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MATERIAALIN KÄYTTÄJÄLLE 

Opetussuunnitelman perusteiden (2014) keskeisiin käsitteisiin kuuluu kielitietoisuus. Mutta mitä se 
tarkoittaa ja miten sitä edistetään tai harjoitetaan eri oppiaineissa tai koulussa ylipäätään? Käsillä 
oleva verkkomateriaali pyrkii vastaamaan tiiviisti ja konkreettisesti näihin kysymyksiin. Konkretia on 
pyritty varmistamaan linkittämällä tekstiin lisäesimerkkejä.  Materiaali on tehty yhteistyönä Suomen 
harjoittelukoulujen eNorssi-verkoston ops-työn osana ensiavuksi etenkin opetusharjoittelun 
ohjaamiseen, mutta toivottavasti se kuluu myös riviopettajien käsissä.  

Oppaan pohjana on ollut Turun normaalikoulun S2-oppijan työryhmän kymmenkunta vuotta sitten 
laatima Sukaksi-opas, jonka tavoitteena aikanaan oli antaa perustiedot S2-oppilaan opettamisesta 
ja asemasta koulussa. Kielitietoisuus on S2-oppijan opetusta laajempi käsite, ja kielitietoisuuden 
perusajatus voisi olla kiteytettynä, että kaikki opetus on kieltä. Ei ole merkityksetöntä, millaisella 
kielellä opetusta annetaan, ja siihen tämä opas toivoaksemme tuo valaistusta. Kiitos varsinaisille 
kirjoittajille, ja kiitos myös kommentteja ja rakentavia ehdotuksia ja apua antaneille kollegoille. 
Auttakoon tämä materiaali nyt vuorostaan teitä. 

Tekijäjoukon puolesta kesäkuussa 2019 

Tarja Ruohonen 
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1  KIELITIETOINEN KOULU, KIELITIETOINEN OPETTAJA 

Kielitietoisuus 

Kieli on kaiken oppimisen tuki ja tärkein voimavara sekä keino luoda merkityksiä. Se on väline, jonka 
avulla oppiaineiden sisältöjä opitaan. Toisaalta opiskelun kautta opitaan kieltä. Kieli on erottamaton 
osa kaikkia oppiaineita, niiden opiskelua, oppimisprosesseja, oppimaan ohjaamista ja arviointia. Se 
on keskeinen osa yksilön monikielisen identiteetin rakentumista, ja samalla sillä on suuri merkitys 
yksilön yhteiskunnan jäseneksi kasvamisen prosessissa. Kieli, kielen käyttö ja kieliin kohdistuvat 
asenteet ja odotukset ovat entistä suuremmassa merkityksessä Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2014), jossa kielitietoisuus on otettu käyttöön käsitteenä: 
Kielitietoisessa koulussa jokainen aikuinen on kielellinen malli ja myös opettamansa oppiaineen 
kielen opettaja (Peruskoulun opetussuunnitelma 2014, luku 4.2). Kielitietoisuuden ja sen ohella 
monilukutaidon tulee olla keskeinen osa koulun toimintakulttuuria ja opetusta.  

Kielitietoisuus tarkoittaa tietoisuutta oppiaineiden tekstikäytänteistä ja tiedonalojen kielistä. Lisäksi 
se on tietoisuutta ja ymmärrystä kielen merkityksestä oppimisessa ja vuorovaikutuksessa. 
Kielitietoisessa koulussa on tavoitteena yhteistyössä tukea ja vahvistaa oppilaiden luottamusta 
omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää kielitaitoaan rohkeasti sekä koulussa että vapaa-ajalla. 
Kielitietoisessa koulussa arvostetaan monikielisyyttä. Opetettavat kielet ja oppilaiden kielet näkyvät 
luonnollisena osana koulun arjessa. Jokaisen opettajan tehtävänä on luoda oppilaalle monipuolinen 
toimintaympäristö, eheyttää oppiaineiden opetusta ja toimia yhteistyössä koulussa toimivien 
aikuisten kanssa. Siten edistetään kielitietoisuutta ja oppilaan monilukutaidon kehittymistä.  

Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja. 
Monilukutaito vahvistaa osallisuutta: se on taitoa ymmärtää ja tulla ymmärretyksi 
monikulttuurisessa maailmassa. Oppilaat tarvitsevat monilukutaitoa osatakseen tulkita maailmaa 
ympärillään ja hahmottaa sen kulttuurista monimuotoisuutta. Monilukutaito merkitsee taitoa 
hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja 
tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla. Monilukutaitoon sisältyy monia erilaisia lukutaitoja, joita 
kehitetään kaikessa opetuksessa. (POPS 2014.) Kielitietoisuus on edellytys monilukutaidolle. 
Jokaisella oppilaalla on oikeus oppia kielitietoisessa koulussa.  
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Kielitietoinen opettaja 

Koulun johdon ja opettajien ensisijaisena kielitietoisuustehtävänä on luoda yhdessä kielellistä 
moninaisuutta arvostava toimintakulttuuri. Olemassa olevat kielitaidon resurssit kartoitetaan ja 
tuodaan luontevaksi sekä näkyväksi osaksi jokaisen arkea. Näin lisätään kiinnostusta eri kieliä 
kohtaan ja vahvistetaan monikielisten lasten kielellistä itsetuntoa. 

Opettajan tehtävänä on varmistaa se, että opetuksen lähtökohtana on tekstitietoisuus ja tunnistava 
pedagogiikka, jossa edetään arkikielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. Jokaisella oppiaineella on 
oma kielensä, tekstikäytänteensä, käsitteensä ja symbolijärjestelmänsä. Kielikasvatus ja 
kielitietoinen opetus edellyttävät, että eri oppiaineiden opetusta suunnitellaan ja toteutetaan 
yhdessä, yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Opetuksesta vastaavat aikuiset toimivat oman 
oppiaineensa kielellisinä malleina sekä oman oppiaineensa kielen opettajina. Tämä edellyttää 
opettajalta kielitietoista otetta ja oman oppiaineensa kielen sekä kielitietoisten työtapojen 
asiantuntijuutta.   

Kielitietoisen opetuksen lähtökohtana on kielen käyttäminen eri tilanteissa. Tavoitteena on kehittää 
kielen oppijan ilmaisua ja vuorovaikutustaitoja. Tämä edellyttää opettajalta tietoisuutta eri 
oppisisältöjen tekstikäytänteistä sekä tietoista tiedonalojen kielen sanaston ja rakenteiden 
opettamista. Kielitietoisen opettajan tulisi pohtia, millaista sanastoa hän itse käyttää, millaista on 
hänen oman alansa kieli ja miten hänen puheensa on jokaisen oppilaan ymmärrettävissä. 

Kielitietoista opettajaa voidaan kuvailla seuraavasti (OPH 2017): 

Kielitietoinen opettaja 

• ymmärtää, että oppiaineen sisältö ja kielen opetus liittyvät toisiinsa,
• havainnoi oman opetuksensa kieltä ja opetettavan oppiaineen kieltä,
• auttaa oppilaita tulemaan tietoisiksi oppiaineen kielen erityispiirteistä,
• ymmärtää, että tekstitaitoja (tekstien tulkintaa, analysointia, arviointia ja tuottamista)

opetetaan kaikissa oppiaineissa,
• tukee ja vahvistaa vuorovaikutusta, joka takaa kaikkien oppilaiden osallisuuden,
• kokee opettajana tärkeäksi jäsentää ja selittää oppilaille opiskeltavia asiasisältöjä sekä luoda

oppimista tukevia aktiviteetteja,
• ottaa huomioon erilaiset oppijat, pyrkii eettiseen ja oikeudenmukaiseen opetukseen, jossa

hyvin ja heikoimmin menestyvien oppilaiden välinen kuilu olisi mahdollisimman pieni
tavoitteista tinkimättä ja eriyttämistä käyttäen ja

• tekee yhteistyötä muiden opettajien kanssa.
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Kielitietoisuuttaan pohtiva opettaja voi kysyä itseltään seuraavat kysymykset (Alisaari 2018):  

• Miten opin tuntemaan oppijoideni taustat (esimerkiksi koulunkäynnin, aiemman osaamisen, 
oman kielen, mitä he tietävät käsiteltävästä aiheesta jo ennestään ja millaista kielitaitoa ja  
-tietoa oppijoilla on)? 

• Miten tunnistan opettamani aineen kielelliset haasteet? 
• Miten tuen oppijoideni suomen kielen kehittymistä? Missä he tarvitsevat tukea ja ohjausta?  
• 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?  

 

Kielitietoisuuden ydin on esitetty tiiviisti DivEd-projektin1 tuottamassa videossa:  
https://youtu.be/9ZdqjZVRpdk  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1DivEd-projektin rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, ja sen tavoitteena on kieli- ja kulttuuritietoisen 
toimintakulttuurin, opettajainkoulutuksen ja osaamisen edistäminen.  

 

https://youtu.be/9ZdqjZVRpdk
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Liitteenä olevan lomakkeen avulla opetusta voi havainnoida kielitietoisuuden näkökulmasta.  
Lomake pyrkii avaamaan ja tekemään ymmärrettäviksi kielitietoisen oppitunnin keskeisiä 
rakenneaineksia. Kaikkia rakenneaineksia ei käytetä kaikilla oppitunneilla, ja eri oppiaineiden tavat 
viedä tunti tavoitteisiin vaihtelevat. 

 
Kielitietoisuuden keskeiset ideat esittää tiiviisti myös Ilona Kuukka: 
Kielitietoisuus ja kielitietoiset työtavat -diasarja (pdf) 

  

http://kaksio.uta.fi/kielitietoisen-opettajan-opas/Kielitietoisuus-Ilona-Kuukka.pdf
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2. KIELITIETOISEN OPETUKSEN TOTEUTUSTAPOJA 

 

2.1 Kielitietoisia työtapoja 

Kielitietoisia työtapoja valittaessa on olennaista ymmärtää, että kaikki eivät opi samalla tavalla. Siksi 
on tärkeää pohtia, millä tavalla opetusjärjestelyt voivat olla sekä eriyttäviä että eheyttäviä: Millä 
tavalla oppilas samanaikaisesti sekä saa itselleen sopivan tasoisia haasteita että pystyy luomaan 
oppimistaan asioista kokonaisuuksia?  

 
Seuraavassa on esimerkki etenemisestä: 

1) Tavoitteen määrittely: Opettaja tuo tunnille kaikille yhteisen tekstin, jonka keskeinen sisältö 
oppilaiden pitää ymmärtää.  
 

2) Tavoitteiden paloitteleminen soveltuviksi osatavoitteiksi oppilaantuntemuksen pohjalta.  
Esim.  

Osatavoite 1: Löydetään tekstin keskeiset käsitteet. 

Osatavoite 2: Ymmärretään tekstin keskeisten käsitteiden sisältö. 

Osatavoite 3: Ymmärretään, miten keskeiset käsitteet liittyvät toisiinsa. 

Osatavoite 4: Osataan kertoa omin sanoin, mikä on tekstin keskeinen sisältö. 

 

3) Ymmärtämisen varmistaminen tarvittavin askelin. Kukin oppilas etenee omaa reittiään 
osatavoitteesta toiseen. 

• Kuvia, piirroksia, sanastoa, tehtäviä ja kysymyksiä, jotka liittävät asian oppilaan 
aikaisempaan kokemukseen 

• Tekstin rakenteen avaaminen ja näkyväksi tekeminen: esim. tekstilajin tyypilliset 
piirteet, tekstin etenemisjärjestys, sidoskeinot, joiden avulla teksti etenee 

• Oppilaan osaamien kielten hyödyntäminen 
• Vertaisoppijoiden tuki 
• Opettajan valmistamien mallien ja tehtävien hyödyntäminen; niiden avulla 

varmistetaan osatavoitteisiin ja päätavoitteeseen pääseminen. Oppilas voi edetä 
omaa reittiään päätavoitteeseen. 

 
4) Arviointi: Osatavoitteiden saavuttamisen mukaisesti, työskentely huomioon ottaen. 

Edellä kuvattu eteneminen on eriyttämistä. Sillä tarkoitetaan kaikkia niitä oppitunnilla tehtäviä 
toimenpiteitä, joilla yleisopetuksen opetussuunnitelmaan kuuluvaa oppiaineen sisältöä, muotoa, 
opetusmenetelmää, -materiaalia tai havainnollistamistapaa varioidaan tai muokataan. Eriyttämisen 
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taustalla ovat oppilaantuntemus ja asetetut tavoitteet. Eriyttäminen koskee kaikkia oppilaita. 
Opiskelutaitojen kehittäminen kuuluu jokaisen oppiaineen perustehtävään silloin, kun oppilas 
etenee nopeasti ja kaipaa lisähaasteita, ja silloin, kun oppilaalla on oppimisessaan vaikeuksia. 
Opettaja voi vaihdella oppimiseen ja opettamiseen käytettävää aikaa tai opetettavan aineksen 
laajuutta ja syvyyttä. Opetusmenetelmät ja/tai -materiaalit voivat olla myös eriytettyjä.  

Eriyttämisen tapaan myös eheyttäminen koskee kaikkia oppilaita. Se on tärkeä osa perusopetuksen 
yhtenäistä ja kielitietoista toimintakulttuuria. Eheyttämisen tavoitteena on osoittaa ja selkiyttää 
opiskeltavien asioiden välisiä suhteita ja auttaa ymmärtämään niiden keskinäisiä riippuvuuksia. Se 
auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja sekä jäsentämään niitä mielekkäiksi 
kokonaisuuksiksi. Kokonaisuuksien tarkastelu ja tiedonaloja yhdistelevät, tutkivat työskentelyjaksot 
ohjaavat oppilaita soveltamaan tietojaan ja tuottavat kokemuksia osallistumisesta tiedon 
yhteisölliseen rakentamiseen. Eheyttämisen myötä oppilaat pystyvät hahmottamaan paremmin 
koulussa opiskeltavien asioiden merkityksen oman elämän ja yhteisön sekä yhteiskunnan ja 
ihmiskunnan kannalta.   

Monipuoliset työtavat tukevat erilaisten oppijoiden oppimista sekä kehittävät oppimisen 
metataitoja, kuten esimerkiksi kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja. Erilaisilla työtavoilla 
pyritään edistämään oman toiminnan arviointia ja reflektointia, joita pidetään sekä vastuullisen 
toiminnan että oppimaan oppimisen keskeisinä edellytyksinä.  

Perusopetuksen opetussuunnitelma velvoittaa, että oppilas on tottunut säännöllisesti käyttämään 
kielten opiskelussa tehokkaiksi todettuja työtapoja. Opettajan kielenkäyttö on malli, ja hänen olisi 
ohjattava oppilasta myös esimerkiksi viestintästrategioiden tuntemista, tunnistamista ja niiden 
käytön ohjaamista tai niiden suoranaista opettamista: 
 
Välttely sisältää kolme eri vaihtoehtoa: 1) oppija tietää ja ennakoi tulevia ongelmia viestinnässään 
ja välttää niitä, 2) oppija tietää tavoitteen, mutta kokee liian vaikeaksi saavuttaa sen tai 3) oppija 
tietää, mitä ja miten sanoa, mutta ei halua sanoa.  
Kuvailu: Puhuja kuvailee sanan/kohteen/tekemisen ominaisuuksia (koko, väri, muoto, tehtävä) 
käyttämättä varsinaista sanaa.  
Vaihtoehtoisen sanan käyttö: Puhuja käyttää termiä (sana, käsite), jolla on useita samoja piirteitä 
kuin ko. sanalla tai rakenteella.  
Kompensaatio: Sanojen tai lausumien kääntäminen, heijastuminen äidinkielestä tai kielenvaihto.  
Korjaaminen: Oman puheen korjaaminen.  
Vahvistaminen: Puhuja myötäilee ymmärtämistä tai teeskentelee ymmärtämistä.  
Vuoron ottaminen: Puhuja ottaa itselleen puheenvuoron.  
Arvailu: Puhuja arvailee, eikä ole varma puheen oikeellisuudesta.  
Yksityinen puhe on kuultavaa, mutta se ei kohdistu kuulijalle. Puhuja puhuu itselleen yrittäessään 
löytää vaadittavaa ilmaisua.  
Yhteistyö on strategia, joka auttaa puhujaa vastaamaan kysymykseen yhdessä esimerkiksi 
opettajan tai toisen oppilaan kanssa.  
Merkitysneuvottelu: Puhuja yrittää löytää oikean merkityksen sanalle tai lausumalle. Puhuja 
varmistaa ymmärtämisen, pyytää selvitystä tai vahvistusta.  

 



 

 

9 Kielitietoisen opettajan opas 

Kaksikielinen opetus ja CLIL-opetus (Content and Language Integrated Learning) antavat hyvän 
mallin vieraskielisen oppilaan opettamiseen. Tarkemmin tähän voi perehtyä Turun normaalikoulun 
kaksikielisen opetuksen linjan julkaiseman Kahdella kielellä kiitoon -oppaan avulla: 
Kahdella_kielella_kiitoon-opas_TNK_2018.pdf   
Edellä olevat viestintästrategiat ovat oppaasta. 

 

Oppilasta osallistavat työtavat mahdollistavat vuorovaikutuksen, erityisesti merkitysneuvottelut, 
ja siten kielenkäytön ja ymmärtämisen harjoittelun. Sellaisia voivat olla esimerkiksi 

• tuloksellisen ryhmä- ja parityöskentelyn aktiivinen harjoitteleminen  
• ryhmätöiden yhteinen raportointi ja väliraportointi, ”messuesittelyt”, posterien esittely 

yhdessä 
• vaihtuvien roolien jakaminen ryhmätyöhön (esim. kirjuri / raportoija / toimitusjohtaja tms.) 
• tavoitteelliset keskustelut, ideoinnit, ongelmanratkaisu 
• oppimispelien ja sananselityspelien pelaaminen yhdessä  
• yhteinen kirjoittaminen ja tarinointi 
• yhteisölliset työt, joihin jokainen tuo osansa (esim. luokan lehti) 
• vertaispalautteen antaminen ja vastaanottaminen osana prosessia 
• kysymisen harjoittelu, kyselyhetket 
• harjoitusten tekeminen kaverin kanssa 
• yhteisen miellekartan tekeminen opitusta tai luetusta 
• opittavan tai luettavan jakaminen pienempiin osiin siten, että osien sisällön ymmärtämisestä 

ja toisille selostamisesta vastaavat parit tai ryhmät ja kokonaisuus kootaan yhdessä 
• parityöskentely, jossa pari tiivistää osan luetusta toiselle; opittavan asian selostaminen 

toiselle 
• toisen opettaminen ja yhteistoiminnallinen oppiminen. 

 

2.2 Vinkkejä kielitietoisuuden toteuttamiseen 

     

2.2.1 Oppituntien suunnittelu ja oppituntityöskentely  

• Ota oppilaiden toiveet ja näkökulmat huomioon oppituntien suunnittelussa. Ohjaa oppilaita 
asettamaan itselleen tavoitteita ja arvioimaan omaa työskentelyään ja oppimistaan. 

• Hyödynnä mahdollisuuksien mukaan erilaisia oppimisympäristöjä.  
• Luo ryhmään positiivinen ilmapiiri niin, että oppilaat rohkaistuvat tekemään 

yksinkertaisiakin kysymyksiä heille itselleen epäselvistä asioista ja vastaamaan kysymyksiin, 
vaikka eivät olisi varmoja vastauksesta. 

• Turvaa työrauha. Kielen oppiminen kuuntelemalla on tällöin helpompaa. 
• Käytä selkeää opetuspuhetta. 

http://kaksio.uta.fi/kielitietoisen-opettajan-opas/Kahdella_kielella_kiitoon-opas_TNK_2018.pdf
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• Jäsentele tunnin pääkohdat esim. taululle. Ne helpottavat tunnin seuraamista ja asioiden 
hahmottamista. Kerro pääkohdat myös suullisesti. Kerro myös, mihin edellä opittuun tunnin 
asia liittyy. Aloita tunti yhteenvedolla opitusta. Mieti, mitä oppilaan pitää tietää tai osata 
voidakseen ymmärtää uuden asian. 

• Älä kiirehdi: Varaa opetuksessasi oma aika pelkälle kuuntelulle ja oma aika muistiinpanojen 
tekemiselle. Oppilaiden on joskus vaikea keskittyä useampaan asiaan yhtä aikaa. Anna heille 
aikaa myös ajatella, jolloin asiat syventyvät ja sisäistyvät. Kun esität kysymyksiä, anna 
oppilaille riittävästi aikaa vastata.    

• Hyödynnä oppimisessa kaikkia aistikanavia: Piirrä, näytä kuvia ja esineitä, käytä mielle- ja 
käsitekarttoja sekä toimintaa ja draamaa. Käytä liikunnallista opetusta: hyödynnä asentoja, 
liikkeitä ja eleitä. Lue teksti ääneen oppilaille tai anna oppilaiden lukea. Hyödynnä 
digitaalisten välineiden ääneenlukutoimintoja. 

• Opeta oppilaille koulussa ja omassa oppiaineessasi käytettävä tehtävänantokieli (esim. 
”määritä”, ”merkitse”, ”esitä”, ”jäsennä”, ”listaa”, ”tulkitse”, ”laadi”, ”pohdi”, ”luettele”, 
”päättele”, ”kirjoita”, ”keksi”, ”mieti”, ”selitä”, ”kerro”, ”tee”).   

• Opeta oppilaat lukemaan oppikirjojen tiivistelmiä ja laatimaan niitä yhdessä. Tarvittaessa 
laadi tiivistelmä itse. Joskus riittää, että oppilaat hallitsevat oppiaineen pääasiat.   

• Laita oppilaat toimimaan erilaisissa heterogeenisissa ja homogeenisissa ryhmissä. Eriytä ja 
palastele ryhmien tehtäviä oppilaiden taitotason mukaan.  

• Rohkaise ja opeta oppilaita hyödyntämään tunneilla kaikkia osaamiaan kieliä. 
• Opeta oppilaat käyttämään omaa maailmantietoaan ja kokemuksiaan: kun tekstin saa 

kiinnittymään heidän kokemus- tai tunnemaailmaansa, se avautuu heille paremmin ja 
samalla se tukee heidän muistiaan. Opeta oppilaat käyttämään lause- ja tekstiyhteyttä 
hyödykseen. Anna erilaisia muistivinkkejä.   

• Tee tunnin lopussa lyhyt yhteenveto ja kertaa tunnilla opitut asiat ja kerro oppilaille 
seuraavan tunnin aihe. Voit myös antaa siihen liittyvää materiaalia jo etukäteen luettavaksi 
tai tutustuttavaksi. Näin oppilaat voivat perehtyä tulevan aiheen keskeiseen käsitteistöön 
etukäteen, esim. sanakirjan avulla. Hyödynnä flipped learning -menetelmää. 

• Päätä tunti niin, että kirjoitat kotitehtävät taululle näkyviin. Varmista, että oppilaat ovat 
merkinneet ne muistiin. Tehtävistä voi esim. ottaa kännykän kameralla kuvan. Kotitehtävät 
kannattaa merkitä myös sähköiseen viestintäjärjestelmään.  Anna tarvittaessa malli 
kotitehtävän tekemiseksi. Ohjaa tarvittaessa oppilaat kotitehtäväkerhoon tai auta 
kotitehtävät alkuun.  
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Oppitunnin suunnittelussa on erityisen tärkeää, että tunnilla käytettävä kieli on ymmärrettävää. 
Seuraavassa on kielellisiä asioita, jotka saattavat olla hankalia opettajan kielessä tai materiaaleissa. 
Kun ne selitetään, oppilaan kieli rikastuu. 

 

• abstraktit verbit (kehittyä)  
• abstraktit substantiivit (ilmavuus)  
• kuvalliset ilmaisut (pullon suu, kielikorva)  
• kulttuuriset viittaukset (“aika velikultia”)  
• pitkät määritekasaumat (Metsän laidassa sijaitsevan pienen mökin ikkunassa.)  
• lauseenvastikkeet (Kuunnellessasi opettajan ohjeita tee muistiinpanoja!)  
• syyn ja seurauksen havaitseminen  
• tekstin toimijan havaitseminen 
• pronominin korrelaatin havaitseminen (eli mihin sanaan tai asiaan pronomini viittaa) 
• värikkäät ja kuvailevat ilmaisut, deskriptiiviset sanat (Puut varistavat lehtensä. Tavarat ovat 

sikin sokin. ) 
• konnektorien merkitys (kun – kunnes, että – jotta, tai – vai)  
• äänteellisesti samankaltaiset ilmaukset (tuli – tuuli, karhea - karmea)  
• homonyymit eli samannäköiset sanat, jotka merkitsevät eri asioita; näitä syntyy esimerkiksi 

taivutuksessa (soita: suo -  soita: soittaa) 
• yhdyssanojen oma merkitys (taistelukenttä vrt. taistelu ja kenttä)  
• sanaleikit (Koulussa on käytävä - ja naulakot. ) 
• murteelliset ja slangi-ilmaukset (sotata, nisu, faija) 
• poikkeukselliset sanajärjestykset (jokin muu kuin SPO, esim. Palkinnot saavat parhaat 

joukkueet.)  
• oppilaalle tuntemattomat tekstilajit (esim. esseen merkitys eri oppiaineissa). 

 

2.2.2 Kokeet ja muut osaamisen arvioinnin tilanteet   

• Esittele ja avaa arviointikriteerit oppilaalle etukäteen.  
• Laadi koe tai arviointitehtävä niin, että keskeisen oppiaineksen osaaminen saadaan sillä 

esille.  
• Käytä samanlaisia tehtävänantoja kuin oppitunneilla on käytetty ja harjoiteltu. Hyödynnä 

eri tyyppisiä tehtäviä.  
• Mallinna oppilaalle, miten koetehtäviin on tarkoitus vastata  
• Laadi koe niin, että helpot tehtävät ovat ensin, keskitason tehtävät sitten ja vaikeimmat 

tehtävät ovat viimeisinä.   
• Näytä kysymysvaihtoehdot oppilaalle ennakkoon, jotta oppilas voi hyödyntää niitä 

kokeeseen valmistautuessaan.  
• Anna oppilaan ottaa omat muistiinpanonsa mukaan kokeeseen.  
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• Anna oppilaan pitää oppi- tai sanakirjaa mukana kokeessa.  
• Lue tehtävänannot ääneen ja tarvittaessa tulkitse ne.  
• Ohjaa oppilasta hyödyntämään kysymysten sanoja ja asiasisältöjä niihin vastaamisessa. 
• Salli kokeitten suorittaminen erillisessä tilassa tai avustettuna. Teetä myös pari- ja 

ryhmäkokeita.  
• Arvioi osatavoitteita, pieniä kokonaisuuksia. Jaa arvioitava alue osiin. 
• Anna oppilaan kirjoittaa vastaukset tietokoneella.  
• Anna oppilaan tarvittaessa vastata ja täydentää suoritustaan myös suullisesti. 
• Anna oppilaalle tarvittaessa mahdollisuus uusia koe tai muu arvioitava suoritus. 
• Hyödynnä itse- ja vertaisarviointia.  
• Varaa kokeen tekemiseen ja sen tarkistamiseen jälkikäteen riittävästi aikaa. Anna 

tarvittaessa oppilaalle lisäaikaa.  
• Mieti, voiko kirjallisen kokeen sijasta oppilaiden tavoitteiden saavuttamista arvioida 

esimerkiksi tuntityöskentelyllä ja -tehtävillä, näyttämällä, ryhmäkeskustelulla, portfoliolla 
tai suullisesti. Mieti, mittaako arviointisi sisällön ja taitojen hallintaa vai kirjallista ilmaisua. 

• Mieti, voitko antaa kielestä ja sisällöstä eri arvosanan tai erilaista ohjaavaa palautetta. 
 

2.2.3 Luetun ymmärtämisen tukeminen  

• Varmista, että oppilas tutustuu monipuolisesti erilaisiin tekstilajeihin (asia- ja mediatekstit, 
kertomukset, sadut, aikataulut, tuoteselosteet jne.), erityisesti niihin, joita käytetään 
koulussa oppimiseen. 

• Kartoita, mitä ennakkotietoja tai uskomuksia oppilaalla on tekstissä esille tulevasta asiasta.  
• Varmista, että oppilas ymmärtää tekstin pääasiat. Ohjaa oppilasta etsimään pääasioita esim. 

esittämällä hänelle apukysymyksiä jo ennen lukemista ja lukemisen eri vaiheissa.  
• Opeta oppilasta hyödyntämään lauseyhteyttä ymmärtämisen apuna. 
• Ohjaa oppilasta käyttämään tarvittaessa apuna sanalistoja ja sanakirjoja.  
• Lue oppilaalle ääneen. Mallinna lukemista.  
• Pyydä oppilasta lukemaan teksti ääneen.  
• Ohjaa oppilasta tekemään johtopäätöksiä pääasioiden pohjalta.  
• Pyydä oppilasta piirtämään luetun pohjalta, selittämään tekstin pääasiat luokkakaverille tai 

tekemään nuolikaavio, taulukko tai muu graafi. Ohjaa oppilaita selittämään pääkäsitteet 
toisilleen esim. Alias-pelin tyyliin ja ryhmittelemään sanoja.  

• Muista, että oppilaan hyvä mekaaninen lukutaito ei välttämättä kerro hyvästä kielitaidosta 
ja luetun ymmärtämisestä.  
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Ohjeet oppikirjatekstin lukemiseen: 

1. Tutki oppikirjan sisällysluetteloa: Mihin isompaan kokonaisuuteen kappale kuuluu?  
2. Lue pääotsikko ja katso kuvat.   
3. Aloita muistiinpanojen teko. Kirjoita muistiin: Mikä on tekstin aihe? Mistä teksti kertoo?   
4. Pohdi ja keskustele esim. parin kanssa, mitä tiedät aiheesta ennestään.  
5. Lue väliotsikot, kuvat ja kuvatekstit: Mitä tietoja saat? Mitä tärkeitä sanoja ja käsitteitä 

löydät? Kirjoita ne muistiin.  
6. Lue kappaleesta mahdollisesti löytyvät tiivistelmät ja avainsanalistat. Lue kappaleen alussa 

ja lopussa esitetyt kysymykset. Avainsanoja voi löytää esimerkiksi seuraavilla ohjeilla: 
• Mitkä sanat toistuvat? Usein toistuva sana kertoo pääasiasta.  
• Mitkä sanat on alleviivattu tai lihavoitu?   
• Mitkä asiat ovat lauseen alussa? Lauseen alussa on useimmiten uusi asia, lauseen 

loppu kertoo, mitä siitä sanotaan.  
• Jos kuuntelet tekstin: Mitä asioita puheessa painotetaan? Uusi asia tulee 

puheessa usein tauon jälkeen.   
7. Silmäile nopeasti koko teksti. Lisää muistiinpanoihisi tässä vaiheessa esim. lihavoidut sanat 

tai muut käsitteet, jotka on nostettu esille tekstistä. Etsi näiden käsitteiden määritelmät 
tekstistä. 

8. Lue huolellisesti läpi koko kappale. Kiinnitä huomiota, mikä osa tekstistä on pääasioita, mikä 
havainnollistavaa esimerkkiä tai kuvailua.  

9. Varmista, että ymmärrät muistiin kirjoittamasi käsitteet ja osaat selittää ne omin sanoin. 
Kirjoita sanojen selitykset muistiinpanoihisi tai pelaa sanoilla Aliasta parisi kanssa.  

10. Täydennä tarvittaessa muistiinpanojasi: piirrä kuvia, tee taulukoita ja laadi käsitekarttoja. 

  

Kun luet tekstiä, etsi asioiden välisiä yhteyksiä. Eri oppiaineilla on tyypillisiä 
kielenkäyttötapoja. 

1. Mistä asioista syntyy aikajärjestyksessä oleva kertomus? (Etsi aikailmaukset, vaiheiden 
ilmaukset: ensiksi, toiseksi, sitten, sen jälkeen, ennen – jälkeen, seuraavaksi, viimeiseksi, 
lopuksi)    

2. Miten asia on luokiteltu? (Etsi esimerkit, lajit, alalajit, ryhmät, ylä- ja alakäsitteet. Ne 
ilmaistaan usein näillä sanoilla: kuten, esimerkiksi, mm.= muun muassa.) 

3. Mikä on syy ja mikä on seuraus / vaikutus? (esim. siitä seurasi, että---, sen seurauksena---, 
siitä johtuu---, sen tulos on---, siis---) 

4. Mitä asioita vertaillaan? (esim. ennen – nyt) 
5. Mitä asiaa perustellaan ja miten? (esim. siksi, sen vuoksi, sen takia) 
6. Mikä on ongelma ja miten se ratkaistaan? 
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2.2.4 Kuullun ymmärtämisen tukeminen  

• Ennen kuuntelutehtävää totuta oppilaat kuuntelemaan suomen kieltä. Kuuntelutehtävään 
ei voi siirtyä kylmiltään.  

• Jos puhut itse, käytä äänen keinoja tärkeiden asioiden nostamiseen. Puhu tarpeeksi 
rauhallisesti ja selkeästi. Muista puhetta tukeva nonverbaalinen viestintä. 

• Varmista, että tehtävänanto on ymmärretty.  Kysymysten ymmärtäminen voi olla osa 
ymmärtämistehtävää. 

• Tue kuuntelua tarvittaessa näkyvissä olevilla kuvilla tai sanoilla.  
• Kirjoita näkyviin tukisanoja, jotta muistiinpanojen tekeminen puheesta helpottuu.  
• Jos on mahdollista, kerro ennalta, mitä tekstissä tapahtuu tai millaiseen tilanteeseen se 

liittyy. 
• Jos kuunneltava teksti on pitkä, jaa kuuntelu pienempiin osiin.  
• Anna mahdollisuus kuunnella teksti useampaan kertaan.  
• Anna oppilaalle riittävästi aikaa vastaamiseen.   
• Tarkistakaa oikeat vastaukset kuuntelun jälkeen.  

 

2.2.5 Puhumisen ja suullisen vuorovaikutuksen tukeminen  

• Luo luokkaan turvallinen ja avoin ilmapiiri.   
• Anna selkeät työskentelyohjeet. Edellytä kaikilta myös suullista osallistumista.  
• Käytä havainnollista ja selkeää kieltä.  
• Tee monen tasoisia kysymyksiä. Esitä varsinkin alkuvaiheessa vain yksi kysymys kerrallaan.  
• Keskustele ja kysele tutuista asioista.   
• Selitä oudot sanat ja käsitteet tai pyydä oppilaita selittämään tai etsimään selitykset. 

Havainnollista käsitteitä esimerkein. Rohkaise oppilaita kysymään tai merkitsemään vieraat 
sanat ja ilmaukset. 

• Hyödynnä pari- ja ryhmätöitä. Anna oppilaiden auttaa toisiaan ja hyödyntää monipuolisesti 
kielitaitoaan.   

• Huomioi ja havainnollista oppilaalle, että puhutun kielen ja sen vastaanottamisen 
ominaispiirteet ovat erilaisia kuin kirjoitetun kielen.   

 

2.2.6 Kirjoittamisen tukeminen      

Kirjoittamisen taidot kehittyvät muiden taitojen kanssa vuorovaikutuksessa. Taitavaksi 
kirjoittajaksi kehittyy kuuntelemalla, puhumalla, lukemalla ja ymmärtämällä. Tavoitteena on 
päästä lukemisesta ja kuulemisesta ymmärtämiseen ja ymmärtämisestä tuottamiseen.   
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• Tarjoa oppilaalle materiaalia kirjoittamiseen: tekstejä, joissa käytetään aiheen sanastoa ja 
mahdollisuutta keskustella aiheesta ennen kirjoittamista. 

• Rohkaise ja kannusta oppilasta kirjoittamaan eri tekstilajeja.  
• Opeta oppilasta käyttämään teknisiä välineitä ja hyödyntämään kirjoittamisessa niiden 

mahdollisuuksia, kuten oikeinkirjoitusohjelmia. Esim. kun teksti on jaettu opettajalle heti 
aloitusvaiheessa, hän pystyy paremmin tukemaan kirjoittajaa kirjoitustyön eri vaiheissa.  

• Muista, että kirjoittaminen on prosessi. Opeta oppilasta hahmottamaan kirjoittaminen 
prosessina, johon kuuluu   

• suunnittelu,   
• kirjoittaminen,   
• palautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä   
• tekstin muokkaaminen ja viimeistely palautteen pohjalta.  

• Avaa oppilaalle arviointikriteereitä (pdf-tiedostossa).  
Arvioi koko prosessia – ei vain lopputulosta.  

• Suunnitteluvaihe:  
• Anna oppilaiden tarvittaessa suunnitella tekstiä yhdessä.  
• Hyödynnä ideoinnissa sanalistoja, kortteja, kuvia tai musiikkia.  
• Anna oppilaalle valmiita rakennemalleja tekstin pohjaksi. Voit esim. otsikoida 

kappaleet ja luetella kysymyksiä, joihin kunkin kappaleen tulisi vastata.  
• Tutki oppilaan kanssa mallitekstejä. Kohdista niissä huomio siihen, mitä juuri tässä 

kohtaa ollaan oppimassa (esim. juonen johdonmukaisuus, kuvailu, aineiston käyttö, 
oppiaineen opittava sisältö tms.)  

• Kirjoittamisvaihe:  
• Vinkkaa tarvittaessa oppilaalle aloituslause tai vaikka kappaleen sisältö.  
• Ole saatavilla, mutta anna kirjoitusrauha. Kannusta ja kehu.  

• Palautevaihe:  
• Anna palautetta siitä, mihin kulloisessakin tehtävässä on ollut tarkoitus keskittyä.  
• Varmista, että oppilas ymmärtää palautteesi. Anna palautetta sekä kirjallisesti että 

suullisesti. Voit myös äänittää palautteen. 
• Kehu onnistumisista.  
• Opeta oppilaasi myös antamaan rakentavaa itse- ja vertaisarviointia.   

• Tekstin muokkaaminen ja viimeistely:  
• Anna oppilaalle lista niistä kielen asioista, jotka kannattaa tarkistaa aina ennen 

tekstin julkaisemista (isot alkukirjaimet, yhdyssanat, välimerkit, vokaaliharmonia, 
taivutukset, aikamuodot ja rektiot).   

• Palaa arviointikriteereihin ja peilaa prosessia niihin.  
• Anna riittävästi aikaa viimeistelylle ja toisten teksteihin tutustumiseen.  

  

http://kaksio.uta.fi/kielitietoisen-opettajan-opas/vertailevan-tekstin-arviointikriteerit.pdf
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2.3 Esimerkkitapauksia eri oppiaineista  

 
2.3.1 Kielitietoista matematiikkaa alakoulussa   

 

Matematiikan tunneilla käytetään alusta alkaen käsitteitä, jotka oppilaiden oletetaan ottavan 
käyttöön oppitunneilla. Suurin osa näistä käsitteistä on sellaisia, etteivät ne esiinny arjen 
vuorovaikutustilanteissa, esimerkiksi erotus, osamäärä, tulo ja summa. Ne kuuluvat kuitenkin 
olennaisena osana matematiikan kieleen. Käsitteiden ymmärtäminen avaa tien ”puhua 
matematiikkaa” toisten oppilaiden sekä opettajan kanssa.  

Ymmärtämisen kannalta on tärkeää, että oppilaat ohjataan etsimään vastaavat käsitteet myös 
käyttämällään kotikielellä. Vanhempia voi osallistaa matematiikan opetukseen pyytämällä heiltä 
apua uusien käsitteiden nimeämiseen omalla kielellä. Opettajan vastuulla on huolehtia, että 
oppilaan matematiikan sanakirja täydentyy uusilla käsitteillä. Luokan seinälle voi koota lukuvuoden 
alusta alkaen matematiikan käsitteitä suomeksi, mutta myös muilla oppilaiden osaamilla kielillä.  

 

 

  

Matematiikan oppikirjoissa ja käsitteiden määrittelyssä käytettävälle kielelle on tyypillistä runsas 
passiivin käyttö, joten sen ymmärtäminen on tarpeen. 

Esimerkki 2. luokan käsitteenmäärittelystä: Kun kaksi pistettä yhdistetään suoralla 
viivalla, syntyy jana.   

Esimerkki 4. luokan tehtävästä: 49€ jaetaan tasan seitsemälle lapselle. Kuinka paljon  
kolme lasta saa yhteensä?   
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Käsitteitä määriteltäessä käytetään toisia käsitteitä, jolloin oppilaalla tulee olla kaikki aiemmin 
oppimansa käsitteet hallussa ymmärtääkseen uusia käsitteitä. Esimerkiksi määritelmän ”Vastaluvut 
ovat lukuja, jotka ovat lukusuoralla nollan eri puolilla yhtä kaukana nollasta. Luvun ja sen vastaluvun 
summa on nolla” ymmärtäminen edellyttää, että tunnetaan ainakin käsitteet luku, nolla, lukusuora 
ja summa. Lisäksi on ymmärrettävä ilmaisu yhtä kaukana. 

Kielitietoinen matematiikan opettaja rohkaisee oppilaita käyttämään kaikkia keinoja, joilla oppilas 
voi ilmaista matemaattista ajatteluaan esimerkiksi piirtäen sekä konkreettisia välineitä apuna 
käyttäen. Oppilas voi kertoa ajattelustaan omalla äidinkielellä, opettaja voi äänittää oppilaan 
pohdinnan ja pyytää oman äidinkielen opettajaa tulkitsemaan oppilaan puheen. Oppilailla voi olla 
hyvin erilaisia laskustrategioita, joiden avaaminen on hedelmällistä myös opettajan oman 
oppimisen kannalta. 

Oppilailla voi olla ennakkokäsityksiä matematiikan opetusvälineiden käytöstä. Osa oppilaista voi 
ajatella konkreettisten välineiden liittyvän vain pienten lasten matematiikan opetukseen. Onkin 
tärkeää, että toiminnallisuuteen perustuvaa matematiikan opetusta aletaan käyttämään 
systemaattisesti heti koulupolun alkaessa, jotta oppilaat tottuvat työtapoihin. Toiminnalliset 
matematiikan opetusvälineet helpottavat tehtävien konkretisointia ja kielellistämistä. 

 

 

 

 
Toiminnalliset matematiikan välineet konkretisoivat  

kymmenjärjestelmää oppilaalle. 
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Esimerkki toiminnallisesta lähestymisestä parillisten ja parittomien lukujen oppimisessa: 

Luokkaan oli haalittu villasukkia siitä syystä, että olimme käyneet harjoittelemassa luistelun alkeita 
– lähinnä kaatumista ja ylösnousua. Olennaisena osana oli lämmin pukeutuminen ja ne villasukat. 
Villasukat olivat kuivumassa lämpimillä pattereilla. Niille piti löytää parit. 

 

1. Toiminnallinen taso 
Muutama oppilas on kokoontunut tämän asian äärelle kanssani lattialle. Meillä on edessämme kasa 
villasukkia. Oppilaat alkavat miettimään, löytyykö kaikille sukille pari. Luokassamme on paikalla 
kymmenen oppilasta, oppilaat vievät konkreettisesti jokaiselle luokkakaverille sukat. Osa sukista on 
aivan väärän kokoiset, mutta väliäkö sillä, koska kaikille löytyi pari. Jokainen luokkalainen sai siis 
ensin sukat. Oppilaat miettivät, paljonko sukkia on siis yhteensä – 20. Seuraavaksi oppilaat miettivät, 
jos yksi sairaana oleva oppilas olisi ollut koulussa, miten hänen olisi käynyt – hän ei olisi saanut 
sukkaparia. Oppilaat miettivät, kuinka monta sukkaa olisi tarvittu lisää, jotta pari olisi tullut – yksi ei 
olisi riittänyt. Tarvittiin kaksi sukkaa. Seuraavaksi määritellään sukkapari – molemmat jalat saavat 
sukat eli tarvitaan aina kaksi sukkaa. Oppilaat alkavat omatoimisesti miettimään, millä määrillä 
lukuja tulee sukkapari ja millä määrillä ei. 

 

2. Ikoninen taso 
Oppilaat keräävät luokkalaisilta sukat takaisin, ja ne asetellaan lukusuoralle. Lukusuoralle ei ole 
merkitty etukäteen mitään lukuja, vaan lapset sijoittavat sukkia parit vieretysten tasaisesti jaetulle 
lukusuoralle. Oppilaat pohtivat yhdessä punaisten ja vihreiden post-it lappujen kanssa, mihin kohtaa 
lukusuoraa merkitään, kun sukista muodostui pari ja missä ei. Punaisella merkittiin ei-paria ja 
vihreällä, kun saatiin pari. 

Oppilaat saavat vastaavan lukusuoran paperiversiona, johon he piirtävät vastaavasti sukat. Samaa 
paria olevat sukat väritetään antaumuksellisen tarkasti vastaavilla väreillä. Lukusuoralla olevan 
viivan kohta, jossa parillinen määrä sukkia toteutuu, väritetään vihreällä. Lukusuoralla olevan viivan 
kohta, jossa ei muodostu parillista määrää sukkia väritetään punaisella.  

 

3. Symbolinen taso 
Oppilaiden kanssa sovitaan yhdessä, että lukusuoran alkua merkitään tässä tapauksessa luvulla 0, 
koska silloin meillä ei ole vielä yhtään sukkaa – lukusuoran muut luvut täydennetään sukkia 
vastaavalla lukumäärällä. Tutkitaan lukusuoraa ja mietitään sanoja pari, parillinen ja ei paria, 
pariton.  

Sovitaan, että niitä lukuja, joille villasukilla löytyi pari, kutsutaan parillisiksi luvuiksi. Lukuja merkittiin 
vihreällä. Oppilas kirjoittaa omaan lukusuoraansa parilliset luvut vihreällä värillä. Jäljelle jääneet 
luvut kirjoitetaan punaisella värillä. Niiden lukujen kohdalla kaikista sukista ei muodostunut pareja. 
Sukkia oli pariton määrä. 

 
(Outi Laitinen, Oulun normaalikoulu) 
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 2.3.2 Historiaa yläkoulussa  

Reaaliaineiden, erityisesti historian, oppikirjojen kieli on usein erittäin kuvailevaa. Oppilaan on 
vaikea löytää keskeistä oppisisältöä tekstistä, joka tarjoaa paljon yksityiskohtia ja pyrkii mielikuvien 
luomiseen. Oppikirjojen virkerakenteet eivät aukea automaattisesti. Alla olevassa esimerkissä (1) 
ensimmäisessä virkkeessä käytetään hyvin yleistä syy-seuraussuhteen kielellistä ilmaisua koska. Jos 
tekstin sanasto on oppilaille tuttua, suurin osa oppilaista osaisi päätellä, että syy Suomen 
autonomialle oli se, että keisari halusi rauhoittaa juuri valtaamansa maan. Toinenkin virke (2) kertoo 
syy-seuraussuhteesta, mutta virkkeen rakenne ei kuitenkaan tue oppilaan mahdollisuuksia 
ymmärtää asiaa. 

1) Aleksanteri I antoi Suomelle autonomian, koska hän halusi rauhoittaa vastavallatun 
maan ja saada Suomen säädyt suosiollisiksi uudelle hallinnolle.  

2) -- Keisarin päätöstä antaa Suomelle autonomia helpotti myös se, että voimaan 
jääneet Ruotsin lait takasivat hänelle Suomessa suuren vallan. (Memo 7, 31) 

 

Opettajan oppitunnilla käyttämässä kielessä olisi hyvä muistaa käyttää selkeitä virkerakenteita. 
Tämä ei tarkoita sitä, ettei oppilaille voi tai pitäisi opettaa tiedonalan   kieltä, mutta   lähtökohtana 
on oltava se, että heidän ei voi olettaa tuntevan käsitteitä ja oppiaineelle tyypillisiä kielellisiä 
ilmauksia entuudestaan. Kertovaa opetusta käyttäessään opettaja voi itsekin intoutua hyvin 
kuvailevaan kielenkäyttöön elävöittääkseen kertomaansa. Yksi esimerkki on opettajasta, joka totesi 
toisesta maailmansodasta puhuessaan ”Saksa ja Venäjä löivät sapelit yhteen itärintamalla”. 
Kyseessä on kuvaileva ilmaus, jonka sanoma hämärtyy, jos oppilas ei tunne käytettyjä sanoja eikä   
ymmärrä sitä, ettei lausetta ole tarkoitus ottaa kirjaimellisesti. 

Oppilaan ymmärrystä on tärkeää tukea erilaisin havainnollistamisen keinoin. Reaaliaineissa tilastot, 
kartat, valokuvat ja maalaukset tarjoavat tarpeellista tukea ymmärrykselle ja muistille. Opetuksessa 
onkin olennaista käyttää sitä tukevaa kuvamateriaalia. Esimerkiksi 8. luokan historiassa Normandian 
maihinnoususta puhuttaessa on järkevää käyttää niin karttoja kuin valokuvia tilanteen 
havainnollistamiseen. Maihinnousun kaltainen käsite avautuu oppilaille parhaiten nimenomaan 
kuvan avulla, jossa nähdään maihinnousu mereltä maalle konkreettisesti, mielellään sekä 
valokuvana että kartan tukemana. Kuvien käyttö tukee oppilaan muistia aina, mutta erityisesti 
silloin, kun oppilaan suomen kielen osaaminen ei riitä sanallistamaan opittua hänen mielessään. 8. 
luokan historiassa keskeinen käsite on kylmän sodan aikainen kahtiajakautunut maailma. Käsitteen 
kytkeminen karttaan, jossa näkyy visuaalisesti se, miten maailma jakautui kahtia Yhdysvaltojen ja 
Neuvostoliiton etupiireihin, on suuri apu käsitteen ymmärtämisessä ja sen taltioimisessa oppilaan 
muistiin. 

Tieteenalan käsitteiden ja termien opettelussa voi hyödyntää oppilaille annettavia sanalistoja. 
Opettaja voi antaa oppilaille listan aiheen tai aihekokonaisuuden keskeisistä käsitteistä ja sanoista 
joko oppitunnin tai opintokokonaisuuden alussa. Opettajan ei ole välttämätöntä tarjota sanoille 
suoraa selitystä, vaan oppilaat voivat itse selvittää sanakirjan tai oppikirjan hakemiston avulla 
sanojen merkitystä. Yksi havainnollistava vaihtoehto on myös sanalistan kuvittaminen, jonka voi 
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hyvin antaa oppilaiden omaksi tehtäväksi. Sanastot voidaan jakaa myös hierarkkisesti jaoteltuina, 
jolloin sisällön valmis luokittelu tekee asian jäsentämisen oppilaalle helpommaksi. 

Oppiaineen käsitteet eivät kuitenkaan ole ainoita oppilaille haastavia sanoja. Myös kunkin 
tiedonalan käyttämät verbit ovat oppilaalle usein vaikeita. Verbit on hyvä sitoa opittuihin termeihin 
ja tarjota oppilaille malleja siitä, miten niitä käytetään. Opettajan pitää muistaa se, että oppilas on 
tosiasiassa oppinut käsitteen tai ilmaisun vasta silloin, kun hän pystyy itse käyttämään sitä 
ilmaisussaan. Opettaja ei voi olettaa oppilaan osaavan selittää asioita, jos tarvittaviin kielen 
rakenteisiin ja niiden käyttöön ei ole yhdessä tutustuttu. Opettaja voi tarjota oppilaille tehtävien 
vastausmalleja tai virkeaihioita, joihin oppilaat voivat tukeutua vastauksia kirjoittaessaan. Nämä 
mallit auttavat oppilaita kehittämään omaa ilmaisuaan. Tavoitteena on se, että oppilas osaa käyttää 
niin oppiaineen sanastoa kuin sen kielellisiä rakenteita omassa ilmaisussaan. Tämän tavoitteen 
saavuttaminen vaatii johdonmukaista harjoittelua. 

Kun tehtävänantona on avoin kysymys, voidaan vastaamista tukea esimerkiksi tarjoamalla oppilaalle 
valmiiksi virkkeen aloitus, jota oppilas itse jatkaa. Opettaja voi myös antaa oppilaalle vastauksessa 
tarvittavat termit käsitepankkina. Alla olevassa esimerkkitapauksessa (3) on hyvä huomata se, että 
jo kysymyksenasettelu saattaa tuottaa oppilaalle vaikeuksia. Yksinkertaisempi tapa muotoilla sama 
kysymys olisi esimerkiksi: ”Miksi Berliinin saarto alkoi?” 

 
3) Kysymys: Mitkä tapahtumat johtivat Berliinin saartoon vuonna 1948?  

Opettajan aloittama vastaus: Toisen maailmansodan jälkeen Saksa oli jaettu neljään 
miehitysvyöhykkeeseen, joita hallitsivat Ranska, Iso-Britannia, Yhdysvallat ja 
Neuvostoliitto. Länsivallat päättivät ___________________________________ 

 

Jos annettu kysymys on luonteeltaan laaja, sen avuksi voidaan antaa valmiita virkeaihioita. Näitä 
aihioita voidaan käyttää tukena oppilaan kielen rakenteiden oppimisessa ja tuottamisessa, jolloin 
oppilaan on osattava täydentää puuttuvat kohdat aihiosta. Laajan kysymyksen tueksi opettaja voi 
antaa oppilaalle myös suppeampia apukysymyksiä, jotka ohjaavat oppilasta paitsi ymmärtämään 
tehtävänannon myös suuntaamaan vastaustaan oikeisiin asioihin. Alla olevassa yhteiskuntaopin 
esimerkissä tehtävää on avattu apukysymyksillä. 

 

4) Kuvittele tilanne, jossa Suomen talous on joutunut laskusuhdanteeseen. Mistä 
laskusuhdanne voi johtua ja millaisia seurauksia sillä on Suomessa? Muista vastauksessasi 
pohtia laskusuhdanteen vaikutuksia 

• tuotantoon ja yrityksiin, 
• työntekijöihin, 
• valtion verotuloihin ja  
• valtion menoihin. 
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2.3.3 Äidinkieli ja kirjallisuus – tekstitaitoja eri menetelmillä 

 
2.3.3.1 LPP-menetelmä 

Oppimista tukee taito tulkita kirjoitettua kieltä. Siksi lukutaidon oivaltamiseen johtavan 
menetelmän valinta on merkityksellinen. Lukutaitoon ohjaamisen menetelmiä on useita. 
Menetelmät jaetaan pääsääntöisesti kahteen ryhmään, analyyttisiin ja synteettisiin, sekä niiden 
piirteitä yhdisteleviin sekamenetelmiin. Synteettisissä menetelmissä opetus etenee kielen pienistä 
osista suuriin; esimerkiksi kirjaimista äänteiden kautta tavuihin ja sanoihin. Analyyttisissä 
menetelmissä lähtökohtana ovat kokonaiset sanat ja lauseet sekä niistä tehdyt tekstit. Niiden kautta 
edetään kielen pieniin osiin kuten sanoihin ja tavuihin.   

Yksi analyyttinen lukemaan ohjaamisen mahdollisuus on ruotsalaisen Ulrika Leimarin kehittelemä 
LPP- eli lukemaan puhumisen perusteella -menetelmä, jossa lukutaidon harjoittelun lähtökohtana 
on lapsen olemassa oleva puhekieli. Sitä muutetaan eri vaiheiden kautta kieleksi, lauseiksi ja 
teksteiksi.   

LPP-menetelmässä on viisi vaihetta: keskustelu-, sanelu-, laborointi-, uudelleenluku- ja 
jälkikäsittelyvaihe. Työskentely aloitetaan yhteisellä keskustelulla oppilaiden kanssa valitusta 
aiheesta. Keskusteluvaiheen jälkeen on saneluvaihe, jossa puhe muutetaan oppilaiden sanelun 
mukaisesti kirjoitukseksi. Opettaja kirjoittaa tekstin esimerkiksi lehtiötauluun. Tuotettua tekstiä 
luetaan eri tavoin tilanteen mukaisesti yksin, parin kanssa ja yhdessä koko ryhmän kanssa. 
Laborointivaiheen tavoitteena on tekstin jakaminen osiin ja sen analysointi. Analysoinnin kohteiksi 
tulevat tekstin ohella sanat, tavut, äänteet ja kirjaimet, joita opettaja on kirjoittanut erillisille 
lapuille. Kyseiset kielen pienet osat yhdistetään lehtiötaulun tekstiin. Yhteisen vaiheen jälkeen 
tekstin analysointi jatkuu yksilöllisesti eriyttäen. Uudelleenlukuvaiheen jälkeen opettaja kirjoittaa 
tekstin puhtaaksi ja jokainen oppilas saa tulosteena tekstin omaan kansioonsa tai vihkoonsa 
liitettäväksi. Tässä vaiheessa jokainen oppilas lukee tekstin opettajalle yksilöllisesti oman taitonsa 
mukaisesti. Oppilas valitsee tekstistä osia tai sanoja, jotka hän lukee ja haluaa oppia. 
Jälkikäsittelyvaiheessa harjoitellaan oppilaan valitsemien tekstin osien työstämistä eri tavoin.    

LPP-menetelmässä korostuvat lapsilähtöisyys, yksilöllisyys ja vuorovaikutteisuus sekä yhteisöllisyys.  
Menetelmän mukainen työskentely mahdollistaa laajan ja monipuolisen tekstien tuottamisen ja 
tulkitsemisen.  Yhdessä luokkatovereidensa kanssa monikielinen oppilas tuo tekstien tuottamiseen 
ja tulkitsemiseen oman osaamisensa, kokemuksensa, mielenkiintonsa kohteet ja harrastuksensa.  
Tällä tavoin oppilaat jakavat ja reflektoivat heille tärkeitä asioita ja tapahtumia.  
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2.3.3.2 Kertomuksen opetus Reading to Learn -menetelmällä ala- ja yläkoulussa 

 
Reading to Learn -menetelmän on kehittänyt australialainen kielentutkija David Rose, erityisesti 
alkeisoppijoiden kirjoittamisen ja lukemisen opettamiseen. Tässä genrepedagogiikkaan 
perustuvassa menetelmässä tutustutaan perusteellisesti ensin tekstilajeihin ja niissä käytettäviin 
lauserakenteisiin ja sanastoon. Oppilaat tunnistavat ja tuottavat erilaisia tekstilajeja mallintamalla.  
Menetelmän avulla pystytään auttamaan kaiken tasoisia oppilaita lukemaan vuosiluokkansa 
tavoitteiden mukaisesti ja hyödyntämään lukemaansa kirjoituksissaan.  

Funktionaalisessa kielenopetuksessa, jota R2L-menetelmäkin edustaa, edetään suuremmista 
kokonaisuuksista kohti pienempiä: konteksti, tekstilaji, teksti, lauseet, sanat, kirjaimet, äänteet. 
Kaikille tunneille kuuluu kontekstiin tutustuminen, oppimisen valmistelu, tehtävän tarkka 
määrittely, oppimisen vahvistaminen ja opitun liittäminen jo olemassa olevaan tietoon.  

 

 

 

R2L-menetelmä on vuorovaikutuksellista ohjausta (scaffolding). Kehyksen kaikelle opetukselle luo 
opetussuunnitelma, jonka perusteella valikoituvat opetettavat tekstilajit ja joka määrittää myös 
arviointia. Opetus itsessään etenee opetussykleittäin alkaen opettajajohtoisesta 
valmistautumisesta, jossa tutustutaan oppijoita aktivoiden tekstilajiin, sisältöön ja sanastoon. 
Tämän jälkeen siirrytään yhteiseen työstämiseen, jossa analysoidaan genrepiirteet eli genren jaksot 
ja vaiheet. Lähtötekstin analyysin jälkeen kirjoitetaan uusi yhteinen teksti valmiista mallista.  Kun 
tekstilaji on kaikille oppijoille tarpeeksi tuttu, aloitetaan itsenäinen työstäminen tavoitteena 
tekstilajin mukainen oma kirjoitus. Opetussyklin vaiheita voidaan toistaa, jolloin ymmärrys 
tekstilajista syvenee. 
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R2L-menetelmän vaiheet 

Menetelmä koostuu kolmesta vaiheesta:  

 1) lukemiseen valmistautumisesta,  

 2) yksityiskohtaisesta lukemisesta ja  

 3) lauseen sisäisestä tarkastelusta.  

 

Lukemisen jälkeen siirrytään kirjoittamisvaiheeseen, jossa ensin kirjoitetaan yhdessä ja lopulta 
itsenäisesti.  Kaikessa työskentelyssä otetaan huomioon oppilaan matala kynnys osallistua 
opetukseen. Oppilaat siirtyvät vaiheesta toiseen opettajan johdolla. 

Lukemiseen valmistautumisessa opettaja kertoo oppilaille pääasiat tekstin taustasta, kontekstista ja 
sisällöstä sekä olennaisen sen rakenteesta. Valmistautuminen on opettajajohtoista, mutta 
mielellään vuorovaikutuksellista. Opettaja valmistelee tekstiä avaavat kysymykset. Oppilaat voivat 
osallistua opetukseen kertomalla omia havaintojaan ja tietojaan, näin liitetään opittavat tekstit 
myös oppilaiden omaan kokemusmaailmaan. Lopulta opettaja lukee tekstin ääneen oppilaille, jonka 
jälkeen oppilaat saavat tekstit itselleen. 

Yksityiskohtainen lukeminen ja lauseen sisäinen tarkastelu avaa tekstille tyypillisiä ja uusia 
käsitteitä. Opettaja voi johdattaa oppilaita tai oppilaat voivat itse etsiä tekstistä vaikeita sanoja tai 
rakenteita. Teksti on hyvä olla näkyvillä yhteisesti, jotta siihen voidaan tehdä merkintöjä. Uudet 
sanat tai rakenteet voidaan toistaa ääneen, jos se on oppimisen kannalta olennaista. Tekstin 
rakenne ja vaiheet tehdään näkyviksi. 
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Yhdessä kirjoitettaessa oppilaat ideoivat mallia apuna käyttäen uuden saman genren tekstin. 
Opettaja kirjoittaa tekstiä samalla ohjaten kysymyksillä oppilaita keksimään itse uutta sisältöä. 
Yhteisen aivoriihen avulla pystytään ottamaan huomioon kaikkien ideat. Kirjuriksi voidaan pyytää 
oppilasta. Kirjurin roolista hyötyvät erityisesti ne oppilaat, jotka eivät vielä pysty itse tuottamaan 
tekstiä.  

Yhdessä kirjoittamisen yli voidaan hypätä silloin, kun oppilaat ovat omaksuneet mallitekstin 
rakenteen jo yksityiskohtaisen lukemisen aikana. Toisaalta yhteisen kirjoittamisen vaihe antaa hyviä 
tilaisuuksia myös edistyneille oppijoille näyttää osaamistaan ja on siksi motivoiva myös heille. 
Eritasoiset oppijat pystyvät työskentelemään taitotasonsa mukaisesti ja eriyttäminen sujuu melkein 
itsestään. 

Itsenäinen kirjoittaminen mallintamisen jälkeen sujuu yleensä vaivattomasti, kun oppilailla on jo 
tiedossa tekstin rakenne ja siinä käytettävä sanasto sekä käsitteet. Itsenäisen kirjoittamisen apuna 
voidaan käyttää yhteisen kirjoittamisen vaiheessa kerättyjä ideoita. 

 

Yhteisopettajuus kielitietoisen opetuksen tukena 

• Mitä yhteisopettajuus vaatii opettajilta? Aikaa, suunnittelua (suunnitellaan tunnin sisältö ja 
rakenteet, työnjako, ryhmiin jakaminen, materiaalit, tekstit jne.). Aikataulu on haaste. 

• Opettajan tehtävät: oppilaiden tukeminen, koordinointi, tekstien avaaminen, 
opetuskysymysten laatiminen, motivointi.  

• Opettajien roolit: yhteinen vastuu kaikista oppilaista, jaettu asiantuntijuus, oman 
asteryhmän asiantuntijuus (ops, oppisisällöt, oppilaat) 

• Mitä etuja yhteisopettajuudessa on? Eriyttäminen helpottuu, asiantuntijuus on jaettua, 
suunnittelu rikastuu, työskentelyyn saadaan uusia näkökulmia, oppimisen vaiheet 
selkeytyvät, opettajien vahvuusalueet tulevat käyttöön. 

• Vertaisoppimisen ohjaaminen (oppilaan puhe vs. opettajan puhe) 
 

R2L-opetuskokeilun kuvaus  
 

 
2.3.3.3 Aineistopohjainen kirjoitelma prosessina yläkoulussa 

Oppilaiden kirjoitustaidossa on yhdenkin ryhmän sisällä suuria eroja, ja siksi ohjaamisen ja 
eriyttämisen merkitys korostuu erityisesti kirjoitusprosesseissa. Yläkoulun äidinkielen ja 
kirjallisuuden opetuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on oppia hyödyntämään toisia tekstejä 
omissa kirjoitelmissa. Aineistopohjaisen kirjoittamisen prosessissa korostuu siis kirjoittamisen lisäksi 
myös luetun ymmärtäminen. 

Ohessa esitellyn oppimateriaalin avulla kirjoittamisprosessissa voi edetä eritasoiset oppijat 
huomioon ottaen. Dioille on koottu kysymysten muotoisten otsikoiden alle keskeisimmät asiat: 
Mistä aineistopohjaisessa kirjoittamisessa on kyse? Mitä taitoja se vaatii? Miten sen tekeminen 

http://kaksio.uta.fi/kielitietoisen-opettajan-opas/R2L-opetuskokeilu.pdf
http://kaksio.uta.fi/kielitietoisen-opettajan-opas/R2L-opetuskokeilu.pdf
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etenee? Miten lainaukset merkitään? Miten se arvioidaan? Tarkoitus on, että opettaja etenee dioilla 
esitettyihin kysymyksiin vastaten.  

Prosessi konkretisoituu esimerkkitekstin avulla. Oppilaita ohjeistetaan kahta eri väriä käyttäen 
merkitsemään tekstiin kohdat, joissa on kirjoittajan omaa pohdintaa ja joissa hän lainaa aineistoa. 
Tämän vaiheen oppilaalle hahmottuu paremmin, miten aineiston tulisi kulkea mukana tekstissä. 

Piirrearviointitaulukon avulla opettaja voi helposti tuoda oppilaille esille, mitkä kaikki piirteet 
vaikuttavat kirjoitelman arviointiin. Prosessissa voidaan yhdessä sopia, mitä piirteitä juuri tällä 
kertaa painotetaan. Arviointia voi myös helposti eriyttää oppilaskohtaisesti. 

Liitteenä olevaa rakennesuunnitelmaa voi hyödyntää niiden oppilaiden kanssa, joilla on vaikeuksia 
oman tekstinsä suunnittelun kanssa. Kysymykset helpottavat sisällön tuottamista, ja valmiin 
kappalejaon rungon avulla teksti jäsentyy helpommin loogisesti eteneväksi kokonaisuudeksi.  

Aineistovaihtoehdoissa on pyritty ottamaan huomioon eritasoiset oppijat. Ensimmäiseen aineistoon 
on helpointa tarttua. Siihen on myös rakennesuunnitelma avuksi oppilaalle. Kaksi muuta aineistoa 
ovat hieman haastavammat niin sisältönsä kuin tekstilajinsakin puolesta. 

 

Lisää aineistopohjaisen kirjoitelman ohjaamisesta (pdf)  
 
Ohjeistus aineistopohjaiseen kirjoitelmaan yläkoulussa (pdf)  
 

 

2.3.3.4 Kieltenopetuksen menetelmät käyttöön 

Suomea toisena kielenä opetteleva oppilas opiskelee usein S2-oppimäärää äidinkielisten ryhmässä. 
Varsinkin opiskelun alkuvaiheessa eriyttäminen on tarpeen, ja ideoita voi saada kieltenopetuksesta. 
 

Ajatuksia ja ideoita S2-oppilaan opettamiseksi (pdf)  
 

 
2.3.3.5 Yhteiset kirjoittamisen ohjeet helpottavat myös aineopettajia 

Kirjoittamisen ja eri tekstilajien käytön tueksi koulussa olisi hyvä sopia yhteisistä kirjoittamisen 
ohjeista ja käytännöistä, joita noudatettaisiin kaikissa oppiaineissa. Alakoulun peruskirjoittamisen 
tueksi ja yläkoulun tekstilajien kirjoittamisen helpottamiseksi Turun normaalikoulussa valmistettiin 
ns. Varistaulut kaikkien opettajien käyttöön. Näin opettajat, vaikka eivät olekaan äidinkielen ja 
kirjallisuuden opettajia, saavat tarvitessaan välitöntä verkkomateriaalia oppilaan kirjoittamisen 
tukemiseksi. Alakoulussa taulut ovat myös seinillä.  

http://kaksio.uta.fi/kielitietoisen-opettajan-opas/Aineistopohjainen-kirjoitelma.pdf
http://kaksio.uta.fi/kielitietoisen-opettajan-opas/Aineistopohjainen-kirjoitelma.pdf
http://kaksio.uta.fi/kielitietoisen-opettajan-opas/Aineistopohjainen-pohtiva-kirjoitelma.pdf
http://kaksio.uta.fi/kielitietoisen-opettajan-opas/Aineistopohjainen-pohtiva-kirjoitelma.pdf
http://kaksio.uta.fi/kielitietoisen-opettajan-opas/ajatuksia-ja-ideoita-s2-oppilaan-opettamiseksi.pdf
http://kaksio.uta.fi/kielitietoisen-opettajan-opas/ajatuksia-ja-ideoita-s2-oppilaan-opettamiseksi.pdf
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Tästä pääset alakoulun Varistauluihin. 

Tästä pääset yläkoulun Varistauluihin.  

 

 
2.3.4 Yläkoulun fysiikkaa   

Fysiikan kielenkäyttö on luonteeltaan varsin täsmällistä, ja oppikirjojen tekstit sisältävät runsaasti 
uusia käsitteitä, joilla on tarkkarajaiset sisällöt. Osa sanastosta on kuitenkin tuttua yleiskielestä 
(esim. valo tai aalto). Tämä aiheuttaa sen, että sanojen arkimerkitykset ja käsitteiden väljät, arkiset 
käyttötavat siirtyvät fysiikan tunnille, eli käytännössä ei aina opita fysiikan tarkkarajaisia käsitteitä 
vaan toistetaan arkielämän sanastoa, jolla ei aina myöskään ole ainespesifiä sisältöä.  

Käsitteiden syvälliseen oppimiseen tarvitaan fysiikan opettajaa, joka opettaisi myös sen, miten 
käsitteet sijoittuvat fysiikan tekstien lauseisiin: millaisilla luonnehdinnoilla, esim. adjektiiveilla, 
käsitteitä voidaan fysiikassa kuvailla tai millaisia vastakohtia niillä fysiikassa on. Esim. äänekäs – 
äänetön on arkikielen vastakohtapari, kun fysiikassa täsmällisempää olisi puhua ääniaallosta ja sen 
puuttumisesta, koska ääni on fysiikassa aaltoliikettä, jota joko on tai ei ole, ja aallon ominaisuudet 
määräävät äänen tason ja voimakkuuden.  

Fysiikan opettajan, kuten kaikkien tiedonalojen opettajien, on siis oltava myös fysiikan kielen 
opettaja. Opettamalla täsmälliset ilmaisut ja fysiikan oppiaineelle luonteenomainen tapa sijoittaa 
käsite lauseeseen ja tekstiin opetetaan tarkkarajainen käsitteen sisältö, fysiikan substanssi: valo on 
aaltoliikettä, jota voidaan kuvata esimerkiksi kuvailemalla aallonpituutta tai aallon toistumista, 
mutta vain tietynlaisilla tavoilla. Fysiikassa ääniaalto voi toistua tiheästi, mutta ei esimerkiksi 
”laiskasti”. Opettamalla kieltä fysiikan opettaja opettaa myös käsitteen sisällön. Hän pystyy myös 
tekemään kielellisten harjoitusten pohjalta enemmän havaintoja oppilaiden kielitaidosta, jolloin hän 
pystyy ottamaan huomioon eritasoisia oppijoita paremmin.   

 

https://issuu.com/turun_normaalikoulu/docs/s2-taulut
http://kaksio.uta.fi/kielitietoisen-opettajan-opas/varistaulut-ohjeita-eri-tekstilajien-kirjoittamiseen.pdf
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Kielitietoinen opettaja ei käsittele vain käsitteiden sisältöä vaan antaa tilaa oppimisen kielen 
kehittymiselle ja kannustaa siihen harjoituksilla, jotka edellyttävät kielenkäytön ja asiasisällön 
yhdistämistä. Kun oppilaat etenevät opinnoissaan, kielitaidosta tulee joka tapauksessa yhä 
tärkeämpää, sillä asiasisältö ei ylemmissä oppilaitoksissa, esimerkiksi yliopistossa, ole enää ainoa 
seikka, jonka perusteella tietoja ja taitoja arvioidaan. Yhtä tärkeää on osata ilmaista asiansa 
tieteenalalle ominaisin tavoin – on osattava puhua ja kirjoittaa fysiikkaa, ei vain fysiikasta.   

 
Esimerkki fysiikan opetuksen kielentämisestä: 

- Oppilas tekee havainnon siitä, mitä tapahtui:  
Ilmapallo tyhjeni ja ilma pääsi karkuun. Pallo lähti kovaa vauhtia ylöspäin. Sitten se putosi.  

- Opettaja muokkaa havainnon fysiikan kieleksi ja teoriaksi (selitys Pekka Parkkinen, Turun 
normaalikoulu):  

Jaetaan ilmiö osiin:  

1) Ilmapallossa on ilmaa sisällä, kun pallo on suljettuna. Tällöin ulkopuolella ja sisällä oleva 
ilman paine ovat yhtä suuria.  

2) Kun pallo avataan, ilma poistuu aukon kautta. Ilmapallon joustava kuori aiheuttaa 
painetta, jolloin ilma poistuu suuremmalla voimalla kuin jäykästä astiasta. Ulkoinen ilman 
paine puristaa lisäksi palloa. Näiden yhteisvaikutuksena ilma poistuu pallosta suurella 
voimalla, kunnes paine-ero on tasaantunut.  

3) Ulos poistuva ilma aiheuttaa palloon työntövoiman, joka saa pallon liikkumaan. Pallo 
liikkuu sitä nopeammin, mitä suuremmalla voimalla ilma poistuu pallosta.  

4) Kun työntövoima lakkaa, maan vetovoima/painovoima vetää pallon kohti maapallon 
pintaa ja pallo lähtee kiihtyvällä nopeudella liikkumaan alas. Kiihtyminen lakkaa, kun 
ilmanvastus (voima) on yhtä suuri kuin painovoima.  

 
Lihavoidut sanat ovat fysiikan erikoiskieltä (esim. voima, paine, kiihtyminen), alleviivatut taas yleistä 
akateemista sanastoa ja ilmaisua. Tiedonalojen opettaja huolehtii, että oppilas ymmärtää koko 
tekstin, ei vain fysiikan sanastoa. Tiedonalojen opetus on siis mitä suurimmassa määrin 
kielellistämistä ja kielen oppimista, ja opettajan roolina on auttaa koulunkäyntiin tarvittavan 
tiedonalan kielen ymmärtämistä ja   haltuun ottamista. 

Havaintojen tekemistä ja teorian muodostamista helpottavia kysymyksiä ovat esimerkiksi 
seuraavat:  

Mitä tapahtui ensin, mitä tapahtui sitten? Mitä yhteistä näillä on? Mitä eroa näillä on?   
Millä fysiikan käsitteillä ilmiötä voisi selittää? 
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Tehtävissä on tärkeää, että oppilas pääsee elaboroimaan (työstämään) opittavaa käsitettä omiin 
lauseisiin, jotta se muistetaan paremmin ja jotta sen käyttö tulisi tutuksi. Opettaja voi antaa valmiiksi 
käytettävän terminologian, tarvittavat verbit tai lauseen rungon.  

 

Esimerkkejä fysiikan kielen harjoittelusta (pdf) 

 

 

  

http://kaksio.uta.fi/kielitietoisen-opettajan-opas/fysiikan-kielenkayttoa-tukevaa-materiaalia.pdf
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3  OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS  

3.1 Oma äidinkieli on kaiken oppimisen perusta 

Opetussuunnitelmassa (POPS 2014) korostetaan monin tavoin oman äidinkielen merkitystä 
oppilaiden koulumenestyksessä ja identiteetin vahvistumisessa. Oman äidinkielen hyödyntäminen 
opetuksessa suomen ja ruotsin kielen rinnalla on tärkeää. 

Kieli on tärkein väline oppimisen kannalta varsinkin silloin, kun kyse on maahanmuuttaja- ja/tai 
pakolaistaustaisesta oppilaasta. Silloin kun suomen kieli on sekä opetuksen välineenä että kohteena, 
asioiden sisäistäminen ja ymmärtäminen on haastavaa, ellei oppimista tueta. Omakielisessä 
opetuksessa (OMO) kyse on kielihaasteiden minimoimisesta ja parhaassa tapauksessa 
eliminoimisesta oppilaan omaa äidinkieltä apuna käyttäen. Hyödyntämällä oppilaan omaa 
äidinkieltä oppiminen helpottuu huomattavasti, koska lapsella on enemmän kontaktia opittavaan 
aiheeseen. Oma äidinkieli on ajatus- ja tunnekieli, minkä merkitys nousee entistä enemmän esiin, 
jos se on oppilaalla muu kuin suomi.  

Omakielisen opetuksen tavoitteena on yhteistyössä luokan- ja aineenopettajien, erityisopettajien ja 
muun koulun henkilökunnan kanssa tukea perusopetuksen oppisisältöjen oppimista ja 
kasvatustavoitteiden saavuttamista omaa äidinkieltä hyödyntäen. Omakielinen opetus on yksi tapa 
auttaa ja tukea eri kieli- ja kulttuuritaustaisia oppilaita heidän koulunkäynnissään esimerkiksi silloin, 
jos oppilaalla ei ole aiempaa koulutaustaa tai koulunkäynti on ollut katkonaista sodan ja 
pakolaisuuden takia ennen Suomeen tuloa. Koska opetusta annetaan oppilaan omalla kielellä, 
oppimisen edellytykset ja lähtökohta ovat tasavertaisemmat.  

Suomalaiseen koulujärjestelmään, yhteiskuntaan ja kulttuuriin perehtynyt omakielinen opettaja voi 
olla turvallinen ja luotettava henkilö oppilaille koko heidän opiskeluaikansa. Suomalainen 
koulujärjestelmä voi poiketa monin tavoin oppilaan tai hänen huoltajiensa lähtömaan 
koulujärjestelmästä ja omakieliset opettajat voivat toimia monin tavoin tukena koulun ja kodin 
välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä.  

Samalla kun oppilas hyötyy omasta äidinkielestään opetuksessa, myös suhtautuminen siihen 
muuttuu positiiviseksi ja oppilas ymmärtää äidinkielen osaamisen tärkeyden ja kunnioittaa sitä 
enemmän. Opettaja voi auttaa oppilasta vahvistamaan omaa kulttuuri-identiteettiään. Hän ohjaa 
oppilasta valitsemaan omasta ja suomalaisesta kulttuurista niiden hyvät puolet olemalla oppilaalle 
hyvä aikuisen malli. 

Koulussa on välttämätöntä tuoda aktiivisesti esille huoltajien, oppilaiden ja opetusharjoittelijoiden 
kanssa sitä, että oma kieli on yhtä tärkeää oppimiselle kuin suomen kieli. Toisaalta suomen kieltä on 
välttämätöntä osata kunnolla, jotta oppilas sijoittuisi yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi.  
Kielikymppi   (Turun normaalikoulu 2013) on yksi esimerkki siitä, miten yhteistyöhön molempien 
kielten oppimiseksi voidaan kannustaa. Esite on käännetty useille koulussa puhuttaville kielille ja 
sitä on esitelty myös vanhempainilloissa. 

https://issuu.com/turun_normaalikoulu/docs/kielikymppi_suomi
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Liite: Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetukset tavoitteet, sisällöt ja 
oppilaan oppimisen arviointi  

 

3.2 Omakielisen opettajan tehtävät ja toimintamallit 

Opetustehtävä 

Omakielisen opettajan tehtävä on antaa tukiopetusta eri aineissa lapsen omalla äidinkielellä. 
Opetusmateriaalina voivat olla oppilaan oppikirjat, opettajan antama materiaali tai kaksikielinen 
opetusmateriaali. Esimerkiksi Peppi Pitkätossua voi lukea sekä suomeksi että kurdiksi. Kaksikielisen 
materiaalin avulla pystyy helposti havaitsemaan oppilaan äidinkielen ja suomen kielen sanavaraston 
puutteita. Tämä asia on myös tärkeä oppilaan oppimisen arvioinnissa ja kolmiportaisessa tuessa. 
Omakielisessä opetuksessa yksi tärkeä tavoite on opettaa oppilaille sisältöjä, jotka ovat jääneet 
heiltä opiskelematta lähtömaassa ja jotka ovat keskeisiä eri oppiaineiden opetussuunnitelmissa.  

Oppilas hyötyy eniten, mikäli omakieliset opettajat ja oman äidinkielen opettajat ja muut opettajat 
tekevät keskenään yhteistyötä ja valmistavat sellaisia materiaaleja, jotka vahvistavat ja rikastuttavat 
sekä suomen että oppilaan oman äidinkielen sanavarastoja. Siten voidaan kasvattaa oppilaita hyvin 
ja suunnitellusti kaksi- ja monikieliseksi oppijoiksi.  

Kasvatustehtävä 

Omakielinen opettaja auttaa oppilasta tutustumaan ja sopeutumaan suomalaiseen kouluun. Hän 
kannustaa omalla äidinkielellä oppilasta koulunkäyntiin ja pyrkii lisäämään tämän 
opiskelumotivaatiota.  

Omakielinen opettaja voi lisätä koulujen monikulttuurisuusosaamista. Hänen lähtökohtansa ovat 
erilaiset, ja ne rikastuttavat koulun opettajien ja henkilökunnan suhtautumista ja vuorovaikutusta.  
Omakielinen opettaja voi pitää suomalaisille oppilaille tunteja, joiden avulla tutustutaan 
maahanmuuttajaoppilaiden kulttuureihin. Tämän avulla monikieliset oppilaat pystyvät löytämään 
suomalaisia ystäviä helpommin, kuulumaan joukkoon ja integroitumaan suomalaiseen 
yhteiskuntaan. Omakielisiä opettajia on hyödynnetty Turussa opettajaksi harjoittelevien 
ohjauksessa ja myös monikulttuurisuuteen liittyvissä opinnoissa.  

Yhteistyötehtävä 

Omakielisen opettajan kieli- ja kulttuuriosaamisen avulla voidaan tehostaa yhteistyötä esimerkiksi 
kodin ja koulun välillä.  Omakielinen opettaja toimii yhteistyössä eri viranomaisten ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa koulun sisällä ja ulkopuolella. 

Omakielisten opettajien hyödyntäminen on lisännyt maahanmuuttajavanhempien osallisuutta 
vanhempainilloissa, sillä vanhemmilla on mahdollisuus kuulla koulun tärkeimmistä asioista omalla 
kielellään. Omakielisissä vanhempainilloissa omakieliset opettajat kertovat vanhempien omalla 

http://kaksio.uta.fi/kielitietoisen-opettajan-opas/opetushallituksen-suositus-maahanmuuttajien-aidinkielen-opetuksen-perusteiksi.pdf
http://kaksio.uta.fi/kielitietoisen-opettajan-opas/opetushallituksen-suositus-maahanmuuttajien-aidinkielen-opetuksen-perusteiksi.pdf
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kielellä mm. ammatinvalinnasta ja tärkeimmistä ajankohtaisista asioista, jotka liittyvät oppilaiden 
koulunkäyntiin ja tulevaisuudensuunnitelmiin. Omakielisissä vanhempainilloissa annetaan 
vanhemmille mahdollisuus puhua ja osallistua keskusteluihin omalla kielellään ja kertoa mieltään 
askarruttavista asioista ja huolistaan. Omakielisistä vanhempainilloista esimerkiksi Turun 
normaalikoululla on erittäin positiivisia kokemuksia, ja vanhemmilta on saatu niistä hyvää 
palautetta. 

3.3 Oman kielen käyttö oppimistilanteissa 

Omakielisten opettajien osaamisen käyttö ei ole mahdollista kaikkialla, ja on monia kouluja, joissa 
monikieliset oppilaat ovat ilman heidän tukeaan. Näissä tapauksissa olisi tärkeää käyttää ja 
hyödyntää heidän oman äidinkielensä osaamista opiskelussa. Esimerkkinä voidaan mainita sellaisia 
tapauksia, joissa samaa kieltä ja kulttuuria edustavat oppilaat voisivat olla apuna toisilleen. 
Pitempään Suomessa asuneet oppilaat voisivat toimia niiden apuna, joilla suomen kielen osaaminen 
ei riitä opetettavien asioiden sisäistämiseen ja oppimiseen.  

Esimerkiksi voimme hyödyntää omaa äidinkieltä eri oppiaineissa varsinkin, siinä missä tarvitaan 
ohjeiden ymmärtämistä ja toimimista. Kotitaloustunneilla, liikunnassa ja miksei muissakin 
oppiaineissa on annettava oppilaille mahdollisuus olla apuna toisilleen omalla äidinkielellä. Se 
vahvistaa sekä oppilaiden arvostusta omaa äidinkieltä kohtaan että innostaa oppilasta ja motivoi 
häntä entistä enemmän opiskelemaan. Se on hyvä eriyttämiskeino, mikäli opettaja pystyisi 
arvioimaan tukioppilaan oman äidinkielen osaamisen taitoa jollain luotettavalla tavalla.    

Koulussa voidaan myös järjestää omakielisiä välitunteja, joissa oppilaat saisivat puhua vain omaa 
äidinkieltään tai opettaisivat omaa äidinkieltään muille. Tällä tavoin oppilaat oppivat arvostamaan 
itseään eri kieltä ja kulttuuria edustavina henkilöinä ja pitävät niitä tärkeinä ja ovat niistä ylpeitä.  

 

 

Turun normaalikoulun albanian kielellä ja albanian kieltä opettava  
OMO- ja MAI-opettaja Daut Gerxhalija. 
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4  MONIKIELISEN OPPILAAN KOULUPOLKU 

4.1 Valmistava opetus luo perustan oppimisen polulle 

Maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteena on antaa 
oppilaalle tarvittavat valmiudet suomen tai ruotsin kielessä ja tarpeelliset muut valmiudet 
esiopetukseen tai perusopetukseen siirtymistä varten. Valmistavan opetuksen tavoitteena on myös 
edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä tukea 
ja edistää oppilaiden oman äidinkielen hallintaa ja oman kulttuurin tuntemusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valo-luokan oppilaat opettelevat monia uusia hyödyllisiä taitoja. 

 

Oppilas opiskelee valmistavan opetuksen ryhmässä noin vuoden ajan. Perusopetukseen valmistavaa 
opetusta annetaan 6–10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1000 tuntia. 
Valmistavan opetuksen ryhmäkoko on noin 8-10 oppilasta. Oppilaiden oppimishistoria vaihtelee 
paljon. Valmistavaan opetukseen voivat osallistua oppilaat, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei 
vielä riitä perusopetuksen ryhmässä opiskeluun. Opetukseen voivat osallistua myös Suomessa 
syntyneet oppilaat, joiden tausta on monikielinen. Oppilaan suomen tai ruotsin kielen taito 
ratkaisee oppilaan valmistavan opetuksen tarpeen. 
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Oulun normaalikoulun Koskelan yksikön Valo-luokan interiööriä. 

 

Valmistavaa opetusta voidaan järjestää eri tavoin. Tässä tekstissä on lähtökohtana ryhmämuotoinen 
valmistava opetus. Valmistava opetus voidaan järjestää inklusiivisesti perusopetuksen ryhmässä, 
mikäli se katsotaan oppilaan kielitaidon kehityksen kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Opetusta on 
mahdollista järjestää myös yhdelle oppilaalle, koska valmistavan opetuksen valtionosuus on 
oppilaskohtainen. Monissa kunnissa valmistavan opetuksen tarve voi olla juuri yksittäiselle 
oppilaalle, jolloin kunnassa räätälöidään juuri sen koulun tilanteeseen ja juuri sille oppilaalle paras 
ratkaisu. Opetus pohjautuu aina valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaan.  

Valmistavassa opetuksessa kaikkien oppiaineiden opetuksessa lähtökohtana on oppilas sekä hänen 
aikaisemmat opintonsa ja kulttuuritaustansa. Valmistavan opetuksen opettaja selvittää 
mahdollisuuksien mukaan oppilaan aikaisemmat tiedot ja taidot suhteessa oppilaan ikään sekä 
oppilaalle suunnitellun vuosiluokan keskeisiin sisältöihin. Erityisesti kartoitetaan oppilaan luku- ja 
kirjoitustaitoa sekä matemaattisia taitoja. Oppilasta rohkaistaan käyttämään osaamiaan kieliä sekä 
aiempaa oppimishistoriaansa opiskelun tukena. Myös muut oppilasta ohjaavat ja opettavat aikuiset 
tehdään tietoiseksi oppilaan lähtötasosta sekä tiedoista ja taidoista. 

Valmistavan opetuksen opettajan työparina työskentelee usein koulunkäynninohjaaja, joka 
yhteistyössä opettajan kanssa tukee ja ohjaa oppilaita kaikissa koulupäivän tilanteissa. Valmistavan 
opetuksen ryhmässä aikuisten tulee luoda kaikille oppilaille turvallinen ja lämmin ilmapiiri. Keskeistä 
opetuksessa on kielitaidon kehittyminen sekä muiden valmiuksien kehittäminen perusopetuksessa 
opiskelua varten.   

https://nk.oulu.fi/ops/PERUSOPETUKSEEN_VALMISTAVAN_OPETUKSEN_OPS2016.pdf
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Koulunkäynninohjaaja konkreettisesti tukemassa valo-ryhmän 
oppilasta työskentelyssä 

 

 

Valmistavassa opetuksessa jokaiselle oppilaalle laaditaan opinto-ohjelma. Oppilaan opinto-
ohjelmassa määritellään taito- ja ikätason mukaiset tavoitteet ja sisällöt eri oppiaineissa. Opetuksen 
suunnittelussa otetaan huomioon oppilaan aiempi oppimispolku.  Valmistavassa opetuksessa 
suomen kieli on sekä oppimisen kohde että väline, joten opetuksessa otetaan huomioon muiden 
oppiaineiden sisältöjä, käsitteitä ja sanastoa.  
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Valo-oppilaat linturetkellä tarkkailemassa muuttolintujen saapumista toukokuun alussa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkreettisten havaintojen jälkeen oppilaat jatkavat työskentelyä luokassa. 
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Valmistavan opetuksen ryhmän koulupäivä on täynnä autenttisia kielenoppimistilanteita 
esimerkiksi taide- ja taitoaineiden tunneilla, ruokaillessa, välitunneilla sekä retkillä erilaisiin 
oppimisympäristöihin. Valmistavan opetuksen ryhmä on osa kouluyhteisöä. Valmistavan opetuksen 
oppilaat osallistuvat eli integroituvat taide- ja taitoaineiden tunneille omaa ikätasoaan vastaavaan 
opetusryhmään, joka määritellään yhteistyössä rehtorin ja erityisopettajan kanssa. Mikäli oppilaalla 
ei ole aikaisempaa kouluhistoriaa, voi olla oppilaan edun mukaista sijoittaa hänet yhtä vuosiluokkaa 
alemmalle luokka-asteelle. 

Valmistavan opetuksen opettaja kulkee tiiviisti oppilaan rinnalla tämän oppimispolulla. Hän tietää 
tarkasti oppilaan lähtötason sekä aiemman oppimishistorian. Valmistavan opetuksen opettajalle 
muodostuu kokonaisvaltainen kuva oppilaan taitojen kehittymisestä. Suomen kielen taito 
kielitaidon eri osa-alueilla edistyy välillä hitaasti, välillä nopeasti – opettajalla tulee olla tieto 
oppilaan lähikehityksen vyöhykkeestä, jotta hän voi ohjata oppilaan oppimista eteenpäin. 
Valmistavan opetuksen opettajan tehtävä on myös arvioida, milloin oppilas siirtyy yleisopetukseen. 
Valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyvän oppilaan tuen tarve tulee kartoittaa. 

Valmistavan opetuksen oppilaan siirtymiseen yleisopetukseen vaikuttavat suomen kielen taito sekä 
muiden tarvittavien valmiuksien kehittyminen. Mitä aikaisemmin oppilas saa systemaattista 
suomen kielen ja eri oppiaineiden opetusta, sitä paremmat valmiudet hänellä on siirtyä ikätasoaan 
vastaavan yleisopetuksen opetusryhmän oppilaaksi. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy 
hallinnollisesti perusopetuksen oppilaaksi. Oppilas saa valmistavan opetuksen päätteeksi 
osallistumistodistuksen. 

 

4.2 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä ja opetusjärjestelyt 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) on yksi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä, 
joita on yhteensä kaksitoista. Suomea äidinkielenään puhuvat oppilaat opiskelevat suomen kieli ja 
kirjallisuus -oppimäärää. S2-oppimäärää voivat opiskella ne oppilaat, joiden äidinkieli ei ole suomi, 
saame tai ruotsi tai mikäli oppilaalla on muulla tavoin monikielinen tausta. S2 ei ole siis 
erityisopetusta tai tukiopetusta vaan itsenäinen oppimäärä, jolla on oma opetussuunnitelma, 
tavoitteet, sisällöt ja arviointikriteerit, joista osa on samoja kuin suomen kieli ja kirjallisuus -
oppimäärässä.  

Tarpeen S2-oppimäärästä määrittävät oppilasta opettavat opettajat. Oppimäärän selvittämisessä 
otetaan huomioon puutteet peruskielitaidossa tai jollakin kielitaidon osa-alueella. Huomiota 
kiinnitetään myös siihen, pystyykö oppilas toimimaan yhdenvertaisesti kouluyhteisön jäsenenä ja 
riittääkö suomen kielen taito opiskeluun suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan. Tärkeää 
on suositella oppilaan kielitaidolle sopivaa oppimäärää. Lopullisen päätöksen oppimäärän 
valinnasta tekevät huoltajat. On suotavaa, että oppimäärän valinta on pitkäkestoinen, minkä vuoksi 
päätös tulee tehdä aina harkiten. Oppimäärän voi kuitenkin vaihtaa, kun sille on olemassa riittävät 
perusteet. 

Kun oppilas opiskelee S2-oppimäärän mukaan, hänen opetuksensa suunnitellaan, toteutetaan ja 
arvioidaan tämän oppimäärän mukaan riippumatta siitä, miten opetusjärjestelyt on toteutettu. 
Opetusjärjestelyt on siis eri asia kuin oppimäärä. Oppilas voi opiskella kaikki äidinkieli ja kirjallisuus 
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-oppiaineen tunnit erillisessä S2-ryhmässä tai osan tunneista kotiluokkansa suomen kieli ja 
kirjallisuus -oppimäärää opiskelevien kanssa. Oppimäärä on kuitenkin aina se, mikä oppilaalle on 
valittu. Varsinkin alkuopetuksen oppilailla, joiden lukujärjestykseen sisältyy paljon äidinkieli ja 
kirjallisuus -oppiaineen tunteja, osa opetuksesta tapahtuu kotiluokan kanssa. Tällöin korostuu 
opettajien välinen yhteistyö ja suunnittelun merkitys.  

Toimiva erillinen S2-opetus vaatii lukujärjestysten huolellista suunnittelua. On suositeltavaa, että 
äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen eri oppimäärät palkitetaan eli sijoitetaan samaan aikaan 
työjärjestykseen. Tällöin luokan/luokka-asteen oppilaiden äidinkielen ja kirjallisuuden tunnit ovat 
samaan aikaan riippumatta siitä, mitä oppimäärää oppilas opiskelee.  

Esimerkki: Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen eri oppimäärien palkituksesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esimerkkejä opetusjärjestelyistä: 

• Oppilas opiskelee koko äidinkielen ja kirjallisuuden tuntimäärän erillisessä S2-opetuksessa. 
Tunnit on tällöin sijoitettu suomen kieli ja kirjallisuus -tuntien kanssa samaan aikaan. 

• Oppilas opiskelee osan tunneista suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetuksessa ja osan 
tunneista suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärää opiskelevien kanssa. Tällöin äidinkielen ja 
kirjallisuuden viikkotuntimäärä on jaettu suomi toisena kielenä ja kirjallisuus sekä suomen 
kieli ja kirjallisuus -tuntien kesken. Tässä vaihtoehdossa korostuu eri opettajien 
(luokanopettajan, suomen kielen ja kirjallisuuden opettajan, S2-opettajan ja oman 
äidinkielen opettajan) välisen yhteistyön ja suunnittelun merkitys. Oppilaan tulee saada 
kaikilla tunneilla S2-oppimäärän mukaista opetusta ja hänet on arvioitava S2-oppimäärän 
tavoitteiden mukaisesti. Tämä edellyttää opetuksen eriyttämistä suomen kielen ja 
kirjallisuuden oppitunneilla. 

• Osa opetuksesta voidaan järjestää samanaikaisopetuksena siten, että S2-opettaja on 
luokassa yhtä aikaa luokanopettajan tai suomen kielen ja kirjallisuuden opettajan kanssa ja 
he opettavat koko ryhmää samaan aikaan. 
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Mikäli oppilas opiskelee S2-oppimäärää myös suomen kielen ja kirjallisuuden tunneilla, on oppilaan 
opetusta eriytettävä siten, että hän voi opiskella S2-oppimäärän tavoitteiden mukaisesti myös siellä. 
Onnistuneen eriyttämisen taustalla on opettajan kyky hahmottaa toisen kielen kehityksen vaiheita 
ja prosesseja. Opetuksessa on tärkeä ottaa huomioon toisen kielen kehityksen vaihe sekä oppilaan 
tarpeet ja tavoitteet. Kielitaitoa kehitetään sekä kuullun ja luetun ymmärtämisen että puhumisen ja 
kirjoittamisen osalta. Olivatpa opetusjärjestelyt mitkä tahansa, on myös aina huolehdittava, että 
oppilasta arvioidaan suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän arviointikriteerien mukaisesti.  
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Vokaaliharmonia ja nominien taivutustyypit ovat esimerkkejä suomen kielen piirteistä, jotka 
kuuluvat S2-oppimäärän opiskeltaviin oppisisältöihin. Käsitteiden esillä pitäminen luokkatilassa 
tukee asioiden oppimista. 

 

4.3 Maahanmuuttajaoppilaan arviointi 

Maahanmuuttajaoppilailla tarkoitetaan sekä Suomeen muuttaneita että Suomessa syntyneitä 
maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria. 

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden arvioinnissa on tärkeää huomioida opetuskielen 
puutteellinen taito ja oppilaan kielitausta. Jotta oppilas pystyy osoittamaan edistymistä ja 
osaamista, on arvioinnissa hyödynnettävä monipuolisia ja joustavia keinoja (ks. luku 2.2.2). 
Opetussuunnitelman perusteissa painotetaan oppimista edistävää arviointia. Tämä edellyttää, että 
opetuksen tavoitteet ja toiminta ovat linjassa arvioinnin tavoitteiden ja kriteerien kanssa.  

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden arvioinnissa voidaan käyttää sanallista arviointia koko 
perusopetuksen ajan lukuun ottamatta päättöarviointia. Viimeistään päättöarvioinnin lähestyessä 
on kuitenkin realistista käyttää numeroarviointia. Oppilaalle ja huoltajalle on hyvä selvittää, mitä 
tietyn numeroarvosanan saamiseksi on osattava.  On myös hyvä avata, että opetussuunnitelman 
perusteiden päättöarvioinnin kriteerit ovat normatiivisia.   

Kaikissa oppiaineissa on lisäksi otettava huomioon, että opiskelussa tarvittavan kielitaidon 
saavuttaminen vie aikaa, joten oppilaalle tulee tarjota kielellistä tukea jokaisessa oppiaineessa. 
Kaikkien aineiden opetuksen tulee olla kielitietoista: jokainen opettaja on kielellinen malli ja myös 
opettamansa oppiaineen kielen opettaja. Tämä on hyvä huomioida myös arvioinnin eri muotoja 
käytettäessä. Ennen arviointitilannetta on tärkeää mallintaa ja harjoitella riittävästi oppiaineelle 
luonteenomaisia vastaustyyppejä. Osalle oppilaista voi olla esimerkiksi hyötyä mallifraaseista, 
joiden avulla he pystyvät kirjoittamaan keskeiset asiat. Mallien avulla voi paremmin keskittyä 
sisältöön, kun asian kielentäminen ei vaadi niin paljon huomiota. Myös visuaalinen tuki voi vähentää 
tehtävänantoon liittyvää kognitiivista kuormaa.  

Käsitteiden luokittelu ja visualisointi opetusvaiheessa tukee keskeisten käsitteiden ja käsitteiden 
välisten suhteiden oppimista ja luo pohjaa arvioinnille. Arviointivaiheessa oppilas voi esimerkiksi 
täydentää oppimansa käsitteet opetustilanteesta tuttujen kuvien alle. Arviointia voidaan myös 
eriyttää siten, että keskeiset käsitteet annetaan valmiina ja oppilas luokittelee ne oikeisiin kohtiin.  

Hyvä arviointi antaa oppilaille ohjaavaa ja kannustavaa palautetta suhteessa oppimisen tavoitteisiin. 
Myös oppilaan ikäkauden mukaiset itse- ja vertaisarviointi tukevat kielellisen tietoisuuden 
kehittymistä ja sitouttavat oppilaita arviointiin ja oppimistavoitteisiin. Itsearviointitaitoja sekä 
palautteen saamisen ja vastaanottamisen taitoja on hyvä harjoitella kaikenikäisten oppilaiden 
kanssa. On kuitenkin hyvä huomata, että osa oppilaista saattaa tulla hyvin opettajajohtoisesta 
koulukulttuurista, joten vuorovaikutteiseen ja osallistavaan arviointiin sosiaalistuminen tapahtuu 
vähitellen.  

 

 



 

 

42 Kielitietoisen opettajan opas 

 

 

 

 

Oppilaiden moninainen kielitaito voi olla eri tavoin resurssina oppiainesisältöjä opiskeltaessa ja 
arvioitaessa. Useimmissa tilanteissa on luontevaa ohjata oppilasta hakemaan tietoa eri kielillä. 
Oppilaat voivat myös tuottaa osan tuotoksista omalla äidinkielellään. Tällä tavoin oppilaat pystyvät 
hyödyntämään kielirepertuaariaan sisältöjen oppimisen tukena. Samalla he pystyvät vahvistamaan 
sekä suomen että oman äidinkielensä taitoa ja ryhmän muut oppilaat saavat tilaisuuden kuulla, 
lukea ja oppia ryhmässä puhuttuja kieliä. 
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Eri kielten käyttö tukee metakognitiivisten taitojen kehittymistä. 
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Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän arviointi 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän arviointi perustuu opetuksen tavoitteisiin ja niistä 
johdettuihin kriteereihin samalla tavalla kuin kaikissa muissakin oppiaineissa. Suomi toisena kielenä 
ja kirjallisuus -oppimäärän arvioinnin tehtävä on tukea oppilaan kehitystä ja ohjata oppilasta 
tunnistamaan oman osaamisensa edistymistä, vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Koska kielitaito on 
kokonaisuus, on myös arvioinnissa otettava huomioon kielitaidon kaikki osa-alueet. On oppilaan 
edun mukaista, että hän saa palautetta ja ohjausta kaikkien taitoalueiden (puhuminen, puheen 
ymmärtäminen, kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen) kehittämiseksi ja että ne myös näkyvät 
numeerisessa ja sanallisessa arvioinnissa.  

Arvioinnin tulee perustua jatkuvaan havainnointiin ja monipuoliseen näyttöön opetussuunnitelman 
mukaisesti. Opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit 
toimivat arvioinnin tukirankana. On tärkeää, että S2-oppilaan osaamista ei verrata suomen kieli ja 
kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin vaan arviointi perustuu suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -
oppimäärän tavoitteisiin ja kriteereihin.   

Sellaisessa tilanteessa, kun oppilas tulee opetukseen kesken koulupolun eikä luokka-asteeseen 
perustuvia tavoitteita ja kriteereitä voi suoraan soveltaa, hyödynnetään aikaisempien vuosiluokkien 
tavoitteita ja sisältöjä. Nämä kirjataan oppilaan oppimissuunnitelmaan. Oppimissuunnitelma on 
tarpeen laatia S2-oppilaalle erityisesti silloin, kun peruskielitaidossa on puutteita yhdellä tai 
useammalla kielitaidon osa-alueella.  Oppimissuunnitelma antaa pohjan oppilaan edistymisen 
arvioinnille eli oppimista arvioidaan oppimissuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden mukaisesti.  

 

Esimerkki kesken perusopetuksen tulevan oppilaan arvioinnista:  

Oppilas muuttaa Suomeen yksitoistavuotiaana. Hän ei osaa lukea eikä kirjoittaa millään kielellä. 
Valmistavan opetuksen aikana hän oppii lukemaan ja kirjoittamaan suomen kielellä sanatasoisesti. 
Siirtyessään perusopetuksen oppilaaksi viidennelle vuosiluokalle hänen luku- ja kirjoitustaitonsa 
ovat ensimmäisen vuosiluokan tavoitteiden tasolla. Opetussuunnitelman mukaan hänen täytyy tulla 
osalliseksi samoista teksteistä ja tekstilajeista kuin luokkatasonsa muidenkin oppilaiden. 
Oppimissuunnitelmaan kirjataan tavoitteet näiltä osin viidennen vuosiluokan tavoitteiden mukaan, 
mutta luku- ja kirjoitustaidon kehittymisen tavoitteet poimitaan toisen vuosiluokan sisällöistä ja 
niitä täydennetään kolmannen ja neljännen vuosiluokan tavoitteilla tarpeen mukaan. Arviointi 
toteutetaan suhteessa näihin oppimissuunnitelmaan kirjattuihin tavoitteisiin. 

Samalla tavalla kuin muissakin oppiaineissa myös S2-oppimäärän arviointi voi olla sanallista koko 
perusopetuksen ajan lukuun ottamatta päättöarviointia. Erityisesti vasta valmistavasta opetuksesta 
perusopetukseen siirtyneiden oppilaiden osaamista on useimmiten hyvä arvioida sanallisesti. 

 

Esimerkkejä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän arviointilauseista. 

 

 

http://kaksio.uta.fi/kielitietoisen-opettajan-opas/s2-suk-arviointilauseet.pdf
http://kaksio.uta.fi/kielitietoisen-opettajan-opas/s2-suk-arviointilauseet.pdf
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5  KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPPIMISEN TUKEMISEKSI 

 
Kielitietoinen viestintä kodin ja koulun välillä  

Lapsi tai nuori, jonka oma kieli on jokin muu kuin koulun kieli, kokee helposti olevansa yksin, ja jos 
vanhemmat eivät ole mukana koulunkäynnissä, erilaisuuden ja yksinäisyyden kokemus vahvistuu. 

Lapsen ja nuoren kehityksen kannalta on kuitenkin tärkeää, että koulu arvostaa ja tukee huoltajien 
asiantuntemusta lapsen asioissa, vaikka huoltajien kielitaito tai koulutus olisi puutteellinen ja 
ymmärtäminen tuottaisi hankaluuksia. On tärkeää, että koulu toimii siten, että perheiden sisäinen 
dynamiikka ja aikuisen ja lapsen välinen roolitus perheessä säilyy. Lapsen ja nuoren ei silloin tarvitse 
joutua selittämään vanhemmille koulunkäyntiin tai omaan hyvinvointiinsa liittyviä asioita eikä 
tuntea turvattomuutta, vaikka huoltaja ei heti tietäisi tai ymmärtäisi kaikkea. Koulun toiminnassa 
voidaan ottaa huomioon vieraskieliset perheet monella tavalla: viestinnässä, tiedotteissa, 
kohtaamisissa, jopa lukujärjestystyössä oman kielen tuntien sijoittelussa. Vanhemmat voidaan 
valmistaa omalla kielellä siihen, mitä koulussa vuoden aikana tapahtuu. Erityisen tärkeää tämä on, 
kun ollaan yläluokilla ja ammatinvalinta ja yhteishaku lähenevät. 

Jos on tahtoa, löytyy tie, myös perheiden kohtaamiseen. Vanhempien monenlainen asiantuntemus 
voidaan saada käyttöön esimerkiksi kotitaloustunnilla, muilla tunneilla tai kerhoissa. Lasten ja 
vanhempien vuorovaikutus lisääntyy ja sen myötä myös kunnioitus vanhempia kohtaan. Kynnystä 
vanhempainiltoihin on tarpeen madaltaa. Kutsut voidaan lähettää videotiedostoina, Whatsupp-
tiedostoina tms. omalla kielellä, ja näin ne saavuttavat myös lukutaidottomat huoltajat.  Lähes 
kaikkia huoltajia, kotikielestä riippumatta, kiinnostaa oman lapsen toiminta ja opiskelu koulussa. 
Kielitaito voi kuitenkin asettaa esteen osallistumiselle, ja onkin syytä miettiä, miten kielitaidon 
asettamia esteitä madalletaan ja poistetaan.  

Huoltajien omat odotukset, tiedot ja kokemukset kouluista ja opiskelusta voivat olla sellaiset, että 
koulun yhteydenotto aiheuttaa pelkoa. Koulu on viranomainen, ja koulun toiminta synnyttää 
kokemuksen viranomaistoiminnasta Suomessa. On hyvin mahdollista, että 
maahanmuuttajavanhemman kokemukset viranomaisen toiminnasta lähtömaassa ovat olleet 
negatiivisia ja että tämä vaikuttaa huoltajan haluun osallistua lapsen koulunkäyntiin Suomessa. 
Suomalainen koulu toivoo, että, että vanhemmat ottavat osaa lapsen elämään koulussa. Kodin ja 
koulun yhteistoiminta ei ole kaikille selvä asia. Viestintä on viranomaisen vastuulla, ja aloitteet kodin 
ja koulun yhteistyöhön tulevat koululta. 

Koulun on panostettava siihen, että oppilaan kahdesta (tai useammasta) kielestä – kodin kielestä ja 
koulun kielestä – tulee oppilaalle voimavara eikä oppimisen este.  Samalla huolehditaan siitä, että 
perhesiteet säilyvät eikä oppilas koe juurettomuutta. Pienillä asioilla voidaan estää oppilaan 
erilaisuuden kokemus. Kun esimerkiksi koulusta kotiin lainattava iltasatukirja on huoltajan 
saatavana myös suomenkielisenä video- tai äänitiedostona tai omakielisenä kirjana, ehkäistään 
oppimisen solmuja ja asetetaan vieraskielisten huoltajien lapsi samalle viivalle muiden oppilaiden 
kanssa: alkeislukutaitoa voidaan tukea myös kotona. Myös huoltaja oppii suomea. Turun 
normaalikoulussa aloitettiin keväällä 2019 tällainen iltasatuprojekti, jossa opetusharjoittelijat 
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videoivat iltasatukirjojen lukemista ja selittivät hankalia sanoja ja ilmaisuja. Linkit videoihin voidaan 
lähettää huoltajille, kun oppilas lainaa iltasatukirjan. 

Millaista on siis eettinen toiminta vieraskielisten huoltajien suuntaan ja millaista voisi olla 
kielitietoinen viestintä? Seuraavassa on joitakin käyttökelpoisia periaatteita ja toimintamalleja: 

 

• Eettinen toiminta on sitä, että huoltaja kokee tulleensa kuulluksi ja otetuksi huomioon siitä 
huolimatta, että kielitaito on puutteellinen. Hän kokee olevansa tasavertainen kumppani 
koulun kanssa, kun mietitään hänen lastaan parhaiten tukevia opetusjärjestelyjä.  

• Lapsi ei saa jäädä koulutusjärjestelmän, oppimisen ja tiedonkulun ulkopuolelle, vaikka huoltaja 
ei osaisi suomea. 

• Esitteet ja tiedotus tehdään mahdollisuuksien mukaan huoltajien omalla kielellä. 
• Koulu tiedottaa säännöllisesti kotisivuilla koulun toiminnasta, esim. julkaisemalla videoita 

huoltajien omalla kielellä. 
• Opettajat lähettävät perheille Whatsupp-viestejä, esim. pieniä videoita lapsen kertoessa omalla 

kielellä siitä, mitä oppiaineessa kulloinkin tehdään 
• Koulu järjestää kieliryhmittäin omakielisiä vanhempainiltoja, esim. tuen portaista. 
• Palautekyselyt jaetaan huoltajille omalla kielellä. 
• Koulu kuuntelee vanhempien huolia ja tukee päätöksissä. 
• Huoltajatapaamisiin otetaan tulkki, vaikka vanhemmat eivät haluaisi, jotta tärkeät asiat tulevat 

varmasti ymmärretyiksi. 
• Lasta ei käytetä aikuisten välisten viestien välittäjänä. 
• Huoltajien kanssa käytetään tapaamisten sijaan neuvottelupuheluita tulkki-huoltaja-koulu. 
• Tulkki voi äänittää koulun asian ja asia soitetaan kotiin nauhalta, jos tapaamisia on vaikea 

järjestää. 
• Käytetään viesteinä äänitiedostoja, etenkin lukutaidottomien huoltajien kanssa.  
• Hyödynnetään virtuaalitulkkausta. 
• Järjestetään kulttuuriviikkoja ja -tapahtumia, joissa vanhemmat ovat mukana. 
• Hyödynnetään koulussa huoltajien erilaisia kokemuksia ja asiantuntemusta. 
• Edistetään uskontojen ja kulttuurien välistä dialogia esimerkiksi uskontotoreilla tai ”elävillä 

kirjoilla”.  
• Tehdään lähikoulujen kanssa yhteistyötä vanhempainiltojen järjestämisessä. 
• Annetaan aikaa vanhemmille, jotka tulevat kouluun lapsensa asioissa, vaikka eivät ole sopineet 

tapaamista. 
• Ymmärretään, että puhelinkeskustelun sijaan vieraskielinen huoltaja saattaa mieluummin 

haluta tavata henkilökohtaisesti, koska silloin hän voi paremmin varmistaa ymmärtämisen. 
• Selitetään tarvittaessa suomalaisen koulujärjestelmän, lastensuojelun ja terveydenhuollon 

käsitteet huoltajille, puretaan viranomaiskieli puhekielelle. 
• Viestitään piirroksin ja kuvin, jos huoltaja on lukutaidoton.  
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Kodin ja koulun välistä viestintää ja yhteistyötä helpottavia asioita:   

• Ennen vanhempaintapaamista selvitetään mahdollinen tulkkauksen tarve sekä kieli, jolla 
tulkkaus tulee järjestää. Oppilaan kotona voidaan puhua monia eri kieliä. Ensimmäisessä 
tapaamisessa selvitetään, mitä kieliä oppilaan kotona käytetään ja mitkä ovat oppilaan 
osaamat kielet. 

• Vanhempaintapaamisessa sovitaan kodin ja koulun välisen yhteydenpidon keinot. 
Henkilökohtainen yhteydenotto esimerkiksi puhelinsoitolla tai tekstiviestillä on usein 
toimivampaa kuin kirjallisen tai sähköisen tiedotteen lähettäminen.  

• Moped-sivustolla on peruskirjeitä, mm. tapaamiskutsuja eri kielillä 
http://www.moped.fi/lomakkeet/index.html 

• Tärkeimmät koulun tiedotteet tulisi mahdollisuuksien mukaan käännättää oppilaiden 
äidinkielille, esimerkiksi suurimmille kieliryhmille.  

• Luottamuksen rakentaminen vanhempien ja koulun välille on opetuksen järjestäjän 
tehtävä. Koulu ja sen henkilökunta tulee vanhemmille konkreettisesti tutuksi esimerkiksi 
kodin ja koulun päivänä, koulun yhteisissä juhlissa sekä vanhempainilloissa.  

• Erilaiset talkoopäivät ovat myös hyviä keinoja tutustuttaa ja osallistaa vanhemmat 
koulun toimintaan.  

• Vanhempia voi myös pyytää mukaan oppilaiden kotitehtäväkerhoon, jossa he voivat 
opettajan kanssa miettiä, mikä kotitehtävien teossa on tärkeää ja miten vanhempi voisi 
lasta tukea siinä.   

http://www.moped.fi/lomakkeet/index.html
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6  KÄSITTEITÄ 

 

Maahanmuuttajaoppilas 
Maahanmuuttajaoppilailla tarkoitetaan sekä  
Suomeen muuttaneita että Suomessa syntyneitä  
maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria. 

  

Maahanmuuttajataustainen oppilas 
Oppilas, jonka huoltaja on muuttanut Suomeen  
toisesta maasta. 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus 
Perusopetuksen oppiaine, joka jakaantuu kahteen oppimäärään: suomen kieleen ja kirjallisuuteen 
ja suomeen toisena kielenä ja kirjallisuuteen (S2). Huoltajalla on oikeus valita, kumpaa oppimäärää 
oppilas opiskelee.  

 

Suomen kieli ja kirjallisuus 
Äidinkielen  ja kirjallisuuden oppimäärä, jota opiskelevat ne oppilaat, joiden äidinkieli on suomi.  

 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) 
Äidinkielen  ja kirjallisuuden oppimäärä, jota voivat opiskella huoltajiensa valinnan perusteella ne 
oppilaat, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame. Tarve S2-oppimäärän opiskeluun 
harkitaan oppilaan kielitaidon perusteella. 

 

OMO-opetus 
Omakielisen opettajan antama opetus, esim. kurdinkielinen tukiopetus. 

 

MAI-opetus 
Oman äidinkielen opetus. 

 

Valmistava opetus 
Opetus, jota maahan muuttanut oppilas saa enintään vuoden ajan ennen siirtymistään 
perusasteen luokalle. Opetuksen pääsisältönä on suomen kieli ja kulttuuri sekä opiskelu 
suomalaisessa koulussa. 
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Liite: KIELITIETOINEN OPETUS, Havainnointilomake 

 

Oppiaine   

  

Opetettava ryhmä   

  

Opettaja/t   

  

Havainnoija   

  

 

KIELITIETOISUUS 

 

OPPIMISYMPÄRISTÖ 

Miten  oppimisympäristö tukee 
oppitunnin kielen ymmärtämistä ja  
oppilaan osaamien kielten käyttämistä 
oppimisen? 

  

Millaista havainnollistavaa materiaalia 
opettaja käyttää? 

  

Miten tilankäyttö ja oppilaiden 
sijoittuminen luokkaan tukee 
ymmärtämistä ja vuorovaikutusta? 

 

Millainen roolijako opettajilla on?  

  

    

KIELITIETOISUUS TUNNIN VAIHEET JA HAVAINNOT 

(Vaiheiden järjestys saattaa vaihdella) 

Miten tunnin tavoitteet ja vaiheet 
esitellään oppilaille? 

 

INSTRUKTIO 

motivointi, opetus, oppiminen 
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Miten uusi asia esitellään oppilaille?  

(kuva, kerronta, tekstit ja sanastot 
näkyvissä, oma tekeminen, näyttäminen,  
vertaispuhe, eri aistien käyttö, 
virtuaaliset ja autenttiset ympäristöt) 

 

Miten oppilaat osallistetaan opetukseen? 

(kysymykset, toiminta, omat havainnot)  

 

Miten hyödynnetään oppilaiden 
aikaisempia kokemuksia ja tietoja 
asiasta? 

 

Miten asia liitetään maailmantietoon? 

(yhteiskuntaan, oppilaan ja opetettavaan 
kulttuuriin, yleiseen tietoon tai tapoihin) 

Miten oppilaiden erilaiset taidot otetaan 
huomioon? 

Millaisen sillan opettaja rakentaa 
havainnoista käsitteiksi? 

(kuvat, kaaviot ja mallit, opetustekstit, 
määritelmät, lause- ja rakennemallit, 
sanasto, tekstirakenteet) 

 

Miten tehtävänannot avataan? 

  

Millaisia malleja tehtävien tekemiseen 
annetaan? 

 

Millaiset mahdollisuudet oppilailla on 
vuorovaikutukseen opettajan ja toistensa 
kanssa?   

 

 
 

HARJOITTELU 
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Opettavatko oppilaat toisiaan? 

Millaiset mahdollisuudet oppilailla on 
tietojen jakamiseen?  

 

Miten varmistetaan, että oppilas pystyy 
kielentämään opittavan asian? 

 

Mahdollistavatko työtavat eritasoisen 
oppimisen?  

 

Pystyykö oppilas osallistumaan omien 
tavoitteiden asettamiseen ja arviointiin? 

 

Onko oppilaan mahdollista saada 
kielellistä tai käsitteellistä tukea 
työskentelyn aikana? 

 

Millaisissa vaiheissa oppimisen on 
suunniteltu etenevän?  

 

TYÖSKENTELY 

 

Miten tunnin tavoitteet ja keskeiset 
käsitteet tuodaan näkyviksi?  

 

Miten annetaan kaikille mahdollisuus 
osallistua loppukoontiin? 

 

Miten ohjeistetaan opitun kertaaminen?  

 

KOONTI 

 

Miten tavoitteiden saavuttamista 
arvioidaan?  

(arviointikriteerit, vertaisarviointi, 
itsearviointi) 

Millaista palautetta tunnin aikana 
annetaan? 

 

ARVIOINTI 
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