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KIELIKASVATUSHANKEEN TAVOITTEET JA PEDAGOGINEN TAUSTA  

 

Fredrika-koulussa järjestettiin lukuvuonna 2018-19 ensimmäistä kertaa opetushallituksen osittain 

rahoittama kielenopetuksen kehittämisen hanke, jonka yhtenä osana oli yläkoululaisten 

kielitietoisuusjakso. 

 

Kielijaksolla haastoimme perinteisen tavan tarkastella eri kieliä toisistaan erillisinä ja selvärajaisina, 

siksi jaksoon käytettiin tunteja niin äidinkielestä kuin vieraista kielistäkin. Tavoitteenamme oli oppia 

näkemään kieli yhteisöllisenä toimintana, joka opitaan osallisuuden ja vuorovaikutuksen avulla. 

Tässä näkökulmassa kieli on resurssi, jota voi käyttää eri tilanteissa eri tavoin, ja jopa eri kieliä 

yhdistellen. Nykykäsityksen mukaan täydellistä kielitaitoa ei ole, vaan sellainen ajatus paljastuu 

pintaa raaputtamalla myytiksi. Edes omaa äidinkieltä ei voi, eikä ole tarpeen hallita täydellisesti, sillä 

eri tilanteissa käytämme erilaisia kielellisiä resursseja. 

 

Koulun kielten opetuksessa voisi olla aika kyseenalaistaa ajatus siitä, että on olemassa vain yksi 

oikea tapa käyttää kieltä. Onko esimerkiksi tarpeen (tai mahdollista) osata kieltä syntyperäisen 

tavoin, vai sopisiko hyvän kielitaidon tavoitteeksi se, että oppijan oma kieli ja kulttuuri saavat ja voivat 

näkyä kielenkäytössä? Onko eri kielten yhdisteleminen kommunikointitilanteessa aina välttämättä 

ongelma tai virhe vai peräti osoitus kyvystä toimia monikielisessä tilanteessa 

tarkoituksenmukaisesti?  

 

Toinen tavoitteemme oli kehittää monipuolisia kielitietoisia työskentelytapoja perusopetuksen 

tarpeisiin. Tarkoituksenamme oli tarjota keinoja kielellisen ajattelun kehittämiseen. Tarve kehittää 

työkaluja syntyi siitä havainnosta, että perusopetuksessa on yhä vahvasti läsnä ulkoaoppimisen 

kulttuuri. Usein opittava asia jää pinnalliseksi, eikä syvällistä ymmärtämistä (oppimista) synny.  

 

Kolmas keskeinen tavoitteemme oli, että oppilaat tämän jakson jälkeen ymmärtäisivät kielen elävänä 

ja muuttuvana vuorovaikutuksen keinona. Nykymaailma vaatii kielenkäyttäjältä ennen kaikkea 

notkeutta sopeutua eri tilanteisiin. Kielitaito ei pysykään tilanteesta toiseen samanlaisena, vaan se 

voi muuttua tilanteen mukaan. 

 

Kielijaksomme jakautui kolmeen kokonaisuuteen, joista olemme koonneet oheisen 

opetusmateriaalin. Ensin tarkastelimme kielikäsitystä ja tutkimme mitä kaikkea kieli on. Siitä 

siirryimme pohtimaan mitä kielellä tehdään, mikä on kielen pragmaattinen luonne. Lopuksi mietimme 

kieltä yhteiskunnallisena ilmiönä esimerkiksi, miten kieli toimii vallankäytön välineenä.   
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OPPIMISKOKONAISUUDEN TOTEUTUS 

 

Hankkeen aikana kehitimme konkreettisia työkaluja ja lähestymistapoja kielenopetukseen. 

Tarkoituksena on ollut tarkastella kieltä laajemmin ja monialaisesti.  Yksittäisten kielen rakenteiden 

ja ulkoa opettelun sijaan, keskiössä on kielellinen ajattelu ja kielikäsitys. Tarkastelun kohteina ovat 

siis eri kielet ja kieliin liittyvät ilmiöt. Tällä vastaamme popsin laajaan kielikäsitykseen, monialaisiin 

oppimiskokonaisuuksiin ja laaja-alaisiin osaamistavoitteisiin.  

 

Tavoitteena on antaa oppilaille kokonaisvaltainen käsitys kielen merkityksestä oman 

persoonallisuuden kehittymisessä ja maailmojen rakentumisessa. Tarkoituksena on, että oppilaat 

ymmärtävät kielen ajattelua ohjaavan merkityksen ja huomaavat, miten kieli toimii vallankäytön 

välineenä. 

 

Tutkimalla rinnakkain useita eri kieliä, niiden yhteneväisyyksiä ja eroja, eheytetään oppilaiden 

kielikäsitystä. Painottamalla kielen toiminnallista luonnetta, rohkaistaan oppilaita laajempaan 

kielelliseen vuorovaikutukseen. Oppilaat oppivat näkemään eri kielten välisiä yhteyksiä ja 

hyödyntämään niitä ajattelussaan. Oppilaiden ymmärrys kielen sopimuksenvaraisuudesta ja eri 

kielten samankaltaisuuksista ja eroavaisuuksista vahvistuu. 

 

Opetusmateriaalin avulla pyritään lisäämään oppilaiden motivaatiota eri kielten, myös uusien ja 

tavanomaisista poikkeavien, opiskeluun. Lisäksi pyritään tukemaan oppilaita, joilla on kielellisiä 

haasteita löytämään uusia tapoja lähestyä ja ymmärtää kieltä. Materiaaliin on koottu kielitietoisia 

työtapoja. 

 

Tämän oppikokonaisuuden myötä on mahdollista lisätä yhteisopettajuutta ja hälventää oppiaineiden 

välisiä, keinotekoisia raja-aitoja, erityisesti kielissä. 

 

Toivottavasti alta löytyvät tehtävät innostavat kielillä leikkimiseen myös muissa kouluissa! 

Tekijät kiittävät tuesta Opetushallitusta ja Fredrika-koulun hallitusta ja opettajakuntaa. Tämä 

materiaali on koottu Opetushallituksen rahoituksella. 

 

Tekijät: 

Maiju Multanen, erityisopettaja ja äidinkielen opettaja 

Elina Patomäki, kieltenopettaja 

Anna-Kristiina Kääriäinen, kieli- ja kulttuuriasiantuntija 
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OPETTAJALLE 

 

Materiaalista löytyvät taitoalueet: POPS 2014 Kokonaisuudessa on vahvasti mukana seuraavat 

laaja-alaiset osaamistavoitteet L1, L2, L4, L7, toteuttamistavasta riippuen myös L3 ja L5 tulevat 

huomioiduksi. 

  

KOHDERYHMÄ 

 

Opetusmateriaali soveltuu yläkouluikäisille oppilaille.  

KESTO 

 

Kokonaisuudessaan opetuspaketin laajuus on n. 30 oppituntia. Opetusmateriaalin sisältö on 

suunniteltu vastaamaan äidinkielen ja vieraiden kielten opetussuunnitelman yhteneviin sisältöihin. 

Kokonaisuus sisältää valmiita oppituntisuunnitelmia ja tehtäviä. Oppituntien aihekokonaisuudet on 

suunniteltu niin, että yksi oppitunti kestää kaksoistunnin eli 90 minuuttia. Opettaja voi poimia ja 

muokata tehtäviä ja materiaaleja omaan opetukseensa sopivaksi. Tunnit voidaan jyvittää koulussa 

opetettavien kielten kesken. 

 

MATERIAALIT JA TARVIKKEET 

 

Opetuskokonaisuuden toteuttaminen ei vaadi erityisiä materiaalihankintoja tai välineitä. Opettajan 

on kuitenkin hyvä tarkistaa tarvittavat materiaalit kunkin tehtävän yhteydestä, koska osa 

materiaaleista pitää kopioida oppilaille tai tiedostoja täytyy ladata etukäteen internetistä. 

 

OPPIMISEN ARVIOINTI  

 

Arvioinnin avulla oppilasta ohjataan tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa sekä autetaan 

häntä ymmärtämään oppimistaan. Oppilaan edistymistä ja työskentelyä arvioidaan suhteessa 

opetusmateriaalin yleis- ja tehtäväkohtaisiin tavoitteisiin. Itsearviointitaitojen kehittymiseksi oppilasta 

tuetaan hänen opiskelu- ja työskentelytaitojensa arvioinnissa. Monipuoliset tehtävät ja monipuolinen 

oppimisen arviointi mahdollistavat oman osaamisen osoittamisen myös niille oppilaille, joilla on 

kielen oppimiseen liittyviä haasteita. Sen sijaan, että arvioinnissa keskityttäisiin vain 

oikeakielisyyteen ja ilmaisun tarkkuuteen, oppitunneilla rohkaistaan leikkimään kielellä ja 

haastamaan kielellisiä malleja, jolloin oppilaan oma kielellinen ajattelu tulee näkyviksi. Oma 
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kielellisen ajattelun havainnointi on edellytys uusien toimintatapojen sisäistämiselle. Arvioinnin 

kohdistaminen kielitietoisiin työtapoihin, kuten vuorovaikutukseen, ajattelun taitoihin, joustavaan 

kielitaitoon yms.  lisää oppilaan ymmärrystä omista kielellisistä vahvuuksista. Tämä mahdollistaa, 

että myös oppilaat, joilla on kielellisiä haasteita, voivat osoittaa osaamistaan monipuolisemmin ja 

sellaisilla osa-alueilla, joita perinteinen kieltenopetus ei huomioi. Näin vahvistuu suhde kieleen 

rakentaa identiteettiä ja osallisuutta.  

 

Kokonaisuus päättyy itsearviointitehtävään. 

 

OPETUSPAKETIN TEHTÄVÄT JA OPISKELUPROSESSIN ETENEMINEN 

 

1.     KIELEN KÄSITE (OPPITUNNIT 1.-5.) 

 

Ensimmäisellä kolmanneksella tutustutaan kieleen laaja-alaisesti. Tavoitteena on, että oppilaat 

ymmärtävät, että kieli on järjestelmä ja kieltä voidaan kuvata eri tavoin. Oppilaat huomaavat, että 

kirjoitetun ja puhutun kielen lisäksi viestintää tapahtuu myös esimerkiksi symbolein ja eleiden 

välityksellä. Oppilaille muodostuu käsitys kielestä joustavana ja jokapäiväisenä ilmiönä.  

 

1.  OPPITUNTI: ORIENTOITUMINEN 

 

Leikki 

Kokoonnutaan pihalla tai esimerkiksi liikuntasalissa. Oppilaat jaetaan kahteen jonoon. Opettaja 

sanoo esim. “englanniksi substantiivi”, jolloin jonossa ensimmäinen yrittää mahdollisimman nopeasti 

sanoa sopivan sanan, esim. “a horse”. Se, joka ehtii sanoa sanan ensimmäisenä, siirtyy oman 

jononsa taakse ja hävinnyt kiertää sovitun sakkokierroksen ja siirtyy voittajajoukkueen jonon jatkoksi. 

Kysymyksiä voi varioida lukemattomin eri tavoin eri kielillä. Esimerkiksi verbien aika- ja tapaluokkia 

voi kerrata tällä tavalla (“juosta - konditionaali - ensimmäinen persoona”). Leikissä käytetään kaikkia 

niitä kieliä, joiden tuntiresursseja on varattu hankkeeseen. 

 

Pohdinta  

Oppilaiden kanssa pohditaan kieltä ilmiönä: Mitä kieli on? Mitä kaikkea kielellä tehdään? Miksi kielet 

ovat kehittyneet? Millä tavoin ihmiset viestivät keskenään? Keskustelussa on hyvä painottaa, että 

viestintää tapahtuu myös ilmeiden, eleiden ja kuvien avulla. 
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1. Tehtävä: Viestin tulkintaa  

Oppilaat toimivat pienryhmissä, noin 4-6 oppilasta ryhmässä. 

Tarvittavat välineet: paperille valmiiksi kirjoitettuja lyhyitä viestejä, yksi / ryhmä, sekä kirjoituspaperia 

vastaamista varten.  

Jokaiselle ryhmälle jaetaan lyhyt viesti, jonka ryhmä sitten esittää toisille puhumatta, eri tavoin (elein 

tai piirtämällä). Toiset yrittävät arvata viestin sisällön ja kirjoittaa sen paperille. Lopuksi koonti. 

Esimerkkiviesti: Huomenna tiedossa kovaa myrskyä. Kaikkien on pysyttävä sisällä ja avattava radio. 

 

2. Tehtävä: Nonsense-runo.  (Liite 1) 

Ryhmille jaetaan nonsense-runo, jonka ryhmät esittävät eri tunnetiloissa (vihaisena, surullisena, 

masentuneena, iloisena…). Muut yrittävät arvata, mikä tunnetila on kyseessä. 

 

3. Tehtävä: Loppurentoutus 

Opettaja ohjaa hengityksen rauhoittumista ja lopuksi kuunnellaan kaikille vierasta kieltä, kuten 

rauhallisesti kerrottu satu, monologi, haastattelu (satuja voi löytää esimerkiksi You tubesta 

hakusanoilla fairy tale tai folk tale + haluttu kieli). 

 

• Läksy: Opettaja lähettää oppilaille emoji -viestin sähköpostiin tai esim. WhatsApp-

ryhmään ja oppilaiden tehtävä on vastata viestiin kirjoittamalla sama viesti sanoin. 

 

 

2. OPPITUNTI : KIRJOITUSSYSTEEMIT JA ELEKIELI  

 

• Oppilaat työskentelevät samoissa pienryhmissä kuin aikaisemmalla oppitunnilla.  

 

Tehtävä 1: Tulkkaus 

Jaetaan ryhmän oppilaat pareihin. Parille annetaan paperi, johon on kirjoitettu jokin tilanne, jonka he 

tulevat esittämään pantomiimina muulle luokalle. Toinen pari tulkkaa äänettömän keskustelun 

luokalle tietämättä, mikä tilanne oikeasti on kyseessä. Oppilaiden tehtävänä on siis ensin itse tulkita 

parin ilmeitä ja eleitä ja toimia sitten esittäjien “äänenä”.  
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• Esimerkkitilanne 1:  

Bussikuski ja matkustaja. Matkustaja nousee bussin kyytiin ja huomaa, ettei hänellä olekaan 

lippua. Käykää kuskin ja matkustajan keskustelu äänettömästi. 

 

• Esimerkkitilanne 2: 

Äiti ja neljävuotias. Lapsi ei halua mennä päiväkotiin, eikä suostu pukemaan vaatteita. Äidillä 

on kiire. Käykää vanhemman ja lapsen välinen keskustelu äänettömästi. 

 

Tehtävä 2. Kirjoitettu kieli 

• Tarkastellaan yhdessä erilaisia kirjoitusjärjestelmiä ja kirjoitussuuntia 

o tässä tehtävässä kannattaa hyödyntää oppilaiden osaamista ja koulun kielivarantoa 

o äännejärjestelmä eli aakkoskirjoitus: latinalainen, kyrilliset ja arabia, georgialainen  

o sanakirjoitusjärjestelmä 

o tavukirjoitusjärjestelmä 

o riimukirjoitus 

o pistekirjoitus 

 

• Opetellaan kirjoittamaan oma nimi esim. kyrillisillä aakkosilla jaksolla käytettävän vihkon 

kanteen tai tehdään oma nimikyltti. Panostetaan kuvalliseen ilmaisuun. Hyvä tehtävä myös 

kuvataiteen integrointiin. 

 

• Kotitehtävä: Viimeistele nimikyltti valmiiksi.  
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    3. OPPITUNTI: ÄÄNTEET JA SANAT  

 

Tällä tunnilla pureudutaan kielen pienimpiin yksiköihin ja pohditaan äänteitä ja miten sanat erotetaan 

toisistaan.  

 

1. Tehtävä: äänet 

Tunnin aluksi oppilaita pyydetään kirjaamaan taululle suomen kielen vokaalit ja konsonantit omiin 

ryhmiinsä. Tämän jälkeen pohditaan yhdessä, miten vokaalit ja konsonantit eroavat toisistaan. 

Tässä kiinnitetään huomio erityisesti äänteen muodostukseen suuväylässä.  

Oppilaita pyydetään ääntämään äänteet [i] ja [u], [ɑ] ja [y], [p] ja [b]. Samalla tunnustelemaan missä 

äänteet muodostuvat ja miten ilmavirta käyttäytyy niitä äännettäessä. Entä ovatko äänteet soinnillisia 

vai soinnittomia? 

Harjoituksen jälkeen pohditaan, miten äänteet erottavat sanat toisistaan. Esimerkiksi tässä sanat 

eroavat toisistaan vain yhdellä äänteellä, mutta niiden koko merkitys muuttuu: 

 /p/s/v/t/   _ alo, 

 /v/t/s/l/ _ yö 

Suomenkielessä on yksi suhuäänne eli [s]. Esimerkiksi venäjässä suhuäänteitä on seitsemän. Tässä 

äänteitä kuvaavat kirjoitusmerkit:  

С с 

З з 

Ш ш 

Ж ж 

Ч ч 

Ц ц 

Щ щ 

 

Kokeillaan yhdessä ääntää suhuäänteet. Apuna voi käyttää seuraavaa linkkiä, kohdassa Venäjän 

ässät: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2010/06/29/venajan-aakkoset  

Maailmassa on myös paljon ns. tonaalisia kieliä. Esim. Aasian useimmat kielet ovat tonaalisia. Ns. 

tonaalisissa kielissä sanan merkitystä määrää myös äänteen lisäksi sävelkorosta. Täältä löytyy 

mielenkiintoisia esimerkkejä: http://kirlah-kielet.blogspot.com/2007/09/tuli-tuuli-vai-tulli.html 

 

  

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2010/06/29/venajan-aakkoset
http://kirlah-kielet.blogspot.com/2007/09/tuli-tuuli-vai-tulli.html
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2. Tehtävä: Sanat 

Toisen tehtävän alussa pohditaan kysymystä: Mitä sanat ovat? Mistä ne rakentuvat ja mitä niillä 

tehdään? Keskustelun aikana opettaja ohjaa pohdintaa ja keskustelua kohti sanaluokkia 

esim.  nominit, verbit ja taipumattomat sanat. 

     

3. Tehtävä: Mitä sanaluokat ovat? 

Aluksi kerrataan yhdessä mitä sanaluokat ovat ja avataan käsitteet.  

 

Taululle kirjoitetaan sanaluokat. Oppilaat vievät sanaluokkaotsikoiden alle sopivia sanoja. Sanat 

voivat olla myös eri kielistä ja oppilaat käyttävät tiedonhakuun apunaan tabletteja, tietokoneita tai 

älypuhelimia. Tarkoitus on, että jokaisen otsikon alle tulee ainakin 10 sanaa. Oppilaat valmistautuvat 

myös kertomaan valitsemansa sanan kielen ja merkityksen muulle luokalle. Tehtävän lopuksi sanat 

käydään yhdessä läpi.  

 

4.  OPPITUNTI, MAAILMAN KIELET 

 

Orientaatio: katsellaan ja kuunnellaan pieni opetushetki Khoisan kieltä esimerkiksi täältä:  

https://www.bbc.com/news/av/world-africa-36649794/a-guide-to-khoisan-culture-and-language 

 Tai vaihtoehtoisesti 

https://www.youtube.com/watch?v=Nz44WiTVJww 

 

1.Tehtävä: Kielikunnat maailmankartalla 

Jaetaan oppilaille maailmankartta ja erivärisiä nappuloita (esim. pelinappuloita).  

Tunnin aluksi kuunnellaan ääninäytteitä eri kielistä ja oppilaat pohtivat ryhmässä, mistä päin 

maailmaa kyseinen kieli voisi olla peräisin ja miksi. Oppilaat sijoittavat etukäteen sovitun värisen 

nappulan kyseiseen maahan. Kuunnellaan noin seitsemän kielinäytettä, minkä jälkeen tehtävä 

puretaan yhdessä. Tässä kohtaa syntyy luontevasti keskustelua siitä, miten tietyllä alueella kielet 

muistuttavat toisiaan. Tärkeää on osoittaa kytkökset kielten välillä ja pohtia miten kieli muodostaa 

rajoja puhujien välille. Havainnointi lähtee eri kielikunnista alueellisiin eroihin, murteisiin, slangiin ja 

esim. ammattisanastoihin.  

 

2. Tehtävä: Tutustuminen kielikuntiin 

Opettajajohtoisesti tutustutaan eri kielikuntiin ja eri kielten kehittymiseen vuorovaikutuksessa, esim. 

miksi Brasiliassa puhutaan portugalia, miksi skandinaaviset kielet muistuttavat toisiaan tai miksi 

somalissa näkyvät englannin ja italian lainat tai miten suomen kielessä näkyvät arabian lainasanat. 

https://www.bbc.com/news/av/world-africa-36649794/a-guide-to-khoisan-culture-and-language
https://www.youtube.com/watch?v=Nz44WiTVJww
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Käydään samalla läpi muutamia esimerkkejä lainasanoista, esim.  balttilainat: kaula, sisar, hammas, 

morsian; germaaniset lainat: valta, kauppa, raha; lisäksi tarkastellaan ruotsalaista ja venäläistä 

alkuperää olevia sanoja.  

• Mielenkiintoista: Baskia puhutaan Baskimaassa eli pohjois-Espanjan ja lounais-Ranskan 

alueilla. Kun Baskin kieltä on tutkittu, on huomattu, että se ei ole oikein sukua millekään 

kielelle, eikä se kuulu indoeurooppalaiseen kielikuntaan, kuten muut länsi-Euroopan kielet.  

• Kieliä, joita ei ole voitu kytkeä mihinkään kielikuntaan, kutsutaan isolaattikieliksi. Myös korea 

on isolaattikieli. 

• Kysymys: Suomen kieli on suomalais-ugrilainen kieli. Mihin kielikuntaan kuuluvat ruotsi, 

venäjä, ranska ja saksa? 

 

3. Tehtävä: Testi lainasanoista 

 

Tehdään yhdessä testi lainasanojen tunnistamisesta (esim. valkokankaalle heijastettuna). 

https://yle.fi/uutiset/3-9453461 

 

4. Tehtävä: puhekielessä esiintyvät lainasanat 

Jos aikaa jää, yritetään ryhmässä keksiä oppilaiden puhekielessä esiintyviä lainasanoja ja miettiä 

niiden alkuperää ja syitä siihen, miksi sana on lainautunut. Tarkoituksena on myös saada oppilaat 

tarkkailemaan omaa kieltään.  

 

• Kotitehtävä: Yhdistä sukulaiskielten sanaparit. (Liite 2.) 

 

5. OPPITUNTI : POHJOISMAISTEN NAAPURIKIELTEN YMMÄRTÄMINEN 

 

Tällä tunnilla pohditaan kielten valtasuhteista ja historian merkityksestä kielten kehittymiselle. 

Huomio keskittyy erityisesti pohjoismaisiin kieliin. Suuri osa Pohjoismaiden asukkaista pystyy 

ymmärtämään toistensa kieltä. Ruotsi, norja, tanska, islanti ja fääri kuuluvat indoeurooppalaiseen 

kielikuntaan ja ovat pohjoisgermaanisia kieliä. Nämä kielet ovat kehittyneet omanlaisikseen 

viikinkiajoista lähtien.  

 

Orientaatio 

https://yle.fi/uutiset/3-9453461
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Mikäli tehtävä 4 jäi tekemättä edellisellä tunnilla, tehdään se nyt. Mikäli tehtävä tehtiin jo aiemmin, 

jatketaan keskustelua sen pohjalta. Ohjataan oppilaat miettimään, miksi jostain kielestä lainautuu 

paljon sanoja tai hokemia tai sanoja tai ilmaisuja ei lainkaan käännetä.  

 

1. Tehtävä: Pohjoismaat, kuuntelu 

Oppilaille jaetaan pohjoismaiden kartta ja erivärisiä nappuloita (esim. pelinappuloita).  

 

Kuunnellaan ääninäytteitä eri murteista (suomi ja ruotsi), lisäksi otetaan ääninäytteet jokaisesta 

pohjoismaasta. Oppilaat pohtivat ryhmässä, mistä päin pohjolaa kyseinen kieli voisi olla peräisin ja 

miksi. Oppilaat sijoittavat etukäteen sovitun värisen nappulan kyseiseen kaupunkiin. Kuunnellaan 

ainakin 4 kielinäytettä, minkä jälkeen tehtävä puretaan yhdessä.  

• Kysymys oppilaille: mihin kielikuntaan suomi ja saame kuuluvat? 

 

2. Tehtävä: Pohjoismaat, tekstinäytteet 

Oppilaat jaetaan pienryhmiin ja jokaiselle ryhmälle jaetaan paperilla pienet ja helpot tekstinäytteet 

pohjoismaisista kielistä. Oppilaita pyydetään toimimaan yhdessä ja etsimään teksteistä tuttuja ja 

tunnistettavia sanoja sekä yhteisiä piirteitä merkitsemällä papereihin huomiota esim. värikoodilla. 

Oppilaat voivat myös tunnistaa teksteistä kirjoitusasuja, sanaluokkia tai esim. artikkeleita. Tekstejä 

voi myös halutessaan kääntää.  

 

Tehtävän lopuksi oppilaiden havainnot kootaan taululle ja niistä keskustellaan yhdessä. 

 

6. Oppitunti Kieli ja ajattelu 

 

Tunnin aluksi katsotaan Ted Talks “How language shapes the way we think” osoitteesta:  

https://www.ted.com/talks/lera_boroditsky_how_language_shapes_the_way_we_think/tran

script  

Opettaja voi tarvittaessa avata englanninkielisen puheen sisältöjä oppilaille ja varmistaa, että kaikki 

pystyvät seuraamaan käsiteltävää asiaa.  

Ohjelma virittää yhteiseen keskusteluun siitä, minkälaisia sanoja kieleen valikoituu ja mitä sanat 

voivat kertoa kulttuurista ja yhteisön maantieteellisestä sijainnista. Tässä videossa yksi esimerkki 

käsittelee ilmansuuntia ja niiden merkityksen korostumista kielessä, mutta myös laajemmin 

ajattelussa ja tilan hahmottamisessa. 

 

https://www.ted.com/talks/lera_boroditsky_how_language_shapes_the_way_we_think/transcript
https://www.ted.com/talks/lera_boroditsky_how_language_shapes_the_way_we_think/transcript
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1. Tehtävä 

Seuraavaksi lähdetään yhdessä tarkastelemaan eri kielten keinoja ilmaista esimerkiksi tekijää, 

paikkaa, aikaa, lukumäärää jne. Kootaan taululle ilmaisuja oppilaille tutuilla kielillä ja kerätään 

havainnot oppilailta. 

• Esimerkiksi huomataan, että suomessa yksi sana (kävelimmekö) voi sisältää aikamuodon, 

tekijän, luvun, kysymyksen ja tavan verbin perusmerkityksen lisäksi, kun taas ruotsissa tai 

englannissa saman asian ilmaisemiseen tarvitaan useampi sana.  

• Huomioidaan mm. seuraavia suomen kielen piirteitä: päätteiden liittäminen, sijapäätteiden 

määrä, possessiivisuffiksit, johdinten runsaus, substantiiveilla ei ole kieliopillista sukua eikä 

artikkeleita. 

• Mielenkiintoista on myös kiinnittää erityistä huomiota tempuksiin: miten esimerkiksi futuuria 

tai futuurin perfektiä ilmaistaan englannissa tai suomessa? 

 

2. Tehtävä: sanojen suvut 

Jaetaan oppilaille moniste (Liite 3), jossa on sanoja ruotsiksi, saksaksi ja espanjaksi. Ryhmässä 

oppilaat pohtivat ovatko sanat maskuliineja, feminiinejä tai neutreja ja millä perusteella. 

Tarkastellaan sanoja lopuksi yhdessä keskustellen ja tehdään esimerkkijaot kielten mukaan. 

Pohditaan yhdessä voisiko kieliopillinen suku vaikuttaa siihen miten miellämme sanan.  

 

3. Tehtävä 

Jos aikaa jää, orientoidutaan seuraavaan tuntiin rentouttavalla mielikuvaharjoituksella kts. liite 4  

Mielikuvamatkalla käydään läpi kolme täysin erilaista paikkaa, jotka kuvitteellisesti sijaitsevat 

maapallon eri kolkissa. Harjoitus kuuluu joka tapauksessa kahdeksannen oppitunnin aineistoon.  
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2. KIELEN PRAGMAATTINEN LUONNE (OPPITUNNIT 7-11) 

 

7. OPPITUNTI : KIELELLÄ RAKENNETAAN MAAILMAA 

 

1.Tehtävä: orientaatio 

Tunti aloitetaan yhteisellä keskustelulla. Miten kieltä käytetään ja mitä sillä tehdään? Miten asioista 

puhutaan? Miten kielellä rakennetaan todellisuutta? Miten kielellä vaikutetaan? Miten ilmaistaan 

pakkoa tai ehtoa?  Kerätään ajatukset taululle.  Tarkastellaan vastauksia yhteisesti seuraavien 

valossa:  

• kielellä nimetään asioita 

• välitetään tietoa  

• ilmaistaan tunteita 

• kieli on osa ajattelua 

• näiden lisäksi kielellä rakennetaan identiteettiä sekä rakennetaan ja ylläpidetään 

sosiaalisia suhteita.  

• kieli yhdistää ja erottaa. Samaa kieltä puhuvat ymmärtävät toisiaan.  

• kielen merkitykset muodostuvat myös tilanteessa. Nämä kielen ulottuvuudet 

rakentavat ja kuvaavat todellisuutta, jossa elämme.  

 

• Kysymys oppilaille: Kielitaito voi olla edellytys myös kansalaisuuden saamiselle. Miksi 

kielitaitoa testataan haettaessa kansalaisuutta? 

 

2. Tehtävä: mielikuvaharjoitus 

Toistetaan tai tehdään rentoutusharjoitus. Tällä kertaa opettaja “tipauttaa” ryhmän kerrallaan 

kuvailtuun paikkaan.  

 

3.Tehtävä 

Oppilaat rakentavat tai piirtävät yhdessä uuden “kotipaikkansa” ja samalla syntyy keskustelua siitä, 

mitä siellä on eli millaista sanastoa tarvitaan. Rakentamiseen voi käyttää monipuolisesti koulusta ja 

lähiluonnosta löytyviä materiaaleja. Tehtävän voi helposti laajentaa myös kuvataidetunnille 

oppiainerajat ylittäväksi toiminnaksi. 
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8. - 11. OPPITUNNIT: SANAT KANTAVAT MERKITYKSIÄ LÄPI HISTORIAN.  

  

1.Tehtävä: Rakennetaan kieli! 

Tehtävä toteutetaan noin 4- 6 hengen pienryhmissä. Oppilaat varautuvat esittelemään työnsä muulle 

luokalle ja perustelemaan kehittämänsä kielen logiikkaa. Oppilaat pohtivat pienryhmissä mm. 

millaisista äänteistä heidän kehittelemänsä kieli koostuu.  

Tehtävä on helppo aloittaa äänteiden valitsemisesta ja päätöksestä, miten kieltä halutaan 

kirjoittamalla kuvata. Opettaja voi ohjata oppilaita valitsemaan esim. 3- 5 vokaalia ja 3-4 konsonanttia 

tai onko kielessä vielä muunlaisia perusyksiköitä ja miten ne merkitään.  

Seuraavaksi ryhmä voi pohtia esimerkiksi persoonapronomineja, millä tavoin heidän kielellään 

tehdään ero meidän ja muiden välillä, onko tärkeää yksikkö ja monikko tai erottaa sukupuoli tai 

lukumäärä. Tämän jälkeen voidaan siirtyä pohtimaan kieliyhteisöä ja sen elämää. Millaiset sanat 

olisivat tärkeitä?  

Miten sanat taipuvat: onko substantiiveilla yksikkö ja monikko, voisiko esim. olla kaksikko? Entä 

verbit? Onko kielessä aikamuotoja? Tehtävässä on tärkeää painottaa perusteluiden merkitystä, 

miksi kielessä on jotain piirteitä ja voisiko tämä piirre kertoa jotain kielenkäyttöympäristöstä. Entä jos 

kieliyhteisössä olisikin tärkeää osata kuvata kielellä lunta tai suuntaa? Tämä ominaispiirre voisi 

näkyä monissa ilmauksissa. Opettajan kannattaa vain nostaa esimerkinomaisesti erilaisia 

mielenkiintoisia näkökulmia kieleen ja rohkaista oppilaita rakentamaan omaa kielen logiikkaa 

tehtävään. Yksi tehtävän haasteista on rajallinen aika.  

 

Ohjeistus oppilaille:  

• Kirjoittakaa kielen säännöt ylös ja esittäkää esitelmä annetusta aiheesta (esim. Maamme 

kuvaus, alueemme kasvillisuus tai elinkeinot jne.) omalla kielellänne. 

• Valmistautukaa esittelemään kielen ominaispiirteitä ja erikoisuuksia sekä kertomaan myös 

kielenkäyttäjistä.  Esitelmiä kannattaa myös havainnollistaa esim. kuvilla. 

 

2. Tehtävä 

Kielten valmistumisen ja esitelmien jälkeen ryhmät yhdistetään sattumanvaraisesti tarinan avulla. 

Oppilaiden tehtäväksi jää pohtia mitä kielille tapahtuu: Sulautuvatko ne toisiinsa, häviääkö toinen 

kieli, syntyykö sanoja, millaiset sanat voisivat lainautua ja mihin suuntaan yms. 

 

Varataan aikaa ryhmätöiden purkuun ja keskusteluun. 
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OPPITUNNIT 12-15: RETORIIKKA 

 

12. OPPITUNTI: KIELI JA VALTA, YHTEISKUNTA, KIELEN POLITIIKKA  

 

Tunnin aluksi pohditaan mitä kieli merkitsee yksilölle, yhteiskunnalle, valtiolle ja miten, kielen 

merkitykset tulevat näkyviin jokapäiväisessä elämässä.  Oppilaiden vastaukset kootaan yhteen 

taululle tai esim. sähköiselle Padlet seinälle.  

 

1. Tehtävä: väittely 

Tämän tehtävän tarkoituksena on kiinnittää huomio erilaisiin keinoihin, joilla muihin ihmisiin yritetään 

vaikuttaa. Luokassa järjestetään lyhyitä n. 5 minuutin väittelyitä. Ryhmille jaetaan aiheet 

sattumanvaraisesti ja ryhmä yhdessä kerää argumentteja oman aiheen puolesta. Väittelytilanteessa 

yksi oppilas edustaa koko ryhmää. 

Välittelyaiheita: 

• Nuorilla ei ole todellisia keinoja vaikuttaa yhteiskunnassa / Nuorilla on runsaasti keinoja 

vaikuttaa yhteiskunnassa 

• Vähemmistökielten asemaa pitäisi vahvistaa Suomessa / Vähemmistökielten asemaa ei 

tarvitse vahvistaa Suomessa 

• Kielten ja kulttuurien tuntemus on hyödyllistä työelämässä / Kielten ja kulttuurien tuntemus 

on hyödytöntä työelämässä 

 

Väittelyn jälkeen kootaan taululle oppilaiden havaintoja vaikuttamisen keinoista, joita väittelijät 

käyttivät.  Käsiteltävää aihetta tuodaan lähemmäksi ja konkretisoidaan ohjaamalla keskustelua esim. 

nostamalla esimerkkejä arjen puhetavoista: miten kavereiden kanssa esim. tärkeistä ja suurista 

asioista puhutaan, miten vanhemmat puhuvat, kun haluavat vaikuttaa lapsiin, miten mainosten 

kielellä yritetään vaikuttaa yms. 

  

Opettajajohtoisesti täydennetään retoriikan käsitettä ja keinoja. Puheella vaikutetaan ja puhetaidolla 

eli retoriikalla tarkoitetaankin oppia vaikuttavasti ja vakuuttavasta puhumisten taidosta. 

• toisto 

• modaaliset keinot 

• superlatiivit ja vahvistussanat 

• liioittelu ja hyperbola 

• määrällistäminen  

• ehdottomuus 
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• sanavalinnat: mitä ilmausta käsiteltävästä asiasta käytetään esim. ongelma/ haaste, 

sanoa/ väittää,  

• ironia, epäsuora iva 

• polarisointi eli asiat esitetään toistensa vastakohtina 

• intertekstuaalisuus, viittaukset muihin teksteihin 

• puhuttelu jne. 

 

Tässä on myös hyvä huomioida, että myös visuaalisilla materiaaleilla, kuten kuvilla, vaikutetaan.  

13.-15. OPPITUNTI: VAIKUTTAVA PUHE JA RETORIIKKA 

 

1. Tehtävä: Vaikuttava puhe ja retoriikka   

Oppilaiden kanssa katsotaan yhdessä joku vaikuttava puhe, esimerkiksi Martin Luther Kingin puhe 

Washingtonissa 28.8.1963 “I have a Dream”. Puhe on saatavilla myös suomeksi käännettynä. Puhe 

jaetaan oppilaille myös kirjallisena esim. Google Classroomissa tai monisteena.  

Puheen kuuntelun ja katselun jälkeen oppilaille esitetään kysymyksiä puheesta ja samalla 

alleviivataan puheesta keskeisiä retoriikan keinoja. 

 

2. Tehtävä: Keskustelu 

Opettaja herättelee keskustelua konsensustodellisuudesta ja sosiaalisesta konstruktionismista: 

muodostuuko todellisuus sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kielen välityksellä? Mikä on totta? Voiko 

valheella muuttaa todellisuutta?  

 

3. Tehtävä: Kriittinen lukutaito 

Luetaan tekstejä tunteita herättävistä asioista, esimerkiksi erilaisia maidonkäyttöön liittyviä tekstejä, 

ja pohditaan, millaista kuvaa kukin teksti välittää ja miksi. Tekstiesimerkkejä löytyy runsaasti 

esimerkiksi hakusanoilla maidon terveellisyys. Muita hyviä aiheita voi olla kasvisruokailu, 

rokotevastaisuus tms. 

 

4. Tehtävä: Puhe 

Oppilaat toimivat pareittain. Parin tehtävänä on suunnitella ja pitää opetuskokonaisuuden lopuksi 

vaikuttava noin viiden minuutin puhe. Puhe palautetaan opettajalle myös kirjallisesti ja sen 

yhteydessä oppilaiden tulee osoittaa ja eritellä mitä retoriikan keinoja he ovat käyttäneet. Puhe ja 

siihen liitetty selostus on yksi iso osa arviointia. 

 

5. Tehtävä: Vertaisarviointi 
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Jokainen pari saa arvioitavaksi kaksi toisten parien pitämää puhetta. Vertaisarviointi tehdään 

kirjallisesti ja palautetaan opettajien kautta. Vertaisarviointi on oppilaalle mahdollisuus osoittaa 

myös omaa aiheen hallintaa.  

6.  Itsearviointitehtävä 

Tehtävässä oppilas tarkastelee oppimistaan ja kokemuksiaan oppimisesta. Oppilas arvioi myös mitä 
ja miten oppimista saavutettiin.  
 

 
Oppilaat kirjoittavat kielijakson lopuksi tai ryhmätehtävän jälkeen tekstin, jossa he arvioivat omaa 
työskentelyään ja oppimista esimerkiksi seuraavien ohjeiden ja kysymysten avulla: 
 
Millaista oli työskennellä kielen parissa?  

Mikä sinua kiinnosti eniten? Mikä sinusta oli vähemmän kiinnostavaa?  

Miten ryhmätyöskentely sujui?  

Kuvaile ryhmätyöskentelyänne ja lopputulosta.  

Miten itse onnistuit projektissa? Mikä työprosessissa oli haastavaa?  

Millaisia onnistumisia ja toisaalta haasteita ryhmänne kohtasi työn aikana? 

Pysyittekö aikataulussa?  

Miten työnjako sujui?  

Arvioi vielä tehtäviä ja tehtävän antoa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 



Liite 1

Nukkekutsuilla

Vassakuu, Rarahuu!
Pumpernikkel, hörtypikkel!
    — Hoija, fammu, faffafaar?
— Mitämaks, minttumaar,
sillidilli jillin grilli.
    — Kekkusene president, 
fruii, fruii, parlament.
Ossian, Florestan,
oijoijoi, pureboi!
    — Fiina, ah ja Adalmiina, 
oolalaa, härrebaarn!
— Tuttifrutti ähäkutti.
   — Taksu, taksu kafferop
beibigeimi stippestop!

Kaija Pakkanen: Hassu noita. 1980. Lasten oma kirjakerho



 
 

INY                              APPI
VÈR                             ANOPPI
KÈZ                             HÖRPÄTÄ
HÖRPENI                  KEKSI
VIZ                              IEN
ANYÒS                       VERI
APÒS                          VESI
KEKSZ                        KÄSI

Liite 2

Suomi ja unkari ovat sukulaiskieliä, joten niissä
on samankaltaisia sanoja.
 
Yhdistä suomenkielinen ja samaa tarkoittava
unkarinkielinen sana



en bro
en sol
ett hem
en måne
ett hav
en tid

 

el puenta
el sol
la casa
la luna
el tiempo
la mar
 
 

die Brücke
die Sonne
das Heim 
der Mond
das Mer 
die Zeit

Liite 3



Liite 4

Rentoutusharjoitus

Ota mukava asento,  sulje  silmät tai  kohdista katseesi  katon tai  lattian
rajaan.  Vie ajatuksesi  hengitykseen,  tunnustele miten hengität
tänään,  juuri  nyt .  Älä yritä muuttaa hengitystäsi ,  keskity vain
tarkkailuun…
 
Tunne,  miten jokaisella uloshengityksellä kehosi  on painavampi ja
painavampi.  Et  halua li ikauttaa raajaasikaan… Jokainen uloshengitys
puolestaan saa sinut tarkastelemaan tilaa aina pikkuisen ylempää ja
ylempää.  Nyt  kun hengität  ulos,näet  itsesi  istumassa pulpetin
ääressä.  Seuraavalla uloshengityksellä voit  tarkkailla  luokkaa
katonrajasta.   Pikkuhiljaa kohoat katon läpi  ja  näet  koulun pihan ja
koulurakennukset ,  näet  kadulla käveleviä ja  pihalla leikkiviä ihmisiä.
Kohoat edelleen kohti  pilviä.  Maisema allasi  muuttuu,  yksityiskohdat
katoavat ,  tunnet miten pilvet  piirittävät  sinut ja  aina vain
uloshengittäessäsi  kohoat ylemmäs ja  ylemmäs.  Seuraavan kerran
uloshengittäessäsi  lähde laskeutumaan pilvien läpi  kohti  maata,
käytä tähän useampi hengitys.  Päästyäsi  pilvien alapuolelle  näet
pelkkää vihreää ja  sinistä.  Mitä lähemmäs laskeudut,  sen lämpimämpi
sinun tulee,  tunnet kosteuden kertyvän ihollesi ,  myös äänet
voimistuvat.  Laskeudut sademetsään,  jossa vallitsee vihreä hämärä.
Puut ovat  isoja ja  niiden runkoja koristavat  erilaiset  kiipijät  ja
köynnökset .  Linnut lehahtelevat  kirkuen puiden siimeksessä ja
ympärilläsi  pyörii  useita erilaisia hyönteisiä.  Silmäsi  sattuvat
kirkkaanpunaisiin suuriin kukkiin,  joiden keskeltä nousevat
kullankeltaiset  heteet .  Heteet  ovat  melkein kämmenesi  kokoiset .
Jalkojesi  alla  musertuvat  tippuneet lehdet,  täyttäen ilman makealla
tuoksullaan.  Kauempana jyrisee ukkonen.  Päätät  palata takaisin
pilviin,  ennen sadetta (toinen päivä:  Ryhmät 1  ja  4  jäävät  tänne)
 
Hengitä sisään ja  jokainen uloshengitys nostaa sinua ylemmäs kohti
pilviä,  pilviin ja  pilvien läpi  kohti  kirkasta valoa.  Haluat  kuitenkin
tutkia jälleen,  millaista pilvien alapuolella on ja  jokaisella
uloshengityksillä  lähdet laskeutumaan pilvien läpi
kohti  maata.  Nyt  alapuolellasi  avautuu laaja aukea.  Näet ,  miten tuuli
huojuttaa ruohikkoa ja  mitä lähemmäs maata pääset ,  sen tarkemmin
huomaat yksityiskohtia.  Maisema on karu,  vain muutamia piikkisiä
pensaita on näkyvissä.  Kauempana solisee puro.
 
 



Liite 4

Sen vesi  on kylmää ja  kirkasta.  Haluat  kahlata l iukkailla  kivillä  ja
jalkojesi  ympärillä  ui  pieniä kaloja.  Kuulet  voimistuvaa,
rummutuksen kaltaista ääntä ja  pian horisontissa näkyy
villihevoslauma.  Sen jäljessä kohoaa keltainen tomupilvi .
Hevosten mentyä ympäristön valtaa hil jaisuus.  Suljet  silmät ja
aurinko lämmittää luomiasi .  Keltaiset  ja  punaiset  pilkut leikkivät
silmissäsi .   (Ryhmät 2  ja  5  jäävät  tänne)
 
Kuulet ,  miten puron solina muuttuu voimakkaammaksi  ja
voimakkaammaksi  aaltojen kohinaksi .  I lma viilenee ja  kylmä tuuli
puhaltaa poskesi  punaisiksi .  Avaat  silmäsi  ja  edessäsi  on tyrskyävä
meri .  Suolaisia pisaroita lentää kasvoillesi  ja  taivaalta satelee isoja
lumihiutaleita.  Kuulet  kuinka lokit  kirkuvat.  Käännät selkäsi
merelle  ja  edessäsi  on silmänkantamattomiin lumista aavaa.  
Lähdet kulkemaan kohti  kaukana näkyvää punaista puutaloa,  jonka
ikkunalla näkyy valo.  Lumi narisee askeltesi  alla  ja  näet  kuinka
laskeva aurinko värjää niin horisontin voimakkaan oranssiksi .
Oranssi  väri  heijastuu myös lumesta.  Koko maisema palaa.
Nouset  narisevat  rappuset  ylös,  avaat  oven ja  lämmin ilmavirta
tuulahtaa vastaasi .  Samalla kun riisut  painavaa ulkotakkia ja
jalkineitasi ,  haistat  jotakin herkullista.  Sylki  kihoaa suuhusi ,  t iedät ,
että ruoka on pöydässä.  Kun mahasi  on täynnä,  oikaiset  jalkasi  kohti
takassa loimuavaa tulta ja  suljet  silmäsi .  Tunnet,  kuinka hengityksesi
tasaantuu ja  hil jenee,  kehosi  muuttuu painavaksi  ja  raukeaksi .
Seuraa ajatuksillasi  hengitystäsi…  (Ryhmät 3 ja  6  jäävät  tänne)
 
Tunne kehon paino tuolia,  lattiaa vasten.  Vie huomio varpaisiin ja
sormenpäihin,  voit  l i ikutella niitä ,  pyöräytä hartioita ja  venyttele
kehoa.  Haukottele.  Kuuntele ympäröiviä ääniä ja  avaa lopuksi  silmät.

Lisää vähän leipätekstiä


