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Kielen rooli oppimisessa ja opettamisessa – 

Aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä 

 

Leena Maria Heikkola, Niina Kekki & Elisa Repo 

 

 

Abstract: According to the Finnish core curricula for basic education, teachers are required to 

be linguistically responsive. That is, they should understand the role of language in all learning. Previous 

studies have shown that while teachers are aware of linguistically responsive teaching, they do not always 

have the skills to apply this knowledge effectively while teaching. 
In this study, we examined the beliefs of future subject teachers regarding the roles and theoretical 

understanding of language, language proficiency, and language learning. Three future subject teacher 

groups and their possible differences were investigated: Finnish language (n=32), Natural Sciences (n=23), 

and Religion (n=6). The data was collected via an online survey post the training of these student teachers. 

This data comprised responses to one open-ended question about a fictional teaching situation and was 

analyzed by theory-driven content analysis. The three groups were compared using descriptive statistics. 
There were no differences between the three future subject teacher groups regarding the roles of 

language. Based on qualitative analysis, future Finnish teachers proved to be better at verbalizing their 

responses. All participants’ responses reflected at least a nascent understanding of language as situational 

and dynamic, and as something the teacher can have an effect on. On a practical level, the future subject 

teachers’ responses reflected a narrower focus on language as a separate skill. The role of vocabulary and 

terminology in teaching was often highlighted. To ensure that the requirement of linguistically responsive 

teaching set by the core curricula is filled, more research is needed on future teachers’ understanding of the 

roles of language and the implementation of this knowledge in teaching. 
 

Keywords: linguistically responsive teaching, subject teacher students, roles of language in teaching and 

learning 

 

 

1 Johdanto 

Oppiminen ja opettaminen sitoutuvat vahvasti kieleen. Koulukontekstissa kielen rooli on ilmeinen: 

koulukielen hallinta on perustana muiden oppiaineiden sisältöjen ja kielten oppimiseen. Uusissa 

opetussuunnitelmissa (OPS 2014; LOPS 2019) painotetaan kielen roolia oppimiselle aiempaa 

vahvemmin. Opettajien tulisi olla kielitietoisia, eli heidän tulisi ymmärtää kielen merkitys kaikessa 

oppimisessa. Lisäksi heidän tulisi toimia kielimalleina ja omien oppiaineidensa tyypillisen kielen 

opettajina: esimerkiksi fysiikan opettaja on fysiikan sisältöjen lisäksi fysiikan tiedonalan kielen 

opettaja. Uusien opetussuunnitelmien (OPS 2014; LOPS 2019) vaatimus opettajien 

kielitietoisuudesta on osittain reaktio siihen, että PISA-tutkimusten mukaan 

maahanmuuttajataustaiset oppilaat eivät saavuta peruskoulussa yhtä korkeita oppimistuloksia kuin 



 

kantasuomalaiset (Leino ym. 2018). Kielitietoinen opetus pyrkii kuitenkin tukemaan kaikkien 

oppilaiden oppimista. Kielitietoisuutta on tutkimuksessa määritelty eri tavoin kentän laaja-

alaisuuden ja monitieteisyyden vuoksi. Yleisellä tasolla kielitietoisuus on tietoa kielestä, 

ymmärrystä siitä, kuinka kielet toimivat ja kuinka ihmiset käyttävät ja oppivat niitä. (ALA 2020.) 

Nähdäksemme opetussuunnitelmissa esitetty kielitietoisuus on tästä koulumaailmaan sovellettu 

tulkinta. 

Kielitietoisuusopetusta on uusien opetussuunnitelmien myötä tuotu myös 

opettajankoulutukseen. Aiemmassa tutkimuksessa on osoitettu, että jo valmistuneiden opettajien 

tiedot kielitietoisesta opetuksesta ovat suhteellisen hyvät, mutta tiedot eivät välttämättä heijastu 

heidän luokkahuonekäytänteisiinsä (Alisaari, Heikkola, Commins & Acquah 2019). Tässä 

tutkimuksessa tarkastelemme tulevien aineenopettajien käsityksiä kielen roolista oppimisessa ja 

opettamisessa opettajan pedagogisten opintojen loppuvaiheessa. Ajattelemme tulevien 

aineenopettajien raportoimien kielen roolien peilaavan sitä, millaisia käsityksiä kielestä, 

kielenoppimisesta ja kielitaidosta opettajaopiskelijoilla on. Lisäksi tutkimme, eroavatko eri 

aineryhmät (suomen kieli ja kirjallisuus, matemaattiset aineet ja reaaliaineet) toisistaan sen 

suhteen, millaisia ja kuinka monia rooleja he antavat kielelle kuvitellussa koulumaailmaan 

sijoittuvassa tilanteessa. Tulosten pohjalta pohdimme, millaisia valmiuksia tulevilla 

aineenopettajilla on ottaa kielen rooli huomioon omassa opetuksessaan pedagogisten opintojen 

lopussa ja millaisin (kieli)pedagogisin taidoin he suuntaavat kentälle. 

On tärkeää selvittää tulevien aineenopettajien käsityksiä kielen rooleista oppimisessa, jotta 

saamme tietoa siitä, valmistavatko opettajan pedagogiset opinnot kaikkien aineiden opettajia 

kielen opettajiksi nykyisten opetussuunnitelmien vaatimusten mukaisesti. Eri 

aineenopettajaryhmien tarkastelu on kiinnostavaa siitä näkökulmasta, että tulevien opettajien 

käsitykset kielen rooleista heijastavat heidän omia oppimiskokemuksiaan. Hypoteesimme on, että 

pääaineopintojensa myötä eri aineryhmien välillä voi olla eroja siinä, kuinka tärkeänä he pitävät 

kielen roolia oppimisessa ja opettamisessa. Pedagogisten opintojen aikana kielitietoisuutta on 

mahdollista kasvattaa, mutta on hyödyllistä tutkia, kiinnitetäänkö opintojen aikana asiaan tarpeeksi 

huomiota. 

Tässä artikkelissa esittelemme ensin lyhyesti, millaisia rooleja kielelle on annettu kielen ja 

kielenoppimisen tutkimuksessa sekä miten nämä heijastuvat käytännön opetustyöhön. Tämän 

jälkeen esittelemme tutkimuksen metodologiaa ja aineiston analyysia sekä tulokset. Lopuksi 

pohdimme tulosten merkitystä ja esitämme tulosten mahdollisia implikaatioita suomalaiselle 

opettajankoulutukselle. 

 

2 Taustaa 

Tässä luvussa esittelemme lyhyesti erilaisia teorioita, niiden käsityksiä kielestä, kielitaidosta ja 

kielenoppimisesta ja siitä, miten nämä voidaan käsitteistää kielen rooleiksi. Käsittelemme kieli-, 



 

kielitaito- ja kielenoppimiskäsityksiä edeten formalistisista teorioista kohti holistisempia teorioita 

linkittäen näitä käsityksiä käytännön kielenopetukseen. Artikkelin empiiristen tavoitteiden 

lähtökohdista olemme pyrkineet nostamaan kunkin teorian ydinasioita, jotka tukevat aineistomme 

analyysia (laajempi esitys teorioista, ks. esim. Mitchell, Myles & Marsden 2013). Olemme 

nostaneet alalukujen otsikoiksi kielen roolit, joita käsiteltävät teoriat mielestämme heijastavat. 

 

2.1 Strukturalistinen kielikäsitys: Kieli osa-alueina  

1900-luvun alun kielitieteessä kieli nähtiin strukturalistisena järjestelmänä Saussuren (1915) 

ajatusten pohjalta. Strukturalismissa kieltä tarkastellaan formalistisena järjestelmänä, joka koostuu 

yksittäisistä muodoista tai struktuureista (Dosse 1998). Dufva (2013) esittää, että myös 

kielenoppimista on tulkittu tämän formalistisen kielikäsityksen kautta: kielioppia on pidetty 

synonyymisena sanalle kieli. Kielenopetuksessa on pitkään heijastunut Saussuren jako kieleen 

merkkijärjestelmänä (la langue) ja toimintana (la parole): kielestä puhutaan edelleen kielioppina 

ja sanastona ja kielitaidosta erillisinä taitoina (puhuminen, kirjoittaminen, lukeminen, 

kuullunymmärtäminen) (Luukka ym. 2008; Bovellan 2014). Fokus on ollut erityisesti kielen 

muotorakenteissa, ja kielellä toimiminen ja kontekstisidonnainen kielenoppiminen on tämän 

kielikäsityksen sisällä jäänyt paitsioon (Aalto 2019: 27). Myös tulevat aineenopettajat näkevät 

kielen kielioppina: tutkimusten mukaan he hahmottavat oman äidinkielensä pääasiassa kieliopin 

opetuksena ja pitävät kielioppia olennaisena oppilaiden lukemis-, kirjoittamis- ja 

vuorovaikutustaitojen kehittymisessä (Mäntylä & Kalaja 2017). 

 

2.2 Kognitiivinen kielikäsitys: Kieli kognitiivisena prosessina  

Vastaliikkeenä strukturalismille syntyi Chomskyn vuonna 1957 ilmestyneen Syntactic Structures 

-teoksen myötä generatiivinen kielitiede. Generatiivisessa kielitieteessä siirryttiin tarkastelemaan 

kieltä logiikan ja kognition näkökulmasta. Generativismissa oletetaan, että kielioppi on 

formalisoitavissa ja että se voidaan esittää matemaattisen tarkasti. Kielioppia pidetään 

suuntauksessa sääntöjen järjestelmänä, joka generoi niiden sanojen ja muotojen yhdistelmiä, jotka 

muodostavat kieliopillisia lauseita. Generatiivisessa kielitieteessä on esitetty, että lauseiden 

syvärakenne olisi kaikissa kielissä sama ja että kielellinen kyky olisi synnynnäinen. Lauseet 

transformoidaan syvärakenteesta pintarakenteeksi, eli tietyn kielen kieliopilliseksi lauseeksi, 

tiettyjen periaatteiden ja parametrien kautta (Chomsky 1995). Vaikka suuntauksen taustalla on 

ajatus siitä, että se heijastaa kognitiivista todellisuutta, ei neurotieteessä ole kuitenkaan löydetty 

tälle todisteita (Barkley, Kluender & Kutas 2015). 

Kognitiivisissa suuntauksissa oppiminen nähdään kognitiivisena prosessointina, jossa aktiivisia 

uusia merkityksiä ja tietorakenteita luodaan liittämällä uutta aiempaan osaamiseen. Kognitiivista 

kielentutkimusta on kuitenkin kritisoitu siitä, että se keskittyy pelkästään yksilön mentaalisiin 

prosesseihin, jolloin kieli nähdään monologisena ja staattisena, mentaalisena sääntöjärjestelmänä. 



 

Tällöin kielen merkitys sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sivuutetaan kokonaan. (Block 2003: 4; 

Dufva ym. 2011.) Toisin kuin generatiivisessa kielitieteessä sekä Lakoffin (1990) että Langackerin 

(1987) ajatuksiin perustuvassa kognitiivisessa kielitieteessä (Cognitive Linguistics) ajatellaan, että 

kieltä prosessoidaan yleisten kognitiivisten periaatteiden mukaisesti (Goldberg & Casenhiser 

2008) – kieli ei näin ollen eroa muusta kognitiosta. Kielenoppimisen näkökulmasta kognitiivinen 

kielitiede olettaa, että kielen merkityksiä ja muotoja opitaan samanaikaisesti ja että tämä 

oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa (Goldberg & Casenhiser 2008). Tällainen 

käyttöpohjainen lähestymistapa kielenoppimiseen on yhteensopiva tilanteisen ja dynaamisen 

kielikäsityksen kanssa. 

Kognitiiviseen kielikäsitykseen on liitetty affektien vaikutus kielenoppimiseen. Krashen (2009) 

nosti monitorointiteoriansa yhtenä osana esille, kuinka kielen oppimiseen vaikuttavat myös 

psykologiset tekijät, myös niin kutsutut affektit. Lisäksi Krashenin teoriassa kielenoppimiseen 

vaikuttavat muun muassa kielen monitorointi ja ymmärrettävä syöte. Kielenoppijan voi olla 

vaikeaa monitoroida tuotostaan, ja myös psykologiset tekijät voivat vaikeuttaa kielen tuottamista 

tai sen monitorointia. (Krashen 2009.) Esimerkiksi kielentuottamiseen liittyvä ahdistus voi estää 

tai hidastaa oppimista. Krashenin teorian myötä psykologisten tekijöiden vaikutus 

kielenoppimiseen onkin ymmärretty laajemmin. 

 

2.3 SF-teoria ja funktionaalinen kielikäsitys: Kieli tilanteisena toimintana  

Systeemis-funktionaalisessa kielitieteessä ihminen on toimija sosiaalisessa yhteisössä, ja kieli on 

yksi sosiaalisen toiminnan muodoista. Kieli ei siis tämän näkemyksen mukaan ole pelkästään 

yksilöllinen ja mentaalinen ilmiö, vaan yhteisöllinen resurssi. (Luukka 2002: 89–90.) SF-teoriassa 

kieltä tarkastellaan tekoina, kontekstissaan esiintyvinä merkityksellisinä valintoina, joita yksilö 

tekee kielellisiä resurssejaan käyttäen. Kieli on puolestaan systeemi, joka mahdollistaa näiden 

tekojen tekemisen ja merkityksen rakentamisen. (Halliday 1973, 1978.) SF-kielitieteessä kieltä ja 

sen merkityksenantamisfunktiota lähestytään holistisesti, eli siinä yritetään ottaa huomioon kaikki 

merkityksen rakentamiseen liittyvät seikat laajimmasta kulttuurikontekstista pienimpiin 

äänteellisiin resursseihin. SF-teoria häivyttääkin kielen perinteisten osa-alueiden, semantiikan, 

pragmatiikan, retoriikan ja sosiolingvistiikan, leksikon ja kieliopin, raja-aitoja. Teorian mukaan 

kielen keskeisin tehtävä on merkitysten rakentaminen. (Luukka 2002: 89–90.) Voidaankin sanoa, 

että systeemis-funktionaalisen kielitieteen kielikäsitys on funktionaalinen: siinä korostuvat kielen 

funktiot ja toisaalta niihin vaikuttavat sosiaaliset tekijät. 

Funktionaalinen kielenopetus nojaa funktionaaliseen kielikäsitykseen (ks. esim. Halliday 1985) 

ja oppimiskäsitykseen, jonka mukaan kielenoppimista ohjaavat oppijan kielenkäyttötarpeet ja 

muotojen oppiminen palvelee merkitysten ilmaisua (Aalto, Mustonen & Tukia 2009). Opetuksessa 

korostetaan suullista kielitaitoa ja kielen käyttöä aidoissa tilanteissa, eikä opetuksessa keskitytä 

pelkästään kielioppisääntöihin tai muotojen analyysiin. Muotojen oppiminen palvelee aina 



 

merkitysten ilmaisua, eikä eri muotoja nähdä ”vaikeina” tai ”helppoina”, vaan kielenkäyttäjälle 

”tarpeellisina” ja ”käyttökelpoisina” tai (kielenkäyttäjälle tietyissä tilanteissa) ”turhina” ja 

”tarpeettomina”. Koska funktionaalisessa kielenopetuksen traditiossa kielitaito nähdään 

tilanteisena taitona, kielenopetus keskittyy opettamaan erityisesti erilaisten tekstilajien hallintaa 

(esim. puhekieliset ja yleiskieliset puhutut tekstilajit) (Lauranto 2020). 

 

2.4 Dynaamisten järjestelmien teoria: Kieli emergoituvana ja dynaamisena toimintana 

Viimeaikaisille, monitahoisille kielenoppimisen teorioille on yhteistä tarkastella kieltä 

dynaamisena ja vuorovaikutuksessa emergoituvana ilmiönä. Keskeistä on tällöin käyttöpohjainen 

lähestymistapa (dynamic usage based approach: Langacker 2000; usage based approach: 

Tomasello 2003). Kieli nähdään käytön ja jäljittelyn kautta emergoituvana, dynaamisena 

toimintana. Dynaamisten järjestelmien teorian näkökulmasta kieli ei ole koskaan valmis, vaan se 

kehittyy alati. Näin ollen myös kielenoppimisen näkökulmasta kieli ja kielitaito kehittyvät, niitä ei 

omaksuta tai opita. (de Bot & Larsen-Freeman 2011.) Mustonen (2015) korostaakin, että 

sosiaalisesta näkökulmasta kielen käyttöä ja oppimista ei voida erottaa erillisiksi prosesseiksi: kieli 

on kompleksi, adaptoituva ja dynaaminen systeemi, eikä äidinkielisenkään puhujan kieli ole 

koskaan valmis tai täydellinen. Larsen-Freeman (2007: 783) kuvailee kielen käytön ja oppimisen 

erottamattomuutta osuvasti: “It is not that you learn something and then you use it; neither is it 

that you use something and then you learn it. Instead, it is in the using that you learn – they are 

inseparable.” 

Kielenoppiminen ei ole siis vain kielijärjestelmän omaksumista, vaan se tarkoittaa myös 

osallisuutta uusissa yhteisöissä ja käytänteissä: kielenoppija on ensi hetkestä asti myös 

kielenkäyttäjä, yhteisön jäsen. Tämän nykyään myös suomalaisessa kielenopetuksessa yhä 

enemmän vallalla olevan sosiokognitiivisen kielenoppimisen näkökulmasta kieltä ei nähdä 

puhtaasti mentaalisena järjestelmänä tai sosiaalisena osallistumisena, vaan holistisesti näiden 

yhdistelmänä. (Mustonen 2015.) 

 

2.5 Metakieli: Kieli keskustelun kohteena  

Kielenoppimiseen vaikuttaa myös kielenoppijan kyky reflektoida omaa ajatteluaan eli 

metakognitio (Dörnyei 2014). Erityisesti kieleen liittyvä metakognitio, eli kielenoppijan 

metakielelliset tiedot ja taidot ovat oppijalle suuri sisäinen voimavara, joita hän voi hyödyntää 

työskennellessään kielenoppimisen lähikehityksen vyöhykkeellä oman toimintansa ohjaamisessa 

(Alanen 2000: 107) ja joita opettajan tulisi opetuksellaan tukea. Mitchellin, Mylesin ja Marsdenin 

(2013: 137) mukaan metalingvistinen tieto (metalinguistic knowledge) sisältää kaiken sellaisen 

tiedon kielestä ja kielen kuvauksesta, jonka voi tietoisesti kuvata sanoin. Siihen sisältyvät 

esimerkiksi sanojen merkitykset, eksplisiittiset kielioppisäännöt ja tarkat muistikuvat kielen 

käytöstä. Metakielelliseen pohdintaan vaikuttavat olennaisesti sosiokulttuurinen ympäristö ja sen 



 

sosiaaliset käytänteet (Alanen 2000: 112). Voidaankin ajatella, että koulussa oppilas oppii paitsi 

uusia kielellisiä käytänteitä, myös kielen, jolla puhua näistä. 

 

2.6 Kielikäsitykset käytännössä: Mitä opettajien tulisi tietää?  

Koulunkäynti perustuu pitkälti koulukielen hallinnalle: se on perusta kaikkien oppiaineiden 

sisältöjen ja muiden kielten oppimiselle. Kansainvälisessä tutkimuksessa on kuitenkin osoitettu, 

että opettajat eivät välttämättä osaa tunnistaa ja käyttää oppilaidensa kielellistä ja kulttuurista 

taustaa opetuksen tukena (de Jong, Harper & Coady 2013). Opettajilla ei myöskään välttämättä 

ole taitoja ja tietoa sitoa oman aineensa opetusta kielenopetukseen (Valdés, Kibles & Walqui 

2014), ja usein he myös aliarvioivat omat kykynsä toimia kielen opettajina (Gleeson 2010). 

Suomalaisessa tutkimuksessa on osoitettu, että opettajat yliarvioivat usein oppilaidensa 

kielitaitotason (Suni & Latomaa 2012). Toisen tutkimuksen mukaan vain noin puolet opettajista 

asettavat oppilailleen kielellisiä tavoitteita sisällöllisten tavoitteiden lisäksi (Pirinen 2015). Silloin 

kun opettajat kiinnittävät huomiota oppiaineen kieleen, tarkastelun kohteena on usein vain sanasto 

ja oppiaineen termistö (Aalto 2019). Opettajan työssä kielenoppimisen periaatteiden tuntemisesta 

on hyötyä. Kun opettajat ymmärtävät kielen kehittyvän vuorovaikutuksessa kielellisiä resursseja 

kierrättämällä ja jakamalla, on heillä todennäköisesti paremmat valmiudet laatia minkä tahansa 

oppiaineen tunneille tehtäviä, joiden kautta sosiaalistutaan uusille kielellisille käytännöille eli 

opitaan toimimaan kielellä ja keskustelemaan kielestä. 

Aineenopettajien tulisi tarjota monikielisille oppilailleen täydellinen pääsy akateemiseen kielen 

ja oppiaineen sisältöön. Ilman kohdistettua opettajankoulutusta opettajien on osoitettu keskittyvän 

vain sanaston opetukseen tai kieleen, joka on irrallaan oppiaineen kielestä ja sisällöstä 

kokonaisuutena (Robinson 2005; Schleppegrell & O’Hallaron 2011). Jotta opettaja voi tarjota 

kaikille oppilailleen parasta mahdollista opetusta, tulee hänen ymmärtää kielen keskeinen rooli 

kaikessa oppimisessa ja opettamisessa (de Jong & Harper 2005).  

 

3 Menetelmät ja aineisto 

3.1 Aineiston keruu 

Keräsimme tutkimuksen aineiston sähköisellä kyselyllä suomalaisen yliopiston 

opettajankoulutuslaitoksella. Vastaajiksi valikoituivat nimenomaan aineenopettajaopiskelijat, 

koska tällä tavoin tavoitimme eri alojen opettajia mahdollisimman laajasti. Kyselyyn vastasivat 

suomen kielen ja kirjallisuuden (AI, n=32), matemaattisten aineiden (MA, n=23) ja reaaliaineiden 

(UE, n=6) aineenopettajaopiskelijat luentojen aikana. Ryhmät ovat kooltaan erilaiset, koska ne 

mukailevat eri oppiaineiden aineenopettajaopiskelijoiden opiskelijamääriä, ja reaaliaineiden 

ryhmästä kyselyyn vastasivat pääasiassa vain uskontotieteiden pääaineopiskelijat. Aineisto on 

kerätty vuoden pituisen aineenopettajakoulutuksen lopussa osana pitkittäistutkimusta. 



 

Opettajaopiskelijat olivat vastaushetkellä suorittaneet lähes kokonaan yhden lukuvuoden mittaiset 

aineenopettajan pedagogiset opinnot, jotka koostuvat ainedidaktisista opinnoista yliopistolla ja 

opetusharjoitteluista normaalikoulussa. Vastaushetkellä opettajaopiskelijat olivat suorittaneet noin 

20 opintopisteen edestä opetusharjoitteluita kulttuurisesti moninaisessa normaalikoulussa, jonka 

oppilaista noin 64 % puhuu jotain muuta kieltä kuin suomea ensikielenään. Kaikki luennoilla 

paikalla olleet aineenopettajaopiskelijat täyttivät kyselyn, mutta tutkimusluvan antaminen oli 

opettajaopiskelijoille vapaaehtoista. Analyysia varten anonymisoimme opiskelijoiden vastaukset 

ja käsittelimme aineistoa tutkimuseettisiä periaatteita (TENK 2019) noudattaen. 

Kysely koostui Likert-asteikkoisista väittämistä ja avoimista kysymyksistä. Kysely perustuu 

laajempaan kyselyyn, jolla on aiemmin kartoitettu jo kentällä työskentelevien opettajien käsityksiä 

kieli- ja kulttuuritietoisesta ja monikielisestä pedagogiikasta (ks. tarkemmin Alisaari ym. 2019). 

Tässä tutkimuksessa keskitymme seuraavaan avoimeen kysymykseen: Kuvittele tilanne, jossa 

keskustelet koulussa välitunnilla maahanmuuttajataustaisen oppilaan kanssa ja huomaat, että hän 

puhuu sujuvasti suomea. Kuitenkin oppituntien aikana havaitset, että oppilas ei pysy opetuksessa 

mukana kielitaitonsa vuoksi. Mistä tämä voi johtua ja mitä opettajana tekisit tilanteessa? 

Kysymys simuloi arkista monikielisen koulun tilannetta, jossa opettaja saattaa joutua 

toimimaan. Kaksiosaisen avoimen kysymyksen (“mistä voi johtua?” ja “mitä tekisit?”) tavoite oli 

saada aineenopettajaopiskelijat pohtimaan, millaisia käsityksiä heillä on kielitietoisesta 

opetuksesta ja kielen merkityksestä oppimisessa ja opettamisessa. Suurin osa vastauksista oli 

useamman virkkeen mittaisia, ja lähes kaikki opettajaopiskelijat vastasivat kysymyksen 

molempiin osiin. Olemme jo tarkastelleet tulevien aineenopettajien vastauksia pedagogisten 

valintojen näkökulmasta (Heikkola, Repo, Kekki, Vigren & Alisaari käsikirjoitus), mutta tässä 

artikkelissa huomio kiinnittyy kieleen. Koska kysymys ohjasi opettajaopiskelijat pohtimaan, 

millaista kieli on koulukontekstissa, he tulivat kirjoittaneeksi auki omia kieli- ja 

kielitaitokäsityksiään. Aiemman analyysimme pohjalta kiinnostuimme siitä, miten 

opettajaopiskelijat heijastelivat vastauksissaan kielen erilaisia rooleja oppimisessa ja opetuksessa. 

 

3.2 Aineiston analyysi  

Analysoimme aineiston teoriaohjaavan sisällönanalyysin (Tuomi & Sarajärvi 2018) menetelmiä 

soveltaen. Koodausvaiheessa satunnaistimme eri vastaajaryhmien vastaukset, jotta tieto 

opiskelijan pääaineesta ei ohjaisi vastausten lukemista. Satunnaistamisen jälkeen koodasimme 

aineenopettajaopiskelijoiden vastaukset aineistolähtöisesti sen pohjalta, millaisia kielen rooleja 

opiskelijoiden vastaukset karkeasti heijastelevat. Koodattavaksi yksiköksi merkittiin kielen 

roolien heijastumat, jotka pituudeltaan saattoivat vaihdella yhdestä sanasta kokonaiseen 

tekstikappaleeseen. Lyhyt koodattava yksikkö (esimerkiksi sana tai lauseke) saattoi olla 

sisäkkäinen laajemman koodattavan yksikön kanssa (virke tai kappale). Koodaamisen jälkeen 

luimme koodattuja vastauksia tutkimuskirjallisuutta vasten (ks. Taustaa-luku) siten, että pyrimme 



 

löytämään vastauksista johdonmukaisuuksia ja jatkumoita. Kategorioiden muodostamisen jälkeen 

vastaukset järjestettiin uudelleen oppiaineittain aineryhmävertailua varten. Vaikka tarkastelun 

pääpaino on aineiston laadullisessa analyysissa, havainnollistamme lopuksi aineryhmien välisiä 

mahdollisia eroja määrällisesti kuvaillen. Ryhmien kokoeroista johtuen emme tarkastele ryhmien 

eroja tilastollisesti. 

 

3.3 Tutkimuskysymykset 

Lähestymme tutkimuksen tavoitetta kahden tutkimuskysymyksen pohjalta:  

 

1. Millaisia kielen rooleja aineenopettajaopiskelijoiden vastaukset heijastelevat, kun he pohtivat 

monikielisen koulun pedagogista tilannetta pedagogisten opintojen loppuvaiheessa? 

 

2. Millaisia eroja kielen rooleissa eri aineenopettajaryhmien vastauksista heijastuu?  

 

4 Tulokset: Kielen rooli oppimisessa ja opettamisessa 

Tässä luvussa esittelemme, millaisia kielen rooleja aineenopettajaopiskelijoiden edellä esitettyyn 

avoimeen kysymykseen antamat vastaukset heijastelevat. Tulosluku jakautuu kahtia 

tutkimuskysymysten mukaisesti: Ensimmäisessä tulosluvussa tutkimme aineenopettaja- 

opiskelijoiden vastauksista nousevia kielen erilaisia rooleja laadullisen analyysin pohjalta. 

Keskitymme kuvaamaan opiskelijoiden vastauksia kielen rooleista, joiden oletamme heijastavan 

heidän käsityksiään kielestä, kielitaidosta ja kielenoppimisesta. Toisessa tulosluvussa puolestaan 

selvitämme, miten eri aineenopettajaryhmien pohdinnat kielen rooleista mahdollisesti eroavat 

pääasiassa määrällisesti tarkasteltuna. 

Tulevien opettajien vastauksista nousee sisällönanalyysissa esiin monenlaisia kielen rooleja: 1) 

kieli osa-alueina, 2) kieli kognitiivisena prosessina, 3) kieli tilanteisena toimintana, 4) kieli 

emergoituvana ja dynaamisena toimintana ja 5) kieli keskustelun kohteena. Roolien 

käsittelyjärjestys alaluvuissa ei edusta vastausten määrää tietyssä kategoriassa, vaan etenemme 

teorialukuamme mukaillen kielenoppimisen formalistisista teorioista kohti holistisempia 

nykyteorioita. Kielen eri roolien heijastumat ovat usein keskenään limittäisiä, ja opiskelijoista 

suurimman osan (60/61) vastaukset heijastelevat useampaa kuin yhtä kielen roolia. Vastauksista 

luettavien kielen roolien eritteleminen antaa kuitenkin tietoa siitä, kuinka niiden taustalla olevia 

kieli- ja kielenoppimiskäsityksiä voitaisiin opettajankoulutuksessa tulevaisuudessa ohjata 

tarkemmin vastaamaan kielitietoisen opetuksen tarpeita ja nojaamaan sosiokulttuurisiin ja 

käyttöpohjaisiin ajatuksiin kielenoppimisesta. Tulosluvun esimerkkeihin on poimittu 

opiskelijoiden vastauksista kulloinkin tarkasteltavaa kielen roolia käsittelevä kohta, ja 

kategorisoinnin pohjana olevat kohdat on kursivoitu tulkintamme tueksi esitetyissä esimerkeissä. 



 

Esimerkit on esitetty alkuperäisessä muodossaan: niistä ei ole korjattu vastaajien mahdollisia 

lyönti- tai kirjoitusvirheitä. 

 

4.1 Aineenopettajaopiskelijoiden vastauksista heijastuvat kielen roolit 

4.1.1 Kieli osa-alueina  

Opettajaopiskelijoiden vastaukset heijastelevat kielen kahdenlaista osiin pilkkomista. Yhtäältä 

tulevat aineenopettajat erottavat vastauksissaan sanaston usein irralleen muusta kielitaidosta (ks. 

esimerkit 1 ja 2). Monissa vastauksissa korostuu, kuinka koulu- tai oppiainekohtainen sanasto on 

“jäänyt uupumaan” (ks. esimerkki 3). Esimerkit ovat tulevien aineenopettajien vastauksia siihen, 

mistä johtuu se, ettei maahanmuuttajataustainen oppilas pysy opetuksessa mukana. 

 

(1) [-- --] Oppitunneilla käytetään erikoissanastoa, jota maahanmuuttajataustaiset oppilaat 

eivät välttämättä ymmärrä. AI12  

 

(2) Oppilas ei osaa oppiaineen kieltä. Kiinnittäisin huomiota termien auki selittämiseen. 

MA8  

 

(3) Oppilas on oppinut puhuttavan joka päiväisen suomen kielen taidot, mutta koulu- ja 

ainekohtainen kieli ja sanosta on jäänyt uupumaan. [--] UE3  

 

Vaikka monella tulevalla opettajalla on käsitys siitä, että kieltä käytetään eri tavalla eri tilanteissa, 

painottuu vastauksista näkemys, että oppiaineen kieli eroaa nimenomaan alakohtaisen 

erikoissanastonsa, termiensä ja käsitteidensä vuoksi arkikielestä. “Erikoissanaston 

ymmärtämättömyydellä” tuntitilanteen haasteiden selittäminen jättää huomiotta esimerkiksi kielen 

rakenteet sekä laajemmat yksiköt, kuten tyylit tai tekstilajit. 

Toisaalta tulevien opettajien palasteleva lähestyminen kieleen ja kielitaitoon nousee esiin 

puheena kielen eri taitoalueista. Vastaukset heijastelevat ymmärrystä siitä, että kieli voidaan jakaa 

neljään eri taitoalueeseen: kuullunymmärtämiseen, puhumiseen, lukemiseen ja kirjoittamiseen. 

Opettajaopiskelijat tuovat vastauksissaan esille, että oppilailla voi olla “hyvä suullinen kielitaito”, 

mutta heillä voi olla “vaikeuksia lukemisessa ja kirjoittamisessa” (ks. esimerkki 4). Taitoalueisiin 

liittyen tulevat opettajat tuovat myös esiin kielen eri taitoalueiden arvioinnin tärkeyden, koska 

arvioinnin perusteella opettaja saa käsityksen siitä, mikä “oppilaan kielitaitotaso on” (ks. esimerkki 

5.).  

 

(4) [-- --] Hänellä voi myös olla hyvä suullinen kielitaito, mutta hänellä voi olla vaikeuksia 

lukemisessa ja kirjoittamisessa. [-- --] AI13  

 



 

(5) [-- --] Olisi tärkeää kartoittaa oppilaan kielellistä osaamista jollakin tavalla, lukuseulalla 

ja keskustelutehtävällä tms., ja näin saada jonkinlainen käsitys siitä, mikä oppilaan 

kielitaidon taso on. [-- --] UE2  

 

Tulevien aineenopettajien vastaukset kielen rooleista heijastelevat myös tehtävänannon fiktiivistä 

tilannetta ja siihen liittyvää kaksiosaista kysymystä. Kysymykseen "mistä johtuu?" 

opettajaopiskelijat vastaavat viittaamalla kielitaidon eri osa-alueisiin tai kielenoppimiseen 

sanaston ja termien oppimisena. Kysymykseen "mitä tekisit" tulevat aineopettajat ehdottavat 

ratkaisuna yksittäisen kielen osa-alueen kohennusta sen sijaan, että oppituntitilanteessa 

harjoiteltaisiin laajempia kokonaisuuksia, esimerkiksi tekstilajitaitoja. 

 

4.1.2 Kieli kognitiivisena prosessina 

Jotkin opiskelijoiden vastaukset ilmentävät ajatusta kielestä muuttumattomana toimintana ja 

oppilaan kielitaidosta opettajan ulottumattomissa olevana. Joidenkin tulevien aineenopettajien 

vastaukset kysymykseen tunneilla mukana pysymisen vaikeudesta heijastelevat ajatusta siitä, että 

oppilaalla on kielitaitoa (kieli on “valmis”), mutta että oppilas ei ole halukas käyttämään kieltä (ks. 

esimerkki 6). 

  

(6) Hän ei ole halukas kommunikoimaan opettajan kanssa tai ei halua, että opettaja 

ymmärtää keskustelun aihetta. MA13 

 

Vastauksista nouseekin käsitys siitä, että oppilaalla kyllä on kielitaito olemassa, mutta esimerkiksi 

jokin “henkinen este” estää kielitaidon kehittämisen oppitunnin aikana (ks. esimerkit 7–9). 

Opettajan tehtäväksi jää yrittää vaikuttaa tähän henkiseen esteeseen, ei kieleen sinänsä, jolloin 

negatiivisten affektien merkitys kielenoppimisessa korostuu.  

 

(7) Keskustelisin oppilaan kanssa, onko hänellä tiettyjä pelkoja luokkahuonekeskustelua 

kohtaan. [-- --] AI21  

 

(8) Oppilaalla voi olla henkisiä esteitä kielen käyttämiseen tunnilla. [-- --] AI24  

 

(9) [-- --] Toisaalta kyse voi olla ryhmäpaineesta, jossa oppilaalla ei ole rohkeutta puhua / 

kysyä / sanoa ääneen asioita muiden kuullen. [-- --] UE2  

 

4.1.3 Kieli tilanteisena toimintana  

Jo tutkimuksessa tarkasteltava avoin kysymys ohjaa aineenopettajaopiskelijoita heijastelemaan 

kieltä tilanteisena toimintana (“kuvittele tilanne…”). Esimerkit 10–12 esittävät, kuinka 

aineenopettajaopiskelijat perustelevat monikielisen oppijan vaikeuksia toimia akateemista kieltä 



 

vaativassa tilanteessa: vaikka yhdenlaista kielenkäyttöä on opittu jossakin tilanteessa, tämä ei 

takaa kielen osaamista toisessa tilanteessa.  

 

(10) Välitunti on tilanteena erilainen. Oppilas osaa ehkä puhua sujuvasti itselleen tutusta 

arkisesta aiheesta välitunnilla, mutta ei hallitse oppitunnilla tarvittavaa sanastoa ja siellä 

käytettävää kieltä. AI5  

 

(11) Luultavasti koulunkäynnissä tarvittava kieli on oppilaalle vieraampaa kuin arkikieli.  

[-- --] MA28  

 

(12) Toki puhekielen käyttäminen on eri kuin oppiainespesifin kielen käyttäminen. [-- --] 

UE5  

 

Kuten esimerkit 10–12 osoittavat, kuvaavat opettajaopiskelijat välitunnin kielenkäyttötilanteen 

rekisteriä “erilaiseksi” ja “arkiseksi” verrattuna kysymyksessä esitettyyn luokkatilanteeseen. 

Kuvatessaan koulunkäynnissä vaadittavan kielen rekisteriä “vieraammaksi” kuin puhekielen 

rekisteriä, opettajaopiskelija tulee asettuneeksi kieltä oppivan oppilaan asemaan ymmärtäen, että 

akateemisen kielitaidon hankkiminen kestää kauemmin kuin arjen kielitaidon. Vastaavanlaiset 

vastaukset heijastelevat täten opetussuunnitelmissa vaadittua käyttöpohjaista käsitystä kielestä ja 

kielenoppimisesta.  

 

4.1.4 Kieli emergoituvana ja dynaamisena toimintana  

Tulevien opettajien vastaukset heijastelevat myös ajatusta, että kielitaito on dynaamista ja että 

opettaja voi omalla toiminnallaan tukea oppilaan kielitaidon kehittymistä. Toisaalta tehtävänanto, 

jossa opiskelijoita pyydetään miettimään ratkaisua tilanteeseen, on osaltaan voinut ohjata 

opiskelijoita sanallistamaan tapoja, joilla opettajan toiminta voi tukea kielitaidon kehittymistä. 

Aineenopettajaopiskelijat esittävät vastauksissaan esimerkiksi, että oppilaan kielitaitotason 

vaikutukset tulee ottaa oppitunnilla huomioon (ks. esimerkki 13).  

 

(13) [-- --] Jos joku tietty oppiaine tuottaa enemmän kielellisiä vaikeuksia kuin toinen, niin 

voitaisiin sen oppiaineen opettajan kanssa tehdä esimerkiksi suunnitelma, miten suomen 

kielen hallitsemista ja ymmärtämistä voitaisiin oppiaineen kohdalla tukea paremmin. 

Esimerkiksi selkokielisiä tehtäviä ja tekstejä, tukisanalistoja, ja enemmän henkilökohtaista 

tukea oppilaalle, ja lisäksi s2-opetus voisi olla hyödyllistä. Tuottaisin varmasti oppilaalle 

myös lisämateriaalia ja tukea opetukseen, jos hän kokisi sellaista kaipaavansa. UE5  

 

Vastauksista nousee esiin myös se, että opettajan tulisi eriyttää opetusta kielitaitotason perusteella 

(ks. esimerkki 14) ja selittää oppiaineen kieltä arkikielen kautta (ks. esimerkki 15). Jotkut tulevista 



 

opettajista nostavat esiin lisäksi sen, että oppilaan kielitaitotaso tulee ottaa huomioon myös 

arvioinnissa (ks. esimerkki 16).  

 

(14) [-- --] Kirjallisen ilmaisun tukeminen ja sen huomioiminen, että oppitunnilla 

seuraaminen on haastavaa, tulisi huomioida opetuksessa eriyttäen. Arvioinnissa kirjallisen 

suorituksen sijasta voi käyttää esimerkiksi suullista koesuoritusta. AI3  

 

(15) Koettaisin antaa arkipäiväisempiä esimerkkejä ilmiöistä ja käyttää arkikieltä 

luonnontieteen termien selittämisessä, mutta kuitenkin niin, että opittaisiin myös käsitteet 

oikein. [-- --] Suosittelisin lukemaan oppikirjaa ja katsomaan videoita. MA9  

 

(16) [-- --] ottaisin huomioon hänen kielelliset tarpeensa opetuksessa, materiaaleissa ja ehkä 

jopa arvostelussa. MA4 

 

Vaikka tehtävänanto on voinut ohjata opiskelijoita heijastelemaan kieltä, kielitaitoja ja kielitaitoa 

dynaamisena toimintana, tehtävänannosta huolimatta kaikki aineenopettajaopiskelijat eivät ole 

nostaneet kielitaidon dynaamisuutta vastauksissaan esiin. Lisäksi osin dynaamisen 

kielenoppimisen teorian vastaisesti vastauksista heijastuu, että opettajalla on keinona tukea 

yksittäisen oppilaan kielenoppimista ainoastaan kahdenkeskisissä tilanteissa tai esimerkiksi 

sanalistojen, tukiopetuksen tai räätälöityjen kokeiden avulla. Vastauksien ratkaisuehdotuksissa ei 

tuoda esille koko luokan vuorovaikutustilanteita, joissa kielitaito kehittyisi resursseja 

kierrättämällä. Ainoastaan muutamissa vastauksissa opettajaopiskelijat ehdottavat ratkaisuksi 

esimerkiksi tuovansa “oppituntien käytäntöön vapaamuotoista arkikeskustelua muistuttavaa 

vuorovaikutusta” eli he osoittavat ymmärrystä kielitaidosta yhteistoiminnassa kehittyvänä. 

 

4.1.5 Kieli keskustelun kohteena  

Tulevien opettajien vastaukset heijastavat tarvetta nostaa kieli ja oppilaan kielenoppiminen 

keskustelun kohteeksi koulussa. Nämä vastaukset ovat reaktioita tehtävänannon toiseen osaan: 

“mitä tekisit opettajana?”. Opettajaopiskelijat näkevät, että kielestä ja sen käyttöön liittyvistä 

ongelmista voi keskustella joko oppilaiden itsensä ja/tai kollegoiden kanssa (ks. esimerkit 17 ja 

18). Tällaisissa vastauksissa tulevien opettajien odotukset oppilaiden metakognitiosta ovat 

korkeat: oppilaiden odotetaan pystyvän itse tunnistamaan ja sanallistamaan, mistä heidän 

vaikeutensa tunnin seuraamisessa johtuvat.  

 

(17) [-- --] Lisäksi keskustelisin oppilaan kanssa ja tiedustelisin, kokeeko hän jonkin asian 

hankalaksi oppitunnilla. [-- --] AI31  

 



 

(18) [-- --] Puhuisin asiasta muiden aineiden opettajien kanssa, koska hänellä 

todennäköisesti on enemmän vaikeuksia muissa aineissa. [-- --] AI13  

 

Yhdessä vastauksessa (ks. esimerkki 19) opiskelija nostaa esiin myös sen, että kielestä voidaan 

keskustella myös yhteisesti oppitunnilla: 

 

(19) [-- --] Oppitunneilla kielenkäyttötapoja tulisi siis tutkia ja tarkastella kriittisestä. [-- --] 

AI1  

  

Ratkaisuehdotuksissa keskustelun aiheena on usein kielen vaikeus tai oppilaan haasteet (ks. 

esimerkit 17 ja 18), eikä esimerkiksi kieli oppimisen välineenä tai kiinnostavana 

tutkimuskohteena. Kielestä puhuminen tunneilla (esimerkki 19) voisi kehittää oppilaiden 

metakielellistä tietoisuutta, joka onkin tärkeä kielitietoisuuden osa-alue (ALA 2020).  

 

4.2 Kielen roolit kolmen aineryhmän vastauksissa 

Tarkasteltavien aineryhmien, suomen kielen, matemaattisten aineiden ja reaaliaineiden, tulevien 

opettajien vastaukset ovat samansuuntaisia. Tässä luvussa tarkastelemme sitä, kuinka monia ja 

millaisia eri rooleja aineryhmissä on annettu kielelle. Koska ryhmät ovat erikokoiset (AI, n=32; 

MA, n=23; UE, n=6), emme tee tarkastelun pohjalta laajoja yleistyksiä. Eri aineryhmien vastausten 

määrät ja jakaumat antavat kuitenkin kiinnostavaa, alustavaa tietoa siitä, millaisia eroja 

aineryhmien välillä on heidän käsityksissään kielestä, kielitaidosta ja kielenoppimisesta. 

 

4.2.1 Kielen roolien määrät eri aineryhmissä  

Reaaliaineiden opettajat pohtivat kielen rooleja monipuolisesti: puolet (3/6) opiskelijoista 

heijastelee vastauksissaan neljää tai jopa viittä erilaista kielen roolia ja toinen puoli (3/6) kolmea 

erilaista roolia. Tulevista suomen kielen opettajista vain 6/32 ja matemaattisten aineiden 

opiskelijoista vain 1/23 tuo esille neljä tai viisi kielen roolia. Toisaalta puolet (16/32) tulevista 

suomen kielen ja yli puolet (15/23) matemaattisten aineiden opettajista tuo vastauksissaan esille 3 

erilaista kielen roolia. Noin kolmasosalla suomen kielen ja kirjallisuuden (9/32) sekä 

matemaattisten aineiden (7/23) opiskelijoista vastaukset heijastavat vain yhtä tai kahta roolia. 

 

4.2.2 Kielen roolit eri aineryhmissä  

Tulevista reaaliaineiden opettajista kaikki kuusi esittävät kielen osa-alueina, tilanteisena 

toimintana ja dynaamisena toimintana. Myös tulevista suomen kielen ja kirjallisuuden (26/32) sekä 

matemaattisten aineiden (17/23) opettajista suurin osa peilaa vastauksissaan näitä kolmea kielen 

roolia. Se, että suurin osa opettajaopiskelijoista näkee kielitaidon dynaamisena prosessina, tukee 

sitä, että tulevat opettajat ovat pohtineet kielen olemusta tilanteisena ja erityisesti dynaamisena ja 



 

kehitettävänä toimintana, johon opettaja voi toimillaan vaikuttaa. Osittain staattinen, kognitiivinen 

kielikäsitys heijastuu vain 5/32 suomen kielen ja 2/23 matemaattisten aineiden opettajaopiskelijan 

vastauksissa, kun taas jopa 4/6 reaaliaineiden tulevista opettajista heijastelee tätä käsitystä 

vastauksissaan. Lisäksi kieli on nostettu keskustelun kohteeksi kaikissa kolmessa ryhmässä: 

tulevista suomen kielen opettajista kielen keskustelun kohteeksi nostaa 7/32, matemaattisten 

aineiden tulevista opettajista 5/23 ja reaaliaineiden tulevista opettajista 2/6. Ryhmien välisen 

tarkastelun perusteella ryhmät eivät juurikaan eroa toisistaan kielelle antamiensa roolien 

perusteella. Näiden tulosten taustoja pohditaan tarkemmin seuraavassa luvussa. 

 

5 Pohdintaa aineenopettajaopiskelijoiden orastavasta kielen tilanteisuuden ja 

dynaamisuuden hahmottamisesta 

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, millaisia rooleja aineenopettajaopiskelijat antavat kielelle 

oppimisessa ja opettamisessa aineenopettajan pedagogisten opintojen loppuvaiheessa. Tavoitteena 

oli selvittää, millaisia kieli-, kielitaito- ja kielenoppimiskäsityksiä opiskelijoiden raportoimat 

kielen roolit heijastelevat. Lisäksi haluttiin selvittää, eroavatko eri aineenopettajaryhmät toisistaan 

pohdinnoissaan kielen rooleista. Aineenopettajaopiskelijoiden vastauksia, joissa pohdittiin kielen 

rooleja, peilattiin tutkimuksessa esitettyihin kieli-, kielitaito- ja kielenoppimiskäsityksiin. 

Tulevien aineenopettajien vastauksissa heijastuu monenlaisia kielen rooleja, jotka ovat usein 

toistensa kanssa päällekkäisiä jopa yksittäisen vastauksen sisällä. Nämä tulokset ovat linjassa 

aiemman tutkimuksen kanssa (Barcelos & Kalaja 2012). Opettajaopiskelijoiden kielikäsityksiin 

vaikuttanee yhtäältä se, millaisia kokemuksia heillä itsellään on kielestä ja kielenoppimisesta 

(Mäntylä & Kalaja 2017: 217): Mitä on pidetty heidän kielenoppimispolullaan tärkeänä ja mitä on 

painotettu? Onko kielenoppimisessa käytetty keskustelutehtäviä, lukemistehtäviä, 

kirjoittamistehtäviä, sanalistoja vai kielioppitehtäviä? Miten käytetyt oppikirjat ja materiaalit ovat 

kenties vaikuttaneet heijastuneisiin rooleihin? Toisaalta pedagogisiin opintoihin kuuluvat 

opetusharjoittelut enemmän tai vähemmän tai monikielisessä peruskoulussa ovat myös 

todennäköisesti vaikuttaneet opettajaopiskelijoiden käsityksiin. 

Aiemmissa tutkimuksissa (Tarnanen & Palviainen 2018; Repo 2020) on todettu, että opettajien 

kyky kohdata monikielisiä oppilaita kehittyy hitaasti, eikä pelkästään esimerkiksi 

opetussuunnitelman sanelemana. Muutos vaatii opettajalta omaa toimijuutta. 

Opettajankoulutuksessa tulisikin varmistaa, että tulevat opettajat saavat tietoa kielenoppimisen 

periaatteista ja esimerkiksi käyttöpohjaisista kielenopetusmenetelmistä. Sen lisäksi tulevien 

opettajien tulisi kuitenkin myös saada harjoittelunsa aikana kokemuksia monikielisten oppilaiden 

opettamisesta. Tämä teorian ja käytännön yhdistelmä loisi hyvän pohjan sille, että opettaja pystyisi 

tarjoamaan parasta mahdollista opetusta kaikille oppilailleen. 

Koska olemme tutkimuksessa tarkastelleet opiskelijoiden vastauksia ainoastaan pedagogisten 

opintojen lopulla, emme voi vetää suoria johtopäätöksiä siitä, mitä tulevat aineenopettajat ovat 



 

oppineet pedagogisten opintojen aikana. Voimme kuitenkin tulosten perusteella pohtia, millaisin 

ajatuksin kielestä opettajaopiskelijat ovat suuntaamassa kentälle. Tulosten pohdinnassa tulee ottaa 

huomioon myös se, että tutkimuksessa on tarkasteltu tulevien aineenopettajien vastausta yhteen 

avoimeen kysymykseen. Vastaukset ovat opiskelijoiden hypoteettisia ajatuksia toimintatavoista, 

eivätkä siis välttämättä vastaa sitä, mitä todellisessa luokkatilanteessa tapahtuisi. Lisäksi 

kysymyksenasettelu on voinut vaikuttaa tulevien aineenopettajien vastauksiin: tehtävänannossa on 

selvästi kaksi osaa, joissa kysytään opiskelijoiden vastauksia siihen, mistä fiktiivinen tilanne 

johtuu ja mitä opettaja tilanteessa tekisi. Vastausten laadullinen analyysi paljastaa, että 

tehtävänanto on jonkin verran ohjannut opiskelijoita vastaamaan tietyllä tavalla. Tehtävässä 

opiskelijat pohtivat kieltä tietyssä tilanteessa ja sitä, mitä opettaja voisi kuvatussa tilanteessa tehdä. 

Kaikissa kolmessa aineryhmässä suuri osa tulevista opettajista heijastelee vastauksissaan 

käsitystä, jonka mukaan kieli on tilanteinen ja dynaaminen ja johon opettaja voi omalla 

toiminnallaan vaikuttaa. Vain muutaman opiskelijan vastauksista kohoaa esiin käsitys kielestä 

muuttumattomana, opettajan vaikutuksen ulottumattomissa olevana asiana. Tämä voi myös kertoa 

siitä, että “mitä opettajan tekisit?” -kysymys pitää sisällään oletuksen, että opettaja voi jollain 

tavalla vaikuttaa tilanteeseen. Reaaliaineiden tulevat opettajat tuovat esille määrällisesti eniten 

kielen rooleja: heistä melkein kaikki nostavat esiin kaikkien kategorioiden asioita. Matemaattisten 

aineiden tulevat opettajat pohtivat kielen rooleja kapeammin kuin reaaliaineiden ja suomen kielen 

tulevat opettajat. Aiemmissa tutkimuksissa onkin osoitettu, että kielenopettajat ovat muihin 

aineryhmiin verrattuna kielitietoisempia (ks. esim. Alisaari ym. 2019), mikä on oletettavaa senkin 

perusteella, että he ovat jo lähtökohtaisesti kiinnostuneita kielestä. Vaikka kaikissa aineryhmissä 

vastauksista nousee esille monia kielen rooleja, suomen kielen opiskelijoilla oli oletettavasti 

opinnoistaan johtuen enemmän sanastoa käsitellä monikielisen koulun tilanteita verrattuna 

erityisesti matemaattisten aineiden opiskelijoihin. 

Analyysin perusteella kentälle on pedagogisten opintojen jälkeen suuntaamassa opettajia, 

joiden vastaukset heijastelevat pääosin käsitystä kielestä tilanteisena toimintana. Kielen 

tilanteisuuden ymmärtäminen onkin aineenopettajalle tärkeää, jotta hän pystyy hahmottamaan 

oppiaineensa kielenkäyttötilanteiden akateemisen kielen vaatimukset ja mallintamaan 

oppiainekohtaisten tekstilajien kanssa toimimista (Cummins 2009). Yhtäältä näkemys kielen 

tilanteisesta luonteesta noussee opiskelijoille asetetusta pohdintatehtävästä: välitunnin ja 

oppitunnin maailmoihin kontekstoitu kysymys ohjaa vastaajaa pohtimaan kielenkäytön suhdetta 

kahteen erilaiseen tilanteeseen. Yleisellä tasolla opiskelijoiden vastauksista siis nousee esiin myös 

kieli dynaamisena taitona, jota opettaja voi toiminnallaan edistää ja kehittää. Tämän lisäksi 

vastauksista kauttaaltaan heijastuu näkemys, että kieltä opitaan käytössä, toistuvien 

kielenkäyttötilanteiden kautta (vrt. esim. Mustonen 2015). Toisaalta vaikka opettajaopiskelijat 

nostavat usein esiin erityisesti yleisakateemisen sanaston hallinnan vastakohtana arkikielen 

hallinnalle, monet esittävät tukikeinoksi kyselyssä esitettyyn fiktiiviseen tilanteeseen 



 

opetussisällön selittämisen arkikielen kautta. Opiskelijoilla on siis tietoa kielen eri rekistereistä 

(ks. esim. Cummins 2009), mikä heijastaa myös käsitystä kielestä tilanteisena toimintana. 

Kun vastauksissa siirrytään konkretiaan, eli kun tulevat opettajat pohtivat, mitä itse tekisivät 

tilanteessa, monet kuitenkin puhuvat kielestä kapeammin osa-alueina. Aineenopettajaopiskelijat 

heijastavat vastauksissaan erityisesti sanaston ja termien roolin keskeisyyttä kielenoppimisessa ja 

oppimisessa (vrt. Schleppegrell & O’Hallaron 2011; Mäntylä & Kalaja 2017: 216–217; Aalto 

2019). Sanojen ja termien hallinta onkin tärkeä osa kaikkea oppimista. Sanaston keskeinen asema 

opettajaopiskelijoiden vastauksissa voi heijastaa heidän omia oppimiskokemuksiaan: 

opiskelijoilla on saattanut olla vaikeuksia opetella sanastoa kouluaikanaan tai heillä on ehkä ollut 

hankaluuksia oppia oman alan terminologiaa aineopinnoissa, jolloin samoihin teemoihin 

keskitytään myös omassa opetuksessa. 

Opiskelijoiden vastauksista nousevat esiin myös kielitaidon eri osa-alueet: puhuminen, 

kirjoittaminen, lukeminen ja kuullunymmärtäminen. Toisaalta tällainen eri kielitaitoalueiden 

tuntemus osoittaa, että opettajaopiskelijat ovat perillä siitä, että esimerkiksi puhuminen ja 

kirjoittaminen voivat kehittyä eri tahdissa. Pedagogisesti onkin usein järkevää suunnata huomio 

kielen eri tasoihin (syntaksi, morfologia jne.) (Goldberg & Casenhiser 2008: 199–200) ja 

kielitaidon eri osa-alueisiin (esim. puhuminen ja kirjoittaminen) (Luukka 2008; Bovellan 2014). 

Toisinaan kielen näkemiseen pieninä osina liittyy opiskelijoilla kuitenkin ajatus siitä, että jokin 

kielitaidon osa-alue jää oppilaalta uupumaan tai että oppilas ei vain hallitse kieltä. Tutkimuksessa 

on osoitettu, että tällainen kielitaitonäkemys passivoi opettajia ja voi johtaa siihen, etteivät 

opettajat panosta oppilaan (kielen)oppimiseen, vaan jättävät sen oppilaan omalle vastuulle 

(Walker, Schafer & Iiams 2004). 

Joissakin vastauksissa tulevat opettajat näyttävät ajattelevan, että oppilaiden kielenkäyttöä 

oppitunneilla estävät lähinnä psykologiset tai sosiaaliset syyt, esimerkiksi se, että oppilas jännittää, 

eikä siksi uskalla puhua tunnilla. Usein näissä vastauksissa heijastuu ajatus kielestä staattisena, 

muuttumattomana asiana: oppijalla on kielitaito hallussa, mutta hän ei syystä tai toisesta kykene 

aktivoimaan sitä oppimistilanteessa. Tällainen käsitys voi vaikuttaa heikentävästi opettajan 

motivaatioon toimia OPS:n (2014) mukaisena oman oppiaineensa kielen opettajana ja kielellisenä 

mallina. Toki on tärkeää ymmärtää, että esimerkiksi ahdistus voi vaikeuttaa tai estää 

kielenoppimista ja kielenoppiminen tapahtuu parhaiten turvallisessa ympäristössä (ks. Krashen 

2009; Larsen-Freeman 2011). 

Jotkut opettajaopiskelijat tuovat vastauksissaan esiin kielestä keskustelemisen tärkeyden. 

Kuitenkaan tässä yhteydessä vastauksista ei aina täysin heijastu realistinen käsitys kielitaidosta: 

jos oppilaan kielitaito ei ole vielä akateemisen kielitaidon tasolla, ei oppilas myöskään välttämättä 

kykene keskustelemaan kielellisistä vaikeuksistaan opettajan kanssa. Myöskään kielitaidon 

puutteiden tai ongelmien nimeäminen ei riitä, vaan oppilaan on saatava jostain työkaluja, oikea-

aikaista tukea ja osallisuuksia kielenkäyttötilanteissa, jotta hän voi kehittää kielitaitoaan. 



 

Vastauksista heijastuu pikemminkin tulevien opettajien korkeat odotukset ja käsitykset oppilaiden 

metakognitiivisista ja reflektiotaidoista. OPS:n (2014) yleistekstissä esiin tuodut kielen roolit, joita 

ei esitellä yksittäisten oppiaineiden sisällöissä, olisi hyvä saada oman oppiaineen pedagogiikan 

piiriin. Tässä tutkimuksessa käytetty skenaario näyttää toimivan hyvin fasilitaattorina oman 

opettajuuden kehittämisessä ja reflektiossa, ja tämän tyylisiä tehtäviä voitaisiinkin käyttää 

opettajan pedagogisissa opinnoissa tukemaan opettajaopiskelijoiden ymmärrystä kielen rooleista 

oppimisessa. 

Opettajien käsitykset kielestä vaikuttavat siihen, miten he opettavat (Mäntylä & Kalaja 2017). 

Tämä tutkimus osoittaa, että tulevat aineenopettajat ymmärtävät, että kieli on tilanteista toimintaa 

ja että kieltä opitaan käytössä. Opettajaopiskelijat heijastelevat vastauksissaan myös sitä, että 

opettaja voi omalla toiminnallaan kehittää oppilaansa kielitaitoa ja tukea kielenoppimista. 

Toisaalta tämän tiedon sanoittaminen konkretian tasolle opetukseen on vielä paikoin puutteellista: 

useat opettajaopiskelijat nostavat kielenoppimisen keskiöön sanaston ja oppiaineiden termit, mutta 

eivät tuo esiin laajemmin muunlaisia pedagogisia käytänteitä. Kielen rooleja ymmärtävän 

opetustaidon kehittymistä olisi kiinnostava tutkia tarkemmin havainnoimalla opiskelijoiden 

pedagogista toimintaa luokkahuoneessa. Omassa tutkimuksessamme tulevat opettajat heijastavat 

vastauksissaan OPS:n (2014) mukaisia kieli-, kielitaito- ja kielenoppimiskäsityksiä, mutta eivät 

osaa kuvitteellisessa tilanteessa sanoittaa pedagogisia käytänteitään. On mahdollista, että 

opiskelijoiden kokemukset omasta aiemmasta kielenoppimisestaan ovat niin vahvat, että heidän 

käsityksensä eivät ole ehtineet muuttua lukuvuoden mittaisten pedagogisten opintojen aikana, sillä 

muutokset asenteissa ja käytänteissä tapahtuvat hitaasti (vrt. Repo 2020). 

Opiskelijoiden vastaukset siis heijastavat sitä, että heillä ei ole kaikkea tarvittavaa tietoa 

nykyisten opetussuunnitelmien kielitietoisesta opettamisesta, esimerkiksi siitä, että eri 

oppiaineissa vaadittavat kielenkäytön tavat eroavat arjen kielenkäytön vastaavista, ei pelkästään 

sanaston vaan myös tekstilajien tasolla. Tähän vaikuttaa todennäköisesti se, että kielitietoisuuden 

vaatimus on uudehko lisä opetussuunnitelmiin. Vaikka kielitietoisen opetuksen vaatimus on 

periaatteellisesti hyvä, on ongelmana se, että ei tiedetä, millaista akateeminen kieli on. Siitä ei ole 

suomen kielen osalta vielä tarpeeksi tutkimustietoa (Ivaska 2015). Tarkkaa tietoa ei myöskään ole 

siitä, miltä akateeminen kieli näyttää eri oppiaineissa. Eri kouluasteiden ja eri oppiaineiden 

tekstilajeja on kuitenkin onneksi alettu viime vuosina tutkia (ks. esim. historia: Paldanius 2020; 

Rantala & van den Berg 2013; Veijola 2016; akateemiset tekstitaidot: Kiili & Mäkinen 2011; 

kieliaineet peruskoulussa: Luukka, Pöyhönen, Huhta, Taalas, Tarnanen & Keränen 2008). 

Lisääntyvä tieto eri tekstilajien ominaisuuksista antaa opettajille uusia työkaluja tukea sekä 

oppiaineen sisältöjen että oppiaineen kielen oppimista. 

  



 

6 Lopuksi 

Tulevien aineenopettajien vastausten heijastelemat kielen roolit ovat rohkaisevan monipuoliset ja 

holistiset. Kielen liittäminen tilanteisuuteen ja dynaamisuuteen osoittaa, että opiskelijoilla on 

tietoa nykyisistä kieli- ja kielenoppimiskäsityksistä. Vaikka monet opettajaopiskelijat ovat tietoisia 

siitä, että kieli on tilanteista toimintaa, monet näkevät tämän tilanteisen vaihtelun tapahtuvan vain 

sanatasolla ja keskittyvät konkretian tasolla pelkästään sanastoon ja termeihin. 

Opettajankoulutuksessa voitaisiin tulevaisuudessa tukea tulevien aineenopettajien kielitietoisuutta 

siten, että heidän käsityksensä kielellisestä toiminnasta laajenisi sanatasolta tekstilajien tasolle. 

Tieto eri oppiaineiden tekstilajeista ja laajemmista tekstikäytänteistä auttaisi aineenopettajia 

toimimaan nykyisten opetussuunnitelmien kielitietoisuusvaatimusten mukaisesti. Jotta saataisiin 

tietoa siitä, miten tulevien aineenopettajien tieto kielen roolista oppimisessa siirtyy käytäntöön, 

tulisi heidän pedagogista toimintaansa havainnoida luokkatilanteissa. 
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