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IKI—Innovatiivisen kielikas-
vatuksen kartta ja kompassi

IKI YHDISTÄMÄSSÄ SUOMALAISEN 
KIELTENOPETUKSEN PISTEITÄ 
Ope ajat ja koulut tekevät jo nyt hyviä asioita kieli e-
toisen ja kielikasvatusta tukevan ympäristön ylläpitämi-
sessä. Voi kuitenkin olla, e ä ope ajat eivät ole itse 

etoisia kaikesta hyvästä, mitä tekevät päivi äin työs-
sään. Kieli etoisuu a voidaan tarkastella tutkimalla 
havaintoja, toimintoja ja niistä lähteviä tulkintoja (Van 
Lier, 2001). IKI:n tarkoituksena on tehdä näistä käytän-
teistä ja työkaluista näkyviä. Hankkeessa ei ainoastaan 
haluta tunnistaa olemassa olevia käytänteitä vaan myös 
huomioida kun en, koulujen ja ope ajien tekemät ha-
vainnot mahdollisista puu eista ja niihin annetuista 
ratkaisuista. 

Hanke ei ole kiinnostunut ainoastaan kieltenope ajien 
kielipedagogisista ja kieli etoisuu a edistävistä käy-
tänteistä, vaan myös luokanope ajien, aineenope a-
jien ja lastentarhanope ajien innovaa oista. Hank-
keessa ollaan myös kiinnostuneita koulujen omista toi-
mintakul uureista, jotka tukevat kieli etoista oppimis-
ympäristöä. Kaikki ope ajat käy ävät kieltä opetuk-
sessaan joko oppimisen välineenä tai kohteena. Jokai-
nen ope aja on kieltenope aja nykypäivän koulussa ja 
jokaisen ope ajan pitäisi pystyä kiinni ämään huomio-
ta opete aviin aiheisiinsa kielen näkökulmasta 
(Opetushallitus, 2014). 

IKI KARTOITTAA, KOKEILEE JA JAKAA
Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana kartoitetaan 
suomen- ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa sekä 
esi- ja perusopetuksessa kehite yjä kielipedagogisia 

innovaa oita sekä täydennyskoulutushankkeissa kehi-
te yjä malleja haasta eluilla ja observoiden. Kartoi-
tuksen jälkeen vahvoiksi ja toimiviksi tunniste uja 
kieltenopetuksen/kielikasvatuksen malleja ja käytän-
teitä kehitetään edelleen ja kokeillaan tutkimus etoa 
keräten ope ajaopiskelijoiden, ope ajankoulu ajien 
ja ope ajien yhteistyönä. 

Hankkeen kolmantena vuonna rakennetaan kokeilujen 
pohjalta tutkimusperustaises  Innova ivisen kielikas-
vatuksen kar a ja kompassi.  Kielikasvatuksen kar a 
on esi- ja perusopetuksen läpäisevä pedagoginen malli, 
joka integroi kielenoppimisen sisältöjen oppimiseen ja 
tukee monikielisyy ä systemaa ses  läpi koulutus-
polun. Kompassi on konkree sia käytänteitä sisältävä 
kielipedagoginen työkalu yhteisöjen omaan kielikasva-
tuksen kehi ämiseen ja oppijoiden kokonaisvaltaisen 
kehi ymisen tukemiseen.

AVAINKYSYMYKSET
Kuinka jollain toisella kielellä kuin englannilla aloite u 
kieltenopiskelu vaiku aa myöhempään vieraiden kiel-
ten opiskeluun? On huoma u englannin kielen opiske-
lun myöhemmin aloi avien oppilaiden saavu avan nii-

den oppilaiden englannin kielen tason, jotka ovat 
aloi aneet englannin A1- kielenä. 

Millaisin keinoin kieltenopetusta varhennetaan eri 
paikkakunnilla ja kuinka oppilaiden oppimia taitoja ke-
hitetään myöhemmässä kieltenopetuksessa? Kielisuih-
kuja ja kielirikasteisuu a käytetään paljon varhaisen 
kielenoppimisen tukemisessa, mu a mikseivät myös 
isommat oppilaat voisi hyötyä kielisuihkutuksesta vali-
tessaan valinnaista B2– kieltä. 

Kuinka koulun ope ajistoa ja myös lastentarhan-
ope ajia voitaisiin tukea ja rohkaista kielten käy ämi-
sessä omassa työarjessaan? Hankkeemme voisi 
osoi aa ope ajille, joita kieltenopetus mie ty ää, e ä 
jo pienillä ak viteeteilla voidaan o aa kieli mukaan 
opetuksen arkeen. 

Millaisia kieli etoisia valintoja luokanope ajat, ai-
neenope ajat ja kieltenope ajat tekevät omassa ope-
tuksessaan? Koska kieli on olennainen osa jokaista op-
pitun a, on mielenkiintoista etää, kuinka aineen-
ope ajat  teks kirjoja omassa opetuksessaan.  Millaisia 
oletuksia ja odotuksia  aineenope ajilla on kielten roo-
lista omassa opetuksessaan, esimerkiksi kuinka he 
käy ävät teks kirjoja opetuksensa apuna? 

Kuinka kieltenope ajat hyödyntävät oppilaiden olemas-
sa olevia kieliresursseja ja muista kielistä opi ua e-
toa? Kuinka englan a opiskellut oppilas käy ää kieli-
tajuaan aloi aessaan uuden kielen opiskelun? Nämä 
olemassa olevat resurssit olisi hyvä tunnistaa ja hyö-
dyntää, jo a oppilasta voidaan tukea oppimisessa tarvi-
tulla tavalla.

Lähteet:  Opetushallitus. (2014).   Perusopetuksen opetussuunni-
telman perusteet. 
Van Lier, L. (2001). Language awareness. In R. Carter & D. Nunan 
(Eds.), The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of 
Other Languages (The Cambridge Guides, pp. 160-165). Cambrid-
ge: Cambridge University Press. doi:10.1017/
CBO9780511667206.024 

IKI PÄHKINÄNKUORESSA

→ Ope ajien ja koulujen kielipedagogiikan 
ja kieli etoisen toimintakul uurin käy-
tänteet näkyviksi.

→ Hankkeessa käytetään tapaustutkimuk-
sen keinoja. Ope ajaopiskelijat suori a-
vat observointeja ja haasta eluja kou-
luilla keväällä 2019.

→ IKI yhdistää kieli etoisen opetuksen, 
kieltenopetuksen ja kieli etoisen kiel-
tenopetuksen.

ABSTRAKTI

IKI:n tavoi eena on kehi ää kielten oppimi-
sen ja kielen käytön jatkumoa suomalaisessa 
esi- ja perusopetuksessa. Tässä posterissa ker-
rotaan IKI- hankkeen suuntaviivoista ja kes-
keisistä lähtökohdista. 

Jo a voidaan kehi ää ja integroida innova i-
visempia kielipedagogiikan käytänteitä, tarvi-
taan enemmän yhteistyötä kaikkien kielikas-
vatuksen kanssa työskentelevien kesken. Tä-
mä hanke on niin eri yliopistojen kuin myös eri 
laitosten välinen ja yhteinen projek , jossa ha-
lutaan kehi ää olemassa olevien kielipedago-
giikan käytänteiden ja työkalujen yhteisöllistä 
jakamisen kul uuria ope ajien, ope ajaopis-
kelijoiden ja ope ajankoulu ajien kesken. 

Posteri tarjoaa huomioita käynnissä olevista 
hankkeista, seuraavista kehitysaskelista ja 
myös kehityssuunnasta.
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