
Alkeiskielitaito, joka 

perusopetuksessa opiskelevalla 

aikuisella on, ei saa olla esteenä 

oppiaineen sisällön oppimiselle. 

Kehittämishanke tarjoaa 

käytännönläheisiä keinoja ja 

esimerkkejä matematiikan 

opetustilanteisiin, ja niiden avulla 

aikuisen opiskelijan oppiminen 

tehostuu. Keinot pohjautuvat 

taustatietoon siitä, mikä vaikuttaa 

aikuisen perusopetuksen opiskelijan 

oppimiseen toisella kielellä. 

Käytännön 

esimerkit kielitietoiseen opettamiseen 

on koottu matematiikan opettaja 

Pekka Nuoralan oppituntien pohjalta. 

Esiteltyjä esimerkkejä ovat mm. 

käsitteiden opettaminen toisella 

kielellä, tehtävien aiheiden valinta ja 

kielen helpottaminen. Hankkeeseen 

liittyvässä videomateriaalissa 

haastatellaan Pekka Nuoralaa, joka 

avaa videotallenteissa näkemyksiään 

monikielisten oppimisesta. 

Ulla Pajanen, Monikulttuurisuus opetustyössä -erikoistumiskoulutus, Turun yliopisto

Kielitietoinen matematiikan opetus 
monikieliselle opiskelijaryhmälle 

Kehittämishanke Kielitietoinen 

matematiikan opetus monikieliselle 

opiskelijaryhmälle on 

käytännönläheinen ohjeistus 

monikielisen opiskelijaryhmän 

opettajille. Hanke on suunnattu 

erityisesti aikuisten perusopetuksen 

matematiikan opettajille pedagogisen 

osaamisensa kehittämiseksi. Sitä 

voivat hyödyntää myös perus-

opetuksen esimiehet ohjeistaessaan 

alaisiaan.                           

Hankkeen 

teoreettinen perusta rakentuu tiedolle 

kielen merkityksestä kaikelle 

oppimiselle. Kielitietoisuus tunnustaa 

tämän ja kielitietoiset pedagogiset 

strategiat edesauttavat opiskelu-

kielitaidon eli tiedonalojen kielen 

hallintaa. Se on välttämätön perusta 

kaikelle oppimiselle ja tutkimusten 

mukaan sen hallinta johtaa parempaan 

koulumenestykseen, kriittisen 

ajattelun kehittymiseen, asioiden 

ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen sekä 

yhteiskunnalliseen keskusteluun 

osallistumiseen. 

Hanke jakautuu 

kahteen osaan: alussa esitellään 

teoreettinen perusta ja toisessa osassa 

toimivia käytäntöjä oppitunneille. 

Lisäksi hankkeeseen kuuluu 

videotallenteita. 
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Viitteet

Aikuisten perusopetuksen opiskelijaryhmät ovat monikielisiä ja koostuvat 

pääasiassa täysi-ikäisistä opiskelijoista. Ryhmät ovat usein heterogeenisiä ja 

opiskelijoilla voi olla hyvinkin erilainen koulutustausta. Oppimiskäsitykset, 

elämäntilanteet ja tavat sisäistää asiat vaihtelevat. Usein ainoa yhteinen kieli on 

suomi. 

Hankkeessa esitellyt keinot kohdata ryhmä tarjoavat 

menetelmiä, joiden avulla heterogeenisen ryhmän opettaminen helpottuu. 

Opiskelijoiden kohtaaminen, monikielisyyden tunnustaminen, osaamisen 

tunnistaminen sekä osallistaminen ovat tärkeitä oppimiselle sekä opiskelijoiden 

monikulttuurisen identiteetin kehittymiselle. 

MONIKIELISEN OPISKELIJARYHMÄN OPETTAMINEN 

KIELITIETOISUUS 

Hanke on ulkoasultaan selkeä ja 

helppolukuinen:

Esimerkit on laadittu niin, että niitä on 

helppo soveltaa omaan opetukseen:

HANKKEEN ULKOASU 


