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Esityksen juoni

Mistä on kyse?
– Kielten opetuksesta kielikasvatukseen
– Sosiokulttuurinen näkökulma kieleen ja sen 

oppimiseen

Kohti uudenlaista kielikasvatusta?
– Miltä nykytilanne näyttää?
– Opetussuunnitelmien ja opetuksen kehittäminen

– Rinnakkainelosta yhteistyöhön?

Keskustelua aiheesta

Kieli keskellä kaikkea
Tulevaisuuden tarpeet ja ydintaidot?
• Taito viestiä, toimia ryhmässä, ratkaista ongelmia, analysoida ja 

käsitteellistää, luoda, oppia, arvioida, lukea, tulkita, kirjoittaa, 
ilmaista itseään…

• Laaja-alainen tekstitaito, ajattelun hallinnan, tiedon hankinnan ja 
luomisen, käsittelyn ja käytön taidot…

• Taito toimia monimuotoisissa, monikulttuurisissa ja 
monimediaisissa ympäristöissä…

• Kieltä ja muuta kompetenssia ei voi erottaa toisistaan

Kieli on tärkein käyttöliittymä tietämysyhteiskunnassa.

Äidinkielten ja muiden kielten rinnakkainelo – yksilöjen 
toiminnallinen rinnakkaiskielisyys.
Monikuttuuristuva ja –muotoistuva yhteiskunta, tarpeiden 
ennakointi vaikeaa.

Kognitiivinen näkökulma
Kielenopetuksen ja –oppimisen tutkimuksessa pitkät 
perinteet

– Kielen, ajattelun ja älykkyyden yhteys = kieli on 
yksi kognitiivisista kyvyistä 

– Kielitaito on yksilöllinen, mentaalinen taito
– Kielen hallinta on universaali taito – voidaan siirtää 

tilanteesta toiseen.
– Taito koostuu osataidoista: esim. puhuminen, 

kuunteleminen, kirjoittaminen, lukeminen
– Opitaan yksiköittäin, pienestä yksiköstä suureen: 

äänne, kirjain, tavu, sana, lause, virke, teksti.

– Taidon kehitys yhdistyy yksilön kehitysvaiheisiin, 
etenee portaittain yksinkertaisesta kognitiivisesti 
vaativampiin suorituksiin
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Heijastuksia?
Opetukseen:
– Oppiminen tapahtuu koulussa, oppitunneilla
– Opiskellaan ja arvioidaan osataitoja erikseen
– Spiraaliperiaate opetuksessa
– Opiskellaan ja arvioidaan yksilön taitoja 
– Edetään kognitiivisesti yksinkertaisista tehtävistä 

haastavampiin.
– Opitaan tunnistamaan ja nimeämään kielen rakenteita ja 

puhumaan kielestä.
– Ajatus siitä, että oppilaat saapuvat kouluun ”tyhjinä tauluina”, 

oppiminen tapahtuu luokassa.

Tutkimukseen:
– Tutkitaan tuotoksia, yksilöitä, suoriutumista, kehittymisen 

etenemistä, opettamista

Sosiokulttuurinen lähestymistapa
Kieli on yksi sosiaalisista käytänteistä, kasvusta 
yhteisöjen jäseneksi.

– Kielen toiminnallisuus keskeistä > sosiaalistuminen 
kieleen, puhetapoihin, tekstikäytänteisiin

– Kieli on merkityspotentiaali, jota käytetään tekojen 
tekemiseen.

– Kielen oppiminen on merkitysten ilmaisemisen 
oppimista (”Learning language is learning how to 
mean”).

– Ei osataitoajattelua > kieli on kokonaisuus
– Kielitaito on taitoa toimia tarkoituksenmukaisella 

tavalla eri tilanteissa.
– Taidon kehitys näkyy repertoaarien laajenemisena
– ”Children grow up, and their language grows up

with them.”

Kieltä käytetään ja opitaan aina jotakin 
tarkoitusta varten.

Learning language & learning through language
Kielitaito on sidoksissa käyttöyhteyksiinsä > ei siis ole 
yhtä kielitaitoa vaan useita.

Heijastuksia?
Opetukseen:
– Kieleen kasvetaan kaikkialla > koulun ja luokan 

ulkopuolisten taitojen huomiointi, arvostus, 
oppiaineiden integrointi

– Opiskellaan ja arvioidaan toimintaa ja prosesseja –
ei pelkästään tuotoksia.

– Ei harjoitella erikseen lukemista, kirjoittamista, 
puhumista jne.

– Opiskellaan kokonaisuuksia – oppimistehtävät, 
projektit

– Kieli välineaineena -ajattelu ei ole kielteistä
– Kieltä tarkastellaan toiminnassa: teksteissä, 

keskusteluissa
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Kulttuurikonteksti
Tekstikäytänteet

Tekstien tuottamisen, kuluttamisen, käytön
tavat, tekstien merkitys yhteisössä

Tilannekonteksti

Tekstitapahtumat

Mitä teksteille ja tekstien kanssa
tehdään?

Muodot
Sisällöt
Merkitykset

”TEKSTI”

Miten?
Miksi?
Millä 
seurauksella?

Miten 
toimitaan?

Mitä & miten
ilmaistaan ja
tulkitaan? lapsuus

esikouluikä

alakoulu

yläkoulu

lukio
ammatillinen
koulutus

korkea-aste

TYÖELÄMÄ

ARJEN KIELI

TIEDON KIELI

TYÖN KIELI OPISKELUN
KIELI

TIETEEN KIELI

AMMATIN KIELI

sadut, tarinat

kertomukset, ohjeet

kuvaukset, selostukset
mielipiteet

selitykset,
pohdinnat

argumentointi,
raportointi

(Äidin)kielen oppiminen on elinikäistä

Tekstitaidot ja oppiminen

Ihanteena konstruktivistinen oppimiskäsitys:
oppiminen on tiedon aktiivista prosessointia,
lukeminen ja kirjoittaminen on yksi tapa tehdä se!

keskustelua
tekstien kanssa

reagointia
teksteihin

oman ajattelun
näkyväksi tekoa

tiedon
kehittelyä ja
rakentamista

Opiskelu, oppiminen ja opettaminen on kielityötä.

viestintää ja 
vuorovaikutusta

monimuotoista
tekstityötä

Kielenopetuksesta kielikasvatukseen?

Transkulttuurisuus (Welsch 2000)

Viestinnällisyys

Toiminnallinen kielitaito (EVK)

Tehtäväperustaisuus (Nunan 2005)

Autenttisuus (Kaikkonen 2004)

Kokemuksellisuus (Kolb 1984)

Holistisuus (Rauhala 2005) 

Opiskelijakeskeisyys

Opiskelija-autonomia (Little 2000)

Itse- ja vertaisarviointi (EKS)

Sosiaalinen toimijuus (Lantolf & Thorne 2006)
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Holistisuus

Tarve-
lähtöisyys

Rajojen

ylitys

Yhtenäistä-

minen

Eheyttä-

minen

Oppilas-

lähtöisyys

Kieli-
kasvatus

Oppiaine-
kokonaisuus

Kieli ja
vuorovaikutus

Vieraiden kielten opetuksen arkea
Oppikirjasidonnaisuus

Opettajakeskeisyys
Muotokeskeisyys
Normatiivisuus
Ihanteena natiivin kaltainen kielitaito
Informaatiopedagogiikkan korostuneisuus
Yhteistyö muiden aineiden kanssa vähäistä

Äidinkielen opetuksen arkea
Materiaalivalinnat perinteisiä, oppikirja tärkein
Koulun ja vapaa-ajan käytänteet erillisiä
Sosiaalistaa lähinnä koulumaailman käytänteisiin

Osa-aluejaosta vielä rippeitä jäljellä – erityisesti kieliopin
opetus on irrallista

Kirjoittamisen vaatimustaso yläkoulussa melko matala
Projektimainen työskentely ja yhteistoiminnallisuus melko
vähäistä, uusmediaa hyödynnetään vähän
Kulttuurikäsitys varsin yläkulttuurinen, monikulttuurisuus ei
juuri näy
Oppiaine sirpaleinen – opetettavaa asiaa on liikaa.
Ylioppilaskokeeseen preppaaminen

Opiskelu ja opettaminenkin näyttää yksinäiseltä puuhalta

Usein käytetyt materiaalit
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VK ÄKTOLP-hanke (esim. Luukka ym. 2008)
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Teen yhteistyötä toisten opettajien kanssa
(vieraiden kielten opettajat)

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Taito- ja taideaineiden

Reaaliaineiden

Äidinkielen

Muiden kielten

Oman oppiaineen

paljon jonkin verran vain vähän ei lainkaan

TOLP-hanke (esim. Luukka ym. 2008)

Teen yhteistyötä toisten opettajien kanssa
(äidinkielen opettajat)

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Taito- ja taideaineiden

Reaaliaineiden

Muiden kielten

Äidinkielen

paljon jonkin verran vain vähän ei lainkaan

TOLP-hanke (esim. Luukka ym. 2008)

Mitä voisimme oppia toisiltamme?

Vieraan kielen opettajat äidinkielen opettajilta?
– laaja tekstinäkemys
– tekstitaito (literacy) –ajattelu, pyrkimys holistiseen

kielinäkemykseen
– mediakasvatuksen integrointi

Äidinkielen opettajat muiden kielten opettajilta?
– kulttuurinäkökulman voimistus
– viitekehysajattelu, arvioinnin kriteeriviitteisyys

Kielioppi

Puheviestintä

Kirjoittaminen

Lukeminen

Mediakasvatus

Kirjallisuus

VAI?

Äidinkielen oppiaines?

Teksti-
taidot

Keinot ja
välineet

Käyttö ja
käytänteet

“Literacies” -ajattelu
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Rakenteet
Kielioppi

Puhuminen

Kirjoittaminen

Luetun
Ymmärtä-
minen

Kuullun 
ymmärtä-
minen

Sanasto

VAI?

Vieraiden kielten oppiaines?

Teksti-
taidot

Keinot ja
välineet

Käyttö ja
käytänteet

“Literacies” -ajattelu

Kulttuuri-
taidot

Ydintaitoja?
Yhteistyötaidot, ongelmanratkaisutaidot, tiedon 
hankkimisen, hallinnan ja tuottamisen taidot, taito 
toimia erilaisten tekstien kanssa (kriittinen lukutaito, 
itsensä ilmaisemisen taito) > äidinkielellä ja 
muutamalla muulla kielellä

Kielellinen ja kulttuurinen sensitiivisyys ja ymmärrys > 
kielenopiskelun metataidot elinikäisen oppimisen 
pohjaksi
Kyse enemmänkin käytänteiden hallinnasta kuin 
yksilöllisestä kielitaidosta
Euroopan komission toimintaohjelma: kyky ymmärtää 
ja viestiä vierailla kielillä on eurooppalaisen 
kansalaisen perustaito, äidinkieli + kaksi vierasta 
kieltä

Kohti integroivaa, ilmiölähtöistä
opetusta/opiskelua?

Äidinkieli

Muut
oppiaineet

Muut
kielet

Tutkittava
ilmiö

“tekstit”

mediat

keskustelut

lukeminen

kirjoittaminen

OPPIMISYMPÄRISTÖT JA AFFORDANSSIT

Oppiainekokonaisuuden yhteiset
tavoitteet > sisällöt? 

Laaja-alainen kielikasvatus
– > kielitietoisuuden herättely, toiminnallisuuden korostus, tutkiva

ote kieleen, yhteiset käsitteet, tapa puhua kielestä?

Kielellisen ja kulttuurisen identiteetin vahvistaminen
– > rinnakkaiskielisyys, kielivalinta tilanteisena valintana, 

kulttuurikäsityksen laajentaminen, autenttisuuden tukeminen?

Vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen
– > yhteisesti sovitut tilanteet… eteneminen “yhtä jalkaa”?

Laaja-alainen lukutaito, kyky tulkita erilaisia symboleja, 
ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti
– > tekstilajit, media ja niistä puhumisen tavat, käsitteet

Kielten vertailu, erityispiirteet ja yhtäläisyydet
– > “kontrastiivinen” ote opetuksessa?


