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Johdanto

Maahanmuuttajille voidaan Suomen perusopetuslain mukaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta, (Perusopetuslaki, 1998/628, 5§), mutta laki ei
velvoita valmistavan opetuksen järjestämiseen (Opetushallitus, 2015, luettu
28.11.2017). Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaille sekä kielelliset että muut perusopetuksessa tarvittavat valmiudet sekä
edistää kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. (Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet, tästä eteenpäin VOPS, 2015, 5).

Pääpaino perusopetukseen valmistavassa opetuksessa on suomi toisena kielenä
-opetuksessa, jonka tavoitteena on tukea oppijaa saavuttamaan valmistavan
opetuksen aikana kehittyvä alkeiskielitaito. Tavoitteena on, että oppilas saa tarvittavat valmiudet perusopetukseen siirtymiseen. (VOPS, 2015, 7.) Muiden oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt valitaan niin, että ne tukevat oppilaan opiskelua
yleisopetuksen luokalla valmistavan opetuksen päätyttyä ja mahdollistavat perusopetuksen suorittamisen suomalaisessa koulujärjestelmässä (VOPS, 2015,
7). Perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan oppilaan iästä riippuen joko
vähintään 900 tai 1000 tuntia, minkä jälkeen oppilas siirtyy perusopetukseen
(VOPS, 2015, 5).

Kuten perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmassa todetaan,
valmistavan opetuksen aikana tavoitteena on saavuttaa keskimäärin kehittyvä alkeiskielitaito (VOPS, 2015, 7). Käytännössä oppilaat siis siirtyvät valmistavasta
opetuksesta yleisopetukseen Eurooppalaisen viitekehyksen (tästä eteenpäin
EVK) jaottelun mukaan keskimäärin taitotasolla A1.3-A2. Seuraavaksi kuvaan lyhyesti A2-tason eli kehittyvän peruskielitaidon osaamista. Kuvauksen perustana
käytän Opetushallituksen (EVK:n ja sen suomalaisten ja ulkomaisten sovellusten
pohjalta toteuttaman) suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen tukimateriaalin
taitotasokuvaustaulukkoa.

A2-taitotasolla oppilaan kuvataan selviävän jokapäiväisiin rutiineihin liittyvistä kielenkäyttötilanteista ja osaavan käyttää tavallisimpia fraaseja. Reseptiivisten eli
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kuullun ja lukemisen taitojen kohdalla A2-tasolla oppilas ymmärtää tavallisimpia
ja toistuvia ohjeita, ja esimerkiksi oppikirjatekstistä ja opetuspuheesta ymmärretään hajanaisia kuviin ja otsikoihin tukeutuvia tietoja. A2-tasolla oppilas tarvitsee
tuttujen aihealueiden ymmärtämisen tueksi runsaasti toistoa sekä selkeää ja hidasta ilmaisua. Produktiivisten eli puhumisen ja kirjoittamisen taitojen osalta taitotasokuvauksessa A2-tasolla operoivan oppilaan osaamisen kuvataan keskittyvän tuttuihin aiheisiin, joista oppilas kykenee puhumaan ja kirjoittamaan lyhyesti.
Oppilas tarvitsee produktiivisissa taidoissa runsaasti tukea ja mallia taitojen harjoittelussa. (Opetushallitus, 2015, kehittyvän kielitaidon taitotasokuvaustaulukko,
luettu 14.10.2017.)

Kuten yllä oleva tiivistelmä taitotasokuvauksesta osoittaa, valmistavan opetuksen
päättövaiheessa oleva oppilas on edelleen runsaasti tukea tarvitseva kielenoppija. Kirjallisuuskatsaukseni rajautuu erityisesti tarkastelemaan vastasaapuneiden oppilaiden opetusta valmistavan opetuksen päättö- ja siirtymävaiheessa. Kuten Axelsson (2015) toteaa tutkimuksessaan, oppilaiden rajaaminen tiukasti vain
joko valmistavan opetuksen tai yleisopetuksen ryhmään ei aina ole tarkoituksenmukaista; hyödylliseksi on koettu oppilaan joustava siirtyminen ryhmien välillä
(Axelsson, 2015, 129-131). Tämä tulee esille myös useissa tässä kirjallisuuskatsauksessa mukana olevissa tutkimuksissa, joten koen tarpeelliseksi esitellä lyhyesti niitä malleja, joiden mukaan vastasaapuneen oppilaan opetus järjestetään
Suomessa ja Ruotsissa.

Vastasaapunut peruskouluikäinen oppilas aloittaa Suomessa koulunkäynnin joko
perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmässä tai inklusiivisessa valmistavassa opetuksessa eli suoraan yleisopetuksen ryhmässä. Suomen järjestelmä
vastaa tässä pitkälti Ruotsin koulujärjestelmän mallia järjestää vastasaapuneen
oppilaan opetus. Yleisempää Ruotsissakin on, että vastasaapunut oppilas sijoitetaan valmistavan opetuksen ryhmään. Toinen viimevuosina useissa ruotsalaisissa kunnissa yleistynyt vaihtoehto on oppilaan suora integrointi yleisopetuksen
luokkaan. Vastasaapuneen oppilaan opetuksen järjestäminen vaihtelee suuresti
eri kuntien välillä. (Bunar, 2015, 14.)
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Maahanmuuttajien määrä on Suomessa kasvanut viimeisten vuosien aikana runsaasti ja Tilastokeskuksen vuoden 2015 tietojen mukaan Suomessa asuvia ulkomaalaistaustaisia henkilöitä on 6,2 prosenttia koko väestöstä (Tilastokeskus,
2015). Suomessa asuvilla oppivelvollisuusikäisillä maahanmuuttajilla on oikeus
osallistua peruskoulun opetukseen, ja koulutuksen yhtenä tavoitteena on tarjota
maahanmuuttajaoppilaille mahdollisuus tasavertaiseen yhteiskunnan jäsenyyteen Suomessa (Opetushallitus, Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetus,
luettu 1.4.2017). Vastasaapuneiden oppilaiden opiskeluun ja koulunkäyntiin keskittyvää tutkimusta tarvitaan siten tulevaisuudessa yhä enemmän vastasaapuneiden oppilaiden määrän kasvun seurauksena.

Seuraavaksi kuvaan lyhyesti niitä käsitteitä, joita tulen käyttämään tässä kirjallisuuskatsauksessa. Avaan käsitteiden merkityksiä ja pohdin sekä perustelen juuri
kyseisten käsitteiden valintaa. Käytän kirjallisuuskatsauksessani termiä vastasaapunut oppilas (nyanländ elev) kuvaamaan oppilasta, joka on muuttanut uuteen maahan juuri ennen kouluikää tai kesken koulunkäynnin (Bunar, 2015, 9;
Skolverket, 2012, 5). Ruotsissa termiä vastasaapunut oppilas käytetään oppilaista, joiden maahan saapumisesta on kulunut korkeintaan neljä vuotta. Vastasaapuneella oppilaalla tarkoitetaan maahanmuuton syystä tai aiemmasta koulutaustasta riippumatta kaikkia näitä kouluikäisiä lapsia, joilla ei vielä ole koulukielen perustaitoja. (Bunar, 2015, 9.)

Suomessa termi vastasaapunut oppilas ei ole vielä vakiintunut kirjallisuuteen yhtä
vahvasti kuin Ruotsissa, eikä esimerkiksi Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmassa vuodelta 2015 mainita tätä käsitettä, vaan siinä puhutaan maahanmuuttajaoppilaista (VOPS, 2015, 5). Kuitenkin käytännössä kaikki
korkeintaan neljä vuotta Suomessa asuneet ja koulua käyneet maahanmuuttajalapset ja -nuoret täyttävät tämän määritelmän. Sen vuoksi käytän omassa kirjallisuuskatsauksessani tätä käsitettä. Vastasaapunut oppilas -termi kuvaa mielestäni tarkemmin tutkimukseni kohdejoukkoa kuin maahanmuuttajaoppilas. Kuitenkin tämänkin termin käytön yhteydessä on huomioitava, että termin sisälle mahtuva joukko on hyvin heterogeeninen esimerkiksi aiemman koulunkäyntitaustan
suhteen (esim. Bergendorff, 2014, 31-32; Bunar, 2015, 12-13; Lahdenperä &
Sundgren, 2016, 11).
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Käytän kirjallisuuskatsauksessani rinnakkain käsitteitä toinen kieli, koulukieli ja
opiskelukieli. Toinen kieli tarkoittaa kirjallisuuskatsaukseni kontekstissa joko suomea tai ruotsia, johtuen tekemästäni rajauksesta tutkimusmaiden osalta. Sekä
ruotsinkielisessä että suomenkielisessä tutkimuskirjallisuudessa ja Suomen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa vuodelta 2014 (tästä eteenpäin
POPS, 2014) käytetään käsitettä toinen kieli, joten käytän sitä sen vuoksi perustellusti myös omassa kirjallisuuskatsauksessani.

Käytän toinen kieli -käsitteen rinnalla synonyymeinä koulukieli ja opiskelukieli käsitteitä, jotka tarkoittavat tässä tutkimuksessa siten samoja kielivaihtoehtoja kuin
toinen kieli (suomi, ruotsi). Koulukieli ja opiskelukieli kuvaavat mielestäni toinen
kieli -käsitettä tarkemmin suomen ja ruotsin kielen suhdetta vastasaapuneen oppilaan mahdollisesti monikieliseen kielirepertuaariin. Monikieliselle vastasaapuneelle oppilaalle koulussa käytettävä kieli ei ole välttämättä toinen kieli, mutta
siitä tulee jokaiselle oppilaalle kuitenkin koulukieli ja opiskelukieli koulunkäynnin
alkaessa. Monikielisyyden huomiotta jättämisen lisäksi ongelmallisena voidaan
nähdä myös toinen kieli -käsitteeseen liittyvä toiseus. Vaikka kielestä tulee ajan
kuluessa oppijan ensisijainen yhteiskuntaan osallistumisen kieli ja mahdollisesti
eniten arjessa käytetty kieli, sen nimitys kouluopetuksessa on edelleen oppijalle
”suomi toisena kielenä”.

Koulukieli ja opiskelukieli käsittävät tämän kirjallisuuskatsauksen kontekstissa
kaiken sen kielitaidon, jota oppilas tarvitsee koulunkäynnissään niin sosiaalisissa
suhteissa kuin oppitunneillakin. Tämän ajattelun pohjalla on kanadalaisen toisen
kielen oppimista runsaasti tutkineen Jim Cumminsin tekemä jaottelu oppilaan kielitaidon kehittymisestä niin kutsutun arkielämän kielitaidon (BICS) ja akateemisen
kielitaidon (CALP) kautta. Cumminsin jaottelun mukaan arkielämässä tarvittavan
kielitaidon (BICS) kehittyminen vie yksilöstä riippuen yhdestä kahteen vuoteen,
kun taas akateemisen kielitaidon (CALP), mitä esimerkiksi koulussa opiskeltaessa tarvitaan, kehittyminen vie keskimäärin noin 5-7 vuotta. (Cummins, 2000, s.
86 – 111.)
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Aiheena vastasaapuneiden maahanmuuttajaoppilaiden tutkiminen on ajankohtainen, sillä kuten todettua, suomalainen yhteiskunta ja koulu ovat entistä monikielisempiä ja -kulttuurisempia. Näin ollen vastasaapuneiden oppilaiden vastaanottaminen ja opettaminen koskevat yhä suurempaa osaa suomalaisista peruskouluista ja opettajista. Vastasaapuneiden oppilaiden opetuksen tutkiminen on siten
merkittävässä roolissa opettajien näkökulmasta. Aiheella voidaan kuitenkin
nähdä myös yhteiskunnallisesti laajempi merkitys, sillä kuten Opetushallitus toteaa, yksi perusopetuksen tavoite maahanmuuttajaoppilaiden osalta on oppilaiden kasvun tukeminen suomalaisen yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi (Opetushallitus, Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetus, luettu 1.4.2017).

Aiheen ajankohtaisuudesta ja merkittävyydestä huolimatta, vastasaapuneiden
oppilaiden opetuksesta ei ole tehty Suomessa vielä kovin paljon tutkimusta,
minkä lisäksi aihepiiri on myös jatkuvasti kehittyvä ja elävä. Ruotsissa vastasaapuneiden oppilaiden opetuksesta ja oppimisesta on tehty Suomea runsaammin
tutkimusta. Esimerkiksi vuonna 2010 Nihad Bunar on koonnut kirjallisuuskatsauksen vastasaapuneista oppilaista tehdyistä asiakirjoista ja tutkimuksista Ruotsissa, missä kartoitetaan aiheesta tehtyä tutkimusta ja vastasaapuneiden oppilaiden oppimispolkuja (Bunar, 2010, 11). Myös Suomessa vastasaapuneiden oppilaiden opetuksesta tarvitaan aiemmin esittelemieni syiden vuoksi lisää tutkimusta. Aiheen ajankohtaisuus ja oma mielenkiintoni liittyen vastasaapuneiden
oppilaiden opetukseen ovat syitä, miksi haluan toteuttaa kandidaatin tutkielmani
juuri tästä aiheesta.

Kirjallisuuskatsaukseni tavoitteena on selvittää, mitä vastasaapuneiden oppilaiden opiskelusta valmistavan opetuksen jälkeisessä siirtymästä yleisopetukseen
ja siellä opiskelusta on tutkittu viime vuosina. Nilsson Folken (2015) mukaan vastasaapuneiden oppilaiden kokemukset opiskelusta uudessa koulusysteemissä
ovat olleen hyvin vähän tutkittu aihe ruotsalaisessa ja kansainvälisessäkin tutkimuksessa. Erityisen vähän on Nilsson Folken mukaan tutkittu valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen liittyvää siirtymää. (Nilsson Folke, 2015, 37-38.) Tämä
kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on perehtyä juuri tähän vaiheeseen vastasaapuneiden oppilaiden opetuksessa.
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Kirjallisuuskatsauksessani lähestyn aihetta erityisesti koulukielitaidon näkökulmasta, ja yhtenä kirjallisuuskatsaukseni tärkeänä näkökulmana tarkastelen, mitä
opiskelusta koulukielellä on tutkittu. Kuten yllä olevat esimerkit tutkimuskirjallisuudesta ja opetuksen tueksi luoduista asiakirjoista osoittavat, vastasaapuneen oppilaan kielitaito on vasta kehittymässä hänen siirtyessään perusopetukseen. Perusopetuksessa opetusta ohjaa POPS 2014, jossa määritellään tavoitteet ja sisällöt opetukselle; myös kieltä opettelevan vastasaapuneen oppilaan opetus noudattaa tavallisesti saman opetussuunnitelman tavoitteita. Valmistavan opetuksen
ja yleisopetuksen välinen siirtymä ja opiskelu sen jälkeen on mielestäni aiheena
kiinnostava ja nykypäivänä ajankohtainen. Kielitaidon ohella kirjallisuuskatsauksessani nousevat esille myös sosiaalisen integraation teemat, sillä koulukontekstissa kielen oppiminen ja sosiaalinen integraatio ovat molemmat vahvasti läsnä
oppilaan arjessa, minkä vuoksi kirjallisuuskatsauksessani tulen käsittelemään
kumpaankin puoleen keskittyvää aiempaa tutkimusta (esim. Skowronski, 2013;
Nilsson Folke, 2015).
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Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset

Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on tarkastella, mitä vastasaapuneiden
peruskouluikäisten oppilaiden valmistavan opetuksen ja yleisopetuksen välisestä
siirtymästä sekä sen jälkeisessä koulukielellä yleisopetuksessa opiskelusta on
tutkittu Suomessa ja Ruotsissa 2010 -luvulla. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena
on kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin kartoittaa aiheesta tehtyä tutkimusta
sekä eritellä tutkimuksissa esiin nousseita teemoja. Kirjallisuuskatsaukseni tutkimuskysymykset ovat seuraavat:

1. Mitä vastasaapuneiden oppilaiden integraatiosta yleisopetukseen ja
yleisopetuksessa opiskelusta on tutkittu 2010 -luvulla?
2. Mitä teemoja aiheesta tehdyistä tutkimuksista nousee esille?
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3

Tutkimuksen toteutus

Toteutan kandidaatintutkielmani kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jonka
avulla pyrin luomaan yleiskuvaa aiheesta 2010 -luvulla tehdystä tutkimuksesta.
Olen rajannut tutkimusaihettani muutamien kriteerien avulla. Olen tehnyt rajauksia tutkimusajankohdan, tutkimusmaan, tutkimuksen kielen ja oppilaiden iän mukaan, jotta saan kirjallisuuskatsaukseen mukaan tutkimuskysymysteni kannalta
keskeisimmät aiemmat tutkimukset.

Ajallisesti rajasin tutkimukseni käsittelemään 2010 -luvulla tehtyjä tutkimuksia,
jotta aineisto koostuisi mahdollisimman ajankohtaisista ja nykytilannetta vastaavista tutkimuksista. Aikarajauksella pyrin myös varmistamaan tutkimuksen käsittelevän juuri vastasaapuneiden oppilaiden opetukseen liittyviä näkökulmia. Valitsin kirjallisuuskatsaukseeni mukaan Suomessa ja Ruotsissa tehtyjä tutkimuksia,
joiden julkaisukieli on joko suomi, ruotsi tai englanti. Suurin osa katsauksen tutkimuksista on tehty Ruotsissa.

Edellytin tutkimuksia etsiessäni, että niiden kohteena ovat olleet peruskouluikäiset vastasaapuneet oppilaat. Hyväksyin mukaan kuitenkin myös tutkimuksia,
joissa otokseen on kuulunut perusopetusikäisten lisäksi lukioikäisiä oppilaita. Tämän vuoksi mukana ovat mm. Skowronskin (2013) ja Jepson Wiggin (2013) tutkimukset, joissa suuri osa tutkituista oppilaista on peruskouluikäisiä, mutta mukana on myös jo peruskoulun päättäneitä oppilaita.

Otin kirjallisuuskatsaukseen mukaan vain sellaisia tutkimuksia, jotka olivat kokonaan ilmaiseksi saatavilla Helsingin yliopiston tunnuksilla. Tein hakuja Google
Scholar, DiVa-portal, Helka Finna, E-Thesis, SwePub, Uppsök sekä ProQuest
sivustoilla. Hakutermeinä käytin sanoja ja fraaseja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Halutulosten rajaamisessa hyödynsin bolen-operaattoreita ja tein hakutermeistä useita erilaisia yhdistelmiä löytääkseni aiheeni kannalta oleelliset tutkimukset. Olen koonnut oheiseen taulukkoon (Taulukko 1) suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi käyttämäni hakusanat ja -termit:
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Hakutermien

Hakutermit

kieli
suomi

vastasaapunut oppilas; maahanmuuttaja; valmistava opetus;
yleisopetus; integraatio; koulukieli

ruotsi

nyanländ elev; skolspråk; språkundervisning; förberedelse
klass; ordinarie undervisning; ordinarie klass; reguljär klass

englanti

newly arrived student; language of instruction; preparatory education; mainstream class

Taulukko 1 Hakusanat ja -termit kielen mukaan jaoteltuna

Kuten taulukosta 1 ilmenee, hakutermeissä on jonkin verran vaihtelua eri kielillä
toteutettujen hakujen välillä. Ruotsin ja englannin kielillä hakuja toteuttaessani,
olen käyttänyt termejä ”nyanländ elev” ja ”newly arrived student”, kun taas suomeksi tehdyissä hauissa on käytetty ”vastasaapunut oppilas” termin ohella esimerkiksi ”maahanmuuttaja” termiä. Hakutermien vaihtelu kielten välillä johtuu
siitä, että terminä vastasaapunut oppilas ei ole vielä kovin vakiintunut Suomessa.

Aloitin tutkimusten hakemisen tutustumalla vastasaapuneiden ja maahanmuuttajien opetuksesta tehtyihin tutkimuksiin, käyttäen hakusanoja ”vastasaapunut oppilas”, ”maahanmuuttajaoppilas”, ”nyanländ elev” sekä ”newly arrived student”.
Yhdistin näihin tutkimuskysymysteni kannalta oleellisia hakusanoja, kuten valmistava opetus ja yleisopetus. Hakutulosten rajaamiseksi ja löytääkseni tutkimuskysymysten kannalta olennaisimmat tutkimukset, yhdistin näihin myös muita taulukossa näkyviä hakusanoja. Nämä hakusanat tarkentuivat usein löydettyjen tutkimusten perusteella niin, että hyödynsin tutkimusten avainsanoja uusia hakuja
tehdessäni.

Pyrin käyttämään tutkimuksessa mahdollisimman korkeatasoisia tutkimuksia. Aiheesta on tällä hetkellä kuitenkin olemassa melko rajatusti muuta kuin opinnäytetöinä tehtyä tutkimusta, joten olen ottanut mukaan myös opinnäytetöitä. Vahvistaakseni kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta ja mukaan valittujen tutkimusten
riittävää tieteellisyyttä, jätin tutkimukseni ulkopuolelle aiheesta tehdyt alemman
korkeakoulututkinnon opinnäytetyöt. Edellytin hakuja tehdessäni, että tutkimus
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on vähintään maisteritasoinen opinnäytetyö. Lisäksi edellytin mukaan valittujen
tutkimusten sisältävän tiivistelmän sekä tutkimustavoitteet ja tutkimuskysymykset.

Hakuja tehdessäni löysin myös joitakin sellaisia 2010 -luvulla tehtyjä vastasaapuneita oppilaita käsitteleviä tutkimuksia, jotka eivät kuitenkaan ole päätyneet
mukaan tähän kirjallisuuskatsaukseen. Esimerkiksi useat Long Second -aineistosta tehdyt valmistavaa opetusta koskevat pro gradu -tutkielmat jäivät tämän
tutkimuksen ulkopuolelle tutkimuskysymyksien kautta tekemäni rajauksen perusteella. Useat näistä pro gradu -tutkimuksista käsittelivät kyllä valmistavaa opetusta, mutta tutkimuskohteena oli jonkin kielellisen rakenteen tai vuorovaikutuksen kehittyminen, mikä ei täysin vastaa kirjallisuuskatsaukseni tutkimuskysymysten näkökulmaa.

Kirjallisuuskatsaukseeni aineistoon valikoitui lopulta 19 tutkimusta, joista 13 on
maisteritason opinnäytetöitä ja kuusi väitöskirjatutkimuksia tai tutkimusartikkeleja. Tutkimuksista 14 on toteutettu Ruotsissa ja viisi Suomessa. Tutkimuksista
12 on julkaistu ruotsiksi, viisi suomeksi ja kaksi englanniksi. Olen koonnut kirjallisuuskatsauksessa mukana olevat tutkimukset taulukkoon, joka löytyy luvun 4
alusta (Taulukko 2).

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastatakseni tutustuin tutkimusten tiivistelmiin sekä tutkimustavoitteisiin ja -kysymyksiin. Toiseen tutkimuskysymykseeni
vastatakseni luin tutkimukset huolellisesti läpi, ja erittelin niistä esiin nousseita
teemoja vastasaapuneiden yleisopetukseen siirtymisestä ja opiskelusta. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen pyrin vastaamaan luvussa 4 ja toiseen luvussa 5.
Luvussa 6 pohdin kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta ja lopuksi luvussa 7 teen
kokoavaa pohdintaa tutkimusten tuloksista ja pohdin niiden pohjalta heränneitä
ajatuksia. Käsittelen luvun 7 yhteydessä myös mahdollisia jatkotutkimusaiheita.
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4

Vastasaapuneiden oppilaiden opetuksesta tehtyjä
tutkimuksia 2010 -luvulla

Tässä kappaleessa esittelen kirjallisuuskatsaukseen valikoituneita tutkimuksia
sekä erittelen niiden yhteneväisyyksiä ja eroja. Tämän kappaleen tavoitteena on
vastata ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni. Olen jakanut tutkimusten esittelyn
alalukuihin niin, että ensin käsittelen luvussa 4.1 aiheesta tehdyt opinnäytetyöt.
Sen jälkeen luvussa 4.2 käsittelen aiheesta tehdyt tutkimusraportit ja väitöskirjat.
Tällä jaottelulla pyrin luomaan kokonaiskuvan aiheesta eri yhteyksissä tehdyistä
tutkimuksista sekä lisäämään tutkimuksen luotettavuutta esittämällä selkeästi,
mitkä tutkimuksista ovat opinnäytetöitä. Lisäksi tämä jaottelu on linjassa taulukon
2 kanssa, jossa olen jaotellut tutkimukset samoin kriteerein. Olen koonnut kirjallisuuskatsauksessa mukana olevat tutkimukset oheiseen taulukkoon tutkimusmenetelmien ja tutkimuskohteiden perusteella.
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Tutkija(t) (julkaisuvuosi)

Andersson & Pediaditis
(2016)
Arabaci (2017)

Tutkimusmenetelmänä haastattelu

Tutkimusmenetelmänä oppituntien havainnointi

Tutkimusmenetelmänä
tekstien analysointi

Tutkimuksen
kohteena opettajat

Opinnäytetyöt (tutkijan sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä)
X
X
X
X

X

Demitz-Helin (2016)

X

X

Elden (2016)

X

X

Engman & Skoglund
(2017)
Jonsson & Malin (2016)

X

X

Jormanainen (2017)

X

Närhi (2017)

X

Olsson & Prytz (2015)

X

Pohjola & Niemelin
(2012)
Timurtas (2015)

X
X

X

Turunen (2013)

X

X

X

X

X

Tutkimuksen
kohteena
oppilaat

X

X

X

X
X
X
X

X

Salihovic & Acevska
X
X
(2014)
Tutkimusraportit ja väitöskirjat (tutkijan sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä)
Axelsson (2015)
X
X
X
X
Jepson Wigg (2016)

X

X

Nilsson & Axelsson
(2013)

X

X

Nilsson Folke (2016)

X

X

Saario (2012)

X

X

X

X

Skowronski (2013)

X

X

X

X

Taulukko 2 Tutkimukset, tutkimusmenetelmät ja -kohteet

X
X

X

X
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4.1 Vastasaapuneiden opetuksesta tehtyjä opinnäytetöitä

Käsittelen aluksi aiheesta tehdyt opinnäytetyöt aakkosjärjestyksessä. Esittelen
jokaisen tutkimuksen kohdalla sen tutkimustavoitteita, tutkimuskohteita ja tutkimusmenetelmiä. Pyrin myös tuomaan esille tutkimusten suhteita toisiinsa vertailemalla niissä esiin nousseita yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia.

Andersson ja Pediaditis (2016) tutkivat pro gradu -tutkielmassaan vastasaapuneiden oppilaiden koulunkäyntiä. Tutkimuksen kohteena oli oppilaiden siirtyminen valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen. Tutkimuskysymyksissä tuodaan
esiin sekä opettajien että vastasaapuneiden oppilaiden kokemukset oppilaan
yleisopetukseen siirtymisestä. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena,
jossa menetelminä käytettiin sekä havainnointia että haastatteluja. Tutkimus toteutettiin keskisuuren kunnan koulussa Keski-Ruotsissa. (Andersson ja Pediaditis, 2016, 2;19; 24.)

Arabacin (2017) pro gradu -tutkielma käsittelee peruskoulun opettajien käyttämiä kielitietoisia opetusmenetelmiä vastasaapuneiden kielitaidon kehittymistä tukevina keinoina. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten opettajat tukevat
vastasaapuneiden oppilaiden kielitaitoa käyttämiensä opetusmenetelmien avulla.
Tutkimus toteutettiin laadullisena haastattelututkimuksena, jota varten haastateltiin kolmea aineenopettajaa ja kolmea opinto-ohjaajaa maaseudulla sijaitsevasta
koulusta. (Arabac, 2017, 1.)

Samoin kuin Arabacin tutkimuksessa, myös Demitz-Helinin (2016) pro gradu tutkimuksen kohteena olivat vastasaapuneiden oppilaiden toisen kielen oppimista tukevat keinot. Myös tässä tutkimuksessa huomioidaan sekä opettajien että
oppilaiden näkökulma. Demitz-Helinin ensimmäinen tutkimuskysymys keskittyy
opettajiin ja toinen tutkimuskysymys vastasaapuneisiin oppilaisiin. Tutkimuksen
tavoitteena oli selvittää sekä opettajien että oppilaiden näkemyksiä siitä, mitkä
tekijät vaikuttavat vastasaapuneiden oppilaiden toisen kielen oppimiseen. Tutkimus toteutettiin laadullisena haastattelututkimuksena, johon osallistui kuusi
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opettajaa ja kuusi vastasaapunutta oppilasta Etelä-Ruotsissa sijaitsevan kunnan
kouluista. (Demitz-Helin, 2016, tiivistelmä, 3.)

Eldenin (2016) pro gradu -tutkielmassa tutkimuksenkohteena oli vastasaapuneiden oppilaiden opiskelu yleisopetuksessa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää,
miten vastasaapuneiden oppilaiden kieli- ja oppiainetaidot kehittyvät. Kuten Arabacin ja Demitz-Helinin, myös Eldenin tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, miten
opettajan käyttämät kieli- ja oppiainetietoiset tavat voivat tukea vastasaapuneiden opetusta. Myös tämä pro gradu -tutkielma oli toteutettu laadullisena haastattelututkimuksena. Tutkimuksen kohteena olivat opettajat, ja tutkimusta varten
haastateltiin kahdeksaa alakoulun opettajaa kahdesta ruotsalaisesta koulusta.
Molemmat koulut sijaitsevat samassa kunnassa, mutta toinen kouluista on pienempi keskustan ulkopuolella sijaitseva koulu ja toinen on suurempi keskustassa
sijaitseva koulu. (Elden, 2016, tiivistelmä, 11; 19.)

Engman ja Skoglund (2017) pro gradu -tutkielman kohteena oli vastasaapuneiden oppilaiden opiskelu yleisopetuksessa. Kuten useissa muissakin mukana olevissa opinnäytetöissä, myös Engmanin ja Skoglundin työssä aihetta tutkittiin
opettajien kokemusten näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää opettajien kokemuksia vastasaapuneiden oppilaiden opetuksesta ja siitä, millaisia
muutoksia vastasaapuneiden oppilaiden opetus tuonut on opettajan luokkahuonetyöskentelyyn. Tutkimus toteutettiin laadullisena haastattelututkimuksena, johon osallistui kahdeksan opettajaa pienistä ja keskisuurista kunnista Etelä-Ruotsissa. (Engman ja Skoglund, 2017, 3; 13.)

Jonsson ja Malin (2016) tutkivat omassa pro gradu -tutkielmassaan kielitietoisten työskentelytapojen vaikutuksia vastasaapuneiden 8.luokan oppilaiden maantiedon opetuksessa. Tutkimuksessa selvitettiin, miten opettajat tukevat vastasaapuneiden oppilaiden tekstisisältöjen käsittelyä. Tutkimus toteutettiin laadullisena
tutkimuksena, jonka menetelminä käytettiin sekä luokkahuonehavainnointia että
haastatteluja. Tutkimusta varten luokkahuonetyöskentelyä havainnoitiin viisi tuntia ja haastateltiin kuutta oppilasta sekä kahta opettajaa noin 400 oppilaan koulusta. (Jonsson ja Malin, 2016, tiivistelmä, 2; 22.)
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Jormanaisen (2017) pro gradu -tutkielman kohteena olivat opettajien kokemukset ja odotukset vastasaapuneiden oppilaiden opetuksesta inklusiivisen valmistavan opetuksen mallissa. Tutkimuksen tavoitteena oli lisäksi selvittää, millaista
tukea opettajat kokivat tarvitsevansa opettaessaan vastasaapuneita oppilaita
yleisopetuksen luokissa. Tutkimus toteutettiin laadullisena haastattelututkimuksena, johon osallistui kuusi helsinkiläistä opettajaa kahdesta eri koulusta. Lisäksi
Helsingin kaupungin valmistavan opetuksen tavoitteiden selvittämistä varten
haastateltiin Helsingin kaupungin opetusviraston asiantuntijaa. (Jormanainen,
2017, tiivistelmä, 32.)

Olssonin ja Prytzin (2015) pro gradu -tutkielman kohteena oli vastasaapuneiden
oppilaiden osaamisen kartoittaminen ja sen vaikutukset opettajan toteuttamaan
yksilölliseen opetukseen. Tavoitteena oli tutkia opettajien kokemuksia vastasaapuneiden oppilaiden yksilöllisestä opetuksesta ja sen resursseista liittyen esimerkiksi opettajien väliseen yhteistyöhön. Tutkimus toteutettiin laadullisena haastattelututkimuksena, johon osallistui kuusi opettajaa Uppsalan, Sandviken ja Norrtäljen kunnista. (Olsson ja Prytz, 2015, tiivistelmä, 9, 29-30.)

Närhi (2017) tutki pro gradu -tutkielmassaan peruskoulun yläluokkia käyvien
maahanmuuttajaoppilaiden opiskelua sekä valmistavassa opetuksessa että
yleisopetuksessa. Närhen tutkimuksessa pyrittiin selvittämään niitä tekijöitä, jotka
tukevat oppilaan opiskelua toisaalta valmistavassa luokassa ja toisaalta yleisopetuksen luokassa. Toisin kuin useissa muissa mukana olevissa opinnäytetöissä,
Närhen tutkimuksen näkökulma keskittyi vain oppilaisiin opettajien sijaan. Tutkimukseen osallistui seitsemän oppilasta Pirkanmaalla sijaitsevista kouluista, ja
tutkimusmenetelmänä Närhi käytti oppilaiden haastattelua. (Närhi, 2017, 36-37.)

Pohjola ja Niemelin (2012) tutkivat omassa pro gradu -tutkielmassaan maahanmuuttajaoppilaiden perusopetukseen integroimisen vaikutuksia luokanopettajan
toteuttamiin opetusjärjestelyihin. Pohjolan ja Niemelinin tutkimuskohteena olivat
opettajien tekemät muutokset opetusjärjestelyihin ennen integroitumisprosessia
ja sen aikana. Opetusjärjestelyt käsittivät tutkimuksen kontekstissa opetuksen
suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin tehdyt muutokset. Tutkimusmenetelmänä Pohjola ja Niemelin käyttivät luokanopettajien teemahaastatteluja sekä
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haastateltujen opettajien opetuksen havainnointia. Tutkimukseen osallistui kahdeksan luokanopettajaa viidestä Lapin maakunnassa sijaitsevasta peruskoulusta. (Pohjola ja Niemelin, 2012, 2, 40.)

Myös Salihovic ja Acevska (2014) tutkivat pro gradu -tutkielmassaan Pohjolan
ja Niemelinin tavoin vastasaapuneiden oppilaiden yleisopetukseen siirtymistä.
Salihovicin ja Acevskan tutkielman tavoitteena oli selvittää oppilaiden yleisopetukseen siirtymiseen liittyviä järjestelyjä. Kuten suuri osa kirjallisuuskatsauksessani mukana olevista tutkimuksista, myös Salihovic ja Acevskan opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka menetelmänä käytettiin haastattelua.
Tutkimusta varten haastateltiin neljää yläkoulun opettajaa Kalmarin läänistä kahdesta koulusta, joissa opiskelee runsaasti vastasaapuneita oppilaita. (Salihovic
ja Acevska, 2014, tiivistelmä, 4, 16.)

Kuten useissa muissakin opinnäytetutkimuksissa, myös Timurtasin (2015) pro
gradu -tutkielmassa tutkimuskohteena olivat vastasaapuneita oppilaita opettaneiden opettajien kokemukset opetustyössä tapahtuneista muutoksista. Kuten Demitz-Helinin, myös Timurtasin toinen tutkimuskysymys liittyi siihen, miten opettajat voivat tukea vastasaapuneiden oppilaiden integraatiota. Tutkimukseen osallistui kuusi opettajaa Keski-Ruotsissa kahdesta koulusta, joissa maahanmuuttajaoppilaiden määrä vaihteli runsaasti. Tutkimus on laadullinen haastattelututkimus. (Timurtas, 2015, tiivistelmä, 2.)

Turunen (2013) tutki pro gradu -tutkielmassaan maahanmuuttajaoppilaiden integroitumista yleisopetukseen sekä siihen liittyviä tekijöitä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sopeutumista tukevia ja vaikeuttavia asioita. Turusen pro gradu
on laadullinen tutkimus, joka toteutettiin luokanopettajien teemahaastatteluilla.
Tutkimusta varten haastateltiin kymmentä opettajaa eri puolilta Suomea. (Turunen, 2013, 2.)
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4.2 Vastasaapuneiden opetuksesta tehtyjä tutkimusraportteja
ja väitöskirjatutkimuksia
Käsittelen seuraavaksi aiheesta tehdyt väitöskirjatutkimukset ja tutkimusartikkelit
aakkosjärjestyksessä. Esittelen jokaisen tutkimuksen kohdalla sen tutkimustavoitteita, tutkimuskohteita ja tutkimusmenetelmiä. Pyrin myös tuomaan esille tutkimusten suhteita toisiinsa vertailemalla niissä esiin nousseita yhtäläisyyksiä ja
eroavaisuuksia.

Axelssonin (2015) tutkimuksen kohteena olivat vastasaapuneita oppilaita vastaanottavien koulujen resurssit, vastasaapuneiden kieli- ja oppiainetaitojen kehittymistä edistävät keinot sekä oppilaiden sosiaalisen integraation tukeminen. Tutkimus keskittyy kuvaamaan 8. ja 9.-luokkalaisten vastasaapuneiden oppilaiden
kieli- ja oppiainetaitojen kehitystä. Tutkimus toteutettiin lukuvuosien 2011 ja 2012
aikana ja sen laadullinen aineisto koostuu osallistuvista luokkahuonehavainnoinneista, opettajien ja rehtorien haastatteluista sekä kuvatuista taulukuvista, oppikirjateksteistä ja oppilasteksteistä. Haastatteluihin osallistui 16 opettajaa ja neljä
rehtoria kolmesta eri ruotsalaisesta kunnasta. Tutkimuksessa mukana olleiden
kuntien koko ja koulujen kokemus vastasaapuneiden oppilaiden opetuksesta ja
maahanmuuttajaoppilaista vaihteli suuresti. (Axelsson, 2015, 98-99.)

Jepson Wiggin (2016) tutkimus keskittyi vastasaapuneiden oppilaiden opiskeluun koulunkäynnin aloittamisesta yleisopetukseen siirtymiseen asti. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää oppilaiden vastaanottoa koulujärjestelmään, opiskelua valmistavassa luokassa, siirtymistä yleisopetukseen sekä opiskelua yleisopetuksessa integroitumisen jälkeen. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla
opettajia ja analysoimalla opettajien kirjoittamia tekstejä. Tutkimukseen osallistui
yksitoista sekä yläkoulun että lukion ruotsi toisena kielenä opettajaa Keski-Ruotsin eri kunnista. (Jepson Wigg, 2016, 65.)

Nilsson Folke on tutkinut Ruotsissa vastasaapuneiden oppilaiden opetusta ja
valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen siirtymistä, ja hänen väitöskirjansa
aiheesta on julkaistu vuonna 2017. Nilsson Folken väitöskirjassa näkökulma painottuu

oppilaiden

kokemuksiin

yleisopetukseen

siirtymisestä,

mikä

on
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aikaisemmin ollut hyvin vähän tutkittu näkökulma (Nilsson Folke, 2015, 38). Nilsson Folken väitöskirja koostuu neljästä osatutkimuksesta, joista tähän kirjallisuuskatsaukseen on rajauksen puolesta valikoitunut kaksi osatutkimusta, joita
käsittelen tarkemmin seuraavaksi. Nilsson Folken tutkimusaineisto on kerätty pienestä, keskisuuresta ja suuresta kunnasta Ruotsissa (Nilsson Folke, 2017, 66).

Ensin käsittelen vuonna 2013 julkaistua Nilsson Folken väitöskirjan osatutkimusta. Nilsson ja Axelsson (2013) tutkivat vastasaapuneiden oppilaiden kokemuksia liittyen valmistavassa opetuksessa ja yleisopetuksessa opiskeluun sekä
näiden väliseen siirtymään. Kuten Jepson Wiggin tutkimuksessa, myös Nilssonin
ja Axelssonin (2013) tutkimuksessa kuvattiin vastasaapuneiden oppilaiden opetusta sekä valmistavassa luokassa että yleisopetuksessa. Mutta siinä missä Jepson Wiggin tutkimuksessa haastateltiin opettajia, keskittyi Nilssonin ja Axelssonin
tutkimus oppilaiden haastatteluihin. Tutkimus toteutettiin peruskoulun alaluokilla
ja siihen osallistui vastasaapuneita oppilaita kolmesta erikokoisesta koulusta.
Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka menetelmänä oli sekä
osallistuva havainnointi että opettajien ja oppilaiden haastattelu. Tutkimukseen
sisältyi 82 päivää havainnointia, ja 16 opettajan sekä 22 oppilaan haastattelua.
(Nilsson & Axelsson, 2013, 1.)

Toinen kyseisen väitöskirjan osatutkimus, jota käsittelen seuraavaksi, on Nilsson
Folken (2016) julkaistu tutkimusartikkeli. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia vastasaapuneiden oppilaiden koulukokemuksia pienessä koulussa, jossa maahanmuuttajien määrä on vähäinen. Tutkimukseen osallistui viisi 8. ja 9.-luokkaa käyvää vastasaapunutta oppilasta, jotka aloittivat opiskelunsa valmistavassa luokassa, mutta tutkimusaineiston keräämisen aikana kaksi oppilaista siirtyi kokonaan yleisopetukseen ja muut kolme oppilastakin opiskelivat osan tunneistaan,
lähinnä taito- ja taideaineet, yleisopetuksen luokissa. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka menetelmänä käytettiin oppilaiden haastatteluja ja
luokkatilanteiden havainnointia. Tutkimusta varten havainnoitiin opetusta sekä
valmistavassa luokassa että useassa yleisopetuksen luokassa. Oppitunteja havainnoitiin kolmessa syklissä yhteensä 24 koulupäivän ajan vuoden sisällä, ja
havainnointien ohella oppilaita haastateltiin useampaan kertaan. (Nilsson Folke,
2016, 828-829.)
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Seuraavaksi käsittelen Saarion (2012) väitöskirjatutkimusta. Saarion väitöskirjan
aiheena on yhteiskuntaopin kieliympäristö ja käsitteet. Saarion väitöskirjan toinen
tutkimuskysymys keskittyy siihen, miten toisella kielellä opiskeleva oppilas kykenee opiskelemaan yhtäaikaisesti sekä kieltä että oppiainesisältöjä. Keskiössä on
yhteiskuntaopin käsitteiden oppiminen ja sitä tukevat keinot. Saarion tutkimukseen osallistuneella luokalla oli kolme tutkimuksessa tarkemmin mukana olevaa
maahanmuuttajataustaista oppilasta, joista yksi täyttää tämän kirjallisuuskatsauksen johdannossa esitetyn määritelmän vastasaapuneesta oppilaasta, sillä
hän on muuttanut Suomeen kesken koulunkäynnin ja käynyt koulua suomeksi
alle neljä vuotta. Saarion tutkimus toteutettiin yhdessä yläkoulun luokassa suuressa suomalaisessa kaupungissa. Tutkimuksessa on haastateltu sekä oppilaita
että opettajia, sekä havainnoitu luokkahuonetyöskentelyä. (Saario, 2012, 45, 47;
51, 192.) Vaikka Saarion tutkimus ei kohdistu pelkästään vastasaapuneisiin oppilaisiin, otin sen perustellusti mukaan kirjallisuuskatsaukseeni, sillä se on ainut
löytämäni Suomessa viime aikoina tehty väitöskirja, joka käsittelee vastasaapuneiden oppilaiden koulukielellä opiskelua.

Skowronski (2013) on tutkinut väitöskirjassaan vastasaapuneiden oppilaiden
kokemuksia omasta koulunkäynnistään, erityisesti sosiaalisen integraation näkökulmasta. Toisin kuin Saarion väitöskirjassa, jossa näkökulma on vahvasti kieleen keskittyvä, on Skowronskin väitöskirja painottunut enemmän oppilaiden sosiaaliseen integraatioon, vaikka myös koulukieleen liittyvät kysymykset ovat
esillä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää toisaalta oppilaiden kokemuksia kouluyhteisöön integroitumisen mahdollisuuksista ja esteistä, ja toisaalta oppilaiden
keinoja käsitellä näitä mahdollisuuksia ja esteitä. Tutkimuksen menetelmänä käytettiin oppilaiden ja kouluhenkilökunnan haastatteluja sekä oppituntien havainnointia. Tutkimus toteutettiin Malmön alueella ja tutkimusta varten haastateltiin
yhteensä 29 vastasaapunutta oppilasta, joista 13 opiskeli tutkimuksen teon aikaan yläkoulussa. (Skowronski, 2013, 18-19; 93; 99-101.)

Vaikka Skowronskin (2013), samoin kuin Jepson Wiggin (2016), tutkimuksissa
on ollut osittain kohteena myös lukioikäiset oppilaat, olen ottanut siitä huolimatta
tutkimukset tarkoituksellisesti mukaan tähän kirjallisuuskatsaukseen. Perustelen
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tätä sillä, että näissä tutkimuksissa on kuitenkin vahvasti läsnä peruskouluikäisten vastasaapuneiden oppilaiden näkökulma, sillä tutkimuksissa on ollut mukana
runsaasti peruskouluikäisiä oppilaita.
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5

Yleisopetukseen siirtyminen ja koulukielellä opiskelu

Tässä kappaleessa käsittelen tutkimuksista esiinnousseiden teemojen kautta
vastasaapuneiden oppilaiden integroitumista yleisopetukseen ja koulukielellä
opiskelua valmistavan opetuksen jälkeen. Olen jakanut kappaleen alalukuihin tutkimuksista löytämieni teemojen perusteella. Pyrin tuomaan kirjallisuuskatsauksen luotettavuuden lisäämiseksi esille sellaisia asioita, jotka ovat nousseet esille
useammassa tutkimuksessa tai joiden taustalla on ollut mahdollisimman suuri
otos.

Olen jakanut tämän kappaleen tutkimuksissa esiin nousseiden teemojen pohjalta
seuraaviin alaotsikoihin. Luvussa 5.1 käsittelen vastasaapuneen oppilaan siirtymistä valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen. Luvussa 5.2 erittelen niitä
haasteita, joita oppilaat tutkimusten mukaan saattavat kohdata yleisopetukseen
siirtyessään. Luvussa 5.3 käsittelen puolestaan niitä opetusjärjestelyihin liittyviä
keinoja, joilla vastasaapuneen oppilaan opiskelua yleisopetuksessa voidaan tukea. Luvussa 5.4 keskityn kuvaamaan opettajien opetusmenetelmiä, erityisesti
kielitietoisia opetusmenetelmiä, vastasaapuneen oppilaan koulukielellä opiskelun
tukena.

5.1 Siirtyminen yleisopetukseen
Valmistavan opetuksen päätyttyä ja osin jo sen aikana, oppilas integroituu osaksi
perusopetuksen yleisopetusta. Tässä kappaleessa kuvaan niitä teemoja, joita tutkimuksissa käsitellään liittyen tähän siirtymään valmistavan opetuksen ja yleisopetuksen välillä.

Oppilailla on usein jonkinlaisia ennakko-odotuksia ja -käsityksiä yleisopetukseen
siirtymisestä, joita käsittelen ensimmäisenä. Skowronskin (2013) tutkimuksessa
esitetään, että oppilaat odottavat usein yleisopetukseen siirtymistä, etenkin jos
valmistavassa opetuksessa on opiskeltu kauan (Skowronski, 2013, 227). Nilssonin ja Axelssonin (2013) tutkimuksen mukaan monet oppilaista kokevat yleisopetuksessa opiskelun tarjoavan enemmän haastetta opiskeltavissa aineissa ja
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tarjoavan mahdollisuuden opiskella useampia oppiaineita kuin valmistavan opetuksen. Lisäksi oppilaat kokivat yleisopetuksessa oppimisen kehittävän kielitaitoa
sosiaalisten suhteiden kautta. (Nilsson & Axelsson, 151-152.) Kuitenkin oppilaat
kokevat valmistavan opetuksen luokan myös turvalliseksi oppimisympäristöksi,
kun taas yleisopetuksen luokassa oppilaat kokevat itsensä epävarmoiksi omista
kyvyistään (Nilsson Folke, 2016, 833-834). Myös Skowronskin (2013) tutkimus
osoittaa, että oppilaat kokevat usein epävarmuutta omasta kielitaidostaan siirtyessään valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen (Skowronski, 2013, 136).

Anderssonin ja Pediaditiksen (2016) tutkimuksessa haastatellut opettajat kokivat
oppilaiden siirtyvän yleisopetukseen toisinaan kielitaidon näkökulmasta liian aikaisin, jolloin integraatio on vain fyysinen siirto. Toisaalta haastatellut opettajat
myös kokivat yleisopetuksessa ruotsin kielen jatkuvan käytön tukevan oppilaiden
opiskelukielen oppimista. (Andersson & Pediaditis, 2016, 25.) Samanlaisia tuloksia esitellään vastasaapuneiden oppilaiden näkökulmasta Nilsson Folken (2015)
tutkimuksessa, jonka mukaan oppilaat kokivat usein yleisopetukseen siirtymisen
mahdollisuutena päästä käyttämään ruotsin kieltä muiden oppilaiden kanssa.
Tutkimuksessa tuodaan kuitenkin samalla esille myös oppilaiden kokemukset
oman ruotsin kielitaidon riittämättömyydestä opetuksen seuraamiseen. (Nilsson
Folke, 2015, 59-60.)

Opettajat myös kaipasivat enemmän tietoa oppilaiden taitotasosta ennen yleisopetukseen siirtymistä (Andersson & Pediaditis, 2016, 25). Opettajat kokivat valmistavan luokan ja yleisopetuksen opettajien välisen yhteistyön tärkeäksi, mutta
kaipaisivat sitä nykyistä enemmän (Olsson & Prytz, 2015, 29-30; Salihovic &
Acevska, 2014, 36). Ennen oppilaan siirtymistä toteutettavat toimenpiteet voivat
helpottaa integroitumisprosessia kaikkien osapuolten näkökulmasta. Opettajat
mainitsivat integroitumista helpottavina keinoina esimerkiksi siirtopalaverit oppilasta aiemmin opettaneiden opettajien kanssa sekä erilaiset testit oppilaan osaamisesta. (Pohjola & Niemelin, 2012, 41-44.) Oppilaan taitojen kartoittaminen ennen siirtymää yleisopetukseen nähtiin tärkeänä integraation suunnitteluvaiheessa (Jepson Wigg, 2016, 76). Kaikkein merkittävimpänä opettajat näkivät
oppilaan kielitaidon tason selvittämisen (Pohjola ja Niemelin, 2012, 41-44). Kuitenkin Jormanaisen (2017) tutkimuksen mukaan valmistavasta opetuksesta
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yleisopetukseen siirtyvästä oppilaasta ja hänen kielitaidostaan ei aina tiedetä tarpeeksi. Tämän nähdään hidastavan oppilaan tarvitsemien tukitoimien järjestämistä. (Jormanainen, 2017, 67.) Myös Olssonin ja Prytzin (2015) tutkimuksessa
tuodaan esiin, että usein oppilaan taitotason kartoittamiseen olevan vain vähän
aikaa ja resursseja (Olsson & Prytz, 2015, 30).

Axelssonin (2015) tutkimuksen mukaan kuntien välillä oli vaihtelua siinä, kuinka
selkeärajaista oppilaan siirtyminen valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen
oli. Eräässä tutkimuksessa mukana olleessa kunnassa oppilaat opiskelivat tarpeidensa mukaan yleisopetukseen siirtymisen jälkeen joitakin tunteja valmistavassa opetuksessa, kun taas toisessa mukana olleessa kunnassa oppilailla ei
ollut yleisopetukseen siirtymisen jälkeen mahdollisuutta käydä oppitunneilla valmistavassa opetuksessa. (Axelsson, 2015, 106, 110.)

Myös Salihovicin ja Acevskan (2014) tutkimukseen osallistuneiden opettajien
haastatteluista selvisi, että oppilaille tarjotaan mahdollisuus kokeilla yleisopetuksen luokassa opiskelua. Jos kokeilu osoittautuu liian vaikeaksi, oppilailla on vielä
mahdollisuus palata takaisin valmistavan opetuksen ryhmään. (Salihovic &
Acevska, 2014, 27.) Oppilaan integraatio joidenkin oppiaineiden tunneille jo ennen varsinaista siirtymää yleisopetukseen, ja yleisopetuksen aineenopettajien pitämät oppitunnit valmistavalla luokalla voivat myös osaltaan helpottaa siirtymistä
valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen (Jepson Wigg, 2016, 76).

5.2 Opiskelun haasteet yleisopetuksessa
Kun oppilas siirtyy valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen, vastasaapuneen
oppilaan saamat tukimuodot vähenevät tai katoavat kokonaan (Axelsson, 2015,
122). Kuitenkin vastasaapuneen oppilaan täytyy yleisopetuksessa opiskellessaan ottaa haltuun samaan aikaan sekä opiskelukieltä että oppiaineiden sisältöjä
(Nilsson & Axelsson, 2013, 148). Seuraavaksi käsittelen niitä haasteita, joita vastasaapuneet oppilaat tutkimusten mukaan saattavat kohdata siirtyessään opiskelemaan yleisopetuksen luokkaan.
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Nilssonin ja Axelssonin (2013) mukaan yleisopetukseen integroituneet oppilaat
kertoivat haastatteluissa eroista valmistavan luokan ja yleisopetuksen luokan
opettajien välillä siinä, kuinka opettajat esimerkiksi osaavat selittää oppiaineiden
käsitteitä (Nilsson & Axelsson, 2013, 146-147). Oppilaat kokivat, että opettaja ei
kyennyt opetuspuheessaan tukemaan vastasaapunutta oppilasta yhtä hyvin
yleisopetuksessa kuin valmistavassa opetuksessa. Opetuspuheen selkeydessä
kuvattiin myös olevan eroja valmistavan luokan opettajien ja yleisopetuksen opettajien välillä. (Närhi, 2017, 48-49.) Vastasaapuneet oppilaat, jotka opiskelivat
kouluissa, joissa maahanmuuttajataustaisia oppilaita oli vähän, kokivat etteivät
he saa tarpeeksi tukea esimerkiksi oppiaineiden sanaston ymmärtämiseen (Nilsson & Axelsson, 2013, 146-147).

Timurtasin (2015) tutkimuksen mukaan myös opettajat kokivat turhautuneisuutta
siitä, että eivät osanneet selittää käsitteitä niin, että vastasaapuneet oppilaat voisivat ymmärtää oppitunnin sisältöjä kokonaan (Timurtas, 2015, 25). Opettajat pitivät ruotsin kielen puutteellisia taitoja suurimpana ongelmana vastasaapuneiden
oppilaiden opiskelussa yleisopetuksessa, sen nähtiin vaikuttavan opetuksen seuraamisen lisäksi myös oppilaiden sosiaalisiin suhteisiin (Engman & Skoglund,
2017, 16). Valmistavan luokan opettajilla onkin usein erilaiset mahdollisuudet tukea oppilaiden toisen kielen oppimista kuin yleisopetuksen opettajilla, sillä valmistavan opetuksen pääasiallisena tavoitteena on kehittää oppilaiden koulukielen taitoja ja valmistaa heitä ruotsalaiseen koulujärjestelmään (Nilsson & Axelsson, 2013, 114).

Suomen kielen käsitteiden ymmärtämisen vaikeudet nousivat esille useiden Turusen haastattelemien opettajien haastatteluissa. Opettajat mainitsivat käsitteiden vaikeuden hankaloittavan sekä suomen kielen, että muidenkin oppiaineiden
ymmärtämistä. (Turunen, 2013, 46.) Valmistavan luokan opettajat ovat useammin tietoisia kielen eri osa-alueista ja osaavat huomioida opetuksessaan sekä
arkikielen että opiskelukielen sanaston opettamisen. Yleisopetuksessa opettajien
selittämät sanat liittyvät usein opetettavaan teemaan, mutta arkikielen sanastoa
selitetään harvemmin. (Nilsson & Axelsson, 2013, 146.)
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Kuitenkin oppijan kannalta ongelmat opiskelukielen ymmärtämisessä voivat liittyä sisältökäsitteiden lisäksi myös esimerkiksi sanojen suhde- ja määrittelykäsitteisiin (Saario, 2012, 232). Haasteet käsitteiden ymmärtämisessä voivat liittyä
myös siihen, että opettajat kyllä tuovat esille oppitunnin kannalta oleellisia käsitteitä, mutta niitä ei selitetä tai liitetä kontekstiinsa (Jonsson & Malin, 2016, 31).
Kuitenkin esimerkiksi oppikirjojen tehtävänantojen ymmärtäminen edellyttää
usein monikerroksisen käsitteistön ymmärtämistä, mikä on vastasaapuneen oppilaan kielitaidolla haasteellista (Saario, 2012, 227-228).

Oppilaan osallistumista ja osallisuutta yläkoulun yhteiskuntaopin tunneilla kuvataan laajasti Saarion (2012) väitöskirjassa. Tutkimuksessa tulee esille, että oppilas ymmärtää oppikirjatekstejä ja opetuskeskustelua jonkin verran, mutta käsitteiden ja asiayhteyksien ymmärtäminen on haastavaa. Saario (2012) toteaa
omien tutkimustulostensa ja aiempien tutkimusten perusteella, että koulussa tarvittavaa monitahoista opiskelukieltä ei ole mahdollista saavuttaa muutamassa
vuodessa, vaikka saatavilla olisi tukikeinoja. (Saario, 2012, 217-218.)

Monet vastasaapuneet oppilaat toivoivat pääsevänsä enemmän osaksi luokkayhteisöä ja koulua siirtyessään yleisopetukseen (Nilsson & Axelsson, 2013, 151152). Turusen (2013) tutkimuksessa todetaan, että opettajat pitivät vastasaapuneiden oppilaiden kaverisuhteita tärkeänä yleisopetukseen sopeutumisen kannalta (Turunen, 2013, 36). Kuitenkin esimerkiksi Nilsson Folken (2016) tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden haastattelujen perusteella vastasaapuneiden oppilaiden sosiaalinen osallisuus yleisopetuksen luokassa voi olla hyvin vähäistä
(Nilsson Folke, 2016, 823). Oppilaat tunsivat itsensä etenkin yläkoulussa usein
ulkopuolisiksi uudessa yleisopetuksen luokassa (Skowronski, 2013, 127). Axelssonin (2015) tutkimuksen mukaan koulussa, jossa maahanmuuttajaoppilaita oli
vähän, vastasaapuneet oppilaat kokivat sosiaalisia hankaluuksia yleisopetukseen siirtymisessä; muihin oppilaisiin oli vaikea luoda kontakteja (Axelsson,
2015, 105). Opettajien rooli nähdäänkin tärkeänä tekijänä vastasaapuneiden oppilaiden kaverisuhteiden kannalta (Skowronski, 2013, 134).

Vastasaapuneiden oppilaiden vuorovaikutus oppitunnilla tapahtuu lähinnä muiden vastasaapuneiden oppilaiden ja opinto-ohjaajan välillä, ja vuorovaikutus
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muiden oppilaiden ja opettajan kanssa on vähäistä (Jonsson & Malin, 2016, 38).
Oppilaan osallisuus luokkayhteisöön on siten kaksitahoinen. Toisaalta vastasaapunut oppilas on opiskeluvaatimusten näkökulmasta luokan täysivaltainen osallistujajäsen, vaikka toisaalta hänen osallisuuteensa tunneilla on muuten hyvinkin
marginaalinen. (Saario, 2012, 235.)

Aina vastasaapuneen oppilaan haasteet yleisopetuksessa eivät kuitenkaan liity
oppilaan maassaoloaikaan. Osa opettajista kuvasi vastasaapuneiden oppilaiden
opiskelun haasteiden olevan osin samanlaisia kuin kaikilla muillakin oppilailla, eivätkä opettajat kokeneet opiskelun haasteiden liittyvän aina siihen, että oppilas
ei ole ollut kauaa Suomessa. (Turunen, 2013, 49.)

5.3 Koulun opetusjärjestelyt opiskelun tukena
Tässä kappaleessa kuvaan niitä opetusjärjestelyin järjestettyjä tukimuotoja, joita
tutkimuksista on noussut esille. Opetusjärjestelyihin liittyvät tukitoimet voivat luettujen tutkimusten perusteella toteutua joko ennen oppituntia, oppitunnin aikana
samanaikaisopetuksena tai erillisenä opetuksena tai oppitunnin jälkeen. Opetusjärjestelyihin liittyviin tukitoimiin kuuluvat tässä kirjallisuuskatsauksessa kaikki
sellaiset koulun järjestämät tukitoimet, jotka eivät suoranaisesti liity opettajan
opetusmenetelmiin tai opetuksessa käytettyyn kieleen.

Vastasaapuneen oppilaan tukeminen opetusjärjestelyin yleisopetuksen luokassa
voi alkaa jo ennakoivasti valmistavan opetuksen päätyttyä. Toisinaan tukimuotona opetusjärjestelyjen osalta käytetään oppilaan sijoittamista ikätasoaan alemmalla luokka-asteelle. Jepson Wiggin (2016) haastattelemien opettajien mukaan
oppilas voidaan kunnasta riippuen sijoittaa joko ikää vastaavalle luokka-asteelle
tai opettajan tekemää arviota vastaavalle luokka-asteelle (Jepson Wigg, 2016,
77). Kahdessa Axelssonin (2015) tutkimuksessa mukana olleessa kunnassa pääsääntönä oli, että oppilas sijoittuu yhtä tai kahta vuosiluokkaa alemmalle luokalle
omaan ikäänsä nähden (Axelsson, 2015, 108, 122). Ikätasoa alemmalle luokalle
sijoittaminen voi olla oppilaalle eduksi, mutta päätöksessä pitäisi aina huomioida
oppijoiden yksilölliset tarpeet (Jepson Wigg, 2016, 77).
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Oppilaan saama tuki voi olla ennakoivaa eli tapahtua ennen oppituntia. Oppituntien aiheiden opiskelu etukäteen voi auttaa vastasaapuneita oppilaita seuraamaan opetusta, minkä Axelsson ja Nilsson (2015) toteavat tulleen esille lukuisissa aiemmissakin toisen kielen oppimisen tutkimuksissa (Nilsson & Axelsson,
148). Myös esimerkiksi Eldenin (2016) ja Timurtasin (2015) tutkimuksissa ilmenee, että vastasaapuneiden oppilaiden koulukielellä opiskelua yleisopetuksessa
pyritään tukemaan opiskelemalla asioita ja käsitteitä ennen oppituntia opettajien
tai oman kielisten opinto-ohjaajien ohjauksessa (Elden, 2016, 25-27; Timurtas,
2015, 35).

Oppituntien rakenteen ja tehtävien järjestyksen näkyminen taululla koko oppitunnin ajan auttaa Jonsonin ja Malinin (2016) tutkimuksen mukaan oppilaita seuraamaan oppitunnin kulkua ja keskittymään opetukseen (Jonsson & Malin, 2016,
30). Myös Demitz-Helinin (2016) tutkimuksessa haastatellut opettajat kuvasivat
yhdeksi vastasaapuneiden oppilaiden opiskelua edistäväksi keinoksi selkeät oppitunnit ja tavoitteet (Demitz ja Helin, 2016, 18). Pohjolan ja Niemlinin (2012) tutkimuksessa yksi näkökulma keskittyi kuvaamaan sitä, miten opettajat voivat huomioida vastasaapuneet oppilaat opetusta suunnitellessaan (Pohjola ja Niemelin,
2012, 51).

Oppilaan fyysisestä paikasta ja sen merkityksestä tuen muotona on erilaisia havaintoja eri tutkimuksissa. Opettajat pyrkivät toisinaan sijoittamaan vastasaapuneen oppilaan istumaan jonkun samaa äidinkieltä puhuvan oppilaan viereen (Timurtas, 2015, 34; Arabac, 2017, 17). Tällöin toinen oppilas voi selittää asioita
oppilaiden yhteisellä äidinkielellä (Timurtas, 2015, 34). Toisinaan opettajat kokevat kuitenkin olevan hyödyllisempää, että vastasaapunut oppilas istuu ruotsia äidinkielenään puhuvien oppilaiden vieressä ja omaksuu kieltä vuorovaikutuksessa
heidän kanssaan (Arabaci, 2017, 17). Oppilaan sijoittumisella luokassa voi olla
merkitystä myös oppilaan sosiaalisen integraation ja kaverisuhteiden kannalta, ja
opettajat pyrkivätkin vaikuttamaan istumajärjestyksellä myös luokan vuorovaikutussuhteisiin (Skowronski, 2013, 131).

Vastasaapuneen oppilaan oppitunnin aikainen tuki voidaan järjestää joko tuomalla tuki luokkaan tai vaihtoehtoisesti järjestämällä tuki luokan ulkopuolella
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(Axelsson, 2015, 123). Luokan ulkopuolella annettava tuki mahdollistaa hitaamman edistymisen sekä keskittymisen oppijalle vaikeisiin asioihin (Saario, 2012,
243) ja antaa mahdollisuuden opiskella intensiivisesti pienemmässä ryhmässä
(Axelsson, 2015, 124). Kuitenkin luokan ulkopuolella järjestettävä tuki tarkoittaa
oppilaan kannalta sitä, että hän on joltakin yleisopetuksen oppitunnilta pois. Näillä
tunneilla käsitellyt asiat olisi siten tärkeää tuoda myös luokan ulkopuolella opiskelleiden oppilaiden tietoon, jotta tueksi tarkoitettu keino ei käänny oppijan oppimista haittaavaksi tekijäksi. (Saario, 2012, 223; 244.)

Opetusjärjestelyin annettava tuki vastasaapuneelle oppilaalle voidaan järjestää
myös oppituntien jälkeen. Usein oppilaiden tarvitsema tuki onkin juuri tällaista
yleisopetuksen oppituntien ulkopuolella järjestettävää tukea (Nilsson & Axelsson,
2013, 149). Kaikissa kolmessa Nilssonin ja Axelssonin (2013) tutkimuksessa mukana olleessa koulussa oli käytössä myös oppituntien ulkopuolisia tukikeinoja
esimerkiksi läksytuokioita, joissa oppilaiden oli mahdollista saada lisätukea koulunkäyntiinsä (Nilsson & Axelsson, 148).

Närhen (2017) tutkimuksen mukaan oppilaiden saamia tukitoimia yleisopetuksessa olivat suomi toisena kielenä -opetus, valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen siirtyneille tarkoitettu nivelopetus sekä tukiopetus (Närhi, 2017, 49).
Suomi toisena kielenä -opetuksen merkitys nousi esille vahvasti Jormanaisen
(2017) tutkimuksessa, jossa kaikki haastatellut opettajat pitivät sitä tärkeänä tukikeinona (Jormanainen, 2017, 70). Myös Pohjolan ja Niemelinin (2012) tutkimuksessa tuotiin esille erityisopettajien, koulunkäynninohjaajien ja tukiopetuksen
hyödyntäminen vastasaapuneiden oppilaiden opiskelun tukena (Pohjola ja Niemelin, 2012, 72). Jormanaisen (2017) tutkimuksessa opettajat korostivat pätevien
koulunkäyntiavustajien merkitystä arkea helpottavana resurssina (Jormanainen,
2017, 69). Samanlaisia tukikeinoja havaittiin myös Turusen (2013) tutkimuksessa. Koulun tarjoamina opiskelun tukitoimena Turusen tutkimuksessa mainittiin yleisimmin tuki- ja erityisopetus, sekä suomi toisena kielenä -opetus. Myös
avustajaresurssi, etenkin maahanmuuttaja-avustaja, nostettiin esille koulun tarjoamana tukimuotona. Tutkimuksessa tukimuodoissa havaittiin jonkin verran
vaihtelua eri koulujen välillä. (Turunen, 2013, 35; 40; 42.)
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Oppilaat kokivat tukitoimet hyödyllisiksi, mutta osa oppilaista toivoi tukitoimia järjestettävän enemmän. Oppilaat kertoivat tuntien muistuttavan valmistavaa opetusta ja tarjoavan mahdollisuuden kysyä epäselväksi jääneitä asioita. (Närhi,
2017, 49.) Oppilaat voivat esimerkiksi kirjoittaa ylös viikon aikana yleisopetuksen
oppitunneilla epäselväksi jääneitä käsitteitä, ja käydä niitä myöhemmin yhdessä
läpi äidinkielenopettajan tai opinto-ohjaajan kanssa (Axelsson, 2015, 124).

Oman kielisen opinto-ohjaajan merkitys vastasaapuneen oppilaan opiskelun tukena korostuu useissa ruotsalaisissa tutkimuksissa (esim. Timurtas, 2015; Jonsson & Malinen, 2016; Engman & Skoglund, 2017). Opinto-ohjaaja toimii sekä
tulkkina että opettajan opetuksen selittäjänä (Jonsson & Malin, 2016, 37). Opintoohjaajan antama tuki voi olla monenlaista, esimerkiksi opettajan opetuspuheen
reaaliaikaista kääntämistä oppitunnilla tai kirjallisten tehtävien kääntämistä etukäteen oppituntia varten (Engman & Skoglund, 2017, 21-22). Opinto-ohjaaja tukee vastasaapuneita oppilaita joko samanaikaisopetuksena yleisopetuksen ryhmässä (Jonsson & Malin, 2016, 37; Olsson & Prytz, 2015, 31) tai avustaa heitä
pienemmässä ryhmässä erillään muusta luokasta (Timurtas, 2015, 34; Olsson &
Prytz, 2015, 31).

Vastasaapuneiden oppilaiden yleisopetukseen ja yhteiskuntaan integroitumisessa kielitaito ja sosiaaliset suhteet ovat molemmat tärkeässä roolissa, mikä tulee esille useissa tässä kirjallisuuskatsauksessa mukana olevissa tutkimuksissa
(esim. Demitz-Helin (2016), Pohjola ja Niemelin (2012)). Useissa tutkimuksissa
haastattelut opettajat nostivat esille sen, että vastasaapuneen oppilaan kielitaidon kehittymiseen ja oppimiseen vaikuttaa se, minkälainen ilmapiiri luokassa on
(Demitz-Helin, 2016, 21; Pohjola ja Niemelin, 2012, 60-61). Hyvän työskentelyilmapiirin lisäksi myös oppilaan ja opettajan välisellä vuorovaikutussuhteella on
merkitystä (Demitz-Helin, 2016, 25), jotta oppilas uskaltaa kysyä epäselviksi jääneistä asioista opettajalta (Jepson Wigg, 2016, 79). Närhen (2017) tutkimuksessa
oppilaat kokivat tärkeänä keinona yleisopetuksessa pärjäämiselleen oman motivaation ja suomen kielen harjoittelemisen myös koulun ulkopuolella (Närhi, 2017,
50). Myös Turusen (2013) tutkimuksessa opettajat nostivat esiin oppilaan ominaisuuksia, esimerkiksi oppilaan myönteisen asenteen, yleisopetukseen sopeutumista helpottavana tekijänä (Turunen, 2013, 42).
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5.4 Opetusmenetelmät koulukielellä opiskelun tukena
Tässä alaluvussa käsittelen tutkimuksissa esiin nousseita opetusmenetelmiä,
joilla opettajat pyrkivät oppituntien aikana tukemaan vastasaapuneiden oppimista. Tähän alalukuun olen määritellyt kuuluvaksi sellaiset kieleen ja kielitietoiseen opetukseen kuuluvat keinot, joita opettajat hyödyntävät oppituntien aikana
luokkahuoneessa.

Opettajien ja muiden oppilasta tukevien työntekijöiden välinen yhteistyö ja yhtenäinen linja opetuksessa nähdään tärkeänä Jepson Wiggin (2016) tutkimuksessa. Opettajat painottavat kielitietoisten menetelmien käyttöä. Kielitietoinen
työskentely ei ole vain kieltä toisena kielenä opettavan opettajan tehtävä, vaan
koskee yhtä lailla kaikkia vastasaapuneita oppilaita opettavia opettajia. (Jepson
Wigg, 2016, 82.) Myös Jormanaisen (2017) tutkimuksessa opettajat toivoivat voivansa hyödyntää yhteisopettajuutta vastasaapuneen oppilaan opiskellessa yleisopetuksessa. Yhteisopettajuuden hyötyinä nähtiin esimerkiksi yhteinen suunnittelutyö sekä toisen opettajan tuki mahdollisissa ongelmatilanteissa. (Jormanainen, 2017, 66.)

Kuten alaluvussa 5.2 todetaan, Nilssonin ja Axelssonin (2013) tutkimukseen viitaten, opiskeltavan oppiaineen käsitteiden lisäksi myös arkikielen käsitteitä tulisi
avata useammin yleisopetuksessa (Nilsson & Axelsson, 2013, 147). Opettajat
pyrkivät tuomaan opetuksessaan esille oppiaineelle tyypillistä kieltä ja lisäämään
näin oppilaiden kielitietoisuutta (Arabaci, 2017, 14). Opettajat pitävätkin tärkeänä,
että vastasaapuneille oppilaille tuodaan ilmi oppiaineiden kielen ja arkikielen välisiä eroja (Arabaci, 2017, 24-25).

Oppilaan oman äidinkielen käyttö vaikuttaa olevan yleisempää valmistavassa
opetuksessa kuin yleisopetuksessa, vaikka oppilaat kokevat oman äidinkielen
käytön tarpeen lisääntyvän yleisopetuksessa (Nilsson ja Axelsson, 2013, 145;
149; 150). Oppilaat kokevat oman äidinkielisen opinto-ohjaajan (studenthandledare) tuen tarpeelliseksi esimerkiksi uusien sanojen selittämisessä (Nilsson ja
Axelsson, 2013, 145; 149-150; Jonsson & Malin, 2016, 33). Opettajien
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suhtautuminen muuhun kuin opiskelukielen käyttöön oppitunneilla kuitenkin vaihteli koulujen ja opettajien välillä. Koulussa, jossa monikielisiä oppilaita oli vähiten,
omien äidinkielten käyttöön oppitunneilla suhtauduttiin kriittisimmin. Opettajien
suhtautuminen oman äidinkielen käyttöön kuitenkin vaihtelee Nilssonin ja Axelssonin mukaan myös eri opettajien ja tilanteiden välillä. (Nilsson & Axelsson, 149,
150.) Jormanaisen (2017) tutkimuksen mukaan opettajat eivät myöskään aina
nähneet oman äidinkielen opetusta suomen kielen oppimista tukevana tekijänä
vaan ennemminkin oppilaita väsyttävänä tekijänä, sillä usein oman äidinkielen
oppitunnit pidentävät oppilaiden koulupäiviä (Jormanainen, 2017, 70).

Käsitteiden selittäminen ja opetuspuheen selkeys koettiin tärkeiksi vastasaapuneiden oppilaiden opetuksessa (esim. Pohjola & Niemelin, 2012, 64-65; Turunen,
2013, 36). Selkeän opetuspuheen ja käsitteiden avaamisen kuvataan auttavan
vastasaapuneiden oppilaiden ohella usein myös koko muuta luokkaa (Pohjola &
Niemelin, 2012, 64-65, Engman & Skoglund, 2017, 25). Myös Turusen (2013)
haastattelemat opettajat kokivat käsitteiden selittämisen ja opiskelukielen selkokielellä avaamisen tärkeiksi tekijöiksi vastasaapuneiden oppilaiden opetuksessa.
Opettajat toivat esille myös oppilaan oppimisen tarkkailun, ja pyrkivät varmistamaan oppilaan ymmärtäneen asiat oikein. (Turunen, 2013, 36.)

Opettajat käyttivät runsaasti kuvia ja opetettavien asioiden piirtämistä opetuksensa tukena, ja kokivat nämä toimiviksi keinoiksi oppiainesisältöjen ymmärtämisen kannalta (Pohjola ja Niemelin, 2012, 71). Kuvien käyttö käsitteiden ja opetuspuheen ymmärtämisen tukena nousi esille useissa tutkimuksissa (Jonsson &
Malin, 2016, 32; Timurtas, 2015, 34). Demitz-Helinin (2016) haastattelemat opettajat nostivat esille toiston merkityksen vastasaapuneiden kielenoppimisessa
(Demitz-Helin, 2016, 19). Saario (2012) tuo toiston käyttöön myös toisen merkityksen, liittyen jaetuksi oletettuun tietoon luokassa (Saario, 2012, 235). Saario
painottaa, että jotta oppitunneilla esillä oleva tieto olisi todella koko oppijaryhmän
yhdessä jakamaa ja näkyvää, olisi tärkeää kerrata ja visualisoida käsitteiden välisiä suhteita (Saario, 2012, 235).

Käsitteiden sitominen kontekstiin nousikin esille useissa tutkimuksissa. Opettajat
hyödynsivät opetuksen tukena erilaisia käsitekarttoja ja käsitteiden liittämistä
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toisiinsa. Pohjola ja Niemelin (2012) toteavat, Opetushallituksen asiakirjaan viitaten, kontekstin ymmärtämisen auttavan kieltä opettelevaa asiasisältöjen ymmärtämisessä (Pohjola ja Niemelin, 2012, 70-71). Aina kontekstin tuki ei kuitenkaan
riitä, jos kielellinen tarjonta aiheuttaa oppijalle liian suuria vaikeuksia (Saario,
2012, 219). Opettaja voi pyrkiä vahvistamaan käsitteiden liittämistä kontekstiin ja
aiemmin opittuun esimerkiksi keskustelemalla oppilaiden kanssa käsitteen merkityksestä ja yhteyksistä muihin käsitteisiin (Axelsson, 2015, 116-117).
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6

Luotettavuus

Seuraavaksi käsittelen tämän kandidaatintutkielman luotettavuutta. Erittelen niitä
tekijöitä, jotka lisäävät tutkimuksen luotettavuutta sekä niitä tekijöitä, jotka mahdollisesti heikentävät sitä. Tutkimukseni luotettavuutta lisäävänä tekijänä pidän
huolellista perehtyneisyyttä aiheesta aiemmin tehtyyn tutkimukseen. Tutkimusaineiston hakuun on käytetty runsaasti aikaa ja olen pyrkinyt etsimään eri hakukoneita hyödyntäen kattavasti vastasaapuneista oppilaista tehtyä tutkimusta. Useiden hakukoneiden ja hakutermien käyttäminen on mielestäni työni luotettavuutta
lisäävä tekijä, sillä koen siten löytäneeni laajasti aiheesta tehtyjä tutkimuksia.

Tutkimuksessani suuri osa aineistosta on ruotsin sekä osin myös englannin kielistä, joten käsitteiden käännösvirheet tai väärinymmärrykset ovat mahdollisia.
Tämä saattaa heikentää tutkimukseni luotettavuutta. Olen kuitenkin pyrkinyt tekemään käännökset huolellisesti ja varmistamaan, että olen ymmärtänyt tekstien
keskeiset käsitteet.

Kirjallisuuskatsaukseni perimmäisenä lähtökohtana ja kontekstina on ollut suomalainen koulujärjestelmä, minkä vuoksi viittaan johdannossa lähinnä suomalaisiin opetussuunnitelma-asiakirjoihin. Kuitenkin suurin osa tutkimukseni aineistosta koostuu Ruotsissa tehdyistä tutkimuksista. Ruotsinkielistä tutkimusta vastasaapuneiden osalta on saatavilla selvästi suomen kielistä tutkimusta runsaammin, joten tutkimusten etsiminen ruotsin kielellä laajentaa saatavilla olevaa aineistoa. Ruotsissa tehtyjen tutkimusten hyödyntäminen on mielestäni perusteltu
ratkaisu, sillä maiden koulujärjestelmät ja yhteiskunnan rakenne ovat ainakin osittain vertailtavissa.

Suomen ja Ruotsin koulujärjestelmien samankaltaisuus lisää tutkimuksen luotettavuutta suomalaisessa kontekstissa, sillä esimerkiksi vastasaapuneiden oppilaiden opetuksen järjestämisessä ja kehittämisessä on nähtävissä samansuuntaisia piirteitä. Mielestäni Ruotsissa tehtyjä tutkimuksia voidaan ainakin joltain osin
hyödyntää Suomessa, ja päinvastoin. Sen vuoksi en pidä tutkimuksen luotettavuuden kannalta kovin ongelmallisena melko suurta ruotsalaisten tutkimusten
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määrää. Sekä Suomessa että Ruotsissa tehtyjen tulokset ovat pitkälti samansuuntaisia, vaikka esimerkiksi vastasaapuneille järjestetyn tuen muodoissa painottuivat toisinaan eri asiat (esim. aiemmin mainittu opinto-ohjaajien rooli).

Vaikka tutkimusta on tehty Ruotsissa Suomea enemmän, on tutkimus aiheen ympärillä vielä melko tuoretta, joten suuri osa aiheesta tehdyistä tutkimuksista on
erilaisia opinnäytetöitä. Olen pyrkinyt omassa tutkimuksessani käyttämään mahdollisimman paljon muitakin kuin opinnäytetöitä lisätäkseni tutkimuksen luotettavuutta. Kuitenkin saadakseni kirjallisuuskatsaukseen riittävän kattavan määrän
tutkimuksia, olen ottanut mukaan myös useita maisteritason opinnäytetöitä,
minkä voi sanoa osaltaan heikentävän työn luotettavuutta. Toisaalta tutkimukseni
on tarkoitus olla kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jonka pyrkimyksenä on luoda katsaus aiheesta tehtyyn tutkimukseen 2010 -luvulla, joten opinnäytetöiden käytön
voi nähdä myös tutkimuksen näkökulmaa rikastuttavana asiana. Lisäksi kaikki
mukana olevat tutkimukset ovat laadullisia tutkimuksia, joiden otokset ovat olleet
suhteellisen pieniä. Kovin yleistettäviä tuloksia ei sen vuoksi voida esittää tämän
kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella.
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7

Pohdintaa

Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli aiempiin tutkimuksiin perehtyen vastata asettamiini tutkimuskysymyksiin liittyen vastasaapuneiden oppilaiden siirtymiseen yleisopetukseen sekä opiskeluun yleisopetuksessa. Tässä luvussa kokoan aluksi yhteen kirjallisuuskatsauksessa mukana olleista tutkimuksista esiin
nousseita asioita ja teen yhteenvetoa tutkimuksissa käsitellyistä asioista. Sen jälkeen esittelen tarkempaa pohdintaa joistakin kirjoitusprosessin aikana esille tulleista näkökulmista. Luvun lopussa kuvaan kirjallisuuskatsauksen suhdetta tämänhetkiseen tutkimukseen ja esittelen lyhyesti mahdollisia jatkotutkimusaiheita.

Kaikki tässä kirjallisuuskatsauksessa mukana olevat tutkimukset ovat laadullisia
tutkimuksia. Tutkimusten otokset ovat siten melko pieniä, tutkittavien henkilöiden
määrä vaihteli neljästä 29:ään. Selvästi yleisin aineistonkeruu menetelmä on ollut
haastattelu. Mukana olleissa tutkimuksissa on kaikissa käytetty haastattelua ainakin yhtenä tutkimusmenetelmänä. Useimmissa tutkimuksissa haastattelun
kohteena ovat olleet opettajat. Oppilaiden näkökulman tutkiminen vaikuttaa olleen selkeästi vähäisempää, mutta mukana on myös tällaisia tutkimuksia (esim.
Nilsson Folke, 2016; Saario, 2012). Haastattelun ohella myös luokkahuoneessa
tapahtuva havainnointi on ollut menetelmänä monessa tutkimuksessa -usein
haastattelujen lisäksi.

Luvussa 5 käsittelin sekä oppilaiden siirtymävaiheeseen valmistavan opetuksen
ja yleisopetuksen välillä liittyviä teemoja, että yleisopetuksessa opiskeluun liittyviä näkökulmia. Tutkimuksissa nousi esille, etteivät oppilaiden odotukset yleisopetukseen siirtymisestä aina vastaa todellisuutta. Toisaalta oppilaat kokevat turvattomuutta yleisopetukseen siirtyessään, mutta toisaalta oppilaat kokevat siihen
liittyvän myös uusia mahdollisuuksia niin kielen oppimisen kuin kaverisuhteiden
kannalta. (esim. Nilsson Folke, 2016; Nilsson & Axelsson, 2015.)

Oppilaiden siirtymistä yleisopetukseen voidaan helpottaa jo ennen varsinaista pysyvää integraatiota esimerkiksi opiskelemalla joitakin tunteja yleisopetuksessa
valmistavan opetuksen aikana ja kartoittamalla oppilaan osaamista ennen

36
integraatiota. Joustavat siirtymät valmistavan opetuksen ja yleisopetuksen välillä
koettiin hyödyllisiksi myös varsinaisen siirtymän jälkeen. Yleisopetuksessa opiskelua voidaan tukea monenlaisin opetusjärjestelyin, esimerkiksi suomi/ruotsi toisena kielenä tai oman äidinkielen opettajan kanssa yhteistyössä, joustavia ryhmittelyjä käyttämällä. (esim. Andersson & Pediaditis, 2016; Jepson Wigg, 2016;
Axelsson, 2015; Pohjola & Niemelin, 2012.)

Opettajien kielitietoisuuden ja kielitietoisten opetusmenetelmien hyödyntäminen
nähtiin tärkeäksi keinoksi tukea vastasaapuneita oppilaita yleisopetuksessa.
Haasteita saattoi ilmetä esimerkiksi, jos opettajalla ei ollut kovin paljoa kokemusta vastasaapuneista oppilaista tai jos kielen opettaminen nähtiin pelkästään
kielten opettajien tehtävänä. Opettajat voivat tukea vastasaapuneiden oppilaiden
opiskelua esimerkiksi kiinnittämällä huomioita opetuspuheeseen ja käsitteiden
selkeyteen sekä huomioimalla visuaalisuuden ja kontekstin käsitteiden oppimisen tukena. (esim. Jepson Wigg, 2016; Jonsson & Malin, 2016, 32; Timurtas,
2015, 34; Saario, 2012.) Tärkeää olisi, että oppilaat voivat työskennellä kehittymisen vyöhykkeellä eli he saavat runsaasti tukea, mutta myös tarpeeksi haastetta, jolloin kieli- ja oppiainetaidot voivat kehittyä (Axelsson, 2015, 88).

Suomalaisissa ja ruotsalaisissa tutkimuksissa painottuivat pitkälti samankaltaiset
asiat, mutta joitakin eroja on löydettävissä esimerkiksi yleisopetuksessa annettavan tuen painotuskohdista. Useissa ruotsalaisissa tutkimuksissa mainittiin oman
kielisten opinto-ohjaajien tuki (esim. Timurtas, 2015; Jonsson & Malinen, 2016;
Engman & Skoglund, 2017), mihin nähtiin liittyvän kuitenkin myös joitakin haasteita (Jepson Wigg, 2016, 81). Myös Suomessa on, ainakin pääkaupunkiseudulla, käytössä kouluissa omakielisiä koulunkäynninohjaajia, mutta toiminta on
huomattavasti pienimuotoisempaa kuin Ruotsissa. Opinto-ohjaajien tai oman kielisten koulunkäynninohjaajien tarve myös suomalaisissa kouluissa on kuitenkin
oletettavasti kasvussa vastasaapuneiden oppilaiden määrän lisääntymisen seurauksena. Useissa suomalaisissa tutkimuksissa mainitaan suomi toisena kielenä
-opetus sekä tukiopetus keinoina tukea vastasaapuneen oppilaan opiskelua
yleisopetuksessa (esim. Saario, 2012; Turunen, 2013). Vaikka tukimuodoissa on
maiden välillä jonkin verran painotuseroja, voidaan niillä nähdä kuitenkin olevan
pitkälti samankaltaisia tavoitteita.
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Kirjallisuuskatsausta tehdessäni ja eri tutkimuksiin tutustuessani huomasin,
kuinka vaihtelevia käytäntöjä kuntien välillä on liittyen vastasaapuneiden oppilaiden opetukseen. Osa oppilaista opiskelee pelkästään valmistavan opetuksen
luokassa, osa käy valmistavan opetuksen ohella integraatiotunneilla yleisopetuksessa ja osa aloittaa koulunkäyntinsä suoraan yleisopetuksen luokassa. Vastasaapuneiden opetukseen liittyy muitakin asioita, joita ei ole määritelty tarkasti,
mikä aiheuttaa vaihtelua toimintavoissa kuntien ja koulujenkin välillä. Suomessa
valmistavaa opetusta ohjaa sitä varten tehty opetussuunnitelma (VOPS 2015).
Valmistavan opetuksen toteuttaminen ja toimintamallit sekä sen jälkeinen yleisopetukseen siirtyminen ovat kuitenkin pitkälti kuntien määriteltävissä. Toisaalta
tämän voidaan ajatella luovan joustavia mahdollisuuksia toimia oppilaille parhaalla mahdollisella tavalla, mutta toisaalta voi olla aiheellista myös pohtia,
kuinka tasa-arvoisen pohjan toisistaan runsaasti poikkeavat toimintamallit antavat vastasaapuneen oppilaan myöhemmälle koulupolulle. Kuten tässäkin kirjallisuuskatsauksessa on tullut esille, vastasaapuneiden oppilaiden saamat tukitoimet ja resurssit vaihtelevat kunnittain.

Kuten esimerkiksi Nihad Bunar (2015) toteaa, keskustelu vastasaapuneiden oppilaiden opetuksen järjestämisestä on ajankohtainen aihe (esim. Bunar, 2015,
14); järjestetäänkö opetus valmistavan opetuksen ryhmässä vai suoraan integroimalla vai näitä malleja yhdistämällä. Myös Suomessa aiheesta on viime aikoina keskustelu, ja esimerkiksi Helsingissä alkuopetusikäiset oppilaat osallistuvat syksystä 2017 alkaen niin sanottuun inklusiiviseen valmistavaan opetukseen
eli integroituvat suoraan yleisopetuksen luokkiin.

Näen tämän kirjallisuuskatsauksen osallistuvan osaltaan myös yllämainittuun
keskusteluun, sillä vaikka tutkimuksen näkökulma on kohdistunut enemmän valmistavan opetuksen loppuvaiheeseen ja yleisopetuksen siirtymävaiheeseen, se
voidaan nähdä loogisena jatkumona vastasaapuneen oppilaan koulupolulla. Oppilaan kohtaamien haasteiden esittely luvussa 5.2 kuvaa yhtä lailla niitä haasteita, joita oppilas voi kohdata yleisopetuksessa joko suoran integraation tai valmistavan opetuksen jälkeisen siirtymän aikana. Samoin kappaleissa 5.3 ja 5.4
esitellyt tukimuodot vastasaapuneiden oppilaiden yleisopetuksessa opiskelulle
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ovat suurelta osaltaan hyödynnettävissä riippumatta siitä, onko oppilas ennen
perusopetuksen yleisopetusta opiskellut valmistavassa luokassa vai ei.

Vastasaapuneiden oppilaiden opetuksen ja oppimisen tutkiminen on aihe, jossa
näen paljon mahdollisia jatkotutkimusaiheita, sillä vastasaapuneiden oppilaiden
määrä suomalaisissa peruskouluissa on kasvanut ja kasvamassa edelleen. Oma
kirjallisuuskatsaukseni keskittyy vastasaapuneiden oppilaiden valmistavasta
opetuksesta yleisopetukseen siirtymiseen ja oppimiseen opiskelukielellä yleisopetuksessa. Kuten todettua, aikaisempaa suomen kielistä tutkimusta on olemassa melko vähän, joten aiheen tutkimisille on selvästi tarvetta.

Olen ajatellut jatkaa samanlaisten teemojen parissa myöhemmin myös pro gradu
-tutkielmassani. Mielenkiintoisina jatkotutkimusaiheina näen tällä hetkellä esimerkiksi oppilaiden valmistavan opetuksen ja yleisopetuksen väliseen siirtymään
sekä vastasaapuneiden oppilaiden opetuksen järjestämiseen liittyvät kysymykset. Sekä opettajan että oppilaan näkökulmaan keskittyvä tutkimus näiden aiheiden ympärillä olisi mielenkiintoista ja tarpeellista. Vastasaapuneiden oppilaiden
opetus ja sen järjestäminen ovat aihealueita, jotka kehittyvät ja muovautuvat jatkuvasti, joten tutkimuksen kautta olisi mahdollista löytää keinoja tukea vastasaapuneen oppilaan koulunkäynnin alkua mahdollisimman sujuvasti.
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