiemmin teh-

dyistä tutkimuksista (Eskola & Suoranta 2008, 212). Oman tutkimukseni tulok-

set olivat pääasiassa yhteneväisiä aiemman tutkimustiedon kanssa niiltä osin, 

kun lasten kielikäsityksiä on tutkittu. Esimerkiksi Mård-Miettisen, Kuuselan ja 

Kangasvierin (2014) tutkimuksen tulokset olivat samansuuntaisia oman tutki-

mukseni tulosten kanssa. Dufvan, Alasen ja Aron (2003) tutkimuksessa havaittu 

kirjoitetun kielen vinouma alakouluikäisten kielikäsityksissä oli näkyvissä jo 

oman tutkimukseni 5–6-vuotiaiden lasten kielikäsityksissä. Monikielisten lasten 

kielikäsityksistä ei sen sijaan ole aikaisemmin tehty tutkimusta. Olen kertonut 

tarkemmin oman tutkimukseni yhteydestä aiempiin tutkimuksiin luvussa 6.1. 

Tulevaisuudessa tarvittaisiin lisää tutkimusta lasten kielikäsityksistä sekä 

niiden vaikutuksesta lasten oppimiseen, sillä tutkimustietoa on tähän mennessä 

varsin niukasti. Monikielisyyden kontekstissa tutkimusta on tehty vielä vä-

hemmän. Lisäksi olisi tärkeää tutkia, kuinka lasten kielikäsitykset välittyvät 

käytäntöön varhaiskasvatuksessa: kuinka kielikäsityksiä voitaisiin hyödyntää 

pedagogisessa toiminnassa, ja kuinka varhaiskasvatuksessa huomioidaan ja 

hyödynnetään lasten monikielisyyttä?  
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Kielikäsitysten osalta tarvittaisiin lisää tutkimusta lasten kielikäsitysten 

muutoksesta varhaiskasvatusikäisestä kouluikään. Kielen opetuksen kirjoitetun 

kielen vinouma näyttää yhä vaikuttavan lasten kielikäsityksiin, sillä alle kou-

luikäisten käsitykset eroavat merkittävästi kouluikäisten lasten kielikäsityksis-

tä. Koulun kielenopetus näyttää muuttavan lasten kielikäsityksiä kohti kirjoitet-

tua kieltä (Dufva, Alanen & Aro 2003). Olisi kiinnostavaa nähdä, mitä lasten 

kielikäsityksille tapahtuisi, jos suomalaisen opetuksen välittämä kielikäsitys 

siirtyisi varsin perinteisestä käsityksestä kohti monikielistä, kokonaisvaltaisem-

paa kielikäsitystä. 

Lasten kielikäsityksiä tutkittaessa aineistonkeruumenetelminä on pääosin 

käytetty haastatteluita ja lasten tekemiä piirustuksia. Kielikäsitysten osin dy-

naamisen luonteen vuoksi uudenlaista tietoa voitaisiin saada vaikkapa havain-

noimalla lasten kielikäsityksiä arjessa, vaikka se olisi varmasti pitkällinen ja työ-

läskin prosessi. Havainnoinnin avulla voisi olla mahdollista tutkia sitä, kuinka 

lasten kielikäsitykset muuttuvat tilanteesta toiseen. Esimerkiksi havainnoinnin 

ja haastattelun yhdistelmällä kielikäsityksistä voitaisiin saada enemmän sekä 

tilanteista että pysyvää tietoa.  

Lasten monikielisyyden tutkimuksessa on keskitytty esimerkiksi kaksikie-

liseen kielenkehitykseen ja yksi- ja monikielisten lasten vertaamiseen. Lisää tut-

kimustietoa tarvittaisiin siitä, kuinka monikieliset lapset otetaan huomioon 

varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ammattilaisille on tarjolla jonkin 

verran oppaita ja koulutusta siihen, kuinka lasten monikielistä kielenkehitystä 

voi tukea, mutta käytännön työssä monikielisyys saattaa usein jäädä huomiotta. 

Esimerkiksi varhaiskasvatustyötä ohjaavassa Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa (2005) monikielisyydestä ei juurikaan puhuta. Varhaiskasvatuksen 

asiantuntijat tarvitsisivat kuitenkin tietoa ja taitoa monikielisyyden hyödyntä-

misestä pedagogisessa toiminnassa. Erityisesti voisimme hyötyä sekä varhais-

kasvatuksessa että myöhemmin koulumaailmassa lasten monikielisestä kieli-

maailmasta, jossa kielen oppiminen ei ole sidoksissa vain koulussa opettajan 

johdolla tapahtuvaan oppimiseen, vaan jossa kieltä opitaan jatkuvasti moni-

muotoisissa tilanteissa yksin ja yhdessä muiden kanssa.      
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LIITTEET 

Liite 1. Haastatteluohje 

 

Kysymyksiä (kysytään siinä muodossa kuin ne ovat alla ja annetaan lapsen päättää 

miten hän kysymyksen ymmärtää)  

1. Mitä eri kieliä osaat? (Annetaan lapsen itse päättää mitä osaaminen on.)  

- Kysytään: Osaatko vielä muita kieliä?  

2. Missä olet oppinut näitä kieliä?  

- Kysytään jokaisesta lapsen mainitsemasta kielestä erikseen: Missä olet 

oppinut suomea? Missä olet oppinut englantia? jne.  

3. Missä olet kuullut ja käyttänyt näitä kieliä?  

- Kysytään erikseen jokaisesta lapsen mainitsemasta kielestä: Missä olet 

kuullut ja käyttänyt ruotsia? Missä olet kuullut ja käyttänyt englantia?  

4. Mitä kieliä haluaisit vielä oppia? 

  - Kysytään: Haluaisitko oppia vielä muita kieliä?  

5. Miksi haluaisit oppia näitä kieliä?  

- Kysytään erikseen jokaisesta lapsen mainitsemasta kielestä: Miksi halu-

aisit oppia kiinaa? jne.  

6. Miten ja kenen kanssa sinun mielestäsi lapset oppivat kieliä?  

7. Miten ja kenen kanssa sinun mielestäsi aikuiset oppivat kieliä?  

8. A. Millaista kielten oppiminen sinusta on?  

B. Miksi kielten oppiminen on sinusta __________. (Kysytään lapsen mainitseman 

sanan avulla.)  

9. Oletko ollut paikassa, jossa olisit tarvinnut jotain kieltä, jota et osannut? Kerro miten 

pärjäsit siellä?  

10. Kertoisitko jonkun jutun kielenoppimisesta. (Lapsi saa päättää, onko juttu tosi vai 

keksitty.)  

 

Tehdään haastattelun yhteydessä tai erikseen: Piirrä kuva itsestäsi oppimassa kieliä.  
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Liite 2. Lasten piirustukset. 

 

 

Evelin  

 

 
 
Sofia 


