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Äidinkielen kielioppi – sydämenasia!
Elina Harjunen & Riitta Korhonen
Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos /
Kielitoimisto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
This paper discusses the question of how to approach the teaching of
the “mother tongue” grammar at school – regardless of language or
country – so that pupils would feel they are being empowered by
their own language. In our opinion, a pedagogical grammar should
be based on the whole human being as a feeling, thinking, willing
and communicating individual. These human aspects should be incorporated into grammatical analysis, thus providing pupils with an
additional source of motivation to observe linguistic forms, meanings and use in different situations in which spoken and/or written
communication takes place. Our ideas parallel some views on grammar teaching presented – but never developed – in the beginning of
the 20th century (e.g. Hakulinen 1925), reflecting anthropological
views which place the qualities of thinking, feeling and willing at the
heart of mental life (cf. Hollo 1927; Snellman 1931). Language partakes of these qualities: it is what makes people human. Our idea of a
pedagogical grammar grows from this comprehensive view of education.
Keywords: pedagogical grammar, the idea of human being

125

1 Epäinnostavia irtopalasia?
Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaine on viime vuosina
entisestään monipuolistunut ja näin pakostakin pintapuolistanut opetettavia asiasisältöjä: kaikkea on mahdotonta
ottaa esille kattavasti. Koululaiselle saattaakin syntyä
oppiaineesta sirpaleinen kuva, sillä osioiden keskinäistä
yhteyttä ei ole aina helppoa hahmottaa. Esimerkiksi sellaiset kokonaisuudet kuin kielioppi ja kielenhuolto voivat
tuntua muusta oppiaineesta irrallisilta. Mihinkään kuulumattoman asian opetteleminen ei kaikkia oppilaita motivoi 1 . Innostusta ei lisänne sekään, että kyseisten osaalueiden sisältöjä lähestytään tavallisimmin monologisen
ja asiatyylisen kirjoitetun yleiskielen näkökulmasta, joka
on harvan koululaisen omin kielimuoto. Kuvaa ei välttämättä ole selkeyttänyt edes uusimpien opetussuunnitelmien laaja tekstikäsitys, jonka kaiken kattavasta syleilystä – kirjoitettu ja puhuttu, kielellinen ja kuvallinen, liikkumaton ja liikkuva kuva – itse kieltä on ehkä hankala
saada haaviin ja suurennuslasin alle.
Kieliopin opetus on äidinkielen oppiaineessa ollut vanhastaan normatiivista ja on paljolti edelleenkin. Monelle
oppilaalle jääkin opetuksesta vaikutelma, että keskeistä
kielen analysissa on osata arvioida, mikä on ”oikein” tai
”väärin”: vain se, mikä on kirjakielen mukaista, on kieliopillisesti oikein, siis kunnon kieltä. Tämä piintynyt ajattelutapa heijastelee vanhaa haavekuvitelmaa vaihtelemattomasta puhtaasta yleiskielestä, ihannekielimuodosta,
1
Myös valtakunnallisten kokeiden tulokset viittaavat samaan suuntaan: ainakaan niitä
asioita, joita noissa kokeissa kysytään, ei keskimääräisesti hallita hyvin
(Opetushallitus 2005; Metsämuuronen 2006).
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jonka oppimista koulussa on pidetty kansalaisvelvollisuutena. Keskittyminen kirjakieleen on siis saattanut johtaa
käsitykseen, että äidinkielen kielioppianalyysi koskisi
vain kirjakieltä, ei muita kirjoitettuja saati puhuttuja kielimuotoja. Itse kieliopistakin on voinut jäädä liian yksipuolinen ja suppea kuva.
Abstraktin kieliopin terminologian opetus on pitkään
alkanut peruskoulun 3. luokalta. Samoja asioita kerrataan
ja ”syvennetään” joka vuosi 6. luokalle asti. Yläkoulun
aluksi käsitteet taas esitellään ikään kuin uusina – ja jälleen kerrataan. Koululainen saattaa kuvitella, että tuo
tarjottu paketti on sitten se kielioppi. Moni voikin talsia
koulutiensä ollenkaan kiinnostumatta todellisesta kieliopista: kielen ilmaisumuodoista, merkityksistä ja käytöistä, siis kielijärjestelmän huikeasta verkostosta. Siitäkin huolimatta, että kieli on ihmisintä, mitä ihmisellä on!
Minkälainen voisi sitten olla pedagoginen kehikko, jossa
ihmiselle ihmisintä käsiteltäisiin niin, että oppilas kokisi
asian omakseen, oivaltaisi puhuvansa paitsi kielestä,
myös itsestään ja toisesta ihmisestä? Pohdiskelemme tätä
kysymystä peruskoulun 3.–4.-luokkalaisille suunnittelemamme kieliopin opetusmateriaalin tausta-ajatusten valossa, mutta emme esittele itse materiaalia (Harjunen &
Korhonen (tulossa)). Keskeiseksi nousee ajatus, että oppilasta motivoivan kieliopin täytyy ottaa huomioon koko
kieli eri puolineen ja tyyleineen. Laaja kielioppi- ja kielinäkemys puolestaan edellyttävät, että opetuksessa otetaan lähtökohdaksi kokonainen ihminen tunteineen, ajatteluineen, tahtoineen. Tämä pätee riippumatta kielenkäyttäjän äidinkielestä.
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2 Kokonainen ihminen?
Jos kieli on ihmisintä mitä ihmisellä on, millaista pedagogiikkaa, oppia lasten kasvatuksesta, pitäisi soveltaa tai
käyttää äidinkielen kieliopin opettamisessa? Mitä pedagoginen tarkoittaa kieliopin yhteydessä koulun todellisuudessa? Näihin kysymyksiin vastaaminen edellyttää
tausta-ajattelun selventämistä: keskeiseksi nousee käsitys
lapsesta ja nuoresta, ihmisestä, käsitys kasvatuksesta ja
opetuksesta sekä käsitys sisällöstä – tässä yhteydessä
kielestä.
Tunnemme hengenheimolaisuutta saksalaisperäiseen ns.
henkitieteelliseen didaktiikkaan, antiikin Kreikasta juontuvaan ihmiskäsitykseen ja samaan ajatteluvyyhteen kietoutuvaan laajaan kielinäkemykseen. Yllättävää kyllä,
kahdella ensin mainitulla tuntuu yleisemminkin olevan
nostetta suomalaisessa kasvatustieteessä ja kasvatuskeskustelussa (esim. Skinnari 2004; Kallio 2005; Jantunen
2007).
2.1 Kasvaminen sopusointuiseksi yksilöksi
Valtavirran opettajankoulutuksessa ja opettajainhuoneissa kysytään valitettavan harvoin ”mikä on ihminen?”.
Kuitenkin tuohon kysymykseen kiteytyy koulunkäynnin
mieli ja perusta: ihmisen kasvu itseksi, sopusointuiseksi
yksilöksi. Opetussuunnitelmien perusteet tuntuvat kierros
kierrokselta lisäävän opetettavan tiedon ja hallittavien
taitojen määrää myös äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineessa, jonka nykykorostuksena on aktiivisen kansalaisuuden ihanne. Sijaa ei jää kasvussa ja opetuksessa kes-
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keiselle kiireettömyyden ja läsnäolon tunnulle. Kasvatusteoreetikko Juho Anselm Hollon (1952: 22–25) mukaan
kasvattaminen on kuitenkin kasvamaan saattamista ja
kasvatuksen maailmalle luonteenomaista toimintaa on
luonnollisen kasvamisen auttaminen kohti omaa olemusta
ja muotoa.
Henkitieteellisen didaktiikan (vrt. Bildungstheoretische
Didaktik) keskeisellä Bildung-käsitteellä tarkoitetaan
”ihmisen kokonaisvaltaista kehitystä sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi” kasvatuksen kautta valtion demokraattisessa valvonnassa (Kansanen 2004: 15). Kasvatuksellisen, arvokkaan sisällön valinnalla on merkitystä, sillä
kaikkea tärkeää ei voi sisällyttää opetussuunnitelmaankaan: valittu sisältö edustaa aina jotain yleistä (Kansanen
1990: 25–26; 2004: 15–16).
Bildung-ajattelun mukaan koulussa toki opiskellaan sisältöjä, mutta didaktinen perspektiivi ei ole laskujen tai kieliopin hallinnassa, vaan siinä, mitä oppilas voi oppia
maailmasta, ihmiskunnasta tai itsestään oppiessaan jonkin laskun tai laulun taikka kielioppia: mistä tahansa yksittäisestä aiheesta voi löytää monia merkityksiä ja päinvastoin, mikä tahansa merkitys voi avata oven moniin
aiheisiin. Minkään oppimista ei voi edes parhaimmilla
opetusmetodeilla täysin varmistaa ja ennustaa: opetustapahtumassa kukin oppilas kohtaa ainutkertaisen sisällön.
(Hopmann 2007.) Tämä johtaa siihen, että sekä opettaja
että oppilas ovat autonomisia: opettaja on opetussuunnitelman rajoissa vapaa vallitsemaan opetusmetodit ja sisällön esitystavan, oppilas taas vapaa oppimaan itselleen
merkittäviä asioita.
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2.2 Ajattelu, tunne ja tahto
Kokonaisvaltainen ihmiskäsitys näkee ihmisen kehollisena, tajunnallisena ja sosiaalisena olentona. Ihmisen sielunelämän (tajunnallisuuden) tarkastelu kolmena keskeisenä laatuna, eli ajatteluna, tunteena ja tahtona, juontuu
antiikin ihmisihanteesta, pyrkimyksestä totuuteen, kauneuteen ja hyvyyteen. Tälle kolmijaolle rakentui psykologinen ihmiskuva myös 1900-luvun alun Suomessa
(Launonen 2000: 123), mikä näkyy aikakauden kasvatusta ja opetusta koskevissa kirjoituksissakin. Esimerkiksi
Hollon (1932: 123–125) mielestä älyllisessä kasvatuksessa oli tärkeää vedota myös tunteeseen ja mielikuvitukseen, ei vain muistiin ja ymmärrykseen: mielikuvituksen
kasvattaminen, havainnollisuus ja suorien havaintojen
tekeminen pitävät huolen siitä, että oppiaineen inhimillinen puoli pääsee näkyviin yleistysten ja sääntöjen ohella.
Topelius (1965[1898]: 102) kehotti opettajia ja kasvattajia lastentarhasta yliopistoon asti hoitamaan ajatusta, tunnetta ja tahdon voimaa ”huolellisesti ja kutakin erikseen
ja kaikkia yhteisesti”.
Viime aikojen kasvatuskeskustelussa on jälleen kritisoitu
tiedollisen kasvatuksen ja käsitteellisen ajattelun ylivaltaa
mielikuvituksen ja kuvallisen ajattelun kustannuksella.
Esimerkiksi Minna Kallio (2005) etsii väitöskirjassaan
Holloon nojaten kuvan – ajattelussa esiintyvien havainnollisten ja aistimellisten kuvien – paikkaa tieteessä ja
kasvatuksessa. Hän kaipaa kokonaisen ihmisen kasvatusta, sillä kasvattajan yksisilmäinen, teknis-rationaalinen
katse on johtanut ”tiedollisen kasvatuksen ylikorostamiseen, tunteen ja tahdon jäädessä kasvamaan kuin itses-
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tään” (mt. 135). Timo Jantunen (2007) pohtii Topeliuksen kasvatusajattelua ja nostaa esiin ihmisen kokonaisvaltaisen kasvatuksen – leikin, ilon, mielikuvituksen, vapaiden kertomusten, satujen ja draaman merkityksen ihmisen kasvussa. Sisällön ja näkökulman valinta on
aina myös arvovalinta.
Opetuksen kannalta on lisäksi keskeistä, miten oppilas
saadaan motivoitua, liikkeelle, ja miten tuo liikkeelläolo
voisi alun jälkeen jatkua omasta tahdosta. Havainto ja
koskettava mielenailahdus lienevät tehokkaita ihmisen
liikauttajia, mutta jotta tahto, ihmisen varsinainen liikuttaja, saataisiin herätettyä, tarvitaan tunnetta siitä, että asia
koskettaa juuri minua ja on minulle merkittävä. Edward
Deci ja Richard Ryan (2000: 223) puhuvat sisäisestä motivaatiosta eli aktiivisesta sitoutumisesta kiinnostavaan,
kasvua edistävään tehtävään (esimerkiksi opiskeluun sen
itsensä vuoksi) ja ihmisestä aktiivisena, tahtovana ja itseohjautuvana toimijana. Miten esimerkiksi opettaja voi
saada oppilaat opiskelemaan jotakin sellaista, mitä nämä
eivät aluksi välttämättä edes halua oppia, ja miten muuntaa ulkoinen motivaatio sisäiseksi? Heidän mukaansa
sosiaaliset kontekstit, jotka tukevat ihmisten psykologisia
kyvykkyyden, yhteenkuuluvuuden ja autonomian perustarpeita, edistävät sisäistä motivaatiota ja ulkoisten sääntöjen sisäistämistä (mt. 234, 238–239). Kyse ei ole pakosta tai pelosta vaan vapaudesta, innokkuudesta, tarmosta ja halusta; onnistunut oppimiskokemus tuo lisää
mielihyvää ja itsevarmuutta, koskettaa kokonaisvaltaisesti. Voisi ajatella, että juuri kieli ja sen käytön tarkastelu
on aiheena ihmistä koskettava, uteliaisuutta herättävä,
ymmärrystä lisäävä ja alati haastava.
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Kukapa opettaja ei haluaisi tunneilleen tekemisen ja läsnäolon tunnelmaa, tuntua siitä, että askaroidaan jonkin
olennaisen, itseä koskettavan äärellä. Mihaly Csikszenmihalyi (2005: 17–19, 109, 111) kuvaa tällaista keskittymisen, uppoutumisen ja heittäytymisen tilaa virtauksena, huippukokemuksena, jossa tunne, tahto ja ajattelu
yhtyvät toisiinsa ja joka syntyy, kun tehtävän haasteet ja
tekijän taidot ovat tasapainossa keskenään. Tällöin vaikeatkin askareet tuntuvat alun itsekuria vaatineen vaiheen
jälkeen helpoilta ja onnistuvat: tietoisuus sulautuu tekoihin, urheilija ja suoritus ovat yhtä.
3 Kokonainen kieli
Kokonaisen ihmisen kasvatus ja opetus edellyttää laajaa,
kokonaista kielikäsitystä, toisin sanoen kieltä kaikissa
käytöissään ja muodoissaan. Kieli ei tällöin voi tarkoittaa
vain kirjoitettua asiatyylistä yleiskieltä, monologisia tekstejä tai varsinkaan keksittyjä irtolauseita, vaan käsittelyssä täytyy olla myös muut kirjoitetut kielimuodot – esimerkiksi tsättipalstojen ja tekstiviestien kieli – ja puhutut
kielimuodot: niin epämuodollisten jutustelujen kuin
muodollisten virallisten keskustelujenkin kieli. Kullakin
kielimuodolla on omat käytänteensä.
Laaja kielikäsitys edellyttää laajaa kielioppikäsitystä.
Kielioppi laajassa mielessä tarkoittaa kielen ilmausmuotojen ja niiden merkitysten ja tehtävien vuorovaikutusta
tai tämän vyyhden kuvausta: tietyillä muodoilla ja rakenteilla on omat merkityksensä, ja vastaavasti tiettyä merkitystä ilmaistaan juuri tietyillä muodoilla ja rakenteilla.
Uudet ilmausyhteydet synnyttävät aina uusia merkitys-
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tulkintoja. Näin minkään kielen kielioppia ei koskaan voi
kuvata kokonaan. Lisäksi eri kielimuodoilla on hieman
toisistaan poikkeava kielioppinsa. Esimerkiksi keskustelun kielioppiin kuuluvat kielellisten ilmausmuotojen suhteiden lisäksi myös muun muassa puheenvuorojen vaihtumisen säännönmukaisuuden mekanismit: vaikkapa tietynmuotoinen kysymys edellyttää tietynmuotoista vastausta ja tietynlainen tervehdys tietyntyyppistä vastatervehdystä. 2
3.1 Ymmärryksen avainsanoja: linkkejä 1900-luvun alkupuolelle
Näkemyksemme mukaan kielen rakenteita, merkityksiä
ja käyttöjä, siis kielioppia, voi myös tarkastella ottamalla
lähtökohdaksi ihmisen ajattelevana, tahtovana ja tuntevana yksilönä, joka kokonaistuu vuorovaikutuksessa. Lisäksi kieliopista pitää koulussa – jos missä – voida puhua
arkikäsitteinkin. Vaikka tietyt kreikkalais-latinalaiset
kielioppitermit kuuluvat länsimaiseen yleissivistykseen,
niiden aktiivinen hallinta ei saa olla oman kielen kieliopista puhumisen edellytys. Ei etenkään alakouluikäisten äidinkielen kieliopin opetuksessa. Samaa mieltä olivat myös monet 1900-luvun alkupuolen suomen kielen
tutkijat ja opetusalan ammattilaiset, joiden ajattelusta
löytyy meille muutakin kaikupohjaa. Seuraavassa esitämme muutamia yhteisiä avainsanoja.

2

Tällaista muotojen, merkitysten ja käyttöyhteyksien kirjoa kuvataan Isossa suomen
kieliopissa (Hakulinen, Vilkuna, Korhonen, Koivisto, Heinonen & Alho 2004). Sen
inspiroimista koulusovellusideoista ks. Korhonen & Alho 2006a, 2006b; Alho &
Korhonen 2007.
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3.1.1 Konkreettisuus: abstrakti kielioppi K12-kamaa!
Jo varhain 1900-luvun alkupuolella arvosteltiin valmiista
kategorioista lähtevää ja termejä listaavaa äidinkielen
kieliopin opetusta ankeana ja nuoremmille koululaisille
peräti hyödyttömänä: ”Sellaisesta pääomasta, jota ei voi
käyttää, ei ole mitään hyötyä” (Raitakari 1911). Kannatettiinkin abstraktin kieliopin opetuksen selvää karsimista
ja ikätason mukaista etenemistä lapsen oman kielimaailman ja kielenkäyttötarpeiden ehdoilla. Varsinkaan kansakoulun puolella ei kieliopin tai edes kielen olemuksen
pohdiskelua katsottu tarpeelliseksi, vaan tärkeinä pidettiin käytännön vaatimia taitoja, lukemista ja kirjoittamista. Kieliopilla saatettiin kyllä katsoa olevan jonkinlaista
painoarvoa kirjoittamisen opettamisen apuna. (Raitio &
Niemi 1899: 91.) Sen sijaan esimerkiksi Lauri Hakulisen
(1925) mielestä pienempienkin koululaisten kanssa kannatti ”jutella” kielestä ja kielijärjestelmästä, mutta ikätasoisesti ja arkikäsittein: siis kielioppia tuli ottaa mukaan
konkreettisesti ja elämänläheisesti. Molemmat tahot olivat joka tapauksessa sitä mieltä, että abstrakteja kielioppiasioita ei pitäisi ottaa esille liian nuorten, toisin sanoen
alle 12-vuotiaiden kanssa. 3 Monista poleemisistakin kirjoituksista huolimatta kieliopin opetus kouluissa jatkoi
tuttua ja ilmeisen turvalliseksi koettua kategorialähtöistä
toistamisperinnettä.

3
Myös vuoden 1941 opetussuunnitelmassa esitettiin, että piti edetä riittävän hitaasti,
”varoen, ettei vaadita, eikä kernaasti opetetakaan, mitään, minkä varmaan tietämiseen
lapsella ei ole edellytyksiä – kieliopillisten ilmiöiden luonne tekee tämän vaatimuksen
kiinteän vaarinottamisen vaikeaksi – ja ettei hengettömällä dresyyrillä lapsen harrastusta äidinkielen opiskeluun kuoleteta” (VOO 1941: 12).
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3.1.2 Tunne
Kiinnostumme yleensä uudesta asiasta, jos se koskettaa
meitä tunnetasolla. Tunteiden kautta saamme kokemuksellisen yhteyden todellisuuteen; tunteet suuntaavat havaintojamme. Tunteet vaikuttavat myös muistiin ja ajatteluun: hyväntuulinen muistaa miellyttäviä asioita ja on
taipuvainen avarampaan ja positiivisempaan ajatteluun,
kun taas stressaantunut tai pelokas muistaa asiat huonosti
ja sekaantuu helposti ajatuksissaan (Goleman 2000: 113–
116). Tunne voi siis herättää halun oppia koulussakin, ja
mitä nuoremmasta oppijasta on kyse, sitä tiiviimpi on
tunteen ja tiedon yhteys (Jalovaara 2005: 39). Tätä seikkaa korostivat myös monet 1900-luvun alkupuolen kirjoittajat.
Hakulisen (1925) mielestä äidinkielen opetuksen tärkeimpiä tehtäviä oli saada lapsen kielivaisto eli kielitunne
heräämään. Tässä tehtävässä oli hänen mukaansa enemmänkin haitallista kuin hyödyllistä korostaa järjen ja
muistin asemaa; kieliopin opetuksessa oli ”laiminlyöty
erinomainen tilaisuus tehdä [lapselle] kieltä tutuksi tunteen välityksellä” (mt. 36). Samoin Lauri Pelkosen (1935:
212) mukaan oppilaille piti osoittaa, että kieliopin säännöissä on kysymys jostain heille ”itselleen tärkeästä, joka
tapahtuu heissä itsessään tai jostain, joka tapahtuu heidän
ympärillään ja jossa tapahtumassa heilläkin on aktiivinen
osa”.
Myös kielenhuollon ylikapellimestarina tunnetumpi E. A.
Saarimaa kannatti iloista tunteisiin vetoamista kieliopin
opetuksessa: ”Äidinkielen kielioppi ei saa olla vain kie-
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len lakikirja, jota opeteltaessa unohdetaan, että kieli on
myös inhimillisten tunteiden tulkki, että kieliopillisiin
kategorioihin kuuluvilla ilmaustavoilla usein on myös
tietty esteettinen arvonsa. […] olisi vedottava lasten raikkaaseen tunteeseen.” (Saarimaa 1929: 1.)
3.1.3 Oma kieli, havainnot, ajattelu
Suomen kirjakielen yhtenäistämisen viimeistelytyön aikoihin 1900-luvun alussa elettiin vielä siinä uskossa, että
kansakunta oppisi käytännössäkin käyttämään yhteistä,
yhtenäistä ja vaihtelematonta kielimuotoa, yleiskieltä.
Kielenhuoltajat kirjoittelivat julistuksiaan tuon ideaalikielen mukaisesti. Sama haavemuoto oli tarkastelukohteena myös koulun äidinkielessä: nimenomaan sitä yritettiin opetella kirjoittamaan, ja sen valossa tarkasteltiin
suomen kielen kielioppiakin.
Samoihin aikoihin oltiin kuitenkin myös sitä mieltä, että
erityisesti alakoulun opettajan tulisi opetella koululaistensa elävää paikallismurretta, jotta hän oppilaittensa
kielimaiseman kautta pystyisi paremmin ymmärtämään
myös heidän mielenmaisemaansa – tosin vähän myöhemmin hänen piti myös tämän tuntemuksensa avulla
pystyä karsimaan oppilaiden kielestä yleiskielen näkökulmasta häiritsevät murteellisuudet (Raitio & Niemi
1899: 94). Myös äidinkielen kielioppien ikivaikuttaja E.
N. Setälä (1900) oli sillä kannalla, että asiat kieliopissa
piti esittää ”elävästä kielestä lähtien”; näin vältettäisiin
oppimisen ”muuttuminen kuolettavaksi kirjainopiksi ja
hengettömäksi, säännöistä ja määrityksistä kokoonpannuksi luurangoksi” (Setälä 1900: 4). Kansakoulun puo-
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lella käytännön korostus jatkui myöhemminkin: kieliopin
opetuksessa pitäisi olla mukana oppilaiden puhekieltä,
kotimurretta, ainekirjoituksia ja lukukirjoja (Koskenniemi 1946: 5); tärkeää olisi säilyttää tunne, että ollaan tekemisissä elävän kielen, ei ”teennäisten esimerkkilauseiden” kanssa (mt. 298).
Hakulisenkin (1925) mielestä oli tärkeää, että kielen havainnointi lähtisi liikkeelle koululaisen omasta kielimaailmasta, niin kirjoitetusta kuin puhutustakin kielestä, jonka kautta motivoidutaan tarkastelemaan puheena olevaa
ilmiötä laajemminkin. Vaikka kirjoitettu yleiskieli oli
opetuksen varsinainen päämäärä, omaakin kieltä piti oppia arvostamaan. Myös vuoden 1941 oppikoulun opetussuunnitelmassa korostettiin koululaisen oman kielimuodon merkitystä opetuksen lähtökohtana ja muistutettiin,
että mitä nuoremmista koululaisista oli kyse, sitä mieluummin kielelliset seikat kannatti ottaa esille siinä järjestyksessä, missä lapsi niihin törmää käytännön elämässäkin.
Havainnoinnin merkitystä kieliopin opetuksessa lienee
korostettu enemmän tai vähemmän tietoisesti kautta kielenopetuksen historian. Esimerkiksi Kauko Haahtela
(1952) piti varsinkin arkielämän konkreettisia kielihavaintoja tärkeinä, sillä ne koskettavat tunteita ja synnyttävät näin myös motivaation oppia. Haahtelan mukaan
äidinkielen kieliopin opetuksessa oli keskeistä nimenomaan kuvata ja selittää noita kielihavaintoja eikä nimetä
kategorioita. Tällä tavoin kieliopin opetus ”sytyttää elämään piilotajunnassa uinuvia mielikuvia ja kuljettaa ta-
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juntaan uusia, tällöin
elämääkin” (mt. 99). 4

monesti

koskettaen

tunne-

Oman kielen havainnoinnin kautta tarkasteltava ilmiö
välittyy oppilaalle ensin sellaisenaan. Tuttu, oma kieli on
myös tunneasia, joka motivoi lisähavainnointiin ja ilmiön
laajempaankin pohdiskeluun. Hakulinen lainaa tämän
asian käsittelyn yhteydessä hengenheimolaistaan Leo
Weisgerberiä, jonka mukaan kielen ilmausten pohdinta
koulussa hyödyttää paitsi kielellistä kasvatusta, myös
”avaa samalla tärkeän tien ihmistuntemukseen” (Weisgerber 1951 teoksessa Hakulinen 1952: 212). Ajatus heijastaa meidänkin näkemystämme: kielen kautta paremmaksi ihmistuntijaksi ja ihmistuntemuksen avulla paremmaksi kielentuntijaksi ja kielenkäyttäjäksi.
3.2 Ihmisen kokoinen kielioppi
1900-luvun alkupuolella kieliopin opetuksesta kirjoittaneiden teksteistä heijastui ajatus kokonaisen ihmisen
kasvatuksesta. He pohtivat tunteen asemaa toiminnan ja
ajattelemisen käynnistäjänä ja edelleen motivoijana, tahdon liikuttajana. Sen sijaan kielinäkemys oli avaruudestaan huolimatta ajan hengen mukaisesti selkeän monologinen – kuten oli pitkälti kielenopetusmaailmakin.
On kuitenkin perusteltua väittää, että jos kielinäkemyksessä on vuorovaikutuksen kokoinen lovi, se ei ole kokonainen: ihminen kokonaistuu vuorovaikutuksessa. Laaja,
4
Tämän tuntuman saavuttamiseen pyrki myöhemmin oppikirjassaan myös mm. Aimo
Turunen (1967), joka muutoinkin korosti oman kieliympäristön havainnoinnin
merkitystä kielen perusolemuksen ymmärtämisen kannalta (Turunen 1968).
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eri puolet huomioon ottava ihmisnäkemys edellyttää laajaa kielinäkemystäkin, siis myös vuorovaikutusnäkökulmaa. Tällainen laaja kielinäkemys puolestaan käsittää avaran kielioppinäkemyksen, johon sisältyy moniaalle haarova kielen rakenteiden ja merkitysten yhteispelin kuvaus, niin monologisessa kuin dialogisessakin kielenkäytössä 5 . Pedagoginen kielioppi parhaimmillaan
pohjautuu tällaiselle laajalle kielioppinäkemykselle. Mutta koska kyseessä on pedagoginen kielioppi, se ei voi
eikä saakaan tarjota monimutkaisesta ilmiöstä kuin valikoidun kuvan – kullekin ikäryhmälle sopivasti ja ikäryhmän tunteisiin vetoavasti (vrt. Hakanen 1979; Leiwo
1979; Opetusministeriö 1994: 135–140).
Viimeistään 1950-luvulta alkaen opetussuunnitelmissakin
oli mukana kielen sosiaalinen puoli. Ensin korostettiin
puhumista taitolajina (aluksi lähinnä monologisesta näkökulmasta), sitten mukaan tuli vuorovaikutus varsinkin
vaikuttamisen näkökulmasta. 1960-luvun loppupuolella
ja 1970-luvun alussa tähdennettiin äidinkielen opetuksessakin sitä, että oppilaasta kasvaisi tiedostava yhteiskuntaan osallistuja ja vaikuttamisen keinoihin perehtynyt
yksilö. Perinteistä äidinkielen kieliopin osuutta kutistettiin entisestään, ja puhuttiin muutenkin mieluummin laajemmasta kielentuntemuksesta. Monet lingvistit ja didaktikot kirjoittelivat uudenlaisesta opetuksesta korostaen
kielen merkitysten, tehtävien, muotojen ja kielenkäyttäjien vuorovaikutusta; osa oli saanut herätteen Michael Hallidayn ja hänen koulukuntansa opeista (ks. esim. Saukkonen 1972, 1977; Hakulinen 1974, 1979; ks. myös Mäenpää 1974a, 1974b). Ajan hengen jälkiä näkyi myös oppi5

Sanaa dialoginen käytetään tässä pelkästään arkimerkityksessään.
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kirjojen sivuilla, esimerkiksi Terttu Tupalan Elävässä
kielessä (1967–1974) (ks. myös Tupala 1972) sekä varsinkin Auli Hakulisen ym. kirjasarjassa Toisin sanoen
(1972–1979). Yllättävää kyllä, lopulta itse kieliopiksi
kutsuttu osuus oli kaikissa 1960- ja 1970-luvun oppikirjoissa kuitenkin sangen perinteinen, ja sen varsinainen
käsittely aloitettiin entiseen tapaan abstraktisti 3. luokalta, vaikka kirjat muutoin sisälsivätkin tuoreita lähestymistapoja kieleen.
2000-luvulle tultaessa oppikirjojen kieliopin osuus on
entisestään kutistunut, mutta jäljelle jäänyt osa edustaa
perinteistä kuvaa. Muutoin kielen tarkastelu on rikastunut
tekstilähtöisyyden, merkitysten ja kielen käyttötehtävien
korostuksen myötä. Nämä painotukset olivat keskeisiä
myös kielioppityöryhmän mietinnössä Kieli ja sen kieliopit (Opetusministeriö 1994), jossa lisäksi nostettiin
puhekieli kielioppianalyysin kohteena konkreettisesti
esille (76–86). Oppikirjat odottavat kuitenkin yhä puhekielen kieliopin tarkastelua – vaikka esimerkiksi Isosta
suomen kieliopista (Hakulinen ym. 2004) voisi melkein
suoraankin poimia palasia keskustelukielen kieliopillisten
säännönmukaisuuksien analysointiin. Kaikkein selvimmin kieliopin opetuksen jähmettyneisyys näkyy alakoulussa.
Jotta kieliopin opetukseen saataisiin konkreettista muutosta, olisi taustalle hyväksyttävä näkemys kokonaisesta
ihmisestä ja kokonaisesta kielestä. Kielioppianalyysiin
tarvitaan koko kieli, niin monologinen kuin dialoginen
ulottuvuus: kieli on ajattelussa, tunteissa, tahdon osoittamisessa ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Äidinkie-
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len kielioppia, siis oman kielen rakennetta ja merkityksiä
on mielekästä tarkastella tästä lähtökohdasta käsin ja sen
valossa.
4 Palapeli pienille ihmisille, suurille sydämille
Oppiminen ei useinkaan luonnu tilanteissa, joissa oppija
ei ole tunteineen mukana. Tunteet ja ajattelu vaikuttavat
toisiinsa monella tavoin; oppiminen on tunteista riippuvaista (vrt. Puolimatka 2004). Oppimiskokemukset vaikuttavat motivaatioon ja asenteisiin sekä siihen, mikä
koetaan oppimisen arvoiseksi ja omaa itseä koskettavaksi. Ihannetilanteessa oppija tahtoo oppia lisää, uppoutua
asiaan omaehtoisesti, kiinnostuksesta tai kehittääkseen
itseään. Muutoinkin tunnekyvyt ja elämänasenteet – kuten uteliaisuus, itseluottamus, itsehillintä ja rajoitusten
ymmärtäminen – ovat kaiken oppimisen perusta (Goleman 2000: 236).
Asennoituminen on myös kieliopin opetuksessa ensisijaisen tärkeä asia. Kun laaditaan äidinkielen kielioppia 3.–
4.-luokkalaisille, luodaan samalla pohjaa ihmisen elinikäiselle asennoitumiselle kielen tarkastelua ja analyysia
kohtaan. Siksikin avainsanat tunne, mielikuvitus, havainnointi, toiminta ja oma kieli ovat ensiarvoisen tärkeitä.
Ne edustavat ihmisen eri puolia. Pedagoginen kielioppi
ottaa lähtökohdakseen kokonaisen ihmisen kaikkine puolineen.
Mitä pienempi koululainen, sitä tärkeämpää on konkreettinen oman kielen havainnointi, jotta hän voi ymmärtää,
mitä kielen ilmiötä ylipäänsä ollaan kulloinkin tarkaste-
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lemassa. Arkiset vuorovaikutustilanteet, kuten erilaiset
tervehtimisen ja vastatervehtimisen tavat, kiittämisen ja
siihen vastaamisen tavat, anteeksipyytämisen ja siihen
vastaamisen tavat, voivat toimia luontevana lähtökohtana
kieliopillisten ilmiöiden havainnoinnille. Esimerkiksi sen
oivaltaminen, että tietyntyyppisiin kielellisiin tervehdyksiin tai kiitoksiin vastataan vain tietynmuotoisilla ilmauksilla, on kieliopillisen havainnoinnin perusasioita. Tällaisista säännönmukaisuuksista koostuu ilmausmuotojen,
merkitysten ja käyttöjen hienosyinen verkosto. Siitä voi
ja pitääkin pienempien koululaisten kanssa puhua arkikäsittein, abstrakteja termejä kaihtaen.
Alakouluikäiset pystyvät kyllä havainnoimaan kielimaailmojensa käytänteitä. Automaattisista reaktiotavoista
kannattaa tulla tietoiseksi, jotta omaan kielenkäyttöönsä
pystyy paremmin vaikuttamaan 6 . Havaintojen perusteella
tulevat äidinkielen kieliopin opetuksessa puheeksi tilanteiset vaihtelut, kielimuotovaihtelut sekä vaikkapa iän ja
tuttavallisuusasteen vaikutukset kielellisiin valintoihin.
Esimerkiksi voidaan miettiä, mitä itse sanoisi silloin, jos
varpaille tipahtaisi painava esine, kun läsnä olisi kaveri,
isä tai äiti, rehtori tai aivan tuntematon aikuinen. Miksi
samaa tuntemusta ilmaistaan eri tavoin eri ihmisille?
Koska kyseessä ovat ihmisten väliset käytänteet, mukana
ovat myös tunteet: miten ne ilmenevät, kuinka tunteet ja
aistimukset kielentyvät? Tunteita voidaan ensin vaikka
6

Myös Snellman (1931: 187) piti tapojen oppimista persoonan ja luonteen – ihmisen
henkisen ominaislaadun – kehittämisenä: taipumukset ovat ”tahdon liikettä kuluneissa
raiteissa”. Nykynäkökulmasta katsottuna kielen säännönmukaisuuden ja kuluneiden
raiteiden, tapojen, rinnastaminen on mielenkiintoista: se, jonka ei tarvitse pohtia,
miten ihmisten kanssa toimitaan ja ollaan arkipäivän tilanteissa, saa itselleen varmuutta ja tilaa muihin pohdintoihin ja tunteisiin. Säännönmukaisuuksien ja automaatioiden
tiedostaminen lisää kuitenkin ymmärrystä ihmisestä ja hänen tavoistaan toimia.
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esittää: näytetään omalla keholla, millainen on esimerkiksi iloinen ihminen. Sitten kerrotaan, mitä iloisia asioita itse kullekin on sattunut. Lopuksi kirjoitetaan vaikkapa
piirroksen puhekuplaan ilmaus, joka parhaiten ilmentää
piirroshahmon tunnetilaa. Tärkeää on kaikissa tapauksissa lähteä liikkeelle koululaisen omasta kielimaailmasta:
ensin siitä omimmasta, jota sitten kontrastoidaan ”aikuisten kieleen” tai yleiskieleen. Kontrastoinnin kautta opitaan arvostamaan niin omaa kuin sitä vieraampaakin.
Näin opitaan pikkuhiljaa sekä eri kielimuotojen kielioppia että myös käyttämään eri kielimuotoja.
Pienten koululaisten kanssa voi keskeisiä kielioppiasioita
lähestyä paitsi havainnoimalla vuorovaikutuskäytänteitä,
myös esittämällä kuvauksia ja analysoimalla niitä. Kun
oppilailta esimerkiksi kysytään, miksi Teemu Selänne –
tai kuka hyvänsä kulloinkin tunnettu henkilö – on hyvä
jääkiekkopelaaja, vastauksiksi saadaan hyvinkin erityyppisiä ilmauksia: Se on nopee laukoja, Hänellä on pelisilmää, Osaa luistella tosi hyvin. Tällaisia kuvailevia ilmauksia voi sitten ryhmitellä esimerkiksi sen mukaan, miten
niitä voi esittää: riittääkö ilme vai tarvitaanko liikettä.
Tekeminen, tekemisen tapa ja laatu koetaan kehollisesti.
Sen sijaan sellaiset luokittavat abstraktiot kuin adjektiivi,
substantiivi ja verbi lienevät kolmas- tai neljäsluokkalaisenkin maailmassa sangen vähämerkityksisiä kategorioita.
Sanaluokkien ja muiden abstraktien luokittelujen aika on
paljon myöhemmin, mieluiten vasta yläkoulun puolella.
Eikä koko kielijärjestelmän kattava kuvaus onnistu yläkoulussakaan; vain osia on sielläkin mahdollista ottaa
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esille. Joka tapauksessa vanhempien koululaisten kyvyt
riittävät mutkikkaisiinkin abstraktioihin, mutta tarkastelun on yhä syytä lähteä liikkeelle konkreettisesta ja tunteeseen vetoavasta ilmiöstä ja omasta kielimuodosta. Kielestä puhumisen täytyy edelleen koskettaa, motivoida,
avata uutta ja olla hauskaa.
Kielen merkitykset ja tehtävät ovat siis tärkeä lähtökohta
kieliopillisessa analyysissa. Funktionaalinen lähtökohta
onkin yksi keskeinen avainsana. Toisaalta kieltä on alusta
alkaen tärkeää havainnoida myös toisin päin eli muodoista merkityksiin ja käyttöihin päin. Eihän merkityksiä ole
ilman kielellisiä muotoja. Toinen lähtökohta kielioppianalyysissa on siis formaalinen. Pienetkin koululaiset
pystyvät kertomaan, mitä merkityksiä on esimerkiksi
sellaisilla lla- ja llä-loppuisilla sanoilla lauseyhteyksissään kuin pöydällä (Istuimme pöydällä), yöllä (Kuka syö
yöllä?) ja minulla (Minulla on uusi reppu) ja miten ne
eroavat vaikkapa sellaisista ssa- ja ssä-loppuisista sanoista kuin repussa (Kirjat ovat repussa) ja pöydässä (Istuimme pöydässä). Eri tekstiyhteyksissä muodot voivat
saada uusia merkitystulkintoja. Ihanteellisessa kielioppianalyysissa formaalinen ja funktionaalinen näkökulma
käyvät käsikkäin 7 ; tätä korosti aikanaan myös E. N. Setälä (1900: 4).

7

Varsinkin vieraan kielen opetuksen puolella on käyty kiivastakin keskustelua ns.
funktionaalisesta ja formaalisesta lähestymistavasta (ks. esim. Laihiala-Kankainen
1993). Eriäviä näkemyksiä on esitetty myös suomi toisena kielenä -keskusteluissa
(esim. Silfverberg 1993; Lauranto 1995).
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5 Ihmisen kokoista kielioppia yli rajojen
Artikkelissamme olemme pureutuneet kieliopin opetuksen pedagogisuuteen: mitä se on? Pedagoginen kielioppi
ei mielestämme kehitä pelkästään loogista ajattelua ja
kuulu sen piiriin, vaan sillä on paikkansa kokonaisen
ihmisen kasvatuksessa. Koska kieli on osa ihmistä, tarvitaan kieliopinkin opetuksessa ihmisen kaikkien puolien
huomioon ottamista. Erityisen keskeistä on, miten oppilas saadaan motivoitua, liikkeelle. Tärkeää on, että koululainen ymmärtää, miten käsiteltävät asiat liittyvät hänen
omaan elämäänsä. Elämänläheiset, konkreettiset ja tunteisiin vetoavat kielenkäytön harjoitukset ja havainnointitehtävät motivoivat uusiin ja omaehtoisiin havainnointeihin.
Kenties tällöin voidaan joskus saavuttaa myös jonkinlainen huippukokemuksen tila, jossa unohdetaan, että ollaan
tekemässä koulun oppiaineeseen kuuluvaa kielioppianalyysia – havainnoidaan vain kieltä käytössään, oivalletaan yhteyksiä, leikitään kielellä. Tällaisissa huomaamattomissa harjoituksissa opitaan myös käyttämään kieltä
erilaisissa tilanteissa paitsi ajatusten, tunteiden ja tahdon
ilmaisemiseen myös elintärkeän vuorovaikutuksen välineenä: kieli on minua, kieli on minulta sinulle, sinulta
minulle, meille. Ihannetapauksessa kaikille voisi jäädä
tuntuma siitä, että koulun kieliopissa on kyse omasta kielestä, josta on tärkeää osata puhua. Onhan kieli ihmisintä
ja ihmeellisintä, mitä ihmisellä on.
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