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Tutkimuksen aiheena on lasten monikielisyyden tukeminen ruotsalaisessa päiväkodissa. Yhteistyö-

kumppanina opinnäytetyössä oli eräs Uppsalalainen päiväkoti Ruotsissa. Tutkimuksen tarkoitus oli sel-

vittää kyseisen päiväkodin kolmen lastentarhanopettajan ja yhden päiväkodeissa kiertävän äidinkielen 

pedagogin ajatuksia ja kokemuksia monikielisyyden tukemisesta ja sen menetelmistä. Tutkimuksessa 

pyritään vastaamaan kysymyksiin: Miksi monikielisyyden tukeminen on tärkeää? Miten lasten moni-

kielisyyttä tuetaan kyseisessä ruotsalaisessa päiväkodissa? Miten haastateltavat kokevat monikielisyy-

den tukemisen.  

 

Opinnäytetyö on toteutettu laadullisella tutkimusmenetelmällä. Teoreettinen viitekehys pohjautuu ruot-

salaiseen varhaiskasvatukseen, kaksi-ja monikielisyyteen, äidinkieleen ja lapsen kielen kehitykseen. 

Aineiston keruuna käytettiin teemahaastattelua keräämään haastateltavien ajatuksia ja kokemuksia ai-

heesta. Aineistonanalyysina käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tutkimustulokset on esitelty 

tutkimuskysymysten mukaan. Haastatteluotteet, valokuvat ja omat kokemukseni aiheesta tehostavat tu-

losten ymmärrettävyyttä. 

 

Tuloksista selvisi monikielisyyden tukemisen olevan tärkeää lapsen identiteetin, perheen, kulttuurin ja 

oppimisen kannalta. Monikielisyyttä tuettiin lapsen äidinkielen kuin ruotsin kielen osalta liittämällä se 

monipuolisesti päivittäiseen toimintaan yhdessä muiden lasten kanssa. Esimerkiksi ruokailuissa tai ko-

rostamalla eri kieliä ja kulttuureja ympäristössä. Lasten ylpeys omasta äidinkielestä nousi keskiöön. 

Äidinkielen pedagogin merkitys oli tärkeä sekä vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö. Monikielisyyden 

tukeminen koettiin tärkeänä ja mielenkiintoisena, mutta haastavana. Tutkimustuloksista voitiin päätellä 

monikielisyyden tukemisen olevan tärkeää ennen kaikkea lapsen kokonaiskehityksen kannalta, ja siihen 

tulisi panostaa päiväkodissa. Varhaiskasvattajan toiminta korostui. Eri kielten käyttö arjen eri tilanteissa 

luo mahdollisuuden oppimiseen myös muille kuin monikielisille lapsille. Opinnäytetyö antaa tietoa, 

vinkkejä ja kokemuksia monikielisyyden tukemisesta suomalaisille varhaiskasvattajille ja alan opiske-

lijoille. 
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The subject of the thesis was supporting of children’s multilingualism in Swedish preschool. The co-

operative partner in the thesis was a preschool in Uppsala, Sweden. The purpose of the study was to 

solve the preschool’s three preschool teachers’ and one itinerant mother tongue teacher’s thoughts and 

experiences about supporting of multilingualism and its methods. The study aims to answer the ques-

tions: Why is supporting of multilingualism important? How is children’s multilingualism supported in 

this Swedish preschool? How interviewees experience supporting of multilingualism?  

 

The research method used in this thesis was qualitative. The theoretical framework is based on Swedish 

early childhood education, bi- and multilingualism, mother tongue and child’s language development. 

The data was collected using theme interviews to find out interviewees thoughts and experiences about 

the subject. Method used in analyzes of this data was data-driven content analysis. The results of this 

research are presented in according to the research questions. The citations of interviews, photos and 

my own experiences about the subject enhance the readability of the results. 

 

The results revealed that supporting of multilingualism is important because of identity, family, culture 

and learning. Multilingualism was supported by both mother tongue and in Swedish by connecting it to 

daily activities together with other children. This was done for example, at lunchtime or by highlighting 

the different languages and cultures in environment versatile ways. The children’s pride of their own 

mother tongue became overly important. The mother tongue teacher’s role was major as well as co-

operation with parents. Supporting of multilingualism was experienced important and interesting but 

challenging. The results of the research can be concluded that supporting of multilingualism is im-

portant above all because of child’s overall development. This finding shows that attention should be 

paid on these matters. Early childhood educator’s action was highlighted. Using of the different lan-

guages in different situations in everyday life create also an opportunity for other children than multi-

lingual to learn. The thesis gives information, tips and experiences about supporting of multilingualism 

to Finnish early childhood educators and students of early childhood education. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämä opinnäytetyö käsittelee lasten monikielisyyden tukemista ruotsalaisessa päiväkodissa. Päiväkoteja 

Ruotsissa voidaan nykyään kuvailla kulttuurien kohtaamispaikoiksi. Varhaiskasvattajat päiväkodeissa 

ovat päivittäin tekemisissä eri kielten ja kulttuurien kanssa, sillä Ruotsissa päiväkotilapsista 13-15% 

puhuu äidinkielenään jotakin muuta kuin ruotsia. Monikielisyys ruotsalaisissa päiväkodeissa on arkea. 

Yksikielisyyden ajatellaan olevan tavallista, mutta globaalisti kaksi- ja monikielisyys on yleisempää 

ympäri maailman. (Myndigheten för skolutveckling 2006, 11-12, 17.) Myös Suomessa monikielisyys- 

ja kulttuurisuus on kasvava ilmiö maahanmuuton myötä.  

 

Kaksi- ja monikielisyydelle on useita määritelmiä. Se voidaan määritellä sen mukaan kuinka aktiivisesti 

kahta kieltä käyttää ja ymmärtää, kokeeko olevansa kaksikielinen, missä iässä kieli on opittu tai omak-

sumisympäristön mukaan. (Hassinen 2005, 9, 16-17.) Äidinkieleksi taas kutsutaan kieltä, joka on ensi-

kieli tai jolla ajattelee ja ilmaisee itseään. Myös käytön ja hallinnan laajuus vaikuttavat äidinkielen mää-

rittelyyn. Kielen kehityksellä on suuri vaikutus lapsen kokonaiskehitykseen ja oppimiseen. Lapsen 

kaksi- tai monikielisyyteen vaikuttavat vahvasti myös lasta ympäröivät asenteet. (Myndigheten för sko-

lutveckling 2006, 18, 24; Halme & Vataja 2011, 16.) 

 

Kun monikielisyyttä esiintyy päiväkodissa, on sen huomioiminen tärkeää. Ruotsalaiseen päiväkotien 

opetussuunnitelmaan on kirjattu päiväkodin tehtäväksi pyrkiä varmistamaan, että lapsi jolla on äidinkie-

lenään jokin muu kieli kuin ruotsi, saa mahdollisuuden kehittää niin ruotsin kieltä kuin omaa äidinkiel-

tään. Sama pätee kulttuurisen identiteetin kehittämiseen. (Skolverket 2016c, 7, 10.) Kielet kehittyvät 

parhaiten arjen merkityksellisissä tilanteissa vuorovaikutuksessa muiden kanssa (Skolverket 2016b). 

Tutkimuksia kaksi- ja monikielisyydestä on tehty paljon niin Ruotsissa kuin Suomessakin. Opinnäyte-

työni tuo yhden näkökulman kaksi- ja monikielisyystutkimukseen. Keskeisimmiksi käsitteiksi opinnäy-

tetyössäni nouseekin ruotsalainen varhaiskasvatus, kaksi- ja monikielisyys sekä äidinkieli. 

 

Yhteistyökumppaninani tässä opinnäytetyössä on eräs päiväkoti Uppsalassa Ruotsissa, jossa tein kolmen 

kuukauden varhaiskasvatuksen työharjoitteluni keväällä 2016. Monikielisyys oli paljon keskusteltu aihe 

ruotsalaisen varhaiskasvatuksen piirissä. Kevään aikana pääsin tutustumaan monikielisyyteen monikult-

tuurisessa päiväkotiympäristössä ja kiinnostus siitä opinnäytetyön aiheena heräsi. Omakohtaiset koke-

mukset työharjoittelusta monikielisyyden keskellä herätti ajatuksen perehtyä aiheeseen tarkemmin ja 

sain kannustusta päiväkodin työntekijöiltä ryhtyä toimeen.  
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Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää ruotsalaisen päiväkodin varhaiskasvattajien näkökulmia miksi 

monikielisyyden tukeminen on tärkeää, miten lasten monikielisyyttä tuetaan kyseisessä ruotsalaisessa 

päiväkodissa ja miten monikielisyyden tukeminen koetaan. Toteutin tutkimuksen laadullisella tutkimus-

menetelmällä ja se perustuukin teemahaastatteluihin, joilla keräsin kolmen lastentarhanopettajan sekä 

yhden äidinkielen pedagogin ajatuksia ja kokemuksia työskentelystä monikielisyyden parissa. 

 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Miksi monikielisyyden tukeminen on tärkeää? 

2. Miten lasten monikielisyyttä tuetaan kyseisessä ruotsalaisessa päiväkodissa? 

3. Miten haastateltavat kokevat monikielisyyden tukemisen? 

 

Tutkimuksessani korostuu suurilta osin lasten äidinkielten tukeminen, jos kieli on jokin muu kuin ruotsi. 

Tähän vaikutti se, että suurin osa päiväkodin monikielisistä lapsista puhui sujuvaa ruotsia toisen kielensä 

lisäksi. Äidinkielen tukeminen edistääkin päiväkotiympäristön kielen, ruotsin kielen oppimista. Tutki-

muksessa käsitellään kuitenkin molempien kielten tukemista. 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on antaa hyödyllistä tietoa ja vinkkejä ruotsalaisessa päiväkodissa hyväksi 

koetuista menetelmistä toteuttaa monikielisyyden tukemista päiväkotien arjessa. Samalla tutkimus nos-

taa esille ruotsalaisten varhaiskasvattajien ajatuksia ja kokemuksia monikielisyyden tukemisesta meille 

suomalaisille varhaiskasvattajille kuin alan opiskelijoille. Suomessakin päiväkodeissa monikielisyys on 

koko ajan näkyvämpi ilmiö. Opinnäytetyön tavoitteena on myös syventää omaa työharjoittelun aikana 

saavutettua oppimista ruotsalaisesta varhaiskasvatuksesta ja monikielisyydestä sekä omaa ammatilli-

suutta. 

 

Opinnäytetyössäni esittelen ensimmäisenä aikaisempia tutkimuksia monikielisyyteen liittyen. Teoria-

osuus alkaa ruotsalaisen päiväkotivarhaiskasvatuksen esittelyllä sisältäen myös ruotsalaisen päiväkotien 

opetussuunnitelman tärkeimpiä kohtia ja kuvauksen toimintaympäristöstä, jotta haastateltavien koke-

mukset esiintyvät ymmärrettävinä. Seuraavassa kappaleessa määritellään äidinkieltä ja sen merkitystä 

sekä perehdytään lapsen kielen kehitykseen ja oppimiseen. Viimeisimmässä teoriakappaleessa käsitel-

lään kaksi- ja monikielisyyttä, kuinka kaksi- tai monikieliseksi tullaan ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. 

Osiossa perehdytään myös niihin liittyvään identiteettiin sekä kielen ja kulttuurin yhteyteen. Tutkimus-

prosessiosioon on kirjattu tutkimuksen kulku ja sen tekoon liittyviä seikkoja. Tutkimustuloksissa kerro-

taan vastaukset tutkimuskysymyksiin ylläolevassa tutkimuskysymysjärjestyksessä haastatteluaineiston 

perusteella. Tuloksia perustellaan käyttämällä haastatteluotteita, valokuvia ja omia kokemuksia aiheesta. 
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Johtopäätöksissä on tehty tulkintoja tutkimustuloksista ja käsittelyjärjestys on siinäkin tutkimuskysy-

mysten mukainen. Pohdintaosuus sisältää pohdintaa luotettavuudesta, eettisyydestä ja itse opinnäyte-

työstä. 

 

Opinnäytetyöni merkittävimpinä lähdemateriaaleina käytetään Ruotsin opetusministeriön alaisen viran-

omaisen Skolverket (2016) julkaisemaa ruotsalaista päiväkotien opetussuunnitelmaa sekä nettisivustoa. 

Myös Myndigheten för skolutveckling (2006) julkaisema teos Komma till tals – Flerspråkiga barn i 

förskolan sisältämä materiaali näkyy laajasti opinnäytetyössäni. Suomenkielisestä kirjallisuudesta eten-

kin Sirje Hassisen (2005) teos Lapsesta kasvaa kaksikielinen nousee keskiöön. 
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2 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 

 

 

Tutkimuksia lasten kaksi- ja monikielisyydestä on tehty paljon. Suomessa lasten monikielisyyttä on tut-

kinut esimerkiksi Sirje Hassinen (2005). Teoksessaan Lapsesta kasvaa kaksikielinen Hassinen perehtyy 

varhaislapsuudessa omaksuttuun kaksikielisyyteen havainnollistaen lapsen kielenkehitystä omien koke-

mustensa kautta. Hassinen pyrkii kuvaamaan kaksikielisen perheen elämää, miten se käytännössä toimii, 

mitä voi tapahtua ja minkälaiset tilanteet ja toiminnat ovat olleet hyödyllisiä kaksikielisyyden kannalta. 

 

Kaksi- ja monikielisyyteen liittyen on tehty myös opinnäytetöitä. Olga Kirjanen ja Mirja Viitakangas 

(2013) ovat tutkineet kaksikielisyyttä päivähoidossa opinnäytetyössään Suomi-venäjä kaksikielisyys 

päivähoidossa. Tarkoituksena oli muun muassa selvittää, miten suomi-venäjä kaksikielisyyttä tuetaan 

päiväkodeissa ja millaisia haasteita tai mahdollisuuksia se tuo. Opinnäytetyö oli laadullinen tutkimus ja 

siinä haastateltiin kahden eri päiväkodin työntekijöitä. Opinnäytetyössä selvisi, että tukemalla lapsen 

äidinkieltä ja suomen kielen oppimista voidaan huomioida kaksikielisyyttä. Kaksikielisyyttä tukivat esi-

merkiksi toimintatuokiot kahdella kielellä ja kaksikielinen henkilökunta. Yhteisen kielen puuttuminen 

lasten kanssa koettiin haasteeksi. 

 

Myös Ruotsissa on tehty useita tutkimuksia monikielisyydestä. Muun muassa Anne Kultti (2014) on 

tutkinut kirjassaan Flerspråkiga barns villkor i förskolan – lärande av och på ett andra språk monikielis-

ten lasten oppimista, osallistumista ja kehittymistä ruotsalaisessa päiväkodissa sekä kuinka lastentarhan-

opettajat luovat hyvät edellytykset heidän kielelliselle kehittymiselle. Teoksessa Kultti keskustelee ar-

kipäivän tilanteiden ja teorian kautta lasten monikielisyydestä, kieliympäristöstä ja lapsen oikeudesta 

kieleen.  

 

Malmön korkeakoulussa Norma Galindo (2011) on tehnyt päättötyön Flerspråkighet på en förskola, 

jossa on selvitetty lastentarhanopettajien ajatuksia lasten kieli- ja identiteetin kehitykseen liittyvästä 

työstä. Tutkimuksessa on haastateltu kuutta lastentarhanopettajaa Ruotsissa. Tutkimuksessa haluttiin 

selvittää lastentarhanopettajien ajatuksia monikielisyydestä, kuinka he stimuloivat monikielisiä lapsia ja 

mitä lastentarhanopettajat ajattelevat yhteistyöstä monikielisyyden ja identiteetin kanssa. Tutkimuksessa 

selvisi, että lastentarhanopettajat kokivat positiivisena monikieliset lapset. Kieltä käytettiin päiväkodissa 

paljon, mutta mitään tiettyä menetelmää ei käytetty. Identiteetti ja monikielisyydellä oli yhteys, mutta 

haastateltavat näkivät sen eri tavoin. Lastentarhan opettajat kokivat ristiriitoja opetussuunnitelman ja 

itse työskentelyn välillä ja se herätti kysymyksiä, kuinka monikielisyyden kanssa tulisi työskennellä. 



5 

 

3 VARHAISKASVATUS RUOTSALAISISSA PÄIVÄKODEISSA 

 

 

Opinnäytetyössäni keskeisessä osassa on ruotsalainen varhaiskasvatus ja juuri päiväkodeissa toteutet-

tava varhaiskasvatus. Ruotsissa varhaiskasvatus kuuluu opetusministeriön alaisuuteen. Tätä varhaiskas-

vatuksen kokonaisuutta säätelee koululain säännökset (Skollag 2010:800.) Päiväkodeissa varhaiskasva-

tusta saavat 1-5-vuotiaat lapset, kun taas 6-vuotiaat lapset käyvät esikoululuokkaa. Päiväkotien toiminta 

perustuu varhaiskasvatukselle laadittuun valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Kyseinen opetussuun-

nitelma on laadittu vuonna 1998 ja sitä on uudistettu vuonna 2010 ja 2016. Esikoululuokalla on oma 

opetussuunnitelmansa, joka on osa koulun ja vapaa-ajan opetussuunnitelmaa. Nämä molemmat suunni-

telmat laatii Ruotsin opetusministeriön alainen viranomainen Skolverket. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2014, 44-45; Skolverket 2016c.) 

 

Ruotsissa varhaiskasvatusta päiväkodeissa tarjotaan niin kunnallisella puolella kuin yksityiselläkin. Yk-

sityisellä puolella varhaiskasvatusta voivat tarjota uskonnolliset järjestöt, yritykset, säätiöt tai osuuskun-

tien muodossa osuuskunnat. Kunnat vastaavat siitä, että päiväkoteja sekä päiväkotipaikkoja lapsille on 

tarjolla. Yksityisissä ja kunnallisissa päiväkodeissa pätee pääosin samat säännöt. Jos lapsen huoltajat 

toivovat jotain muuta varhaiskasvatusta päiväkodin sijaan, on kunnalla velvollisuus tarjota sitä. (Skol-

verket 2016f.) Ruotsissa päiväkotien lapsiryhmien koosta ja henkilöstön määrästä ei ole säädetty yksi-

tyiskohtaisesti, vaan säännösten mukaan lapsiryhmien tulisi olla sopivia ja henkilöstön määrä riittävä 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014, 45). Ryhmäkokojen suunnittelussa otetaan huomioon henkilöstön 

osaaminen, henkilöstö, lapsiryhmän koostumus, lapsien määrä sekä ulko- ja sisätilat. Ruotsissa päivä-

kotia kävi syksyllä 2015 yhteensä 493 609 lasta ja niissä työskenteli lasten kanssa yhteensä 102 352 

työntekijää. Lapsimäärä yhtä vuosityöntekijää kohden oli tuolloin 5,2. (Skolverket 2016e; Skolverket 

2016a.) 

 

Ruotsissa päiväkotien tulee stimuloida lasten kehitystä ja oppimista. Päiväkodin tulee olla hauska, tur-

vallinen ja opettava jokaiselle lapselle. Lasten tulee saada mahdollisuus kehittyä ja oppia leikin, luomi-

sen ja tutkimisen kautta niin yksin, ryhmässä kuin yhdessä aikuisten kanssa. Päiväkodin tärkeä tehtävä 

on antaa hoitoa ja turvallisuuden tunne lapselle. Lapsille tulee tarjota hyvä päiväkotiympäristö. Päivä-

kodin tilat ja laitteet tulisivat edistää lapsen kehitystä ja oppimista. (Skolverket 2016f.)  

 

Lastentarhanopettaja (förskollärare) vastaa siitä, että työskentely päiväkodeissa noudattaa opetussuun-

nitelman tavoitteita. Jokaisessa päiväkodissa tulee olla lastentarhanopettaja. Päiväkodeissa työskentelee 
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myös muuta henkilöstöä, jolla tulee olla koulutus tai kokemusta lasten kehityksen ja oppimisen edistä-

misestä. Tämä henkilö voi esimerkiksi olla lastenhoitaja, joka täydentää lastentarhanopettajia. Myös 

kuva-, draama-, tai musiikinopettajat voivat olla tärkeä osa henkilöstöä päiväkodeissa. Opetussuunnitel-

maan on kirjattu lastentarhanopettajien ja muiden työntekijöiden vastuut päiväkodissa. Yleinen vastuu 

päiväkodista on päiväkodin johtajalla. (Skolverket 2016f.) 

 

 

3.1 Päiväkotien opetussuunnitelma Ruotsissa 

 

Ruotsissa koululakiin ja päiväkodin opetussuunnitelmaan on kirjattu arvot, päämäärät ja tehtävät (Skol-

verket 2016b). Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2016 eli päiväkodin opetussuunnitelma, joka 

on uudistettu vuonna 2016, on jaettu kahteen isoon osioon: perusarvot ja päiväkodin tehtävät sekä ta-

voitteet ja suuntaviivat. Tavoitteisiin ja suuntaviivoihin on kirjattu normeihin ja arvoihin, kehitykseen ja 

oppimiseen, lapsen vaikutukseen sekä päiväkodin ja kodin yhteistyöhön liittyviä asioita. Myös yhteistyö 

esikoululuokan, koulun ja vapaa-ajan keskuksen kanssa, seuraaminen, arviointi ja kehittäminen sekä 

päiväkodin johtajan vastuihin liittyvät asiat ovat kirjattuna opetussuunnitelmaan. (Skolverket 2016c.) 

Tähän kappaleeseen olen koonnut opetussuunnitelman kohtia, jotka ovat erityisesti yhteydessä opinnäy-

tetyön aiheeseeni. 

 

Opetussuunnitelman mukaan päiväkoti pohjautuu demokratiaan. Ihmisoikeuksien sekä demokraattisten 

perusarvojen kunnioittaminen on yksi päiväkodin tärkeistä tehtävistä, sillä myös ruotsalainen yhteis-

kunta pohjautuu näihin arvoihin. Päiväkodin kaikessa toiminnassa tulisi näkyä demokraattisuus. Aikuis-

ten rooli tässä on tärkeä. Opetussuunnitelmassa painotetaan, ettei ketään lasta tulisi luokitella sukupuo-

len, etnisen ryhmän uskonnon tai muun uskomuksen, perheenjäsenen seksuaalisen suuntautumisen tai 

toimintakyvyn heikentymisen perusteella tai joutua muuhun alentavaan kohteluun. Päiväkodin tulisikin 

kehittää lapsen vastuunottokykyä ja edistää lasten solidaarisuutta sekä suvaitsevaisuutta jo varhaisessa 

vaiheessa. Päiväkoti määritellään kulttuureiden kohtaamispaikaksi. Päiväkodissa lapsella tulee myös 

olla mahdollisuus muodostaa omat mielipiteensä ja tehdä valintoja. Lapsen osallisuus ja usko omaan 

kykyynsä ovat tärkeitä. Lapsia ei luokitella sukupuolen mukaan vaan päiväkodin tulisi estää perinteiset 

sukupuoleen liittyvät mallit ja roolit. Kaikilla lapsilla tulee olla samat mahdollisuudet. (Skolverket 

2016c, 4-5.) 

 

Molemmissa sekä koululaissa että päiväkodin opetussuunnitelmassa sanotaan, että lasten tulisi saada 

tukea ja kannustusta niin, että he kehittyvät niin pitkälle kuin mahdollista (Skolverket 2016b). Päiväkoti 
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luo pohjan elämänikuiselle oppimiselle (Skolverket 2016c, 5). Toiminta tulee toteuttaa siten, että se sekä 

stimuloi että haastaa lasten kehitystä ja oppimista. Opetussuunnitelmassa korostetaan ympäristön tär-

keyttä ja siihen panostamista. Ympäristön kriteereissä korostuu avoimuus, laajuus ja houkuttelevuus. 

Päiväkodin toiminnan tulee edistää leikkiä, luovuutta ja hauskaa oppimista. Samalla sen tulee hyödyntää 

ja vahvistaa lasten kiinnostusta oppia ja hallita uusia kokemuksia, tietoja ja taitoja. Kaiken toiminnan 

tulisi pohjautua siihen, mistä lapset ovat kiinnostuneita, heidän mielipiteisiinsä ja kokemuksiinsa sekä 

tarpeisiinsa. Lasten ajatuksia ja ideoita tulee hyödyntää ja käyttää monimuotoisen oppimisen luomiseen. 

(Skolverket 2016b.) Vanhempien kanssa tehtävää yhteistyön tärkeyttä korostetaan opetussuunnitel-

massa (Skolverket 2016c, 13). 

 

Pedagoginen dokumentoinnin tärkeydestä on kirjattu myös opetussuunnitelmaan. Päiväkodin tulee do-

kumentoida, seurata ja analysoida jokaisen lapsen kehitystä ja oppimista. Se on eräänlainen työväline. 

Dokumentointi tapahtuu lasten, aikuisten ja ympäristön keskellä ja sitä tehdään jatkuvasti ja järjestel-

mällisesti. Toimintaa voidaan dokumentoida esimerkiksi valokuvaamalla, videoimalla tai kirjoittamalla 

paperille. Dokumentointia analysoidaan ja näin voidaan selvittää, kuinka toimintaa voidaan kehittää 

eteenpäin, jotta lasten kehitys ja oppiminen mahdollistuvat eri tavoin. (Skolverket 2016d; Skolverket 

2016c, 14.) 

 

 

3.2 Toimintaympäristön kuvaus 

 

Päiväkoti jossa suoritin haastattelut, on yksi Uppsalan kunnallisista päiväkodeista. Kyseisessä päiväko-

dissa toimii neljä eri ryhmää ja lapsia on noin 67. Yksi ryhmä on alle 1-3-vuotialle ja loput ryhmät 3-5-

vuotiaille lapsille. Kielelliset vaikeudet huomioidaan, ja koko päiväkodissa käytetään viittomakieltä kie-

len tukena. Jokaisessa lapsiryhmässä työskentelee 1-2 lastentarhanopettajaa sekä 2 lastenhoitajaa. Ky-

seinen päiväkoti onkin monikulttuurinen ympäristö ja siellä esiintyy noin 21 kieltä niin lasten kuin hen-

kilökunnan joukossa. Joka päivä keväällä 2016 päiväkodilla vieraili eri kielten ja eri kulttuurialueilta 

tulevia äidinkielen pedagogeja antamassa äidinkielen tukea monikielisille lapsille. 

 

Päiväkodin toimintasuunnitelman 2015-2016 mukaan päiväkodissa keskityttiin työskentelemään yhden-

vertaisuuden, tasa-arvon ja sukupuolen, interkulttuurisuuden ja monikielisyyden, oppimisympäristöjen 

ja viittomien eteen. Lukuvuoden kohdealueeksi oli nostettu kieli ja kommunikointi. Tavoitteena oli, että 

jokainen lapsi voisi tehdä itsensä ymmärretyksi riippumatta kielellisistä taidoistaan. Toimintasuunnitel-

masta ilmenee, että näin lapsi voi tuntea turvallisuutta ja itseluottamusta. 
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Tutkimuksen toimintaympäristön päivärytmi on seuraava: Aamulla lapset tuodaan suoraan ulos vuoden-

ajasta riippumatta. Ulkoilun lomassa on aamupäivällä hedelmähetki, sillä lapsille ei tarjota aamupalaa 

päiväkodissa. Joskus hedelmähetkeen siirrytään sisätiloihin ja samalla aloitellaan projektitoimintaa, jo-

hon liittyy projektista riippuen esimerkiksi maalaamista, kirjojen lukemista, elokuvien tekemistä ja 

muuta monipuolista toimintaa. Joskus aamupäivisin saatetaan vierailla kirjastossa, leikkipuistoissa, lii-

kuntahallissa tai käydä metsäretkellä. Ennen ruokailua on vuorossa ”samling”, joka voidaan rinnastaa 

suomalaisissa päiväkodeissa toteutettavaan aamupiiriin. Samlingissa muun muassa leikitään, lauletaan, 

luetaan tai keskustellaan eri aiheista lasten kanssa. Lounaan jälkeen, joissakin lapsiryhmissä osa lapsista 

nukkuu päiväunet, joissakin pidetään satuhetki tai ruokailusta jatketaan suoraan vapaaseen leikkiin. Lap-

silla on mahdollisuus vapaaseen leikkiin siihen asti, kunnes on välipala-aika. Vapaan leikin aikana on 

mahdollisuus niin leikkiä kuin askarrella vapaasti ateljeesta saatavilla välineillä. Välipalan jälkeen on 

vuorossa ulkoilua siihen asti, että vanhemmat tulevat hakemaan lapsiaan. Ulkoilua tapahtuukin useampi 

tunti päivässä. 

 

Päiväkodissa työskennellään opetussuunnitelmaa seuraten. Toiminnan suunnittelua ja järjestämistä joh-

taakin opetussuunnitelmaan kirjattu ajatus; kaikki lapset osaavat ja kykenevät. Toiminta päiväkodissa 

pohjautuu lasten mielenkiinnon kohteisiin ja heidän osallisuutensa otetaan huomioon. Monikielisyys- ja 

kulttuurisuus korostuu päiväkodin arjessa. Projektit ovat myös osa arkea. Ne lähtevät käyntiin syksyisin 

lasten mielenkiinnon kohteista ja sen ympärille suunnitellaan toimintaa koko lukukaudeksi- tai vuodeksi. 

Projektityöskentely toteutetaan monipuolisena toimintana. Siihen voi liittyä niin musiikkia, draamaa, 

kädentaitoja, kirjallisuutta kuin retkiäkin. Projekteista täytetään reflektiokaavakkeita ennen projektia, 

sen aikana ja sen jälkeen, joiden kautta voidaan seurata lasten kehittymistä sekä arvioida toimintaa. Pro-

jektityöskentelyssä dokumentointi on tärkeää. Päiväkodin arjessa pedagoginen dokumentointi onkin 

suuressa roolissa. Pedagogisen dokumentoinnin toteuttamisesta määrätään opetussuunnitelmassa. Do-

kumentointia toteutetaan päivittäin ottamalla kuvia tai videoita lapsista sekä erilaisista tilanteista ja niitä 

laitetaan esille seinille kuvatekstien kera, jotta sekä lapset että vanhemmat voivat ne nähdä. 

 

Oppimisympäristöt korostuvat päiväkodissa. Kyseisen päiväkodin toimintasuunnitelmassa kuvaillaan-

kin, että oppimisympäristön ja sen materiaalien tulisi haastaa, inspiroida ja houkutella uteliaisuuteen 

tutkimaan maailmaa. Oppimisympäristöihin kuuluvat rakentelu, vesi- ja hiekka, valo, ääni, kieli ja kom-

munikointi ja ateljee miljööt. Muun muassa rakenteluun on varattu pihalla oma alueensa eri materiaalei-

neen, vesileikkiallas sekä taikahiekkapiste sisällä mahdollistavat vesi- ja hiekkatyöskentelyn ja ateljeelle 
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on varattu oma pieni huoneensa, jossa askartelutarvikkeet ovat vapaasti lasten saatavilla. Voisikin aja-

tella opetussuunnitelman ja päiväkodin toiminnan perusteella ajatuksien ja toiminnan päiväkodissa ot-

tavan inspiraatiota Reggio Emilia –pedagogiikasta. 

 

 

3.3 Äidinkielen tuki ja opetus päiväkodeissa 

 

Ruotsissa päiväkodeissa kirjoilla olevista lapsista 18,7% puhuu jotakin muuta äidinkieltä kotonaan kuin 

ruotsia (Skolverket 2016g). Ruotsissa monikielisyys kuuluu yhtenä osana päiväkotien pedagogiseen 

työskentelyyn. Parhaiten lapsen omaa äidinkieltä ja ruotsin kieltä voidaan kehittää tavallisissa arjen ti-

lanteissa päiväkodissa sekä lasten että aikuisten kanssa. Tavallisesti ei riitä, että lapsi puhuu äidinkieltään 

vain kotona, sillä kieli ja oppiminen kulkevat käsikädessä kuin myös kieli ja identiteetin kehittyminen. 

Lasta ympäröivien aikuisten on tärkeää eri keinoin tukea, rohkaista ja antaa lapselle, jolla on toinen kieli 

kuin ruotsi, mahdollisuus käyttää sekä omaa äidinkieltään että ruotsin kieltä. Kun kieltä käytetään mer-

kityksellisissä yhteyksissä arjessa, kehittyy kielellinen oppiminen parhaiten. (Skolverket 2016b.) Kou-

lulaki sekä Ruotsin päiväkotien opetussuunnitelma määräävät monikielisyyden tukemisesta seuraavaa: 

 

 Kieli ja oppiminen kulkevat käsikädessä kuin myös kieli ja identiteetin kehittyminen 

Päiväkodin tulisi pyrkiä varmistamaan, että päiväkoti stimuloi jokaisen lapsen kielen ke-

hitystä sekä rohkaisee ja hyödyntää lapsen uteliaisuutta ja kiinnostusta kirjakieleen. Lapsi, 

jolla on ulkomaalainen tausta ja joka kehittää omaa äidinkieltään luo paremmat mahdolli-

suudet oppia ruotsin kieltä ja kehittää omaa tietämystään muilla osa-alueilla. Päiväkodin 

tulee pyrkiä varmistamaan, että lapsi, jolla on äidinkielenään muu kieli kuin ruotsi, saa 

mahdollisuuden kehittää niin ruotsin kieltä kuin omaa äidinkieltään. (Skolverket 2016c, 7; 

Skollag 2010:800.) 

 

Päiväkodin tulee varmistaa, että jokainen lapsi, jonka äidinkieli on muu kuin ruotsi, kehit-

tää omaa kulttuurista identiteettiään ja kykyä kommunikoida molemmilla sekä ruotsin kie-

lellä, että omalla äidinkielellään (Skolverket 2016c, 10). 

 

Tutkimuskohteeni kaupungissa Uppsalassa äidinkielen tukiopetusta saavat päiväkodissa 1-6-vuotiaat 

lapset, jotka ovat kirjoilla julkisessa tai yksityisessä päiväkodissa. Äidinkielen opetusta annetaan lap-

selle, joka puhuu jotakin muuta kieltä kuin ruotsia ainakin toisen vanhemman kanssa. (Uppsala kommun 

2015).  

 

Tutkimukseni edetessä Uppsalan kaupungin äidinkielen opetuksessa tapahtui uudelleenjärjestelyitä. 

Vielä keväällä 2016 tehdessäni harjoittelua Uppsalalaisessa päiväkodissa, eri kielten ja eri kulttuurialu-
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eilta tulevat äidinkielen pedagogit kävivät antamassa äidinkielen tukea 2 300 lapselle Uppsalan päivä-

kodeissa. Äidinkielen pedagogit vierailivat lasten luona joka viikko puolen tunnin verran tai joka toinen 

viikko tunnin verran. Uudelleenjärjestelyt muuttivat käytäntöä siten, että syksystä 2016 alkaen vastuu 

äidinkielten tukemisesta siirtyi päiväkotien henkilökunnalle. Kansalliset vähemmistökielet eivät kuiten-

kaan kuulu uudistukseen, vaan esimerkiksi suomenkieliset lapset saavat myös jatkossa äidinkielten pe-

dagogien tukea. Tällä hetkellä, kun lapsi tarvitsee äidinkielen opetusta, arvioidaan tarve erikseen jokai-

sen lapsen kohdalla. Monikielisyys halutaan osaksi lasten jokapäiväistä arkea, on perustelu uudistuk-

selle. (Eirto 2016; Hamilton 2016.) 
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4 LAPSEN KIELEN KEHITYS 

 

 

Myndigheten för skolutveckling (2006) mukaan äidinkielellä on monta erilaista määritelmää ja sillä on 

monta eri merkitystä. Tässä osiossa tulenkin selventämään, mitä tarkoitetaan äidinkielellä ja mikä on 

äidinkielen merkitys. Osiossa tulen myös kertomaan, kuinka lapsen kieli kehittyy ja mitä kielen kehi-

tykseen liittyy. Osiossa näkyy ja korostuu Vygotskin teoria kielen kehityksestä, jonka mukaan sosiaali-

nen ympäristö vaikuttaa lapsen ajattelun ja kielen kehittymiseen (Vilkko-Riihelä & Laine 2012, 85). 

 

  

4.1 Äidinkieli ja sen merkitys 

 

Äidinkieli voidaan määritellä monella lailla. Tavallisesti äidinkielestä puhutaan kielenä, joka opitaan 

syntymästä lähtien. Nykyään käytetään tästä myös käsitettä ensikieli. Lapsen oppiessa kielen ennen kol-

mea ikävuotta, kutsutaan sitä ensikieleksi. Kyseinen määritelmä on todella yksinkertaistettu, sillä se riip-

puu myös siitä, kuinka laajasti lapsi käyttää kyseistä kieltä. (Myndigheten för skolutveckling 2006, 18.) 

Äidinkieli voidaan myös määritellä sen mukaan, mitä kieltä käyttää eniten tai minkä kielen hallitsee 

parhaiten. Äidinkieltä sanotaankin tunne- ja ajattelukieleksi, joten äidinkieleksi voidaan kutsua kieltä, 

jolla esimerkiksi ajattelee tai näkee unta. (Halme & Vataja 2011, 16.) 

 

Äidinkielen oppiessaan lapsi ei opi pelkästään kielioppia ja sanoja, vaan myös normeja, arvoja ja sään-

töjä, jotka kuuluvat perheeseen, missä lapsi kasvaa. Äidinkielen kautta tullaan osaksi kulttuuria, elämän-

tapaa, perhettä ja muuta maailmaa sekä opitaan mikä on oikein ja väärin. (Myndigheten för skolutvec-

kling 2006, 18.) Äidinkieli on tärkeä jokaiselle ihmiselle ja erityisesti maahanmuuttajalle. Se edustaa 

muun muassa omia juuria ja sitä, että jokin jatkuu. Jokainen kieli toimii parhaiten siinä kulttuurissa, 

missä sitä käytetään. (Halme & Vataja 2011, 16.) 

 

Äidinkieli on tärkeä vuorovaikutusväline lasten ja vanhempien välillä. Kieli vaikuttaa ja on yhteydessä 

lapsen kokonaiskehitykseen sekä oppimiseen. (Halme & Vataja 2011, 16). Lapsen tulee myös osata ryh-

män kieltä, jotta hän tulee osaksi ryhmää. Äidinkieli onkin tärkeää lapsen itsetunnolle, identiteetille ja 

muulle oppimisille. Lapset, jotka ovat kehittäneet omaa äidinkieltään ja luottavat itseensä kehittävät 

muun muassa toista kieltään, kun he saavat kuunnella sitä. (Myndigheten för skolutveckling 2006, 18.) 
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4.2 Kielen kehittyminen ja oppiminen 

 

Kieltä tarvitaan, jotta lapsi voi ilmaista omaa minään ja yksilöllisyyttään. Kielen välityksellä lapsi hank-

kii ja taltioi eri tietoa ja näin ollen kieli on erittäin tärkeää oppimisen kannalta. Kieli vaikuttaa myös 

koko lapsen kehitykseen. Ajattelun nopeus ja laajuus riippuvat myös kielestä, sillä kieli lisää niitä. Kie-

len avulla lapsi voi ajatella, ilmaista tunteitaan, olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja ilmaista toimin-

taa. Kieli kehittyy koko ajan ja se on myös osa puheenkehitystä. (Nurmilaakso 2011, 31.) Lapsi tarvitsee 

kieltä kaikessa toiminnassaan. Kieli kehittyy lapsen leikkiessä, liikkuessa, tutkiessa ja lapsen suoritta-

essa taiteellista ilmaisemista ja kokemista. Lapsen leikkiessä hän käyttää kieltä apunaan, kun kuvailee 

esimerkiksi leikin etenemistä. Kulttuuriset ja sosiaaliset tavat sekä kommunikaatiomallit lapsi oppii ol-

lessaan vuorovaikutuksissa aikuisiin ja vertaisiinsa ja muodostaessaan suhteen näihin. Tämä kertoo sen, 

että lapsi oppii muilta ympärillään olevilta ihmisiltä jäljitellen. (Välimäki 2011, 17-18.) 

 

Lev Vygotskin mukaan lapsen taidot ajattelussa ja kielessä kehittyvät, kun lapsi on vuorovaikutuksessa 

ympäröivään kulttuuriin. Ympäristö voi tukea lasta oppimaan asioita, joita hän ei yksin oppisi. Muiden 

ihmisten merkitys tässä korostuu. Vygotskin teorian mukaan sosiaalinen ympäristö on keskeisin tekijä, 

joka muokkaa ajattelua ja kieltä. Hänen mukaansa vuorovaikutus on tärkeä tekijä oppimisessa. (Vilkko-

Riihelä & Laine 2012, 78-79.) 

 

Kaikki ihmiset käyvät saman prosessin kielen kanssa, johon liittyy tiettyjä samankaltaisuuksia. Yksin-

kertaiset asiat opitaan ennen monimutkaisia asioita. Asiat, jotka ovat konkreettisia ja selviä, opitaan en-

simmäisenä. Myös asiat joille on käyttöä tai joista on kiinnostunut, oppii helpommin. (Myndigheten för 

skolutveckling 2006, 28.) 

 

Kielen osaaminen voidaan jakaa viiteen alueeseen, joita ovat ääntäminen, kielioppi, sujuvuus, sanasto 

ja pragmatiikka. Ääntämiseen kuuluu muun muassa kielen melodia, jonka lapsi tapaa jo sikiöaikanaan. 

Vastasyntynyt lapsi kokee turvallisuutta kuullessaan äidin tutun äänen. Kielimelodiaan liittyy myös liik-

keet ja rytmit, joita äidin kroppa tuottaa, ja jonka mukana lapsi myös liikkuu. Lapsen ensimmäinen ko-

kemus kielestä on myös kropallinen. Kielen melodia, liike ja rytmi muodostavat perustan lapsen koke-

mukselle, mitä kieli on. Siksi päiväkodeissa käytetäänkin paljon liikuntaleikkejä, loruja, musiikkia ja 

tanssia työvälineinä. (Ladberg 1999, 7-8.) Näistä hetkistä ennen syntymää alkaa vuorovaikutus lähipiirin 

kanssa. Hitaasti lapsi aloittaa sisäistämään kielen ääniä, sanoja ja rakenteita. (Myndigheten för skolut-

veckling 2006, 28.) Vuorottelu, kyky pitää kiinni keskustelun sisällöstä, intonaatio, ilmeet ja eleet ovat 
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seikkoja, jotka kuuluvat muun muassa pragmaattiseen kehitykseen. Jotta lapsi voi käyttää kieltään sosi-

aalisissa yhteyksissä, täytyy hänen oppia muotoilemaan toimintaansa niin että muut ymmärtävät. (Kultti, 

2014, 16.) 

 

Kielen omaksumiseen liittyy myös biologinen kypsyminen, normaalisti kehittynyt keskushermosto, ym-

päristön tuottama puhe, kielelliset mallit sekä lapsen oma aktiivisuus puheen tuottamisessa. Lapsi aloit-

taa tarpeidensa kertomisen ääntelyllä ja muutaman kuukauden ikäisenä lapsi aloittaa jokeltamaan. Ensin 

tulee vokaalit, jonka jälkeen vasta konsonantit. Alle vuoden ikäiset ymmärtävät jo paljon puhetta, vaikka 

eivät sitä pysty vielä paljon tuottamaan. Melkein kaksivuotiaana lapsi alkaa tuottamaan merkityksellisiä 

sanoja, joilla voi olla suurempikin merkitys. Vähitellen sanojen määrä lisääntyy ja kaksivuotias jo yh-

distelee ja tuottaa parin sanan lauseita. Tällöin puhe on vielä yksinkertaista. Kolmevuotiaana puhe on jo 

melko selvää ja kolmevuotias sisäistää useita satoja tai tuhat sanaa. Kuitenkin tämä on yksilöllistä.  Kol-

mevuotias alkaa jo luoda kielioppia. Kuusivuotias osaa ja taitaa jo äidinkielensä perusasiat. (Vilkko-

Riihelä & Laine 2012, 80-83.) 

 

Lasta kasvatetaan tiedostamatta perheen sisäisiin tapoihin ja kulttuuriin ja samalla lapsi oppii suhtautu-

mista erilaisiin asioihin. Kielen ja vuorovaikutuksen kautta opitaan arvoja, asenteita, normeja ja rooleja. 

Kieltä käytetään tyydyttämään omat yksilölliset tarpeet, joita voivat esimerkiksi olla tunteiden ilmaisu, 

aineelliset ja älylliset tarpeet sekä kielellisen vuorovaikutuksen luominen ja ylläpitäminen. Aluksi lapsi 

kokeilee kieltään lähiympäristössään, jossa on hänen läheisiä ihmisiään, kuten sisaruksia tai vanhemmat. 

Näiden kautta lapsi oppii, mikä on oikeaa ja väärää kieltä ja miten kieltä tulee käyttää. Lapsi aistii hel-

posti, millainen kieli on sopivaa erilaisissa tilanteissa. (Teiss 2007, 17.) 

 

On monia asioita, jotka vaikuttavat lapsen kielen kehitykseen. Näitä asioita on niin sisäisiä kuin ulkoi-

siakin; yhteiskunnan käsitys eri vähemmistöistä, vanhempien suhtautuminen yhteiskuntaan ja päiväko-

tiin, vanhempien koulutus ja sosioekonominen asema, päiväkodin toiminnan laatu, henkilökunnan 

asenne, lapsen mahdollisuudet käyttää kieltään, toiminnan sisältö, lapsen turvallisuuden tunne niin per-

heen sisällä kuin päiväkodissa sekä lapsen älylliset kyvyt. (Myndigheten för skolutveckling 2006, 32.) 
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5 KAKSI- JA MONIKIELISYYS 

 

 

Usein ajatellaan, että tietyssä maassa puhutaan vain yhtä kieltä. Kuitenkin jos katsotaan globaalisti, suu-

rin osa maailman maista ja ihmisistä ovat kaksi- tai monikielisiä. Noin puolitoistamiljoonaa Ruotsissa 

asuvaa puhuu jotakin muuta äidinkielenään kuin ruotsia. Ruotsiin on muutettu ympäri maailmaa. 1950-

luvulla ja 1960-luvulla Ruotsiin saapui paljon ihmisiä töiden perässä Etelä-Euroopasta sekä Suomesta. 

1970-luvulta lähtien alkoi Ruotsiin saapua pakolaisia muun muassa Itä-Euroopasta, Latinalaisesta Ame-

rikasta, Afrikasta, Lähi-Idästä ja Aasiasta. Moni lapsista Ruotsissa kasvaa kahden eri kielen kanssa, 

oman äidinkielen ja ruotsin. Suurimmaksi osaksi ruotsin kieli opitaan juuri päiväkodeissa. Useimmissa 

päiväkodeissa Ruotsissa monikielisyys kuuluu normaaliin arkeen. (Myndigheten för skolutveckling 

2006, 17.) 

 

Myndigheten för skolutveckling (2006, 11-12) kuvailee teoksessa Komma till tals – Flerspråkiga barn i 

förskolan ruotsalaisen päiväkodin olevan kulttuurien kohtaamispaikka. Jopa 13-15 prosentilla päiväkotia 

käyvistä lapsista on jokin toinen kieli kuin ruotsi. Päiväkodin henkilöstö tapaa koko ajan toista kieltä 

puhuvia ja toisesta kulttuurista tulevia lapsia ja perheitä. Päiväkoteihin tullaan erilaisista taustoista. Eri 

lapsilla on erilaisia perheen tapoja, elinympäristöjä ja kulttuureja. Osa lapsista puhuu yhtä kieltä, osa 

puhuu useampaa kieltä. Päiväkodin tulisikin muokata ympäristöään jokaisen lapsen tarpeiden ja olosuh-

teiden mukaan. Jokainen lapsi on erilainen. 

 

Seuraavissa osioissa tulen määrittelemään mitä on kaksi- ja monikielisyys, kuinka kaksi- tai monikie-

liseksi tullaan ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat.  Kerron myös niihin liittyvästä identiteetistä sekä kielen 

ja kulttuurin yhteydestä. 

 

 

5.1 Kaksi- ja monikielisyys 

 

Kaksi- ja monikielisyys voidaan määritellä usealla lailla. Hassinen (2005, 9) määrittelee, että kaksikie-

linen ihminen on kykenevä aktiivisesti puhumaan, ymmärtämään ja ajattelemaan kahdella eri kielellä ja 

pystyy myös tarpeen tullen automaattisesti niitä vaihtamaan. Kielet eivät välttämättä ole saman tasoisia.  
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Kaksikielisyydestä voidaan puhua simultaanista ja suksessiivisesta kaksikielisyydestä (Myndigheten för 

skolutvecling 2006, 19). Tällöin kaksikielisyys määräytyy sen mukaan, missä iässä kieli on opittu (Has-

sinen 2005, 17). Simultaanisessa eli samanaikaisessa kaksikielisyydessä lapsi oppii syntymästään asti 

tai jo todella varhaisessa vaiheessa kaksi eri kieltä. Tällöin kielen oppiminen näkyy enemmän tai vä-

hemmän rinnakkaisesti. Tällaisen kaksikielisyyden lapsi oppii silloin, kun hänen molemmilla vanhem-

millaan on eri kielet, joita he käyttävät aktiivisesti lapsen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsella on 

tällöin kaksi ensikieltä. Kun toisen kielen oppiminen alkaa vasta ensikielen vakiinnuttua, voidaan puhua 

suksessiivisesta eli peräkkäisestä toisen kielen oppimisesta. Yleensä tämä tapahtuu noin kolmen vuoden 

iässä. (Myndigheten för skolutveckling 2006, 19.)  

 

Kaksikielisyys voidaan määritellä myös omaksumisympäristön mukaan; opitaanko kieltä kotona isältä 

ja äidiltä vai eri ympäristöissä, kielen osaamisen mukaan eli kuinka paljon henkilö osaa kumpaakin kieltä 

ja pystyy niitä käyttämään tai identiteetin mukaan, kokeeko henkilö olevansa kaksikielinen (Hassinen 

2005, 16-17). 

 

Osa lapsista on saattanut syntyä Ruotsissa ja osa on saattanut muuttaa sinne myöhemmin. Monikielisyys 

tulee perheisiin eri lailla. Se voi olla vanhempien oma toive tai tietoinen valinta tai jokapäiväisen elämän 

edellytys. (Kultti 2014, 19.) Jos omalla äidinkielellä ei ole virallista asemaa maassa, jossa henkilö asuu, 

on jokapäiväisen elämän edellytys opetella yksi uusi kieli, jotta tulisi toimeen suuressa yhteiskunnassa. 

Ihmisestä tulee kaksikielinen, kun hän opettelee toisen kielen äidinkielensä lisäksi. Jos toisen kielen 

opettelee niin sanotusti oman äidinkielen kustannuksella, uudesta kielestä tulee hallitseva eli kieli jota 

ihminen käyttää eniten. Näin jälkeläisistä tulee yksikielisiä uudessa kielessä. Ihmisen täytyy tulla kaksi-

kieliseksi, jos hän vähemmistöryhmän jäsenenä haluaa pitää kiinni äidinkielestään ja kulttuuristaan. 

(Skutnabb-Kangas 1988, 55-57.) 

 

Monissa perheissä saatetaankin käyttää eri kieliä eri lailla. Yhdessä perheessä vanhemmat puhuvat sa-

maa kieltä ja toisessa perheessä molemmat vanhemmat puhuvat eri kieltä lapsilleen. Voi myös olla, että 

jossakin perheessä, joissa on muu äidinkieli kuin ruotsi, sisaruksilla on tapana puhua ruotsia keskenään, 

sillä he käyttävät sitä esimerkiksi koulussa tai päiväkodissa. Kuitenkin koko perheen läsnä ollessa saa-

tetaan käyttää omaa yhteistä äidinkieltä. Lapsi voi myös sekoittaa kieliä keskenään, joka on täysin ta-

vallista ja luonnollista. (Myndigheten för skolutveckling 2006, 19-23.) Kun kahta kieltä käytetään per-

heessä, voi se tuoda lisäongelmia. Lasten huomioiminen nousee suureen rooliin vanhempien osalta. 
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Kahden kielen käyttö vaatiikin suurempaa ajankäyttöä, kielellisiä virikkeitä sekä myönteistä suhtautu-

mista ja tukea. On tärkeää, että lähipiiri suhtautuu kaksikielisyyteen myönteisesti ja lapselle kommuni-

koidaan ja tarjotaan kielellisiä virikkeitä kummallakin kielellä. (Hassinen 2005, 46.) 

 

Lapsen kaksikielisyyden kehittymiseen vaikuttavatkin lasta ympäröivät asenteet. Lapsen saadessa mah-

dollisuuden kehittää sekä omaa äidinkieltään että ruotsin kieltä rinnakkain, tulevat kielet täydentämään 

ja rikastuttamaan toisiaan. Tällaisessa ympäristössä lapsen sekä kieli että kulttuuri sallitaan ja annetaan 

kehittyä. Lapsen kieli kasvaa ja kehittyy erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Tämä edellyttää sitä, että 

aikuinen tukee aktiivisesti lasta ja edistää tämän kielellistä kehitystä. (Myndigheten för skolutveckling 

2006, 24.) Kun kaksikielisyyttä- ja kulttuurisuutta arvostetaan niin perheen, päiväkodin, koulun ja yh-

teiskunnan osalta, on sillä myönteinen vaikutus lapsen kielten kehitykseen (KUVIO1) (Hassinen 2005, 

55). 

 

 

KUVIO 1. Kaksikielisen lapsen kasvuympäristö (mukaillen Hassinen 2005, 47)   
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Lasten kieliympäristöt ovat usein suotuisia kielen oppimiselle ja kehitykselle. Lapset ovat riippuvaisia 

kieliympäristöstä. On siis tärkeää, että lastentarhanopettajat työskentelevät päiväkodissa tavoitteellisesti 

luodakseen hyvän kieliympäristön kaikkien lasten tietojen ja kokemusten mukaan. (Kultti 2014, 22.) 

 

Kielitaito, joka esiintyy ryhmässä, laajenee ympäröivien ihmisten ja asioiden tuella: lapsen perheen, ys-

tävien ja sukulaisten sekä oman ryhmän henkilöstön ja päiväkodin tai lähialueiden päiväkotien kuin 

myös matkustamisen, tv-ohjelmien tai digitaalisen median kirjojen laulujen tai netin tuella. (Kultti 2014, 

109.) 

 

Kun halutaan stimuloida lapsen kielen kehittymistä, voidaan käyttää monia erilaisia keinoja. Tukemi-

sessa ja stimuloimisessa voi auttaa rytmit, liikkuminen, riimit, laulut ja musiikki, jotka ovat sekä tehok-

kaita että lapselle hauskoja keinoja. Kaikenlainen esittäminen ja draama roolien kautta on lapselle hel-

pompaa, mitä puhuminen. Toiminnan luominen sen pohjalta, mistä lapsi on kiinnostunut kehittää kieltä. 

Lukeminen ja kertominen antavat lapselle muun muassa uusia sanoja. Kielen kanssa voidaan pitää haus-

kaa ja leikkiä kielellä eri tavoin. Lasta tulisi rohkaista kommunikointiin jokaisella kielellä. Tulisi muis-

taa, ettei lasten kieltä tai tapaa kommunikoida tulisi estää tai torjua. Lapsen itsetunnon vahvistaminen 

tärkeää. (Ladberg 1999, 44.) Siitä kerrotaan lisää seuraavassa luvussa. 

 

 

5.2 Kieli ja identiteetti 

 

Kieli ja identiteetti kulkevat käsi kädessä (Ladberg 1999, 36). Lapsi ei voi tavallisesti vaikuttaa siihen, 

että hänestä tulee kaksikielinen. Aluksi pieni lapsi suhtautuu kaksikielisyyteen neutraalisti. Vähitellen 

suhtautuminen muokkaantuu, kun lapsi on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Ympäristössään 

lapsi havainnoi koko ajan ihmisten reaktioita, ilmeitä ja eleitä, miten he suhtautuvat kaksi- tai monikie-

lisyyteen. Pienet lapset peilaavat muiden suhtautumista joko enemmän tai vähemmän itseensä. (Hassi-

nen 2005, 64.) 

 

Hassinen (2005, 64-67) kuvailee teoksessaan, että identiteetti on se, miltä itsestä tuntuu. Hän kuvailee 

identiteettiä tasapainoksi; tietää kuka on, missä on ja miten toimii. Aluksi pienen lapsen kaksikielinen- 

ja kulttuurinen identiteetti kehittyy omia vanhempia peilaamalla. Samalla lapsen minäkuva kehittyy, kun 

hän aloittaa tiedostamaan kaksikielisyyttä- ja kulttuurisuutta. Identiteetti kehittyy koko ajan. On esimer-

kiksi tavallista, että lapsi jonakin päivänä on enemmän kiinnostuneempi ja kallistuneempi äidin kieleen 
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tai kulttuuriin ja toisena päivänä isän. Muutokset elämässä, kuten uuteen maahan muutto saattaa muuttaa 

identiteettiä tai ihminen itse pyrkii tietoisesti muuttamaan tai vaihtamaan sitä.  

 

Ryhmään kuuluminen on ihmisen luonnollinen tarve. Uudessa ympäristössä lapsi pyrkii löytämään 

oman paikkansa ja hakee hyväksymistä. Kun lapsi on mahdollisimman myönteinen, ulospäinsuuntautu-

nut sekä rohkea, löytää hän oman paikkansa ympäristöstä helpommin. (Hassinen 2005, 66-67.)  

 

Itseluottamus liittyy vahvasti identiteettiin ja kielen käyttöön. Lapsi, joka on ylpeä omasta identiteetis-

tään, on siis myös rohkea käyttämään kieltään (Ladberg 1999, 38). Kaksikielisen lapsella on kaksikieli-

nen identiteetti ja silloin lapsi hyväksyy itselleen kummankin kielen (Hassinen 2005, 80). 

 

 

5.3 Kieli ja kulttuuri 

 

Niin kuin kieli ja identiteetti niin myös kieli ja kulttuuri kulkevat käsi kädessä. Kun kieltä opitaan, opi-

taan myös kulttuurisia malleja, tapoja ja sääntöjä sosiaalisessa kanssakäymisessä. Sanotaan, että kielen 

oppiminen on yhtä kuin kulttuurin oppiminen. Kieltä ei voi oppia ilman kulttuurin oppimista. Lapsi oppii 

esimerkiksi, millä tavalla puhua ja kuinka puhua toisille ihmisille, kuinka riidellä tai vitsailla ja kuinka 

ilmaista eri tunteita. Eri kulttuureista tulevat ihmiset voivat kohdella toisiaan aivan eri lailla. Jos jonkin 

kielen, esimerkiksi juuri lapsen äidinkielen puhumisen jättää eikä sitä kehitetä, jättää myös tietyssä mie-

lessä kulttuurin, johon kieli kuuluu. Tällöin ei tapahdu monien kulttuuristen tietojen siirtämistä lapselle, 

mitkä ovat sulautettuna kieleen. Jotkut näistä ovat suoraan sidoksissa lapsen maailmaan, kuten sadut, 

lorut, laulut tai sanonnat. (Ladberg 1999, 39.) 
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6 TUTKIMUSPROSESSI JA TAVOITE 

 

 

Tutkimukseni aihe on monikielisyyden tukeminen. Tarkoituksena on selvittää, kuinka monikielisiä lap-

sia tuetaan ruotsalaisessa päiväkodissa. Tarkoituksena on tutkia työskentelymenetelmiä monikielisyy-

den parissa päiväkodissa sekä kyseisen päiväkodin lastentarhanopettajien sekä äidinkielen pedagogien 

ajatuksia, näkökulmia ja kokemuksia monikielisyydestä. Tutkimus antaa hyödyllistä tietoa ja vinkkejä 

monikielisyydestä ja sen tukemisesta koko ajan enemmän ja enemmän kansainvälistyvässä Suomessa. 

Samalla se tuo esille kokemuksia ruotsalaisesta varhaiskasvatuksesta suomalaisten varhaiskasvattajien 

kuin alan opiskelijoiden tietoisuuteen. Tutkimuksellani pyrin herättämään ajatuksia monikielisyyden 

tärkeydestä ja työmenetelmistä. Voisimmeko ehkäpä Suomessa joissakin määrin ottaa mallia Ruotsin 

tavasta työskennellä monikielisyyden parissa? Tutkimuksessa ei pyritä yleistämään kaikkien ruotsalais-

ten päiväkotien monikielisyystilannetta, vaan tavoitteena on ennemminkin antaa tietoa ja vinkkejä mo-

nikielisyydestä ja sen tukemisesta yhden päiväkotiyksikön varhaiskasvattajien kokemana. 

 

Osana tavoitetta on myös syventää omaa työharjoittelukokemukseni aikana saavutettua osaamista ja tie-

toutta ja näin kehittää omaa ammatillista osaamista. Toivon haastatteluprosessin ja tutkimuksen herättä-

vän ajatuksia myös haastateltavillani Ruotsissa. 

 

Tutkimuskysymyksiksi muotoutui: 

1. Miksi monikielisyyden tukeminen on tärkeää? 

2. Miten lasten monikielisyyttä tuetaan kyseisessä ruotsalaisessa päiväkodissa? 

3. Miten haastateltavat kokevat monikielisyyden tukemisen? 

 

Tutkimustulokset osiossa luvussa 7 vastataan tutkimuskysymyksiin ylläolevassa järjestyksessä haastat-

teluaineiston perusteella. Johtopäätöksiä tuloksista on tehty luvussa 8. 

 

 

6.1 Tutkimuksen tausta ja kulku 

 

Sain idean tutkimusaiheesta suorittaessani varhaiskasvatuksen opintoihin liittyvää työharjoitteluani 

Uppsalalaisessa päiväkodissa Ruotsissa keväällä maalis-kesäkuussa 2016. Sain tuntumaa aiheeseen 

työskennellessäni päiväkodissa, jossa monikielisyys- ja kulttuurisuus on arkea ja monikielisyyttä tuettiin 

erilaisin keinoin päiväkodin arjessa. Keskustelin monikielisyydestä useasti päiväkodin työntekijöiden 
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kanssa. Monikielisyys oli minulle uusi aihe varhaiskasvatuksessa niin käytännön kuin teoriankin osalta. 

Pääsin itse osalliseksi päiväkodin monikielistä toimintaa ja konkreettisesti näkemään, mitä kaikkea mo-

nikielisyyden tukeminen voi olla päiväkodin arjessa. Ruotsalaiseen varhaiskasvatukseen liittyvä opin-

näytetyön aihe oli käynyt mielessä useamman kerran kevään aikana ja lopulta päätin perehtyä monikie-

lisyyteen ja valitsin sen opinnäytetyön aiheekseni. 

 

Perehdyttyäni monikielisyyteen halusin tutkia kielen ja kulttuurin tukemista. Esitin opinnäytetyön ai-

heeni kouluni Centria ammattikorkeakoulun opettajille ja aihe hyväksyttiin. Myöhemmin rajasin aiheen 

koskemaan ainoastaan monikielisyyden tukemista, sillä koin tutkimuksesta tulevan muutoin liian laaja. 

Kuitenkin, kun kieli ja kulttuuri ovat yhteydessä toisiinsa, esiintyy kulttuurikin käsitteenä opinnäyte-

työssäni. Hain tutkimuslupaa päiväkodin ylemmältä johtajalta huhtikuussa 2016. Tutkimuslupa myön-

nettiin. Sovimme päiväkodin pysyvän nimettömänä, jotta haastateltavien ja päiväkodin anonyymius säi-

lyisi. Tutkimusluvan jälkeen aloitin teoriaosuuden kirjoittamisprosessin ja tutkimussuunnitelman työs-

tämisen. Etsin myös haastateltavat. Sillä hetkellä asuessani Ruotsissa oli käytössäni vain ruotsinkielistä 

kirjallisuutta aiheesta sekä internetlähteet. Päätin etsiä käsiini suomenkielistä kirjallisuutta palatessani 

Suomeen. Tutkimussuunnitelmaseminaari pidettiin opinnäytetyönohjaajani kanssa Skypen kautta tou-

kokuussa. 

 

Saadessani teoriaosuuden tärkeimmät pääkohdat kasaan, suunnittelin haastattelukysymykset (LIITE2, 

LIITE3). Ennen haastatteluja lähetin haastateltavilleni infokirjeen sähköpostitse haastattelun toteuttami-

sesta ja tutkimuksen tarkoituksesta ja kulusta (LIITE1). Haastattelut toteutettiin kesäkuun alussa, mah-

dollisimman loppupuolella harjoitteluani, jotta olin päässyt tarpeeksi tutustumaan aiheeseen myös päi-

väkotiarjen kautta sekä kehittämään kielitaitoani. Haastateltavien kanssa sovittiin lisähaastattelun anta-

misesta sähköpostitse, jos sille on tarvetta. Tutkimuksen edetessä tarvetta ei kuitenkaan ilmaantunut. 

Käytin tutkimuksessa hyödykseni ottamiani valokuvia päiväkodista sekä omia kokemuksiani harjoitte-

luni ajalta. Valokuvat otettiin touko-kesäkuussa. 

 

Kesäkuussa palatessani Suomeen jatkoin opinnäytetyön työstämistä litteroimalla haastattelut. Jatkoin 

myöhemmin myös teoriaosuuden täydentämistä suomenkielisellä kirjallisuudella. Tuplasti aikaani vei 

englanninkielisten haastattelujen suomentaminen ennen aineiston analyysia. Syys-lokakuussa analysoin 

haastatteluaineiston ja jatkoin teoriaosuuden viimeistelemistä lokakuun loppuun saakka. Marraskuussa 

2016 viimeistelin opinnäytetyötäni ja suoritin kypsyysnäytteen sekä loppuseminaarin, jonka jälkeen työ 

jätettiin arvioitavaksi. Seuraavalla sivulla on vielä tutkimusprosessi kuviona, josta voi nähdä opinnäyte-

työprosessin kulun aikatauluineen (KUVIO1). 
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KUVIO1. Opinnäytetyöprosessin kulku 

 

 

6.2  Tutkimusmenetelmä 

 

Toteutin opinnäytetyöni laadullisella tutkimusmenetelmällä. Laadullisella tutkimusmenetelmällä pyri-

tään ymmärtämään yksilön tai ryhmän toimintaa merkitysten eli laatujen avulla, joita ihmiset ovat niille 

antaneet. Näitä voivat olla esimerkiksi halut, ihanteet, arvot ja uskomukset. Tutkimusmenetelmällä py-

ritään selvittämään ihmisen omia kuvauksia todellisuutensa kokemisesta. Tutkijan tehtävänä on ymmär-

tää ja tulkita tutkimuskohdetta ja pohtia aihetta miksi -kysymysten kautta monelta eri kantilta. Laadulli-

sella tutkimuksella ei ole tarkoitus löytää totuutta tutkittavasta aiheesta. Tutkimisen aikana muodostuu 

erilaisia tulkintoja. Ihmisten kuvaamista kokemuksista ja käsityksistä muodostetaan johtolankoja ja vih-

jeitä ja niiden avulla tehdään tulkintoja. Näiden voimin voidaan tutkimuksessa tuottaa malleja, ohjeita, 

toimintaperiaatteita ja kuvauksia tutkittavaan aiheeseen liittyen. (Vilkka 2015, 118-120, 224.) Halusin 
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tutkia juuri lastentarhanopettajien ja äidinkielen pedagogin omia kokemuksia aiheesta, joten laadullinen 

tutkimusmenetelmä kävi siihen parhaiten sekä haastattelu aineiston keruumenetelmänä. 

 

Vilkka (2005, 103) kuvaa laadullisen tutkimusmenetelmän tärkeäksi tehtäväksi olla emansipatorinen eli 

tutkittavien oma ymmärrys asiasta tulisi lisääntyä tutkimuksen myötä ja vaikuttaa myönteisesti tutkitta-

van ajattelu- ja toimintatapoihin, jotka koskevat tutkittavaa asiaa. Tämä koskee myös haastateltavia, sillä 

haastateltavat eivät ole vain väline saada tietoa. Yksi tutkimuksen tavoitteista olikin syventää omaa osaa-

mistani ja antaa myös haastateltaville pohdittavaa. 

 

 

6.3 Aineiston keruu 

 

Tutkimusaineistona käytin haastatteluaineistoa, ottamiani valokuvia sekä omia kokemuksiani. Päätutki-

musaineiston keräsin teemahaastattelulla, jota kutsutaan myös puolistrukturoiduksi haastatteluksi. Tee-

mahaastattelu laaditaan tutkimusongelman mukaan teemoiksi, joita käsitellään haastattelun aikana. 

(Vilkka 2015, 124.) Laadullisessa tutkimusmenetelmässä käytetään paljon haastattelua. Haastattelua 

käyttäessä etuina on esimerkiksi parempi mahdollisuus tulkita vastauksia ja aineiston keruuta voidaan 

säädellä. Haastattelu on hyvä, jos esimerkiksi halutaan korostaa ihmistä itseään, jotta hän voi tuoda asi-

oita esille vapaasti, halutaan selventää vastauksia tai syventää haastateltavan antamia vastauksia kysele-

mällä tai tiedetään tutkimuksen aiheen synnyttävän monipuolisesti vastauksia. (Hirvijärvi, Remes & Sa-

javaara 2004, 194.) Valitsin haastattelun, jotta pystyisin keskustelemaan aiheesta kasvotusten haastatel-

tavan kanssa, selventämään vastauksia ja näin saamaan monipuolisesti tietoa kokemuksista. 

 

Suoritin haastattelut yksilöhaastatteluina englannin kielellä, sillä koin englannin kielen taitoni hieman 

paremmaksi ruotsin kielen sijaan oman ja haastateltavieni ymmärrettävyyteni kannalta. Suoritin ne yk-

silöhaastatteluna, jotta haastattelutilanne olisi mahdollisimman luonnollinen ja avoin. Ennen haastatte-

luja haastateltavat saivat infokirjeen sähköpostitse tutkimuksen ja haastattelujen toteuttamisesta, jotta he 

pystyisivät valmistautumaan haastatteluun (LIITE1). Kirjasin ylös valmiit kysymykset helpottamaan 

haastattelemista, mutta etenimme sen mukaan aiheissa, mitä haastatteluissa nousi ilmi. Teemahaastatte-

lussa teemojen käsittelyjärjestyksellä ei ole väliä, kunhan teemoihin saadaan vastaukset (Vilkka 2015, 

124.) Pyrin suunnittelemaan kysymykset selkeiksi, jotta haastattelussa vältyttäisiin epäselvyyksiltä 

(LIITE2, LIITE3). Haastatteluissa käytin kuitenkin jonkin verran ruotsin kieltä selventämään kysymyk-

siä. Esimerkiksi käytimme haastateltavien kanssa monikielisyydestä ruotsin kielistä sanaa ”flersprå-
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kighet”, äidinkielestä ”modersmål” ja äidinkielen pedagogista ”modersmålpedagog”. Haastattelujen ai-

kana saatoin esittää muutamia lisäkysymyksiä ilmi nousseista asioista. Lastentarhanopettajien ja äidin-

kielen pedagogin haastattelukysymykset erosivat hieman toisistaan, sillä he työskentelevät eri tavoin 

päiväkodin arjessa. Suoritin haastattelut rauhallisessa tilassa päiväkodilla. Haastattelut äänitettiin myö-

hempää litterointia varten, jotta saisin mahdollisimman tarkkoja vastauksia. 

 

 

6.3.1 Haastateltavat 

 

Haastattelin neljää eri henkilöä tutkimusta varten. Haasteltaviksi valitsin erään Uppsalalaisen päiväko-

din kolme lastentarhanopettajaa sekä päiväkodissa viikoittain vierailevan äidinkielen pedagogin. Haas-

tattelujen eduiksi koetaan mahdollisuus valita henkilöt kokemuksen tai tietouden perusteella (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 74). Valitsinkin kohderyhmän sen perusteella, että ajattelin heillä olevan eniten tietoa 

monikielisyyden tukemisesta päiväkodin arjessa. En päätynyt pelkästään haastattelemaan lastentarhan-

opettajia, vaan halusin myös kuulla kiertävän äidinkielen pedagogin näkökulmia. Koin neljän haastatel-

tavan riittävän aineiston keruuseen, jotta tutkimuksesta ei tulisi liian laaja. 

 

Haastateltavilla on työkokemusta 7-20 vuotta. Osa heistä on työskennellyt aikaisemmin kouluissa opet-

tajina tai päiväkodissa lastenhoitajina. Osa haastateltavistani on käynyt monikielisyyteen ja interkulttuu-

risuuteen liittyvän kurssin yliopistossa. Haastateltavieni lastentarhanopettajien lapsiryhmissä on 5-8 eri 

äidinkieltä ja lapset ovat iältään 3-5-vuotiaita. Halusin haastatella kyseisten ryhmien lastentarhanopetta-

jia, sillä ajattelin isompien lasten ryhmissä toteutettavan aktiivisemmin monikielisyyden tukemista. Ryh-

missä oli lapsia 15-20. Äidinkielen pedagogi opettaa kaiken ikäisiä päiväkotilapsia. Äidinkielen peda-

gogin opetuskieltä ei mainita, jotta anonyymius säilyisi. Suurin osa ryhmien lapsista puhui ja ymmärsi 

ruotsin kieltä. Ryhmissä oli muutama, jotka eivät puhuneet sujuvaa ruotsia. 

 

 

6.3.2 Aineiston analyysi 

 

Litteroin aluksi nauhoittamani haastattelut. Litterointi on nauhoitusten muuttamista tekstimuotoon. Lit-

teroidessa tapahtuu tutkijan ja tutkimusaineiston välillä vuoropuhelua, jonka mukaan voidaan miettiä 

minkälainen aineisto ja tulkinta on riittävä tutkimusongelmaa varten. Tekstimuotoon muuttaminen hel-

pottaa tutkimusaineiston analysoinnin kanssa tehtävää työtä. (Vilkka 2015, 137.) Litteroinnin jälkeen 

käänsin tutkimusaineiston suomen kielelle, jotta sen analysointi olisi helpompaa sekä mielekkäämpää ja 
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jotta voisin käyttää tutkimustuloksissa suomennettuja lainauksia haastatteluista. Suomentaessa aineistoa, 

halusin tekstin vastaavan mahdollisimman paljon haastateltavien omia sanoja. 

 

Käytin aineiston analyysimenetelmänä sisällönanalyysia, joka on laadullisen tutkimuksen perusanalyy-

simenetelmä. Tutkimusaineisto havainnollistaa tutkittavaa ilmiötä. Analyysissa tarkoituksena on muo-

dostaa sanallinen ja ymmärrettävä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Sisällönanalyysin tarkoitus on järjestää 

tutkimusaineisto kompaktiin ja selkeään muotoon ilman, että sen sisältämä tieto häviää. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2009 91, 108.) Sisällönanalyysissa aineistoa tarkastellaan erittelyn, yhtäläisyyksien ja erojen et-

sinnän sekä tiivistämisen kautta. Tutkittavia tekstejä voivat olla niin puheet, keskustelut, kirjat, päivä-

kirjat kuin haastattelut. Tiivistetyn kuvauksen yhteydessä liitetään tulokset laajempaan kontekstiin ja 

aikaisempiin aiheeseen liittyviin tutkimustuloksiin. Sisällönanalyysia voi olla niin laadullinen sisäl-

lönanalyysi kuin sisällön määrällinen erittely. Kumpaakin voidaan toteuttaa samaa aineistoa analy-

soidessa. Sisällönanalyysi voi tapahtua aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti. Eroavai-

suudeksi määritellään toisessa analysoinnin ja luokittelun perustuvan aineistoon ja toisessa teoreettiseen 

viitekehykseen. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a.) 

 

Litteroidessa ja suomentaessa kävin läpi aineistoa useaan otteeseen ja karsin pois itse tutkimukseen liit-

tymättömiä asioita. Käydessäni aineistoa läpi, päätin analysoida aineiston tutkimuskysymysten mukaan. 

Teemat ”monikielisyyden tärkeys”, ”ajatukset monikielisyydestä” ja ”monikielisyyden tukemisen me-

netelmät” loin omiksi Word-tiedostoiksi. Aloitin kopioimaan tutkimusaineistosta teemojen alle liittyviä 

asioita. Huomasin hyvää ja mielenkiintoista aineistoa olevan paljon, joten loin teemoille vielä alakohtia. 

Esimerkiksi monikielisyyden tukemisen menetelmissä alakohtina ja erillisinä tiedostoina olivat ”lasten-

tarhanopettajien menetelmät”, ”äidinkielen pedagogi” ja ”vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö”. Jat-

koin näihin puheenvuorojen liittämistä. Tämän ollessa valmis, muodostin puheenvuoroista tutkimustu-

lokset -osioon tiivistettyjä kuvauksia jokaisesta teemasta ja valikoin sopivia lainauksia haastatteluista 

perustelemaan tuloksia. 
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

 

Opinnäytetyössäni halusin selvittää, miksi monikielisyyden tukeminen on tärkeää haastateltavien mie-

lestä, miten kyseisen ruotsalaisen päiväkodin arjessa tuetaan lasten monikielisyyttä sekä miten haasta-

teltavat kokevat monikielisyyden tukemisen. Tässä osiossa kerron tutkimukseni tulokset haastatteluai-

neiston perusteella sekä käytän suoria sitaatteja haastatteluista havainnollistamaan tuloksia. Käytän si-

taattien lopussa haastateltavista lyhenteitä LTO1, LTO2, LTO3, jotka merkitsevät lastentarhanopettajien 

vastauksia. ÄP lyhenne merkitsee äidinkielen pedagogin vastausta. 

 

 

7.1 Monikielisyyden tukemisen tärkeys 

 

Kaikki haastateltavat pitivät monikielisyyden tukemista päiväkodissa erittäin tärkeänä. Päällimmäisenä 

mieleen nousivat jokaisella haastateltavalla identiteetti-, perhe- ja kulttuuriasiat. Kieli, identiteetti, kult-

tuuri ja perhe liitettiin vahvasti yhteen, kun puhuttiin siitä, miksi lapsen monikielisyyden tukeminen on 

tärkeää. Kaikki haastateltavat pitivät lasten kaikkien kielten tukemista tärkeänä, jotta lapsella on mah-

dollisuus kommunikoida perheenjäsentensä ja sukulaistensa kanssa heitä tavatessaan. Osa haastatelta-

vista korosti äidinkielen merkitystä; kun vanhempi puhuu lapselleen yhteistä äidinkieltä, lapsi tietää ja 

oppii enemmän asioita. Haastatteluista käy ilmi, että kyseessä ei ole vain kieli, vaan myös kulttuurilliset 

asiat, joita pystytään jakamaan äidinkielen välityksellä. 

 

…se on tärkeää, että he voivat puhua molemmille, äidin ja isän sukulaisille. Serkuille ja 

isoisille ja isoäideille. Lapsille on todella tärkeää tehdä niin. LTO3 

 

…kieli on myös yhteydessä kulttuuriin…jokaisella perheellä on oma kulttuurinsa. LTO3 

 

Osa haastateltavista korosti erityisesti lapsen identiteettiä ja sen kehittymistä. Kielen ajateltiin olevan 

osa lasta ja osa hänen juuriaan. Yksi haastateltavista kuvailikin, että identiteetin luomiseen lapsi tarvitsee 

niin sanotusti molemmat kielen ja kulttuurin puolikkaat: esimerkiksi ruotsalaisen ja serbialaisen, jos 

lapsella on juuret Serbiassa. Monikielisyyden tukemisella haastateltavat tavoittelevat sitä, että lapset oli-

sivat ylpeitä kielistään eikä heidän tarvitsisi tuntea häpeää kieliensä tai juuriensa vuoksi. Koettiin, että 

kun lapsi on ylpeä kielestään, hänen itseluottamuksensa kasvaa. Haastatteluista käy ilmi lapsen äidin-

kielen puhumisen kotona olevan pohja lapsen monikielisyydelle ja äidinkielen puhumisen lopettaminen 

kotona olevan huonoksi lapselle. 
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…he tuntevat, että osaavat, että he voivat puhua sitä, puhua äidinkieltään ystävien kanssa 

ja niin he tulevat ylpeiksi ja eivät näe sitä niin, että Ruotsissa puhutaan vain ruotsia. 

 LTO3 

 

…jos heillä on itseluottamusta, on normaalia puhua kahta kieltä. ÄP 

 

Koska jos he vain lopettavat…Ajattelen, että se on osa lapsen identiteettiä, joka vain menee 

pois. Mielestäni on tärkeää säilyttää se. LTO1 

 

Samalla lasten monikielisyyttä pidettiin mahdollisuutena ja hyvänä tulevaisuutta ajatellen. Suurin osa 

haastateltavista sanoikin lapsen oppivan paremmin muita asioita ja uusia kieliä, jos osaa hyvin omaa 

äidinkieltään. Eräs haastateltavista korosti myös monikielisyyden tukemisen päiväkodissa vaikuttavan 

siihen, että lapsista tulee hyväksyväisiä ihmisiä. Lapset kiinnostuvat muiden kielistä ja kulttuureista ja 

ovat myönteisiä erilaisuutta kohtaan. 

 

Ja heidän äidinkielensä…jos he osaavat puhua sitä hyvin, on paljon helpompaa oppia myös 

ruotsia. LTO1 

 

…sanotaan, että lapset jotka oppivat monta kieltä ovat avoimia mieliltään ja he oppivat 

muita asioita nopeasti. ÄP 

 

Jos he alkavat sanoa pahoja asioita jonkun lapsen hius- tai ihotyypistä. Luulen että usein 

se tulee ehkä kotoa vanhemmilta tai jostain. Koska mielestäni lapset eivät alun perin näe 

sitä ongelmana…ovat vain kiinnostuneita. LTO3 

 

 

7.2 Monikielisyyttä tukevat menetelmät 

 

 

Haastatteluista käy ilmi, että lasten monikielisyyttä tuetaan monipuolisin menetelmin päiväkodin ar-

jessa. Monikielisyys tuodaan päiväkodin arkeen liittämällä se mukaan kaikenlaiseen päivittäiseen toi-

mintaan. Kaikki haastateltavat nostivat esille useita konkreettisia keinoja, joilla tuetaan lasten monikie-

lisyyttä päiväkodin arjessa ja antoivat esimerkkejä niistä. Haastateltavat kertoivat päiväkodin arkitilan-

teissa, kuten hedelmähetkissä tai ruokaillessa käytettävän lasten kielillä aiheeseen liittyviä sanoja. Lap-

silta myös kysellään asioita tai esineistä; miten tämä sanotaan sinun kielelläsi? Näillä keinoilla pyritään 

tuomaan lapsen omaa äidinkieltään esille ja näin rohkaisemaan lasta käyttämään sitä. Monia menetelmiä 

käytettiin ”samling” hetkissä yhdessä muiden kanssa eli niin sanotuissa aamupiireissä. Haastateltavat 

kertoivat, että samlingissa lasketaan (KUVA1) ja lauletaan eri kielillä esimerkiksi onnittelulauluja tai 

nostetaan esille eri kieliä sekä puhutaan erilaisuudesta. Samlingissa saatettiin myös leikkiä Suomessakin 

tunnettua Kim-leikkiä eri teemoilla tai lukea erilaisia kirjoja, jotta pystytään kehittämään lasten toista 
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kieltä eli ruotsin kieltä. Pääsin itse myös harjoitteluni aikana toteuttamaan monikielisyyden tukemista 

useilla näillä menetelmillä ja koin lasten innostuvan niistä kerta toisensa jälkeen. 

 

Me työskentelemme paljon…puhumalla eri kielistä, että meillä on eri kieliä ja joka päivä 

laskemme kaikki lapset…He voivat valita yhden katsomatta ja sitten me laskemme sillä 

kielellä…kun he valitsevat kielen, koska eivät näe, he toivovat, että; olisipa se minun, oli-

sipa se minun!... kun kysymme, haluaako joku auttaa minua, usein lapsi, jolla on se kieli 

kotona, haluaa auttaa meitä ja haluaa laskea ensiksi. Joten ystävät voivat opettaa lapsia. 

LTO1 

 

Se että on erilaisia teemoja yhtenä päivänä tai yhtenä viikkona. On keittiöjuttuja ja niistä 

puhutaan ja seuraavalla kerralla on ehkäpä vaatteita tai leluja tai muita asioita, jotka ovat 

teemoja, joten on helpompi ryhmitellä asioita…On useita eri leluja; lego on lelu, nukke on 

lelu, auto on lelu, joten lapsi tietää koko sanan. Mielestäni se oli todella hyvä. LTO2 

 

…kun on kirja, jossa on kuvia, he voivat kuulla sanat ja nähdä kuvat. LTO2 

 

 

 

 

 

KUVA 1. Lapset lasketaan eri kielillä päivittäin. Mallit ovat kirjoitettu niin, miten numerot äännetään. 

”Tänään olemme laskeneet lapset turkiksi” 
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Haastatteluista ilmenee, että päiväkodissa halutaan työskennellä yhdessä koko lapsiryhmän kanssa mo-

nikielisyyden parissa. Lasten kiinnostus muiden lasten kieliä kohtaan on suuri ja samalla opitaan toisten 

kieliä. Joskus muuten vain jaetaan ulkomaan reissulla opittuja uusia sanoja muiden kanssa. Toisten las-

ten tukea ja kannustusta haastateltavat pitivät tärkeänä. Lapsia rohkaistaan myös puhumaan toisten sa-

man kielisten lasten kanssa. 

 

Muut lapset täällä päiväkodissa auttavat toisiaan. He oppivat muilta ystäviltä, kuinka las-

ketaan…tai kuinka sanoa hei tai jotakin sellaista (eri kielillä). ÄP 

 

Mitä enemmän kieliä he puhuvat sen parempi ja kaikki lapset oppivat joitakin sanoja joka 

kielellä. LTO1 

 

…aluksi he saattavat olla hieman ujoja. Voisitko kokeilla sitä turkiksi, turkin kielellä?” En 

halua”. Mutta jonkin ajan kuluttua, kun lapset näkevät ystäviensä laskevan kielillään, he 

haluavat myös yrittää. Jos tekee sitä jonkin aikaa yhä uudelleen ja uudelleen he ymmärtä-

vät sen, he pitävät siitä. Voi nähdä heidän tuikkivat silmänsä. ”Osaan tehdä jotain, mitä 

kaikki ystäväni eivät osaa!” He tulevat ylpeiksi omista äidinkielistään ja se tuntuu todella 

hyvältä. LTO3 

 

Me yritämme rohkaista, että lapset puhuisivat äidinkieltään toistensa kanssa. Mutta usein 

he eivät koe miellyttäväksi puhua ryhmässä, koska jollakin tapaa he erottelevat, että minä 

puhun tätä kotona, mutta päiväkodissa en. LTO1 

 

 

Yksi haastateltavista piti tärkeänä tapahtumien sanottamista ja asioiden ja esineiden nimeämistä, kun 

lapsen ruotsin kieltä kehitetään. Kuitenkin haastateltava halusi korostaa, että lapsen tulisi puhua itse eikä 

aikuisen pitäisi laittaa hänelle sanoja valmiiksi suuhun. Viittomat ovat käytössä päiväkodin arjessa ja 

lastentarhanopettajat korostivatkin viittomien auttavan monikielisiä lapsia ilmaisemaan itseään, joilla on 

vaikeuksia ruotsin kielen kanssa. Yksi haastateltavista mainitsi myös elekielen tärkeyden kommunikoin-

nissa. 

 …viittomakielen käyttäminen, mikä myös auttaa heitä ymmärtämään sanoja. LTO2 

 

Puhumalla hitaasti, käyttämällä vain muutamia sanoja ruotsiksi. Minun täytyy puhua ruot-

sia heille, jos meillä ei ole samaa kieltä. Ja viittomakieli on niin tärkeää heille, koska se on 

paljon helpompaa. He oppivat niin nopeaa, se on mahtavaa. LTO3 

 

…käytämme viittomakieltä kaikkien lasten kanssa, joten hän (lapsi, joka ei osaa ruotsia) 

voi kertoa meille mitä haluaa viittomilla ja muutamilla ruotsinkielisillä sanoilla. LTO1 

 

…käyttää kehonkieltä tietysti todella, todella paljon. Se on 80 prosenttia tai jotakin…Sil-

mät, miten katsoo jotakin silmiin, onko iloinen vai surullinen. Sen voi nähdä sil-

mistä…Tämä on todella tärkeää. Ja ääni millä tapaa sanoo jotakin…sitä voi käyttää eri 

lailla. LTO3 
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Yksi haastateltavista toi esille käyttäneensä muun muassa draamaa ja kielten tukemista yhdessä. Käden-

taitoja harjoittaessa seinillä on värejä eri kielillä, jolloin niistä voidaan puhua toiminnan aikana. Kaikki 

haastateltavat mainitsivat seinälle kiinnitettävistä taulujen ja muiden sellaisten tärkeydestä, jotka tuovat 

esille ryhmän monikulttuurisuutta- ja kielisyyttä, kuten eri kielten aakkoset, tervetulotoivotukset, ruoka-

sanat tai eri maiden liput (KUVA2, KUVA3). Näitä pidettiin tärkeänä oppimisen kannalta. Kiinnitin 

niihin huomiota heti ensimmäisinä päivinäni kyseisessä päiväkodissa. Niitä esiintyi jokaisessa ryhmässä 

sekä eteisten tai aulojen seinillä ja usein lapset olivat niistä kiinnostuneita. Huomasin päiväkodissa kiin-

nitettävän huomiota ulkomaalaistaustaisiin lapsiin myös leikkivälineissä tai julisteissa. Disneyn prinses-

sat saattoivat esiintyä niin vaalea- kuin tummaihoisina, samoin vauvanuket. 

  

…meillä oli projekti, jossa he tekivät omia elokuvia. Meillä oli hämähäkkimies, kuningas, 

noita ja muita hahmoja…kysyimme äidinkielen pedagogeilta, kuinka sanotaan kuningas, 

hämähäkkimies ja erilaiset hahmot eri kielillä. LTO1 

 

Joissakin muissa maissa ne (aakkoset) eivät näytä samalta ollenkaan, joten on myös tärkeää 

pitää niitä seinillä…Jotta he voivat nähdä, että ne voivat näyttää erilaisilta. LTO3 

 

 

 

KUVA 2. Persian ja Bosnian kielten aakkoset esillä päiväkodin hyllyllä 
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KUVA 3. Eri maiden lippuja ja tervetulotoivotuksia. ”On hauskaa, että me kaikki olemme erilaisia ja 

tiedämme eri asioita, joita voimme oppia toisiltamme.” 

 

 

7.2.1 Äidinkielen pedagogit 

 

Äidinkielen pedagogeilla oli haastateltavien lastentarhanopettajien mukaan suuri merkitys lasten omien 

äidinkielten tukemisessa. Haastattelin yhtä äidinkielen pedagogia tutkimusta varten. Äidinkielen peda-

gogit vierailevat päiväkodilla kerran viikossa puolen tunnin ajan tai joka toinen viikko tunnin ajan äi-

dinkielen tukea tarvitsevien lasten luona. Haastateltava äidinkielen pedagogi kuvaili olevansa niin sa-

nottu komplementti, joka tulee tukemaan lapsia kielissä, vastuu äidinkielestä kuuluu kuitenkin kotiin. 

 

En voi tehdä paljoa, jos he (vanhemmat) eivät ole kovin aktiivisia, mutta siinä tapauksessa 

ohjaan heitä. ÄP 

 

…me olemme kuin silta perheen ja päiväkodin välillä. Mielestäni on hyvä nähdä siltojen 

molemmat puolet lapsilla. Jotta voidaan kehittyä, jotta voidaan tehdä tarkoituksellisia asi-

oita. ÄP 

 

Haastattelussa äidinkielen pedagogi kertoi oman työskentelytapansa lähtevän siitä, että työskennellään 

yhdessä niin sanotusti ryhmän sisällä, ei mielellään erillään ryhmästä. Äidinkielen pedagogin tarkoituk-

sena on työskennellä samanlaisilla menetelmillä, kuin lastentarhanopettajatkin, mutta toimimalla hänen 
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sekä lapsen yhteisellä äidinkielellä esimerkiksi arabiaksi tai saksaksi. Menetelmät vaihtelevat lapsen 

kielitason ja iän mukaan ja joskus tarvitaan apuna ruotsin kieltä. Äidinkielen pedagogi kertoi käyttävänsä 

äidinkielen opetuksen tukena teknologiaa muun muassa erilaisia sovelluksia tabletilla tai puhelimella 

kirjanluonnista sanojen toistamiseen. Hän käytti myös satuja. Äidinkielen pedagogit pyrkivät myös ole-

maan lapsiryhmien projekteissa mukana. Äidinkieltä voidaan harjoittaa aluksi kaksin lapsen kanssa, 

mutta myöhemmin tarkoituksena on ryhmäytyä myös saman kielisten lasten kanssa.  

 

…olemme ulkona pihalla tai sisällä syömme yhdessä, laulamme yhdessä. ÄP 

 

me maalaamme, me piirrämme, me teemme juttuja yhdessä, me työskentelemme yhdessä 

tai me vain pelaamme yhdessä. ÄP 

 

…he ovat eri tasolla, joten joskus minun täytyy auttaa sanoissa ruotsiksi…Kun tajuan, että 

he ovat epävarmoja. ÄP 

 

Haastateltava kertoi, että tavoitteena äidinkielen tukemisessa on myös samalla opetella muita asioita ja 

kehittää lapsen taitoja. Parista haastattelusta ilmeni, että omalla äidinkielellään tehdyt asiat lapsi ymmär-

tää paremmin. 

 

Se on todella hyödyllistä koska asiat, projektit, joita meillä on ryhmissämme, he puhuvat 

samoista asioista äidinkielten pedagogien kanssa ja se tekee ymmärtämisen vielä parem-

maksi. LTO1 

 

Me puhumme esimerkiksi kehonosista. Esimerkiksi…teimme sammakon. Missä sam-

makko asuu, miltä se näyttää ja miltä se kuulostaa? Ja sitten teimme kilpailun. Kuinka lujaa 

ne juoksevat tai kuinka monta hyönteistä ne syövät. ÄP 

 

Haastattelusta ilmeni, että äidinkielen pedagogit tukevat niin lapsia, mutta myös päiväkodin henkilökun-

taa lasten äidinkielten tukemisen toteuttamisessa. Henkilökunta saa äidinkielten pedagogien kautta ar-

vokasta tietoa ja materiaaleja toiminnan toteuttamiseen. Tietoa lapsen kielen kehityksestä jaetaan muun 

muassa dokumentoinnin kautta ja keskustelemalla lastentarhanopettajien kanssa. Dokumentoinnissa äi-

dinkielen pedagogi piti tärkeänä lapsen osallisuutta oppimisprosessissa. 

 

…olemme tehneet myös pedagogista dokumentointia…Otan kuvan jutusta, jota olemme 

tehneet. Mutta haluan, että he (lapset) ovat ja tulevat olemaan aktiivinen osa tätä dokumen-

tointia. Käytän puhelintani ja he ottavat kuvia kaikista pienistä jutuista. Sanon että, varo-

vasti, sinun täytyy painaa tätä nappia. Ja sitten näemme, onko kuva ok vai ei…. He sanovat, 

joten he ovat osa toimintaani. ÄP 
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7.2.2 Yhteistyö vanhempien kanssa 

  

Kaikista haastatteluista ilmeni, vanhempien rooli nähtiin suurimpana lapsen kielen kehityksessä. Haas-

tateltavat kertoivat tekevänsä monikielisyyteen liittyvää yhteistyötä vanhempien kanssa ja sen olevan 

tärkeää. Kotona vanhempien kanssa puhutun lapsen äidinkielen määrä oli merkityksellinen ja sen tie-

dottamista vanhemmille painotettiin.  

 

…jotkut vanhemmat lopettavat, koska he haluavat lastensa parasta. Ja he ajattelevat, että 

on parempi, jos he lakkaavat puhumasta koko aikaa. LTO1 

 

…kun lapset ovat viisivuotiaita, he pettyvät itseensä, kun he eivät ole puhuneet niin paljon 

kotona kuin olisivat voineet...sanon aina vanhemmille; puhu omaa äidinkieltäsi kotona, 

koska se on todella tärkeää. He oppivat ruotsia täällä päiväkodissa, se ei ole ongelma. 

LTO3 

 

Vanhempia informoitiin myös päiväkodin aloitukseen liittyvistä asioista eri kielillä. Lastentarhanopet-

tajien välityksellä monikielisen lapsen kielen kehitykseen liittyviä asioita välitettiin vanhemmille. Van-

hemmat otettiin mukaan luomaan monikielistä toimintaa, kun apua kysyttiin eri kieliin ja kulttuuriin 

liittyvissä asioissa, jotta niitä voitaisiin käyttää päiväkodin toiminnassa. 

 

Kirjoitan, mitä olemme tehneet…mitä sanoja käytämme, annan heille joitakin linkkejä, 

joita he voivat seurata. He voivat vahvistaa sitä, mitä olemme tehneet. Joten he voivat 

kysellä myös lapselta. ÄP 

 

He ovat olleet todella innostuneita, kun olemme kysyneet heiltä eri sanoja, kuten nume-

roita, vesi ja maito. LTO2 

 

 

 

7.3 Ajatuksia monikielisyyden tukemisesta 

 

Kaikki haastateltavat kokivat eri kielten tukemisen päiväkodissa tärkeänä, positiivisena ja mielenkiin-

toisena asiana. Suurin osa kertoi lasten oppivan todella nopeaa. Päiväkodin tukea kielten kehittymisessä 

pidettiinkin tärkeänä. 

 

Olen niin iloinen, että meillä on kaikki eri kielet…Mitä enemmän kieliä, sitä hauskempaa 

ja mielenkiintoisempaa se on. LTO1 

 

…heidän iässään se on todella hyvä, koska he ovat nuoria ja pystyvät oppimaan paljon. 

Mielestäni on täydellistä aloittaa aikaisin. LTO1 
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Kuitenkin läpi haastattelujen kävi vähän väliä ilmi, että lastentarhanopettajat kokivat kielten tukemisen 

haastavana. Suhtautuminen tukemisen haastavuuteen vaihteli haastateltavien kesken, osa koki sen erit-

täin haastavana ja osa vähemmän. Yleisesti haastetta lastentarhanopettajille toivat kielten määrät ja nii-

den opetteleminen, sillä yhdessä ryhmässä saattoi olla kahdeksan eri kieltä. Äidinkielen pedagogi työs-

kentelee vain yhden kielen, oman äidinkielensä parissa, joten kielen omaksumiseen liittyvää haastetta ei 

ole. Yksikertaisten pienten juttujen opetteleminen tuntui lastentarhanopettajista helpolta, mutta osa las-

tentarhanopettajista koki, ettei muutamien eri kielten sanojen käyttäminen arjessa riitä. Jotkut kokivat, 

että on vaikea tietää, mikä olisi hyvä tapa toimia. 

 

Voi oppia helppoja asioita…Ja laulaa lauluja eri kielillä, mikä on myös melko vaikeaa, 

jos ei osaa, koska ei tiedä miten ääntää sanat. Ja vaikkapa jos olisi arabian kieli, se on ai-

van kokonaan erilainen tai kiinan kieli, sitä ei osaa lukea…joten siksi en tiedä miten me 

toimisimme. LTO2 

 

Tunnen että haluaisin tehdä enemmän, mutta on vaikea löytää hyvät keinot, miten mei-

dän tulisi tehdä sitä, koska jos ei osaa puhua kieltä, miten pitäisi toimia. LTO3 

 

…jos meillä olisi kolme kieltä…olisi se sitten helpompaa…voisi keskittyä. Koska nyt se 

on vähän sieltä sun täältä. LTO2 

 

 

Haastateltavien mielestä, lapset eivät saa käyttää tarpeeksi omia äidinkieliään päiväkodissa ja tukea tulisi 

antaa enemmän, joka ei kuitenkaan äidinkielen pedagogien osalta ollut mahdollista ajan puutteen takia. 

Äidinkielen pedagogi haluaisikin aikaa olevan enemmän. Kaikki olivat kuitenkin tyytyväisiä, että lapset 

saivat edes hieman tukea äidinkielen pedagogeilta. Jatkuva yhteistyö äidinkielten pedagogien kanssa 

koettiin tärkeänä lasten kielten kehitysten kannalta. Jotkut lastentarhanopettajista toivoivat yhteistyöhön 

kuitenkin vielä enemmän panostamista siinä mielessä, että äidinkielen pedagogien työskentely tapahtuisi 

ryhmän sisällä. 

 

Kyllä totta kai se on jotakin mitä teemme 30 minuuttia joka viikko. Se ei ole paljon, 

mutta on se parempi kuin ei mitään. ÄP 

 

Mutta paras asia on…että meillä on kieltenopettajat, he ovat todella tärkeitä. LTO3 

 

Haastatteluista kävi ilmi, että lasten eri äidinkielten tuen lisäämiseksi voisi auttaa monikielinen henkilö-

kunta tai saman kieliset lapset. Osa haastateltavista kehittäisi myös omaa työpanostaan ja toivoisi lisää 

työvälineitä monikielisyyden tukemiseen. Kaikki olivat kuitenkin ehdottomasti sitä mieltä, että päiväkoti 

pystyy tekemään paljon monikielisten lasten kielen kehityksen eteen. 



34 

 

 

Toivoisin että sitä olisi enemmän, mutta en tiedä miten. Ehkä jos olisi enemmän lapsia 

eri kielillä, joten he voisivat käyttää sitä toistensa kanssa. LTO1 

 

Mielestäni olisi hyvä, jos meillä voisi olla enemmän työntekijöitä, jotka puhuvat eri kie-

liä. LTO1 

 

Mielestäni tarvitsen lisää työkaluja, koska en oikeasti tiedä mitä tehdä. LTO3 

 

Mielestäni vain jatkaa ja lisätä enemmän sanoja. Mutta se myös vie aikaa meiltä opetella. 

LTO1 

 

Mutta ajattelen…että voisimme olla parempia ottamaan heidän äidinkieliänsä mukaan 

toimintaan enemmän kuin nyt otamme. LTO2 

  



35 

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Opinnäytetyöni aiheena on monikielisyyden tukeminen. Tarkoituksena oli selvittää miksi monikielisyy-

den tukeminen on tärkeää haastateltavien mielestä, miten ruotsalaisen päiväkodissa tuetaan lasten mo-

nikielisyyttä sekä miten haastateltavat kokevat monikielisyyden tukemisen päiväkodissa. Monikielisyy-

den tukemisen menetelmiä selvitettiin niin lasten eri äidinkielten osalta kuin myös lasten toisen kielen, 

ruotsin kielen osalta. Sain kaikkiin tutkimuskysymyksiini selkeitä vastauksia niin lastentarhanopettajien 

kuin äidinkielen pedagoginkin näkökulmasta. 

 

Haastatteluaineiston ja omien havaintojeni perusteella työskennellessäni kolme kuukautta Ruotsissa voi-

daan päätellä monikielisyyden olevan iso, tärkeä ja näkyvä osa kyseisen päiväkodin arkea. Lapset kas-

vavat yhteiskunnassa, jossa monikielisyys on yleinen asia eikä sitä pidetä epätavallisena. Päiväkodit ovat 

eri kulttuureiden kohtaamispaikkoja, sillä puhuuhan Ruotsissa 13-15% päiväkoti-ikäisistä lapsista jota-

kin toista kieltä kuin ruotsia. (Myndigheten för skolutveckling 2006, 11-12). Työntekijät ovat päivittäin 

kosketuksissa eri kieliin ja kulttuureihin niin lasten kuin heidän vanhempiensa kautta. 

 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään miksi monikielisyyden tukeminen on tärkeää. Niin tutkijat kuin 

haastateltavani näkevät monikielisyyden tukemisen tärkeänä lapsen identiteetin ja kehityksen kannalta. 

Jokaisesta haastattelusta kävi ilmi, että varhaiskasvattajan tärkeä tehtävä on saada lapset ylpeiksi omista 

äidinkielistään. Lapsella voi olla kotona äidinkieli, joka ei ole päiväkotiympäristön kieli.  Kaksikielisen 

lapsen identiteetti on kaksikielinen. Jotta se toteutuisi, lapsen täytyy hyväksyä itselleen molemmat kielet 

(Hassinen 2005, 80). Lasta ympäröivät asenteet vaikuttavat lapsen kielenkehitykseen (Myndigheten för 

skolutveckling, 2006, 24). Tähän hyväksymiseen siis vaikuttavat lapsen itseluottamuksen kasvattaminen 

päiväkotiympäristössä ja varhaiskasvattajien toiminta. Arvostus on tälle pohjana. Omien havaintojeni ja 

haastatteluaineiston perusteella eri kieliä arvostettiin päiväkodissa ja haastateltavat panostivat sen toteu-

tumiseen tekemällä eri kielet näkyviksi. Hassisen mukaan päiväkodin arvostus eri kieliä kohtaan vaikut-

taa myönteisellä tavalla lapsen kielten kehitykseen (Hassinen 2005, 55).  

 

Perheen merkitys lapsen äidinkielen tukemisessa korostui. Äidinkielen kautta tullaan osaksi perhettä. 

Elämäntavat ja kulttuuri opitaan sen kautta (Myndigheten för skolutveckling 2006, 18). Haastateltavat 

halusivatkin tukemisella varmistaa lapsen kyvyn kommunikoida toisessa maassa asuvien sukulaistensa 

kanssa. Tukemisella on myös toinen puolensa; kun oma äidinkieli on vahva, luo se hyvät edellytykset 

oppia muita asioita helpommin. Ihmisen kielitaito voi olla ääretön. Ihmisen on täysin mahdollista hallita 



36 

 

niin kolmea, neljää kuin useampaakin kieltä. Siksi onkin tärkeää, että päiväkodeissa kannustetaan lapsia 

käyttämään äidinkieltään. (Myndigheten för skulutveckling 2006, 7.) Opetussuunnitelmassa mainitaan 

päiväkotien rakentavan perustan elämänikuiselle oppimiselle (Skolverket, 2016, 5). Voisi ajatella kielten 

oppimisen ja siihen kannustamisen varhaisessa vaiheessa kannustavan juuri tähän elämänikuiseen oppi-

miseen. 

 

Pyrin selvittämään, miten monikielisyyttä tuetaan kyseisen ruotsalaisen päiväkodin arjessa. Haastatte-

luista voi päätellä, että kyseiset lastentarhanopettajat sekä äidinkielen pedagogi työskentelevät vahvasti 

päiväkotien opetussuunnitelman mukaisesti. Opetussuunnitelma on selkeästi heille pedagoginen työvä-

line. Opetussuunnitelman mukaan päiväkodin tehtävänä on varmistaa, että lapsi jolla on äidinkielenään 

muu kieli kuin ruotsi, saa mahdollisuuden kehittää niin ruotsin kieltä kuin omaa äidinkieltään. Opetus-

suunnitelmassa määrätäänkin, jokaisen lapsen kielen kehityksen stimuloimisesta sekä rohkaisemisesta 

kielellisellä saralla. (Skolverket 2016c, 7, 10.) Monikielisyys ujutettiin arjen päivittäiseen toimintaan ja 

siitä tehtiin niin sanottu normaali asia päiväkodin arjessa. Lasten äidinkieltä kuin myös ruotsia kehitettiin 

erilaisin ja monipuolisin menetelmin. Kokemusteni mukaan monikielisyyttä otettiin mukaan toimintaan 

toisissa ryhmissä enemmän ja toisissa vähemmän sekä eri tavoin riippuen ryhmästä. Kielellinen oppimi-

nen kehittyy parhaiten käytettäessä kieltä merkityksellisissä yhteyksissä arjessa (Skolverket 2016b). 

 

Haastatteluista nousi esimerkkejä erilaisista menetelmistä. Menetelmiä olivat muun muassa samling-

hetkissä eli aamupiirin kaltaisissa ryhmätilanteissa toteutettavat laskemiset, laulamiset eri kielillä tai eri 

kielistä keskusteleminen, ruokailutilanteissa eri kielten sanat tai eri kielten mukaan ottaminen projektei-

hin. Kaikissa näissä oli ideana yhdessä tekemisen kautta saada lapsi ylpeäksi omasta äidinkielestään ja 

samalla muiden lasten kiinnostuksen ja uteliaisuuden lisääminen eri kieliä kohtaan. Kaikilla tavoin ti-

lanteista pyrittiin ja haluttiin tehdä oppimistilanteita ja mahdollisimman luonnollisia. Tuloksista voi pää-

tellä, että eri kieliä voidaan yhdistellä päivän eri toimintoihin. 

 

Lasten ruotsin kieltä tuettiin muun muassa saduilla, nimeämällä, kyselemällä, eri leikeillä ja erityisesti 

viittomakielellä. Viittomakieli päivittäisessä käytössä koettiin tärkeäksi kommunikointivälineeksi, joka 

auttaa työntekijää ja lasta kommunikoimaan sekä ymmärtämään toisiaan. Viittomia voidaan käyttää 

myös apuna kehittäessä ja oppiessa toista kieltä (Ladberg 1999, 14). Pienilläkin teoilla ja sanoilla voi-

daan vaikuttaa lapsen kielen kehitykseen. Kun aikuiset sisällyttävät toimintaan useaa kieltä, tukee se 

lapsen kielivalintaa, jotta hän voi puhua ruotsia tarvittaessa (Kultti 2014, 109). Päiväkodissa pienet teot 

ja sanat olivat käytössä päivittäin. 
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Päiväkodin oppimisympäristössä on otettu huomioon lasten kielten kehitystä stimuloivat asiat, mitä on 

havainnollistettu ottamillani valokuvilla. Niin eri maiden liput, numerot, värit, aakkoset eri kielillä tai 

maailman kartat korostavat lapsille sekä lasten vanhemmille päiväkodin kielten ja kulttuurien moninai-

suutta. Hassisen (2005, 55) korostama arvostus lapsen kieltä ja kulttuuria kohtaan nousee tässä keskiöön. 

Myndigheten för skolutveckling (2006, 9) painottaa lapsen tarpeiden ja olosuhteiden määrittävän sen, 

millä lailla päiväkodin tulisi muokata ympäristöään, sillä jokainen lapsi on erilainen. Kieliympäristöä 

korostetaan ja päiväkodissa tulisikin panostaa siihen. Lapsen kielenkehitys on riippuvainen kieliympä-

ristöstä (Kultti 2014, 22). 

 

Näen etenkin sosiaalisella päiväkotiympäristöllä olevan suuri vaikutus lasten oppimisessa ja kielen ke-

hityksessä. Vygotskin mukaan ympäristö tukee lasta oppimaan ja vuorovaikutus toisten kanssa on tässä 

tärkeää (Vilkko-Riihelä & Laine 2012, 78-79). Niin haastateltavien kuin havaintojeni mukaan lapset 

kokivat omien kielten opettamisen muille hienona asiana. Lasten tunne ja ylpeys omasta kielten osaa-

misesta korostui. Tutkimusaineisto ja teoria summaavat, että sosiaalinen ympäristö on todellakin yksi 

tärkeimmistä tekijöistä, joka vaikuttaa lapsen kielen kehitykseen ja näin ollen monikielisyyden kehitty-

miseen. Lapsi oppii muilta ympärillä oleviltaan jäljitellen (Välimäki 2011, 18). 

 

Eri kielten tukemisen tulos näkyy havaintojeni sekä tutkimusaineiston perusteella siinä, että lapset ovat 

positiivisesti kiinnostuneita toisten lapsen kielistä ja haluavat oppia eri kielillä uusia asioita, kuten sanoja 

ja numeroita. Oli sitten kyse täysin ruotsalaisista yksikielisistä lapsista kuin kolmea eri kieltä puhuvista 

lapsista. Lapset oppivat eri kieliä tulevaisuutta varten ja ovat tulevaisuudessa suvaitsevaisia koko ajan 

kansainvälistyvässä Ruotsissa monikielisen- ja kulttuurisen päiväkotiympäristön ansiosta. Näen opetus-

suunnitelman tavoitteiden solidaarisuudesta ja suvaitsevaisuudesta ja niiden toteuttamisesta näkyvän 

lasten ajattelussa ja toiminnassa. Toinen hyväksytään taustoista riippumatta. 

 

Päiväkodilla on suuri rooli lapsen kielten kehityksessä, mutta sitäkin suurempi rooli on kotona lapsen 

vanhemmilla. Vanhempien roolia korostavat niin haastateltavat kuin tutkijatkin. Kuten Hassisen (2005, 

47) kuviosta voidaan päätellä, lapsen kielenkehityksessä lähimpänä ovat koti eli vanhemmat ja sisaruk-

set (KUVIO1). Päiväkodin varhaiskasvattajat kokevat tärkeäksi tehtäväkseen huolehtia lasten vanhem-

pien tietoudesta, mihin kaikkeen oman äidinkielen puhuminen voi vaikuttaa. Lasten kielten tukeminen 

aloitettiin turvallisesti yhteistyössä vanhempien ja äidinkielten pedagogien kanssa. Päiväkodin esitteet 

tai muut informaatiot eri kielillä varmistivat sen, että vanhemmat ovat ymmärtäneet esimerkiksi päivä-

kodin toimintatavat lapsen aloittaessa päivähoitoa ja ovat tietoisia kielten tukemisen tärkeydestä. Äidin-
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kielen pedagogien rooli ja näkyvyys monikielisyyden tukemisessa oli suuri. Voidaan päätellä, että hei-

dän tekemä työnsä lapsen ja hänen äidinkielensä kanssa tehostaa lastentarhanopettajien työtä lapsen 

kielten kehityksen eteen. 

 

Tutkimuskysymykseeni miten lastentarhanopettajat kokevat monikielisyyden tukemisen selvisi, että 

monikielisyyttä kohtaan oltiin erittäin myönteisiä. Vaikka itse työskentely monikielisyyden parissa ko-

ettiin haastavana, huokui haastatteluista, että sitä pidettiin kuitenkin kiinnostavana ja merkityksellisenä 

asiana päiväkodin arjessa, johon haluttiin panostaa. Osan lastentarhanopettajien ajatuksista huokui epä-

varmuus työskennellä monikielisyyden parissa. He kokivat vähäisen kielen osaamisen haastavaksi ja sen 

vuoksi kokivat tietämättömyyttä ja epävarmuutta työskentelytavoistaan. Kultti (2014, 109) korostaakin, 

että kielen osaamattomuus voi saada tuntemaan työntekijän epävarmaksi ja riittämättömäksi työssä. Kui-

tenkin on tärkeää osoittaa kiinnostusta lapsen kieliä kohtaan, vaikkei niitä osaisikaan sujuvasti. 

 

Tuloksista voidaan nostaa esille, että monikielisyys koettiin haasteeksi päiväkodin arjessa. Itse monikie-

lisyyttä ei nähty ongelmana, vaan rikkautena päiväkodissa. Monikielisten lasten tukemisen haastavuu-

teen vaikuttivat etenkin kielten määrät, niiden osaamattomuus ja opettelu. Normaalin päiväkotiarjen si-

vussa onkin varmasti työlästä ja aikaa vievää opetella eri kielten numeroja tai sanoja tavallisen päiväko-

tityön lisäksi. Koen, etteivät päiväkodin lastentarhanopettajat kykene intensiiviseen kielten tukemiseen 

arjen keskellä, mutta tähän tarkoitukseen apuna olivat päiväkodissa vierailevat äidinkielten pedagogit.  

Äidinkielen pedagogit näkevät tarkemmin niin lapsen ruotsin kielen kuin äidinkielenkin kehityksen ja 

sen tarpeen. Äidinkielen pedagogit koettiin tärkeänä lasten kielten kehitysten kannalta. Näenkin lasten 

saavan niin sanotun yhteyden juuriinsa tavatessaan omaa äidinkieltä puhuvan äidinkielen pedagogin. 

Kieli ja kulttuuri ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa (Ladberg 1999, 39). Äidinkielten pedagogien tullessa 

samalta kulttuurialueelta kuin lapsikin, on äidinkielen opettaminen niin sanotusti luontevinta. Ladberg 

(1999, 39) korostaa kielen kautta opittavan kulttuurisia tapoja, joten ajattelen juuri lapsen äidinkielen 

tukemiseen pystyvän luonnollisimmin ja syvemmin lapsen äidinkieltä puhuva ihminen. Päiväkotiympä-

ristön kielen ja toiminnan välityksellä Ruotsin kulttuuriset tavat tulevat tutuiksi. 

 

Tutkimusaineiston perusteella haastateltavien ajatukset monikielisyyden tukemisesta samaistuvat muun 

muassa Kirjasen ja Viitakankaan (2013) Suomessa Saimaan ammattikorkeakoulussa tehdyn opinnäyte-

työn sekä Galindon (2011) Ruotsissa Malmön korkeakoulussa tehdyn päättötyön haastateltavien vas-

tauksiin. Monikielisyys on haaste, mutta sitäkin merkityksellisemmäksi nousee sen tukemisen tärkeys 

päiväkodin arjessa.  
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Vaikka tutkimusaineiston ja havaintojeni perusteella monikielisyyden kanssa tehtävä työ on jokapäiväi-

sesti näkyvää, ei monikielisyyttä koeta tuettavan riittävästi kyseisessä päiväkodissa. Ruotsin päiväkotien 

opetussuunnitelma korostaa, että kaikilla lapsilla tulisi olla samat mahdollisuudet (Skolverket 2016c) 

Näen, että tämän tulisi tarkoittaa myös mahdollisuutta kommunikoida kielestä riippumatta ja mahdolli-

suutta oman äidinkielen käyttöön. Voidaan päätellä, että aina on jotakin parannettavaa ja kehitettävää ja 

haastateltavat näkivätkin näin omat ja päiväkodin kehittämistarpeet monikielisyyteen liittyen. Suunni-

telmallisuus, toiminnan lisääminen ja koulutus nähtiin kehittämiskohteina. Tieto lapsen kielen kehityk-

sestä ja monikielisyyteen liittyvät teoriat edesauttavat varhaiskasvattajan pedagogista työskentelyä mo-

nikielisyyteen liittyen. 

 

Tutkimuksen tärkeimpiä tuloksia olivatkin, että lapsen monikielisyyden tukeminen on ehdottoman tär-

keää identiteetin ja kokonaiskehityksen kannalta jo varhaisessa vaiheessa ja mahdollisimman monipuo-

lisin keinon. Eri kielten ottaminen mukaan jokaiseen toimintaan yhdessä muiden lasten kanssa tekee 

siitä oppimistilanteen niin monikieliselle lapselle kuin muillekin ryhmän lapsille. Lapsi oppii kieltä, 

kunhan aikuiset sen mahdollistavat sen eri keinoin ja ympäristöä apuna käyttäen. Kun on kyse lapsen 

kokonaiskehityksestä, johon kieli vaikuttaa, onkin tärkeää jo varhaislapsuudesta asti antaa arvoa lapsen 

kaikille kielille ja tukea niiden kehittymistä monipuolisin ja stimuloivin keinoin integroituna päivittäi-

seen toimintaan niin kotona kuin päivähoidossa. Pienet lapset peilaavat itseänsä muihin, minkä kautta 

lapsi kehittyy ja oppii (Hassinen 2005, 64). Vuorovaikutus sosiaalisessa ympäristössä on tärkeää juuri 

oppimisen kannalta (Vilkko-Riihelä & Laine 2012, 78-79). Näenkin, että meidän varhaiskasvattajien 

rooli on olla esimerkkinä lapselle. Antaa arvostusta eri kielille ja kulttuureille, olla kiinnostunut ja näyt-

tää se lapselle sanoin, teoin ja elein. Tämän kautta lapsen kokonaiskehitys vahvistuu. Lapsen täytyy 

saada tuntea itsensä ylpeäksi äidinkielestään valtakielen joukossa. Samaan aikaan pidetään huolta lapsen 

toisen kielen eli päiväkotiympäristön kielen tukemisesta. Varmistamalla päiväkodin henkilökunnan 

osaamisen kouluttamalla, yhteistyötä tekemällä ja antamalla tarpeeksi työvälineitä, onnistuu monikieli-

syyden tukeminen päiväkodissa suotuisalla tavalla. 

 

Monikielisyyden tukemisen hyötyä ja tärkeyttä on hyvä pohtia, kun päiväkodissa on monikielisiä lapsia. 

Suomessa voisimmekin ottaa vinkkejä ruotsalaisen päiväkodin tavasta tuoda monikielisyyttä esille päi-

vittäin ja monikielisyyden tukemista voidaan tarkastella ei pelkästään yksilön, vaan myös ryhmän näkö-

kulmasta. Tukemalla yksilöä luodaan samalla muille ryhmän lapsille edellytykset oppia kieliä, kulttuu-

rien moninaisuutta ja avaramielisyyttä. Suomi kansainvälistyy koko ajan yhä enemmän ja enemmän ja 

monikulttuurisuus on pinnalla. Viimeisen vuoden sisään on uutisoitu ja keskusteltu valtavasti pakolais-
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ten ja maahanmuuttajien tilanteista. Eri kielisten lasten onkin helppo integroitua yhteiskuntaan päiväko-

din kautta. Päiväkodissa lapsi kuulee koko ajan yhteiskunnan kieltä ja oppii nopeaa. Näin valtakieli ke-

hittyy ja sen tukemiseen tulisi myös panostaa tarpeen mukaan. Kuitenkaan emme saisi unohtaa lapsen 

juuria.  

 

Kaksikielinen lapsi, joka on syntynyt esimerkiksi Suomessa, pärjää hyvin normaalin päiväkotiryhmän 

mukana eikä tarvitse erityisemmin tukea kyseisen maan kieleen kuin ei muutkaan sen maan yksikieliset 

saman ikäiset lapset. Kuitenkaan lapsen ei tarvitse hävetä omaa kaksikielisyyttään ja pyrkiä olemaan 

suomalainen. Muun muassa lapsen mahdollisuus toimia kummallakin kielellään mielekkäästi luo par-

haat tulokset kaksikielisyyden saavuttamisessa. (Hassinen 2005, 55, 144.) Lapsella on aina juurensa jos-

sakin. Näihin juuriin liittyy oma äidinkieli, joka on vahvasti yhteydessä lapsen identiteettiin ja samalla 

lapsen kokonaiskehitykseen. Toivonkin opinnäytetyöni antavan tietoa esimerkiksi päiväkodeille, joissa 

monikielisyydestä lapsiryhmissä ei ole vielä paljoakaan kokemusta ja hyödyllistä tietoa tukemisen ta-

voista tai kokemuksista tarvittaisiin.  
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9 POHDINTA 

 

 

Tässä osiossa pohdin opinnäytetyön luotettavuutta ja eettisyyttä linkitettynä teoriaan sekä ajatuksia opin-

näytetyöstä. Luotettavuus -kappaleessa perustelen tutkimuksessa tekemiäni valintoja pohtiessani tutki-

muksen luotettavuutta. Eettisyys -kappaleessa pohdin opinnäytetyöni eettisyyttä eri työn vaiheiden 

kautta. Viimeiseen kappaleeseen olen koonnut ajatuksiani opinnäytetyöstä pohtien oppimistani, opin-

näytetyön haasteita sekä kiteyttäen tutkimuksen pääajatukset. 

 

 

9.1 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Laadullisella tutkimusmenetelmällä toteutettu tutkimus on luotettava, jos tutkimuksessa tutkimuskohde 

ja tulkittu materiaali sopivat yhteen. Teorianmuodostukseen ei saisi myöskään vaikuttaa epäolennaiset 

tai satunnaiset seikat. Tutkimuksen toteutus ja luotettavuus kulkevat rinnakkain. Luotettavuuden kritee-

rinä toimii itse tutkija ja hänen rehellisyytensä. Tutkijan tutkimuksessa tekemät teot, valinnat ja ratkaisut 

arvioidaan. Jokaisen valinnan kohdalla tulisi arvioida tutkimuksen luotettavuutta. Laadullinen tutkimus 

on aina ainutlaatuinen. Toisen tutkijan tulisi löytää samoja tulkintoja tutkimusaineistosta samoilla tul-

kintasäännöillä, kuin tutkimuksen tutkija. Tämä on tutkimuksen käytännön toistettavuutta. Tutkimuksen 

teoreettista toistettavuutta on, kun lukija pystyy päätymään samaan tulokseen kuin tutkimuksen tekijä. 

Puolueettomuusnäkökulma tulisi myös ottaa huomioon. (Vilkka 2015, 196-198.) 

 

Tämän opinnäytetyön luotettavuudessa tulee ottaa huomioon, ettei tutkimuksella pyritä yleistämään 

koko ruotsalaista tai Uppsalalaista varhaiskasvatusta ja monikielisyyden kanssa tehtävää työtä, sillä se 

vastaa yhden päiväkotiyksikön varhaiskasvattajien näkemyksiä. Tutkimus kuvaa haastateltavien kevään 

2016 ajatuksia ja esimerkiksi kaikkia äidinkielen pedagogia ja äidinkielen tuenantoon liittyviä asioita ei 

voida yleistää koskemaan tätä hetkeä, sillä tutkimuksen edetessä kyseisen kaupungin äidinkielen tuessa 

tapahtui uudelleenjärjestelyitä syksyllä 2016. Näistä huolimatta tutkimus antaa kattavaa tietoa monikie-

lisyyden tukemisesta ja kokemuksista. 

 

Olen käyttänyt opinnäytetyössäni luotettavaa lähdemateriaalia niin suomenkielisestä kirjallisuudesta 

kuin ruotsinkielisestä. Etenkin internetlähteitä etsiessä pyrin olemaan lähdekriittinen, jotta saisin mah-

dollisimman totuudenmukaista tietoa aiheesta. Suomalaisen ja ruotsalaisen lähdemateriaalin yhteis-

käyttö kertoo teorian monipuolisuudesta. Ruotsalainen kirjallisuus sekä ruotsalaisen opetusministeriön 
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alaisen Skolverket -nettisivuston käyttö lisäävät luotettavuutta tutkimuksen liittyessä ruotsalaiseen var-

haiskasvatukseen.  

 

Tutkimuskysymysten kannalta haastattelu oli toimiva aineiston keruu tapa, kun haluttiin saada tietoa 

varhaiskasvattajien kokemuksista yksityiskohtaisesti. Tutkimustuloksia voidaan pitää luotettavina, sillä 

ne kuvaavat haastateltavien omia ajatuksia ja kokemuksia aiheesta, joka oli tutkimuksen tarkoitus. Mo-

nipuoliset vastaukset tutkimuskysymyksiin ja niistä tehdyt runsaat johtopäätökset kertovat siitä, että ai-

neistoa oli kattavasti.  

 

Haastateltavilla ja minulla olivat eri äidinkielet, joten yhteisenä kielenä käytettiin englantia ymmärret-

tävyyden kannalta. Voi olettaa, että tutkimuksessa olisi voinut saada vielä tarkempaa tietoa, jos asiat 

olisi voinut ilmaista omalla äidinkielellä. Kysymysten lähettäminen haastateltaville etukäteen olisi voi-

nut edesauttaa vielä enemmän ajatusten kertomista haastattelutilanteessa. Pari haastattelukysymystä saa-

tettiin ymmärtää väärin, mutta pystyin selventämään ne haastateltaville. Haastatteluissa koin vaativaksi 

heittäytymisen ulkopuolisen haastattelijan roolin, sillä myös minulla itselläni oli jonkin verran koke-

musta kyseisen päiväkodin monikielisyyden tukemisesta tehdessäni työharjoittelua siellä. Tunnen lop-

pujen lopuksi saaneeni enemmän syvempää ja yksityiskohtaisempaa tietoa ja mielipiteitä monikielisyy-

den tukemisesta, ollessani haastateltaville tuttu. Annoin heille mahdollisuuden vapaaseen kerrontaan 

haastattelukysymysten lomassa. Haastattelutilanne oli avoin ja luonnollinen, eikä siinä pidetty kiirettä. 

Tuntemattomana haastattelijana haastattelutilanne olisi voinut olla jäykempi ja osa kokemuksista jäädä 

kertomatta. 

 

Kattava tutkimusaineisto johdatteli jakamaan ja analysoimaan aineiston tutkimuskysymysten mukaan, 

mikä oli toimivaa ja selkeää tutkimuksen kannalta. Englannin ja osittain ruotsinkielisten haastattelujen 

litteroinnilla voi olla jotakin vaikutusta tutkimuksen tuloksiin. Pyrin kuitenkin litteroimaan ja suomen-

tamaan haastatteluaineiston mahdollisimman huolellisesti ja tarkasti. Haastattelujen nauhoittaminen, 

suorat lainaukset haastatteluista sekä valokuvien käyttö ja omakohtaiset kokemukset lisänä tutkimustu-

loksissa kasvattavat tulosten luotettavuutta.  

 

 

9.2 Tutkimuksen eettisyys 

 

Koko tutkimuksen ajan olen pitänyt kiinni tutkimusetiikkaan liittyvistä seikoista. Hirsijärvi ym. (2004, 

26-27) painottaa tutkimustyössä otettavan huomioon humaanin ja kunnioittavan kohtelun näkökulmat. 
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Anonyymiuden säilyvyys, erilaiset korvauskysymykset, luottamuksellisuus ja aineiston asiallinen säi-

lyttäminen huomioidaan aineiston keruussa. Tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden tulisi ymmärtää 

tutkimukseen liittyvä informaatio sekä päättää itse osallistumisestaan tutkimukseen.  

 

Tutkimusprosessia voidaan pohtia kolmesta eri eettisestä näkökulmasta. Tutkimusaiheen eettinen oikeu-

tus tarkoittaa miksi tutkitaan juuri kyseistä ilmiötä. Toisesta näkökulmasta mietitään tutkimusmenetel-

miä. Saavutetaanko tarvittava tieto kyseessä olevilla menetelmillä? Analyysi ja raportointi ovat kolmas 

eettinen näkökulma. Tutkimustulokset tulee raportoida mahdollisimman rehellisesti ja tarkasti, kuiten-

kin huolehtimalla anonyymiuden säilymisestä. Tätä kuvataan tutkijan eettiseksi velvollisuudeksi. Laa-

dullisen tutkimuksen eettisyyden tarkastelun kannalta on tärkeä tuoda esille koko analyysiprosessin ete-

neminen ja tapa, jolla tulokset on saatu. Jotta tutkimuksen eettisyyden arvioiminen mahdollistuu, täytyy 

tutkimusprosessista tehdä niin sanotusti ”läpinäkyvä”. (Saara-Kauppinen & Puusniekka 2006b.) 

 

Tutkimukseen osallistuneilla oli mahdollisuus päättää haluavatko he osallistua tutkimuksen toteuttami-

seen. Informoin heille kasvotusten tutkimuksesta ennen suostumusta. Ennen haastatteluja pyrin valmis-

tamaan haastateltavat haastattelutilanteeseen ja itse tutkimukseen informaatiokirjeellä, jossa selvitettiin 

tutkimuksen tavoitteet, kulku ja haastattelukäytännöt. Tutkimukseen osallistuvilla henkilöillä oli tällöin 

tieto tutkimuksen tarkoituksesta ja sen vaiheista. Haastateltaville painotettiin anonyymiuden säilyvyyttä 

koko tutkimusprosessin aikana ja sen jälkeen. Tutkimuslupaa hakiessani päiväkodin sovittiin pysyvän 

nimettömänä. Äidinkielen pedagogin opetuskieltä ei mainita anonyymiuden säilymisen vuoksi.  

 

Olen käsitellyt tutkimusaineistoa luottamuksellisesti koko tutkimusprosessin ajan. Haastatteluaineiston 

litteroinnin jälkeen äänitykset hävitettiin asianmukaisesti kuin myös myöhemmin litteroitu haastattelu-

aineisto, kun sille ei ollut tutkimuksen kannalta enää tarvetta. Raportissani kuvaillut yksityiskohtaisesti 

opinnäytetyöprosessin eri vaiheet, tutkimukseen liittyvät menetelmät ja tuonut tutkimustulokset ilmi re-

hellisesti tehostaen haastattelusitaatein. 

 

 

9.3 Ajatuksia opinnäytetyöstä 

 

Aloitin opinnäytetyöprosessin huhtikuun 2016 lopussa. Tavoitteenani oli saada opinnäytetyö valmiiksi 

marraskuun 2016 loppuun mennessä. Aikaa sen tekoon olin varannut seitsemän kuukautta. Koen varan-

neeni sopivasti aikaa opinnäytetyön toteuttamiseen. Opinnäytetyön tekoon vaikuttivat muun muassa työt 

ja työharjoittelu, jolloin tutkimus ei edistynyt paljoa. Tutkimuksen teon aktiivisimmat hetket sijoittuivat 
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touko-kesäkuulle sekä syys-marraskuulle. Loppuajan tein opinnäytetyötäni erittäin tiiviisti. Sain työn 

valmiiksi aikataulussa. 

 

Haastatteluaineistosta nousi esille useita asioita, jotka olivat minulle etukäteen tuttuja esimerkiksi haas-

tateltavien aiempien puheiden kautta työharjoitteluni aikana. Kuitenkin aineistossa oli valtavasti uutta ja 

kiinnostavaa asiaa, joten tulosten yhdistämisen teoriaan koin hyvin mielenkiintoiseksi. Valitsin aiheen 

sen mukaan, että siitä olisi mahdollisimman paljon hyötyä myös itselleni. Näen oman kiinnostukseni 

vieraisiin kieliin ja kulttuureihin pitäneen mielenkiintoa yllä koko opinnäytetyöprosessin ajan.  

 

Opinnäytetyöprosessi kokonaisuudessaan on antanut minulle paljon. Vaikka se on haastanut ajankäytön 

ja valintojen tekemisen kannalta, olen kaiken kaikkiaan oppinut valtavasti niin ruotsalaisesta varhais-

kasvatuksesta kuin monikielisyydestä ja sen tukemista. Pääsin syventämään työharjoittelun aikana op-

pimiani asioita opinnäytetyön kautta. Koen itselläni käytännön työn ja teorian kohdanneen ja yhdisty-

neen. Saavutin valmiuksia toimia varhaiskasvatusympäristössä monikielisten lasten kanssa. Ymmärrän 

nyt yhä enemmän ja enemmän monikielisyyden tukemisen vaikutusta lapseen niin yksilö- kuin ryhmä-

tasolla. Opinnäytetyön avulla syvensin koko ammatillista osaamistani ja näin ammatillisuuteni pääsi 

kehittymään uudelle tasolle varhaiskasvatusalalla. Opinnäytetyöprosessi antoi minulle myös valmiuksia 

toteuttaa uutta tutkimusta, jos tarve ilmaantuu. Positiivisena pidän, että oman kielitaitoni kehittäminen 

ruotsin osalta jatkui läpi opinnäytetyöprosessin. Opinnäytetyön tekeminen yksin oli tietoinen valintani, 

johon olen tyytyväinen. Vaikka yksin tekeminen on tuonut omat haasteensa, on se antanut erinomaisen 

mahdollisuuden vapaaseen kirjoittamiseen ilman tarkkaa aikataulua sekä kehittänyt omia reflektiotaito-

jani. 

 

Haasteeksi tutkimuksen teossa koin teoriatiedon paljouden. Löysin hyödyllistä ja mielenkiintoista teo-

riaa aiheesta niin suomen kuin ruotsin kielellä, joten teorian koostaminen kokonaisuudeksi oli aluksi 

vaativa prosessi. Ruotsinkielinen kirjallisuus ammattisanoineen toi osansa haastavuuteen. Monikielisyys 

on käsitteenä laaja. Voidaan puhua niin kaksikielisyydestä kuin monikielisyydestä. Ne määritellään use-

alla eri lailla. Pohtiessani opinnäytetyöni rajausta toisella kertaa, keskittyisin ehkäpä rajaamaan aiheen 

ainoastaan lasten äidinkielten tukemiseen koko monikielisyyden tukemisen sijasta. Tämä voisi helpottaa 

huomattavasti teorian sekä tulosten kokoamista yhtenäiseksi. Kuitenkin äidinkielen ollessa yhteydessä 

lapsen toiseen kieleen, tässä tapauksessa ruotsin kielen oppimiseen, tuntui luonnolliselta myös käsitellä 

ruotsin kielen tukemista opinnäytetyössäni. Toisella kertaa kiinnittäisin myös tutkimuksessani huomiota 

litterointiin ja sen tapoihin. Varsin yksityiskohtainen litterointi vei minulta paljon aikaa, kunnes ymmär-

sin, ettei niin tarkka litterointi ole tarpeen tutkimukseni kannalta. 
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Opinnäytetyöni on esimerkkinä Suomeen, millä tavoin voitaisiin toimia ja millaisia ajatuksia pohtivat 

monikulttuurisen päiväkodin ruotsalaiset varhaiskasvattajat monikielisyyden tukemisesta. Jokaisen päi-

väkodin tulisikin löytää omat, sopivat tapansa tukea lasten monikielisyyttä resurssien puitteissa. Var-

haiskasvattajien tulisi pyrkiä luomaan päiväkotitoiminnasta ja -ympäristöstä kaikkien lasten kieliä kuin 

myös kulttuureja arvostava kokonaisuus. Mihin pitäisi kiinnittää huomiota, jotta onnistuisimme? Mitä 

voisimme tehdä paremmin? Mitkä asiat teemme hyvin? Oman työn reflektointi, avoin keskustelu ja yh-

teistyö muiden varhaiskasvattajien kanssa luo paremmat edellytykset tukemisen toteuttamiseen. Näen, 

että yhteiseen päiväkotiarkeen ujutettu monikielisyyden tukeminen on osittain suunnittelukysymys.  

 

Tutkimukseni varhaiskasvattajat tiedostivat toimintansa kehittämistarpeet, mutta samalla he tiedostivat 

erityisesti monikielisyyden tukemisen tärkeyden ja pyrkivät panostamaan siihen monipuolisin menetel-

min. Lapsella on oikeus saada kehittää kaikkia kieliään ja kommunikoida niillä. Opinnäytetyöni otsikon 

sitaatti ”He tulevat ylpeiksi omista äidinkielistään ja se tuntuu todella hyvältä” kiteyttää jokaisen  haas-

tateltavani ajatukset. Lapsella oikeus kokea, että häntä ja hänen kaikkia kieliään arvostetaan ja tuetaan, 

jotta niistä saisi olla ylpeä. Samalla yksilöä tukiessa koko lapsiryhmällä on ihanteellinen mahdollisuus 

oppia kieliä, kulttuureja ja suvaitsevaisuutta ja lapsiryhmän tuella yksilö voi saavuttaa paljon oman kie-

lensä kehittymisessä. Haasteista huolimatta tukeminen nousee tärkeäksi. Voisimmekin varhaiskasvatta-

jina antaa mahdollisuuden lapsiryhmälle tavoitella ruotsalaisen päiväkotien opetussuunnitelman tavoi-

tetta; elämänikuista oppimista. 

 

Opinnäytetyöni aiheesta olisi voinut tehdä tutkimuksen varsin laajassa mittakaavassa monikielisyyden 

ollessa laaja käsite. Kiinnostavia jatkotutkimusaiheita voisikin olla, kuinka Uppsalan uudelleenjärjeste-

lyt äidinkielen tuessa päiväkodeissa ovat vaikuttaneet päiväkodin varhaiskasvattajien työhön lasten mo-

nikielisyyden tukemisessa? Mielenkiintoista olisi myös kuulla kyseisen päiväkodin vanhempien koke-

muksia monikielisyyden tukemisesta. Jonkinlainen vertailu monikielisyydestä varhaiskasvattajien ko-

kemana ruotsalaisen ja suomalaisen päiväkodin välillä voisi olla näkemyksiä avartava niin suomalaisille 

kuin ruotsalaisille varhaiskasvattajille. Toivon tämän opinnäytetyön myös avartavan mahdollisimman 

monen varhaiskasvattajan ja alan opiskelijan näkemyksiä monikielisyyden tukemisesta ja sen mahdolli-

suuksista päiväkodissa. 
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LIITE 1 

INFORMATION BEFORE INTERVIEW 

 

Hej! 

As you know I’m going to do my thesis about multilingualism here in xxxxxx preschool. I’m 

going to do a research about how do you support multilingual children in Swedish preschool 

and what kind of thoughts do you have about working with multilingualism and children. You 

have given your permission to interview you for my research. Interview will be in English and 

will be recorded. After interview I will transcribe it on my computer. Afterwards all the records 

will be deleted. All the material will be handle confidentially and will be deleted when I don’t 

need them anymore for my thesis. Interview will be anonymous. Name of the preschool will 

not be presented in any contexts. If anything comes to my mind about multilingualism later in 

June or July, I hope I can send e-mail to you and make a little extra interview. My thesis will be 

ready in November. You can find it on website www.theseus.fi 

Please take contact me if anything comes to your mind before or after interview. Thank you, 

see you in interview! 

Best regards 

Hanna Torvi 

+358xxxxxxxxx 

xxxxxxx@cou.fi 
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LIITE 2 

HAASTATTELURUNKO/APUKYSYMYKSET 

HAASTATTELU: LASTENTARHANOPETTAJAT 

 

1. Would you like to tell something about you and your work? For example, how long have you 

been working as a preschool teacher, what is your education etc.? 

2. How many languages do you have in your group? Are there children who can’t speak Swedish 

very well? 

3. What do you think about supporting children’s multilingualism and mother tongue? Why is it 

important, why children need it? 

4. What do you think what mother tongue means to multilingual children? 

5. What kind of methods do you have that supports children’s multilingualism, mother tongue and 

development? (practically) How do you encourage child to use mother tongue? What about 

children who can’t speak Swedish very well? Does method depend on child? Is there some 

method you specially like to use? Working in group or alone with a child? How do you keep 

multilingualism in your mind when you are planning preschool’s action? 

6. The Swedish “läroplan” says that child who has another language than Swedish should get a 

chance to develop both mother tongue and Swedish. Can you see it in everyday life in pre-

school? Can children use enough their mother tongue in preschool? 

7. Do children get enough mother tongue support in preschool? 

8. How much preschool can support and stimulate children’s multilingualism? 

9. What is challenging when you work with multilingual/children? What is easy? 

10. What do you think, how big is your role as a preschool teacher in children’s language develop-

ment? 

11. Do you do cooperation with mother tongue teachers? What kind of cooperation? Is it enough? 

12. Do you do cooperation with children’s parents? What kind of cooperation? What do you think 

how big is parent’s role in child’s language development? 

13. What you would like to develop in your work with multilingualism? 

14. Is there something else you would like to tell about working with preschool children and multi-

lingualism? 
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LIITE 3 

HAASTATTELURUNKO/APUKYSYMYKSET 

HAASTATTELU: ÄIDINKIELEN PEDAGOGI 

 

1. Would you like to tell something about you and your work? For example, how long have you 

been working as a mother tongue teacher, what is your education etc.? 

2. What do you think about supporting children’s multilingualism and mother tongue? Why it is 

important, why children need it? 

3. What do you think what mother tongue means to multilingual children? 

4. What kind of methods do you have that supports children’s multilingualism, mother tongue and 

development? (practically) How you encourage child to use mother tongue? Does it depend on 

child? Is there some method you specially like to use? Working in group or alone with child? 

5. The Swedish “läroplan” says that child who has another language than Swedish should get a 

chance to develop both mother tongue and Swedish. Can you see it in everyday life in pre-

school? Can children use enough their mother tongue in preschool? 

6. Do children get enough mother tongue support in preschool? 

7. What is challenging when you work with multilingual children? What is easy? 

8. What do you think, how big is your role as a mother tongue teacher in children’s language de-

velopment? 

9. Do you do cooperation with preschool teachers? What kind of cooperation? Is it enough? 

10. Do you do cooperation with children’s parents? What kind of cooperation? What do you think 

how big is parents’ role in child’s language development? 

11. What you would like to develop in your work? 

12. Is there something else you would like to tell about working with preschool children and multi-

lingualism? 


