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A1-kielen opetus on varhennettu alkamaan jo ensimmäiseltä vuosiluokalta aiem-

man kolmannen luokan sijaan. Viimeistään tammikuusta 2020 alkaen englannin 

kieltä on voinut opiskella jo peruskoulun ensimmäisellä vuosiluokalla. Tämän 

tutkielman tavoitteena on tarkastella, miten luokanopettajat kokevat varhenne-

tun englannin opetuksen. Lisäksi on haluttu selvittää heidän hyödyntämiään 

opetusmenetelmiä varhennetun englannin osalta.  

Tutkielma noudattaa laadullista tutkimusotetta ja sen aineisto on kerätty 

kyselylomakkeella maaliskuussa 2022. Lomakkeeseen ovat vastanneet 20 luo-

kanopettajaa, jotka opettavat tai ovat opettaneet varhennettua englantia alkuope-

tuksen oppilaille. Aineiston analysoinnissa on hyödynnetty teoriaohjaavaa sisäl-

lönanalyysiä.    

Opettajien hyödyntämät opetusmenetelmät voidaan jakaa oppimisympä-

ristöön liittyviin, ikätasoisiin sekä oppilaslähtöisiin opetusmenetelmiin. Kaiken 

toiminnan ja suunnittelun keskiössä ovat oppilaat, joiden yksilölliset piirteet ote-

taan huomioon toiminnassa. Suullisten sekä toiminnallisten työtapojen rooli ko-

rostui. Tämä tukee myös aiempia tutkimustuloksia. Motivaation rooli nähtiin 

keskeisenä opetuksen suunnittelun ja toteutuksen kannalta niin opetusmenetel-

mien kuin opettajien kokemustenkin kohdalla. Opettajien kokemukset voitiin ja-

kaa haastaviin sekä myönteisiin. Haasteet jakautuivat pedagogisiin sekä käytän-

nön haasteisiin. Ammattitaito, ikätasoinen pedagogiikka, motivaatio sekä yhteis-

työ puolestaan kuvasivat opettajien myönteisiä kokemuksia.    

Pedagogiikan kehittäminen kirjattoman suunnittelun ja jokaista oppilasta 

tukevan sekä motivoivan toiminnan kannalta koettiin tärkeänä.   

Asiasanat: varhennettu englannin kielen opetus, luokanopettaja, opetusmene-

telmät, alkuopetus, kielikasvatus       
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1 JOHDANTO

Skinnari ja Sjöberg (2018, s. 7) arvioivat, että maailman muuttuessa yhä monikie-

lisemmäksi, eri maiden välisen liikkuvuuden lisääntyessä sekä työn muuttuessa, 

ovat myös kielitaidon vaatimukset muuttuneet aiemmasta. Näin ollen nykyisen 

koulutuksen on osattava kohdentaa kielen opetustaan uudella tavalla, jotta se 

palvelisi paremmin niin nykyisiä kuin tulevaisuudenkin asettamia vaatimuksia 

kielitaidolle. Eurooppalaisen kielikoulutuspolitiikan mukaisesti myös Suomessa 

tulee mahdollistaa oppilaiden monikielisyyden sekä monikulttuurisen kompe-

tenssin kehittyminen jo varhaisessa vaiheessa. Harju-Autti (2014, s. 73) toteaa, 

että englantia pidetään kansainvälisyyden kielenä. Suomessa oppilaat usein va-

litsevatkin A1-kielekseen englannin. Joissain tapauksissa tämä voi olla myös ai-

noa vaihtoehto, jota opetuksen järjestäjä tarjoaa oppilailleen. Tämän vuoksi on-

kin tärkeä tarkastella juuri englannin kielen opetusta. Tässä tutkielmassa varhen-

netusta kielten opiskelusta ja A1-kielen opetuksesta puhuttaessa kohdennetaan 

huomio juuri varhennetun englannin kielen opetukseen.       

A1-kielen opetus on opetushallituksen (2020) mukaan varhennettu tammi-

kuusta 2020 asti alkamaan ensimmäiseltä vuosiluokalta. Tämän tutkielman val-

mistumisen aikoihin englannin kieltä on ehditty varhentamaan kouluissa jo 

muutaman vuoden ajan. Uskon, että tämä on mahdollistanut opettajille aidosti 

hyväksi havaittujen menetelmien vakiintumisen ja varmuuden omista opetus-

menetelmistä sekä niiden käytöstä. Sen vuoksi onkin tärkeää ja olennaista tutkia 

kyseistä aihetta juuri nyt. Tässä tutkielmassa puhutaan varhennetusta englannin 

kielen opetuksesta, vaikka esimerkiksi alan ammattilaisten keskuudessa on esiin-

tynyt jo keskustelua varhentamisen termistä ja sen tarpeellisuudesta. Toistaiseksi 

varhentamisen termi on vielä käytössä, joten se esiintyy myös tässä tutkielmassa 

pääkäsitteenä.   

Skinnari ja Sjöberg (2018, s. 26) kuvaavat, että kasvatuksellisen näkökulman 

lisäksi varhaisen kielten opetuksen toteutuksella on nyt myös taloudellinen ja 

poliittinen aspekti. Näin ollen fokus siirtyy toiminnan perustelusta sen laadun 

kehittämiseen. Keskeisiä tekijöitä tässä ovat muun muassa opetuksen määrä, 
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koulutussiirtymät, opetuksen saatavuuden tasa-arvoisuus, pätevät opettajat, hei-

dän hyödyntämänsä opetusmenetelmät ja -materiaalit, tavoitteiden asettaminen 

sekä opetussuunnitelma. Tämän vuoksi onkin erittäin tärkeää tutkia eri opetus-

menetelmien hyödyntämistä A1-kielen opetuksessa alkuluokilla. Opetusmene-

telmät ovat Vuorisen (2001, s. 63.) mukaan opetuksen eri toteuttamis- ja työta-

poja. Niiden hyödyntämisen tarkoituksena on se, että ne edistäisivät oppilaan 

oppimista.  

Euroopan neuvoston pyrkimys yhtenäistää kielen oppimista, opettamista 

ja arviointia näkyy Kantelisen (2015, s. 8) mukaan suomalaisen kielen opetuksen 

kehitystyössä. Liikkuvuuden mahdollistaminen, kansainvälisyys sekä eri kansal-

lisuuksien yhteisymmärryksen edistäminen ja talouden kehittäminen ovat kes-

keisiä eri maiden välisen yhteistyön tavoitteita (Skinnari & Sjöberg, 2018, s. 25). 

Näihin pääsemiseksi, kielitaidon laajentamisella sekä sen varhentamisella, on 

ajateltu olevan keskeinen merkitys. Myös kielen opettaminen ja sen näkeminen 

on murroksessa. Salo (2009, s. 92) kuvaa, että yksilöllisen ja kielen rakenteisiin 

painottuvan oppimisen lisäksi on muotoutunut kielikasvatuksen ajatus oppimi-

sen sosiaalisesta luonteesta. Tämän vuoksi onkin mielenkiintoisa nähdä, että vai-

kuttaako kielten opettamisessa laajempi näkökanta kielikasvatuksesta varhenne-

tun englannin kielen opetuksen menetelmiin. Myös tästä näkökulmasta tämän 

tutkielman aihe on ajankohtainen ja tärkeä. Opetusmenetelmiä tarkastelemalla 

on myös mahdollista selvittää ne käytännön ratkaisut, jotka mahdollistavat ko-

konaisvaltaisen englannin kielelle altistumisen. Näin ollen kielen varhentaminen 

ei jäisi pelkästään ideologian tasolle. 

Huhta ja Leontjev (2019, s. 17) kuvaavat tutkimusraportissaan varhennetun 

englannin opetuksen pilottihankkeessa saatuja tuloksia. Osa tutkimuksesta koh-

distui myös opettajien kokemuksiin varhennetusta englannin opetuksesta. Tut-

kimusjoukkoa oli kuitenkin kohdistettu siten, että kyselyyn saivat vastata minkä 

tahansa kielen tai vuosiluokan opettajat. Suomessa varhaisen kielenopetuksen 

vaikutuksista on Skinnarin ja Sjöbergin (2018, s. 20) mukaan saatu tutkittua tietoa 

lähinnä kaksikielistä opetusta ja erityisesti kielikylpyä tutkittaessa. Näin ollen 

saatua tutkimustietoa perusopetuksessa toteutetusta varhennetusta kielten ope-

tuksesta ei ole vielä suuressa määrin saatavilla. Tämän vuoksi tutkielman aihe on 
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tärkeä erityisesti nyt, kun sen toteuttaminen ei ole enää vapaaehtoisuuteen pe-

rustuvaa. Varhennettu kielten opetus on ajankohtaisuutensa vuoksi alkanut kiin-

nostaa suomalaisia tutkijoita. Oman tutkielmani näkökulmaa ei kuitenkaan 

aiemmissa tutkimuksissa ole sellaisenaan käsitelty, joten sen vuoksi oma aiheeni 

on validi ja ajankohtainen. Luokanopettajien näkökulmasta tutkimusta ovat teh-

neet Huhta ja Leontjev (2019, s. 24–25), jotka kuvaavat tutkimuksessaan opetta-

jien kokemuksia varhennetusta englannin opetuksesta. Suurin osa opettajista 

suhtautuivat myönteisesti varhennettuun kieltenopetukseen. Opettajat kokevat 

oppilaiden suhtautuvan oppimiseen myönteisesti ja oppivan helposti leikin 

kautta. Kangasvieri ja Moate (2018) tutkivat myös opettajien kokemuksia sekä 

heidän hyödyntämiään opetusmenetelmiä. Valmiin materiaalin puute koettiin 

kuormittavana tekijänä. Oppilaiden innostus puolestaan tarjosi opettajille onnis-

tumisen kokemuksia.    

Varhennetun kielten opetuksen aihepiireistä on tehty edellä esitettyjen tut-

kimusten lisäksi myös useita pro gradu -tutkielmia. Luokanopettajien näkökul-

masta tehtyä tutkimusta on jo jonkin verran, mutta nämä keskittyvät lähinnä 

opettajien suhtautumiseen ja motivaatioon sekä siihen, miten uuden kielen lisää-

minen alkuopetukseen on vaikuttanut heidän omaan opettajuuteensa. Näitä tee-

moja käsittelivät Eskelinen ja Tuupanen (2018) pro gradu -tutkielmassaan ”Eng-

lannin kielen varhentaminen – luokanopettajan toimijuus muutoksessa”. Samo-

jen aihepiirien parissa olivat myös Impilä ja Heilä (2020) pro gradussaan ”Luo-

kanopettajien asenteet ja valmiudet varhennettuun kielten opetukseen”. Opetta-

jien käsityksiä pro gradu -tutkielmassaan keskittyi tutkimaan Linna (2018), jossa 

tutkimusasetelmassa keskiössä oli myös opettajien täydennyskoulutus. Opetus-

menetelmiä pro gradussaan puolestaan tarkastelivat Kallio ja Koskenoja (2020) 

varhennetun englannin osalta. Yksi heidän tutkielmansa johtopäätöksistä oli se, 

että opettajat hyödyntävät toiminnallisia työtapoja selkeästi eniten varhennetun 

englannin opetuksessa ensimmäisellä vuosiluokalla.  

Seuraavassa luvussa siirrymme tarkastelemaan varhennettua kielten ope-

tusta laajemmassa kontekstissa. Tutkielman edetessä näkökanta yksilöityy ja al-

kaa keskittyä enemmän alkuopetuksen sekä varhennetun englannin kielen ja sen 

opetusmenetelmien painopisteisiin.   
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2  VARHENNETTU KIELTEN OPETUS 

2.1 Varhennetun kielten opetuksen määrittelyä   

Syyskuussa vuonna 2018 valtioneuvosto päätti lisätä kaksi vuosiviikkotuntia A1-

kielen opetukseen perusopetus- ja tuntijakoasetuksissa (OPH, 2020). Valtioneu-

vosto on asettanut, että keväästä 2020 alkaen ensimmäisellä luokalla opiskellaan 

A1 -kieltä vähintään 0,5 vuosiviikkotuntia. Näin ollen lukuvuonna 2020–2021 toi-

sella luokalla A1 -kieltä opiskellaan vastaavasti 1,5 vuosiviikkotuntia. (Valtio-

neuvoston asetus, 793/2018.) Terminä varhennettu kielten opetus, on Skinnarin 

ja Halvarin (2018) mukaan, aina sidoksissa aiemmin järjestettyyn toimintaan. 

Näin ollen sille ei ole olemassa vain yhtä ja selittävää määritelmää. Varhennetulla 

kielten opetuksella siis viitataan siihen, että kielten opetusta ryhdytään toteutta-

maan varhaisemmassa vaiheessa oppilaan koulutaivalta kuin aiemmin on to-

tuttu. Tässä tutkielmassa varhennetulla kielten opetuksella tarkoitetaan ensim-

mäisen luokan aikana alkavaa englannin kielen opetusta aiemman kolmannen 

luokan sijaan.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö (2020) on linjannut, että kieltenopetusta var-

hentamalla tavoitellaan alueellisen ja sosioekonomisesta taustasta riippuvan 

eriarvoistumisen kaventumista kielitarjonnan ja kielten opiskelun suhteen. Li-

säksi tavoitellaan luontaisen kielellisen herkkyysiän hyödyntämistä. Uskotaan, 

että toiminnallisesti toteutettu varhainen kielten opetus tukee myöhemmin kie-

len opiskelutaitojen kehittymistä. Skinnari ja Sjöberg (2018, s. 14–15) toteavat, että 

kielten oppimiseen vaikuttavat aloitusikä, opetuksen määrä ja kesto sekä opetuk-

sen laatu. Näin ollen laadukkaat menetelmät sekä materiaalit ovat keskeisiä osa-

tekijöitä varhaisen kielten opetuksen onnistumiselle. Sen vuoksi ainoastaan aloi-

tusikää tarkastelemalla ei voida saavuttaa luotettavaa informaatiota varhaisen 

kielten opetuksen ansioista.  

Inha (2018) kirjoittaa, että omalla pääministerikaudellaan Juha Sipilä asetti 

tavoitteeksi jatkuvasti uutta oppivan maan. Tämän vision puitteissa toteutettiin 

kielten kärkihanke, joka avusti kielten opetuksen varhentamisessa, 



9 
 

kehittämisessä sekä sen lisäämisessä. Tämän pohjalta uuden opetussuunnitel-

man perusteiden innoittamana useat kunnat osallistuivat A1 -kielten opetuksen 

varhentamiseen jo 2016 ja näin alkuopetuksessa kielen aloittaneiden määrä kään-

tyi merkittävään kasvuun. Lähes puolet hankkeista liittyivät englannin kielen 

varhentamiseen. Graddol (2006, s. 89) toteaa, että kielen varhentaminen on myös 

poliittinen ja taloudellinen ratkaisu ja tahtotila, ei pelkästään kasvatuksellinen.  

Kieliopetuksen varhentamista on tehty eri opetusten järjestäjien toimesta jo 

useiden vuosien ajan (Mård-Miettinen & Mattila, 2018). Opetuksen järjestäjät 

ovat tarttuneen varhentamiseen jopa omasta aloitteestaan. Sokka-Meaney (1995, 

s. 177) esittelee jo vuonna 1992 tehtyä kokeilua Joensuun normaalikoulussa var-

hennetusta englannin kielen opetuksesta. Hän myös kuvaa, että eri kokeiluja oli 

tuolloin toteutettu myös muualla Suomessa. Näin voidaan tehdä johtopäätös 

siitä, että varhennettu englannin opetus on kiinnostanut toimijoita sekä muodos-

tanut kokeiluja jo pidemmän aikaa. Inha ja Huhta (2019, s. 78) kirjoittavat, että 

ensimmäisen tai toisen luokan aikana A1-kielen opetuksen aloittaminen on ollut 

mahdollista jo vuodesta 1994 alkaen. Kovinkaan moni opetuksen järjestäjä ei kui-

tenkaan tätä mahdollisuutta hyödyntänyt. Skinnari ja Sjöberg (2018, s. 7) totea-

vat, että tämä varhentamisen mahdollisuus on kirjattu omaksi kokonaisuudek-

seen tuolloin 1994 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.   

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos- ja täydennysoh-

jeistuksessa koskien A1-kielen opettamista alkuopetuksessa (2019:1a, s. 25) ku-

vataan kielten opetuksen tehtävää. Kielten opetuksen tehtävänä on herättää 

myönteinen asenne kielen oppimiseen ja kieltä kohtaan sekä vahvistaa oppilai-

den kykyä luottaa omiin vahvuuksiinsa ja kykyyn oppia sekä käyttää vähäistäkin 

kielitaitoa uskaliaasti. Opetuksessa mahdollistetaan se, että oppilaat saavat eri-

laisia kokemuksia niin kielestä, kuin eri kulttuureistakin ja oppivat havainnoi-

maan kieltä ympärillään. Inha ja Huhta (2019, s. 80) kuvaavat, että kieltenopetuk-

sen tavoitteisiin liitetään kielellisten ja kielenopiskeluun liittyvien tavoitteiden li-

säksi myös muita tavoitteita. Näitä tavoitteita ovat kielitietoisuuteen sekä kieli- 

ja kulttuuri-identiteettiin kasvaminen niin, että oppilaat oppivat arvostamaan 

moninaisuutta ympärillään.  
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Mutta ja Maijala (2021, s. 8) arvioivat, että kielen opetuksessa uusiin kult-

tuureihin tutustuminen on helppoa. Inha ja Huhta (2019, s. 80) toteavat, että yh-

teiskunnan moninaisuus näkyy juuri kielissä ja kulttuureissa. Ihmisiltä sekä yh-

teiskunnalta odotetaan taitoa kohdata toiset, heidän kielensä ja kulttuurinsa, 

avoimesti. Tähän taitoon sisältyvät myös kyky asettua toisen asemaan, vuorovai-

kutus, ymmärrys sekä kielelliset ja kulttuuriset taidot. Varhennettua kielten ope-

tusta ohjaa myös näkökulma kielikasvatuksesta ja sen kokonaisvaltaisuudesta.    

2.2 Kielikasvatus opetuksen taustalla  

Mustaparta, Nissilä ja Harmanen (2015, s. 11) toteavat kielikasvatuksen määrit-

telyyn liittyvän monia eri tekijöitä ja näkökulmia. Siihen katsotaan kuuluvan kie-

liaineita yhdistävät näkökulmat sekä opetuksen arvopohjaan sisältyvät yleis-

luontoisemmat kasvatukselliset tavoitteet ja sisällöt. Näitä ovat esimerkiksi yh-

teisöllisyys ja aito vuorovaikutus. Myös kyky asettua toisen asemaan nähdään 

tärkeänä. Lisäksi oppilaiden kulttuuri-identiteettien syntymistä ohjataan ja nii-

den rakentamisprosessia tuetaan. Myös Kantelinen (2015, s. 9) esittää, että opet-

tajien tulisi tukea jokaisen oppilaan kielenoppimisprosessia yksilöllisesti. Kieli-

kasvatus nähdäänkin oppilaiden tietoisena ohjaamisena ja kannustamisena, jotta 

he pystyisivät hyödyntämään, käyttämään ja kehittämään omaa monikielisyyt-

tään niin koulussa kuin vapaa-ajallakin.  

Kieli on kokonaisuus, jonka tehtävänä on välittää viestejä ja kuten Salo 

(2009, s. 93) toteaakin, erityisesti kielikasvatuksen alkuvaiheessa suullinen vies-

tintä korostuu. Lisäksi nonverbaalit viestinnän muodot ovat keskeisiä. Perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, s.122) kielikasvatukseen kuvataan 

sisältyvän kielitietoisuuteen ohjaamista. Kantelinen ja Koivistoinen (2020, s. 108) 

kirjoittavatkin, että opetussuunnitelmassa kielikasvatuksen määrittely aloittaa 

kaikkien kielien oppiainekuvaukset. Hahl, Savijärvi ja Wallinheimo (2020, s. 79) 

kuvaavat, että kielten opetus on osa kielikasvatusta ja toimii kielitietoisuuteen 

johdattamisen tukena. Tärkeää on, että oppilaat saisivat vahvistusta eri kieli- ja 

kulttuuri-identiteettien muodostumiselle sekä oppisivat arvostamaan niiden mo-

ninaisuutta. Opetuksella tavoitellaan myös sitä, että oppilaat kiinnostuisivat 
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ympärillään, niin koulussa kuin muuallakin, olevista eri kielistä ja kulttuureista. 

Tämän kautta rohkaistaan oppilaita käyttämään kieltä myös autenttisissa tilan-

teissa ja ympäristöissä.  

Maijala ja Mutta (2021, s. 45) kirjoittavat, että kielten opetuksessa tavoitel-

laan kielten ja kulttuurin yhdistämistä sekä avointa ja uteliasta suhtautumista eri 

kulttuureja kohtaan. Inha ja Huhta (2019, s. 81) muistuttavat, että myös varhai-

sella kielten opetuksella on tavoitteena kielikasvatukselle ominaisia tavoitteita. 

Näitä ovat interkulttuuriset taidot sekä monikielisyyteen kasvaminen. Näiden 

laajempien tavoitteiden lisäksi varhennettu kielten opetus asettaa oppimistavoit-

teita myös yksityiskohtaisemmalla tasolla. Seuraavassa alaluvussa varhennetun 

kieltenopetuksen näyttäytymistä tarkastellaan alkuopetuksen näkökannasta.   

2.3 Alkuopetuksen erityispiirteet ja pedagogiikka varhenne-
tussa kielten opetuksessa   

Hahl kollegoineen (2020, s. 79–80) toteavat, että varhennettu kielten opetus saa 

aikaan sen, että luokanopettajilta tulee löytyä uudenlaisia taitoja. Tällaisia taitoja 

ovat esimerkiksi keinot tukea alkuopetuksen oppilaiden kielitaidon sekä kielen 

opiskelutaidon muodostumista sekä niiden kehittymistä. Näitä tulee tukea kohti 

kielitietoisuutta sekä kulttuurista moninaisuutta. He myös korostavat, että opet-

tajien on osattava valita sopivia työtapoja ja materiaaleja juuri varhennetun kie-

len opetuksen näkökulmasta. Inha (2018) kuvaa, että hankkeet ovat tarjonneet 

opettajille mahdollisuuden pedagogiikan kehittämiseen. Osin myös oppilaiden 

ikä on edellyttänyt kieltenopetuksen pedagogiikan tarkastelua. Varhennetun 

kieltenopetuksen kautta oppimista kieltenopetuksessa on viety yhä toiminnalli-

sempaan ja oppilaslähtöisempään suuntaan. Näin pystytään paremmin löytä-

mään oppilaiden oma motivaatio ja into opiskella kieltä. Kannustavan ja myön-

teisen ilmapiirin luominen on tärkeää (Edelenbos, Johnstone & Kubanek, 2006, s. 

54).  

Pienten oppilaiden kanssa kieltä varhennettaessa, opettajan esimerkillä on 

suuri merkitys vieraan kielen puhumisen mallina (Tragant-Mestres & Lungberg, 

2011, s. 81). Lintunen ja Veivo (2021, s. 34–35) kirjoittavat, että puhumisen mallina 
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on hyvää käyttää vaihdellen sekä natiivipuhujia että ei-natiivipuhujia. Näin ollen 

opettajan esimerkin lisäksi tulisi hyödyntää myös muita äänimalleja. Mallin li-

säksi opettajan tulee Tragant-Mestresin ja Lungbergin (2011, s. 81, 85) mielestä 

yhdistää myös merkityksellistä kielenkäyttöä tavanomaisiin tilanteisiin kou-

lussa. Näin oppilaille kehittyy motivaatio kielen oppimista kohtaan sekä kieliin 

liittyvä itsetunto vahvistuu. Opettajan innostuneella asenteella sekä kommuni-

kointiin ja leikillisyyteen keskittyvällä opetuksella on todettu olevan oppilaita 

motivoivia ja innostavia vaikutuksia. Opettajan tulee luoda turvallinen ja kan-

nustava oppimisilmapiiri.  

Opetushallituksen kirjaamat perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teiden muutokset ja täydennykset A1-kielen osalta alkuopetuksessa (2019:1a, s. 

25, 28–29) ohjaavat, että opetuksen aihepiirit valitaan siten, että ne olisivat moni-

puolisia ja mahdollisimman kiinnostavia oppilaiden mielestä. Sen vuoksi heidän 

mielipiteitään kuunnellaan aiheiden valinnassa. Kielten oppimista voidaan 

eheyttää myös muiden oppiaineiden sisältöihin. Hahl tutkimuskumppaneineen 

(2020, s. 82) esittävät, että pienempien lasten luontaista motivaatiota sekä innok-

kuutta uusien kielien oppimiseen on hyvä hyödyntää varhennetussa kielen ope-

tuksessa. Oppimisessa katsotaan leikkien olevan eduksi, sillä niiden avulla lapset 

voivat innostua toistamaan samoja sanoja sekä lauseita yhä uudelleen muodos-

taen niistä rutiininomaisia toimintatapoja. Myles (2017) puolestaan esittää, että 

nuoremmat lapset oppivat parhaiten tekemisen kautta. Ei niinkään tietoisen 

opiskelun myötä. Kielen oppimisen edellytyksenä on runsas altistus ja kommu-

nikointi vieraalla kielellä. Inha (2018) kuvaa, että suullisen kielitaidon kehittämi-

nen on keskeistä ja sitä voidaan harjaannuttaa muun muassa tieto- ja viestintä-

teknologian avulla.  

Vieraan kielen opetuksessa pienten lasten kohdalla on Hahlin ja hänen kol-

legoidensa (2020, s. 82) mukaan tärkeää kontekstisidonnaisuus. Vuorovaikutuk-

sen tulee sisältää puhutun kielen ja toiminnan välinen ymmärrettävä yhteys. 

Näin uuden kielen oppimista tukee mahdollisuus puheen tulkitsemiseen fyysis-

ten tilanteiden kautta ja niitä apuna käyttäen. Tragant-Mestres ja Lungberg (2011, 

s. 81, 85) avaavat, että pienryhmätyöskentely on myös nähty hyväksi keinoksi 

lisätä oppilaiden keskinäistä kommunikointia englannin tunnilla.  
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Inha ja Huhta (2019, s. 96.) kuvaavat, että alkuopetuksessa englannin kielen 

opetustavat painottuvat kuullun ymmärtämiseen sekä suullisen kielitaidon ke-

hittämiseen. Myös Huhta ja Leontjev (2019, s. 28.) toteavat, että varhennetussa 

kielen opetuksessa painopiste on selkeästi suullisessa kielitaidossa. Puhutun kie-

len kautta uuteen kieleen tutustuminen tapahtuu luonnollisesti ja äidinkie-

lenomaisesti (Mutta & Maijala, 2021, s. 8). Toiminnalliset työtavat varhennetussa 

kielten opetuksessa omalta osaltaan edesauttavat suullisen kielitaidon kehitty-

misessä (Inha, 2018). Näitä työtapoja ovat esimerkiksi erilaiset leikit, laulut, pelit 

ja draaman työtavat.  

Oppimisympäristönä voidaan hyödyntää koulua ja sen lähiympäristöä 

sekä mahdollisesti virtuaalisia mahdollisuuksia (OPH, 2019:1a, s. 25, 28–29). 

Opiskeltava kieli tulee olla näkyvillä oppimisympäristössä ja sitä tulee käyttää 

osana tuttuja vuorovaikutustilanteita sekä muita oppimistilanteita. Tarkoituk-

sena on vahvistaa oppilaiden monilukutaitoa käyttämällä kuvia, liikettä, ääntä ja 

erilaisia didaktisia välineitä opetuksen tukena. Edelenbos tutkimusryhmineen 

(2006, s. 138) toteavat, että erityisesti pienten lasten kohdalla moniaistinen oppi-

minen on tärkeää. Eri aistikanavien hyödyntäminen edesauttavat kaikkien ikä-

ryhmien kohdalla oppimista, mutta erityisesti sen hyödyt korostuvat nuorim-

pien oppijoiden kohdalla tarkasteltuna.  

Ikätasoinen ja laadukas pedagogiikka on Skinnarin ja Halvarin (2018) mu-

kaan varhennetun kielten opetuksen pohja. Paalasmaa (2014, s. 73–74) esittää, 

että opetusmenetelmien on oltava erilaisia eri ikäisillä lapsilla. Varhaiskasvatuk-

sessa lapsille on ominaista asioihin tutustuminen toiminnan kautta kuten vielä 

alkuopetuksessakin. Lisäksi tunnekokemuksiin vaikuttavaa opetusta on syytä li-

sätä alakouluikäisten lasten opetukseen. Edelenbos ja muut (2006, s. 54) kirjoitta-

vat, että opettajan on varhennettua kieltä opetettaessa kiinnitettävä huomiota 

opetuksen jatkuvuuteen ja riittävään ajankäyttöön. Lisäksi opetuksen laatua pa-

rantaa kohdekielen osaaminen, pedagogisen osaamisen hyödyntäminen ja arvi-

ointitietous.  Opettajan tulee myös olla tietoinen eri kulttuurien vaikutuksesta 

kielten oppimiseen. Opetusta myös pätevöittää, jos opettajalla on tietoutta erilai-

sista oppimis- ja opetusstrategioista. Myös Hahl kumppaneineen (2020, s. 82) 
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toteavat, että opettajan on hyvä osata opettamaansa kieltä. Samalla tulee omata 

käsitys siitä, mikä on hyvä työtapa millekin ikäkaudelle.  

 Edelenbos kollegoineen (2006, s. 137–138) esittelevät varhennetun kielten 

opetuksen opettamiseen liittyviä erityispiirteitä. Pääpaino on toiminnassa ja ym-

märryksessä tuotoksien sijaan. Motivaatio oppimista kohtaan on hyvä ja oppilai-

den suhtautuminen on myönteistä. Kieltä harjoitellaan kuulon avulla sekä myös 

lausumalla sitä yhdessä. Lisäksi vieraaseen kieleen ja sen äänteisiin sekä kirjoi-

tusasuun tutustutaan pidemmällä aikavälillä. Myös Mutta ja Maijala (2021, s. 8) 

nostavat esiin sen, että kielen kirjoittaminen korostuu vasta myöhemmässä vai-

heessa kielen opiskelutaivalta. Edelenbos kumppaneineen (2006, s. 137–138) mai-

nitsevatkin, että varhennetussa kielten opetuksessa on näin ollen muutamia eri-

tyispiirteitä tavanomaiseen kielten opetukseen verrattuna. Pääosin se nähdään 

kuitenkin vastaavana.  

Jäkel, Schurig, Florian ja Rittel (2017, s. 635) kertovat, että varhennetun kie-

len opetuksen opetusmenetelminä on usein hyödynnetty epäsuoraan oppimi-

seen tähtääviä menetelmiä. Kielelle altistaminen tapahtuu leikillisten aktiviteet-

tien kautta. Harjoitteet ovat kontekstisidonnaisia, eivätkä ne sisällä metakieltä. 

Nuorempien oppijoiden kohdalla tärkeää on altistaa heitä kielelle ja tarjota heille 

käytännön kokemuksia kielenkäyttötilanteista ilman, että keskitytään tietoisesti 

kielioppisääntöihin ja kaavoihin. Inha ja Huhta (2019, s. 82) esittävät, että nuoret 

oppilaat pitävät leikinomaisista työtavoista sekä ovat innokkaita oppimaan uutta 

kieltä. Lisäksi he kokevat varmuutta omaa kielitaitoaan kohtaan.  

Huhta ja Leontjev (2019, s. 24–25) kirjoittavat, että opettajat kokevat varhen-

netun kielten opetuksen eroavan entisestä kolmannella luokalla aloitetusta kiel-

ten opetuksesta. Perusteluissa opettajat selvittävät varhennetun kielten opetuk-

sen toiminnallista luonnetta. Opettajat kokevat, että juuri toiminnallisuus perus-

tuu suulliseen kielitaitoon ja sen kehittämiseen puhutun kielen avulla. Etenkin 

koulun ensimmäisellä luokalla luku- ja kirjoitustaidon kehittyessä kirjoitetun 

kielen elementti on opetuksessa taka-alalla. Opettajat myös kertovat, että oppi-

kirjojen käyttämistä ei varhennetussa kielten opetuksessa juuri esiinny.  
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KUVIO 1. Tärkeimmät varhennetun kielten opetuksen oppimisen periaatteet (Edelenbos 
ym., 2006, s. 135, mukaillen)  

 

Edelenbos ja kollegat (2006, s. 135–136) kuvaavat tutkimustuloksissaan tärkeitä 

periaatetta varhennetun kielten opetuksen pedagogiikassa. Näistä neljä tärkeintä 

on sisällytetty yläpuolella olevaan kuvioon (kuvio 1). Varhennetun kielten ope-

tuksen tulisi olla kohdistettu juuri pienille lapsille sopivaksi hyödyntämällä las-

ten luonnollista taipumusta kehollisuuteen. Toiseksi opetuksen tulisi olla koko-

naisvaltaista. Kolmanneksi opetuksessa tulisi näkyä positiivinen asenne ja lähes-

tymistapa vieraan kielen oppimista kohtaan. Tärkeimmäksi periaatteeksi muo-

dostui se, että opetuksessa tulisi tarjota oppilaille merkityksellisiä teemoja ja ai-

heita, jotka kiinnostavat heitä.  

Jäkel kollegoineen (2017, s. 637) puolestaan linjaavat kolme tekijää, jotka 

mahdollistavat mahdollisimman tarkoituksenmukaisen kielen opetuksen. En-

simmäiseksi luokkahuonealtistusta kielelle tulisi lisätä nykyisestä muutamasta 

viikkotunnista. Myös Myles (2017) kuvaa kielelle altistumisen määrän olevan tär-

keä tekijä kielitaidon karttumisessa. Jäkel ja hänen kollegansa (2017, s. 637) ku-

vaavat lisäksi, että altistusta kielelle tulisi tapahtua monipuolisesti myös luokka-

huoneen ulkopuolella esimerkiksi kuuntelemalla musiikkia vieraalla kielellä tai 

lukemalla kirjoja tai katsomalla elokuvia. Toiseksi opettajien kielenopetukseen 
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liittyvä ammattitaito olisi hyvä pitää ajan tasalla myös pienempien oppijoiden 

opetukseen soveltuvien menetelmien osalta. Kolmanneksi opettajien välinen 

keskinäinen yhteistyö erityisesti nivelvaiheissa on tärkeää, jotta tieto sekä yhden-

mukaiset opetusmenetelmät onnistuttaisiin siirtämään. Näin opetus jatkuisi sau-

mattomasti ja johdonmukaisesti.  

Edelenbos kumppaneineen (2006, s. 137) jaottelevat muutamia varhennetun 

kieltenopetuksen opettamisen periaatteita kolmeen eri kategoriaan. Nämä ovat 

pedagoginen kognitiivinen orientaatio, didaktiset konseptit ja ohjeistukset sekä 

psykolingvistiset haasteet ja metodologiset muutokset. Ensimmäisen kategorian 

periaatteet kohdistuvat lapsen persoonallisuuden sekä kognitiivisten toiminto-

jen väliseen suhteeseen. Näihin periaatteisiin kuuluu se, että vieraalle kielelle al-

tistuminen on säännöllistä. Lisäksi huomioidaan se, että oppilailla on useita eri-

laisia ominaispiirteitä, jotka on hyvä tiedostaa opetusta toteuttaessa. Tähän kate-

goriaan sisältyvät myös toisten sekä omien arvojen hyväksyminen, niihin tutus-

tuminen ja niiden kunnioitus. Toisessa kategoriassa kuvataan oppimiseen liitty-

viä perusperiaatteita. Opettajan tulee huomioida erilaisia oppimistyylejä ja -stra-

tegioita opetuksessaan. Opetuksen tulee myös kohdistua oppilaita kiinnostaviin 

teemoihin ja sisältöihin. Ymmärrys on tärkeämpää kuin lopputulos. Kolman-

nessa kategoriassa keskitytään kielen oppimisen perusperiaatteisiin. Edelenbos 

kollegoineen liittävät tähän osa-alueeseen kielen oppimisen kokonaisvaltaisuu-

den. Moniaistinen ja visuaalinen lähestymistapa opetuksessa on tärkeää. Lisäksi 

varhennetussa kielten opettamisessa on osattava hyödyntää lasten luonnollista 

taipumusta ikätason mukaiseen fyysiseen toimintaan.  
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KUVIO 2. Varhennetun kielten opetuksen haasteet (Hahl ym., 2020, s. 87, mukaillen) 

 

Hahl tutkimuskumppaneineen (2020, s. 87) ovat listanneet tutkimustensa perus-

teella opettajien kokemia haasteita varhennetussa englannin kielen opetuksessa 

(kuvio 2). Nämä haasteet on jaettu edelleen pedagogisiin haasteisiin ja käytännön 

haasteisiin. Pedagogisiin haasteisiin sisältyvät heidän mukaansa puutteellinen 

ohjeistus, epävarmuus työtavoista, heterogeeniset ryhmät sekä yhteisopettajuu-

den haasteet. Käytännön haasteisiin puolestaan kuuluvat oppimateriaalin puute, 

suuret ryhmäkoot sekä riittämättömät tilat ja yhteisen suunnitteluajan puute. 

Hahlin ja kollegoiden tutkimus on toteutettu aikana, jolloin virallista päätöstä 

englannin kielen opetuksen varhentamisesta ei vielä ollut tehty. Tämän vuoksi 

uskon, että puutteellinen ohjeistus voi tässä tutkielmassa näyttäytyä pienem-

mässä roolissa, sillä opetushallitus on linjannut tavoitteet ja ohjeistukset selkeästi 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutosohjeistuksiin A1 kielen 

osalta (2019:1a).  

Inha (2018) kuvaa tekstissään sähköisen kyselyn kautta vastanneiden opet-

tajien kokemuksia varhennetusta kielen opetuksesta. Opettajien mukaan varhen-

netun kielen opetuksen hyötyjä ovat oppilaiden into opiskella vierasta kieltä. Li-

säksi he mainitsivat, että kielen oppiminen tuntuu olevan oppilaille suhteellisen 

vaivatonta. Kyselyyn vastanneet opettajat kuvasivat myös, että varhennetun 
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kielten opetuksen kohdalla opetus painottuu suulliseen kielitaitoon ja on toimin-

nallisempaa. Näin ollen suhtautuminen varhennetun kielen opettamiseen on 

myönteinen. Myös Maijala ja Mutta (2021, s. 52) esittävät opettajien hyödyntävän 

toiminnallisia työtapoja opetuksessaan. Jotta voidaan syventyä tarkemmin al-

kuopetuksessa käytettäviin menetelmiin varhennetun englannin kielen osalta, 

on hyvä tarkastella lähemmin niitä taustasyitä, jotka englannin kielen varhenta-

misen taustalla vaikuttavat. Nämä voivat vaikuttaa myös opettajien omaan nä-

kökulmaan ja asennoitumiseen varhennettua englannin kieltä ja sen opettamista 

kohtaan.  
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3 PERUSTELUJA ENGLANNIN KIELEN OPETUK-

SEN VARHENTAMISELLE  

3.1 Varhennetun englannin kielen opetuksen merkitys 

Seuraavaksi kuvataan varhennetun englannin kielen opetukseen liittyviä perus-

teluja ja sitä minkä takia se olisi tärkeää aloittaa lasten kanssa juuri alkuopetuk-

sessa. Pietilä ja Lintunen (2015, osa 1) toteavat, että nykymaailmassa vieraan kie-

len osaamisen merkitystä ei ole vaikea perustella. Erityisesti englannin kielestä 

on muodostunut olennainen kansainvälisen kommunikoinnin väline. Sen vuoksi 

tässä tutkielmassa keskitytään juuri varhennetun englannin kielen opettamiseen, 

sillä on syytä olettaa, että tutkimusaineistoa on kyseisestä kielestä saatavilla riit-

tävästi. Varhennetun kielten opetuksen tutkimuskentällä iän merkityksen lisäksi 

Enever (2015, s. 16–17) kuvaa, että tutkimusta on tehty muun muassa kaksikieli-

syyden merkityksestä ja neurotieteiden näkökulmasta. Hän myös kuvaa tutki-

muskentän sosio-poliittisia tutkimusteemoja. Enever pitää sosio-poliittisen kon-

tekstin tutkimuskentän asemaa merkityksellisenä varhennetun kieltenopetuksen 

hyötyjen näkökulmasta. Erityisesti lasten vanhemmat ja poliitikot ovat vaikutta-

neet myönteiseen ilmapiiriin varhennetusta kielten opetuksesta puhuttaessa glo-

baalissa maailmassa.  

Lightbown ja Spada (2021) toteavat, että useamman kielen hallitseminen 

tarjoaa niin yksilöllisiä, sosiaalisia kuin taloudellisiakin mahdollisuuksia. Eng-

lannin kielen osaamisen lisäksi Pietilä ja Lintunen (2015, osa 1) toteavat, että olisi 

hyvä osata myös muita kieliä. He myös arvioivat, että tulevaisuudessa työmark-

kinoilla englannin kielen osaamista ratkaisevampaa on muiden kielten osaami-

nen ja niin sanotusti kielitaidon monipuolisuus. Näin ollen englannin kieli on 

yleiskieli ja muut kielet täydentävät henkilön osaamista. Tämän näkemyksen 

kautta voidaan ajatella, että englannin kielen osaamisen oletetaan olevan vahvaa 

jokaisella. Muutoin sen asema yleiskielenä ei ole mahdollinen. Vieraan kielen 

määritelmä muodostuu maakohtaisesti. Suomessa englannin kieli on Pietilän ja 
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Lintusen mukaan vieras kieli. Tämä johtuu siitä, että sillä ei ole virallista asemaa, 

kuten esimerkiksi toisena kielenä olevalla ruotsilla.  

Yksi perustelu eduista aloittaa vieraan kielen opiskelu varhain on se, että 

lapset oppivat myös äidinkielensä nuorina. Myles (2017) toteaa kuitenkin, että 

vastatakseen äidinkielen altistukseen, vierasta kieltä tulisi koulussa puhua ja sille 

altistua niin paljon, että se on käytännössä mahdotonta. Yhden viikkotunnin ete-

nemisvauhtia oppilas olisi saanut saman altistuksen vieraalle kielelle 425 vuoden 

kuluttua, kuin mitä sujuvaan äidinkielenomaiseen kielitaitoon vaaditaan. Inha ja 

Huhta (2019, s. 80) väittävät, että oppiakseen kieltä, oppilaan on saatava tar-

peeksi kielisyötettä. Jotta oppilas voi saavuttaa hyvän kielitaidon, on hänen saa-

tava myös riittävästi mahdollisuuksia käyttää kieltä. Mutta ja Maijala (2021, s. 8) 

kuvaavatkin, että sujuvan ääntämisen takaamiseksi opettajan oman kielitaidon 

tulisi olla hyvä. Lisäksi myös heidän mielestään kielen oppimiseen tulisi olla va-

rattuna riittävästi aikaa niin luokkahuoneessa kuin sen ulkopuolellakin.  

 Myles (2017) toteaa, että varhennetun kieltenopetuksen tiellä on vielä mo-

nia esteitä erityisesti silloin, jos sillä pääasiallisesti tavoitellaan korkeampaa kie-

lenkäytön taitotasoa. Tämän vuoksi varhennetulle kieltenopetukselle tulisikin 

asettaa realistisia tavoitteita. Myles toteaakin, että jos vieraan kielen opiskeluun 

varattua viikkotuntimäärää ei nosteta, on odotuksia suhteutettava ja madallet-

tava. Aiemmissa tutkimuksissa on Inhan ja Huhdan (2019, s. 97) mukaan osoi-

tettu, että kielitaidon näkökulmasta varhennetun kieltenopetuksen vaikutukset 

ovat vähäiset. Varhennetun kieltenopetuksen jatkuessa pidempään pystytään 

kuitenkin tarkastelemaan sitä, että saavutetaanko sen avulla muita tärkeitä asi-

oita kielitaidon tueksi. Näin ollen varhennettu kieltenopetus toimisi oppilaalle 

rakennusapuna kielellisesti sekä kulttuurisesti moninaiseen maailmaan. Seuraa-

vassa luvussa käsitellään englannin varhentamiseen liittyviä perusteluja, jotka 

pohjaavat oppilaan ikään.  

3.2 Ikään liittyvät perustelut  

Varhennetun kielten opetuksen tutkimuskentällä eri tekijät kuten iän merkitys 

kielten opiskeluun on kiinnostanut tutkijoita ympäri maailmaa. Inha ja Huhta 
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(2019, s. 81) ovat vertailleet tutkimuksia, jotka ovat keskittyneet aloitusiän yhtey-

teen kielitaidon kehityksessä. Keskeisenä havaintona voidaan pitää sitä, että yk-

sinomaan aloitusiän aikaistamisella ei ole merkittävää etuutta kielitaidon paran-

tamisessa, jos tarkastellaan eri ikäisiä oppilaita koulussa. Mäntylä (2021, s. 21) 

toteaakin, että oppilaiden vahvuudet kielen opiskelussa vaihtuvat iän mukana.   

Jäkel tutkimusryhmineen (2017, s. 635) kuvaavat, että kielen opetuksen var-

hentamisen taustalla olevat syyt ja tavoitteet ovat moninaisia. Varhaisella kielen 

altistuksella uskotaan olevan vaikutusta siihen, että oppilaista tulisi pätevämpiä 

kielen käyttäjiä sekä heidän lausumisensa olisi lähempänä natiivipuhujia. Aka-

teemiset saavutukset ja kansainvälinen kulttuurien tuntemus on nähty etuna kie-

len varhentamisessa. Pietilä (2015, osa 3) toteaa, että kielitaidon osa-alueista ään-

tämisen kohdalla mahdollisimman varhaisella aloituksella on todettu olevan po-

sitiivisia vaikutuksia. Jäkel kollegoineen (2017, s. 635) esittävät kuitenkin, että 

opetuksen määrä sekä kielisyöte tulisi olla riittävää, jotta pystyttäisiin saavutta-

maan oikeasti parempi kielitaito.  

Yleisestä luulosta poiketen, Hahl tutkijakumppaneidensa kanssa (2020, s. 

81) osoittavat, että tutkimusten perusteella vanhemmat lapset usein saavuttavat 

paremmat kielelliset taidot pienemmässä ajassa, kuin nuoremmat oppilaat. Tä-

hän vaikuttavat oppimisen tapahtuminen koulukontekstissa sekä pieni viikko-

tuntimäärä. García Mayo (2003, s. 107) pitääkin tärkeänä sitä, että varhaisen kiel-

tenopetuksen tuntimäärää lisättäisiin ja opetuksen laatuun panostettaisiin. Vie-

raan kielen käyttäminen tulisi näkyä sekä opetuksessa, että muussa vuorovaiku-

tuksessa luokassa. Erilaisia oppimis- ja opetusmenetelmiä kuten teemaan poh-

jautuvaa työskentelyä tulisi hyödyntää. Lisäksi oppilaiden asenteiden ja moti-

vaation ylläpitäminen vieraan kielen oppimista kohtaan tulisi olla keskiössä.  

Inha ja Huhta (2019, s. 80–81) kuvaavat, että varhaisesta kielten opetuksesta 

tehdyt tutkimukset keskittyvät lähinnä formaaliin kielten opetukseen. Erilaisia 

tutkimustuloksia on kuvattu muun muassa maahanmuuttajataustaisten oppilai-

den näkökulmasta sekä myös keskittyen kielellisiin herkkyyskausiin ja luonnol-

liseen kielen oppimiseen. Opetusjärjestelyjen muutoksia on pyritty tekemään si-

ten, että aloitusiän merkitys korostuisi. Näiden perustelujen taustalla on kuiten-

kin huomioitava se, että maahanmuuttajataustainen lapsi altistuu toiselle 
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opiskeltavalle kielelle huomattavasti useammin kuin esimerkiksi valtaväestöön 

kuuluva luokkatoverinsa. Hahl kollegoineen (2020, s. 81) esittävät, että varhen-

netun kielten opetuksen ajatellaan oletusarvoisesti olevan hyödyllistä pienten 

lasten kielellisten herkkyyskausien takia. Etenkään vieraiden kielten kohdalla 

tälle väitteelle ei kuitenkaan ole löydetty yksiselitteisiä perusteluja. On kuitenkin 

tutkittu, että herkkyyskausia pystyy erottamaan kielitaidon eri osa-alueiden koh-

dalla ensimmäisen ja toisen kielen oppimisen aikana. Näitä kielitaidon alueita 

voivat olla esimerkiksi ääntäminen ja rakenteiden tai sanastojen oppiminen.  

Varhaisen kielten opetuksen vaikutusta on Skinnarin ja Sjöbergin (2018, s. 

16) mukaan tutkittu Suomeen rinnastettavasti esimerkiksi Tanskassa. Kyseisessä 

tanskalaisessa tutkimuksessa todettiin, että myöhemmin aloitettu opetus oli var-

hennettuna aloitettua opetusta oppilaskeskeisempää. Varhaisemmassa opetuk-

sen aloittamisessa on opettajien mukaan se hyöty, että opettamisen ja opetuksen 

koetaan olevan paineettomampaa kuin kolmannella luokalla aloitettaessa 

(Huhta & Leontjev, 2019, s. 26). Jäkel ja kumppanit (2017, s. 633–634) tuovat esiin, 

että nuorempien oppijoiden kohdalla myönteisiä vaikutuksia koetaan olevan 

kielen käyttöön liittyvän ahdistuksen vähäisyys, joka johtaa rohkeuteen käyttää 

uutta kieltä. Lisäksi nuoremmilla oppijoilla on todettu olevan positiivisemmat 

asenteet uutta kieltä kohtaan sekä korkeampi motivaatio. Myös mahdollisesti pa-

rempi kansainvälinen työllisyys tulevaisuudessa nähdään kielen opetuksen po-

sitiivisena myötävaikutuksena. Jäkel ja kollegat kuitenkin toteavat, että näitä ei 

voi pitää aina selkeinä kuvaajina, sillä tutkimusten välillä on eroja esimerkiksi 

kontekstin ja lasten iän suhteen. Tutkimuksissa on todettu myös se, että nuorem-

milla oppijoilla kuluu merkittävästi enemmän aikaa saman asian ja taitotason 

saavuttamiseen kuin vanhemmilla oppijoilla. Tätä selitetään osittain opiskelu-

strategioiden sekä kognitiivisten taitojen kehittyneisyydellä.  

Myles (2017) toteaa, että varhaisella kielenopetuksen aloittamisella on to-

dettu olevan positiivisia vaikutuksia asenteisiin kieltä sekä uutta kulttuuria koh-

taan. Näin oppilaiden asenteet ovat vastaanottavaisempia sekä positiivisempia. 

Pfenningerin ja Singleton (2019, s. 130) toteavat tutkimuksensa pohdinnan perus-

teella, että tietyin edellytyksin kielten opetuksen varhennetulla aloituksella voi 

olla myönteisiä kauaskantoisia seurauksia. He eivät kuitenkaan halua ottaa 
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kantaa siihen, että onko aikaisemmin aloittaminen aina parempi vaihtoehto. 

Pfenninger ja Singleton toteavat kuitenkin, että vaikutukset optimaalisissa oppi-

misolosuhteissa toteutetulla varhennetulla kielten oppimisella, voivat olla posi-

tiivisia. Seuraavaksi siirrymme tarkastelemaan lähemmin eri motivaatiotekijöitä.   

3.3 Motivaatiotekijät varhennetussa englannin kielen opetuk-
sessa 

Pietilä (2015, osa 3) kuvaa, että motivaatio ja kielellinen lahjakkuus nähdään 

usein tärkeimpinä oppimiseroja aiheuttavina tekijöinä. Usein ajatellaan, että mo-

tivoitunut oppilas oppii kieltä helpommin. Viljaranta (2017, osa 1) esittää, että 

motivaatioon ja tehtävästä suoriutumiseen vaikuttaa oppilaan tehtävälle antama 

arvostus. Pietilä (2015, osa 3) osoittaa, että motivaatio on haasteellinen tutkimus-

kohde, sillä siihen usein liittyy oppilaan oma kokemus omasta motivaatiostaan. 

Omaa motivaatiota voi olla vaikea asettaa mitta-asteikolle ja sitä myös mahdolli-

sesti kaunistellaan vastauksissa. Lisäksi motivaatio nähdään dynaamisena ja 

muuttuvana sekä kaksisuuntaisena. Motivaatio edistää oppimista, mutta vastaa-

vasti hyvä menestys myös motivoi oppimaan.  

Varhaisella kielten opetuksella voidaan Inhan ja Huhdan (2019, s. 82) mu-

kaan tavoitella kielen opiskelua kohtaan syntyvään motivaatioon vaikuttamista. 

Pfenninger ja Singleton (2019, s. 116) toteavat, että tavanomaisesti ajatellaan vie-

raan kielen oppimiseen liittyvän motivaation olevan korkeampaa nuoremmilla 

oppilailla. On kuitenkin myös todettu, että opetusmenetelmillä ja opettajan tai-

doilla on vaikutusta oppilaiden motivaation säilyvyyteen. Myles (2017) kuvaa, 

että pienemmät lapset opiskelevat ja kohtaavat uuden kielen innokkaasti ja he 

pitävät sitä hauskana. Myös Inha ja Huhta (2019, s. 94) toteavat tutkimuksessaan, 

että 1–3 luokkalaisten oppilaiden asenteet ovat myönteisiä englannin kieltä ja 

opiskelua kohtaan.   

Pfenningerin ja Singletonin (2019, s. 116, 120) mukaan on kuitenkin huomi-

oitava, että vaikka aiemmin aloittaneilla oppilailla asenne kielen opiskelua koh-

taan olisi positiivisempi kuin vanhempana aloitettaessa, ei se kuitenkaan välttä-

mättä takaa saman asenteen säilymistä oppilaiden iän karttuessa. Näin ollen 
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motivaation pysyvyys ei ole ainoastaan riippuvainen aloitusiästä. Varhain opi-

tun kielitaidon säilymistä tulee ylläpitää, jotta se ei ehdi unohtua ja aiemmin opi-

tun tiedon päälle pystyy rakentamaan uutta kielitietoutta. Ajatellaan, että oppi-

laiden kiinnostuksen ja motivaation herättäminen on helpompaa kuin motivaa-

tion ylläpitäminen. On mahdollista, että osaltaan huonot testitulokset heikentä-

vät motivaation säilymistä. Myös Viljaranta (2017, osa 1) toteaa, että oppilaat 

välttelevät sellaisia tehtäviä, joista eivät usko selviävänsä. Näin ollen voidaankin 

pohtia sitä, että onko varhennetun englannin opetukseen lisätty tuntimäärää riit-

tävä oppilaille viikossa, jotta motivaatio säilyisi myönteisenä läpi peruskoulun. 

Opettajan on myös hyvä huomioida, että oppilaiden omat onnistumisenkoke-

mukset ovat tärkeitä motivaation pysyvyyden kannalta.   

Myles (2017) kokee, että opettajilla on oltava selkeä kuva varhennetusta 

kielten opetuksesta ja sen perimmäisestä tarkoituksesta. Tutkimukset osoittavat, 

että tosiasiassa vieraan kielen opiskelussa lapsia motivoi sen hauskuus. Pfennin-

ger ja Singleton (2019, s. 120) pohtivat, että oppilaiden ja opettajien odotukset 

opetusmenetelmien suhteen voivat olla toisistaan poikkeavat ja ne eivät välttä-

mättä sovi yhteen. Tämä omalta osaltaan voi myös mahdollisesti laskea oppilai-

den motivaatiota erityisesti silloin, jos ohjeistukset ja oppilaiden taitotaso eivät 

kohtaa. Näin voidaankin siis perustellusti ajatella, että opetusmenetelmillä on 

väliä motivaation pysyvyyden kannalta.  

Myles (2017) kuvaa, että pienille oppilaille suunnattujen työtapojen lisäksi 

oppilaat osoittavat kiinnostusta uutta kulttuuria ja kieltä kohtaan, etenkin tutkit-

taessa lasten elämää vieraassa kulttuurissa. Heidän tapansa ja yhteneväisyytensä 

sekä eroavaisuutensa verrattuna lasten omaan kulttuuriin ja kieleen, osoittautu-

vat usein kiinnostaviksi. Näin Myles toteaakin, että eri maiden välinen yhteistyö 

motivoi oppilaita erittäin paljon. Englannin oppimisen suomalaisessa konteks-

tissa Inha (2022) osoittaa, että oppilaiden motivaatiota kielen oppimista kohtaan 

pyritään vahvistamaan lisäämällä sitä kaikkiin oppiaineisiin koulussa. Näin ta-

voite kielen oppimisesta ei rajoitu pelkästään kielen oppituntien varaan. Ajatuk-

sena on myös, että kodin rooli kielen oppimista tukevana tahona korostuisi. 

Huoltajat halutaan osallistaa yhä aktiivisemmin kielen oppimiseen ja siihen liit-

tyviin prosesseihin. Lisäksi tavoitteena on se, että huoltajat ovat tietoisia kielen 
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oppimisen arvosta ja merkityksestä. Koulu haluaa rohkaista huoltajia tukemaan 

lastensa kielen opiskelua. Linja siihen, että vierasta kieltä tulisi käyttää myös kou-

lun ulkopuolella on selkeä (Myles, 2017; Inha & Huhta, 2019). Seuraavaksi katso-

taan lähemmin oppilaiden englannin kielen käyttämistä vapaa-ajalla.     

3.4 Englannin kielen käyttäminen ja vapaa-aika  

Inha ja Huhta (2019, s. 83) toteavat, että vieraan kielen käyttäminen vapaa-ajalla 

on vielä hyvin vähäistä alle kouluikäisillä lapsilla. Kuitenkin erityisesti englantia 

opitaan ja hyödynnetään vapaa-ajalla, Skinnari ja Halvari (2018) kuvaavat. Eng-

lannin kieltä pidetään Rapatin (2015, s. 59) mielestä vetovoimaisena populaari-

kulttuurin takia. Skinnari ja Sjöberg (2018, s. 16) toteavatkin, että englannin kie-

lellä on Suomessa melkein toisen kielen asema. Sitä opitaan ja käytetään myös 

koulun ulkopuolella. Sundqvist ja Sylvén (2014, s. 17) osoittavat, että altistumi-

nen englannin kielelle vapaa-ajalla voi osalle oppilaista olla suurempaa kuin kou-

lussa.  

Inha ja Huhta (2019, s. 83) esittelevät, että vanhempien lasten kohdalla eng-

lantia hyödynnetään ja sitä käytetään muun muassa katsomalla sarjoja, kuunte-

lemalla musiikkia sekä pelaamalla. Englannin kielen taidon on Skinnarin ja Sjö-

bergin (2018, s. 16) mukaan todettu kehittyvän pelaamisen yhteydessä. Inha ja 

Huhta (2019, s. 83) kuvaavat, että on myös osoitettu, että pojat käyttävät englan-

tia vapaa-ajallaan enemmän. Se voi omalta osaltaan selittää sen, miksi oppimis-

tulosten erot sukupuolten välillä eivät ole laajentuneet nykyistä suuremmiksi. 

Englannin kielen yleisyys ja käyttäminen vapaa-ajalla ovat Sundqvistin ja 

Sylvénin (2014, s. 17) mukaan tekijöitä, jotka jokaisen opettajan tulisi huomioida 

omassa opetuksessaan ja pedagogisissa ratkaisuissaan. Englantia opettavan tulisi 

yhdistää koulukonteksti ja vapaa-aika, jotta englannin oppimisen merkityssisältö 

kasvaisi. Seuraavassa luvussa keskitytäänkin kielipedagogiikkaan varhennetun 

englannin kielen osalta.  
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4 KIELIPEDAGOGIIKKA 

4.1 Englannin kielen opettaminen 

Tässä luvussa keskitytään varhennetun englannin kielen opettamiseen erityisesti 

kielipedagogiikan näkökulmasta. Luvun aikana tarkastellaan erilaisia laatuteki-

jöitä, opetusmenetelmiä ja erityispiirteitä, joita varhennettu englannin kielen 

opetus menetelmiin tuo. Kielitietoisuus opetusmenetelmien valinnan taustalla 

on myös keskeistä varhennetun englannin kielen opetusta tarkasteltaessa. Harju-

Autti (2014, s. 74) toteaa, että kielen opettaminen on kokenut muutoksen koulu-

järjestelmässä viimeisten vuosikymmenien aikana. Aiemman, kielen hallintaan 

perustuvan, opetuksen tilalle on muodostunut opetustapa, joka tähtää yksilön 

kokonaisvaltaisen kasvun sekä yhteiskunnan ja kulttuurienvälisen toiminnan tu-

kemiseen. Roux Sparreskog (2007, s. 7) kuvaa, että tämän päivän opettajalta edel-

lytetään laajempaa kieli- sekä kulttuuritietoisuutta kuin ennen.  

Dufva, Suni, Aro ja Salo (2011, s. 111) kirjoittavat englannin kielen opetuk-

sen muotoutumisesta. Poliittiseksi työvälineeksi muotoutuva yhteinen ja yleinen 

kielitaito haluttiin saada mahdollisimman yhdenmukaiseksi. Sen vuoksi aiem-

min opetus keskittyi lähinnä kieliopin ihannointiin ja sen täydelliseen osaami-

seen. Näin ollen oikeakielisyydestä muotoutui yksi keskeisimmistä tavoitteista 

kielikasvatukselle luokkahuoneissa. Kirjallinen työskentely nähdäänkin Hilde-

nin (2020, s. 13) mukaan usein tärkeämmäksi, kuin englannin kielen suullinen 

osaaminen.   

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, s. 124) kuvataan, 

että kehitys kielitaidon osalta käynnistyy jo varhaislapsuudessa. Kielitaidon mo-

nikielinen kompetenssi kehittyy useassa eri ympäristössä niin koulussa kuin ko-

tona ja vapaa-ajallakin. Tähän sisältyy äidinkielen lisäksi muiden kielten osaami-

sen taidot, jotka vaihtelevat eri kielten välillä. Lähtökohtana kielten opetuksella 

koulussa on se, että oppilas oppii käyttämään kieltä erilaisissa ympäristöissä ja 

tilanteissa. Tämä osaltaan vahvistaa oppilaiden kielitietoisuutta. Samalla monilu-

kutaito sekä eri kielien käyttäminen vahvistuvat. Oppimisen kannalta olennaista 

on Dufvan ja hänen kollegoidensa (2011, s. 116–117) jäsentämänä se, että kieltä 
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pystyy hyödyntämään eri asiayhteyksissä. Oppimisprosessissa tärkeitä tekijöitä 

ovat muun muassa ymmärtäminen, asioiden hahmottaminen sekä oivaltaminen. 

Opetuksen intensiivisyys sekä runsas altistus kielelle ja sen aktiivinen käyttämi-

nen ovat Skinnarin ja Sjöbergin (2018, s. 16–17) mukaan edellytyksiä kielitaidon 

eri osa-alueiden kehitykselle sekä kommunikatiiviselle osaamiselle. Näitä kieli-

taidon osa-alueita ovat puhuminen, kuunteleminen, lukeminen ja kirjoittaminen. 

On huomioitava kuitenkin se, että näiden kommunikatiivisten sekä kielellisten 

tavoitteiden lisäksi varhennetulla kieltenopetuksella voidaan tavoitella myös laa-

jempia kasvatuksellisia tavoitteita. Lisäksi tavoitteena voi olla myös vaikuttami-

nen lapsen monikielisen identiteetin muodostumiseen sekä kulttuuriseen, kog-

nitiiviseen ja emotionaaliseen kehitykseen.  

Dufva ja hänen tutkimuskumppaninsa (2011, s. 114, 116) osoittavat, että op-

pilaiden käsitykset opetusmenetelmistä poikkeavat heidän asettamistaan tavoit-

teista. Oppilaat pitävät kielen opiskelun tavoitteenaan vieraan kielen puhumisen 

osaamista, mutta samalla he kokevat, että paras tapa oppia puhumaan kieltä on 

harjoitella sitä lukemalla. Uuden kielen opettaminen on kielioppikeskeistä. 

Dufva kollegoineen kritisoivat ajatusta siitä, että kieltä tulee oppia kirjoista 

omaksumalla oikeat kielioppisäännöt. Omalta osaltaan varhennettu kieltenope-

tus on linjassa heidän ajatukseensa siitä, että kieltä tulisi oppia ensisijaisesti pu-

humaan ja tuottamaan suullisesti. Myös Mäntylä (2021, s. 25) korostaa suullisen 

kielitaidon sekä viestin välittymiseen tähtäävän opetuksen edistämistä. Herääkin 

kysymys, että onko varhennetun englannin kielen opetuksella paikkansa opetuk-

sen uudistajana? Näin kielioppikeskeinen käsitys oppimisesta saisi rinnalleen 

vuorovaikutukseen pohjautuvan käsityksen. Voidaan myös jäädä odottamaan 

jatkotutkimusta siitä, että miten oppilaat näkevät kielten opetuksen ja opetusme-

netelmät jatkossa. Jääkin nähtäväksi, että onko varhentamisella vaikutusta ope-

tusmenetelmien kirjoon ja niiden hyödyntämiseen ja onko se näkyvillä tämän 

tutkielman tuloksissa.  

Formaalin tietouden saavuttamisen tarkastelu kielten oppimisessa jättää 

Dufvan ja hänen kollegoidensa (2011, s. 113) mukaan usein jalkoihinsa sen, että 

miten kieltä opitaan hyödyntämään käytännön tasolla puheessa ja kirjallisessa 

muodossa. Samalla taka-alalle jää myös kielen sosiaalisesti ja kulttuurisesti 
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hyväksytyn käytön tarkastelu ja sen oppiminen. Näin ollen varhennettu kielten-

opetus vastaa osaltaan tähän tarpeeseen. Mäntylä (2021, s. 26) arvioi, että käsitys 

siitä, mitä pitäisi opettaa, on muuttuva. Tavanomaisimmin kielen oppimisena on 

pidetty Dufvan (2013, s. 62–63) mukaan sitä, kun oppija sisäistää jonkin kielijär-

jestelmän eli sanaston ja kieliopin. Uudemman sosiolingvistiikan näkökulman 

mukaan kieltä on alettu pitää resurssina. Aiemman ajattelun mukaan kieltä voi 

hyödyntää vasta sen sisäistämisen jälkeen. Resurssiajattelun perusteella oppija 

voikin hyödyntää jo yksittäisiä kielen resursseja kuten murretta, fraasia, elettä tai 

sanaa omassa toiminnassaan. Dufva toteaakin, että näin resurssista tulee myös 

vuorovaikutuksellinen sekä ekologinen käsite. Näin oppiminen tapahtuu kiinte-

ässä vuorovaikutuksessa ihmisen ja ympäristön välillä. Myös Mäntylä (2021, s. 

26) esittää, että varhennetussa kielten opetuksessa toiminta ja kielen käyttäminen 

korostuvat. Tällaisen osallistavan ja kommunikatiivisen opetuksen hyödyntä-

mistä tulisi jatkaa myös alkuopetuksen jälkeen, jotta varhentamisesta saadut 

edut pysyisivät.  

Tärkeänä vieraan kielen opetuksen tavoitteena tulisi Dufvan ja hänen kol-

legoidensa (2011, s.119) mukaan nähdä myös kielen hyödyntämisen oppiminen 

käytännön tilanteissa. Suomalaisesta näkökulmasta käsin tarkasteltuna englan-

nin kielelle altistuminen pitkin päivää on tavallista useissa eri yhteyksissä. Män-

tylä (2021, s. 24) kuvaakin, että oppilaat eivät välttämättä tiedosta omassa ympä-

ristössään niitä tekijöitä, joiden kautta kieleen on tutustunut esimerkiksi mat-

koilla tai perheenjäsenten kautta. Dufva kollegoineen (2011, s. 119) kirjoittavat, 

että vierasta kieltä opittaisiin parhaiten ja oppilaat olisivat sitoutuneempia ope-

tukseen, jos he saisivat käyttää kieltä erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä, jotka 

he kokevat henkilökohtaisesti itselleen tärkeiksi. Tällaisissa konteksteissa heidän 

kommunikointinsa on luonnollista. Pruuki (2008, s. 61) toteaakin, että oppimista 

edistää merkittävästi aidot ja autenttiset tilanteet, joissa oppilaat saavat hyödyn-

tää opittuja taitoja käytännössä. Kielen käyttämisen tulisi olla läheisemmin yh-

teydessä todelliseen elämään ja kokemuspiiriin niin koulussa kuin muuallakin 

(Dufva ym., 2011, s. 119). Näin ollen opetuksen tulisi sisältää keinoja, joiden 

avulla oppilaat pystyisivät hyödyntämään vierasta kieltä myös koulun ulkopuo-

lisissa tilanteissa.  
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Harju-Autti (2014, s. 83) kirjoittaa, että Suomessa keskeinen lähtökohta vie-

raiden kielten opetukselle on se, että oppilas osaa hyvin suomea. Myös Dufva 

(2013, s. 60, 68–69) toteaa, että kieltä opitaan kielen avulla. Näin kielen oppimi-

sessa kielellä on keskeinen rooli niin itse oppimisen päämääränä kuin työkaluna 

siihen. Tilanteinen kognitio on käsite, jossa oletetaan oppimisen ja kognition si-

sältävän myös toimintaa. Tällöin kielen oppimisella on niin toiminnassa syntyvä 

kuin toiminnallinenkin ulottuvuus. Olennaiseksi oppimisprosessissa muodostu-

vat oppimateriaalit, tehtävät, ohjeet, välineet sekä vuorovaikutustoiminta. Näin 

ollen oppiminen ei ole pelkästään yksilön sisäistä toimintaa, vaan se tapahtuu 

yksilön ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa. Kieltä opitaan toisilta. Sen 

lisäksi erilaiset mediat, kirjat ja laitteet vaikuttavat osaltaan kielen oppimiseen. 

Näistä englannin kielen opettamisen erityispiirteistä onkin hyvä siirtyä tarkaste-

lemaan niitä laatutekijöitä, joita varhennetulla kielten opetuksella on ja joista 

opettamisen tulisi muodostua.  

4.2 Laatutekijät varhennetussa kielten opetuksessa 

Skinnari ja Sjöberg (2018, s. 17) toteavat, että ollakseen tuloksellista, varhennetun 

kielten opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi huomioida ne menetel-

mät sekä tavoitteet, jotka ovat juuri kyseiselle ikäryhmälle optimaalisimmat. Jotta 

varhaisen kielten opetuksen etuja pystyttäisiin hyödyntämään, on Eneverin 

(2015, s. 22–26) mukaan kiinnitettävä huomiota seuraavaan viitteen tekijään. 

Nämä ovat opettajien ammattitaito, motivaation säilyttäminen, jatkuvuus oppi-

misessa, realistiset tavoitteet sekä koulun ulkopuolinen oppiminen. Varhennet-

tua kieltä opettaessa opettajan tulee hallita sujuva kielitaito sekä kyettävä hyö-

dyntämään ikätasoon sopivia menetelmiä ja työtapoja. Yhtenä merkittävimpänä 

varhentamisen etuna on pidetty juuri oppilaiden korkeaa motivaatiotasoa kielen 

opiskelua kohtaan. Jos tätä motivaatiota ja sitoutuneisuutta pystytään ylläpitä-

mään, voidaan saavuttaa sellaisia tavoitteita kuten esimerkiksi kulttuurienvälistä 

oppimista, joita tavallisesti ei mitata tai muisteta huomioida. Tämä mahdollistaa 

kielen syvällisemmän osaamisen. Enever huomauttaa, että ilman opetusmenetel-

mien ja -tapojen jatkuvuutta eri luokka-asteiden välillä, ei voida saavuttaa 
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varhentamisella haettua etua osaamistasossa. Myös Rixon (2015, s. 36–37) kuvaa 

eri koulutusasteiden välisen jatkumon merkitystä tärkeäksi. Tämän toteutumi-

sessa opettajilta edellytetään sujuvaa yhteistyötä keskenään. Enever (2015, s. 22–

26) toteaa, että edellisten lisäksi myös vapaa-ajalla tapahtuva altistuminen kie-

lelle on syytä huomioida. Tutkimukset osoittavat, että vieraskielisten sarjojen 

katselu, pelaaminen ja musiikin kuuntelu ovat positiivisesti yhteydessä erityi-

sesti oppilaiden suullisen kielitaidon kehitykseen.  

Myös Rixon (2015, s. 37–38, 42, 45) jaottelee erilaisia varhennetun kielten 

opetuksen laatutekijöitä. Opettajan ammattitaito on keskeinen laatutekijä. Sujuva 

opetusmenetelmien hyödyntäminen sekä niiden optimaalinen käyttö mahdollis-

taa sen, että oppilaiden koko potentiaalia pystytään hyödyntämään, vaikka kie-

len koulualtistus on verrattain pientä. Lisäksi opettajan oma kielitaito tulee olla 

sujuvaa. Selkeät sekä ikätasoiset tavoitteet ja niiden arviointi toimivat niin ikään 

laatutekijöinä. Varhennetussa kielten oppimisessa tavoitellaan usein myös vai-

keasti arvioitavia taitoja kuten motivaation ja kulttuurienvälisen ymmärryksen 

kehittymistä. Skinnari ja Sjöberg (2018, s. 18) kuvaavat vielä Rixonin (2015) lis-

taamien laatutekijöiden lisäksi, opetusmenetelmien ja materiaalien, tärkeyttä. 

Kielen käyttäminen, osallistuminen sekä vuorovaikutus toisten kanssa ovat vält-

tämättömiä taitoja kielen oppimiseksi. Kieltä myös opitaan koulun ulkopuolella 

ja laadukkaassa työskentelyssä opettaja osaa hyödyntää tätä omassa opetukses-

saan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 
TAULUKKO 1. Laatutekijöitä varhaisessa kieltenopetuksessa (Skinnari & Sjöberg, 2018, s. 

19.)   

 Varhaisen kieltenopetuksen laatutekijöitä 

Enever (2015) • opettajien asiantuntemus 
• oppijoiden motivaation säilyttäminen 
• jatkuvuuden takaaminen 
• sopivat tavoitteet 
• koulun ulkopuolisen oppimisen tun-

nustaminen 
• paikalliset tekijät, jotka rajoittavat tai 

tukevat varhaisen kielenopetuksen 
järjestämistä  

Rixon (2015) • ikätasoiset tavoitteet ja arviointi 
• toimivat jatkumot eri koulutusastei-

den välillä 
• varhaiseen kielipedagogiikkaan pe-

rehtyneet opettajat 
• ikätasolle sopivat opetusmenetelmät 

ja -materiaalit 
• kaikkien osallisuuden ja osallistumi-

sen varmistaminen 

Euroopan komissio (2011) • tasavertaisuus 
• yhtenäisyys 
• jatkuvuus 
• pedagogiset ratkaisut 
• arviointi 
• henkilökunnan koulutus 
• huoltajien ja yhteiskunnan rooli 

 

Skinnari ja Sjöberg (2018, s. 19) ovat koonneet taulukon (taulukko 1) varhaisen 

kieltenopetuksen laatutekijöistä, joihin he ovat sisällyttäneet Eneverin (2015), Ri-

xonin (2015) sekä Euroopan komission (2011) näkemyksiä niistä. Kaikissa toistui-

vat tietyt peruslaatutekijät. Näitä ovat opettajien pedagoginen osaaminen, ope-

tuksen jatkuvuuden takaaminen sekä kaikille mahdollistettu tasa-arvoinen osal-

listuminen. Tässä tasa-arvon alle nähdään kuuluvan myös erilaisten oppijoiden 

tasa-arvo, alueellisen sekä sosioekonomisiin taustoihin liittyvän tasa-arvon li-

säksi. Erilaisten oppijoiden tasa-arvo on etenkin tärkeää englannin opetuksessa 

kielen globaalin luonteen vuoksi.  

Myles (2017) pitää yhtenä varhennetun kielten opetuksen haasteena opet-

tajaresursseja. Tutkimukset osoittavat, että kieltenopettajilla on parempi tieto-

taito opettaa vierasta kieltä. Kouluyhteisön kokonaisvaltaisen kielikasvatuksen 
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toteuttamisessa tulisi Skinnarin ja Halvarin (2018) mukaan luokanopettajien sekä 

kieltenopettajien tehdä tiivistä yhteistyötä. Myles (2017) toteaa, että täydentävät 

kieleen liittyvät koulutukset vaikuttavat myönteisesti opettajan ammattitaitoon 

kieltä opettavana tahona. 

Pietilä ja Lintunen (2015, osa 1) kuvaavat, että kieltä opettavan tulee ope-

tustaidon lisäksi omata hyvä kielitieto sekä erittäin hyvä kommunikatiivinen 

kompetenssi, suullinen kielitaito. He kuitenkin korostavat, että opettajan ei tar-

vitse olla täydellinen. Tärkeintä on se, että kommunikaatio on riittävää, jotta ha-

luttu viesti menee perille. Näin ollen pääpaino ei enää kielenopetuksessa ole vir-

heiden etsimisessä ja niiden korjaamisessa. Varhennetun kielten opetuksen laa-

tutekijöistä siirrytään kohti kielitietoisuuden käsitettä. Se on Rapatin (2015, s. 55) 

mukaan yksi niistä periaatteista, jotka ohjaavat koulun toimintakulttuurin kehit-

tämistä.  

4.3 Kielitietoisuus pedagogisten ratkaisujen tukena 

Dufva (2013, s. 61) tuo esiin, että kielen oppimisessa tärkeää on kielitietoisuus. 

Mäntylä (2021, s. 21) määrittelee sen olevan kieleen ja sen toimintaan liittyvää 

ymmärrystä. Rapatti (2015, s. 55–56) toteaa, että kielitietoisen opetuksen idea 

myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan on se, 

että jokainen aikuinen toimii esimerkkinä kielen käyttämiselle. Lisäksi kukin 

opettaja vastaa oppiaineen sisällön lisäksi juuri sen aineen kieleen liittyvän sa-

naston opettamisesta. Kuitenkin Mäntylä (2021, s. 23) korostaa, että varhenne-

tussa kielten opetuksessa oppilaita tulee kannustaa tutkivaan ja kielitietoisuutta 

kehittävään oppimiseen ei pelkästään itse kielitietoon tai sanojen ja rakenteiden 

oppimiseen. Rapatin (2015, s. 57–59) mukaan kielenopiskelun tulee tähdätä sii-

hen, että se syventää sekä laajentaa oppilaan tietoutta maailmasta. Kielten ope-

tuksessa kielitietoisuus ohjaa opettajaa tarkastelemaan kriittisesti erilaisten oppi-

materiaalien taustalla vaikuttavia kielikäsityksiä. Tämä mahdollistaa sen, että 

opettaja on avoin muuttamaan käytännön opetusratkaisujaan. Sisältö ja kieli pi-

detään usein kouluopetuksessa erillään. Näin sisältö- eli lukuaineet erotetaan 

kieliaineista. Kieli ja sisältö kuitenkin kuuluvat yhteen, sillä kieltä tarvitaan 
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sisältöjen luomisessa ja päinvastoin. Kielen opiskelu aidoissa tilanteissa ja innos-

tavien sisältöjen avulla muodostuu oppilaille mielekkäämmäksi kuin esimerkiksi 

pelkkä kielijärjestelmän oppiminen kaukana kiinnostavasta kontekstista.  

Dufva (2013 s. 69) huomauttaa, että on hyvä havaita, oppijoiden oppivan 

esillä olevaa vuorovaikutusta sekä toimintoja. On tarkasteltava koulun pyrki-

myksiä kielen opetuksen suhteen. Aiemmin pyrittiin siihen, että oppikirjan teh-

tävillä oli yksi oikea vastaus ja kielen käyttäminen perustui virheettömyyden ta-

voitteluun. Myöhemmin on huomattu koulun ulkopuolisten ympäristöjen mer-

kitys oppimiselle. Näin ollen on pyritty kaventamaan kuilua kodin ja koulun vä-

lillä mahdollistaen motivoivampia toimintoja. Mäntylä (2021, s. 23) esittääkin, 

että oman ympäristön sekä siinä esiintyvien kielenkäyttötilanteiden havainnointi 

toimivat hyvinä menetelminä opetusta aloittaessa. Oppimista ajatellaan Dufvan 

(2013, s. 69) mukaan yhteistoiminnallisena. Jokainen voi oppia toisiltaan kieltä 

sekä opiskelutapoja riippumatta roolista, joka kullakin toimijalla oppimisproses-

sissa on.          

Uudenlaisen ajattelun pohjalta onkin hyvä ryhtyä pohtimaan sitä, että opi-

taanko kieltä vai vuorovaikutusta? Mäntylän (2021, 21.) jäsentämänä kielitietoi-

nen oppilas on sellainen, joka pystyy kielen rakenteen, sanaston sekä sanojen vä-

listen suhteiden ymmärtämiseen, havainnointiin sekä analysointiin. Lisäksi kie-

len käyttötarkoituksen tiedostaminen sekä eri ilmausten kontekstisidonnaisuu-

den hahmottaminen kuuluvat osaksi kielitietoisen oppilaan tunnuspiirteitä.  

Dufva (2013, s. 69) kuvaa nykyistä kielen oppimista kieleen kohdistuvana toimin-

nan asiantuntijuutena sekä osallisuutena. Lisäksi kielitietoisuus on kiinteästi 

osana tätä ajatusta. Perinteisesti koulumaailmassa on keskitytty itse kieleen ja 

metakieleen sekä kielitietoisuuteen, joka keskittyy kielen rakenteisiin. Oppijoi-

den on ollut tärkeää oppia kielioppia sekä niiden nimeämiseen tarkoitettujen me-

takielisten termien omaksumista. Keskeisintä opetuksessa on ollut se, että oppijat 

sisäistävät kieliopilliset rakenteet sekä oppivat hyödyntämään sanastoa kielen 

kääntämisen tukena sen sijaan, että he ottaisivat ne käyttöön kielen analysoinnin 

ja ymmärrykseen tähtäävässä toiminnassa. Dufva korostaa, että institutionaali-

sessa kontekstissa kielikäsityksillä ja metatason keskustelulla on todennäköisesti 

aina paikkansa. Hän uskoo, että oppimista edistäisi mahdollisuus, kieliopin 
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hyödyntämiseen kielen tutkimisessa. Näin oppimisesta keskeistä olisi kehittää 

kielitietoisuutta. Skinnari ja Halvari (2018) toteavatkin, että kielitietoisuus tulisi 

näkyä kaikessa opetuksessa. Lisäksi opetuksen tulisi edistää monikielisyyttä.  

Dufva (2013, s. 70) kuvaa, että kieltä opitaan kahdella eri tavalla. Ensimmäi-

sellä tavalla kielen oppiminen on sidoksissa vuorovaikutustilanteisiin osallistu-

miseen, spontaaniin kielen oppimiseen. Vuorovaikutustilanteisiin osallistumisen 

lisäksi tähän kuuluvat myös erilaiset, niin kirjalliset, kuin multimodaalitkin ti-

lanteet. Olennaista on muistaa se, että oppijan ei välttämättä tarvitse olla itse ak-

tiivisesti äänessä, vaan hän voi oppia myös seuraamalla ja kuuntelemalla kieltä. 

Tällöin oppija ei välttämättä koe itse kielen oppimista omana päämääränään, 

vaan oppimista tapahtuu vuorovaikutustilanteiden kautta. Oppija oppii kieltä 

joko osallisuuden ja ymmärtämisen tai lisäksi matkimisen ja toiston keinoin. Toi-

nen kielen oppimisen tapa on tietoista opiskelua ja aktiivista osallistumista kielen 

opetukseen. Näin oppiminen on usein metatason toimintaa. Dufva korostaakin, 

että on hyvä huomioida se, että nämä kaksi eri tapaa, tiedostamaton ja tietoinen, 

mitä todennäköisimmin sekoittuvat toisiinsa usein. Näiden molempien tiedosta-

minen sekä opetuksen painotusten perusteellinen pohdinta on avainasemassa 

uudenlaisten opetuskäytänteiden kehitysprosessissa. Kielitietoisuutta edistäviä 

työtapoja ovat Mäntylän (2021, s. 24) mukaan kaikki ne tehtävät, joissa oppilai-

den tulee päätellä, pohtia, vertailla ja eritellä.  

Becker ja Roos (2016, s. 9) toteavat, että tavanomaisesti oppilaille ei tarjota 

tarpeeksi mahdollisuuksia kielen soveltavaan käyttöön, vaan lähinnä keskity-

tään valmiiden fraasien ja tilanteiden toistamiseen. Sujuvan kielitaidon edelly-

tyksenä on heidän mukaansa se, että oppilas pääsee käyttämään kieltä luovasti 

ja spontaanisti. Dufvan (2013, s. 71) näkökulma kielestä ja kognitiosta huomioi 

sekä ympäristön, että itse toimijan. Näin ollen kielenkäyttö on riippuvainen mo-

lemmista, kognitiivisilla taidoilla varustetusta toimijasta sekä sosiaaliset resurssit 

tarjoavasta yhteisöstä.  

Uudemmat näkökulmat kielen oppimisesta tarvitsevat niihin sopivia erilai-

sia opetusratkaisuja sekä oppimateriaaleja (Dufva, 2013, s. 70). Etenkin yhteistoi-

minnan lisääminen sekä toiminnan monipuolisuuden takaaminen ovat arvossa 

uusia opetusmenetelmiä pohdittaessa. Becker ja Roos (2016, s. 12) esittävät, että 
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kommunikointitehtävät, joissa oppilaan tulee luoda itse sisältöä ja tuottaa spon-

taania puhetta mielletään usein vanhempien oppilaiden kanssa hyödynnettä-

viksi opetusmenetelmiksi. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että nämä työtavat 

voivat osoittautua vieraan kielen oppimisen kannalta hyödyllisiksi myös nuo-

rempien oppilaiden kanssa toimiessa. Edelenbos kollegoineen (2006, s. 133) puo-

lestaan esittävät tutkimuksessaan, että vieraan kielen visuaalisen esitystavan nä-

kyminen luokassa on tärkeää. Lisäksi opetusta pitäisi järjestää moniaistisesti 

huomioiden myös lasten oppimisen kokonaisvaltainen luonne. Lisäksi he totea-

vat, että suuri altistus kielelle on tärkeää oppimisen kannalta. Becker ja Roos 

(2016, s. 13) kannustavat opettajia sisällyttämään erilaisia spontaanin ja luovan 

kielenkäytön tilanteita opetukseensa. Viita-Leskelä (2015, s. 62) kuvaa, että oppi-

minen on aina sosiaalinen ilmiö. Vastaavasti kieltä hyödynnetään viestinnän vä-

lineenä. Nämä tekijät asettavat sosiaalisten työmuotojen hyödyntämisen keskei-

siksi opetusmenetelmiksi. Valitessa opetusmenetelmiä opettajan tulee myös huo-

mioida ne ratkaisut ja toimintatavat, jotka ovat kunkin oppilaan kanssa toimi-

vimmat. Näin ollen oppilaiden yksilölliset piirteet ja erityistä huomioita edellyt-

tävät tekijät tulee tiedostaa ja ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa.   

4.4 Erityinen tuki varhennetussa englannin opetuksessa 

Kielellistä lahjakkuutta voidaan Pietilän (2015, osa 3) mukaan jaotella eri osa-alu-

eisiin. Näitä ovat äänteiden erottelukyky, kieliopillinen herkkyys, päättelykyky 

sekä muisti. Ne voivat esiintyä yksilöllä eri vahvuisina. Tämän vuoksi opettajan 

tulisi yhdessä oppilaiden kanssa olla tietoisia jokaisen vahvuuksista ja kehittämi-

sen kohteista, jotta niitä pystyttäisiin yhdessä vahvistamaan. Lisäksi Mutta ja 

Maijala (2021, s. 14) kuvaavat, että toiminnan arviointia tulisi myös tehdä siten, 

että eri tavoin oppivat oppilaat olisivat huomioitu vaihtelemalla käytössä olevia 

arviointimenetelmiä.  

Skinnari ja Sjöberg (2018, s. 19–20) osoittavat, että vieraan kielen oppimis-

vaikeuksia tarkasteltaessa on havaittu, että erityistä vieraan kielen oppimisvai-

keutta ei ole. Kuitenkin oman äidinkielen oppimisen haasteet voivat esiintyä 

myös haasteina oppia vierasta kieltä. Fonologista tietoisuutta kehittämällä 
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voidaan siis tukea myös fonologista tietoisuutta vieraan kielen kohdalla. Kes-

keistä oppilaan minäpystyvyyden sekä motivaation kehittämisessä ja ylläpitämi-

sessä on se, että kaikki pystyvät osallistumaan yhteiseen toimintaan. Näin ollen 

oppilaiden tulisi kokea onnistumisen tuntemuksia suhteessa heidän omiin ta-

voitteisiinsa. Tavoitteena varhaisessa kieltenoppimisessa on se, että oppilaille 

muodostuu myönteinen asenne sekä rohkeus käyttää kieltä. Niiden tavoitteiden 

systemaattinen arviointi voi kuitenkin olla vaikeaa.  

Pietilä (2015, osa 3) kuvaa opetusmenetelmien vaihtelulla olevan tärkeä 

rooli siinä, mitä opettaja voi tehdä huomioidakseen yksilölliset erot ja painotuk-

set kielitaidon osa-alueissa. Tämän vuoksi myös Perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteissa (2014, s. 30) linjataan, että oppilaantuntemukseen perustuva 

eriyttäminen toimii lähtökohtana kaikelle pedagogiselle toiminnalle. Opettajien 

tuleekin pohtia omia tapojaan toteuttaa eriyttävää opetusta sekä arvioida oppi-

laiden osaamista myös varhennetun kieltenopetuksen kohdalla. Seuraavaksi sy-

vennytäänkin niihin opetusmenetelmiin, joita opettajat käyttävät varhennetun 

englannin kielen opetuksessa alkuluokilla.       

4.5 Erilaiset opetusmenetelmät ja työtavat 

Järvinen (2015, osa 5) kuvaa, että kielenopetuksen menetelmiä ja tapaa opettaa 

kieltä on kehitetty pitkän ajan kuluessa, useiden vuosisatojen ajan. Tällä hetkellä 

sosiokulttuurinen oppimiskäsitys suuntaa opetusta. Oppimista tulisi tapahtua 

erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja -tilanteista. Näin ollen oppimistilanteet 

nousevat keskiöön, eivät jotkut tietyt menetelmät. Opettajan tehtäväksi muodos-

tuukin oppimisprosessien myötäily sekä oppimisen tukeminen ja auttaminen. 

Becker ja Roos (2016, s. 9) kuvaavat, että pääpaino varhaisella kieltenopetuksella 

on suullisten taitojen kehittämisessä.   

Menetelmät, joita varhennetussa kielten opetuksessa käytetään, ovat Skin-

narin ja Halvarin (2018) mukaan usein samoja kuin kaksikielisessä opetuksessa 

sekä kielirikasteisessa toiminnassa. Menetelmätietous on Järvisen (2015, osa 5) 

mukaan tärkeä tekijä opettajan osaamisessa. Niiden käyttöön perustuva opetus 

mahdollistaa opetuksen perusteltavuuden sekä läpinäkyvyyden. Hahl 
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kollegoineen (2020, s. 82–83) toteaa, että kielen opetukseen varatun ajan vähyy-

destä johtuen, olisi ensiarvoisen tärkeää, että käytetyt menetelmät olisivat oppi-

laille sopivia. Näillä tarkoitetaan toimintaa, joka lisää merkittävästi vieraalle kie-

lelle altistumista sekä mahdollistavat niiden käyttämisen oppitunnilla. Varhen-

netussa kielenopetuksessa hyödynnetyt työtavat tulisivat olla innostavia ja kan-

nustavia sekä ohjata oppilaita yhteiseen vuorovaikutukseen. Olennaista pienten 

oppilaiden kohdalla on se, että tavoitteet ovat realistisia. Näin ollen riittävän ly-

hyet tuokiot sekä toisto ovat tärkeitä. Opettajan tulee myös kieltä varhentaessa 

muistaa suunnitelmallisuus sekä tavoitteellisuus, jotta polku kielen oppimisella 

olisi mahdollisimman johdonmukainen sekä jatkuva läpi peruskoulun. Skinnari 

ja Halvari (2018) toteavat, että tavoitteellisesti etenevät jatkumot ovat tärkeitä 

suunnitella myös varhennetun kieltenopetuksen kohdalla. Pruuki (2008, s. 55) 

kuvaakin, että työtapojen valinnassa tulisi ottaa huomioon tavoitteet, oppilaiden 

ikä sekä menetelmien monipuolinen hyödyntäminen ja niiden vaihteleminen.      

Opetuksen suunnittelun ja toteutuksen apuna opettajat hyödyntävät erilai-

sia materiaaleja ja lähteitä, jotka Huhta ja Leontjev (2019, s. 28–29) ovat jakaneet 

kolmeen eri kategoriaan. Nämä ovat internet ja sosiaalinen media, oppikirjat ja 

valmiit materiaalit sekä erilaiset omat ja yhdessä tuotetut materiaalit. Oppikirjaa 

opettajat käyttävät verrattain vähän etenkin opetusta toteutettaessa luokassa. 

Tämä voi osin johtua siitä, että valmista oppikirjamateriaalia ei ole vielä niin pal-

jon saatavilla. Myös varhennetun englannin kielen opetuksen menetelmät ja läh-

tökohdat voidaan kokea vanhempien oppilaiden kanssa hyödynnettävien mene-

telmien ja niin sanotusti perinteisemmän kielten opetuksen menetelmien kanssa 

toisistaan eroaviksi.  

Huhta ja Leontjev (2019, s. 29) kuvaavat opettajien käyttämiä menetelmiä 

opetuksessaan. Useimmiten opettajat hyödynsivät lauluja, loruja ja leikkejä, 

kuuntelua sekä toistoa, erilaisia pelejä ja liikunnallisia tehtäviä, parikeskusteluja, 

opettajan kysymyksiin vastaamista sekä ryhmätehtäviä kuten näytelmiä. Var-

hennetun kieltenopetuksen menetelminä Skinnarin ja Sjöbergin (2018, s. 18) mu-

kaan hyödynnetään puhumista, kuuntelua, toistoa sekä rutiineita. Lisäksi laula-

minen, leikkiminen, draaman ja tarinoiden hyödyntäminen sekä visuaalisuus 
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ovat käytettyjä menetelmiä. Opettajan on myös tärkeää tukea oppimista ja kehit-

tää oppilaiden kielitietoisuutta.  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutosohjeistuksissa A1 

kielen osalta (2019:1a, s. 25) linjataan, että opetuksen toteuttamisessa keskeistä on 

taata oppilaille oppimisen ilo. Työtapoja valitessa opettajan tulee kiinnittää huo-

miota erilaisiin oppilaisiin ja huomioida heidän ikäkautensa sekä kehitysvai-

heensa. Toiminnassa tavoitellaan leikillisyyttä sekä musiikin, draaman, liikkeen, 

aistien ja erilaisien pelien käyttämistä. Työtapoina tulee hyödyntää monipuoli-

sesti toiminnallisuutta, tutkivaa oppimista sekä painottaa käytännönläheistä ver-

baalista kommunikointia. Oppilaiden kanssa toimiessa painotetaan suullista il-

maisua ja vasta myöhemmin kirjoitettua kieltä. Pikkuhiljaa oppimisen edetessä 

on mahdollista kasvattaa oppilaan luontaista kiinnostusta myös vieraan kielen 

kirjoittamiseen ja lukemiseen. Työtapojen tulee siis olla monipuolisia sekä oppi-

laita osallistavia ja niiden tulee kannustaa oppilaita yhteistyöhön ja yhteistoimin-

taan, monipuoliseen vuorovaikutukseen sekä kielellisen uteliaisuuden tukemi-

seen. Aktiivisten työtapojen, kuten leikin, draamaharjoitusten, dialogisen ope-

tuksen, projektien ja taiteen hyödyntämisen kautta, on Paalasmaan (2014, s. 105) 

mukaan mahdollista saada oppilaat aktiivisiksi ja innostuneiksi oppimisesta.  

Cheep-Aranai ja Wasanasomsithi (2016, s.135, 140) kuvaavat leikille poh-

jautuvaa kielten opetusta hyväksi menetelmäksi oppilaiden kielten opetuksessa. 

Leikki mahdollistaa iloisen, hauskan, rentouttavan ja viihdyttävän ilmapiirin. 

Näin ollen oppilaat käyttävät vierasta kieltä kommunikoidakseen keskenään luo-

kassa ja samalla oppivat kuvaamaan tunteitaan. Pruukin (2008, s. 143–144) mu-

kaan leikki työtapana edistääkin oppilaiden välistä myönteistä vuorovaikutusta 

sekä kehittää heidän sosiaalisia taitojaan. Leikkiin keskittyminen myös mahdol-

listaa Cheep-Aranain ja Wasanasomsithin (2016, s. 135, 140) mielestä sen, että op-

pilaat vapautuvat mahdollisista epäonnistumisen peloistaan ja sen seurauksena 

käyttävät vierasta kieltä rohkeammin. Mielikuvituksen on myös todettu edistä-

vän kielenoppimista (Hahl ym., 2020, s. 82). Tällöin vierasta kieltä on helpompi 

ryhtyä puhumaan esimerkiksi roolileikkien tiimellyksessä. Kieltä puhuessa roo-

lin kautta huomio ei kiinnity itse henkilöön, vaan tapahtuu ikään kuin huomaa-

matta.  
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Skinnari ja Sjöberg (2018, s. 15) esittävät, että kommunikatiiviset taidot ko-

rostuvat nykyisissä kieltenopetuksen tavoitteissa. Kommunikatiivisen opetuk-

sen hyödyntäminen on Richardsin (2006, s. 2, 5) mukaan yleistä kieltenopettajien 

keskuudessa. Hän kuitenkin toteaa, että opettajien käsityksissä on eroja. Kom-

munikatiivisessa opetuksessa oppilaiden ja opettajan roolit ovat toisistaan eroa-

vaisia. Oppiminen ajatellaan sosiaalisena prosessina ja oppilaat kommunikoivat 

sekä toimivat yhdessä. Näin ollen vastuu oppimisesta on oppilailla itsellään ja 

opettajan roolina on toimia tarkkailijana, toiminnan mahdollistajana sekä ohjata 

sitä oikeaan suuntaan mahdollistaen oppilaiden keskinäisen kommunikoinnin ja 

päätöksenteon.  

Becker ja Roos (2016, s. 24) toteavat, että varhennettuun kieltenopetuksen 

on mahdollista yhdistää vieraan kielen kanssa työskentely luovasti sekä tuotteli-

aasti. Oppilaille voi antaa mahdollisuuden itsenäisempään kielenkäyttöön hyö-

dyntämällä pikkuhiljaa myös luovia puheharjoituksia kieltenopetuksen työta-

poina. Näin oppilaita voi ohjata kohti luovaa ja tuotteliasta vieraan kielen pu-

heentuottamista. Niin siis myös nuorempien oppilaiden kanssa voi rohkeasti ko-

keilla improvisaatiota vaativia työtapoja jo kieltenopiskelun alusta asti. Altun 

(2019, s. 243) esittää, että näin oppilaat pystyvät hyödyntämään sekä suullista 

kielitaitoaan että mahdollisuutta kuulla kieltä sellaisissa tilanteissa, jotka kuvas-

tavat aitoja vieraan kielen vuorovaikutustilanteita.  

Becker ja Roos (2016, s. 17–18) kuvaavat improvisaatiota, jota voi hyödyntää 

yhtenä varhennetun kieltenopetuksen työtapana. Improvisaatioharjoitteiden ja 

draaman avulla oppilaat voivat harjoitella spontaaneja kielenkäytön tilanteita 

turvallisessa ympäristössä. Lapsille kyseinen työtapa on luontainen jatkumo roo-

lileikin ja mielikuvituksen maailmasta. Improvisaatiotehtävien avulla pystytään 

harjoittelemaan helposti kuvitteellisia ja tavanomaisia kielenkäytön tilanteita. Se 

mahdollistaa kaikille lapsille myös tilaisuuden käyttää vierasta kieltä matalalla 

kynnyksellä. Harjoitteissa hyödynnetään Beckerin ja Roosin sanoin mielikuvi-

tusta ja erilaisia rooleja. Tällöin oppilaan voi olla helpompi puhua vierasta kieltä, 

sillä huomio ei kohdistu oppilaaseen itseensä vaan niin sanotusti hän toimii roo-

lin turvin. Draaman hyödyntämistä työtapana puoltaa myös se, että sen on nähty 

edistävän oppilaiden motivaatiota sekä itseluottamusta. Myös Altun (2019, s. 
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242–243) kirjoittaa draaman hyödyntämisen parantavan oppilaiden itseluotta-

musta kielen käyttämistä kohtaan. Tämä puolestaan edesauttaa rohkeudessa pu-

hua vierasta kieltä.  

Paalasmaa (2014, s. 82) toteaa, että englannin kielen oppimisen ja ilmaisu-

taidon lisäksi oppilaat oppivat draaman avulla muun muassa toisten huomioi-

mista sekä ryhmätyötaitoja. Vieraan kielen opetuksessa draaman avulla voidaan 

saavuttaa useita positiivisia tuloksia. Näitä Becker ja Roos (2016, s. 18–19) esitte-

levät olevan muun muassa spontaanin kielenkäytön kehittyminen, sen sujuvuus 

sekä kehittyminen artikuloinnissa ja sanaston laajeneminen. Lisäksi draaman 

kautta oppilaat hyödyntävät myös non-verbaalisia kommunikoinnin keinoja 

osana vieraan kielen tuottamista. 

Hyödynnettävissä olevia opetusmenetelmiä varhennetun englannin kielen 

osalta on siis monia erilaisia. Tämän tutkielman yhtenä tavoitteena on saada sel-

vyyttä siitä, mitä opetusmenetelmiä työkentällä olevat opettajat oikeasti hyödyn-

tävät. Lisäksi on mielenkiintoista syventyä siihen, että ovatko hyödynnetyt ope-

tusmenetelmät niin sanotusti perinteisemmästä kieltenopetuksesta poikkeavia 

vai eivät. Seuraavaksi siirrytäänkin tarkastelemaan tutkielman tarkoitusta sekä 

tutustutaan molempiin tämän tutkielman tutkimuskysymyksiin.  
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5 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSY-

MYKSET

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisia tapoja luokanopettajilla 

on toteuttaa varhennettua englannin kielen opetusta alkuluokilla. Mitä opetus-

menetelmiä he hyödyntävät ja mitkä niistä on koettu toimiviksi. Lisäksi on tar-

koitus selvittää, minkälaisia kokemuksia varhennetun englannin opettamisesta 

luokanopettajilla on. Ovatko he mahdollisesti kohdanneet haasteita tai saaneet 

onnistumisen kokemuksia opettaessaan englannin kieltä alkuopetuksen oppi-

laille. Tutkielmaan osallistuvat henkilöt ovat luokanopettajia, jotka opettavat tai 

ovat opettaneet varhennettua englannin kieltä alkuopetuksessa.   

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:  

1. Millaisia opetusmenetelmiä luokanopettajat käyttävät varhennetussa eng-

lannin kielen opetuksessa?  

2. Minkälaisia kokemuksia varhennetun englannin opettamisesta luokan-

opettajilla on?   
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

6.1 Tutkimuskohde ja lähestymistapa  

Seuraavaksi ryhdytään tarkastelemaan tutkielman etenemistä yksityiskohtai-

semmin. Tämä tutkielma on toteutettu käyttäen kvalitatiivista tutkimusotetta. 

Patton (2002, s. 14) kirjoittaa, että kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien hyödyn-

täminen mahdollistaa yksityiskohtaisen tiedon saamisen pieneltä joukolta ihmi-

siä. Näin ollen kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien hyödyntäminen edistää 

ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä, mutta tiedon yleistettävyys puolestaan vähe-

nee. Tässä tutkielmassa keskitytään opettajien kokemuksiin sekä heidän toteut-

tamaansa toimintaan varhennetun englannin opettamisen kohdalla. Näin ollen 

tutkielman painopisteenä on saavuttaa syvällistä ja yksityiskohtaista tietoa yksit-

täisen opettajan ajattelusta ja hänen kokemuksistaan varhennetun englannin kie-

len opettajana. Laadullisella tutkimuksella tavoitellaan Eskolan ja Suorannan 

(1998, luku 2) mukaan tutkittavan asian ja toiminnan ymmärtämistä. Näin ollen 

laadullisella tutkimuksella tavoitteena ei ole tehdä yleistyksiä. Tuomi ja Sarajärvi 

(2018, s. 73) esittävätkin, että laadullisen tutkimuksen fokus on toimia ymmärtä-

miseen tähtäävänä tutkimusmuotona.  

Tämän tutkielman tutkimusotteena käytetään fenomenologis-hermeneut-

tista tutkimusotetta. Kokemus on Virtasen (2006, s. 152) mielestä fenomenologi-

sen tutkimuksen keskeisin tutkimuskohde. Fenomenologiassa pääpaino on Pat-

tonin (2002, s. 104) mukaan myös tutkia sitä, kuinka ihmiset käsittävät kokemuk-

sen ja kuinka he siirtävät kokemuksen tietoiseksi henkilökohtaisella ja jaetun ym-

märryksen tasolla. Tämä edellyttää metodologista, huolellista sekä tarkkaa ku-

vausta siitä, miten ihmiset kokevat jonkin tietyn ilmiön. Kuinka he hahmottavat 

ilmiön, kuvaavat ja arvioivat sitä, mitä he ajattelevat ja muistavat siitä sekä miten 

he käsittävät sen ja puhuvat siitä toisille. Näin ollen tutkittavalta edellytetään ko-

kemusta tutkittavasta aiheesta. Kokemus, joka ihmisellä on, nähdään kokonais-

valtaisena ja sen pystyy myös aina ilmaisemaan, vaikka siihen liittyvää järjestystä 

ei sellaisenaan pystyisikään kuvaamaan tutkittavasti (Huhtinen & Tuominen, 

2020, s. 303). Tutkimus on Puusan (2020, s. 103–104) mukaan sosiaalinen 
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konstruktio, joka muotoutuu tutkittavan ilmiön ja eri toimijoiden välisen vuoro-

vaikutuksen kautta. Laine (2018, s. 31) kuvaa, että erilaiset merkityssisällöt luovat 

rakentuessaan kokemuksia. Tuomi ja Sarajärvi (2018, s. 37) osoittavat, että tutki-

muskohteet, jotka ovat yhteiskunnallisia, tarvitsevat aina ihmisen antamaan 

niille merkityssisällön. Eri käytännöt ovat toimijoilleen aina tarkoituksellisia. 

Näin ollen tässä tutkielmassa käsiteltävät konstruktiot, ovat arkisessa merkitys-

maailmassa esiintyviä konstruktioita. Opetusmenetelmät ja opettajien kokemuk-

set varhennetun englannin kielen opettamisesta ovat siis sidoksissa heidän omiin 

pedagogisesti sävyttyneisiin arvoihinsa.  

Huhtisen ja Tuomisen (2020, s. 302) mukaan fenomenologiassa ilmiöillä on 

liikkuva ja muuntuva olemus. Näin ollen vastavuoroinen suhde maailman ja tie-

don välillä edesauttaa tiedon muokkautumista ja muodostumista. Laine (2018, 

s.31) esittää, että kokemuksellisuus toimii perusmuotona ihmisen maailmasuh-

teelle. Merkitykset rakentavat kokemuksia ja ihmiset liittävät omiin inhimillisiin 

kokemuksiinsa erilaisia merkityksiä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 40). Ajatellaan, 

että ympäröivä yhteisö vaikuttaa niihin merkityksiin, joita omassa toiminnas-

samme annamme. Näin ollen tämän tutkielman osallistujien merkityssisältöjen 

voidaan olettaa muotoutuneen yhteisössä ja koulukontekstissa, jossa he elävät. 

Tutkija sekä tutkittavat ihmiset ovat Laineen (2018, s. 32) mukaan osa merkitys-

ten perinnettä, jonka ympäröivä yhteisö on muodostanut. Näin ollen voidaankin 

ajatella, että yksilön kokemusten tutkiminen voi avata myös yleisempää kuvaa 

tutkittavasta ilmiöstä.  

Hermeneutiikkaa tarvitaan Tuomen ja Sarajärven (2018, s.40) sekä Laineen 

(2018, s. 33) esityksen mukaan fenomenologisessa tutkimuksessa aineiston tul-

kinnan takia. Laadullisen tutkimuksen teon aikana tutkijan on Puusan (2020, 

s.103) ajattelun perusteella tehtävä tulkintoja tutkittavien tekemistä tulkinnoista. 

Laineen (2018, s. 33–36) mukaan hermeneuttisessa tutkimuksessa ilmaisuista on 

löydettävissä merkityksiä ymmärtämällä ja tekemällä tulkintoja. Esiymmärryk-

sellä tarkoitetaan hänen mukaansa sitä tapaa, jolla tutkija luontaisesti ymmärtää 

tutkimuksensa aihetta ja käsitteitä. Näin ollen tulkinta on aina riippuvainen tut-

kijan omasta ymmärryksestä ja aiemmista kokemuksista. Tutkijan on hyvä tie-

dostaa omat ajattelumallinsa, jotta hän pystyy tarkastelemaan omaa 
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toimintaansa sekä ajatteluaan kriittisesti sekä reflektiivisesti tutkimuksen ede-

tessä, tulkintoja tehdessään. Oma esiymmärrykseni varhennetusta englannin 

kielen opetuksesta ja siinä hyödynnettävistä opetusmenetelmistä on muotoutu-

nut niiden kokemusten kautta, joita minulla itselläni englannin opiskelusta ala-

koulussa on. Lisäksi esiymmärrykseeni on vaikuttanut merkittävästi nykyinen 

ammattini varhaiskasvatuksen opettajana sekä kaikki suorittamani opinnot. Li-

säksi lukemani kirjallisuus ja käytännön kokemukset ovat muokanneet omaa 

esiymmärrystäni aiheesta.  

Hermeneuttinen kehä on Laineen (2018, s. 38) mukaan tutkimusaineiston 

kanssa käytävää dialogista vuoropuhelua, jossa tutkijan oma käsitys ja ajattelu 

muuntuu ja pysyy avoimena. Kehämäisen etenemisen kautta tutkijan oma ym-

märrys syventyy ja tarkentuu tutkimuksen edetessä. Tämän tutkielman tekemi-

sen aikana olen lukenut saatua aineistoa ja tehnyt siitä tulkintoja. Eteneminen on 

tapahtunut hermeneuttisen kehän mukaisesti. Näin aineistoon on palattu aina 

uudelleen tulkintojen tekemisen ja kriittisen ajattelun kautta. Näin etenemällä 

oma ymmärrykseni ja tehdyt tulkinnat ovat kehittyneet tutkielman teon aikana.  

6.2 Tutkimukseen osallistujat  

Patton (2002, s. 230) kuvaa, että laadullisen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti 

tutkimusjoukko on tarkoituksella valittu pieni otanta, jonka oletetaan tarjoavan 

laadukasta ja monipuolista aineistoa. Myös Eskola ja Suoranta (1998, luku 1) esit-

tävät, että harkinnanvaraisella otannalla saadaan täsmällistä tietoa sellaiselta tut-

kimusjoukolta, jotka osaavat vastata haluttuihin teemoihin. Tutkimusjoukko ra-

jautui Pattonin (2002, s. 238) esittelemien otantamenetelmien mukaisesti tiettyyn 

kriteeriin perustuvan otannan hyödyntämiseen. Tutkimusjoukoksi muodostui-

vat siis ne opettajat, jotka ovat opettaneet varhennettua englantia alkuopetuk-

sessa. Fenomenologinen tutkimus keskittyy Pattonin (2002, s. 107) mukaan ku-

vauksiin ihmisten kokemuksista ja siihen, miten he kuvaavat ja kokevat omia ko-

kemuksiaan. Näin tämän tutkielman tutkimusjoukko muodostui ihmisistä, joilla 

oli jotain kokemusta tämän tutkielman aihepiiristä, varhennetun englannin opet-

tamisesta.    
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Tutkielman kyselylomakkeelle saatiin vastauksia yhteensä 20 luokanopet-

tajalta. Kyseiset opettajat saatiin tutkielman vastaajiksi kahta eri reittiä pitkin. En-

sin lähestyttiin Etelä-Karjalaisia rehtoreita, sillä oli syytä olettaa, että heidän kaut-

taan on mahdollista tavoittaa alkuopetuksen opettajia kootusti. Tämän jälkeen 

kysely ja tieto tutkielmasta lähetettiin Facebookissa olevaan ryhmään: 1.-2. lk kie-

lenopetus ja kielirikasteinen opetus. Valli ja Perkkilä (2018, osa 1) osoittavat, että 

verkkolinkin kautta saapuvat vastaukset mahdollistavat tutkijalle osallistujien 

tarkan ja tiukan rajauksen. Myös tämän tutkielman teon aikana vastaajat oli mah-

dollista rajata sähköpostien avulla sekä myös niihin opettajiin, joilla on yleistä 

kiinnostuneisuutta tutkielman aihepiiriä kohtaan. Rajaamisessa hyödynnettiin 

näin ollen Etelä-Karjalassa toimivia rehtoreita, jotka lähettivät linkin omassa kou-

lussaan työskenteleville vastaajiksi sopiville opettajille sekä Facebookissa toimi-

vaa varhennetun kielen opettamisen ammattilaisista koostuvaa ryhmää.  

Tutkielmaan osallistuvat ovat luokanopettajia, jotka toimivat tai olivat toi-

mineet englannin opettajina alkuopetuksessa. Työkokemus luokanopettajan 

työstä vastaajien kesken oli jakautunut hyvin tasaisesti vaihteluvälille aina 1–5 

vuodesta 20 vuoteen ja yli. Varhennetun englannin opetuksen työkokemus vuo-

sina vaihteli yhden vuoden opetuskokemuksesta aina kolmentoista vuoden ope-

tuskokemukseen. Tutkimustuloksissa ja tässä tutkielman raportissa kyselyyn 

vastanneisiin opettajiin viitataan jatkossa tunnistekoodein. Näin jokainen vas-

taaja on oman tunnistekoodinsa alla. Käytetyt tunnistekoodit ovat O1–O20 vaih-

teluvälillä ja ne on annettu jokaiselle opettajalle vastausjärjestyksen mukaisesti 

6.3 Aineiston keruu 

Tutkielman aineisto on kerätty Webropol-kyselylomakkeella maaliskuussa 2022. 

Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne ja Paavilainen (2014, s. 113) kuvaavat-

kin kyselyn olevan yksi tavanomaisimmista aineistonkeruumenetelmistä. Kysei-

nen aineistonkeruumenetelmä valikoitui tähän tutkielmaan useastakin syystä. 

Ensinnäkin vallitsevan pandemiatilanteen takia ja toiseksi sen arvioitiin tuotta-

van tutkimustietoa opettajille helposti saatavilla olevalla tavalla. Verkkoympä-

ristö on Vilkan (2006, s. 27) mielestä nopea sekä helppo väline tiedon 
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tuottamiseen. Mahdolliset haastatteluihin liittyvät häiriötekijät vähenevät Kuu-

lan (2013, s. 174) mukaan sähköisesti suoritettavien haastattelujen ja kyselyiden 

kautta. Cohen, Manion ja Morrison (2011, s. 280) osoittavat myös häiriöttömän 

ympäristön vaikuttavan myönteisesti tutkittavien osallistumiseen. Lisäksi he 

tuovat esille sen, että tutkimukseen osallistuminen ja kyselyyn vastaaminen on 

helpommin järjestettävissä, kun vastaaja saa itse päättää omasta aikataulustaan. 

Valli ja Perkkilä (2018, osa 1) osoittavat, että sähköisten kyselyiden suosio on kas-

vanut myös tutkimuskäytössä. Niiden etuna voidaan pitää visuaalisuutta, no-

peutta sekä taloudellisuutta. Myös Cohen kumppaneineen (2011, s. 209) tuovat 

esiin kyselyiden taloudellisuuden, edullisuuden lisäksi, ajan näkökulmasta.     

Kuula (2013, s. 174) toteaa, että verkkolomakkeiden kautta kerätty aineisto 

saadaan nopeasti ja valmiiksi elektronisessa muodossa. Lisäksi tutkielman teon 

yhteydessä on arvioitu, että vastausten saaminen heti kirjallisessa muodossa vä-

hentää merkittävästi virhetulkintoja ja näppäilyvirheitä tutkielman tekijän 

osalta. Myös Valli ja Perkkilä (2018, osa 1) tuovat näitä tutkimuksen aineiston 

luotettavuuden näkökulmasta myönteisiä tekijöitä esiin. Samalla he myös kuvaa-

vat, että vastaajilla on näin enemmän vaikutusvaltaa sanamuotoihin ja niiden 

tarkkuuteen.  

Laadullisen aineistonkeruun pääperiaate Pattonin (2002, s. 348) mukaan on 

se, että tutkija luo viitekehyksen, jonka pohjalta tutkittavan on mahdollista il-

maista ajatuksensa omin sanoin hänen omista lähtökohdistaan käsin. Näin ollen 

tutkimusmenetelmien ja haastattelujen tulee olla mahdollisimman avoimia. Vir-

tanen (2006, s. 170) kirjoittaakin, että aineisto on hankittava siten, että tutkija vai-

kuttaa tutkittavien esille tuomiin kokemuksiin niin vähän kuin mahdollista. Ky-

symysten muotoilu tulee tehdä huolellisesti ja on keskeistä, jotta tutkija saa ha-

luttuja vastauksia aineistoonsa (Valli, 2018, osa 1). Liian epäselvät kysymykset 

voivat helposti aiheuttaa virhetulkintoja ja johtaa vastaajaa vastaamaan eri ai-

heesta, kuin tutkija alun perin tarkoitti. Ennen tutkimuskysymysten muodosta-

mista on olennaista tutustua tutkielman teoriapohjaan ja muodostaa näiden pe-

rusteella sopivat ja tarvittavat kysymykset. Myös Ronkainen ja hänen kollegansa 

(2014, s. 114) esittävät, että kyselylomaketta laadittaessa tutkijan tulee olla pereh-

tynyt tutkimusilmiöönsä ja teoriapohjaansa huolellisesti. Tämän tutkielman 
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kyselylomakkeen kysymykset onkin muodostettu siten, että ne ovat vuoropuhe-

lussa teorian kanssa. Teorian kautta löytyneitä, tutkimuskysymyksiin vastaavia, 

teemoja sisällytettiin kyselylomakkeen kysymyksiin.  

Avoimet kysymykset muodostavat Pattonin (2002, s. 21) mukaan yhden 

keskeisimmistä laadullisen tutkimuksen tiedonkeräysmenetelmistä. Tätä tiedon-

keräysmenetelmää hyödynnetään myös tämän tutkielman Webropol-kyselylo-

makkeessa, joka on rakennettu siten, että vastaajan täytyy pakollisesti vastata 

vain yhteen kysymykseen. Tämä koskee tutkielman tietosuojailmoitukseen tu-

tustumista sekä suostumuksen antamista tutkielmaan osallistumiselle. Muut ky-

symykset ja niihin vastaaminen on jätetty vastaajan oman harkinnan varaan. Tut-

kimukseen osallistuvalla henkilöllä tulee Kuulan (2013, s. 61–62, 86–87, 142) mu-

kaan olla mahdollisuus osallistua tutkimukseen vapaaehtoisesti. Heillä on myös 

oikeus perua osallistumisensa tai jättäytyä pois tutkimuksesta missä tutkimus-

prosessin vaiheessa tahansa. Tämä on myös huomioitu kyselylomakkeen ohjeis-

tusta tehdessä ja vapaaehtoisuuteen perustuva osallistuminen on tehty vastaajille 

näkyväksi. Jotta henkilö pystyy päättämään vapaaehtoisesta osallistumisestaan 

luotettavasti, on tutkijan esiteltävä itsensä ja avattava hänelle tutkimuksen tar-

koitusta. Kyselylomakkeessa käy ilmi tutkimuskysymyksiin vastaamiseen ku-

luva arvioitu aika sekä aineiston käyttötarkoitus. Lisäksi vastaaminen on vapaa-

ehtoisuuteen perustuvaa, joten kyselyn ovat täyttäneet ne opettajat, jotka ovat 

siihen itse halunneet vastata. Tutkielman kyselylomakkeesta käy myös ilmi, että 

vastaamalla kyselyyn, tutkittavat antavat oman suostumuksensa heidän vas-

tauksiensa hyödyntämiseen tämän tutkielman teon aikana. Tämän tutkielman 

kyselylomake on nähtävissä liitteenä (liite 1). 

Kyselyn kysymykset tulee Vallin (2018, osa 1) mukaan tehdä huolellisesti, 

jotta mahdollisilta väärinkäsityksiltä sekä tulkinnan eroavaisuuksilta vältyttäi-

siin. Cohen ja hänen kollegansa (2011, s. 209) kuvaavatkin, että kyselyä käytettä-

essä tutkija ei pysty täydentämään kysymyksiä tai vastaamaan tutkittaville hei-

dän mahdollisiin kysymyksiinsä. Tämä lisää virhetulkintojen riskiä. Tuomi ja Sa-

rajärvi (2018, s. 87) kirjoittavat, että olennaista on kysyä vain tutkimuksen kan-

nalta merkittäviä asioita, jotka vastaavat tutkimusongelmaan ja -kysymyksiin. 

Leinonen, Otonkorpi-Lehtoranta ja Heiskanen (2017, luku 3) kuvaavat, että 
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ennen varsinaista kyselyaineiston keräämistä, käytetyt menetelmät ja kysymyk-

set olisi hyvä testata etukäteen. Näin saadaan arvokasta tietoa esimerkiksi siitä, 

että saadaanko kysymysten avulla luotettavaa ja sopivaa tietoa tutkimuskysy-

mysten näkökulmasta. Lisäksi kyselyn testaaminen mahdollistaa kysymysten ar-

vioimisen sekä niihin vastaamiseen kuluvan ajan hahmottamisen. Myös Cohen 

tutkimusryhmineen (2011, s. 209) kuvaavat, että piloottikyselyn avulla on mah-

dollista korjata sisältöjä, sanamuotoja ja pituutta. Tässä tutkielmassa ennen var-

sinaisen kyselylomakkeen lähetystä, kyselylomakkeen kysymykset onkin tes-

tattu kohderyhmään kuuluvan luokanopettajan kanssa. Hänen mallivastaus-

tensa pohjalta oli mahdollista vielä tarkentaa sekä muokata kysymyksiä parem-

min tutkielmaa vastaaviksi.  

Näiden muutostöiden jälkeen lähetin linkin kyselylomakkeeseen saatesa-

noineen Etelä-Karjalan alueella toimiville rehtoreille. Toivoin, että vastaavasti he 

välittäisivät tämän kyselyn koulunsa opettajille, jotka sopivat tutkielman kohde-

ryhmään. Lisäksi jaoin kyselyn Facebookin kautta 1.–2.lk kielenopetus ja kieliri-

kasteinen opetus -ryhmään. Vastausaika, jonka opettajat kyselylomakkeeseen 

vastaamisen käyttivät, vaihteli aina 5,21 minuutista 33,22 minuuttiin. Keskimää-

räinen aika, joka vastauksiin käytettiin, oli 14 minuuttia. Keskimäärin vastaukset 

sijoittuivat siis siihen aikaikkunaan, joka tutkielman kyselylomaketta muodosta-

essa oli ajateltukin.   

6.4 Aineiston analyysi 

Patton (2002, s. 434) toteaa, että tutkijalla on velvollisuus tarkkailla ja raportoida 

omaa aineiston analysointiprosessiaan mahdollisimman tarkasti ja totuudenmu-

kaisesti. Tämän tutkielman aineiston analyysimenetelmänä on hyödynnetty si-

sällönanalyysia. Sen avulla voikin Tuomen ja Sarajärven (2018, s. 117) esittämänä 

analysoida aineistoa systemaattisesti. Analysoidessa aineistoa Eskolan ja Suoran-

nan (1998, luku 4) mukaan tutkija järjestää aineiston selkeäksi kokonaisuudeksi. 

Näin ollen aineistosta pystyy löytämään uutta tietoa. Tiivis kokonaisuus tulee 

kuitenkin muodostaa siten, ettei tutkija kadota olennaista tietoa.  
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Analyysiä ohjaa Pattonin (2002, s. 434) mukaan tutkimuksen tarkoitus. Tä-

män tutkielman tarkoituksena on selvittää opettajien hyödyntämiä opetusmene-

telmiä sekä heidän kokemuksiaan varhennetusta englannin kielen opetuksesta. 

Tämän vuoksi tämän tutkielman analysointiprosessissa ensimmäisen tutkimus-

kysymyksen kohdalla on hyödynnetty Edelenbosin ja kumppaneiden (2006, s. 

135) jäsentämää mallia varhennetun englannin kielen opetuksen perustana ole-

vista tärkeimmistä periaatteista. Toisen tutkimuskysymyksen analysoinnissa on 

hyödynnetty Hahlin ja hänen kollegoidensa (2020, s. 87) mallia opettajien koke-

mista haasteista varhennetussa kielten opetuksessa. Lisäksi toisen tutkimusky-

symyksen analysoinnin tukena on hyödynnetty Huhdan ja Leontjevin (2019, s. 

24–26) tutkimusta sekä Hahlin ja kollegoiden (2020, s. 93) jaottelua opettajien ko-

kemuksista. Nämä hyödynnetyt teoriat toimivat analysoinnin tukena. Tutkiel-

man aineiston analysointiprosessi on siis ollut teoriaohjaava. Tuomi ja Sarajärvi 

(2018, s. 133) kuvaavat teoriaohjaavan sisällönanalyysin lähtevän liikkeelle sa-

moin kuin aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Myöhemmässä vaiheessa, käsit-

teellistämisen yhteydessä, teoriasta tuodaan valmiita käsitteitä prosessin tueksi.  

Analyysiä tehdessä tutkijan on hyvä lukea aineisto läpi useaan otteeseen 

(Eskola & Suoranta, 1998, luku 4). Myös Virtanen (2006, s. 175) kuvaa, että tekstiä 

tulee lukea yhä uudelleen, kunnes tutkija voi muodostaa kokonaiskuvaa tutkit-

tavien kokemuksista. Aineiston analysointiprosessi on aloitettu lukemalla ai-

neisto läpi moneen kertaan. Tämän jälkeen aineistosta alettiin etsimään sisältöä, 

joka vastaa tutkimuskysymyksiin. Tuomi ja Sarajärvi (2018, s. s. 123, 133) kuvaa-

vat, että analyysiprosessin aloitus aineistolähtöisellä sekä teoriaohjaavalla sisäl-

lönanalyysillä on yhtenevä. Näin ollen tekstiaineistosta etsittiin kaikki tutkimus-

tehtävää kuvaavat ilmaukset. Nämä ilmaukset puolestaan redusoitiin eli niistä 

muodostettiin pelkistettyjä ilmauksia. Puusa (2020, s. 149) kuvaa, että pelkistä-

misen tarkoitus on kasvattaa aineiston informaatioarvoa. Tämän tutkielman ai-

neistossa vastaukset olivat lähes poikkeuksetta tiiviitä. Näin ollen pelkistettyjen 

ilmausten muodostaminen oli mahdollista tehdä siten, että aineisto säilyi infor-

matiivisena. Tämän tutkielman aineiston redusointia on kuvattu esimerkillä alla 

olevassa taulukossa (taulukko 2). 
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TAULUKKO 2. Esimerkki pelkistettyjen ilmausten muodostamisesta alkuperäisilmauksista 

                                

 
Pelkistetyistä ilmauksista muodostetaan Tuomen ja Sarajärven (2018, s. 

124–125) esimerkin mukaisesti alaluokkia, joissa yhdistellään samankaltaisia il-

mauksia. Tätä vaihetta kutsutaan klusteroinniksi eli ryhmittelyksi. Siihen sisäl-

tyy myös alaluokkien ryhmittely yläluokiksi ja edelleen pääluokiksi. Analyysin 

viimeisessä vaiheessa, abstrahoinnissa, aineistoa käsitteellistetään eli muodoste-

taan teoreettisia käsitteitä. Aineiston ryhmittelyä jatketaan Puusan (2020, s. 153) 

mukaan siihen asti, kunnes aineiston sisällön kannalta on tarpeen lopettaa.  

Alaluokkien ryhmittelyssä yläluokiksi hyödynnettiin analysoinnin apuna 

käytettäviä teorioita. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaavan aineiston 

kohdalla analysoinnin apuna hyödynnettiin Edelenbosin ja hänen tutkimus-

kumppaneidensa (2006, s. 135) jäsentämää mallia. Alaluokat jaettiin siis ylä-

luokiksi jäsentämällä ne ikätasoisen oppimisen, oppimisen kokonaisvaltaisuu-

den, positiivisen lähestymistavan sekä aiheiden merkityksellisyyden alle. Nämä 

yläluokkien nimet kuvaavat siis Edelenbosin ja hänen kollegoidensa teoriamal-

lia. Opetusmenetelmät jaettiin siis luokkiin sen mukaan, mihin niiden on katsottu 

vaikuttavan. Tämän vaiheen toteutuksesta on kuvattu esimerkki alapuolella ole-

vaan taulukkoon (taulukko 3).  

alkuperäinen ilmaus pelkistetty ilmaus 
Laulut ja leikit ja liike yhdistettynä niihin ovat mukaansatempaavia ja 
helpottavat oppimista ja muistamista. Ne toistuvat usein ja niitä myös 
oppilaat toivovat.  
 

laulut,  
leikit,  
liike,  
toisto,  
oppilaiden toiveet 
 

Ripottelen englannin opetuksen eri oppitunneille. Aamu alkaa 
englanninkielisellä tervehdyksellä. Käymme myös aamulla läpi 
kalenterin suomeksi ja englanniksi. Taukojumpiksi otamme 
englanninkielisiä lauluja. 
 

englannin kielen hyödyntäminen eri 
oppiaineissa,  
rutiinit englanniksi,  
englannin kielen hyödyntäminen 
taukojumppana 
 

Tietty teema, jonka ympärillä opiskellaan sanastoa. 
 

teeman mukainen sanaston 
opetteleminen  
 

Värityskuvien värittely esim. ei ole tarkoituksenmukaista, ellei värejä 
harjoitella niiden enkun kielisten nimien näkökulmasta tms.  
Myös, että millä lapsi saa itse käytettyä vähäistä kielitaitoaan mahd. 
runsaasti täytyy miettiä tarkasti. 
 

opetusmenetelmien 
tarkoituksenmukaisuus, oppilaan 
puheen tuottamisen tukeminen 
 

Lauluja ja leikkejä paljon, lapsille tuttuja leikkejä englanniksi. Väri-, 
numero-, viikonpäiväsanat esillä luokan seinillä. Teemme paljon 
toiminnallisia tehtäviä, joissa esim. sanoja löytyy käytäviltä ja niihin 
pitää löytää oikea kuva ja tehdä jokin liike. 
 

laulut,  
leikki,  
suomalaiset leikit englanninkielisinä,  
kirjoitettu kieli näkyväksi luokkaan,  
toiminnalliset tehtävät 
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TAULUKKO 3. Esimerkki varhennetun englannin kielen opetuksen opetusmenetelmien ra-
kentumisesta.  

 
Jotta teorian mukaan jaotellut neljä yläluokkaa vastaisivat selkeämmin ensim-

mäiseen tutkimuskysymykseen, yhdisteltiin niistä vielä pääluokat, jotka ovat 

ikätasoiset opetusmenetelmät, oppimisympäristöön liittyvät opetusmenetelmät 

sekä oppilaslähtöiset opetusmenetelmät. Nämä sisältyivät yhdistävän luokan eli 

opetusmenetelmien alle (kuvio 3).   

 

KUVIO 3. Teorian mukaisten yläluokkien uudelleen nimeäminen ja yhdisteleminen pää-
luokiksi ja yhdistäväksi luokaksi  

 
 

alaluokka 
 

yläluokka 
 

pääluokka 
 

yhdistävä luokka 
 
toiminnalliset  
työtavat 
 

 
 
 
 
 
 
 

ikätasoinen oppiminen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ikätasoiset 
opetusmenetelmät 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opetusmenetelmät 

 
vuorovaikutukselliset  
työtavat 

 
draaman työtavat 
 
 
lorut ja kirjallisuus 
 
 
digitaaliset  
opetusmateriaalit 

 
 
 
 
 
 

oppimisen 
kokonaisvaltaisuus 

 
puheen tuottaminen 
 
 
kuvien  
hyödyntäminen 

 
toisto työtapana 
 

 
ikätasoinen 
oppiminen    

 
ikätasoiset opetusmenetelmät 

 
 
 
 
 

ikätasoiset 
opetusmenetelmät 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
opetusmenetelmät 

 
oppimisen 
kokonaisvalaisuus 
      

 
oppimisen 
kokonaisvaltaisuuden 
huomioivat 
opetusmenetelmät 

 
positiivinen 
lähestymistapa 

 
myönteisen ilmapiirin 
takaavat opetusmenetelmät 
 

 
oppimisympäristöön 

liittyvät 
opetusmenetelmät 

 
aiheiden 
merkityksellisyys 

 
oppilaslähtöiset 
opetusmenetelmät   
 

 
oppilaslähtöiset 

opetusmenetelmät 
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Toisen tutkimuskysymyksen kohdalla analyysi eteni alaluokkien muodostami-

sen jälkeen eriytyen. Ensin aineistosta etsittiin Hahlin ja hänen kollegoidensa 

(2020, s. 87) mallin mukaisia haasteita kuvaavia alaluokkia. Nämä löydetyt ala-

luokat yhdistettiin yläluokiksi soveltuvin osin jakamalla ne teorian mukaisesti. 

Nämä kuusi yläluokkaa olivat oppimateriaalin puute, epävarmuus työtavoista, 

heterogeeniset ryhmät, yhteisen suunnitteluajan puute, yhteisopettajuuden 

haasteet sekä puutteellinen ohjeistus. Hahlin ja tutkimusryhmän teoriamallin 

mukaisista luokista yhtä luokkaa, suuret ryhmäkoot ja riittämättömät tilat, ei löy-

tynyt tämän tutkielman aineistosta. Näin ollen se jätettiin pois yläluokkien jou-

kosta. Yläluokat jaetiin pääluokiksi teoriamallin mukaisesti. Näin ollen varhen-

netun englannin opettamisen haasteet ovat jaettavissa pedagogisiin haasteisiin 

sekä käytännön haasteisiin.  

Toinen osa toiseen tutkimuskysymykseen vastaavasta aineiston analysoin-

nista toteutettiin jatkamalla samojen alaluokkien yhdistelemistä kuin haasteiden-

kin kohdalla, mutta myönteisten kokemusten näkökulmasta. Tässä apuna hyö-

dynnettiin käsitteitä, jotka on kuvattu Huhdan ja Leontjevin (2019, s. 24–26) sekä 

Hahlin ja kollegoiden (2020, s. 93) tutkimuksissa. Tässä hyödynnetyt teoriat siis 

ohjasivat käsitteitä, joita hyödynnettiin analysoinnin tukena, mutta ne eivät 

osoittaneet selkeitä teoriamalleja. Näin ollen tämä hieman poikkesi aiempien 

osien analysoinnista. Tässä vaiheessa alaluokkien joukosta poimittiin siis ne luo-

kat, jotka ovat tulkittavissa myönteisiksi kokemuksiksi varhennetusta englannin 

opetuksesta. Nämä alaluokat yhdistettiin kuudeksi yläluokaksi. Kuvatut luokat 

ovat toimiva suunnittelu, ammatillisuuden kehittäminen, oppilaiden osaaminen, 

lisääntynyt motivaatio, ikätasoinen pedagogiikka sekä opettajien yhteistyö. 

Nämä yläluokat muodostivat vielä pääluokkia. Varhennetun englannin kielen 

opetuksessa opettajien myönteiset kokemukset ovat jaettavissa neljään pääluok-

kaan. Nämä ovat ammattitaito, ikätasoinen pedagogiikka, motivaatio sekä yh-

teistyö.  

Kun toiseen tutkimuskysymykseen vastaava aineisto oli jaoteltu haasteelli-

siin kokemuksiin sekä myönteisiin kokemuksiin, yhdistettiin nämä pääluokat 

vielä toisiinsa yhdistäväksi luokaksi, opetuskokemukset. Tämän prosessi on ku-

vattu alapuolella näkyvään taulukkoon (taulukko 4).   



 
 

53 

TAULUKKO 4. Opettajien kokemuksia varhennetun englannin kielen opetuksesta  

 
 

Tutkijalla on teoriaohjaavassa analyysissä vapaus, Tuomen ja Sarajärven (2018, s. 

111) näkökulman mukaisesti, määrittää tutkittavan ilmiön käsitettä. Ymmärrys 

tutkielman aiheesta sekä käsitteistä muodostui Laineen (2018, s. 37–38) kuvaa-

man hermeneuttisen kehän mukaisesti. Näin analyysiprosessia ohjasi oma 

esiymmärrykseni tutkielman aihepiiristä, aiemmat teoriat, vastanneiden opetta-

jien kokemukset sekä näiden osatekijöiden välinen dialoginen vuoropuhelu.     

6.5 Eettiset ratkaisut 

Puusa ja Juuti (2020, s. 175) tiivistävät eettisyyden tarkoittavan tutkimuksen ta-

solla sitä, että tutkija on noudattanut eettisiä periaatteita koko tutkimuksen teon 

ajan. Tutkimuksen eettisyys rakentuu tutkimuseettisen neuvottelukunnan eli 

TENK:in (2012, s. 6) mukaan rehellisyydelle, tutkimustyön yleiselle huolellisuu-

delle ja tarkkuudelle, tulosten kuvaamiselle ja tallentamiselle sekä tutkimustu-

losten ja muun tutkimuksen arvioimiselle. Tutkielman teon aikana on noudatettu 

eettisiä periaatteita.  

Patton (2002, s. 14) kuvaa, että laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen te-

kijä on suuressa roolissa sen luotettavuuden saavuttamisessa. Kvalitatiivisessa 

käytännön haasteet 
 

 
 
 
 
 

haastavat kokemukset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
opetuskokemukset 

pedagogiset haasteet 
 

ammattitaito 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

myönteiset kokemukset 

ikätasoinen pedagogiikka 
 

yhteistyö 
 

motivaatio 
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tutkimuksessa itse tutkijan on arvioitava ja pidettävä huolta siitä, että tutkimus 

on oikein kohdistettu ja se tutkii juuri sitä, mitä tutkimuskysymyksissä halutaan 

saada selville. On myös huomioitava se, että tutkijan oma taitotaso sekä henkilö-

kohtainen elämäntilanne voi vaikuttaa tutkimukseen. Aaltio ja Puusa (2020, s. 

177) argumentoivat, että tutkijan on hyvien tutkimuskäytänteiden mukaisesti 

tarkasteltava sekä arvioitava tekemiään valintoja. Lisäksi tutkimuksen tekijän on 

tunnettava tutkimusta ohjaavat säännöt sekä luotettavuuskriteerit. Tutkimuksen 

eettinen pohdinta alkaa Tuomen ja Sarajärven (2018, s. 153) mukaan jo aiheen 

valinnasta. Tämän tutkielman teon aikana olen pohtinut tekemiäni valintoja 

kriittisesti. Tutkielman aihe valikoitui omasta kiinnostuksestani alkuopetukseen 

ja varhennetun englannin kielen opetukseen. Lisäksi sen ajankohtaisuuden 

vuoksi on syytä olettaa, että tämän tutkielman avulla saadaan alan ammattilais-

ten kokemuksia ja hyväksi havaittuja opetusmenetelmiä tietoisuuteen ja näky-

väksi. Näin ollen tutkimuskysymyksiin on saatu vastauksia tutkielmaan osallis-

tuvilta luokanopettajilta. Aaltio ja Puusa (2020, s. 182) osoittavat, että tutkijan teo-

reettisella perehtyneisyydellä sekä oman tutkimuksen sijoittamisella aiempaan 

teoriatietoon on tutkimuksen luotettavuuden kannalta suuri merkitys. Tähän on-

kin kiinnitetty huomiota ja tutkielman teoriapohjaa on hyödynnetty niin kohdeil-

miön kuvaamisessa kuin aineiston ja teorian välisessä vuoropuhelussakin.  

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kannalta Pattonin (2002, s. 552.–

553) kuvaamat kolme elementtiä tulevat olla kohdillaan. Ensimmäiseksi tutkijan 

tulee uskoa laadullisen tutkimuksen merkittävyyteen. Lisäksi hänen on oltava 

luotettava tutkimusta tehdessään ja viimeiseksi, omattava taito hyödyntää tutki-

muksen kannalta oikeita metodeita täsmällisesti. Myös Puusa ja Juuti (2020, s. 

175) kirjoittavat, että tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että tutkija on kirjannut 

raporttiinsa kaikki tutkimuksen vaiheet siten, kuin ne ovat tapahtuneet. Gaskell 

& Bauer (2005, s. 340) toteavat, että tutkimusprosessin etenemisen yksityiskoh-

tainen kuvaaminen raportissa on tärkeää, jotta lukija voi luottaa siihen, että tut-

kija ei ole keksinyt saatuja tuloksia omasta päästään. Myös aineiston analysoin-

nissa ja sen kuvauksessa tulee Aaltion ja Puusan (2020, s. 184) mukaan kuvata 

prosessia yksityiskohtaisesti sekä perustellen. Olen tämän tutkielman raportin 
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kirjoitustyössä kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, että ajatteluprosessit sekä 

työvaiheet on kuvattu yksityiskohtaisesti näkyviin.  

Mason (2006, s. 5–6) kirjoittaa, että laadullista tutkimusta tehdessään tutki-

jan on suoritettava itsetarkastelua sekä omien toimintatapojensa reflektointia. 

Näin ollen tutkijan omat toimintatavat tulevat saman tarkastelun alaiseksi, kuin 

muukin tutkimuksessa hyödynnettävä aineisto. Mason kuvaakin, että tutkija ei 

voi koskaan olla täysin objektiivinen ja neutraali, vaan taustatekijät kuten henki-

lökohtaiset kokemukset ja tiedot, vaikuttavat tutkimuksen tekemiseen aina. Ku-

ten jo aiemmin tutkielman raportissa on kuvattu, niin olen fenomenologis-her-

meneuttisen tutkimussuunnan mukaisesti tarkastellut omaa esiymmärrystäni 

tutkielman aihepiiristä. Esiymmärryksen tiedostaminen vaikuttaa tutkielman 

luotettavuuteen ja eettisyyteen niitä vahvistavana tekijänä.  

TENK (2012, s. 6) määrittää, että tutkimusta tehdessä muiden tutkijoiden 

työ on otettava asianmukaisesti huomioon ja sitä on kunnioitettava. Tämä tapah-

tuu esimerkiksi huolehtimalla asianmukaisista viittauskäytänteistä ja arvosta-

malla toisten tutkijoiden työtä. Tämän tutkielman teon aikana on huolehdittu asi-

anmukaisista viittauskäytänteistä niin tekstissä kuin lähdeluettelossakin. Tämä 

varmistaa sen, että tämän tutkielman teon aikana on toimittu arvostavasti sekä 

kunnioittavasti muita tutkijoita kohtaan. Lisäksi saatua aineistoa on avattu tut-

kielman raporttiin kirjoittamalla auki tekstisitaatteja ja opettajien kokemuksia 

mahdollisimman monipuolisesti.  

TENK (2012, s. 6) esittää, että tutkimuksen tekemisessä tulee hyvien käy-

tänteiden mukaisesti huomioida tutkimusluvat. Tässä tutkielmassa tarvittavat 

tutkimusluvat on hankittu suoraan tutkielmaan osallistuneilta luokanopettajilta 

itseltään. Kuula (2013, s. 64) kuvaa tutkimukseen osallistuvien henkilöiden oi-

keutta yksityisyyteen. Näin ollen tutkimukseen osallistuvalla tulee olla mahdol-

lisuus määrittää itse, mitä tietoja hän tutkimuskäyttöön antaa. Tutkimusteksti tu-

lee myös kirjoittaa niin, että yksilöä ei voida siitä tunnistaa. Kyselylomakkeen 

laatimisessa onkin otettu huomioon se, että vastaajalla on mahdollisuus jättää 

yhtä kohtaa lukuun ottamatta vastaamatta kysymyksiin, jos hän itse niin kokee. 

Lisäksi kyselylomakkeessa ei kysellä erikseen henkilötietoja. Myös Webropol-
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kyselylomake alustana mahdollistaa sen, että kaikki vastaukset ovat anonyy-

mejä, eikä vastaajia voi niistä tunnistaa.  

Käytin tutkielman aineiston keräämisessä Webropol-ohjelmaa. Pystyin 

hyödyntämään sitä Jyväskylän yliopiston lisenssillä. Webropolissa kyselyä täy-

tettäessä vastaaja pystyy tarkastelemaan useampaa kysymystä yhtä aikaa. Tämä 

voi Vallin ja Perkkilän (2018, osa 1) mielestä johdonmukaistaa vastaajan vastauk-

sia sekä avata hänelle kokonaiskuvaa. Tämä omalta osaltaan lisää tutkielman 

luotettavuutta ja avoimuutta sekä vastausten johdonmukaisuutta.         

Tässä tutkielmassa henkilötietojen käsittelyssä on toimittu Kuulan (2013, s. 

87) esittämän huolellisuusvelvoitteen mukaisesti. Tutkimusaineiston mukana 

saatuja tietoja on käsitelty siten, että niiden yksityisyyden suoja ei vaarannu. Jo-

kainen tutkielman kyselylomakkeeseen vastannut opettaja on pseudonymisoitu 

ja heihin on viitattu raportissa tunnistekoodilla O, jonka perään on sijoitettu nu-

mero välillä 1–20. Tutkimusaineistoa on säilytetty salasanasuojauksen takana 

Webropol-ohjelmassa. Lisäksi aineisto on siirretty kryptatulle muistitikulle. 

Saatu aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua asianmukaisesti, kuten tut-

kittaville asiasta on informoitu. Näin ollen tutkielman aineistoa käsitellään hy-

vien tieteelliselle tiedolle asetettujen periaatteiden mukaisesti (TENK, 2012, s. 6).  
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7 TULOKSET 

7.1 Opetusmenetelmät varhennetun englannin kielen opetuk-
sessa  

Seuraavaksi syvennytään tämän tutkielman tutkimustuloksiin. Pedagogisesti pe-

rusteltujen opetusmenetelmien valitseminen on olennainen osa opettajan työn-

kuvaa. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla tarkoituksena oli selvittää, 

mitä opetusmenetelmiä alkuluokkien varhennettua englantia opettavat opettajat 

hyödyntävät toiminnassaan. Tutkielman kyselyaineiston vastausten analysoin-

nin perusteella muodostettiin teoriaohjaavasti kuvio (kuvio 4), jossa on kuvat-

tuna opetusmenetelmien jaottelu.  

   

KUVIO 4. Varhennetun englannin kielen opetuksessa hyödynnetyt opetusmenetelmät  

Oppimisympäristöön liittyvät opetusmenetelmät. Oppimisympäristön näkö-

kulmasta vastauksissa korostui myönteisen ja kannustavan ilmapiirin luominen. 

Opettajat kokivat englannin kielen oppimisen kannalta olevan keskeistä, että op-

pilaat olivat motivoituneita kielen oppimiseen. Näin ollen opettajien tehtäväksi 

muodostui oppilaiden motivointi. Etenkin uuden aiheen aloittamisen kohdalla 

tarve oppilaiden motivoinnille nähtiin keskeisenä. Motivoinnin keinoina opetta-

jat hyödynsivät usein oppilaita innostavia menetelmiä.  

opetusmenetelmät

ikätasoiset opetusmenetelmät

oppilaslähtöiset 
opetusmenetelmät

oppimisympäristöön liittyvät 
opetusmenetelmät
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Etsin oppilaita motivoivat laulu-/tanssivideot etukäteen valmiiksi. (O20) 

Positiivinen, kannustava ja leikillinen tapa opettaa englantia pysyy. (O5) 

Motivoivan ja kannustavan ilmapiirin lisäksi oppimisympäristöön sijoitettu kieli 

nähtiin keskeisenä elementtinä. Näin oppimisympäristö toimii englannin kielen 

oppimista tukevana tekijänä.  

Kuvistöiden nimet näkyviin englanniksi. Aamupiirissä viikonpäivät ja kuukaudet ja päi-
vämäärät enkuksi. (O1) 

Väri-, numero-, viikonpäiväsanat esillä luokan seinillä. Teemme paljon toiminnallisia teh-
täviä, joissa esim. sanoja löytyy käytäviltä ja niihin pitää löytää oikea kuva ja tehdä jokin 
liike. (O9) 

Oppimisympäristössä esillä oleva englannin kieli toimi usein myös luokan yh-

teisten rutiinien ja toistuvien puheharjoitusten tukena.  

 

Ikätasoiset opetusmenetelmät. Opettajat osoittivat aineistossa ikätasoisten ope-

tusmenetelmien monipuolista hyödyntämistä. Varhennetun englannin kielen 

opettaminen on opettajien vastauksissa vaikuttanut heidän hyödyntämiinsä ope-

tusmenetelmiin kielen opetuksen osalta. Ikätasoista oppimista ajatellen opettajat 

kuvasivat runsaasti erilaisia menetelmiä, joita he hyödyntävät. Näitä paljon käy-

tettyjä menetelmiä olivat muun muassa leikit, laulut, lorut ja kirjallisuus, pelit 

sekä videot. Näiden lisäksi toiminnalliset työtavat löytyivät jokaisen vastaajan 

käyttämistä työtavoista.  

Toiminnallisuus (esim. värikoodausta tai vaikkapa kärpäslätkällä sanoja), pelit (lautape-
lit, muistipelit tai muut yhdessä leikittävät toiminnalliset pelit), erilaiset leikit, käsinuket, 
laulut, lorut, digimateriaali, aiheeseen liittyvät videot. Nämä tulee nyt ensimmäisenä 
mieleen. (O10) 

Sorminukkeja, laululeikkejä, pallottelua, kuvakortteja, askartelua, arkirutiineissa kielen 
käyttämistä, liikuntatunneilla, ympäristöopissa, monisteet (keräämme keskeistä sanastoa 
sinne talteen) (O12) 

Leikit ja laulut. Niiden avulla lapset oppivat helposti. Toiminnallisuus on välttämätöntä. 
(O2) 

Toiminnallisuus aina. Sen avulla opitaan parhaiten ja etenkin kun luokassa on monta eri-
tyistä oppijaa. Myös lorut ja laulut ovat tärkeitä. (O10)  

Opettajien hyödyntämien opetusmenetelmien joukossa näkyi myös leikki ja 

draaman työtavat. Opettajat kokivat niiden rohkaisevan oppilaita kielen 
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käyttämisessä. Suulliset työtavat sekä toisto ja rutiinit olivat myös paljon käytet-

tyjä menetelmiä englannin kielen opetuksessa pienten oppilaiden kohdalla.  

Roolileikkien ja pehmolelujen kautta on löytynyt enemmän ideoita. Aiemmin olisin lähte-
nyt tavanomaisemmin tehtävien kautta. Mutta nyt olen ottanut esim. oravapehmolelun 
käyttöön kielen kanssa toimiessa. Lapset osallistuvat aktiivisemmin. Draaman hyödyntä-
minen varhennetun englannin opetuksessa on paljon käytössä. Käytössä ovat esimerkiksi 
kauppaleikki tai liikutaan kuin joku eläin. Draaman ja leikin raja on aika häilyvä. (O1)  

Vuorovaikutteiset leikit, laulut ja harjoitteet, koska kieli on vuorovaikutuksen väline. 
(O8) 

Useimmiten oppitunnilla katsotaan jokin opetusvideo, jossa opitaan uusia sanoja tai sa-
nontoja. Video voi olla myös laulu. Opittuja sanoja toistetaan leikeissä. Välillä leikitään 
koko ryhmänä, välillä pienryhmissä. Sanoja myös luetellaan yhdessä (esimerkiksi nume-
rot tai viikonpäivät) ja toistetaan opettajan perässä. Välillä sanojen toistamiseen yhdiste-
tään taputuksia. Oppitunneillani on mukana käsinukke, joka osaa puhua ainoastaan eng-
lantia. Lapset puhuvat nukelle rohkeammin kuin muuten. Joskus oppilaat saavat omat 
sorminuket, jotka puhuvat joko opettajan nukelle tai kavereiden nukeille. Toisto on tär-
keä osa opetusta: jokaisella oppitunnilla kerrataan edellisen tunnin asioita. (O17) 

Ikätasoisten opetusmenetelmien lisäksi opettajat kiinnittivät menetelmien valin-

nassa huomiota myös oppilaiden erilaisuuteen ja tuen tarpeisiin. Suunnittelussa 

pyritään moniaistisuuteen ja menetelmien monipuolisuuteen sekä vaihteluun. 

Oppikirjojen vähäisyys ja materiaalien haaliminen itse ovat voineet osaltaan li-

sätä tarkoituksenmukaisten materiaalien soveltamista ja niiden käyttöä juuri 

oman luokan tarpeiden mukaisesti. Lisäksi toiminnan suunnittelu toteutetaan 

usein liittämällä se myös muissa oppiaineissa käsiteltävissä oleviin teemakoko-

naisuuksiin. Tämä omalta osaltaan eheyttää opetusta.  

Olen tehnyt paljon omaa materiaalia, jotta oppiminen pysyy hauskana. Huolehdin niin, 
että opittu tulee monin eri aistein. Myös heikoimmat ovat tätä kautta oppineet ihan hyvin 
asioista. (O8) 

Kerään aina jonkin teeman ympärille kokonaisuuden (värit, lukumäärät, ruuat, tunteet 
jne) ja mietin, että tunnilla pitää olla tietyt elementit (laulu, leikki, kuuntelu, puhuminen 
ja kirjoittaminen) kirjoittaminen vielä pienessä roolissa, mutta kuitenkin. (O9) 

Suulliset työtavat ja niiden monipuolinen hyödyntäminen ovat siis keskeisiä var-

hennetun englannin kielen opetuksessa. Ikätasoinen pedagogiikka ja uudenlais-

ten opetusrutiinien pohtiminen mahdollistaa sen, että hyödynnetyt menetelmät 

ovat oppilaiden kannalta tarkoituksenmukaisia.  

 

Oppilaslähtöiset opetusmenetelmät. Keskeistä oppilaslähtöisten menetelmien 

hyödyntämisessä oli se, että opettajat valitsivat opetukseensa niitä menetelmiä, 
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joista uskoivat oppilaidensa pitävän. Oppilaiden motivointi koettiin siis tärke-

äksi menetelmiä valitessa.  

Laulut ja leikit ja liike yhdistettynä niihin ovat mukaansatempaavia ja helpottavat oppi-
mista ja muistamista. Ne toistuvat usein ja niitä myös oppilaat toivovat. (O14) 

Aineiston perusteella opettajat valitsivat opetukseensa niitä teemoja ja aiheita, 

jotka oppilaat kokevat merkityksellisiksi. Kirjaton suunnittelu voi mahdollistaa 

sen, että hyödynnetyt materiaalit ja aiheet ovat oppilaiden kokemismaailmaa lä-

hempinä kuin valmiit materiaalit. Näin ollen opettajat hyödyntävät omaa oppi-

laantuntemustaan pedagogisen toiminnan suunnittelun tukena. Tämä mahdol-

listaa oikeasti oppilaslähtöisen toiminnan.  

Itse ajattelen, että englannin opetus ja oppiminen on koko ajan monialaista. Se on vah-
vasti sidoksissa muuhun opiskeltavaan aiheeseen ja lapsen mielenkiinnon kohteisiin ja sit 
tietysti arkeen, mikä siinä pyörii ympärillä (viikonpäivät, päivämäärä, kello). (O1) 

Aineiston vastausten perusteella voidaan sanoa sanasto-osaamisen näkyvän kes-

keisenä tekijänä oppilaiden kielitaidon ja opettajien valitsemien opetusmenetel-

mien taustalla. Oppilaiden motivaatio ja kiinnostus oppia englantia mahdollista-

vat työtapojen monipuolisen hyödyntämisen.   

Oppilaat haluavat tietää paljon lisää sanoja ja kuunnella lauluja. (O19) 

Opetuksen oppilaslähtöisen suunnittelun tarjoama hyöty oppilaiden motivaati-

osta ja oppimisinnosta nähtiin keskeisenä. Tämän vuoksi oppilaslähtöiset ope-

tusmenetelmät ja niiden hyödyntäminen koettiin merkityksellisiksi. Näin oppi-

las ei ole passiivinen opetuksen vastaanottaja, vaan aktiivisesti mukana oleva te-

kijä omassa oppimisprosessissaan. Näin oppilaat otetaan mukaan toiminnan 

suunnitteluun ja arviointiin. Tämä tapahtuu esimerkiksi oppilailta saadun pa-

lautteen ja arvioinnin perusteella.   

Varhennetun englannin kielen opetuksessa hyödynnetyt opetusmenetel-

mät ovat siis hyvin moninaisia. Keskeisenä voidaan pitää oppilaiden huomioi-

mista ja heidän aktiivista rooliaan opetusmenetelmien valinnassa sekä niiden 

hyödyntämisessä. Lisäksi suullisen kielitaidon ja vuorovaikutuksen merkitys 

opetusmenetelmien valintaprosessissa on tärkeä ja keskeinen. Toiminnallisen 

oppimisen kautta opettajilla on mahdollista rakentaa englannin oppimisesta 
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motivoivaa sekä moniaistista. Tällöin jokaisen oppilaan ja hänen yksilöllisten tar-

peidensa huomioiminen mahdollistuu.   

7.2 Opettajien kokemuksia varhennetun englannin kielen 
opetuksesta 

Toisen tutkimuskysymyksen kohdalla haluttiin saada tietoa opettajien kokemuk-

sista liittyen varhennetun englannin kielen opetukseen. Aineiston analysointi to-

teutettiin moniosaisesti, jolloin sieltä oli löydettävissä opettajien kokemia haas-

teita sekä myönteisiä kokemuksia. Näitä kokemuksia kokoava kuvio (kuvio 5) 

on muodostettu teorioiden ohjaamana.  

   

KUVIO 5. Opettajien kokemuksia varhennetun englannin kielen opetuksesta 

 

Haastavat kokemukset. Opettajat olivat aineiston perusteella kohdanneet haas-

teita varhennetun englannin kielen opetuksessa. Nämä haasteet olivat jaotelta-

vissa käytännön haasteisiin sekä pedagogisiin haasteisiin. Käytännön haasteiden 

kohdalla yläluokiksi muodostui oppimateriaalin puute sekä yhteisen suunnitte-

luajan puute. Nämä luokat muodostettiin siis Hahlin ja kumppanien (2020, s.87) 

mallin mukaisesti. Oppimateriaalin puute kosketti monia vastaajia ja se tuotiin 

esille useissa kyselylomakkeen kysymyksissä. Suunnittelu ja ylipäätään 
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suunnittelu ilman oppikirjoja koettiin haasteelliseksi. Oppikirjojen tuki suunnit-

telussa sekä teemojen ja käsiteltävien asioiden kanssa on olennainen. Tämän tuen 

puuttuessa opettajat joutuivat tekemään enemmän töitä itse asiasisältöjen 

kanssa. Moni opettajista koki kirjattomuuden kuluttavan ihan eri tavalla. Tämä 

ilmeni vertaamalla varhennetun englannin sekä vanhempien oppilaiden kanssa 

opetettavan englannin suunnittelua.   

Aina täytyy miettiä se, että opetuksessa ei ole kirjoja ja mikä on sitä ydintä, millä lapsi op-
pii. (O6) 

Muissa oppiaineissa on käytettävissä enemmän valmista oppimateriaalia, joko kirjoja tai 
sähköistä materiaalia, joten suunnittelun voi toteuttaa niiden pohjalta. (O16) 

Oppilaiden ikä ja sen yhteys suunnitteluun ilmeni myös opettajien kokemaksi 

haasteeksi. Näin ollen suunnittelua haastavia tekijöitä kirjattomuuden lisäksi li-

säsi myös pienten oppilaiden kanssa hyödynnettävä pedagogiikka. Uudenlaiset 

menetelmät englannin kielen opetuksessa edellyttävät opettajilta myös uuden-

laista ajattelua.    

Aluksi tuntui haastavalta toimia ykkösten kanssa ilman kirjan tukea. Materiaalien etsintä 
on hyvin aikaa vievää. Meidän koulussa kakkosilla on kirja pohjana. (O2) 

Ei siinä muuta kuin että toiminnallisuus ja kirjattomuus + pienet oppilaat ei ole opettajan 
kannalta helpoin yhdistelmä, koska oppilaat vielä harjoittelevat ihan perusasioita koulu-
laisina olemisessa ja toiminnallisuus lisää helposti levottomuutta. (O6) 

Varhennetun englannin kielen oppituntien suunnittelun koettiin työllistävän 

muita oppiaineita enemmän. Valmiiden materiaalien puute koettiin lisäävän 

opettajan työtaakkaa merkittävästi. Suunnittelun ja tuntien pitämisen tueksi kai-

vattiin materiaaleja, joita jokaisen opettajan tuli itse haalia, koska niitä ei ollut 

valmiina saatavilla. Materiaalien etsiminen koettiin työlääksi ja etenkin aikaa vie-

väksi.  

Vaatii paljon enemmän suunnittelua kuin muut. Meillä ei ole oppikirjoja lainkaan, joten 
kaikki materiaalit pitää etsiä/ tehdä itse. (O18) 

Materiaalien teon ja etsimisen lisäksi opettajien tuli kehittää omia opetusratkai-

sujaan. Lisäksi sisältöjen etsiminen itse ja niiden pohtiminen työllistivät opettajia.  

Oppimateriaalin puutteen lisäksi käytännön haasteisiin sisältyivät yhteisen 

suunnitteluajan puute. Vastauksissa ilmeni ajan puutteen rajoittavan 
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kieltenopettajan kanssa tehtävää yhteistyötä. Aineistosta ilmeni opettajien tarve 

ja halu laajemmalle yhteistyölle kieltenopettajien kanssa.  

Pedagogisiin haasteisiin sisältyivät neljä yläluokkaa. Nämä ovat puutteelli-

nen ohjeistus, epävarmuus työtavoista, heterogeeniset ryhmät sekä yhteisopetta-

juuden haasteet. Yhteisopettajuuden haasteiden kohdalla ajanpuutteen sekä sen 

riittämättömyyden lisäksi opettajat toivat esille sen, että kaikilla kouluilla ei ole 

saatavilla kielenopettajia. Näin ollen yhteistyön tekeminen on mahdotonta ja sitä 

ei ole. Puutteellinen ohjeistus näkyi aineistossa lähinnä korona-ajan esille tuo-

mien haasteiden näkökulmasta. Eräissä vastuksissa ilmeni se, että korona-ajan 

etäopetuksen aikana varhennetun englannin tuntien pitäminen oli lähinnä You-

Tuben-videoiden varassa. Myös kodin rooli etäkoulun aikana korostui. 

No etäkouluaikana. Siinähän ne oppilaat olivat aika lailla videon välityksellä, mutta siinä 
oppiminen oli aika lailla kotien opettamisen varassa. Ja kaiken kaikkiaan se, että miten 
kotona ollaan mukana ja tuetaan oppilaita. Kielten oppimisessa kertaus on tärkeää. Näin 
ollen sitä tarvitsisi myös kotona. (O1)  

Kodin ja koulun välisen yhteistyön rooli on myös varhennetun englannin ope-

tuksessa tärkeä.  

Heterogeenisten ryhmien kohdalla haasteita esiintyi oppilaiden välisissä ta-

soeroissa ja niiden huomioimisessa opetuksessa. Etenkin oppilaiden rohkeus kie-

len puhumiseen vaihtelee opettajien mukaan suuresti. Osa oppilaista ei uskalla 

puhua kieltä etenkään opettajalle, mikä kasvattaa haasteita kielen kanssa toimi-

miseen. Lisäksi oppilaan henkilökohtainen kokemus englannin kielen oppimisen 

haastavuudesta lisää tarvetta motivoida ja kannustaa oppilaita.  

Joillekin vaikeaa, kun ei osaakaan valmiiksi kaikkea (äidinkieli ja matikka alkuopetuk-
sessa monelle helppoa, eikä tarvitse juurikaan opetella mitään). (O3) 

Tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa työskentely koettiin opettajan ammattitai-

toa vaativana asiana. Opettajat toivat esille, että heidän on mietittävä tarkkaan 

ne keinot, jolla jokainen oppilas saadaan oppimaan ja pysymään yhteisessä tah-

dissa. Tämä haaste korostuu erityisesti varhennetun englannin kielen opetuk-

sessa ja oppilaiden osallistamisessa aktiiviseen toimintaan. Lisäksi eriyttämisen 

keinot on mietittävä tarkkaan jo tuntia suunnitellessa.  

Mut semmoset oppilaat kenellä on kielellisiä pulmia, niin se on haastavaa ja levottomuus 
lisääntyy, kun ei ymmärrä kaikkea, mitä puhutaan. Silloin tarvitaan paljon kuvatukea, 
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kertausta ja aikuisen läsnäoloa. Aistiyliherkät oppilaat ovat haaste, kun paljon käytetään 
musiikkia, et miten se ketäkin stimuloi. Mutta ne ovat niinku harvemmassa. (O1)  

Haaste on tukea vaativien oppilaiden pitäminen kärryillä. Tavallaan varhentaminen aut-
taa siten, että lapsi saa oppia kommunikoimaan kaksi vuotta ennen kuin kirjoittamista tai 
lukemista ko. kielessä otetaan käyttöön. Jos otettaisiin kirjoitettua kieltä varhennuksen 
aikana, oltaisiin pahoissa vaikeuksissa tai ainakin jouduttaisiin supistamaan joidenkin 
oppisisältöjä. (O7)  

Tulevaisuuden uhkakuvat ja mahdolliset ongelmat mietityttivät opettajia jo val-

miiksi. Pedagogisiin haasteisiin sisältyy vielä epävarmuus työtavoista. Sen alle 

kuuluu myös oppilaiden iän tuomat erityispiirteet opetukseen. Näihin sisältyi 

juuri alkuopetuksen oppilaiden puutteelliset luku- ja kirjoitustaidot ja pelko nii-

den hyödyntämisen lisääntymisestä pakonomaisesti.  

Opettajien omissa suhtautumisissa ja asenteissa englannin kieltä kohtaan 

on havaittavissa selkeää polarisoitumista. Haasteelliseksi suhtautumisen tekee 

esimerkiksi ennakkoluuloinen suhtautuminen kielen opettamista kohtaan. En-

nakkoluulojen lisäksi opettajien oma epävarmuus englannin opettamisesta ja sen 

työtavoista koettiin haasteena. Lisäksi muutamat opettajat kokivat, että yleisellä 

tasolla opettajan oma kielitaito ja etenkin sen puutteellisuus lisää haasteita eng-

lannin kielen opetuksessa.   

Jos ope ei osaa itse englantia, niin se on suuri haaste. Etenkin vanhemmat opet, jotka ei-
vät halua opettaa ollenkaan, niin niiden kohdalla näkyy selkeästi. Opettajien oma kieli-
taito on siis keskeinen. (O1)  

Oppilaat lausuu paremmin sanoja kuin ope tai kysyvät haastavia sanoja/asioita, joihin en 
osaa vastata. (O5)  

Kyselyaineiston perusteella haasteellisiksi koettiin myös koulutuksen puute, 

mikä omalta osaltaan lisäsi epävarmuutta omasta opettajuudesta. Koulukohtai-

set erot ilmenivät myös koulutuksen määrässä ja laadussa.  

 

Myönteiset kokemukset. Varhennetun englannin kielen kohdalla myönteiset 

kokemukset jaoteltiin teoriaohjaavasti neljään eri kategoriaan. Nämä pääluokat 

ovat ammattitaito, ikätasoinen pedagogiikka, motivaatio sekä yhteistyö. Ammat-

titaidon alle sisältyy opettajien oman ammattitaidon sekä opettajuuden kehittä-

minen. Varhennetun englannin opettaminen koettiin myös mahdollisuutena ko-

keilla erilaisia opetusmenetelmiä ja työtapoja. Lisäksi uusi oppiaine innosti osaa 

vastaajista kehittämään omaa ammattitaitoaan. Kirjattomuus osattiin nähdä 
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myös myönteisenä asiana, sillä se mahdollistaa opettajalle enemmän vapautta 

käsitellä asioita haluamassaan järjestyksessä, opetussuunnitelman puitteissa tie-

tenkin.    

Varhennettu englanti nähtiin muista oppiaineista poikkeavana. Uudenlai-

nen tapa oppia ja opettaa mahdollistaa myös omien pedagogisten ratkaisujen tar-

kastelun sekä uudenlaisten ratkaisujen kehittämisen. Opettajat toivat esiin vas-

tauksissaan oman opettajuutensa kehittämisen. Tunneilla käytetyt menetelmät 

vaihtelivat sen mukaan, mikä kenenkin ryhmän kohdalla toimi ja mikä ei. Näin 

opettajat muokkasivat omaa opetustaan aktiivisesti oppilailta saatujen palauttei-

den perusteella. Myös englannin oppituntien pitäminen antaa opettajille var-

muutta kyseisen oppiaineen opettamiseen.  

Just se et ylipäätänsä on saanu sen kokemuksen, ettei oo mitään rakettitiedettä. Et avoi-
min mielin ja pilke silmäkulmassa ja leikillisellä asenteella. Et luopuu siitä ajatuksesta et 
ois vaikeeta, vaan kaikki mitä voi tehdä muutenkin niin voi tehdä myös englanniksi. Se 
on hauskaa. Et se on myös opettajalle hauskaa niinku hypätä laulun ja leikin maailmaan. 
Ja myös se et ope oppii koko ajan itse lisää. (O1)  

Ikätasoinen pedagogiikka ja sen sisältämät tekijät ovat keskeisiä etenkin varhen-

netun kielten opetuksen alkuvaiheissa. Näin se muodostikin yhden myönteisiin 

kokemuksiin vaikuttavista pääluokista. Opettajat kokivat positiivisena opetuk-

sen aloittamisen vuorovaikutuksellisten menetelmien kautta. Englannin puhu-

minen koettiin tärkeäksi. Opettajat myös toivat esiin sen, että oppilaat hyödyn-

tävät kieltä rohkeasti, vaikka he eivät välttämättä sitä osaisikaan vielä kovinkaan 

paljon. Kielen käytön häpeilemättömyys alkuluokkien oppilaiden kohdalla koet-

tiin varhennetun englannin kielen opetukset etuna. Toisaalta osaamistasojen erot 

voitiin nähdä myös myönteisenä tekijänä. Vapaa-ajalla englannin kielen hyödyn-

täminen nähtiin osaamistason kannalta positiivisena.  

Näkyy ihan selkeästi sanavarastossa ja rohkeudessa käyttää sitä kieltä. Sekä myöskin 
ihan siinä, että miten nopeasti se uusi opiskeltava asia omaksutaan ja nää tämmöset oppi-
laat tuovat rohkeasti esille esim. että ”eiks niin ope et koira on niinku dog”. (O1)  

Englannin kielen oppiminen haastaa oppilaita myös positiivisessa mielessä. Osa-

opettajista toi esille varhentamisen hyödyn oppimistuloksia ajatellen. Oppilai-

den kielitaidon on ajateltu kasvavan sekä heidän kielitaidon oppimisvalmiuk-

siensa lisääntyvän.  



 66 

Kolmoset ovat paljon valmiimpia enkkuun kuin ovat olleet ennen varhentamista. Vaikka 
enkku on 3 lk ”vaikeampaa” kuin varhennuksessa, niin siltikin ovat taitavia ja innostu-
neita. (O9) 

Oppilaiden osaaminen ja asioiden oivaltaminen ovat parasta palautetta. Englannin opet-
tajan palaute siitä, kuinka paljon kolmasluokkalaiset osaavat jo. Hänen mukaansa ero oli 
selkeä aiempiin vuosiin. (O12) 

Opetuksen toimiva suunnittelu nähtiin myös ikätasoisen pedagogiikan alle kuu-

luvana tekijänä. Tuntien suunnittelua helpottivat hyvät materiaalit, jotka olivat 

opettajien saatavilla. Erityisesti koulukohtaisten tai kunta- ja kaupunkitason ma-

teriaalien saatavuus lisäsi opettajien kokemusta suunnittelun sekä materiaalien 

toimivuudesta.  

Motivaatio esiintyy yhtenä pääluokkana myönteisten kokemusten alla. Sii-

hen sisältyvät etenkin oppilaiden ja toisaalta opettajien oma motivaatio ja ilo 

työskennellä englannin kielen parissa. Lähes jokaisessa vastauksessa onnistumi-

sen kokemuksia kysyttäessä, opettajat toivat esille sen, että oppilaiden oppimisen 

into on parasta ja tärkeintä englannin kielen varhentamisen kohdalla. Se, että op-

pilaat suhtautuvat myönteisesti englannin oppimiseen sekä kokevat oppimisen 

iloa, koettiin tärkeäksi.    

Oppilaat nauttivat englannin tunneista ja siitä ilosta tulee onnistumisen tunne. Heillä on 
tunne, että englanti ja kivaa ja motivoituvat jatkossakin kyseiseen oppiaineeseen parem-
min. (O8) 

Myös opettajien oma motivaatio ja innostus englannin kieltä kohtaan näyttäytyi 

aineistossa. Suhtautuminen osalla opettajista englantia kohtaan on myönteinen 

ja innokas. Näin oma innostus sekä oppilaiden että opettajien kokemat onnistu-

misen kokemukset lisäävät motivaatiota englannin kieltä kohtaan. Varhennetun 

englannin koettiin myös olevan todella hyvä asia. Tämä omalta osaltaan kasvat-

taa motivaatiota, sillä kielen merkityksellisyys on tiedostettua.  

Varhennetun englannin opetuksen myönteisten kokemusten alle sisältyy 

vielä yhteistyö. Opettajien välisellä yhteistyöllä koettiin olevan positiivisia vai-

kutuksia esimerkiksi opetusmenetelmien monipuolistumiseen. Positiivisen yh-

teistyön kautta opettajilla oli mahdollisuus jakaa ideoita sekä materiaaleja keske-

nään. Lisäksi niiden jakaminen eri osapuolten välillä lisäsi kollegiaalista yhteis-

työtä. Yhteistyötä toteutettiin niin kieltenopettajan kuin muiden luokanopetta-

jienkin kanssa. Yhteistyöhön saattoi kuulua myös materiaalien tekeminen 
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yhdessä tai niiden saatavuus kaikille koulun opettajille. Joissain kouluissa oli 

mahdollisuus samanaikaisopetukseen englannin kielen varhentamisessa. Tämä 

lisäsi yhteistä suunnittelua ja työtaakan vähenemistä.  

Tämän tutkielman aineistossa opettajat toivat monipuolisesti esille niin 

haastavia kuin myönteisiäkin kokemuksia varhennetun englannin kielen ope-

tukseen liittyen. Seuraavassa luvussa keskitytään tarkastelemaan tutkielman 

kannalta keskeisimpiä tuloksia aiemman teorian ja molempien tutkimuskysy-

mysten valossa.  
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8 POHDINTA

8.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Seuraavaksi tarkastellaan saatuja tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä. Lisäksi ar-

vioidaan tutkielman toteuttamiseen liittyneitä ratkaisuja. Inha ja Huhta (2019, s. 

94) sekä Myles (2017) kuvaavat pienempien oppilaiden olevan myönteisiä eng-

lannin kielen oppimista kohtaan. Varhennetun englannin kielen kohdalla kor-

keaa motivaatiota on pidetty yhtenä sen puolesta puhujista. Enever (2015, s. 22–

26) kuvaakin, että motivaation säilyttäminen myös alkuluokkien jälkeen on tär-

keää. Motivaation säilymisen avulla voidaan esimerkiksi saavuttaa kulttuurien-

välistä oppimista. Aineistosta on tulkittavissa opettajien pyrkimys motivaation 

säilyttämiseen. Näin ollen motivaation rooli opetuksessa ja sen pysyvyyden tur-

vaaminen ovat keskeisiä tekijöitä englannin kielen opetuksessa alkuluokilla.   

Tragant-Mestres ja Lungberg (2011, s. 81, 85) kuvasivat opettajan roolia op-

pilaiden motivaation kehittymisen ja ylläpitämisen kohdalla. Heidän mukaansa 

opettajan innostunut asenne sekä leikillinen ja kommunikointikeskeinen työtapa 

edelleen innostaa sekä motivoi oppilaita. Kyselylomakkeen vastauksissa valta-

osalla opettajista näkyi innostunut ja vuorovaikutukseen panostava opetustyyli. 

Näin ollen on syytä olettaa, että opettajat omalla toiminnallaan vaikuttavat oppi-

laiden osaamiseen ja motivaation säilymiseen. On tietysti huomioitava, että näitä 

motivaatioon vaikuttavia tekijöitä pystytään tämän tutkielman aineiston kautta 

tarkastelemaan pelkästään alkuopetusten oppilaiden kohdalla ja niiden menetel-

mien kohdalla, joita opettajat ovat itse nostaneet esiin omassa opetustyössään.   

Tutkimukset osoittavat, että ollakseen oikeasti hyödyllistä, kielten opetuk-

sen tuntimäärää tulisi nostaa. Myös García Mayo (2003, s. 107) peräänkuuluttaa 

tätä. Hän myös toteaa, että vieraan kielen opetuksessa tulisi hyödyntää teema-

työskentelyä. Teematyöskentelyn hyödyntäminen opetuksessa oli nähtävissä 

myös tämän aineiston opettajien käyttämissä menetelmissä. Teematyöskentelyn 

hyödyntäminen voidaan katsoa lisääntyneen erityisesti varhennetun englannin 

kielen opetuksessa oppikirjojen puutteen vuoksi. Kun valmis opetuksen runko ei 

määritellyt opettajien opetussisältöjä, ryhtyivät he etsimään aiheita muualta. 
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Näin teematyöskentelyn lähtökohdaksi muodostui oppilaslähtöiset aiheet. 

García Mayo (2003, s. 107) toteaakin, että juuri oppilaiden motivaation ylläpitä-

minen on keskeistä kielen opetuksessa. Näin ollen voidaankin katsoa, että oppi-

laslähtöisten teemojen käyttäminen opetuksessa lisää oppilaiden motivaatiota 

kielen oppimista kohtaan.  

Tutkimusaineistossa luokanopettajat toivat esille, että alkuluokkien englan-

nin kielen tunneilla oppilaiden rohkeus käyttää kieltä on suurta. Toisaalta osa 

oppilaista arastelee kielen käyttämistä, mutta pääsääntöisesti puheen tuottami-

nen sujuu oppilailta rohkeasti. Jäkel tutkimuskumppaneineen (2017, s. 633–634) 

osoittivat myös tutkimuksessaan, että nuoremmat oppilaat käyttävät kieltä roh-

keasti. Lisäksi oppimiseen vaikuttava motivaatio on tutkitusti nuoremmilla kor-

keampaa ja asenteet positiivisempia uutta kieltä kohtaan. Motivaation ylläpitä-

minen ja sen pysyvyys ei Pfenningerin ja Singletonin (2019, s. 116, 120) mukaan 

ole suoraan verrannollinen englannin opetuksen aloitusikään. He myös kuvaa-

vat, että motivaation ja kiinnostuksen herättäminen onnistuu helpommin kuin 

niiden ylläpitäminen. Tämän vuoksi opettajien onkin hyvä keskittyä oppilaiden 

motivaatiota tukeviin ja ylläpitäviin menetelmiin. Tämän tutkielman aineistossa 

oppilaita koettiin motivoivan monipuolisten opetusmenetelmien hyödyntämi-

nen sekä esimerkiksi laulut, leikit ja pelit. Oppilaita motivoi englannin kielen 

opiskelemisessa Mylesin (2017) mukaan sen hauskuus. Tämä sopii yhteen tämän 

tutkielman aineiston kanssa.  

Pfenninger ja Singleton (2019, s. 120) osoittavat, että oppilaiden motivaatio 

voi laskea, jos oppilaiden ja opettajan odotukset kielen oppimista kohtaan eroa-

vat toisistaan merkittävästi. Tämän tutkielman aineiston perusteella on nähtä-

villä se, että opettajat kokevat tietävänsä ne menetelmät, jotka motivoivat oppi-

laita. On kuitenkin mahdotonta sanoa, että kokevatko oppilaat myös nämä samat 

menetelmät merkityksellisiksi. Tämä voisikin ohjata jatkotutkimusta, jolloin 

opettajien kokemusten sijaan ryhdyttäisiinkin tarkastelemaan oppilaiden koke-

muksia. Näin kokonaiskuva menetelmistä vahvistuisi. Voidaan kuitenkin todeta, 

että käytetyillä menetelmillä on vaikutusta motivaatioon.  
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Opetusmenetelmät. Hyvien opetusmenetelmien periaatteista ja niiden laajasta 

kirjosta on tehty paljon tutkimuksia ajan kuluessa. Onkin ollut aiheellista selvit-

tää, että mitä näistä abstraktilla tasolla hyväksi havaituista menetelmistä hyö-

dynnetään käytännössä opettajan työssä ja miten nämä sijoittuvat teorian mukai-

siin opetusmenetelmiin juuri varhennetun englannin kielen näkökulmasta. Skin-

nari ja Sjöberg (2018, s. 18) toteavat, että opetuksen laatuun vaikuttavia tekijöitä 

ovat tarkoituksenmukainen opetusmenetelmien ja materiaalien hyödyntäminen. 

Näin ollen opettajan tulisi käyttää aikaa ja pohtia pedagogisesti käyttämiään ope-

tusta tukevia materiaaleja. Järvinen (2015, osa 5) kuvaa menetelmätietouden ole-

van tärkeä osa opettajan osaamista.  

Varhennetun englannin kielen opettamisessa moniaistisuus sekä 

monilukutaidon hyödyntäminen on tärkeää niin Edelenbosin ja hänen kolle-

goidensa (2006) kuin opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteiden muutoksien ja täydennysten A1-kielen osalta alkuopetuksessa 

(2019:1a, s. 25, 28–29) teksteissä. Tämä sama näyttäytyy myös tämän tutkielman 

aineistossa. Opettajat kokivat opetuksen kokonaisvaltaisuuden ja moniaistisuu-

den hyödyntämikseen opetusmenetelmiksi.  

Salo (2009) on todennut, että suullisen viestinnän korostuminen näkyy 

kielikasvatuksen alkuvaiheessa. Tämän tutkielman aineistossa luokanopettajat 

kuvaisvat suullisten työtapojen hyödyntämistä verrattaen paljon. Suullisten tai-

tojen keskeisyys varhennetun englannin kielen menetelmien kohdalla oli havait-

tavissa monen opettajan vastauksissa. Myös Becker ja Roos (2016, s. 9) pitävät 

suullisten taitojen kehittämistä varhaisen kieltenopetuksen pääpainona. Tämä 

voi mahdollisesti olla osin pakon sanelemaa, oppilaiden kirjallisten taitojen puut-

teellisuuden vuoksi. Suullisen kielitaidon kehittäminen on Inhan (2018) mukaan 

mahdollista esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologian avulla. Tämä ei kuitenkaan 

korostunut tämän tutkielman kyselylomakkeen vastauksissa. Tämä voi omalta 

osaltaan johtua siitä, että esimerkiksi videoiden ja muun musiikin kuuntelu sekä 

katsominen nähtiin niin tavanomaiseksi menetelmäksi, että sitä ei erikseen 

korostettu vastauksissa. Opettajat kuitenkin hyödynsivät tvt:n menetelmiä 

verrattaen paljon toiminnassaan esimerkiksi suunnittelumateriaalin kautta. 

Suullisen kielitaidon kehittämisen keskeisyys varhennetun englannin kielen 
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opetusmenetelmänä on kuvattu monissa teorioissa kuten esimerkiksi Inhan ja 

Huhdan (2019, s. 96) ja Huhdan ja Leontjevin (2019, s. 29) tutkimuksissa. Näin 

ollen sen keskeisyys korostui myös kyselyaineistossa.  

Hahl tutkimuskumppaneineen (2020, s. 79–80) kuvaavat, että luokanopet-

tajan tulee haastaa omaa ammattitaitoaan, jotta hän pystyy tukemaan oppilaiden 

englannin kielen opiskelutaitojen muodostumista sekä itse kielitaidon rakentu-

mista. He esittävät, että kielitietoisuus sekä kulttuurinen moninaisuus ovat niitä 

tavoitteita, joita kohti oppilaita tulee osoittaa. Lisäksi sopivien menetelmien sekä 

materiaalien valitseminen on tärkeää. Kulttuurisen moninaisuuden merkitys ja 

rooli ei korostunut tämän tutkielman vastauksissa. Sen sijaan opettajien pyrki-

mykset englannin kielen opetuksen ja kielitietoisuuden lähentymisestä näkyivät 

aineistossa muun muassa niiden menetelmien kautta, joita opettajat nostivat 

omassa opetuksessaan keskeisiksi.  

Oppilaiden ikä varhennetun englannin opetuksen kohdalla on Inhan (2018) 

mukaan vaikuttanut siihen, että opettajien on täytynyt kehittää kielenopetuksen 

pedagogiikkaa toiminnalliseksi ja oppilaslähtöisemmäksi kuin aiemmin. Toimin-

nallisuus korostuikin aineistossa opettajien hyödyntämien menetelmien koh-

dalla. Tutkimuksessaan Inha esittää, että kielen oppiminen keskittyy 

toiminnallisuuteen ja suullisen kielitaidon kehittämiseen. Pienemmille oppilaille 

luontainen tapa oppia on Mylesin (2017) mukaan toimimalla oppiminen. Tätä 

tutkimustietoa tukee myös tämän tutkielman aineisto. Sen voidaan ajatella ole-

van tausta-ajatuksena opettajien pedagogisessa tietoudessa. Lisäksi käytännön 

kokemukset ovat osoittaneet kyselyyn vastanneille opettajille sen, että toiminnan 

kautta oppiminen on koettu toimivaksi juuri alkuopetuksessa. Inha (2018) kuvaa 

toiminnallisiin työtapoihin liittyvän esimerkiksi laulut, leikit, pelit sekä draaman 

menetelmät. Tämän tutkielman vastaajajoukko korostivat myös näitä menetel-

miä omissa vastauksissaan kuvatessaan tavanomaisempia menetelmiä, joita he 

hyödyntävät varhennetussa englannin opetuksessa jatkuvasti. Toiminnallisuus 

ja siihen liitettävät työtavat olivatkin käytetyimpiä työtapoja ja opetusmenetel-

miä varhennetun englannin kielen opetuksen kohdalla.  

Pruuki (2008, s. 55) on esittänyt, että oppilaiden iän lisäksi menetelmien va-

linnassa tulisi huomioida vaihtelu sekä niiden hyödyntämisen monipuolisuus. 
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Käytettyjen opetusmenetelmien tulisi Hahlin ja hänen kollegoidensa (2020, s. 82–

83) mukaan olla oppilaille sopivia. Niiden tulisi ohjata oppilaita kohti 

vuorovaikutusta. Opetustuokioiden tulisi olla myös tarpeeksi lyhyitä ja sisältää 

mahdollisimman paljon toistoa. Toiston merkitys opetuksessa korostui myös tut-

kimusaineistossa. Lisäksi vuorovaikutusta lisäävät opetusmenetelmät olivat pal-

jon käytettyjä. Opetustuokioiden pituuteen puolestaan ei aineistossa otettu juu-

rikaan kantaa. Tavoitteena on englannin kielen opetuksen kokonaisvaltaisuus ja 

sen sisällyttäminen muihin oppiaineisiin. Näin tuokioista tulisi myös tiiviimpiä. 

Tämä ei kuitenkaan näyttäytynyt kuin yhden opettajan vastauksissa. Hän kuvasi 

oman opetuksensa oppiainerajojen ylittävää luonnetta. Voi hyvinkin olla, että 

koulumaailmassa oppituntien sekoittelu ja niiden sisältöjen yhdistely vaatii to-

teutuakseen aikaa ja uudenlaista pedagogista ajattelua. Tämän voidaan katsoa 

kuitenkin sopivan varhennettuun englannin opetukseen sekä alkuopetukseen, 

sillä toimintatapa on käytössä esimerkiksi varhaiskasvatuksen puolella. Al-

kuopetuksen oppilaiden kanssa toimiessa opettajan puhutun englannin kielen 

malli on Tragant-Mestresin ja Lungbergin (2011, s. 81) mukaan tärkeä. Myös tä-

män tutkielman aineistossa esiintyi toiston ja mallioppimisen rooli opetusmene-

telmien kirjossa erityisesti puheen tuottamisen kohdalla.  

Monipuolinen opetusmenetelmien vaihteleminen toimii Pietilän (2015, osa 

3) mukaan myös keinona tukea oppimisen ja oppilaiden yksilöllisten erojen koh-

dalla. Eriyttäminen toimiikin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

(2014, s. 30) kaiken pedagogisen toiminnan pohjana. Oppilaiden tuen tarpeet il-

menivät myös aineistossa. Tuen tarpeiden huomioiminen opetuksessa edellyttää 

opettajilta laajaa pedagogista tietoutta sekä oppilaantuntemusta. Varhennetun 

englannin kielen oppimisen kohdalla on mahdollista, että tuen tarpeet korostu-

vat. Eräs opettaja toikin vastauksessaan esille sen, että englanti haastaa oppilaita 

alkuopetuksessa huomattavasti enemmän kuin matematiikka tai äidinkieli. 

Tämä voi tosin olla oppilaskohtaista eikä siten päde laajemmin. Toisaalta kielen 

oppimisen haasteet voivat korostua, jos oppilaalla ei ole mahdollista häivyttää 

niitä muun osaamisen alle. Jatkotutkimusta kuitenkin tarvitaan etenkin varhen-

netun englannin kielen ja tuen tarvitsijoiden näkökulmasta.  
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Dufva (2013, s. 62–63) esittää, että uudenlaisen resurssiajattelun mukaisesti 

yksittäisiä englannin sanoja tai fraaseja pystytään hyödyntämään jo vuorovaiku-

tuksen välineenä. Monet aineistoon vastanneet luokanopettajat toivatkin esille, 

että oppilaat toimivat vuorovaikutuksessa keskenään jo yksittäisten sanojen sekä 

fraasien perusteella. Näin ollen mahdollisuus vuorovaikutustoimintaan eri oppi-

laiden sekä opettajan välille syntyy jo vähäisenkin kielitaidon perusteella. Tämä 

omalta osaltaan mahdollistaa kielen käytön luonnollisuutta sekä sen lisääntyvää 

hyödyntämistä oppimisympäristössä ja sen ulkopuolella. Tämän uudenlaisen 

ajattelun voidaan katsoa olevan yksi varhennetun englannin kielen opetuksen 

ominaispiirteistä. Sosiaalisten työmuotojen keskeisyyttä perustellaan esimer-

kiksi Viita-Leskelän (2015, s. 62) tavoin kuvaamalla oppimista ja sen olemusta 

sosiaalisena ilmiönä. Myös tutkimuksen aineistossa korostettiin vuorovaikutusta 

sekä kielen sosiaalista luonnetta.  

Osa vastaajista toi esille, että kielen näkyminen luokassa on tärkeää oppi-

misen kannalta. Tätä tukee myös Edelenbosin ja hänen kollegoidensa (2006, s. 54, 

133) tutkimus. Tämä omalta osaltaan lisää englannin kielelle altistumista oppi-

misympäristön näkökulmasta. Myönteinen ja kannustava oppimisilmapiiri edis-

tää mukaansa englannin kielen oppimista. Opettajat olivat myös tämän aineiston 

kohdalla kiinnittäneet huomiota opetuksen asenneilmapiiriin ja pyrkineet teke-

mään oppimisesta mahdollisimman innostavaa ja positiivista.   

 

Opettajien kokemuksia. Skinnari ja Sjöberg (2018, s. 14–15) esittävät, että laa-

dukkaat menetelmät sekä materiaalit ovat olennaisia tekijöitä varhennetun kie-

len opetuksen onnistumisessa. Tämä tukee tarvetta tutkia opettajien työssään 

hyödyntämiä menetelmiä. Tämän tutkielman aineistossa opettajat kuvasivat laa-

jasti materiaalien tärkeyttä opetusta tukevina elementteinä. Näin ollen hyvät ja 

laadukkaat materiaalit edistivät positiivista opettajuuden kokemusta. Puolestaan 

materiaalin puute nähtiin ratkaisevasti opetuksen ja erityisesti suunnittelutyön 

kannalta hankaloittavana tekijänä.       

Huhta ja Leontjev (2019, s. 28–29) kuvaavat opettajien hyödyntävän tuntien 

suunnittelussa lähteinä internettiä ja sosiaalista mediaa, oppikirjoja ja valmiita 

materiaaleja sekä erilaisia omia ja yhdessä tuotettuja materiaaleja. Oppikirjan 
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rooli suunnittelussa on heidän mukaansa vähäinen. Tämän tutkielman kyselylo-

makkeessa selvitettiin myös opettajien suunnittelutyöskentelyä. Opettajat koki-

vat materiaalin vähäisyyden vaikuttavan merkittävästi heidän työhönsä, jolloin 

tämä teki työtä haasteellisemmaksi. Toisaalta internetin hyödyntäminen opetuk-

sen suunnittelussa koettiin voimavaraksi. Lisäksi yhdessä tuotetut materiaalit 

toimivat joidenkin opettajien vastauksissa suunnittelua edistävänä tekijänä. Pää-

sääntöisesti materiaalin vähyys ja kirjattomuus kuitenkin haastoi opettajia ja pi-

densi heidän suunnitteluunsa käyttämää aikaa. Tämä voi omalta osaltaan selittyä 

sillä, että englantia oppiaineena ei alkuopetuksessa ole laajassa mittakaavassa 

opetettu vielä kovinkaan kauan. Näin ollen jatkossa valmiiden materiaalien saa-

tavuus voi parantua. Osa opettajista toikin tämän esiin jo tämän tutkielman ai-

neistossa. Struktuurien ja raamien muodostaminen sekä koko kaupungin tasolla 

pedagogiikkaan panostaminen mahdollistaisi sujuvamman suunnittelun sekä 

opetuksen pedagogiikan kehittymisen. Hyvien materiaalien jakaminen ja niiden 

yhdessä tekeminen olisikin tärkeä opettajien myönteisiä kokemuksia lisäävä te-

kijä.  

Varhennettu englannin kielen opetus eroaa Huhdan ja Leontjevin (2019, s. 

24–25) tutkimuksen mukaan opettajien mielestä aiemmin kolmannella luokalla 

aloitetusta kielen opetuksesta. Toiminnallisuuden elementin lisäksi opettajat 

myös kuvaavat kirjoitetun kielen roolin vähäisyyttä. Sama ilmiö esiintyi myös 

tähän tutkielman kyselylomakkeeseen vastanneiden opettajien vastauksissa. Tä-

män perusteella voidaankin ajatella opettajuuden ja erityisesti A1 englannin kie-

len opetuksen muuntuneen pedagogiikan näkökulmasta.   

Inha (2018) kuvaa saamaansa tutkimusaineistoa ja opettajien kokemuksia 

varhennetusta kielen opetuksesta ja sen hyödyistä. Hänen tuloksissaan yksi 

merkittävimmistä varhentamisen eduista on oppilaiden into opiskella kieltä. 

Tämä oli myös keskeinen tutkimustulos tämän tutkielman aineiston kohdalla. 

Opettajien motivaatiota vaikuttaa lisäävän se, että oppilaiden oma motivaatio 

uuden oppimiseen on korkea. Voidaankin ajatella, että tämä voi osaltaan johtua 

opettajien omalle työlleen asettamista tavoitteista. Opettajan tehtävänä on 

kuitenkin universaalisti saada oppilaat haluamaan oppia ja innostumaan 
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opiskeltavasta asiasta. Näin ollen onkin tärkeää, että tämä korostuu myös tämän 

tutkielman aineistossa.  

Opetusmenetelmien ja -tapojen jatkumo luokka-asteelta toiselle on Eneve-

rin (2015) mukaan osaamistason näkökulmasta ratkaiseva tekijä varhennetun 

kielen opetuksen hyödyllisyydessä. Lisäksi Rixon (2015, s. 36–37) korostaa kou-

lutusasteiden välisen jatkumon tärkeyttä. Näin ollen opettajien keskinäinen yh-

teistyö on tärkeää. Tämän tutkielman aineiston kohdalla saatu tieto yhteistyön 

sujuvuudesta oli hyvin vaihtelevaa. Yhteistyötä kartoitettiin lähinnä tuen ja kiel-

tenopettajien kanssa tehtävän yhteistyön näkökulmista. Osa opettajista koki saa-

neensa paljon apua ja tukea yhteistyön kautta. Toiset taas osoittivat, että min-

käänlaista toimintaa edistävää yhteistyötä ei ole mahdollista toteuttaa resurssien 

puitteissa. Näitä esiin tuotuja resurssipuutteita olivat joko ajalliset puutteet tai 

vastaavasti koulutettujen kieltenopettajien puuttuminen kokonaan koulun hen-

kilökunnasta. Näin ollen yhteistyön laadun ja määrän voidaan todeta vaihtele-

van eri koulujen välillä.   

Opettajan olisi hyvä Skinnarin ja Sjöbergin (2018, s. 18) mukaan osata huo-

mioida oppilaiden vapaa-ajan kielenkäytön resurssit. Tämän tutkielman aineis-

tossa opettajien vastauksissa korostuivat ne oppilaat, jotka hyödyntävät englan-

tia vapaa-ajallaan. Lisäksi korona-ajan vaikutus kodin roolin korostamisessa op-

pimisen osana esiintyi aineistossa. Opettajien tulisikin huomioida myös kodin 

merkitys ja mahdollisesti hyödyntää sitä kouluopetusta tukevana tekijänä. Myös 

Enever (2015, s. 22–26) kuvaa vapaa-ajalla tapahtuvan kielialtistuksen kuten pe-

laamisen ja musiikin kuuntelun olevan positiivisesti yhteydessä etenkin suulli-

sen kielitaidon kehitykseen.  

Myles (2017) kuvaa opettajaresurssien olevan yksi varhennetun kielen ope-

tuksen haasteista. Tutkimusten mukaan täydennyskoulutus parantaa luokan-

opettajan valmiuksia kielen opettajuuteen. Parempi tietous kielen opettamiseen 

on kuitenkin aina kieltenopettajalla. Tämän tutkielman aineistossa tämä näkyi 

myös esimerkiksi kielenopettajan työpanoksen arvostamisena ja siinä, että kiel-

tenopettajan kanssa tehtävää yhteistyötä kaivattiin lisää. Skinnari ja Halvari 

(2018) kuvaavatkin, että luokanopettajien ja kieltenopettajien tulisi tehdä yhteis-

työtä kielikasvatuksen tavoitteiden edistämiseksi. Tämä osoittautui kuitenkin 
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aineiston perusteella kouluja eriarvoistavaksi tekijäksi. Osalla oli mahdollista to-

teuttaa laadukasta yhteistyötä ja osalla taas ei. Näin ollen olisikin perusteltua, 

että kielikasvatuksen kohdalla luokanopettajien ja kieltenopettajien yhteistyölle 

resursoitaisiin aikaa sekä rahaa kaupungista tai kunnasta riippumatta.  

Teoriatiedon sekä tutkielman aineiston valossa voidaan löytää yhteneviä 

teemoja niin opetusmenetelmien kuin kokemustenkin kohdalla. Ikätasoisen pe-

dagogisen osaamisen kehittäminen on keskeinen opettajan ammattitaitoon liit-

tyvä tekijä. Oppilaiden motivointi, kiinnostuksen herättäminen sekä sen ylläpi-

täminen edellyttävät opettajilta tarkkaan mietittyjä keinoja sekä menetelmiä. 

Näitä keinoja tehostaa tiivis yhteistyö niin luokanopettajien ja kieltenopettajien 

kuin kotienkin välillä. Oppimateriaalit ja niiden saatavuus vaikuttavat suoraan 

opetusmenetelmiin ja niiden hyödyntämiseen. Samalla opettajien kokemukset 

käsittelivät oppimateriaaleja niin myönteisten kokemusten kuin haasteidenkin 

kohdalla. Varhennetun kieltenopetuksen materiaalien kokoaminen vie aikaa ja 

vaatii opettajalta eri lähteiden hyödyntämistä. Materiaaleja on kuitenkin koko 

ajan enemmän saatavilla, joten voi olla, että opetusmateriaalin rooli ei jatkossa 

korostu enää samalla tavalla kuin tämän tutkielman aineistossa.   

Kuten aiemmin tutkielmassa on jo todettu, varhennettu englannin kielen 

opetus edellyttää luokanopettajien oman pedagogiikan tarkastelua. Selkeästi on 

havaittavissa, että opettajat kiinnittävät huomiota jokaiseen opettamaansa oppi-

laaseen yksilöinä. Näin oppilaslähtöiset sekä ikätasoiset opetusmenetelmät ja pe-

dagogiikan kehittäminen ovat merkityksellisiä. Heterogeenisia luokkia opetetta-

essa tuen tarjoaminen sekä erilaiset opetusratkaisut ja niiden monipuolisuus ovat 

tärkeitä. Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus motivoivaan ja ikätasoiseen ope-

tukseen. Muutos ja uuden opetteleminen vaatii aikaa niin opettajilta kuin kou-

lultakin. Tahtotila sekä asenneilmapiiri on kuitenkin suotuisa varhennetun eng-

lannin kielen opetuksen pedagogiikan kehittämistyölle. Näin toiminnallinen ja 

yksittäiset oppilaat huomioiva opetus pystyy teematyöskentelyn avulla pureu-

tumaan juuri niihin aiheisiin, jotka oppilaita todellisuudessa motivoivat. Näin 

pystytään kehittämään kielellisesti rikas ympäristö, joka mahdollistaa jokaisen 

osallisuuden heidän omista lähtökohdistaan käsin.  
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8.2 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimusaiheet 

Gaskell ja Bauer (2005, s. 346) alleviivaavat, että hyvä dokumentointi, läpinäky-

vyys ja selkeys, tutkimuksen aineistonkeruuprosessissa sekä sen analysoinnissa, 

ovat laadukkaan tutkimuksen ominaispiirteitä. Tämän tutkielman raportoin-

nissa on kiinnitetty huomiota siihen, että tehdyt ratkaisut ovat kuvattu mahdol-

lisimman selkeästi ja yksityiskohtaisesti.  

Aaltio ja Puusa (2020, s. 180) kuvaavat, että laadullisen tutkimuksen sisäi-

nen validiteetti edellyttää toteutettujen päättelyketjujen avaamista. Lisäksi tut-

kittavan ilmiön määrittelyn eheys liittyy tutkimuksen validiuteen. Tämän tut-

kielman tutkimuksen kohteena oleva ilmiö on varhennettu englannin kielen ope-

tus. Siihen liittyen tarkastelukulmina ovat olleet opettajien kokemukset varhen-

netusta englannin kielen opetuksesta sekä heidän hyödyntämänsä opetusmene-

telmät. Tutkielman raportointi sekä aineiston keräämisen että analysoinnin vai-

heet on kirjoitettu auki mahdollisimman tarkasti. Tämä lisää tutkielman sisäistä 

validiteettia. Pyrkimys totuudellisuuteen on Aaltion ja Puusan (2020, s. 181) hah-

mottamana myös laadullisen tutkimuksen yksi pääperiaate.  

Tutkielman triangulaatio tutkijaan liittyvän triangulaation näkökulmasta 

voidaan Tuomen ja Sarajärven (2018, s. 168) kuvauksen perusteella katsoa vai-

kuttaneen tämän tutkielman validiteettiin. Tämä tutkielma on yhden tutkijan 

subjektiivisen kokemuksen tuotos. Näin ollen useamman tutkijan vaikutus olisi 

voinut muuttaa tutkielman aineiston analysointia ja johtopäätösten tekoa. Johto-

päätösten päättelyketju on kuitenkin raportoitu mahdollisimman tarkasti, mikä 

lisää tämän tutkielman toistettavuutta.    

Tämän tutkielman aineistonkeruumenetelmänä hyödynnettiin Webropol-

kyselylomaketta. Menetelmätasolla kyselyn käyttämisen haittapuolena on Tuo-

men ja Sarajärven (2018, s. 85) mielestä osin sen joustamattomuus sekä muuttu-

mattomuus. Virtanen (2006, s. 171) puolestaan osoittaa, että kirjallisen aineiston-

hankintamenetelmän haasteeksi muodostuu se, että tutkijalla ei ole mahdolli-

suutta esittää tarkentavia kysymyksiä. Tämä näkyi myös tämän tutkielman ai-

neiston kohdalla. Tutkielman aineisto muodostui 20 luokanopettajan vastauk-

sista laajaan kyselylomakkeeseen. Tämä omalta osaltaan saattoi lyhentää yhteen 

kysymykseen vastaamiseen käytettyä aikaa. Lisäksi vastausten vapaaehtoisuus 
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voidaan katsoa vaikuttaneen vastausten pituuteen. Pääosin aineisto oli kuitenkin 

laadukasta ja informatiivista. Kyselyn käyttämisen takia osa vastauksista oli hy-

vin lyhyitä. Lisäkysymyksiä esittämällä olisi ollut mahdollista saada syvällisem-

pää tietoa kysymysten aiheista. Lisäksi uskon, että esimerkiksi haastatteluaineis-

ton kohdalla vastausten laatu olisi voinut olla laadukkaampaa, sillä tarkennusten 

ja vapaamman aineistonhankinnan pohjalta oma esiymmärrykseni ei olisi rajoit-

tanut kysymyksiä niin paljon.  

Aaltion ja Puusan (2020, s. 181) mukaan tutkimuksen laatuun vaikuttaa 

myös tutkijan kyky valita asettamiinsa tutkimuskysymyksiin vastaava tutkimus-

joukko. Tämän tutkielman aineisto on kerätty luokanopettajilta, jotka ovat opet-

taneet varhennettua englannin kieltä alkuopetuksessa. Heidän vastaustensa poh-

jalta voidaan esittää, että tutkimusjoukko onnistuttiin kokoamaan siten, että 

heillä oli tietoa ja kokemuksia tutkittavasta aiheesta. 

Tuomi ja Sarajärvi (2018, s. 165) kuvaavat laadullisen tutkimuksen perus-

vaatimukseksi sitä, että tutkijalla tulee olla riittävästi aikaa tutkimuksen suorit-

tamiseen. Tämä tutkielma on syntynyt pitkän ajanjakson kuluessa. Näin voidaan 

ajatella sen teoriapohjan rakentuneen siten, että sitä on ollut mahdollista tarken-

taa sekä muokata ja näin ollen esiymmärrys on muotoutunut teorian kanssa vuo-

rovaikutuksessa. Näin myös hermeneuttisen kehän hyödyntäminen on mahdol-

listunut.   

Tämä tutkielma keskittyi tarkastelemaan varhennettua kielten opetusta 

englannin kielen näkökulmasta. Jatkossa olisikin hyvä tutkia varhentamista 

myös muiden kielien näkökulmasta. Pietilä ja Lintunen (2015, osa 1) totesivatkin, 

että tulevaisuudessa kielitaidon laajuus nousee merkittäväksi tekijäksi osaami-

sen kuvaamisessa ja englannin osaamista pidetään lähinnä itsestäänselvyytenä. 

Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia sitä, että vaikuttavatko eri kielien varhenta-

minen kielitaitoon ja osaamiseen. Englannin kieli on yleislaatuinen kieli ja sitä 

kuulee tavanomaisessa ympäristössä. Tukeeko tämä omalta osaltaan kielen op-

pimista merkittävästi, vai voidaanko muiden hieman vieraampien kielien oppi-

minen nähdä samanlaisena ilmiönä. 

Lisäksi jatkotutkimusta olisi mielenkiintoista tehdä siitä, että eroavatko ko-

keneiden opettajien ja juuri valmistuneiden opettajien kokemukset toisistaan? 
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Tai onko omalla kielitaidolla vaikutusta omiin asenteisiin ja englannin kielen 

opetuksen kokemuksiin alkuopetuksessa. Opetusmenetelmiä olisi keskeistä tut-

kia vielä oppilaiden näkökulmasta. Näin pystyttäisiin saamaan tietoa siitä, mikä 

oppilaita todellisuudessa motivoi sekä kiinnostaa. Opetusmenetelmien kohdalla, 

draaman ja improvisaation hyödyntäminen varhennetun englannin kielen opet-

tamisen työtapana voisi olla mahdollinen ja tärkeä jatkotutkimusaihe.   

Tämän tutkielman aikana on käynyt selväksi, että opettajuus ja erityisesti 

A1 englannin kielenopettajuus on myös luokanopettajien näkökulmasta muun-

tumassa. Näin ollen oman pedagogiikan tarkastelun sekä uudenlaisten, oppilas-

lähtöisten, toimintatapojen hyödyntäminen nouseekin ratkaisevaksi tekijäksi op-

pilaiden motivaation ja innon ylläpitämisessä. Vain pedagogiikkaa tarkastele-

malla ja toiminnallisuutta lisäämällä mahdollistetaan oppilaille englannin oppi-

misen ilo ja into myös tulevaisuudessa. Tämä muutosprosessi on monella ollut 

käynnissä jo jonkun aikaa, osalla se on käynnistynyt viimeisten kahden vuoden 

aikana. Näin ollen onkin mielenkiintoista jäädä odottamaan, miten vakiintunut 

vieraan kielen opetuksen aloitus alkuopetusikäisten lasten kanssa vaikuttaa tu-

levaisuuden kielitaitoon ja sen monipuolisuuteen.   
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LIITTEET 

Liite 1. Kyselylomake 

 

Luokanopettajien kokemuksia varhennetusta englannin kielen
opetuksesta

Arvoisa luokanopettaja,

Olen Emilia Kostiainen ja teen kasvatustieteen pro gradu -tutkielmaa Jyväskylän yliopistossa.
Tutkielmani tarkoituksena on selvittää, miten luokanopettajat ovat toteuttaneet varhennettua englannin
kielen opetusta alkuluokilla. Lisäksi tavoitteena on selvittää, minkälaisia kokemuksia varhennetun
englannin opettamisesta luokanopettajilla on.

Tutkielmaan osallistuminen tapahtuu vastaamalla tähän kyselyyn ja se vie aikaasi noin 10–20 minuuttia
vastaajasta riippuen. Kyselylomakkeella kerättyjä tietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön
edellyttämällä tavalla. Saadut vastaukset säilytetään luottamuksellisesti. Yksittäistä vastaajaa ei pysty
tunnistamaan aineistosta tai pro gradu -tutkielman raportista. Lisätietoja alla olevan lomakkeen avulla
kerätyn aineiston käsittelemisestä löydät tutkielman tietosuojailmoituksesta. Tutustuthan siihen
huolellisesti ennen kyselyyn vastaamista. Kyselylomakkeen kautta saatua tietoa hyödynnetään
aineistona Jyväskylän yliopiston kautta valmistuvassa pro gradu -tutkielmassani.

Jokainen vastaus on tärkeä ja tuottaa arvokasta tutkimustietoa. Kiitos osallistumisestasi!

Ystävällisin terveisin,
Emilia Kostiainen
emilia.h.kostiainen(at)student.jyu.fi 
Jyväskylän yliopisto

1. Lupa tietojen käyttämiseen tutkielmassa
*

Taustatiedot

 Pakolliset kysymykset merkitty tähdellä (*)

Olen lukenut tutkielman tietosuojailmoituksen sekä suostumuslomakkeen. Vastaamalla kyselyyn
annan suostumukseni siihen, että antamiani vastauksia hyödynnetään tutkielmassa
tietosuojailmoituksessa esitetyllä tavalla.
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