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Tämä pro gradu -tutkielma on oppikirjatutkimus, jossa tarkastellaan millainen kielikäsitys 

on havaittavissa 6. luokan englannin tehtäväkirjassa, sekä millaisena kielitaidon osa-alueet 

tehtäväkirjassa ilmenevät. Tutkimuksen aineisto koostuu Sanoma Pron kustantamasta 6. 

luokan englannin opetukseen tarkoitetusta Let’s Go! 6 -oppimateriaalisarjan tehtäväkirjas-

ta. 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu kielen oppimisen käsityksistä, eritoten Eu-

rooppalaisen viitekehyksen mukaan määritellyistä kielitaidon osa-alueista sekä formalisti-

sesta ja funktionaalisesta kielikäsityksestä. Tutkimus on monimenetelmäinen mixed met-

hods -tutkimus, joka on toteutettu laadullisen sisällönanalyysin menetelmin sisältäen lisäk-

si aineiston kvantifiointia. Tehtäväkirjan tehtävät on luokiteltu kielitaidon osa-alueiden 

mukaisesti ja niistä on etsitty eri kielikäsityksiin viittaavia piirteitä. 

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että Let’s Go! 6 -tehtäväkirjan tehtävät ovat yhdistelmä 

sekä formalistista että funktionaalista kielikäsitystä painottuen enemmän formalistiseen 

suuntaan. Formalistinen kielikäsitys on havaittavissa etenkin runsaana kielen rakenteiden 

harjoitteluna sekä kirjan pääsääntöisesti deduktiivisena etenemistapana sääntöjen opiske-

lusta kohti tehtävien tekemistä. Funktionaalisuus näkyy etenkin vuorovaikutukseen ohjaa-

vien tehtävien määrässä, vaikka osa kommunikointitaitoja harjoittavista tehtävistä ei täysin 

vastaa funktionaalisen kielikäsityksen mukaista opetusta.  

 

Huomioitavaa on, että tutkimus koskee vain yhtä kielten oppikirjaa, jolloin tutkimuksen 

tulokset eivät ole yleistettävissä. Oppimateriaalipaketit ovat tänä päivänä varsin runsaita, 

joten esimerkiksi sähköisen aineiston mukaan ottaminen tutkimukseen voisi laajentaa nä-

kemystä kielikäsityksestä. 
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_x_ Tutkielma ei sisällä muita kuin tekijän/tekijöiden omia henkilötietoja.  
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1 JOHDANTO 

 

Vieraan kielen opetus kuuluu pakollisena suomalaisiin peruskouluihin (Perusopetuslaki 

1998/628, 11 §). Vuoden 2020 alusta lähtien ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen 

opiskelun aloitusta on varhennettu alkamaan jo 1. vuosiluokalla entisen 3. luokan sijaan 

koko maassa (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2021). Perusopetuksen järjestäjän tehtävänä 

on määritellä A1-kielen oppimäärän tavoitteet sekä sisällöt, mikä tarkoittaa esimerkiksi 

päätöstä opiskeltavasta kielestä (Opetushallitus 2021a). Useimmissa kaupungeissa A1-

kielenä opiskellaan englantia, mutta joissain paikoissa on mahdollista valita englannin si-

jasta toinen vieras kieli. Tärkein opetusta ohjaava asiakirja on valtakunnallinen opetus-

suunnitelma, jossa määritellään yleisesti opetuksen arvot ja tavoitteet sekä kunkin oppiai-

neen sisäiset tavoitteet, sisällöt, työtavat sekä arviointikäytänteet (POPS 2014).  

Opetussuunnitelma vaikuttaa myös koulujen käytössä olevien oppikirjasarjojen sisältöihin, 

mutta lisäksi oppimateriaaleihin vaikuttavat materiaalin tekijöiden omat näkemykset ja 

kielelliset käsitykset. Tämän vuoksi oppimateriaaleilla on valtaa vaikuttaa siihen, mikä on 

keskeistä kielten oppimisessa, ja toisaalta mitkä teemat jätetään taka-alalle. (Kauppinen 

ym. 2008, 204-206; Luukka ym. 2008, 64.) Etenkin kielten opiskelussa tukeudutaan usein 

valmiiseen oppimateriaaliin, jonka koulu valitsee ja kustantaa. Luukan ym. (2008) tutki-

muksen mukaan tärkeimmäksi oppimateriaaliksi vieraiden kielten opettajat mainitsevatkin 

oppikirjat ja harjoituskirjat. (Luukka ym. 2008, 95.) 

Aikaisempi tutkimus vieraiden kielten oppikirjoista on osoittanut niiden olevan melko pe-

rinteisiä ja kieli on nähty koostuvan osa-alueista, joita harjoitellaan myös osa-alueittain, 

vaikka koulumaailman ulkopuolella kielen käyttäminen on kokonaisvaltaisempaa ja toi-

minnallisempaa. Tutkittujen oppikirjojen pedagogiset ratkaisut ovat olleet perinteisiä ohja-

ten oppilaita toimimaan yksin. (Kauppinen ym. 2008, 228-229.) Tämänhetkinen opetus-

suunnitelma puolestaan korostaa kielen kokonaisvaltaista harjoittelua sekä vuorovaikutuk-

sessa tapahtuvaa oppimista, minkä vuoksi vieraiden kielten oppimateriaalien tutkiminen on 

aiheena mielenkiintoinen. 

Kielten oppimateriaalien ja niiden suunnittelun tutkimus on suhteellisen uusi tutkimusala. 

Järjestelmällistä tutkimusta on ollut vasta muutaman viime vuosikymmenen osalta. Oppi-

kirjan asema on kuitenkin edelleen vakaa kielten opetuksessa Suomessakin, vaikka yhä 

enenevissä määrin on saatavilla sähköistä aineistoa, puhumattakaan muusta saatavilla ole-
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vasta opetukseen soveltuvasta sisällöstä internetissä. Yksittäinen kirjasarja ei kuitenkaan 

pysty aina vastaamaan monenlaisten oppilasryhmien tarpeisiin, minkä vuoksi opettajalla 

tulee olla riittävästi tietoa kielen oppimisen periaatteista pystyäkseen itse tuottamaan, 

muokkaamaan ja arvioimaan oppimateriaaleja. (Elomaa 2009, 30-31.) 

Opettajaopintojen aikana tullaan useampaan otteeseen pohtineeksi omaa ihmis- ja oppi-

miskäsitystä. Oman kielikäsityksen pohtiminen sen sijaan jää vähemmälle huomiolle, jopa 

vieraan kielen aineenopettajaksi opiskelevilla. Tämä voi johtua osittain siitä, että kielikäsi-

tyksistä ei ole vastaavaa yhteenvetoa saatavilla, kuten vaikkapa oppimiskäsityksistä on. 

(Salo 2006, 238.) Oman kielikäsityksen tiedostaminen on kuitenkin tärkeää, sillä opettajan 

oma oppimis- ja kielikäsitys vaikuttavat siihen millä tavoin opettaja kieltä opettaa, millai-

sia opetusmateriaaleja valitsee tai valmistaa sekä mitä tekijöitä korostaa arvioinnissa (Ni-

kula 2010). Opettajan omalla kielikäsityksellä on näin ollen vaikutusta opetuksen toteutuk-

seen, minkä vuoksi kielikäsitysten tutkiminen on yhteiskunnallisesti merkittävää ja perus-

teltua (Honko 2017, 215). Salon (2006) mukaan yksi yleisimmistä kielikäsitysjaotteluista 

on jako formalismiin ja funktionalismiin, jossa formalistisen näkemyksen ajatellaan liitty-

vät kielen muodon ja rakenteen harjoittelun ensisijaisuuteen, kun taas funktionalismi ko-

rostaa kielen käyttöä. (Salo 2006, 239.) Tutkimuksessani hyödynnän tätä jaottelua. 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää minkälainen kielikäsitys Sanoma Pron kuudennen 

luokan englannin opetukseen tarkoitetussa Let’s Go! 6 -tehtäväkirjassa korostuu sekä 

osoittaa kuinka kielikäsityksen voi päätellä tehtäväkirjan tehtäviä tarkastelemalla. Kielikä-

sityksiin liittyvät vahvasti kielitaidon osa-alueet, joka on yksi tapa määritellä kielen oppi-

mista (Pietilä & Lintunen 2014, 22). Kielitaidon osa-alueet, kirjoittaminen, lukeminen, 

puhuminen ja kuunteleminen, ovat sisäänkirjoitettuina myös opetussuunnitelmaan. Kieli-

käsityksen lisäksi tarkastelenkin millaisena kielitaidon osa-alueet tehtäväkirjassa ilmene-

vät. 

Tutkimukseni tarkoituksena on antaa opettajille ja koulun oppikirjojen valinnasta päättävil-

le mahdollisuus tarkastella omaa kielikäsitystään, ja sen myötä opetuksellisia valintojaan 

avaamalla tunnetun oppikirjakustantajan kuudennen luokan englannin opetukseen tarkoite-

tun oppimateriaalin kielikäsityksiä. Tässä tutkimuksessa haluan keksittyä nimenomaan 

alakoulun oppimateriaaliin, sillä luokanopettajat, jotka usein myös vierasta kieltä alakou-

lussa opettavat, eivät välttämättä tule pohtineeksi omaa kielikäsitystään yhtä laajasti kuin 

vieraan kielen aineenopettajat. 
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2 KÄSITYKSIÄ KIELEN OPPIMISESTA 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni kannalta olennaisimpia teorioita. Luvussa 2.1 esittelen 

keskeisimpiä käsityksiä vieraan kielen oppimisesta ja kielitaidosta. Luku 2.2 keskittyy vie-

raan kielen oppimisen merkittävimpiin oppimisteorioihin. Luvussa 2.3 avaan kielikäsitys-

termiä sekä tämän tutkimuksen kannalta keskeisimpiä kielikäsityksiä kun puhutaan vieraan 

kielen oppimateriaalien tutkimisesta. Luvussa 2.4 esittelen eri määritelmiä kielitaidon osa-

alueista ja tuon esille ne määritelmät, jotka vaikuttavat tämän tutkimuksen aineiston ana-

lysointiin. Luvuissa 2.5 ja 2.6 käsittelen opetussuunnitelmaa sekä eurooppalaista viiteke-

hystä, jotka molemmat vaikuttavat kielenopetukseen kouluissa, ja täten ovat oleellinen osa 

kieltenopetuksen oppimateriaalitutkimusta.  

 

2.1 Vieraan kielen oppiminen ja kielitaito 

 

Kielellä tarkoitetaan kommunikaatiojärjestelmää, jolla pystytään ilmaisemaan ajatuksia 

suullisesti tai kirjallisesti. Uuden kielen oppimisen tavoitteena on kielitaito, jonka saavut-

taminen on pitkä prosessi alkaen alkeista ja kestäen koko loppuelämän ajan. Kielenoppimi-

sen prosessiin vaikuttavat lukuisat eri tekijät, kuten ympäristö, oppimismotivaatio, opiske-

lumenetelmät tai kielenkäyttömahdollisuudet. (Pietilä & Lintunen 2014, 20, 22.) 

Kieli voidaan nähdä myös järjestelmänä, joka pitää sisällään eri tasoja. Äänteellinen taso 

(fonologia), kieliopillisten yksiköiden taso (morfologia), lauserakenteen taso (syntaksi) ja 

merkityksen taso (semantiikka, pragmatiikka) esiintyvät usein kielitaidon teoriaa käsittele-

vissä teksteissä.  Kielenkäyttäjä harvoin kuitenkaan miettii tietoisesti eri tasojen käyttöä, ja 

etenkin sujuvan kielenkäyttäjän kommunikaatiossa oikeat rakenteet muodostuvat auto-

maattisesti. (Pietilä & Lintunen 2014, 20.) 

Kielitaidon käsite ei ole yksiselitteisesti määriteltävissä. Käsitykset oppimisesta ja kielestä 

ovat muuttuneet ajan saatossa kielitieteen ja psykologian kehityksen myötä, mikä on vai-

kuttanut myös kielitaidon käsitteen määrittelyyn. Erilaisten oppimisnäkemysten vuoksi 

kielitaito on määritelty eri aikoina eri tavoin. Tällä hetkellä kielitaidon määrittelyyn vaikut-

taa vahvasti Eurooppalainen viitekehys, jota voidaan pitää käsikirjana vieraan kielen op-

pimisesta, opettamisesta ja arvioinnista. Viitekehyksen tietokäsitys perustuu sen ilmesty-
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misajankohtana eli 2000-luvun alussa vallinneisiin näkemyksiin kielen oppimisesta. Kieli-

taitokäsitys pohjautuu kommunikatiiviseen kompetenssiin ja oppimiskäsitys korostaa so-

siokonstruktivistista näkemystä. (Veivo 2014, 26-34.) Eurooppalaisen viitekehyksen sisäl-

löstä ja sen vaikutuksesta kielten opettamiseen kerron lisää kappaleessa 2.6. 

Toisinaan kielitaidon yhteydessä puhutaan myös kielitiedosta tai kielitietoisesta oppijasta. 

Kielitiedolla tarkoitetaan tietoa kielen rakenteista ja niiden luomista merkityksistä. Tämän 

lisäksi kielitietoon kuuluu ymmärrys kielen variaatiosta, käytöstä ja kielen suhteesta kult-

tuuriin, identiteetteihin sekä muihin kieliin. Kielitietoinen oppija kykenee analysoimaan ja 

tulkitsemaan kielen tehtäviä, merkityksiä ja käyttötapoja, sekä osaa kuvata havaintojaan 

tarkoituksenmukaisten käsitteiden avulla. (Opetushallitus 2021c.) 

Kielen oppimisesta puhutaan monin eri termein. Uuden kielen oppimiseen saatetaan viitata 

toisen kielen oppimisena tai vieraan kielen oppimisena. Myös käsitteet kielen oppiminen ja 

omaksuminen on syytä avata, sillä toisinaan niitä käytetään synonyymeina, ja toisinaan 

erotellaan selkeästi kahdeksi eri tapahtumaksi. 

Stephen Krashen on eritellyt omaksumisen ja oppimisen käsitteet seuraavalla tavalla: kie-

len omaksumisen on prosessi, jossa kielen omaksuminen tapahtuu alitajuisesti vuorovaiku-

tuksen kautta. Tätä prosessia voidaan kutsua implisiittiseksi eli tiedostamattomaksi toimin-

naksi, ja sitä voidaan verrata äidinkielen oppimiseen. Myös toinen kieli on mahdollista 

omaksua implisiittisesti. Kielen oppiminen puolestaan on Krashenin mukaan tiedostettua 

eli eksplisiittistä toimintaa, joka voi tapahtua esimerkiksi kouluympäristössä. (Pietilä & 

Lintunen 2014, 12-13.) 

Englanninkielisissä teoksissa puhutaan kuitenkin usein kielen omaksumisesta oppimis-

käsitteen sijaan (ks. Mitchell, Myles & Marsden 2013; Hummel 2014). Termillä second 

language acquisition (SLA) tarkoitetaankin yleensä englanninkielisessä kirjallisuudessa 

kaikkea sitä kielen oppimista ja omaksumista, joka tapahtuu ensimmäisen kielen tai kielten 

oppimisen jälkeen. Suomenkielisessä kirjallisuudessa kielen omaksumisen sijaan käytetään 

usein termiä oppia. (Pietilä & Lintunen 2014, 13.) Tässä tutkimuksessa käytän termiä op-

piminen, sillä se on suomenkielessä yleisemmin käytetty ilmaus.  

Entä milloin kyseessä on toinen kieli ja milloin vieras kieli? Toinen kieli ei tarkoita toisena 

äidinkielen jälkeen opittua kieltä, vaan yleensä sillä viitataan kieleen, joka on maan viralli-

nen kieli tai muutoin laajalti käytetty kieli. Esimerkiksi ruotsin voidaan ajatella olevan 
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Suomessa toinen kieli, tai suomi voi olla maahanmuuttajataustaiselle henkilölle toinen kieli 

Suomessa. Myös saamen kieli on maamme virallinen kieli eli siis toisen kielen asemassa. 

Ei kuitenkaan ole aivan ongelmatonta käyttää toinen kieli -termiä, sillä esimerkiksi ruotsi 

ei ole joka puolella Suomea käytössä oleva kieli, vaikka sillä onkin virallisen kielen asema. 

Myös vieras kieli -termin käyttöön liittyy haasteita. Englanti on maassamme vieras kieli, 

koska se ei ole virallisen kielen asemassa, kuitenkin englanti on monille hyvin tuttu kieli 

sen yleisyyden vuoksi. Joskus toisen tai vieraan kielen sijaan puhutaan kohdekielestä, jolla 

tarkoitetaan oppimisen kohteena olevaa kieltä. (Pietilä & Lintunen 2014, 13-14.) 

Englanninkielisessä kirjallisuudessa toisen kielen oppiminen (second language acquisition, 

SLA) ja vieraan kielen oppiminen (foreing language acquisition, FLA) tarkoittavat monissa 

yhteyksissä samaa asiaa eli uuden kielen oppimista äidinkielen oppimisen jälkeen (Hum-

mel 2014, 2). Mitchell, Myles & Marsden (2013) esimerkiksi määrittelevät toisen kielen 

oppimisen laajasti käsittäen minkä tahansa kielen oppimisen, joka tapahtuu äidinkielen 

omaksumisen jälkeen. Mitchellin, Mylesin ja Marsdenin (2013) mukaan vieras kieli kuuluu 

toinen kieli -kattotermin alle, sillä oppimisprosessit ovat kutakuinkin samankaltaiset. (Mit-

chell, Myles & Marsden 2013, 1.) Joskus on kuitenkin tarpeen erottaa nämä kaksi termiä 

toisistaan ja määritellä tarkemmin missä yhteydessä kieltä opitaan. Tällöin toisen kielen 

oppimisella viitataan sellaisen kielen oppimiseen, joka on laajalti käytössä omassa elinym-

päristössä, kun vieraan kielen oppiminen puolestaan tapahtuu paikassa, jossa opiskeltava 

kieli ei ole hallitseva. (Hummel 2014, 2.) Joskus puhutaan myös kolmannen kielen (third 

language) tai lisäkielen (additional language) oppimisesta, etenkin jos tarkastelun kohtee-

na on miten jo aiemmin opitut kielet mahdollisesti vaikuttavat seuraavan kielen oppimi-

seen (Hummel 2014, 3; Pietilä & Lintunen 2014, 14-15). Määrittelemättä on kuitenkin se, 

miten erotella toisen kielen oppiminen kaksikielisyydestä (kaksi äidinkieltä). Yleensä kui-

tenkin toisen kielen oppimisesta puhutaan silloin, kun se tapahtuu varhaisten lapsuusvuosi-

en jälkeen. (Hummel 2014, 1.)  

Tässä tutkimuksessa käytän termiä vieraan kielen oppiminen, jolla tarkoitan sellaista uuden 

kielen oppimista, joka tapahtuu äidinkielen (tai äidinkielien) oppimisen jälkeen. Myös pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa puhutaan vieraan kielen oppimisesta, silloin 

kun tarkoitetaan esimerkiksi englannin kielen oppimista.  
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2.2 Vieraan kielen oppimisen teorioita 

 

Vieraan kielen oppiminen on hyvin monisyinen ilmiö, jonka tutkimukseen ovat vaikutta-

neet useat eri tieteenalat, kuten kielitiede, psykologia, sosiologia ja kasvatustiede (Mitchell, 

Myles & Marsden 2015, 27). Näkökulmasta riippuen on syntynyt lukusia toisistaan poik-

keavia teorioita vieraan kielen oppimiseen liittyen (Järvinen 2014, 68-69). Vaikka eri teo-

riat painottavat eri asioita ja voivat tuntua jopa epäoleellisilta, on niiden tuntemisesta kui-

tenkin hyötyä vieraan kielen oppimisen ymmärtämisessä, sillä tämä ymmärrys voi johtaa 

omien opetusmenetelmien kehittämiseen (Hummel 2014, 61). 

Järvisen (2014) mukaan tärkeimmät vieraan kielen oppimisen teoriat voidaan jakaa psyko-

lingvistisiin ja sosiolingvistisiin teorioihin. Oppimisen painopisteen perusteella tehty jako 

kuvaa sitä tapaa, jolla uusi kieli opitaan. Psykolingvistiset teoriat korostavat yksilön sisäi-

siä prosesseja vieraan kielen oppimisessa, kun sosiolingvistiset teoriat puolestaan nostavat 

sosiaalisen vuorovaikutuksen kielen oppimisen lähtökohdaksi. Molemmissa koulukunnissa 

tehdään edelleen tutkimusta, joskin painotus tänä päivänä on siirtynyt yksilön sisäisistä 

prosesseista kohti vuorovaikutusta. (Järvinen 2014, 68-69.) 

 

2.2.1 Psykolingvistiset teoriat 

 

Psykolingvististen teorioiden tavoitteena on selittää mitä oppijassa tapahtuu, kun hän oppii 

kieltä. Kielen oppiminen nähdään yksilön sisäisenä kielellisenä ja psykologisena prosessi-

na. Psykolingvistiset kielenoppimisteoriat voidaan jakaa nativistisiin ja kognitiivisiin teori-

oihin. (Järvinen 2014, 69.) 

Nativistisissa teorioissa kielen oppiminen nähdään biologisesti määräytyvänä ominaisuute-

na, jonka kautta yksilö omaksuu ympäröivän kielen tiedostamatta. Merkittävimmät nativis-

tiset teoriat ovat universaalikielioppiteoria ja Krashenin monitoriteoria. Universaalikieliop-

pitoria perustuu Noam Chomskyn ajatuksiin siitä, että kaikki kielet ovat pohjimmiltaan 

samankaltaisia ja ihmisellä on synnynnäinen valmius oppia kieltä. Tämä uusi biologinen 

oppimiskäsitys poikkesi vahvasti 1960-luvulla vallalla olleesta behavioristisesta oppimis-

näkemyksestä. (Järvinen 2014, 70.) Mitchell, Myles & Marsden (2013) pitävät Chomskyn 

teoriaa yhtenä merkittävimpänä kielenoppimiseen liittyvänä teoriana, joka on synnyttänyt 
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paljon uutta tutkimusta (Mitchell, Myles & Marsden 2013, 61). Chomskyn teoriassa kielen 

oppiminen tapahtuu ikään kuin synnynnäisen ”kielikojeen” (Language Acquisition Device 

eli LAD) kautta. Tämä ”kielikoje” pitää sisällään universaalinkieliopin (Universal Gram-

mar eli UG), jonka kautta lapsi oppii automaattisesti häntä ympäröivän kielen kieliopin. 

(Järvinen 2014, 70-72, 79.) Se missä määrin universaalikielioppiteoriaa voi hyödyntää vie-

raan kielen (L2) oppimisessa, on kuitenkin vielä kiistanalaista (Hummel 2014, 67-69).  

Stephen Krashen puolestaan kehitti kielenoppimisenteoriansa 1970-luvun lopulla ja 1980-

luvulla. Krashenin monitoriteoria pitää sisällään viisi hypoteesia. Ensimmäinen ja kenties 

tunnetuin Krashenin hypoteesi The Acquisition-learning Hypothesis erottelee omaksumi-

sen ja oppimisen erillisiksi prosesseiksi, jossa kielen omaksuminen tapahtuu tiedostamat-

tomasti vuorovaikutuksessa oman elinympäristön kielellä, kun taas oppiminen tapahtuu 

tietoisesti esimerkiksi koulussa. Toinen hypoteesi on nimeltään The Monitor Hypothesis, 

jossa opittu nähdään pelkästään toimivan ikään kuin valvojan roolissa. Kielen tietoisesti 

oppinut kykenee monitoroimaan omaa kielenkäyttöään, jolloin on mahdollista esimerkiksi 

korjata omaa puhettaan. Kolmas hypoteesi, The Natural Order Hypothesis, viittaa kielen 

oppimiseen tietyssä ennakoitavassa järjestyksessä, ja perustuu englannin kielen morfeemi-

tutkimuksiin. Esimerkiksi englannin kielen monikon ja kolmannen persoonan -s-päätteen 

oppiminen tapahtuu hypoteesin mukaan tietyssä järjestyksessä. Neljäs hypoteesi, The Input 

Hypothesis, liittyy kielisyötteeseen. Krashenin mukaan kielenoppijan tulee altistua sopi-

vantasoiselle ja riittävälle kielisyötteelle, jotta kielen omaksumista tapahtuu. Monitoriteori-

an viides ja viimeinen hypoteesi, The Affective Filter Hypothesis, viittaa oppijoiden asen-

teiden ja motivaation vaikuttavan kielen omaksumiseen ja siihen, kuinka paljon kielisyötet-

tä oppija on valmis ottamaan vastaan. (Mitchell, Myles & Marsden 2013, 41-45; Hummel 

2014, 71-72.) 

Krashenin monitoriteoria on saanut paljon kritiikkiä osakseen, sillä siinä esiintyvät käsit-

teet ovat epämääräisiä, ja sitä on vaikea todentaa. Toisaalta monitoriteoria on avannut uu-

sia näkökulmia liittyen etenkin tiedostamattomaan ja tiedostettuun kielenoppimiseen sekä 

kielisyötteeseen. (Mitchell, Myles & Marsden 2013, 43-45.) 

Kognitiivisissa teorioissa kielen oppiminen liitetään yksilön yleisiin kognitiivisiin oppi-

misprosesseihin pitäen sisällään automatisoitumista sekä tietoista ja tiedostamatonta oppi-

mista.  Kognitiivisessa näkökulmassa muisti on tärkeässä roolissa oppimisessa sen sijaan, 

että ajateltaisiin kielen oppimisen olevan synnynnäinen ominaisuus. Eräs kognitiivista teo-
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rioista on konnektionismi, joka pyrkii selittämään oppimisprosessia keinotekoisten hermo-

verkkomallien avulla, joilla mallinnetaan oppijan päässä tapahtuvia yksilöllisiä prosesseja. 

(Järvinen 2104, 69-70, 75-76.) Esimerkiksi mitä enemmän yksilö altistuu tietyille kielen 

malleille, sitä vahvemmaksi yhteydet hermoverkossa muodostuvat, jolloin vaikkapa eng-

lannin prepositio ”to” yhdistyy automaattisesti sanaan ”go”. (Hummel 2014, 87). 

 

2.2.2 Sosiolingvistiset teoriat 

 

Sosiolingvistiset teoriat korostavat ympäristön vaikutusta kielen oppimiseen. Yksilön kie-

lenoppiminen nähdään tapahtuvan sosiaalisen ympäristön vaikutuksessa, ei niinkään yksi-

lön sisäisenä tapahtumana. Kielen oppimisen painottuminen sosiaaliseen vuorovaikutuk-

seen on lisännyt sosiolingvististen teorioiden käyttöä.  (Järvinen 2014, 77-78.)  Seuraavaksi 

esittelen kolme tunnettua sosiolingvististä teoriaa: behavioristinen kielenoppiminen, 

Schumannin akkulturaatiomalli ja sosiokulttuurinen kielenoppiminen. 

Eräs aikanaan merkittävistä oppimiskäsityksistä oli behavioristinen oppimiskäsitys, joka 

poikkeaa vahvasti siitä miten nykyään ympäristön ajatellaan vaikuttavan oppimiseen. Be-

havioristinen käsitys perustui ärsyke-reaktio-malliin, jossa toistojen myötä henkilö lopulta 

oppii asian (ehdollistuu). Kielen oppimisessa behavioristinen tapa oppia näkyy sanojen tai 

lauseiden toistamisena (drillaus). Behaviorismi sai kuitenkin osakseen kritiikkiä sen me-

kaanisuuden ja pinnallisuuden vuoksi, ja lopulta väistyi uuden Chomskylaisen ajatusmallin 

tullessa voimakkaasti käyttöön. (Järvinen 2014, 78-79; Mitchell, Myles & Marsden 2013, 

28-30.) 

Schumannin 1970-luvulla kehittämässä akkulturaatiomallissa sosiaalinen ympäristö näh-

dään joko myönteisenä tai kielteisenä vaikuttimena vieraan kielen omaksumisessa. Mitä 

paremmin yksilö pääsee integroitumaan vieraan kielen ja kulttuurin pariin, sitä helpommin 

hän kielen oppii. Toisaalta esimerkiksi maahanmuuttajat voivat vieraassa maassa muodos-

taa oman suljetun elinpiirin, jolloin vuorovaikutus opittavaan kieleen ja kulttuuriin voi jää-

dä vähäiseksi. Sosiaalinen etäisyys on tällöin suuri ja valtakielen käyttö vähäistä. (Järvinen 

2014, 80-81; Mitchell, Myles & Marsden 2013, 46.) 

Sosiolingvistisiin teorioihin kuuluva sosiokulttuurinen kielenoppiminen on suhteellisen 

tuore ilmiö, vaikka siihen liittyvät opetussovellukset ovat olleet jo pitkään tunnettuja (Jär-
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vinen 2014, 83). Sosiokulttuurisen teorian (sociocultural theory, SCT) isänä voidaan pitää 

1900-luvun alkupuolella elänyttä venäläistä Lev Vygotskia, jonka näkemyksen mukaan 

oppiminen ja kehittyminen tapahtuvat sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta siinä yhteisös-

sä, jossa yksilö elää. Oppiminen ei siis ole pelkästään mielen sisäisen tapahtuma. Vygots-

kin ajatukset rantautuivat länsimaihin vasta 1960-luvulla, kun hänen kirjoituksiaan kään-

nettiin englanninkielelle. (Swain, Kinnear & Steinman 2015, 11.) Sosiokulttuuriseen kie-

lenoppimiseen kuuluu vahvasti mediaation käsite, joka liittyy Vygotskyn ajatuksiin siitä, 

kuinka kielen avulla ollaan yhteydessä ympäröivään maailmaan sekä toisaalta kuinka kie-

len avulla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sisäistämme opittua (Hummel 2014, 91). Op-

piminen tapahtuu usein jäljittelemällä muiden toimintaa eli yhteisö on siis vahvasti sosio-

kulttuurista kielenoppimista määrittävä tekijä (Järvinen 2014, 85). Sosiokulttuuristen teori-

oiden todentaminen on kuitenkin haasteellista (Mitchell, Myles & Marsden 2015, 249). 

Eräs lähestymistapa kielenoppimiseen psykolingvististen ja sosiolingvististen teorioiden 

lisäksi on suhteellisen tuore teoria nimeltä dynaamisten järjestelmien teoria eli kaaosteo-

ria. Siinä oppiminen nähdään monisyisenä tapahtumana, jossa kokonaisilmiöön vaikuttaa 

monta eri tekijää. Kielen oppimisessa tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jokainen kie-

lenoppija oppii kieltä eri tavoin ja eri tahtiin. (Järvinen 2014, 86-87.) 

Aivotutkimuksen näkökulmasta vieraan kielen opetus tulisi aloittaa mahdollisimman var-

haisessa vaiheessa, noin kolmevuotiaana, sillä pienellä lapsella äännekartta ja kielen ha-

vaitsemisen kuulojärjestelmä on vielä erittäin muovautuvainen, jolloin esimerkiksi vieraan 

kielen ääntäminen on helpompaa (Huotilainen 2019). 

 

2.3 Kielikäsitys 

 

Kielikäsitys ei ole yksiselitteisesti määriteltävä asia, mutta väljästi tarkasteltuna sen voi-

daan ajatella tarkoittavan näkemystä kielestä järjestelmänä ja toimintana. Kielikäsitykseen 

vaikuttaa sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö, mutta toisaalta se on aina jossain määrin 

yksilöllinen näkemys pohjautuen yksilön omaan kokemusmaailmaan. (Honko 2017, 217-

218.) Kielikäsitys vaikuttaa kielenopetukseen, opetusmateriaalien laadintaan ja osaamisen 

määrittelyyn, minkä vuoksi sen näkyväksi tekeminen on tärkeää (Nikula 2010). 
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Kielikäsityksiä on olemassa useanlaisia, ja niiden erittely ei ole aivan yksinkertaista. Salo 

(2006) on kirjoituksessaan tuonut esille eri lähestymistapoja kielikäsityksen määrittelyyn, 

kuten kommunikatiivinen, interaktionaalinen, atomistinen, holistinen tai deskriptiivinen.  

Yleisimmäksi jaottelutavaksi Salo (2006) kuitenkin mainitsee formalistinen-

funktionaalinen-jaottelun, johon tämäkin tutkimus keskittyy. (Salo 2006, 238-239.) 

Myös Laihiala-Kankainen (1993) tuo tutkimuksessaan esille kielenopetuksen kaksijakoisen 

tradition, joka perustuu kielentutkijoiden erilaisiin kiinnostuksen kohteisiin. Osa kielentut-

kijoista on keskittynyt kielen tutkimiseen järjestelmänä, eri elementeistä koostuvana koko-

naisuutena, kun vastaavasti osa tutkijoista tarkastelee kieltä kulttuurisesta näkökulmasta, 

jossa vaikuttavat sosiaaliset ja yksilölliset tarpeet. (Laihiala-Kankainen 1993, 11.) 

Formalistinen kielikäsitys painottaa kielen muotoa sekä rakennetta, mikä näkyy kielenope-

tuksessa esimerkiksi irrallisena kieliopin käsittelynä sekä mekaanisina kirjoitustehtävinä 

(Dufva, Suni, Aro & Salo 2011, 112-113). Funktionaalinen käsitys puolestaan korostaa 

kielen käyttöä ja sen merkitystä viestinnän välineenä, ei niinkään kielioppisääntöjen pil-

kuntarkkaa noudattamista. Funktionaalinen kielten opetus tähtää taitoon kommunikoida 

vieraalla kielellä. (Aalto, Mustonen & Tukia 2009, 405-409.)   

Formalistista ja funktionaalista kielikäsitystä saatetaan pitää vastakkaisina käsityksinä kie-

len oppimisesta ja usein ne joutuvatkin keskinäiseen vertailuun (Aalto, Mustonen & Tukia 

2009, 409). Tässä vaiheessa on kuitenkin hyvä tiedostaa, että mikään yksittäinen kielikäsi-

tys ei sellaisenaan ole toista parempi, ja käytännössä kielenopetus yhdistää molempia edel-

lä mainittuja kielikäsityksiä, jolloin niiden voidaan ajatella täydentävän toisiaan (Laihiala-

Kankainen 1993, 15). Opetussuunnitelma kuitenkin korostaa funktionaalista kielikäsitystä, 

jolloin opetuksessa tulisi painottua vuorovaikutuksessa toimiminen, oppilaiden omista 

kiinnostuksen kohteista kumpuava opetus ja autenttisten materiaalien hyödyntäminen. 

Toiminnallinen lähestymistapa näkyy opetussuunnitelmatekstissä myös siten, että siinä 

korostetaan valmiuksia toimia erilaisissa viestintätilanteissa, joka tarkoittaa kielen käyttä-

mistä monipuolisesti erilaisissa asiayhteyksissä. (Salo 2006, 242-243; POPS 214, 219-

220.)  

Tässä tutkimuksessa tukeudun Variksen (2012) määritelmään kielikäsityksestä, jonka mu-

kaan kielikäsitys tarkoittaa kollektiivista näkemystä kielen rakenteesta, käytöstä ja tehtä-

västä, jolloin se on havaittavissa vaikkapa oppikirjoista. (Varis 2012, 29, 32). Näin ollen 

oppimateriaalia kokonaisuutena tarkastelemalla on mahdollista päätellä materiaalin teki-
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jöiden kollektiivinen kielikäsitys. Esimerkiksi runsaasti mekaanisia tehtäviä sisältävä mate-

riaali viittaa formalistiseen kielikäsitykseen, kun taas vuorovaikutukselliset ja vapaamuo-

toisemmat tehtävät viittaavat funktionaaliseen kielikäsitykseen. Seuraavissa alaluvuissa 

kerron tarkemmin formalistisen ja funktionaalisen kielen opetuksen erityispiirteistä.  

 

2.3.1 Formalistinen kielikäsitys 

 

Formalistinen kielikäsitys keskittyy nimensä mukaisesti kielen muotoon (Salo 2006, 239). 

Laihiala-Kankainen (1993) on koonnut väitöskirjaansa formalistisen kielikäsityksen piirtei-

tä Riversin (1981) kielenopetuksen tradition kaksijakoisuuden kuvailun pohjalta. Formalis-

tisen kielikäsityksen mukaan kieli nähdään koodijärjestelmänä, minkä vuoksi sääntöjen ja 

muotojen analysointi korostuu opetuksessa. Formalistinen opetus painottuu deduktiiviseen 

tapaan opettaa, jolloin etenemissuunta on säännön asettamisesta kohti sen soveltamista. 

(Laihiala-Kankainen 1993, 12.) Esimerkkinä tämänkaltaisesta opetuksesta on kieliopin 

sääntöjen opettelu aluksi irrallisena toimintana, jonka jälkeen opittuja sääntöjä harjoitellaan 

tekemällä tehtäviä kirjasta. Kieliopin merkitys ja sääntöjen hallinta onkin korostunut for-

malistisessa kielikäsityksessä, mikä johtaa myös opettajan toiminnan korostumiseen luok-

kahuoneessa (Laihiala-Kankainen 1993, 13). Kielitaidon osa-alueista formalistisessa nä-

kemyksessä painottuvat eniten lukeminen ja kirjoittaminen sekä kääntäminen. 

Formalistisen kielikäsityksen mukainen opetus sekä tehtävät ovat usein mekaanisia sekä 

ratkaisuiltaan yksiselitteisiä, jolloin oppijalle ei synny mahdollisuuksia aitoon vuorovaiku-

tukseen. Formalistinen opetus ei myöskään ota samalla tavoin huomioon oppilaiden eritah-

tisuutta tai osaamisen tasoa samalla tavoin kuin funktionaalinen opetus. Haasteena tämän-

kaltaisessa opetuksessa on oppijan roolin kaventuminen vain saamansa syötteen (input) 

vastaanottajaksi ja toistajaksi, mikä ei varsinaisesti auta oppijaa ylittämään oman kielitai-

tonsa rajoja. (Aalto, Mustonen & Tukia 2009, 412.) 

 

2.3.2 Funktionaalinen kielikäsitys 
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Funktionaalinen kielikäsitys korostuu uusimmassa opetussuunnitelmassa, mutta se ei kui-

tenkaan ole uusi kielenopetuksen suuntaus (Laihiala-Kankainen 1993, 11-15; POPS 214, 

219-220). Funktionaalisen kielikäsityksen taustalla on ajatus kielestä käyttöpohjaisena 

(usage-based). Tämä näkemyksen mukaan kielen muoto, merkitys ja käyttö ovat toisistaan 

erottamattomia yksiköitä, jotka muodostavat jäsentyneen, mutta käytössä muokkaantuvan 

kielellisen varaston. (Aalto, Mustonen & Tukia 2009, 407.)   

Funktionaalisen kielikäsityksen mukaisessa kieltenopetuksessa tyypillistä on nähdä kieli 

viestinnän välineenä ja sosiaalisen toiminnan tuloksena. Kielen käyttöä korostetaan ja kes-

kitytään kielelle tyypillisiin ja toistuviin rakenteisiin kieliopin tarkan opettelun sijaan. 

Olennaista on suullisen kielitaidon korostaminen ja oppijan aktiivisuuden korostaminen. 

Opetus tähtää ensisijaisesti kehittämään kommunikointitaitoja. Oppimistehtävien tulisi olla 

mahdollisimman autenttisia kielen käytön tilanteita simuloivia, mikä tukee kielen käyttä-

mistä oikean elämän eri tilanteissa. Funktionaalisessa opetuksessa tulisikin huomioida luo-

kan ulkopuolella tapahtuvan oppimisen vaikutus oppijaan sekä oppijoiden mahdollisesti 

hyvin erilaiset kielitaitoprofiilit. Vaikka funktionaalinen kielikäsitys korostaa vuorovaiku-

tuksellisuutta ja suullista kielitaitoa, ei muodon opettelua kuitenkaan laiminlyödä. Kielen 

rakenteiden harjoittelu tapahtuu kuitenkin ajoitus ja konteksti huomioiden. Kieliopin ope-

tus tulisi olla luonteva osa opetusta ja olla enemmän sisältölähtöistä. Ulkoisesti opeteltu 

muusta kontekstista erillinen kielioppisisältö nähdään funktionaalisen kielikäsityksen vas-

taisena. (Aalto, Mustonen & Tukia 2009, 405, 407-409, 411.) Kielitaidon osa-alueista 

funktionaalisessa kielikäsityksessä korostuvat puheen tuottamisen ja kuullun ymmärtämi-

sen taidot (Laihala-Kankainen 1993, 13). 

Vaikka funktionaalisen kielikäsityksen mukainen opetus painottaa toiminnan vuorovaiku-

tuksellisuutta, eivät kaikki pari- tai ryhmätyöskentelyyn ohjaavat tehtävät ole välttämättä 

aitoa vuorovaikutusta. Tehtävä saattaa ohjata toimimaan yhdessä, mutta tarkempi tarkaste-

lu voi paljastaa toiminnan olevan yksilökeskeistä, jolloin vuorovaikutus toimii ikään kuin 

toiminnan kehyksenä, jonka sisällä yksilöt työstävät kieltä yksin. Tällöin tehtävänanto ei 

ohjaa puheenvuoron ottamiseen ja pitämiseen sekä palautteen antamiseen. (Aalto, Musto-

nen & Tukia 2009, 410-411.) 

Funktionaalinen näkökulma kulkee käsi kädessä sosiokulttuurisen näkökulman kanssa. 

Molemmissa kieli nähdään ympäröivässä maailmassa, ja oppiakseen yksilön tulisi kyetä 

hyödyntämään kaikkea sitä tietoa, jota kielestä sekä sen käytöstä hänen ympärillä on. Li-
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säksi omien kieltä koskevien hypoteesien testaaminen vuorovaikutuksessa muiden kielen 

oppijoiden kanssa tukee kielen oppimista. Tällöin puhutaan jaetusta kognitiosta, jota kielen 

oppijan tulisi voida hyödyntää oman ajattelun sekä kielenkäytön välineenä. (Aalto, Musto-

nen & Tukia 2009, 411.)  

Vaikkakin funktionaalinen kielikäsitys painottuu opetussuunnitelmassa, täysin ”puhtaana” 

sitä on vaikea löytää, eikä hyvän opetuksen lähtökohtana voida pitää pelkästään funktio-

naalisen kielikäsityksen toteuttamista (Aalto, Mustonen & Tukia 2009, 409). Funktionaali-

nen ja formalistinen näkemys eivät täten ole välttämättä ristiriidassa toisiinsa nähden, ja 

kielten opetus asettuukin käytännössä johonkin näiden kahden ääripään välille (Laihiala-

Kankainen 1993, 15). 

 

2.4 Kielitaidon osa-alueet 

 

Kielitaidon määrittely on vaihdellut eri aikoina ja siihen on vaikuttanut vahvasti kulloinkin 

vallalla oleva oppimiskäsitys (Kappaleessa 2.1 aiheesta enemmän). Usein kielitaidon yh-

teydessä puhutaan neljästä eri osa-alueesta, jotka ovat kirjoittaminen, puhuminen, lukemi-

nen ja kuunteleminen (Pietilä & Lintunen 2014, 22). 

Kielen oppimista voidaankin kuvata määrittelemällä kielitaidon osa-alueet. Johnson (2008) 

on jakanut kielitaidon osa-alueet suulliseen ja kirjalliseen, joista muodostuu neljä kielen 

oppimisen perustaitoa: suulliset taidot kuunteleminen ja puhuminen sekä kirjalliset taidot 

lukeminen ja kirjoittaminen (Johnson 2008, 278). Kuuntelemisen ja lukemisen voidaan 

katsoa olevan kielellisen tiedon vastaanottamista, kun taas puhuminen ja kirjoittaminen 

ovat kielen tuottamista. Kuviossa 1 on havainnollistettuna kielitaidon osa-alueet Johnsonin 

mukaan. 

 vastaanottaminen tuottaminen 

suullinen kuunteleminen puhuminen 

kirjallinen lukeminen kirjoittaminen 

 

Kuvio 1. Kielitaidon osa-alueet (Johnson 2008) 
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Nämä samat neljä osa-aluetta esiintyvät myös eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) kieli-

taidon osa-alueissa, mutta niitä on laajennettu sisältämään myös vuorovaikutuksen ja me-

diaation. Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan kielellinen viestintätaito voidaan jakaa 

kolmeen komponenttiin: kielellinen, sosiolingvistinen ja pragmaattinen. Nämä komponen-

tit sisältävät useita eri kategorioita. Kielellisen viestintätaidon aktivoituminen tapahtuu, 

kun oppija suorittaa kielellisiä toimintoa eli käyttää kieltä. Kielelliset toiminnot voivat olla 

joko suullisia tai kirjallisia tekstejä tai molempia, ja kielen käyttäjä on kielen tuottaja ja/tai 

vastaanottaja. (Euroopan neuvosto 2008, 33-35.) 

EVK luokittelee kielelliset toiminnot suulliseen ja kirjalliseen osa-alueeseen, jotka mo-

lemmat pitävät sisällään neljä toimintoa: vuorovaikutus, vastaanottaminen, tuottaminen ja 

mediaatio eli viestin merkityksen välittäminen. Viitekehyksen luokittelun pyrkimys on 

kuvata mitä kielellisessä viestinnässä tehdään. (Veivo 2014, 39.) Kuviossa 2 havainnollis-

tan EVK:n mukaista kielitaidon osa-alueiden jaottelua. 

 

 

 

 

 

 

 

                             Kuvio 2. Kielitaidon osa-alueet EVK:ssä (2008) 

 

Viestintätilanteissa suoriutumiseksi tarvitaan kommunikatiivisia kielellisiä toimintoja, jois-

ta monet perustuvat vuorovaikutukseen, kuten keskustelu tai kirjeenvaihto. Monesti vies-

tintätilanteet koostuvat kuitenkin erilaisista toimintatyypeistä. Suullinen ja kirjallinen vas-

taanottaminen ja tuottaminen ovat primaareja toimintoja, sillä molempia tarvitaan kielelli-

sessä vuorovaikutuksessa. Kielen vastaanottamistoimintoihin eli reseptiivisiin toimintoihin 

luetaan kuuluvaksi kuunteleminen ja lukeminen. Koulussa näitä taitoja tarvitaan esimer-

osa-alue toiminto 

suullinen vuorovaikutus 

vastaanotto (kuunteleminen) 

tuottaminen (puhuminen) 

mediaatio (esim. tulkkaus) 

kirjallinen vuorovaikutus 

vastaanotto (lukeminen) 

tuottaminen (kirjoittaminen) 

mediaatio (esim. kääntäminen) 
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kiksi tiedon etsimiseen oppikirjoista tai opettajan antamien ohjeiden seuraamiseen. Tuot-

tamis- eli produktiivisiin toimintoihin kuuluvat puhuminen ja kirjoittaminen. Nämä osa-

alueet näkyvät koulussa esimerkiksi esitelmän pitämisessä tai kirjoitelman teossa. Mediaa-

tioon liitetään kääntäminen tai tulkkaus eli kyseessä on viestin välittäminen henkilöiden 

välillä, joilla ei ole yhteistä kieltä. (Euroopan neuvosto 2008, 34-35, 91.) 

Tässä tutkimuksessa luokittelen tutkimani aineiston EVK:n mukaisesti suulliseen ja kirjal-

liseen kielitaidon osa-alueeseen, sekä näiden sisällä oleviin alaluokkiin puhuminen, kuun-

teleminen, kirjoittaminen ja lukeminen. Vuorovaikutus ja mediaatio eivät ole tutkimukseni 

keskeisiä käsitteitä, mutta etenkin vuorovaikutusta tarkastelen sekä suullisissa että kirjalli-

sissa kielitaidon osa-alueissa. Kielikäsityksiä tutkittaessa kirjalliset tehtävät viittaavat for-

malistisen kielikäsityksen mukaiseen näkemykseen ja suulliset tehtävät funktionaaliseen. 

 

2.5 A1 englanti opetussuunnitelmassa 

   

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama valtakunnalli-

nen määräys, jonka pohjalta laaditaan paikalliset opetussuunnitelmat (POPS 2014, 9). Ope-

tussuunnitelmaan on kirjattu kielikasvatuksen määritelmä, joka viittaa koulun tehtävään 

tukea oppilaita elinikäisessä kielitaidon oppimisen prosessissa. Koulun kielikasvatus pitää 

sisällään sekä äidinkielen että muiden kielten eritasoiset taidot, ja tavoitteena on vahvistaa 

oppilaiden kielitietoisuutta, monilukutaitoa ja eri kielten rinnakkaista käyttöä. Lähtökohta-

na koulun kieltenopetuksessa on kielen käyttö eri tilanteissa. (POPS 2014, 196.) 

Vieraan kielen opetuksen tulee opetussuunnitelman perusteiden mukaan auttaa monikieli-

sen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumisessa ja arvostamisessa, kehittää ajattelu- ja 

vuorovaikutustaitoja sekä lisätä oppilaiden valmiuksia olla aktiivinen toimija globaalissa 

maailmassa (POPS 2014, 218-219). 

Vuosiluokilla 3-6 kaikki oppilaat Suomessa opiskelevat äidinkielensä lisäksi vähintään 

kahta muuta kieltä (POPS 2014, 219.)  Suosituin ensimmäinen kieli, eli kaikille yhteinen 

A-kieli, on englanti, mutta joissakin kouluissa voi englannin sijaan valita esimerkiksi ruot-

sin, saksan tai ranskan (Suomen kieltenopettajien liitto ry). 
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen englannin A-oppimäärän 

vuosiluokkien 3-6 tavoitteiden mukaan oppilaita tulee tukea kasvussa kulttuuriseen moni-

naisuuteen ja kielitietoisuuteen, opettaa kielenopiskelutaitoja sekä huomioida kehittyvän 

kielitaidon eri osa-alueet. Kielitaidon osa-alueita opetussuunnitelmassa tarkennetaan seu-

raavasti: oppilaita tulee ohjata puheen ja kirjoitetun tekstin ymmärtämiseen käyttäen erilai-

sia ymmärtämisstrategioita, ohjata puheen ja kirjoitetun tekstin tuottamiseen huomioiden 

kielen keskeiset rakenteet ja ääntämisen perussäännöt sekä ohjata harjoittelemaan taitoja 

toimia monenlaisissa vuorovaikutustilanteissa. (POPS 2014, 219-220.) Kielitaidon neljä 

osa-aluetta (puhuminen, kirjoittaminen, lukeminen ja kuunteleminen) ovat siis opetussuun-

nitelmaan kirjoitettuja, ja näitä taitoja tulisi harjoitella monipuolisesti sosiaalisissa tilan-

teissa.  

Kielitaidon osa-alueiden harjoittelemiseksi opetussuunnitelma ohjaa hyödyntämään oppi-

laiden omia kiinnostuksen kohteita sekä ajankohtaisia teemoja. Sanastoa ja rakenteita tulisi 

opetella monipuolisesti erilaisten tekstilajien kautta ja ohjata oppilaita löytämään itse eng-

lanninkielistä aineistoa ympäristöstään. Ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä 

ja intonaatiota tulisi harjoitella runsaasti. Myös englannin foneettisen tarkekirjoituksen 

merkkejä tulee harjoitella tunnistamaan. (POPS 2014, 220.) 

Englannin oppimisen työtapoina opetussuunnitelma korostaa yhdessä toimimista. Leikki, 

laulu, pelillisyys ja draama mainitaan työtapoina, joiden kautta oppilas voi kokeilla kieli-

taitoaan. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen sekä vastuunottoon omasta oppimises-

ta hyödyntäen työvälineenä esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua (POPS 2014, 221).   

Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys ja funktionaalinen kielikäsitys heijastuvat opetus-

suunnitelmatekstissä siten, että opetussuunnitelma ohjaa vuorovaikutukselliseen toimintaan 

sekä toiminnallisten opetusmenetelmien käyttöön. Keskeistä on harjoitella viestimistä mo-

nipuolisesti erilaisissa tilanteissa.  

Tutkimani Let’s Go! 6 -tehtäväkirja on julkaistu ennen uusimman opetussuunnitelman jul-

kaisua, joten se pohjautuu vuoden 2004 opetussuunnitelmaan. Vuoden 2004 opetussuunni-

telma ei määrittele yhtä tarkasti työtapoja kuin uusin opetussuunnitelma, mutta siinäkin 

oppilaita ohjataan vuorovaikutukseen toisten kanssa sekä monipuoliseen viestintästrategi-

oiden käyttöön. Funktionalistinen kielikäsitys ei kuitenkaan ole yhtä helposti luettavissa 

kuin uusimmassa vuoden 2014 opetussuunnitelmassa. (POPS 2004, 138-140.) Tästä huo-
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limatta myös POPS 2004 välittää varsin selkeää kuvaa Eurooppalaisen viitekehyksen mu-

kaisesta toiminnallisesta ja laaja-alaisesta lähestymisestä kieleen (Salo 2006, 241-241). 

 

2.6 Eurooppalainen viitekehys 

 

Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys (EVK) 

on Euroopan Unionin jäsenmaiden käyttöön vuonna 2001 julkaistu käsikirja, jonka tarkoi-

tuksena on yhdenmukaistaa EU:n jäsenmaiden kieltenopiskelua ja -opetusta. Yhdenmu-

kaistamalla kieltenopiskelua maiden välille voidaan taata mahdollisimman suuri liikkuvuus 

ja tehokas kansainvälinen kommunikaatio. Eurooppalaisen viitekehyksen tavoitteena on 

edistää ja helpottaa yhteistyötä eri maiden koulutusinstituutioiden välillä, luoda vakaa poh-

ja kielitutkintotodistusten hyväksymiselle EU:ssa sekä auttaa oppijoita, opettajia, opetuk-

sen suunnittelijoita ja hallinnon edustajia suuntaamaan ja koordinoimaan omaa työtään. 

(Euroopan neuvosto 2008, 8, 24-23.) Viitekehys on vaikuttanut merkittävästi Suomessakin 

opetussuunnitelmatyöhön. Jo vuoden 2004 perusopetuksen kielten opetussuunnitelman 

perusteet kytkettiin eurooppalaiseen viitekehykseen. (Inha & Mattila 2018.)  

Eurooppalainen viitekehys näkee oppijan aktiivisena toimijana, joka toimii vuorovaikutuk-

sessa muiden kanssa. Viitekehys ei määrittele mitään tiettyä pedagogista lähestymistapaa, 

mutta painottaa toiminnallista otetta ja todellisen elämän kielenkäyttötilanteiden harjoitte-

lua. Lähtökohtana viitekehyksessä on se, mitä oppijan tulisi osata tehdä kielellä. (Opetus-

hallitus 2018, 5-6.) Kielellinen viestintätaito ja suoriutuminen erilaisissa viestintätilanteissa 

nähdään viitekehyksessä osana laajaa kielen käyttämisen kokonaisuutta, johon sisältyvät 

esimerkiksi yksilön tiedot ja valmiudet sekä kielenkäytön aihepiiri (Veivo 2014, 36). 

Euroopan neuvosto julkaisi vuonna 2018 EVK:n täydennysosan. Kyseinen täydennysosa 

painottaa mediaatiota, jolla tarkoitetaan merkitysten välittämisen taitoja. Meditaatio on 

ollut kirjoitettuna viitekehyksen alkuperäiseen versioonkin, mutta sen käsitettä on laajen-

nettu täydennysosassa. Mediaatiotaitojen avulla helpotetaan vuorovaikutusta henkilöiden 

välillä, jotka eivät pysty kommunikoimaan toistensa kanssa yhteisellä kielellä. Mediaation 

yhteydessä puhutaan myös toiseudesta tai toiseuden kohtaamisesta, kun tarkoitetaan moni-

naisuuden kohtaamista. Mediaatiotaitoja tulee opettaa, jotta toiseutta voidaan kohdata 

avoimesti ja kunnioittavasti. Yksi syy, minkä vuoksi viitekehyksen täydennysosassa on 
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haluttu painottaa mediaatiota, johtuu liikkuvuuden lisääntymisestä eri yhteisöjen välillä. 

Liikkuvuus tuo mukanaan eri kulttuurien ja kielien kohtaamista, mikä voi aiheuttaa kom-

munikaatiohaasteita. Esimerkiksi koulumaailmassa kasvatus demokraattiseen aktiiviseen 

kansalaisuuteen ja mediaatio liittyvät vahvasti yhteen. (Inha & Mattila 2018.) Takalan 

(2015) mukaan koulu on institutionaalisen mediaation väline, mikä näkyy perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa mainintana eri kielten ja niiden puhujien sekä vieraiden 

kulttuurien arvostamisesta. Kielikasvatuksen tehtävänä koulussa on tukea oppilaita aktiivi-

seen vaikuttamiseen ja antaa valmiuksia osallisuuteen. Lisäksi opetussuunnitelman perus-

teissa mainitaan koulun tehtävä rohkaista yksilöitä toimimaan vastuullisesti ja huomioiden 

monikulttuurisuuden sekä yhteisöllisyyden, jotka ovat Takalan (2015) mukaan osa laajen-

tunutta mediaation käsitettä. (Takala 2015 53; POPS 2014, 15-16, 218-219.)  

Yksi Eurooppalaisen viitekehyksen tuottamista työkaluista on Eurooppalainen kielisalkku. 

Kielisalkku on portfolioarviointi, jonka taustalla on konstruktivistinen oppimiskäsitys. Kie-

lisalkkuun oppilas saa itse koota ja arvioida autenttista aineistoa oman kielitaidon kehitty-

misestä. Kielisalkun käyttö on kokonaisvaltainen oppimisprosessi, joka kannustaa reflek-

tointiin ja itsearviointiin. (Lintunen & Veivo 2014, 213-214.) 
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tutkimukseni tarkoitus on kuvata millainen kielikäsitys alakoulun kuudennen luokan eng-

lannin opetukseen tarkoitetussa Let’s Go! 6 -tehtäväkirjassa on havaittavissa sekä millaise-

na kielitaidon osa-alueet tehtäväkirjassa ilmenevät. Kielikäsitystä tarkastelen etsimällä 

aineiston tehtävistä piirteitä formalistisesta ja funktionaalisesta opetuksesta. Kielitaidon 

osa-alueet puolestaan määrittyivät Eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti kirjoittami-

seen, lukemiseen, puhumiseen ja kuuntelemiseen. 

Tutkimukselleni olen asettanut seuraavat pääkysymykset: 

1. Millainen on 6. luokan englannin Let’s Go! 6 -tehtäväkirjan kielikäsitys? 

2. Millaisena kielitaidon osa-alueet ilmenevät 6. luokan englannin Let’s Go! 6 -

tehtäväkirjassa? 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

4.1 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimusaineisto koostuu kuudennen luokan englannin opetukseen tarkoitetusta Sanoma 

Pron kustantamasta Let’s Go! 6 -tehtäväkirjasta, jonka ensimmäinen painos on julkaistu 

vuonna 2012. Aineiston valintaan vaikutti oppimateriaalikustantajan tunnettuus sekä kysei-

sen kirjasarjan suosio. Let’s go! 6 -tehtäväkirjasta on tehty jo 13 painosta, mikä viittaa kir-

jan olevan laajalti käytössä edelleen.  

Valitsin tutkimusaineistoksi tehtäväkirjan, sillä kielten opetuksessa nimenomaan tehtävä-

tyypit ohjaavat oppilaita toimimaan kielellisesti tietyllä tavalla sekä sosiaalistavat oppilaita 

johonkin kielikäsitykseen (Aalto, Kauppinen & Tarnanen 2014). Näin ollen tehtäväkirjan 

tehtävien kautta on mahdollista muodostaa näkemys kirjan tekijöiden kollektiivisesta kieli-

käsityksestä. Tutkimuksen ulkopuolelle rajasin tekstikirjan, opettajan oppaan sekä sähköi-

sen aineiston.  

Kustantajan kuvauksen mukaan kuudennen luokan Let’s Go! 6 -tehtäväkirjan tehtävät ovat 

järjestetty johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi ja ne harjoittavat kaikkia kielenosaamisen 

osa-alueita.  Lisäksi kuvauksen mukaan rakenneasioita pohditaan luontevasti kuunteluiden 

johdattamana ja kielioppia harjoitellaan monipuolisten tehtävien avulla. (Sanoma Pro 

2022.) 

 

4.2 Tutkimusmenetelmä 

 

Tämä tutkimus on monimenetelmäinen mixed methods -tutkimus, joka yhdistää sekä laa-

dullista että määrällistä tutkimusotetta. Mixed methods -menetelmässä ei aseteta vastak-

kain laadullista ja määrällistä tutkimusta, vaan pyritään hyödyntämään molempia, jotta 

saadaan laajempi ymmärrys tutkittavasta aiheesta (Tuomi & Sarajärvi 2018, 78). 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on kokonaisuus, jossa tulee ennalta miettiä esimer-

kiksi aineiston analyysitavat. Tutkimuksessa on aina kyse tutkijan tulkinnasta tietystä ilmi-

östä tai tilanteesta, mikä luo tutkimukselle omat haasteensa myös etiikan kannalta. (Tuomi 
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& Sarajärvi 2018.) Määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus puolestaan keskittyy luokitte-

luun, vertailuun ja numeeristen tulosten perusteella ilmiöiden tulkintaan. Tässä tutkimuk-

sessa määrällinen menetelmä perustuu valmiin aineiston systemaattiseen havainnointiin. 

(Vilkka 2021.) 

Monimenetelmäisyyttä hyödynnän tutkimuksessani havainnoimalla, luokittelemalla ja las-

kemalla aineistosta tehtävätyyppejä ja muodostamalla niistä taulukoita. Laadullinen ote 

näkyy aineiston tehtävien tarkastelussa siten, että tarkoituksenani on kuvailla eri tehtävä-

tyyppejä ja millaiseen kielelliseen prosessointiin tehtäväkirja ohjaa, sekä miten muodostaa 

kielikäsitys tehtäviä tarkastelemalla. 

Kouluissa käytettäviä oppikirjoja ei ole tutkittu systemaattisesti juuri lainkaan. Tutkimusta 

oppikirjoista toki löytyy, mutta ne ovat lähinnä maisterin tutkintoon liittyviä pro gradu -

töitä tai ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytteitä. (Hiidenmaa 2015, 27.) Oppikirjoilla 

on kuitenkin merkittävä vaikutus oppijoihin, sillä ne heijastelevat ympäröivää yhteiskuntaa 

ja siten toimivat arvojen välittäjänä. Oppikirjojen suunnittelijat päättävät siitä, mikä on 

siirtämisen arvoista tietoa. (Vehkanen 2015, 19.) Päätösten taustalla vaikuttaa vahvasti 

kulloinkin vallalla oleva opetussuunnitelma, jonka uudistuessa oppikirjatkin usein uudistu-

vat. Myös muut vaikutteet on hyvä tiedostaa. Esimerkiksi opetuksen tuotteistamisella, kus-

tannustoiminnalla ja voitontavoittelulla voi olla oma vaikutuksensa oppimateriaalisisältöi-

hin. (Kauppinen ym. 2008, 204.) 

 

4.3 Aineiston analyysi 

 

Tutkimukseni on monimenetelmäinen, jolloin siinä yhdistyvät sekä laadullinen että määräl-

linen tutkimus. Seuraavaksi kerron tutkimukseni analyysimenetelmästä ja aineiston kvanti-

fioinnista sekä kuvaan analyysin etenemisen vaiheittain.  

 

4.3.1 Laadullinen sisällönanalyysi 

 

Aineiston analyysimenetelmänä tässä tutkimuksessa on teorialähtöinen sisällönanalyysi, 

jolla tarkoitetaan aineiston analysointia perustuen aiempaan käsitejärjestelmään. Sisällön-
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analyysin tarkoituksena on kuvata sanallisesti tutkittavaa aineistoa, ja se soveltuu hyvin 

laajojenkin dokumenttiaineistojen systemaattiseen analysointiin. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

119, 127; Vaismoradi, Tutunen & Bondas 2013, 400.)  

Tämän tutkimuksen teorialähtöinen sisällönanalyysi perustuu Eurooppalaisen viitekehyk-

sen jaotteluun kielitaidon osa-alueista. Tutkittava aineisto on tarkoitus suhteuttaa EVK:n 

pohjalta luotuihin kategorioihin kielitaidon osa-alueista. Lisäksi aiempi käsitys formalisti-

sen ja funktionaalisen opetuksen piirteistä ohjaa analyysin tekoa siten, että aineiston ana-

lyysi suhteutetaan kyseisiin teoriassa esiintyneisiin piirteisiin. Toisin sanoen jo ilmiöstä 

tiedetty sanelee millä tavoin tutkittava ilmiö käsitteenä määritellään (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 111). Tutkittavalle ilmiölle on jo olemassa tietyt kuvaukset. 

 

4.3.2 Aineiston kvantifiointi 

 

Laadullisen sisällönanalyysin tukena voidaan käyttää aineiston kvantifiointia. Tämä tar-

koittaa jonkin toistuvan asian laskemista aineistosta ja aineiston kuvaamista lukujen avulla. 

Toisinaan aineiston kvantifiointi ei tuota juurikaan lisäarvoa laadulliseen tutkimukseen 

johtuen aineiston pienuudesta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 135-137.).  

Aineiston kvantifiointi on määrällistä tutkimusta, jonka tarkoituksena on havainnollistaa 

miten eri tehtävätyypit jakautuvat käyttämässäni aineistossa. Tämä auttaa selkeyttämään 

mitkä kielitaidon osa-alueet korostuvat tehtäväkirjassa. Pyrkimyksenäni on tuottaa mahdol-

lisimman laaja kuvaus tutkimastani aineistosta, joten sisällönanalyysin lisäksi aineiston 

määrällinen kuvaaminen on yhtä olennaista tutkimuksen kannalta.  

Kvantifioitavia analyysiyksiköitä tutkimuksessani ovat kielitaidon osa-alueet eli suulliset ja 

kirjalliset tehtävät sekä näiden pohjalta muodostetut alaluokat, joita kuvaan tarkemmin 

seuraavassa alaluvussa. Lisäksi kielikäsityksen kannalta olennaista on tarkastella, kuinka 

suuri osa tehtävistä ohjaa toimimaan mahdollisimman autenttisissa vuorovaikutustilanteis-

sa. 

 

4.3.3 Analyysin eteneminen 
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Kuvaan tutkimukseni etenemistä sekä aineiston analyysia Tuomen ja Sarajärven (2018) 

esittelemän teorialähtöisen sisällönanalyysin mukaisesti. Teorialähtöinen sisällönanalyysi 

sisältää eri vaiheita, joista ensimmäisessä muodostetaan analyysirunko, jonka sisälle muo-

dostetaan erilaisia luokituksia tai kategorioita. Kun analyysirunko on muodostettu, aineisto 

pelkistetään poimimalla aineistosta systemaattisesti analyysirungon mukaisia ilmiöitä. 

Nämä voivat olla yksittäisiä sanoja tai lauseita. Teorialähtöisessä sisällönanalyysissä kate-

goriat määrittyvät aikaisemman tiedon pohjalta, ja analyysin etenemissuunta on yleisestä 

yksityiseen. (Tuomi & Sarajärvi 2018. 122-123, 127-128.) 

Tutkimukseni analyysirunko muodostuu kielitaidon neljästä osa-alueesta, joihin muodostin 

alaluokkia aineiston tehtävänantojen perusteella. Aluksi luin aineistoa löytääkseni sieltä 

säännönmukaisuuksia ja kirjasin ylös usein toistuvia tehtävätyyppejä. Analyysiyksiköt 

muodostin aineistosta sen perusteella, mitä tehtävä ohjasi tekemään. Apuna käytin määri-

telmää kielitaidon osa-alueista, jonka pohjalta tein karkean jaottelun kirjallisiin ja suullisiin 

tehtäviin sekä molempia tehtävätyyppejä yhdistäviin tehtäviin. 

Karkean analyysin jälkeen tarkastelin aineiston tehtävänantoja tarkemmin ja kirjasin muis-

tiin tehtävänannoissa ilmeneviä toimintaa ohjaavia sanoja, kuten ”kuuntele ja vastaa”, 

”täydennä”, ”suomenna” ja ”lue ääneen”. Kielikäsityksen ilmenemisen kannalta olennaista 

on määritellä tehtävätyypit sen mukaan, mitä tehtävä ohjaa tekemään. Funktionaalinen 

kielikäsitys korostaa vuorovaikutuksellisuutta, autenttisia kielen käytön tilanteita ja puhut-

tua kieltä, kun taas formalistinen näkemys korostaa muodon merkitystä ja kielen mekaanis-

ta hallintaa eli lukemis- ja kirjoittamistaitoja. (Dufva 2014, 6.) Johtopäätösten teon suhteen 

tulee kuitenkin olla kriittinen, sillä tehtävien jaottelu eri tehtävätyyppeihin on yksinkertais-

tavaa, eikä edellä esitetty dikotomia ole käytännön opetuksessa yhtä mustavalkoinen (Salo 

2006, 240).  

Koska tutkimukseni koskee formalistinen-funktionaalinen-jaottelua, olen analyysia varten 

luokitellut tehtävätyypit kielikäsityksen osa-alueiden mukaisesti neljään eri kategoriaan 

(kirjoittaminen, lukeminen, puhuminen ja kuunteleminen), joihin olen muodostanut omat 

alaluokat, jotka auttavat hahmottamaan tehtäväkirjan kielikäsitystä. Alaluokat muodostui-

vat sen perusteella, mitä tehtävänanto ohjaa tekemään. Tarkastelin lisäksi tehtävien sisältöä 

saadakseni selville onko tarkoituksena harjoitella kielioppia vai onko kyseessä vaikkapa 

pelkästään puhumista harjoittava tehtävä. Kuviossa 3 kuvaan käyttämääni tehtävien jaotte-

lutapaa, joista muodostin tutkimuksen analyysiyksiköt. 
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Käyttämäni jaottelu pohjautuu Aallon, Mustosen ja Tukian (2009) tutkimukseen, jossa he 

tarkastelivat S2-oppikirjoissa ilmeneviä rakennetehtävätyyppejä (Aalto, Mustonen & Tukia 

2009, 403, 413-414). Myös Väätäinen (2017) on hyödyntänyt pro gradu -tutkielmassaan 

vastaavaa jaottelua (Väätäinen 2017, 31). Olen kuitenkin muokannut tätä jaottelua vastaa-

maan paremmin oman tutkimukseni tarpeita. Kirjoittamaan ohjaavat tehtävät olen nimen-

nyt rakenteen ja sanaston harjoitteluun ohjaaviksi tehtäviksi. Muut kielitaidon osa-alueet 

ovat luokittelussa lukemaan, puhumaan ja kuuntelemaan ohjaavat tehtävät.  

Sisällönanalyysiä voidaan jatkaa luokittelun jälkeen kvantifioimalla aineisto, jolloin laske-

taan kuinka monta kertaa sama asia esiintyy aineistossa. Kvantifioinnin tarkoituksena on 

tuottaa lisätietoa tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 135.) Tässä tutkimukses-

sa aineiston kvantifiointia on käytetty havainnollistamaan tutkimusaineiston jakautumista 

kielitaidon eri osa-alueisiin sekä niiden sisällä oleviin alaluokkiin. Tehtävätyyppien laske-

Rakenteen ja sanaston harjoitteluun ohjaavat tehtävät (kirjallinen tehtävä) 

1. Täydennä / valitse / yhdistä 

2. Kirjoita sana tai lause (aineistosta) 

3. Keksi/etsi ja kirjoita (omia lauseita, aihe annettu) 

4. Suomenna tai käännä (sanaston harjoittelu) 

Lukemaan ohjaavat tehtävät (kirjallinen tehtävä) 

5. Lue ja valitse oikea vaihtoehto tai yhdistä 

6. Lue ja kirjoita 

Puhumaan ohjaavat tehtävät (suullinen tehtävä) 

7.  Kerro tai lue parille: puheenvuoron sisältö annettu  

8.  Kerro tai lue parille: puheenvuoron sisältö vapaa  

 9.  Kerro tai lue parille: suomenna tai käännä 

10.  Kerro tai lue parille: rakenteen harjoittelu  

11.  Kerro tai lue parille: sanaston harjoittelu 

Kuuntelemaan ohjaavat tehtävät (suullinen tehtävä) 

12. Kuuntele ja valitse oikea vaihtoehto tai yhdistä 

13. Kuuntele ja kirjoita oikea vastaus 

14. Kuuntele ja toista 

15. Kuuntele mitä puhutaan 
 

Kuvio 3. Analyysiyksiköt 
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misen kautta pyrin havainnollistamaan miten erityyppiset tehtävät jakautuvat aineistossa ja 

kuinka niiden kautta voi päätellä tehtäväkirjan kielikäsityksen.  

Luokittelin aineiston tehtävät kuvion 3 mukaisesti viiteentoista kategoriaan. Aineistossa oli 

muutama tehtävä, joille ei löytynyt sopivaa alaluokkaa. Nämä tehtävät päätin jättää analyy-

sin ulkopuolelle, sillä ne eivät vaikuta oleellisesti tutkimuksen tuloksiin. 

Tehtäväkirjan tehtävät voivat sisältää useampia kohtia, kuten 2a ja 2b. Tämänkaltaiset teh-

tävät olen luokitellut kahdeksi eri tehtäväksi, mikäli tehtävänanto on selkeästi molempiin 

eri. Esimerkiksi ensimmäisen jakson (Unit 1) ensimmäisen kappaleen tehtävä 4a ohjaa 

täydentämään lauseet sopivalla sanalla tai sanoilla, ja tehtävät 4b ohjaa suomentamaan 

kirjoitetut lauseet parille tai vihkoon. Nämä tehtävät olen merkinnyt kahdeksi eri tehtäväk-

si, sillä tehtävänanto on molempiin erilainen.  

 

4.4 Luotettavuus 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta pohtiessa sopiviksi tarkasteltaviksi käsitteiksi voi-

daan ottaa uskottavuus, siirrettävyys, luotettavuus ja vahvistettavuus. Uskottavuutta arvioin 

aineiston valinnan ja analyysin näkökulmista. Siirrettävyydellä tarkoitetaan, kuinka ja mis-

sä määrin tutkimustuloksia voidaan soveltaa muissa konteksteissa ja aiheissa. Luotettavuu-

della tarkoitetaan tutkimuksen riippumattomuutta, joka puolestaan viittaa tutkimuksen tois-

tettavuuteen. Vahvistettavuuden kautta tarkastelen omaa asemaani ja sitoumuksiani suh-

teessa tutkimukseen. (Guba 1981, 79-81; Ranta 2020, 49-50; Peteri 2021, 87.) 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston koko ei ole yhtä olennaisesti määrittämässä tutkitta-

vaa asiaa kuin määrällisessä tutkimuksessa (Eskola & Suoranta 1998). Oman tutkimukseni 

kohdalla pohdin riittääkö yksi oppikirja tutkimuskohteeksi vai haluanko ottaa toisen eri 

kustantajan kirjan, jotta voisin vertailla näiden kahden tuloksia. Päädyin kuitenkin valitse-

maan vain yhden kirjan, jotta tutkimukseni ei kävisi liian työlääksi siihen nähden, että ky-

seessä on pro gradu -tutkielma. Tutkimukseni aineisto koostuu valmiista oppikirjasta, joka 

on edelleen käytössä perusopetuksessa. Koska perusopetus on julkista ja oppimateriaalit 

vapaasti hankittavissa, ei tutkimusaineiston keruuseen tarvinnut erillistä tutkimuslupaa. 

Tutkimukseni ei ole toteutettu yhteistyössä oppikirjailijoiden tai kustantamon kanssa, joten 

tutkimukseen ei ole vaikuttamassa ulkopuoliset tahot.  
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Laadullinen tutkimus ei ole helposti siirrettävissä, sillä yleistysten tekeminen voi olla haas-

tavaa (Eskola & Suoranta 1998). Koska tutkimukseni on monimenetelmäinen mixed met-

hods -tutkimus, olen huomioinut siirrettävyyden kuvaamalla mahdollisimman selkeästi, 

kuinka olen luokitellut aineiston. Avasin omaa ajatteluani nostamalla esimerkkejä aineis-

tosta, jotta lukijalla olisi helppo havaita ajatteluani luokittelun taustalla. Lisäksi kuvaan 

tutkimuksen määrällisiä tuloksia useiden kuvioiden kautta. 

Tutkimuksen luotettavuuden suhteen tulee pohtia, kuinka ymmärrettävästi pystyn tuomaan 

esille tutkimukseni eri vaiheet (Sandberg 1997, 205). Olen pyrkinyt kuvamaan analyysin 

kannalta olennaiset luokitteluun vaikuttavat teemat selkeästi. Lisäksi pyrin kuvaamaan 

selkeästi eri vaiheita sekä niitä perusteluja, joiden pohjalta olen muodostanut näkemykseni 

tehtäväkirjasta nousevasta kielikäsityksestä.  

Tutkijan rooli laadullisessa tutkimuksessa on erityinen, sillä tutkimus sisältää määrällistä 

tutkimusta enemmän tutkijan omaa pohdintaa. On tärkeää tiedostaa oman toiminnan vaiku-

tus tutkittaviin tuloksiin ja arvioida tutkimuksen luotettavuutta koko tutkimusprosessin 

ajan. (Eskola & Suoranta 1998.) Oma taustani englannin kielen opettamiseen erikoistunee-

na, kohta valmistuvana luokanopettajana lisää ymmärrystäni tutkittavaa aihetta kohtaan.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

5.1 Tehtäväkirjan rakenne 

 

Let’s Go! 6 -tehtäväkirja sisältää viisi erillistä jaksoa (Unit), joista jokaisessa on kolme 

erillistä kappaletta. Lisäksi jokaisessa jaksossa on kolmen kappaleen jälkeen Read More -

kappale sekä Let’s Learn More -tehtäviä. Yhteensä varsinaisia kappaleita on 15. Näiden 

kappaleiden yhteydessä ovat myös kirjan kielioppiosiot siten, että jokainen kappale sisältää 

uuden kielioppiasian. Let’s Learn More -tehtävät ovat lisätehtäviä keskittyen pääasiassa 

sanaston ja kieliopin harjoitteluun. Tehtäväkirja ei sisällä kappalekohtaista sanastoa. Ole-

tan sanaston kuuluvan osaksi lukukirjan sisältöjä. Tehtäväkirjan loppuun on sijoitettu aak-

koselliset englanti-suomi ja suomi-englanti -sanastot. 

Kirjan alussa on erillinen orientoiva kappale sekä lopussa kieliopin osaamista testaava 

kappale, joiden tehtävät olen laskenut osaksi tutkimusta. Tehtäväkirjan lopussa on lisäksi 

koottuna alakoulussa opetettavat kielitiedon asiat, mutta näihin ei sisälly erillisiä tehtäviä. 

Tehtäväkirjan teemoina ovat ammatit, kodinhoito, ruokasanasto, kierrättäminen, rakennuk-

siin liittyvä sanasto, avaruus, aika, sää ja luonnonilmiöt, televisio ja elokuvat sekä urheilu. 

Erillisiä kielen ääntämistä harjoittavia tehtäviä tehtäväkirjassa ei ole. 

 

5.2 Kielitaidon osa-alueiden ilmeneminen tehtävissä 

 

Kielitaidon osa-alueet selvittääkseni jaon tehtävät aluksi karkeasti kolmeen eri luokkaan, 

jotka ovat suulliset tehtävät, kirjalliset tehtävät ja molempia tehtävätyyppejä yhdistävät 

tehtävät. Suulliset tehtävät sisältävät sekä puhumista ja/tai kuuntelemista vaativat tehtävät. 

Kirjalliset tehtävät sisältävät sekä kirjoittamista ja/tai lukemista vaativat tehtävät. Suulliset 

tehtävät -kategoriaan merkitsin sellaiset tehtävät, joissa pääpaino on kuuntelussa tai puhu-

misessa. Jos tehtävänanto ohjasi kirjoittamaan kuullun perusteella tai lukemaan tekstin 

ääneen parin kanssa, luokittelin tehtävän kuitenkin suullisiin tehtäviin. Lukemiseen ohjaa-

villa tehtävillä tarkoitan puolestaan tehtäviä, joissa pääpaino on luetun ymmärtämisessä. 

Lisäksi aineistossa oli tehtäviä, joille annettiin kaksi vaihtoehtoista toteutustapaa. Esimerk-

kinä jakson kaksi kappaleen viisi tehtävä 2: ”Kuuntele tai lue kappale 5. Kirjoita suomeksi, 

miten sana liittyy kappaleeseen.” (Let’s Go! 6 2021, 58). Nämä tehtävätyypit merkitsin 
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molempia yhdistävät tehtävät -kategoriaan. Tämän jälkeen laskin kuinka tehtävät jakautui-

vat näiden kategorioiden välillä. 

Tehtäviä Let’s Go! 6 -tehtäväkirjassa on yhteensä 492 kappaletta. Kuviosta 4 huomataan, 

että näistä kirjallisia tehtäviä eli lukemiseen tai kirjoittamiseen ohjaavia tehtäviä on 273 

kappaletta, mikä on prosentuaalisesti yli puolet kirjan tehtävistä. Suullisia tehtäviä eli 

kuuntelemiseen tai puhumiseen ohjaavia tehtäviä on 166 kappaletta eli 34 %. Tehtäviä, 

jossa yhdistyy sekä suullinen että kirjallinen osa-alue on 53 kappaletta eli 11 %.  

 

 

Kuvio 4. Tehtävätyyppien jakautuminen kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin. (N=492) 

 

Kirjoittamaan ja lukemaan ohjaavat tehtävät ovat kirjallisia tehtäviä, joiden voidaan ajatel-

la viittaavan formaalisen kielikäsityksen mukaiseen opetukseen. Puhumaan ja kuuntele-

maan ohjaavat tehtävät ovat molemmat kielitaidon osa-alueita tarkastellessa suullisia teh-

täviä, joiden voidaan ajatella olevan funktionaaliseen kielikäsitykseen viittaavia. (Aalto, 

Mustonen & Tukia 2009, 410-411.) Funktionaalisen kielikäsityksen mukaisen opetuksen 

tavoitteena on harjaannuttaa oppilaiden sosiaalisia ja kulttuurisia taitoja. Tämä näkyy kiel-

ten oppimateriaaleissa tehtävätyyppeinä, joissa pyritään harjoittelemaan autenttisia koulun 

ulkopuolella odottavia tilanteita. (Nikula 2010.) Let’s Go! 6 -tehtäväkirjassa on runsaasti 

suullisia tehtäviä, mutta karkea jaottelu kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin ei kuitenkaan ker-

273 

55 % 

166 

34 % 

53 

11 % 

Tehtävätyyppien jakautuminen  

kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin 

Kirjalliset tehtävät

Suulliset tehtävät

Molempia tehtävätyyppejä

yhdistävät tehtävät
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ro vielä riittäväsi kielikäsityksestä, vaan luokittelun sekä johtopäätösten teon kannalta 

olennaista on tulkita, mihin tehtävänanto ohjaa, sekä tarkastella tehtävän sisältöä syvem-

min. Pelkkä tehtävän suullinen toteuttaminen ei automaattisesti tarkoita sen olevan funk-

tionaalisen kielikäsityksen mukainen. (Aalto, Mustonen & Tukia 2009, 410-411.) 

Karkean jaottelun jälkeen syvennyin tarkemmin aineiston tehtäviin. Kuvion 5 mukaisesti 

jaottelin tehtävät eri alakategorioihin, joita on yhteensä 15, selvittääkseni tehtävien sijoit-

tumisen kielitaidon neljän eri osa-alueen välillä (kirjoittaminen, lukeminen, puhuminen ja 

kuunteleminen). Vaikka kokonaisuudessaan kirjan tehtävien määräksi olen laskenut 492 

kappaletta, tehtävien kategorisointi tehtävänannon perusteella on lisännyt tehtävien määrän 

551 kappaleeseen. Tämä johtuu tehtävänannon ohjeistuksesta, jolloin osa tehtävistä voi 

sijoittua kahteen eri kielitaidon osa-alueeseen. En kuitenkaan ole sijoittanut samaa tehtävää 

saman kielitaidon osa-alueen alle. Joten jos puhumaan ohjaavassa tehtävässä tehtävänanto 

kehottaa lukemaan parin kanssa tehtäväkirjasta vuoropuhelun, jonka sisältö liittyy raken-

teen harjoitteluun, olen tämänkaltaisen tehtävän sijoittanut vain kategoriaan kymmenen 

(Kerro tai lue parille: rakenteen harjoittelu). Kirjoittamista harjoittavat tehtävät olen ni-

mennyt rakenteen ja sanaston harjoitteluun ohjaaviksi tehtäviksi.  
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Rakenteen ja sanaston harjoitteluun ohjaavat tehtävät (kirjallinen tehtävä) 

yht. 

272 

1. Täydennä / valitse / yhdistä 

2. Kirjoita sana tai lause (aineistosta) 

3. Keksi/etsi ja kirjoita (omia lauseita, aihe annettu) 

4. Suomenna tai käännä (sanaston harjoittelu) 

66 

62 

39 

105 

Lukemaan ohjaavat tehtävät (kirjallinen tehtävä) 56 

5. Lue ja valitse oikea vaihtoehto tai yhdistä 

6. Lue ja kirjoita 

26 

30 

Puhumaan ohjaavat tehtävät (suullinen tehtävä) 138 

7.  Kerro tai lue parille: puheenvuoron sisältö annettu  

8.  Kerro tai lue parille: puheenvuoron sisältö vapaa  

 9.  Kerro tai lue parille: suomenna tai käännä 

10.  Kerro tai lue parille: rakenteen harjoittelu  

11. Kerro tai lue parille: sanaston harjoittelu 

25 

10 

58 

37 

8 

Kuuntelemaan ohjaavat tehtävät (suullinen tehtävä) 85 

12. Kuuntele ja valitse oikea vaihtoehto tai yhdistä 

13. Kuuntele ja kirjoita oikea vastaus 

14. Kuuntele ja toista 

15. Kuuntele mitä puhutaan 

27 

39 

4 

15 

 

Kuviosta 6 huomataan, että lähes puolet (49 %) tehtävistä on rakenteen ja sanaston harjoit-

teluun tähtääviä tehtäviä. Lukemaan ohjaavia tehtäviä on 10 %. Yhteensä kirjalliseen teh-

tävämuotoon ohjaavia tehtävänantoja on 59 % kirjan tehtävistä. Puhumaan eli vuorovaiku-

tukseen ohjaavia tehtäviä on 25 % ja kuunteleman ohjaavia 16 %. Suulliseen toimintaan 

ohjaavien tehtävien kokonaismäärä on näin ollen 41 %. Rakenteen ja sanaston harjoitte-

luun ohjaavien tehtävien suuri määrä viittaa formalistisen kielikäsityksen korostumiseen 

(Salo 2006, 239). Puhumaan ohjaavia tehtäviä on kuitenkin neljäsosa kaikista tehtävistä, 

mikä näennäisesti viittaa vuorovaikutteiseen toimintaan, jota funktionaalinen kielikäsitys 

korostaa (Salo 2006, 239). 

 Kuvio 5. Tehtävien jakautuminen kielitaidon osa-alueiden mukaisiin kategorioihin.  
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Kuvio 6. Tehtävien jakautuminen kielitaidon osa-alueisiin. (N=551) 

 

Karkea tehtävien jaottelu kielitaidon neljän eri osa-alueen mukaisesti viittaisi tehtäväkirjan 

kielikäsityksen olevan hieman enemmän formalistinen kuinka funktionaalinen. Kielikäsi-

tyksen päätteleminen pelkästään tehtävätyyppien perustella ei kuitenkaan kerro kovin luo-

tettavaa kuvaa kirjan kielikäsityksestä, vaan on syytä syvällisemmin tarkastella tehtävien 

sisältöjä sekä millaiseen toiminaan ne ohjaavat. Seuraavissa kappaleissa kuvaan syvemmin 

eri tehtävätyyppejä kunkin kielitaidon osa-alueen sisällä sekä havainnollistan millaisena 

kielitaidon osa-alueet näyttäytyvät tehtäväkirjassa.  

 

5.3 Rakenteen ja sanaston harjoitteluun ohjaavat tehtävät 

 

Kielen rakenteen ja sanaston harjoitteluun ohjaavat tehtävät ovat kirjallisia tehtäviä, joissa 

pääpaino on kieliopin hallinnan harjoittelussa tai sanaston opettelussa. Kaikista Let’s Go! 6 

-tehtäväkirjan tehtävistä puolet on rakenteen ja sanaston harjoitteluun ohjaavia tehtäviä. 

Rakennetta ja sanastoa harjoitellaan toki lisäksi myös suullisissa tehtävissä, mutta ne olen 
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luokitellut omiin kategorioihinsa erilaisesta kielen prosessoinnista johtuen. Tähän katego-

riaan muodostin seuraavat neljä alaluokka pohjautuen aineiston tehtävänantoihin:  

1. Täydennä/valitse/yhdistä 

2. Kirjoita sana tai lause (aineistosta) 

3. Keksi/etsi ja kirjoita (omia lauseita, aihe annettu) 

4. Suomenna tai käännä (sanaston harjoittelu) 

 

 

Kuvio 7. Rakenteen ja sanaston harjoitteluun ohjaavat tehtävät. (N=272) 

 

 

Kuviosta 7 nähdään kuinka rakenteen ja sanaston harjoitteluun ohjaavista tehtävistä suurin 

osa (39 %) on suomentamista tai englannin kielelle kääntämistä. Mekaanisten täydentämis-

tehtävien (24 %) sekä aineiston avulla kirjoitettavien tehtävien (23 %) osuus on yhteensä 

lähes puolet kaikista kirjoittamistehtävistä. Itsenäisempään kirjoittamiseen ohjaavia tehtä-

viä on 39 kappaletta (14 %), mikä on selvästi vähiten kaikista rakenteen ja sanaston har-

joitteluun ohjaavista tehtävistä. 
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Kategoriaan numero yksi olen luokitellun tehtävät, joissa ohjataan täydentämään valmii-

seen tekstiin puuttuva sana. Esimerkkinä jakson viisi kappaleen 14 tehtävä 8a: ”Täydennä 

lauseet futuurissa. Vihjeet auttavat.” (Let’s Go! 6 2021, 170). Myös sellaiset yhdistely- tai 

valintatehtävät, joihin ensisijaisesti liittyy kielen rakenteen harjoittelu, olen lisännyt tähän 

kategoriaan. Esimerkkinä jakson viisi kappaleen 15 tehtävä 8a: ”Yhdistä of-

genetiivilauseet. Kirjoita oikea numero ruutuun.” (Let’s Go! 6 2021, 178). Kategorian yksi 

täydennystehtävissä olennaista on löytää aukkoon sopiva sana tai osata yhdistää lauseen 

alku sille sopivaan loppuun. Täydennystehtävissä useimmiten tulee ymmärtää konteksti 

ainakin jossain määrin onnistuakseen valitsemaan oikean vaihtoehdon tai täydentämään 

vaaditun muodon oikeanlaisena. Aina ei ole välttämätön ymmärtää koko lausetta, vaan 

toisinaan riittää yksittäisen sanan tunnistaminen. Tehtäväkirjan täydennystehtävät ovat 

monenlaisia. Osassa tehtäviä on tiukka rajaus, jolloin on annettu ohje missä muodossa sana 

tulee täydentää. Joissakin täydennystehtävissä oppilaan tulee itse löytää tekstistä konteks-

tiin sopiva sana tai osata täydentää oikealla muodolla, mutta valmiita vaihtoehtoja ei ole 

annettu. Tehtävät, joissa keskitytään vain muodon tunnistamiseen johtavat suhteellisen 

mekaaniseen kielen sääntöjen käyttöön. Tämä viittaa formaaliseen kielikäsitykseen. 

Kategoriaan numero kaksi olen luokitellut tehtävät, joissa ohjataan kirjoittamaan jokin 

sana tai lause aineiston pohjalta. Tehtävissä on tällöin selkeä malli, mitä tulee kirjoittaa 

oikeakielisyys huomioiden. Esimerkkinä jakson viisi kappaleen 14 tehtävä 8b: ”Muuta 

lauseet futuurin mallin mukaisesti.” (Let’s Go! 6 2021, 170). Tämä kategorian tehtävät 

eivät poikkea kovin paljon ensimmäiseen kategoriaan luokitelluista tehtävistä, sillä mo-

lemmat ovat suhteellisen mekaanisia tehtävätyyppejä ja etenkin kieliopin hallintaan tähtää-

viä. Kategorian kaksi tehtävät sisältävät kuitenkin usein enemmän kirjoittamista kuin täy-

dennystehtävät, sekä usein vaativat laajempaa kontekstin hallintaa tai tiedon etsimistä. 

Kategoriaan numero kolme olen lisännyt tehtävät, jotka vaativat enemmän omaa ajattelua. 

Tehtävänanto on tällöin vapaampi ja oppilas voi kirjoittaa annetusta aiheesta omia lauseita. 

Itsenäiseen kielen tuottamiseen ohjaavissa tehtävissä vaaditaan mekaanisia tehtäviä enem-

män kontekstin hallintaa. Let’s Go! 6 -tehtäväkirjassa tämänkaltaiset tehtävät antavat toi-

saalta myös mahdollisuuden omien kiinnostuksen kohteiden pohjalta kirjoittamiseen, vaik-

ka tehtävä harjoittaisi kielioppiasiaa. Esimerkkinä jakson viisi kappaleen 13 tehtävä 6b: 

”Kirjoita vihkoosi, mitä aiot tehdä ensi kesänä. Käytä lauseissa be going to -rakennetta.” 

(Let’s Go! 6 2021, 161). Kyseinen tehtävä antaa tekstin teeman sekä käytettävän muodon, 

mutta oppilas voi kuitenkin päättää sisällön. Tehtävä vaatii suurempaa ymmärrystä kielen 



38 

 

muodon ja käytön suhteen kuin kategorian yksi tai kaksi tehtävät. Itsenäisempien kirjoitus-

tehtävin voidaan katsoa viittaavan funktionaalisempaan suuntaan, sillä niissä kontekstin 

merkitys tehtävän tekoon on suurempi. Lisäksi tehtävissä voi hyödyntää omia kiinnostuk-

senkohteita. Kuitenkin tulee pohtia miten annettu teema on sovellettavissa tosielämän ti-

lanteisiin. Edellisessä esimerkissä annetun teeman sekä kieliopillisen sisällön voidaan kat-

soa liittyvän tosielämän keskustelutilanteeseen, jossa halutaan kertoa kysyjälle omista tule-

vaisuudensuunnitelmista 

Kategoriaan neljä olen luokitellut kaikki suomentamiseen tai englannin kielelle kääntä-

mään ohjaavat tehtävät. Lisäksi tähän kategoriaan lisäsin sellaiset tehtävät, jotka tähtäävät 

sanaston harjoitteluun, kuten ristikot, sillä niissä tehtävänä on kääntää annettu sana suo-

mesta englanniksi, jolloin kyse on ensisijaisesti sanaston harjoittelusta. Suurin osa raken-

teen ja sanaston harjoitteluun ohjaavista tehtävistä on suomennos- tai käännöstehtäviä (ku-

vio 7). Tämän kategorian tehtävistä osa tähtää yksittäisten sanojen harjoitteluun. Lauseiden 

käännöstehtävät puolestaan vaativat laajempaa kielen rakenteiden ymmärrystä ja usein 

tämänkaltaisissa tehtävissä harjoitellaan jotain kielioppiasiaa. Esimerkkinä tämän kaltaises-

ta tehtävästä on jakson yksi kappaleen kaksi tehtävä 8b: ”Käännä lauseet englanniksi vih-

koosi” (Let’s Go! 6 2021, 26). Kyseisen tehtävän lauseissa harjoitellaan edeltävän sivun 

kielioppiasiaa, vaikka sitä ei erikseen tehtävän ohjeistuksessa mainita.  

Kielen rakenne kuvataan oppikirjoissa tyypillisesti kielilaatikoihin, mikä ohjaa oppilasta 

opettelemaan sääntöjä sen sijaan, että ohjattaisiin huomaamaan säännönmukaisuuksia omi-

en havaintojen pohjalta (Aalto, Kauppinen & Tarnanen 2014). Myös Let’s Go! 6 -

tehtäväkirjassa uuden kielioppiasian opetus on koottu kussakin kappaleessa omaan laatik-

koonsa, joka on otsikoitu opetettavalla asialla, kuten yleispreesens, kestopreesens tai im-

perfekti. Kielioppilaatikoissa on aluksi kerrottu mihin yhteyteen kyseinen rakenneasia on 

tarkoitettu ja sen jälkeen tulevat esimerkkisanat tai -lauseet. Pyrkimys kieliopillisten raken-

teiden harjoittamiseen on funktionaalinen, mutta kieliopillisen säännön tarkoituksen ker-

tominen ei välttämättä avaudu oppilaille helposti (Salo 2006, 249). Uutta kielioppiasiaa 

harjoittavat kirjalliset tehtävät tulevat kieliopin opetuksen jälkeen. Kielioppiteemat on jao-

teltu tasaisesti siten, että jokainen kirjan kappale sisältää yhden uuden kielioppiasian.  

Tehtäväkirja ei varsinaisesti ohjaa rakennetta ja sanastoa harjoittavissa tehtävissä kieliopin 

oppimiseen omien havaintojen pohjalta, mutta jokaista kielioppiosiota edeltää kuunteluteh-

tävä, joka johdattaa uuteen kielioppisisältöön. Näissä kuuntelutehtävissä kielioppiasia il-
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menee arjen keskusteluissa tai tilanteissa, mikä sinällään viittaa funktionaaliseen lähesty-

mistapaan. 

Suurin osa Let’s Go! 6 -tehtäväkirjan rakenteen ja sanaston harjoitteluun ohjaavista tehtä-

vistä on mekaanisia täydentämis- tai kirjoitustehtäviä, joihin tulee löytää aineistoa tutki-

malla oikea vastaus. Toisaalta tehtävissä useimmiten tulee ymmärtää konteksti, johon sana 

täydennetään ja lause kirjoitetaan. Tyypillisesti tehtävissä harjoitellaan yksittäisten sanojen 

tai lauseiden kääntämistä tai tiettyä kielioppiasiaa lauseita täydentämällä tai muuntamalla 

pyydettyyn muotoon. Tämänkaltaiset ratkaisultaan yksiselitteiset tehtävät johtavat helposti 

jo olemassa olevan kielitiedon toistamiseen ilman mahdollisuutta aitoon vuorovaikutuk-

seen tai päättelyprosessin avaamiseen (Aalto, Mustonen & Tukia 2009, 412, 415). Oppi-

joiden erilaisuus ja eritahtisuus eivät myöskään tule välttämättä riittävän huomioiduiksi 

mekaanisissa tehtävissä. Mikään yksittäinen tehtävätyyppi ei kuitenkaan sinällään ole pa-

rempi kuin toinen, vaan opetuksen kokonaisuus ratkaisee, kuinka tehtävät vastaavat to-

sielämän viestintätilanteiden haasteisiin. Jotta tehtävät olisivat monipuolisia, tulisi niiden 

kattaa sekä muotojen automaattistaminen että merkitysten ja käyttötapojen harjoittelua. 

(Aalto, Mustonen & Tukia 2009, 412, 414.) 

Kielen rakenteita harjoitellaan tehtäväkirjassa melko tyypillisin kielenopetuksen tavoin. 

Tehtävät ovat pitkälle ohjattuja ja varsin mekaanisia. Jonkin verran on omaa ajattelua ja 

tuottamista vaativia tehtäviä liittyen autenttisiin kielenkäytön tilanteisiin. Pääosin tehtävät 

ovat kuitenkin formalistisen kielikäsityksen mukaisia.  

 

5.4 Lukemaan ohjaavat tehtävät 

 

 

Lukemaan ohjaaviin tehtäviin olen luokitellut tehtävät, joissa pääpaino on luetun ymmär-

tämisessä. Näitä tehtäviä kaikista Let’s Go! 6 -tehtäväkirjan tehtävistä on 56 kappaletta eli 

vain 10 prosenttia (kuvio 6). Lukemaan ohjaavat tehtävät -kategoriaan muodostin kaksi 

alaluokkaa: 

 

5. Lue ja valitse oikea vaihtoehto tai yhdistä 

6. Lue ja kirjoita 
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Kuviosta 8 huomataan, kuinka lukemaan ja kirjoittamaan ohjaavia tehtäviä on 54 % kaikis-

ta lukemaan ohjaavista tehtävistä. Loput 46 % tehtävistä ohjaa oikean vaihtoehdon valit-

semiseen tai yhdistämiseen luetun perusteella.  

 

 

Kuvio 8. Lukemaan ohjaavat tehtävät. (N=56) 

 

Lue ja valitse oikea vaihtoehto tai yhdistä -kategoriaan kuuluvat tehtävät, joissa ohjataan 

luetun perusteella valitsemaan oikea vaihtoehto tai numeroimaan lauseet oikeaan järjestyk-

seen tai valitsemaan onko väittämä oikein tai väärin. Näissä tehtävissä ei edellytetä tekstin 

tuottamista. Lue ja valitse oikea vaihtoehto -tehtävät liittyvät usein tekstikirjan kappalee-

seen, jolloin tarkoituksena on lisätä ymmärrystä kappaleen sisällöstä. Tehtävissä ei ole 

välttämätön ymmärtää kaikkea lukemaansa, vaan myös päättelemällä voi onnistua tehtävän 

teossa. Tämän kategorian tehtävissä formalistiseen kielikäsitykseen viittaa se, että tekstit 

ovat kirjan tekijöiden laatimia eivätkä autenttisia tekstejä, jotka olisivat lähempänä oppi-

laan omaa maailmaa. Esimerkkinä jakson yksi Read More -osion Hotels Around the World 

-kappaleen tehtävä 2: ”Lue tekstikirjan sivut 26 ja 27. Ympyröi oikeat vaihtoehdot.” (Let’s 

Go! 6 2021, 38). Tehtävässä tulee vastata luetun perusteella neljään kysymykseen, joissa 

on jokaisessa kolme vastausvaihtoehtoa.  

 

26 

46 % 

30 

54 % 

Lukemaan ohjaavat tehtävät 

5. Lue ja valitse oikea vaihtoehto

tai yhdistä

6. Lue ja kirjoita
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Lue ja kirjoita -tehtävät liittyvät pääosin myös tekstikirjan kappaleiden lukemiseen, mutta 

näissä tehtävissä vastaus tulee antaa kirjallisena. Suurimassa osassa tämän kategorian teh-

tävistä tarkoituksena on harjoitella tekstikirjan kappaleiden sisällön omaksumista vastaa-

malla annettuihin kirjan kappaletta koskeviin kysymyksiin joko suomeksi tai englanniksi 

riippuen mihin tehtävänanto ohjaa. Lisäksi osassa tehtäviä on jakson kielioppisisältöjä mu-

kana, kuten jakson kolme Let’s Learn More -kappaleen tehtävä 2a: ”Lue Seymoren ja Tin-

kan matkasta pohjoisnavalle. Vastaa kysymyksiin suomeksi.” (Let’s Go! 6 2021, 113). Ky-

seisen tehtävän teksti on kirjoitettu imperfektimuodossa, joka on yksi kolmannen jakson 

kielioppiteemoista. Tehtävässä ei sinällään harjoitella kielen rakennetta, mutta oleellista 

tehtävän suorittamiseksi on ymmärtää menneen aikamuodon ilmaukset. Formalistinen kie-

likäsitys näkyy edellä mainitun kaltaisissa tehtävissä siten, että kirjan tekstit ovat kirjante-

kijöiden laatimia, eivätkä näin ollen autenttisia tekstejä. Myös tehtävien päämäärä, joka on 

sisältökysymyksiin vastaaminen toistamalla tekstin oleellisimpia asioita, tukee näkemystä 

formalistisesta kielikäsityksestä. Kuitenkin lue ja kirjoita -kategoriaan kuuluu myös tehtä-

viä, joissa ohjataan etsimään tietoa hyödyntäen autenttisia tekstejä, mikä puolestaan viittaa 

funktionaalisuuteen. Jokaisen jakson lopussa on osio, joissa ohjataan tiedonhakuun interne-

tistä ja vastaamaan tehtävänantoon luetun perusteella. Näitä tehtäviä aineistosta löytyy 

yhteensä kymmenen kappaletta. Toisaalta autenttisuus ei sinänsä takaa tehtävän funktio-

naalisuutta, mikäli sitä työstetään epäaidoin tavoin, kuten vain opettajan määrittelemien 

tietoa toistavin tavoin (Aalto, Mustonen & Tukia 2009, 411). Osassa autenttisia materiaale-

ja hyödyntävissä lue ja kirjota -tehtävissä ilmenee juurikin epäaitous, mutta mukana on 

myös tehtäviä, joissa ohjataan kirjoittamaan omien pohdintojen kautta vapaasti annetusta 

aiheesta. Tämä puolestaan tukee käsitystä funktionaalisesta opetuksesta. 

 

5.5 Puhumaan ohjaavat tehtävät 

 

Puhumaan ohjaavat tehtävät ovat kaikki vuorovaikutukseen ohjaavia tehtäviä. Niiden 

osuus Let’s Go! 6 -tehtäväkirjan kaikista tehtävistä on neljäsosa (kuvio 6). Olen luokitellut 

puhumaan ohjaavat tehtävät seuraaviin kategorioihin: 

 

7. Kerro tai lue parille: puheenvuoro annettu 

8. Kerro tai lue parille: puheenvuoron sisältö vapaa 

9. Kerro tai lue parille: suomenna tai käännä 
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10. Kerro tai lue parille: rakenteen harjoittelu 

11. Kerro tai lue parille: sanaston harjoittelu  

 

 

 

Kuvio 9. Puhumaan ohjaavat tehtävät. (N=138) 

 

Parin kanssa lauseiden suomentamiseen tai kääntämiseen ohjaavat tehtävät muodostavat 

suurimman osan puhumaan ohjaavista tehtävistä 58 tehtävällä, joka on 42 % kaikista tä-

män kielitaidon osa-alueen tehtävistä (kuvio 9). Tyypillisesti tämän kategorian tehtävät 

ovat aineistossa jonkin kirjoitustehtävän jälkeen, jolloin tarkoituksena on suomentaa tai 

kääntää kirjoitetut lauseet. Esimerkkinä jakson viisi kappaleen 13 tehtävä 4b: ”Suomenna 

lauseet vihkoosi tai parillesi.” (Let’s Go! 6 2021, 160). Aineisto sisältää runsaasti vastaa-

via tehtäviä, joissa toteutusmahdollisuuksia on kaksi erilaista. Olen tämänkaltaiset tehtävät 

lisännyt sekä puhumaan ohjaaviin tehtäviin että rakenteen ja sanaston harjoitteluun ohjaa-

viin tehtäviin. Esimerkin kaltainen parin kanssa suomennettava lause ei varsinaisesti har-

joita vuorovaikutus- tai keskustelutaitoja, sillä parin tehtäväksi jää vain kuunnella mitä 

toinen sanoo. Tehtävä kuitenkin harjoittaa puheen tuottamista, mikä sinällään tähtää kom-

munikointikyvyn lisäämiseen. Puheen tuottaminen ja ymmärretyksi tuleminen ovat kuiten-

kin olennainen osa vieraan kielen opiskelua.  
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Kuviosta 9 nähdään, kuinka puhumaan ohjaavissa tehtävissä toiseksi eniten on rakenteen 

harjoitteluun ohjaavia tehtäviä, joita on yhteensä 37 kappaletta (27 %). Tähän kategoriaan 

kuuluvat tehtävät, joissa tarkoituksena on harjoitella suullisesti parin kanssa kielen raken-

netta. Rakenteen harjoitteluun ohjaavissa tehtävissä on monipuolisesti erilaisia keskustelu-

tehtäviä. Tehtäviä ei ole nimetty aineistossa erityisesti rakennetta harjoittaviksi, vaan olen 

tehtävien sisältöjä sekä sijoittumista tarkastelemalla luokitellut kyseiset tehtävät. Tämän-

kaltaiset tehtävät ovat harjoituskirjassa useimmiten heti kielioppiosion jälkeen, mutta ai-

neistosta löytyy suullisia rakennetehtäviä myös ennen varsinaisen kieliopin opetusta. Teh-

tävät voivat sisältää lauseiden muodostamista ja niiden lukemista parille, kuten ensimmäi-

sen jakson kappaleen kolme tehtävä 7: ”Kerro, mitä ravintolassa tapahtuu parhaillaan. 

Apua saat laatikosta. Muista olla-verbin oikea muoto (am, are, is) + pääverbi + ing.” 

(Let’s Go! 6 2021, 34). Vaikka kyseinen tehtävä on vapaamuotoinen suullinen tehtävä eli 

valmiita lauseita ei ole annettuna, ja voisi täten kuulua kategoriaan kahdeksan, olen lisän-

nyt tämänkaltaiset tehtävät kategoriaan kymmenen kielen rakennetta harjoittavien piirtei-

den vuoksi. Usein rakenteen harjoitteluun ohjaavissa tehtävissä on kuitenkin annettu val-

miita lauseita, joita lukea tai muokata keskusteluun sopivaksi.  

 

Tehtäväkirja etenee puhumaan ohjaavien rakenteenharjoittelutehtävien kohdalla pääasiassa 

rakenteiden esittelystä kohti niiden harjoittelua, mikä on tyypillistä formalistisen käsityk-

sen mukaisessa opetuksessa, jossa rakenteen hallintaa pidetään ensisijaisena ennen sen 

käyttöä. Useimmat tehtävistä olivat joko heti kieliopin opetuksen jälkeen tai jakson lopussa 

kertaus-osiossa. Aineistossa on kuitenkin muutama vuorovaikutuksellinen rakenteenhar-

joittelutehtävä sijoitettuna ennen kyseisen kielioppiasian ”opetusruutua”. Esimerkkinä tä-

mänkaltaisesta tehtävästä on jakson kolme kappaleen yhdeksän tehtävä 2b: ”Vastaa paril-

lesi mallista mukaillen.” (Let’s Go! 6 2021, 100). Kyseisessä tehtävässä on annettu valmii-

ta imperfektimuodossa olevia kysymyslauseita sekä vastauksia, joita käyttää parin kanssa. 

Imperfektin käyttö kysymyslauseessa opetetaan kuitenkin kirjassa vasta hieman myöhem-

min varsinaisen kappaleen yhteydessä. Mikäli opetuksessa pysähdytään tämänkaltaisen 

tehtävän jälkeen tarkkailemaan vuoropuhelussa esiintyviä kielen rakennekaavoja ja malle-

ja, olisi toiminta enemmän funktionaaliseen kielikäsitykseen viittaavaa (ks. Aalto, Musto-

nen ja Tukia 2009, 415).  
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Kolmanneksi suurimman joukon puhumaan ohjaavista tehtävistä muodostaa tehtävätyypit, 

joissa puheenvuoron sisältö on valmiiksi annettu (kuvio 9). Näitä tehtäviä on yhteensä 25 

kappaletta, mikä on 18 % kaikista tämän kielitaidon osa-alueen tehtävistä. Kategoriaan 

seitsemän olen lisännyt tehtävät, jotka ohjaavat keskusteluun valmiin tekstin pohjalta. Täl-

löin aineistossa on annettu valmis vuoropuhelu tai muu teksti, joka tulee lukea ääneen pa-

rin kanssa. Tehtävät saattavat sisältää muutakin vuorovaikutteista toimintaa pääpainon ol-

lessa kuitenkin valmiin tekstin lukemisessa. Esimerkkinä jakson neljä kappaleen 11 tehtävä 

2b: ”Lue lauseet parillesi ääneen. Parisi kertoo oman mielipiteensä lauseestasi.” (Let’s 

Go! 6 2021, 128). Kyseistä tehtävää edeltää itsenäisesti toteutettava tehtävä, jossa tulee 

täydentää lauseet adjektiiveilla. Tehtävässä 2b nämä lauseet luetaan parille, johon pari ker-

too mielipiteensä hyödyntäen tehtävässä valmiiksi annettuja palautekommentteja. Katego-

rian seitsemän tehtävissä ei tuoteta omaa tekstiä, vaan olennaisinta on keskittyä lukemaan 

annettu teksti. Osa tämän kategorian tehtävistä tähtää aidompaan vuorovaikutukseen oh-

jaamalla puhumisen lisäksi kuuntelemaan mitä pari sanoo ja vastaamaan kuullun perusteel-

la, vaikkakin vastaus on annettu. Tällöin olennaista on ymmärtää, mitä keskustelukumppa-

ni kertoo. Tämänkaltaiset tehtävät ovat lähempänä funktionaalista kielikäsitystä, jossa vuo-

rovaikutustilanteet pyritään järjestämään mahdollisimman todenmukaisesti. Kuitenkin mu-

kana on myös tehtäviä, joissa ohjataan ainoastaan lukemaan valmis vuoropuhelu parin 

kanssa. Tämänkaltainen toiminta ei ohjaa aitoon vuorovaikutukseen, vaikka tehtävä parin 

kanssa suoritetaankin, sillä tehtävästä suoriutuakseen ei ole välttämätön ymmärtää tai edes 

aidosti kuunnella mitä toinen sanoo. Suurimmassa osassa kerro tai lue parille: puheenvuo-

ron sisältö annettu -tehtävistä on kuitenkin muutakin, kuin valmiin vuoropuhelun lukemis-

ta parille ääneen, kuten parin vastauksen kirjaaminen tai parille kysymykseen vastaaminen 

aiheeseen sopivalla ilmauksella.  

 

Toiseksi vähiten, vain 7 % kaikista puhumaan ohjaavista tehtävistä, on vapaan sisällön 

tehtäviä (kuvio 9). Näissä kategorian kahdeksan tehtävässä ei ole valmiita vuorosanoja 

annettuna, vaan oppilas voi vapaammin valita, mitä kertoa parille. Esimerkkinä jakson 

kaksi kappaleen kuusi tehtävä 2b: ”Kuvaile parille omin sanoin englanniksi jotakin kuvaa. 

Parisi arvaa englanniksi, mistä kuvasta on kyse.” (Let’s Go! 6 2021, 64). Tyypillisesti tä-

män kategorian tehtävissä harjoitellaan kappaleen sanastoa tai se voi liittyä kappaleessa 

opittuun rakenneasiaan, joten keskustelu on näin ollen rajattu eikä välttämättä liity lähei-

sesti oppilaan kokemusmaailmaan.   

 



45 

 

Loput puhumaan ohjaavista tehtävistä (6 %) on kirjan kappaleiden sanaston harjoittelemi-

seen ohjaavia tehtäviä (kuvio 9). Esimerkkinä jakson yksi kappaleen kaksi tehtävä 2a: 

”Kuulustele pariltasi tekstikirjan sivun 14 kuvasanaston kahdeksan ensimmäistä sanaa. 

Vaihtakaa osia.” (Let’s Go! 6 2021, 20). Sanastonharjoittelutehtävissä ei varsinaisesti har-

joitella keskustelutaitoja, vaan kyseessä on ennemminkin muistinharjoitustehtävä. Tämän 

kategorian tehtävät vuorovaikutukseen tähtäävästä tehtävänohjauksesta huolimatta eivät 

kuitenkaan viittaa funktionaaliseen kielikäsitykseen. 

 

Vaikka puhumaan ohjaavia tehtäviä kaikista kirjan tehtävistä on neljäsosa, niiden tarkempi 

tarkastelu osoittaa tehtävien sisältävän varsin vähän vapaaseen keskusteluun ohjaavia tai 

aitoja vuorovaikutustilanteita simuloivia tehtäviä. Suurin osa tehtävistä on valmiiden lau-

seiden suomentamista tai kääntämistä, kielen rakenteen harjoittelua tai valmiin tekstin lu-

kemista parille. Etenkin suomentamiseen tai kääntämiseen ohjaavien tehtävien määrä on 

yllättävän suuri. Sinänsä kaikki vuorovaikutukseen tähtäävä toiminta on olennaista kielten 

opiskelussa, sillä kieltä käytetään nimenomaan kommunikointiin.  

 

Kielikäsityksen tarkastelu puhumaan ohjaavista tehtävistä ei ole yksiselitteistä, sillä tehtä-

vissä on viitteitä sekä formalistisesta että funktionaalisesta kielikäsityksestä. Toisaalta vuo-

rovaikutukseen tähtääviä tehtäviä on aineistossa runsaasti ja niiden tarkoituksena on akti-

voida oppilasta funktionaalisen kielikäsityksen mukaisesti. Toisaalta aineiston keskustelu-

taitoja harjoittavat tehtävät ovat pitkälti ohjattuja ja vuoropuhelut ovat aineistossa annettui-

na. Vapaaseen keskusteluun ohjaavia tehtäviä, joissa oppilas voisi kertoa omin sanoin ko-

kemuksistaan, on varsin vähän. Rakenteenharjoittelutehtävissä on kuitenkin huomattavissa 

funktionaalisen opetuksen mahdollistavia piirteitä, sillä osa tehtävistä on sijoitettu ennen 

kyseisen kielioppiasian opettamista. Tämä ohjaa oppijaa havainnoimaan lukemaansa kieltä 

ja muodostamaan havaintojen pohjalta yleistyksiä.  

 

5.6 Kuuntelemaan ohjaavat tehtävät 

 

Kuuntelemaan ohjaavat tehtävät ovat itsenäisesti suoritettavia tehtäviä, joissa tarkoituksena 

on kuullun perusteella vastata tehtävänantoon. Yhteensä kuuntelemaan ohjaavia tehtäviä 

Let’s Go! 6 -tehtäväkirjassa on 85 kappaletta, mikä on 16 % kaikista kirjan tehtävistä. Olen 

luokitellut kuuntelemaan ohjaavat tehtävät seuraaviin kategorioihin:  
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12. Kuuntele ja valitse oikea vaihtoehto tai yhdistä 

13. Kuuntele ja kirjoita oikea vastaus 

14. Kuuntele ja toista 

15. Kuuntele mitä puhutaan 

  

 

Kuvio 10. Kuuntelemaan ohjaavat tehtävät.( N=85) 

 

 

Kuviossa 10 on havainnollistettuna miten tehtävätyypit jakautuvat kuuntelemaan ohjaavis-

sa tehtävissä. Kuuntelutehtävistä eniten eli 46 % on kirjoittamaan kuullun perusteella oh-

jaavia tehtäviä. Näissä tehtävissä on annettu kysymys, johon tulee äänitteeltä poimia oikea 

vastaus tai teksti, johon tulee täydentää kuulemansa sana. Olennaista on vastauksen kirjoit-

taminen tehtävänannosta riippuen joko suomeksi tai englanniksi. Vastaukseen käytettävä 

tila on kirjassa annettu valmiina, mikä antaa osviittaa vastauksen pituuteen. Oletettavasti 

vastausten ei tarvitse olla kovin laajoja, ja usein riittää jopa yksittäinen sana. Esimerkkinä 

tämän kategorian tehtävästä on jakson kolme kappaleen seitsemän tehtävä 1b: ”Kuuntele 

ja vastaa kysymyksiin suomeksi tai englanniksi.” (Let’s Go! 6 2021, 86). Kyseisessä tehtä-

27 
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4 
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15 

17 % 
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Kuuntele ja toista
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vässä on neljä englanninkielistä kysymystä, joihin voi tehtävänannon mukaisesti vastata 

joko suomeksi tai englanniksi. Jokaisen kysymyksen perässä on merkitty viivalla alue, 

johon vastauksen tulee sopia. Vaikka kuuntele ja kirjoita oikea vastaus -tehtävät edellyttä-

vät puheen ja luetun ymmärtämisen lisäksi produktiivista tuottamista eli kirjoitustaitoa, on 

tehtävän ydin kuitenkin reseptiivisen kielitaidon vahvistamisessa. Täydennystehtävissä ei 

ole välttämätön ymmärtää kuulemaansa sisältöä yhtä laajasti, vaan riittää, jos osaa poimia 

oikean tekstiin täydennettävän sanan äänitteeltä. Esimerkkinä jakson kolme kappaleen 

kahdeksan aloitusosuuden tehtävä 1: ”Kuuntele ja täydennä”. (Let’s Go! 6 2021, 92). Täs-

sä tehtävässä on kahden ihmisen välinen vuoropuhelu kirjoitettuna, josta puuttuu kuusi 

sanaa. Oppilaan tulee poimia nämä sanat äänitteeltä ja kirjoittaa oikeaan kohtaan. Kyseisen 

kaltaiset tehtävät eivät vaadi yhtä suurta kielellisen syötöksen ymmärrystä, vaan oleellista 

näyttää olevan sanojen hahmottaminen irrallaan sisällöstä.  

 

Toiseksi eniten esiintyvä tehtävätyyppi on kuuntele ja valitse oikea vaihtoehto tai yhdistä -

tehtävät, joita on yhteensä 27 kappaletta muodostaen 32 %:n osuuden kaikista kuuntele-

maan ohjaavista tehtävistä. Tämän kategorian tehtävät ovat hyvin samankaltaisia kuin 

kuuntele ja kirjoita -tehtävät. Ainoastaan vastausvaihtoehdot on annettu valmiiksi tämän 

kategorian tehtävissä. Vastauksissa ei odoteta kirjallista tuottamista, vaan kuullun ymmär-

täminen tulee osoittaa valmiiden vaihtoehtojen perusteella. Esimerkkinä jakson kaksi kap-

paleen viisi tehtävä 1a: ”Kuuntele mitä Melissa kirjoittaa päiväkirjaansa. Numeroi kuvat 

kuulemassasi järjestyksessä.” (Let’s Go! 6 2021, 58). Kyseisessä tehtävässä on annettu 

viisi kuvaa, jotka liittyvät äänitteeseen. Oppilaan tulee järjestää kuvat kuulemansa perus-

teella numeroiden oikeaan järjestykseen. Tehtävän suorittamista ohjaavat annetut vaihto-

ehdot, mikä osaltaan helpottaa tehtävästä suoriutumista ja siirtää keskittymisen pääasialli-

sesti kuuntelemiseen. Toisaalta esimerkinkaltaisen tehtävän voi myös arvata oikein.  

 

Oleellista sekä kuuntele ja kirjoita -tehtävissä kuin myös kuuntele ja valitse oikea vaihto-

ehto tai yhdistä -tehtävissä on kyky ymmärtää kielen merkityksiä. Puheen ymmärtämiseksi 

ei tarvitse välttämättä osata itse tuottaa kielen oikeaoppisia rakenteita eikä edes ymmärtää 

jokaista kuulemaansa sanaa. Näin ollen puhutun kielen ymmärtämistä harjoittavat tehtävät 

voidaan katsoa viittaavan funktionaaliseen käsitykseen kielestä, vaikka osassa näiden kate-

gorioiden tehtävistä puheen sisällön sijaan olennaisempaa on puhutun kielen koodaaminen 

kirjalliseen muotoon. 
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Kuuntelemaan ohjaavat tehtävät sisältävät kuullun perusteella vastaamisen lisäksi tehtäviä, 

joissa tehtävänantona on pelkästään kuunnella. Kuuntele mitä puhutaan -tehtäviä aineistos-

sa on yhteensä 15 kappaletta, joka on 17 % kaikista kuuntelemaan ohjaavista tehtävistä. 

Kyseinen tehtävätyyppi liittyy jakson kielioppisisältöön siten, että se on sijoitettuna ”kie-

lioppilaatikon” yläpuolelle, joka viittaa äänitteen liittyvän jollain tapaa uuteen kielioppiasi-

aan. Esimerkkinä jakson neljä kappaleen yhdeksän tehtävä 6a: ”Mitä ruokakaupassa puhu-

taan? Kuuntele.” (Let’s Go! 6 2021, 105). Tehtävä ei sisällä kysymyksiä tai muuta kirjal-

lista osuutta. Samalla sivulla on kuitenkin aiheeseen liittyvä kuvitus. Esimerkin tehtävässä 

on kuva kahdesta ihmisestä ruokakaupassa. Oletan tämänkaltaisten tehtävien tarkoituksena 

olevan johdattaa oppilaat uuteen kielioppiasiaan. 

 

Vähiten kuuntelemaan ohjaavissa tehtävissä on kuuntele ja toista -tehtäviä, joita on vain 

neljä kappaletta eli 5 % kaikista kuuntelemaan ohjaavista tehtävistä. Ensimmäinen tämän 

kategorian tehtävistä keskittyy sanoilla leikittelyyn, toisessa toistetaan kuusi lausetta, joissa 

olennaisin sisältö on verbin perusmuoto sekä imperfektimuoto, kolmannessa on lyhyt vuo-

ropuhelu ja neljännessä neljä lyhyttä vitsiä. Tehtäväkirjan tehtävissä ei ole lainkaan erillisiä 

kielen ääntämistä harjoittavia tehtäviä, joissa keskityttäisiin oikeaoppiseen lausumiseen. 

Ääntämisen järjestelmälliseen harjoitteluun olisi kuitenkin suotavaa paneutua etenkin kie-

liopintojen alkuvaiheessa (Salo 2006, 248). Koska Let’s Go! 6 -oppimateriaalissa kappa-

leiden sanasto on tekstikirjassa eikä tehtäväkirjassa, ääntämisen harjoittelu tapahtunee ai-

nakin kappaleen harjoittelun yhteydessä. On kuitenkin opettajasta kiinni kuinka paljon 

kaiken kaikkiaan ääntämisen harjoitteluun panostetaan. 

 

Kielikäsitystä pohdittaessa yksi olennainen osa-alue on tehtävien autenttisuus. Vaikka kir-

jan tehtävät ovat tekijöidensä laatimia, voidaan niissä kuitenkin simuloida tosielämän tilan-

teita. Koska olen rajannut sähköisen materiaalin tutkimukseni ulkopuolelle eikä minulla 

ole pääsyä aineiston kuuntelutehtävien tallenteisiin, on hankalaa arvioida kuinka autenttisi-

na tilanteet äänitteillä esiintyvät. Kuitenkin kuuntelemaan ohjaavat tehtävät harjoittavat 

kielen ymmärtämistä, jolloin olennaisinta ei ole ymmärtää kielen rakenteen oikeellisuutta. 

Funktionaalisuus on näin ollen tehtävistä havaittavissa, joskin formalistisuus näkyy etenkin 

irrallisten sanojen kirjoittamistehtävissä, jossa oleellista on kuullun koodaaminen kirjoitet-

tuun muotoon. 
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5.7 Yhteenveto 

 

Kielitaidon osa-alueiden määrittely ei ole aivan yksinkertaista. Tässä tutkimuksessa olen 

tarkastellut Let’s Go! 6 -tehtäväkirjan sisältöä eri näkökulmista löytääkseni piirteitä eri 

kielikäsityksistä sekä kielitaidon osa-alueista.  

Toinen tutkimuskysymyksistäni liittyi tarkasteluun millaisena kielitaidon osa-alueet näyt-

täytyvät Let’s Go! 6 -tehtäväkirjan tehtävissä. Opetussuunnitelman mukaan kielen oppimi-

sessa tulisi olla monipuolisesti harjoitteita kielitaidon eri osa-alueilta ja opetuksen tulisi 

olla runsaasti vuorovaikutusta sisältävää (ks. POPS 2014). Kielitaidon osa-alueet linkitty-

vät kielikäsitykseen vahvasti siten, että kirjoittamaan ja lukemaan ohjaavat tehtävät ovat 

kirjallisia tehtäviä, ja puhumaan ja kuuntelemaan ohjaavat tehtävät ovat suullisia tehtäviä. 

Kirjallisen tehtävien ensisijaisuus on tyypillistä formalistisen kielikäsityksen mukaisessa 

opetuksessa, kun puolestaan funktionaalinen kielikäsitys korostaa suullisia tehtäviä (Lai-

hiala-Kankainen 1993, 12-13). Kielitaidon osa-alueita tarkastelemalla pyrin selvittämään, 

missä määrin nämä osa-alueet ovat edustettuina englannin opetukseen tarkoitetussa oppi-

kirjassa. Tulosteni perusteella Let’s Go! 6 -tehtäväkirjasta löytyy jokaista kielitaidon osa-

aluetta harjoittavia tehtäviä. Tehtävät painottuvat suurimmaksi osaksi kuitenkin rakenteen 

ja sanaston harjoitteluun. Kaikkein vähiten aineistosta löytyy lukemaan ohjaavia tehtäviä. 

Toki tehtävän lukemista vaaditaan myös rakennetta ja sanastoa harjoittavissa tehtävissä, 

mutta varsinaisia luetun ymmärtämisen tehtäviä on vain 10 % kirjan tehtävistä. Neljännes 

tehtävistä on vuorovaikutukseen ohjaavia ja 16 % kuuntelemaan ohjaavia. Tehtävien jaot-

telu kielitaidon osa-alueisiin ei kuitenkaan anna riittävän tarkkaa kuvaa kirjan kielikäsityk-

sestä, vaan myös tehtävän sisältö, millaiseen toimintaan tehtävä ohjaa sekä sen sijoittumi-

nen aineistossa vaikuttavat kielikäsityksen määrittelyyn. 

Toinen tutkimuskysymykseni liittyi 6. luokan englannin tehtäväkirjan kielikäsityksen tar-

kasteluun. Tehtäväkirjasta on tulkittavissa sekä formalistisen että funktionaalisen kielikäsi-

tyksen piirteitä, mutta formalistisen kielikäsityksen mukaiset tehtävät korostuvat kuitenkin 

aineistossa enemmän. Formalistinen kielikäsitys korostaa kielen sääntöjen ja muodon hal-

lintaa sekä opetuksen etenemistä säännön asettamisesta kohti sen käyttöä (Laihala-

Kankainen 1993, 12). Formalistiset piirteet näkyvät Let’s Go! 6 -tehtäväkirjassa runsaana 

kielen rakenteen ja sanaston harjoitteluun ohjaavien tehtävien määränä. Kaikista kirjan 

tehtävistä rakennetta ja sanastoa harjoitellaan lähes puolessa. Kun tähän lisätään lukemaan 
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ohjaavien tehtävien määrä, joka on 10 % kaikista tehtävistä, muodostavat kirjalliset tehtä-

vät noin 60 % Let’s Go! 6 -tehtäväkirjan tehtävistä. Kirjalliset tehtävät eli luku- ja kirjoi-

tustaitoa kehittävät tehtävät voidaan katsoa viittaavan formalistiseen kielikäsitykseen. 

Funktionaalisen kielikäsityksen mukaisesti puolestaan kommunikaatiotaitojen, eli puheen 

tuottamisen ja kuullun ymmärtämisen, harjoittelu on ensisijaista kielen oppimisessa (Lai-

hiala-Kankainen 1993, 13). Puhumaan ohjaavia tehtäviä löytyy aineistosta myös runsaasti. 

Yhteensä 25 % kirjan tehtävistä on vuorovaikutukselliseen toimintaan ohjaavia. Loput 16 

% tehtävistä on kuuntelemaan ohjaavia. Näin ollen noin 40 % kirjan tehtävistä on suullisen 

kielitaidon harjoitteluun ohjaavia. Tehtävien yksityiskohtaisempi tarkastelu osoittaa kui-

tenkin paremmin kielikäsitysten ilmenemisen.  

Rakenteen ja sanaston harjoitteluun ohjaavien tehtävien runsas määrä viittaa kielen muo-

don harjoittelun tärkeyteen. Tämän kielitaidon osa-alueen tehtävät ovat painottuneet vah-

vasti sanaston harjoitteluun käännöstehtävien muodossa sekä pitkälle ohjattuihin täyden-

nys- ja kirjoitustehtäviin. Itsenäiseen kirjoittamiseen ohjaavia tehtäviä on varsin niukasti 

ottaen huomioon kyseessä olevan alakoulun viimeisen luokan tehtäväkirja. Rakenteen ja 

sanaston harjoitteluun ohjaavista tehtävistä selviytyäkseen oppilaan on tullut perehtyä kie-

liopilliseen sisältöön ennen tehtävän tekoa. Tämänkaltainen deduktiivinen lähestymistapa 

viittaa formalistisen käsityksen mukaiseen opetukseen, vaikka kielioppisisältöjen esittely 

on pyritty aloittamaan funktionaalisen näkemyksen mukaisesti rakenteen käytön peruste-

lulla. 

Lukemaan ohjaavia tehtäviä on varsin vähän kaikista tehtävistä. Pääasiallisesti ne koskivat 

kirjan kappaleita, mutta mukana oli tehtäviä, joissa tuli hakea tietoa internetistä. Tämänkal-

tainen kirjan ulkopuolisen materiaalin hyödyntäminen opetuksessa on lähempänä autenttis-

ta kielenkäytön tilannetta, jolloin sen voidaan ajatella olevan lähempänä funktionaalista 

opetusta. Kuitenkin suurin osa lukemaan ohjaavista tehtävistä pohjautuu kirjan tekijöiden 

tekemään aineistoon ja etenkin tekstikirjan kappaleen käsittelyyn.  

Vuorovaikutustaitojen monipuolinen harjoittelu on osa opetussuunnitelmatekstiä vieraiden 

kielten osalta (POPS 2014, 219-220). Puhumaan ohjaavat tehtävät tähtäävät kommunikoin-

titaitojen harjoitteluun, ja näitä tehtäviä Let’s Go! 6 -tehtäväkirjassa on 25 % kaikista teh-

tävistä. Puhumaan ohjaavien tehtävien suurehko määrä ei kuitenkaan automaattisesti tar-

koita niiden olevan funktionaalisen kielikäsityksen mukaisia. Tergujeffin (2013) väitöskir-

jatutkimus osoitti, kuinka suullisen kielitaidon harjoitteet keskittyvät liikaa oppikirjojen 
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valmiiden vuoropuheluiden toistamiseen. Tällöin ei tule harjoiteltua aitoja vuorovaikutusti-

lanteita, joissa pitää reagoida toisen puheeseen spontaanisti (Tergujeff 2013). Myös tutki-

mani aineiston kohdalla ilmenee samankaltainen haaste. Vuorovaikutukseen ohjaavat teh-

tävät pohjautuvat pitkälti valmiiseen aineistoon ja vapaampien keskustelutehtävien osuus 

on vain 7 % kaikista puhumaan ohjaavista tehtävistä. Joka tapauksessa kommunikaatiotai-

tojen harjoittelu viittaa funktionaaliseen kielikäsitykseen, mutta aitojen vuorovaikutustilan-

teiden vapaampi simulointi tukisi kielen käyttöä luokan ulkopuolisissa tilanteissa.  

Kuuntelemaan ohjaavien tehtävien osuus on 16 % kaikista kirjan tehtävistä. Nämä tehtävät 

liittyivät aineiston äänitteiden kuuntelemiseen. Suurimpaan osaan kuuntelutehtävistä liittyi 

kirjallinen tehtävä, jolloin pyrkimys on vastata kuullun perusteella valmiiksi annettuihin 

kysymyksiin. Toisaalta osassa kuuntelutehtäviä on simuloitu myös arkipäiväisiä keskuste-

lutilanteita. Spontaaniin reagointiin ohjaavia kuuntelutehtäviä ei ole, vaan tehtävät ohjaavat 

vastaamaan yleensä kappaleiden ydinsisältöihin. Jonkin verran reagointitaitoja harjoitel-

laan kuitenkin puhumaan ohjaavissa tehtävissä. Kuuntele ja täydennä -tehtävissä ei aina 

ole tarpeen ymmärtää kuulemaansa äänitteen sisältöä kokonaisuudessaan, riittää että osaa 

päätellä tai poimia oikean sanan kuulemastaan sisällöstä. Let’s Go! 6 -tehtäväkirja ei tarjoa 

lainkaan materiaalia lausumisen harjoitteluun. Mikäli tekstikirja tai sähköinen materiaali ei 

myöskään huomio kielen oikeaoppista lausumista osana opetusta, jää se opettajan oman 

osaamisen varaan.   

Kognitiivista haastetta on pyritty varmistamaan kaikenlaisille oppijoille, sillä tehtäväkirjan 

tehtävätyypit ovat monentasoisia ja monipuolisia. Toisaalta tehtävissä ei juurikaan ilmene 

tosielämän viestinnällisiä tilanteita, joissa kielenkäyttäjä pääsisi päättelemään säännönmu-

kaisuuksia. Pääasiallisesti opetus etenee pienemmistä yksiköistä kohti laajempia kokonai-

suuksia etenkin kielen rakenteiden opettelussa, mikä viittaa formalistiseen kielikäsitykseen. 

Tutkimukseni perusteella Let’s Go! 6 -tehtäväkirjassa on monipuolisesti kaikkiin kielen 

osa-alueisiin suuntautuvia harjoitteita. Opetussuunnitelman mukaisesti funktionaalinen 

kielikäsitys on nähtävissä kirjan tehtävissä runsaina vuorovaikutukseen tähtäävinä tehtävi-

nä, mutta etenkin kieliopin esittämisessä on vahva formalistinen ote. Kaiken kaikkiaan 

Let’s Go! 6 -tehtäväkirjan tehtävät ovat sekoitus sekä formalistista että funktionaalista kie-

likäsitystä, painottuen kuitenkin formalistiseen suuntaan. 
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6 POHDINTA 

 

Tutkimuksessani olen tarkastellut alakoulun kuudennen luokan englannin opetukseen tar-

koitetun Let’s Go! 6 -tehtäväkirjan kielikäsitystä sekä millaisena kielitaidon osa-alueet 

ilmenevät kirjan tehtävissä. Kielikäsityksen määrittelyssä tämän tutkimuksen olennaisim-

mat käsitteet olivat formalistinen ja funktionaalinen kielikäsitys, joiden piirteitä etsin ai-

neistosta. Kielitaidon osa-alueet puolestaan määrittyivät Eurooppalaisen viitekehyksen 

mukaisesti kirjoittamiseen, lukemiseen, puhumiseen ja kuuntelemiseen. Tutkimuskysy-

mykseni kietoutuvat toisiinsa siten, että kielitaidon osa-alueiden määrittelyn kautta uppou-

duin tarkastelemaan syvällisemmin aineiston tehtäviä etsien niistä piirteitä sekä formalisti-

sesta että funktionaalisesta kielikäsityksestä. 

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta Let’s Go! 6 -tehtäväkirjan tehtävien olevan 

varsin perinteisiä vieraan kielen oppimiseen tarkoitettuja tehtäviä. Jokaiseen kielitaidon 

osa-alueeseen oli tehtäviä, mutta selkeästi suurin osa oli rakenteen ja sanaston harjoitteluun 

ohjaavia. Formalistinen kielikäsitys oli funktionaalista korostuneempi, mikä näkyi etenkin 

kielen rakenteen harjoittelussa. Tehtäväkirja ei ohjaa kuin muutamassa tehtävässä raken-

tamaan tietoa kielestä itsenäisesti. Pääosin oppijan rooliksi jää tiedon vastaanottaminen 

annettuna, mikä onkin tyypillistä vieraan kielen opetuksessa. Oppijan aktiivisuutta on py-

ritty varmistamaan runsailla suullisilla harjoitteilla, mutta lähempi tarkastelu osoitti niiden 

olevan pitkälti ohjattuja. Joka tapauksessa suullisten tehtävien pyrkimys kommunikointi-

kyvyn kehittämiseen on funktionaalisen kielikäsityksen mukaista. Puhumaan ohjaavat teh-

tävät harjoittavat puheen tuottamista sekä samalla kuuntelutaitoja, kun tehtävä ohjaa vasta-

vuoroiseen keskusteluun ilman annettuja vuorosanoja. Kuuntelemaan ohjaavissa tehtävissä 

keskitytään puheen ymmärtämiseen, joka myös kehittää kommunikointitaitoja. Kielten 

opetuksen oppikirjoille tyypillisesti myös Let’s Go! 6 -tehtäväkirja on sekoitus sekä forma-

listista että funktionaalista kielikäsitystä painottuen kuitenkin enemmän formalistiseen 

suuntaan. 

Tyypillisesti kielten oppitunnit ovat opettaja- ja oppikirjajohtoisia, mikä jättää vähän tilaa 

funktionaalisen kielikäsityksen mukaiselle oppimiselle. Kirjavoittoinen opetus voi vaikut-

taa oppilaiden mahdollisuuksiin toimia kielen käyttäjinä ja valmiuksiin kohdata luokka-

huoneen ulkopuolisia tilanteita. Etenkin tänä päivänä nykyteknologia mahdollistaa aitoja 

kielenkäyttötilanteita, jolloin niiden hyödyntäminen voisi olla keino motivoida oppilaita ja 
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tuoda opetukseen autenttisuutta. (Nikula 2010.) Mikäli opettaja nojautuu opetuksessaan 

vain oppikirjoihin, voivat esimerkiksi funktionaalisen kielikäsityksen mukaiset suulliset 

harjoitteet jäädä kapeiksi (Bovellan 2020, 93). Erityisen tärkeää suullisten harjoitteiden 

monipuolisuus olisi niille oppilaille, joille oppiminen tuottaa haasteita (Bovellan 2020, 95).  

Mikään kielikäsitys ei sinänsä ole toista parempi, eivätkä kielikäsitykset esiinny puhtaina 

oppikirjoissa (Laihiala-Kankainen 1993, 15). Tämänhetkinen opetussuunnitelma kuitenkin 

korostaa funktionaalista tosielämän tarpeisiin tähtäävää kielenopetusta. Oman kielikäsityk-

sen pohtiminen ja vertaaminen oppikirjoissa esiintyvään voi auttaa suuntaamaan omaa ope-

tusta ja löytämään uusia tapoja, joilla edistää oppilaiden kielellistä tietoisuutta. Tutkimuk-

seni tarkoitus ei ole arvostella tutkimaani oppikirjaa, vaan tuoda esille mahdollisimman 

objektiivisesti tehtävistä tulkittavissa oleva kielikäsitys. En myöskään hyödy tutkimuksen 

teosta muuten kuin kartuttamalla omaa ammattitaitoani kielikasvattajana. 

Haastavin osuus tutkimuksessani oli analyysin rakentaminen sekä analyysiyksiköiden mää-

rittelyn kautta pääseminen kiinni kielikäsityksiin. Koska kielikäsitykset eivät ole selkeästi 

luettavissa vain tehtävätyyppejä tarkastelemalla, on tutkimuksen aikana täytynyt tarkastella 

aineistoa monesta eri näkökulmasta. Olennaista on ollut ymmärtää mikä on kunkin tehtä-

vän konteksti sekä millaiseen kielelliseen prosessointiin tehtävä ohjaa. Olen pyrkinyt toi-

mimaan mahdollisimman objektiivisesti sekä perustella valintojani mahdollisimman selke-

ästi. Kuitenkin jonkun toisen tekemänä tutkimustulokset voisivat poiketa omistani.  

Tämä tutkimus käsittelee vain yhtä kielen opetuksen tehtäväkirjaa, jolloin laajojen päätel-

mien teko kielten oppikirjojen kielikäsityksistä ei ole perusteltua. Jotta saisi mahdollisim-

man todenmukaisen kuvan luokassa tapahtuvasta kielen opetuksesta, olisi mielenkiintoista 

tutkia kaikkea sitä oppimismateriaalia, jota kielten opettajat käyttävät. Sähköisessä muo-

dossa oleva oppimismateriaali on tänä päivänä tärkeässä roolissa, ja sen mukaan ottaminen 

tutkimukseen olisi voinut tuoda uudenlaista perspektiiviä etenkin funktionaalisen kielikäsi-

tyksen mukaisesta toiminnasta, mitä opetussuunnitelmakin korostaa.  

Oman oppimis- ja ihmiskäsityksen reflektointi on kiinteä osa luokanopettajaopintoja, mutta 

en ole juurikaan tullut pohtineeksi omaa rooliani kielikasvattajana, saatikka millaisen kie-

likäsityksen mukaisesti opetusta toteutan. Tämä siitä huolimatta, että opettaja on myös 

kielen oppimisen asiantuntija (Aalto, Mustonen & Tukia 418). Tätä tutkimusta tekemällä 

olen luonut itselleni syvällisemmän näkemyksen kielten opettamisesta sekä kartuttanut 

taitoja tarkastella kouluihin suunnattuja oppimateriaaleja. Tämä tutkimus voi toimia väylä-



54 

 

nä sekä tuleville että jo oppilaiden parissa toimiville kielikasvattajille oman kielikäsityksen 

pohtimiseen ja oppikirjojen tehtävien syvällisempään tarkasteluun, kenties jopa omien ope-

tuskäytänteiden uudelleensuuntaamiseen. 
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