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1 JOHDANTO 

 

Tutkimuksen aiheena on lapsilla kahden ja viiden vuoden välillä ilmenevä taito sekä kuulla, 

että muodostaa foneemeista, eli äänteistä sana, ja miten tämä taito johtaa lapsen varhai-

seen lukemiseen montessorivälineiden avulla. Seuraava tarina kuvaa sitä, mistä ilmiöstä 

lasten lukemisessa olen kiinnostunut. 

 

Montessorileikkikouluun, jossa ohjaaja on toiminut jo yli kaksikymmentäviisi vuotta, tuli 

syksyllä kolmevuotias pikkusisarus. Hän viihtyi oikein hyvin puuhaten kaatelujen ja lusi-

kointien, pistelyjen ja leikkaamisten ym. käytännön töiden parissa, aina jossain isosisaren 

ja hänen ystäviensä liepeillä. Joulun jälkeen ohjaaja kertomansa mukaan totesi, että kai 

tämänkin kanssa pitäisi pikkuhiljaa ryhtyä tuomaan esiin kirjaimia. He hakivat ”millä alkaa” 

tavaroiden ykköslaatikon, jossa on vokaaleilla alkavia sanoja. Ohjaaja aloitti: "Tässä on 

auto, kuunnellaanpa millä kirjaimella auto alkaa. Auto.” Kolmivuotias napitti ohjaaja silmiin 

ja sanoi: "A-U-T-O" foneemein. Ohjaaja nielaisi, ja sanoi: "Jaaha. No, tässä on omena. 

Millähän alkaa omena?” Kolmivuotias napitti silmiin ja sanoi" O-M-E-N-A", jolloin ohjaaja 

totesi tässä suhteessa olevansa myöhässä yli 25 vuoden kokemuksineen. Lapsi osasi ja-

kaa foneemeiksi kaikki sen laatikon tavarat ja monen muunkin laatikon, eli oli jo pitkällä 

sananmuodostuksen tiellä, ilman, että häntä oli siihen mitenkään varsinaisesti opetettu. 
 

Edellä kuvattuun ilmiöön liittyy se, että montessorileikkikoulussa joka puolella maailmaa 

lapset väistämättä oppivat kirjoittamaan ja lukemaan montessorivälineiden avulla, mel-

keinpä, kuten edellisestä käy ilmi, tekee heidän kanssa töitä sen eteen vai ei. Tämä tapah-

tuu helpoiten kolmen ja viiden ikävuoden välillä. Taito perustuu lapsen omaan haluun ja 

kiinnostukseen, lapsi kiinnostuu siitä, mitä ympäristössä tehdään, ja koska toiset lukevat, 

toisetkin kiinnostuvat jne. Suomessa (ja Italiassa, josta Maria Montessori on syntyisin) tätä 

helpottaa vielä kielemme foneemisuus, kirjain vastaa aina äännettä. 

 

Lukemaanoppimisen tutkijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että edellä kuvatun kaltainen kielel-

linen tietoisuus ei ole mahdollista lapselle, eikä lapsi ole metalingvistisesti kypsä, ja siten 

kykenevä lukemaan kolme - neljävuotiaana. Kielellinen eli metalingvistinen tietoisuus, ul-

kopuolinen asennoituminen kieleen, ja sen rakenteen erottaminen merkityksestä, on jotain, 

josta lapsi voi esittää ”ohimeneviä merkkejä” hetkellisesti pysähtyessään pohtimaan kielel-

listä huomiotaan (Tornéus 1991, 9).  Hän toteaa (1991, 19) ”Jos sanan jakaminen äänteik-

si (foneemisegmentaatio), on esikouluikäiselle vaikeaa, niin vielä vaikeampaa hänen on 

yhdistää äänteitä sanoiksi (foneemisynteesi).” Myös Gombert (1992, 21) toteaa lukuisten 

tutkimusten osoittavan, että sanojen foneemien havaitseminen on mahdollista vasta suh-
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teellisen myöhään, vasta 8 – vuotiailla oli enemmistö havaintoja oikein. Tutkimusten vahva 

mielipide tästä oli hyvin hämmentävää luettavaa, koska tutkija on 16 vuotta päivittäin työs-

kennellyt lasten kanssa, joilla kaikilla on ollut alussa kuvattu metalingvistinen taito, ja jotka 

oppivat helposti lukemaan kolmen ja viiden ikävuoden välissä. Tuntui myös hämmästyttä-

vältä, että vaikka tieto montessorilasten varhaisesta lukemaan oppimisesta on ollut ylei-

sesti tiedossa, ja lähes jokaisessa tutkimuksessa mainitaan varhaiset lukemaan oppijat, 

juuri kukaan ei ole paneutunut tutkimaan, miten he oppivat lukemaan. 

 

Kolme - viisivuotiaiden kyvystä kuultuaan sanan foneemit ja yhdistää niistä sana, tai var-

sinkaan kyvystä jakaa sana foneemeihin, ei löydy suomalaisia tutkimuksia. Kansainvälisiä 

tutkimuksia ensin mainitusta on joitakin, jälkimmäisestä ei ole löytynyt yhtään. Tämän tut-

kimuksen tarkoituksena on ollut tuottaa tietoa siitä, mihin perustuen tämä 3–5 -vuotiaiden 

lasten kyky sanan foneemirakenteen tajuamiseen on selitettävissä, ja mistä on syntynyt 

käsitys, että lapset eivät kykene tämänkaltaiseen metalingvistiseen toimimiseen ennen 

kuin 6-7 ikäisinä. Tutkija uskoo tämän kaltaisen tiedon luovan uutta näkökulmaa luke-

maanoppimisen tutkimukseen, ja mahdollisesti myös käytäntöihin.  Tutkimus tuottaa myös 

tietoa siitä, miten helposti tapahtuva lukemaan oppiminen teknisesti tapahtuu montessori-

leikkikoulussa äidinkielen välineiden avulla. 

 

Tutkimuksen teoriaosassa luodaan katsaus montessoripedagogiaan, ja siihen miten sen 

oppimisympäristö toimii, sekä Montessorin käsitykseen kielestä, kirjoittamisesta ja lukemi-

sesta. Lukemisen ja kirjoittamisen tutkimuksesta ja opetusmenetelmistä maailmalla ja 

Suomessa tuodaan esille keskeisimmät ja tämän tutkimuksen kannalta oleelliset näkökoh-

dat. Tutkimusosaan valikoitui kaksi tutkimustehtävää. Tutkimuksessa haluttiin ensin saada 

selville, olisiko sanojen foneemirakenteen tunnistamisen ja käyttämisen taito opittu mon-

tessorileikkikoulussa ympäristöstä, jossa päivittäin käytetään foneemeja ja opetellaan lu-

kemaan. Ensimmäisessä tutkimustehtävässä tutkitaan espoolaisessa päiväkodissa pienen 

ryhmän avulla, voidaanko kokeellisesti osoittaa lasten, joiden ympäristössä ei käytetä fo-

neemeja, pystyvän sanan foneemirakenteen erottamiseen jo 3-4 vuoden iässä. Tätä fo-

neemirakenteen erottamiskykyä kutsutaan tutkimuksessa foneemiseksi tietoisuudeksi. 

Toisessa tutkimustehtävässä verrataan Montessorin kielen kehittymisen, kirjoittamisen ja 

lukemisen teorian pohjalta kehitettyjen äidinkielen välineiden suhdetta nykytutkimuksen 

lukemisen metalingvistisiin käsitteisiin. Tämä tapahtuu tutkien, mitä metalingvistisen tietoi-

suuden osa-aluetta tukien kukin äidinkielen montessoriväline kehittää lapsen lukutaitoa 

eteenpäin. Tutkimusongelmien esittelyn jälkeen kuvataan tutkimusprosessia, tutkimusai-

neiston analyysiä ja tutkimustuloksia. Tulosten tarkastelu yhteydessä esitetään tutkimuk-

sen luotettavuutta ja lopuksi pohditaan tulosten merkittävyyttä ja sovellettavuutta.  
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Terminologia lukemaan oppimisen ja kielitieteellisessä tutkimuksessa on suurelta osin yh-

teistä. Puheentutkimuksen puolella fonologia tutkii kielen äännejärjestelmiä, miten kielen-

käyttäjät pystyvät erottamaan äänteet toisistaan. Fonetiikka tutkii äänteitä yksilöinä, fono-

logia järjestelmän osana, ääniainesta kielen rakenteen kannalta. Foneemi on kielen pienin 

erotettavissa oleva osa, vokaali tai konsonantti, josta käytetään myös suomenkielistä ni-

meä äänne. Fonologinen tai metalingvistinen tietoisuus ovat yleistermejä, jolla tarkoitetaan 

kykyä tietoisesti käsitellä puhuttujen sanojen osia.  Lukemisen tutkimuksessa käytetään 

termiä fonologinen myös puheen osista yleensä, äänteistä, tavuista, sanoista. Fonologinen 

tietoisuus on kuitenkin myös käsitteenä laajempi, Mäkinen (2002, 38) löytää sille kolme 

muutakin merkitystä.  Termiä käytetään myös kirjain - äännevastaavuuden oivaltamisesta, 

jolloin se on kehittyvä taito, jolla on vahva yhteys kognitiivisten taitojen kehittymiseen.  Lu-

kivaikeustutkimuksissa fonologinen tietoisuus liitetään yhdeksi fonologisen prosessin 

osaksi fonologisen muistin ja nimeämistaitojen rinnalle.  Neljäntenä merkityksenä on kielen 

kehityksen tutkiminen lapsen puheenkehityksen osana.  Tässä tutkimuksessa käytetään 

termiä foneeminen tietoisuus lapsen kyvystä kuulla sanan äännerakenne, paitsi referoita-

essa tutkimuksia, joissa käytetään termiä fonologinen.  

 

Koska tässä tutkimuksessa kaikki kirjaimet, joita kirjoittamista ja lukemista kuvattaessa 

käytetään, ovat, ellei erikseen mainita, foneemisena, foneemien kansainvälisen merkintä-

tavan (/a/) sijaan käytetään samaa merkitsemään erillistä isoa kirjainta (A). Silloin kun tar-

koitus on osoittaa sanan jakaminen foneemeihin tai muodostaminen niillä, käytetään tavu-

viivaa (-) yhdistämään foneemit (A-U-T-O) merkintätavan /a/ /u/ /t/ /o/ sijaan. Kuvatessa 

lasten sanojen lukemista voidaan selvyyden vuoksi kirjoittaa tavut isolla ja jakaa ne tavu-

viivoilla, luettaessa tavut lausutaan foneettisen metodin mukaisesti, eli ME-HU, ei ÄMEE-

HOOUU, kuten ne lausuttaisiin kirjainten nimillä. Termiä grafeemia käytetään, kun halu-

taan painottaa kirjaimen visuaalista, painettua tai kirjoitettua muotoa, käsite kirjain käsittää 

usein myös sen nimen ja äänteen. Lukemisen ja kirjoittamisen opetus tapahtuu useimmi-

ten yhtä aikaa ja siksi puhutaan luku- ja kirjoitustaidosta. Tässä teoksessa käytetään myös 

termiä lukitaito tarkoittaen silloin molempia yhdessä (Takala 2006, 10). Lasten iät esitetään 

muodossa vuotta;kuukautta eli esim. 3;4.   

 

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja tutkimusmenetelmänä käytettiin havainnointia sekä 

havaittujen taitojen testausta. Tutkimusaineistot on kerätty tammikuusta 2007 maaliskuu-

hun 2008 pohjoisespoolaisessa montessorileikkikoulussa, ja helmi – toukokuussa 2007 

pohjoisespoolaisessa yksityisessä päiväkodissa. Montessorileikkikoulussa havainnoitiin 17 

lasta, ja päiväkodissa harjoitustuokioihin ja testaukseen osallistui kuusi lasta.  
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2 MONTESSORIPEDAGOGIA 

2.1 Maria Montessori 

 
 Maria Montessori syntyi 1870 Italiassa varakkaaseen ja koulutusta arvostavaan sukuun, 

joten hän sai aloittaa yliopisto-opinnot luonnontieteessä ja matematiikassa. Myöhemmin 

hän pyrki lääketieteen opiskelijaksi, joka oli tuohon aikaan yksinomaan miesten tieteenala. 

Hän suoritti lääketieteen ja kirurgian tohtorin tutkinnon 1896, yhtenä ensimmäisistä naisista 

Italiassa. Työskennellessään sairaalassa Montessori kiinnostui vajaamielisten ja heikko-

lahjaisten lasten ongelmista pitäen näiden koulutusta pedagogisena eikä ainoastaan lää-

ketieteellisenä ongelmana. Montessori perehtyi kasvatustieteeseen, hänen kasvatuskäsi-

tykseensä vaikuttivat mm. Rousseau (aistien kehittämisessä), Pestalozzi  (luonnonrakkau-

dessa), Fröbel  (pienten lasten kasvatuksessa), sekä  Seguin (mm. matemaattisten väli-

neiden kehittämisessä.). 

 

Montessori päätteli menetelmän soveltuvan myös ”normaalilapsille” vieden, lahjoituksina 

saatujen lelujen lisäksi, vammaisille lapsille kehittämiään välineitä Rooman slummialueelle 

perustamaansa "Lasten taloon" (Casa dei Bambiini). Lapset olivat alle kouluikäisiä työvä-

estön vähempiosaisia lapsia. Viittäkymmentä lasta hoiti opettajaopintonsa alkuun keskeyt-

tänyt käsityöläisnainen ilman aikaisempaa kokemusta lapsiryhmän ohjaamisesta.  Montes-

sori esitti hänelle välineiden käytön, ja hänen ohjaaminaan lapset oppivat työskentelemään 

montessorivälineillä pitkäjänteisesti ja itsenäisesti, oppien menestyksellisesti mm. kirjoit-

tamaan, lukemaan ja laskemaan. Casa dei Bambinia ja sen lapsia tultiin myöhemmin 

hämmästelemään eri puolelta maailmaa.  

 

Maria Montessori oli ensimmäisiä, joka kehitti lapsen tarpeista lähtevän kasvatusmetodin, 

joka korostaa lapsen aktiivisuutta ja oikeutta toimia omista lähtökohdistaan luodakseen 

omaa erityislaatuisuuttaan toteuttavan ihmisen. Montessorimenetelmä erosi humanistisuu-

dessaan täysin niistä opettajan auktoriteettiin perustuvista ja tiukkaa kuria vaativista kasva-

tusmenetelmistä, joita Italiassa ja kaikkialla muuallakin käytettiin. Lapsen salaisuus onkin 

Montessorin mielestä ne suunnattomat voimavarat, jotka lapsella on kasvunsa ja kehityk-

sensä ohjaamiseen.  Lapsi luo itse itsensä, ja tätä luomisprosessia ei aikuinen voi määrä-

tä. Lapsi ansaitsee tässä työssä aikuisen kunnioituksen (ks. Suortti 2001, 209-210). 

 

Montessoripedagogia pohjautuu Montessorin työskentelyyn lasten kanssa, hänen lapsista 

tekemiinsä havaintoihin ja havaintojen tutkimiseen. Hänen työssään pääosassa on lapsi, 

hän kiistää luoneensa mitään metodia. "Lapset itse ovat varustaneet meidät käytännöllisil-
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lä, positiivisilla ja testatuilla ohjeilla sellaisen kasvatuksellisen systeemin rakentamista var-

ten, jossa heidän omat valintansa ovat ohjaava periaate ja heidän oma vaistonvarainen 

intonsa estää virheet.”  (Montessori 1991, 139) 

 

2.2 Montessoripedagogian lapsikäsityksestä 

2.2.1  Herkkyyskaudet 

 

Montessori havaitsi lapsilla herkkyyskausia, jonka vaikuttaessa lapsi toimii innostuneena, 

kohdistaen mielenkiintonsa ja huomionsa tietyn taidon tai ominaisuuden saavuttamiseen. 

Lapsen saavuttaessa taidon herkkyyskausi laimenee tai lakkaa, mutta itse taito on pysy-

västi saavutettu. Oppiminen on tämän ajanjakson aikana helpompaa kuin muulloin. Mikäli 

lasta estetään seuraamasta sisäistä herkkyyttään, taidon tai ominaisuuden hankkiminen 

myöhemmin on vaikeampaa ja vaatii enemmän työtä. Herkkyyskaudet ovat voimakkaim-

millaan kuuden ensimmäisen ikävuoden aikana. Tärkeimpiä herkkyyskausia ovat Montes-

sorin mukaan aistien kehittämisen, kielellisen kehityksen, liikkeiden koordinoinnin, järjes-

tyksen ja ryhmään orientoitumisen herkkyyskaudet.  

 

Aistien kehittäminen alkaa syntymästä, ne herkistyvät tuntemaan, kuulemaan, näkemään, 

haistamaan ja maistamaan kaikkea, ensin valikoimatta, sitten tietoisesti valikoiden. Lapsi 

muodostaa maailmankuvaa aistiensa avulla. Tätä auttamaan on Montessori kehittänyt 

aistivälineet. Kielen omaksuminen alkaa pian syntymän jälkeen ja päättyy noin viiden vuo-

den iässä. Kielen herkkyyskausi mahdollistaa puhutun kielen oppimisen ja sen sisäisen 

kieliopin täydellisen omaksumisen. Lisäksi lapset ovat hyvin kiinnostuneita kirjoitetusta 

kielestä, sen ymmärtämisestä ja tuottamisesta.  

 

Liikkeiden koordinoinnin herkkyyskausi alkaa syntymästä ja jatkuu noin neljä - viisivuoti-

aaksi. Ensin opetellaan hallitsemaan laajoja liikkeitä, ja sen jälkeen hienomotorisempaa 

tarkkuutta vaativia liikkeitä, kuten silmän ja käden yhteistyötä. Arkipuuhien alue montesso-

rileikkikoulussa, ja tietysti myös kotona, auttavat lasta näiden oppimisessa. Järjestyksen 

herkkyyskausi on voimakkaimmillaan noin yksivuotiaasta kolmen vuoden ikään. Tänä ai-

kana lapsi tuntee tärkeäksi kaikenlaisten rutiinien toistumisen esim. ruokailun tai nukku-

maan menon yhteydessä, samoin hän haluaa esineiden olevan oikeissa paikoissaan. Tä-

mä ohjaa lapsen sisäisen järjestyksen ja persoonallisuuden kehitystä. Lapsella on tarve 

järjestää, jäsentää ja ylläpitää ulkoista järjestystä (esineet, tavarat, tavat, tottumukset, rutii-
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nit), voidakseen järjestää oman sisäisen maailmansa, ja kaikki ne kokemukset, joita hän 

on ympäristöstään saanut.  
 

Ryhmään orientoitumisen herkkyyskausi alkaa noin kaksi- ja puolivuotiaana kestäen noin 

kuuden vuoden ikään. Lapsi on valmis siirtymään kodista myös ulkopuoliseen ryhmään, ja 

hänellä on tarve tulla tämän ryhmän hyväksytyksi jäseneksi. Tässä herkkyyskausi auttaa 

häntä. Montessoriryhmässä, jossa on yleensä kolmesta kuuteen ikäisiä lapsia, lapsi saa 

turvallisesti tulla ryhmän jäseneksi omassa tahdissaan. Luokan tarkka järjestys ja kaikille 

työrauhan takaava ilmapiiri vapauttaa hänet tarkkailemaan muita ryhmän eri-ikäisiä lapsia. 

Hän voi työskennellä rauhassa välineillä ja osallistua itseään kiinnostaviin toimintoihin heti, 

kun tuntee olevansa siihen valmis.  

 

2.2.2  Absorboiva mieli 

 

Absorboiva mieli tarkoittaa lapsen erityistä kykyä omaksua ja vastaanottaa kaikkea sitä 

tietoa, mitä ympäristössä on. Absorboiva mieli toimii tiedostamattomana. Syntymästä noin 

kolmanteen ikävuoteen asti lapsi vastaanottaa valikoimatta ympäristöstään tulevat ärsyk-

keet. Kolmannen ikävuoden jälkeen lapsi valitsee tietoisemmin ympäristöstä kehityksensä 

kannalta merkittäviä ärsykkeitä. Lapsi myös kokeilee ja työstää kaikkea aikaisemmin vas-

taanottamaansa tietoa. Absorboiva mieli toimii yhdessä herkkyyskausien kanssa, sillä 

herkkyyskaudet ohjaavat absorboivaa mieltä kohdistumaan kehityksen ja kasvun kannalta 

merkittäviin asioihin. 

 

2.2.3  Lapsi montessoriympäristössä 

 

Lapsen kasvun tavoite on itsenäinen, oppiva ihminen. Montessoriohjaajan tehtävä on tarjo-

ta tähän mahdollisuus. Montessoriympäristössä tarjotaan lapselle mahdollisuus kehittää 

aistejaan ja taitojaan hänen itsensä valitsemassa tahdissa, jotta hän näitä hyödyntämällä 

pystyy kehittämään itsenäisen arvostelukyvyn ja oppii tavoitteelliseen ajatteluun. Toisen 

apuun turvautuva ihminen ei saavuta itsenäisyyttään, siksi "Auta minua tekemään se itse" 
on montessorimenetelmässä aikuisen tärkein tehtävä. Jo viime vuosisadan alussa Mon-

tessori mainitsee lapsen kunnioittamisen olevan montessoriympäristön tärkein tehtävä, ja 

tämä kunnioittamisen ilmapiirin on ulotuttava koko ympäristöön, myös aikuisten kesken ja 

suhteessa ulkopuolisiin ihmisiin. 
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Lapsi on luontaisesti aktiivinen ja liikkuva. Montessorin mukaan hänen oppimisensa tapah-

tuukin paljolti liikkeiden ja toiminnan avulla. Montessoriympäristössä lapsi liikkuu vapaasti 

luokkahuoneessa, opetellen samalla liikkeittensä hallintaa välineitä hakiessaan, tai paikoil-

leen viedessään. Lapselle annetaan aikaa, tilaa ja rauhaa oman työnsä tekemiseen. Lap-

sen ulottuville tuotu eri kehitystarpeisiin vastaavia välineitä, joiden avulla lapsi tyydyttää tie-

donhaluaan. Montessorivälineillä lapsi oppii eri aistiensa kautta, käyttäen näköä, tuntoa, 

kuuloa, painoaistia jne. aktiivisesti, havainnoidessaan tutkimuksensa kohteena olevaa 

asiaa, ei vain ottaen tietoa passiivisesti vastaan. Oppiminen lähtee lapsen aloitteesta, ja on 

hänen työtänsä. Siksi välineistä ja tehtävistä käytetäänkin nimitystä "työ" eikä peli tai leikki-

kalu, vaikka lapsi käyttää niitä samaan leikinomaiseen tyyliin kuin leikkikaluja tai pelejä. Jo 

nimitys kertoo lapselle, että hänen tekemänsä asia on arvostettu, ja hänen siihen uhraa-

mansa vaiva hyväksytään työnteoksi, vaikka se tapahtuukin samalla tavalla kuin lapsen 

leikki yleensä.  

 

Lapsille on annettu mahdollisuus tehdä halutessaan oikeilla välineillä oikeaa työtä, kuten 

esineiden huoltamista tai siivousta. Näiden tehtävien tulee aina olla tehty auttamaan lap-

sen kehitystä, niiden tarkoituksena ei ole tuottaa siistiä ympäristöä tai erityisen kohteliaasti 

käyttäytyvää lapsiryhmää. Nämä ovat vain mahdollisia ylimääräisiä etuja, eivät asioita, 

joita ohjaajan tulisi vaatia. Leikkiä ja mielikuvitusta lapset voivat käyttää montessorileikki-

koulussa esimerkiksi nukketeatteria tehdessään, draamaproduktioissa, maalaistaloympä-

ristössä leikkiessään sen eläimiä hoitaen ja metsän eläinten puuhia kuvitellen, tai pienois-

mallieläinten käyttäytymistä mallintaessaan. Lapsilla on päivittäin vähintään kah-

den/kolmen tunnin häiriötön työskentelyaika, ryhmätyöskentely tai teemakokonaisuudet 

pyritään ohjaamaan siten, että ne eivät katkaise tätä aikaa. Lapset voivat vapaasti toteut-

taa meneillään olevaa teemaa työskentelyaikanaan, mutta myös syventyä oman senhetki-

sen kiinnostuksensa mukaisiin töihin.  

 

2.3  Montessorivälineistö 

 

Montessorimateriaali, sekä muu oppimista tukeva materiaali, ovat tärkeä osa montessori-

luokkaa. Luokassa oleva materiaali voidaan jakaa kuuteen osa-alueeseen. Ne ovat 

käytännön töiden alue, aistivälineet, äidinkieli ja matematiikka, sekä kulttuurien alue, johon 

kuuluvat luonnontiede, maantieto, historia, ja science, eli pienet tieteelliset kokeet sekä 

taideaineet. Näihin kaikkiin alueisiin, erityisesti kirjoittamiseen ja lukemiseen sekä matema-

tiikkaan, Maria Montessori kehitti välineitä, jotka johdattavat käyttäjänsä taidon alkeista 

niiden täydelliseen hallintaan. Välineet ovat suurelta osin konkreettisesti otettavissa käteen 
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ja tunnusteltavissa, johdattaen lapsen esimerkiksi matematiikassa jo leikkikouluasteella 

hyvinkin pitkälle. Ne ovat myös itsekorjaavia, käyttäjä pystyy itse havaitsemaan 

mahdollisesti tekemänsä virheet ja korjaamaan ne.  

 

Välineiden ei kuitenkaan ole tarkoitus varsinaisesti opettaa lapselle taitoja, vaan antaa 

hänelle mahdollisuus kehitykseen ja henkiseen kasvuun. Oleellista on kyky keskittyä 

tärkeänä pitämäänsä työhön. Tärkeää on myös lapsen kokemus siitä, että hän on itse 

keksinyt ja tehnyt jotain, lapselle kokemus on sama kuin hän olisi keksinyt asian ensim-

mäisenä maailmassa. Koko montessorivälineistö on keskeisessä osassa myös lukitaidon 

kehittymisessä, ne antavat lapselle sanavarastoa runsaan nimeämisen kautta, luokittelu 

käytännön, aisti- ja matematiikan välineissä kehittää hänen luokittamisen ja sarjoittamisen 

oppimistaan, ja motoriset harjoituksen kehittävät hänen sensomotorisia taitojaan. Näitä 

kaikkia mm. Julkunen (1984, 25) pitää edellytyksenä lukemaan oppimiselle.  

 

Käytännön elämän työt.    Tyypillisintä ihmisrodulle on vaiston vaatima tarve työskennellä 

suunnitelmallisesti käsiään käyttäen muokatakseen ympäristöään mieleisekseen. Montes-

sori sanoo: “Tämä (vaisto) on todellisen kehityksen lähde sivilisaatiossamme, sillä ihmi-

sessä on luonnollinen tarve työn tekoon, ja tämän työn kautta heidän ympäristönsä kehit-

tyy täydelliseksi.” (Montessori 1991, 187). Käytännön elämän töitä on montessoriluokassa 

seuraavilta alueilta; ympäristöstä huolehtiminen, itsestä huolehtiminen, motoriset taidot, 

sekä kunnioittava käyttäytyminen ja kohteliaisuus.  

 

Lapsille tarjotaan mahdollisuus niiden välineiden käytön harjoittelemiseen, joita tarvitaan 

ympäristön ylläpitoon ja rakentamiseen ihmisvoimin, tai joita hän tarvitsee omasta hyvin-

voinnistaan huolehtimiseen, kuten vaatteiden pukeminen, niiden huolto, henkilökohtainen 

hygienia jne. Lapset voivat harjoitella siivousvälineiden käyttöä, tiskausta, pyykinpesua, 

vasaroimista jne. Välineet ovat aina oikeita työvälineitä, eivät leluja, ja niitä käytetään sekä 

töiden harjoittelemiseen, jolloin ne ovat tarjottimella yhden harjoituksen suorittamista var-

ten (saman pienen peilin puhdistus useampaan kertaan pöydän ääressä istuen), että oike-

aan ympäristön hoitamiseen (peilien ja ikkunoiden peseminen leikkikoulussa).  

  

Käytännön elämän töiden oppimisesta ja tekemisestä on lapselle etua fyysisen, henkiseni, 

sosiaalisen ja älyllisen kehityksen kannalta. Lapsi oppii, että työn tekemisestä on mahdolli-

suus nauttia, ja että järjestyksen aikaansaaminen ympäristöön tyydyttää hänen mieltään. 

Sosiaalisesti hän oppii ottamaan huomioon ja kunnioittamaan muita ihmisiä ja heidän tun-

teitaan omaksuen oman ympäristönsä ja maansa kulttuuriset tavat. Tehtävät kehittävät 

hänen liikkeittensä hallintaa ja hienomotorisia taitojaan, valmistaen häntä mm. kirjoittami-
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seen ja lukemiseen. Lapsen kätevyys, käden ja silmän yhteistyö ja hänen avaruudellinen 

tietoisuutensa lisääntyvät. Montessoritehtäviä suoritettaessa edetään yleensä järjestelmäl-

lisesti vasemmalta oikealle, mikä auttaa oikean kirjoitus- ja lukusuunnan löytämistä. 

 

Aistien käytön alue.    Toisen osa-alueen muodostavat aistimateriaalit, jotka kehittävät 

lasten aistien erottelukykyä. Lapset etsivät esimerkiksi pareja tai sarjoja materiaaleista, 

jotka liittyvät haju-, tunto-, paino-, tai muihin aisteihin. Aistivaikutelmat, joita lapsi saa, ja 

joita hän on jo koko olemassaolonsa aikana varastoinut, eivät pelkästään riitä, kun lapsi on 

rakentamassa älyään. Voidakseen käyttää aistiensa välittämiä tietoja älykkyytensä ke-

hittämiseen, täytyy lapsen, samoin kuin aikuisenkin, oppia ymmärtämään ja vertailemaan 

aistimuksiaan. Toisin sanoen, hänen täytyy tietää mitä on oppinut aistiensa kautta, ja oppia 

myös käyttämään sitä tietoa, mitä hän on saanut, vertailla tietojaan, ja laittaa sitten tiedot 

järjestykseen mielessään. Lapsen täytyy tehdä aistivaikutelmistaan tietoista tietoa. 

Aistivälineissä vain yksi ominaisuus varioi, muut aistihavainnot kuin välineen tarjoama 

pyritään vakioimaan. Siksi aistivälineitä tutkitaan usein silmät kiinni tai liinalla peitettyinä. 

 

Lapselle opetetaan sanat, joita hän voi käyttää kun hän tutkii ja yhdistää tietoihinsa uusia 

asioita tai aistimuksia. Hänen tutustuessaan aistivälineisiin hänelle kerrotaan aistimuksien 

nimet (kova – pehmeä, kevyt – painava, sileä – karhea jne.). Tämän jälkeen hän voi 

käsitellä näin myös aikaisempi tietojaan. Värien nimet hänelle opetetaan värilaattojen 

avulla, aina yhtä väriä kerrallaan kädessä pitäen. Hiekkapaperilaatat antavat aistimuksen 

hänen käsilleen sileästä ja karheasta, samalla kun ne nimetään, kuuntelupurkkeja 

ravistellaan käsin korvan vieressä yhtä kerrallaan parien löytämiseksi jne.  

 

Lapsi voi toimia välineiden kanssa aktiivisesti aina halutessaan, ja toistaa harjoituksen niin 

monta kertaa kun haluaa. Toistaminen tapahtuu lapsen omasta tahdosta, eikä sen ole tar-

koitus voimistaa aisteja fyysisesti. Toistaminen jatkuu niin kauan, kunnes lapsi ymmärtänyt 

aistiensa hänelle kertoman asian, ja kunnes hän on sijoittanut saamansa tiedon sopivaan 

paikkaan tietoisuudessaan. Lapsi voi tutkia, lajitella ja sarjoittaa eri aistivälineitä esim. 

pituuden, painon, karkeuden, värisävyjen jne. mukaan. Tämä johdattaa häntä samalla 

matemaattiseen ajatteluun. Aistivälineet sisältävät myös geometrisen välineistön, lapselle 

tulevat tutuiksi, aistien kautta ja nimeämällä, myös geometriset kappaleet ja muodot. Näitä 

muotoja tunnistetaan myös ympäristöstä.  

 

Kirjoitukseen ja lukemiseen valmistavia tehtäviä on jo aistivälineissä. Suuri osa välineistä 

on nupillisia, nupit ohjaavat sormiotetta jo aikaisessa vaiheessa oikeaan kynäasentoon. 

Aisti- ja geometriset välineet johdattavat lasta myös suoraan kirjoittamiseen ja lukemiseen, 
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hän mm. oppii erottamaan muotoja ja hallitsemaan kätensä liikkeitä. Hiekkapaperilevyjen 

tunnustelu ja erottaminen johtaa suoraan myöhempään hiekkapaperikirjainten muotojen 

tunnusteluun, niiden tuntoaistiin ja kinetiikkaan perustuvaan tunnistamiseen. 

 

Kieli ja vuorovaikutus.    Lapsi oppii ymmärtämään puhetta ja puhumaan yleensä alle yksi-

vuotiaana. Lausuttuaan ensimmäiset sanat lapsi jatkaa vastustamattomalla voimalla 

puheen oppimista ja tuottamista. Opetellessaan puhumaan lapsi samalla omaksuu 

“sisäisen kieliopin”. Hänen puheensa ei ole vain sanoja peräkkäin, hän oppii käyttämään 

samoja rakenteita kielessään kuin muutkin hänen ympäristössään. Kuullessaan useampia 

kieliä hän käyttää myös niitä yhtä sujuvasti niiden omien kielioppien mukaisesti. Montes-

sorileikkikoulussa hänelle tarjotaan mahdollisuus rikkaaseen sanavarastoon nimeämällä 

ympäristön esineitä, asioita ja ilmiöitä järjestelmällisesti ja täsmällisesti. Sanojen ja käsit-

teiden merkityssisältöjä pyritään syventämään tarjoamalla hänelle runsaasti rikasta ja 

monipuolista kielimateriaalia, niin puhuttuna, kuin kirjoitettunakin, satuina, kertomuksina, 

tarinoina, riimeinä, loruina ja lauluina. Häntä myös kannustetaan mielipiteiden ilmaisuun, 

sekä muuhun suulliseen esittämiseen.  

 

Äidinkieli jakautuu kolmeen osa-alueeseen, puhuttuun, kirjoitettuun ja luettuun kieleen, 

koska samaan aikaan, opetellessaan vielä puhutun kielen rakenteita, lapsi kiinnostuu kir-

jaimista ja kirjoitetusta kielestä. Montessori kutsuu tätä aikaa kirjoituksen ja lukemisen 

herkkyyskaudeksi. Se kestää kolmesta aina kuuteen ikävuoteen asti, ja sinä aikana lapsi 

on pohjattoman kiinnostunut äänteistä ja sanojen kirjoittamisesta. 

 

Matematiikka.    Montessorivälineet, joilla lapsi etenee matematiikan alueella, on rakennet-

tu samojen periaatteiden mukaan kuin muutkin montessorivälineet. Aistivälineitä käsitel-

lessään lapsi on tutustunut erilaisiin täsmällisiin mittoihin, kymmenen kuution torneihin ym. 

Rakentaessaan tornin kuutioista hän kuljettaa palikat yksitellen matolle, jolloin hän tottuu 

määriin käytännössä. Määrät alkavat hahmottua, kun aivan pieni lapsi ymmärtää yksi vai 

monta; ”ota yksi”. Lapsi huomaa, että matematiikka on hauskaa ja helppoa, kun edetään 

hänen tahtiinsa, ei liian nopeasti.  

 

Lapsi rakentaa oman kiinnostuksensa mukaan tietouttaan numeroista ja määristä jo ole-

massa olevan tietonsa pohjalle, ja etenee konkreettisista määristä abstraktiin matemaatti-

seen ajatteluun. Käsitellessään välineitä lapsi oppii matemaattiset käsitteet konkreettisesti, 

ei ulkoa. Hän saa käsityksen määristä ja luvuista, ja niiden keskinäisistä suhteista. Jos 

ulkoa opittu tieto unohtuu, sen korvaaminen ei ole mahdollista, mutta jos on saanut itse 

kokeilemalla havaita matemaattiset mallit ja säännöt, voi niiden avulla ratkaista eteen tule-
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vat ongelmat. Näin lapsi saavuttaa laajemman ja tarkemman tietoisuuden matematiikasta, 

ja voi käyttää oppimiaan käsitteitä ja malleja edetessään myöhemmin abstraktien ongelmi-

en ratkaisuun kynän ja numeroiden avulla. Hän pystyy nauttimaan kyvystään hallita mate-

matiikkaa, eikä matematiikka hallitse häntä. Välineistön kautta lapselle konkretisoituvat jo 

leikkikouluvaiheessa ensin perusteellisesti luvut 1 – 10, sitten kokonaisluvut 0 - 9000, edel-

leen 0 - 1000000, lukumäärät, lukukäsitteet, kymmenjärjestelmä, peruslaskutoimitukset 

sekä murtoluvut.  

 

Kulttuurisen alueen työskentely.   Kulttuurin osa-alueeseen kuuluu eläintieto, kasvitieto ja 

maantieto, eli ympäristö- ja luonnontieto, sekä historia ja science, eli kokeilevat 

tiedeaineet. Lapselle tarjotaan mahdollisuus olla kiinnostunut luonnosta, eläimistä, maa-

pallosta ja sen tapahtumista, niiden laeista ja seurauksista, tarjoamalla hänelle runsas 

välineistö eri osa-alueilta, esimerkiksi pienoismalleina, kuvina tai aitoina esineinä. Kuten 

kaikkea muutakin montessorihuoneessa, myös suurinta osa kulttuurisen osa-alueen 

välineistä voi tutkia käsillään. Ne ovat joko aitoja asioita luonnosta, kuten vaikkapa hylätty 

linnunpesä, tai malleja oikean ympäristön muodoista ja tapahtuma-kuluista, kuten maa- ja 

vesimuodot (lahti-niemi jne.) pienoismalleina. Niihin lapset voivat kaataa vettä nähdäkseen 

miten maa erottuu vedestä. Samalla kun lapsi tutkii aistein välineitä, hänelle myös 

nimetään asiat. Näin hän sanavarastoaan kartuttaessaan kerää ja järjestää tietoa 

ympäröivästä maailmasta. Hän pystyy havainnoimaan ympäristöään, luontoa ja eläimiä. 

Havaintoja ei voi tehdä eikä sisäistää ilman kokemusperustaa ja nimeämistä. 

 

Luonnontiedon ja ympäristön alueen välineiden avulla lapsi tulee tietoiseksi ja kiinnostuu 

luonnosta ja ympäristöstä, jossa elää. Lapsi tutustuu eläimiin, sekä Suomen, että kaikkiin 

muihin häntä kiinnostaviin, vaikkapa meren eläimiin. Hänelle kerrotaan aina niiden nimet. 

Hän tutustuu myös eläinten luokitukseen, sekä selkärankaisten (kalat, liskot, sammak-

koeläimet, linnut ja nisäkkäät), että laajemmin (sienieläimet, onteloeläimet, nilviäiset, ma-

dot, niveljalkaiset ja piikkinahkaiset). Hän tajuaa, että elämää on kaikkialla, maan päällä, 

maan alla ja vedessä, ja tajuaa myös vastuunsa sen säilymisestä. Hän oppii ymmärtä-

mään elämän kiertokulun ja erottamaan elävän ja elottoman montessorivälineillä työsken-

nellessään. Hän oppii myös eläinten osat ja niiden merkityksen kullekin eläinlajille.  

 

Maantiedossa lapsi saa käsityksen maan elementeistä, maasta, ilmasta ja vedestä. Hän 

voi välineiden avulla pohtia ja tutkia mitkä olevaiset mihinkin elementtiin kuuluvat, ja miten 

ne omassa ympäristössään tulevat toimeen.  Hän myös saa käsityksen maapallosta, ja 

siitä muodostetuista kartoista, kuten maanosakartasta, ja tarkemmin kunkin maanosan val-

tioista. Hän tietää maailmankartan keskeisen nimistön kuten maanosat ja valtameret. Hän 
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ymmärtää konkreettisesti käsitteet niemi – lahti, saari – järvi, kannas – niemi. Hän tuntee 

Euroopan lippuja ja tajuaa Euroopan omaksi maanosakseen. Hän on tutustunut kuvien 

kautta eri maanosien ihmisiin, luontoon ja rakennettuun ympäristöön, ja pystyy vertaamaan 

sitä omaansa.  

 

Historian tarkoituksena on antaa lapselle aikakäsitys, johon sisältyy hänen oma aikansa, 

päivän, viikon ja kuukauden, vuodenaikojen ja vuosien käsittäminen, mutta myös käsitys 

menneestä ajasta, maapallon synnystä ja vanhoista ajoista aina tulevaisuuteen. Lapsi 

huomioi päivittäin leikkikouluajan kulun, päivämäärän, päivän sään, vertaa sitä edellisen 

päivän säähän, miettii tuleekohan huomennakin sama sää, mikä on sää odotettavaa tänä 

vuodenaikana, onko toisina vuodenaikoina samanlainen sää jne. Hän oppii samalla sito-

maan päivän, viikon, vuodenajan jne. omaan kasvamiseensa ja ajan kulumisen. Aikalinjat, 

ihmisen ja maapallon, kertovat kuvien avulla maapallon kehityksen, esihistorialliset eläi-

met, ja ihmisen hyvin lyhyen esiintymisen maailmamme historiassa. 

  

Kaikki kulttuurisen alueen välineet sisältävät paljon pieniä lukutehtäviä, joita lapsi voi käyt-

tää tekemään lukemisesta mielekästä toimintaa pelkän opettelun sijaan. Pareittaisissa 

eläinkorteissa on vain yhden eläimen kuva kerrallaan ja sen nimi, toisessa suoraan kuvan 

alla, jolloin kuva toimii lapselle luettujen kirjainten muodostaman sanan tukena, ja toisessa 

irrallisena nimilappuna. Tällöin lapsi lukee lapusta nimen ja koittaa tunnistaa 6-10 nimet-

tömästä kortista, mikä on juuri kyseisen nimen omaava eläin.  

  

Maantiedossa kirjoitetaan ja luetaan maanosien, maiden, merien, lippujen jne. nimiä. Kai-

kista muistakin aihealueista on pieniä kirjasia, parista lyhyestä lauseesta pitempiin, jolloin 

lapsi voi saada onnistuneen lukukokemuksen (ja samalla kartuttaa tietojaan) jo hyvin vä-

häisellä lukunopeudella ehtimättä turhaantua liian vaikeaan tehtävään, kuten ”oikeissa” 

tietokirjoissa. Ilman näitä mielekkäitä lukutehtäviä lapsen lukutaito ei kehity eteenpäin, kun 

herkkyyskausi vaimenee. Niiden avulla on myös helppo pitää saavutettua lukutaitoa yllä 

silloin, kun lapsen kiinnostus lukemista kohtaan väliaikaisesti laskee, kun muut tehtävät 

vievät huomion. 

 

Taidekasvatukseen liittyviä välineitä on jo montessorivälineistön eri osa-alueilla. Aistivä-

lineistössä kiinnitetään huomiota eri aisteihin, havaintoherkkyyteen, muotoihin, kappaleisiin 

sekä väreihin ja värisävyihin (esim. geometriset muodot, värilaatat, värisävy-ympyrä). Eri 

taidesuunnista, taiteilijoista ja töistä kertovat kirjat ja korttisarjat ovat lasten käytössä. Las-

ten käytössä on aina erilaisia värejä piirtämistä varten, maalit ja maalausteline, väriense-

koitustyö, liimaus- ja askartelutöitä, väritystehtäviä, sabluuna- ja piirustusmalleja sekä ma-
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teriaaleja askartelua varten, samoin kuin muovailusavea. Ympäristön ja esineiden hyvällä 

järjestyksellä on keskeinen merkitys. Lasten käytössä olevat tavarat ovat ehjiä ja esteetti-

siä, seinillä lasten katseen korkeudella on kuvia, tauluja, lasten omia töitä sekä käsitöitä.  

 

Musiikkikasvatukseen liittyviä välineitä on jo aistivälineissä, kuuloaistiin liittyviä välineitä 

ovat kuulopurkit, kellot ja kellosauvat. Ne ohjaavat lapsen huomion kuuntelemiseen, ään-

ten voimakkuuden ja sävelkorkeuden tarkastelemiseen, sekä näitä koskevien käsitteiden 

nimeämiseen. Kellosauvojen ja korttien avulla lapsi tutustuu sävelasteikon nimiin. Nuottikir-

joitukseen tutustutaan notaatiolautojen ja nuottikorttien avulla. Kuuntelemisella ja hiljaisuu-

den kokemisella on keskeinen merkitys montessoriympäristössä, (mm. äänten tunnistami-

nen, hiljaisuusleikki). Välineistö sisältää myös korttisarjoja säveltäjistä ja soittimista.  

  

Taideaineet tukevat kirjoittamista ja lukemista monin tavoin. Piirtäminen ja maalaaminen 

kehittävät käden taitoa, muotojen erottelukykyä, tarinan muodostamista jne. Niihin voi, ja 

usein liitetään, kirjoitettu kertomus. Musiikkimateriaali kehittää korvan herkkyyttä ja erotte-

lukykyä sekä kuulomuistia, mistä on suoraan hyötyä esim. foneemien oppimiseen. Kort-

tisarjat ja pienet kirjaset taas ovat alkavan lukemisen välineitä tiedon antamisen ohella. 

 

2.4 Montessoripedagogian näkemys oppimisesta 

 
Lasten oppiminen, sekä alle kouluikäisillä että koulun montessoriympäristössä perustuu 

heidän omaan kiinnostukseensa, ja oppimisympäristön heille tarjoamaan vapauteen toteut-

taa omaa ainutlaatuista oppimistahtoaan. Lapsen koko oppiminen ja taito- ja tietomäärä, 

jonka he montessoriympäristössä hankkivat, on tulosta siitä, että heitä ei opeteta vaan 

heidän annetaan oppia. Siten opetusmenetelmän luonne on avainasemassa myös kirjoit-

tamaan ja lukemaan oppimisessa varhaislapsuudessa.  

  

Montessoripedagogiassa on jo 100 vuotta ollut käytössä lähes täysin konstruktivistinen 

opetusmenetelmä, joka myös täyttää konstruktivismin oppimisteorian oletukset käytännös-

sä. Konstruktivistisen opetuksen teoria voidaan Puolimatkan (2002) mukaan jakaa kol-

meen ryhmään, yksilölliseen konstruktivismiin, sen yhteisölliseen muunnelmaan ja tieteen-

alakohtaiseen muunnelmaan. Yksilöllinen konstruktivismi painottaa oppijan aktiivisuutta ja 

ainutlaatuisuutta oppimisprosessissa, yksilö on opetuksen keskipiste, jota autetaan ym-

märtämään itseään ja maailmaa. Yksilöiden luomat käsitykset ja merkitykset eroavat toisis-

taan. Yhteisöllisessä konstruktivismissa painotetaan ryhmän yhteistyötä, tietoa tarkastel-

laan vain siinä sosiaalisessa prosessissa, jossa se muodostetaan. Opetuksessa painote-
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taan keskusteluja, ryhmätyötä, yhteistoimintaa, neuvotteluja, osallistumista ja yhteisten 

merkitysten hakemista (Puolimatka 2002: 239).   

 

Käytän seuraavassa termiä oppilas lapsen sijasta, kun kyse on kouluikäisistä. Samoin käy-

tän opettajasta yleisesti termiä ohjaaja, koska Montessori itse on määritellyt: ”Itse asiassa, 

metodissani opettaja opettaa vähän ja havainnoi paljon, ja, ennen kaikkea, hänen tehtä-

vänsä on ohjata lapsen henkistä toimintaa ja hänen psyykkistä kehitystään. Tästä syystä 

olen vaihtanut nimityksen opettaja ’ohjaajaan’.” (Montessori 1992b: 163). Suomessa käyte-

tään yleisesti alle kouluikäisten parissa työskentelevistä nimitystä ”montessoriohjaaja” ja 

koulussa työskentelevistä ”montessoriopettaja”. Opettaja -nimitystä käytän, kun on kyse 

selkeästi koululaisista. 

 

Montessoripedagogiikan yksi keskeisimpiä ajatuksia on, että lapsi saa tehdä itse asioita 

terveellisessä, turvallisessa, kannustavassa, avoimessa ja positiivisessa ilmapiirissä. Lap-

sen tulee voida hallita ympäristö, jossa toimii, joten tavaroiden järjestystä ei mielellään 

vaihdeta alle kouluikäisten puolella kesken lukuvuoden. Järjestys ja työrauha ovat keskei-

siä ympäristössä. Vapaus tarkoittaa lasten oikeutta päättää, mitä he milloinkin tekevät, 

oikeutta liikkua vapaasti ja muodostaa sellaisia ryhmiä kuin he haluavat. Ensimmäinen 

montessoriluokan kahdesta perussäännöstä on: Toisen työhön ei saa puuttua ilman lupaa. 

Vapaus on myös vapautta tehdä rauhassa työtään; 

Lapsen vapauden rajana tulee olla sen ryhmän etu johon hän kuuluu. Sen rajan 
tulee muodostua siitä mitä me kutsumme hyväksi kasvatukseksi ja käyttäytymi-
seksi. Meidän tulee sen vuoksi ehkäistä lasta tekemästä mitään mikä voi loukata 
tai vahingoittaa toisia, tai joka on epäkohteliasta tai sopimatonta. Mutta kaikki 
muu, kaikki toiminta, joka voi olla hyödyllistä millä tahansa tavalla, saakoon tulla 
ilmaistuksi. (Montessori 1992b: 51)    
 

Montessorin oppimisnäkemys kuvautuu lähinnä yksilölliseen konstruktivismin määritel-

mässä, yksilö on aktiivinen toimija, joka ohjaa omaa oppimistaan oman kiinnostuksensa 

mukaan, käyttäen montessoritilassa olevia oppimisvälineitä oppimisensa apuna. Montes-

soripedagogiassa oleellista on lasta varten valmisteltu ympäristö, jossa on kolme yhtä tär-

keätä osaa. Ensinnä on fyysinen ympäristö, eli luokkatila, jossa kaikki on lapsen kokoista 

järjestettynä niin, että se sallii lapsen vapaan liikkumisen tilassa. Toiseksi on ohjaaja(t), 

joka on enemmänkin oppimisen auttaja ja tarkkailija kuin opettaja. Ohjaaja pitää ympäris-

tön siistinä ja järjestyksessä, ja ennen kaikkea kunnioittaa lasta ja hänen työtään. Hän 

näyttää lapselle opetusvälineen käytön, jonka jälkeen lapsi voi vapaasti käyttää välinettä.  

 

Kolmanneksi ovat oppimisen välineet, montessorivälineet ja muu materiaali, jotka on sijoi-

tettu vaikeutuvaan järjestykseen hyllyihin. Hyllyt on sijoitettu omiin aiheryhmiinsä eri puolel-
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le huonetta. Välineet ovat koko ajan vapaasti lasten käytettävissä. Kukin lapsi etenee kul-

lakin oppimisen alueella omaan tahtiinsa, käyttäen hyväksi konkreettisia oppimisvälineitä. 

Välineitä on satoja, ja ne kattavat äidinkielen, matematiikan, ja sekä luonnontieteiden, että 

kulttuuristen tieteiden esi- ja alakoulun, sekä yläkoulun opetussuunnitelman alueen. Lapsi 

tietää aina, mistä haluamansa välineen löytää. Tämä edellyttää, että kun työ lopetetaan, 

on materiaali vietävä takaisin paikalleen!  Tämä on toinen perussääntö. Säännöt ovat eh-

dottomia, ja lapset itse haluavat valvoa niiden toteuttamista.  

 

Montessorimenetelmässä päästään hyvin lähelle sitä, mitä Puolimatka (2002: 257) pitää 

epärealistisena; oppilas kykenee oppimisvälineiden avulla muodostamaan tietorakenteen. 

Tätä tukee mm. se, että montessorivälineistö on rakennettu holistisesti toimivaksi, ensin 

tutustutaan suuriin kokonaisuuksiin, ja sitten syvennytään yksityiskohtiin, jotka valottavat 

asiaa tarkemmin. Esimerkkinä tästä toimii vaikkapa alle kouluikäisillä maantiedon välineis-

tö. Tutustuminen aloitetaan hiekkapaperimaapallosta, jossa vaaleanruskea maa tuntuu 

hiekkapaperin karkealta ja sininen vesi maalin sileältä, koska maapallomme on maata ja 

vettä. Seuraavalla kerralla tunnustellaan pohjoisnavan, etelänavan ja päiväntasaajan 

paikka, keskustellaan niistä, ilmastosta, maapallon oikeasta koosta jne. Otetaan tarjotin, 

jossa on purkissa maata ja kannussa vettä, sekä kolme tyhjää purkkia. Lusikoidaan yh-

teen maata, toiseen vettä ja suljetaan kolmanteen ilmaa. Asetetaan kunkin purkin alle eri-

laisia kuvia maasta, vedestä ja ilmasta, keskustellen kuvista.  

 

Tämän jälkeen syvennytään maanosiin nimeten ne. Toisessa Montessori-maapallossa 

kullakin maanosalla on oma väri. Värit toistuvat maanosakarttapalapelissä, jolla lapsi joh-

datetaan yksiulotteisen kartan käsitteeseen. Myöhemmin tutustutaan yksittäisistä maista 

muodostuviin maanosakarttapalapeleihin, ensin omasta maanosasta. ja myöhemmin 

muista. Luokassa on oman maanosan liput. Tutustutaan myös kuviin lapsista ja asumuk-

sista eri puolilla maailmaa. Näin lapsi pikkuhiljaa syventää tietouttaan ja oppii itse löytä-

mään kohteita, joista haluaa lisää tietoa. Kaikessa työskentelyssä ohjaaja on lapsen apu-

na, mutta ei apuaan tyrkyttäen, vaan toimii kuten hyvä palvelija:  

Vaikka opettajan ja lapsen suhde onkin henkinen, opettaja voi löytää erittäin hy-
vän mallin tavasta, jolla hyvä palvelija huolehtii isännästään. Tämä pitää isän-
tänsä pukeutumispöydän siistinä, asettelee harjat paikoilleen, mutta ei sano 
isännälleen koska tämän pitäisi käyttää harjoja; palvelija tarjoilee isäntänsä ate-
riat, mutta ei velvoita isäntäänsä syömään; tarjoiltuaan kaiken kauniisti, puhu-
matta, hän hienotunteisesti poistuu. Näin meidän tulee toimia, kun lapsen sielu 
tunkeutuu eteenpäin. (Montessori 1992a: 256) 

  

Jos luokassa on levotonta, on se montessoripedagogiassa ohjaajan syy; hän ei ole tarjon-

nut sitä tarvitseville kiinnostavaa haastetta, ja siksi nämä häiritsevät. Häiritsemistä aiheut-
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taa myös se, jos lapsi ei etene työskentelyssään millään lailla, hän turhautuu ja häiritsee 

muita. Tästä syystä ohjaaja voi edellyttää, että lapsi työskentelee sellaistenkin asioiden 

parissa, mitkä eivät nouse hänen senhetkisestä kiinnostuksestaan, mutta joita taitoja hän 

tarvitsee. Koulussa opetussuunnitelma varmistaa sen, että montessoriympäristössä lapsen 

on käytävä läpi samat asia, kuin muidenkin ikätovereidensa, vaikka hän ei tekisikään sitä 

samassa järjestyksessä. Toisaalta montessorivälineet antavat lapselle tietopohjan, jonka 

perusteella hän useimmiten tuntee jo pari luokka-astetta ylempien luokkien oppisuunnitel-

mien vaatimat oppitavoitteet, varsinkin äidinkielessä ja matematiikassa, mutta myös kult-

tuurisissa aineissa. Hän myös syventää ja tarkentaa tietouttaan tekemällä itse oppikirjan-

sa, oppikirjojen sijaan käytetään oppimisvälineitä ja lähdekirjoja.  

  

Opetuksen etiikan kannalta montessoriopetus kunnioittaa konstruktivistiseen tapaan oppi-

laan yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta. Montessoripedagogiassa lapsella on oikeus 

omaan kulttuuriseen identiteettiinsä, Maria Montessorin mukaan lapsi absorboi oman fyy-

sisen ja sosiaalisen ympäristönsä, siten että siitä tulee hänen sielunsa maisema.  Intiassa 

asuessaan Montessori (1992a, 57) kirjoitti: ”Hän tulee rakastamaan maata johon hän on 

syntynyt, ei väliä, missä se on. Kuinka kovaa elämä siellä onkin, hän ei koskaan löydä yh-

täläistä onnea muualla. Joku rakastaa Suomen jäätyneitä tasankoja, toinen Hollannin 

hiekkadyynejä. Jokainen on saanut tämän mukautumisen, tämän rakkauden maahan, lap-

selta, joka hän aikoinaan oli.” Pedagogiassa korostetaan kulttuuristen juhlien järjestämisen 

tärkeyttä, paitsi ympäröivän, myös muiden kulttuurien, varsinkin niiden, joihin ympäristössä 

on kosketuspintaa, vaikkapa sieltä tulleiden ihmisten kautta. Näin lapsi tutustuu traditioihin, 

ja saa mahdollisuuden tuntea ne elämässään tärkeiksi.  

  

Lapsella on oikeus säilyttää tämä kulttuurinen identiteettinsä, mutta samalla hänen on an-

nettava se oikeus myös muista kulttuureista tuleville montessoripedagogiikan vapauden 

periaatteen mukaan. Montessori oli maailmankansalainen, joka oli toisen maailmansodan 

ajan Intiassa paossa, koska ei hyväksynyt fasistisen hallinnon ottavan montessorileikkikou-

luja omaan ideologiansa käyttöön, ja vietti loppuelämänsä Hollannissa kiertäen sieltä ym-

päri maailmaa. Hän korostaa useaan otteeseen, että montessoriympäristössä pitää lasten 

saatavilla olla esineistöä ja tietoa paitsi omasta, myös muista kulttuureista jo käytännön 

elämän töiden harjoituksissa, jotta lapset tutustuvat eri kulttuureissa vallitseviin töihin ja 

käytäntöihin. Samoin mm. aikaisemmin kuvatut maantiedon välineet laajentuvat kertomuk-

siin ja kuviin toisista kulttuureista. 

  

Montessori puhuu myös kosmisesta kasvatuksesta. Yksinkertaistettuna kosmisella teorial-

la tarkoitetaan luonnon ja maailmankaikkeuden tasapainoa eli elämän etenemistä määrä-
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tyn kosmisen suunnitelman mukaan. Sen tarkoituksena ja tavoitteena on säilyttää luonnon 

harmoninen tila, jossa jokaisella lajilla ja elementillä on tarkoituksensa ja tehtävänsä. Kos-

misella kasvatuksella Montessori tarkoittaa kasvatusta, johon sisältyy koko ihmistä ympä-

röivä maailma, sekä ihmisessä itsessään oleva kyky ja potentiaalisuus kehittyä. Ihmisen 

tulee oppia ymmärtämään oma merkityksensä maailmassa sekä riippuvaisuutensa ympä-

ristöstään. Tämän ymmärryksen alku on lapsuudessa, ja sen avulla voidaan päästä lä-

hemmäksi sekä humaanisuutta ihmisten välillä, että harmonista koko luomakunnan yhteyt-

tä. Käytännössä montessoriopetuksessa kosminen kasvatus tarkoittaa sitä, että mahdolli-

simman moni opittava asia liitetään joko maapallon ekologiseen ja luonnontieteelliseen 

kokonaisuuteen, tai historiaan, erityisesti ihmisen historiaan, tai näiden kahden väliseen 

suhteeseen. Tämä ajattelutapa läpäisee koko opetuksen.  

  

Montessorileikkikoulut ja -koulut ovat fyysisesti samanlaisia kaikissa maanosissa ja mais-

sa, niiden yhteiskunnallisesta tai kulttuurisesta järjestelmistä riippumatta. Niissä on samat 

välineet samanlaisessa järjestyksessä avoimissa hyllyissä järjestettynä helpoista vaikeam-

piin. Saman koulutuksen saaneet ohjaajat kohtelevat lapsia samojen periaatteiden mukaan 

Suomessa, Kiinassa, Sri Lankalla, Ghanassa tai Meksikossa. Hyvin fundamentaalisiin ym-

päristöihin tai totalitaarisiin valtioihin niitä on vaikea perustaa, koska siellä ei hellitä vapau-

den ideaa. Montessori ei myöskään halunnut, että pedagogiaa olisi käytetty kasvattamaan 

yli-ihmisiä, mitä mm. Mussolini hänelle esitti, välineet kun saavat lapset hämmästyttävän 

aikaisessa vaiheessa lukemaan, kirjoittamaan ja käsittämään syvällisesti matemaattisia 

käsitteitä, usein jo kahdesta - kolmesta ikävuodesta eteenpäin.  

  

Montessorille lapsi on arvo sinänsä, sillä: "... lapsi ei ole voimaton olento, joka on velkaa 

meille kaiken mitä osaa, kuin hän olisi tyhjä astia joka meidän täytyy täyttää. Ei, se joka 

tekee ihmisen, on lapsi, eikä ole olemassa ihmistä, jota ei ole tehnyt se lapsi, joka hän 

joskus oli.” (Montessori: 1992a, 14) 

 

2.5  Montessorin käsitys kielestä 

 

”Kieli on kollektiivisen ajattelun väline.” (Montessori, 1992a, 98). Tämä kollektiivinen ajatte-

lu on pääasiallisesti se, joka erottaa ihmisen muusta eläinkunnasta. Vain ihminen voi jakaa 

ajatuksia muiden kanssa, ja vain ihminen voi välittää kokemuksensa ja tietonsa tulevien 

sukupolvien käyttöön. Tätä varten ihminen on luonut kielen. Sanat muodostuvat vain vä-

häisestä määrästä eri äänteitä, mutta niiden puhemelodiaa ja yhdistelmiä vaihtamalla lä-

hes kaikki asiat ja ilmiöt maailmassa saavat oman ilmaisunsa. Kielen avulla ihminen voi 
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luoda loppumattoman määrän eri yhdistelmiä sanoista, lauseita, ja tuoda esiin mitä tahan-

sa ajatuksen, minkä ihmisen mieli tuottaa. Kieltä ei opita ulkoa, sitä tuotetaan koko ajan. 

Sanat täytyy järjestää tiettyyn järjestykseen lauseisiin kunkin kielen määräämällä systee-

millä, muuten sanat eivät välitä tarkoitusta. Laittamalla samat sanat eri järjestykseen lau-

seessa sen merkitys muuttuu tai katoaa. 

 

Kieltä on myös käytännössä mahdoton oppia täydellisesti hallitsemaan aikuisiällä, tai oppia 

kieltä, jota ei enää puhuta maailmassa, kuten latinaa tai sanskritia, kuinka monta vuotta 

sitä opiskeleekaan. Tämä siitäkin huolimatta, että kun kieli oli vielä elossa, sitä puhuivat 

täysin kouluttamattomat ihmiset, kuten työväestö, kieliopillisesti oikein. Montessori onkin 

sitä mieltä, että kieltä ei opita äidiltä tai muilta, se on kehittymisen tulos.  Lapsi absorboi 

sitä kieltä, jota hän ympäristössään kuulee. Koko kielen kehitys tapahtuu salassa, lapsen 

tiedostamattomassa. Montessori vertaa sitä valokuvan kehittymiseen, ensin se on pimeäs-

sä, ja tulee sieltä nähtäväksi valmiina, kuten lapsikin eräänä päivänä tuottaa jokeltelun 

puheeksi, joka taas seitsemänteen ikävuoteen mennessä on kehittynyt täydelliseksi. (Mon-

tessori, 1992a, 102) 

 

2.5.1  Kielen kehitys lapsella 

 

Marja-Liisa Julkunen (1984, 25) toteaa Friesin 1963 tutkimukseen viitaten: ”Lukemaan 

oppimisen sanotaan olevan huomattavasti helpompaa kuin puhumaan oppiminen: opittu-

aan hyvin puhumaan lapsi voi muutamassa kuukaudessa oppia lukemaan.” Tämän enem-

pää hän ei kuitenkaan aihetta käsittele. Montessoripedagogian kirjoittamaan ja lukemaan 

oppiminen perustuu juuri lapsen kielen kehityksen samanaikaisuuteen. Montessorin 

(1992b, 247) mukaan voimakas puheen kehitys tapahtuu kahden ja viiden ikävuoden aika-

na. Tällöin tapahtuu myös lapsen psykomotorinen kehitys, jonka avulla lapsi kehittää lihak-

sistonsa toimivaksi. Tänä aikana lapsi omaksuu äidinkielensä kaikki vivahteet, ja vain tänä 

aikana, ennen seitsemättä ikävuotta, jos lapsi oppii samanaikaisesti useampia kieliä, hän 

voi hahmottaa ja tuottaa eri kielten luonteenomaiset aksentit ja ääntämykset. Samaa miel-

tä on esim. Doman (1997, 69), jonka tekniikka lukemaan opettamisessa on lähes päinvas-

tainen kuin montessoripedagogiassa, hän käyttää kokosanamenetelmää. Tulokset lukutai-

don oppimisessa ovat kuitenkin yhteneväiset, lapset oppivat lukemaan.  

 

Vaikka näkeminen ja kuuleminen ovat vaistonvaraisia, eli kuulemme ja näemme kaiken, 

vauvalla on luonnon tarjoama apu valita ne äänet, joille hänellä on suurin tarve. Montessori 

(1992a, 107) kuvaa sitä, kuinka vähän vastasyntyneet reagoivat ääniin, jopa niin, että jot-
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M motorinen keskus A auditiivinen puheen keskus 

Ki   kieli 

Ko   korva 

KAAVIO 1 
M motorinen keskus 

Montessori 1992b, 245 

kut pitävät näitä kuuroina; ”Minun mielestäni tällä voi olla mystinen merkitys. En löydä mi-

tään syytä epäillä vastaanottamattomuutta, vaan pikemminkin syvällistä äänten kokoamis-

ta; herkkyyden keskittämistä kielen keskipisteeseen, sanoihin; näin voi olla, että tämä vah-

va kuulemisen mekanismi vastaa ja toimii vain suhteessa määrättyihin ääniin – niihin, jotka 

ovat puhetta.” Näin koko vastasyntyneen kuulosysteemi – kovia vaaran merkkinä olevia 

ääniä lukuun ottamatta – on suunnattu niihin ääniin, jotka tulevat ihmisestä. 

 

Montessori havaitsi, että jokainen lapsi, puhutaan hänen ympärillään minkälaista kieltä 

tahansa, käy ensimmäisen vuotensa aikana läpi samanlaisen kehityksen. Lapsi alkaa 

äännellä suurin piirtein samanikäisenä kaikkialla, myös kuurot lapset, vaikka heiltä ääntely 

vaimeneekin pian. Lapsi myös muodostaa tavut, sanat ja lauseet saman ikäisenä, mitä 

kieltä kuuleekin. Myös äänteiden tuottaminen seuraa Montessorin mukaan yleisiä lainalai-

suuksia, äänteet tuotetaan määrätyillä lihaksilla käyttäen hyväksi kieltä, kitalakea, kurkkua, 

huulia ja nenää, joskus muitakin lihaksia, ja kaikki lapset harjoittelevat nämä äänteet. Vähi-

tellen, noin vuoden ikäiseksi, ne äänteet, joita lapsen kielessä ei tarvita, häviävät, eikä ai-

kuinen usein edes pysty tuottamaan niitä, ainakaan helposti, opetellessaan uutta kieltä. 

  

Montessori kiinnitti erityistä huomiota siihen, kuinka vaativa työ lapselle on ottaa käyttöön 

ne lihakset, joita tarvitaan puheen tuottamiseen. Hermosolut aivokuoressa ovat kytkeyty-

neet puheen kehittymiseen. ”Kaksi näistä on ensisijaisesti osallisia, toinen liittyen puheen 

kuulemiseen (auditiivinen vastaanottava keskus), ja toinen liittyy puheen tuottamiseen, 

liikkeisiin, jotka vaaditaan sanan lausumiseen. Toinen on siis sensorinen keskus, toinen 

motorinen.” (Montessori 1992a, 105)  

 

Montessori esittää kaaviona (kaavio 1) sen, miten lapsi omaksuu ja tuottaa äänteen aikai-

sella puheen kehityskaudella: 
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Ko

Ä äänteet

T tavut

S sanat

Ki

M

A   auditiivinen keskus 

KAAVIO 2 

Montessori 1992b, 245 

Kanavat A-Ko ja M-Ki ovat ääreisosat ja MA sisäisen assosiaation kanava, se on varsinai-

nen äänen työstön ja tuottamisen välinen yhteys. Lapsi kuulee äänen vastaanottavalla 

elimellään, eli korvalla (Ko). Korvasta ääni siirtyy auditiiviseen puheen keskukseen (A) 

käsiteltäväksi ja sieltä sen aiheuttama vastaus ärsykkeeseen siirtyy puheen tuottamisen 

motoriseen keskukseen (M). Motorinen keskus antaa tarvittavat käskyt kieltä ja muuta pu-

heen tuottamista varten, jolloin lapsi tuottaa ärsykkeen vaatiman vastauksen fyysisillä pu-

he-elinten liikkeillä (Ki).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskus A (auditiivinen keskus), joka pitää sisällään muistikuvat sanoista, voidaan jakaa 

kolmeen osaan kuten kaviossa 2 yllä, äänteisiin, sanoihin ja tavuihin. Sen, että keskuksen 

voi jakaa osiin, Montessori (1992a, 245) katsoo todistetuksi mm. sillä, että eräässä muo-

dossa dysfasiaa, josta hän käyttää ilmaisua ”centro-sensory dysphasia”, lapsi ei kykene 

tuottamaan kuin äänteitä tai korkeintaan tavuja.  

 

2.5.2 Ääntelystä kielioppiin 

 

Kuvassa 1 näkyy Montessorin kaavio lapsen kielen kehityksestä. Lapsen ensimmäiset 

ääntelyt ovat lähinnä parahduksia, mutta vähitellen, oltuaan ensimmäisen ja kolmannen 

kuukauden välillä auditiivisessa vaiheessa (Auditive) lapsi alkaa kiinnittää neljännellä kuul-

la intensiivistä huomiota ihmisen huuliin näiden puhuessa, tämä on visuaalinen puheen 

vaihe (Visual). Samaan aikaan lapsi harjoittelee jokellellen kaikkia äänteitä, joita ihminen 

pystyy eri tuottamaan, siten kun ne ilmenevät maailman eri kielissä. Kuuden kuukauden 

iässä hän tuottaa puhe-elimensä halliten (Motor) ensimmäisen tietoisen tavun. Kymmenen 

kuukauden iässä lapsi tulee tietoiseksi siitä, että hän voi puhutulla kielellä ilmaista tarkoi-

tusta, ja tuottaa yhden vuoden iässä ensimmäisen tarkoituksellisen sanansa.  
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Puolentoista vuoden ikään hän puhuu ”vauva-kieltä” (Baby-Talk), jäljitteleviä sanoja (Mi-

metic), mutta tulee tietoiseksi siitä, että voi ohjata ja muuttaa ympäristöään, ihmisten käyt-

täytymistä, kielen avulla.  Tämä voi olla lapselle hyvin turhauttavaa aikaa, koska hänen 

tietoisuutensa voi ylittää hänen mekaanisen puhekykynsä, hän ei pysty ilmaisemaan aja-

tuksiaan tahtomallaan tavalla. Hän käyttää lauseita saadakseen tahtonsa ilmaistuksi, mut-

ta lauseet saattavat olla vain yhden sanan mittaisia, kuten ”äittoo” tarkoittaen ”äiti annan 

maitoa.” (Nouns).  Vuoden ja yhdeksän kuukauden iässä alkaessaan käyttää muutaman 

sanan lauseita, ja samalla tapahtuu ensimmäinen kielellinen ”räjähdys” (Explocition of 

words), yhtäkkiä lapsi käyttää lukemattomia sanoja, sanavarasto kasvaa räjähdysmäisesti 

joka päivä. Heti tämän jälkeen, kahden vuoden iästä, lapsi osaa järjestää sanat merkityk-

sellisiin jonoihin ja aloittaa monisanaisten lauseiden käyttämisen (Explocition of phrases). 

Montessori kutsuu ensimmäistä ”räjähdystä” sanojen räjähdykseksi, ja toista ajattelun rä-

jähdykseksi. 

KUVA 1, (The development of language) (Montessori 1992a, 113) 
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Kuvassa 2, Kielen kehityksen kieliopilliset vaiheet, Montessori kuvaa kaaviossa saman 

kehityksen kieliopin kehittymisen kannalta. Kielioppimerkit, joita kaaviossa käytetään, toi-

mivat nykyisin montessorileikkikouluissa ja –luokissa, hieman muunnettuina, lasten käyt-

täminä kielioppimerkkeinä kielen tutkimisen apuna. Kaaviosta huomataan, että n. kymme-

nen kuukauden iässä tavut alkavat muotoutua substantiiveiksi, ja yhden vuoden jälkeen ne 

ovat valmiita, vaikka niitä on vielä vähän. Ensimmäiset verbit tulevat ennen puoltatoista 

ikävuotta, ja ennen vuotta ja yhdeksää kuukautta myös adjektiiveja, prepositioita ja kon-

junktiiveja rupeaa ilmenemään.  

 

Sanallisen ”räjähdyksen” jälkeen joka puolella maailmaa lapsi käyttää sanastossaan lähes 

täydellisesti oman kielensä kieliopillisia osia. Jos lapsen ympäristössä käytetään useampia 

kieliä, hän käyttää myös niiden sanastojen kieliopillisia osia. Kahden ikävuoden jälkeen, 

ajatuksen ”räjähtäessä”, lapsi aloittaa lauseenmuodostuksen käyttämisen. Kuvassa 2 ”syn-

taxin” ensimmäinen esimerkki voisi olla suomeksi vaikka ”tahtoo minä saada karkkia”. Vii-

meinen, ennen kahta ja puolta vuotta, sisältää jo monimutkaisen rakenteen, jossa lapsi 

käyttää itseään ilmaistakseen kielensä sijamuotoja ja taivutuksia määrätyssä järjestykses-

sä monimuotoisesti. 

 

2.6 Kirjoittaminen 

 

Kirjoittaminen on Montessorin mukaan helppoa, helpompaa kuin puhe, sen monimutkai-

sesti suun lihaksilla tapahtuva motorinen tuottaminen sinänsä. Kirjoittamiseen tarvittavat 

lihakset on huomattavan paljon helpompaa saada ulkoisesti harjoitettua tuottamaan tarvit-

tavat graafiset merkit, kuin puhumisen tuottavat lihakset tuottamaan hallitut monimutkaiset 

äänteet. Kirjoittaminen on suoraan yhteydessä sanan kuulemisen kautta tapahtuvaan ana-

lysointiin. Tätä analysointia lapsi muutenkin tekee säätäessään puhettaan vastaamaan 

äidinkielensä oikeaa käyttämistä, kuuntelemalla ja muuttamalla tarpeen mukaan koko ajan 

sanan oikeaa muotoa ja ääntämystä, joutuen siis analysoimaan sen rakennetta.  

 

Kirjoittaminen on sanan hajottamista äänne kerrallaan helposti hallittavaan näkyvään muo-

toon. Kirjainten muistaminen taas ei ole lapselle ongelma, koska hän Montessorin mukaan 

oppii helposti vaikkapa kolmion nimen, ja tunnistaa sen nähdessään [tai nykyään vaikka 

automerkit, joita pienetkin lapset helposti tunnistavat lukuisia]. Samalla lailla hän oppii 

myös kirjaimen ja tunnistaa sen nähdessään. Itse asiassa äänteiden ja sitä vastaavan kir-

jaimen oppiminen auttaa lasta myös puheensa kehittämisessä, koska hän oppii analysoi-
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maan sanojensa äänteitä, ja nähdessään ne kirjaimina edessään, hän voi sekä kuulla että 

nähdä, miten sana muodostuu. 

 

Kun lapsi on oppinut äänteet ja niitä vastaavat kirjaimet, hän voi foneettisessa kielessä 

kirjoittaa minkä sanan haluaa. Montessorin mukaan vasta kun lapsi on oppinut kirjoitta-

maan sanat, on aika kiinnittää huomiota kieliopilliseen puoleen. Lapselle ei voi opettaa 

kieliopillisesti oikeata puhetta ennen kuin hän on oppinut puhumaan. Vasta kun hän osaa 

puhua, hän voi aloittaa puheen parantamisen, miksi siis kirjoittamisen kanssa tulisi olla 

toisin. Tämän hän lienee suunnannut ei-foneettisten kielten opettamiseen, joissa jo ope-

tuksen alusta kiinnitetään kaikkein suurin huomio oikeinkirjoitukseen.  

 

Kaikkein edullisin ikä kirjoitetun kielen kehittymiseen on lapsuus, noin neljän 
vuoden ikäisenä, kun luonnollinen kielen kehitykseen liittyvä prosessi on täysin 
aktivoitunut, tämä on, sen herkkyyskauden aikana (ks. Lapsen salaisuus), jolloin 
puhe luonnollisesti kehittyy ja tulee toimivaksi. Lapsen herkkyys omaan kehityk-
seensä yllyttää hänen intoaan aakkosten oppimiseen, ja kannustaa häntä teke-
mään foneettisia analyysejä äänteistä, jotka muodostavat sanat. Myöhemmin, 
kun lapsi on kuusi tai seitsemän vuotta, luova vaihe on ohitettu, ja hänellä ei 
enää ole samanlaista luonnollista kiinnostusta analysoida puhuttuja eikä kirjoitet-
tuja sanoja. Tämän takia pienet lapset säännöllisesti edistyvät paremmin ja no-
peammin kuin heitä vanhemmat. Sen sijaan, että pitkästyisivät tai väsyisivät ku-
ten vanhemmat lapset, he ovat jatkuvasti aktiivisia näyttäen vahvistuvan siitä 
(Montessori 1992a, 258). 
 

2.6.1  Historiaa 

 

Montessori kertoo itse, kuinka hän ensin pohtimalla ongelmaa, sitten tarkkailemalla lapsia, 

ja myös onnellisten sattumien kautta, kehitti omat kirjoittamisen välineensä. Jo 1900 kirjoit-

taminen katsottiin lapsille niin tuskalliseksi tehtäväksi, että sen opettelu on syytä aloittaa 

vasta noin kahdeksan vuoden iässä. Paitsi Montessori, myös Eduard Seguin, Jean-Marc 

Itardiin tukien, oli kuitenkin sitä mieltä, että kirjoittamiseen ei tarvita mitään opetusta; kun 

lapsi osaa piirtää, hän osaa myös kirjoittaa kirjaimia. Jälkimmäiset huomasivat, että lapsi 

pystyy tekemään vertikaalin viivan helposti, mutta horisontaali viiva tuskin koskaan jää 

kaartumatta selkeästi alas- tai ylöspäin. Molemmat kehittivät erilaisia harjoitteita, joissa 

lapsen, varsinkin kehitysvammaisten, piirtämistä, eli kykyä vetää viivat, pyrittiin kehittä-

mään. Aikalaisiensa kauhuksi Itard kehitti puiset geometriset muodot tätä varten. Seguin 

kannatti niiden käyttämistä, vaikka ne eivät silloisen käsityksen mukaan sopineet niin nuo-

rille, niitä kuului opettaa vasta oppikoulussa (Montessori 1992a, 193). Jo silloin törmättiin 

tähän myös Montessorin valittamaan ongelmaan; päätetään ensin, mikä sopii minkin ikäi-

selle lapselle, ja sitten opetetaan lapsia näiden päätösten mukaan. 
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Tätä Montessori asettui vastustamaan: ”Tarkkailkaamme yksilöä, kun hän kirjoittaa, ja pyr-

kikäämme analysoimaan tekoja, joita hän suorittaa kirjoittaessaan. Tämä olisi psyko-

fysiologista kirjoittamisen tutkimista tieteellisesti; tämä tarkoittaisi, että tutkitaan kirjoittajaa 

eikä kirjoittamista, subjektia, ei objektia.” (Montessori, 1992, 195) Montessori kertoo, kuin-

ka oivallus harjoitusten muodostamiseksi jonkun taidon suorittamiseksi tuli; yksitoistavuoti-

as kehitysvammainen tyttö ei oppinut ompelemaan, hän ei kerta kaikkiaan kyennyt edes 

pistämään neulaa kankaan läpi, ja saamaan sitä takaisin muodostaakseen ompelen. Mon-

tessori tarjosi tytölle Fröbelin kutomisharjoitusta, jossa paperisuikaletta pujotetaan ali ja yli 

toisten suikaleiden. Kun tyttö oli oppinut tämän pujottelun, hän kykeni ompelemaan.  

 

Minä tajusin, että ompelemisessa tarpeellinen käden liike oli valmennettu ompe-
lematta, ja että ennen kuin opettaa, on ensin välttämätöntä löytää tapa opettaa. 
Tämä on erityisesti totta, kun on kysymys liikkeen vaivattomuuden saavuttami-
sesta. Ne voidaan toteuttaa lähes automaattisiksi toistuvien harjoitusten kautta 
myös erotettuna työstä, johon ne on suoraan tarkoitettu. Tällä tavoin voi asettaa 
itselleen tehtävän, tulla kykeneväksi suorittamaan sen ennen kuin on edes kos-
kaan siihen koskenut, ja pystyy tekemään sen lähes täydellisesti ensimmäisellä 
yrityksellä. (Montessori, 1992, 195).  

 

Tämä periaate kattaa pedagogian kaikkien osa-alueiden välineistön, tarvittava taito harjoi-

tellaan ensin muissa tehtävissä, usein pienemmissä osissa, jolloin varsinaista työtä aloitta-

essa lapsi jo omaa siihen tarvittavat taidot. Lapselle tarjotaan vain sellaista, josta hän ky-

kenee suoriutumaan, koko välineistö on rakennettu niin, että kun edellinen tehtävä on suo-

ritettu, seuraavasta kykenee suoriutumaan. Näin lapsi ei kyllästy, koska voi koko ajan siir-

tyä eteenpäin, tavalla, jota esim. Vygotskin kuvaa lähikehityksen vyöhykkeillään. Lähikehi-

tyksen vyöhykkeen käsitteen Vygotskin rinnasti nimenomaan Montessorin aikaisemmin 

kehittämään herkkyyskausien käsitteeseen, vaikkakin Vygotskin korosti pitävänsä herk-

kyyskausia sosiaalisena, ei Montessorin kuvaamana biologisen kaltaisena ilmiönä (Vy-

gotskij 1982, 187). 
 

Montessori kuvaa myös, kuinka hän kehitysvammaisten lasten kanssa oli käyttänyt puisia 

maalattuja irtokirjaimia, joita nämä olivat koittaneet sormillaan ja puutikuilla, muodon oppi-

miseksi ja kirjoittamisen harjoitteluksi. Kun lapset koittivat useaan kertaan kutakin kirjainta, 

aivan kuin olisivat kirjoittaneet sen, he oppivat tekemään kirjaimen, sitä kuitenkaan oikeasti 

kirjoittamatta. Samalla Montessori havaitsi, että kirjoittamiseen tarvitaan kaksi erilaista lii-

kettä. Tarvitaan paitsi muodon tuottaminen, myös kirjoitusvälineen oikean otteen hallitse-

minen. Tätä tehostamaan hän opetti lapsia koittamaan kirjainta paitsi yhdellä, myös kah-

della (etu- ja keskisormella), jolloin liike muistutti jo enemmän sitä asentoa, jossa kynä on 

mukana. Kolmannessa vaiheessa lapset seurasivat kirjainta puutikulla, jolloin kynäote tuli 
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hallituksi. Montessori olisi halunnut puisia koverrettuja kirjaimia, koska lasten sormi usein 

eksyi pois kirjaimelta.  

 

Kun hän aloitti normaalilasten kanssa, hänellä ei ollut tarkoitusta opettaa niin nuoria lapsia 

lukemaan. Äidit pyysivät Montessoria opettamaan lapsille lukemista, koska lapset oppivat 

niin helposti ja hyvin kaikki muut montessoriympäristössä heille tarjotut tiedot ja taidot, 

kuten itsestä ja ympäristöstä huolehtimisen. Koulussa lukeminen tulisi olemaan vaikeaa, 

mutta he olivat vakuuttuneita, että Casa dei Bambinissa se olisi helppoa. Montessori suos-

tui viimein, mutta päätti aloittaa vasta seuraavana syksynä, lokakuussa, jolloin kouluissakin 

lukeminen vuosittain aloitettiin. Hän ei kuitenkaan saanut mistään rahaa eikä tekijöitä saa-

dakseen puisia ja metallisia irtokirjaimia. Lokakuu oli jo mennyt, kun hän viimein päätti lei-

kata isokokoiset kirjaimet paperista, värittää ne, ja liimata ne lapuille. Jotta lapset voisivat 

myös tunnustella kirjaimet, Montessori leikkasi samanlaiset hiekkapaperista ja liimasi ne 

myös paperilapuille. Näin ne muistuttivat luokkahuoneessa jo olevia tunnustelumateriaali-

en harjoitustöitä.  

 

Vasta tehtyään kirjaimet Montessori tajusi, kuinka ylivoimaiset ne olivat verrattuina niihin 

puisiin, joita hän oli käyttänyt kehitysvammaisten lasten kanssa. Montessori (1992b, 202) 

toteaa, että jos hän olisi ollut rikas, olisi hän käyttänyt elegantteja mutta hedelmättömiä 

puisia kirjaimia, ja paras väline olisi jäänyt kehittämättä. Hän myös huomasi, että paperikir-

jaimia oli halpaa ja helppoa tehdä, joten niitä sai mielin määrin lasten käyttöön. Kun eräs 

ohjaaja vielä keksi rakentaa aakkosille pahvilaatikosta väliseinin lokeroidun rasian, jossa 

jokaisella kirjaimella oli paikka, oli perusvälineet kirjoittamiseen luotu lähes ilmaiseksi. 

 

2.6.2  Kirjoittamisen mekanismit 

 

Analysoidessaan kirjoittamista Montessori erottaa fyysisen kirjoittamisen ja älyllisen toi-

minnon. Kirjoittamaan oppimisessa motoriset toiminnot ovat kynän hallinta ja muodon piir-

täminen. Yhdessä ne muodostavat kirjoittamisen liikemekanismin. Kirjoittaminen sen si-

jaan ei ole riippuvainen tästä mekaniikasta, vaan vaatii älyllisen suorituksen. Montessori 

ottaa esimerkiksi konekirjoituksen, jossa kirjoitus tuotetaan koneellisesti, eivätkä käden 

taidot vaikuta siihen, miten ihminen voi kirjoittaa (Montessori, 1992b, 205). Hän on sitä 

mieltä, että mekaanisen kirjoittamisen harjoittelu on helpointa noin nelivuotiaana, jolloin 

lapsen herkkyyskausi liikkeiden hallintaan on voimakkaimmillaan, 6-7 -ikäisen käsi on jo 

ohittanut vaiheen, ja siksi sitä on vaikea enää saada oppimaan uusia liikeratoja täsmälli-

sesti, kuten nuorempien. Kynäotteen ja liikkeen tarpeellisen keveyden hallinta vaativat 
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uupumatonta toistoa, jota nelivuotias tekee halustaan, muutenkin liikkeitään hienosäätäes-

sään, mutta joka vanhemmalle lapselle on turhauttavaa.  

 

Montessorin mukaan vaatimukset kirjoituksen onnistumiseksi ovat kolmisormiote, kevyt 

käsi ja vakaa käsi. Montessorivälineissä on niihin valmistavia välineitä, joilla lapsi työsken-

telee jo kolmivuotiaana, ennen kuin edes aloittaa kirjoittamisen harjoittelun. Useat välineet 

ovat nupillisia, ja tarjoavat siten lapselle jatkuvaa harjoitusta kolmisormiotteeseen. Näistä 

Montessori (1992b, 207) erityisesti esittelee sylinteripalkit, 4 palkkia, kussakin kymmenen 

sarja erikokoista nupillista sylinteriä koloissaan, varioiden matemaattisesti paksuuden, kor-

keuden ja leveyden suhteen. Ne ovat lapsista erittäin kiinnostavia, ja niitä on vaikea yrittää 

nostaa palkista tai laittaa takaisin muuten kuin käyttämällä kolmisormiotetta.  

 

Tunnustelumateriaali, eriasteisen karheat hiekkapaperilevyt, kangasparit jne. opettavat 

lasta käden herkkyyteen, kun hän kostutettuaan ja kuivattuaan sormensa, yrittää herkiste-

tyin sormin löytää parit kevyesti tunnustelemalla. Vakaan käden lapsi hankkii tunnustele-

malla esim. geometristen tarjottimien muotoja, ensin itse muodon ääriviivoja, sitten koloa, 

johon muoto kuuluu. Toistettuaan tätä harjoitusta lapsi kykenee sormellaan seuraamaan 

monimutkaistakin kuviota, sekä kädessään pitäen, että tasolla, helposti ja tarkasti (Mon-

tessori, 1992b, 207). Geometrisiä tarjottimia on 5, ja jokaisessa 6 muotoa, erilaisia ympy-

röitä, kolmioita, neliöitä, monikulmioita, sekä ellipsi ja munamuoto. Lapsi myös laittaa 

muodot vastaavan kokoisen kuvan päälle korttisarjoille, joissa helpoimmassa sarjassa on 

vastaava muoto kokonaan väritettynä, vaikeammassa paksulla ja vaikeimmassa ohuella 

ääriviivalla piirrettynä. Näin lapsi tarkentaa muototajuaan ja – tarkkuuttaan. Nämä ovat 

epäsuoria harjoituksia kirjoittamisen valmisteluun, kirjoittamisliikkeitä ilman itse kirjoittamis-

ta. Hahmotusta tukevana ne on todettu käytännön työssä erityisen hyvin dysleksiaa kun-

touttavana. 

 

Kirjoitusharjoitusta on piirtäminen, joka on lapsen luontainen tapa harjoitella kynän käyttöä. 

Piirtämisen avuksi Montessori on kehittänyt metallimuotojen sarjan, 8 (nykyään 10) muo-

toa, jossa kehys ja kuvio muodostavat laatan. Osat voi irrottaa toisistaan, ja käyttää kum-

paa vain muodon piirtämiseen paperille. Kun lapsi täyttää tekemänsä kauniin muodon joko 

viivoilla reunasta reunaan tai yhtenäisellä, kuvion täyttävällä kiemurtelevalla viivalla, hän ei 

väsy, kuten puhtaasti kirjaimia kirjoittaessaan, vaan palaa työhön uudestaan ja uudestaan, 

onhan aina tuloksena kaunis taideteos, samalla kun hän harjoittelee kynäotetta ja käden 

keveyttä sekä vakautta. 
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Toista osaa kirjoittamisen mekaniikassa, kirjaimen muodon piirtämistä, suoraan harjoittava 

väline on aikaisemmin kuvatut hiekkapaperikirjaimet. Lapsi koittaa hiekkapaperikirjaimen 

sormellaan, jolloin hänen täytyy oppia tarpeellinen keveys, muuten liike pysähtyy ja tark-

kuus, koska muuten kesken muodon piirtämisen karheus häviää siirryttäessä sileään poh-

jaan. ”Tällä tavalla käden ja käsivarren liike on rajattu siten, että ne ovat kykeneväisiä tuot-

tamaan uudelleen merkin, jonka silmän on mahdollista samaan aikaan hahmottaa kauem-

paa. Kirjain on näin painettu muistiin kaksinkertaisella tavalla, katseella ja kosketuksella.” 

(Montessori, 1992b, 209). Koska kirjainten tekeminen tällä tavalla on lapsista hauskaa, 

Montessori kertoo pienistä kolmivuotiaista, jotka osaavat tehdä kauniita kursiivikirjaimia, 

vaikka eivät vielä tunne niitä.  

 

Näin lapset oppivat kirjoittamaan kirjoittamatta, ja aloittaessaan viimein varsinaisesti sano-

jen kirjoittamisen, osaavat sen heti. Heitä rohkaistaan jatkamaan edellä kuvattuja, valmis-

tavia töitä vielä opittuaan kirjoittamaan: ”Tämä spontaani kirjoittaminen saa luonnollisen 

ilmiön piirteet, ja lapsi, joka on aloittanut kirjoittaa ”ensimmäistä sanaa”, jatkaa kirjoittamis-

ta samalla tavalla kuten puhumista lausuttuaan ensimmäisen sanan, ja kuten kävelemistä 

otettuaan ensimmäisen askeleensa.” (Montessori 1914/1965, 157) 

 

2.7  Lukeminen 

 

Kun lapsi on oppinut kolme - neljä kirjainta, hän voi muodostaa niistä sanan, toisen jne., 

aluksi käyttäen edellä kuvattuja irtokirjaimia. ”Kun lapsi on muodostanut sanat tällä tavalla, 

hän tietää, miten lukea ne. Tässä metodissa, sen vuoksi, kaikki joka johtaa kirjoittamiseen 

käsittää myös lukemisen” (Montessori, 1914/1965, 154).  Montessori ei kuitenkaan pidä 

lukemisena sitä, että lapsi sanoo jo kirjoittamansa sanan, jonka hän on mielessään jo mo-

neen kertaan toistanut itselleen sitä kirjoittaessaan. Lukemisella hän tarkoittaa sitä, että 

lapsi kykenee kääntämään näkemänsä graafiset merkit ajatukseksi, ja ymmärtää sanan 

merkityksen. ”Me voimme sanoa, että kirjoittaminen, kuten olemme sitä kuvanneet, on 

toimintaa, jossa psykomotorinen mekanismi on voitolla. Lukemisessa, kuitenkin, meidät on 

varannut puhtaasti älyllinen työskentely; mutta tulisi olla ilmeistä, että kirjoittamaan opet-

tamisen metodimme valmistaa tien lukemiseen siten, että vaikeudet ovat lähes huomaa-

mattomia.” (Montessori, 1992b, 230)    

 

Kun lapsi on jo kirjoittanut sanoja, koostaen ne äänteistä, ja valiten oikean kirjaimen irtokir-

jainlaatikosta, hän voi katsomalla kirjoitetun sanan kirjaimia toistaa äänteet ja kuulla sanan. 

Tämä tapahtuu nopeammin kuin sanan kirjoittaminen irtokirjaimilla, ottaen joka äänteen 
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jälkeen kirjaimen. Tällöin lapsen täytyy kuitenkin tunnistaa sana ymmärtääkseen sen esit-

tämän ajatuksen. Tämä vaatii korkeampaa älyllistä toimintaa kun sanan jakaminen osiinsa. 

Lapsi aloittaa lukemisen lukemalla tuntemiensa esineiden nimiä. Hän aloittaa yhdestä pa-

perilapulle kirjoitetusta sanasta, jonka hän voi lukea ja laittaa sen sanan osoittaman esi-

neen viereen, lukea seuraavan ja laittaa sen esineen viereen jne. Kirjoittaessaan lapsi on 

luontevasti korjannut ja parantanut ääntämystään, suunnannut sitä kuuntelemaan äänteitä 

ja niiden yhdistelmiä. Siksi hän kykenee kuuntelemaan tuottamiaan äänteitä, ja sanoes-

saan ne lopulta kyllin nopeasti peräkkäin, hän kuulee niiden muodostaman sanan. 

 
”Sallin hänen hitaasti kääntää kirjoitetun sanan äänteiksi, ja jos (foneemien) tul-
kinta on oikein, sanon vain yksinkertaisesti: ”Nopeammin.” Toisella kerralla lapsi 
lukee sen nopeammin, mutta ei vieläkään ymmärrä sitä. Toistan: ”Nopeammin, 
nopeammin.” Hän lukee aina nopeammin, toistaen samaa ryhmää äänteitä, ja 
viimein arvaa sen tarkoituksen. Silloin hänen kasvonsa valaistuvat tunnistami-
sesta ja hän säteilee sitä tyytyväisyyttä, joka niin usein nähdään lapsissamme. 
Tämä on kaikki mitä on lukemisen harjoittelemiseksi.” (Montessori, 1992b, 232)    

 

Montessori kertoo, kuinka Casa dei Bambinissa vierailleet, ja lasten korttien lukemista 

ihastelleet vieraat lähettivät heille lukuisia kauniita kuvakirjoja. Opettajat ihastuivat, ja an-

toivat lasten lukea niitä vuorotellen ääneen, kehuen, kuinka hyvin lapset lukivat. Montesso-

ri tarkkaili lapsia, ja huomasi, että he lukivat sanoja mekaanisesti, saaden ilonsa itse toi-

minnasta, eivätkä ymmärtäneet, mitä lukivat. Vasta jonkun ajan kuluttua jotkut lapset erää-

nä päivänä kirjoittivat taululle lauseita, kuten ”Kuinka iloinen olenkaan, koska piha kukkii.” 

Kun Montessori kirjoitti taululle kysymyksen: ”Pidättekö minusta?”, lapset lukivat sen kes-

kittyneenä, ja ymmärrettyään huusivat yhteen ääneen: ”Kyllä, kyllä!” Montessori kirjoitti: 

”Olkaa siis hiljaa” ja luettuaan sen kovaäänisesti lapset heti hiljenivät, ja huoneeseen las-

keutui syvä hiljaisuus. Tavasta kirjoittaa ajatuksia taululle tuli odotettu leikki.  

 

Näin ollen aloimme kommunikoida toistemme kanssa kirjoitetulla kielellä; tämä 
osoittautui olevan lapsista mitä kiinnostavinta. He havaitsivat vähitellen kirjoitta-
misen ihmeellisen ominaisuuden, se välittää ajatuksia. Kun aloin kirjoittaa, he tä-
risivät innostuksissaan saadakseen tietää, mitä minulla oli mielessä, ja ymmär-
tääkseen sen lausumatta sanaakaan ääneen. Kirjoitettu kieli ei todellakaan tar-
vitse puhetta. Sen loistokkuus on ymmärrettävissä vain, kun se on kokonaan 
erotettu puhutusta kielestä. (Montessori 1992b, 239)    

 

Montessori (1992b, 240) kehitti tästä lapsille tehtäväkortit, joissa oli moniosaisia tehtäviä. 

Tehtävän aloittamiseen kuului, että kaikki lapset luokassa hiljentyivät täysin. Lukutaitoiset 

lapset lukivat hiljaa tehtävän, jossa oli monta osaa, ja ymmärrettyään sen ryhtyivät sitä 

hiljaisuudessa suorittamaan, usein tarviten pienempiä lukutaidottomia lapsia avuksi. Koko 

huoneen täytti toimelias hiljaisuus, kun lapset toimivat lukemansa mukaan. ”He olivat otta-

neet merkittävän askeleen. He olivat nousseet mekanistisesta lukemisesta henkiseen.”  
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2.8  Kirjoittaminen ja lukeminen ei-foneettisessa kielessä 

 

Kielissä, jotka ovat ei-foneettisia, kuten esim. englanti, Montessori kehottaa ensin etsi-

mään ryhmän sanoja, jotka ovat foneettisia (car - hat) jne. Niistä valitaan ne sanat, jotka 

voi muodostaa käyttämällä noin pariakymmentä erilaista äännettä. Tämä on hänen mu-

kaansa kokemuksen kautta havaittu määrä, jonka neli – viisivuotias pystyy menestyksek-

käästi erottamaan ja lausumaan. Sanojen pituus ei ole oleellinen asia, tärkeätä on, että 

lapsi on niistä kiinnostunut. Sanojen tulee olla foneettisia, ja esittää jotain lapsen tuntemaa 

ja paikalla olevaa (Montessori, 1992b, 236).    

 

Kun lapsi on kirjoittanut näitä sanoja ja kiinnostunut lukemisesta, hän voi lukea samoja 

sanoja edelleen, nyt kirjoitettuna, ja edetä lukemisessa. Vasta tämän jälkeen hänelle tarjo-

taan ei-foneettisia sanoja samoilla periaatteilla, mutta nyt ryhmiteltynä siten, että hänelle 

voidaan osoittaa niiden lausumistapa, ja näyttää se kirjainyhdistelmä, joka määrää sanan 

lausuttavaksi esitetyllä tavalla, kukin omassa laatikossaan. Esimerkkinä sanat, joissa esiin-

tyy äänne sh – ship. Lapselle kerrotaan, että aina kun hän näkee nämä kirjaimet yhdessä, 

hänen tulee lausua sh eli eräänlainen suhuäänne. Näitä ryhmiä voidaan kerätä niin paljon 

kuin on tarpeen, jotta lapsi oppii kielen ominaispiirteet. Poikkeukset lapsi oppii kokemuk-

sen kehittyessään lukijana, samoin kuin foneettisia tai lähes foneettisia kieliä käyttävät 

lapset lukukokemuksien karttuessa oppivat kielen kirjoitusmuotojen poikkeukset. 

 

 

 

3 LUKEMAAN JA KIRJOITTAMAAN OPETTAMISEN TUTKIMUS 

 

 

Tässä tutkimuksessa tarkoitetaan lukutaidolla kykyä ymmärtää kirjainten muodostamat 

sanat, aluksi sanatasolla ja myöhemmin tekstiä ymmärtäen. Lukemisen yksinkertainen 

malli (simple view of reading) määrittelee lukemisen kattavasti; lukeminen on sanojen de-

koodausta ja luetun ymmärtämistä (Gough&Hoover&Peterson 1996, 10). Dekoodauksesta 

käytetään myös ilmausta mekaaninen tai tekninen lukutaito. Saavuttaakseen lukutaidon, 

lapsen pitää osata äänteitä vastaavat kirjaimet, jonka jälkeen hän voi yhdistää kirjaimet 

sanoiksi, kirjoitetuksi kieleksi. Näin hän vähitellen saavuttaa teknisen lukutaidon, kirjainten 

automaattisen dekoodaustaidon. Dekoodaus-taidot ovat välttämätön, mutta eivät riittävä 

ehto sille, että luettu teksti on ymmärretty (Takala 2006, 19). Luetun ymmärtäminen kas-

vaa teknisen lukutaidon omaksumisen myötä siten, että lukija voi lukea pitkänkin tekstin 
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ymmärtäen mistä tekstissä kerrotaan. Lukutaitoa on hyvin monenlaista, ja se kehittyy läpi 

koko elämän. Takalan (2006, 29) mukaan alussa, kun tunnetaan ja ollaan kiinnostuneita 

kirjaimista, on kyseessä orastava tai sukeutuva lukutaito. Se kehittyy vähitellen mekaani-

seksi tai tekniseksi taidoksi, jolloin tekstistä saadaan mekaanisesti selvää. Funktionaali-

seen eli toiminnalliseen lukutaitoon päästään, kun lukeminen sujuvoituu. Tämä  riittää arki-

tilanteisiin. Kun luettavana olevaa materiaalia jo arvioidaan, ja sen pohjalta syntyy uusia 

asiayhteyksiä ja ideoita, on kyseessä kriittinen tai luova lukeminen.  

 

Holopainen ja Savolainen (2006, 205) määrittelevät lukutaidon Verhoeven, Elbron ja 

Reitsman (2002) mukaan toiminnallinen lukutaito sisältää kieliopin kompetenssin, puhutun 

kielen kompetenssin, teknisen lukutaidon kompetenssin, strateginen kompetenssin ja so-

siolingvistinen kompetenssin. Puhuttuun kieleen liittyvät taidot muodostavat lukutaidon 

perustan ja teknisen lukutaidon hallinta on välttämätön edellytys kohti ymmärtävää lukutai-

toa, koska kysymys on puhutun ja kirjoitetun kielen saumattomasta yhdistymisestä. 

 

Aron mukaan lukeminen perustuu kirjoitusjärjestelmään. Niiden haasteena alkavalle lukijal-

le on kirjoitusjärjestelmän eli ortografian koodin avaaminen.  

Aakkosellisissa kielissä tuo koodi liittyy periaatteessa puhutun kielen äänteel-
liseen tasoon; puhutun kielen äänteet merkitään kirjoitettuun kieleen grafee-
meilla, eli kirjaimilla tai niiden yhdistelmillä. Toisissa kielissä, kuten englan-
nissa, kirjoitettuun kieleen koodataan äänteellisen informaation ohella tietoa 
sanan morfologiasta, merkitysyksiköistä tai vaikkapa sanan etymologisesta 
taustasta. Tämä morfofoneeminen periaate johtaa suurempaan epäsään-
nönmukaisuuteen äänne–grafeemi-vastaavuuksissa. (Aro 2006, 110) 
 

Mattingly käyttää koodauksesta kahta termiä, ”decoding” tarkoittaa kirjainten eli visuaalis-

ten merkkien kääntämistä auditiivisiksi ja ”enkooding” auditiivisten merkkien eli äänteiden 

muuntamista kirjaimiksi (Mattingly 1972, 134).  

 

Kirjoituksen tuottaminen on yksinkertaisempaa kuin se tulkitseminen. Aloittava kirjoittaja 

joutuu miettimään vain yhtä kirjainta kerrallaan, seuraavaksi tarvittavaa, ja kun se on mer-

kitty, hän voi siirtyä miettimään seuraavaa. Mitään ei tarvitse pitää muistissa, ja kirjaimen 

tunnistamiseen liittyvä aikaviive ei häiritse sanan valmistumista. Aloittelevan lukijan muisti 

kuormittuu, koska sanaa eteenpäin lukiessa on muistettava, mikä äänne vastaa mitäkin 

kirjainta. Samalla on pidettävä edelliset äänteet mielessä oikeassa järjestyksessä, kunnes 

viimeinenkin on tunnistettu. Tämän jälkeen on yhdistettävä niistä sana. Holopainen (1993, 

40) toteaa, että sanan ymmärtäminen ja tulkitseminen edellyttävät vuorovaikutteista ajatte-

luprosessia dekoodauksen ja muistitoimintojen kanssa. Tutkijat ovat viime aikoina kiinnit-

täneet huomiota siihen, että suomalaiset lapset oppivat lukemaan oppiessaan helposti 
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samanaikaisesti myös kirjoittamaan (Lerkkanen 2003, 55; Aro 2004, 115, Mäkinen 2002, 

21). Kukaan em. tutkijoista ei kuitenkaan pohdi mahdollisuutta kirjoittaa ennen lukemista. 

 

Suomalaisille lapsille lukeminen ja kirjoittaminen on helppoa kielemme rakenteen vuoksi, 

kirjoitettu kieli heijastaa lähes pelkästään kielen foneemista, äänteellistä tasoa. Syvä-

ortografisissa kielissä, kuten englannissa, äänne-grafeemi-vastaavuus on hyvin epäsään-

nöllinen. Siksi lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen, ja sen opettaminen, koetaan useissa 

maissa hyvin vaikeaksi, ja tutkimuksia parhaimman lukiopetusmenetelmän kehittämiseksi 

on tehty tuhansin kappalein.  

 

Tässä tutkimuksessa on tarkoitus keskittyä lapsen teknisen lukitaidon saavuttamiseen n. 4 

ikävuoden tienoilla, ymmärtävään lukemiseen liittyvää tutkimusta käsitellään ikärajan 3-5 

vuotta antamilla ehdoilla. Suuri osa niistä lukemaan oppimisen edellytyksistä, joita tutki-

muksissa (esim. Julkunen 1984, 26) esitellään, kuten sanavarasto, kehitystaso, ajatteluky-

ky, kielellinen taso, älyllinen kompetenssi, havaitsemiskyky ja muisti, eivät ole keskeisiä 

tekijöitä tässä tutkimuksessa. Ne kehittyvät lapsella samaan aikaan kuin lukitaitokin, kielel-

lisen kehityksen myötä, ja lukitaito puolestaan tukee puolestaan niiden kehittymistä.  Moti-

vaatio, metalingvistiset taidot, joihin kuuluu foneeminen tietoisuus, sekä kielellinen kehitys 

ovat sen sijaan tärkeitä tässä tutkimuksessa lapsen lukioppimisen kannalta. 

 

Fonologinen tietoisuus on kyky tietoisesti käsitellä puhuttujen sanojen osia. Sillä katsotaan 

yleisesti olevan välitön yhteys lukutaitoon, (Tornéus 1991, 26; Gombert 1992, 15; Wimmer, 

Mayringer & Landed, K 2000, 677; Mäkinen 2002, 16). Mäkisen (2002, 259) tuloksissa 

alkutestissä itsekseen lukemaan oppineiden lasten fonologisen tietoisuuden taidot olivat 

ylivertaisia lukutaidottomiin verrattuna. Erityisen hyvin nämä onnistuivat tavujen manipu-

lointi- ja äännetehtävissä, juuri tavutehtävät olivat alkutesteissä ei-lukeville vaikeimpia, 

vaikka paranivatkin harjoittelun myötä. Myös Lerkkanen (2003, 57) on nähnyt lukutaidon ja 

foneemisten taitojen yhteyden, pikemminkin lukutaito ennusti siirtymistä äänteiden erotte-

lussa hyvien ryhmään kuin päinvastoin.  

 

Foneemien kuuleminen sanassa on keskeinen tekijä 3-5 -vuotiaiden lukemaan oppimises-

sa, joten sitä, ja siihen liittyviä kielen kehityksen ja foneemista lukemista käsitteleviä luki-

tutkimuksia referoidaan enemmän. McGuinness (2004, 2005) kritisoi fonologisen tietouden 

ylivaltaa nykyisessä lukemisen tutkimuksessa, hän katsoo lukuisia esimerkkejä esittäen 

niiden aiheuttaneen harhan siitä, että kyetäkseen lukemaan lasten täytyisi osata em. taito-

ja. Harhan syntymistä käsitellään luvussa 3.3.2 Lukututkimus. Näin pyritään valottamaan 

sitä, mistä on syntynyt käsitys, että foneemiset taidot kehittyvät vasta 6-7 –ikäisille lapsille.  
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3.1 Lukutaidon kehittyminen 

3.1.1  Lukitaidon edellytykset 

 

Motivaatiolla, työskentelytavoilla ja tehtäväsuuntautuneisuudella on yhteyttä lukitaidon ke-

hittymiseen (Lerkkanen 2003, 58). Kontu (2006, 38) esittää, että kun lapsi tulee tietoiseksi 

lukemisen ja kirjoittamisen merkityksestä, motivaatio on keskeinen tekijä taidon hallitsemi-

sen opettelemiseksi. Lapsen tulisi oivaltaa lukeminen ja kirjoittaminen itselleen tärkeäksi, 

koska ne ovat taitoja, jolla voi hallita ympäristöään, ja tulla entistä riippumattomammaksi 

toisista ihmistä. Kontu puhuukin sukeutuvasta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen mallis-

ta, jolloin korostetaan oppimisen sosiaalista luonnetta ja sitä, että lukitaito rakentuu lapsen 

omana löytämis- ja oppimisprosessina, jota opettajat ja toiset lapset tukevat. Motivaatiota 

kirjoittamiseen lisää se, että äänet ja äänteet voidaan laittaa visuaaliseen muotoon. Mäki-

nen (2002, 206) käyttää motivaation sijaan sanaa mielenkiinto, kuvaamaan lasten myön-

teistä aktiivisuutta tutkimuksensa harjoitteisiin. 

 

Bissex kuvaa motivaatiota, josta sai alkunsa hänen viisivuotiaan poikansa kirjoittaminen, ja 

siitä sukeutunut lukutaito. Poika oli yrittänyt useaan otteeseen saada kirjaa lukevan äitinsä 

huomion siinä onnistumatta. Lopulta hän päätti murtaa painetun sanan painetulla sanalla; 

hän kirjoitti leimasinkirjaimilla äidilleen viestin RUDF. Siinä siis kysyttiin ”Are you deaf”. 

Paitsi, että hän sai äitinsä huomion kokonaiseen tutkimukseen riittäväksi, alkoi siitä myös 

hänen itsenäinen työskentelynsä lukitaidon saavuttamiseksi (Bissex 1980, 3). Trageton 

(2007, 231) siteeraa Frank Smithiä (1997):  

 

Hyvin erilaisten kulttuurien piirissä tehdyt laajat tutkimukset osoittavat sen, 
mitä kokeneet alan pedagogit jo tietävät, nimittäin sen, että lapsi oppii luke-
maan, jos hän on kiinnostunut, tuntee olonsa turvalliseksi ja saa kasvaa kir-
joitettua kieltä stimuloivassa ympäristössä, yhtä luonnollisesti kuin hän oppii 
puhutun kielen olemalla yhdessä henkilöiden kanssa, jotka puhuvat merki-
tyksellistä kieltä. Opettaja auttaa parhaiten huolehtimalla siitä, että lapsen 
saatavilla on luettavaa, jonka tämä tuntee merkitykselliseksi. Lukuaineiston 
tulee liittyä johonkin lapselle tuttuun asiaan, muuten lukeminen on merkityk-
setöntä (konstruktivistinen oppimiskäsitys).  

 

Valmiuskäsitettä pohtineen Deardenin (1968) mukaan lukemaan oppimiseksi lapsen silmi-

en ja hermoston tulee olla fysiologisesti riittävän kypsät, ja toiseksi lapsen tulee ymmärtää 

joitain kielen käsitteitä, ennen kuin reaktioita painettuun sanaan voidaan kutsua ”lukemi-

seksi”. Nämä ehdot täyttyvät hänen mukaansa viimeistään kolmevuotiaalla. Hän huomaut-
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taa tämän tulevan todistetuksi jo sillä, että kolmivuotiaat ja sitä nuoremmatkin lapset oppi-

vat lukemaan älykkäästi opetettuina. Deardenin mukaan valmiutta pohtiessa tulee erottaa 

toisistaan kaksi käsitettä.  Toinen on ”ei-valmis”, tarkoittaen sitä, että opettaminen ei onnis-

tu, vaikka yrittäisikin.  Toinenkin on ”ei-valmis”, mutta tarkoittaa, että lausumattomat arvo-

arvostelmat pitävät opettamista ei-toivottuna, vaikka tosiasiassa sitä voisi yrittää, ja saavut-

taa siinä jonkinlaista menestystäkin. Hänestä lapsen kehitysvaiheita kuvaavista luetteloista 

on tullut kasvatusohjeistoja, ja hän pyytää pohtimaan, ovatko valmiudelle asetetut ehdot 

välttämättömiä, ovatko ne fysiologisia ehtoja, käsitteellisiä ehtoja, tai ainoastaan tärkeinä ja 

haluttavina pidettyjä asioita (Dearden 1968, 30). 

 

3.1.2 Lukemaanoppimisen vaiheet 

 

Lukemaan oppimista kuvataan useimmiten hierarkkisten vaihemallien avulla. Chall esittää 

lukemiseen kuuden tason mallin, pienten lasten näennäislukemisesta hyvin korkeatasoi-

seen tieteelliseen lukemiseen. Chall’in tasot ovat samalla lailla selvästi erillisiä kuin esi-

merkiksi Piagetin kognitiivisen kehityksen tasot, eroten toisistaan laadullisesti hierarkkise-

na jatkumona. Kuinka hyvin ja kuinka nopeasti henkilö – aikuinen tai lapsi - edistyy tasojen 

läpi, riippuu Chall’in (1983, 9) mukaan yksilöllisten ja ympäristön tekijöiden yhteisvaikutuk-

sesta. Hän on sitonut tasot ikäryhmiin, mutta huomauttaa, että vaikkapa kuusivuotias voi 

lukea nollatason sijaan jo kolmannella tasolla, ja periaatteessa jokainen käy lukemises-

saan tasot läpi, hitaammin tai nopeammin (myös esim. Rohl 2000, 63-65).  

 

Taso 0 on esilukemisen taso, jota Chall kuvaa myös näennäis- tai arvauslukemiseksi, ikä-

kaudella 0-6 vuotta. Lapsi kasvattaa kielen hallintaansa, ja tulee tietoiseksi sanoista ja lau-

seista, niiden rakenteesta, samoin kuin huomaa sanojen ominaispiirteitä, havaitsee riimin 

ja alkusoinnun, ja huomaa sanoja voitavan jakaa osiin ja taas yhdistää osista sanoja. Lap-

set ovat myös nykyisin tietoisia kirjaimista, niiden nimistä ja äänteistä, sekä osaavat kirjoit-

taa usein nimensä ja muitakin sanoja.  Tämän tason aikana on mahdollista myös ennustaa 

mahdollisia vaikeuksia lukutaidon kehittymisessä tasolla ja siksi lapsille pyritään tarjoa-

maan mahdollisuuksia kirjaimiin ja lukemiseen (Chall 1983, 15). Tasolla 1 lapsi ikäkaudella 

6-7 vuotta, oppii sattumanvaraisen joukon aakkosia ja assosioi ne puhutun kielen osiin. 

Hän sisäistää kognitiivista tietoa lukemisesta, kuten kirjainten merkityksen yleensä, ja sa-

nahahmojen erilaisuuden (ovi-ori) ja miten voi tietää sanan virheellisyydestä. 

 

Tasolla 2 (7-8 vuotta) lapsi vahvistaa taitoaan ja kehittää lukemisen sujuvuutta ja irtaantuu 

vähitellen painetusta tekstistä (ungluing from Print). Biemillerin (1970) tutkimuksiin viitaten 
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Chall esittää, että toisessa vaiheessa lapset ovat enemmän kiinni, liimattuja, tekstiin kuin 

merkitykseen. Biemillerin sanavirhetutkimusten mukaan ensin lapsi arvailee sanoja kirjai-

mista saamiensa vihjeiden perusteella, ja toisessa vaiheessa paneutuu grafeemeihin, jol-

loin sanan merkityksessä tulee enemmän virheitä. Vasta tämän jälkeen irtautuu tekstistä, 

grafeemeista, ja ryhtyy lukemaan sanoja enemmän merkitykseen kuin kirjainasuun huo-

miota kiinnittäen. Tässä vaiheessa hän ei käytä lukemista uuden tiedon hankkimiseen, 

vaan vahvistaa olemassa olevaa tietouttaan lukemalla tuttua tekstiä. Näin hän voi kohdis-

taa huomionsa sanoihin tekstinä, ja kehittää tekstin tulkintakykyään sisäistääkseen käsityk-

siään. Hän hankkii rohkeuden ja taidon asiayhteyden käyttämiseen, ja siten saavuttaa lu-

kemiseensa sujuvuuden ja nopeuden (emt, 17–18). Ilman harjaantumista tätä tuttua lukien 

ei lapsi (tai lukija) kehity eteenpäin kyetäkseen käyttämään taitoaan tiedon hankkimiseen. 

 

Tasolla 3 (14 ikävuoteen) lapsi tai nuori kykenee käyttämään lukemistaan tiedon hankkimi-

seen. Chall (1983, 20) sanoo: ”Eräällä tavalla kolmannen tason saavuttaminen sopii tradi-

tionaaliseen alkuopetuksen ja varsinaisen opetuksen väliin: alkuopetuksessa lapsi oppii 

lukemaan, ylemmillä luokilla hän lukee oppiakseen. Tasoilla 1 ja 2 sillä, mitä on opittu, on 

enemmän tekemistä painetusta tekstistä suhteessa puhuttuun kieleen, kun tasolla 3 on 

enemmän kyse painetun tekstin suhteesta ajatuksiin.” Tasoilla 4 ja 5 lukeminen on tiedon 

vertailua ja arviointia. Tasot eivät ole tarkoin rajattuja, liikettä tasolta alemmalle ja takaisin 

tapahtuu, mutta periaatteessa jokainen taso edeltää seuraavaa, niihin käytetty aika vaihte-

lee yksilöllisesti. 

 

Lerkkanen (2003, 12; 2006, 12) esittää Frithin (1985) ja Ehrin (1987, 1989) vaihekuvauksi-

en pohjalta neljävaiheisen mallin. Ensimmäinen vaihe on logografinen / esi-alfabeettinen, 

jolloin lapsi lukee ympäristöstä muistamalla ja arvaamalla sanoja, hahmottaen sanat visu-

aalisina kokonaisuuksina asiayhteyksissään. Tässä vaiheessa lapsi oppii yksittäisiä kir-

jainmuotoja ja kirjainten nimiä. Osittais-alfabeettisessa vaiheessa lapsi oppii joitakin kirjain-

äännevastaavuuksia, yleensä sanojen alku- tai loppuäänteitä, joista voi tunnistaa sanoja. 

Alfabeettisessä vaiheessa lapsi osaa käyttää kirjain-äännevastaavuutta lukiessaan, muut-

taen sanoja (painettua tekstiä) puheeksi. Lukemisen sujuvuus kasvaa harjoituksen myötä. 

Lerkkasen mukaan ortografinen vaihe jakaantuu kahteen osaan, ensin vahvistumisen vai-

heeseen, jossa lapsi hahmottaa lukiessaan kokonaisuuksia, sanojen alkuja, tavuja, liitteitä 

tai päätteitä. Lapsi oppii tunnistamaan kokosanoja, lyhyitä ja sitten pitempiä. Toinen osa on 

automatisoitumisen vaihe, jossa lapsi lukee sanat oikein käyttäen hyväksi sekä visuaalisia 

vihjeitä, että tarvittaessa kirjain-äännevastaavuutta. Lukeminen automatisoituu sujuvaksi. 
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3.2 Kirjoittaminen 

 

Erityinen piirre suomalaisten lasten kirjoitetun kielen taitojen kehittymisessä on kirjoittami-

sen taitojen nopea kehittyminen. Aron (2004) seurannassa kirjoittamisen taito näytti etene-

vän käsi kädessä lukemisen taitojen kanssa ensimmäisen kouluvuoden aikana; lasten op-

piessa lukemaan sanoja he oppivat myös kirjoittamaan niitä (Aro 2006, 116).  

 

Varsinkin englanninkielisissä maissa kirjoittamaan oppiminen koetaan oikeinkirjoituksen 

ongelmana, ja erilaiset sanalistat oikeinkirjoitusta varten ovat lasten päivittäisessä käytös-

sä. Adams (1994, 383) esittää Clarken (1989, in press) kokeilun, jossa Kanadan englan-

ninkielisille lapsille annettiin koulussa mahdollisuus alkaa kirjoittamisen opetteleminen ke-

hottamalla heitä vain kirjoittamaan sanat sen mukaan, kuin ne heistä kuulostavat, ja lapset 

kirjoittivat innoissaan. Tästä käytetään englanninkielisessä kirjallisuudessa termiä ”inven-

ted spelling”, ”keksitty kirjoitusasu”. Verrokkiryhmä, sanalistoin alusta asti oikeinkirjoitusta 

ensisijaisena harjoitelleet, olivat hieman edellä sanojen oikeinkirjoituksessa. Koeryhmän 

lapset myös oppivat vuoden aikana itsenäisesti korjaamaan sanat oikein kirjoitetuiksi, pa-

remmin kuin verrokkiryhmän lapset, jotka oli opetettu tuottamaan sanat oikein kirjoitettuina 

alusta asti. He myös tuottivat paljon monipuolisempia kertomuksia, n. 40 sanaa, kun ver-

rokkiryhmä kirjoitti n. 13 sanan kertomuksia.  

 

Myös Bissex (1980), joka tutkimuksessaan ”Gnys at wrk” sanoo viisivuotiaan poikansa 

kirjoittamaan oppimisesta, huomauttaa tämän itse katsoneen tuotoksensa olevan kirjoitta-

mista, ”writing”, eikä tavaamista, ”spelling”. Bissex päättelee, että jos poika olisi ollut kiin-

nostunut sanojen tavaamisesta, hän olisi kirjoittanut sanalistoja, hänellä oli myös oma 

SPL.IGN (spelling) BOOK. Poika kuitenkin kirjoitti viestejä, siis merkityksellistä tekstiä. 

Kirjan nimi tulee pojan varoituslapusta ympäristölle; Genius at work (Bissex 1980, 35). 

 

Näiden viestien merkitystä lasten metalingvistisenä suorituksena eivät tutkijatkaan ole 

usein ymmärtäneet. Nurmilaakso sanoo:  

Leikkikirjoittamisen merkitys lukemaan ja kirjoittamaan oppimisprosessin kulussa 
on alettu ymmärtää vasta kymmenen viime vuoden aikana, vaikka pienet lapset 
ovat aina leikkikirjoittaneet. Yksi syy lienee se, että tutkijat ovat eri mieltä siitä, tu-
lisiko suorituksia korjata. Leikkikirjoitushan ei välttämättä alussa muistuta kovin-
kaan paljon oikeaa kirjoitusta. Lapselle se on kuitenkin totta, ja hän osaa ”lukea” 
kirjoittamansa. (Nurmilaakso 2006, 72, myös Karvonen 2005, 139)   

 

Näissä lainausmerkeissä sanassa ”lukea” näyttäisi ilmenevän aikuisten ja usein tutki-

joidenkin kyvyttömyys nähdä sitä, mitä eivät oleta näkevänsä. Jos aikuinen vain olettaa, 

että tekstissä ei lue mitään, hän ei voi ymmärtää, mitä tarkoittaa Paulin, 5;2, teksti EFU-
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KANOPNKAZIWILGEVUAKANOPENR (Bissex 1980, 96). Jos ei aikaisemman tutkimuk-

sen mukaisesti oleta, että lapset eivät voi osata kirjoittaa, voi kuunnella lasta, joka ”osaa 

lukea leikkikirjoitustaan” ja sen jälkeen myös nähdä, että tekstissä lukee selvästi ”If you 

can open cans I will give you a can opener.”  

  

Bissex ei jättänyt huomioimatta poikansa Paulin viestiä, RUDF (=”are you deaf), leikkikirjoi-

tuksena, vaan kirjoitti selkeän tutkimuksen lapsen kyvystä oppia oma-aloitteisesti kirjoitta-

maan, ja myös korjaamaan tekstiään taidon karttuessa. Äiti säilytti Paulin tekstit, joita hän 

tutki mielellään myöhemmin, vuoden parin kuluttua. Hän totesi äidilleen seitsemänvuotiaa-

na: ”En tainnut silloin tietää paljoa ”hiljaisista e:istä.” (silent e’s) kirjoitettuaan nuorempana 

HAT ja LIK, po. hate ja like. Hänestä oli tullut oman edistyksensä havainnoitsija. (emt, vii)   

 

Fang (1999, 180) esittää Cox, Fang & Otton (1997) havaineen, että 4 – 5 –vuoden ikäiset 

lapset kehittivät taitoaan tehdä kokoavia kielellisiä valintoja, käyttäen pronomineja, kon-

junktioita, synonyymejä muodostaakseen lauseyhteydeltään sopivia tekstejä, ja että tämä 

taito on yhteydessä heidän kasvavaan lukutaitoonsa. Myös Lerkkanen osoitti tutkimukses-

saan, että kirjoitustaidon opettelu lukemaan oppimisen yhteydessä edistää molempien 

taitojen kehitystä, ja tuottavan kirjoittamisen taito oli lukutaitoa ennustava koko ensimmäi-

sen luokan ajan (Lerkkanen 2003, 57). Hän päättää tutkimuksensa toteamalla että luke-

maan opettamisen pedagogiikan kehittämiseksi on tarpeen suunnata erityisesti luku- ja 

kirjoitustaidon vastavuoroisten oppimisprosessien varhaisiin vaiheisiin (emt, 59). 

 

Trageton, joka on tietokoneavusteisen luovan prosessikirjoittamisen kannalla, pitää Frithiin 

(1985) perustaen 3-7-vuotiaille lapsille tärkeimpänä piirtämistä ja leikinomaista kirjoittamis-

ta, koska lapsi oppii kirjoittaen, ja vasta kun hän on murtanut aakkosellisen koodin, lukemi-

sen merkitys kasvaa. Tämän jälkeen lukeminen vie kehitystä eteenpäin, koska käsin kirjoit-

taminen on liian hidasta. Tähän tuo apua tietokoneohjelma, joka opastaa lapsia kirjoittami-

sessa. (Trageton 2007, 204) 

 

3.3 Lapsen kielen kehitys lukemaanoppimisen perustana 

 
Nykyisen aivotutkimuksen mukaan on olemassa kehityksellinen herkkyys oppia kielen kie-

lioppi (Understanding the brain 2007, 46). Mitä aikaisemmin lapsi oppii kielen, sitä tehok-

kaammin hänen aivonsa voivat hallita sen kieliopin. Jos lapsi oppii vieraan kielen yhden ja 

kolmen ikävuoden välillä, sen kielioppia käsitellään vasemmalla aivopuoliskolla, kuten äi-

dinkieltäkin. Vielä neljän ja kuuden ikävuoden välillä aivot prosessoivat kieliopillista tietoa 
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molemmilla aivopuoliskoilla, mutta 11 -vuotiaalla kieliopillinen uuden kielen käsittely aivois-

sa on jo paljon vajavaisempaa. Tämä näyttäisi johtavan siihen, että aikainen kieliopillinen 

altistus uuteen kieleen aikaansaa huomattavan paljon paremmat prosessoinnin strategiat, 

kuin myöhäinen altistuminen (Understanding the brain 2007, 86). 

 

3.3.1 Kielen tuottamisen kehitys 

 

Lukemaan ja kirjoittamaan oppimista voidaan pohtia erillisinä, muista kielellisistä taidoista 

irrallisina ilmiöinä. Toisaalta lukitaitoa voidaan tarkastella kokonaisuutena, joka on tiiviisti 

yhteydessä puheen kehitykseen (Kontu 2004, 37). Mäkinen (2002, 70) esittää, että lasten 

puheen kehittymisen tutkimukset voi jakaa kielitieteellisesti tai psykologisesti painottunei-

siin tutkimuksiin. Kielitieteellisesti painottuneissa tutkitaan lapsen fonologian kehittymistä, 

joko kypsymisteoriana, joka painottaa lapsen universaalia kykyä omaksua kaikkien ihmis-

kielien äänteet, tai konstruktivistisena teoriana, joka korostaa lapsen aktiivisuuden ja ko-

kemuksen merkitystä fonologian omaksumisprosessissa. Kypsymisteoriassa lapsen fono-

logian kehittyminen tapahtuu yhtä aikaa fyysisen kehittymisen kanssa. Lapsella on kyky 

artikuloida kaikkien ihmiskielten äänteet, mutta kypsymisen kuluessa käyttöön jäävät vain 

äänet, jotka tarvitaan omaan kieleen, muut häviävät.  

 

Myös äänten kuuleminen, eli vastaanottaminen, sopeutuu kieliympäristön mukaan. ”Vau-

vojen aivot englantia puhuvassa ympäristössä asteittain muuntuvat vastaanottamaan kah-

den kategorian, r ja l, jatkuvaa vaihtelua. Prototyyppinen esiintymä kummallekin foneemille 

kehittyy, ja tulevat äänet sovitetaan näihin esiintymiin ja lajitellaan olemaan joko r tai l.” 

(Understanding the brain 2007, 85) Japaninkielisessä ympäristössä lapselta häviää kyky 

erottaa l ja r noin kymmenen kuukauden iässä. Lapsen aivot sopeutuvat vastaanottamaan 

japaninkielelle tyypillisiä kielen prototyyppejä, eikä tälle erottelulle ole tarvetta (sama). 

 

Mäkinen (2002) mainitsee, että konstruktivistisen sopeutumisteorian mukaan synnynnäi-

sen kyvyn lisäksi lapsen kielelliset kokemukset vaikuttavat kielen kehittymiseen. Lapsi siis 

oppii kokemuksen kautta, oppimisprosessiin aktiivisesti osallistuen, koska lapsi on luon-

nostaan kiinnostunut jäljittelemään puhetta käymällä dialogia toisten kanssa. Mäkisen mu-

kaan Chomsky (1972) yhdistää nämä mallit esittämällä, että lapsi omaksuu kielen säännöt 

geneettisen aikataulunsa mukaisesti. Lapsi ei toimi aikuisen kaikuna, vaan yhdistelee ja 

kokeilee aktiivisesti kieltä (Mäkinen 2002, 70–71). Mäkinen tarkastelee fonologisia kehitys-

kausia Iivosen (1994) kehityksen neljän kauden mallin avulla, jossa ensimmäinen on esi-

kielellinen kausi ja seuraava protosanojen (sanahahmojen) kehittymisen kausi. Tämän 
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jälkeen tulee systemaattisen fonologian kehittymisen kausi, ja viimeisenä fonologisen vii-

meistelyn kausi. Kaksi viimeistä limittyvät osin päällekkäin. Systemaattisen fonologian ke-

hityksen kaudella lapsi alkaa havaita fonologisten rakenteiden olemassaolon, ja kuulles-

saan sanan rakenteen erot voi korjata ääntämistään. Hän kykenee myös oppimaan uusia 

äännerakennelmia. Fonologisen viimeistelyn kaudella, n. 3 – 12 vuoden välillä lapsi omak-

suu viimeiset puuttuvat fonologiset yksiköt ja säännöt, ja fonologisen tietoisuuden kehitty-

minen pääsee vauhtiin (emt. 74). 

 

Psykologisen näkemyksen mukaan havaitseminen ja tuottaminen ovat puheen prosessoin-

tia. johon kuuluu tärkeänä edeltävänä vaiheena tarkkaavaisuuden suuntaaminen ja sanan 

merkitysjärjestelmän aktivoituminen. Vastaanotettaessa puhetta auditiivisen järjestelmän 

kautta (input-prosessointi) puheärsykkeet koodataan prosessoiden ja valitaan prosessoi-

den sopivat äänteet ja sarjoitetaan ne oikeaan järjestykseen (output-prosessointi). Tämän 

jälkeen lapsi valmistautuu ääntämään äännejonon, eli muuttamaan sen puhe-elimissä liik-

keeksi, eli artikuloinniksi. Input-prosessointi vastaa havaitsemista, output-prosessointi hei-

jastaa lapsen ääntämistaitoa. (emt. 78)   

 

3.3.2 Sanaston ja kieliopin kehitys 

 

Koppinen, Lyytinen ja Rasku-Puttonen (1989) kuvaavat lapsen esikielellistä vaihetta en-

simmäisen ikävuoden aikana. Se alkaa ääntelyllä, joka liittyy lähinnä hengitysääniin, sekä 

refleksiivisillä itkuäänillä, joiden tarkoitus on turvata lapsen hoivan ja ravinnon saanti. 2-3 

kuukauden ikäisestä lapsi nauraa ja kujertelee, reaktiona aikuisten puheeseen. Toistuva 

ääntely voimistaa lapsen äänihuulia, ja niiden toimintaa ohjaavaa hermostollista säätelyjär-

jestelmää, jolloin puhe-elinten liikkeet täsmentyvät. Tätä seuraa jokelteluvaihe, jolloin lapsi 

harjoittelee eriytyneiden äänteiden ja äänneyhdistelmien käyttämistä, kontrolloiden äänte-

lyään puheeseen valmistavalla tavalla.  Puolen vuoden tienoilla lapsi alkaa myös jäljitellä 

kuulemassaan puheessa olevia uusia äänteitä, seurauksena sekä kuuloaistin, että ääni-

huulten kehittymisestä. Lapsen ensimmäiset ääntelyt ovat pääasiallisesti vokaaleja, ja puo-

len vuoden iässä lapsi tuottaa myös jo lähes puolet suomen kielen konsonanteista. (Kop-

pinen ym. 1989, 37–40)  Sanat ilmaantuvat 10 kk jälkeen, ensisanat ovat yksi tai kaksita-

vuisia ja avotavuun päättyviä (Savinainen-Makkonen 2001, 77).  

 

Koppinen ym. (1989) esittävät lapsen sanojen oppimisen Anisfeldin (1984) mukaan etene-

vän kolmen vaiheen kautta. Ensimmäiset sanat ovat ilmaisuja, joita lapsi käyttää yksittäi-

sissä tilaisuuksissa ymmärtämättä niiden merkitystä vielä täysin. Toisessa vaiheessa lap-
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säännön-             epäsäännön- 
mukainen                                                        mukainen
 suomi     kreikka         portugali      ranska      englanti  
                italia            hollanti         tanska 
                                      espanja        ruotsi 
                                      saksa 
                                      norja 
                                      islanti 

sella on omia henkilökohtaisia vakiintuneita sanoja, joita hän käyttää yleistäen sanan kaik-

kiin sellaisiin kohteisiin, joilla on hänen havaitsemansa sama ominaisuus. Kaikki kasvit 

ovat ”kukkia”, kaikki liikkuvat koneet ”tööt-tööt” jne. Kolmannessa vaiheessa lapsi ymmär-

tää sanojen olevan merkkejä, joilla on sovittu merkitys, ja niiden yleistykseen vaikuttavat 

yhteiset säännöt. (Koppinen ym. 1989, 42) Ensimmäiset sanat ovat yleensä substantiiveja, 

toisena tulevat verbit ja adverbit, sitten pronominit ja partikkelit, ja viimeisenä adjektiivit 

(emt, 45). Silvenin (2002) mukaan ymmärretty ensisana ilmaantuu muutamaa kuukautta 

ennen puhuttu ensisanaa, ja ensimmäiset 10 sanaa ilmaantuvat hyvin hitaasti, 1-3 sanaa 

kuukaudessa. Lyytistä (1999) lainaten hän esittää suomalaisten lasten keskimääräiset 

ensisanojen määrät; 1;0 vuotiailla 7 sanaa, 1;2 vuotiailla 17, 1;6 vuotiailla 70, ja 2;0 vuoti-

ailla 270. Kun lapsi osaa käyttää 20-30 sanaa, hän aloittaa kommunikoinnin sanojen väli-

tyksellä, riippumatta kulttuuristaan (Silven 2002, 14). Kahden ja kuuden ikävuoden välissä 

lapsi oppii keskimäärin yhden sanan päivässä (Koppinen ym. 1989, 46). Näin lapsi osaa 

kolmevuotiaana keskimäärin 650 sanaa, ja viisivuotiaana jo 1400 sanaa. 

 

3.3.3 Kielen rakenne lukemaan oppimisen perustana 

 

Puhutussa suomen kielessä, joka kuuluu ”matala-ortografiseen” kieliin, on yhteensä 21 

äännettä, joista 13 on konsonanttia ja 8 vokaalia. Lisäksi käytetään lainasanoissa esiinty-

vää konsonanttiäännettä (b, g ja f). Jokainen äänteistä merkitään johdonmukaisesti tietyllä 

yhden kirjaimen grafeemilla kirjoitettuun kieleen. Ainoa poikkeus säännöstä on äng-äänne, 

joka merkitään lyhyenä ennen k-äännettä kirjainmerkillä n, ja pitkänä kahden kirjaimen 

grafeemilla ng (Aro 2006, 112, Understanding the brain 2007, 89). Suomella ja Korealla, 

kahdella Pisa-tutkimuksen lukemisen testit ”voittaneilla” mailla, kielet ovat kaikkein suo-

rimmin foneemi-vastaavat, eli näissä maissa lukutaito on kaikkein helpoimmin opittavissa.  

 

Kuvio 1. Kolmentoista eurooppalaisen kielen hypoteettinen asema kirjoitusjärjestelmän 

säännönmukaisuuden jatkumolla (Seymour, Aro & Erskine 2003). (Aro 2006, 112) 
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Kielissä, joissa on ”syvä ortografinen” rakenne, kuten englannissa, yhdistelmät ovat fono-

logisesti vaihtelevat, englannissa enemmän kuin tuhat mahdollista kirjainyhdistelmää käy-

tetään edustamaan kielen yli 40 äännettä. Suuri osa englannin kielen grafeemeista koos-

tuu kahdesta tai useammasta merkistä. Samaa äännettä voi eri yhteyksissä vastata eri 

grafeemi. Lukemaan oppiminen vaatii siis lapselta hyvin erityyppistä kehityksellistä haas-

tetta puhutusta kielestä riippuen. Suomessa riittää, että lapsi oppii kirjaimen äänteen ja sitä 

vastaavan grafeemin, ja kokoaa äänteiden perusteella yksi yhteen sanan grafeemeista. 

Sen jälkeen hän kykenee lukemaan minkä tahansa suomen kielen sanan. Englannin kie-

lessä säännönmukaisia kirjain–äänne-vastaavuuksia käyttäen voi koota sanan pienestä 

osasta sanoja, mutta jatkossa usean kirjaimen grafeemit, yhteyksistä riippuvaiset kirjain–

äänne-vastaavuudet sekä kokonaan epäsäännönmukaiset sanat aiheuttavat vaikeuksia 

(ks. Aro 2006, 113; Understanding the brain 2007, 84; McGuinness 2005, ix; 2004, 352). 

 

3.3.4 Aivot ja lukemaan oppiminen 

 

Lukemaan oppiminen vaatii OECD:n aivotutkimusraportin (Understanding the brain 2007) 

mukaan monimutkaisesti toisiinsa liittyvien kokonaisuuksien hallitsemista. Sen mukaan 

ensiksi tarvitaan morfologista tietoa, eli sanojen kirjain- tavu- tai symbolimuodon käsittä-

mistä, ja niiden omaksumista. Sanojen kirjoitetut muodot täytyy ymmärtää merkkijoukkona, 

jonka voi tavaamalla muuttaa äänteiksi. Tähän tarvitaan fonologista tietoa, kielen äännera-

kenteen oivaltamista. Lukemiseen tarvitaan varsinkin maissa, joissa on heikko äänne-

kirjain-vastaavuus, täydentäviä strategioita sanan foneemisen koodaamisen lisäksi. Avuksi 

tarvitaan kontekstin, asiayhteyden, antamia vihjeitä, koko sanan tunnistamista, ja sanan 

osien analogioita, jolloin osa sanasta antaa vihjeen siitä, miten kirjainyhdistelmä usein lau-

sutaan. Englannissa tällaisena vihjeenä toimii esim. ate tuttuna sanoista late ja gate. Kun 

sana on koodattu, luetun tekstin ymmärtäminen vaatii lisää taitoja. Lukijan täytyy ymmär-

tää sanojen tarkoitus, sekä semanttiset säännöt, ja myös syntaksiset säännöt, lauseen 

sanojen keskeinen järjestys. Ei ole sama asia sanoa ”Matti rakastaa Liisaa” kuin ”Liisa 

rakastaa Mattia”.  Kaiken tämän lisäksi lukeminen vaatii vielä, että jokainen sana pitää 

yhdistää aikaisemmin luettuihin sanoihin. Tämä vaati eri toimintojen yhdistämistä ja toimi-

vaa työmuistia (Understanding the brain 2007, 84).  

 

Lukeminen on siis hyvin monimutkainen tapahtuma, eikä raportin mukaan ole olemassa 

biologisia aivorakenteita, jotka tukisivat lukemisen oppimista. Hermoverkkoa, joka on näitä 

monimutkaisia taitoja edellyttävän lukutaidon perustana, ohjaa keskinäinen vaikutus ja 

yhteistyö aivojen ja kokemuksen välillä (emt, 84). Raportin mukaan käytön myötä painetut 
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sanat asteittain rakentavat aivojen mikropiirit tukemaan lukemista. Aivojen joustava kapasi-

teetti muovautua kokemuksen tuomiin ärsykkeisiin, hyödyntää puhuttua kieltä tukevia aivo-

rakenteita, muodostaessaan lukutaitoa tukemaan kykeneviä hermorakenteita (emt, 87).  

 

Jobard, Crivello ja Tzourio-Mazoyer (2003) tekivät meta-analyysin 35 tutkimuksesta, joissa 

oli tutkittu sanojen ja pseudosanojen aiheuttamaa aktivaationousua aivokuvantamisen kei-

noin. He kehittivät ”dual route”-teorian, jossa kuvataan lukemista aivoissa sanatasolla. Sa-

nan tuottama visuaalinen ärsyke prosessoituu ensin primäärisellä näköaivokuorella, jonka 

jälkeen sanastollinen prosessointi tapahtuu takaraivo- eli oksipitaalilohkossa. ”Dual route” 

teorian mukaan prosessointi tapahtuu tämän jälkeen toista kahdesta vaihtoehtoisesta ties-

tä pitkin. Kokoava tie (assembled pathway), käsittää välivaiheen grafeemi-fonologiseen 

muuntamiseen, jossa kirjaimet tai sanat muunnetaan foneemeiksi. Tämä tapahtuu määrä-

tyillä alueilla vasemmalla otsa- eli frontaalilohkossa ja ohimo- eli temporaalilohkossa, mu-

kaan lukien Brocan alueen, jossa tapahtuu lauseiden merkityksen ymmärtäminen.  

 

Osoitetussa tiessä (adressed pathway), tapahtuu suora informaation siirto sanastollisesta 

prosessoinnista tarkoitukseen. Tämä on semanttinen lähestymistapa lukemiseen. Molem-

mat tiet päättyvät vasempaan otsa- eli frontaalilohkoon tai ohimo- eli temporaalilohkoon. 

On esitetty väite, että tämä suora merkityksen saavuttaminen visuaalisille sanoille johtuisi 

ohimo- ja takaraivolohkon yhdyskohdassa olevaan ”visual word form area”, visuaalisen 

sanamuodon alueen olemassaolosta.   Alueella olisi kokoelma sanoja, jotka identifioitaisiin 

heti, kun koko sana on nähty. Uusin tutkimus on esittänyt päätelmän, että tämä alue saat-

taisi koostua ryhmistä rinnakkaisia alueita, jotka ovat herkkiä kirjainsarjojen eri muunnel-

mille, kuten pituudelle, tai sanojen järjestykselle. (Understanding the brain 2007, 84, Yo-

bard ym. 2003, 710) 

 

Vaikka aivotoiminta lukemisen yhteydessä tapahtuu pääosin yhteneväisesti eri kielten ol-

lessa kyseessä, aivotoiminnassa on löydettävissä eroja eri kielten välillä. Kielelle ja luke-

miselle yhtenevät toiminnot, kuten semantiikka, syntaksia ja työmuisti, vaativat erilaisia 

aivorakenteita eri kielissä. Lukeminen eri kielissä vaatii joskus toisten kielten toiminnoista 

eroavia toimintoja koodauksen ja sanan tunnistuksen strategioissa. Tällöin näitä lukemisen 

puolia tukevat erilaiset näille kielille ominaiset aivorakenteet.  

 

Tässä mielessä ”dual route” –teoriakin todennäköisesti tarvitsee muuntamista, kun sitä 

käytetään ”matala-ortografisen” tai ei-aakkosellisten kielten aivorakenteiden selittäjänä. 

”Adressed route” – ilmiö, jossa on tärkeämpää ymmärtäminen kuin foneeminen koodaami-

nen, ei ehkä olekaan niin tärkeää niissä, kuin ”syvä-ortograafisissa” kielissä, kuten englan-
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nissa. Samoin ”visual word form area” VWFA, sanojen merkityksen visuaalinen tunnista-

minen kirjainsarjoista, ilmenee olevan vähemmän merkityksellinen esimerkiksi italiaa pu-

huville kuin englantia puhuville. Italialaisilla tuntuu alustavien tutkimusten mukaan olevan 

tehokkaampi lukemisen strategia tekstiä luettaessa kuin syntyperäisillä englantilaisilla. 

Lisäksi he käyttävät tätä tehokkaampaa strategiaa myös lukiessaan englantia, mikä viittaa 

siihen, että aivoverkosto kehittyy lukemisen osalta erilailla italiankielisillä kuin englanninkie-

lisillä.  Raportti päätyykin johtopäätökseen, että tehokkain kokosanalukemisen ja fonee-

meittain lukemisen välinen tasapaino vaihtelee eri kielissä (ks. Understanding the brain 

2007, 89; Paulesu, E. ym. 2001; ks. myös Korhonen 1995, 159). 

 

Myös sanojen muoto kielessä vaikuttaa siihen, miten lukeminen kehittyy aivorakenteissa. 

Kiinankieliset, joilla on sanoja tarkoittavat merkit foneemeihin sidottujen kirjainmerkkien 

sijaa, käyttävät lisäalueita aivoissa lukiessaan englanninkielisiin verrattuna, myös lukies-

saan englantia. Mm. tämä viittaa siihen, että lukemisen jotkut puolet kehittyvät aivoissa 

eriytyviä reittejä, riippuen kunkin kielen kirjoitetun muodon antamista kokemuksista. Tästä 

syystä lukemisen kehityksellinen perspektiivi on tärkeä, koska lukemisen perustana olevat 

hermoverkot muuttuvat, kun lapset oppivat lukemaan (Understanding the brain 2007, 89). 

 

OECD:n aivotutkimusraportissa suositellaan syvä-ortografisissa kielissä lukuopetuksen 

aloittamissa kirjoilla, joihin on valittu sanoja, joilla olisi mahdollisimman hyvä äänne-

grafeemi-vastaavuus. Radikaalimpana vaihtoehtona raportti tarjoaa syvä ortografisten kiel-

ten uudistamista siten, että kirjain-äänne-yhdistelmät tehtäisiin johdonmukaisemmiksi. Ra-

portti todistelee alaviitteessä, että se voidaan tehdä, vaikka Saksassa ei täysin onnistuttu-

kaan, ja Ranskassa selvästi epäonnistuttiin (Understanding the brain 2007, 90).  

 

3.4  Kansainvälinen lukututkimus 

 

Lukututkimusta on jo pitkään hallinnut käsitys, jonka mukaan lapsen megalingvististen tai-

tojen täytyy olla kehittyneet määrätylle tasolle, ennen kuin hän voi oppia lukemaan, ja että 

nämä taidot ennustavat hänen kykyään oppia lukemaan. Nämä taidot kehittyisivät n. 6-7 

vuoden ikäisille siten, että he olisivat valmiit aloittamaan paljon vaivaa vaativan lukemisen 

opettelun. ”Lapset on valmiiksi viritetty äänteisiin, mutta painettu sana on valinnainen lisä-

varuste, joka täytyy vaivaa nähden pultata (aivoihin) kiinni.” (Pinker, 1995, raportissa Un-

derstanding the brain, 2007, 86, kursivointi tutkijan). Tämä on nykyisen lukututkimuksen 

perusnäkemys, lukemisen oppiminen on vaikeaa, ja siihen liittyy paljon esteitä, jotka voivat 
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tehdä sen vielä vaikeammaksi. Lukututkimus nykyään on suurelta osin sen esteiden tutki-

musta, koska suuri osa lukututkimuksesta kohdistuu lukivaikeuksien tutkimiseen.  

 

Lukitaitojen opetus ja niihin liittyvät pedagogiset käytännöt vaihtelevat eri maissa ja kielis-

sä. Menetelmät eroavat suuresti, ja ne liittyvät hyvin erilaisiin tavoitteisiin ja periaatteisiin.  

Opetuksessa painotetaan yleensä joko tunnistavaa ja kokoavaa lukutaitoa.  Kokosaname-

netelmissä lapselle opetetaan eräänlainen kuvasanavarasto kokonaisten sanojen suoraan 

tunnistamiseksi, ja sitä käytetään myöhemmin analyyttisemmän lukemistavan perustaksi. 

Kokoavan lukutaidon opettamisessa keskeistä on kirjain–äänne-vastaavuuksia hyväksi-

käyttävä foneemisen kokoamisen periaate. Kokosanapohjaiset menetelmät ovat vaikutta-

neet erityisesti englanninkielisessä maailmassa, suomalainen lukiopetuksen traditio on 

suurimmilta osin perustunut kokoavan lukutaidon opettamiseen (ks. Aro 2006, 109).  

 

3.4.1 Lukemaan opettamisen menetelmiä  

 

Englantilaisesta tutkimusperinteestä esille tulevat mallit lukutaidon kehittymisestä, ja siitä 

syntyneistä opettamistavoista noudattavat kahta sanantunnistamiseen liittyvää prosessoin-

titapaa, tunnistavaa (logografinen tai ortografinen) prosessointitapaa, tai kokoavaa (fono-

loginen tai alfabeettinen) prosessointitapaa (Aro 2006, 112). McGuinness (2004) kuvaa 

kirjassaan ”Early reading istruction” lukemaan opettamisen kehitystä. 1920-luvulle englan-

ninkielisissä maissa käytettiin yleisesti hyvin samanlaista foneettista lukumenetelmää kuin 

montessorimenetelmässä, lukumenetelmän kehittämisen aloitti Isaac Pitman 1834. 

A.J.Ellis kehitti menetelmää edelleen vuonna 1870 ilmestyneessä ohjelmassa Glossig 

1870, ja Nellie Dale kehitti sen lopullisesti muotoonsa 1900-luvun vaihteessa. Menetelmä 

perustui foneemeihin, ja Dalen versiossa käytettiin enää yleisimpiä niistä, harvinaisia ei 

enää opeteltu. McGuinness kutsuu tätä termillä ”basic code”. Sen muodostavat 40 englan-

ninkielistä foneemia, jokainen edustaen sen yleisintä ääntämistapaa (McGuinness, D. 

2004, 77). Ääntämistapoja voi englannissa olla kirjaimille tai kirjainyhdistelmille monta ker-

taa enemmän. Varhaisissa lukemaan opettamisen menetelmissä lapset opetettiin kuunte-

lemaan valittua foneemia sanan alussa, keskellä ja lopussa, ja samalla sen kirjainmerkki 

opetettiin lapsille. Havaitakseen mikä foneemi on kyseessä, lapset mm. koittivat henkitor-

vensa värähtelyä kädellään.  

 

1920-luvulta foneemeihin perustunut menetelmä hiipui, kun tilalle tulivat kokosana-

menetelmään perustuvat metodit. Niissä lapsen oli tarkoitus oppia sanahahmot visuaali-

sesti katsomalla sanaa kirjoitettuna. Lasten oletettiin oppivan lukemaan samoin kuin pu-
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humaankin, ”altistumalla” lukemiselle, lukien opettajan kanssa, ja arvaamalla sanoja käyt-

täen asiayhteyksiä, kuvia ja muita vihjeitä apuna. Vain muutama foneettiseen lukemiseen 

keskittyvä metodi yritti vielä jatkaa tai ilmaantua, mutta pääasiassa kokosana-metodi oli 

käytössä, varsinkin kun kustannusyhtiöt tulivat koulukirjamarkkinoille yhteistyössä sen me-

todin kehittäjien kanssa, tarjoten kirjapaketteja, joissa oli, paitsi aapinen, myös harjoituskir-

jat, opettajan oppaat ja muu oheismateriaali (emt, 77).  

 

Koko-sanapohjaisten menetelmien (”whole language”) ja kokoavan lukutaidon opettami-

seen perustuvien menetelmien (”phonics”) välinen kilpailu on ajoittain saanut poliittisiakin 

sävyjä (Aro 2006, 109). Koska vanhalla ja välillä uudelleen tulevalla foneettisella metodilla 

oli kannattajansa, aiheutui tästä myös lukemisen ”sotia”, ennen 1960-lukua ei ollut mitään 

tieteellistä todistusta siitä, mikä olisi paras lukemaan opettamisen metodi. Huomattiin, että 

lukemisen tutkimus ei ole helppoa, koska paitsi metodi, koko oppimisympäristö, koulu, 

opettajat, lapset, vanhemmat, luokkahuone, kaikki vaikuttaa lopputulokseen. Metodi, joka 

yhdessä luokkahuoneessa toimii, ei toimi ollenkaan viereisessä. Tilastolliset menetelmät 

olivat vasta kehittymässä, mutta vaikka olisikin voitu osoittaa, että joku toimi paremmin, ei 

olisi voitu verrata, kuinka paljon paremmin (McGuinness 2004, 79). 

 

3.4.2 Lukututkimus 

 

Foneemeita ryhdyttiin uudestaan tutkimaan 1960-luvun lopulla, kun muutenkin lukemaan 

oppimisen tutkiminen nousi ajankohtaiseksi. Käyttöön oli saatu tilastotieteen uudet työka-

lut. Ensimmäisiä tutkijoita oli Jean Chall, joka julkaisi1967, kolmen vuoden laajan tutkimuk-

sen jälkeen, kirjan ”Learning to read: the Great Depate”. Tutkimuksessa vertailtiin eri lu-

kemaan opettamisen menetelmiä haastatellen 25 kirjailijaa ja kustantajaa lukemisen tutki-

muksen alueelta. Se sisälsi yli 300 tuntia observointia luokissa Yhdysvalloissa, Englannis-

sa ja Skotlannissa. Tuolloin n. 95 prosenttia Yhdysvaltojen luokista käyttivät perusopetus-

suunnitelmaa, johon vaikutti kustannusalan tuottama oppikirjallisuus.  

 

McGuinness (2005) kertoo, että samaan aikaan Bond ja Dykstra (1967) suorittivat yhden 

laajimmista tutkimuksista, mitä koskaan on tehty lukemisen metodeista. Hän kuitenkin pi-

tää sen tuloksia väärin esitettyinä. Bond ja Dykstra tutkivat hyvin suunnitellulla ja suoritetul-

la kokeella 9000 ensimmäisen luokan oppilasta, mutta sen sijaan, että olisivat raportoineet 

lasten erot, he niputtivat tulokset kokonaisten luokkien tasolle, jolloin lasten osaamisten 

erot kokonaan puuttuvat tutkimuksesta. Tuloksista siis saadaan tietoa luokkien osaamises-

ta tai niiden opettajien taidoista, mutta ei tiedetä, mitkä olivat muuttujat, joiden perusteella 



 50

tulokset saatiin, sanasto, lukeminen, tavaaminen vai ymmärtäminen. Esimerkiksi, jos ikä ei 

ole standardoitu, sanaston erot voivat johtua yksinkertaisesti siitä, että vanhemmilla lapsilla 

on isompi sanavarasto (McGuinness 2005, 7 ja 267). 

 

He saivat kuitenkin tulokseksi, että lukutaito korreloi merkittävästi foneemien erottelun 

kanssa, mutta ei visuaalisen muodon tunnistamisen kanssa, eli lukeminen riippui jotenkin 

lapsen kyvystä analysoida puheenäänteiden järjestystä. Tästä sai alkunsa ”fonologisen 

tietoisuuden teoria”. Sen mukaan lapsi kehittyy (kypsyy) hitaasti fonologisesti tietoiseksi 

läpi varhaislapsuuden. Tällöin niillä, joilla fonologisessa tietoisuudessa oli puutteita, toden-

näköisesti olisi vaikeuksia lukemaan oppimisessa (emt, 24).  

 

McGuinness esittää, että nykyisen lukututkimuksen perusta nojautuu teorioihin, joita ei ole 

todistettu tieteellisesti pätevällä menetelmällä oikeiksi. Joukko amerikkalaisia tutkijoita vain 

päätyi tällaiseen tulokseen, eikä siitä ole suoritettu varsinaisia tieteellisesti päteviä kokeita. 

Ensin oli saatu tulos aikuisten foneemien erottelusta; foneemeja ei kyetä erottamaan pu-

heesta, ne ovat niin kietoutuneet toisiinsa. Eli akustisesti foneemi on mahdottomuus, vaik-

ka psykologisesti se on mahdollinen. Lapsia tutkittaessa taas havaittiin, että nämä kykene-

vät jo yhden – kahden viikon iässä erottamaan toisistaan tavut ba ja pa, eli vastasyntyneel-

lä on sisäänrakennettu foneettinen erottelukyky (emt, 23).    

 

Edellä referoituihin tutkimuksiin perustuen Isabelle Liberman (1973) esitti fonologisen tie-

toisuuden teorian, joka yhdistää kirjoittamisjärjestelmän evoluution ja lapsen kehitykselli-

sen kyvyn oppia lukemaan aakkosellista kirjoitusjärjestelmää. Tähän sisältyi varoitus, että 

lapsen vaikeudet lukemaan oppimisessa johtuvat fonologisen analysoinnin ongelmista. 

Tämä on biologinen teoria lukemaan oppimisesta. Sen pitkäikäisyyden selittää, että se 

kuulostaa uskottavalta, on vakuuttavasti perusteltu ja sitä on tuettu laajoilla tutkimuksilla, 

joita ovat tehneet Liberman, kollegansa Shankweiler ja heidän kouluttamansa lukuisat op-

pilaat. (emt, 24) 

 

Teoria perustuu käsitykseen, että kirjoitusjärjestelmät kehittyivät kokonaisista merkityksel-

lisistä sanoista tavujen kautta foneemeihin, jotka ovat merkityksettömiä, ja tämä kehitys on 

tapahtunut aivan hiljattain. Lapsi kehittyisi lukemisessaan samalla lailla sanasta tavujen 

kautta foneemeihin kypsyen. McGuinness (2004, 19) osoittaa kirjassaan Early reading 

instruction: What science really tells us about how to teach reading, että kokosana-

kirjoitusjärjestelmät yleensä hylättiin hyvin aikaisessa vaiheessa, ja merkityksettömiin kir-

joitusmerkkeihin perustuvat järjestelmät on tunnettu jo 5000 vuotta sitten, eli ei aivan hiljat-

tain. Kirjoitusjärjestelmät kehittyivät hänen mukaansa vähimmän vaivan periaatteella, yksi-
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köistä, joita ihmisten oli mahdollista muistaa. Ihmisten on mahdotonta muistaa satoja tu-

hansia sanojen merkkejä kyetäkseen kirjoittamaan, siihen eivät kykene edes kiinalaiset. 

Siksi varhaiset kirjoitusjärjestelmien luojat antoivat puheen pienimmille kuultaville yksiköille 

merkit, eli jo he kuulivat puheen foneemit, ja ottivat ne kirjoituksen pohjaksi. 

 

Liberman ja hänen kanssatutkijansa ottivat kuitenkin pohjaksi Gelbin näkemyksen kehitty-

västä kirjoittamistaidosta, jossa samalla oli kätkettynä ajatus siitä, että ihminen, ja samalla 

siis kirjoitus, on tullut älykkäämmäksi kehityksessään, ja tästä syystä siirtynyt myöhäisessä 

vaiheessa fonologiseen kirjoittamiseen (McGuinness 2005, 26).  Sen todistetun seikan, 

että lapset kuulevat ja erottavat foneemit puhetta opetellessaan, eivätkä vain epäselvää 

”kirjainmuusia”, em. tutkija selvittivät tekemällä eron kätketyn (implicit) herkkyyden ja 

avoimen (explicit) tietoisuuden välillä (emt, 27). 

 

Liberman ja tutkijaryhmä (1974) suorittivat kokeen sekä tavuilla että foneemeilla. Viisi- 

seitsemänvuotiaiden lasten, joita ensin harjoitettiin tehtäviin, piti taputtaa puukapulalla kuu-

lemansa tavut tai foneemit. Tavuja taputettaessa tavoitteen 6 kuultua peräkkäin taputti 46  

% viisi-, 48  % kuusi-, ja 90  % seitsenvuotiaista. Foneemeissa luvut olivat 0 %, 17 % ja 70 

%.  Tämä oli heidän mielestään yksi todiste siitä, että tavut ovat lapsille ”luontaisemmat”. 

Selvästi kohonnut osaamisprosentti 6 ja 7 ikävuosien välillä oli heidän mielestään mie-

luummin kehittymisen, kuin mahdollisen lukemaan opettelun tulos, mutta he suosittivat 

lisää tutkimusta asiasta (emt, 29). 

 

McGuinness (2005, 29) esittää kokeen, jonka suorittivat vuosi edellisen jälkeen, Fox ja 

Routh (1975). Heidän päämääränään oli tutkia lasten avointa tietoisuutta, jota hekin pitivät 

kehityksellisenä ominaisuutena. He kuitenkin uskoivat, että lapset pystyisivät näyttämään 

mitä he tietävät implisiittisesti, jos tehtävät suunniteltaisiin niin, että ne tekisivät tämän 

herkkyyden heille avoimeksi tietoisuudeksi. He olettivat, että näin ei tapahdu, jos tehtävät 

aiheuttavat lapsille suuren kognitiivisen kuormituksen. He kehittivät tehtäväsarjan, jossa 

lasten täytyi vain kuunnella tarkasti ja jakaa puhetta osiin.  Tehtävässä lasten tuli jakaa 

ensin lauseita sanoihin, ja tehtäväkuvaus oli samanlainen läpi koko kokeen. Lasta pyydet-

tiin sanomaan ”vain pieni osa” siitä, mitä kuuli.  

 

Ensin lasta pyydettiin erottamaan aina pieni osa, ensin tutkijan lukemasta lauseesta, mikä 

vain osa kelpasi. Tämän jälkeen lasta pyydettiin samalla lailla erottamaan sanat siitä osas-

ta, joka oli jäänyt jäljelle. Seuraavaksi heitä pyydettiin erottamaan osa jäljelle jääneestä 

sanasta, ja sitten osa tavusta, jolloin jäljelle jäi yksittäinen foneemi. Kun tavuna oli kolmikir-

jaiminen win, tutkija pyysi sanomaan pienen osan siitä, ja jos vastaukseksi tuli W, lasta 
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pyydettiin sanomaan pieni osa in-tavusta. Jos vastaukseksi tuli wi, lasta pyydettiin sano-

maan pieni osa siitä. Tutkimusotos oli 50 lasta, joiden iät olivat 3- 7. Lapsia opetettiin en-

nen koetta toistamaan lauseita sanatarkasti erottelupelin tapaan. 

 

Lause- ja sanatestien oikeat tulokset korreloivat vahvasti, kahdeksasta oikeasta vaihtoeh-

dosta kolmivuotiaat saivat viisi oikein, ja muut lähes täydellisesti kaikki. Lapset pärjäsivät 

hyvin myös sanojen tavuihin jakamisessa, mutta pisteet laskettiin myös siitä, olivatko tavut 

oikein, ja tällöin luvut olivat alhaisemmat, 43 % 3v., 58 % 4v., 44 % 5v., 66 % 7v. ja 75 % 

7v. oli oikein. Kun lapsia pyydettiin jakamaan sanat foneemeihin, mahdollisia oikeita vas-

tauksia (= oikein erotettuja foneemeja) oli 32. Kolmivuotiaat saivat oikein 9, eli 28  %. Neli-

vuotiaat saivat oikein 63 %, jossa siis tapahtui iso hyppäys verrattuna kolmivuotiaisiin, vii-

sivuotiaat 78  % ja kuusi – seitsenvuotiaat 90  %.  

 

Koe osoittaa, että kun testi ei kuormita kognitiivisesti lapsen muistia, hyvin nuoretkin lapset 

voivat tehdä asioita avoimesti, vaikka tietävät sen kätketysti. He pystyvät erottelemaan 

lyhyen harjoittelun jälkeen suurella tarkkuudella yksittäisiä foneemeja. Libermanin teoriaa 

vastaan puhuu ensinnäkin se, että foneemitehtävässä oli huomattavasti korkeampi oikeel-

lisuusaste kuin tavutehtävässä, eli lapset eivät erottaneet tavuja oikein, vain foneemiyhdis-

telmiä. Tässä kokeessa myös kolmevuotiaat selvisivät huonoiten foneemien erottelussa, 

28 % oikein, mutta olivat paljon parempia kuin Libermanin kokeessa kuusivuotiaat, 17 %. 

Tärkeimmäksi havainnoksi tuli McGuinnessin mukaan kuitenkin se, että foneemien tunnis-

tamisessa oikein kehityshyppäys ei tapahtunutkaan ikävuosien 6 ja 7 välillä, kuten Liber-

manin kokeessa, vaan ikävuosien 3 ja 4 välillä. 

 

Gombert (1992, 65, kursivointi tutkijan) kuittaa Foxin ja Routhin edellä esitetyn tutkimuksen 

lapsista jakamassa sanaa pienempiin osiin toteamalla:  

Vaikka näin oli asianlaita, kun tätä tekniikkaa käytettiin foneemiseen tai sylla-
biseen jakamiseen, emme vakuuttuneet tuloksista. Tässäkin meidän täytyy 
huomata, että kokeen suorittajat jatkoivat pyytämällä edelleen jaettujen osien 
jakamista aina pitemmältä kuin sanataso, kunnes lapsi tuotti äännejärjestyk-
sen, joka vastasi sanaa. Näin ollen tämä koe näyttäisi kyvyttömältä osoitta-
maan todeksi mitään todellista aikaista metaleksikaalista kykyä. 
 

Tässä hän tarkoittanee, että lapsi ei itse oma-aloitteisesti jakanut sanaa osiin. Myös Catal-

do ja Ellis pitävät sanan foneemista tietoisuutta tässä vaiheessa tiedostamattomana tietoi-

suutena. (Cataldo & Ellis 1988, 90; Karvonen 2005, 28)   

 

Libermanin kokeen piti mitata tietoista tavujen ja foneemien erottamista (Explicit Syllable 

and Phoneme Segmentation), mutta McGuinnessin (2005) mukaan se ei vaatinut tavujen 
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erottamista, vaan niiden tunnistamista rytmistä, ja naputtamista samaan tahtiin. Tämä ei 

vaadi tietoisuutta tavuista, siinä auttaa sanoissa useimmiten oleva selkeä vahvoista ja hei-

kosta äänteistä muodostunut rytmi, kuten sanoissa ”elephant” tai ”garden”. Foneemeissa 

taas ei ole rytmitystä, joten lapsen täytyi suorittaa monimutkainen sarja tehtäviä saadak-

seen selville sanan foneemit. Ensin täytyi sanoa sana, sitten jakaa sana foneemeihin jär-

jestyksessä, pitää tämä järjestys mielessä, ja sen jälkeen toistaa ne tahdissa naputtaen ne 

puukapulalla. Tehtävä on vaikea ja kuormittaa paljon muistia. Fox ja Routh pitivät koettaan 

osoituksena siitä, että lapsilla on paljon parempi fonologinen tietoisuus, ja esittivät, että 

tätä täytyisi tutkia tarkemmin, jotta saataisiin selville, minkälainen foneemi-analyyttinen 

metodi parhaiten auttaisi lukemaan opettelevia. Heidän tutkimuksensa on kuitenkin sivuu-

tettu suurimmilta osin lukemaan opettamisen tutkimuksissa (McGuinness 2005, 32). 

 

Libermanin teoriasta lähti myös ajatus, että jos fonologinen tietoisuus kerran kehittyy, täy-

tyy olla optimaalinen aika, jolloin lukemista voidaan opettaa. Koska Liberman ym. päättivät, 

että tämä aika on 6 vuodesta eteenpäin, tämä otettiin vastaan vallitsevan tilan tieteellisenä 

vahvistamisena.  Samaan aikaa kehitettiin fonologisen tietoisuuden ohjelmia alle kouluikäi-

sille, joiden piti vahvistaa näiden foneettista tietoisuutta. McGuinness (2005, 32) pitää näitä 

ohjelmia itse teoriaa suuresti vesittävänä. Jos fonologinen tietoisuus kehittyy ”biologisesti”, 

kuten puhe, sitä ei voi harjoittaa etukäteen, tämän osoittavat lukuisat tutkimukset, joita on 

tehty kehityspsykologiassa jo neljänkymmenen vuoden ajan. Biologisesti kehittyviä, kuten 

kieltä tai kävelyä, voi vain muovata kun ne ilmaantuvat, niitä ei voi opettaa liian pienelle 

lapselle. 

 

McGuinness (2005) esittää, että euraavan vuosikymmenen ajan tutkijat olettivat olevan 

näytetty, että foneemitietoisuustesti korreloi merkittävästi lukemaan opettelemisvalmiuden 

kanssa, ja visuaalisen muistin ja kuviotunnistamisen testit eivät. Kysymyksenä oli, johtuuko 

tämä korreloiminen siitä, että tietoisuus on lapsessa synnynnäistä, vai siitä, että lapselle on 

opetettu lukemista. Liberman ja Shankweiler (1985) väittivät tietävänsä, että fonologisessa 

rakenteessa ei tapahdu yhtäkkistä muotoutumista, vaan se kehittyy asteittain vuosien ai-

kana. He perustivat väitteensä pitkittäistutkimuksiin, joissa oli seurattu lastentarhasta kou-

luun lapsia, ja joiden tavutaputuspisteet osittain ennustivat sitä lukutasoryhmää, johon hei-

dät oli ensimmäisen luokka-asteen lopulla sijoitettu. Toinen tutkimus oli Bradleyn ja Bryan-

tin riimianalyysi-harjoitus. He olivat yhdistäneet foneemi- ja tavuharjoitteet, joita heidän 

mukaansa lapset harrastavat spontaanisti, ja joka ennustaa ja edeltää heidän myöhempää 

kykyään hallita aakkosellista kirjoitusjärjestelmää. Sanaleikit olivat mallia m-atti, k-atti, t-

atti. Tätä tulosta ei tue esim. Chaneyn (1992) tutkimus, jossa riimin tuottaminen oli 21 teh-
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tävästä viidenneksi, ja sen arvioiminen kolmanneksi vaikein tehtävä kolme- viisivuotiaille.  

Muissakin tutkimuksissa on saatu eriäviä tuloksia, mm. Schatschneider 1999. (emt, 139) 

 

Lieberman ja Shankweiler jopa olettivat, että vain yleinen fonologinen tietoisuus on tärke-

ää, ei foneemitietoisuus, ei ehkä olekaan mitään vastaavuutta sanan fonologisen raken-

teen ja sen ääntämisen välillä. Heidän mukaansa foneemeja on mahdoton sanarakentees-

sa erottaa toisistaan, ne kietoutuvat toisiinsa ilman selvää alkua ja loppua. Koska niitä si-

ten on myös mahdoton opettaa, he väittivät, että fonologinen rakenne on rakennettu ihmi-

sen biologiaan, ja toimii siellä tiedostamattomassa. McGuinness toteaakin, että ainoastaan 

kahdesta syystä ihmiset tarvitsevat tiedostettua foneemista tietoutta; lapsi tarvitsee sitä 

puhekielen oppimiseen ja muut silloin, jos on ”opittava aakkosellinen kirjoitusjärjestelmä” 

(emt, 36). Yhteenvetona edellä esitettyjen tutkimusten luotettavuuteen McGuinness tote-

aakin: ”Ja niin työhypoteesista tuli teoria, teoriasta tuli dogmi, ja Dogmi ei poistu, huolimat-

ta sellaisen tutkimustiedon kertymisestä, joka asettaa sen kyseenalaiseksi.”(emt, 37) 

 

Adams (1990, 295–296) ylläpitää Dogmia esittämällä edelleen, että lapset tulevat ensin 

tietoiseksi lauseista, sitten sanoista, sen jälkeen tavuista ja vasta sen jälkeen foneemeista, 

aivan kuten aikaisemmat vähemmän kehittyneet kulttuurit aikoinaan. Hän tuntee tutkimuk-

set, joissa foneemitietoisuus korreloi voimakkaasti lukutaidon kanssa ja tavu- ja sanatietoi-

suus ei. Hän kuitenkin hylkää nämä sattumana, koska liian paljon lapsia antanut kaikkiin 

oikean vastauksen; se on luonut liian vähän varianssia korreloinnin tilastomateriaalin toi-

mimiseksi oikein. 

 

Adamsin kirjan jälkipuheessa professorit Dorothy Strickland ja Bernice Cullinan yhtyvät 

hänen käsitykseensä foneemien ylivertaisuudesta kokosana-menetelmään verrattuna, 

mutta sanoutuvat irti Adamsin käsityksestä, että foneemit tulisi opettaa irrallaan lukemisen 

kontekstista, tai että ne olisivat lukemisen esiaste. Adams ei myöskään heidän mielestään 

tuo esiin foneemien liittymistä laajemmin puheen kehitykseen. He eivät myöskään pidä 

hänen käyttämiään termejä ”prereader” (lukemista ennakoiva), ”reading readiness” (luke-

misvalmius) ja ”prerequisite skills” (ennakoivat taidot) senaikaista tutkimusta heijastavana, 

vaan pitävät Marie Clayn (1966) termiä emergent literacy (kasvava lukutaito) paremmin 

lasten lukemaan oppimista kuvaavana. ”Termi ”emergent” korostaa sitä tosiseikkaa, että 

pienet lapset ovat kehityksellisessä prosessissa, ei ole tiettyä pistettä, jossa lukutaito al-

kaa.” (Adams 1990, 426–427)  

 

He myös pitävät selvänä, että on harhaanjohtavaa Adamsin ja hänen referoimiensa tutki-

musten tavoin tehdä jakoa lukeviin ja ei-lukeviin lapsiin niin, että ei olisi mitään välimuotoa. 
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Kun Adams (1990, 83) kuvaa neljävuotiaan poikansa jo pitkällä olevaa taitoa tunnistaa 

kirjaimet ja niiden äänteet, jopa opettaen niitä pikkusiskolleen, ja kykyä hajottaa sana fo-

neemeihin, sekä kirjoittaa sanoja, joiden kirjaimia hän ei kuitenkaan laita aivan oikeille pai-

koille, he pitävät sitä todisteena kasvavasta lukutaidosta. Adams taas pitää poikaansa ei-

lukevana, koska tämän tuotoksissa on vielä paljon virheitä. Myös Adamsin kirjaansa valit-

semia tutkimuksia he pitävät kapea-alaisina, mikä samalla kuvaa tutkimusstrategioissa 

tapahtuvaa muutosta 1990-luvulta lähtien;  

Lähes kaikki Adamsin esittelemät tutkivat lasten suorituksia yhteydestään irrote-
tuissa hetkittäisissä osiin jaetuissa kielellisissä tehtävissä. Vain muutamat tutki-
muksista, joita hän siteeraa, tutkivat lasten käyttäytymistä todenmukaisissa puit-
teissa, joka sallii lasten esittää, mitä he osaavat. Luonnollisissa puitteissa ympä-
ristö rohkaisee lasta kokeiluihin tekstillä (Shikendanz, 1986; Teale and Sulzby, 
1989). Vastakohtana [edellä mainitulle], etukäteen muodostetuille käsityksille pe-
rustuva tutkimus siitä, mitä lukutaito sisältää, olettaa, että kun lapset eivät anna 
aikuismaista vastausta muodollisessa koetilanteessa, he eivät tiedä vastausta. 
Useimmat tämän päivän tutkijoista yrittävät tutkia lukutaidon oppimista lasten 
näkökannalta. (emt, 430)     

 

Strickland ja Cullinan mainitsevat tutkimuksen keinoina mm. havainnoinnin, ja painottavat, 

että useimmat tämän päivän tutkijat, vastoin kuin aikaisemmat, pyrkivät mieluummin pu-

humaan siitä, mitä lapset osaavat, kuin siitä, mitä he eivät osaa. He pitävät ”valmius” – 

lähestymistapaa haitallisena, koska siinä aikuiset toimivat tiedon kuljettajana ja jakajana, 

päättäen, mitä lapsen tulee oppia. Oppi tarjotaan määrätynlaisina etukäteen järjestettyinä 

irrallisina palasina, kuten jos oletetaan esim. foneettisten harjoitusten tehoavan. ”Kasvava 

lukutaito” – näkökulma panee aikuisen tunnustamaan, että vaikka tieto sinänsä on ratkai-

sevan tärkeää, aikuinen ja lapsi jakavat vastuun siihen pääsemiseksi, ja sen käyttämiseksi.  

 

He kuvaavat lukutaitoon innoittavaa ympäristöä sellaiseksi, jossa aikuinen palvelee avus-

tajana (facilitator=helpottaja) ja sellaisen ympäristön suunnittelijana ja rakentajana, jossa 

lukutaitoon vievät kokemukset ovat omiaan ilmaantumaan.  

He ympäröivät lapset tekstillä ja rohkaisevat heitä käyttämään sitä omiin tar-
koituksiinsa. Lukutaidon oppiminen etenee jos ympäristö tukee pienten lasten 
kokeiluja tekstillä (Schickendanz, 1986). Aikuiset tarkkailevat oppimista tau-
koamatta; he käyttävät sitä, mitä observoivat, perustana, puuttuen ja uudel-
leen rakentaen ympäristöä suorin tai epäsuorin ohjein tarvittaessa. He ovat 
myötämieleisiä lapsen yrityksille; he tarjoavat ylistystä ja vahvistusta taita-
vammille yrityksille. (Adams 1990, 430)   

 

Carolyn Chaney (1992) tutki kolmevuotiaiden metalingvististä tietoutta, eli tietoisuutta kie-

lestä. Chaneyn testiin osallistui 43 noin kolmevuotiasta lasta, jotka olivat 33:n ja 50 kuu-

kauden ikävälistä, keski-ikä oli 44 kuukautta. Lapsilla ei ollut puhekehityksen häiriöitä, ja 

he olivat muutenkin normaaleja kehitykseltään. Lapset testattiin yksilöllisesti 3-9 viikon 

aikana leikkikouluissaan 20–30 minuuttia kerrallaan. Ensimmäiseksi kaikki suorittivat kie-
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len kehityksen ja sanavarastotestit, ja sen jälkeen satunnaistetussa järjestyksessä meta-

lingvistiset ja lukutaitoon liittyvät testit, kuitenkin siten, että kukaan lapsista ei tehnyt sa-

mankaltaista tehtävää samana päivänä (emt, 492). Myös lasten painetun tekstin tietoisuus 

tutkittiin sekä kirjain-, että kirjankonseptin käsittämisessä (emt, 494).  

 

Ensimmäinen tärkeimmistä tuloksista oli, että 3-vuotiaat olivat kykeneväisiä moniin meta-

lingvistisiin arviointeihin ja tuotoksiin. Chaneyn mukaan tämä kumosi väitteen, että meta-

lingvistiset taidot ilmenevät vasta myöhemmin (emt, 497). Yllättävää aikaisempiin tutki-

muksiin verrattuna kokeessa oli, että kun uuden sanan eli nimen keksiminen esineelle oli 

helpoin tehtävä, seuraavaksi helpoin oli sanan muodostaminen annetuista foneemeista. 

Foneemin arviointi, eli väärin lausutun äänteen huomaaminen, ja foneeminen korjaaminen 

sanassa, olivat helppoja, samoin morfeemin (pienin kielellinen yksikkö, jolla on merkityssi-

sältö, esimerkiksi taivutuspäätteet) arviointi oli helppoa. Vaikeita olivat ne tehtävät, joita 

yleensä tutkimuksessa on pidetty fonologisen tietoisuuden merkkeinä, ja joiden on edelly-

tetty edeltävän lukemaan oppimista. Näitä olivat mm. alkukirjaimen havaitseminen, riimitte-

ly ja tavutehtävät. Arviointi, oliko sana tai lause oikein, oli helpompaa kuin korjauksen tuot-

taminen, ja samoin korjauksen tekeminen mallin kuulemisen jälkeen oli helpompaa kuin 

ilman mallia. Lähes kaikkien lasten (95 %) koetulokset seurasivat tätä kaavaa.  

 

Lähes kaikki Chaneyn tutkimuksen kolmevuotiaat pystyivät tekemään metalingvistisiä arvi-

ointeja ja tuottamisia, osoittaen, että he oppivat ajattelemaan kielen muotoja yhtä hyvin 

kuin tarkoitustakin. Chaneyn mukaan tämä oli osoitus siitä, että metalingvistiset taidot eivät 

ilmaannu yhtäkkiä 6 tai 8 vuoden iässä, ne kehittyvät aikaisin lapsuudessa, vuodet kah-

desta neljään ovat voimakkaan metalingvistisen kehityksen kautta. Mm. Tunmerin ja Her-

rimanin (1984) väitteen, että lasten tekemät korjaukset omaan puheeseensa ovat auto-

maattisia siten, että kun auditiivisen järjestelmän kautta output-prosessoinissa ilmenee 

yhteensopimattomuus lapsen tarkoituksen kanssa, järjestelmä automaattisesti, lapsen 

tiedostamatta, korjaa tuotoksen, Chaney katsoo tulostensa perusteella olevan väärä. Vaik-

ka lapsia seuratessa näin näyttäisi olevan, tässä kokeessa lapset ovat osoittaneet, että 

kykenevät tekemään tietoisia metalingvistisiä korjauksia jopa toisten henkilöiden puhee-

seen (emt, 507).  

 

3.4.3 Lukemaan opettamisen menetelmiä Suomessa 

 

Lerkkasen mukaan lukemisen opettamisen alkeismenetelmät Suomessa jakautuvat kah-

teen päätyyppiin, synteettisiin, jotka ovat rakentuneet pääasiassa suomen kielen raken-
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teen ja lapsen kielen kehityksen teorioiden pohjalle, ja analyyttisiin, jotka pohjautuvat epä-

säännöllisten kielten rakenteeseen ja pääasiassa lukutaidon sukeutumisen teoriaan. Näis-

tä on myös sekamenetelmiä, joissa yhdistetään edellisten piirteitä, ja lisäksi opettajat yh-

distävät kaikkiin omia, ”hyväksi havaittuihin” kokemuksiin perustuvia opetustapoja (Lerkka-

nen, 2006, 59). 

 

Synteettisissä menetelmissä opetuksessa lähdetään kirjaimesta, äänteestä tai tavusta, eli 

kielen pienemmistä osista suurempaan kokonaisuuteen. Suomessa vanhastaan käytetty 

kirjaintavausmenetelmä (kirjain-tavu-sana) rakentuu kirjainten nimille, jolloin vokaalit lausu-

taan pitkinä (aa, ee, ii, uu) ja konsonantit niiden nimillä (koo, äl, äm, pee). Lukemisessa 

lausutaan kirjaimet tavusta, toistetaan tavu, seuraavan tavun kirjaimet ja niin edelleen. 

Luettaessa koo aa  ka > äm ee me > ka-me > äl ii li > ka-me-li. ”Tässä menetelmässä on 

ongelmallista, että yksittäisten kirjainten ääntöhavainto on erilainen kuin tavutasolta saadut 

ääntöhavainnot ts. kirjainten nimet eivät vastaa puhutun kielen äänteitä vaan oppiminen 

perustuu pikemminkin visuaaliseen tavumuistiin kuin fonologisiin vihjeisiin.” (emt, 61) Me-

netelmä myös vaatii paljon muistamista, tavattuaan pitemmän sanan loppuun aloitteleva 

lukija on jo saattanut unohtaa alun tavut. 

 

Äännetavausmenetelmässä kirjaimet lausutaan äänteinä, mutta kokoava tavu on edelleen 

sanan keskellä, tosin aikaisempien toistosta on luovuttu; (/k/ /a/ > ka > /m/ /e/ > me > /l/ /i/ 

> li > kameli). Myös tässä menetelmässä täytyy painaa ensimmäinen (ensimmäiset) tavut 

muistiin, osatakseen lopussa koota sanan. Kuitenkin kuultu äänne, suun ääntöliike ja ha-

vainto kirjaimista tukevat tässä toisiaan. Liukumismenetelmä perustuu tavuihin, jotka sen 

mukaan ovat suomen kielen puheen luonnollisen kielen perusyksikkö. Tässä tavujen aihe-

uttama muistin rasittaminen jää pois, sana kootaan toistamalla kirjainten äänteet pitkitetys-

ti, venyttämällä äännettä (pisteet osoittavat venytyksen); k..aa >m..ee > l..ii. Tässä ongel-

mana on usein kirjoittamiseen liittyen, että lapsilla on vaikeuksia erottaa äännekestoa 

(kaksoisvokaalit ja – konsonantit), ja tavujakoja. (ks. emt, 62) 

 

Oivallusmenetelmä (äänne-tavudrilli-sana) on opettaja Linda Heiskasen (1980) 70-luvulla 

kehittämä menetelmä, jossa lähdetään liikkeelle puheesta, ja sen äänteiden kuuntelemalla 

erottamisesta. Ne yhdistetään tavuiksi, jotka kootaan sanoiksi ja sanat lauseeksi. Sanat 

yhdistetään äännetyistä äänteistä kuuntelemalla (auditiivinen havainto), jonka jälkeen tutki-

taan miten äänne syntyy (artikulaatio) ja miltä se näyttää kirjoitettuna (visuaalinen havain-

to). Menetelmään kuuluu paljon sekä suomen kielelle ominaisten, että merkityksettömien 

tavujen harjoittelemista. Menetelmää kritisoidaan siitä, että tavujen harjoitteleminen kylläs-

tyttää lasta, koska se on mekaanista eikä siinä toteudu merkityksellisen lukemisen, eli kir-
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joitetusta kielestä selvän saamisen funktio toteudu. Menetelmä kuitenkin tukee oikeinkirjoi-

tuksen osaamista ja tarkkaa lukemista. 

 

KÄTS-menetelmä (kirjain-äännevastaavuus-tavu-sana) on erityisopettaja Sakari Karpin 

(1983) kehittämä. Menetelmässä opetetaan rinnakkain sanojen tunnistamista, niiden lu-

kemista ja kirjoittamista. Siinä kirjain muutetaan äänteeksi, äänteet yhdistetään, hahmote-

taan tavu ja sitten sana. Koska puhutun kielen rakenneyksiköiden hahmottaminen on tär-

keää, alkuharjoitukset käytännössä toimivat kuten kielen tietoisuuden harjoitukset, niissä 

pyritään hahmottamaan ja analysoimaan puhuttuja sanoja ja tavuja. Sanojen tavuerottelun 

perustana on tavurytmi, jota harjoitellaan taputtamalla, tömistämällä tai marssimalla tavu-

jen ”tahtiin”. Tavut lausutaan kokonaan, kaikki kirjaimet, ja visualisoidaan kirjoittamalla ne 

taululle.  

 

Alkututustumisen jälkeen opettelemisessa on kolme kirjoitetun kielen mukaista tasoa, kir-

jain-äännetaso, tavutaso, ja sanataso, joissa kaikissa opetetaan kolmessa vaiheessa kus-

sakin tunnistamaan, kirjoittamaan ja lukemaan joko äännettä, tavua tai sanaa. Menetelmän 

etuina on nopeasti kehittyvä hyvä ja virheetön lukeminen ja kirjoittaminen. Ongelmina on 

voimakas opettajajohtoisuus, ja hidas, junnaava eteneminen, joka aiheuttaa motivaatio-

ongelmia varsinkin runsaiden tavuharjoitteiden kohdalla. Myös tuottava kirjoittaminen ja 

luetun ymmärtäminen kehittyvät menetelmässä hitaasti. 

 

Kaikissa näissä menetelmissä kirjaimen nimi opetetaan ensin lapselle, joten lapsen täytyy 

”uudelleen oppia” kirjain äänteenä. Samoin tavu on kaikissa, paitsi liukumismenetelmässä, 

osana, sujuva lukeminen keskeytyy aina tavun havaitsemiseen ja erottamiseen sanan ko-

konaisuudesta.  Vain KÄTS ottaa lukemisen oppimisen rinnalle mukaan kirjoittamisen. 

Analyyttiset menetelmät ottavat lähtökohdiksi sanan, lauseen tai tekstin, eli merkitykselli-

sen kokonaisuuden, jossa kohteena on luettu sisältö, ei lukemisen mekaniikan harjoittelu. 

Opetus etenee merkityksellisestä lauseesta tai sanasta kohti pienempää yksikköä, tavua ja 

äännettä tai kirjainta. Niiden mallit tulevat lähinnä ruotsin- ja englanninkielisistä maista, 

joissa kieli on erilaista, sanavartalot ovat lyhyitä, eikä niitä taivuteta, ja puhutun ja kirjoite-

tun kielen sanahahmojen ja ääntämisen välillä on heikko yhteys.  

 

Kokosanamenetelmä perustuu käsitykseen, jossa lasten oletetaan oppivan ensin sana-

hahmot kokonaisina, ikään kuin kuvina. Ensin opitaan 70-80 sanan perussanasto, jossa 

kuhunkin sanaan liittyy kuva muistia tukemassa. Kun sanoja on opittu riittävä määrä, niitä 

aletaan pilkkoa, ensin tavuiksi ja sitten kirjaimiksi ja äänteiksi. Kun oppiminen perustuu 

aluksi kuvamuistiin, näin opitaan tavu- ja äänirakenteet. Ongelmia tuottaa mm. se, että 
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lapset helposti arvaavat sanoja lukemisen sijaan. Menetelmä ei myöskään sovellu hyvin 

suomen kieleen, jossa sanahahmot voivat olla pitkiä, ja jossa sanat useimmiten esiintyvät 

taivutettuina.  

 

LPP eli lukemaan puhumisen perusteella on ruotsalaisen Ulrika Leimarin (1977) kehittämä 

menetelmä, jossa lapsen oma puhekieli muutetaan kirjoitetuksi kieleksi. Lapset keskuste-

levat ensin opettajan kanssa jostain aiheesta, ja sen jälkeen opettaja kirjoittaa lasten ehdo-

tuksen mukaan taululle yhden asian, lauseen kerrallaan. Lapset sanelevat kirjaimet sitä 

mukaan, kun opettaja ne kirjoittaa. Lopuksi, kun kaikki on kirjoitettu, ja kirjoittamisen jäl-

keen sanottu normaalinopeudella uudestaan, kertynyt kirjoitus luetaan vielä kerran yhdes-

sä ääneen lukutaitoisten oppilaiden ohjaamina. Laborointivaiheessa opettaja valitsee teks-

tistä sanoja, tavuja tai kirjaimia, kirjoittaa ne erillisille lapuille. Laput luetaan yhdessä ää-

neen ja opettaja kiinnittää lasten huomion niihin kohtiin, joita haluaa korostaa. Lappuja 

tarkastellaan myös visuaalisina kokonaisuuksina, jotka lopuksi kiinnitetään taululla olevaan 

tekstiin oikeisiin kohtiin. Sanoista tehdään myös kirjain-äänneanalyysia ja tavuerottelua.  

 

Uudelleenlukemisvaiheessa lapsi lukee ja kuvittaa ensin oman monistetun tekstikappa-

leensa samaan aikaan, kun opettaja käy tekstiä läpi jokaisen lapsen kanssa erikseen aut-

taen ja tukien. Jälkikäsittelyvaiheessa oppilas tekee tekstin perusteella sanalappuja, jotka 

opettaja tarkistaa, ja joita oppilas sitten lukee analysoiden mm. kirjaimia ja tavuja. Lapset 

harjoittelevat kirjainmuotojen tekemistä, ja kirjoittavat itsenäisesti sanoja varsinkin jälkikä-

sittelyvaiheessa. Menetelmän etuina on lapsilähtöisyys, yksilöllisyys ja vuorovaikutteisuus, 

lapset kokevat työskentelyn yleensä helpoksi ja hauskaksi. Opettajalle menetelmä on työ-

läs, koska oppimateriaali valmistetaan aina uudestaan lapsiryhmän kanssa.  

 

Doman (1997) kehitti vastaavanlaisen, mutta jo 1-vuotiaista alkavan kokosanamenetel-

män, alun perin aivovauriolapsia varten. Menetelmässä esitetään tarkoin määrätty etene-

misjärjestys, sanamäärät ja niiden näyttökerrat seitsemässä vaiheessa, joiden avulla lapsi 

oppii ensin perussanaston (äiti, isä, lapsen nimi jne.), minä-sanat (polvi, pää jne.), lähiym-

päristön kotisanat (tekeminen ja esineet), lauseenrakennussanat, jotka on valittu kirjasta, 

jota käytetään myös seuraavan vaiheen lause- ja virkekortteihin, ja kirjan lukemiseen, sekä 

viimeiseksi opetellaan aakkoset. Näyttämällä kortteja kuukausien ajan säännöllisesti päivit-

täin lapsi oppii lukemaan samalla kun hänen sanavarastonsa kasvaa. Menetelmä on tar-

koitettu kotikäyttöön, mutta sitä on kokeiltu myös päiväkodeissa (mm. Karvonen 2005).  
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3.4.4  Lukututkimus Suomessa 

 

Lukututkimusta on Suomessakin tehty paljon, ne vain käsittelevät pääsääntöisesti esi- ja 

alkuopetusta, eli juuri tuon Montessorin esittämän kuuden ja sen jälkeisten ikävuosien ai-

kaa, jolloin kielen kehityksen kausi on jo vaimentunut. Ulkomainen tutkimus, lähinnä eng-

lanninkielinen, tutkii kieltä usein ei-foneemisena, jolloin se välttämättä ei kerro paljoa siitä 

todellisuudesta, jossa suomenkieliset lapset opettelevat kirjoittamaan ja lukemaan. Kuten 

edellä on käynyt ilmi, ulkomaisessa tutkimuksessa pääpaino on usein siinä, kuinka opettaa 

tai kuinka lapset oppivat kirjoittamaan ja lukemaan oikein.  

 

Suomen kielessä kirjaimet kytkeytyvät äänteisiin selkeällä ja säännönmukaisella tavalla. 

Aron mukaan säännönmukaisissa kirjoitusjärjestelmissä lukutaito kannattaa rakentaa sel-

keästi äänteellisen, kokoavan lukutaidon perustalle;  

Kokonaisten sanojen tunnistamiseen perustuva lukemisen strategia ei ole suo-
men kielessä alkavalle lukijalle tarpeen. Toisaalta se ei suomen kaltaisessa kie-
lessä ole edes tehokas reitti lukutaitoon, koska suomen kielen morfologian ansi-
osta esimerkiksi nomineilla on yli kaksituhatta mahdollista erilaista kirjoitettua 
muotoa. Jos ottaa vielä huomioon johdokset ja yhdyssanat, sama vartalo voi 
esiintyä vielä huimasti suuremmassa joukossa erilaisia kirjoitettuja sanoja (Aro 
2006, 119). 

 

Nurmilaakso (2006, 15) lainaa Lundbergiä, joka ”pohdiskelee sanan ortografisia ominai-

suuksia ja toteaa, että lukemaan ei voi todellakaan oppia puhtaasti visuaalisesti. Lukemi-

nen sisältää kielellisen uudelleen työstämisen, mikä vuorostaan sisältää sen, että sana 

pitää dekoodata. Fonologinen askel on siis välttämätön. (Lundberg 1992, 63–65.)”  

 

Aikaista lukutaitoa on tutkinut mm. Julkunen (1984), jonka tutkimista lapsista 21 % oli op-

pinut lukemaan ennen koulun alkua. Näistä valtaosa (62 %) oli oppinut lukemaan 6-

vuotiaana, mutta joukossa oli myös yksi kolmevuotiaana lukemaan oppinut. Valtaosa oli 

oppinut lukemaan ilman opetusta tai apua. Julkunen mainitsee vanhempien leikkitoverei-

den esimerkin kiinnostuttaneen lukemiseen, tilastollisesti merkitsevästi eroten näillä lapsilla 

oli ollut itseään vanhempi leikkikaveri verrattuna koulussa lukemaan oppineisiin. (Julkunen 

1984, 147) Hän esittää myös, että koska ”eri lukemaanopettamismenetelmät eivät ratkai-

sevasti helpota lukemaan oppimista, olisi opetuksessa kiinnitettävä huomiota siihen, millai-

sella ohjauksella lukemaan opettelevaa voidaan tukea.” (Julkunen 1991,102) Näin hän 

näkee opettajan merkityksen suurempana kuin menetelmän. 

 

Tutkimuksia, joissa on samalla esitetty menetelmä lukutaidon opettamiseksi alle kouluikäi-

sille, on 2000-luvun vaihteessa tehty muutama. Pirjo Karppanen (1996) esittää Pro gradu-
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työssän ”Äänneleikein lukemaan: opetuskokeilu fonologisen tietoisuuden harjaannuttami-

sesta” 6- ja 7-vuotiaita lukemaan opetettaessa ohjelman, jonka avulla lapsen lukemisen 

valmiuksia kehitetään, sitä edelsi esi- ja alkuopetuksen lukemaanopettamisohjelma (Karp-

panen 1995). Marita Mäkisen (2002) väitöskirja asettautuu psykolingvistiikan ja pedagogii-

kan kenttään tarkoituksena kehittää esiopetukseen sellaisia käytäntöjä, jotka vahvistavat 

esioppilaiden luku- ja kirjoitustaidon oppimisvalmiuksia. Sen lähtökohtana on psykologisen 

ja kielitieteellisen tutkimuksen käsitykset fonologisen tietoisuuden merkityksestä luku- ja 

kirjoitustaidon pohjana, ja lukemisvaikeuksien ominaispiirteenä, ja sen näkökulmana kielen 

prosessointitaidot edellä mainittuihin vaikuttavana tekijänä. Kirja esittää fonologisen tietoi-

suuden harjoitusohjelman kuusivuotiaiden esiopetukseen.  

 

Pirkko Karvosen (2005) väitöskirjan ”Päiväkotilasten lukuleikit” tarkoituksena oli kehittää 

päiväkodin pedagogiseen toimintaan sopiva lukuleikkiohjelma. Hän kehitti kokosanamene-

telmään perustuvan lukuohjelman Domainin menetelmään perustaen. Se on suunnattu 

neljästä vuodesta ylöspäin, Domain itse puhuu jopa yksivuotiaiden lukemisesta. Maarit 

Silvén (2002) on tutkinut pitkittäistutkimuksilla, yksivuotiaista alkaen, vanhempien ja lapsen 

varhaisen vuorovaikutuksenvaikutuksen merkitystä lasten kielelliseen kehitykseen, ja sitä 

kautta lukitaitoon. Hän sai tulokseksi, että aikaisin lukeneilla kuusivuotiailla, joilla oli vahva 

puheen kielellisen kehityksen historia, foneemisen tietoisuuden vahva kasvu kuusivuotiaa-

na oli pikemminkin seuraus lukutaidosta kuin edeltäjä sille, mutta hänkään ei ota kantaa 

alle esikouluikäisten lukemaan ohjaamiselle (Silven 2002, osa V s.2).  

 

Lerkkanen (2003) on tutkinut alkavaa lukemista ensimmäisellä luokalla, lukemisen suju-

vuutta toisella, ja näiden kahden, sekä varhaisen (esikouluikäisenä tai aikaisemmin opit-

tua) lukutaidon välistä ennustettavuutta. Hän sai mm. tulokseksi, että vaikka koulussa lu-

kemaan oppineet saivatkin jo viimeistään keväällä varhaiset lukijat kiinni taidossa, varhai-

nen lukutaidon oppiminen on selkeä ennustava tekijä paremmalle lukemisen sujuvuudelle 

toisella luokalla. Hän esittää lisää tutkimusta siitä, miten aikainen tietous kirjaimista voisi 

parantaa lasten foneemisia taitoja, ja että aikainen lukutaito ortografisesti säännöllisissä 

kielissä vaatii lisää tutkimista. (Lerkkanen 2003, 44 ja 56). Marja Nurmilaakso (2006) on 

tutkinut lastentarhanopettajan käsityksiä kielellisten prosessien: lukemisen, kirjoittamisen, 

puhumisen ja kuuntelemisen tärkeydestä alkavan kuusivuotiaan lukijan opettamisessa. 

Hän oli myös kiinnostunut siitä, minkälaisin päivittäisin tai usein toistuvin toiminnoin lasten-

tarhanopettaja opettaa näitä taitoja ja varsinkin lukemiseen liittyviä taitoja lapsille.  
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3.5 Varhaisen lukijan tunnusmerkkejä  

 

Koska koko länsimainen ympäristömme on kirjainten ohjaamaa, kyltit kadulla, lehdet, kirjat, 

television tekstitykset jne., lapsi kiinnostuu kirjaimista jo hyvin pienenä (mm. Nurmilaakso 

2006, 2; Julkunen 1993, 81). Lapset ovat aina, kulttuurista riippumatta, kiinnostuneita har-

joittamaan niitä taitojaan, joita tarvitsevat aikuisena. Taidot hankitaan leikeissä, kuten koti- 

ja hoivaamisleikkeissä, tai auttaen aikuisia kykynsä mukaan kaikessa, mitä nämä tekevät-

kin. Montessoripedagogia laajimmalle levinneenä erityispedagogiikkana, leikkikouluja on 

kaikilla kuudella mantereella, tavoittaa lukemattomia eri kieliä puhuvia lapsia, ja kielestä 

riippumatta lapsilla on mahdollisuus oppia lukemaan kolmen ja viiden ikävuoden välillä. 

Kun lapsi saa oppia lukemaan, hänen ”kasvonsa valaistuvat tunnistamisesta ja hän sätei-

lee sitä tyytyväisyyttä, joka niin usein nähdään lapsissamme.” (Montessori, 1992b, 232)  

 

Montessori näki kielen tukevan lukutaitoa ja lukutaidon kieltä, kun ne rakentuvat samaan 

aikaan. Morfologisia vaikeuksia lapsella ei pitäisi olla, kun hän samaan aikaan rakentaa 

kielensä sanastoa, ja usein puutteellisten puhelihaksiston taitojensa vuoksi joutuu korjaa-

maan sanojen muotoa sitä mukaa, kun oppii kunkin foneemisen äänteen lausumaan. Fo-

neemit hänen täytyy kuulla, koska muuten ei voi korjata sanoja. Lapsi, joka ei kuule sano-

jen foneemirakennetta oikeana tai vääränä, ei opi puhumaan kieltä, jota hänen ympäris-

tönsä käyttää. Montessoripedagogiassa opitaan ensin kirjoittamaan, dekoodausvaihetta 

edeltää koodausvaihe. Lapsi aloittaa kirjaimiin tutustumisen, ja samassa yhteydessä ensin 

kirjoittaa itse sanoja, ennen kuin siirtyy, jo koodauksen oppineena, dekoodaamaan, eli 

”aukaisemaan” lukemalla sanoja. Näin hän ei pura sanoja ennen kuin on oppinut rakenta-

maan niitä. 

 

Pääosa nykyisestä lukemisen ja kirjoittamisen tutkimus esittää metalingvistisen kypsymi-

sen tapahtuvan kolmen ja kuuden ikävuoden välillä, jonka jälkeen lukemisen opette-

lun/opetuksen voisi aloittaa.  Tätä ikärajaa on aina silloin tällöin tutkimuksessa sivuttu, jo 

Julkusen (1993, 7–8) mielestä luulot siitä, että lukemaan oppiminen edellyttää tiettyä kyp-

syyttä ja monenlaisia valmiuksia, pohjautuvat paljolti puutteellisiin tietoihin. Vaikka Mäkinen 

(2002, 70-71) esittää tutkimuksessaan kielen kehityksen kannalta lapsen alkavan havaita 

sanan foneemirakenteen olemassaolon ja kuulevan sanan foneemirakenteen erot alle 

kolmevuotiaana, ja Nurmilaakso (2006, 6-7) esittää argumentteja, joiden mukaan lapsi 

voisi olla valmis lukemaan jo ennen kuuden ikävuoden rajaa, kuitenkaan he eivät käsittele 

tähän liittyen mahdollisuutta opettaa lukemista alle esikouluikäisille.  
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Tämän tutkimuksen on tarkoitus selvittää, voiko tämän Montessorin esittämän tietoisuuden 

foneemeista osoittaa lapsilla niin selkeästi, että sen voi katsoa kuuluvan lapsen kehityk-

seen kolmen ja viiden ikävuoden välillä. Tavoitteena on löytää taito lapsilta, joiden ympä-

ristössä foneemeja, kirjoittamista tai sanojen lukemista ei käytetä päivittäin. Toinen tavoite 

on tutkia esimerkkien avulla, kuinka tämä taito kuulla foneemit kehittyy montessorileikki-

koulussa, sekä kuinka taito muodostaa foneemeista sanoja kehittyy montessorivälineiden 

avulla edelleen lukitaidoksi 3-5 –vuotiailla lapsilla, sekä kuinka tämä taas vaikuttaa lapsen 

metalingvistisiin taitoihin.  

 

Montessoripedagogian käytännön toiminnassa on ilmennyt, että on kaksi tapaa, jotka es-

tävät tai hidastavat lapsen kirjoittamaan ja lukemaan oppimista kolmen ja viiden ikävuoden 

välillä. Ensimmäinen on se, että lapselle ei ylipäänsä kerrota kirjaimista, jolloin hän ei voi 

niitä myöskään oppia. Toinen tapa on, että kirjaimet opetetaan lapsille niiden nimillä, koo, 

vee, ässä, tee jne. Kun lapsi sitten lukee kooiiäsäsaa, hänellä ei voi olla hajuakaan, mitä 

se tarkoittaa. Jos hän sanoo sen vain kirjainten äänteinä, foneemeina, K-I-S-S-A, kuten 

lapsi johdannon esimerkissä sanoi A-U-T-O, hän lähes poikkeuksetta tietää, että kysymyk-

sessä on kissa. 

 

Mielenkiintoista on, miksi tämänikäisten lukemisen oppimista on tutkittu hyvin vähän, vaik-

ka jatkuvasti on esitetty raportteja siitä, että jotkut lapset hämmästyttävästi oppivat luke-

maan ja kirjoittamaan hyvinkin pieninä, jopa kaksivuotiaina. Samoin se, että jo sata vuotta 

montessorileikkikouluissa ovat lähes kaikki lapset oppineet kirjoittamaan ja lukemaan noin 

neljän vuoden iässä, on jäänyt täysin huomiotta. Myös lasten aivotutkija Domainin alle kou-

luikäiset lapsipotilaat, jotka oli todettu vaikeasti aivoperäisesti vammautuneeksi, oppivat 

helposti lukemaan, kun heitä siihen opetettiin. Lukemaan oppi jopa lapsi, jonka toinen ai-

vopuolisko oli poistettu. Doman (1997, 24) esittääkin kysymyksen, ensin koskien sitä, että 

aivovauriolapset kuntoutuvat hämmästyttävästi: ”Antti, jolta puuttuu puolet aivoista, on yhtä 

älykäs kuin Ville. Kalle on myös älykäs, vaikka hänellä on miljoonia kuolleita aivosoluja. 

Mikä siis on vikana mukavassa, tavallisessa, terveessä Villessä?  Mikä on siis vikana ter-

veissä lapsissa?” Hän jatkaa lukemisesta: ”Kun työryhmä oli nähnyt monien aivovauriolas-

ten lukevan sujuvasti jo kolmevuotiaina ja jopa nuorempina, kävi ilmiselväksi että jotain oli 

vinossa – terveitten lasten kohdalla.” (emt. 28) 
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4. Tutkimusongelmat 

 

Ensimmäisessä tutkimustehtävässä tutkin, onko tai herääkö 3 - 4 vuoden ikäisillä lapsilla 

tietoisuus sanan foneemirakenteesta, kun he osallistuvat kahdeksan kertaa kestäviin kir-

jain-äänne-tuokioihin, ja voidaanko heillä tähän liittyen katsoa olevan sellaisia metalingvis-

tisiä taitoja, jotka nykyisin katsotaan ilmaantuvan noin kuuden ikävuoden tienoilla, kielelli-

sen kehityksen tuloksena. Tutkimus tapahtuu harjoitusohjelmalla ja sen jälkeisellä testauk-

sella, jossa saadut tulokset tutkitaan kvantitatiivisesti. 

 

Spesifit ensimmäiseen tutkimustehtävään liittyvät ongelmat ovat 

 

1. Millainen taito lapsilla kolmesta ikävuodesta eteenpäin on kuulla sanojen 

foneemirakenne? 

 

2. Millaisiin metalingvistisiin suorituksiin lapset kykenevät tätä foneemisen tie-

toisuuden taitoa käyttäen? 

 

3. Millainen vaikutus harjoituksella voidaan saada aikaan lasten metalingvis-

tisiin taitoihin? 

  

Toisessa tutkimustehtävässä tarkastelen, kuinka montessorileikkikoulussa kehittyy taito 

kuulla foneemit ja sanan foneemirakenne. Tutkin myös, miten 3-5 vuoden ikäiset lapset 

saavuttavat montessorivälineiden avulla lukitaidon, mitä metalingvistisiä taitoja välineet 

kehittävät tai hyödyntävät, ja miten sujuva näin saavutetusta lukutaidosta muodostuu.  

 

Toisen tutkimustehtävän spesifiset ongelmat ovat 

 

1. Miten lasten foneeminen tietoisuus kehittyy montessorileikkikoulussa?  

 

2. Mitä metalingvistisiä taitoja äidinkielen montessorivälineet kehittävät ja mi-

ten lapset välineitä käyttäen oppivat kirjoittamaan ja lukemaan?  

 

3. Miten lasten lukitaidot kehittyvät montessorileikkikoulussa kuuden ja puo-

len kuukauden aikana 1.9.2007 – 20.3.2008? 
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5 Tutkimusmenetelmä 

 
 
Kappaleen alussa esitetään laadullisen tutkimuksen tunnuspiirteitä tähän tutkimukseen 

sopivasti. Tämän jälkeen esitellään käytettyjä tutkimusmenetelmiä yleisellä tasolla. Lopuksi 

kuvataan tutkimusprosessit, sekä kuinka tutkimusmenetelmiä on käytetty tutkimuksessa. 

 

5.1 Laadullinen tutkimusorientaatio 

 

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen teoriataustaan nojaava toimintatutkimus. Toimintatut-

kimuksen kriteerit täyttyvät, jos tutkija toimii yhteisössä, jossa työtä reflektoidaan ja kehite-

tään, analysoidaan toiminnan historiallista taustaa, kehitetään vaihtoehtoja ongelmien rat-

kaisemiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä tuotetaan toiminnasta uutta tietoa ja 

teorioita (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 25). Laadulliseksi tutkimuksen määrittää mm. se, että 

tutkimuksessa haluttiin tutkia luonnollista tilannetta. Luonnollista tilannetta ei periaatteessa 

voida järjestää kokeeksi eikä siinä voida kontrolloida läheskään kaikkia vaikuttavia tekijöitä 

(Metsämuuronen 2000, 14).  

 

Tutkimuksen teoriaperustassa yhdistetään niitä kansainvälisiä tutkimuksia, joissa tutkittava 

foneemien kuulemisen taito on tullut selkeästi esille, siihen tapaan, jolla montessoripeda-

gogiikka käyttää tätä Montessorin havaitsemaa kirjoittamisen ja lukemisen herkkyyskautta 

hyväkseen. Tutkimuksen tarkoitus on osoittaa teoreettiseen viitekehykseen perustaen sel-

laista tietoa, jonka perusteella voidaan arvioida vanhan teorian paikkaansa pitävyyttä. Näin 

tutkimus haastaa nykyiset lukioppimisen kypsymisteoriat. Tutkimuksessa havainnoidaan 

lasten foneemista tietoutta ja varhaista lukemaan oppimista, sekä montessoripedagogian 

kirjoittamisen ja lukemisen teorioiden, että montessorileikkikoulussa käytännön toiminnan 

kautta, lasten toimiessa lukitaitoihin johdattavilla välineillä.  

 

Tämä tapahtuu kahdella eri toimintatutkimuksella, joissa käytettiin abduktiivisen päättelyn 

otetta. Sen tavoitteena Grönfors (1985, 33) esittää olevan välttää lähinnä puhtaan indukti-

on loogiset ongelmat: ”Abduktiivinen päättely perustuu siihen, että uudet tieteelliset löydöt 

(teorianmuodostus) ovat mahdollisia vain silloin, kun havaintojen tekoon liittyy jokin johto-

ajatus eli johtolanka (guiding principle). Uusi teoria ei synny pelkästään havaintojen pohjal-

ta, kuten induktiivisessa päättelyssä oletetaan.” Johtolankana tässä tutkimuksessa on sel-

keästi havaittu ristiriitaisuus lukemisen tutkimuksen lapsen lukemaan oppimiselle asetta-
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mien ikärajoitusten, ja sen välillä, että ikärajoitusta huomattavasti nuoremmat lapset oppi-

vat foneemista taitoaan käyttäen helposti montessorileikkikoulussa lukemaan. Havainnot 

on pyritty tekemään tähän foneemiseen kuulemiseen ja sanan rakenteeseen liittyviin ha-

vaintoihin keskittyen. Tutkimukseen valikoitui lopuksi sekä kvalitatiivinen että kvantitatiivi-

nen ote, toimintatutkimukseen liittyy usein piirteitä erilaisista tutkimusperinteistä. Vaikka 

lähestymistapa on laadullinen, voidaan siinä hyödyntää myös kvantitatiivisia menetelmiä 

(Grönfors 1985, 14; Heikkinen ym. 1999, 55; Metsämuuronen 2003, 207). Useamman tut-

kimusmenetelmän käyttö tekee saadusta tiedosta varmempaa. Kyseessä on silloin triangu-

laatio, samaa ilmiötä käsitellään useasta eri suunnasta.  

 

Osallistuva havainnointi 

 

Tutkimuksessa on käytetty aineistonkeruumenetelmänä havainnointia, joka on yksi laadul-

lisen tutkimuksen aineistonhankintamenetelmistä (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 1997, 

182). Havainnointi voi olla systemaattista, tarkasti jäsenneltyä, jolloin havainnoitsija on 

ulkopuolinen toimija havainnointitilanteessa. Hän tekee strukturoidusti merkintöjä yleensä 

etukäteen valituista toiminnoista tai tapahtumista.  Toinen ääripää on osallistuva havain-

nointi, joka on täysin vapaata ja luonnolliseen toimintaan mukautunutta. Tällöin havainnoija 

osallistuu ryhmän toimintaan tutkittavien ehdoilla (emt., 211). Hän kirjaa havaintonsa, jotka 

on tärkeää pitää erillään hänen omista tulkinnoistaan (emt, 214). 

 

Havainnointi voidaan myös jakaa neljään eriasteiseen osallistumiseen (Grönfors 1985, 87; 

Metsämuuronen 2003, 190). Systemaattinen havainnointi on tässä jaottelussa ei-osallis-

tuvaa.  Osallistuva havainnointi jaetaan kolmeen osaan, havainnoija voi olla osallistuja, 

osallistuja voi olla havainnoija, eli osallistava havainnoija, tai piilohavainnoija, jolloin ha-

vainnoitavat luulevat hänen olevan osallistuja (Grönfors 1985, 87, 103). Tutkimuksessa 

haluttiin ottamalla havainnointi menetelmäksi välttää se metodologinen ongelma, että tut-

kittaisiin testaamalla lasten suorituksia yhteydestään irrotetuissa kielellisissä tehtävissä, 

jolloin lapset eivät välttämättä pysty näyttämään osaamistaan. Havainnoinnin kohteena oli 

lapsi suorittamassa kielellisiä tehtäviä siihen kannustavan materiaalin parissa. Hirsjärven 

ym. (1997) mukaan havainnointi on erinomainen menetelmä tilanteissa, jotka ovat vaikeas-

ti ennakoitavissa ja nopeasti muuttuvia, ja kun on kysymys esim. lasten kielellisistä vaike-

uksista. Heidän esittämänsä normaalitilanteen häiriintyminen havainnoinnin vuoksi pyrittiin 

välttämään havainnoinnin täydellisesti osallistuvalla luonteella, osallistumalla tutkittavien 

ehdoilla tilanteeseen (Hirsjärvi ym., 210). Osallistuva havainnointi mahdollistaa tutkittavien 

mahdollisimman vapaan toimimisen (emt, 190).  
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Tutkimusta voisi myös Grönforsin (1985, 119) määritelmän mukaan kuvat osallistavana 

tutkimuksena, joka eroaa ”... tavallisesta havainnointitutkimuksesta pääasiallisesti tutkijan 

roolin osalta. Käytännön kenttätyössä toimintatutkijan rooliin kuuluu tutkimuksellisten toi-

menpiteiden lisäksi myös toiminnan aktivoituminen.” Tässä tutkimuksessa tutkija on oppi-

misen liikkeelle sysääjä ja sen ohjaaja. Ensimmäisessä tutkimustehtävässä koko toiminta 

lähtee tutkijasta, toisessa tutkija on lukemisen taidon eteenpäin saattaja, eli tutkimustehtä-

vän aktiivinen toimija havainnoitavien rinnalla. 

 

Ensimmäisessä tutkimustehtävässä on tarkoitus toimia lasten toiminnasta syntyvillä ehdoil-

la, samalla suorittaen lasten taitojen havainnointia. Vaikka tilanteeseen liittyvät välineet ja 

niillä suoritettavat toiminnot on etukäteen valittu, niitä ei pyritä toteuttamaan kaavamaisesti. 

Toimintatutkimuksen tapaan pyritään reflektoimaan syntyneisiin tilanteisiin jättämällä pois 

sellaisia osia, jotka eivät luontevasti tilanteeseen sovi, ja vastaavasti lasten toimintaan vas-

taten ottamaan mukaan tilanteeseen sopivia osia. Näin pyritään toimimaan välineiden mu-

kaisesti mahdollisimman ”montessorimaisesti”, tarjoamaan lapsille mahdollisuuksia antaen 

heidän itsensä valita. Toisessa tutkimustehtävässä havainnointi lasten toimimisesta äidin-

kielen montessorivälineillä syventää kuvaa välineiden metalingvistisistä vaikutuskanavista. 

Välineiden analysointi perustuu tutkimuksen teoriapohjasta nousevaan, lukemaan oppimi-

sen valmiuksille tärkeinä pidettyihin fonologisiin taitoihin. Testaus lasten lukutaidon kehit-

tymisestä, yhdistettynä välineiden kuvaamaan oppimisen polkuun ja lasten havainnointiin, 

antaa käsityksen lasten metalingvistisestä kehityksestä välineillä työskenneltäessä. 

 

Menetelmätriangulaatio  

 

Tutkimusprosessin kulku muuttui toimintatutkimuksen tapaan molempien tutkimusongelmi-

en kohdalla. Ensimmäisen tutkimusongelman kohdalla kävi ilmi, että mitään varmaa tietoa 

yksittäisten lasten kyvyistä ei havainnoinnilla voi ryhmätilanteessa saada ilman videointia 

ja saadun aineksen litterointia. Olisi ollut vaikea todeta, johtuuko hiljaisempien ja hitaampi-

temperamenttisten lasten vähäisempi osaaminen siitä, että he eivät osaa, vai siitä, että 

eivät ehdi vastata samaan aikaan kun muut. Tämän vuoksi tutkija päätyi heti tutkimuksen 

alussa johtopäätökseen, että lasten foneeminen tietous on selkeämpää myös testata erik-

seen kvantitatiivisesti toimintatuokioiden loputtua. Havaintojen lisäksi lukitaitojen lisäänty-

misen mitattiin kolmeen kertaan lukemaanoppimisen tasot ja niiden kehitys montessori-

leikkikoulussa reilun puolen vuoden aikana, koska sillä pystyttiin esitettyjen havainnointien 

lisäksi osoittamaan mitattavalla tavalla lasten lukitaidon kehittyminen. 
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Tutkimus muodostui siis kvalitatiiviseksi toimintatutkimukseksi, jossa havainnot pyrittiin 

vahvistamaan testauksella, ja kehittämällä taitojen luokittelu, jolla voitiin esittää mitattavasti 

taitojen lisääntyminen. Näin tutkimusmenetelmä käyttämänsä analyysinmenetelmän mu-

kaan luokittuu kvantifioivaksi kvalitatiiviseksi analyysiksi (Eskola & Suoranta 1998, 166). 

Tutkimuksesta muotoutui menetelmätriangulaatio, kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen lähes-

tymistavan metodologinen vuoropuhelu, joka vahvistaa tutkimuksen luotettavuutta (Met-

sämuuronen 2003, 208). 

 

5.2 Koe foneemisen tietoisuuden herättämisestä 3-4 vuotiailla 

 

Kokeella etsitään vastausta siihen, onko kolme - neljävuotiailla lapsilla löydettävissä taito 

sanan foneemirakenteen tunnistamiseen, tai voidaanko tällainen taito ”herättää” ja aktivoi-

da kokeeseen osallistuneessa päiväkodissa kahdeksan kirjain-äännetuokion avulla. Tämä 

tapahtuu kuvaillen toimintatuokioista pidettyihin päiväkirjoihin perustuen lapsilla ilmennyttä 

kiinnostusta ja taitoa foneemirakenteen havaitsemiseen ja käyttämiseen, alan tutkimukses-

ta tukea etsien, sekä lopuksi kokeellisesti tutkien lasten kykyä toimia sanan foneemitasolla. 

Kutsun tätä lasten taitoa foneemitietoisuudeksi, koska jotta lapsi voisi käyttää sitä, se täy-

tyy tehdä lapselle tietoiseksi. (ks. Fox&Rough koejärjestelyt; McGuinness 2005,  29) 

 

5.2.1 Koejärjestely 

 

Koe järjestettiin espoolaisessa yksityisessä päiväkodissa. Henkilökunta valitsi tutkijan 

pyynnön mukaan kuusi kolme tai neljävuotiasta lasta, jotka osallistuivat loru-

kirjaintuokioihin vanhempiensa luvalla (liite 1). Viikoittaisesta tutkimusajankohdasta, maa-

nantai-iltapäivästä, johtuen lasten valintaan vaikutti myös se, kuinka aikaisin heidät päivä-

kodista yleensä haettiin. Lapsista kaksi oli tyttöjä, 3;3 ja 3;4 vuotta, pojat olivat 3;9, 3;11, 

4;6 ja 4;9 ikäisiä. Tutkija, joka on koulutukseltaan montessoriohjaaja, toimi tuokioiden oh-

jaajana ja testien suorittajana. 

 

Koe suoritettiin kahdeksana tuokiona ja kolmena testikertana maanantai-iltapäivänä klo 

15–15.30 kolmen kuukauden aikana helmikuusta toukokuuhun 2007. Lapsia ei valittu tai 

testattu kielen kehityksen suhteen, ja osalla oli kielen kehityksen vaikeuksia, lähinnä kir-

jainten ääntämisen suhteen. Yhdellä pojista oli isoja puutteita kirjainten tuottamisessa. 

Loru-kirjaintuokio aloitettiin, kun lapset olivat heränneet ja syöneet välipalan, ennen kuin 

he lähtivät ulkoiluun. Kokoonnuimme pääsääntöisesti käytävätilassa, jossa oli levennys 
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lähinnä aikuisten kahvitilaksi. Muita lapsia ei tilassa ollut, aikuisia satunnaisesti käveli ohi 

tai haki jotain varastoista. 

 

5.2.2 Koevälineistö 

 

Tutkimuksen varsinaisena välineistönä oli otos metalingvististen taitojen harjoittamiseen 

sopivia montessorivälineitä ja lorukirjoja.  Aina tuokion loputtua kirjoitettiin päiväkirjamuo-

toinen raportti sen aikana tehdyistä havainnoista, lasten suhtautumisesta tuokioihin ja hei-

dän metalingvistisistä toimimisistaan. Lopussa suoritetun testin seitsemän tehtävää oli 

muokattu Carolyn Chaneyn (1992) metalingvististä tietoutta käsittelevän testin tehtävistä, 

lähinnä foneemista tietouden osasta. Tehtävät muutettiin sopiviksi tätä testausta varten.  

 

Montessorivälineet 

 

Kokeessa käytettiin apuna montessorivälineitä. Tutkija vei vaihtelevasti viikoittain paikalle 

pienen irtokirjainlaatikon (kapiteelikirjaimet), aakkospussit O,E,J,I,A,M,S,R  ja ”millä alkaa” 

–pelin, hiekkapaperikirjaimet O,E,J,I,A,M,S,R, aakkostaulun ja tavarat, värityskirjaimet ja 

alustat, kyniä, työmaton ja työalustoja, sekä kirjoitussanalappuja. Välineet on kuvattu lu-

vussa 5.3.3.2. Lorutusta varten mukana olivat kirjat Kunnas: Puupuu ja käpypoika, Tiitiäi-

sen tuluskukkaro ja Metsäsianpossun tossu, ja Kureniemi – Pakkanen: Kaksi kukkopilliä. 

Tuokioiden päiväkirjat kultakin kerralta ovat liitteenä (liite 2). 

 

Testaustehtävien teoreettinen kehys 

 

Testikysymykset perustuvat Carolyn Chaneyn (1992) kokeeseen. Vaikka Foxin ja Routhin 

kokeet olivat jo osoittaneet, että kolme- neljävuotiaat osaavat jakaa sanan osiin, äänteisiin, 

kun heitä pyydetään sanomaan pieni osa kolmikirjaimisesta sanasta, tulos jäi täysin huo-

miotta. Koko tutkimuskenttä keskittyi tutkimaan vanhempien, 6-7 –vuotiaiden lasten fono-

logista tietoisuutta sanoista, tavuista, riimeistä, alku-, loppu-, ja keskikirjaimista jne. Caro-

lyn Chaney tutki kuitenkin 1990-luvun alussa kolmevuotiaiden metalingvististä tietoutta, eli 

tietoisuutta kielestä. Hän määritteli sen: ”kyvyksi ajatella selkeästi kielestä; käsitellä kielen 

rakenteellisia ilmiöitä, kuten foneemeja (puheen äänteitä), sanoja, ja lauseita; ja kohdistaa 

huomionsa kielen muotoon erotettuna sen merkityksestä.” (Chaney 1992, 485) Tällöin siis 

kielen rakenne erotetaan sen viestivästä merkityksestä.  
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Chaney suunnitteli koesarjan, jossa vältettiin tällaisen tutkimuksen yleinen ongelma, jossa 

koekysymykset vaativat lapsilta tietojen säilyttämistä muistissa samaan aikaan, kun heidän 

täytyi suorittaa useampia tehtäviä. Usein tehtävät myös esitetään lapsille hyvin abstraktilla 

kielellä, jota heidän on vaikea seurata, ja samalla ymmärtää, mitä heidän odotetaan teke-

vän. Chaneyn testeissä haluttiin saada näkyviin sellaiset metalingvistiset taidot, joita lapset 

esittivät spontaanisti, kuten riimittely ”cat-hat”, sanaväännöt ”cancake-pancake”, alkusointu 

ja lasten spontaanit kieliasun korjaamiset toisten ääntämis- ym. virheisiin. Koesarjassa 

lapsilla oli mahdollisuus näyttää osaavatko he ilmaista näitä samoja taitoja kontrolloidussa 

tilanteessa. Hän esitteli lapsille nuket, joilla oli vaikeuksia englannin kielessä. Nuket pyysi-

vät lapsia auttamaan tai korjaamaan puhettaan. Tehtävät olivat mahdollisuuksien mukaan 

kahdensuuntaisia, toisaalta lapsen piti kuunnella, mitä virheitä nukke teki, eli kysymys oli 

puheen vastaanottamisesta, toisaalta hänen täytyi auttaa nukkea neuvomalla sitä ääneen, 

eli tuottaa puhetta. Kaikkiaan Chaney kehitti seuraavat 21 tehtävää, joista ensimmäistä oli 

8 metalingvistisen tietoisuuden tehtävää, jotka tutkivat tietoisuutta foneemeista:  

 

Foneemien yhdistäminen; Lapsi kuulee kolme erotettua foneemia (/k/ /a/ /t/) ja hänen täy-

tyy “yhdistää äänteet” ja osoittaa sitä kolmesta kuvasta, joka näyttää sanan. Foneemien 
arviointi; Nukke sanoo sarjan sanoja. Jotkut on tavattu väärin yhden kirjaimen osalta. 

Lapsi sanoo ”väärin” tai ”oikein”. Foneemien korjaaminen; Lapsen täytyy korjata nuken 

tekemät foneemivirheet. Fonologinen leikki; Lasta rohkaistaan “leikkimään” korvaamalla 

yhdyssanan osa väärällä sanalla. Kokeenjohtaja aloittaa leikin, ja lapsi jatkaa: pancake, 

cancake, mancake. (Esimerkissä on riimi, mutta riimittely ei ole vaatimus testissä.)   Riimin 
arvioiminen; Nukke “Jed” pitää sanoista, jotka riimittyvät sen nimen kanssa. Lapsi kuunte-

lee sanat ja sanoo, riimittyvätkö ne ”Jediin” vai ei. Riimin tuottaminen; Nukke “Hi” pitää 

myös sanoista, jotka riimittyvät (kuulostavat samalta) sen nimeen. Lasta pyydetään sano-

maan joitakin sanoja, joista ”Hi” pitää. Alku-foneemin arvioiminen; Nukke Max pitää sa-

noista, jotka alkavat hänen nimensä ensimmäisellä kirjaimella, /mmm/. Lapsi kuuntelee sa-

noja kuullakseen, alkavatko ne   /mmm/ äänteellä. Alku-foneemin tuottaminen; Nukke 

Sue pitää sanoista, jotka alkavat /ssss/. Lasta pyydetään sanomaan joitakin sanoja, joista 

Sue pitää. 

 

Seuraavat kuusi ovat sanatietoisuuteen liittyviä tehtäviä: 

 

Uudet nimet; Valitaan epätavallinen esine sattumanvaraisesti, tutustutaan sen toimintaan, 

ja annetaan sille nimi. Sanalla leikkiminen; Lasta rohkaistaan muuttamaan lastenlorun 

sanoja tehdäkseen ”vitsin”. ("Mary had a little cow.")  Oikea vai epäsana; Lapsi ratkaisee, 

sanooko nukke oikean vai epäsanan. Sanan tarkoite – uudelleen nimeäminen; Nukke 

Marsista opettaa lapselle marsilaisen sanan tutulle esineelle (esine ei läsnä). Lapsi vastaa 
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esineestä kysymyksiin, joissa viitataan “marsilaiseen” ("Is a gok orange?")  Sanojen jaka-
minen; Lapsi kuulee kaksi tai kolme sanaa yhdistettynä, ja hänen täytyy erottaa ne ja lau-

sua ne selvästi nukelle. (balloontreeshirt.)  Sano viisi sanaa; Lasta pyydetään sanomaan 

mitkä tahansa viisi itse valitsemaa sanaa.  

 

Seuraavat seitsemän ovat lauseen rakenteeseen liittyviä tehtäviä: 

 

Morfeemin arviointi; Nukke sanoo sarjan ilmauksia. Joissakin on morfeemivirheitä (moni-

kossa tai käytetään /er/ tarkoittamaan ihmistä: batter). Lapsi sanoo ”oikein” tai ”väärin. 

Morfeemin korjaus; Lapsen täytyy korjata nuken tekemät morfeemivirheet. Morfeemin 
lopetus; Lapsen täytyy lopettaa nuken epätäydelliseksi jättämä lause. Syntaksi A. Arvi-
ointi; Lapsi kuulee kokeenjohtajan sanoman ilmauksen. Nukke toistaa ilmauksen, joko oi-

keassa tai väärässä sanajärjestyksessä. Lapsen täytyy ratkaista ”oikein” tai ”väärin (teeth 

brush your.) Syntaksi A. Korjaus; Lapsen täytyy korjata mitkä tahansa nuken tekemät vir-

heet. Syntaksi B. Arviointi Sama kuin Syntaksi A, ensimmäinen osuus puuttuu. Syntaksi 
B. Korjaus; Sama kuin Syntaksi A, paitsi lapsi ei kuule ilmausta ensin oikein sanottuna. 

(McGuinness, 2005, 117, järjestys muutettu, perustuu Chaney 1992) 

 

Tämän tutkimuksen kokeeseen käytettiin kuudennella kerralla kolmen, ja lopputestissä 

seitsemän tehtävän sarjaa, jotka on koottu Chaneyn testien osista.  

 

Testauksen tehtävät 

 

Tehtävien tarkoitus oli tutkia lasten metalingvististä tietoutta, osaavatko he käsitellä kielen 

rakenteellisia ilmiöitä, foneemeja, ja kohdistaa huomionsa kielen muotoon erotettuna sen 

merkityksestä. Kuusi tehtävistä oli valittu Chaneyn fonologisen tietoisuuden osuudesta ja 

yksi sanojen tietoisuuden tehtävistä, mutta se testasi tässä pikemminkin lapsen kykyä itse 

muuttaa foneemeja sanassa. Lapset näkivät riimitehtävää lukuun ottamatta aina esineen, 

jonka nimeä oli muutettu hyvin vähän, tai ei ollut muutettu ollenkaan. Heidän piti osoittaa, 

havaitsivatko he rakenteelliset muutokset sanassa, kun merkitys viittasi esineeseen 

 

Ensimmäinen tehtävä perustui Chaneyn tehtävään Foneemien arviointi, jossa nukke sa-

noo sarjan sanoja, jotkut yhden kirjaimen osalta väärin. Testissä pöydällä oli kymmenen 

esinettä, joita oli käytetty aikaisemmin tuokioissa. Lapselle annettiin seuraava ohje: Tässä 

on tavaroita. Sanon näiden tavaroiden nimet. Jos sanon tavaran nimen oikein, voit ottaa 

sen ja laittaa sen pussiin. Jos sanon nimen väärin, älä ota sitä. Kymmenessä sanassa oli 
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kuusi yhden kirjaimen virhettä, neljä oli alkukirjaimen vaihtoa ja kaksi kirjainta oli vaihdettu 

keskeltä.  

 
Toinen tehtävä perustui Chaneyn Foneemien korjaamiseen, lapsen täytyi korjata nuken 

tekemät foneemivirheet. Testissä ohje lapsille oli: Sanon näiden tavaroiden nimet väärin. 

Aina kun osaat sanoa sen oikein, voit laittaa sen pussiin. Kolmesta sanasta oli vaihdettu 

alkukirjain, ja yhdestä kaksoiskonsonantti sanan keskellä, muuten kirjaimet oli vaihdettu 

vaihtelevasti eri puolilta sanoja.  

 
Kolmannessa tehtävässä perustana oli Chaneyn tehtävä Fonologinen leikki, lasta rohkais-

tiin “leikkimään” korvaamalla yhdyssanan osa väärällä sanalla. Kokeenjohtaja aloitti leikin, 

ja lapsi jatkoi: pancake; cancake, mancake. Tässä testissä tehtävä muutettiin siten, että 

se kertoo foneemitietoisuudesta. Lapsen tuli muuttaa sanan muotoa jonkun foneemin 

osalta esineestä, jonka näki edessään. Jos lapsi epäröi, testaaja varmisti kysymällä, tiesi-

kö lapsi, mikä esine oli. Ohjeena lapselle oli: Keksitkö, miten tämän tavaran voisi sanoa 

väärin?  Voisiko tämän sanoa väärin vaikka kolkukyörä (polkupyörä)?  
 
Neljäs tehtävä perustui Chaneyn Foneemien yhdistäminen, lapsi kuuli kolme erotettua 

foneemia (/k/ /a/ /t/) ja hänen täytyi “yhdistää äänteet” ja osoittaa sitä kolmesta kuvasta, 

joka näyttää sanan. Testissä lapsen eteen laitettiin esineet, joista annettiin ohjeet:  Muis-

tatko, kun sanoin joskus hassusti tavarat niiden kirjaimilla.  Aina kun sanon jonkun tavaran 

kirjaimet, voit ottaa sen omalle alustallesi. 

 

Viides tehtävä perustui Chaneyn Riimin tuottamiseen, nukke “Hi” piti sanoista, jotka riimit-

tyvät (kuulostavat samalta) sen nimeen. Lasta pyydetään sanomaan joitakin sanoja, joista 

”Hi” pitää. Testissä päädyttiin etsimään riimiä, koska siinä lapsen täytyy havaita sanassa 

kirjainmuutos. Ohjeeksi annettiin: Sanon lorusanoja, Kukko lukko tukko sukko. Osaatko 

sinä tehdä lorun kun sanon kuu suu?  Jos lapsi ei itse keksinyt, mietittiin yhdessä oikea 

vastaus. Ohje jatkui: Kun sanon kaksi sanaa, sano sinä lisää sanoja, jotka kuulostavat 

melkein samalta, lorusanoja. Lapselle lausuttiin kaksi ensimmäistä, tummennetuin kirjai-

min olevaa sanaa taulukosta. Jos lapsi vastasi taulukossa olevalla loppusoinnulla, vastaus 

merkittiin oikeaksi. Jos lapsi itse kehitti esimerkistä poikkeavan sanan, se merkittiin tau-

lukkoon oikeaksi tai vääräksi riimittyvyyden mukaan. Vääriksi merkityissä vastauksissa, 

joissa ei ole sanaa kirjattuna, lapsi vastasi ”En tiedä” tai ei vastannut ollenkaan. 

 

Kuudes tehtävä perustui Chaneyn Alkufoneemin arvioimiseen; nukke Max pitää sanoista, 

jotka alkavat hänen nimensä ensimmäisellä kirjaimella, /mmm/. Lapsi kuuntelee sanoja 
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kuullakseen, alkavatko ne   /mmm/ äänteellä.  Testissä välineenä oli aakkospussi N sekoi-

tettuna. Ohjeeksi lapset saivat: N-pussin tavarat ovat menneet sekaisin muiden aakkos-

pussien tavaroiden kanssa. Kuunnellaan, mitkä näistä alkavat N, ja laitetaan ne N-pussiin. 

Tässä ohjaaja sanoi nimen, ja lapsen tehtävä oli kuunnella ja valita oikeat esineet. 

 
Seitsemäs tehtävä perustui Chaneyn Alkufoneemin tuottaminen, nukke Sue pitää sanois-

ta, jotka alkavat /ssss/. Lasta pyydetään sanomaan joitakin sanoja, joista Sue pitää. Tes-

tissä lapsen täytyi itse sanoa esineen nimi, ja kuunnella alkukirjain. Välineenä oli aakkos-

pussi T sekoitettuna. Ohjeeksi lapset saivat: T-pussinkin tavarat ovat sekaisin, siellä on 

muiden pussien tavaroita. Ota pussista tavara kerrallaan, ja sano sen nimi. Kerro, kuuluu-

ko se T-pussiin?  Tavarat otettiin ulos sattumanvaraisessa järjestyksessä, vaikka taulu-

kossa ne onkin laitettu ryhmiin. 

 

5.2.3 Kokeen suoritus 

 
Päiväkirjat kirjain- ja lorutuokioista 
 

Kahdella ensimmäisellä kerralla kirjoitimme ensin kunkin nimen vuorotellen irtokirjaimilla 

kirjain kerrallaan, ja sitten luimme ne, taas kirjain kirjaimelta. Lapset olivat puhisevan in-

nokkaita, ja nauttivat selvästi. Lähes kaikki tiesivät, minkä näköisellä kirjaimella heidän 

nimensä alkaa, ja joitakin muitakin kirjainmuotoja, jotka kuuluivat heidän nimiinsä. ”Minulla 

on noita pyöreitä” (O). Kirjainten nimiä he eivät kuitenkaan maininneet. Tutkimme myös 

aakkospusseja, A-pussissa on vain A-lla alkavia esineitä, aasi, amme, antilooppi jne. Käy-

timme A-pussin lisäksi O,I,E ja J, eli läsnä olevien etukirjaimia. ”Millä alkaa”- on montesso-

rileikkikoulussa yleisesti ensimmäisiä tapoja tutustua äänteisiin, sillä kokemuksen mukaan, 

vaikka lapsi osaisikin luetella sanan kaikki kirjaimet, hänen on vaikea hahmottaa keskellä 

sanaa olevia kirjaimia tai kuulla viimeistä kirjainta, helpoimmin kuulee ensimmäisen. Toi-

sella kerralla kukin ehti myös värittää oman alkukirjaimensa. 

 

Kolmannella kerralla otin mukaan myös S-pussin. Kun olimme ottaneet kaikki tavarat pus-

sista miettien jokaisen kohdalla riemukkaasti ”millä alkaa”, kerroin, että tällä kertaa ajattelin 

pyytää vähän hassulla tavalla heitä antamaan minulle aina yhden tavaran takaisin pussiin. 

Kerroin, että aion sanoa sen nimen niin, kuin sen kirjaimet kuulostavat. Sanon aina esi-

neen kirjaimet, ja se joka ensin keksii, mikä se on, saa antaa sen minulle. Sanoin fonee-

mein ”S-Ä-N-K-Y”, joka on vaikea äng-äänteensä takia, mutta jossa toisaalta on selvästi 

erottuva Ä. Lapset eivät oikein ymmärtäneet joko mitä sanoin tai mitä halusin.  Toistin ”S-
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Ä-N-K-Y”, ja sitten liu’uttaen SÄÄNN - K-Y, jolloin yksi äkkiä keksi, mitä halusin ja antoi 

minulle sängyn. 

 

Jatkoin S-A-A-P-A-S, helposti kuultava sana. Sain sanoa senkin toiseen kertaan, ja sitten 

SAAP-P-AS, jolloin kaksi lasta yhtä aikaa ojensivat kätensä, ja toinen ehti antaa sen minul-

le. Seuraavaksi sanoin S-Y-D-Ä-N, ja mietittyään vielä sen verran, että ehdin toistaa fo-

neemit, kaksi lapsista kilpaili, kumpi ehtii antaa sen. Kolmas, joka vaikuttaa rauhallisen 

harkitsevalta, katsoi minua ja totesi ”minä tiesin sen”. Tämän jälkeen edelliset kaksi lasta 

kilpailivat kahdesta seuraavasta esineestä. Ei tarvittu edes toistoa, he kuulivat ensimmäi-

sellä kerralla SARVIKUONO ja SULKA. Totesin ääneen, että nyt on kolmannen vuoro, 

sanoin SARVI, ja samassa toisen käsi liikahti kohti sarvea, mutta kun totesin, että oli kol-

mannen vuoro, hän veti kätensä pois, ja kolmas antoi sarven. Loput (SIMPUKKA, SULKA) 

ehti antamaan kaksi ensimmäistä, kunnes viimeisen kohdalla, SUKAT, totesin, että nyt on 

kolmannen vuoro antaa. Eli kaikki lapset kuulivat sanan äänteistä, kun sanoin ne niin kuin 

olisin lukenut ne paperista kirjain kirjaimelta, ja osasivat antaa oikean esineen. Kolmannes-

takin lapsesta näki, että hän tiesi, mutta rauhallisena ei ehtinyt napata esineitä.  

 

Neljännellä viikolla kirjoitimme ensin nimet irtokirjaimilla ja sitten lainasimme jokaisen ni-

mestä yhden kirjaimen sen keskeltä kirjoittaaksemme, ensin irtokirjaimilla ja sitten lappuun 

sanan, jota siinä ollut kuva esitti. Lapset olivat taas innokkaita, kun esim. kirjoitin K-O-I- , ja 

pysähdyin, pari ehti jo huutaa RA, eli he tiesivät miten sana jatkuu. Irtokirjainlaatikossa 

kirjaimet ovat aakkosjärjestyksessä, ja lauloin parikin kertaa tuttua laulua A-B-C-D-E-F-G 

jne (Siis en AA-BEE-CEE-DEE-EE-ÄF-GEE). Montessoritapaan kukin sitten siivosi irtokir-

jainlaatikostoon omia kirjaimiaan, eli nimensä ja hänen lappuunsa kirjoitetun sanan kirjai-

mia. Oli hienoa kuulla heidän itsekseen hokevan, joidenkin melkeinpä hyräilevän, N-N-M-

M jne. tyytyväisen oloisina, vaikka kirjain kädessä ei ollutkaan juuri tuo hyräilty. 

 

Viidennellä kerralla keskityimme kirjainvärityksiin ja ”millä alkaa” -konseptiin. Lapsille tunsi-

vat jo käsitteen kirjain, eli he mielsivät grafeemin omana erillisenä yksikkönään. Kuuden-

nella kerralla testattiin lasten foneemitietoisuutta kokeen tässä vaiheessa. Se tehtiin ryh-

mätilanteessa (ks. päiväkirja 2.4.). Yleisesti katsoen se osoitti, että lapset pystyivät kuultu-

aan sanan foneemit osoittamaan sen esineen, jonka nimen foneemit muodostivat, mutta 

tilanteessa ei voinut varmuudella nähdä tarkasti, mikä oli kunkin lapsen yksilöllinen taitota-

so. Tämä tuki alun päätöstä testata kukin lapsista yksitellen, joka ei alun perin kuulunut 

suunnitelmaan. Seitsemännellä ja kahdeksannella kerralla keskityimme enemmän ”millä 

alkaa” –teemaan, foneemiyhdistäminen tuntui jo olevan hallussa.  
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Testaus 

 

Kaikki kuusi kokeeseen osallistunutta lasta testattiin toukokuussa kolmena peräkkäisenä 

maanantaina, kaksi päivässä, lapset tulivat testiin yksitellen. Testi kesti n. 15 minuuttia, ja 

siinä käytettiin apuna samoja montessorivälineitä, joita oli käytetty kirjain-lorutuokioissa ja 

testauspaikkana oli sama käytävätilan levennys, jossa olimme toimineet. Testien raaka-

matriisi on liitteenä 3.  

 

5.3 Metalingvistiset taitojen kehittymisen arviointi montessoriympäristössä 

 
Toisen tutkimusongelman tarkoituksena on tutkia, miten lasten foneeminen taito sekä muut 

metalingvistiset taidot kehittyvät montessorivälineitä käytettäessä, ja miten välineet johdat-

tavat lapsen varhaiseen lukemiseen. Ensin havainnoidaan, miten lasten foneemiset taidot 

kehittyvät montessorileikkikoulussa. Seuraavaksi tutkitaan havainnointiesimerkkien avulla 

ja teoriapohjaan tukeutuen, miten montessorivälineet kehittävät lasten muita metalingvisti-

siä taitoja, sekä miten lapset 3-5 -vuotiaina oppivat lukemaan 100 vuotta käytössä olleilla 

montessorivälineillä. Lasten lukitaitojen kehittymistä seurataan tutkimuksen aikana kolme-

na ajankohtana. 

 

Kaikki montessorivälineet ovat paitsi yksittäisiä tehtäviä, myös oppimisen tasoja, edellinen 

väline opettaa lapselle jotain, josta seuraava antaa joko uutta tietoa tai taitoa, tai vahvistaa 

edellisen välineen antamaa. Myös lukitaitoon johdattavat montessorivälineet toimivat näin, 

siksi ne esitellään ja analysoidaan samassa järjestyksessä, missä lapset ne käyvät läpi 

montessorileikkikoulussa. Järjestys ei ole mitenkään ehdoton, lapsi voi poiketa siitä, mutta 

parhaan pohjan taidoilleen hän saa menemällä ne kaikki läpi, vaikkapa palaten myöhem-

min johonkin aikaisemmin ohittamaansa välineeseen. Aika, jonka kukin lapsi käyttää ku-

hunkin välineeseen vaihtelee, joku menee useita välineitä, eli tasoja, läpi parissa viikossa, 

joku toinen käyttää puoli vuotta tai enemmän, ennen kuin siirtyy seuraavaan välineeseen.  

 

5.3.1 Tutkimuksen kohde 

 
Tutkimuspaikka on espoolainen puolipäiväinen montessorileikkikoulu, leikkikoulun toimin-

ta-aika on päivittäin klo 8.30 – 12.00. Heinäkuun leikkikoulu on suljettu. Tutkija toimii leikki-

koulun montessoriohjaajana 16 vuoden kokemuksella, havainnointiesimerkeissä käytetään 

nimeä ohjaaja tutkijan tilalla, koska leikkikoulussa hän toimii ohjaajana, joka kirjaa havain-

tonsa, joka muutenkin kuuluu montessoripedagogiaan. Tutkijana hän voi hyödyntää näitä 
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kirjauksiaan, joita tutkimuksen aikana on myös tehty laajempina merkintöinä kuin normaa-

listi. Montessoripedagogiaan tutkija tutustui jo 1970-luvun lopulla kirjallisuuden, ja 1980-

luvun alusta omien lastensa montessorileikkikoulujen kautta. Äidinkielen välineistö leikki-

koulussa on suurelta osin tutkijan valmistamaa, ne on tehty montessoripedagogian ohjei-

den mukaisesti. Leikkikoulussa on lapsia 13 kerrallaan, mutta koska osa lapsista tekee iän 

tai muun syyn vuoksi lyhennettyä viikkoa, on lapsia viikoittain toiminnassa mukana 17. 

Lapset voivat olla viikossa 3 - 5 päivää leikkikoulussa, kaikkein nuorimmat myös kaksi päi-

vää. Kaikki tutkimuksessa esitetyt havainnoinnit, yhtä poikkeusta, jo kouluikäistä lasta lu-

kuun ottamatta, on tehty kyseisessä leikkikoulussa tutkimusajankohtana tammikuusta 

2007, jolloin tämä pro gradutyö tekeminen alkoi, maaliskuuhun 2008.  

 

Tutkimuksen ensimmäisenä kohteena on lasten foneemisen tietoisuuden kehittyminen 

montessorileikkikoulussa. Tutkimuksen toisena kohteena ovat äidinkielen montessoriväli-

neet kirjoittamisen ja lukemisen alueelta, sekä lapsen metalingvististen taitojen että lukitai-

tojen kehittyminen montessorileikkikoulussa niiden avulla. Ne arvioidaan sen pohjalta, mitä 

lapsen kielellisen tietoisuuden osa-aluetta ne käyttävät hyväksi, tukevat tai kehittävät luki-

oppimisen prosessin eri vaiheissa.  Tutkimuksen kolmantena kohteena on leikkikoulussa 

1.9.2007 – 20.3.2008 olleiden lasten foneemisen tietoisuuden ja lukitaitojen kehittyminen 

montessorileikkikoulussa.  

 

5.3.2 Tutkimuksen välineistö 

 
Tutkimuksen kohteena ovat montessoripedagogian äidinkielen välineet, joita tarkastellaan 

kahdelta näkökulmalta; miten ne vaikuttavat lapsen metalingvistiseen tietouteen ja miten 

ne kehittävät lapsen lukitaitoja. Megalingvistiset vaikutukset tutkitaan sekä tämän tutki-

muksen teoriapohjaan nojautuen kansainvälisen ja kotimaisen lukitutkimuksen perusteella, 

että lasten taitojen havainnoinnilla montessorileikkikoulussa. Havainnoimalla on saatu 

esimerkkejä siitä, miten lapset käyttävät välineitä kehittyessään lukitaidossa. Välineiden 

tarjoaman kielellisen tietoisuuden arvioinnin pohjana käytetään neljää metalingvististä osa-

aluetta; foneemista, morfologista, syntaksista, sekä semanttista tietoisuutta. Foneeminen 

tietoisuus tarkoittaa tässä tutkimuksessa sanan äännerakenteen oivaltamista, lapsi yhdis-

tää kuulemansa foneemit, eli kirjainäänteet, sanaksi, tai jakaa (hajottaa) sanan itse fonee-

meihin. Tornéus (1991, 19) käyttää ensimmäisestä nimitystä foneemisynteesi, eli ääntei-

den yhdistäminen sanoiksi, ja toisesta äänne- tai foneemisegmentaatio.  
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Morfologinen tietoisuus on kielen sanaston sekä sanojen muotojen käsittämistä, myös sen, 

että sana voi rakentua useasta morfeemista, mm. taivutuspäätteet ovat morfeemeja. Syn-

taksinen tietoisuus on kyky kiinnittää huomiota lauseiden kieliopillisiin muotoihin, kuten 

sanajärjestykseen, tai välimerkkien käyttöön lauseen rakenteen luojana. Semanttinen tie-

toisuus tarkoittaa kykyä luokitella ja määritellä sanoja, esim. ryhmittelemällä merkityksen 

mukaan. Mäkisen (2002, 37) esittää, että semantiikka on ylimpänä hierarkisessa järjestyk-

sessä, jonka se muodostaa fonologian, morfologian ja syntaksin kanssa.  Montessoriväli-

neet tutkitaan yksi kerrallaan sen suhteen, mitä kielellisen tietoisuuden osa-aluetta ne tu-

kevat. Esimerkein kuvataan, miten lapset montessorileikkikoulussa käyttävät välineitä, ja 

miten he siirtyvät ”tasolta” eli välineeltä seuraavalle. 

 

Kuten kaikki muutkin montessorivälineet, kirjoittamisen ja lukemisen välineet esitetään 

lapselle jatkumona, alkaen johdattelevista töistä kirjainten (muutaman) oppimisen kautta 

ensin kirjoittamaan ja sitten lukemaan. Välineitä on viitisenkymmentä, ja jokaisessa useita 

rinnakkaistehtäviä, joista muokataan kunkin kielen erityispiirteiden välineet. Suomen kielen 

foneemisuuden vuoksi kaikkia viittäkymmentä ei Suomessa tarvita, ei-foneemista tukevat 

tehtävät ovat tarpeettomia Suomessa, mutta vastaavasti mm. taivutuspäätteiden ja kak-

soisvokaalien/konsonanttien oppimisen avuksi on kehitetty tehtäviä.  

 

Montessorin kehittämät välineet ovat vaikeutuvia siten, että lapsella on koko ajan mahdol-

lisuus toimia Vygotskyn myöhemmin määrittämään tapaan lähikehityksen vyöhykkeellä. 

Lapsi voi koko ajan toimia itselleen haastavan, mutta kuitenkaan ei liian vaikean tehtävän 

parissa. Välineet esittelee lapselle ohjaaja, tai lapsi seuraa pidemmälle edenneen lapsen 

työskentelyä oppien, miten välinettä käytetään. Montessorivälineiden yhteydessä on tutki-

muksessa lainattu useaan otteeseen Montessorin omia ohjeita välineiden käyttämiseen, 

koska ohjeet ovat ohjaajakoulutuksen perusohjeita välineiden käytössä edelleen. Tässä 

tutkimuksessa käsitellään välineistä niitä, jotka johdattavat lapsen lukitaitoon. Kielioppiin 

liittyviä välineitä, tai niitä, jotka käsittelevät kielen käyttämiseen liittyviä pragmaattisia omi-

naisuuksia, ei tässä tutkimuksessa mahdu kuin korkeintaan sivuamaan. Kielen syntaksisia 

osa-alueita myös vain sivutaan lauseen lukemisen ja kirjoittamisen osalta. 

 

Lukitaitojen kehittymistä varten tutkija kehitti oman luokituksen montessorileikkikoulun 3-5 -

vuotiaille lukijoille. Luokitus perustuu foneemien kuulemiseen, ja siihen, miten lapsi siirtyy 

tässä taidossa eteenpäin, sekä lukemisessa montessorileikkikoulussa. Vertailukohteena 

on Chall’in lukemisen tasot. Tätä luokitusta käytetään myös kunkin montessorivälineen 

metalingvistisen tason määrittelemisessä. 
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Lukitaitojen kehitysasteikon taustateoriaa 

 

Hoover & Gough’in lukemisen yksinkertaisessa mallissa (ks. luku 3) lukeminen määritel-

lään sanojen dekoodaukseksi ja luetun ymmärtämiseksi. Montessorileikkikoulussa lapset 

saavuttavat tämän taidon sanatasolla tässä tutkimuksessa tutkittavien ensimmäisten lu-

kemisen montessorivälineiden avulla usein hyvinkin nopeasti ja helposti. Alkuvaiheessa 

lapsilla kaikki lukeminen liittyy konkreettiseen, jokaista luettua sanaa vastaa esine tai kuva, 

joten merkitys on mukana kaiken aikaa. Montessori määritteli lukemiseksi sen, että lapsi 

kykenee kääntämään näkemänsä graafiset merkit ajatukseksi ja ymmärtää sanan merki-

tyksen; lukeminen on puhtaasti älyllistä työskentelyä. Kirjoitetun sanan grafeemien luette-

leminen ei vielä ole lukemista. Kun lapsi lukee tekstin itsekseen hiljaa ja keskittyneenä 

ymmärtäen sen merkityksen, hän Montessorin mukaan on siirtynyt mekanistisesta lukemi-

sesta henkiseen (ks. luku 2.5.3).  

 

Chall’in lukemisen (ks. seuraavassa luku 3.1.2) kuuden tason mallin tasoa 0, esilukemista, 

jota Chall kuvaa myös näennäis- tai arvauslukemiseksi, montessorileikkikoulussa joskus 

esiintyy hetkellisesti joillakin lapsilla, yleensä kaksivuotiailla tai kolmannen ikävuoden alus-

sa. Kun lapsi huomaa, että toiset todella lukevat, hänkin pyrkii todelliseen tekemiseen. 

Toiset lapset myös usein puuttuvat näennäislukemiseen, hämmästyneenä siitä, että joku 

voi kuvitella lukemisen olevan sellaista. Tästä esimerkkinä voisi toimia lapsi, 2.8 vuotta, 

joka ei vielä työskennellyt foneemien tai grafeemien parissa. Hän oli kuitenkin hyvin tarkka 

siitä, että kun teki isomman lukevan lapsen kanssa eläinkortteja, aina ennen kuin hän pani 

korttinsa, jossa on sama kuva kun isomman lukemassa kortissa, hän katsoi omaa korttiaan 

(jossa siis ei ole kirjaimia), ja sanoi: ”A E I O U, susi” (tai karhu tai käki, minkä eläimen 

isompi juuri nimesikään).  Kyseessä ei kuitenkaan ollut arvailu, hän oli vain huomannut, 

että kortteja laittaessa on sellainen tapa. Isommat lapset eivät puuttuneet tähän, joku jos-

kus vaimeasti huomautti siitä, mutta ei suoraan hänelle, nuorin kun oli. Tämä vaihe on tut-

kimuksen luokittelussa taso 1. Tasolla 2 lapsi erottaa nimensä foneemit toisten nimistä ja 

tasolla 3 osaa muodostaa kuulemistaan foneemeista sanan. Näissä hänen voi katsoa siir-

tyneen metalingvistisiin toimintoihin, sanan foneemirakenteen havaitsemiseen. Tasolla 4 

lapsi osaa itse jakaa sanan foneemeihin.  

 

Challin tason 1 mukaisesti hän sisäistää kognitiivista tietoa lukemisesta, kuten kirjainten 

merkityksen yleensä, ja sanahahmojen erilaisuuden (ovi-ori). Sen, miten voi tietää sanan 

virheellisyydestä hän oppii pikkuhiljaa, se ei ole oleellista kirjoittamisen alkaessa. Oikein 

lukeminen taas tulee välineistä, jos kortissa lukee ”lokki”, sitä ei voi lukea ”lakki”, koska 

sellaista kuvaa ei lapsen edessä ole. Tutkimuksen luokittelussa hän on kirjoittamisen alka-
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essa tasoilla 5, siirtyen käyttämään grafeemeja, ja tasolla 6,pystyessään lueteltuaan gra-

feemit näkemästään sanasta yhdistämään niistä sanan. Tässä vaiheessa lapsi on tutki-

muksen luokittelussa sanan foneettisella tasolla. Challin tasolla 2 lapsi vahvistaa taitoaan 

ja kehittää lukemisen sujuvuutta ja irtaantuu vähitellen painetusta tekstistä (ungluing from 

Print). Challin esittämä Biemillerin sanojen ”arvailu” kirjaimista saatujen vihjeiden perus-

teella ilmenee sanojen lukemisen vaiheen alussa, kun on vaikea vielä pitää kaikki sanan 

grafeemit mielessään muodostaakseen niistä sanan. Montessoripedagogiassa tässä aut-

tavat kuvat tai esineet, joista saa tuen, mutta kyseessä on kuitenkin kuulohavainnon ko-

koaminen oikein mielessä pidetyistä äänteistä, ei arvailu. Kun grafeemin ja äänteen yhteys 

ei ole vielä kovin nopeasti tuotettavissa, muisti rasittuu huomattavasti. Ohjaaja on yleensä 

tällaisissa tapauksissa lähellä, ja voi toistaa foneemit lapselle, jolloin hän edellisten tasojen 

taitoihin tukeutuen helposti kuulee, mikä sana oli kyseessä.  

 

Näin kaikki Biemillerin vaiheet, myös huomion kiinnittäminen grafeemeihin merkityksen 

sijaan, ja vähittäinen irtaantuminen grafeemeista, itse asiassa tarkoittaa sitä, että kun lapsi 

oppii muistamaan, mikä kirjain tarkoittaa mitäkin äännettä, hän kokoaa sanan nopeammin. 

Muistia ei rasita tauot ja hakutoiminnot muistin sisällä, ja hän ymmärtää sanan helpommin 

ja nopeammin. Kuten myös Chall teoriassa, tässä vaiheessa montessorileikkikoulussa 

lapsi ei varsinaisesti käytä lukutaitoaan uuden tiedon hankkimiseen, vaan täysin tyytyväi-

senä lukee samoja vaaleanpunaisia tai -sinisiä lukupurkkeja (ks. 5.3.3.2) kerran toisensa 

jälkeen, kerryttäen teknistä lukutaitoaan. Chall’in mukaan, kun kirjainten äänteet ovat muis-

tissa tarkasti, lapsi siirtyykin lukemaan sanat liu’uttaen yhteen, eli tasolle 3, jolloin lapsi tai 

nuori kykenee käyttämään lukemistaan tiedon hankkimiseen. Hänen tasollaan 3 on 

enemmän kyse painetun tekstin suhteesta ajatuksiin. Montessorileikkikoulussa lapsi siirtyy 

lukemaan lauseita, merkityksellisiä kokonaisuuksia, ja siirtyy pieniin tarinoihin, kuvakirjoihin 

ja viimein kirjoihin. Kuten Chall’kin esittää, tasot eivät ole tarkoin rajattuja, liikettä tasolta 

alemmalle ja takaisin tapahtuu, mutta periaatteessa jokainen taso edeltää seuraavaa, nii-

hin käytetty aika vaihtelee yksilöllisesti. Tätä tasoa vastaavat tutkimuksen tasot 7-9.  

 

Lukitaitojen kehitysasteikko 

 

Tasolla 1 lapsi ei osoita kiinnostusta tai tietoisuutta foneemeista, eikä hän erota, kun hä-

nelle lausutaan esim. vaateripustimen nimilapusta kirjainäänteet, muodostavatko ne hänen 

vai jonkun muun nimen. Tasolla 2 lapsi erottaa sen, mutta ei vielä muutoin toimi foneemien 

kanssa. Tasolla 3 kuullessaan jonkun luettelevan minkä tahansa sanan foneemit lapsi 

osaa muodostaa niistä sanan. Näissä hänen voi katsoa siirtyneen metalingvistisiin toimin-

toihin, sanan foneemirakenteen havaitsemiseen.  Tutkimuksen tasolla 5 lapsi siirtyy käyt-
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tämään grafeemeja, hän osaa kirjoittaa sanan irtokirjaimin tai paperille itse kuunnellen, 

mikä äänne tulee seuraavaksi, kunnes saa sanan kokoon. Kirjoituksen ei tarvitse tässä, 

eikä missään seuraavassa vaiheessakaan olla virheetöntä, riittää, että lapsi osaa tehdä 

sen tunnistettavasti. Tasolla 6 lapsi pystyy lueteltuaan grafeemit näkemästään sanasta 

yhdistämään niistä sanan.  Tasolla 7 lapsi on siirtymässä sujuvaan lukemiseen, hän kyke-

nee lukemaan sanan yhteen liu’uttaen kirjaimesta toiseen, ei enää luetellen kirjaimet pe-

räkkäin. Tasolla 8 lapsi lukee lauseita, eli kokonaisia merkityskokonaisuuksia ymmärtäen 

niiden kertoman asian. Hän voi lukea vielä ääneen. Tasolla 9 lapsi lukee pitkiä tekstejä, 

yleensä äänettömästi, ja pystyy lukemaan ääneen itselleen tuntematonta tekstiä normaali-

nopeudella. Taulukossa 1 on esitetty kehitysasteikon tasot ja niistä yhdistetyt luokat. 

 

 

Taulukossa 1 tasot on yhdistetty luokiksi siten, että lapset, jotka eivät ole kiinnostuneita tai 

tietoisia foneemeista tasolla p1, ovat omana luokkanaan 1. Luokassa 2, foneemitietoiset, 

johon kuuluu ryhmät p2-p4, ovat lapset ainakin jollain tasolla tietoisia sanan foneemiraken-

teesta, osaavat koota sanan kuulemistaan (jonkun toisen sanomista) foneemeista ja/tai 

hajottaa sanan foneemeihin. Luokassa 3 (p5-p6) lapset osaavat käyttää kirjaimia, he joko 

kokoavat grafeemeista sanan tai hajottavat itse sanan grafeemit ääntäen ne, ja kokoavat 

niistä sitten lukemansa sanan. Luokassa 4 (p7-p9) lapset osaavat lukea sanan kokonai-

suutena, osaavat lukea asiakokonaisuuden, lauseen, tai osaavat lukea sujuvasti ja äänet-

tömästi tekstiä.  

Taulukko 1 

luokka 

1 
p1 -     =    lapsi ei osoita kiinnostusta tai tietoisuutta foneemeista 

p2 F-  = 
lapsi osaa erottaa foneemit kuunnellen, muodostavatko lausutut 

foneemit hänen nimensä vai ei  

p3 F    =     lapsi muodostaa sanan foneemit kuullessaan niistä sanan  
luokka 

2 

p4 F+  =    lapsi osaa jakaa sanan foneemeihin 

p5 L-  =    lapsi kirjoittaa sanan irtokirjaimin tai paperille luokka 

3 p6 L     =    lapsi pystyy lukemaan lueteltuaan kirjaimet niistä sanan 

p7 S   =   
lapsi lukee sanan yhteen liu’uttaen kirjaimesta toiseen, ei enää lue-

tellen kirjaimet peräkkäin 

p8 S+  =    lapsi lukee lauseita 

luokka 

4 

 
 
 p9 S++ =   

lapsi lukee tarinoita ja kirjoja, yleensä äänettömästi, ja pystyy luke-

maan ääneen itselleen tuntematonta tekstiä normaalinopeudella. 
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5.3.3 Tutkimuksen kulku 

 
Tutkimuksen kulku esitetään seuraavassa tutkimusongelmien järjestyksessä. 
 
 

5.3.3.1 Foneemisten taitojen havainnointia 

 
Kun sekä aikuiset että lapset käyttävät koko ajan foneemeja eri puolella tilaa, lapset oppi-

vat hyvin pian leikkikouluun tulonsa jälkeen luontevasti myös käyttämään foneemeja osana 

päivittäistä toimimistaan. Montessorileikkikouluissa vanhempien lasten lukiessa hitaasti 

foneemeittain sanoja, määrätyssä vaiheessa olevat kaksi - kolmevuotiaat on syytä ohjata 

työskentelemään kauemmaksi. Kun isompi lapsi lukee ääneen jonkun sanan foneemit, ja 

ryhtyy yhdistämään niitä päässään sanaksi, pienempi kajauttaa iloisesti oikean sanan. 

Häntä ei hidasta se, että täytyy muistaa usean äänteen grafeemit, ja lausua niitä peräkkäin 

pitäen kaikki mielessään, kuten lukevan lapsen täytyy, pienempi vain kuulee foneemit ja 

yhdistää niistä sanan. Yleensä nämä nuoremmat myös tunnistavat kuuntelemalla esimer-

kiksi kaikkien muiden nimet, kun etsitään foneemeittain lukien omaa vaateripustinta tai 

nimilappua, vaikka eivät vielä mitenkään tunnista graafista sanahahmoa. 

 

Lapsi foneemitietoisena toimijana.   Lapsen metalingvistinen tietoisuus tulee esiin usein 

lapsia havainnoitaessa, koska montessorileikkikoulussa toimitaan koko ajan sanoja, usein 

nimiä, käyttäen. Poika O, 3;6, oli laittanut esineitä samanlaisen kuvan päälle aakkostau-

luun, jossa on aina kirjain ja sillä alkava kuva omassa ruudussaan. Hän kysyi ohjaajalta 

näyttäen etanaa: ”Mikä tämä on?” Ohjaaja vastasi: ”Etana.” Poika sanoi, hyvin huvittunee-

na: ”Ei, se on ellana.”, toistellen sitä vielä pitkään. Hänellä siis täytyi olla tarkka morfologi-

nen tietous sanasta, jotta hän pystyi muuttamaan siinä kaksi kirjainta keskellä huvittaak-

seen itseään ja muita. Tämä kehitys sanoilla leikkimiseen tapahtuu lapsilla kolmen ikävuo-

den molemmin puolin, ja tähän morfologiseen tietoisuuteensa liittyen he siis voivat jakaa 

sanan osiin ja koota osista sanan.  

 

Edellä kuvattu poika O, nyt 4;0, kehitti morfologiaan perustuvan vitsin kirjoittaessaan toista 

kertaa sanoja. Hän halusi hassutella, kun ohjaaja kysyi esineen nimeä. Poika sanoi tipu, 

mietti hetken ja totesi; ”Ei kun tiputi.” Tämä oli hänestä niin hauska juttu, että kirjoittaminen 

pysähtyi hetkeksi, kun hän nautiskeli naureskellen sanasta, jonka morfologian hän oli ta-

hallisesti vääristänyt. Juttu oli niin hauska, että seuraavana aamuna hän ensimmäiseksi 

kysyi, muistiko ohjaaja sen tiputin. Kotona sanasta oli keskusteltu niin kovasti, että puoli-

toistavuotias sisko veljeä hakemaan tullessaan otti tutin suusta ja sanoi; ”Tiputi”.  
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Yksi vaikuttavampia foneemirakenteen oivaltamisen esimerkkejä on lapsi, jolla oli vaikea 

dyspraksia. Ongelmana oli puheen tuottaminen, viisi vuotta täyttäessään hän kykeni tuot-

tamaan vain kaksikirjaimisia tavuja, ja vasta tämän jälkeen edistyi puheessaan. Puheen 

ymmärtäminen ei tuottanut vaikeuksia. Lisäksi hänellä oli myös hieno- mutta ei karkeamo-

toriikassa ongelmia. Ollessaan 4;4, hän erään lapsen tehdessä ympäristökortteja (ks. 

5.4.3.2) ja viedessä niitä oikeaan esineeseen, osoitti itseään, sitten kortteja, ja totesi: ”Ä” 

(mä). Ohjaaja kysyi, halusiko hän myös tehdä kortteja. Lapsi vastasi: ”O” (joo). Hetki oli 

hieman vaikea ohjaajalle, koska lapsen kanssa oli aikaisemmin tehty hyvin vähän kirjaimiin 

liittyviä töitä. Jos lapsi kuitenkin kokee olevansa valmis, ohjaajan täytyy koettaa esittää työ 

hänelle siten, että hän voi sen tehdä. Jos toiveen mahdottomaksi, voi ohjata lapsen teke-

mään muita, valmistelevia töitä. Hänelle haettiin siis ympäristökorttilaatikoista ensimmäi-

nen, jossa on helpoimmat sanat, ja ohjaaja luki kortista äänteittäin: ”M-U-K-I”. Lapsi otti 

kortin, haki sen taakse palan sinitarraa, kuten toinenkin lapsi oli tehnyt, käveli keittiöön ja 

kiinnitti kortin siellä mukiin. Hänellä ei ollut mitään vaikeuksia ymmärtää sen, tai muiden-

kaan laatikoiden kortteja.  

 

Sanan pituudella ei ole foneemeja kuuntelevalle lapselle väliä. Tyttö L, 4;1, tuli ohjaajan 

luo harmistuneena ojentaen niveljalkaisten eläinkorttia: ”Kaikki pölisee, mä en saa tästä 

selvää!” Kun oli pyydetty lukurauhaa, ohjaaja äänsi hiljaa tytölle foneemit: ”N-I-I-T-T-Y-R-I-

S-T-I-H-Ä-M-Ä-H-Ä-K-K-I”, jolloin tyttö tyytyväisenä totesi: ”Ai, niittyristihämähäkki!” Tämä 

tyttö oli jo sanalukemisen vaiheessa, mutta vastaavasti lapsi, joka on foneemien kuulemi-

sen vaiheessa, eikä työskentele vielä grafeemien parissa, kuulee ja toistaa vaateripustimia 

luettaessa kenen nimi foneemeista J-U-K-K-A-P-E-K-K-A tulee. Tässä tietysti auttaa se, 

että lapsia on rajattu määrä, ja nimi jonkun heistä. Foneemien yhdistämisvaiheessa olevi-

en lasten kanssa myös luetaan eläinkortteja siten, että ohjaaja sanoo foneemit ja lapsi 

sanoo nimen. 

 

Lapsi foneemisen koodin avaajana.   Lapsi, joka on osannut koota kuulemistaan fonee-

meista sanan, huomaa jossain vaiheessa osaavansa myös hajottaa sanan foneemeiksi. 

Kun poika P, 3;4, kertoi eräänä maanantaiaamuna osaavansa nyt lukea, hän sai ohjaajalta 

vain vaimeankohteliaan, ei-lannistavaksi tarkoitetun myhähdyksen vastaukseksi, koska 

tämä tiesi, että lapsi ei ollut tehnyt käytännössä mitään kirjainten kanssa. Hänelle oli kyllä 

tarjottu siihen mahdollisuutta, mutta koska hän ei ollut kiinnostunut, ei häntä siihen ollut 

yritetty houkutella. Lapsi oli hetken hiljaa, ja sanoi sitten ohjaajan selän takana: ”S-E-V-E-

R-I”. Lapsi pääsi esittelemään taitoaan, ja hän osasi jakaa foneemeiksi kaikki perheen-

jäsenten nimet ja monia muita sanoja, kuten E-T-A-N-A. Ohjaajaa oli harhauttanut sana 
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lukea, vaikka oikeampi olisi ollut kirjoittaa. Äiti kertoi, että poika oli koko viikonlopun jakanut 

väsymättä sanoja foneemeiksi. Tämän jälkeen hän halusi alkaa työskentelyn kirjaimilla, ja 

siitä saakka päivittäin opetteli kirjaimia kirjainpurkkinsa parissa. 

 

Toinen poika O, 4;0, oli syyslomalla alkanut kotona jakaa sanoja foneemeiksi; tuleeko Aa-

tuun A-T-U, tuleeko maitoon M-A-I-T-O jne. Kun taito tuli ilmi loman jälkeisenä maanantai-

na, hän innokkaasti teki kirjainpurkkiaan, joka hänellä oli pari kuukautta jo ollut.  Keskiviik-

kona hän sekä kirjoitti, että luki ensimmäiset sanansa. Parin viikon kuluttua hän oli tutki-

muksen luokassa 3, tasolla 6. Hänen oppimistaan seurataan tarkemmin välineiden esitte-

lyn yhteydessä seuraavissa luvuissa. 

 

Kolmas poika N, 4;2, oli ollut jo 19 kuukautta montessorileikkikoulussa, ei edelleenkään 

osoittanut mitään viitteitä foneemirakenteen ymmärtämisestä. Hän toimi kyllä tutkimuksen 

luokassa 2, tasolla 3 satunnaisesti, jos tilanne tuli eteen, ja hän sattui siitä kiinnostumaan. 

Hänellä oli kyllä oma kirjainpurkki, ja jo edellisenä keväänä hän oli osannut laittaa sen 8 

kirjainta ja 8 alkukirjainkuvaa oikein allekkain, mutta hän teki työtä vain harvoin, ja silloinkin 

yleensä aikuisen mukaan pyytämänä. Hän ei ollut kiinnostunut työskentelemään minkään 

lukemiseen liittyvän parissa, vaan viihtyi käytännön töiden ja luonnontietoon liittyvien eläin-

töiden parissa. Hän oli täysin tyytyväinen siihen, että eläinkortteja jonkun toisen kanssa 

tehdessään toinen luki nimet, ja hän laittoi kortin, jossa kirjaimia ei ollut. Montessorin oh-

jeiden mukaisesti lapselle ei tällöin tarjota enempää kuin hän haluaa, eli ei kutsuta häntä 

lukitöihin. Poika on kaksikielinen, toisen vanhemman kanssa hän puhuu indoeurooppalais-

ta kieltä. Kaksikielisillä lapsilla hieman huolestuttavaa, kun vertaa muiden etenemiseen, 

joskus, jos taustalla on kielen vaikeutta, saattaa ilmetä lukivaikeuksien piirteitä jo tässä 

iässä. Tällöin lapsi yleensä välttelee kirjoittamiseen ja lukemiseen liittyviä töitä.  

 

Yhtenä aamuna, ollessaan 4;3, poika sitten vain ilmoitti; ”Kyllä mä osaan lukea, kyllä mä 

tiedän, että varikseen tulee V-A-R-I-S”. Tämän jälkeen hän halusi aina lukea kortit, vaikka 

muuten ei edelleenkään kovin paljon työskennellyt kirjainten parissa. Hän kirjoitteli sanoja 

aika ajoin, kun ohjaaja veti hänet mukaan, ja osasi myös lukea sanoja, mutta ei usein ha-

keutunut lukemiseen liittyviin töihin, koska niin paljon muutakin mielenkiintoista voi tehdä. 

Toisaalta hänestä tuli pieni riesa, kun joku muu kirjoitteli sanoja, hän oli sanomassa vie-

ressä: ”tipu, siihen tulee T-I-P-U”, jolloin tietysti se, joka kirjoitti, hermostui työhönsä puut-

tumisesta. Hän myös vaistomaisesti huusi usein lukevalle lapselle sanan, ennen kuin tämä 

ehtii sen itse kirjaimista kuulla. Vähästä työskentelystä huolimatta hän on siirtynyt koko 

ajan eteenpäin taidossaan, ja lukee myös pitkiä vaikeita sanoja, kuten ”vaaksiainen”.  
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Lapset toimivat koodaustaidon oppimisen jälkeenkin useissa yhteyksissä metalingvistises-

ti, hyvin usein foneemiryhmiä tai tavuja käsitellessään he toteavat: ”Ai si, ihan kuin sika” tai 

”kara, ihan kuin karamelli”. He siis näkevät tavun sanan rakenteen osana, ja etsivät merki-

tyksen tavun kautta, jolloin tuloksena ei usein ole sana, jota haetaan. Tyttö L, 4;8, keskus-

teli esikouluun siirtyvän ystävänsä kanssa: ”Hei kuule, es-kari, hei, sun isän nimi on Kari!” 

 

5.3.3.2 Montessorivälineiden metalingvistiset ulottuvuuksien arviointi 

 

Äidinkielen montessorivälineiden luettelo on esitetty liitteessä 4. Ensimmäinen äidinkielen 

alueen väline ovat metallimuodot, jotka eivät liity kielelliseen taitoon, vaan ovat motorisen 

harjoittelun väline; ne harjoittavat kättä myöhempää kirjoittamista varten. Metallimuotoja on 

kymmenen, jokaisessa on kuvio ja sen kehys. Kuvioina on ympyrä, ellipsi, kolmio, neliö, 

nelikulmio, viisikulmio, puolisuunnikas, muna, kaarevalinjainen kolmio ja kukkakuvio. Kah-

deksan ensimmäistä ovat lapselle tuttuja myös geometrisestä laatikostosta. Kumpaakin, 

kehystä ja kuviota, voi käyttää muodon piirtämiseen paperille. Kehys tukee kynää, joten 

sillä on helpompi saada kaunis muoto paperille, nupillinen muoto taas vaatii parempaa 

koordinaatiota pysyäkseen paikallaan piirtämisen ajan. Muoto täytetään aluksi suorilla vii-

voilla reunasta reunaan tai yhtenäisellä, kuvion täyttävällä kiemurtelevalla viivalla. Myö-

hemmin lapsi käyttää muotoja omien teosten luomiseen, esimerkiksi piirtämällä useita eri 

muotoja päällekkäin, tai liikuttelemalla muotoa paperilla piirtäen sen ääriviivoja eri kohdis-

sa. Näin hän harjoittelee kynäotetta ja käden keveyttä sekä vakautta kerran toisensa jäl-

keen. Tämä tehtävä valmistelee lasta kirjoittamiseen, se ei vielä liity lukitaitojen metaling-

vistiseen puoleen. 

 

Hiekkapaperikirjaimet.   Kun lapsi, joka on tehnyt luvussa 2.3 esitettyjä valmistelevia töitä, 

herkistänyt sormiansa tunnustelemaan, harjoittanut kättänsä kynäotteeseen, ja piirtänyt 

metallimuodoilla erilaisia kuvioita, kiinnostuu kirjaimista ja lukemisesta, hän voi aloittaa 

hiekkapaperikirjaimilla aakkosten opettelemisen. Montessori ohjaa aloittamaan kirjainten 

opettamisen vokaaleista ja sen jälkeen konsonanteista. Hän myös ohjaa lausumaan kir-

jaimet äänteenä, ei niiden nimillä. Luettaessa äänne yhdistyy sanaan, ja eikä tavujakaan 

lausuta kirjainten nimillä ÄMEE-HOUU, ne lausutaan foneettisen metodin mukaisesti, eli 

ME-HU. Kun lapsi hiekkapaperikirjaimissa samanaikaisesti sekä näkee, kuulee, että tun-

nustelee kirjaimen, hän saa neljä aistihavaintoa samanaikaisesti, kuulemisen, tuntemisen, 

näkemisen ja liikkeen. ”Tämän takia graafisen symbolin hahmo on painettu muistiin paljon 

nopeammin, kuin jos se on omaksuttu näön kautta perinteisissä menetelmissä. Sitä paitsi 

on huomattava, että lihasmuisti on sitkein pienillä lapsilla, ja se on myös kaikkein kehitty-
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nein. Joskus hän ei tunnista kirjainta nähdessään sen, mutta muistaa sen tunnustellessaan 

sitä.” (Montessori 1992a, 213) 

 

Äänne-kirjain opetetaan kolmivaihemenetelmällä, jossa lapselle ensin esitellään kolme 

hiekkapaperikirjainta näyttäen niitä vuoron perään: ”Tässä on I. Koita. Tässä on A. Koita. 

Tässä on O. Koita.” jne. useampaan kertaan, näyttäen kirjaimen tekemisen, tai tarpeen 

vaatiessa jopa ohjaten lapsen kättä. Kun tuntuu, että lapsi osaa näytettävät kirjaimet, har-

joitus jatkuu toiseen vaiheeseen laittamalla kaikki kolme kirjainta vierekkäin lapsen eteen, 

ja pyytäen: ”Anna minulle A. Anna minulle I.” jne. Jos lapsi ei osaa antaa oikeita kirjaimia, 

ohjaaja kehottaa lasta koittamaan kirjaimen. Jos tämäkään ei auta, harjoitus keskeytetään 

hienovaraisesti ja jatketaan ensimmäisestä vaiheesta uudelleen toisena päivänä. Lapselle 

ei koskaan sanota ”Väärin.”, pyydetään kirjain vain uudestaan, kunnes lapsi on osannut 

antaa kaikki kolme kirjainta pois. Mikäli toinen vaihe on onnistunut, kolmannessa vaihees-

sa esitetään yksi kirjain kerrallaan ja lasta pyydetään sanomaan kunkin kirjaimen foneemi 

kysymällä häneltä: ”Mikä tämä on?” Montessori painottaa, että kaikkia vokaaleja ei tarvitse 

opettaa ennen konsonantteja, heti kun ensimmäinen konsonantti on opetettu, sitä voi käyt-

tää sanan muodostamiseen. Kun ohjaaja opettaa konsonantteja, Montessori käskee häntä 

edelleen käyttämään vain äännettä, M, mutta sitomaan sen heti vokaaliin laittamalla kon-

sonantin M viereen vokaalin A, ja sanomaan: ”Tässä on MA”.  

 

Isot irtokirjaimet.   Isot irtokirjaimet ovat samankokoisia kirjaimia kuin hiekkapaperikirjaimet 

(kapiteelit n.11-12 cm) järjestettynä laatikkoon. Niillä tehtävänä on muodon tunnistaminen, 

eli irtokirjaimen sovittaminen hiekkapaperikirjaimen päälle. Tässä hiekkapaperikirjaimen 

päälle etsitään sama kirjain isojen kirjainten irtokirjainlaatikosta tai omasta kirjainpurkista. 

Lapset ovat yleensä iloisesti yllättyneen tyytyväisiä siitä, että värillinen (konsonantti on 

punainen, vokaali sininen) kirjain sopii täydellisesti hiekkapaperikirjaimen päälle, se on 

sama. Tämä ilo voi toistua samojen kirjainten kohdalla monta kertaa. Näin lapselle varmis-

tuu myös se, että kirjaimet eivät muuta muotoaan, samaa äännettä kuvaava kirjain on aina 

samanlainen, materiaalista ja paikasta riippumatta.  

 

Vaaleanpunainen kirjoittamisen materiaali  
 

Materiaali jatkossa kuvatuissa välineissä on värikoodattua, sekä laatikot että kortit. Laatikot 

ja kortit on jaoteltu suomen kielen kirjoittamisen mukaiseen vaikeutumisjärjestykseen (ks. 

liite 5), jokaisessa laatikossa on yhden vaikeustason mukaisia sanoja. Jotta lapsi pystyy 

etenemään itsenäisesti, hänen täytyy kyetä itse arvioimaan, mitä välinettä hän voi missä-

kin vaiheessa käyttää. Värikooditus äidinkieleen alkaa jo metallimuodoissa, kehys, joka on 
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helpompi piirtää, on vaaleanpunainen, muoto taas sininen. Vaaleanpunaisessa materiaa-

lissa on helpompia, Suomessa usein sanoja, joissa on selkeä kv-kv-kv-rakenne, tai lyhy-

empiä lauseita. Vaaleansininen materiaali syvä-ortografisissa kielissä on tästä eteenpäin 

rinnakkaista materiaalia kaikelle vaaleanpunaiselle, vaaleanpunainen käsittää foneettisesti 

luettavissa olevan materiaalin, vaaleansininen ei-foneemiset sanat, joissa kussakin laati-

kossa täytyy erikseen antaa lapselle ohjeet, kuinka hän lausuu laatikkoon kerättyjen sano-

jen esittämän foneemin. Kaikki laatikon sanat sisältävät siis juuri tuon foneemin.  

 

Matala-ortografisissa kielissä, kuten suomessa, vaaleansinisiin sanalaatikoihin on valittu 

esim. diftongeja ym. käsittäviä sanoja. Lapsi usein odottaa pääsevänsä vaaleansinisen 

materiaalin käyttämiseen; ”Kato, sit mä osaan jo vaikeita!” Hän toteaa konkreettisesti, että 

on oppinut ja kehittynyt, koska on jo ”vaikeissa”. Vaaleanvihreisiin laatikoihin on Suomessa 

kerätty äng-äänteen, vierasperäisiä sanoja tai 2-3 konsonanttia sanan alussa sisältäviä 

esineitä tai kuvia. Sama koskee kaikkea muuta materiaalia, kuten sanalistoja, kirjasia tai 

lausekortteja, vaaleanpunainen tarkoittaa helppoja sanoja, vaaleansininen vaikeampia. 

 

Yhdistä alkukirjain.   Hiekkapaperikirjaimen päälle etsitään laatikosta esine, joka alkaa kir-

jaimella, esim. ovi tai orava kirjaimen o päälle. Laatikoissa voi olla esineet tai kuvat kaikkiin 

aakkosiin tai vaikka erotettuna vokaaleihin, koinsonantteihin ja vieraskielisiin. Tämä toimii 

lapselle muistin apuna, hän oppii yhdistämään sinänsä merkityksettömän muotoisen gra-

feemin mielikuviin esineistä, ennen kuin kirjainten muodot painuvat muistiin. Kun kirjainta 

ei sidota vain yhteen mielikuvaan, O – omena, vaan käytetään useita, lapsi oppii assosioi-

maan grafeemin useissa yhteyksissä. Lukemisesta ei tule mitään, jos grafeemit luetellaan 

sanomalla ”omenan kirjain, veneen kirjain, ilmapallon kirjain”. 

 

Seuraavat välineet, ”millä alkaa” – materiaalit, eivät ole varsinaisia montessori-välineitä, 

vaikkakin Montessorin ohjeiden mukaisia, ne ovat variaatioita töistä, joita käytetään alku-

kirjaimen oppimiseen. Äidinkielen materiaalia ei voi ostaa kuin lähinnä englannin ja hollan-

nin kielillä, tosin joka maassa yleensä joku taho valmistaa materiaalia myös myyntiin. Oh-

jaajat, useimmiten vanhempien avustuksella, valmistavat materiaalit, sekä luovat sisällön, 

että tekevät sen valmiiksi erilaisiksi korttisarjoiksi tai muuksi materiaaliksi leikkaa—liimaa–

päällystä–menetelmällä. Kukin keksii ja kehittää lisämateriaalia jatkuvasti, lapsia havain-

noidessa huomaa, minkälainen väline voisi auttaa lasta eteenpäin. Vaikka kaikki materiaali 

ei siis olekaan varsinaisesti esim. ohjaajakoulutuksessa esitettyä, se rakennetaan aina 

montessoriperiaatteita noudattaen, eli sallimaan lapsen vapaan työskentelyn, ja yleensä 

myös sisältämään virhekontrollin, jotta se ”auttaisi lasta tekemään itse”. 
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Aakkospussit ovat tässä leikkikoulussa paljon käytössä. Seinällä on aakkosjärjestyksessä 

28 pussia, jokaiseen on piirretty yksi aakkosista. Kussakin pussissa on sen kirjaimella al-

kavia esineitä, B-pussissa on boa, bensapumppu, barbi, bulldoggi, biisoni ja banaani. Lap-

si ottaa pussin pöydälle, tutkii siellä olevia esineitä nimeten ne, tarvittaessa ohjaajan avus-

tuksella. Lapset usein myös innostuvat koittamaan esineiden yhdistämistä alliteratiivisia 

lauseita muodostaen, kuten ”apina (ajaa) autoa aidan (alta) auringossa”.   

 

Myös ”millä alkaa” -peli on suosittu, siinä on kuvia ja jokaiseen alkukirjain, lapset (tai ohjaa-

ja) kyselevät toisiltaan vuorotellen; ”millä alkaa” aurinko? jne. Aurinko laitetaan matolle ja 

sen alle a, kun se on löytynyt. Tämäkin työ yhdistää usein lapsia, jotka ovat lukemiseltaan 

eritasoisia, paremmin kirjaimia tuntevat opastavat niitä huonommin tuntevia. Myös erilaista 

väritysmateriaalia, jossa lapsi voi värittää kirjaimen, ja esim. piirtää sen viereen ”millä al-

kaa” – kuvan, on koko ajan saatavilla. 

 

Oma irtokirjainpurkki tässä montessorileikkikoulussa toimii samalla periaatteella kuin ”millä 

alkaa” –peli, ja on todettu hyväksi tavaksi antaa lapsen työskennellä rajatun kirjainmäärän 

kanssa. Lapsi saa useimmiten ensin oman nimensä kirjaimet tai osan niistä, ja niihin alku-

kirjainkuvat. Vasta kun purkista otetun kuvan alle menee helposti oikea kirjain, otetaan 

lapsen halutessa 1-3 uutta kirjainta ja kuvaa. Ne ovat myös ainoa väline, joka lapsella on 

leikkikoulussa omana, omalla nimellä varustettuna. Ne näyttävät ohjaajalle, kuinka monta 

kirjainta lapsi hallitsee, ja kuinka hyvin, onko hän kiinnostunut työskentelemään kirjainten 

kanssa, onko hänen helppo oppia kirjainmuotoja, vai kestääkö pitkään ennen kuin hän 

oppii ne jne. Jos lapsi on kiinnostunut, ja kuitenkin kirjainten oppiminen kestää, ohjaajan 

voi jatkossa tarkkailla mahdollisia lukivaikeuden merkkejä. Poika Q, 3;3, toimii esimerkkinä 

tässä vaiheessa olevasta lapsesta, hän usein leikkikoulussa istuskelee jossain, ja puhelee 

itsekseen; ”Äiti alkaa Ä. Traktori alkaa T.” jne. Hän tekee innokkaasti edellä mainittuja töitä, 

ja kuulemma kotona jaksaa istua puolisenkin tuntia äidin seurana keskustellen aiheesta 

”millä alkaa” se tai se. 

 

Jo tässä vaiheessa lapset ovat myös hyvin kiinnostuneita aakkosjärjestyksestä, koska oh-

jaaja avustaessaan laulaa aakkoslaulua (tuiki, tuiki tähtönen sävelenä), foneemeittain A-B-

C-D-E-F-G, ei aabeeceedeeeeäfgee. (C lausutaan kuitenkin SE, koska muuten se sekoit-

tuu S-kirjaimeen!)  Kunkin kirjaimen kohdalla osoitetaan sitä lokeroa, jossa laulettava kir-

jain on, kunnes päästään haettavaan kirjaimeen, vaikkapa P. Usein lapsi, joka on kirjoitta-

nut niin paljon irtokirjaimilla, että tietää niiden paikat hyvin, haluaa ohjaajan mukaan työ-

hön, koska haluaa kuulla laulun uudestaan ja uudestaan. 
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Aakkosjuna, veturi ja 28 rasiaa, kukin merkittynä yhdellä aakkosten kirjaimista, on tämän 

vaiheen lapselle mieluisa työ. Veturin perään etsitään vaunut aakkosjärjestyksessä käyttä-

en apuna aakkoslaulua, ohjaajaa, isompia lapsia tai luokassa olevaa aakkostaulua. Se 

myös on esimerkki työstä, joka ei ole varsinainen montessoriväline, mutta täyttää hyvän ja 

toimivan välineen kriteerit (ks. Parkkonen 1991, 153). Junaan voidaan myös lastata tava-

raa, jolloin kukin esine laitetaan sen alkukirjaimen mukaan oikeaan vaunuun, tiikeri siis 

vaunuun T, jne. Näin työ toimii kirjainten graafisen tunnistamisen, aakkosjärjestyksen op-

pimisen, ja sanojen alkukirjaimen havaitsemisen harjoittajana. Lapset myös pohtivat kes-

kenään, tai ohjaajan kanssa, huomatessaan, että joihinkin vaunuihin tulee tosi paljon tava-

roita, ja joihinkin vain hyvin vähän, q ja å jäävät kokonaan tyhjiksi. Näin tulee samalla kos-

ketus suomenkielen sanojen frekvenssiin, joillakin kirjaimilla alkaa paljon sanoja, toisilla 

hyvin vähän, jälkimmäisistä esimerkkinä mm. o ja y.  

 

Vaikka lapsi on jo pitkän aikaa osannut yhdistää kuulemistaan foneemeista sanan, sen 

tajuaminen, että hän tietää, mistä äänteistä sana muodostuu, usein on yhtäkkinen koke-

mus, kuten kävi ilmi luvussa 5.4.1. Jos lapsi on ollut kiinnostunut kirjaimista muotoina jo 

aikaisemmin, esim. seuratessaan muiden lasten työskentelyä, voi lukemaan oppiminen 

tapahtua todella nopeasti, jopa päivissä. Poika O, 4;0, joka oli syyslomalla alkanut kotona 

jakaa sanoja foneemeiksi, työskenteli loman jälkeen pari päivää kirjainpurkkinsa kanssa, 

jossa oli sitä ennen ollut kirjaimet a, t ja u, sekä niihin kuuluvat alkukirjainkuvat auto, talo ja 

unikkokukka. Näitä isoja irtokirjaimia, n. 10 cm korkeita, lisättiin purkkiin kolme ja seuraa-

vana päivänä taas kolme. Hän työskenteli kaksi kokonaista leikkikoulupäivää niiden kans-

sa, koitteli hiekkapaperikirjaimia, sovitti niiden päälle omat isot irtokirjaimensa, laittoi niiden 

ylle ”millä alkaa” -kuvat jne.  

 

Esineet ja irtokirjaimet.    Varsinainen sanan kirjoittaminen kirjaimilla alkaa, kun lapsi ha-

vaitsee osaavansa jakaa sanan foneemeihin.  Edellisessä kappaleessa mainittu poika O, 

4;0, työskenteli kirjoittamisen polun kahden ensimmäisen vaiheen läpi parissa päivässä, ja 

jo kolmantena päivänä kirjaintyöskentelyn alettua hän muisti kirjainten graafisia asuja niin 

hyvin, että aloitti seuraavan vaiheen, kirjoittamisen. Useimmiten tähän menee hieman 

kauemmin, viikosta kuukauteen, kun lapsi opettelee kirjaimia, riippuen siitä, onko hänen 

helppo vai vaikea pitää muodot muistissa, ja siitä, kuinka kiinnostunut hän on. 

 

Tässä vaiheessa kirjoitetaan helppo sana pienillä irtokirjaimilla sitä esittävän esineen, 

esim. ovi, viereen, kolme kirjainta riittää kirjoittamisen aloittamiseen. Esinelaatikoita on 

tarjolla useita, niihin on kerätty pieniä esineitä, ja laatikot on numeroitu. Lapselle kerrotaan, 

että laatikossa 1 on sanoja, jotka on helppo kirjoittaa. Aina, kun hän on kirjoittanut edelli-
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sen laatikon sanat, hän voi siirtyä seuraavaan laatikkoon ja kirjoittaa ne. Lapsi voi kirjoittaa 

laatikoista sanoja kerrallaan niin monta kuin haluaa ja jaksaa, vaikka useampiakin laatikoi-

ta peräkkäin. Irtokirjaimet ovat laatikossa aakkosiin järjestettyinä omissa lokeroissaan, 

kuten ne sata vuotta sitten Casa dei Bambinissa järjestettiin. Ne ovat pienempiä kuin isot 

irtokirjaimet, 3-4 cm korkeita.  

 

Koska esille otetaan yksi esine kerrallaan, lapsi voi keskittyä juuri siihen, eikä mieti muuta. 

Kun kirjaimet otetaan sen viereen yksi kerrallaan, tämäkään ei kuormita lapsen muistia. 

Kun edellinen kirjain on otettu ja laitettu paikalleen, sen voi unohtaa ja miettiä seuraavaa 

kirjainta, usein kuitenkin ensin luetellen kirjaimet sanan alusta puuttuvaan kirjaimeen saak-

ka. Koska poika O ei vielä osannut kaikkia kirjaimia, tai tiennyt, miten ne on laatikkoon 

järjestetty, ohjaaja auttoi häntä tässä vaiheessa toimien samalla virhekontrollina. Sanoja ei 

kuitenkaan alkuvaiheessa korjailla, jos lapsi ei itse niitä tarkista  epäillessään niissä olevan 

virheitä, kuten esim. edellä kuvattu poika halusi tehdä. Kirjoitettuaan ori, hän luki kirjaimet, 

O-R-I, ja oli tyytyväinen tulokseen.  

 

Jos lapsi on kirjoittanut ace (po. ase), ei ohjaaja puutu asiaan. Vasta myöhemmässä vai-

heessa, kun lapsi ohjaajan mielestä pystyy tarkistamaan ovatko sanat oikein, hän kehottaa 

lasta lukemaan uudestaan väärin kirjoitetun sanan. Jos lapsi on kirjoittanut lisk, mietitään 

yhdessä, mikä siitä voisi puuttua, jotta siinä lukisi lisko. Tässä vaiheessa lapsi on jo kirjoit-

tanut, ja tietää osaavansa, joten tarkistaminen ei tee häntä epävarmaksi tai turhauta häntä, 

kun työn etenemisen joutuu keskeyttämään.  

 

Vaaleanpunainen lukemisen materiaali 
 

Edellä mainittu poika O, 4.0, oppi nopeasti kirjaimet etsiessään niitä sanojen kirjoittamista 

varten. Jo saman viikon keskiviikkona, samana päivänä, kun aloitti kirjoittamisen, hän kysyi 

ohjaajalta hyvästellessään, tuleeko Niroon N-I-R-O. Saatuaan myöntävän vastauksen hän 

kertoi, että lattialle oli jäänyt Niron henkari. Hän oli siis lukenut vaateripustimesta sanan 

Niro ja tulkinnut sen oikein. Samalla viikolla hän luki tuttuja nimiä eläinkorteista, joissa on 

eläimen kuva ja sen alla sen nimi, kuten orava, majava, kärppä jne. Lapset lukevat näitä 

eläinkortteja siten, että lukutaitoinen lukee nimen, ja toinen, joka ei vielä osaa lukea, laittaa 

samanlaisen kuvan, jossa ei ole nimeä, nimellisen kortin alapuolelle pariksi. Kolmessa 

päivässä poika oli siirtynyt lapsesta, joka laittaa nimettömän kortin, lapseksi, joka lukee 

kaverilleen eläimen nimen. 
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Lukemisesta kiinnostunut lapsi ei myöskään pyri arvailemaan sanaa kuvan perusteella. 

Hän luettelee kirjaimet huolellisesti keskittyen tähän niin, että ei katso kuvasta apua sa-

naan. Hän luettelee foneemit niin monta kertaa, että saa niistä sanan kokoon. Tällöin edel-

leenkin usein lapsen kasvot valaisee se hymy, jota Montessori kuvasi jo sata vuotta sitten 

(ks. 3.5), ja hän ryhtyy innolla selvittämään seuraavan kortin sanaa. Vasta kun lapsi on 

lukenut niin paljon, että osaa taidon jo melko hyvin, hän käyttää kuvaa apuna. Kirjaimet ja 

lukeminen eivät ole enää sen kortin tärkeä asia, tärkeä on tietää, mitä se esittää, pikkule-

pinkäistä vai kivitaskua. Edellä kuvattu poika ohjattiin vasta seuraavan viikon tiistaina, 8 

päivää sanojen koodauksen aloittamisesta, varsinaisiin lukemisen tehtävien pariin, jotta 

sanan koodauksen taito varmistuisi.  

   

Esineet ja kortit.   Ensimmäinen lukemisen materiaali on esineet ja kortit, eli numeroidut 

vaaleanpunaiset laatikot, 6 esinettä ja niiden 6 cm x 6 cm vaaleanpunaiset nimikortit. Sa-

nat otetaan aina yksi kerrallaan laatikosta. Lapsi lukee kortin, ja pistää sen oikean tavaran 

viereen, ohjaaja toimii virhekontrollina.  

 

Kuvat ja kortit.   Väline on muuten samanlainen kuin edellinen, mutta laatikossa on kuva-

kortti ja sanakortti. Virhekontrollina kuvakortin takana on oikea sana, jotka käännetään 

esiin, kun kaikki laatikon sanat on luettu. Jos allekkain olevissa korteissa näkyy sama kir-

jainyhdistelmä, on kortti luettu oikein. Näin lapsi voi tehdä työtään ilman, että hänen täytyy 

saada aikuinen varmistamaan onnistumista. Poika O tarvitsi tässä vielä jonkin verran 

apua, koska ei muistanut aivan kaikkia kirjaimia, mutta pääasiassa hän selvisi sanojen 

lukemisesta itse. Puolentoista kuukauden kuluttua hän luki kaikenlaisia sanakortteja, ja 

jatkoi samalla sanojen kirjoittamista irtokirjaimilla. Usein kirjainten muotojen oppiminen ei 

ole näin yksinkertaista lapsille, he joutuvat tekemään pitempään työtä oppiakseen tarvitta-

van määrän kirjaimia voidakseen lukea mitä haluavat.  

 

Kuvat arkilla ja kortit.  Vaaleanpunaiset isot pahvikortit, joissa 6 helppoa sanaa edustavaa 

liimattua kuvaa ja 6 irrallista nimilappua, jotka luetaan ja asetetaan kuvien alle, ovat seu-

raava väline. Tässä vaiheessa lapsi on jo varmempi lukija, kontrollina toimii taas ohjaaja tai 

paremmin lukeva lapsi, mikäli lapsi vielä kontrollia tarvitsee. Tässä vaiheessa ohjaaja voi 

myös ohjata häntä lukemaan sanat ”yhteen”, eli liu’uttaen OOVVII, mikäli lapsi ei ole jo 

aikaisemmin siirtynyt koko sanan lukemisen taitoon. Koko sanan lukeminen ei tarkoita sa-

nan lukemista yhtenä kuvana, vaan kyseessä on foneemien yhdistäminen peräkkäisiksi, ja 

siihen lapsi pääsee yksinkertaisesti siten, että ohjaaja toteaa hänelle: ”Minun mielestäni 

voisit sanoa nuo kirjaimet yhteen.”  
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Tyttö L, 4;3, oli kehotettuna jo muutaman päivän ahkerasti yrittänyt ”laittaa kirjaimia yh-

teen” lukiessaan, mutta taito oli sen verran rasittava, että hän totesi ohjaajalle eläinkortteja 

lukiessaan; ”Minusta kyllä on helpompaa sanoa ne erikseen.” Hän siis sanoi kirjaimet taas 

foneemeittain, mutta parin viikon sisään oma-aloitteisesti ryhtyi liu’uttamaan kirjaimet yh-

teen siirtyen pikkuhiljaa sujuvaan lukemiseen. Hän ei siis ollut vielä aivan valmis siirtymään 

ohjaajan sitä ehdottaessa, vaan valitsi itse ajankohdan, kun oli valmis.  

 

Sanalistat.     Välineenä on vaaleanpunaiset sanalistat, ensin viisi, sitten useampia lyhyitä 

sanoja allekkain, vain ylimmästä sanasta kuva. Myös tämä väline sisältää vaaleansinisen 

ja –vihreän materiaalin. Kun tähän saakka jokaista sanaa on vastannut kuva, johon se 

yhdistetään, sanalistoissa siirrytään abstraktimpaan lukemiseen. Lapsi joutuu tunnista-

maan sanoja, joille ei ole kuvaa tukena. Näin materiaali antaa hänelle enemmän haastetta. 

Vaikka lapsi lukisikin jonkun sanan puolittain arvaten väärin, sitä ei korjata.  Tässä vai-

heessa tärkeämpää on, että hän lukee, kuin että hän lukee oikein. Näin hän saa positiivi-

sen kuvan itsestään lukutaitoisena. Useimmiten lapset kyllä pyytävät apua, jos eivät saa 

jostain sanasta selvää, mutta avuntarpeen harkinta on heidän oma asiansa. Näin lapsen 

itsetunto lukijana kasvaa.  

 

Jos lapsi ei saa selvää sanoista, hän tietenkin tuntee epäonnistuvansa. Silloin ohjaaja on 

toiminut virheellisesti, koko montessoripedagogian välineistön tarkoitus on johtaa lapsi 

helpommasta vaikeaan vasta, kun ohjaaja observoituaan lasta havaitsee hänen olevan 

valmis siirtymään. Lapsi on täysin tyytyväinen puuhatessaan lukumateriaalin sana-kuva 

vaiheessa käyttäen samaa materiaalia uudestaan, päivästä, viikosta ja kuukaudestakin 

toiseen, kunnes hallitsee varmasti tämän materiaalin. Vasta silloin tulee kyllästymisen vai-

he, ja tällöin lapsi tulee ohjata eteenpäin.  

 

Kirjaset.    Väline sisältää (taas ensin vaaleanpunaisia) 6 cm x 6 cm kirjasia, joissa joka 

sivulla on yksi lyhyt sana, ei kuvia. Lapsi siirtyy kokonaan abstraktiin lukemiseen. Kirjasen 

sivuilla voi olla esim. sanat maa-ilma-kuu-puu-talo-piha-auto-tie-oja-vesi, jolloin lapsi aina 

sanan lukiessaan muodostaa sitä kuvan maailmastaan. Kirjasessa voi olla ensimmäisellä 

myös kannessa otsake eläimet, ja sisällä eläinten nimiä. Tämä johtaa lasta ymmärtämään, 

että sanojen merkitykset liittyvät toisiinsa yläluokan kautta. Luettuaan kirjasen lapsi on lu-

kenut ensimmäisen kirjansa kokonaan.  

 

Salaisuusrasiat.      Laatikossa on 6 taitettua, 6 cm x 6 cm lappusta. Lapsi lukee ne, mutta 

ei kerro kellekään lukemiaan sanoja, se on lapsen oma salaisuus. Näin lapsi oppii, että 

lukeminen on hänen omaa, sisäistä toimintaansa, hän ei ole lukemisestaan tilivelvollinen 
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kenellekään muulle. Hän näkee, että ohjaaja ”päästää irti”, lukutaito on saavutettu, ja hän 

voi itse kehittää sitä eteenpäin. Toki ohjaaja edelleen tarjoaa ja näyttää tehtäviä eteenpäin, 

mutta ”pallo” on nyt lapsella.  

 

Lausekortit.    Välineenä taas ensin vaaleanpunaisia 8 cm korkeita pahviliuskoja, joissa on 

kuva ja lyhyt lause helpoista sanoista. Lause kertoo kuvasta, ”Poika lukee kirjaa.”, ”Äiti 

maalaa aitaa.” jne. Tässä vaiheessa lapselle nimetään käsite lause. Lause kertoo tapah-

tuman. Näytetään kortista, että lause alkaa isolla kirjaimella ja päättyy pisteeseen. Lapsi 

voi lukea korttien lauseet itselleen ja halutessaan jollekin tovereistaan. Vaaleansinisessä 

materiaalissa kuva voi olla irrallaan, ja lapsen täytyy liittää se oikeaan lauseeseen. Lapsi 

on jo lukenut lauseita muodostaessaan niitä sanalukemisen vaiheessa kielioppikorteista, 

mutta nyt lauseen konventio, iso kirjain ja piste, tulevat tutuksi. 

 

Tutkimus on myös luonut uutta välineistöä lasten käyttöön. Chaney mainitsee (1992, 510), 

että lapset pystyivät paremmin erottamaan yhden sanan sanayhdistelmästä (balloont-

reeshirt) kuin toistamaan ja jakamaan koko yhdistelmän, ilmeisesti enemmän siksi, että 

muisti rajoitti toimintaa, kuin siksi, että eivät olisi ymmärtäneet sanan käsitettä. Koska lap-

sia on vaikea kirjoitettaessa saada erottamaan sanat toisistaan, ja siten tekstistä tulee vai-

kealukuista putkikirjoitusta, kehittyi siitä uusi väline, jota lapset ovat innolla tehneet. Lapset 

voivat ottaa paperilappuja, joihin on kirjoitettu lause kaikki sanat yhteen kirjoitettuna, vaik-

kapa ”Koirajuoksee.” Lauseessa on siis iso kirjain ja piste. Välineiksi tarvitaan sakset ja 

liimapuikko. Lapset leikkaavat sanat erikseen ja liimaavat ne erikseen vihkoonsa lauseiksi. 

Yksinkertainen idea, jota ei vain aikaisemmin oltu tässä leikkikoulussa keksitty. Ainakin 

yksi lukevista tytöistä, F, silloin 5;6, tuntui heti ymmärtävän, ja osasi sen jälkeen kirjoittaa 

sanat erikseen myös kertomuksiin.  

 

Myöhempää lukumateriaalia 
 

Tämän tutkimuksen painopiste oli lapsen teknisen lukitaidon saavuttamisessa, joten seu-

raavat välineet on vain esitelty lyhyesti sen selventämiseksi, mitä välineitä lapset käyttävät 

edellisten välineiden ohella ja jatkossa, kehittääkseen lukitaitojaan kohti sujuvaa lukemista. 

Lapsella on edellisten välineiden perusteella perusta syntaksiselle tietoisuudelle, jota hän 

voi harjoittaa mm. kielioppiin liittyvissä tehtävissä, joihin keskitytään edellisten välineiden 

jälkeen montessorileikkikoulussa. Lapsi on aikaisemmin käyttänyt kielioppimateriaali myös 

lukemaan oppimisensa lisämateriaaliksi. Nyt hän tutustuu tietoisesti lauseen kieliopillisiin 

osiin kirjoitetussa kielessä.  
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Kielioppiin tutustuminen on alkanut jo aikaisemmin erittäin suositusta nimisanaleikistä, 

jossa ohjaaja ajattelee jotain, ja lapset saavat arvata, mikä sen nimi on, mitä hän ajattelee. 

Teonsanaleikki on jopa vielä hauskempi, kun ohjaaja esittää jotain tekemistä. Lapsista on 

kihisevän hauskaa arvailla, ja riemu on suuri, kun joku arvaa nimen olevan vaikkapa helmi, 

tai tekemisen ruuvaamista. Sana-lukemisen vaiheessa lapsi voi myös aloittaa ensimmäi-

sen ympäristökorttilaatikon. Jokaisessa laatikon kortissa on mustalla pohjalla yksi substan-

tiivi, laatikot on jaettu kielen lukemisen materiaalin mukaisiin vaikeustasoihin. Lapselle ker-

rotaan, että kaikissa korteissa on nimisana, siksi kortti on musta. Lapsi vie kortin siihen 

esineeseen huoneessa, jonka nimi kortissa lukee, esim. ovi. Musta väri sanakortissa ker-

too vastaisuudessa aina lapselle, että kyseessä on nimisana. Verbilaatikot ja adjektiivilaa-

tikot toimivat samanlaisella periaatteella, punaiset teonsanat luetaan kortistaan, ja esite-

tään näyttelemällä vaikkapa ”syö”, ohjaajalle tai kaverille, jonka tehtävä on arvata sana. 

Laatusanat viedään sinne, missä senlaatuinen ominaisuus on löydettävissä. Pöytärätti 

voidaan kastella, sen jälkeen siihen voi laittaa laatusanalapun märkä.  

 

Maalaistaloa, joka kuuluu Montessorin kielioppivälinevälineisiin, lapsi käyttää rakentaak-

seen sen avulla kielioppilauseita värikoodatuilla sanalapuilla. Lukiessaan yhden sanan 

kerrallaan, lapsi samalla rakentaa lauseita, ja voi jo sanan lukemisen vaiheessa tutustua 

lauseen kieliopillisiin osiin.  

 

 

 

Lapsi oppii huomaamaan sanojen järjestyksen lauseessa, voi tehdä niin monta lausetta 

kuin haluaa ja jaksaa, ja voi esittää tapahtumat konkreettisesti maalaistalon esineillä. Näin 

hänelle on tarjolla merkityksellistä ja mielenkiintoista lukemista. Kun tyttö B, 5;10, sai vau-

van eteen laatusanaksi kamala, hän herkutteli sillä jonkun aikaa, miettien, miksi vauva olisi 

kamala eikä vaikka suloinen, ennen kuin jatkoi lauseen rakentamista. Sanojen taivuttami-

seen suomen kielessä lapsi tutustuu, kun hän ohjaajan kanssa miettii, miten sanotaan sa-

nakortit lauseessa: kaunis-koira-juoksee-tie. Lapsi huomaa, että emme sano suomeksi 

niin, vaan ”kaunis koira juoksee tiellä”. Tämän hän puhuessaan on tiennyt jo kauan, mutta 

näkee päätteen tarpeen nyt kirjoitetun kielen yhteydessä. Varsinainen kieliopin osuus li-

sääntyvine metalingvistisine tietoisuuksineen ei mahtunut tämän tutkimuksen puitteisiin. 

 

Merkityksellistä lukemista ovat myös erilaiset luontokortit, joita lapset lukevat päivittäin. He 

käyttävät alkavaa lukutaitoaan tiedon hankkimiseen, oppien eläinten tai kasvien nimiä. Kun 

lukutaito kehittyy lauseen lukemisen asteelle, on sitä varten lukuisia pieniä kirjasia, joissa 

kaunis koira juoksee 



 94

on yksi lause joka aukeamalla. Kirjaseen voi olla koottuna vaikka linnun osat ja niiden omi-

naisuudet; ”Linnun ruumis on höyhenten peittämä.” ”Lintu käyttää nokkaa syödäkseen.”  

 

Kirjoittamisen materiaali 
 

Kun lapsi on aloittanut hiekkapaperikirjaimet, hän pian siirtyy myös tekemään kirjaimia 

paperille. Ensimmäiset kirjaimet tehdään kukin omalle paperilleen (A7 tai A8) isokokoisina. 

Jos kirjain ei tyydytä muodoltaan lasta, hän heittää sen pois ja tekee uuden.  Kun lapsi saa 

aikaan itseään tyydyttäviä kirjaimia, niitä voi liimata vaikka omaan vihkoon. Halutessaan 

hän voi myös kirjoitella sanoja, harjoitellessaan kirjoittaen ne ensin irtokirjaimilla, ja jäljen-

täen paperille, myöhemmin kirjoittaen suoraan itselleen merkityksellistä tekstiä. 

 

Lapsella on mahdollisuus kirjoitella erilaisia 

merkityksellisiä sanoja, heti kun hän on oppi-

nut tekemään kirjaimia. Lapset värittävät 

esim. lippuja, joihin aina kirjoitetaan myös 

maan nimi. Jos lapsi itse ei osaa kirjoittaa, 

ohjaaja kirjoittaa, ja kun lapsi osaa jäljentää 

grafeemeja, mutta ei vielä kirjoittaa sanoja, 

hän voi montessori-lippukirjasta tarkistaa lipun 

nimen, ja jäljentää sen. Usein ohjaaja ei ehdi 

huomata, kuinka nopeasti lapset etenevät. 

Tyttö I, silloin 4;1, väritti Iso-Britannian lipun. Ohjaaja kehotti häntä katsomaan lippukirjas-

ta, kuinka se kirjoitetaan. Tyttö, joka oli oppinut vähän aikaisemmin kirjoittamaan ja luke-

maan, totesi rauhallisesti: ”Ei mun tarvitse katsoa, kyllä mä osaan sen kirjoittaa.” Niin kuin 

osasikin, riittävän selvästi.  

 

Alkavalle kirjoittajalle on myös esim. kirjoitussanalappuja, jossa on kuva ja tarkka määrä 

ruutuja siihen tarvittaville kirjaimille. Myöhemmin niitä on kaksoiskonsonanteille jne. Näistä 

lapsi voi niitata itselleen omia pieniä kirjoja. Lapsella voi olla myös oma vihko, johon voi 

liimata kuvia, ja kirjoittaa niiden sanoja. Myös piirustuksiinsa lapset kirjoittelevat sanoja 

kertomuksiksi sen tapahtumista, kirjelappusia kavereille, tai vaikka muistilappuja itselle tai 

kotiin vietäviksi.  

 

tyttö 4;1
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Poika 5.9 

 

Lapset ovat myös herkkiä kuulemaan ohjeita, joita kirjoittajille annetaan. Ystävänpäiväkort-

teja tehdessä ohjaaja on jo kauemmin kirjoittaneille lapsille antanut ohjeita ehkä vähän 

painokkaammin. Ohjeet annettiin kysymällä, kun lapsi oli kirjoittamassa: ”Sanommeko me 

hyvä ystävänpäivää, vai hyvää ystävänpäivää. Niin, siinä kuuluu pitkä ää, tulee kaksi Ä 

kirjainta. Sanommeko me hyvää ystävänpäivä vai hyvää ystävänpäivää?” Tyttö L, 4;8, oli 

vielä tekemässä, haluten kirjoittaa vielä toivotuksen, kun loppupiiri alkoi. Tarmokkaasti hän 

kirjoitti HHYYVVÄÄ YYSSTTÄÄVVÄÄNNPPÄÄIIVVÄÄ, vaikka ohjaaja yritti huomauttaa, 

ettei kaikkia kirjaimia välttämättä tarvita kahta.  

 

Lapsi ei myöskään näe tässä vaiheessa mitään 

syytä olla jatkamatta kirjoitusta seuraavalle riville 

tai mihin tahansa vapaaseen suuntaan, jos tila 

loppuu. Kun lapsi lukee sujuvammin, hän omaa 

tekstiään lukiessaan huomaa virheet ja korjaa ne 

itse. Kun lapsi tekee tekstiä toisille, niin kuin ystä-

vänpäiväkortissa, myös ohjaaja saattaa langeta 

kiusaukseen ”parantaa” lapsen tekstiä.  

 

Lapsilla on mahdollisuus kirjoittaa kirjoja sivu kerrallaan, ku-

vaksi voi liimata kauniin kiiltokuvan, ja tarina keksitään itse. 

Tärkeää on, että kirjoitustila on niin iso, että aloitteleva kirjoitta-

ja voi tehdä itselleen sopivan isoja kirjaimia. Tarinaan riittää 

myös yksi sana riville. Kaksi lehteä riittää jo kirjaan, jos ei jaksa 

enempää. Päällimmäiseksi taitetaan kansi (tässä sivu on A5 ja 

kansi A4), niitataan, kirjoitetaan kanteen kirjan ja kirjailijan ni-

met, ja niin on tehty kertomuskirja, jonka voi kotona laittaa kir-

jahyllyyn. Tärkeää on, että lapsi määrä kirjan pituuden, ei tar-

tyttö 5.7 

tyttö 5.7
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vitse kirjoittaa koko vihkoa täyteen, jotta saisi tehtyä jotain valmiiksi. Usein kirjaa tehdään 

useampana päivänä ja siinä saattaa olla kymmenenkin sivua, mutta valmistuminen on 

pääasia, ei kirjan pituus.  

 

Taulukossa 2 on esitetty mitä metalingvistisen tietouden osa-aluetta mikin montessoriväli-

ne kehittää. Foneemiseen tietouden kohdalla on eritelty, tukeutuuko väline foneemiseen 

tietouteen ja vahvistaako se tätä. Morfologisen tietouden kohdalla väline sekä kehittää että 

vahvistaa sanan havaitsemista. Lapsilla on puhekielen ansiosta tarkka tietous sanasta, 

mutta väline voi sekä kehittää tietoutta, että vahvistaa sitä. Näin esim. pituuden tai muo-

don, tai sen foneemien suhteen, sanotaanko kanpa vai kampa.  

 

 

5.3.3.3 Lukemisen taitojen arviointi ja seuranta montessorileikkikoulussa 

 

Kunkin lapsen lukemisen taidot arvioitiin montessorileikkikoulussa kolmeen kertaan elo-

kuun lopun ja maaliskuun 20. päivän välisenä aikana. Ensimmäiset arvioinnit, jotka kirjat-

tiin päivämäärälle 1.9.2007, tehtiin viikon 35 (27-31.8) aikana. Toinen arviointi tehtiin viikon 

51 (17-21.12.) aikana, ne kirjattiin päivämäärälle 21.12. Kolmas arviointi tehtiin viikoilla  11-

12 (12-20.3.), kirjauspäiväksi tuli 20.3. Arvioinnit sopivat luontevasti leikkikoulun toiminta-

aikaan, ensimmäinen tapahtui syyslukukauden alkaessa, toinen sen loppuessa, ja kolmas 

kevätlukukauden puolessa välissä. Arvioinnit suoritettiin lapsia havainnoimalla, ja heidän 

kanssaan montessorivälineillä toimimalla siten, että kunkin lapsen kanssa tehtiin hänen 

Taulukko 2 
 

foneeminen morfologinen syntaksinen semanttinen Äidinkielen montessori-
välineiden metalingvistiset  

ulottuvuudet tukeutuu vahvistaa kehittää /  
vahvistaa kehittää kehittää 

Metallimuodot      
Hiekkapaperikirjaimet x x    
Isot irtokirjaimet    x x    
Yhdistä alkukirjain     x x   
Esineet ja irtokirjaimet x  x   
Esineet ja kortit    x  x   
Kuvat ja kortit    x  x   
Kuvat arkilla ja kortit   x  x  x 
Sanalistat     x  x  x 
Kirjaset x  x  x 
Salaisuusrasiat x  x   
Lausekortit        x x 
Kirjoittamisen välineet x  x   
Kertomuksien kirjoittaminen    x x 
Kielioppi x  x x x 
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tasonsa mukaista työtä, arvioiden, voisiko lapselle näyttää seuraavan tason välineen vai 

ei. Mikäli havainnoinnissa päädyttiin myönteiseen vastaukseen, lapselle esitettiin seuraa-

van tason väline. Jos hän kykeni työskentelemään sen parissa, hänelle merkittiin tämä 

taso. Tulokset on koottu Lukitaitotaulukkoon, joka on liitteenä 6. 

 
 
 
 

6 Tulokset  

6.1 Foneeminen tietoisuus 

 
Tutkimustulosten esittely etenee tutkimusongelmittain. Luvussa vastataan seuraaviin tut-

kimusongelmiin. 1. Millainen taito lapsilla kolmesta ikävuodesta eteenpäin on kuulla sano-

jen foneemirakenne? 2. Millaisiin metalingvistisiin suorituksiin lapset kykenevät tätä fo-

neemisen tietoisuuden taitoa käyttäen? 3. Millainen vaikutus harjoituksella voidaan saada 

aikaan lasten metalingvistisiin taitoihin? 

 

Liitteessä 3, testauskaavake, on taulukoitu lasten testitulokset, x tarkoittaa oikeaa vastaus-

ta ja – väärää. Vastausten havainnollistamiseksi ruudut, joissa lapsi on vastannut oikein, 

ovat tumman vaaleanpunaisia ja väärin vastatuissa tumman harmaita. Tämä myös siksi, 

että tehtävissä 6 ja 7, kuten myöhemmin käy ilmi, kaikki lapset tuntuivat enemmänkin ar-

vailevan kuin yrittävän ratkaista oikeaa vastausta. Tehtävien 6 ja 7 niissä tehtäväkohdissa, 

joissa testaaja arvioi, että lapsi arvasi, yrittämättä pohtia oikeaa vastausta, oikeat vastauk-

set on laitettu testauskaavakkeeseen vaalean vaaleanpunaisella ja väärät vastaavasti vaa-

lean vaaleanharmaalla. Tulokset on koottu taulukkoon 3 seuraavassa kappaleessa. Testa-

usta tilasto-ohjelmilla ei voinut suorittaa, koska lasten määrä ei riittänyt tilastollisen merkit-

sevyyden saavuttamiseksi. Lasten nimien kirjaimet ovat samat tai lähes samat kuin tutki-

muksen lapsilla, koska päiväkirjoissa viitattaan käytettyjen grafeemien ja nimien välisiin 

yhteyksiin. 

 

6.1.1 Lapsi foneemien kuulijana 

 
Kaikkia tehtäviä oli harjoitettu kahdeksan toimintatuokion aikana. Riimiä oli harjoiteltu vähi-

ten, vain lukiessa toisella kerralla, ja ajoittain jutellessa. Toimintatuokioiden päiväkirjoista 

näkyy, että lapset tuntuivat käsittävän ja osaavan foneemien yhdistämisen sanoissa. Kol-

mannella tuokiokerralla kolme paikalla ollutta kilpailivat, kuka ehtii ensin ottaa esineen, 

jonka nimi sanottiin foneemeittain, vaikka sitä ei ollut aikaisemmin harjoiteltu. Foneemeja 
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oli käytetty nimeä kirjoitettaessa, ja nimet oli lausuttu äänteittäin, eli foneemeja käyttäen.  

Muissa yhteyksissä kuin nimissä, mm. aakkospussien tutkimisessa, oli tähän saakka käsi-

telty vain alkukirjaimen foneemeja, ei koko sanahahmoa äänteiden perusteella. 

 

Neljännellä tuokiokerralla kolme viidestä, ja viidennellä neljä viidestä, erottivat selvästi 

oman nimensä kuullessaan sen foneemeittain lausuttuna, ja osasivat myös sanoa toisten 

paikallaolijoiden nimiä vastaavasti. Viidennellä kerralla neljä viidestä myös osasi ottaa oi-

kean kuvan, kun sen foneemit sanottiin, enemmistö kuvista otettiin heti, jotkut foneemien 

toistamisen jälkeen. Sanojen foneemirakenteen poikkeavuuden huomaamisen ja sen kor-

jaamisen he myös osasivat heti, kun sitä heille esitettiin, kuudennella kerralla. Alkukirjainta 

harjoiteltiin suhteessa muuhun työskentelyyn paljon, kahdella viimeisellä kerralla harjoitel-

tiin vain sitä. Tämä oli lapsista selvästi mielenkiintoista, ja he keskittyivät tehtävään hyvin. 

Taulukko 3 perustuu testitilanteissa koottuun raakamatriisitaulukkoon. 

 

Taulukko 3. 
lapset saavuttivat kriteeritason/ 
kaikkiaan oikeat vastaukset  % 

Tehtävä 
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3;

3 

1. Foneemien 
arviointi  1 8/10 100 98,3 v kyllä 

100 
kyllä 
100 

kyllä 
90 

kyllä 
100 

kyllä 
100 

kyllä 
100 

2. Foneemien 
korjaaminen   2 8/10 100 96.7 v kyllä 

100 
kyllä 
100 

kyllä 
100 

kyllä 
90 

kyllä 
90 

kyllä 
100 

3. Fonologi-
nen leikki  3 5/6 83,3 83,3 t kyllä 

100 
kyllä 
100 

kyllä 
100 

kyllä 
100 

ei 
0 

kyllä 
100 

4. Foneemien 
yhdistäminen  4 8/10 66,7 81,7 v kyllä 

100 
ei 
70 

kyllä 
100 

kyllä 
80 

kyllä 
100 

ei 
40 

5. Riimin tuot-
taminen 5 6/8 50 60,4 t kyllä 

100 
kyllä 
100 

ei 
50 

kyllä 
75 

ei 
37,5 

ei 
0 

6. Alku-
foneemin 
arvioiminen  

7 8/10 0 20 v ei 
30 

ei 
20 

ei 
10 

ei 
40 

ei 
10 

ei 
10 

7. Alku-
foneemin 
tuottaminen  

7 8/10 0 20 t ei 
20 

ei 
20 

ei 
0 

ei 
40 

ei 
10 

ei 
30 

 

Ensimmäisessä sarakkeessa näkyy tehtävä, ja toisessa saatujen tulosten eli oikeiden 

vastauksien prosenttiosuuden mukainen vaikeusjärjestys helpoimmasta vaikeimpaan. 

Tehtävien vaikeustaso osoittautui samaksi, kuin missä järjestyksessä tehtävät lapsille 

testitilanteissa esitettiin, vaikeusjärjestys on sama sekä oikeiden vastausten, että kriteeri-

tason kokonaissumman perusteella, tehtävä 1 oli helpoin ja 7 vaikein.  Kolmannessa sa-
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rakkeessa näkyy Chaneyn tehtävistä tähän tutkimukseen otettu kriteeritaso, lapsikohtai-

nen vähimmäistavoitteena ollut määrä oikeita vastauksia kysymystä kohti.  Neljännessä 

prosenttiosuus lapsista, jotka saavuttivat kriteeritason, ja viidennessä prosenttimäärä oi-

keita vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Kuudennessa sarakkeessa, kieliluokka, näkyy, oliko 

kyse lapsesta kieltä vastaanottavana (v) vai tuottavana (t). Lapsikohtaisissa sarakkeissa 

näkee, onko lapsi saavuttanut kriteeritason (kyllä/ei), ja lapsen kaikkiaan oikeiden vasta-

usten määrän tehtävissä.  

 

Ensimmäisessä tehtävässä testaaja sanoi kymmenestä kuusi sanaa yhden foneemin koh-

dalta väärin. Viisi lasta tunnisti kaikki väärät sanat, yksi lapsista teki yhden virheen kym-

menestä. Yhteensä 60 esitetystä sanasta 59 vastattiin oikein. Onnistumisprosentti oli 98,3 

%. Toisessa tehtävässä testaaja sanoi kaikki sanat yhden kirjaimen kohdalta väärin, lap-

sen piti sanoa oikea sana, ja ottaa tavara. Tässä tapahtui vain kaksi virhettä 60 mahdolli-

sesta oikeasta sanasta. Onnistumisprosentti oli 96,7 %. Neljällä lapsella kaikki kymmenen 

olivat oikein ja kahdella oli kummallakin yksi väärin. Kahdessa ensimmäisessä tehtävässä 

oikeita vastauksia oli 97,5 %, ja kaikki saavuttivat kriteeritason. 

 

Huomionarvoista oli, että toisen tehtävän tiikerin kohdalla Nooa-kinsir, jonka artikulaatios-

ta puuttui monta äännettä, sanoi voimakkaasti painottaen: ”EI, E ON II’E’I” tiikeristä. Hän 

tiesi, että tiikeri ei ala L, vaikka ei itse kyennyt sanomaan T sanan alussa. Kahdessa en-

simmäisessä tehtävässä tuli yhteensä kolme virhettä, joista kahdessa oltiin hyvin lähellä 

oikeaa sanaa. Ensimmäisessä tehtävässä, testaajan sanoessa lampas, yksi lapsista otti 

lampaan. Toisessa tehtävässä väärin sanottu sana oli kaneli, lapsi toisti ”kaneli” ja otti 

kamelin. Tehtävän toinen väärin sanottu oli kaukana alkuperäisestä, lapsi sanoi (korjasi) 

äänteet S-A-R-V-I sanaksi kampa, jota esineistössä ei ollut.  

 

Kolmanteen tehtävään viisi lapsista vastasi taas täysin oikein, lasten tilalle esittämät sanat 

näkyvät raakamatriisitaulukosta. Onnistumisprosentti oli 83,3 %. Tehtävässä lasten täytyi 

itse muuttaa sanan foneemirakennetta. Viisi lasta osasi muuttaa sanan sanoen sen siten, 

että joku kirjain tai kirjaimia oli muutettu, ja sana silti muistutti alkuperäistä sanaa. Kun oh-

jeena oli sanoa esineet hassusti, yksi lapsista (Nooa-Kinsir) ei yrittänyt muuttaa sanaa, 

vaan vaihtoi sen toiseen, ei siis annetun esimerkin mukaan vaihtanut joitakin sanan kirjai-

mia. Kun kriteerinä on, vastasiko hän tutkijan haluamalla tavalla, ovat vastaukset väärin. 

 

Neljännessä tehtävässä kolme lasta teki kaikki kymmenen tehtävää oikein, joukossa 

Nooa-kinsir, jolla äänneartikulaatio oli hyvin puutteellista, ja kahdella muulla oli kaksi tai 

kolme väärin. Kuudennella lapsista oli kuusi virhettä kymmenestä, kolme ensimmäistä ja 
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viides olivat oikein. Onnistumisprosentiksi tuli 81,7 %, neljä lasta saavutti kriteeritason. 

Neljä ensimmäistä tehtävään yhdistäen lasten niissä tekemistä sanan foneemirakennetta 

koskevista ratkaisuista 90,7 % on oikein.   

 

Viidennessä tehtävässä, jossa sanan äänteitä piti muuttaa riimityyppisesti, kahdella lapsel-

la oli edelleen kaikki kymmenen oikein, ja kolme saavutti kriteeritason. Viidennellä tehtä-

vällä haettiin edelleen lasten foneemitietoisuutta, mutta nyt abstraktimmalla tasolla, ei ollut 

konkreettisia esineitä, jotka ohjasivat oikeaan vastaukseen aikaisemmissa tehtävissä. Yksi 

ei keksinyt kahteen ja toinen neljään sanaan loppusointua, eli tässä tehtävässä kaksi lap-

sista sai 100 % oikean tuloksen, kolmas 75 %, ja neljäs puolet, 50 % oikein. Viides (Isiri) 

vastasi ”En tiedä” kaikkiin tehtäviin. Kuudes, Nooa-kinsir, vaihtoi kahden onnistuneen vas-

tauksen jälkeen taktiikan samaan, jota oli käyttänyt tehtävässä kolme, hän vastasi jollain 

mieleensä tulevalla sanalla. Kun ”keitto-peittoon” vastatun ”postin” jälkeen tuli ”parkki kark-

ki”-loruun ”pankki”, on vaikea tietää, onko vastaus oikein perustein oikea. Se kuitenkin on 

merkitty oikeaksi. Onnistumisprosentti on 60,4 %,  

 

Jos tarkastelee neljää ensimäistä tehtävää yhdistettynä lapsikohtaisesti, Anajotonilla oli 

100  % oikein kaikista tehtävistä,  Nejinillä 93,2 %, Meelillä ja Kaikisilla oli 88,6 %, Nooa-

kinsirillä 72,7 % ja Isirillä 68,2  % oikein. Kriteeritason saavuttamisen osalta kolme lasta 

saavutti kaikissa neljässä tehtävässä tavoitteen, kolme saavutti kolmessa näistä neljästä. 

Viiden ensimmäisen tehtävän kohdalla on huomioitavaa, että kaksi lasta saavutti tavoitteet 

kaikissa viidessä tehtävässä, ja yksi antoi viidessä ensimmäisessä tehtävässä kaikki vas-

taukset oikein. Viides tehtävä voi mitata sekä foneemi-, että riimitietoisuutta. Jos viides 

tehtävä lasketaan foneemitehtäväksi, kaikkien viiden tehtävän jälkeen oikeita vastauksia 

foneemitietoisuutta koskeviin tehtäviin on 85,2 %.  

 

Tiivistäen voi sanoa, että lapsilla näyttäisi olevan luontainen taito kuulla sanojen foneemi-

rakenne. Taito havaittiin loru-kirjaintuokioissa, ja vahvistettiin lopussa tehdyllä testauksella. 

Tietoisuus taidosta on helposti herätettävissä, ja lapset pystyvät käyttämään tätä taitoaan 

äänteittäin lausuttujen sanojen ymmärtämiseen heti, kun ovat taidon itsellään havainneet.   

 

6.1.2 Lapsen metalingvistiset taidot 
 
 
Sanan jatkaminen alkutavun jälkeen, morfologiseen tietoisuuteen liittyvä suoritus, onnistui 

lapsilta ryhmätoiminnassa melko hyvin neljännestä kerrasta eteenpäin. Näin esimerkiksi 

koiraa kirjoitettaessa, kun olin kirjoittanut KOI, jatkoi Isiri sanoen RA. Muutkin osasivat ai-
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nakin ajoittain kertoa, miten sana voisi jatkua, kun kysyi tai pysähtyi kesken kirjoittamisen. 

Taitoa käytettiin lähinnä sanojen kirjoittamisen yhteydessä, ei kuitenkaan kovin monta ker-

taa. Myös satunnaisiin riimittelyihin lapset usein osasivat sanoa riimiytyvän sanan.  

 

He olivat kiinnostuneita ”millä alkaa” – tehtävistä, ja tekivät niitä innokkaasti näyttäen toi-

mintatuokioissa ohjauksessa ymmärtävänsä, mikä tehtävän funktio oli. He tarvitsivat apua 

useiden alkukirjaimien miettimisessä vielä kahdeksannella kerrallakin, vaikka tehtävä oli 

tuttu. He kuitenkin osasivat toimia hiekkapaperikirjainten ja aakkospussien kanssa siten, 

että tehtävästä muodostui ”millä alkaa” – harjoitus, ja joidenkin tavaroiden kohdalla osasi-

vat sanoa oikean alkukirjaimen. He myös osasivat riimittää kuulemilleen sanalorulle soin-

nullisen jatkon, jossa yhtä kirjainta oli muutettu. 

 

Metalingvistiset taidot sanan foneemirakenteeseen liittyen oli selkeästi osoitettavissa sekä 

tuokioiden havainnoinnissa, että lopputestauksessa. Lapset käyttävät tätä foneemista tai-

toaan kirjainrakenteen muuttamiseen sanassa, sekä korjaten kuulemansa perusteella yh-

den kirjaimen kohdalla väärin lausutun sanan (liikeri-tiikeri), että muuttaen itse sanan yh-

den tai useamman kirjaimen osalta vääräksi siten, että muodollinen yhteys alkuperäiseen 

sanaan oli havaittavissa. He osasivat myös toimia pyynnöstä siten, että eivät ottaneet ta-

varaa, jonka nimi oli sanottu yhden kirjaimen osalta väärin, ja ottivat tavaran, jonka nimi 

sanottiin oikein foneemeittain.  

 

Tiivistäen voidaan todeta lasten tulosten perusteella pystyvän metalingvistisiin suorituksiin, 

joissa sekä toimivat kuulemansa foneemirakenteen perusteella (tehtävät 1 ja 4), että tuot-

tavat foneemirakenteen (tehtävät 2, 3 ja 5), jonka ovat tietoisesti muuttaneet. He osaavat 

kertoa, minkä sanan heidän kuulemansa foneemit muodostavat, osaavat muuttaa sanan 

foneemeja pyydettäessä, osaavat korjata väärinlausutun sanan foneemit oikeiksi, ja osaa-

vat suorittaa tehtäviä, joissa ratkaisevat oikean toimintatavan sanan foneemirakenteeseen 

perustuen. 

 

6.1.3 Harjoitusten vaikutus lasten metalingvistisiin taitoihin 

 

Testin tehtävissä kuusi ja seitsemän kukaan lapsista ei saanut edes puolta tehtävistä oi-

kein, onnistumisprosentti vaihteli nollasta neljäänkymmeneen prosenttiin. Testauskaavak-

keessa näkyvästä vaaleamman punaisesta ja harmaasta väristä, jota on lähes puolet mo-

lempien tehtävien vastauksista, näkee testaajan kokeneen tilanteen niin, että lapset eivät 

edes yrittäneet ymmärtää tehtäviä ja tehdä niitä testaajan toiveen mukaisesti. Silloin, kun 
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kaavakkeessa ruudut ovat tummemmalla vaaleanpunaisella ja harmaalla, lapsi näytti poh-

tivan asiaa, mutta näistäkin 63/120 vastauksesta vain 24, eli 38,1 % on oikein. Kun tulok-

siksi lasketaan oikeat vastaukset, joissa siis näyttäisi olevan vahingossa oikein valittuja, 

olisi niiden määrä 50, eli 41,7 % oikein. 

 

Kahta viimeistä tehtävää, kuusi ja seitsemän, lapset eivät onnistuneet suorittamaan pyyde-

tyllä tavalla. Vastaavia tehtäviä oli harjoiteltu paljon tuokioissa, ja lapset olivat olleet niistä 

innostuneita. Näyttäisi, että lapset eivät opi alkukirjaimen tunnistamista edes muutaman 

harjoituskerran jälkeen. Siihen oli tuokioissa varsinkin lopussa käytetty enemmän aikaa 

kuin foneemirakenteen tutkimiseen. Testissä lasten huomio tuntui olevan jossain muussa 

asiassa kuin alkuäänteen tunnistamisessa. Tuokioissa, ryhmässä yhdessä tehdessä, ja 

tutkijan avustaessa, kaikki olivat jollain tasolla onnistuneet miettimään, mihin pussiin esine 

kuuluisi. Testissä he tuntuivat yrittävän ”lukea” testaajan ilmeistä apua. Onnistumisprosent-

ti molemmissa tehtävissä on 20 %.  

 

Tiivistäen voidaan todeta, ettei harjoittelu, ainakaan näin lyhyenä kuin tässä tutkimukses-

sa, näyttäisi vaikuttavan. Lapset ”keksivät” jo kolmannella tuokiokerralla, miten koota kuu-

lemistaan foneemeista sana, ja osasivat heti käyttää tätä foneemitaitoaan, se ei tarvinnut 

harjoittelua. Sen jälkeen he päiväkirjojen mukaan olivat hyvin tietoisia sanojen dekoodaa-

misesta foneemeista, aina kun sitä tehtiin, ja osasivat sen testitilanteessa hyvin. Alkuään-

teen havaitsemisen harjoittelulla ei näytä olleen vaikutusta, taitoa ei opittu. Sanojen loppu-

tavun tuottamista ei tehty tarpeeksi, jotta voisi tehdä johtopäätöksiä siitä, olivatko ajoittain 

esitetyt taidot osaamisesta satunnaisia vai ei. 

 

6.2 Metalingvististen taitojen kehitys montessorileikkikoulussa 

 
Tutkimustulosten esittely etenee tutkimusongelmittain. Luvussa vastataan seuraaviin tut-

kimusongelmiin; 1. Miten lasten foneeminen tietoisuus kehittyy montessorileikkikoulussa? 

2. Mitä metalingvistisiä taitoja äidinkielen montessorivälineet kehittävät ja miten lapset vä-

lineitä käyttäen oppivat kirjoittamaan ja lukemaan?  3. Miten lasten lukitaidot kehittyvät 

montessorileikkikoulussa kuuden ja puolen kuukauden aikana 1.9.2007 – 20.3.2008? 
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6.2.1 Lasten foneemisen tietoisuuden kehittyminen montessorileikkikoulussa 
 

Lapsi foneemitietoisena toimijana havaintoaineistoon valitut esimerkit osoittavat selvästi, 

että montessorileikkikoulussa lapset osaavat toimia tietoisesti sanan foneemisella tasolla. 

Lapsilla on foneemirakenteen kuulemisen taito, he osaavat helposti yhdistää kuulemistaan 

foneemeista sanan, sanan pituudella ei näyttäisi ole väliä. Taito näyttäisi muuttuvan suju-

vammaksi, osaksi lapsen ilmaisua, kun hän harjoittaa tätä taitoaan kuuntelemalla muiden 

käyttävän foneemeita. Lapset myös käsittelevät sanoja metalingvistisesti, ensimmäisenä 

kuvatussa havainnossa lapsi muutti sanarakennetta oma-aloitteisesti sekä foneemisesti, 

että morfologisesti. Lukikehityksen suhteen hän toimi tuolloin tutkimuksen luokituksen ta-

solla 2. Toisessa esimerkissä hän toimii jo tasolla 5, kirjoittaen sanoja, mutta esittäessään 

metalingvistisen, morfologisen huomion keskittyi hetken siihen. Esimerkki puhekehityksel-

tään jäljessä olevasta lapsesta osoittaa, että lapsi kykenee metalingvistisiin suorituksiin, 

osoittaen tarkkaa foneemitietoisuutta, vaikka puheen kehitys on huomattavasti jäljessä 

ikätasoa. Lapsi on sanojen foneemisen koodauksen vaiheessa. Hän työskentelee tutki-

muksen luokassa 2, tasolla 3. 

 

Lapsi foneemisen koodin avaajana nähdään, että lapsi saattaa pitkän aikaa olla foneemi-

sen dekoodauksen vaiheessa, mutta ei pyri mitenkään siirtymään koodauksen tasolle. 

Luvun havainnointikuvauksista näkyy, että foneemeja lukemiseen ja kirjoittamiseen käyttä-

vässä ympäristössä siirtyminen foneemirakenteen tajuamiseen on useimmiten yhtäkkinen 

tapahtuma. Lapselle sen tiedostaminen, että hän osaa hajottaa sanan foneemeihin, tapah-

tuu usein äkillisesti. Tämän jälkeen lapsi osaa koodata lähes minkä tahansa sanan fonee-

meihin. Hän ei siis opettele sanojen hajottamista foneemeihin, hän vain osaa sen. Kaikki 

kolme tutkimuksen esimerkkeinä käytetyistä lapsista oli varovaisesti pyydetty mukaan kir-

jainten kanssa puuhailuun, kahdella heistä oli jo kirjainpurkitkin, mutta vasta foneemisen 

”heräämisensä” myötä he alkoivat taitoaan käyttää. Lapsi on sanojen koodauksen vai-

heessa. Hän työskentelee tutkimuksen luokassa 2, tasolla 4. 

 

Tiivistäen tulosten perusteella voi sanoa, että lasten foneeminen tietoisuus ei kehity mon-

tessorileikkikoulussa, lapset tulevat, usein äkillisesti, tietoiseksi foneemisesta kyvystään. 

Tämä foneeminen kyky ilmenee siten, että lapset pystyvät yhdistämään kuulemistaan fo-

neemeista sanan, ja jonkun ajan kuluttua myös hajottamaan sanan foneemeihin.  Sanan ei 

tarvitse olla lyhyt, myös pitkän sanan kanssa toimiminen onnistuu.  
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6.2.2 Montessorivälineiden yhteys lukitaitoihin ja metalingvistiseen kehittymiseen 

 

Luvussa 5.4.3.2 on kuvattu, kuinka montessorivälineet johdattavat lapset lukitaitoon, aluksi 

käyttäen hyväksi lapsen foneemista tietoisuutta. Kirjainten tunnistamisen välineet, hiekka-

paperikirjaimet ja isot irtokirjaimet, perustuvat suoraan lapsen foneemiseen tietouteen 

hyödyntäen sitä, ja kehittäen sitä edelleen. Samaan aikaan metallimuodot harjoituttavat 

lapsen kättä motorisesti valmiiksi grafeemien kirjoittamiseen. Lapsi työskentelee tutkimuk-

sen luokassa 2, tasoilla 3-4. 

  

Siirtyessään vaaleanpunaiseen materiaaliin lapsi liittää grafeemit sanoihin, tämä ja edelli-

set välineet tukevat graafisen merkin muistamista. Alkukirjaimen havaitseminen sanasta 

tapahtuu niitä opettamaan tehtyjen välineiden avulla. Välineitä käyttävä lapsi toimii sanojen 

metalingvistisellä tasolla tietoisesti ja, ne kehittävät sekä foneemista että morfologista tie-

toisuutta. Niissä erotetaan sanasta alkuäänne ja samalla nimetään esineitä tai kuvia, kiin-

nittäen huomio yhteen sanaan kerrallaan. Välineet myös esittävät grafeemien frekvenssiä 

suomen kielen sanastossa. Lapsi työskentelee tutkimuksen luokassa 2, tasolla 3-4.  

 

Esineet ja irtokirjaimet.    Sanan kirjoittaminen irtokirjaimilla alkaa, kun lapsi havaitsee 

osaavansa jakaa sanan foneemeihin. Koska lapsi on tietoinen sanan rakenteesta, eli sen 

morfologiasta, hän kykenee äänne äänteeltä oppimiensa grafeemien avulla rakentamaan 

sanan. Väline hyödyntää foneemista tietoisuutta. Välineen käyttäminen ja sen vaikeusas-

teen jatkuva kohottaminen tekee samalla lapsesta morfologisesti taitavamman. Väline 

myös opettaa lapsille metalingvistisen käsitteen sana; nyt kirjoitetaan sana – sanopa kir-

jaimet, onko sana jo valmis – kirjoitetaan toinen sana. Lapsi työskentelee tutkimuksen luo-

kassa 3, tasolla 5. 

 

Esineet ja kortit. Aloittaessaan lukemisen kirjoittamisen jälkeen lapsella on jo tietous sano-

jen morfologiasta.. Pohjana lapsi käyttää foneemista tietouttaan. Väline lisää morfologista 

tietoutta; lapselle nimetään esineet, jos hän ei niitä itse nimeä, ja hän lukee yhden kortin 

kerrallaan, pannen sen oikean esineen alle. Välineen kortissa sana on graafisena hahmo-

na, ja se dekoodataan äänteiksi. Morfologisena havaintona näkyy sanan pituus, joka laa-

tikko laatikolta kasvaa, ja muuttuu visuaalisestikin monimutkaisemman näköiseksi. Väline 

vahvistaa grafeemi-foneemi-yhdistelmien muistamista. Lapsi työskentelee tutkimuksen 

luokassa 3, tasolla 6.  

 

Kuvat ja kortit.    Väline antaa morfologisesti vielä selvemmän kuvan, luettuaan sanat ja 

käännettyään kuvakortin tarkistusta varten lapsi näkee kaksi visuaalisesti samanlaista sa-
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nahahmoa. Varsinkin, jos sana on luettu väärin, lapsi huomaa visuaalisen eron. Lapsi siis 

sekä lukee sanan, että tarkistaa sen morfologisen rakenteen visuaalisesti, nähden kaksi 

samaa sanaa päällekkäin. Foneeminen taito on tässä edelleen apuväline merkityksen esil-

le saamiseksi. Lapsi työskentelee tutkimuksen luokassa 3, tasolla 6.  

 

Kuvat arkilla ja kortit.  Väline kehittää edelleenkin morfologisia taitoja, mutta on siltana 

myös foneemien nopeutuvaan ja sujuvaan hallintaan. Väline on mahdollista tehdä myös 

lapsen semanttista taitoa kehittäväksi valitsemalla sanat edustamaan jotakin luokitusta, 

vaatteet, astiat, työkalut jne. Lapsi on siirtymässä luokkaan 4, tasolle 7. 

 

Sanalistat.     Tämä materiaali vie morfologisesti lasta eteenpäin, sana voi olla abstrakti, ei 

näkyvä tai paikalla oleva yksikkö. Sana ei siis ole konkreettiseen, se voi olla vain lukijan 

”päässä”. Lapsi on siirtymässä luokkaan 4, tasolle 7. 

 

Kirjaset.    Väline toimii edelleen foneemi-grafeemisen sujuvuuden ja morfologisen tietoi-

suuden herättäjinä. Jos kirjaset on laadittu sisäisen yhteyden herättäjinä, lapsi muodostaa 

semanttisia yhteyksiä lukiessaan. Lapsi työskentelee tutkimuksen luokassa 4, tasolla 7. 

 

Salaisuusrasiat.      Tässä vaiheessa lapsi on saavuttanut sen lukemisen taidon, jonka 

Montessori katsoo olevan lukemiselle ominaista, lukemisen tehtävä on välittää ajatuksia 

ilman puhetta. Lapsi työskentelee tutkimuksen luokassa 4, tasolla 7.  

 

Lausekortit.    Lapsi siirtyy merkityksellisen kokonaisuuden lukemisen maailmaan. Syntak-

sinen tietoisuus kirjoitetusta kielestä syntyy ja kehittyy. Lapsi työskentelee tutkimuksen luo-

kassa 4, tasolla 8. 

 

Kirjoittamisen välineet.    Sanakirjoittamisen vaiheessa lapsi kirjoittaa itselleen merkityksel-

listä tekstiä. Samalla lailla kuin irtokirjaimilla kirjoitettaessa, välineet pikemminkin hyödyn-

tävät kuin kehittävät foneemista tietoisuutta, samalla kun tekevät lapsesta morfologisesti 

taitavamman. Samalla lapsi liittyy ihmiskunnan muistia siirtäväksi jäseneksi, kirjoitus jättää 

jäljen maailmaan. Lapsi työskentelee tutkimuksen luokassa 3, tasolta 5 tasolle 7. 

 

Kertomuksien kirjoittaminen.  Lapsi on siirtynyt syntaksiselle tasolle, hän kirjoittaa lauseita. 

Samalla hän on siirtynyt tuottamaan tarinoita. Lapsi työskentelee tutkimuksen luokassa 4, 

tasolla 8 ja 9.  
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Kielioppivälineet.     Lapsi käyttää kielioppivälineitä merkityksellisen lukemisen materiaali-

na, oppien samalla lauseen osien erilaisia funktioita, nimisanan, tekemisen sanan, laa-

tusanan jne.  Ensimmäisessä vaiheessa lapsi käyttää foneemista tietouttaan dekoodatak-

seen sanan, joka hänelle on nimetty nimi- laatu, tai teonsanaksi, ja hän toimii konkreetti-

sesti, joko nimeten asioita tai ominaisuuksia, tai esittää tekemisen.  Kaksi sanaa yhdistet-

tynä johtaa hänet jo syntaksiin, otettuaan ensin nimisanan perusteella eteensä koiran, hän 

keksii, mitä se voisi tehdä, vaikka juosta.  Näin hän näkee edessään syntaktisen muodon 

kirjoitetusta kielestä; koira juoksee.  Näin kielioppi voi liittyä jokaiseen lukemaan oppimisen 

välineeseen tasolta 6 tasolle 9, jolloin hän voi aloittaa kieliopin tietoisen tutkimisen.  

 

Taulukossa  4 on esitetty millä tämän tutkimuksen lukemisen tasolla kukin montessoriväli-

ne kehittää lapsen lukemisen taitoja. 

 

 

Työskennellessään montessorivälineillä lapsi tulee hyvin tietoiseksi sanasta, sen pituudes-

ta jne. Vaikeusasteen jatkuva kohoaminen tekee lapsesta morfologisesti taitavamman. 

Vaikeusasteen nostaminen vähitellen toimii myös lukutaitoa vahvistavana, lapsi osaa edel-

liset sanat hyvin, ja siirtyy vasta sitten seuraaviin. Lapset eivät itse pyri eteenpäin, jos eivät 

kunnolla onnistu edellisissä, ja jos pyrkivätkin, mielellään palaavat niihin sanoihin, joissa 

onnistuminen heidät palkitsee. Yhden sanan kerrallaan lukeminen näyttäisi havaintojen 

olevan yksi avainasia lukemaan oppimisessa, sanat otetaan aina yksi kerrallaan laatikosta. 

Näin visuaalinen sanahahmo ei näkökentässä liity mitenkään toiseen, kuten vaikkapa lu-

kukirjasta luettaessa, ja lapsi voi rauhassa keskittyä vain työstettävään sanaan. Kun sana 

on luettu, yksi kokonainen osa on myös suoritettu. Lapset usein laskevatkin, jopa joka sa-

nan jälkeen, montako on luettu, ja montako on vielä lukematta. Kun laatikon kuusi – kym-

menen sanaa on luettu, työ on suoritettu. Kirjaa luettaessa sivun jälkeen on vielä monta 

sivua, joiden sanoja ei ole vielä luettu, samanlaista ”laatikon kansi kiinni, tämä on tehty” – 

tunnetta ei kirjan kanssa ole mahdollista saada. 

TAULUKKO 4 
Äidinkielen montessorivälineiden toimiminen tutkimuksen tasoilla 

väline taso väline taso 
Metallimuodot - Sanalistat     6-7 
Hiekkapaperikirjaimet 3-4 Kirjaset 7 
Isot irtokirjaimet    3-4 Salaisuusrasiat 7 
Yhdistä alkukirjain    3-4 Lausekortit     8 
Esineet ja irtokirjaimet 5 Kirjoittamisen välineet 5-7 
Esineet ja kortit    6 Kertomuksien kirjoittaminen 8-9 
Kuvat ja kortit    6 Kielioppi 6-9 
Kuvat arkilla ja kortit   6-7 Merkityksellinen lukeminen 8-9 
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Sanatason lukemista seuraavilla välineillä lapset ohjataan sujuvaan lukemiseen, ensin 

vielä konkreettisena, kuvan avulla, kunnes siirrytään abstraktiin sanojen lukemiseen. Kun 

lapsi lukee enemmän, ja sanojen rakenteen vaikeudella ei ole enää juuri merkitystä, sanat 

on mahdollista valita aiheen perusteella. Näin lapselle voidaan esittää vaikka aiheen pe-

rusteella koottua sanastoa välineissä, kuten kirjasissa, kuuden kuvan korteissa ja salai-

suusrasioissa, ja ne auttavat häntä etenemään semanttiseen tietoisuuteen. Sanalistat voi-

vat toimia samaan tapaan semanttisena, mutta myös morfologisena välineenä, jos sanois-

sa kiinnitetään huomio muotoon, vaikka riimityyppisillä sanoilla, kuten katu-satu-latu-tatu-

patu. Niitä on myös sanalistoina, joilla ei ole sisäistä yhteyttä, jolloin lapsi näkee samaan 

aikaa visuaalisesti erilaisia sanoja, siirtyessään pois esine-sana – vastaavuudesta. Kun 

lapsi siirtyy lausekorttien avulla merkityksellisen lukemisen piiriin, hän lukee asioista, ei 

sanoja. Hän siirtyy sujuvaan lukemiseen, ja voi käyttää taitoaan saadakseen elämyksiä ja 

tietoa, ja kehittyäkseen metalingvistisesti yhä taitavammaksi. 

 

Paperille kirjoitettaessa lapset eivät alussa katso tarpeelliseksi toteuttaa kirjoittamisen kon-

ventionaalisia sääntöjä, eivätkä aloittaessaan välttämättä edes ole kuulleet niistä. Usein 

grafeemien muodotkin ovat vasta muotoutumassa. Montessorileikkikoulussa lapset eivät 

harjoittele kirjoittamista, he kirjoittavat, koska heillä on jotain sanottavaa, tai koska heistä 

on mielenkiintoista osata kirjoittaa. Montessorileikkikoulussa mieluummin pyydetään lasta 

lukemaan tekstinsä aikuiselle, kuin yritetään saada siitä selvää, jotta aikuisen huono käsi-

tyskyky ei masenna hänen innokasta kirjoitushaluaan. Paperille kirjoittamiseen liittyvät 

välineet tarjoavat lapselle mahdollisuuksia, mutta eivät pyri toimimaan metalingvistisen 

tietouden lisääjänä, niissä tärkeintä on tekstin tuottaminen ja sen tarkoitus. Tosin, kun lapsi 

kiinnostuu oikein kirjoittamisesta, hänelle on tarjolla materiaalia, joissa tehtävän ratkaisus-

sa auttaa kuvan vieressä oleva määrä kirjaimille tarkoitettuja ruutuja. Materiaalia vaikeute-

taan mm. sanoilla, joissa lapsi tietää, että jotain kirjainta täytyy olla kaksi, eli kaksoiskon-

sonantit ja – vokaalit, jne. sanojen vaikeusasteiden mukaan. Tämäkin materiaali usein kir-

joitetaan ensin irtokirjaimilla, jolloin sanojen korjaaminen on helppoa, ja vasta sitten pape-

rille. Nämä välineet vievät lasta morfologisesti eteenpäin, ja vahvistavat edelleen hänen 

foneemista erottelukykyään tarkemmaksi. 

 

Äidinkielen montessorivälineillä on siis selkeästi osoitettavissa sellaisia lapsen metalingvis-

tisiä taitoja kehittäviä ominaisuuksia, joita on yleisesti pidetty lukemisen oppimisen edelly-

tyksenä. Välinekohtainen seuranta esittää, miten kukin väline lisää lapsen metalingvististä 

tietoisuutta kielestä. Havainnointikuvauksista on todettavissa, että välineitä käyttäessään 

lapsi myös tiedostaa niitä kielen metalingvistisiä ominaispiirteitä, joita välineet hänelle esit-
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tävät. Taulukosta 2 näkee, että välineiden tarjoama metalingvistinen tieto laajenee joh-

donmukaisesti, kun lapsi siirtyy taidoissa eteenpäin. Tapa on sama, jolla lapsi puhues-

saankin lisää metalingvististä tietouttaan. 

 

Edistyminen lukemisessa perustuu lasten foneemiseen tietouteen ja herkkyyskauteen kie-

len ja lukemisen suhteen. Välineet vaikeutuvat siten, että lapsi voi aina olla itselleen haas-

tavalla tasolla niiden kanssa työskennellessään. Hän voi siirtyä aina vaikeampaan tehtä-

vään, mutta voi myös rauhassa työskennellä jollakin välineellä niin kauan kuin tuntee sen 

itselleen tarpeelliseksi. Välineiden avulla lapsi siirtyy lukitaidoissa eteenpäin, kunnes on 

saavuttanut luokan 4, tason 9. Tämän jälkeen lapsi voi siirtyä seuraavien materiaalien 

avulla Chall’in tasoille 4 ja 5, jossa lukeminen on tiedon vertailua ja arviointia.  

 

Tiivistäen voidaan todeta, että tutkitut äidinkielen montessorivälineet kehittävät lasten mor-

fologisia, syntaksisia ja semanttisia taitoja samalla, kun lapset oppivat lukemaan ja kirjoit-

tamaan. Foneemista tietoutta välineet hyödyntävät, kun lapset ovat sen itsellään havain-

neet. Grafeemin tunnistamisen välineet yhdistävät foneemit sen merkkiin, vahvistaen sa-

malla foneemitietoisuutta. Lapset oppivat lukemaan, koska välineet tarjoavat jatkumon, 

jossa lapsi voi itse valita vaikeustason. Lapset toimivat Vygotskin lähikehityksen vyöhyk-

keellä aktuaalisen ja potentiaalisen kehitystason raameissa. Potentiaaliselle tasolle lasta 

ohjaa, paitsi montessoriohjaaja ja kehittyneemmällä tasolla työskentelevä lapsi, myös väli-

neet, jotka vaikeutuvat vain niin vähän kerrallaan, että siirtymä on lapsen hallittavissa. Vä-

lineen suorittaminen antaa välittömän onnistumisen tunteen. 

 

Lapsen on mahdollista toimia välineillä silloin, kun hänen kielellisen herkkyyskautensa mu-

kaan on hänelle otollisin aika, kun hänellä itsellään on tarve kehittää kielellistä kompetens-

siaan. Lapsi voi valita työskentelyn ajan ja toistomäärän oman tarpeensa mukaan, ja väli-

neiden virhekontrolliominaisuuden vuoksi hän kykenee tekemään työnsä alusta loppuun 

itsenäisesti, joutumatta pysähtymään odottaakseen saavansa apua. Koska välineet edellä 

kuvatulla tavalla lisäävät hänen metalingvististä tietoisuuttaan, lapsen on mahdollista edetä 

ilman, että hänen täytyisi ensin omaksua nuo metalingvistiset käsitykset, hän omaksuu ne 

välineillä edetessään. Välineet ovat myös lasta innostavia, hän käsittelee kirjoittaessaan ja 

lukiessaan pieniä kiinnostavia esineitä ja kuvia. Välineet kiinnostavat lasta myös, koska 

hän näkee niiden kiinnostavan muitakin lapsia, hän odottaa jo pienestä kasvavansa tar-

peeksi päästäkseen itse niitä käyttämään. 
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KAAVIO 1:
lukutaito 1

KAAVIO 1, lukutaito 1.9.2007 

6.2.3 Lasten lukitaitojen kehittyminen montessorileikkikoulussa 1.9.2007 – 20.3.2008 

 

Liitteenä 6 olevassa Lukitaitotaulukossa on seurattu 17 lapsen lukemaan oppimista 

1.9.2007 – 20.3.2008. Lukitaitotaulukossa näkyy lasten lukutaito tutkimuksen tasoilla, jotka 

on esitetty taulukossa 1. Taulukoissa 5 - 7 on esitetty luokat, joihin lapset taitonsa perus-

teella kuuluivat kunakin raportointipäivänä. Kukin taulukko on koottu vielä kuvioihin 1-3. 

Taulukoissa lapset, jotka eivät ole kiinnostuneita tai tietoisia foneemeista tasolla p1, ovat 

luokassa 1. Taulukossa ja kuvioissa sen väri on vihreä. Luokkaan 2, foneemitietoiset, kuu-

luu tasot p2-p4, sinisellä alueella. Kuvioissa luokan tasot on esitetty sinisillä väreillä. Luo-

kassa 3 on yhdistetty lapset tasoista p5 ja p6, väri on keltainen, kuvioissa tasot ovat eri 

keltaisella. Luokassa 4 lapset ovat sujuvan lukemisen vaiheissa, tasot p7-p9, värinä pu-

nainen. Kuvioissa tasot ovat eri punaisen sävyillä. 

 

Taulukko 5 
Lukutaito 

1.9.07 

Lapsia 
tasoilla 
N=17 

Lapsia 
tasoilla 
% 

Lasten iät 
2v=2 lasta, 3v=2 lasta, 4v=7 lasta, 5v=6 lasta 

Lapsia  
luokissa 
 % 

ei-tietoiset 
luokka 1 - 1   5,9 p1 - ei erota foneemeja 5,9 

F- 5 29,4 p2 - erottaa oman nimensä foneemit muista 

F 1   5,9 p3 - muodostaa kuulemistaan foneemeista sanan 
foneemi-
tietoiset 
luokka 2 F+ 0   0 p4 - osaa jakaa sanan foneemeihin 

35,3 

L- 0 0 p5 - kirjoittaa sanan kirjaimilla sanan 
lukijat 

luokka 3  L 7 41,1 p6 - saa selvän kirjoitusta sanasta 
 
41,1 

S  2 11,8 p7 - lukee sanan yhteen  

S+ 0   0 p8 - lukee lauseita 
sujuvat 
lukijat 

luokka 4 
S++ 1   5,9 p9 - lukee tarinoita ja kirjoja 

17,7 

  17 100  100 
 

Kuten taulukosta 5 käy ilmi, 

ensimmäisenä raportointi-

päivänä 1.9.2007 luokassa 1 

on vain yksi lapsi, 2.8 vuotta, 

joka on ollut leikkikoulussa 2 

viikkoa. Luokassa 2 on kuusi 

lasta, joista kolme on ollut 

vähemmän kuin kuukauden 

leikkikoulussa, kaksi alla puo-

li vuotta ja kuudes lähes puo-

litoista vuotta. Luokassa 3 on 
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lukutaito 2

KAAVIO 2, lukutaito 21.12.2007 

seitsemän lasta, kaikki tasolla p6, eli saavat selvän kirjoitetusta sanasta. Heistä kolme on 

ollut leikkikoulussa n. kolme vuotta, loput ovat olleet kaksi tai lähes kaksi vuotta.   Luokas-

sa 4 on kolme lasta, joista kaksi lukee sanan tasolla sujuvasti ja yksi lukee sujuvasti teks-

tiä. Hän ja toinen lapsi ovat olleet reilun puolitoista vuotta, ja kolmas puoli vuotta leikkikou-

lussa. 

 

Taulukko 6 
Lukutaito 
20.12.07 

Lapsia 
tasoilla 
N=17 

Lapsia 
tasoilla 
% 

Lasten iät 
2v=1 lasta, 3v=2 lasta, 4v=5 lasta, 5v=9 lasta 

Lapsia  
luokissa 
 % 

ei-tietoiset 
luokka 1 - 0   0 p1 - ei erota foneemeja 0 

F- 1 5,9 p2 - erottaa oman nimensä foneemit muista 

F 2 11,8 p3 - muodostaa kuulemistaan foneemeista sanan 
foneemi-
tietoiset 
luokka 2 F+ 1   5,9 p4 - osaa jakaa sanan foneemeihin 

23,6 

L- 1 5,9 p5 - kirjoittaa sanan kirjaimilla sanan 
lukijat 

luokka 3  L 4 23,5 p6 - saa selvän kirjoitusta sanasta 
 
29,4 

S  2 11,8 p7 - lukee sanan yhteen  

S+ 5 29,4 p8 - lukee lauseita 
sujuvat 
lukijat 

luokka 4 
S++ 1   5,9 p9 - lukee tarinoita ja kirjoja 

47,1 

  17 100  100 
 

 

Kuten taulukosta 6 käy ilmi, 

toisena raportointipäivänä 

21.12.2007 lapsia luokassa 1 ei 

enää ole, joten se ei enää näy 

kuviossa vihreänä. Luokassa 2 

on neljä lasta, joista yksi on 

nimen erottamisen tasolla, kaksi 

jo muodosta sanoja ja kolmas 

osaa hajottaa sanan fo-

neemeihin. He ovat nuorimpia, ja 

olleet leikkikoulussa alle puoli 

vuotta kaikki. Luokassa 3 on viisi 

lasta, joista kaksi ryhmässä p6, 

eli saavat selvän kirjoitetusta sanasta. Lähes kaksi vuotta leikkikoulussa ollut poika on siir-

tynyt kirjoittamaan sanoja, kaksi poikaa, alle neljä ja yhdeksän kuukautta leikkikoulussa 

olleet. ovat siirtyneet lukemaan sanoja äänteittäin, ja kaksi leikkikoulussa kolme vuotta 

ollutta poikaa lukee edelleen äänteittäin. Luokassa 4 on kahdeksan lasta, joista kaksi lähes 
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KAAVIO 3, lukutaito 20.3.2008 

kaksi vuotta leikkikoulussa ollutta lukee sanan tasolla sujuvasti, viisi lukee lauseita, ja yksi 

lukee sujuvasti tekstiä. Lauseiden lukijoista kaksi on ollut lähes kolme ja puoli vuotta, kaksi 

ollut noin kaksi vuotta ja viides 10 kuukautta leikkikoulussa. Sujuvasti lukeva lapsi on ollut 

kaksi vuotta leikkikoulussa.  

 

Taulukko 7 
Lukutaito 

20.3.08 

Lapsia 
tasoilla 
N=17 

Lapsia 
tasoilla 
% 

Lasten iät 
3v=3 lasta, 4v=5 lasta, 5v=5 lasta, 6v=4 lasta 

Lapsia  
luokissa 
 % 

ei-tietoiset 
luokka 1 - 0   0 p1 - ei erota foneemeja 0 

F- 0 0 p2 - erottaa oman nimensä foneemit muista 

F 2 11,8 p3 - muodostaa kuulemistaan foneemeista sanan 
foneemi-
tietoiset 
luokka 2 F+ 1   5,9 p4 - osaa jakaa sanan foneemeihin 

17,7 

L- 0 0 p5 - kirjoittaa sanan kirjaimilla sanan 
lukijat 

luokka 3  L 5 29,3 p6 - saa selvän kirjoitusta sanasta 
 
29,3 

S  1 5,9 p7 - lukee sanan yhteen  

S+ 6 35,3 p8 - lukee lauseita 
sujuvat 
lukijat 

luokka 4 
S++ 2   11,8 p9 - lukee tarinoita ja kirjoja 

53 

  17 100  100 
 

 

Kuten taulukosta 7 käy ilmi, 

kolmantena raportointipäivänä 

20.3.2008 luokassa 2 on kolme 

lasta, kaksi kuulee sanan 

foneemit, ja kolmas osaa 

hajottaa sanan. He ovat nuo-

rimmat, jotka ovat olleet 

leikkikoulussa 10 kk tai alle. 

Luokassa 3 on viisi lasta, joista 

kaikki tasolla p6, eli saavat 

selvän kirjoitetusta sanasta. 

Heistä yksi on ollut leikkikoulussa 

jo yli kolme vuotta, toinen kaksi, ja kolmas vuoden, kaksi on ollut 7 kk. Luokassa 4 on yh-

deksän lasta, joista yksi lukee sanan tasolla sujuvasti, kuusi lukee lauseita ja kaksi lukee 

sujuvasti tekstiä. Sujuvasti tekstiä lukevat ovat olleet leikkikoulussa toinen reilun vuoden ja 

toinen reilut kaksi, lauseita lukevat kahdesta vuodesta reiluun kolmeen vuoteen. Kolme 

vuotta ollut poika lukee sanatasolla sanan yhteen. 
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Tulokset osoittavat, että lauseita tai tarinoita lukevien osuus on noussut 5,9 prosentista (1 

lapsi) 47,1 prosenttiin (8 lasta) reilun puolen vuoden aikana, kuviot kunkin tarkkailupäivän 

taulukon alla kuvaavat saman visuaalisessa muodossa. Lapsia, jotka osaavat lukea vähin-

tään sanatasolla, on yli 80 prosenttia, kun 1.9. heitä oli alle 60 prosenttia. Kun 1.9. ylim-

mässä luokassa, eli sujuvasti vähintään sanan lapsia lukevia, oli 17,7 %, niin 20.3. lapsista 

53 % oli ylimmässä luokassa. Lasten keski-ikä tässä ylimmässä ryhmässä oli 1.9. vuosissa 

4.7, kun 20.3. se oli 5,6.  

 

Tutkimuksen seuranta lasten lukitaidon kehittymisestä 1.9.2007 – 15.3.2008 osoittaa sel-

keästi, että lapset oppivat lukemaan ja kirjoittamaan montessorivälineillä ja kehittyvät tai-

dossa. Lukemaan oppiminen siis alkaa, kun lapsi on tiedostanut kykynsä havaita sanan 

foneemirakenne. Lapsitasolla tarkasteltuna liitteenä 6 olevasta lukitaitotaulukosta näkyy, 

että kaikki lapset kahta lukuun ottamatta ovat kehittyneet lukitaidoissa eteenpäin. Nuorin, 

joka syyskuussa ei ollut foneemitietoinen, on saavuttanut foneemisista tasoista jo toisen, 

eli tason 3. Osa lapsista on siirtynyt monta tasoa, kuten tasolta 2 tasolle 6 (lapset K, N ja 

O), ja osa noussut tason tai kaksi. Paikallaan pysyneistä sujuvasti tekstiä lukevalla tytöllä I 

tämä johtuu tutkimuksen rajauksesta, sujuvan lukemisen kehitys on rajattu pois tästä tut-

kimuksesta. Yhdellä lapsista lukemisen kehitys ei ole mennyt eteenpäin yli vuoteen, ja sen 

syitä on pohdittu. Hän kuitenkin ilahduttavasti juuri tämän tutkimuksen puhtaaksikirjoitta-

misvaiheessa on kääntänyt innostustaan matematiikasta lukemiseen, joten montessori-

työskentelyssä lapsille ominainen jonkun alueen latenssivaiheen jälkeen uudelleen aktivoi-

tumisen vaihe näyttäisi olevan alkamassa.  

 

Tiivistäen voidaan todeta tulosten osoittavan, että lasten lukitaidot olivat edenneet montes-

sorileikkikoulussa tutkintajakson kuluessa. Osa lapsista eteni useampia tasoja, neljä tai 

viisi, useimmat etenivät vähintään kaksi. Vain yhdellä lapsella seitsemästätoista ei etene-

mistä havaittu, sujuvasti lukevilla kehitystä ei tämän tutkimuksen tasoilla enää voinut mita-

ta eteenpäin. 
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7 TULOSTEN TARKASTELUA 

 

7.1 Lasten foneeminen tietoisuus 

 
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että 3-5-vuotiailla lapsilla on taito kuulla sanojen foneemi-

rakenne. Se tuli ilmi loru-kirjaintuokioissa jo kolmannella kerralla, kun pyydettiin esineitä 

foneemeittain ääntäen, ja kaikki kolme paikalla ollutta lasta ”keksivät” foneemisysteemin. 

Sen jälkeen lapset käyttivät taitoaan useissa eri yhteyksissä, nimien kuuntelemisessa jne. 

Testauksessa se näkyy hyvin korkeina neljän ensimmäisen tehtävän oikeinvastauspro-

sentteina. Lapset osasivat sekä kuulla, oliko sana sanottu yhden kirjaimen kohdalta väärin, 

että korjata väärin sanotun sanan. Näissä tuli yhteensä vain kolme virhettä kuudestakym-

menestä, joista niissäkin kahdessa oltiin hyvin lähellä oikeaa sanaa. Lampaan ottaminen 

testaajan sanoessa lampas saattoi olla taivutusmuodon samankaltaisuudesta johtuva vir-

he, lammas taipuu lampaan. Tässä tutkijan sanan muodon valinta ei ollut onnistunut, vo-

kaalin vaihtaminen sanassa (esim. lummas) olisi selvemmin muuttanut sanan ”vääräksi”. 

Toisessa tehtävässä väärin sanottu sana oli kaneli, lapsi toisti ”kaneli” ja otti kamelin. Täs-

sä myös tutkija oli valinnut sanan, jonka saattoi lapselle olettaa olevan kamelin nimi, sanat 

on helppo sekoittaa. Koska kaneli on oikea sana myös, saattoi lapsi tehdä metalingvisti-

sesti oikean päätöksen, vaikka se tässä kirjattiin vääräksi. 

 

Kun ohjeena oli sanoa esineet hassusti, annetun esimerkin mukaan piti muuttaa joitakin 

sanan kirjaimia, tehtävän suoritti oikein 83,3 %. Nooa-Kinsir ei yrittänyt muuttaa sanaa, 

vaan vaihtoi sen toiseen. Tämä saattoi vastata hänen käsitystään hassusta, jolloin hän 

vastasi annettuun tehtävään oikein, mutta ei tutkijan haluamalla tavalla. Näin jää avoimek-

si, olisiko hän osannut muuttaa sanan muotoa, jos olisi ymmärtänyt tehtävän. Hän tiesi 

kuitenkin, että sanat täytyi tehtävässä muuttaa, mikä on metalingvistinen suoritus. Jos 

mahdollisesta väärinymmärryksestä johtuneen kokonaan epäonnistuneen tehtävän jättäisi 

huomioimatta, onnistumisprosentti muiden viiden lapsen kohdalla olisi 100 %. 

 

Lapset osasivat myös yhdistää kuulemansa foneemit sanoiksi, ja toimia ottamalla oikean 

esineen. Onnistumisprosentti oli 81,7 %. Tulos olisi voinut olla huomattavasti parempi, 

testaajalle jäi käsitys, että kuudennen, Isirin, keskittyminen tähän ja loppuihin tehtäviin ka-

tosi täysin. Hän lakkasi tekemästä yhteistyötä, vastaten tässä millä tahansa sanalla, ja 

myöhemmissä tehtävissä vain: ”En tiedä.” Tämän jälkeisistä kolmen seuraavan kohdan 28 

tehtävästä hän sai 4 oikein, eikä edes näyttänyt yrittävän kuunnella ohjeita, tai tehdä niiden 

mukaan.  Onnistumisprosentti tässä ilman Isirin osuutta olisi edelleen ollut todella hyvä, 90 
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% kaikista oikein. Kuitenkin näinkin neljä ensimmäistä tehtävän yhdistäen lasten niissä 

tekemistä sanan foneemirakennetta koskevista ratkaisuista 90,7 % on oikein, mikä osoit-

taa selkeästi lasten hallitsevan foneemisten taidot.  Jos tehtävistä laskettaisiin pois kol-

mannessa suoritus, jossa ohje mahdollisesti ymmärrettiin väärin (Nooa-Kinsir), ja neljän-

nessä yhteistyöhalukkuuden loppuminen (Isiri), olisi vääriä vastauksia 200:sta 8, eli 96 % 

olisi ollut oikein 

 

Viidennessä tehtävässä oli mukana paitsi foneemitietoisuus, myös riimitietoisuus, jonka 

sekä suomalaisissa, että kansainvälisissä tutkimuksissa katsotaan voimakkaasti korreloi-

van lasten lukemaan oppimiseen. Lapsista kaksi onnistui edelleen täydellisesti ja kolmas 

ylitti kriteerirajan, mutta onnistuminen jäi 60,3 %. Tehtävä saattoi myös vaikuttaa lapsiin 

hämmentävästi, koska siinä oli kaksi mahdollista ratkaisutapaa, foneemin muuttaminen tai 

riimiin vastaaminen. Nooa-Kinsirin siirtyminen samaan ”taktiikkaan” kuin hän oli käyttänyt 

tehtävässä kolme, voisi viitata siihen, että ainakin hän koki sen foneemisena tehtävänä, 

eikä kiinnittänyt riimi-ominaisuuteen huomiota.  

 

Toisaalta onnistuminen tehtävässä olisi hyvä, jos Nooa-Kinsirin ja kokonaan luovuttaneen 

Isirin vastaukset poistettaisiin, ja jos mukaan otettaisiin vain tehtävien tekemistä testaajan 

pyytämällä tavalla yrittäneet 4 lasta. Onnistumisprosentti nousisi huomattavasti, tulos olisi 

81,2 % oikein. Tässä tehtävässä ei voi varmasti sanoa, toimivatko lapset foneemitietou-

tensa perusteella, kuten tehtävässä kolme, vai vaikuttivatko riimit tehtävän onnistumiseen. 

Riimejä harjoitustuokioissa käytettiin hyvin vähän, mutta ne ovat ainoana tehtävänä tässä 

sellainen, jossa tuntemattomat taustamuuttujat ovat saattaneet vaikuttaa. Tutkijalla ei ole 

tietoa siitä, kuinka paljon päiväkodissa tai lasten kodeissa käytetään tai luetaan riimejä.  

 

Viiden ensimmäisen tehtävän onnistumisprosentti, 85,2 %, ylittää selkeästi kriteeritason, 

jos sitä halutaan tarkastella koko ryhmän tuloksen kautta. Tämän perusteella voi todeta, 

että lapset osoittivat erottavansa sanan foneemisen rakenteen. Puhdistettuna selkeästi 

väärinymmärretyistä tai vastaamatta jätetyistä osuuksista, kuten edellä on esitetty, kaikki-

en viiden ensimmäisen tehtävän foneemisen tietoisuuden onnistumisprosentti olisi 92,4 %. 

 

Mäkisen (2002, 143) esimetafonologisissa alkutestin tehtävissä esikouluikäiset saivat 

huomattavasti huonompia tuloksia äänteiden yhdistämisessä (kokonaiskeskiarvo 4,5), kuin 

mitä kolme - neljävuotiaat tässä tutkimuksessa (81,7 % oikein). Vuoden harjoittelun jälkeen 

esikoululaiset saivat Mäkisen tutkimuksessa kokonaiskeskiarvoksi 7,5 äänteiden yhdistä-

mistehtävässä, joka oli edelleen huonompi kuin lapsilla tässä tutkimuksessa. Mäkisen tut-

kimuksessa lapsia ei ollut opetettu lukemaan, fonologisia taitoja oli harjoitettu erilaisten 
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tavuttamis- ja sananhavainnointitehtävien avulla, riimittelemällä ja leikkimällä mm. ääntei-

den yhdistämistä (emt, 172). Tässä tutkimuksessa puhuu sen puolesta, että pienemmillä 

lapsilla on luontainen tietoisuus sanan foneemirakenteesta, myös esim. se, että lapsi, joka 

epäonnistui täysin kolmannessa tehtävässä, vastasi 100 % oikein neljännessä, ja lapsi 

joka epäonnistui neljännessä tehtävässä, onnistui täysin kolmannessa. Tämä viittaa siihen, 

että molemmilla on hyvä foneeminen tietoisuus, epäonnistumiseen johtui muusta syystä, 

eli tehtävän väärinymmärryksestä tai päätöksestä lopettaa yhteistyö. 

 

Päiväkodissa tehdyssä havainnoinnissa lasten muu kuin foneemirakenteen havaitsemi-

seen liittyvä metalingvistinen tietoisuus ei selvinnyt luotettavasti. Näin osittain, koska aika 

ei riittänyt muiden metalingvististen huomioiden havainnointiin, ja osittain koska alkukirjain-

ten kuulemiseen liittyvät tehtävät oli mahdollista suorittaa arvaamalla. Tehtävät olisi voinut 

rakentaa toisin, jolloin ne olisivat selvemmin ohjanneet lapsia pyrkimään kysymysten rat-

kaisemiseen. Jos esineet olisi valittu kahdesta pussista, ja pyydetty lasta miettimään, 

kumpaan pussiin (kuudennessa tehtävässä vaikka ”N vai K”, ja seitsemännessä ”T vai S”) 

tavarat kuuluvat, olisi selvemmin näkynyt, tiesivätkö tai muistivatko lapset alkukirjaimen. 

Tehtävät olivat myös kokeen viimeiset, väsymys tai kyllästyminenkin saattoi vaikuttaa lop-

putulokseen. Kahdeksan tuokion opettava vaikutus ei myöskään todennäköisesti ollut ko-

vin suuri, sekä aikaa tuokioissa, että kertoja oli liian vähän. Alkukirjaimen harjoittelua kyllä 

tehtiin joka kerralla, myös kahdella viimeisellä kerralla, jolloin foneemitietoisuutta ei käsitel-

ty kuin nimien kirjoittamisen yhteydessä.  

 

Tässä testissä jäi siis epäselväksi, osaavatko lapset alkukirjaimen tunnistamista edes 

muutaman harjoituskerran jälkeen, vaikka panostimme siihen tuokioissa, varsinkin lopus-

sa, enemmän kuin foneemirakenteen tutkimiseen. Vaikka havainnoinnissa lapset näyttivät 

sen osaavan, testauksessa kukaan ei sitä osannut. Onnistumisprosentti jäi 41,7 %, jos 

siihen lasketaan kaikki oikeat vastaukset. Jos lasketaan pois ne oikeat vastaukset, jotka 

testaaja koki lapsen arvanneen, osaaminen olisi vieläkin huonompaa. 120 tehtävästä 24:n, 

eli 20 %, voisi olettaa olleen lapsen tietoisesti oikein valitsemia.  

 

Se, että se ei ole mitenkään lapselle luontaisesti kielen kehitykseen liittyvä, kuten sanan 

foneemirakenteen kuuleminen, tuntuu ilmeiseltä tämänkin pienimuotoisen kokeen perus-

teella. Tätä tukee myös montessorileikkikouluissa saatu kokemus, alkukirjaimen nimeämi-

sen oppiminen vaatii harjoitusta, foneemirakenteen ymmärtäminen ja käyttäminen ei. Myös 

Chaneyn (1992) testissä alkukirjaimen tuottaminen oli neljänneksi vaikeinta ja sen arvioi-

minen toiseksi vaikeinta 21 tehtävästä. Tornéus (1991, 27) kuvaa taidon harjoituksen tu-

lokseksi 4-6 –vuotiailla lapsilla.  
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Myös Mäkinen kummastelee tutkimuksessaan sanan alkutavun nimeämisessä saamaansa 

heikkoa korrelaatiota, jota tässä tutkimuksessa vastaisi alkuäänteen nimeäminen, koska 

hänen käyttämänsä teoriapohjan lukututkimus olettaa sen helpoksi fonologisen tietouden 

tehtäväksi. Sitä, että kyseessä onkin opittava taito, tukee hänen huomionsa siitä, että lop-

putestissä, noin lukuvuoden mittaisen, 25 harjoituskertaa sisältäneen jakson jälkeen sen 

reliabiliteettikerroin oli noussut (Mäkinen 2002, 248). Myös Karvonen (2005, 136) ja Lerk-

kanen (2002, 25) saivat alkuäänteen havaitsemisessa esikouluikäisillä odottamaansa huo-

nommat tulokset. 

 

7.2 Foneemisten ja metalingvististen taitojen kehittyminen montessorileikkikoulussa 

 

Tulokset osoittivat, että lasten luontainen kyky toimia sanan foneemitasolla on heidän var-

haisen lukemaan oppimisen pohjana. Edelleen havaittiin, että lapsi kykenee metalingvisti-

siin suorituksiin, osoittaen tarkkaa foneemitietoisuutta, jopa vaikka puheen kehitys on 

huomattavasti jäljessä ikätasoa. Montessori havaitsi, että taito kuulla sanan foneemiraken-

ne liittyy lapsen yleiseen kielen kehitykseen, koska lapset muutenkin koko ajan muuttavat 

sanojaan vastaamaan paremmin ympäristön niistä käyttämiä oikeita muotoja. Esimerkkinä 

tästä voi esittää lapsen, jolta puuttuu vielä puheäänteitä motorisen kehittymättömyytensä 

vuoksi. Lapsi, joka pienenä sanoo lampusta ensin ”appu”, lisää siihen myöhemmin ään-

teen ja sanoo ”lappu”. Koska sana ei vieläkään ole oikein, harjoittelee hän sitkeästi, kun-

nes tuottaa vihdoin oikean muodon ”lamppu”. Kyetäkseen tekemään tämän, hänen täytyy 

kuulla, että sana on väärin, tiedostaa, mitkä äänteet puuttuvat, ja löytää äänteille myös 

oikea paikka sanan rakenteessa, ”malppu” ei tyydyttäisi häntä. Toisin sanoen, hän tietää, 

mitkä äänteet muodostavat sanan ja missä järjestyksessä äänteiden tulee olla. Tämä taas 

tarkoittaa, että hänen täytyy olla tietoinen sanan rakenteesta. Myös Savinainen-Makkonen 

(2001, 42) toteaa: ”Tätä ei kuitenkaan tule ymmärtää niin, etteikö lapsella olisi jo melkoinen 

määrä ns. fonologista tietoutta. Tämä tutkimus antaa viitteitä siitä, että varsin varhaisessa 

vaiheessa voidaan havaita sellaista systemaattisuutta, josta voidaan päätellä lapsen ole-

van tietoinen puheensa pienistäkin segmenteistä.” Hänen tutkimuksensa lapsi oli iältään 

1;2–1;3 vuotta. 

 

Tässä tutkimuksessa voidaan nähdä päiväkodissa havinnoitujen lasten olevan foneemisel-

ta tietoisuudeltaan montessorileikkikoulussa tutkituilla lukemisen tasoilla 1-3.  Huolimatta 

ympäristöstä, jossa ei käytetty foneemeja tai opeteltu lukitaitoja, päiväkotilasten voitiin ha-

vaita erottavan sanan foneemirakenteen, ja pystyvän toimimaan sen taidon perusteella. 
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Montessorileikkikoulussa näkyy, kuinka tämän taidon osaavan lapsen voi johdattaa mon-

tessorivälineiden avulla sujuvaan lukitaitoon. Lapsen foneeminen taito on perusta, johon 

työskentely lukitaidon saavuttamiseksi montessorileikkikouluissa perustuu. Montessoriym-

päristössä, jossa koko ajan joku käyttää foneemeja, taidon itsessään havaitseminen voi 

tapahtua hyvinkin nopeasti. Lukemisen kehittyminen taas riippuu lapsen kiinnostuksesta ja 

ajankäytöstä, jos lapsi on kiinnostunut esimerkiksi matematiikasta, hän saattaa puuhailla 

niiden välineiden parissa, eikä taidostaan huolimatta kehitä lukitaitoaan eteenpäin. 

 

Nykyinen tieteellinen tutkimus on hämmästyttävänkin suurelta osin vahvistanut ne kielen 

kehityksen lainalaisuudet, jotka ovat montessoripedagogian äidinkielen välineiden teorian 

perustana. Nämä Montessorin lapsia havainnoimalla löytämät kehityksen piirteet on vah-

vistettu tutkimuksilla, joita on tehty nykyaikaisten tieteellisten apuvälineiden avulla, esim. 

aivoja kuvantamalla.  Kielellinen kehitys lapsella esitetään yleisesti juuri niin, kuin Montes-

sori (1992a, 113; ks. luku 2.5.2) on sen esittänyt kaaviossaan (ks. esim. Koppinen ym. 

1989, 37-40). Myös Mäkisen (2002, 78) esittämä psykologisen näkemyksen input – output 

– prosessointi, jossa vastaanotetut puheärsykkeet koodataan prosessoiden ja sarjoitetaan 

ne oikeaan järjestykseen, jonka jälkeen lapsi valmistautuu ääntämään äännejonon, muut-

tamaan sen puhe-elimissä liikkeeksi eli artikuloinniksi, vastaa Montessorin (1992b, 245; ks. 

luku 2.5.1) esittämää kaaviota siitä, miten lapsi omaksuu ja tuottaa äänteen ja sanat aikai-

sella puheen kehityskaudella.  

 

Myös uusin aivotutkimus on vahvistanut Montessorin (1992a, 101) ajatuksen siitä, että on 

olemassa kehityksellinen herkkyys oppia kielen kielioppi, ja että herkkyyskauden aikana 

lapsi oppii puhumaan kaikkia kieliä yhtä hyvin kuin äidinkieltään (Understanding the brain 

2007, 46). Tässä OECD:n raportissa sanotaan myös, että ”pre-literacy”, ”esilukutaidon” 

taitojen tarjoaminen lapsille on välttämätöntä. Tämä esilukutaidon käsite tuntuu määritty-

vän sanaston runsaudeksi. Sanaston vähäisyys ei kehitä tarpeeksi lapsen aivoja kielen 

kehityksen alueella, joten se vaikuttaa lapsen myöhempään lukemaan oppimiseen. Tämä 

tuntuisi kertovan juuri siitä, mitä Montessori (1992a, 104) painotti lukemisessa, lukeminen 

ja kielen kehitys tapahtuvat olennaisesti samalla tavalla, ja nykyistenkin aivotutkimusten 

mukaan samalla aivoalueella. Myös Vygotskin on käyttänyt ilmaisua, jossa lukutaito raken-

tuu kielen ”päälle” (”on top of” language), eli kielellinen kehitys tarjoaa rakennustelineen 

lukutaidolle, joka rakennetaan aivoihin (Understanding the brain 2007,  87). 

 

Sen, että tämän kielen herkkyyskauden aikana lapsi oppii myös lukemaan samalla biolo-

gista kehitystä muistuttavalla tavalla, Montessori huomasi, kun hän vanhempien pyynnöstä 

lisäsi Casa dei Bambiniin lukitaitoon kehittävät välineet. Hänkään ei ollut ajatellut kouluikää 
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nuorempien lasten oppivan lukemaan, mutta oli valmis yrittämään, kun lapsetkin sitä halu-

sivat. Kun hän näki lasten oppivan, hän luotti havaintoonsa, ja kehitti välineet, joilla lapset, 

kielestä riippumatta, oppivat lukemaan kolmen ikävuoden jälkeen. Montessorille lukioppi-

minen on lapsen valinta, lapsen siitä kiinnostuminen on edellytys, jota ennen lasta ei ohja-

ta lukemaan. Montessori mainitsee verratessaan oppimista montessoriympäristössä perin-

teisiin koulumuotoihin: ”Eivät kaikki samanikäiset lapset ole samassa pisteessä lukemisen 

ja kirjoittamisen suhteen. Me emme ole vain pakottamatta lasta, vaan emme edes kutsu 

häntä, tai millään tavalla yritä houkutella häntä tekemään sellaista, jota hän ei halua teh-

dä.” (Montessori 1912, 303) Kun lapsi näyttää olevansa valmis, hänelle tarjotaan kaikki 

mahdollinen apu taidon saavuttamiseksi. 

 

Dearden (1968, 30) painottaa valmiuden käsittä pohtiessaan samoja asioita kuin Montes-

sorikin pedagogiassaan, opettajan pitää turvata virikkeellinen kasvuympäristö; hän ei saa 

pakottaa kasvamaan, mutta hän ei saa myöskään jättää kasvun merkkejä huomioimatta, ja 

hänen tulee havainnoida valmiuden merkkejä. Hänen tulee seurata kypsymiseen ja kas-

vamiseen liittyviä ominaisuuksia, jotta ei kadota tuntumaa niihin. Opettajan tulee myös 

ravita ja ohjata kiinnostuksen kasvua edelleen. Samaa esittivät myös Dorothy Strickland ja 

Bernice Cullinan Adamsin kirjan jälkipuheessa (Adams 1990, 430).  

 

Nykyinen kansainvälinen lukututkimus on kuitenkin vakaasti asettanut lapsen lukemaan 

oppimisen iäksi vähintään viisi vuotta, usein, kuten Suomessa, vieläkin enemmän (ks. 

Dogma luvussa 3.4.2). Oletetaan, että lapselle pitää olla kypsynyt määrätyt metalingvisti-

set taidot, joita viisi – kuusivuotiaat eivät ole näyttäneet heille tehdyissä testeissä omaa-

van. Nurmilaakso (2006, 63-66) kuvaa lukuisia tutkimuksia siitä, miten lasten metalingvis-

tistä tietoisuutta herätellään, jotta he olisivat kuusivuotiaina valmiita aloittamaan lukemisen 

opettelun. Myös hänen tutkimuksessaan lastentarhanopettajat käyttävät harjoitteita:  

”Olen opettanut lukemisen valmiuksia. Kuunneltu alku/loppuäännettä. Rytmi-

tetty sanoja/lauseita. Kirjoitettu lasten puhetta ja luettu sitä. Tutustuttu kirjain-

hahmoihin (suur- ja pienaakkoset). riimitelty, keksitty loruja, satuja”. Virikkeel-

linen toiminta on myös tuottanut tulosta: ”En varsinaisesti ole opettanut luke-

maan, mutta jokapäiväisellä toiminnalla – riimittelyt, rytmitaputukset ym. on 

varmasti ollut vaikutusta siihen, että 9 lasta on oppinut lukemaan”. (Nurmi-

laakso 2006, 118)  

 

Lastentarhanopettaja tuntuu puolustelevan sitä, että lapset ovat kuin vahingossa oppineet 

lukemaan; ”En varsinaisesti ole opettanut lukemaan...”. Hän katsoo syyksi tehdyt harjoit-

teet. Hänkin tuntuu omaksuneen lapsen olevan ”ei-valmis”, ja lukemaan oppimisen tapah-
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tuneen ”vahingossa”. ”Ei-valmis” esittäytyy tässä Deardenin (1968, 30) arvoarvostelma-

pohjalta; koska yhteisö ei katso, että lapselle voisi opettaa lukemista ennen määrättyä 

ikää, on opettaja toiminut yhteisön odotusten vastaisesti. Kuitenkin lastentarhanopettajat 

Mäkisen (2002, 200) tutkimuksessa huomasivat myös esikouluikäisissä lapsissa Montes-

sorin (1992b, 232) kuvaaman tyytyväisyyden sanojen oivaltamisessa. Myös Karvonen 

(2005, 138) esittää; ”Fonologisen tietoisuuden korostaminen lukutaidon oppimisen edelly-

tyksenä ei ole uusimpien suomalaisten lukemistutkimusten mukaan täysin perusteltua 

(esim. Holopainen 2002), vaan fonologinen tietoisuus voi kehittyä lukemaan oppimisen 

rinnalla.”  

 

Montessoriympäristössä metalingvistinen tietoisuus 3-5 – vuotiailla kehittyy kahta tietä, 

lapsen yksilöllisen kielenkehityksen ja sitä kehitystä tukevien äidinkielen välineiden kautta. 

Kehityksen pohjana on lapsen foneeminen tietoisuus. Montessoripedagogiassa lapsi ei opi, 

kuten Chall esittää tasossaan 1, sattumanvaraisesti joukkoa aakkosia, ja assosioi niitä 

puhutun kielen osiin. Lukemiseen kiinnostusta osoittava lapsi ohjataan selkeän ”polun” 

läpi, ensin tutustumaan, sitten kirjoittamaan grafeemeilla, ja sen jälkeen lukemaan niitä, 

aina helpoista sanoista vaikeampiin. Tässä lapsen kielen kehityksen herkkyyskausi, kyky 

kuulla sanan foneemit, on avainasemassa. Lapselle ei tarvitse opettaa sanan rakentamista 

tai purkamista, riittää kun opettaa hänelle grafeemin kullekin äänteelle.   

 

Varsinkin syvä-ortografisissa kielissä vaikeusasteen nostaminen vähitellen toimii lukutaitoa 

vahvistavana, lapsi osaa edelliset sanat hyvin, ja siirtyy vasta sitten seuraaviin. Samoin 

sanaryhmien foneemisten ominaisuuksien korostaminen (laatikossa sh kaikissa on sanois-

sa äänne, kuten ship) antaa lapselle aivan erilaisen pohjan kuin sanojen havaitseminen 

tekstin joukosta. Tietysti myös lukemisen aloittaminen näissä maissa foneemisesti lausut-

tavista sanoista, ” fog” ”car” jne., antaa lapselle hyvän pohjan. Lapsi myös osaa lukea, en-

nen kuin siirtyy ei-foneettisiin sanoihin. Hän on käynyt tässä tutkimuksessa esitellyt väli-

neet läpi foneemisina, ennen kuin aloittaa vaiheet uudelleen alusta foneettisten sanojen 

kanssa (ks. liite 4).  

 

Suomenkielisessä materiaalissa vaikeusasteet eivät ole kovinkaan tärkeitä, jo ensisanojen 

kohdalta Savinainen-Makkonen (2001, 43) toteaa, että suomen kielessä lapset eivät vältte-

le pitkiä sanoja kuten syvä-ortografisten kielten tutkimuksissa. Liitteenä olevassa sanapan-

kissakin (liite 5) on montessori-ammattilaisten piirissä päädytty käytännön kokemuksesta 

siihen, että useampitavuiset, konsonantti-vokaali (kv-kv-kv) – rakenteiset sanat ovat lapsil-

le kolmanneksi helpoimpia lukea ja kirjoittaa. Rinnakkaisia laatikoita, samaa vaikeusasteit-
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ta käsitteleviä, ei suomenkielisessä materiaalissa tarvita, syvä-ortografisissa maissa niitä 

voi olla useita. 

 

7.3 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimus tapahtui kvalitatiivisena toimintatutkimuksena, jossa havainnot vahvistettiin tes-

tauksella, ja seuraamalla lukitaitojen kasvua montessorileikkikoulussa. Tutkimuksessa 

hyödynnettiin menetelmätriangulaatiota, kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen lähestymistavan 

metodologinen vuoropuhelu vahvistaa tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimusmenetelmä ei 

itsessään ole luotettava tai epäluotettava, luotettavuus näkyy suhteessa tutkittavaan ilmi-

öön, kuten Perttula (1995, 40) on todennut. 

 

Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelussa kohdistetaan huomio validiuteen ja reliaabeliu-

teen. Grönfors (1985, 173) määrittelee validiteetin osoittavan ”...miten pitkälle aineistossa 

käsitellyt indikaattorit ilmaisevat sitä, mitä niiden on tarkoitus ilmaista”. Erätuulen (1998, 

83) mukaan sisäinen validius käsittää mittausten virheettömyyden ja tarkkuuden, sekä 

pysyvyyden. Ulkoinen validius, eli yleistettävyys ilmaisee tutkitun aineiston suhteessa pe-

rusjoukkoon (Erätuuli 1998, 83; Eskola & Suoranta 1998, 166). Grönfors (1985, 174) to-

teaa, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa ulkoinen validiteetti ilmaisee teoreettisten johto-

päätösten ja aineiston välisen suhteen, eli se on yksinkertaisesti johtopäätösten todenta-

mista (myös Eskola ym. 1998, 214). 

 

Tutkimuksen sisäinen validius 
 

Tutkimushenkilöiden foneemisen osaamisen ja toimimisen havainnoin sisäistä validiteettia 

(virheettömyys, tarkkuus ja pysyvyys) tutkija kokee tässä tutkimuksessa lisänneen sen, 

että tutkijalla itsellään on vankka montessorikoulutukseen perustuva 16 vuoden kokemus 

lasten havainnoinnista lukitaitoihin liittyvissä asioissa. Saman ajan tutkija on toiminut äidin-

kielen montessorivälineiden käyttöä ohjaten ja materiaalia valmistaen, joista jälkimmäinen 

lisää ja syventää ymmärrystä siitä, miten välineen tulee toimia. Tutkija on myös syventynyt 

huolellisesti esim. suomen sanojen vaikeusasteisiin, valmistaen mm. sana-pankki – listan 

(liite 5) sanojen vaikeusasteista, jonka Suomen montessoriopettajien ja -ohjaajien pedago-

ginen yhdistys SMOOPY ry on hyväksynyt suositukseksi 2002. Tutkijan tuntiessa havain-

noitavat taidot hyvin, virheellisten tulkintojen mahdollisuus havaintotilanteessa on vähäi-

sempi. 
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Päiväkodissa suoritetussa havainnoinnissa oli kaksi mittaria, havainnointi ja testaus, joista 

saatiin toisiaan vastaavat tulokset, joka Grönforsin (1985, 179) toimii tuloksen validiteetin 

tarkistuksena. Molempien mittareiden voidaan katsoa mitanneen sitä, mitä oli tarkoituksin, 

koska molemmat mittaustavat antoivat selvän vastauksen tutkimuskysymyksiin. Havain-

noinnin kautta saatiin tietoa, miten foneeminen tietoisuus lapsissa ilmeni, ja testi kertoi, 

kuinka kattava taito oli. Myös näin varmistettiin mittauksen tarkkuutta, sitä että kaikki lap-

set pystyivät esittämään todelliset taitonsa jäämättä vilkkaampien lasten syrjäyttämiksi 

havainnointitilanteissa. Tästä ongelmasta kertoo tuokioiden kolmas päiväkirja, jossa hitain 

lapsista ehti sanoa tietäneensä vasta, kun vilkkaammat olivat jo ehtineet toimia. Sisäistä 

validiutta kuvaa myös se, kuinka hyvin käytetyt testikysymykset saavat esille lasten fo-

neemitietoisuuden. Foneemitietoisuus näkyi kyllä harjoitustuokioista pidetyissä päiväkir-

joissakin selkeästi, mutta testauksessa se saatiin esiin kaikilta lapsilta prosentuaalisesti 

hyvin vakuuttavasti. Mittauksen virheettömyyttä testissä parantaa, että tehtävien vaihtoeh-

toja on vain kaksi, oikea – väärä. Lisäksi lapsen tehtävänä oli toimia kuulemiensa fonee-

mien mukaan, ratkaisussa lapsi joko otti tavaran tai ei, vastausta ei tarvinnut tulkita.  

 

Myös montessorileikkikoululaisten lukemisen tasojen mittarin lukemisen tasojen muodos-

tamiseen vaikutti tutkijan pitkä kokemus havainnoinnista lasten lukemisen kehityksessä. 

Analyysiyksiköiden nimeämiseen, jonka Eskola ym. (1998, 167), mainitsee olevan ensim-

mäinen vaihe taulukoinnissa, käytettiin tutkimuksen teoriapohjasta ja käytännön kokemuk-

sesta saatua tietoa. Teoriapohja vaikutti mm. sanan muodostamisen sekä sanan sujuvan 

lukemisen ja sujuvan lukemisen määrittelyihin. Tasot kuvaavat niitä käytännössä lukemi-

sen havainnoinnissa montessorileikkikoulussa havaittuja taitekohtia, jotka ovat vuosien 

mittaan osoittautuneet siirtymäkohdiksi lasten lukemisen kehityksessä. Tasoja muodostui 

sopiva määrä kuvaamaan ilmiötä kattavasti, ja niiden ryhmitteleminen neljään luokkaan 

antoi paremman yleiskuvan lukemisen kehityksestä. Eskola ym. (1998, 168) lainaa Leiman 

& Toivosta (1991); jos luokkia on vähän, luokittelu on luotettavaa, mutta se kuvaa aineistoa 

huonosti, jos luokkia on paljon aineistoa hyvin kuvaten, tulokset eivät ole luotettavia. Tut-

kimuksessa kuitenkin tasojen ja luokkien määrä suhteutettuna ryhmän pieneen kokoon 

estivät tilastollisesti merkittävän tuloksen saamisen tietokonepohjaisilla laskentaohjelmilla, 

joten kuvaus tuloksista jäi sanalliseksi analyysiksi ja prosentuaaliseksi kuvaamiseksi, jota 

tuetaan graafisella esityksellä.  Eskola ym. (1998, 166) toteavat, että laadullisen tutkimuk-

sen tarkoitus onkin antaa tiheä kuvaus, eikä vain selvittää ilmiötä. 

 

Tutkimuksessa osoitettiin äidinkielen montessorivälineiden lisäävän asteittain lasten tietoi-

suutta ja taitoa lukioppimisessa. Havainnoitu välineiden käyttäminen, ja lukutaidon mitattu 

kehittyminen toimivat siten validiteetin lisääjinä. Tuloksissa esitetyssä lasten lukitaitojen 
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seurannassa, josta käy ilmi lasten kehittyminen lukitaidossa reilun puolen vuoden aikana, 

on lasten taitoja testattu kolmena eri ajankohtana, joten kunkin lapsen kehityssuunta ja sen 

aikajana on selvästi nähtävissä. Montessorivälineiden tuoma vaikutus lapsen metalingvis-

tiseen tietouteen näkyy siinä, miten välinettä käytetään yleisesti montessorileikkikoulussa 

ja esimerkeissä, joissa kuvataan lapsista tehtyjä havaintoa. Kuvauksen validiutta myös 

lisää kirjoittamisen kuvaus luvussa 5.4.4, jossa on joitakin esimerkkejä lasten kirjoitustai-

doista, jossa lapset hallitsevat metalingvistisiksi katsottavia toimintoja. He osaavat laittaa 

taivutuspäätteitä, kuten ystävänpäiväkortissa, vaikka ne eivät ihan konventionaalisesti sa-

naan liitykään, ja he osaavat kirjoittaa lauseita, joissa on sanat erotettu, iso alkukirjain ja 

piste. Välineiden analysointi teoriataustasta nousevien metalingvistisien ominaisuuksien 

suhteen lisää validiutta. Taulukoissa 2 ja 4 on esitetty teoriataustaan tukeutuen, miten pe-

räkkäisissä välineissä esitetty metalingvistinen tietous siirtyy yhä kehittyneempiin muotoi-

hin, samalla kun välineillä työskentelevät lapset kehittyvät lukitaidoissa eteenpäin. 

 

Tutkimuksen ulkoinen validius 
 

Grönforsin (1985, 174) pitää havainnointitiedon ulkoisena validiteettina sitä, että tutkija on 

tehnyt oikeita johtopäätöksiä havainnoidusta tilanteesta. Lasten luontainen taito kuulla sa-

nojen foneemirakenne havaittiin päiväkodin loru-kirjaintuokioissa ensimmäisen kerran jo 

kolmannessa tuokiossa. Kaikki kolme paikalla ollutta lasta osasivat ottaa oikean esineen 

useamman joukosta, kun sen nimi sanottiin äänteittäin. Myös jatkossa tuokioiden tilanteis-

sa foneeminen tietoisuus näkyi tutkijalle joko lasten onnistumisina tai epäonnistumisina 

toimia esitetyn sanan foneemirakenteen mukaan, joten johtopäätökset oli helppo tehdä. 

Taito vahvistettiin lopussa tehdyllä testauksella, jossa lapset toimivat selkeästi joko oikein 

tai väärin kuulemiensa sanan äänteiden perusteella, ja sekä tuottivat että korjasivat fo-

neemirakenteeltaan väärin lausuttuja sanoja. Lasten erittäin korkeasta onnistumisprosen-

tista neljän ensimmäisen tehtävän kohdalla, varsinkin jos vielä poistetaan mahdollisesta 

väärinkäsityksestä tai luovuttamisesta johtuneet epäonnistuneet suoritukset, pystyy päätte-

lemään lasten osaavan toimia sanan foneemirakenteen perusteella. 

 

Montessorileikkikoulussa tehdyssä havainnoinnissa johtopäätökset lapsista foneemiraken-

teen kuulijoina ja sanan foneemirakenteen hajottajina on tehty sellaisten havaintoesimerk-

kien pohjalta, joissa tämä lasten kyky tulee selkeästi käytännön tilanteissa esiin. Montes-

sorivälineiden kohdalla johtopäätökset on tehty vertaamalla yleisten fonologisten käsittei-

den avulla niitä metalingvistisen tietoisuuden osa-alueita, joita lapset joutuvat tai pääsevät 

käyttämään välineillä toimiessaan. Lasten lukitaidot kehittyivät seurannassa niin selkeästi, 
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että sen perusteella voi päätellä lasten montessorivälineillä toimiessaan hankkineen niin 

kehittyneet lukitaidot, että ne eivät yleisesti kuulu samanikäisten lasten taitoihin Suomessa. 

 

Grönfors (emt) toteaa myös, että ulkoinen validius lisääntyy, kun tutkija kuvaa tilanteen 

juuri sellaisena kuin se on. Havainnot on kuvattu tutkimuksessa mahdollisimman yksityis-

kohtaisesti. Kirjainloru-tuokioista on päiväkirjat liitteenä, niissä on kirjattuna heti tuokion 

jälkeen kunkin tuokion tapahtumat. Havaintoaineistot montessorileikkikoulussa on kerätty 

lapsien toimintaa montessorivälineillä tarkkaillen, ja kirjattu päivän päätteeksi ylös. Ne on 

esitetty tutkimuksessa suorina kuvauksina, ja lasten sitaatit on lainattu sellaisina, kun ne 

on sanottu.  

 

Koska ensimmäinen tutkimustehtävä perustuu vain kuuden lapsen otokseen, ei tutkimustu-

loksia voida suoraan yleistää kaikkia suomalaislapsia koskeviksi. Koehenkilöitä ei myös-

kään valittu sattumanvaraisesti, he olivat yhdestä päiväkodista, ja henkilökunta valitsi hei-

dät ikärajoituksen, 3-4 vuotta, perusteella. Viikoittaisesta tutkimusajankohdasta, maanan-

tai-iltapäivästä, johtuen lapset valittiin vielä sen perusteella, kuinka aikaisin heidät päivä-

kodista yleensä haettiin. Näin heidän ei voi katsoa edustavan kvantitatiivisessa tutkimuk-

sessa käytettävän otos-käytännön mukaista sattumanvaraisuutta, heidät oli laadullisen 

tutkimuksen piirteiden mukaisesti valittu tarkoituksenmukaisesti, vaikkakaan ei mitenkään 

etukäteen jotain määrättyä kielellistä tasoa tms. hakien. 

 

Tutkimuksessa ei ollut kontrolliryhmiä, mikä myös voi aiheuttaa ongelmia tulosten vahvis-

tamiseen. Tämä johtui toisaalta siitä, että tutkimusasetelma lähti ryhmän lasten kehittymi-

sen havainnoinnista, ja testaus tuli mukaan vasta myöhemmässä vaiheessa. Kontrolliryh-

mää foneemisen tietoisuuden ryhmälle olisi ollut vaikea muodostaa, koska jotta lapsilta 

saataisiin esille foneemirakenteen tajuaminen, täytyisi heidän kanssaan tehdä ensin aina-

kin joitakin samanlaisia tehtäviä kuin koeryhmän kanssa, jotta he tulisivat tietoiseksi taidos-

taan. Ja koska tutkimuksessa haluttiin saada selville, tulevatko lapset tietoisiksi taidostaan, 

se olisi itse asiassa vain lisännyt numerusta, ei toiminut kontrolliryhmänä. Sen toteamiseen 

tämä ryhmä antoi jo tarpeelliset viitteet.  

 

Päiväkodissa tehdyn kokeen vertailuaineistoksi sopii Chaneyn testeistään saamat tulokset. 

Hän tutki samaa asiaa suuremmalla otoksella, jonka tulokset pystyttiin myös tilastollisesti 

laskemaan merkitseväksi.  Sen niitä tehtävistä, jotka toivat tietoa tämän tutkimuksen tutki-

muskysymyksiin, käytettiin myös tämän tutkimuksen testikysymyksinä sovellettuina mon-

tessorivälineiden kanssa käytettäväksi. Tämän tutkimuksen tulos on yhdensuuntainen 

Chaneyn tuloksien kanssa. Niissä foneemien yhdistäminen oli toiseksi helpoin, arviointi 
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kolmanneksi, ja korjaaminen kuudenneksi helpoin 21 tehtävästä. Tässä kokeessa tehtävät 

olivat myös vaikeammat, Chaneyn testissä lapsella oli foneemien yhdistämisessä valitta-

vana kolmesta vaihtoehdosta oikea, tässä testissä oli alussa yleensä kymmenen vaihtoeh-

toa, joista lapsi valitsi yhden kerrallaan pois. Viimeiseksi jääneen kohdalla tehtävä oli tie-

tysti jo helppo, mikäli muut oli otettu oikein. Tässä tutkimuksessa otos oli niin pieni, että 

siitä ei voinut laskea tietokoneohjelmia käyttäen tilastollisesti merkittäviä tuloksia, kuten 

Chaney on tehnyt. 

 

Montessorileikkikoulussa suoritetussa havainnoinnissakaan ei voitu käyttää kontrolliryh-

mänä lapsen luonnolliseen kehitykseen liittyvää lukitaidon kehitystä edustavaa ryhmää, ja 

verrata sitä montessorivälineiden esiintuomaan kehitykseen, koska Suomessa ei ole muu-

ta ryhmää, jossa kolme – viisi -vuotiaille annettaisiin mahdollisuus käyttää foneemitietout-

taan lukiopettelun pohjana ja suunniteltu oppimisvälineitä sitä varten. Montessorivälineistä 

ja 3-5 –vuotiaiden lukemisesta ei vertailuryhmää ole edes kirjallisuudesta saatavilla, vas-

taavia tutkimuksia ei löytynyt, vaikka niitä enemmän on alettu kaivatakin (McGuinness 

2004, 275; Karppanen 1996, 30). Montessorin näkemystä lukemisesta on kuitenkin jo ryh-

dytty käyttämään tutkimusten teorioiden muodostamiseen (Nurmilaakso 2006, 165). Kar-

vosen (2005) lukuleikkiohjelma oli suunnattu neljästä vuodesta ylöspäin, sen nuoremmat 

lapset olivat tässä tutkimuksessa käytetyn foneemitietoisuuden ikäkaudella. Ohjelma pe-

rustuu kuitenkin kokosanamenetelmään, vaikka siihen toisessa interventiossa lisättiin fo-

neemitietoisuuden hyväksi käyttöä (emt, 135), joten tähän tutkimukseen vertailukohdaksi 

se ei käynyt. Muut suomalaiset tutkimukset käsittelevät vanhempia, esikouluikäisiä lapsia.  

 

Päiväkodin ja montessorileikkikoulun ryhmät eivät ole myöskään keskenään vertailukelpoi-

sia. Montessorileikkikoulussa tehty havainnointi lähtee tutkimaan välineiden edistämää 

lukitaitoa siitä foneemisesta taidosta, joka päiväkodin lapsilla havaittiin.  

 
Tutkimuksen reliabiliteetti 
 

Aineistolla on reliabiliteettia, mikäli se tai sen tulkinta ei sisällä ristiriitaisuuksia, Grönfors 

(1985, 175) esittää reliabiliteetin jakamista neljään osaan, kongruenssiin, eli yhdenmukai-

suuteen, instrumenttien tarkkuuteen, niiden objektiivisuuteen ja ilmiön jatkuvuuteen (myös 

Eskola ym. 1998, 214). Kongruenssi ilmaistaan indikaattoreita vaihtamalla, mitä useampaa 

indikaattoria käytetään, sitä vakuuttavammaksi tieto tulee (Grönfors 1985, 176). Tässä 

tutkimuksessa lasten foneemisen taitoon ja siitä helposti kehittyviin lukitaitoihin viittasi 

useampi indikaattori.  Teoriataustan tutkimukset kertoivat jopa kaksivuotiaina lukemaan 

oppineista lapsista, ja montessoripedagogian lukemaan varhaista lukemaan oppimista on 
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tapahtunut jo 100 vuotta. Jotkut kansainväliset tutkimukset, päinvastaisista käsityksistä 

huolimatta, osoittivat lasten osaavan yhdistää foneemeista sanan. Tässä tutkimuksessa 

suoritetut havainnoinnit, testaus ja lukitaitojen seuranta päätyivät samaan tulokseen.  

 

Instrumenttien tarkkuutta voidaan tarkistaa siten, että ilmiöitä pyritään havainnoimaan mo-

neen kertaan, ja saatuja tuloksia verrataan keskenään (emt, 176). Instrumenttien tarkkuu-

den testaajana tutkimuksessa voisi katsoa toimineen sen, että lapsilla voitiin osoittaa fo-

neeminen tietoisuus molemmissa havaintokohteissa, päiväkodissa ja montessorileikkikou-

lussa. Tietoisuus esitettiin sekä havainnoimalla lasten työskennellessä samojen välineiden 

parissa, että mittaamalla. Päiväkodissa mitattiin lasten taitoa havaita sanan foneemiraken-

ne, ja montessorileikkikoulussa arvioitiin taidon tasoja ennen varsinaisen lukemisen alka-

mista. Tuloksista voidaan osoittaa lasten päiväkodissa, ja sen osan lapsista montessori-

leikkikoulussa, joka toimii tutkimuksen lukitaitoluokituksen tasoilla 1-3, hallinneen taidon 

toisiinsa verrattavasti. 

 

Instrumentin objektiivisuus voidaan tarkistaa esimerkiksi useamman havainnoijan käyttä-

misellä tutkimustilanteessa (emt, 176). Tässä instrumentin objektiivisuutta voi ajatella li-

sänneen se, että vaikka kun havainnoijia oli yksi, erilaisia havaintokohteita oli kaksi, ja mo-

lemmissa saatiin samanlainen tulos. Reliabiliteettia lisää myös, jos tehdään kaksi mittausta 

samalla mittarilla samalle joukolle. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen perustava foneemi-

rakenteen testi tehtiin lopputestauksen lisäksi osittain 2 kertaa, lyhyesti ensin kolmannella 

kerralla, sitten kuudennella kerralla lyhennettynä ryhmäversiona.  Toisen tutkimustehtävän 

lukitaitoseuranta tehtiin kolmeen kertaan, alussa, keskellä ja lopussa. Reliabiliteetin neljän-

tenä tarkistuksena, ilmiön jatkuvuuden todentamiseksi, tutkijan on pystyttävä osoittamaan, 

että tutkittu ilmiö ei ole ainutkertainen (emt, 176). Siihen riittänee, että sekä tietoisuus fo-

neemirakenteesta, että varhainen lukemaan oppiminen ovat tapahtuneet montessorileikki-

kouluissa jo 100 vuoden ajan eri puolella maailmaa, kaikilla kuudella mantereella.  

 

Vaikka tutkimus oli toimintatutkimus, ei tutkimuksessa muutettu toimintaa pysyvästi. Tutki-

jan ensimmäisen tutkimustehtävän päiväkotiin valmistamia foneemitietouden tehtäviä ei 

ainakaan tutkimusaikana käytetty lasten leikkitoiminnassa. Henkilökunta vaihtui, ainakin 

osittain, parikin kertaa tutkimuksen aikana, joten siellä ei osattu enää niitä käyttää. Toises-

sa tutkimustehtävässä, joka käsitteli mm. montessorivälineitä, pedagogian 100 vuotta van-

hoja välineitä ja työskentelytapaa ei ollut syytäkään vaihtaa. Joitakin uusia oivalluksia lap-

sille kiinnostaviksi välineiksi tutkimus on kyllä poikinut. 
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7.4 Pohdinta 

 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään se ristiriita, joka vallitsee lukemaanoppimisen 

tutkimuksen asettaman kuuden ikävuoden aikarajan, jonka jälkeen lapsi olisi metalingvisti-

sesti kypsä oppimaan lukemaan, ja sen tosiasian välillä, että lapset oppivat lukemaan jopa 

kahdesta ikävuodesta eteenpäin. Havainnoimalla johdonmukaisesti lasten foneemisia tai-

toja ja lukemaan oppimista, ja etsien teoriapohjaksi tutkimuksia, joissa lasten varhaiset 

foneemiset taidot on havaittu aikaisemminkin, tässä tutkimuksessa voitiin osoittaa, että 

lapsilla vähintään kolmesta ikävuodesta eteenpäin on foneeminen taito, jonka avulla he 

oppivat helposti lukemaan. Aikaisemmista tutkimuksista teoriaosassa voi nähdä, lapsilla on 

jo osoitettu olevan taito yhdistää foneemeista sana 3-5 ikävuoden välillä. Tässä tutkimuk-

sessa on osoitettu, että Montessorin aikoinaan havaitsema taito hajottaa sana foneemeihin 

samassa iässä on edelleen olemassa, ja että lasten lukemaan oppiminen montessoriväli-

neiden avulla tapahtuu tätä taitoa hyödyntäen. Lasten ei tarvitse kypsyä metalingvistisesti 

ennen kuin aloittavat lukemaan oppimisen, he kypsyvät oppimisen kuluessa, ja siten he 

voivat aloittaa opettelun heti, kun heitä kiinnostaa, vaikka kaksivuotiaina. 

 

Montessoripedagogiassa lapsi siis aloittaa lukemisen kirjoittamalla, ja aloittamisen ajan-

kohta perustuu hänen kielellisen herkkyyskautensa vaiheeseen, jossa hänen täytyy, pu-

heensa muovaamiseksi äidinkieltään vastaavaksi, kuulla sanojen foneemirakenne. Näin 

vältytään monista vaikeuksista, joita lukemaan opettamisessa yleensä kohdataan. Oppiak-

seen muodostamaan sanoja grafeemein, kirjoittamaan, lapsen täytyy ensin vain oppia 

kolme – viisi grafeemia ja niihin kuuluvat foneemit, ja sen jälkeen hän voi huolellisesti val-

mistettujen montessorivälineiden avulla muovata niillä sanoja. Jos pienen lapsen olettaa 

oppivan erottamaan ja nimeämään ”hauva” ja ”ammun” ja mitä ne ”sanovat”, tai vaikka 

auton ja pyörän, ja niistä lähtevät äänet, ei ole syytä miksi hän ei voisi oppia erottamaan ja 

ääntämään a:n ja m:n, jos hänelle annetaan siihen mahdollisuus. Montessorileikkikoulussa 

foneemista taitoaan ja tietoaan kirjaimista käyttäen lapsi pian havaitsee, että osaa kirjoittaa 

sanan, ensin hyvin lyhyen, vaikkapa ovi, eikä hänen tätä varten edes tarvitse osata tehdä 

kädellään vaikeita kirjoittamisen liikkeitä, koska käytössä on irtokirjaimet.  

 

Kun lapsi osaa muodostaa kirjaimilla sanoja, ja oppii sen jälkeen sanomaan sanan kirjain-

ten äänteet tarpeeksi nopeasti, foneemisen taidon avulla hän kuulee niistä sanan. Kun 

lapsi on tarpeeksi harjoitellut yksittäisten sanojen lukemista, hän oppii lukemaan nopeam-

min, koska harjoitus tekee mestarin. Kun lapsi sitten osaa lukea sanoja, hän taas montes-

sorivälineiden avulla voi laajentaa lukemistaan laajempiin kokonaisuuksiin, lauseisiin ja 

pieniin tarinoihin, samalla tavalla kuin hän puhuu ja käyttää muutenkin äidinkieltään kom-
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munikaatiovälineenä. Näin hän kahta kanavaa käyttäen vahvistaa aivojensa mikropiirejä 

kehittymään aina vahvemmiksi, äidinkielen täydellistä hallintaa kohti, sekä sanojen kuule-

misen, että visuaalisen havaitsemisen kautta. Näin OECD:n raportissa kuvattu vaikea lu-

kemisen tie pätkitään pieniin paloihin, kun ei oletetakaan lukemisessa tarvittavan heti sel-

laisia monimutkaisia taitoja, joihin aivorakenteet eivät vielä ole kypsyneet (Understanding 

the brain, 2007, 86).  

 

OECDn raportissa suositellaan syvä-ortografisissa kielissä lukuopetuksen aloittamissa 

mahdollisimman hyvän äänne-grafeemi-vastaavuuden omaavilla sanoilla. Radikaalimpana 

vaihtoehtona raportissa ehdotetaan mahdollista syvä-ortografisten kielten uudistaminen 

siten, että kirjain-äänne-yhdistelmät tehtäisiin johdonmukaisemmiksi. Koska lapset mon-

tessorileikkikouluissa ovat syvä-ortografisten kielten maissakin oppineet lukemaan äänne-

grafeemi-vastaavasti, ja siihen on olemassa valmis materiaali, olisi tämän materiaalin käyt-

tämien lukemisen opettamisessa kuitenkin helpompi vaihtoehto kuin kielen muuttaminen. 

Kansainvälistä lukututkimusta ajatellen olisikin mielenkiintoista tietää poikkeavatko mon-

tessorileikkikouluissa englantia foneemi-grafeemi-vastaavuudella lukemaan oppineiden 

aivostrategiat yleisesti syvä-ortografisissa maissa käytössä olevalla tavalla lukemaan op-

pineiden vastaavista. Käyttävätkö he samoja kehittyneempiä strategioita lukemiseen kuin 

esim. italialaisten on todettu käyttävän englantia lukiessaan, eli käyttävätkö he semanttista 

lukutapaa, vai kulkeeko informaatio kokoavan tien kautta dual route-teorian mukaisesti. 

(Understanding the brain 2007, 90)   

 

Sekä tämä tutkimus, että teoriaosassa esitelty tutkimus, erityisesti  Fox&Roughin (ks. Mc-

Guinness 2005, 29) ja Chaney’n (1992) tutkimukset, osoittavat jo kolmivuotiailla lapsilla 

olevan metalingvistisiä kykyjä, joiden avulla he voivat helposti oppia lukemaan, kuten mon-

tessoripedagogiassa lasten on annettu tehdä. Myös Lehmuskallio (1983, 184) listaa useita 

tutkimuksia 1963–72 väliseltä ajalta, joissa esitetään jopa kaksivuotiaiden sanantunnistus-

ta, ja lukemista ennen kuutta vuotta. Tuntuu tarpeettomalta, että lapsia nykyään opetetaan 

ensin taputtamaan tavuja, erottamaan alku- keski- ja loppukirjaimia ym., jotta he valmistui-

sivat aloittamaan lukemisen opettelun kuusivuotiaina. Arokin (2006, 119) toteaa, että kir-

jaimiin ja kirjoitettuun kieleen tutustuminen tehokkainta mahdollista äänteellisen tietoisuu-

den harjoittelua. Takalan (2006, 15) mielestä, vaikka fonologisen tietoisuuden harjoittami-

nen äänteitä ja kirjaimia käyttäen on tehokas lukutaidon edistäjä, näyttäen parantavan lue-

tun ymmärtämisen taitoa, fonologisia harjoituksia ei kannata opettaa irrallaan, ilman yhteyt-

tä lukemiseen ja kirjoittamiseen  
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Tutkimus herätti myös tarvetta jatkotutkimuksille. Eräs mielenkiintoinen aihe olisi, miksi 

lukitaitojen oppimiseen ei tunnu vaikuttavan ikä, tai se aika, jonka lapsi on ollut montessori-

leikkikoulussa. Taulukosta 2 voi havaita, että näillä ei näyttäisi olevan mitään suoraviivaista 

yhteyttä lukutaidon kehittymiseen. Kuukauden pari leikkikoulussa ollut lapsi voi jo lukea, 

kun toista vuottaan leikkikoulussa oleva samanikäinen ei. Tämän tutkimuksen puitteissa 

asiaa ei ollut mahdollisuutta pohtia tarkemmin, tarvittaisiin myös laajempi otos montessori-

leikkikoulussa olevia lapsia. Leikkikoulupuolen montessorivälineistä ja niiden vaikutuksesta 

metalingvistisiin taitoihin jäi vielä tutkimatta mm. koko kielioppia käsittelevä välineistö, jos-

sa lapset saavat tietoa kirjoitetun kielen syntaksisista ominaisuuksista jo sanalukemisen 

vaiheesta alkaen. Kieliopin välineiden soveltuvuus alakoulun puolella käytettäväksi, ja nii-

den antama lisäarvo koulun opetukseen olisi mielenkiintoista tutkia, ne havainnollistavat 

kieliopin lapsille konkreettisesti ja ehdottoman mielenkiintoisella tavalla. Omakohtaisesti 

tämän tutkija innostui kieliopista ja sen loogisesta kauneudesta vasta aikuisena, montesso-

rivälineiden kautta. Vasta niiden yhteydessä ymmärsi, kuten lapset montessorileikkikou-

lussa, että kielioppi on todella mielenkiintoista ja hauskaa.  

 

Samoin lasten pragmaattiset taidot jäivät tämän tutkimuksen ulkopuolelle, olisi mielenkiin-

toista tietää, vaikuttaako varhainen lukeminen kielen merkitystason parempaan hallintaan, 

lapsihan pystyy ikätovereitaan aikaisemmin omaksumaan tekstiä. Mielenkiintoista olisi 

myös tutkia, miten nyt esitetyn metalingvistisiä taitoja tietoisesti kehittävän montessorivä-

lineistön, samoin kuin niitä kehittävän kielioppivälineistön, käyttäminen ja omaksuminen 

vaikuttavat lapsen myöhempään lukemiseen ja metalingvistisiin taitoihin koulun esi- ja al-

kuluokilla. Pystyttäisiinkö näillä lapsilla osoittamaan olevan syvällisempi käsitys kielestä ja 

pitemmälle kehittynyt lukutaito, kuin itsekseen, tai muulla menetelmällä varhain lukemaan 

oppineilla, tai vasta koulussa lukemaan oppineilla lapsilla.  

 

Miten tämän tutkimuksen tuloksia voisi hyödyntää yleisesti 3-5 –vuotiaiden lasten kohdal-

la?  Montessorileikkikouluihin mahtuu hyvin pieni osa lapsista, ja Suomessa koko järjes-

telmä on rakennettu perustumaan koulussa, tai korkeintaan esikoulussa, tapahtuvan luke-

maan opettamisen varaan. Lisäksi vaikeutena on vanhempien ja lapsen muun lähipiirin, 

median, jopa opettajien ja lastentarhanopettajien taipumus käyttää kirjaimia ”kooiiäsäsaa” 

– muodossa, jolloin lapselle ei ole hyötyä foneemisesta taidostaan. Lapsi, joka oppii gra-

feemit kirjainten nimillä, ei osaa enää ilman vaivaloista uudelleen oppimista lukea fonee-

mista taitoaan hyväksi käyttäen. Myös kirjoittaminen on vaikeaa, on vaikeaa nähdä, miksi 

kun kirjoitettuna on KIRA, aikuinen ei näe siinä olevan KOIRA, onhan siinä selvästi koo-ii-

är-aa. Voisikin kysyä, ovatko varhain itsekseen lukemaan oppineet lapset törmänneet ai-
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kuisiin tai isompiin lapsiin, jotka ovat opettaneet heille kirjainäänteet, foneemit, niiden nimi-

en sijaan? 

 

Toisaalta, suuri osa lapsista on päivähoidon piirissä, jossa koulutetut lastentarhanopettajat 

ohjaavat heitä. Olisi haastavaa kehittää lukiohjelman, jossa henkilökunta koulutettaisiin 

käyttämään foneemeja ja yksinkertaisia kirjoittamaan oppimisen välineitä, (magneetti- 

tms.) irtokirjaimia, sekä kirjoittamismateriaalia.  Materiaali tulisi olla suunniteltu samalla 

lailla vähitellen vaikeutuvaksi kuin montessorimateriaali, pieniksi, muutamassa minuutissa 

suoritetuiksi tehtäviksi. Kun lasten annettaisiin pienellä avulla oppia kirjoittamaan, ei heitä 

voisi estää oppimasta lukemaan. Tärkeintä olisi, että Montessorin kahdesta periaatteesta 

pidettäisiin kiinni; lasta ei kutsuta, ennen kuin hän itse pyytää kutsua, eikä häntä vaadita 

tekemään, hänen annetaan tehdä. 

 

Jos siis halutaan olla sitä mieltä, että lapsi ei ole valmis lukemaan ennen kuutta vuotta, se 

ei voi johtua siitä, että lasta ei voisi auttaa oppimaan lukemaan. Silloin on kyseessä arvo-

arvostelmaan perustuva oletus, lasta ei haluta opettaa lukemaan. Tähän voi olla moniakin 

syitä, vaikka lastensuojelullisia, jotta lapsi ei nykyisessä tekstiä ja lööppejä tihkuvassa 

maailmassa joudu liian aikaisin kohtaamaan asioita, joita ei voi sulattaa. Voi olla myös po-

liittisia, yhteiskunnan rakenteista tai ammattiyhdistyspolitiikasta riippuvia syitä. Lukeminen  

lukemaan opettaminen voidaan esim. katsoa opettajien työksi, johon muiden ei tule puut-

tua. 

 

Kuitenkin suomalainen lapsi, jolla ei ole lukivaikeusongelmia, oppii lukemaan, ennemmin 

tai myöhemmin, koska vain, missä vain ja miten opetettuna vain (Lerkkanen 2003, 56; Aro 

2006, 115). Suomessa jopa lukivaikeuksiset lapset oppivat lukemaan, he eivät vain lue 

yhtä nopeasti kuin muut (Aro 2006, 119). Kansainvälisesti verrattuna he saattavat lukea 

jopa paremmin kuin ns. normaalilukija syvä-ortografisissa kielissä. McGuinness (2005, 

398) referoi Wimmerin ja Goswamin (1994) tutkimusta, jonka perusteella nämä määrittivät 

jotkut itävaltalaislapset lukivaikeuden omaaviksi; sen kriteereillä kaikki englantilaiset 9-

vuotiaat omaisivat lukivaikeuden. Kansainvälisissä lukututkimuksissa Suomi kuvataankin 

(jopa ainoaksi) maaksi, jossa lapsi yleensä saavuttaa toisen luokan aikana samantasoisen 

lukutaidon kuin esimerkiksi englanninkieliset saavuttavat lukioasteeseen mennessä (Mc-

Guinness 2004, 40 ja 352). On kuitenkin syitä, joiden vuoksi kannattaa tutkia ja hyödyntää 

tätä osoittamaani lasten foneemista kykyä, ja sen mahdollistamaa helppoa lukemaan op-

pimista jo kolmen – neljän ikävuoden tienoilla. 
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Ensiksi, aikaisemmin referoimani kielen kehitykseen ja aivotutkimukseen perustuvat tutki-

mukset tuntuvat vahvistavan sen, mikä Montessori aikoinaan päätteli havainnoimalla; luon-

tainen kyky käyttää foneemeja metalingvistisesti liittyy kielen herkkyyskauteen, joka hei-

kentyy ja jopa katoaa kuuteen ikävuoteen tullessa (esim. McGuinness 2005, 112). Tämä 

sanojen foneemirakenteen tajuaminen muuttuu tarpeettomaksi kielen kehityksen myötä, 

noin 6-7 –vuotiailla lapsilla, juuri kun lukemisen opetus perinteisesti alkaa. Tällöin lapsi on 

kehittänyt kielelliset taitonsa riittävän hyviksi, herkkyyskausi loppuu, ja lapsi suuntaa oppi-

misen tarmonsa muihin asioihin. Montessorileikkikoulussa kolme – nelivuotiaat lapset op-

pivat helpommin ja nopeammin lukemaan kuin viisi - kuusivuotiaina aloittavat. Kouluikäiset 

joutuvat tekemään jo paljon töitä oppiakseen lukemaan, nämä pienet vain ryhtyvät luke-

maan. Mäkisen (2002) tutkimuksessa esikouluikäiset lapset olivat tämän tutkimuksen lap-

sia huonompia foneemien yhdistämisessä vielä kokeen päättyessä, lukuvuoden harjoitte-

lun jälkeen. Myös Tornéus (1991, 16) mainitsee foneemisegmentaation olevan vaikeaa 

esikouluikäisille lapsille. Nämäkin näyttäisivät vahvistavan tämän tutkimuksen tulosta siitä, 

että kolmivuotiailla taito kuuluu kehitykseen, mutta kuusivuotiailla ei enää, se pitää uudel-

leen oppia.  

 

Toinen syy, joka puoltaa lapsen aikaisen lukemisen tukemista on, että jos lapsella olisi riski 

lukivaikeuksiin, tämä pienillä oleva foneeminen kyky kannattaisi käyttää hyödyksi, koska 

alle kuusivuotiaiden aivojen korjauskapasiteetti on huomattavan suuri verrattuna vanhem-

piin. Näin lukivaikeuden aiheuttama hidastus lukemiselle olisi mahdollisimman helppo kor-

jata. Nurmilaakso (2006, 23) toteaa: ” 

On todettu, että lapsilla joilla on luku- ja kirjoitusvaikeuksia, on huonompi ly-

hytaikainen muisti kuin paremmin oppivilla tovereillaan. Erityisesti on kyse 

kyvystä muistaa kielellistä materiaalia. Kuusi - kahdeksanvuotiaille on tehty 

sanojen muistamistutkimuksia. Iästä riippumatta ne lapset, jotka ovat jo 

osanneet lukea, ovat muistaneet enemmän kuin vielä tässä vaiheessa luku-

taidottomat lapset.”  

 

Aikaisen opitun lukitaidon eduista on erittäin hyvä esimerkki dyspraksinen lapsi luvussa 

5.4.3.1. Ollessaan 5.6 hän luki jo sanoja, ja puhe alkoi kehittyä samaan aikaan, ensin yk-

sittäisiksi sanoiksi ja puolentoista vuoden kuluessa jo lauseiksi. Samaan aikaan hänestä 

kehittyi taitava sanojen lukija, mutta varsinaiseen lauseiden ja siitä sujuvaan lukemiseen 

hän siirtyi vasta ollessaan 9 vuotta. Puhevaikeuksiselle lapselle sanojen koodaaminen ja 

dekoodaaminen äänne kerrallaan tuntui olevan myös erittäin hyvää puheen harjoitusta, 

puheen avuksi tuli visuaalinen kirjainyhdistelmien näkemisen antama ohjaus. Myös sana-

pankin (liite 5) mukaisesti vaikeutuvien sanojen mielekäs käyttäminen varmisti kirjainyhdis-
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telmä kerrallaan puheen muodostumista. Jos hän olisi aloittanut lukemaan opettelun kou-

luun mennessään, voi epäillä, että hänen oppimisensa olisi ollut huomattavasti vaikeam-

paa. Kuntoutuksen varhainen aloittaminen puhehäiriöihin liittyvien mahdollisten lukihäiriöi-

den kohdalla on tärkeää (Ylätupa-Eerola 1990, 34). Miksi se ei voisi olla edellä esitettyyn 

tapaan suoraan kirjoittamaan ja lukemaan opettamista? 

 

Kolmas syy varhaisen lukemisen tukemiseen on, että lapsi, joka osaa lukea kouluun tul-

lessaan, voi käyttää suuremman osan kapasiteetistaan asettautuakseen jäseneksi koulun 

yhteisöön. Hänen aikansa ei mene lukemisen taidon opetteluun, varsinkin, kun hän on jo 

liian vanha oppimaan sitä helposti. Hän voi keskittyä luomaan itselleen paikkaa siinä luok-

kayhteisössä, joka muodostaa hänen sosiaalisen ympäristönsä, ja on valmis ottamaan 

vastaan kaiken sen opin, mitä koulu hänelle tarjoaa (ks. Clark 1989, 19). Lisäksi varhaises-

ta lukutaidosta on hänelle hyötyä lukemisen sujuvuuden kannalta. (Lerkkanen 2003, 56) 

 

Tärkein syy kuitenkin, miksi pieniä kolme- tai neljävuotiaita lapsia voi ja kannattaa auttaa 

kirjoittamaan ja lukemaan oppimisessa jo ennen kaukana odottavaa kouluikää, on se, että 

he HALUAVAT oppia kirjaimia ja he HALUAVAT oppia lukemaan. Se on heistä HAUSKAA.  
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Liite 1; Tutkimussuostumus 
 
Hyvät ____ päiväkodin vanhemmat! 

Olen montessori-ohjaajana _______ Montessorileikkikoulussa ja opiskelen Helsingin yli-
opistossa Kasvatustieteen laitoksella.  Tarkoitukseni on tehdä pro gradu-tutkielma lasten 
varhaisesta lukemisesta ja siihen liittyen pienten lasten fonologisesta eli äänteiden kuule-
misen tietoisuudesta.   Yksi osa työsuunnitelmaani on loru- ja riimituokion merkeissä tutus-
tua pienen 3-4 –vuotiaiden ryhmän kanssa sanojen alkuäänteen kuuntelemiseen, kirjaimil-
la leikkimiseen ja sanan äänteiden kuuntelemiseen.  Ryhmässä olisi noin kuusi lasta.   

Tarkoitus on tutkia, miten loru-, alkuäänne- ja kirjainleikit vaikuttavat lapsen äännetietoi-
suuden heräämiseen.  Tämä tapahtuu montessorivälineitä käyttäen sekä loruten ja kes-
kustellen, piirtäen ja värittäen.  Käytän näin kerääntyvää tietoa pro gradussani.  Päiväko-
dista kertyneen tutkimuksen osan toimitan vanhemmille päiväkodin kautta luettavaksi, kun 
työ on valmis. 

Lorutuokio tapahtuu päiväkodin tiloissa lasten päivälevon ja välipalan jälkeen maanantaisin 
noin klo 14.  Tuokio kestää 30-45 minuuttia viikoittain yhdessä kuuden viikon jaksossa, 
alkaen viikolla 9.  On mahdollista, että pidettäisiin toinen kuuden viikon jakso heti tämän 
jakson perään, se riippuu mm. lasten kiinnostuksesta jatkaa tuokioita. 

Montessori-pedagogiaan ja sen menetelmiin ja välineisiin voitte tutustua esim. kotisivuil-
lamme, www.montessori.fi.  Mikäli olette kiinnostuneita kuuntelemaan kirjaimia lasten 
kanssa kotonakin, voitte pyytää päiväkodista pienen alustuksen, jonka olen teen lasten 
äänteen kuulemisesta ja sanojen muodostamisesta.  Pyrin toimittamaan sen päiväkotiin 
ensi viikon loppuun mennessä. 

Suostuessanne pyytäisin teitä allekirjoittamaan alla olevalla kaavakkeella luvan lapsellen-
ne osallistua loru- ja riimituokioon.  Luvan voitte palauttaa Niipperinpuiston päiväkotiin. 

 

Espoossa 12.2.2007                   

 

 

Lapseni _____________________________________  saa osallistua Outi Suortin  

pro gradu –tutkielman loru- ja riimituokioon ______   päiväkodissa 26.2.-2.4.2007. 

 

Espoossa __ . __ . 2007 

 

_________________________________              ________________________________  

nimenselvennys 
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Liite 2: Päiväkirjat toimintatuokioista  
 
26.2.  ENSIMMÄINEN KERTA 
 
Mukana irtokirjainlaatikko (kapiteelit), aakkospussit O,E,J,I,A, Millä alkaa –peli, hiekkapa-
perikirjaimet O,E,J,I,A,   
 
Kunnas: Puupuu ja käpypoika, Tiitiäisen tuluskukkaro ja Metsäsianpossun tossu, Kure-
niemi-Pakkanen, Kaksi kukkopilliä. 
 
Paikalla oli Meeli, Nejin, Nooa-kinsir, Kaikisi, Anajoton 
 
Aloitimme kertomalla nimemme.  Olin unohtanut maton, joka montessoritöissä on oleelli-
nen tilan määrittelijä joten kirjoitimme lattialla päiväkodin askartelupöytäliinan takapuolelle 
allekkain kaikkien nimet irtokirjaimilla.  Lapsilla oli jonkinlainen taju niiden kirjainten muo-
dosta, joilla heidän nimensä kirjoitetaan; Anajoton: ”sit mun nimessä on kaksi ympyrää”, 
samoin kaikki tiesivät, minkä näköinen kirjain tulee ensimmäiseksi heidän nimeensä, osa 
löysi laatikosta, osa hyväksyi, kun esitin oikean.  Kukaan ei osannut sanoa kirjaimen nimeä 
tai foneemia.  Osa tiesi kirjaimista; ”Tämä on mummin kirjain (A) näyttämällä laatikosta” -
Nooa-kinsir-, ”tämä on mun äidin kirjain, -Nejin.  Kirjoitimme jokaisen nimen vuorollaan ja 
samalla kerroin foneemit, ja lopuksi luin valmiiksi saadun nimen foneemeittain pari kertaa.  
Kun saimme nimet valmiiksi, kaikki olivat hyvin tyytyväisiä.  Lopuksi kaikki nimet luettiin 
vielä kerran läpi. 
 
Siirryimme piiriin.  Esitin aakkospusseista A-pussin, koska se oli neutraali, eli ei kenenkään 
alkukirjain.  Kerroin, että tämä on A-pussi, ja siellä kaikki alkaa A.  Pyysin laittamaan silmät 
kiinni, ja otin pussista auton, laitoin sen keskelle piiriä, ja kerroin, että silmät saa avata.   
 
”Mikä tämä on?”  Kaikki ”Auto”, joku vasta toisten jälkeen (Meeli). Kerroin; ”Millä alkaa au-
to.  Auto alkaa A.  A”  Otimme samalla lailla kaikki esineet pussista, ja lapset oppivat kol-
mannen kohdalla vastaamaan ”millä alkaa” -kysymykseen itse kilpaillen nopeudessa. 
 
Seuraava pussi oli I –pussi.  Nyt pyysin Anajotonia nostamaan pussista jonkun esineen, 
mutta pyytämään sitä ennen, että muut sulkevat silmänsä.  Kun me olimme silmät kiinni, 
pyysin häntä laittamaan esineen piirin keskelle ja pyytämään sitten meitä avaamaan sil-
mämme.  Keskellä oli Ihaa, jonka Nejin ensin tunnisti.  Esitin taas ”Millä alkaa” –
kysymyksen ja vastauksen.  Seuraavaksi sai ottaa Kaikisi, jonka kirjain pussissa oli, ja 
toistimme saman.  Kaikki saivat vuorollaan ottaa pusseista, kun I:n neljä tavaraa oli käytet-
ty, otimme O –pussin, sitten E ja J, ja nyt ensimmäisenä otti se, kenen kirjain pussissa oli.  
Lapset selvästi nauttivat silmät kiinni-käskystä, omasta vuorostaan ottaa esine, sekä fraa-
siin ”Millä alkaa _? _ alkaa _” toistumisesta, toistaen ihastuneen oloisena kirjaimen.  Jos 
joku ei toistanut, kysyin häneltä suoraan saman, ja kaikki toistivat mukana. 
 
Aika, puoli tuntia, oli mennyt, emme ehtineet lukea lorua, vaan kaikki korjasivat oman ni-
mensä kirjaimet takaisin, Meeli valitti, ettei osaa ja Nooa-kinsir myös, mutta rohkaisulla ja 
pienellä avulla hekin korjasivat omansa pois.  Meeli ehti kysyä ja Nooa-kinsir yhtyi, kun 
teimme viimeistä, J –pussia, ”koska mennään leikkimään?”, mutta jaksoi korjata kirjaimen-
sa. Nooa-kinsir lupasi lähtiessään kutsua minut syntymäpäivilleen ja pari muuta yhtyi, joten 
kirjain-hetki lienee ollut mieleinen. 
 
 
 
 
 jatkuu 
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                     jatkuu 
 
5.3.  TOINEN KERTA 
 
Mukana irtokirjainlaatikko, (kapiteelit), aakkospussit O,E,J,I,A,M, Millä alkaa –peli, hiekka-
paperikirjaimet O,E,J,I,A,M,  värityskirjaimet ja alustat, kyniä, työmatto ja työalustat 
 
Kunnas: Puupuu ja käpypoika, Tiitiäisen tuluskukkaro 
 
Paikalla oli Meeli, Nejin, Nooa-kinsir, Kaikisi, Anajoton ja uutena Isiri 
 
 
Levitin maton keskelle ja annoin kaikille alustat, jotka he kierittivät auki.  Pyysin heitä ha-
kemaan nimikorttinsa, joita tässä päiväkotiryhmässä käytetään toimintataulussa siirtämällä 
se siinä siihen alueeseen, jonne he haluavat mennä leikkimään.  Nimikorteissa on nimi 
suur-aakkosilla ja joku tunnuskuva, porkkana tms.  Sen jälkeen he saivat etsiä irtokirjain-
laatikosta oman nimensä kirjaimet nimilappua apuna käyttäen.  Isiri ja Nooa-kinsir (pitkä 
nimi ja väliviiva, jonka olemassaolosta hän oli hyvin tarkka, samoin siitä, että on Nooa-
kinsir, ei Nooa) tarvitsivat hieman apua, muut selvisivät kutakuinkin itse.  Meeli kaipasi 
pienen ”patistuksen”, jäi miettimään ensin jotain.  Kun he ottivat kirjaimia, sanoin aina sen 
foneemin, ja kun nimi oli puolivalmiina, sanoin jo laitetut foneemit ja lopuksi koko sanoim-
me koko nimen foneemit kullekin, kun nimi tuli valmiiksi.  Nimet sanottiin vielä foneemeit-
tain peräkkäin kunkin alustan luona, kun kaikki olivat valmiina. 
 
Siirryimme tekemään aakkospusseja, nyt suoraan alkaen siitä, että pussin kirjaimen nimen 
alussaan omaava alkoi, O-pussi (Nooa-kinsir) ensin, mutta muuten leikki sujui kuten edelli-
sellä kerralla, silmät kiinni ja sitten kuunnellen millä alkaa jne.  Muutoksena koitimme ensin 
kaikki hiekkapaperikirjaimesta O, ja laitoimme tavarat matolle hiekkapaperikirjaimen ympä-
rille, kun se oli sanottu, ja otimme aina uuden hiekkapaperikirjaimen, kun vaihdoimme pus-
sia.  Kun I-pussin vuoro tuli, Isiri oli jo selvillä miten toimitaan ja yhtä innokkaasti mukana 
kuin muutkin.  (Nejin totesi heti imurista, ”se on imuri, mutta siitä puuttuu letku.  Se sun 
pitäis jostain hankkia.”  Lähes sanasta sanaan sen, mitä edellisellä kerralla kerroin selven-
tääkseni esinettä, mutta vaihtoi persoonapronominin minä - sun).  Otimme uutena viimei-
seksi M-pussin, koska se on foneemisesti hyvin kuuluva konsonantti.  Mansikkaa halusivat 
Nejin esimerkistä kaikki leikisti maistaa. 
 
Korjasimme nimien kirjaimet taas pois paikoilleen, ja siirryimme värittämään kunkin nimen 
alkukirjainta pöydän ääreen, kaikki halusivat sen tehdä, ja samalla luin Puupuu ja käpypo-
jasta ”Jos metsään menet kulkemaan”.  Kaikki värittivät tavallaan kirjaimen loppuun, ottivat 
nimilappunsa, kierivät alustansa lattialla rullalle ja siirtyivät ryhmän puolelle.  Anajoton ha-
lusi kieriä maton, ja teki sen tosi tarkasti.  Värittämänsä kirjaimen sai viedä kotiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     jatkuu 
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12.3.  KOLMAS KERTA jatkuu 
 
Mukana irtokirjainlaatikko (isot kirjaimet), aakkospussit O,E,J,I,A,M,S, Millä alkaa –peli, 
hiekkapaperikirjaimet O,E,J,I,A, työmatto ja työalustat, sanalaput, aakkostaulu ja tavarat 
 
Paikalla oli Meeli, Nejin, Anajoton 
 
Aloitimme taas nimen kirjoittamisesta alustalle, nyt ilman nimilappua.  Annoin lasten kirjoit-
taa mahdollisimman paljon yksin.  Anajoton tarvitsi hieman apua, kun N paikalle tuli otettua 
viereisestä lokerosta M, ja hieman myös viimeisten kirjainten järjestykseen.  Nejin oli mie-
lestään valmis ilman I:tä.  Hän myös kirjoitti nimen oikealta vasemmalle, jonka korjasin 
lopussa sanoen, että laitetaan nämä kirjaimet toiseen suuntaan, kuten ne kuuluvat.  Meeli 
ei aloittanut heti, vaan Nejin rupesi etsimään hänelle E:itä.  Kun kysyin Meeliiltä, mitä hä-
nen nimeensä tulee, katsomatta alustallaan olevia kirjaimia, hän rupesi etsimään E:tä, ja 
totesi, että näitä hänellä on kaksi.  Otin vaivihkaa Nejin laittamat E:t pois.  M:n löytämises-
sä Meeli tarvitsi apua, ja kolmen viimeisen kirjaimen järjestyksessä. 
 
Tämän jälkeen otimme taas aakkospussit, E,I,J,O,M ja sen jälkeen uutena S.  Kun S-pussi 
oli tavarat S-hiekkapaperikirjaimen ympärillä ja tutkittu (mm. Nejin:  ”Oi, miten ihana sydän, 
se kiiltää, ja on ihanan punainen.” Suukotti sitä.  Meeli kertoi, että sydän on täällä ja näytti 
vatsan yläosaa.  Totesin laittaen käteni vähän ylemmäksi, että täällä sen voi tuntea ja kuul-
la jumpsuttavan, sen ihmisen oikean sydämen.”)   
 
Kun pääsimme keskusteluista kerroin, että tällä kertaa ajattelin pyytää vähän hassulla ta-
valla heitä antamaan minulle aina yhden tavaran takaisin pussiin.  Aion sanoa sen nimen 
niin, kuin sen kirjaimet kuulostavat, eli sanon aina esineen kirjaimet, ja se joka ensin keksii, 
mikä se on, saa antaa sen minulle.  Sanoin foneemein ”S-Ä-N-K-Y”, joka oli vaikea ng-
äänteensä takia, mutta jossa toisaalta oli selvästi erottuva Ä.  Lapset eivät oikein ymmär-
täneet mitä sanoin/halusin?  Toistin ”S-Ä-N-K-Y”, ja sitten liu’uttaen SÄÄNN – K-Y, jolloin 
Anajoton äkkiä keksi, mitä halusin ja antoi minulle sängyn. 
 
Jatkoin S-A-A-P-A-S, helposti kuultava sana.  Sain sanoa senkin toiseen kertaan, ja sitten 
SAAP-P-AS, jolloin Nejin ja Anajoton yhtä aikaa ojensivat kätensä, ja Anajoton ehti antaa 
sen minulle.  Seuraavaksi samoin S-Y-D-Ä-N, ja Nejin ehti ottaa sen ennen Anajotonia, 
kumpikin mietti sen verran, että ehdin toistaa foneemit.  Meeli, joka vaikuttaa rauhallisen 
harkitsevalta, katsoi minua ja totesi, että minä tiesin sen.  Tämän jälkeen Nejin ja Anajoton 
kilpailivat kahdesta seuraavasta, ei tarvittu edes toistoa, he kuulivat ensimmäisellä kerralla 
SARVIKUONO ja SULKA.  Totesin, että nyt on Meeliin vuoro, sanoin SARVI, ja samassa 
Nejinn käsi oli melkein sarvessa, mutta kun totesin, että oli Meeliin vuoro, hän veti kätensä 
pois, ja Meeli antoi sarven.  Loput (SIMPUKKA, SULKA) ehti antamaan Nejin tai Anajoton, 
kunnes viimeisen kohdalla, SUKAT, totesin, että nyt on Meeliin vuoro antaa. 
 
Seuraavaksi kirjoitimme irtokirjaimilla eläinten nimiä siten, että he saivat valita mukana 
olevista kirjoituslapuista, joissa on eläimen kuva ja ruutuja niin paljon kuin sanaan kuuluu 
kirjaimia, itselleen kolme.  Nejin otti oravan, suden ja hirven, Anajoton oravan, kalan ja 
jäniksen, ja Meeli oravan, poron ja jäniksen.  Pojat vaihtoivat, Anajoton suden ja Meeli 
hain, oravaan, kun Nejin otti sen viimeisenä.  Kirjoitimme kunkin eläimen nimen irtokirjai-
milla lapun viereen, ja sen jälkeen kirjoitin sen lappuun/lappuihin selvin kirjaimin samalla 
sanoen kunkin foneemin.  Kun kaikki laput oli kirjoitettu, niittasimme ne eläinkirjaksi kulle-
kin.  Ehdimme vielä laittaa aakkostauluun millä alkaa –esineet yhdessä, kaikki kolme olivat 
kovin innoissaan etsimässä oikeaa kuvaa eli paikkaa kullekin esineelle, lopettaessa oli 
mennyt aikaa 40 min. 
 
 
 jatkuu 
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19.3.  NELJÄS KERTA  jatkuu 
 
Mukana irtokirjainlaatikko (isot kirjaimet), aakkospussit O,E,J,I,A,M,S,R, Millä alkaa –peli, 
hiekkapaperikirjaimet O,E,J,I,A,M,S,R,  työmatto ja työalustat, aakkostaulu ja tavarat, sekä 
kirjekuori, jossa oli päälle kirjoitettuna kunkin lapsen nimi n. 6 cm korkeilla kirjaimilla, ja 
sisällä valmiiksi laitettuina irtokirjaimet kunkin nimeä varten sekä ”postia”; kirjoitussanalap-
pu, jossa on kuva ja tarkka määrä ruutuja siihen tarvittaville kirjaimille, sekä värityskirjain ja 
alustat.  Sanalapussa oli ainakin yksi kyseisen lapsen kirjaimista ja värityskirjain oli kunkin 
nimen alkukirjain. 
 
Paikalla oli Meeli, Nejin, Anajoton, Siri ja Kaikisi 
 
Aloitimme tällä kertaa postin jaolla, eli luin kirjekuorista foneemein kunkin nimen tarkoituk-
sena havainnoida, osaavatko he yhdistää foneemit omaan nimeensä eli kuulla ne.  Nejin, 
Anajoton ja Kaikisi osasivat heti, Siri oli ensin hetken kuin ei olisi ymmärtänyt, joku muu 
ehti sanoa ”Siri”, ja tämä iloisena myös toisti ”Siri”.  Meeli vaati toisen toiston, vaikka muut 
jo ehtivät hänen nimensä lausua.  Taaskaan ei oikein ole selvää, eikö hän erota, vai eikö 
ehdi reagoida rauhallisuutensa vuoksi. Kun postit oli iloisesti tutkittu, ja varmistettu, että ne 
kyllä saa viedä kotiin äidille, kerroin, että nyt saa kirjoittaa nimen alustalle, tälläkään kertaa 
emme olleet hakeneet nimilappua.  Siri oli tosin terävänä hakenut omansa, koska 5.3., kun 
hän oli edellisen kerran, olimme niin tehneet.  Käänsin huomaamatta se nurinpäin, eikä 
hän käyttänyt sitä.  Kaikki osasivat alkukirjaimensa, Nejin tosin taas lähti kirjoittamaan vää-
rään suuntaan, ja kaikki saivat kirjaimet niin järjestykseen, että parilla kolmella siirrolla kir-
jaimen saimme ne oikein kirjoitetuiksi. 
 
Luimme taas huolellisesti kunkin nimen kaikille kuultavaksi foneemein.  Sitten kerroin, että 
nyt voi ottaa sanalapun esille, ja katsomme, mitä kirjaimia niihin tulee.  Laput olivat Meeli-
omena, Nejin-neula, Isiri-koira, Anajoton-tuoli, Kaikisi-apina, sanat kuuluvat helppoihin tai 
melko helppoihin kirjoitettaviin.  Kirjoitimme sanat jokaisen alustalla irtokirjaimilla siten, että 
otimme valmiiksi kirjoitetusta nimestä ne kirjaimet, joita sanoihin tarvittiin, Meeliltä E ja M, 
Nejinltä E ja N jne.  Korostin, että kirjaimia voi käyttää sanojen kirjoittamiseen, ja heidän 
nimensä kirjaimia sopi myös sanalappujen sanoihin.  Aina kun sana oli kirjoitettu alustalle 
irtokirjaimilla, kirjoitin sen saman tien foneemit luetellen lapun ruutuihin, ja lapsi sai sen 
omaan kuoreensa.  Kaikki olivat innostuneita, he selvästi kuulivat sanan rakenteen, mutta 
eivät välttämättä osanneet sanoa oikeaa kirjainta oikeaan paikkaan.  Esim. koiraa kirjoitet-
taessa, kun olin kirjoittanut KOI, jatkoi Isiri sanoen RA.  Samoin muut kertoivat, miten sana 
voisi jatkua, kun kysyi kesken kirjoittamisen.  Kirjoitin sanat siten, että tavun loppuessa 
sanoin sen foneemit uudestaan ja jatkoin vasta sitten. 
 
Kun sanalaput olivat kuoressa, kerroin, että värityskirjaimessa oli millä alkaa kirjain heidän 
nimeensä, kävimme kirjaimen ja nimen läpi mutta totesin, että nyt emme ehdi kirjaimia 
värittää, sen saa tehdä kotona.  Meeli ja Nejin totesivat, että heidän omansa (5.3.) olikin jo 
hukkunut.  Tarkoituksena oli selventää sitä, että vaikka kirjoitimme muita sanoja ja lai-
nasimme heidän nimestään kirjaimia, millä alkaa-kirjain kuitenkin on sama heidän nimes-
sään. Sitten oli taas aika korjata kirjaimet omiin lokeroihinsa.  Kun joku totesi, ettei osaa, 
lauloin kirjaimet taas foneemein ABC-sävelellä.  Siri jähmettyi paikalleen ihastunut hymy 
naamallaan ja sanoi: ”Vielä!”.  Lauloin uudestaan.  ”Vielä!”  Lauloin kolmannen kerran, ja 
hän olisi halunnut sen vieläkin uudestaan, mutta aika oli loppumassa.  Lapset laittoivat 
kirjaimet paikoilleen, joku tarvitsi vähän apua, mutta samalla usea hyräili kirjainten nimiä, 
mm. Anajoton ”M M M, N N N”. Vaikka aika oli jo lähes loppu, halusivat kaikki vielä jatkaa 
välineillä, jotka olivat esillä.  Anajoton, Nejin ja Siri tekivät aakkospalapeliä, Kaikisi ja Meeli 
aakkostaulua ja tavaroita.  Aakkospalapelistä otettiin kaikki kirjaimet pois ja takaisin, aak-
kostaulu jäi hieman kesken, kun oli pakko lopettaa.  Ehdin kuitenkin jonkun kerran kysyä 
molemmista ”Millä alkaa”-kysymystä. 
 
 
    jatkuu 
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26.3.  VIIDES KERTA jatkuu     
 
Mukana irtokirjainlaatikko (isot kirjaimet), aakkospussit O,E,J,I,A,M,S,R Millä alkaa –peli, 
hiekkapaperikirjaimet O,E,J,I,A,M,S,R, työmatto ja työalustat, aakkostaulu ja tavarat, sekä 
kirjekuori, jossa oli päälle kirjoitettuna kunkin lapsen nimi n. 6 cm korkeilla kirjaimilla, ja 
sisällä valmiiksi laitettuina irtokirjaimet kunkin nimeä varten, sekä ”postia”; aakkoslappu, 
jossa on kuva ja tila kirjaimelle sekä väritysalustat.  Aakkoslappuja oli kolme kyseisen lap-
sen nimen kirjaimista, kuitenkin aina mukana ”millä alkaa”-kirjain kunkin nimestä. 
 
Lisäksi oli mukana kirje lasten vanhemmille, koska tavatessani Anajotonin isänsä kanssa 
sunnuntaina, tämä pyysi tietoa siitä, mitä olimme tehneet.   
 
Paikalla oli Meeli, Nejin, Anajoton, Nooa-kinsir ja Kaikisi 
 
Aloitimme tälläkin kertaa postin jaolla, eli luin kirjekuorista foneemein kunkin nimen edel-
leen tarkoituksena havainnoida, osaavatko he yhdistää eli kuulla foneemit omaan nimeen-
sä.  Nejin, Anajoton, ja Kaikisi osasivat heti, Meeli oli taas ensin hetken kuin ei olisi ymmär-
tänyt, mutta ojensi sitten kätensä.  Nooa-kinsirlle, joka oli ollut kaksi edellistä kertaa pois, 
piti sanoa NOO-AA–KIIN-SIIR, ennen kuin hän ymmärsi, ja ehkä silloinkin vasta kuultuaan 
toisten toistavan nimeään.  Nooa-kinsirlla on puheen epäselvyys aika voimakas, hän jättää 
pois kirjaimia ja sanoo toisia epäselvästi.  Myös puheen painotus on ”hengästynyttä”ja 
hieman monotoonista, joka usein hidastaa lapsen foneemien kuulemista montessorileikki-
koulussa saatujen kokemusten mukaan. 
 
Tämän jälkeen he kirjoittivat taas alustalle nimensä, kaikki tarvitsivat edelleenkin jonkun 
verran apua kirjainten järjestykseen, vähiten Kaikisi ja Anajoton, eniten Nooa-kinsir.  Ne-
jinllä oli taas kirjoitussuunta oikealta vasemmalle ja I ennen NN.  Pyysin laittamaan postis-
sa olleet kuvat alustalle, ja kerroin, että kun olen sanonut jollekin kuvan kirjaimet, hän saa 
ottaa sen, jos tietää mitä sanoin, ja värittää kuvan.  Aloitin Anajotonista, sanoin O-M-E-N-
A, ja Anajoton sieppasi omenakuvan.  Kerroin, että omena alkaa O, ja kirjoitin O tyhjään 
tilaan kuvan viereen, ja Anajoton alkoi värittää kuvaa.  Sama toistui jokaisen lapsen kans-
sa, kaikki paitsi Nooa-kinsir osasivat ottaa kuvan heti tai toisen toiston jälkeen, enemmistö 
kuvista otettiin ensimmäisellä toistolla.  Nooa-kinsirlle piti yhdistää sana tavuiksi venyttäen, 
ennen kuin hän otti oikean. 
 
He värittivät ahkerasti kuvia, ja aina kun kuva oli valmis, sanoin uuden kuvan kirjaimet ja 
sen sai ottaa, kun olin lisännyt siihen alkukirjaimen.  He myös auliisti värittivät lisää, jos olin 
sitä mieltä, että ”Nyt taitaa näkyä vielä paljon valkoista”, tai odottivat rauhallisesti vuoro-
aan, että ehdin sanoa toiselle ensin.  Jossain vaiheessa kolmekin ehti yhtä aikaa valmiiksi, 
ja kun vähän nopeassa tahdissa sanoin foneemeita, ja käännyin toisen puoleen, Nejinn 
ääni kuului takaani, ”Se kirjain, se kirjain”, hauskan toteavaan sävyyn.  Heti Kaikisikin toisti, 
”Se kirjain, se kirjain”, kun olin molemmille unohtanut laittaa millä alkaa-kirjaimen paperiin.  
Eli he tiesivät, että on olemassa kirjain, joka kuuluu kirjoittaa paperiin, ja vaativat sen myös 
siihen. 
 
Emme ehtineet tehdä enää muuta kuin laittaa nimien irtokirjaimet takaisin laatikkoon.  
Kaikki olisivat halunneet vielä tehdä muuta välineillä, mutta kun huomautin, että muut me-
nivät jo ulos, lähtivät he iloisina pukeutumaan. Lupasin ryhmän hoitajalle, että seuraavalla 
kerralla toisin mukanani jotain millä alkaa-tyyppistä materiaalia, jota koko ryhmä, myös 
viisivuotiaat, voisivat tehdä.  Hoitaja luki vanhemmille kirjoittamani kirjeen, ja oli sitä mieltä, 
että voisi osata käyttää foneemeita lasten kanssa kirjaimilla tehdessään.  Tähdensin vielä 
mahdollisimman hienotunteisesti, että jos hän sanoo ne lapsille kirjainten nimillä, näiden 
lukeminen todennäköisesti viivästyy, kuten vanhemmille kirjoitetussa kirjeessäkin luki. 
  jatkuu 
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2.4.  KUUDES KERTA jatkuu 
 
Mukana irtokirjainlaatikko (kapiteelit), aakkospussit O,E,J,I,A,M,S,R Millä alkaa –peli, hiek-
kapaperikirjaimet O,E,J,I,A,M,S,R, työmatto ja työalustat, aakkostaulu ja tavarat, pussissa 
helppoja kirjoitussanalappuja, sekä kirjekuori, jossa oli päälle kirjoitettuna kunkin lapsen 
nimi n. 6 cm korkeilla kirjaimilla, ja sisällä valmiiksi laitettuina irtokirjaimet kunkin nimeä 
varten sekä ”postia”; aakkoslappu, jossa on kuva ja millä alkaa-kirjain, nyt kaikki lapsen 
kirjaimet kuoressa, sekä väritysalustat.   
 
Lisäksi oli mukana vielä lyhyt kirje lasten vanhemmille, koska edellisellä kerralla olin tajun-
nut, että kaikkein ilmeisin syy, miksi lapsille kannattaa opettaa kirjoittamista ja lukemista, 
oli jäänyt edellisestä kirjeestä pois.  Tärkeimpänä syynä on se, että lapsi HALUAA oppia 
kirjoittamaan ja lukemaan, hän nauttii niiden opettelusta, se on hänestä HAUSKAA.  Sa-
malla halusin antaa sähköpostiosoitteeni siltä varalta, että joku vanhemmista oikeasti miet-
tii mitä tehdä kirjaimista kiinnostuneen lapsen kanssa ja haluaa kysyä jotain.    
 
Paikalla oli Meeli, Siri, Anajoton, Nooa-kinsir ja Kaikisi. 
 
Tilanne aloitukselle oli aluksi hieman huono, oli loistavan lämmin kevätpäivä ja päiväkodis-
sa oli unohdettu, että olen tulossa.  Kaikki lapset olivat jo pukeneet ja osa ulkona jonossa 
odottamassa ulkoilua.  Anajoton ilmoitti, että ei halua tulla, kun sanoin, että ei ole pakko.   
Mutta kun hoitajat olivat sitä mieltä, että hän voi hyvin tulla, hänkin riisuutui.  Olimme poik-
keuksellisesti tällä kertaa päiväkodin, emmekä käytävän puolella, ja lattialla maton ympäril-
lä istumisen sijaan istuimme pöydän ympärillä. 
 
Aloitin taas lukemalla foneemein kunkin nimen ja annoin kuoren, kun lapsi tunnisti nimen-
sä.  Kaikki muut tunnistivat heti, Nooa-kinsirlle joutui toistamaan hieman liu’uttaen.  Lapset 
katsoivat kuorensa ja Siri totesi: ”Ai kirjotetaanko me taas nimet”.  Paino oli ehkä aavistuk-
sen sanalla taas, ja kun Anajotonkin ilmoitti, että ei jaksaisi, sovimme, että tällä kertaa ei 
kirjoiteta.  Muutoksen rutiiniin teki helpoksi se, että olimme eri paikassa ja erilaisessa 
asennossa kuin normaalisti.   
 
Tarkoitukseni oli tällä kertaa edetä Chaneyn kysymysten mukaan siten, kuin ne olivat 
osoittautuneet helpoiksi ja kuin ne tukivat tutkimusongelmaani.   
 

Phoneme synthesis Child hears three segmented phonemes (Iki lal It/) and has to 
"join the sounds" and point to one of three pictures that shows that word. (10) 
Phoneme judgment Puppet says a series of words. Some are mispronouneed by one 
phoneme. Child says "right" or "wrong." (14)  
Phoneme correction Child has to fix any phoneme errors made by the puppet. (8) 

 
Kerroin, että pussissa (joka ei muistuttanut tuttuja aakkospusseja) on tavaroita, ja sanon 
kohta heille niiden kirjaimia, ja he saavat arvata mitä esinettä tarkoitan.  Otin pussista ”sa-
laisesti” esineen ja päätin kuitenkin edetä niin, että näille lapsille on vaikeutuva tehtävä 
edellisiin kertoihin nähden, eli pidin esineen piilossa, ja sanoin sen foneemit, O-M-E-N-A.  
Useampi huusi ”omena!”  Otin uuden, K-Y-P-Ä-R-Ä, ja taas useampi tiesi.  Yksikään sa-
noista ei ollut vaikea heille, aina useampi tiesi, mikä se on.  Nooa-kinsirltä, joka ei vastail-
lut, kysyin erikseen A-P-I-N-A, ja vähän liu’uttaen hän tiesi sen, vaikka ensin ilmoitti ei-
tietävänsä. 
 
Kun kaikki esineet olivat pöydällä, ilmoitin, että nyt sanon niiden nimiä oikein tai väärin, ja 
he saavat kertoa, oliko oikein vai väärin.  Kysyin, onko tämä omeni, ja kaikki huusivat ”vää-
rin, omena!”.  Kysyin, onko tämä kypäri, ”väärin, kypärä!”.  Onko tämä apina, ensin osa 
”väärin, apina!”, mutta Anajoton ”oikein!”, ja muut perässä.  Kaikki, paitsi Nooa-kinsir har-
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vemmin, osasivat erottaa oikeat ja väärät.  Kolmas kysymys jäi pois, oikea vastaus tuli 
luonnostaan toisen kysymyksen yhteydessä, lapset toistivat aina oikean heti perään. 
Panimme tavarat takaisin pussiin, ja sovimme, että postissa olleet kuvat väritetään kotona.  
Samalla kun annoin vanhemmille menevän kirjeen, tarkastimme kaikkien kuvat, millä alkaa 
ja sen, että kirjain on siinä. 
 
Varsinkin Anajotonille tuntuu olevan itsestään selvää salamannopeasti, minkä sanan kir-
jaimet muodostavat, mutta myös Kaikisi ja Siri tajuavat ne heti, samoin vaikuttaisi tajuavan 
Meelikin, mutta hän tarvitsee enemmän aikaa ehtiäkseen vastata.  Nooa-kinsir on innok-
kaasti mukana, mutta tajuaa selkeästi vain osittain ja hitaasti sanojen muodostumisen.  
Lienee syytä ottaa jokainen erikseen esim. viimeisellä kerralla, ja tarkistaa jokaisen osalta 
lopputaso standardoidulla kyselyllä.   
 
Olit tehnyt ja tulostanut päiväkodille millä alkaa-kuvat aakkosten kaikista kirjaimista väritet-
täviksi koko ryhmän kanssa, kuvia voi monistaa.  Kuvissa on himmeästi näkyvissä millä 
alkaa-kirjain, en halunnut laittaa sitä valmiiksi, koska silloin on vaara, että lapsi vain nap-
paa lapun, ja tulkittuaan siinä olevan kuvan väärin tulkitsee myös kirjaimen väärin.  Selitin, 
että lappu tulisi aina antaa lapselle niin, että samalla aina katsotaan ja sanotaan kuva, sen 
millä alkaa-foneemi, ja tehdään kirjain lappuun.  Isommat voivat tehdä sen itsekin himme-
än päälle, ja pienet tietysti heti, kun osaavat.  Uuden saa vasta, kun edellinen on väritetty.  
Ehdotin, että keräävät lapuista seinälle aakkostaulun, mielellään siten, että sen voi laulaa 
ABCDEFG,  HIJKLMN, jne, eli 7x4 muotoon.  Näin lapset voivat tutkia kirjaimia taulusta, 
mitään vastaavaa heillä ei ole ollut, eikä kirjaimia ole aikaisemmin  päiväkodissa tässä 3-5 
–vuotiaiden ryhmässä käsitelty. 
 
Kun lapset pukivat uudelleen ulos, puhuin hoitajan kanssa siitä, että ensi maanantaina on 
pyhä, enkä silloin tule.  Silloin totesi Nooa-kinsir ”miu’lla tu’ee iu’a iä’vä”.  Sanoin, että tulen 
sitten seuraavana maanantaina, ja hän huusi perääni ”Tu’e itten taas maa’antaina!”.  Tut-
kimus on välillä tosi palkitsevaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 jatkuu 
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16.4.  SEITSEMÄS KERTA.    jatkuu 
 
Mukana irtokirjainlaatikko (kapiteelit), aakkospussit O,E,J,I,A,M,S,R Millä alkaa –peli, hiek-
kapaperikirjaimet O,E,J,I,A,M,S,R, työmatto ja työalustat, aakkostaulu ja tavarat, pussissa 
helppoja kirjoitussanalappuja, sekä kirjekuori, jossa oli päälle kirjoitettuna kunkin lapsen 
nimi n. 6 cm korkeilla kirjaimilla, ja sisällä valmiiksi laitettuina irtokirjaimet kunkin nimeä 
varten sekä ”postia”; aakkoslappu, jossa on kuva ja millä alkaa-kirjain, nyt kaikki lapsen 
kirjaimet kuoressa, sekä väritysalustat.   
 
Paikalla oli Meeli, Siri, Anajoton, Nooa-Kinsir ja Kaikisi. 
 
Tilanne päiväkodissa oli taas hieman erilainen kuin normaali ”rutiinimme”, eli Nooa-kinsirin 
äiti oli juuri vanhempainkeskustelussa käytävänlevennyksessä, jossa normaalisti olimme, 
joten meille annettiin iso nukkuma/leikkihuone.  Paikalla oli vain Nooa-Kinsir, Meeli ja Siri, 
Kaikisi oli syömässä, eikä ilmaantunut myöhemminkään seuraamme. 
 
Kirjoitimme taas nimet, oikeat kirjaimet löytyivät muilla, paitsi Nooa-Kinsirillä, jota piti 
NOOAn jälkeen auttaa, kirjain kirjaimelta.  Meelillä kirjaimet myös menivät kahden vaihtu-
mista lukuun ottamatta oman oikein, Sirillä oli ensin R, sitten II ja viimeisenä S.  Jälleen 
sanoin useampaan kertaan kaikkien kirjainten äänteet, kun niitä otettiin, ja huolellisesti 
toistin, kun nimet oli saatu valmiiksi. 
 
Tällä kerralla oli tarkoitus keskittyä millä alkaa-teemaan.  Olin laittanut lattialle valmiiksi 
maton, johon olin levittänyt hiekkapaperikirjaimet, ja maton, johon olin levittänyt aakkos-
pussit.  Aloitimme kuitenkin ensin aakkostaululla ja tavaroilla, joita teki Nooa-Kinsir ja aak-
kospalapelillä, jota tekivät yhdessä Siri ja Meeli.  Nooa-Kinsir pani tavaroita oikean kirjai-
men päälle innokkaasti kysellen, ja mietimme yhdessä, millä alkaa nalle, ja missä se nallen 
kuva sitten on, tuolla N alla se löytyy. 
 
Meeli ja Siri ottivat kaikki kirjaimet pois aakkospalapelistä samalla katsoen aina paljastu-
nutta kuvaa, osan mainitsin heille, osan aikaa tein Nooa-Kinsirin kanssa.  Noin puolessa 
välissä Nooa-Kinsiriä kutsuttiin, koska äiti oli lähdössä.  Hän tuli kuitenkin vauvapikkusis-
kon kanssa katsomaan meitä, kun pyysin.  Olin rauhoitellut Nooa-Kinsiriä, joka pelkäsi, 
että äiti lähtee, kun hän on meidän kanssamme, että äiti sitten tulee katsomaan, miten 
hienosti hän on kirjoittanut nimen irtokirjaimilla alustalle.  Nooa-Kinsir lupasi, että saan silit-
tää hänen vauvasiskoaan.  Sitten hän kokosi tavarat aakkostaululta purkkiin, irtokirjaimet 
paikoilleen, kieri alustansa ja lähti. 
 
Ehdin mukaan aakkospalapelin kokoamiseen, siitä oli noin kolmasosa tehty, ja molemmat 
laittoivat innokkaasti kirjaimia, kun sanoin kädessä olevasta kirjaimesta esim. ”I – ilmapallo 
alkaa I – missä on ilmapallo”.  Osan he laittoivat suoraan paikoilleen muodon perusteella, 
niin etten ehtinyt sanoa kirjainta, mikä oli tarkoituksenmukaista, koska muutama jää pa-
remmin mieleen kuin 28 yhdellä kerralla. 
 
Tämän jälkeen he saivat hakea toiselta matolta kirjainpussin ja toiselta pussissa olevan 
kirjaimen mukaan hiekkapaperikirjaimen.  Ennen kuin pussi avattiin, katsottiin mikä kirjain 
siinä on, ja sanottiin se selvästi.  Sitten katsottiin hiekkapaperikirjain, sanottiin se, ja koitet-
tiin se huolellisesti.  Sitten sai ottaa pussista tavarat yksi kerrallaan ja sanoa sen, kummat-
kin alustoillaan yhtä aikaa, eli olivat tavallaan vapaassa omassa työssään.  Tämä oli sel-
västi mieluista, kumpikin nautti tavaroiden ottamisesta, minä toistin nimen, jos he sanoivat 
sen joko epäselvästi tai väärin (M pussista potta, minä korjasin painokkaasti M MUKI.)  
Molemmat ehtivät tehdä neljä pussia, kunnes oli aika lopettaa.  Korjasivat irtokirjaimet ja 
alustansa pois, ja lähtivät jo ulos ehtineiden päiväkotikavereiden perässä ulos. 
 
    jatkuu 
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   jatkuu 
 
23.4.  KAHDEKSAS KERTA. 
 
Mukana irtokirjainlaatikko (kapiteelit), aakkospussit O,E,J,I,A,M,S,R, Millä alkaa –peli, 
hiekkapaperikirjaimet O,E,J,I,A,M,S,R, työmatto ja työalustat, aakkostaulu ja tavarat, pus-
sissa helppoja kirjoitussanalappuja, sekä kirjekuori, jossa oli päälle kirjoitettuna kunkin 
lapsen nimi n. 6 cm korkeilla kirjaimilla, ja sisällä valmiiksi laitettuina irtokirjaimet kunkin 
nimeä varten sekä ”postia”; aakkoslappu, jossa on kuva ja millä alkaa-kirjain, nyt lapsen 
isän ja/tai äidin kirjaimet kuoressa, sekä väritysalustat.   
 
Paikalla oli Meeli, Nejin, Anajoton ja Kaikisi. 
 
 
Tällä kertaa minulla ei ollut postia, otimme taas kirjaimet irtokirjainlaatikosta ja kaikki kirjoit-
tivat nimensä.  Kerroin, että tämän jälkeen he voisivat joko tehdä aakkospalapeliä tai tutkia 
kirjainpusseja, eli hakea toiselta matolta kirjainpussin ja toiselta pussissa olevan kirjaimen 
mukaan hiekkapaperikirjaimen.  Edellisellä kerralla paikalla ollut Meeli muisti heti, miten 
tätä tehtiin, ja lähti innolla hakemaan pussia ja kirjaimia, muut seurasivat häntä, ja pienellä 
järjestelyllä saatiin työ käyntiin.  Taas ennen kuin pussi avattiin, katsottiin mikä kirjain siinä 
on, ja sanottiin se selvästi.  Sitten katsottiin hiekkapaperikirjain, sanottiin se, ja koitettiin se 
huolellisesti, ja otettiin pussista tavarat yksi kerrallaan hiekkapaperikirjaimen päälle sanoen 
samalla sen nimen.    Tätä työtä riitti koko loppuajaksi, kerroin jokaiselle aina uuden pussin 
kohdalla, mikä kirjain molemmissa oli ja koetin ehtiä mukaan mahdollisimman moneen 
tavaraan, aina varsinkin, jos huomasin, että sen nimi, ja sitä myöten millä se alkaa, ei ollut 
selvä lapselle.   Nejin ja Anajoton keskittyivät ensin aakkospalapeliin, ja tekivät sen alusta 
loppuun, ennen kuin siirtyivät aakkospusseihin. Kaikki työskentelivät tyytyväisinä montes-
sorimaiseen tapaan, itse valiten, tehden työn ja vieden sen paikalleen, ja valiten taas uu-
den. 
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Liite 3: Testauskaavake 

RAAKAMATRIISITAULUKKO  sivu 1 
 esine sanottu Nooa-kinsir Anajoton Meeli Kaikisi Nejin Isiri värit tau-

lukossa 
mansikka  x x x x x x 
pöllö töllö  x x x x x x 

osaa 

tiikeri liikeri x x x x x x 
potta  x x x x x x 

ei osaa 

orava omava x x x x x x 
lammas lampas x x - x x x 
hevonen  x x x x x x 
kala tala x x x x x x 

toden-
näköisesti 
arvasi 

perhonen herhonen x x x x x x  
kukko         

1. Foneemien arviointi  
Nukke sanoo sarjan sanoja.  Jotkut on tavattu 
väärin yhden kirjaimen osalta.  Lapsi sanoo 
”väärin” tai ”oikein”. 
 
Tässä on tavaroita.   
  
Jos sanon tavaran nimen oikein, voit ottaa sen 
ja laittaa sen pussiin.   
 
Jos sanon nimen väärin, älä ota sitä. 

         
vauva lauva x x x x x x  
sieni sienu x x x x x x  
käsi käse x x x x x x  
koira kuira x x x x x x  
sarvi sanvi - kampa x x x x x  
kameli kaneli x x x - kaneli x x  
kukka kulla x x x x x x  
lautanen launanen x x x x x x  
jalka lalka x x x x x x  

2. Foneemien korjaaminen   
Lapsen täytyy korjata nuken tekemät foneemi-
virheet. 
 
Sanon näiden tavaroiden nimet väärin.   
 
Aina kun osaat sanoa sen oikein, voit laittaa 
sen pussiin. 
 

kettu lettu x x x x x x  
 
 

        

pelle  - kelle penne nelle elle telle  

3. Fonologinen leikki  
Lasta rohkaistaan “leikkimään”korvaamalla 
yhdyssanan osa väärällä sanalla.  Kokeenjohtaja 
aloittaa leikin, ja lapsi jatkaa: pancake, cancake, 

k
apina  - pöllö pakina apila kapina tatina akina  
kärpänen  - sieni kärkinen kärpa pärpänen älläkalppanen täntänen  
simpukka  - käsi tinkukka simpulla pinkukka kinkukka tintut  
muki  - nelonen luki muke mungi uki tuti  
karhu  - ihminen parhu tarhu palhu kalhu tarhu  
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RAAKAMATRIISITAULUKKO  sivu 2 
 esine  Nooa-kinsir Anajoton Meeli Kaikisi Nejin Isiri  

ovi  x x x x x x  
rapu  x x x x x x  
tipu  x x x - - x  
käpy  x x x x x - peruna  
kivi  x x x x x x  
apina  x x x x - - simpukka  
peruna  x x x x x - käpy  
kampa  x x x - otti 3:lla - - sammakko  
sammakko  x x x x x - kampa  
simpukka  x x x x x - apina  

4. Foneemien yhdistäminen  
Lapsi kuulee kolme erotettua foneemia (/k/ /a/ 
/t/) ja hänen täytyy “yhdistää äänteet” ja osoittaa 
sitä kolmesta kuvasta, joka näyttää sanan. 
 
Muistatko, kun sanoin joskus hassusti tavarat 
niiden kirjaimilla.  
 
Aina kun sanon jonkun tavaran kirjaimet, 
voit ottaa sen omalle alustallesi. 

 
 
 

 
 
 

       

 
sanottu 2 ensimmäistä Nooa-kinsir Anajoton Meeli Kaikisi Nejin Isiri 

 

katu latu satu natu x x - x aatu x -  
rata nata pata sata x x - - x -  
kuori tuori muori - itari x - - x tuoli -  
possu lossu tossu hossu - tuoli x x x x -  
katto latto matto satto - puhelin x - x x -  
piiri liiri hiiri kiiri - tuoli x liili x x x   
keitto meitto peitto 
seitto 

- posti x x x x -  

parkki sarkki karkki  
larkki 

x pankki x palkki x x x -  

 
5.  Riimin tuottaminen  
Nukke “Hi” pitää myös sanoista, jotka riimitty-
vät (kuulostavat samalta) sen nimeen. Lasta 
pyydetään sanomaan joitakin sanoja, joista ”Hi” 
pitää. 
 
Sanon lorusanoja, Kukko lukko tukko sukko.  
 
Osaatko sinä tehdä lorun kun sanon kuu suu? 
 
Kun sanon kaksi sanaa, sano sinä lisää sano-
ja, jotka kuulostavat melkein samalta, loru-
sanoja. 
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RAAKAMATRIISITAULUKKO  sivu 3 
 esine Nooa-kinsir Anajoton Meeli Kaikisi Nejin Isiri 

 

nukke - x - x - -  
-seepra - pois - pois pois pois  
naula - x - x - -  
neula - x - x - -  
-ankka pois pois - pois pois -  
-lammas - - - - - -  
nappi - - - x - -  
nalle - - - x - -  
-kaktus - - pois pois - -  
-hai - pois - pois - -  

6. Alku-foneemin arvioiminen  
Nukke Max pitää sanoista, jotka alkavat hänen 
nimensä ensimmäisellä kirjaimella, /mmm/.  
Lapsi kuuntelee sanoja kuullakseen, alkavatko 
ne   /mmm/ äänteellä.  
 
Välineenä n pussi sekoitettuna 
 
N-pussin tavarat ovat menneet sekaisin mui-
den aakkospussien tavaroiden kanssa.   
 
Kuunnellaan, mitkä näistä alkavat N, ja laite-
taan ne N-pussiin. 
 

        

tyttö - x - x - -  
torni - x - pois - pois  
talo - x - x - -  
tiikeri - x - x - -  
terotin - x - Pois - -  
-sieni - pois - pois - -  
-lintu - pois - pois - pois  
-kissa - - - - pois -  
-omena pois - - pois - pois  

7. Alku-foneemin tuottaminen  
Nukke Sue pitää sanoista, jotka alkavat /ssss/.  
Lasta pyydetään sanomaan joitakin sanoja, joista 
Sue pitää. 
 
Välineenä t pussi sekoitettuna 
 
T-pussinkin tavarat ovat sekaisin.  Ota pus-
sista tavara kerrallaan, ja sano sen nimi. 
 
Kerro , kuuluuko se t-pussiin? 
 -rengas - - - pois pois pois  
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Liite 4: Äidinkielen välineet  
 
ÄIDINKIELEN VÄLINEET 
 
 1.  METALLIMUODOT    (metallimuodot ovat ensimmäinen väline kirjoittamisen alueella.  

Ne sisältävät kaikki muodot, joita kirjoittaessa tarvitaan, ja 
valmistavat lapsen käden motoriikkaa ja taitoa kirjainten 
“piirtämiseen” sabluunatyöskentelyn keinoin )  

 
 2.  HIEKKAPAPERIKIRJAIMET  (opetellaan kirjainten nimet aina äänteinä - 3 kerrallaan - ja 

tunnustellaan niiden muoto hiekkapaperikirjainlaatasta)  
 
 3.  IRTOKIRJAIMET           (kirjoittamisen materiaali alkaa) 
       1. ISOT IRTOKIRJAIMET⇒ SOVITA     (hiekkapaperikirjaimen päälle etsitään sama kirjain isojen 

kirjainten irtokirjainlaatikosta – muodon tunnistaminen) 
2.  VAALEANPUNAINEN (hiekkapaperikirjaimen päälle etsitään esine, joka alkaa 
ESINE/KUVALAATIKKO  ⇒ YHDISTÄ       kirjaimella, esim. ovi tai orava kirjaimen o päälle.) 
3.  VAALEANPUNAINEN (kirjoitetaan helppo sana irtokirjaimilla sitä esittävän  
ESINELAATIKKO              esineen, esim. ovi viereen, kolme kirjainta riittää sanan kir-

joittamisen aloittamiseen) 
4. VAALEANPUNAINEN     (sama kuvan viereen; vaaleanpunaisissa laatikoissa aina 
KUVALAATIKKO      helppoja sanoja, vaal, sinisissä vaikeampia, ks. 5.) 
5.  KIRJAINPELIT  JA RIIMIT   (millä alkaa-pelit, kirjainpelit, luetaan lapselle) 
6. VAALEANSININEN     (vaaleansininen tarkoittaa vaikeampia sanoja ks. 2.) 
ESINELAATIKKO 
7.  VAALEANSININEN    (ks 3.) 
KUVALAATIKKO 

 
 4.  VAALEANPUNAINEN MATERIAALI  (lukemisen materiaali alkaa) 
      1.  ESINEET JA KORTIT     (6 esinettä ja niiden 6cm x 6cm vaal.pun. nimikortit pie-

nessä vaal.punaisessa laatikoissa, lapsi lukee kortin ja pis-
tää oikean tavaran viereen,  ohjaaja toimii virhekontrollina) 

2.  KUVAT JA KORTIT    (Sama, mutta kuvin, virhekontrollina kuvan toisella puolen 
oikea sana, joka käännetään esiin, kun kaikki on luettu.) 

3.  KUVAT ARKILLA JA KORTIT    (Vaal,pun isoja pahvikortteja, joissa 6 helppoa sanaa   
edustavaa kuvaa ja 6 irrallista nimilappua, luetaan ja asete-
taan kuvien alle. 

4.  SANALISTAT      (Vaal.pun sanalistat,ensin  5 lyhyttä sanaa allekkain, ylim-
mästä sanasta kuva, sitten useampia sanoja.) 

5.  KIRJASET     (6cm x 6cm kirjasia, joka sivulla yksi lyhyt sana, ei kuvia) 
6.  “SALAISUUSRASIAT ”    (Laatikossa 6 taitettua 6cm x 6cm vaal.pun.lappusta, lapsi 

lukee ne, ei kerro kellekään lukemiaan sanoja � lapsen oma 
salaisuus.) 

7.  LAUSEKORTIT    (8cm korkea vaal.pun. pahviliuska, jossa on kuva ja lyhyt 
lause helpoista sanoista, jotka sopivat kuvaan, nähdään 
iso alkukirjain ja piste.) 
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6.  KIELIOPPI    (foneettisesti kirjoittavat sanat, suomessa käytännössä kaikki sanat) 
       1.  NIMISANAPELI  (nimisana; leikitään leikki, jossa opettaja ajattelee jonkun esineen nimeä, ja 

lapset yrittävät arvata sen.  “Ei, sen nimi ei ole ...” � Lopuksi: “ Kyllä sen nimi 
on helmi!”)  

 
       2.  NIMISANAT KÄYTTÄEN YMPÄRISTÖKORTTEJA   

(Mustapohjaiset kortit, joissa on ympäristön tavaroiden nimiä, viedään oi-
kean esineen päälle) 

 
 3.  MAALAISTALO 1: NIMISANAKORTIT JA ESINEET    

(Leikkikoulussa on aina maalaistalo eläimineen, farmi, jota käytetään kie-
lioppiin.  Mustat pienet nimikortit luetaan (hevonen, aita jne.)  ja laitetaan 
oikean esineen viereen.  Kerrotaan että mustassa kortissa on aina nimisa-
na) 

 
 4.  ENSIMMÄINEN JOHDATUS MONIKKOON JA YKSIKKÖÖN    

(Tutustutaan monikkoon laittamalla mustan nimikortin viereen joko kynä tai 
kyniä, kumpi muoto kortissa on; kerrotaan lapselle termit monikko ja yksik-
kö) 

 
 5.  ADJEKTIIVIPELI: 
   1.  SUULLINEN    (Laatusana; sama kuin NIMISANAPELI (6.1), mutta ajatellaan väriä) 

2.  KORTIT   (Esitellään siniset kortit, jotka kertovat millainen joku on) 
 

 6.  MAALAISTALO 1: NIMISANAKORTIT, LAATUSANAKORTIT JA ESINEET   
(otetaan musta nimikortti ja luetaan se, otetaan sen niminen farmieläin, ja 
asetetaan sen eteen niin monta tummansinistä laatusanakorttia, kuin lapsi 
katsoo siihen sopivan. Jatketaan seuraavalla eläimellä.) 

 
 7.  TEONSANAT:   

1.  VERBIPELI (SUULLINEN) 
(teonsana; sama kuin noun game (6.1), mutta pyydetään tai ajatellaan te-
kemistä) 

2.  TEONSANAKORTIT  
(lapsi lukee punapohjaisen kortin, jossa on käsky tehdä jotain, ja tekee 
sen, toinen lapsi voi arvailla mitä hän tekee.) 

 
 8.  MAALAISTALO 1: NIMISANA-, LAATUSANA-, JA VERBIKORTIT SEKÄ 
             ESINEET   

       (Luetaan musta nimikortti (SIKA) ja otetaan  farmieläin sika sen yläpuolelle.   
Asetetaan mustan kortin eteen sopiva tummansininen laatusanakortti (PAKSU), sekä 
nimikortin jälkeen punainen teonsanakortti (RÖHKII).  Lause kolmella kortilla on: PAK-
SU SIKA RÖHKII.   Jatketaan seuraavalla eläimellä.) 
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(7.  PHONOGRAMS    (fish)  (vihreät laatikot, foneemiyhdistelmien eri lausuntatavat) 
       1.  PHONOGRAM BOXES 

 2.  SMALL MOVABLE ALPHABETS WITH PHONOGRAM BOXES 
 3.  WORD LISTS 
 4.  BOOKLETS 
 5.  SENTENCE CARDS 
 6.  FOLDERS  ) 
 7.  KERTOMUSKIRJASET   (voimme Suomessa siirtyä suoraan tähän vaiheeseen vaalean si-

nisen materiaalin jälkeen, eli lapsi voi lukea pieniä kirjasia) 
  
(8.  NON - PHONETIC NOUN EXERCISES  (Ei tarpeen meillä) 
       1.  NON-PHONETIC ENVIRONMENT CARDS 

 2.  NON-PHONETIC READING CARDS 
 3.  TOINEN MONIKKOLAATIKKO  (sanavartalovaihteluja monikossa)  

 
9.  FARM 2     
      1.  NOUNS WITH THE NON-PHONETIC FARM ) 
 
      2.  LAATUSANAT:   (pääsemme tähän Suomessa suoraan farmi 1:ssä) 

1.  LAATUSANA-KOLMIOPELI 
(etsitään suuresta joukosta kolmioita oikeaa kolmiota;  valitaan yksi adjektiivin-kortti; iso, iso kol-
mio  kerätään kaikki pienet ja keskikokoiset pois punainen  kelt. ja sin. pois tylppäkulmainen 
�terävä- ja suorakulmaiset pois,  tasasivuinen � tasakylkinen ja erisivuinen pois, kunnes jäljelle 
jää vain yksi, joka siis on haluttu kolmio.) 

2.  NIMI- JA LAATUSANAPELI (1. + 2.)    
(otetaan musta nimikortti ja luetaan se, ja asetetaan sen eteen niin monta tummansinistä laa-
tusanakorttia, kuin lapsi katsoo siihen sopivan; vauva → hiljainen, suloinen, pullea, nälkäinen jne.  
Jatketaan seuraavalla nimikortilla) 
 

 (3.  NON-PHONETIC ADJECTIVES AND ARTICLES  (ei tarvita meillä) 
 

 4.  VERBS   
1.  WITH NON-PHONETIC COMMANDS) 
 
2.  SYNONYYMIT   (käskykortteja, joissa synonyymeja, marssi – kävele – kulje - etene jne.) 
 

(5.  VERB CARDS IN FARM 2) 
 
6.  JOHDATUS ADVERBEIHIN:  (nämä lisää farmi 1:een) 

1.  VERBI/ADVERBI; SUULLINEN   (suulliset komennot taputa hiljaisesti / kovasti) 
2.  LUETAAN⇒ TOIMITAAN   (sama korteista (oranssi), lapsi lukee ja tekee) 

 
7.  VERB - ADVERB GAME 

1.  VERBI + ADVERBIKORTIT  (liitetään verbikortti ja siihen sopiva oranssi. adverbikortti) 
2.  KAIKKI ADVERBIT YHDELLE VERBILLE    (ks. 6.6) 

  
(8.  NON-PHONETIC ADVERBS) 
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Liite 5: Sanapankki, sanojen vaikeusasteet 
 
SANAPANKKI, vaikeusasteet  
LUKEMINEN  
 

I        1-tavuiset  2 ja 3 kirjainta 
         vokaalialkuinen 2 tavua / 3 kirjainta 
II       2-tavuiset vokaaliloppuiset sanat 
III      useatavuiset, tavu 2 kirjainta  
        konsonantti + vokaali 
IV     pitkä vokaali ensimmäisessä tavussa 
V      diftongi ensimmäisessä tavussa 
VI     ensimmäinen tavu konsonanttiloppuinen 
VII    kaksoiskonsonantti  
VIII   pitkä vokaali ja kaksoiskonsonantti 
IX     diftongi ja kaksoiskonsonantti 
X     kolme konsonanttia sanan keskellä 
X     h-äänteeseen loppuva ensimmäinen tavu 
XII   monikolliset sanat  
XIII   äng-äänne 
XIV   D ja vierasperäiset kirjaimet 
IVX   2 tai 3 konsonanttia sanan alussa  

KIRJOITTAMINEN 
 

I        1-tavuiset  2 ja 3 kirjainta 
         vokaalialkuinen 2 tavua / 3 kirjainta 
II       2-tavuiset vokaaliloppuiset sanat 
III      useatavuiset, tavu 2 kirjainta  
        konsonantti + vokaali  
IV     pitkä vokaali ensimmäisessä tavussa 
V      diftongi ensimmäisessä tavussa 
VI     ensimmäinen tavu konsonanttiloppuinen 
VII    kaksoiskonsonantti 
VIII   pitkä vokaali ja kaksoiskonsonantti 
IX     diftongi ja kaksoiskonsonantti 
X     kolme konsonanttia sanan keskellä 
X     h-äänteeseen loppuva ensimmäinen tavu 
XII   monikolliset sanat  
XIII    äng-äänne 
XIV   D ja vierasperäiset kirjaimet 
IVX   2 tai 3 konsonanttia sanan alussa 

 

(laatija Outi Suortti, Iris Kerosuon luennon pohjalta, hyväksytty suositukseksi Suomen Montessori-
opettajien ja – ohjaajien pedagogisen yhdistyksen SMOOPY ry:n seminaarissa 23.-24.3.2002) 

vaaleansiniset
vaalean-
punaiset 

vaalean-
vihreät 

vaaleanpunaiset 
vaalean-
siniset 

vaalean-
vihreät 
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Liite 6: Lukitaitotaulukko  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lukutaitotaulukko 

Kasvava lukutaito montessorileikkikoulussa 1.9.2007 – 20.3.2008 

1.9. 21.12. 20.3. 

sy
nt
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ä-

vu
os

i 

lapset ikäjärjes-
tyksessä 

al
oi

tta
nu

t 
m
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te

ss
or

ilk
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1.
9.

 o
llu

t 
ku

uk
au

si
a 

ikä 
luke-
misen 
taso 

ikä 
luke-
misen 
taso 

ikä 
luke-
misen 
taso 

1) poika A 9.04 36  5;7 L 5;11 S+ 6;3 S+ 

2) tyttö B 8.04 37 5;7 L 5;10 S+ 6;1 S+ 

3) poika C 1.05 32 5;6 L 5;10 L 6;1 L 

4) poika D 8.05 25 5;6 L 5;10 L 6;1 S 

5) poika E 8.05 25 5;4 L 5;7 S+ 5;10 S+ 

6) tyttö F 3.06 6 5;1 S 5;4 S+ 5;6 S++ 

7) poika G 8.07 0 4;11 F 5;2 L 5;5 L 

8) tyttö H 10.05 23 4;10 L 5;1 S 5;4 S+ 

20
02

 

9) tyttö I 1.06 20 4;8 S++ 5;0 S++ 5;3 S++ 

10) tyttö J 3.06 18 4;5 S 4;8 S+ 4;11 S+ 

11)  tyttö K 8.07 0 4;1 F- 4;5 F 4;8 L 

12) tyttö L 1.06 20 4;1 L 4;5 S 4;8 S+ 

13) poika N 5.06 17 4;0 F- 4;4 L- 4;7 L 

20
03

 

14) poika O 4.07 5 3;10 F- 4;2 L 4;5 L 

15) poika P 5.07 4 3;4 F- 3;7 F+ 3;10 F+ 

16) poika Q 8.07 0 2;11 F- 3;3 F 3;5 F 

20
04

 

17) poika R 8.07 0 2;8 - 2;11 F- 3;2 F 


