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Väestön monikulttuuristumisen myötä myös suomenkielistä varhaiskasvatusta ovat koh-
danneet uudet haasteet. Espoossa lapsiväestön lisäys on ollut maahanmuuttajataustaista
vuodesta 2014 lähtien. Suomi toisena kielenä opetukseen ja oman äidinkielen tukemiseen
tarvitaan lisääntyvässä määrin koulutusta, osaamista ja materiaaleja.

Opinnäytetyömme aiheena oli suomi toisena kielenä-opetus Espoon keskuksen alueen
päiväkodeissa. Opinnäytetyömme tehtiin yhteistyössä Espoon kaupungin sekä Espoon
keskuksen alueen päiväkotien varhaiskasvattajien kanssa. Tämän opinnäytetyön lähtökoh-
tana oli koota Espoon kaupungille materiaalipaketti, johon sisältyi suomi toisena kielenä-
opetukseen liittyvää tietoa ja materiaaleja, jotka ovat käytössä tämän alueen päiväko-
deissa. Opinnäytetyömme on kvalitatiivinen tutkimus, jossa tutkimusmenetelmänä on käy-
tetty sähköpostikyselyä sekä henkilökohtaisia teemahaastatteluja. Teoreettinen viitekehys
opinnäytetyöhömme muodostui lapsen kielen kehityksestä, oppimisesta ja opettamisesta.

Opinnäytetyömme pohjaksi olemme keränneet sähköisen kyselyn avulla tietoa siitä mitä
opetusmateriaaleja ja -menetelmiä alueella on jo käytössä. Niistä olemme valinneet eniten
käytössä olevat materiaalipakettiimme. Tarkoituksena on antaa tietoa, tukea ja ideoita sel-
keästi yhdestä paikasta kaikille monikielisissä lapsiryhmissä työskenteleville varhaiskas-
vattajille.

Lapsen toisen kielen oppimisen kannalta keskeiseksi nousivat kasvattajien asenteet kielen
opetukseen ja oppimiseen. Tärkeä osa toisen kielen oppimista on hyvä oman äidinkielen
osaamisen taso, minkä takia vanhempien opastaminen kielen tukemisessa on tärkeä osa
kasvattajien työtä. Olennaista on myös se, että lapsen kielen kehityksen tukeminen aloite-
taan systemaattisesti heti lapsen aloitettua päivähoidossa.
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1 Johdanto

Varhaiskasvatuksen keskeisiin pedagogisiin tehtäviin kuuluu rikkaan kieliympäristön ra-

kentaminen ja jatkuva kehittäminen. Kommunikaatio- ja kieliympäristön rakentamisen

tulee lähteä liikkeelle lapsen tarpeista ja kiinnostuksen kohteista ja palvella kaikkia lap-

sia. Jatkuva havainnointi on perusta kieliympäristön hienosäädölle. (Halme 2011: 98-

99.) Lasta täytyy myös rohkaista käyttämään omaa äidinkieltään. Oppiessaan ja käyt-

täessään omaa äidinkieltään, hän omaksuu kaikille kielille yhteisen perustan, joka tu-

kee toisen ja useamman kielen oppimista. Kun suomen kielen oppimisen lisäksi arvos-

tetaan ja tuetaan lapsen äidinkieltä, varmistetaan hyvä pohja kielelliselle ajattelulle.

(Halme 2011: 87.) On oleellista tulla kuulluksi omalla kielellään. Monikielisessä maail-

massa sekä yksilön että yhteiskunnan voimavara ja menestystekijä on eri kielten osaa-

minen. Siksi myös suomalainen yhteiskunta hyötyy siitä kielellisestä pääomasta, joka

koostuu maahanmuuttajien elinvoimaisina säilyvistä kielistä. (Halme 2011: 89.)

“Aluksi pieni lapsi ilmaisee aikomuksiaan kokonaisvaltaisesti elein, ilmein ja liik-
keiden avulla. Pieni lapsi tarvitsee lähelleen kasvattajan, joka tuntee lapsen yksi-
löllisen tavan kommunikoida. Kasvattaja eläytyy ja reagoi lapsen kontaktialoittei-
siin ja näin rohkaisee lapsen halua vuorovaikutukseen. Samalla hän vahvistaa
lapsen myönteistä minäkuvaa ja itsensä hyväksymistä. Vähitellen lapsi oppii luo-
kittelemaan asioita käsittein ja ymmärtämään niiden välisiä suhteita. Lapsi oppii
kysymään ja vastaamaan”. (Espoon varhaiskasvatussuunnitelma 2013: 26.)

Suomenkielistä varhaiskasvatusta ovat kohdanneet uudet haasteet väestön monikult-

tuuristumisen myötä. Espoon keskuksen alueen päiväkodeissa valtaosan lapsista per-

heissä puhutaan äidinkielenä jotain muuta kuin suomea. Tämä on johtanut siihen, että

lasten kielen opetukseen ja oman äidinkielen tukemiseen tarvitaan lisääntyvässä mää-

rin koulutusta, osaamista ja materiaaleja.

“Pääkaupunkiseudulla vieraskielisten, muiden kuin suomen-, ruotsin- tai saamen-
kielisten, asukkaiden määrä kasvaa nopeasti. Pääkaupunkiseudun vieraskielis-
ten määrä ohitti ruotsinkielisten määrän vuonna 2005. Espoossa näin tapahtuu
vuonna 2010. Vieraskielisten määrä kasvaa Espoossa lähes kaksinkertaiseksi
ennustekaudella. Vuonna 2007 Espoossa oli 15 700 vieraskielistä asukasta ja
vuonna 2017 heitä oletetaan olevan yli 29 000. Ruotsinkielisten asukkaiden
määrä pysyy lä- hes samana eli noin 20 000 asukkaassa (Pääkaupunkiseudun
väestö- ja palvelutarveselvitys 2015 ja 2025)”. (Jokiranta 2007: 17)
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Espoon keskuksessa Suvelan alueella esiopetusryhmissä on koettu haasteellisena

kuusivuotiaiden esikouluun tulevien lasten kielen kehityksen suuret erot ja todellisuutta

korkeammalle arvioitu kielen osaamisen taso. Lapsia tulee monista eri kulttuuri- ja kieli-

taustoista eikä heidän suomen kielen taitonsa välttämättä ole riittävä oppimiselle, ker-

too päiväkodin johtaja Mari Mikonaho-Ratia haastattelussa. Erot kielen tuottamisessa

ja ymmärtämisessä ovat suuria. Tämän seurauksena alueella on ryhdytty miettimään

tarkemmin jo alle kuusivuotiaiden lasten kielen opettamista, jotta riittävä kielitaito voitai-

siin taata kaikille esikouluun siirtyville lapsille. (Mikonaho-Ratia 2017.)

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on koota Espoon kaupungille materiaalipaketti, joka

sisältää suomi toisena kielenä-opetukseen (S2) liittyvää tietoa sekä materiaaleja, joita

on käytössä tämän alueen päiväkodeissa etenkin 3-5-vuotiaiden lasten ryhmissä. Ma-

teriaaleja kerättiin sähköisillä kyselyillä suoraan ryhmien henkilökunnille sekä haastat-

teluilla, jotka kohdistettiin päiväkotien moniammatillisiin työryhmiin kuuluville tahoille ku-

ten puheterapeuteille ja S2-opettajille sekä konsultoiville erityislastentarhanopettajille.

Teoriaosuudessa käsittelemme lapsen kielen kehittymistä ja opetusta, sekä suomea toi-

sena kielenä ja sen opetusta. Keskiössä on monikulttuurinen lapsi ja hänen kehityksensä

tukeminen. Tällä hetkellä työmenetelmistä funktionaalinen kielenopetus on keskeisessä

asemassa ja sen vuoksi keskitymme siihen menetelmäorientaationa. Tässä työssä käy-

tämme käsitteitä oppija, kielenoppija ja suomenoppija viittaamassa suomen kieltä opet-

televiin eri-ikäisiin ei-syntyperäisiin suomenpuhujiin. Käsitettä S2 käytämme viittaa-

massa suomi toisena kielenä -alaan ja -opetukseen. Opetushallitus määrittelee maahan-

muuttajalapsen seuraavasti: ”Suomeen muuttanut tai Suomessa syntynyt maahanmuut-

tajataustainen lapsi.” (Opetushallitus).

2 Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus

Suvelan alueen pienalueellisessa johtoryhmässä on käyty keskustelua alueen kielelli-

sestä haasteellisuudesta sekä lapsiryhmien muodostamisesta. Keinoja on mietitty koko

alueen yhteisen saman linjaisen ja systemaattisen kieltä tukevan työskentelyn näkökul-

masta. Kuinka päiväkotien varhaiskasvatus saataisiin yhdenmukaiseksi kaikissa alueen

ryhmissä ja osaamista jaettua talojen kesken? Keskusteluissa on todettu, että erot esi-

opetusikäisten lasten välillä tulisi saada tasattua varmistamalla, että jokainen lapsi saa-

vuttaa tietyt kielen oppimisen tasot ennen esiopetukseen siirtymistä. Tästä on lähdetty



3

ideoimaan Suvelan pedagogista mankelia, jonka tavoitteena on, että lapsi kulkee niin

sanotun mankelin läpi päiväkotivuosiensa aikana. Tällä varmistetaan ja seurataan, että

tavoitteet saavutetaan, ja mietitään, miten alueen osaamista jaetaan, sekä kartoitetaan

käytössä olevia materiaaleja. (Mikonaho-Ratia 2017.)

Alueella on tähän mennessä järjestetty aiheeseen liittyviä koulutusiltapäiviä, joihin on

osallistunut henkilökuntaa alueen kaikista päiväkodeista. Iltapäivissä on avattu henkilö-

kunnalle alueen rakennetta ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden koulupolkuja,

sekä avattu Tanskasta peräisin olevaa Dialogisen lukemisen- menetelmää. Myös kon-

sultoivat erityislastentarhanopettajat ja S2-lastentarhanopettajat ovat jalkautuneet mu-

kaan näihin iltapäiviin sekä osallisiksi päiväkotien suunnittelutyöhön. Tällä hetkellä

konkreettisina asioina mietitän muun muassa sitä, miten kielen kehitystä järjestelmälli-

sesti arvioidaan ja millä välineillä. Ajatuksena on, että S2-lastentarhanopettajat kokoai-

sivat varhaiskasvatukseen tarkastuslistan kielen kehityksen etapeista. Etappien poh-

jalta toimintaa suunnitellaan ja arvioidaan niin, että jokainen lapsi on saavuttanut tietyn

osaamisen aina uuteen ryhmään siirtyessään. Tällä tavoin opetus ja osaamisen saa-

daan saman rytmiseksi. Samalla pohditaan sitä mitä välineitä opetukseen käytetään.

(Mikonaho-Ratia 2017.)

Opinnäytetyön materiaalipaketti on kehitetty välineeksi, jolla yhtenäistetään Suvelan

alueen varhaiskasvatuksen kielenopetusta. Materiaalipakettiin on kerätty yhteen alu-

eella eri päiväkodeissa käytössä olevia opetusmateriaaleja ja -menetelmiä. Materiaali-

paketti toimii apuvälineenä, jonka avulla työntekijät löytävät itselleen sopivat välineet

helposti. Tämä madaltaa kynnystä niiden käyttöön ottamiseen. Materiaalipaketista löy-

tyvästä kirjallisuus- ja linkkilistasta työntekijä saa lisäsisältöä osaamiseensa ja opetuk-

seensa.

Materiaalipaketti ja työ esitellään avoimessa julkistamistilaisuudessa, johon kutsutaan

yhteistyökumppanit ja Espoon keskuksen alueen henkilöstö sekä esimiehet. Tarkoitus

on, että materiaalipaketti tulee Espoon kaupungin sharepoint- sivustolle sähköisessä

tulostettavassa muodossa.

3 Lapsen kielen kehitys

Kohdussa lapsi kykenee kuulemaan, ensin äidin sydänäänet, myöhemmin muitakin ää-

niä mm. puhetta. Lapsi altistuu kuuloaistin kautta kielen rytmiin jo ennen syntymäänsä.
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(Hassinen 2005: 84). Lyytinen (2003) sanoo kielen kehittymisen olevan lapsen aivotoi-

minnan kehittymisen sekä lapsen ja hänen ympäristönsä kiinteän vuorovaikutuksen tu-

losta. Lapsi itse on aktiivinen oppija, joka rakentaa käsityksensä ympäröivästä maail-

masta ja kielestä itse. Lapsen tunteet ja varhainen kielen kehitys ovat vahvasti yhtey-

dessä toisiinsa. Lapsi havainnoi ympäristöään ja siinä tapahtuvia puhetilanteita ja tuot-

taa niiden pohjalta aluksi ääntelyä ja sitten puhetta. (Lyytinen 2003: 48.) Aluksi pienen

vauvan ilmaisut ovat vaistomaisia reaktioita aistimuksiin, joita lapsi saa itsestään ja ym-

päristöstään: esimerkiksi näläntunne saa itkemään. Aikuinen seuraa lapsen ilmaisua ja

vastaa siihen esimerkiksi ruokkimalla itkevän lapsen. Näissä varhaisissa vuorovaiku-

tustilanteissa voidaan havaita samantapaista vuorottelua kuin kehittyneessä keskuste-

lussa. (Paavola 2012: 48.) Jotta lapsi voisi tuottaa sanoja, hänen pitää ymmärtää sa-

nan merkitys ja osata ääntää se. Hän tarvitsee myös kykyä käyttää sanaa kommuni-

kaation välineenä. (Lyytinen 2003: 51-52.)

Pieni lapsi ajattelee ääneen, siis ajattelee puhuen. Puheen ymmärtäminen ja tuottami-

nen rakentuu lapsen oivalluksille siitä, että vanhempien sanoilla on kohde ja tarkoitus.

Ensimmäiset lapsen tuottamat sanat seuraavat tätä oivallusta ja siitä alkaa koko elä-

män jatkuva uusien sanojen ja niiden merkitysten oppiminen. Tuottaakseen sanoja,

lapsi tarvitsee kyvyn ymmärtää sanojen merkitys, sekä ääntää sana ja käyttää sitä

kommunikaation välineenä. Sanojen yhdistäminen lauseiksi vaatii myös erottelu- ja yh-

distelykykyä sekä suunnitelmallisuutta. Kielen kehittyminen liittyykin kiinteästi muuhun

lapsen kognitiiviseen kehitykseen, kuten älykkyyden, ajattelun, muistin, havaitsemisen

ja puheen kehitykseen. (Nurmilaakso 2011: 32.)

Dwight Atkinsonin mukaan kielen oppimista on hallinnut pitkään kognitiivinen käsitys.

Atkinson itse ajattelee kielen oppimisen olevan omaksumista. Kognitiivinen näkemys ko-

rostaa sen olevan kognitiivinen tuote, vaikka se olisikin sosiaalista. Kehityksen nähdään

siis olevan kognitiivinen prosessi. (Atkinson 2011: 1.) Kognitivismin mukaan ihminen

omaksuu ympäristöstä vihjeitä, joista hän muokkaa ymmärrystään. Kieli lokeroituu ai-

voissa ja on sieltä otettavissa käyttöön. Aivoissa muodostuu niin sanottu kognitiivinen

”kielioppi”, joka järjestyy aivoissa. Toisin sanoen kieli on koodattua tietoa, eli kieli on vä-

line jolla ihminen koodaa ja ymmärtää maailmaa. Atkinson palaa myös Descartesin dua-

listiseen jakoonsa mielen ja fyysisen kehon sekä ympäristön välillä, jossa mieli on koko-

naan erillinen substanssi. Tällaisen ajattelun yksi seuraus on funktionalismi, jonka mu-

kaan kognition voi erottaa sen konkreettisesta fyysisestä olemuksesta. (Atkinson: 4-5.)

Funktionaaliseen kielen opetukseen tulemme myöhemmin tässä työssä.
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Ikä Lapsen saavuttama taito

0-6 kk Havaitsee tarkasti äänteellisiä eroja
Seuraa toisen ihmisen kasvonilmeitä ja puheliikkeitä

6-9 kk Ääntely alkaa muistuttaa äidinkieltä
Jokeltelee monipuolisesti
On kiinnostunut ympäristön äänistä

10-12 kk
Ymmärtää toistuvasti kuulemiaan sanoja (oma nimi, kielto, 'hei-
hei'
Jokellus alkaa muistuttaa oikeita sanoja
Käyttää eleitä ja ilmeitä ilmaisun tu-
kena

12-24 kk 30-50 merkityksellistä sanaa
Ymmärtää yksinkertaisia kehotuksia ja toimintaohjeita
Leikkii symbolisia leikkejä

24-36 kk Sanavarasto n. 300-500 sanaa (eniten substantiiveja ja verbejä)
Nopea kielellisten taitojen omaksumisen vaihe
Käyttää useampisanaisia ilmaisuja
Alkaa taivuttaa sanoja kieliopillisesti
Ymmärtää puhetta arkitilanteissa

36-48 kk Lauseet alkavat olla aikuiskielen mukaisia
Kyselee ja osallistuu keskusteluihin
Osaa kertoa kuvista ja keksii itse pikku tarinoita
Käyttää kieltä leikin ja toiminnan ohjaamiseen
Osaa ilmaista tunteitaan sanallisesti
Omassa puheessa vielä artikulaation kypsymättömyyttä (/r/,/s/)
Lapsen puhe on vieraallekin helposti ymmärrettävää

48-60 kk Artikulaatiossa viimeistelykausi
Lauseet kieliopillisesti virheettömiä
Kertoo tarinoita ja kyselee
Ymmärtää moniosaisia toimintaohjeita

Kuvio 1. Puheen ja kielen kehityksen tyypillinen kulku (Korpilahti – Aarikka - Wallden 2014: 47)

3.1 Kielellinen tietoisuus
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Eräässä esimerkissä neljävuotiasta pyydettiin sanomaan jokin lyhyt sana. Hän vastasi

‘pikkusiskon varpaat’. Lyhyt sana on siis sellainen, joka viittaa johonkin pieneen. Esi-

merkki kertoo, kuinka vaikea lasten on pohtia kieltä ja erottaa itse sanoja niiden merki-

tyksestä, vaikka he jo suhteellisen varhain käyttävät kieltä taitavasti. (Tornéus 1991: 8.)

Kielellinen tietoisuus on kielen tutkimista ja havainnointia sekä kykyä vaihtaa näkökul-

maa. Lapsen leikkiessä tietoisesti sanoilla ja kun hän osaa esimerkiksi vastata kysy-

mykseen, onko sana juna lyhyt vai pitkä, hänen kielellisen tietoisuutensa voi sanoa he-

ränneen. Hän pystyy käsittelemään kielen merkityksen sijasta sen muotoa ja raken-

teita, kieltä itseään. (Hakamo 2011: 54.)

Kyky suunnata tahdonalaisesti tarkkaavaisuutta, riippuu lapsen kognitiivisesta kehityk-

sen tasosta, kyvystä ajatella. Pienten lasten on vaikea irrottautua havainnoistaan ja as-

tua pois tästä hetkestä. Kognitiivisen kehityksen myötä kuitenkin lisääntyy kyky omak-

sua ulkopuolinen asenne ympäristön ilmiöihin, kuten myös kieleen. Kun riittävä kognitii-

vinen kehitystaso on saavutettu, lapsi pystyy kääntämään huomion kielen merkityk-

sestä sen muotoon. (Tornéus 1991: 10, 12.)

Kielellinen tietoisuus voidaan jakaa viiteen eri osaan. Kielen äännerakenteen oivalta-

mista, kykyä hajottaa sanoja osiin ja tunnistaa eri äänteitä, kutsutaan fonologiseksi- eli

äännetietoisuudeksi. Fonologista tietoisuutta tarvitaan muun muassa kirjainten muutta-

misessa äänteiksi, äänteiden yhdistämisessä sanoiksi, sekä tavurytmin hallinnassa ja

riimittelyssä. Se on lukutaidon valmiuksien kannalta keskeinen kielellisen tietoisuuden

osa-alue. Tietoisuus sanojen rakenteesta ja taipumisesta on morfologista tietoisuutta.

Morfologista tietoisuutta vaatii sanan pituuden liittäminen sanan kuultuun ja kirjoitettuun

muotoon. Kielen sääntöjen ymmärtäminen ja lausetaju taas kuuluvat syntaktiseen tie-

toisuuteen. Siinä lapsi osaa muun muassa rytmittää lukemisensa lauseiden mukaan ja

korjata yksittäiset sanat lauseisiin sopiviksi. Sanojen merkityksen ymmärtäminen sekä

homonyymien ja synonyymien havaitseminen esimerkiksi vitseissä, kuten ‘Aika meni

hukkaan, kun susi söi kellon’. on semanttista tietoisuutta. Pragmaattinen tietoisuus taas

on tietoisuutta kielen käyttötehtävistä. Siihen kuuluu, että kieltä osataan käyttää tarkoi-

tuksenmukaisesti eri viestintätilanteissa. (Hakamo 2011: 55.)

Lukutaito ja lukemaan oppiminen ovat osa kielellisen kehityksen kokonaisuutta. Luke-

maan oppimisen keskeisimpänä kielellisen tietoisuuden osa-alueena on suomen kie-

lessä pidetty fonologista tietoisuutta, sillä ilman sujuvaa äännetason lukutaitoa ei
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tekstin merkitys avaudu helposti. (Hakamo 2011: 56.) Lukutaito viriää jo ennen varsi-

naista lukemaan opetuksen aloittamista lapsen eläessä kielellisessä vuorovaikutuk-

sessa, kirjoitetun kielen ympäröimänä ja hänen seuratessa aktiivisesti lukemistilan-

teissa. (Hakamo 2011: 59).

Kielellisen tietoisuuden kehittymisen herkkyysvaiheen katsotaan kestävän syntymästä

aina kymmenvuotiaaksi saakka. Lapsen kielellisen tietoisuuden kehitys on kuitenkin hy-

vin yksilöllisesti etenevä prosessi. (Hakamo 2011: 58.)

Kielellinen tietoisuus on osa laajempaa kokonaisuutta. Viime kädessä on kysymys
syvällisestä henkisten toimintojen uudelleen jäsentymisestä, mikä tekee mahdol-
liseksi ajattelun vapautumisen tilannesidonnaisuudesta. Kyky näkökulman vaihta-
miseen ja reflektoivaan ajatteluun antaa siivet ajattelulle. Niiden varassa on mah-
dollista kohota tässä-ja-nyt-tilanteen asettamien rajojen yläpuolelle. (Tornéus
1991: 14.)

3.2 Aikuisen rooli lapsen kielenkehityksen tukijana

Kielen tukemisen kannalta keskeistä on varhaiskasvatuksen työntekijöiden asenne. Toi-

minnan muotoutumiseen vaikuttaa työntekijöiden kiinnostus ja innostus kielen tukemista

kohtaan, sekä se, kuinka tärkeänä sitä ryhmässä pidetään. Aikuisten asenne vaikuttaa

siihen, millä tavoin lasten kanssa ollaan kielen kannalta vuorovaikutuksessa. Lapsen

kielen systemaattinen tukeminen pitää aloittaa heti päivähoidon alkaessa ja kielen haas-

teisiin tulee havainnoinnin pohjalta puuttua varhaisessa vaiheessa. Tärkeä osa lasten

kielen kehityksen tukemista on vanhempien mukaan saaminen. Vanhempainilloissa on

mahdollisuus nostaa esille oman äidinkielen tukemisen merkitystä ja vuorovaikutukseen

liittyviä asioita kotioloissa. (Mikonaho-Ratia 2017.)

Aikuinen puhuu lapselle eri tavalla kuin toiselle aikuiselle, esimerkiksi hänen äänenpai-

nonsa ja -sävynsä ovat erilaiset, hän toistaa sanoja ja nimeää asioita ja esineitä lap-

selle puhuttaessa. Kun puhetta yksinkertaistetaan, lapsen on helpompi jäsentää kuule-

maansa kieltä. Aikuisen tulee kuitenkin muistaa, että lapsi ymmärtää kieltä enemmän

kuin pystyy sitä tuottamaan. Siksi aikuisen tulee monipuolistaa kielenkäyttöään lapsen

kasvaessa. (Lyytinen 2003: 54.) Pienen lapsen sanavarasto ja puhe kehittyvät, kun hä-

nelle puhutaan. Puhuminen on sitä tärkeämpää, mitä pienemmästä lapsesta on kyse.

Täytyy myös muistaa, että vaikkei lapsi vielä puhu, hänen kielensä kehittyy. Lapsen

täytyy myös kuulla kirjoitettua kieltä, jotta ymmärrettävä lukeminen kehittyy passiivi-

sesti. On hyvä tutustuttaa lapsi myös muuhun kirjallisuuteen, kuin pelkästään satuihin,
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runoihin ja riimeihin. Näin lapsi oppii erilaisia kielen käyttötapoja ja sen, kuinka erilai-

sissa tilanteissa käytetään erilaista kieltä. (Nurmilaakso 2011: 35-36.)

Aikuinen on lapsen puheen malli ollessaan vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. Tästä

syystä aikuisen tulee jatkuvasti arvioida omaa toimintaansa vuorovaikutustilanteissa ja

tiedostaa oman kielenkäyttönsä merkitys. Aikuisen kielen tulee olla normaalia, mutta

selkeää ja alkuvaiheessa toistuvaa. Aikuinen saattaa joskus “väsyä” jatkuvaan puhumi-

seen, mutta silloin tulee muistaa, että lapsi saattaa saada hänen kanssaan päivän ai-

noan annin kielen osalta. Kielen oppimisen kannalta on tärkeää, että aikuinen antaa ar-

jessa lapselle sanoja. Nimeäminen ja sanoittaminen ovatkin Ijäksen mukaan kielen op-

pimisen peruskiviä. (Ijäs 2017.)

Myös isompien lasten kanssa tietyt asiat auttavat kielen oppimisessa. Näistä keskei-

senä on se, että lapsi oppii niitä sanoja ja fraaseja, joita hän eniten kuulee. Isompien

lasten kohdalla merkitystä saavat myös sanojen tarpeellisuus ja kiinnostavuus lapsen

omien tarpeiden kannalta. Sadut, laulut ja musiikki sekä rytmi itsessään helpottavat kie-

len oppimista. Tärkeää on varoa ns. papukaijamaista oppimista, jolloin lapsi oppii vain

toistamaan lauluja tai loruja, mutta ei ymmärrä niiden sisältöä tai merkitystä. Perusaja-

tuksena voisi pitää sitä, että kielen oppimista helpottaa konkretia, esimerkiksi lauluun

tai tarinaan liittyvät esineet. Kuvien käyttö vuorovaikutuksen tukena taas tukee lapsen

muistia. (Ijäs 2017.)

Siinä, missä alle kolmevuotiaat lapset vielä harjoittelevat kieltä äidinkielelläänkin, isom-

pien lasten kohdalla mietitään sitä, minkälaista kieltä hän tarvitsee arjessa selviytyäk-

seen. Tukea annetaan huomioiden missä vaiheessa lapsen kielenkehitys sillä hetkellä

on. Tämä lasten kielenkehityksen eri vaiheisuuden huomioiminen asettaa haasteita

varhaiskasvatuksen ryhmissä. Hyvä ratkaisu tähän on pienryhmätoiminta, jolloin pysty-

tään huomioimaan lasten erilaiset tarpeet. Kuitenkin Ijäs uskoo, että jos kasvattajalla

on itsellään vahva kielitietoisuus, pystyy hän havaintojensa pohjalta tukemaan lasta tä-

män kielitasolla myös muunlaisessa ryhmässä. Ijäs näkee myös toiminnan projektimai-

suuden hyvänä mahdollisuutena huomioida lasten tarpeita eri tasoilla. (Ijäs 2017).

4 Monikielisyys ja kulttuuri

Kieli kuten leikkikin, on ihmiskulttuuriin sitoutunut ilmiö. Kieli omaksutaan kommunikoin-

nissa yhdessä kieltä paremmin osaavan kanssa; kukaan ei siis keksi kieltä omasta
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takaa. (Helenius - Korhonen 2011: 71.) Kaksi- ja monikielisyys ei kehity myöskään pel-

kästään vierasta kieltä opiskelemalla. Se kehittyy monikielisessä ympäristössä eläen ja

puhuen. Monikielisyys ja siihen kasvaminen on dynaaminen prosessi, jossa lapsi

omaksuu kielet kommunikoidessaan kielten ja kulttuurien edustajien kanssa. Se vaikut-

taa lapseen kokonaisvaltaisesti: se on elämäntyyli. (Hassinen 2005: 13.)

Ihmisen ajattelun ja tunteen kielenä toimii äidinkieli, joka on kaiken oppimisen perusta.

Äidinkieli mahdollistaa myös vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen. Se on

väline kulttuurien säilyttämiseen. Kielen avulla ihminen jäsentää ja muokkaa maailmaa

ympärillään ja näin ollen kieli on erottamaton osa kulttuuria. Jokainen kieli on erikoistu-

nut omaan kulttuuriinsa ja siinä on kyseisen kulttuurin tarvitsemat käsitteet. Kielen

avulla voimme muuttaa käsitystämme maailmasta. (Halme 2011: 87.)

Eri kielet ja kulttuurit ovat osa suomalaista varhaiskasvatusta. Eri kieli- ja kulttuuritaus-

taisilla lapsilla tarkoitetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan muun

muassa maahanmuuttajataustaisia lapsia. Jokaisella Suomessa asuvalla ihmisellä on

oikeus kehittää ja ylläpitää omaa äidinkieltään. Halmeen mukaan kaikkiin kulttuurivä-

hemmistöihin kuuluvilla lapsilla tulee olla mahdollisuus kasvaa monikulttuurisessa yh-

teiskunnassa oman kulttuuripiirinsä ja suomalaisen yhteiskunnan jäseniksi.

(Halme 2011: 86.)

Syntyessään kaksikieliseen tai -kulttuuriseen perheeseen, lapsen identiteetti kehittyy

aluksi vanhempien peilaamisena. Identiteetti kehittyy vähitellen ja kehittyessään kallis-

tuu joskus enemmän toisen kielen ja kulttuurin suuntaan. (Hassinen 2005: 68.) On täy-

sin normaalia, että lapsen kieli ja kulttuuri näkyvät siinä, miten hän kieltään käyttää.

Varsinkin uuden kielen oppimisen alussa kielet saattavat sekoittua. (Nurmilaakso - Väli-

mäki 2011: 90.) Koko kasvattajayhteisöä tarvitaan, jotta voidaan rakentaa ja muokata

lapsen kannalta tarkoituksenmukainen monikulttuurinen ja -kielinen oppimisympäristö.

(Halme 2011: 99.)

5 Monikulttuurinen lapsi päivähoidossa

Ihmisen kehitys on toimintaa. Lihasta kehitetään sitä käyttämällä ja käyttämättömänä

se surkastuu. Näin kehittyvät myös ihmisen kyvyt ja taidot. Samoin kieli vahvistuu, kun

sitä tarvitaan ja käytetään. Toistuva toiminta luo sääntöjä ja tottumuksia, joka rakentaa
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ihmisen aivoja ja persoonallisuutta. Myös leikki on toistuvaa toimintaa, jolla on omat

vaiheensa, jotka liittyvät lapsen kulloinkin ajankohtaiseen kehitystarpeeseen. Nämä

vaiheet rakentavat leikin ja kielen siltaa vaihe vaiheelta. (Helenius - Korhonen 2011:

70-71.)

Vieraaseen kieliympäristöön ja kulttuuriin sisään päästäkseen maahanmuuttajataustai-

nen lapsi tarvitsee aikaa ja tukea. Päivähoidon aloitus tulisi suunnitella hyvin huolelli-

sesti, sillä lapsen pitää saada tuntea itsensä ja olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi,

vaikka ei ymmärtäisikään kaikkea. Uuden kielen oppiminen voi alkaa vasta sen jälkeen.

Aluksi aikuisen tehtävänä on tukea lasta täydentämällä, laajentamalla ja ylitulkitsemalla

lapsen viestejä. Lapsi tarvitsee vierelleen sensitiivisen ja läsnäolevan aikuisen, joka

vastaa lapsen tarpeisiin. Työ on vastuullista ja siinä tarvitaan herkkyyttä sekä pedago-

gista osaamista. Riittävän pitkän tutustumisjakson on todettu helpottavan lapsen päivä-

hoidon aloitusta, sanoo Halme. (Halme 2011: 87.)

Heleniuksen mukaan isoissa lapsiryhmissä kielellinen viivästyminen on yleistä. Lapset

kyllä kommunikoivat keskenään, mutta varsinkin alle kolmevuotiaiden ryhmissä, iässä,

jossa kieltä ollaan juuri oppimassa, lapset eivät voi toimia kielen malleina toisilleen. Juuri

siksi pienten ryhmissä koko toiminta on suunniteltava huolellisesti, erityisesti kielellisen

vuorovaikutuksen osalta. Kansainvälisissä tutkimuksissa on saatu hyviä tuloksia lasten

kielellisten valmiuksien kehityksestä päivittäin tapahtuvissa lyhyissä kuvitteluleikkitilan-

teissa, joissa kasvattaja käyttää tavoitteellisesti toimintaan liittyvää kieltä kolmen ensim-

mäisen ikävuoden aikana, kertovat Helenius ja Korhonen. Gunilla Lindqvist on Ruotsissa

tutkinut leikkimaailman rakentamista. Alle kolmevuotiaiden lasten kanssa hän on käyttä-

nyt lapsille tuttuja kuvakirjahahmoja ja niiden avulla luonut lyhyen kuvitteluleikin päivit-

täisiin tilanteisiin. Isommille lapsille hän on taas käyttänyt nukketeatteria, satuleikkejä

sekä pedagogista draamaa tukeakseen erityisesti kielen kehitystä. (Helenius - Korhonen

2011: 71.)

Kieli on koko ajan läsnä elämässämme. Siksi sen merkitys jokapäiväisessä elämäs-

sämme on suuri. Lapsen varhaisten vuosien kielenkehittymisestä on vastuu vanhem-

man lisäksi varhaiskasvattajalla. Lapselle lukeminen tai vuorovaikutteinen kommuni-

kointi eivät ole tuntemattomia, mutta niistä on ehkä tullut liian itsestäänselviä ja samalla

niitä ehkä aliarvioidaan. Niissä on kuitenkin aineksia erittäin tärkeiden taitojen, kuten

ajattelun, argumentoivan ja dialogisen keskustelun, ja mielikuvituksen kehittymiselle.

(Korkeamäki 2011: 52)
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6 Kielen oppiminen

Kommunikointiin ja vuorovaikutukseen sisältyy puheen lisäksi myös ruumiin kieli, ilmeet

ja eleet, joiden viesti on sidoksissa myös emootioihin. Siksi niin aikuiset kuin lapsetkin

reagoivat koko persoonallaan ja ovat tilanteissa mukana kokonaisvaltaisesti. (Paavola

2011: 45.) Ensikokemuksen tunteiden ilmaisusta vastasyntynyt lapsi saa läheisiltään.

Lapsi oppii vuorovaikutusta, kun hänen itkuunsa reagoidaan. Hän omaksuu myös kie-

lensä vuorovaikutuksessa jäljittelemällä. Hän kerää läheisiltään kielellistä mallia jäljitel-

len sitä. Kielen tai kielten oppimisessa ei synnynnäinen kyvykkyys riitä, vaan lapsi tar-

vitsee kielellistä ympäristöä ja päivittäistä seurustelua. Tästä löytyy esimerkkejä eläin-

ten hoivissa varttuneista ns. susilapsista, jotka ääntelevät, mutta eivät osaa lausua sa-

noja. (Nurmilaakso - Välimäki 2005: 81.)

Jokainen terve lapsi kykenee omaksumaan omassa kasvuympäristössään puhutut kie-

let. Jotta lapsen kieli voi kehittyä, tarvitaan biologisia, sosiaalisia sekä kognitiivisia val-

miuksia. Muun muassa normaalin kuulon, äänielinten, muistin ja aivojen olemassaolo

ovat edellytyksiä kuulemiselle, havaitsemiselle, muistamiselle, ajattelulle sekä puheen

tuottamiselle. Näitä kutsutaan biologisiksi valmiuksiksi. Pieni lapsi on sosiaalinen, hä-

nellä on tarve tulla ymmärretyksi ja ilmaista itseään. Vuorovaikutuksessa muiden

kanssa ei kehity pelkästään puhe, vaan myös keskustelutaidon perusta sekä sosiaali-

set valmiudet. Lapsen kykyä ottaa vastaan ja käsitellä aivoissa kieliä, kutsutaan kogni-

tiivisiksi valmiuksiksi. Ihmisaivot ymmärtävät ja tuottavat äärettömän määrän lauseita.

(Nurmilaakso - Välimäki 2005: 82.)

Hassinen kertoo suurimman osan tutkijoista olevan sitä mieltä, että ihmisillä on kyky ot-

taa kieltä vastaan ja rakentaa siitä systeemi. Koska oppiminen ja opettaminen ovat tie-

toisia prosesseja, jotka tukeutuvat aikaisempiin kokemuksiin niitä vertaillen, pienen lap-

sen kohdalla ei ole mahdollista puhua oppimisesta tai opettamisesta. Lapsi omaksuu

kielen. Äidinkielen omaksuminen lapsella tapahtuu siis kuuntelemalla ja seuraamalla

aikuisia, yrittäen matkia heitä ja rakentamalla näin oman kielisysteemin. (Nurmilaakso -

Välimäki 2005: 13.)

Kieliä opitaan peräkkäin tai samanaikaisesti rinnakkain. Samanaikaisesta kielenoppimi-

sesta puhutaan, kun lapsi oppii kahta kieltä ympäristössään ennen kolmea ikävuotta.

Peräkkäin kielten oppiminen tapahtuu yleensä päiväkodissa, kuten suurimmalla osalla

monikielisistä lapsista. Varhaislapsuudessa opitun toisen tai useamman kielen
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kehittyminen tapahtuu samansuuntaisesti kuin ensimmäisen kielen ja sen oppimisen

prosessissa on paljon samaa kuin ensikielen oppimisessa. (Halme 2011: 90). Kieltä op-

piessa lapsen suhde muihin ihmisiin muuttuu. Lapsi pääsee ilmaisemaan itseään. Kie-

len kautta lapselle avautuu uusi maailma. (Nurmilaakso - Välimäki 2005: 83.)

Minna Suni on väitöskirjassaan esitellyt suomenoppijan ja äidinkielisen suomen puhu-

jan välisissä keskusteluissa ilmeneviä ymmärtämisongelmia. Suni käyttää näistä kes-

kusteluista Varonis & Gassilta ja Picalta lainaamaansa käsitettä merkitysneuvottelu ja

selvittelee mitä näissä keskustelun jaksoissa tapahtuu kielen ja kielen prosessoinnin

tasolla. (Suni 2008: 11.) Tutkimus on keskittynyt näissä merkitysneuvotteluissa käytet-

tyihin toistoihin ja kielen muokkauksiin, joiden avulla eritellään kielen oppimisen proses-

sointia ja oppimiskytköksiä (Suni 2008: 13.)

Tutkimuksen perusteella keskusteluissa tapahtuu toistoja taajaan ja moninaisesti ja ne

sisältävät myös mille tahansa kielentasolle liittyviä muokkauksia. Sekä kielenoppijan

että äidinkieltään puhuvan puheenvuoroissa esiintyvät toistot olivat useammin toisen-

toistoja kuin omien aiempien puheenvuorojen toistoja. Kummatkin myös muokkasivat

omia aikaisempia puheenvuorojaan, ja kielenoppijan viimeisen sanan toistot osoittivat

kehittymistä vaikeammalle tasolle. (Suni 2008: 199.) Kielen muokkaamisen osalta oli

merkittävää, että keskustelussa äidinkielenpuhuja myös lisäsi omissa puheenvuorois-

saan pääteaineksia oppijan taivuttamattomiin sanamuotoihin (Suni 2008: 199-200).

Tutkimus osoitti myös, että toistot ovat tärkeässä osassa merkityksistä keskustelta-

essa. Oppimisen kannalta tämä tavoitteellinen ja kielellisesti vaativa toiminta on oleel-

lista. Toistaminen on tärkeä tukemisen ja tukeutumisen muoto, mikä vahvistaa myös

Sunin ajatusta kielen jakamisesta. Kieli on yhteistä ja puhe perustuu aina edellisille pu-

heenvuoroille, eli kukaan ei ole vain oman kielivarantonsa varassa. (Suni 2008: 200.)

Myös Lilli Kimppa (2017) kirjoittaa väitöskirjassaan toistojen merkityksestä kielen oppi-

misessa ja sanavaraston kehittymisessä. Kimpan tutkimuksessa selvitettiin muistijäl-

kien aktivoitumista ja muodostumista uusia sanoja ensi kertaa kuultaessa ja sen jäl-

keen toistuvasti kuultaessa. Aikuisilla sanojen toistuvuus lisäsi aivovasteen syntymistä

verrattuna harvemmin kuultuihin ja merkityksettömämpiin sanoihin. Lyhyt altistuminen

uusille sanoille synnytti nopeamman aivovasteen, mikä taas vaikutti sanojen mieleen

palauttamiseen ja tunnistamiseen myöhemmin. Näin ollen muutos vasteessa vahvisti

käsitystä sen liittymisestä sanojen oppimiseen. Vasteen kasvu seurasi vain äidinkielen
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äänteitä sisältävien sanojen kuulemista ja viittasi näin äidinkielen oppimisen olevan au-

tomaattista. Vieraita äänteitä sisältävien sanojen kohdalla kasvua ei syntynyt ja ennes-

tään tuttujen sanojen kohdalla vaste heikentyi mahdollisesti toiston seurauksena.

(Kimppa 2017: 6.)

Aivovasteen kasvu uusia vieraskielisiä sanoja kuultaessa näytti olevan riippuvainen

myös aiemmin opeteltujen kielien määrästä yhdistettynä aiempaan aloitusikään. Myö-

hempi aloitusikä taas kasvatti vastetta uusien äidinkielisten sanojen opetteluun.

(Kimppa 2017: 7.) Näin ollen olisi merkityksellistä, että lasten toisen kielen opetukseen

panostettaisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja, että lapsi saisi vahvaa tukea

kaikkien puhumiensa kielien oppimiseen. Tämä korostaa siis myös vanhempien osalli-

suuden merkitystä oman äidinkielen opettajina. Jotta toistoja tulisi mahdollisimman pal-

jon vaatii se myös aikuisten aktiivisuutta vuorovaikutuksessa lapseen.

Sunin mukaan ihminen elää jatkuvan kielitarjonnan keskellä ja toistojen ja muokkaami-

sen avulla hän omaksuu siitä aina omalle kielenkehityksen tasolleen sopivaa materiaa-

lia. Vuorovaikutustilanteissa oppija ottaa tavallaan tilapäiseen käyttöön osan kieltä ja

omaksuu sitä pikkuhiljaa pala palalta. Huolimatta siitä, että kielen opettamisessa pyrit-

täisiin järjestämään oppiaines mielekkääksi oppijan tarpeiden kannalta, määräytyy lo-

pulta opittava aines kuitenkin arjen toistojen määrän ja aineksen tarpeellisuuden mu-

kaan. Oppija omaksuu sitä, mikä on hänen selviytymiselleen sillä hetkellä tarpeellista.

(Suni 2008: 201.)

Sunin tutkimus tuki myös sosiokulttuurista näkemystä siitä, että sosiaalinen edeltää yk-

silöllistä. Tulosten perusteella kieli alkaa kehittyä jo lyhyessä ajassa niin, että oman

materiaalin tuotto lisääntyy ja toistojen määrä vähenee. Oppijoiden itsenäistymisen

seurauksena keskustelujen keskipituus myös kasvoi tukeutumisen vähetessä. Tuki

myös näytti myötäilevän tuen tarvetta, sillä se väljentyi oppijan kehityksen myötä. (Suni

2008: 202.) Sunin mukaan on myös perusteltua, että kielenopetuksessa olisi hyödylli-

sempää perehtyä ensin sanojen taivutuselementtien olemassaoloon, sijaintiin ja sum-

mittaiseen funktioon, jonka jälkeen produktiivinen taivutus voi lähteä kehittymään. Suo-

men kielen kuunteleminen taas auttaa omaksumaan sen yleiset piirteet harjoittelemalla

sanarajojen tunnistamista, erottamista ja toistamista. (Suni 2008: 204.) Kieltä ei tulisi

opettaa vuorovaikutusta varten vaan sen kautta (Suni 2008: 205).
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7 Kielen opettaminen

Kieli on lapselle sekä oppimisen kohde, että sen väline. Se on lapsen kehityksessä ja

oppimisessa keskeisessä asemassa. (Paavola 2011: 42.) Kaksikielisen lapsen sanava-

rasto saattaa näyttää kapealta. Pitää kuitenkin muistaa, että se sisältää ilmauksia mo-

lemmista kielistä. Kaksikielisellä lapsella koko sanavaraston laajuus on aina suurempi

kuin yksikielisen. Lapsi alkaa havainnoimaan ja keräämään uutta kieltä, vaikkei hän

hän sitä vielä itse osaisikaan käyttää. Vähitellen hän alkaa käyttää yhden sanan ilmai-

suja ja tuottaa kieltä, kunnes on omaksunut peruskommunikointitaidot toisella kielellä.

Sosiaalinen kieli eli arkikieli näyttää olevan pienelle lapselle nopea oppia helposti muu-

tamassa vuodessa, mutta abstraktimman kielen oppiminen vie enemmän aikaa ja vaatii

harjoitusta. Puutteellisesti suomen kieltä puhuvan lapsen kykyjä saatetaan helposti ali-

arvioida. Tulee kuitenkin muistaa, että hänellä on tiedot ja taidot äidinkielellään. Kas-

vattajan on hyvä muistaa, että kielen oppiminen vie vuosia. (Halme 2011: 90-92.)

7.1 Suomi toisena kielenä

Suomen kieli tuli oppiaineeksi opetuskieleltään ruotsinkielisissä kouluissa vuonna

1843. Suomen kielen oppikirjana toimi Kalevala. Aluksi suomen kieltä opetettiin ruotsia

puhuvalle sivistyneistölle. Nykyisin Suomessa on suunniteltu ja systemaattinen suomi

toisena kielenä (S2) opetus. (Karasma 2012: 10.)

Varhaiskasvatuksessa suomi toisena kielenä (S2) opetus on maahanmuuttajataustai-

sille lapsille, paluumuuttajaperheiden lapsille, kansainvälisesti adoptoiduille lapsille ja

lapsille, joiden suomen kieli ei ole kaikilla osa-alueilla syntyperäisen käyttäjän tasolla,

annettavaa säännöllistä ja tavoitteellista opetusta. Perusteena opetuksen saamiselle

käytetään vain kielitaitoa, ei esimerkiksi synnyinmaata tai kansalaisuutta. (Halme 2011:

93.)

Suomi toisena kielenä-opetuksen lähtökohtana on funktionaalisuus eli toiminnallisuus,

lapselle tärkeä sanasto. Lapsen sanasto liittyy leikkiin ja leikkiryhmään sekä arjen tilan-

teista selviytymiseen. Tavoitteena on äidinkielen ja toisen kielen elo rinnakkain - toisen

kielen oppiminen äidinkielen rinnalle, ei korvaamaan sitä. Tällöin lapsi pystyy puhu-

maan, ymmärtämään ja ajattelemaan kahdella kielellä ja tarvittaessa vaihtamaan niitä.



15

Lyhyesti funktionaalinen kaksikielisyys on sitä, että lapsi osaa kieliä riittävästi omiin tar-

peisiinsa ja tarkoituksiinsa. (Halme 2011: 92-93.)

Käsitteinä kasvatus ja opetus ovat lähes synonyymeja. Ne ovat molemmat ensisijai-

sesti vuorovaikutusta. Yleensä opetus viittaa enemmän tiedollisiin ja taidollisiin tavoit-

teisiin, kun taas kasvatus voi olla epämääräisempää tapojen ja eettisyyden ohjaamista.

(Karasma 2012: 75.) Karasman mukaan antiikin ajoista lähtien on kiistelty, kumpi on te-

hokkaampi tapa opettaa, funktionaalinen vai formaalinen. Funktionaalisessa opetuk-

sessa kieli nähdään viestinnän välineenä. Itsensä ilmaiseminen, ymmärretyksi tulemi-

nen ja ihmisten välinen kommunikointi, on keskeistä funktionaalisessa opetuksessa.

Formalistinen opetus taas lähtee säännöistä ja muodoista. (Karasma 2012: 76.)

7.2 Oman äidinkielen merkitys toisen kielen oppimisessa

Jim Cummins Toronton yliopistosta käsittelee lapsen oman äidinkielen kehityksen mer-

kitystä toista kieltä omaksuttaessa. Cummins esittää, että mikäli yksilö ei pidä yllä

omaa äidinkieltään ja kulttuuriaan hän ei pysty omaksumaan myöskään valtaväestön

kulttuuria tai kieltä. Hän myös nostaa esiin sen kuinka vahvasti viestimme, että mikäli

opiskelija haluaa opettajan ja yhteisön hyväksynnän tulee hänen hylätä oma kieli- ja

kulttuuritaustansa. Tämä niin sanottu ”solve the problem” orientaatio opetuksessa on

ollut vielä 2000-luvun alkupuolella hyvin vahvana Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Sen lisäksi, että näin riistetään lapsilta asiaankuuluva opetus, vahingoitetaan myös hä-

nen ja hänen vanhempiensa välistä kommunikaatiota. Cumminsin mukaan meidän tu-

lisi sen sijaan arvostaa näiden lapsien tuomaa tietoa ja kokemusta sekä vahvistaa hei-

dän taitojaan. Myös globalisaation näkökulmasta yhteisö jossa on monikulttuurisia ja -

kielellisiä resursseja, näyttelee vahvaa sosiaalista ja ekonomista roolia maailmassa.

Tästä näkökulmasta edellä mainittu opetusorientaatio ei myöskään ole kehittävä.

(Cummins 2001:15.)

Miten me sitten voimme taata asianmukaisen opetuksen monikulttuurisille ja kielisille

lapsille? Cumminsin mukaan ensimmäinen askel on se, että huomioimme tutkimuksen

antaman tiedon lapsen oman äidinkielen merkityksestä heidän oppimisen kehitykses-

sään. Tutkimusten mukaan kaksikielisyydellä on positiivisia vaikutuksia lasten kehitty-

miseen, jopa kokonaisuudessaan. Lapsen käyttäessä kahta kieltä opiskellessaan syn-

tyy hänelle syvempi ymmärrys kielestä ja sen tehokkaasta käyttämisestä. On vahvaa
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näyttöä siitä, että oman äidinkielen kehitys tukee toisen kielen kehittymistä. Lapset, joi-

den vanhemmilla on mahdollisuus viettää aikaa lastensa kanssa esimerkiksi keskustel-

len ja tarinoita lukien, omaavat hyvän sanaston ja kielen konseptin ja näin ollen menes-

tyvät myös koulussa toisella kielellä. Kielen oppiminen nähdään myös kaksisuuntai-

sena. Molemmat kielet kehittävät toisiaan, kun niiden käyttö sallitaan. (Cummins

2001:17-18.)

Osa vanhemmista ja kasvattajista näkee oman äidinkielen tukemisen vievän aikaa toi-

sen kielen opettelemiselta. Kuitenkin tutkimukset osoittavat, että sillä ei ole minkäänlai-

sia negatiivisia vaikutuksia toisen kielen oppimiselle. Kun lapsi osaa hyvin oman äidin-

kielensä he eivät opi kieltä kapea-alaisesti vaan oppivat taitoja joita tarvitaan toisen kie-

len käyttämiseen. Esimerkiksi lapsi, joka osaa kertoa ajan omalla kielellään osaa ajan

kertomisen konseptin. Kasvattajat myös huomaavat usein sen kuinka nopeasti lapset

omaksuvat uutta kieltä, mutta eivät ole tietoisia siitä kuinka nopeasti hän myös unohtaa

oman äidinkielensä. Jos lapsi ei kotiympäristössään ole riittävästi tekemisissä omalla

äidinkielellään, voi hän unohtaa kielen jopa kahdessa-kolmessa vuodessa koulun aloit-

tamisesta. Näin ollen lapsi saattaa joutua eristyneeksi sekä koti- että koulukulttuurista.

Kasvattajat voivat edesauttaa lasten oman kielen ylläpitämistä korostamalla kaksikieli-

syyden merkityksellisyyttä ja esimerkiksi tuomalla lasten kieliä kasvuympäristöön.

(Cummins 2001: 18-19.)

7.3 S2-opetus

Alle kolmevuotiaiden lasten kielen kehityksen tukemisessa keskeistä on tiedostettu

vuorovaikutus lapsen kanssa, kertoo suomi toisena kielenä-lastentarhanopettaja Merja

Ijäs (2017). Ilman vuorovaikutusta ei tapahdu kielen oppimista. Aikuisen tehtävänä on

havainnoida lasten kielellistä ilmaisua ja näiden havaintojen pohjalta vastata lapsen

aloitteisiin. Aikuisen on tärkeä vahvistaa lapsen aloitteita. Jos esimerkiksi lapsi näyttää

possun kuvaa ja sanoo “po” aikuinen vahvistaa lapsen aloitetta ja lisää tarvittavan osan

lapsen osaamiseen sanomalla “possu”. (Ijäs 2017.)

Kuten Minna Suni väitöskirjassaan (2008), sanovat myös Aalto, Mustonen ja Tukia,

että S2-opetuksen tulisi muuttua enemmän toisen kielen- opetukseksi ja erota pedago-

giikaltaan vieraan kielen opetuksesta. Suomi toisena kielenä opetuksen vakiinnutettua
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paikkansa koulutuksen kentällä se elää muutosvaiheessa, ja alalla kehittyy erilaista S2-

alan pedagogista ja sisällöllistä osaamista. Yhteiskunnallisten vaateiden lisääntyessä

pedagogiset haasteet ovat monimuotoistuneet. (Aalto ym. 2009: 402.) Artikkelissaan

edellä mainitut keskittyvät tarkastelemaan S2-opetusta kolmesta näkökulmasta joiden

uskovat edistävän S2-opetuksen pedagogiikkaa; sosiokulttuurinen näkökulma oppimis-

ympäristöihin, funktionaalinen oppimiskäsitys ja oppimistehtävät osallistavana ja tavoit-

teellisena toimintana. (Aalto ym. 2009: 403.)

7.4 Funktionaalinen kielenopetus

Aallon ja kumppaneiden mukaan kielen opetus tulisi siirtää paperisista oppimateriaa-

leista aitoihin viestintätilanteisiin ja opetuksen tulisi auttaa syventämään luokan ulko-

puolella opittua materiaalia. He myötäilevät Sunin ajatuksia myös siinä, että opetuksen

tulisi vastata oppijan arjen tarpeisiin. (Aalto, Mustonen ja Tukia 2009: 403.) Heidän

tekstistään keskeisiksi elementeiksi voi nostaa oppimisympäristön, opetuksen funktio-

naalisuuden ja oppimistehtävien merkityksen. Aalto ym. ovat poimineet tekstiinsä luon-

nehdintoja funktionaalisesta kielen opetuksesta. Kieli nähdään viestinnän välineenä ja

sosiaalisen toiminnan tuloksena ja opetus myötäilee oppijan oppimisprosessia. Oppijan

aktiivisuus, ja suullisen taidon sekä kielen muodon, merkityksen ja käytön välinen tasa-

paino on tärkeä (Aalto ym. 2009: 407.) Kielen opetuksen ei ole tarkoitus muuttaa oppi-

jaa suomalaiseksi vaan antaa työvälineitä, joiden avulla hän pärjää suomalaisessa yh-

teiskunnassa ja pystyy osallistumaan sen toimintaan. Aalto ym. viittaavat Ramptoniin

(1995) jonka mukaan kielen oppimisessa keskitytään liikaa kielen muotoihin, kun huo-

mio tulisi keskittää yksilön kypsymiseen sosiaalisena olentona. Funktionaalisella ope-

tuksella pyritään kykyyn kommunikoida; kasvattaa sosiaalista ymmärtämistä ja kykyä

ylläpitää sosiaalisia suhteita. (Aalto ym. 2009: 404 - 405.)

Funktionaalista opetusta on kritisoitu mm. siitä, että se saattaa tuottaa enemmän vir-

heitä, koska oppija ei lyhyellä aikavälillä pysty tarpeeksi testaamaan hypoteesejaan.

Sitä on myös nimitetty leikiksi ja matkimiseksi ja se on nähty rönsyilevänä opetuksen

muotona, jolloin sen arviointi on vaikeampaa. Funktionaalisten lähtökohtien puute S2-

materiaaleista on myös osoitus siitä, että niiden soveltaminen on koettu vaikeaksi.

(Aalto ym. 2009: 409.)
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7.4.1 Oppimisympäristöt ja tehtävät

Oppimisympäristö ei ole vain fyysinen tila vaan pitää sisällään aina myös sosiaalisen

tilan. Ketkä ovat vuorovaikutuksessa, kenen kanssa, miten luokan ulkopuolelle tapah-

tuva vuorovaikutus on järjestetty, ja millaista on vuorovaikutus tekstien kanssa? Kuka

ohjaa vuorovaikutusta ja kenellä on sen omistajuus, opettajalla vai oppijalla? Miten

opetetaan oppimaan ja kuinka oppimista arvioidaan? Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä

oppimisympäristöä rakennettaessa. (Aalto ym.2009: 406.)

Kielen oppimistehtävien tulisi olla kognitiivisesti sopivan haastavia jolloin oppija voi si-

toutua oppimisprosessiin ja ottaa vastuuta omasta oppimisestaan. Optimaalinen kogni-

tiivinen haaste vaatiikin vuorovaikutusta. Tehtävä, johon on yksi oikea vastaus, on yksi-

lökeskeinen, jolloin oppija työstää oppimaansa yksin. Tämä riski on myös funktionaali-

suudessa, vaikka tehtävä olisi kommunikatiivinen. Tällöin tehtävä ei sisällä Suninkin

(2008) esille nostamia merkitysneuvotteluita, puheenvuoron ottamista ja pitämistä,

saati palautteen antoa. Tämä taas taistelee sosiokulttuurista oppimisnäkemystä vas-

taan. Tästä palataan taas siihen, että oppimistehtävät ja tilanteet ovat parhaita silloin,

kun ne vastaavat oikeassa elämässä tarvittavia kielen käytön ja päättelyn prosesseja.

(Aalto ym. 2009: 410-411.)

8 Opetusmateriaaleja ja menetelmiä

Nostimme tässä opinnäytetyössä keskiöön funktionaalisen kielen opetuksen. Tämän

linjan mukaisesti valikoimme materiaalipakettiin käytössä olevia menetelmiä ja materi-

aaleja, jotka palvelevat tätä suuntausta. Sekä Suni (2008), että Aalto kumppaneineen

(Aalto ym. 2009) näkevät keskeisenä sen, että kielenopetuksessa keskitytään siihen

kieleen, jota kielenoppija tarvitsee, sillä hetkellä vuorovaikutuksessa selviytyäkseen.

Sen lisäksi kielenoppijan tulisi olla oppimistilanteessa aktiivinen toimija. Kasvattajan toi-

minnan tulee olla pedagogista ja hänen tulee olla tietoinen omasta toiminnastaan ja

käyttämästään kielestä, kuten Ijäs totesi haastattelussa 2017. Materiaalipakettiin kootut

materiaalit ja menetelmät antavat kasvattajalle valmiita strukturoituja opetusmuotoja,

joita voi soveltaa hyvin ryhmän tarpeiden mukaisesti.

Päiväkotien käytössä on lukuisia opetusmateriaaleja ja -menetelmiä, jotka ovat varta

vasten kielenopetukseen kehitettyjä tai siihen soveltuvaksi koettuja. Monet näistä ovat
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yksityisten henkilöiden, työryhmien tai esimerkiksi säätiöiden tai muiden yritysten kehit-

tämiä. Tässä luvussa esittelemme materiaalipakettiin kootun sisällön taustoja. Menetel-

mien ja materiaalien alta löytyy myös sovellusmahdollisuuksia ja suosituksia materiaa-

lin käyttöön. Sovellusmahdollisuudet ja -suositukset ovat koottu haastattelemalla S2-

opettajia Merja Ijästä ja Merja Titusta sekä varhaiskasvatuksen laaja-alaista erityisopet-

tajaa Päivi Ikosta

8.1 TPR- Total Physical Response

"Babies don't learn by memorizing lists; why should children and adults?" kysyy Asher,
TPR menetelmän kehittäjä.

Kalifornialaisen psykologian tohtori James J. Asher mielestä helpoin tapa oppia vie-

rasta kieltä on sen mallin mukaan, jolla lapsi oppii oman äidinkielensä. TPR pohjautuu

kolmeen kielen oppimisen peruselementtiin:

1. Lapsi ymmärtää ennen kuin puhuu

2. Ymmärtäminen tapahtuu toiminnan kautta

3. Lasta ei tule pakottaa puhumaan, vaan hän rupeaa puhumaan, kun kielen rakenteet

ovat tarpeeksi järjestyneet

Lähtökohtana on opettaa lapselle kieli toiminnan kautta, mikä voidaankin toteuttaa lei-

kin kautta. Koska menetelmä on hauska, se kannustaa hulluttelemaan ja nostaa lapsen

motivaatiota kuunnella ja puhua uutta kieltä. Näin kielestä tulee leikki. (Koskela 2011:

9, 22-23). Tuokioiden perusajatuksena on, että kaikenikäisten lasten on mahdollista

osallistua toimintaan, koska kielellisesti taitavammat lapset käyttävät kieltä ja heikom-

mat osallistuvat kuuntelemalla ja toimimalla harjoitteiden mukaan. (Halme & Vataja

2011, 29–30.)

TPR-harjoitukset suunnitellaan neliportaisesti niin, että ensimmäisessä vaiheessa op-

pija osallistuu kuuntelemalla ja toimimalla kuulemansa mukaisesti. Toisessa vaiheessa

oppija osallistuu antamalla vastauksen, joka on kyllä, ei tai toverin nimi. Kolmannessa

vaiheessa taas annetaan yksisanaisia vastauksia ja neljännessä vastataan kokonaisilla

lauseilla. Sen, kuinka nopeasti siirrytään vaiheesta toiseen, määrittää ryhmä sekä oppi-

joiden ikä. Opetuksessa suositellaan käytettävän konkreettista esineistöä ja arviointi
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tapahtuu toiminnallisesti, seuraamalla kuinka oppija toimii esimerkiksi ohjeiden mu-

kaan. (Koskela n.d.)

Tämä materiaali sopii hyvin isommille lapsille. Hyvää materiaalissa on sen selkokieli-

syys ja se, että siinä pysähdytään lapsen tilanteeseen. Menetelmää käytettäessä tulee

toistoja ja ohjeet on tarkoin pilkottu. Lapsi on myös tässä aktiivisena tekijänä, mutta

menetelmän käyttäminen vaatii kasvattajalta tarkkaa suunnittelua ja strukturoitua toteu-

tusta, joten sen käytännöllisyyttä oman ryhmän kohdalla on hyvä puntaroida tarkkaan.

(Ijäs ja Titus 2018.)

8.2 Sanasäkki

Menetelmä on toiminnallinen, systemaattinen ja johdonmukainen tapa opettaa kieltä

kaikkien aistien avulla. Toimintaa havainnoidaan ja dokumentoidaan, jolloin tuokioista

kerättyä tietoa voidaan käyttää lapsen kielen tasoarviointiin. Osallisuuden ja yksilöllisen

kohtaamisen myötä lapsen itsetuntokin vahvistuu. Se pohjautuu Den magiska Språkpå-

sen- menetelmään, jonka on kehittänyt Marie-Louise Nyberg, sekä TPR- total psysical

response- menetelmään, jonka kehittäjä puolestaan on James J. Asher.

Sanasäkki-menetelmän avulla voidaan opettaa lapsille kieltä kokoamalla esimerkiksi jon-

kin sadun esittämiseen tarvittavat välineet pussiin, jonka sisällöstä tarina rakennetaan

esitettäessä. Samalla keskustellaan tarinan viestistä sekä sanastosta. Salaisen pussin

sisältä löytyvät konkreettiset asiat kuten esineet tai kuvat, joiden avulla aikuinen konk-

reettisesti siirtää käsitteet arkeen.

Sanasäkki on hyvä perusmenetelmä, jossa on valmis helppo kaava. Se sopii hyvin pie-

nemmille lapsille, jotka ovat varsinkin kielen opettelun alkuvaiheessa helppo saada in-

nostumaan. Se sopii hyvin sanoittamiseen ja nimeämiseen, mutta opeteltavat sanat on

hyvä liittää johonkin tilanteeseen, jossa on myös toimija, vaikkapa pieni nukke tai peh-

moeläin mukana. Myös tuokion on tärkeää olla toiminnallinen. Pelkkien sanojen ni-

meämiseen kohdistuva harjoittelu saattaa vaikuttaa lasten jaksamiseen ja keskittymi-

seen. Nimeämisen lisäksi kasvattajan täytyy muistaa käyttää kokonaisia lauseita, jotta

tuokio ei jää pelkästään substantiivien opetteluksi. Tuokion kulun osoittava kuvastruk-

tuuri seinällä, helpottaa lasten mukana pysymistä. Esimerkiksi metsäretkelle voi koota

mukaan kuvapussin ympäristön sanojen nimeämiseen. (Ijäs ja Titus 2018.)
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8.3 Sanataide

”Sanataiteen perusopetus antaa kielestä, kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneille

lapsille ja nuorille mahdollisuuden kehittää ja syventää kirjallista harrastustaan. Sana-

taiteen opetuksen tavoitteena on kielellisen ilmaisun ja mielikuvituksen rikastuttaminen.

Kirjoittamisen ja kirjallisuudentuntemuksen avulla kehitetään ajattelutaitoja ja eläytymis-

kykyä, laajennetaan ilmaisuvaroja ja autetaan etsimään persoonallista ilmaisua ja vah-

vistetaan oppilaan identiteettiä.” (Opetushallitus.)

Sanataide-menetelmän tavoitteena on, että lapsen kiinnostus kirjoja kohtaan kantaisi

aina varhaiskasvatuksesta kouluun saakka. Ihan ensimmäiseksi valittuun kirjaan tutus-

tutaan katselemalla kuvia, lukemalla ja keskustelemalla sisällöstä. Pienemmille lapsille

suunnatussa satuleikissä kirjaan tutustutaan leikin kautta. Kirjan jostain kohtauksesta

tai teemasta voidaan valmistella leikki- skenaario, jossa leikitään aikuisen opastuksella.

Kirjaan syvennytään myös muilla keinoin esim. kuvataiteen avulla.

Isommille suunnatussa satuseikkailussa voidaan rakentaa esim. jumppasaliin seikkailu-

rata, jonka varrella ratkotaan kirjaan liittyviä tehtäviä. Toisin sanoen seikkaillaan kir-

jassa. Kirjaan tutustuminen voi kestää pidempäänkin esim. viikon varrelle voi järjestää

vinkkejä, jotka johdattavat kohti seikkailua. Samoin kuin pienemmillä myös isompien

kanssa käytetään erilaisia tapoja tutustua kirjan tarinaan. Aina ennen erilaisia kirjaan

liittyviä tuokioita palataan sen tarinaan ensin keskustellen ja muistellen.

8.4 KILI- Kieli ja liikunta

Puheterapeutit Minna Isokoski, Leena Lindholm ja Ritva Vepsäläinen sekä erityislas-

tentarhanopettaja Ritva Lindholm ovat kehittäneet ryhmäkuntoutusohjelman kielihäiri-

öisten lasten avuksi. Tarkoituksena on ollut, että menetelmä integroituisi mahdollisim-

man hyvin lapsen normaaliin arkeen. (Isokoski, Lindholm, Lindholm ja Vepsäläinen

2004: 3-4). Kyselyidemme pohjalta se on koettu hyväksi materiaaliksi myös monikult-

tuuristen lasten kielenopetukseen.

Materiaali sopii hyvin eri-ikäisille lapsille sovellettavuutensa ansiosta. 4-5 lasta on riit-

tävä ryhmäkoko ja 30 minuuttia riittävä aika tuokiolle. Tuokioilla on aina sama alku ja

loppu ja myös tässä materiaalissa kuvastruktuuri on helpottamassa lapsia. Tehtävät

sopivat hyvin kielen opettamiseen ja välissä olevat liikuntaleikit auttavat keskittymään
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niihin. Kuvastruktuuri liikuntaleikkien tukena helpottaa myös toiminnan jäsentämistä.

Tehtäviä on helppo yksinkertaistaa, sillä ne saattavat joskus olla vaikeita lapsille, jotka

eivät puhu suomea äidinkielenään. (Ijäs ja Titus 2018). Lauserakennetehtävät ovat vai-

keita pienimmille, mutta leikit soveltuvat hyvin myös muuhun toimintaan. Toimintaa olisi

hyvä toteuttaa pienimuotoisesti päivittäin. Sensomotorisia harjoituksia voi upottaa päi-

vän rakenteisiin, esimerkiksi keskiviivan ylityksiä vaativia harjoituksia arjen tilanteisiin

(Ikonen 2018.)

8.5 KUTTU- kuvin tuettu leikki

Kuttumateriaali on kehitetty kielihäiriöisten lasten kommunikaatio-, vuorovaikutus- ja

leikkitaitojen tukemiseen, mutta soveltuu hyvin monikulttuuristen lasten ja puheterapian

työvälineeksi. Sen avulla voi myös arvioida lasten kieli- ja vuorovaikutustaitoja. Leluina

käytetään kuvia ja tavoitteena on tutustuttaa lapset kuvien luontevaan käyttöön sekä

kehittää heidän leikkitaitojaan. Lapsi pääsee osalliseksi myös leikin suunnittelusta ja

voi vaikuttaa leikin kulkuun kielellisistä vaikeuksista riippumatta. Kuvien käyttö mahdol-

listaa myös itseilmaisun. (Opettajan tietopalvelu.)

Materiaali sopii hyvin kaikille lapsille kielen rikastuttamiseen. On hyvä kuitenkin huomi-

oida, että kaavan mukaan tapahtuva strukturoitu leikki vaatii lapselta keskittymiskykyä

ja motoriikkaa. Ihan pienimmille se ei siis sovellu sellaisenaan. Materiaalissa on kuiten-

kin selkeät kuvat joita voi hyvin soveltaa muuhun toimintaan kuten esimerkiksi laulu-

tuokioille. Taustat sopivat hyvin myös käsitteiden opettamiseen. (Ijäs ja Titus 2018.)

Materiaali sopii pienen ryhmän kanssa käytettäväksi kielitaidon ja kaveritaitojen sekä

yhteisleikin tukemiseen, sillä se vaatii aikuisen vahvan läsnäolon. Se soveltuu sanava-

raston kartuttamiseen ja puheentuoton ja ymmärtämisen haasteiden tukemiseen. Tuo-

kioiden toistuvuus ja samankaltaisuus on tärkeää ja elementtejä lisätään pikkuhiljaa.

(Ikonen 2018).

Lapsilla on oma paperinen hahmo ja kännykkä, joiden sijasta voi hyvin käyttää konk-

reetteja esineitä. Hahmon kautta puhuminen voi rohkaista lasta, mutta osalle se saat-

taa olla myös haastavaa. Avuksi voikin ottaa kuvia, joita käyttää vuorovaikutuksen tu-

kena. Kuvat soveltuvat myös esimerkiksi kauppaleikin tueksi ja muutenkin materiaalista

voi käyttää vain jotain osaa lapsiryhmän tarpeiden mukaisesti. Tuokion pituutta on hyvä

myös arvioida lapsiryhmälähtöisesti. Aikuisenrooli on tukea lapsia yhteisleikissä, ohjata
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lapsia kuvien käytössä sekä houkutella ja tukea lasta vuorovaikutuksessa ja puheen-

tuotossa kuvien ja kuvavalikoiden avulla. (Ijäs ja Titus 2018)

8.6 Nallematikka

Nallematikka on matematiikkaohjelma, jonka avulla voidaan tukea lapsen matemaatti-

sia oppimisvalmiuksia käytettäväksi varhaiskasvatuksessa. Keskiössä on nalleperhe,

jonka kanssa yhdessä harjoitellaan matematiikka esim. leikkien avulla. Tarkoituksena

on havainnoida samoja asioita myös päiväkodin normaaliarjessa. Tuokioilla käytettyjen

matemaattisten käsitteiden ja toiminnanohjauksellisten harjoitusten avulla lapsen olisi

tarkoitus oppia itse jäsentämään ympäristöään ja huomaamaan ja kiinnostumaan ym-

päristöstä löytyvästä matematiikasta. (Niilo Mäki instituutti 2010.)

Menetelmä sopii hyvin käytettäväksi noin viisivuotiaiden lasten kanssa. Lasten kielitaso

ryhmässä on hyvä kartoittaa etukäteen, jonka jälkeen se voidaan jakaa noin 3-5 lapsen

ryhmiin tämän perusteella. Pienryhmän kanssa harjoitellaan sen tarpeista lähteviä asi-

oita ja ne siirretään leikin muodossa koko ryhmälle. Rakenne on selkeä ja strukturoitu.

Harjoiteltavina asioina on muun muassa matemaattisia käsitteitä ja vertailua. (Ikonen

2018.)

8.7 Suupoppia

Puheen melodia, rytmi, tempo, äänen värähtely ja laatu ovat kielen musiikillisia piirteitä.

Kielen kehitystä ja sen harjoittelun motivointia voidaan tukea musiikin avulla. (Pohjakal-

lio 2011: 4).

Suun ja kasvojen lihaksistoa (huulet, kieli, suulaki, puremalihaksisto ja leuat) harjoite-

taan monipuolisesti suujumpalla. Se on leikkiä, jossa huomio kiinnitetään suun ja kas-

vojen alueille, jotta lapsi tulisi niistä tietoiseksi. Harjoituksilla aktivoidaan ja vahvistetaan

mukavalla tavalla ja helposti kasvojen alueen lihaksistoa ja liikeratoja. Toiminta kasvo-

jen alueen lihaksistossa vaikuttaa puheen kehitykseen ja tuottamiseen. Parhaimmillaan

suujumppa ennaltaehkäisee puheen kehityksen tai tuottamisen häiriöitä. Kun suun mo-

toriikkaa ja artikulaatiota harjoittelee, se tukee osaltaan myös lukemisen ja kirjoittami-

sen valmiuksia. Suupoppia-lauluihin on liitetty suujumppaa (artikulaatioharjoitteet). Se

kohdistuu juuri artikuloinnissa tarvittaviin lihasryhmiin, kuten huulet, kieli ja suulaen ki-

tapurje. (Pohjakallio 2011: 8-9.)
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Suupoppia-tuotepaketin tarkoituksena on vahvistaa kasvojen lihaksistoa sekä tukea

suun motoriikkalaulaen ja leikinomaisesti. Kaikki lapset hyötyvät lauluista, erityisesti he,

joilla on puheen tuottamisen pulmia. Suupoppia materiaalin rytmi- ja leikkiliikuntaharjoi-

tukset tukevat lapsen kielellistä kehittymistä, keskittymiskykyä, rytmitajua, ymmärtä-

mistä, sanan ja kuvan yhdistämisen taitoa sekä lukutaitoja kokonaisvaltaisesti. (Pohja-

kallio 2011:12.)

Materiaalissa on hyvät lapsia innostavat laulut, joiden tueksi löytyy myös CD. Myös ku-

vat ovat selkeät ja monikäyttöiset, mutta niiden määrää voi jokainen kasvattaja miettiä

itse ryhmälleen sopivaksi. Kuvat auttavat lapsia ymmärtämään laulun tarinan ja niitä

voidaan käyttää myös keskustelun tukena ennen tai jälkeen toimintaa. Toiminta pitää

sisällään myös suujumppaa ja se sopii kaikenikäisille ja -kielisille. (Ijäs ja Titus 2018.)

8.8 Dialoginen lukeminen

Dialoginen lukeminen on lähtöisin Tanskasta. Espooseen se on tullut Erasmus-projektin

matkojen myötä ja sen eteenpäin viejinä ovat toimineet S2-lastentarhanopettajat. Dialo-

gisessa eli keskustelevassa lukemisessa aikuisella on vahva rooli lapsen osallistami-

sessa lukuhetken aikana. Lukuhetkillä luetaan samaa etukäteen tarkkaan valittua kirjaa

useaan otteeseen ja sen sisältöä käsitellään monipuolisesti. Useiden toistojen ansiosta

lapsen sanasto vahvistuu, jolloin myös sisällön ymmärrys lisääntyy. Myös tutut kuvat

helpottavat ymmärtämistä. Dialogisen lukemisen tavoitteena on tukea puheen kehitystä

ja näin ollen myös lukemaan oppimista. (Espoon S2-lastentarhanopettajat 2018.)

Dialogisessa lukemisessa on tärkeää valita luettava kirja harkiten huomioiden lasten

kielitaso ja kiinnostuksen kohteen. Kasvattajan tulee perehtyä itse hyvin kirjan sanas-

toon ja sisältöön sekä miettiä mitä haluaa lasten oppivan. Tärkeää on kiinnittää huo-

miota, omaan puhe- ja kielenkäyttötapaansa, ja pohtia valmiiksi kysymyksiä keskuste-

lun tueksi. Sanaston opettelun tueksi voi varata myös konkreetteja esineitä. (Espoon

S2-lastentarhanopettajat 2018.)

Lukemisen aikana aikuisen tulee olla avoin lasten aloitteille ja täydentää keskustelua

kysymyksillä. Lapsia helpottaa, kun liittää uudet sanat johonkin heille tuttuun asiaan tai

kokemukseen. Lukemisen jälkeen keskustellaan tarinasta käyttäen uusia sanoja. Lap-

set saavat itse kertoa tarinasta aikuisen avustuksella. Tarinaa voi jatkotyöstää erilai-

sessa toiminnassa kuten kädentaidoissa tai draaman avulla. (Espoon S2-lastentarhan-

opettajat 2018.)
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Dialogisessa lukemisessa hyvää on menetelmän projektimaisuus. Lapset yleensä mie-

lellään kuulevat saman sadun luettuna useaan kertaan. Tätä voi käyttää hyödyksi, sillä

myös uusien sanojen oppiminen vaatii useita toistoja, jotta se jää mieleen. Kun aikui-

nen tekee tarinat ja sadut eläviksi ja tarinaa vielä käsitellään toiminnallisesti, sanat

niistä siirtyvät lasten arkeen eivätkä jää vain lukuhetkeen. Lapset oppivat, että kielellä

jota kirjassa käytetään, on oikeasti jokin merkitys. Menetelmän avulla tuetaan lapsen

ymmärtämisen ja tarinankerronnan taitoja ja se on sovellettavuutensa ansiosta hyvin

monipuolinen. Kirjojen kieli eroaa puhekielestä ja tukee lukemaan oppimista ja koulutai-

toja. (Ijäs ja Titus 2018.)

8.9 Nopea piirrosviestintä

Menetelmän kehittäminen aloitettiin 1996 Espoossa Kilon erityispäiväkodissa puhetera-

peutti Hannele Merikosken toimesta. Silloin sitä kutsuttiin Nopeaksi piirroskuvakommu-

nikoinniksi. Tavoitteena oli luoda menetelmä, joka täydensi kommunikointilaitteiden ja -

kansioiden käyttöä ja tarjosi helpon tavan nopeaan esteettömään kommunikointiin. Tar-

koituksena on piirtää nopeasti puheen rytmissä kuvia, joilla pyritään selvittämään mitä

asiaa lapsella on. Yhteen kuvaan tulee kysymysmerkki, jolle annetaan erilaisia merki-

tyksiä kuten ”jotain muuta”. Lopulta lapselta varmistetaan suullisesti, että hänen vies-

tinsä on ymmärretty. (Munne 2013.)

Menetelmä ei vaadi erityisiä piirustustaitoja vaan helpot kuvat riittävät. Piirtäminen

mahdollistaa asioiden jäsentämisen, viestinnän tahdin hidastumisen, mahdollisuuden

viestintään ilman esillä oloa tai yhteistä kieltä. Lapsen iästä, kielitaidosta ja muistista

riippuen aikuinen säätelee kuvien määrää. Aloitetaan pienellä määrällä ja nimetään

aina kuvat, jotka on piirretty. Myös lapsi voi käyttää kuvia osoittaen. Keskustelun ai-

kana voidaan piirtää lisää kuvia. Piirtäminen mahdollistaa myös esim. laulamista, sa-

duttamista ja valitsemista. (Munne 2013.)

Menetelmä on hyvä varsinkin ristiriitojen selvittämisessä, etenkin niiden lasten kanssa

joilla on puheen tuoton ja ymmärtämisen ongelmia, mutta sopii käytettäväksi kaikkien

lasten kanssa muun muassa toiminnanohjauksen tukena (Ikonen 2018.)

Lapset voivat myös osallistua piirtämiseen, jolloin siitä tuleekin yhteisprojekti. Piirtämi-

sestä voi tehdä myös leikin, jolloin aikuinen aloittaa piirtämään, ja lapset saavat arvata,

mitä siitä tulee. Tärkeää on asioiden nimeäminen ja yhteinen keskustelu (Ijäs, 2018.)
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8.10 Roihusten arjessa

Roihusten arjessa on lasten kommunikoinnin ja kielen kehitystä tukeva ja laaja harjoi-

tusmateriaali. Se sopii hyvin sekä lapsille, joiden kielenkehitys on viivästynyttä tai poik-

keavaa, että suomea toisena kielenään opetteleville lapsille. Materiaalin avulla voi kie-

lellisestä näkökulmasta tukea erityisesti nimeämistä ja lauseenrakentamista. Roihusten

perheen arki on pääosassa materiaalissa, joten sanasto liittyy arjen tuttuihin tilanteisiin.

Pakettiin kuuluu materiaaleina muun muassa pelejä, kotitehtäviä, käyttöopas, ydinsa-

naston harjoitusohjelma sekä leikki- ja pelivälineitä. (Kommunikaatiokeskus Kipinä Oy,

2017.)

Puheessa eniten käytettyjä sanoja kutsutaan ydinsanoiksi. Käytämme toistuvasti pu-

heessamme vain pientä osaa hallitsemistamme kymmenistä tuhansista sanoista. Ydin-

sanaston harjoitusohjelma -taulukko antaa työkalun ydinsanojen järjestelmälliseen har-

joitteluun. Jotta lapsi oppii ydinsanoja, tarvitaan lapsen läheisiltä aikuisilta runsaasti sa-

nojen mallintamista arjen eri tilanteissa sekä suunniteltuja tuokioita, joissa sanojen

käyttöä opetellaan luonnollisissa kommunikointitilanteissa esim. leikeissä ja peleissä.

(Kommunikaatiokeskus Kipinä Oy, 2017.)

Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa taitavampien kielenkäyttäjien mallin avulla lapset

oppivat kielen ja sen käytön. Samalla tavalla lapset oppivat käyttämään kommunikoin-

nin apuvälinettään. Roihusten arjessa apuvälineenä käytetään arkikuvia, toimintatau-

luja, kuvakortteja ja kerrontakortteja. Lapsen läheisen täytyy esimerkillään näyttää, mi-

ten apuvälineen avulla voi viestiä asioita, eli mallintaa sen käyttöä. Käytännössä tämä

tarkoittaa sitä, että lapsen kommunikointikumppanit osoittavat oman puheensa rinnalla

kuvia lapsen kommunikoinnin apuvälineestä. (Kommunikaatiokeskus Kipinä Oy, 2017.)

Materiaalin kuvat ovat selkeitä ja lähellä arkea ja ne helpottavat lapsia pääsemään kes-

kustelussa alkuun ja eteenpäin. Kuvia voi käyttää sanaston harjoitteluun myös pienten

lasten kanssa. Materiaali sopii hyvin myös puheterapiassa käyvien lasten kanssa käy-

tettäväksi, jos heillä on kotona käytössä esimerkiksi kuvakommunikaatiotaulut. Materi-

aali auttaa kasvattajan hyvään alkuun ja mikä tärkeää, antaa mahdollisuuden jatkotyös-

tää opetusta myös kotiin päin lapsen äidinkielellä kotitehtävien kautta. (Ijäs ja Titus

2018.)
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Tuokioiden valmisteluun on hyvä varata riittävästi aikaa, ja kielitasojen tarkka tiedosta-

minen ryhmiä muodostaessa on tärkeää. On myös hyvä huomioida lasten väliset suh-

teet, sillä joskus toisen osaaminen saattaa syödä toisen motivaatiota. Toiminnan täytyy

siis olla kielitason mukaista. Materiaali sisältää paljon erilaisia pelejä, joista valita ja

joita on helppo soveltaa. Materiaalia voidaan käyttää monilla eri tavoilla ja tasoilla ja se

sopii myös puheen tuottamiseen houkutteluun. (Ikonen 2018.)

9 Pohdinta

Työskentelemme molemmat Espoossa Suvelan alueella suomenkielisessä varhaiskas-

vatuksessa ja olemme kiinnostuneita lapsen kielen kehityksestä, tukemisesta ja opetuk-

sesta. Kiinnostus tähän on herännyt tarpeista, jotka nousevat esiin monikulttuurisella

alueella työskentelystä. Alueen päiväkodeissa on paljon monikulttuurisia lapsia joiden

kielitaito ei riitä päivittäiseen vuorovaikutukseen ja lasten kielen osaaminen on hyvin eri

tasoista saman ikäisillä lapsilla. Tiesimme, että alueella on käynnistetty kehittämispro-

jekti, joka etsii ratkaisuja näihin haasteisiin. Tiedossa on myös se, että alueella on paljon

osaamista sekä opetusmateriaaleja ja -menetelmiä käytössä kielen opetukseen. Päivä-

kodeilla ei kuitenkaan ole yhteistä linjaa käytettävien materiaalien ja opetuksen suhteen.

Päätimme koota kyselyn avulla käytössä olevat materiaalit ja menetelmät samaan pa-

kettiin, jossa kerrotaan niiden käyttötarkoituksia ja sovellusmahdollisuuksia eri-ikäisten

lasten kanssa. Materiaalipaketti tarjoaa kasvattajille mahdollisuuden etsiä juuri itselleen

ja tilanteeseen sopivaa välinettä, johon voi lähteä perehtymään paremmin. Halusimme

lisäksi koota kasvattajille ja lapsille sopivaa kirjallisuutta sekä internetsivustoja kielen tu-

kemiseen ja opetukseen liittyen.

Saatuamme tutkimusluvan Espoon kaupungilta ryhdyimme kokoamaan sähköistä kyse-

lylomaketta, joka levitettiin esimiesten avulla alueen päiväkoteihin, S2-opettajille sekä

puheterapeuteille. Vastauksia saatiin noin kaksikymmentä kuitenkin jokaisesta levityk-

sen kohderyhmästä. Kyselyssä selvitettiin käytössä olevia kielen opetukseen ja tukemi-

seen liittyviä materiaaleja ja menetelmiä, sekä kirjallisuus-, peli- ja internetvinkkejä. Käy-

tössä olevista peleistä emme saaneet tietoja, joten pudotimme ne pois materiaalipake-

tista. Muista aiheista vinkkejä tuli paljon. Valitsimme niistä eniten käytössä olevat mate-

riaalit, joiden pohjalta lähdimme materiaalipakettia kokoamaan. Materiaaleista ja mene-

telmistä sekä niiden käytöstä ja soveltamisesta käytäntöön hankimme lisätietoa haastat-

telemalla kahta alueen S2-opettajaa sekä yhtä alueen varhaiskasvatuksen laaja-alaista

erityisopettajaa.
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Teoriaosuuteen lähdimme etsimään kirjallisuutta viiden eri aihealueen alta, jotka ovat

lapsen kielen kehitys, monikielisyys ja kulttuuri, monikulttuurinen lapsi päivähoidossa,

kielen oppiminen ja kielen opettaminen. Halusimme, että teoriassa näkyisi itse kielen

lisäksi lapsi toimijana varhaiskasvatuksessa. Keskeistä oli aikuisen tiedostava toiminta

kielen opetuksessa ja tukemisessa. Suomi toisena kielenä opetus sijoitettiin kielen ope-

tuksen alle ja funktionaalinen kielen opetus vallitsevana suuntauksena sai ansaitse-

mansa huomion. Materiaalien ja menetelmien teoriaosuudet haluttiin pitää tiiviinä, jotta

ne palvelisivat itse materiaalipaketin kokoamista ja niitä täydennettäisiin haastatteluissa

saaduilla käytännön kokemuksilla, joiden arvoa pidimme suurena asiakaskunnan tarpei-

siin nähden. Kasvattajien kannalta tärkeää on, että materiaalipaketista löytää tarpeeksi

tietoa materiaalin tai menetelmän arkeen soveltamisesta sekä kohderyhmästä.
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https://www.aivoliitto.fi/files/2790/Aivoliitto_Pienen_kielipolku_WEB.pdf

Kieli, osallisuus ja oppiminen- ohjelma 4-8-vuotiaille
http://www.otakoppi-ohjelma.fi/

Monikielisyys lapsen arjessa – Opas pienten lasten parissa työskenteleville
http://www.npld.eu/uploads/publications/279.pdf
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http://papunet.net/kuvatyokalu/fi

Papunetin materiaalipankki
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Papunetin tulostettavia kuvia
http://papunet.net/materiaalia/materiaalia-kuvakommunikointiin

Papunetin materiaalia viittomiin
http://papunet.net/materiaalia/materiaalia-viittomakommunikointiin

Lauluja ja loruja
https://www.mamalisa.com/

Tietoja dialogisesta lukemisesta
http://sprogpakken.dk/translated/en-transl-dialogisk.html

Keinoja kielen tukemiseen
http://www.newburyparkschool.net/

http://papunet.net/materiaalia/materiaalia-viittomakommunikointiin
https://www.mamalisa.com/
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