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Sisältö

• Mitä kielitietoisuus on?

• Miksi kielitietoisuutta tarvitaan?

• Oman äidinkielen merkitys & käyttö oppimisen tukena

TYÖPAJA

• Mitä kielitietoisuus tarkoittaa käytännössä?



Raksoliinin orustaminen

On hyvin tärkeää saada tietoa raksoliinista. Raksoliini on sienterin uusi muoto. 
Sitä orustetaan Seristanissa. Seristanilaiset kourtavat suuria määriä velonia ja 
sitten joukuvat sen avetakseen raksoliinia. Raksoliini saattaa tulevaisuudessa 
sienterin tarauksen vuoksi osoittautua yhdeksi ähväkimmistä
nesauksistamme.

• Mitä raksoliini on?

• Missä raksoliinia orustetaan?

• Miten raksoliinia avetaan?

• Miksi on tärkeää tuntea raksoliini?

Saako olla suomea



Which hobby?

Xyxyxyx means going Xyxyxyx to enjoy Xyxyxyx
Xyxyxyx. It is a popular Xyxyxyx. It can be especially 
awarding in Xyxyxyx when a lot of Xyxyxyx are Xyxyxyx
and Xyxyxyx Xyxyxyx to Xyxyxyx their Xyxyxyx. It is 
useful to have a good pair of Xyxyxyx to help to 
Xyxyxyx Xyxyxyx that are far away more clearly.



Which hobby?

Xyxyxyx means Xyxyxyx outside to Xyxyxyx watching 
Xyxyxyx. It Xyxyxyx a Xyxyxyx hobby. It Xyxyxyx be 
Xyxyxyx awarding in spring Xyxyxyx a lot of Xyxyxyx
Xyxyxyx singing Xyxyxyx building nests Xyxyxyx raise 
Xyxyxyx young. It is Xyxyxyx to Xyxyxyx a good 
Xyxyxyx of binoculars to Xyxyxyx to Xyxyxyx Xyxyxyx
that Xyxyxyx far away Xyxyxyx clearly.



Miksi kielitietoisuutta?
DivEd

https://www.youtube.com/watch?v=VNxtZvkur-U&t=7s


Lähtökohtana

• Euroopan neuvosto: 
”Opiskelukielitaidon hallinta on 
keskeistä koulutuksen 
oikeudenmukaisuuden ja laadun 
sekä koulumenestyksen 
kannalta.”

• Kielitietoinen aineen opetus ja 
ainetietoinen kielen opetus



Kielitietoinen koulu

Kielitietoisessa koulussa ymmärretään kielen 
keskeisyys kasvamisessa, oppimisessa, 
yhteistoiminnassa, identiteettien rakentumisessa 
ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa.

POPS 2016



Kielitietoinen koulu

• Jokainen opettaja on kielellinen malli.

• Kielet ovat oppimisen kohde ja väline.

POPS 2016



Kielellisesti vastuullinen opettajuus
Lucas & Villegas, 2011

ASENTEET TIEDOT JA TAIDOT

Sosiolingvistinen tietoisuus Tuntemus kielenoppijoiden kielellisistä taustoista, 
kokemuksista ja kyvyistä

Kielellisen moninaisuuden arvostaminen Luokassa käytettävän kielen aiheuttamien haasteiden 
tunnistaminen 

Taipumus kielenoppijoiden asioiden 
edistämiseen 

Tieto toisen kielen oppimisen periaatteista ja tämän 
tiedon soveltaminen

Menetelmät kielenoppijoiden oppimisen edistämiseksi



Arjen kielestä tiedonalojen kieleen

1. Look, it’s making them move. Those didn’t stick.
’Kato, se saa ne liikkuu. Noi ei tarttunu.’

2. We found out the pins stuck on the magnet.
’Me saatiin selville, että nastat tarttuvat magneettiin.’

3. Our experiment showed that magnets attract some 
metals.
’Kokeemme osoitti, että magneetti vetää puoleensa 
joitain metalleja.’

4. Magnetic attraction occurs only between ferrous metals.
’Magneettista vetovoimaa ilmenee ainoastaan 
rautapitoisten metallien välillä.’



Kielen ulottuvuudet





Peruskielitaito = arkinen perussanasto ja rakenteet 
(basic everyday language)

Opiskelukielitaito = abstraktimpi sanasto ja rakenteet 
(essential academic language)

Oppiainekohtainen kielitaito = oppiaineille tyypilliset termit ja sanasto 
(discipline specific language) 

Koulun toimintaan ja toimintakulttuuriin liittyvä kielitaito 
(school navigational language)

Beacco ym. 2015

Kielet koulukontekstissa



Saa aikaan 

Saada aikaiseksi

Välttämätön

Otaksuttu

(Kivun)lievitys, lievittää

X:n johdosta

Opiskelukielitaito 
(Academic language)     



Koulun fysiikka ja kemia 5, Otava



Koulun fysiikka ja kemia 5, Otava

Jokapäiväinen kieli



Koulun fysiikka ja kemia 5, Otava

Jokapäiväinen kieli opiskelukieli



Koulun fysiikka ja kemia 5, Otava

Jokapäiväinen kieli opiskelukieli oppiainespesifi kieli



Oppikirjatekstin haasteet lausetasolla

• Ymmärtämistä tukeva toisto (parafraasit) puuttuu

• Tiivis teksti

• Partisiippirakenteita paljon -> tekstin luettavuus 
kärsii

• Viittaukset eteen ja taakse tekstissä puuttuvat

Vaarala ym. 2016. Tilanne päällä



Oppikirjojen kieli

• Aivot jakavat lähtevät impulssit juuri tiettyihin lihaksiin.

• Sydämestä poispäin verta vievät verisuonet ovat valtimoita ja sydämeen 
verta tuovat laskimoita.

• Induktiovirta on suunnaltaan sellainen, että sen vaikutukset vastustavat 
muutosta, joka aiheuttaa induktion.

• Vaarantuneisiin kasveihin kuuluva tikankontti vaatii myös ravinteikkaan 
kasvupaikan.



Opiskelukielitaito

• Saavutetaan n. 5 vuodessa

• Vaatii tietoista huomiota kieleen



Kielitietoisuus opetuksessa

• Ei sanaston ja sanalistojen opettelua

• Tavoitteena toiminnallinen kielitaito: 
• Keskeistä kielen käyttö ja kielellinen pärjääminen vaadittavissa 

tilanteissa

• Tarkasteltava, missä kontekstissa kieltä kussakin oppiaineessa 
käytetään ja opitaan sekä mitä vaatimuksia oppiaineen 
kielenkäyttötilanteet asettavat kielenoppimiselle



Kielitietoisen opetuksen periaatteet

• Keskustelukielitaito eroaa opiskelukielitaidosta.

• Kielen oppijoiden pitää saada ymmärrettäviä kielellisiä tarjoumia siten, että 
kieli, jota käytetään, on hieman nykyistä kielitaidon tasoa korkeammalla 
tasolla.

• Aktiivinen osallistuminen ja sosiaalinen vuorovaikutus keskeistä sekä 
jokapäiväisen kielitaidon että opiskelukielitaidon kehittymisessä.

• Vahva oman äidinkielen taito tukee uuden kielen (ja kaiken muunkin) 
oppimista.

• Turvallinen oppimisympäristö takaa mahdollisimman alhaisen 
ahdistustason uudella kielellä toimittaessa.

• Kieleen pitää kiinnittää tietoista huomiota.



Miten toimin kielitietoisena opettajana?

• Miten opin tuntemaan oppijoideni taustat (koulunkäynti, aiempi 
osaaminen, oma kieli)?

• Miten tunnistan opettamani aineen kielelliset haasteet?

• Miten tuen oppijoideni suomen kielen kehittymistä?

• Miten kiinnitän oppijoideni huomion kieleen systemaattisesti?

• Miten mahdollistan jokaisen oppijan osallistumisen opetuskeskusteluihin?

• Miten rohkaisen oppijoitani käyttämään omia kieliään oppimisen 
resurssina?

• Miten kohtaan oppijani korkein odotuksin ja rohkaisen heitä tuomaan 
osaamisensa esiin?



Oman äidinkielen käyttö 
oppimisen tukena

Diat valmistettu yhteistyössä Samran Khezrin kanssa



Miksi omia kieliä pitää tukea?

• oma äidinkieli -> muiden kielten oppiminen, kaikenlainen 
oppiminen

• identiteetti, itsetunto, ajattelu, tunne-elämä & minäkuva

• Perustuslaki: oikeus ylläpitää ja kehittää omaa äidinkieltä



äidinkieli
muu kieli 

Nancy Commins, 2015

TIETO



Työskentely omalla kielellä antaa 
mahdollisuuksia kehittää ajattelua 

enemmän kuin pitäytyminen 
suomenkielisessä työskentelyssä



PoPS 2014

Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi 
kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. 

Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 



Sallitaanko 
oppilaan 
käytännössä 
käyttää omaa 
kieltään 
koulussa?

Miten oppilaita 
rohkaistaan oman 
kielen käyttöön?



Usein kuultua kritiikkiä

- Mistä tietää, mistä oppilaat puhuvat

- Suljetaanko muut ulkopuolelle?

- Kehittyykö suomen kieli?

- Onko ryhmäyttäminen oman äidinkielen perusteella epäreilua?

- Työrauhahäiriö

Mistä kritiikki johtuu?



Monikielisyys opetuksessa

- Monikielisyys laajentaa ja syventää oppilaiden ajattelua

- Eri kielet resursseina avaavat maailmoja, kokemuksia ja resursseja

- Erikielisten tekstien lukeminen avaa uusia näkökulmia

- Translanguaging simply has the potential to expand thinking and 
understanding (Garcia, 2011, s. 2).



Monikielinen opetus

- Ainoa tapa opettaa 2000-luvun lapsia (Garcia, 2009)



Miltä koulun kielimaisema 
näyttää esim. käytävillä?



Omien äidinkielten käyttö eri oppiaineiden 
oppitunneilla



Vertaisoppiminen

• Oppilaiden ryhmittely äidinkielen mukaan: 
• Tehtävien kirjoittaminen äidinkielellä ryhmätyönä

• Suullinen oppisisällön kertominen omalla kielellä

• Työskentely omalla kielellä, tuotos suomen kielellä

• Tiedonhaku omalla kielellä

• Selvennykset



Lukuaineet

• Sanasto 
• Etukäteen
• Opetuksen yhteydessä
• Kotona tunnin jälkeen
• http://lexin2.nada.kth.se/lexin/#main=1;themes=1; 

• Ilmiöt
• Wikipedia tai muu materiaali netistä samasta aiheesta omalla kielellä

• Keskustelu kotona 

• Vanhempien sitouttaminen oppimiseen

http://lexin2.nada.kth.se/lexin/#main=1;themes=1


Kotitehtävät

• Käsitteet omalla äidinkielellä
• Vanhempien osaamisen hyödyntäminen

• Tunnin keskeinen sisältö omalla kielellä

• Voiko vihkotyön tehdä omalla kielellä?
• Oman äidinkielen opetuksen hyödyntäminen eri oppiaineiden opetuksessa



Arviointi

• Mahdollisuus sanakirjan käyttöön

• Voiko kokeen tehdä omalla kielellä?

• Voiko kokeessa käyttää oman äidinkielen sanoja?



Lisää luettavaa

• Aalto, E. 2013. Kohti kielitietoisempaa opettajankoulutusta. http://www.kieliverkosto.fi/article/kohti-kielitietoisempaa-opettajankoulutusta/

• Aalto, E., Tukia, K. & Mustonen, S. 2010. Oppimisen prosessia ohjaamassa. Teoksessa Tasolta toiselle, Opetushallitus.

• Ainesta on! S2-tukimateriaali reaaliaineiden opetukseen. 2012. Eiran aikuislukio.

• Beacco, J.-C., Fleming, M., Goullier, F., Thürmann, E. & Vollmer, H. 2015. The language dimension in all subjects. www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Handbook-
Scol_final_EN.pdf

• Cummins, J. & Early, M. 2015. Big ideas for expanding minds. Teaching English language learners across the curriculum. Don Mills: Pearson.

• ECML. Language skills for succesfull subject learning. http://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2012-
2015/LanguageDescriptors/tabid/1800/language/en-GB/Default.aspx

• Kaya, A. 2016. Att undervisa nyanlända. Metoder, reflektioner & erfarenheter. Stockholm: Natur & Kultur.

• Kuukka, I. Vinkkejä oppitunnille /HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI www.edu.fi/download/129020_historian_ja_yhteiskuntaopin_opetuksen_avuksi.pdf

• Kuukka, I. Vinkkejä oppitunnille /FYSIIKKA, KEMIA, MATEMATIIKKA www.edu.fi/download/129021_kemian_ja_fysiikan_opetuksen_avuksi.pdf

• Nissilä, L., Martin, M., Vaarala, H. & Kuukka, I. (toim.) Saako olla suomea? Opas suomi toisena kielenä -opetukseen, OPH.

• Rapatti, K. & Kuukka, I., 2009. (Toim.) Yhteistä kieltä luomassa – suomea opetteleva opetusryhmässäni. OPH.

• Kaipainen, S., Lounavaara, M.-T. & Saure, A. 2016.  Ajatusten kartta – tekstilajit elämään. Laatusana Oy

• Tukia, K., Aalto, E. & Mustonen, S. (2007).  S2-oppilas lukijana - Miten opetan tekstinymmärtämisen taitoja? Virke 4/2007, s. 32–36.

• Vaarala, H., Reiman, N., Jalkanen, J. & Nissilä, L. (2016). Tilanne päällä – Näkökulmia S2-opetukseen. (OPH)

http://www.kieliverkosto.fi/article/kohti-kielitietoisempaa-opettajankoulutusta/
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Handbook-Scol_final_EN.pdf
http://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2012-2015/LanguageDescriptors/tabid/1800/language/en-GB/Default.aspx
http://www.edu.fi/download/129020_historian_ja_yhteiskuntaopin_opetuksen_avuksi.pdf
http://www.edu.fi/download/129021_kemian_ja_fysiikan_opetuksen_avuksi.pdf


Kielitietoinen opetus 
voimaannuttaa oppijat 
toimimaan täyden kykynsä 
mukaan.



Kesytä kielitietoisuus

Työpaja



Sanaruudukko 

MÄÄRITELMÄ KUVA

SYNONYYMI / 
VASTAKOHTA

ESIMERKKIVIRKE

SANA

suomeksi +

omalla kielellä



Päivän virke

• 1 virke syvätarkasteluun / päivä

• Sanasto

• Rakenteet 

• Lausetyyppi

• Yms.



Tuettu tuottaminen
Kerro riisinviljelystä

AIKA JA JÄRJESTYS:

ensin, aluksi

sitten, seuraavaksi, sen

jälkeen, kun

myöhemmin, lopuksi, 

viimeiseksi

VERBIT + niihin liittyvät sanat

kylvää (siemenet)

istuttaa (taimet)

kastella

leikata (sato)

NOMINIT / MUUT SANAT

riisipelto

kastelujärjestelmä

sirppi



Opetuskeskustelu

• Oppilaan auttaminen luokkakeskusteluun osallistumisessa: 
• Kielelliset keinot näkyviin taululle (siksi, sen takia siitä syystä, aiheuttaa, aiheutua, johtua, 

olla seurauksena, seurata, valloittaa, hyökätä)



Graafisten kuvioiden käyttö

ASIA

?

?

?

?



Asioiden väliset suhteet

ASIA 3

Seuraus 1 Seuraus 2

ASIA 2

Seuraus 1 Seuraus 2

ASIA 1

Seuraus 1 Seuraus 2



Syy? Seuraus?

seuraus

syy 1

syy 2

syy 3



Ryhmäkeskustelu

• Valitkaa toinen aiheista.

• Keskustelkaa asiasta.



Mitkä asiat otat tämän päivän 
työskentelystä mukaan omaan 
opetukseesi?


