
Kielitietoisen opettajan 
HUONEENTAULU

1. Luo opetusryhmässäsi turvallinen ja kannustava ilmapiiri

• Positiivinen ilmapiiri rohkaisee kysymään ja vastaamaan kehittyvälläkin kielitaidolla. 

2. Käytä kuvia ja havainnollistamista opetuspuheesi ja opetustekstien tukena
• Hyödynnä monipuolisesti erilaista tukimateriaalia (sanallisia, visuaalisia, auditiivisia, symbolisia ja kinesteettisiä)  

sekä erilaisia oppimisympäristöjä.

3. Käytä selkeää opetuspuhetta
• Avaa huolella käsiteltävän aihepiirin keskeisimmät käsitteet ja toista niitä riittävästi. 

• Aloita, lopeta ja siirry aiheesta toiseen aina selkeästi.

• Opeta oppilaille koulussa ja omassa oppiaineessasi käytettävä tehtävänantokieli (esim. ”määritä”, ”merkitse”, 
”esitä”, ”pohdi”, ”kirjoita”, ”selitä”, ”kerro”, ”päättele”).

4. Nimeä ja laita esiin opetuskokonaisuuden tavoitteet ja keskeiset käsitteet
• Kerro myös, mihin edellä opittuun asia liittyy. 

• Tee lopuksi lyhyt yhteenveto ja kertaa opitut asiat.

5. Mahdollista kaikkien oppilaiden osallistuminen eriyttämällä tehtäviä ja esittämällä kaikille sopivia 
kysymyksiä  
• Käytä kyselytekniikkaa, joka mahdollistaa kaikkien osallisuuden. Esim. sanoita määritelmiä ja kysy helposti 

käsiteltävästä tekstistä löytyviä käsitteitä.  

• Käytä avoimia kysymyksiä, joihin ei ole yhtä oikeaa vastausta 
ja jotka mahdollistavat eri tasoiset vastaukset.

• Käytä kielitaidon alkuvaiheen oppijoille tehtävissä valmiita 
vastausten alkuja. 

6. Auta oppilasta havainnoimaan oppiaineen tekstilajeille 
tyypillisiä piirteitä ja harjoittelemaan niiden 
soveltamista, tarvittaessa mallin avulla  
• Auta myös tekstikokonaisuuden osien hahmottamisessa, 

opeta lukustrategioita.

7. Älä kiirehdi
• Varaa opetuksessasi oma aika pelkälle kuuntelulle ja oma aika 

muistiinpanojen tekemiselle. Kun esität kysymyksiä, anna 
oppilaille riittävästi aikaa vastata.

• Anna oppilaille aikaa myös ajatella, jolloin asiat syventyvät ja 
sisäistyvät. 

8. Osoita arvostusta oppilaidesi osaamiin kieliin 
tasavertaisesti ja edellytä sitä myös oppilailtasi
• Luo oppimistilanteita, joissa keskustellaan kielistä,  

käytetään eri kieliä rinnakkain ja vertaillaan niitä.  

9. Rohkaise ja opeta oppilaita hyödyntämään tunneilla 
kaikkia osaamiaan kieliä 
• Kannusta huoltajia tukemaan lastaan omilla kielillään 

kotitehtävien tekemisessä ja lukemaan tälle ääneen. 

10. Kannusta oppilaitasi lukemaan säännöllisesti suomeksi  
ja muilla käyttämillään kielillä koulussa ja vapaa-ajalla

Mukaillen Ota koppi-ohjelman materiaaleista: https://www.otakoppi-ohjelma.fi/, Kielitietoisen opettajan oppaasta (e-norssi, toim. Tarja Ruohonen 2019.) https://enorssi.fi/kielitietoisen-opettajan-opas/ 

sekä DivED-kehittämishankkeen materiaaleista https://dived.fi/kielitietoisia-kaytanteita-opettajille/


