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 LAAJA-ALAINEN OPPIMINEN

Teksti: Mariana Siljamäki & Eeva Anttila

Miltä sinusta tuntuisi oppia 
vierasta kieltä liikkumalla, toi-
minnallisesti? Entä voisivatko 
suomalaiset liikuntakasvattajat 
tukea maahanmuuttajataus-
taisten lasten ja nuorten inte-
groitumista yhteiskuntaamme 
opettamalla heille suomen- tai 
ruotsin kieltä liikunnan avul-
la? Kehollinen kielen oppimi-
nen on näkemyksemme mu-
kaan monipuolinen mahdol-
lisuus kehittää toiminnallista 
pedagogiikkaa. Sitä tullaan 
tarvitsemaan yhä monikult-
tuurisemmissa kouluyhteisöissä, 
joissa oppilaat puhuvat useita 
eri kieliä. 

Kielellinen ja kulttuurinen 
monimuotoisuus  

Suomessa on elänyt pitkään rinnakkain 
monia kulttuuriltaan ja kieleltään erilaisia 
ryhmiä, kuten suomenruotsalaisia, roma-
neja ja saamelaisia. Monikulttuurisuus ei 
siis ole maassamme uusi asia, mutta ulko-
maalaistaustaisia henkilöitä on ollut suh-

teellisen vähän verrattuna moniin mui-
hin Euroopan maihin. Tilastokeskuksen 
mukaan ulkomaalaistaustaiseksi lasketaan 
henkilö, jonka molemmat vanhemmat tai 
ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt 
ulkomailla. Kahden viime vuosikymme-
nen aikana ulkomaalaistaustaisten henki-
löiden määrä on kasvanut tasaisesti: vuon-

na 1990 heitä oli alle 50 000 henkilöä, kun 
taas vuonna 2018 määrä oli 402 619 hen-
kilöä. (Tilastokeskus 2020.)

Ulkomaalaistaustaiset ovat ikäraken-
teeltaan suomalaistaustaisia nuorempia, 
mikä näkyy myös oppilaitosten kulttuu-
risen ja kielellisen monimuotoisuuden 
lisääntymisenä. Tällainen monimuotoi-

”Liikuta kehoa, taivuta 
kieltä, näin on oppimi-
sessa paljon mieltä!”
Liikuntakasvattajat monikulttuuristen  
ryhmien kielen opettajina

Kuva: Eeva Anundi/ArtsEqual
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suus edellyttää opettajilta monenlaisia tai-
toja ja kulttuurienvälistä osaamista. Kult-
tuurienvälisellä osaamisella tarkoitamme 
muun muassa omien, kulttuurisidonnais-
ten ajatusmallien tiedostamista, vuorovai-
kutustaitoja sekä kykyä toimia eri kult-
tuureista tulevien ihmisten kanssa tilan-
nekohtaisesti. Liikuntakasvatuksessa kult-
tuurienvälinen osaaminen tarkoittaa myös 
sitä, että opettaja tukee oppilaiden yhden-
vertaisia mahdollisuuksia osallistua kou-
luliikuntaan heidän kulttuuritaustastaan 
tai uskonnostaan riippumatta. Liikun-
nanopettajien kohdalla kulttuurienvä-
linen osaaminen liittyy erityisesti myös 
käsityksiin kehosta, kehollisesta vuorovai-
kutuksesta, koskettamisesta, sukupuoles-
ta, pukeutumisesta, ja niin edelleen. Kult-
tuurisidonnaiset arvot, tavat ja tottumuk-
set tulevat näkyväksi kehollisen toimin-
nan ja vuorovaikutuksen kautta. Siksi lii-
kunnanopettajien on tärkeää olla tietoinen 
erityisesti kehollisuuteen liittyvien käsi-
tyksien moninaisuudesta. (Ks. Siljamäki, 
Anttila & Ponkilainen 2017.)

Kielellä ja monikielisyydellä on perus-
opetuksen opetussuunnitelmien perus-
teissa (2014, 25–26, 130) aiempaa suu-
rempi merkitys. Opetussuunnitelmassa 
kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoi-
suus on nostettu tärkeiksi arvoiksi. Kieli 
on mukana kaikessa koulun toiminnassa 
ja kielitietoisessa koulussa jokainen aikui-
nen on kielellinen malli, ja samalla myös 
opettamansa oppiaineen kielen opettaja. 
Lisäksi kieli tarjoaa aineksia monikieli-
sen ja -kulttuurisen identiteetin muodos-
tumiselle ja arvostamiselle (ks. myös luki-
on opetussuunnitelman perusteet 2015). 
Näin koulussa tapahtuvalla kielen oppi-
misella on keskeinen merkitys lasten ja 
nuorten yhteiskunnan jäseneksi kasvami-
sen prosessissa. 

Edellä mainitut lähtökohdat huomioi-
den tulevat liikunnanopettajat ovat har-
joitelleet suomen kielen opettamista toi-
minnallisesti monikulttuurisille ryhmil-
le. Opetus on toteutettu osana kaikille 
kuuluvaa Yksilöllinen opetus liikuntaryh-
mässä -kurssia. Kurssin teemoihin kuulu-
vat esimerkiksi erilaisten oppilaiden koh-
taaminen, opiskelijoiden omien arvojen ja 
asenteiden reflektoiminen sekä tasa-arvon 
edistäminen liikunnassa (Liikuntatieteelli-
sen tiedekunnan opetussuunnitelma 2017–
2020). Suomen kielen opetus liikkeen, 
tanssin ja toiminnallisten harjoitusten 
avulla on antanut opiskelijoille uudenlai-

sia kokemuksia sekä kehollisesta kielenope-
tuksesta että monikulttuuristen ryhmien 
opettamisesta. Molempien voidaan katsoa 
opettajaksi opiskelevien ammattitaidon 
laajentumisena kohti ilmiölähtöistä opet-
tamista (ks. Perusopetuksen opetussuun-
nitelman perusteet 2014, 28). 

Kehollinen oppiminen 
pähkinänkuoressa

Kehollinen oppiminen perustuu käsi-
tykseen kehon ja mielen yhteydestä ihmi-
sen tietoisuuden kehittymisessä, ajatte-
lussa ja oppimisessa. Tällaisen käsityksen 
mukaan kehollisilla kokemuksilla on suu-
ri merkitys käsitteiden ja kielen synnys-
sä (esim. Johnson 2008). Kehollinen toi-
minta tuottaa kieltä, merkityksiä ja oival-
luksia, mutta kehollinen oppiminen ei ole 
tarkkoihin kielellisiin merkityksiin sidot-
tua. Kehollisen oppimisen yhteydessä syn-
tyvä kielellinen ilmaisu on usein luovaa ja 
kokeilevaa. Kehollisen toiminnan ja liik-
kumisen yhteydessä tapahtuu ei-kielellis-
tä vuorovaikutusta ja kommunikaatiota, 
joka tuottaa kokemuksia ja ajatuksia, jot-
ka usein kääntyvät myös kielen muotoon.

Kehollinen, luova toiminta ja liike on 
myös eräs keino tavoittaa omia kokemuk-
sia ja tunteita, sekä kommunikoida niitä 
muille. Kun toiminta tapahtuu ryhmässä, 
ei-kielellinen ja kielellinen vuorovaikutus 

kietoutuvat yhteen, jolloin merkityksiä ja 
tulkintoja rakennetaan yhteisesti ja moni-
aistisesti. 

Kehollinen oppiminen aktivoi ihmi-
sen kokonaisvaltaisesti. Keho aktivoituu 
oppimisen kanavaksi myös silloin, kun 
ihminen suuntaa huomionsa keholliseen 
tilaansa, aistimuksiinsa ja tuntemuksiin-
sa, jolloin liike voi olla hyvin huomaama-
tonta. On kuitenkin selvää, että keholli-
nen oppiminen “näkyy ja kuuluu”, se on 
luovaa, yhteisöllistä ja aktiivista toimin-
taa, joka vaatii usein jonkin verran tilaa, 
mutta ennen kaikkea se edellyttää heit-
täytymistä yhteiseen tekemiseen ja vuoro-
vaikutukseen. Kehollisen ja käsitteellisen 
tiedon yhteys on kiinteä, ja tähän perus-
tuen liikkuminen voidaan liittää muihin 
elämän ilmiöihin ja oppiaineisiin. Kehol-
linen oppiminen tuo myös kuvittelun ja 
luovuuden osaksi oppimistapahtumaa. 
Tällöin oppimisen sisältöä ei tällöin aina 
voida ennakoida, ja oppimistulosten enna-
koimattomuus kuuluu kehollisen oppimi-
sen luonteeseen. (Anttila 2013; 2015.) 

Kokemuksia 
liikunnanopiskelijoiden 
suomen kielen opetuksesta

Liikunnanopettajaopiskelijat ovat 
toteuttaneet kehollista kielenoppimista 
eri-ikäisille monikulttuurisille ryhmille 

Kuva: Juha Metso/ArtsEqual
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vuodesta 2014 lähtien. Opetusta on toteu-
tettu muun muassa Jyväskylässä sijaitse-
vassa Monikulttuurikeskus Gloriassa, jon-
ka ohjelmaan kuuluvat kaikille avoimet, 
viikoittaiset suomen kielen kieliryhmät. 
Opiskelijat ovat opettaneet myös perus-
opetuksen valmistavan opetuksen oppi-
laita, turvapaikanhakijoita vastaanotto-
keskuksessa sekä ammattikorkeakoulun 
kansainvälisiä sairaanhoitajaopiskelijoi-
ta. Kehollisen kielenoppimisen harjoituk-
sia suunniteltaessa olemme painottaneet 
turvallisen ja myönteisen ilmapiirin luo-
mista, tempoltaan rauhallista opetuksen 
etenemistä sekä toistojen riittävää mää-
rää. Lisäksi selkeä puheilmaisu, eleiden, 
ilmeiden ja koko kehon hyödyntäminen 
toiminnallisissa harjoituksissa on ollut 
tärkeää, kuten liikunnanopettajaopiskeli-
ja asiaa kuvaa:  

Ymmärsin non-verbaalisen viestinnän 
tärkeyden ja ylipäänsä viestinnän sel-
keyden ja ytimekkyyden tärkeyden kun 
selitämme tehtävää ihmisille, jotka 
ovat alkuvaiheessa kielen oppimisessa. 
Sanallisen viestinnän tukena nonver-
baalinen viestintä, kehonkieli ja käsien 
käyttäminen auttoi.

Olemme käsitelleet ennen opetuksia 
lisäksi sitä, kuinka myös puhuminen on 
kehollista, motorista toimintaa ja miten 
tärkeässä roolissa suun alueen motoriikka 
puheen tuottamisessa on. Puhumisen tie-
dostaminen motorisena tapahtumana on 
saanut opiskelijoissa aikaan uusia oival-
luksia: 

Oli tosi mukavaa opettaa suomen kiel-
tä... kuinka liikutat suutasi puhuessasi, 
se oli todella mielenkiintoista minulle...
hyödynsimme myös eleitä, ne tulivat niin 
luonnostaan.

Toiminnallisen, kehollisen kielenope-
tuksen teemoina ovat olleet muun muas-
sa itsensä esittely, tervehtimiset, verbit, vii-
konpäivät, kuukaudet, numerot ja lasku-
toimitukset. Konkretiaa numeroiden ja 
laskutoimitusten oppimiseen ovat tuoneet 
esimerkiksi isot nopat, jonka lisäksi omal-
la keholla tehtävät liikkeet ovat auttaneet 
numeroiden mieleenpainamisessa. Keho-
nosien nimeämistä on opittu venyttelyn, 
tanssin, kehonhuoltoharjoitusten ja keho-
rytmien avulla. Myös suuntia ja tasoja on 
opetettu edellä mainittujen harjoitusten 
avulla, kuten myös soveltamalla erilaisia 
pelejä ja leikkejä. Myös arkisia tilantei-
ta on harjoiteltu järjestämällä mahdolli-
simman aito tilanne, tosin kehon kieli on 
ollut arjessa tapahtuviin tilanteisiin verrat-
tuna käytössä tavallista isommin ja enem-
män sekä opettajilla että oppijoilla. Usein 
kehon liikkeisiin on yhdistetty puhumis-
ta, kuten sanojen tai lauseiden ääneen lau-
sumista siten, että kaikki osallistujat ovat 
päässeet toistamaan sanoja useaan kertaan 
yhtäaikaisesti liikkeen kanssa. Näin opis-
kelija kuvaa adjektiivien opettamista:   

Työskentelimme adjektiivien kanssa. 
Ensin opetimme vastakohtia, kuten 
kuuma ja kylmä. Sitten lisäsimme liik-
keen jokaiseen adjektiiviin. Näytimme 
osallistujille liikkeen, jonka jälkeen he 
tekivät saman liikkeen ja heidän täy-
tyi sanoa myös liikkeeseen liittyvä sana 
ääneen.  

Opetuksessa on hyödynnetty myös suo-
men kielen sanoja havainnollistavia kort-
teja ja käytetty välineitä, kuten palloja. 
Harjoitukset perustuvat aiemmin kuvat-
tuun näkemykseen oppimisesta kehol-
lisena tapahtumana. Tämän näke-
myksen mukaan liikkeen ja keholli-
sen vuorovaikutuksen yhdistäminen 
käsitteisiin ja sanoihin voi edistää 
oppimista ja käsitteiden merkityksen 
ymmärtämistä. Kehollisten harjoitus-

ten vahvuutena on myös se, että liike 
tukee parhaimmillaan sanojen muista-

mista, jotka ilman kehollista kokemus-
ta saattavat helpommin unohtua (esim. 
Johnson 2008.) 

Suomen Akatemian Strategisen tutki-
musneuvoston rahoituksen turvin, osana 
ns. ArtsEqual -hanketta (projektinumero 
314223/2017) olemme tutkineet ja kehit-
täneet kehollista kielen oppimista vuodes-
ta 2016 saakka. Sekä hankkeeseen liitty-
vien tutkimusten (Siljamäki, Anttila & 
Ponkilainen 2017; Anttila, Siljamäki & 
Rowe 2018; Siljamäki & Anttila 2020) 
että edellä mainituista harjoituksista saa-
mamme palautteen perusteella useimmat 
opiskelijat ovat kokeneet kehollisen kie-
lenoppimisen ja kulttuurienvälisen osaa-
misen tärkeänä osana oman ammattitai-
tonsa laajentamista ja kehittymistä. Opis-
kelijat ovat pitäneet kehollista kielenope-
tusta itselleen luontevana ja motivoivana 
tapana tukea monikulttuuristen ryhmien 
suomen kielen oppimista. Moni liikun-
nanopettajaopiskelija on sisäistänyt hyvin 
myös koulun opetussuunnitelmissa paino-
tetun kielitietoisuuden:

Jos pitäisi nostaa yksi asia esille tästä 
aiheesta, se olisi tämä: liikuntakasvat-
taja on myös kielenopettaja. 

Hyvänä lähtökohtana kehollisessa kie-
lenopetuksessa on ollut se, että liikuntaa 
opiskelevat ovat tottuneet kommunikoi-
maan omalla kehollaan ja tuottamaan itse 
liikettä. He ovat ryhtyneet avoimin mie-Kuva: 

Eeva Anundi/ArtsEqual

Kuva: Mariana Siljamäki
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lin valmistelemaaan aivan uudenlaista 
opetusta, vaikka sekä suunnitteluun että 
opetustilanteisiin on liittynyt monia epä-
varmuustekijöitä ja ennakoimattomuut-
ta. Opetusryhmät eivät ole olleet ennal-
ta opiskelijoille tuttuja, eikä etenkään kai-
kille avoimien kieliryhmien opetuksessa 
ole ollut osallistujien suomen kielen tai-
dosta etukäteen tietoa. Tästä huolimatta 
opiskelijat ovat yleensä hienosti onnistu-
neet saamaan luottamuksellisen vuorovai-
kutustilanteen sekä ryhmien että yksittäis-
ten oppijoiden kanssa. Tämä kertoo kult-
tuurienvälisestä osaamisesta, jossa tarvi-
taan läsnäoloa käsillä olevassa hetkessä 
ja taitoa toimia eri kulttuureista tulevien 
ihmisten kanssa tilannekohtaisesti. Kos-
ka kehollinen kielenopetus on ollut opis-
kelijoille uusi tapa opettaa, ovat jotkin 
asiat myös edellyttäneet erityistä harjoit-
telua. Sopivan toistojen määrän löytämi-
nen sekä hitaasti ja selkeästi puhuminen 
on edellyttänyt harjoittelua sekä ajan anta-
minen oppijoiden omalle sanojen ääneen 
lausumiselle:   

Huomasimme jossain vaiheessa, että 
lausuimme harjoitteessamme sanat 
“ylös” ja “alas” aivan liian samalla 
äänenpainolla, ja näiden sanojen oppi-
minen ja muistaminen jäi paljon hei-
kommaksi kuin oikean, vasemman, 
eteen ja taakse. Muutimmekin harjoi-
tusta siten, että turvapaikanhakijoiden 
tuli itse lausua suunnat, jotka näytim-
me. Se paransi asiaa selkeästi. 

Haastavaa on ollut välillä myös arvi-
ointi; millä tavalla opettaja pystyy arvi-
oimaan sitä, ovatko osallistujat ymmärtä-
neet opetetut asiat ja toisaalta, onko kai-
kille oppijoille tarjottu riittävästi haastet-
ta. Parhaita tapoja arvioida oppimista on 
ollut riittävän tarkkojen kysymysten teko, 
ei siis “ymmärsitkö”, vaan mieluummin 
kysyen “voitko luetella ja näyttää harjoi-
tellut kehonosat”. Vaikka kehollisen kie-
lenopetuksen kokeilut ovat olleet opiske-
lijaa kohden niukkoja, kokemukset ovat 
rohkaisevia sekä heidän ammattitaiton-
sa laajentamisessa että kulttuurienvälisen 
osaamisen kehittymisessä. Tämä innos-
taa meitä haastamaan opettajia eri puolil-
la Suomea kokeilemaan uusia tapoja tukea 
kielten oppimista. 

Kirjoittajat Mariana Siljamäki (LitT) on 
Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tie-

dekunnan yliopistonlehtori, jonka opetus-
alueita ovat tanssipedagogiikka, kehollinen 
ilmaisu ja kulttuurienvälisyys liikuntakas-
vatuksessa. Liikunnanopiskelijoiden kult-
tuurienvälistä osaamista Mariana on tutki-
nut osana ArtsEqual-hanketta. mariana.sil-
jamaki@jyu.fi. 
Eeva Anttila (Tanssit. Tri, KL) työskente-
lee tanssipedagogiikan professorina Taide-
yliopiston Teatterikorkeakoulussa. ArtsE-
qual -hankkeessa hän toimii Arts@School 
-tutkimusryhmän johtajana. eeva.anttila@
uniarts.fi

Materiaaleja ja lisätietoja:
www.zodiak.fi/talk/talk-hanke
http://suomenkielisanootervetuloa.fi
materiaalit/
http://kepeli.metropolia.fi
https://sites.uniarts.fi/fi/web/
artsequal/etusivu

Kuvat: Mariana Siljamäki




