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Varhaisvuosien kokemukset 
heijastuvat oppimiseen
Marja-Kristiina Lerkkanen, EARLI SIG 5 konferenssin puheenjohtaja

EARLI SIG 5 varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen huippukonferenssi Jyväskylän yliopistossa 
25.–27.8.2014

Elokuun viimeisellä viikolla Jyväskylään ko-
koontui 300 kasvatustieteiden ja kehityspsy-
kologian tutkijaa 34 maasta. Eurooppalaisen 
oppimisen ja opetuksen tutkimusta kokoa-
van tiedejärjestö European Association for Re-
search in Learning and Instruction (EARLI) 
0–8 -vuotiaita koskevassa SIG 5 teemakon-
ferenssissa keskityttiin varhaiskasvatuksen ja 
ensimmäisten kouluvuosien laatuun ja tule-
vaisuuden haasteisiin. EARLI on tärkein kas-
vatuspsykologian alan järjestö Euroopassa. 
Tämän vuoden Special Intrest Group (SIG) 
5 Learning and Development in Early Child-
hood konferenssin teemana oli Challenges for 
the Future in Early Childhood Education. Kon-
ferenssi järjestettiin yhteistyössä Jyväskylän 
yliopiston opettajankoulutuslaitoksen, kasva-
tustieteen laitoksen ja psykologian laitoksen 
kanssa.

Kasvatuksen laatu heijastuu 
oppimiseen

Varhaiskasvatuksen ja kouluopetuksen laa-
tu on maailmanlaajuisesti ajankohtainen kes-
kustelu- ja tutkimusaihe. Mitä on hyvä laatu? 
Mitkä ovat haasteita hyvän laadun saavutta-
miseksi ja ylläpitämiseksi tämän hetkisessä ta-
loustilanteessa? Yhä enemmän tiedetään siitä, 
miten lapsen varhaiset oppimiskokemukset 
heijastuvat myöhempään kouluoppimiseen 
esimerkiksi lukutaidon ja matematiikan tai-
tojen edistymiseen. Konferenssissa keskityt-

tiin tarkastelemaan kotia, päiväkotia ja kou-
lua ympäristöinä, joissa oppimista tapahtuu. 
Samoin pohdittiin, mistä näiden ympäristö-
jen laatu rakentuu ja miten siihen voitaisiin 
vaikuttaa.

Tulevaisuuden haasteisiin perehdyttiin lu-
kuisissa esityksissä. Professori Kathy Sylvan 
(Oxford University) johdolla vertailtiin var-
haiskasvatuksen opetussuunnitelmien laatua 
11 Euroopan maassa osana EU:n rahoitta-
maa CARE-hanketta. Vaikka opetussuunni-
telmien tavoitteet ja sisällöt poikkeavat toi-
sistaan, kaikissa maissa on halu tukea lapsen 
kasvua ja hyvinvointia. Varhaiskasvatuksen ja 
kouluopetuksen laadun havainnointimenetel-
miin perehdyttiin myös työpajassa. Professo-
ri Anna Röngän (Jyväskylän yliopisto) johta-
ma ryhmä esitteli epätyypillisen päivähoidon 
haasteita ja vaikutuksia kolmessa eri maassa 
silloin, kun päivähoidon tarve perheellä on 
24/7.

Mukana esiintyjiä alan 
kansainvälisestä verkostosta

Jyväskylän yliopisto on aktiivisesti mukana 
rakentamassa oppimisen ja kehityksen tutki-
muksen verkostoa. Konferenssin pääpuhujat 
edustavat omien tutkimusalueidensa kansain-
välistä kärkeä. Professori Frederick Morrison 
(University of Michigan) käsitteli kouluna-
loitukseen liittyviä haasteita lapsen itsesää-



Kielikukko 3/2014

25

telyn ja lukutaidon oppimisen näkökulmas-
ta. Professori Bert van Oers (VU University 
Amsterdam) pohti leikin merkitystä oppimi-
sessa ja professori Heikki Lyytinen (Jyväsky-
län yliopisto) esitteli dysleksiariskin varhaista 
tunnistamista ja Ekapelin mahdollisuuksia lu-
kivaikeuden voittamisessa.

Lisäksi kuultiin lukusia kiinnostavia esityksiä 
lukutaidon, matematiikan taitojen ja sosiaa-
listen taitojen kehityksestä, leikin ja draaman 
merkityksestä, varhaisista oppimisvaikeuksis-
ta, inkluusiosta, koulusiirtymistä, perheen ja 
vanhemmuuden merkityksestä, lapsen äänen 
kuulemisesta ja opettajankoulutuksesta. Kon-
ferenssivieraille oli järjestetty mahdollisuus 
tutustua Jyväskylän päiväkoteihin ja koului-
hin. Lapset ja opettajat kohtasivat innokkai-
ta vieraita niin Euroopasta,Pohjois- ja Ete-
lä-Amerikasta, Aasiasta kuin Afrikastakin.

Postkonferenssi keskittyi 
erityisopetukseen

Konferenssi jatkui postkonferenssilla, joka 
kohdistui lukemisen ja matematiikan oppi-
misvaikeuksiin ja kolmiportaiseen tukeen. 
Pääpuhujina olivat prof. Lynn ja Douglas 
Fuchs (Peabody College of Vanderbilt Univer-
sity), jotka ovat tehneet elämäntyönsä oppi-
misvaikeustutkimuksen saralla. Osallistujilla 
oli tilaisuus päästä kuulemaan ja keskustele-
maan tuen järjestämisestä myös Kasvatustie-
teiden laitoksen ja Niilo Mäki Instituutin tut-
kijoiden kanssa.

Tämä oli järjestyksessä kolmas EARLI SIG 5 
teemaryhmän konferenssi. Kaksi edellistä on 
järjestetty Sveitsissä ja Hollannissa. Lisätietoa 
EARLI:sta: http://www.earli.org/

Tässä Kielikukon numerossa on hieno näyte 
konferenssissa esitellyistä luku- ja kirjoitustai-
toon liittyvistä tutkimuksista. Samalla haluan 
kiittää FINRAa ja Kielikukkoa hyvästä konfe-
renssiyhteistyöstä.

Marja-Kristiina Lerkkanen, 
professori, Jyväskylän 
yliopisto, Kasvatus-
tietieteiden tiedekunta, 
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