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Kun Lappajärven poika Lapuan likkaa kalaa 
perkaamaan opetti:
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Sehäl luisuu 
mun kären
alta…!

Paina sillä kärellä
sitä kalan vattaa!

Ei, kun 
sillä…!

Ai k..!
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Kарандаш!
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Koulu matkalla monikieliseen kielikasvatukseen

• kielten ja kielimuotojen arvo – miten arvotetaan, mitä arvostetaan?

• kielten hierarkia – miten järjestyy, kuka valitsee, voiko vaihtua?

• kielenkäyttäjien resurssit ja repertuaarit – miten tuetaan, mitä opetetaan?

• kielimaisema – millaisia valintoja on tehty ja tehdään?

• johtaminen – tukeeko monikielistä kielikasvatusta, kannustaako kielitietoiseen 
toimintakulttuuriin?

• N.B.! ECML toteuttaa 2017-2019 uuden hankkeen “Whole-school approaches to the languages of 
schooling”, jossa kehitetään kouluille verkkopohjainen tiekartta: a diagnostic tool, guidelines, examples of 
classroom interventions and of collaboration between teachers – based on the principle of self-assessment
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Koska kukaan ei ole yksikielinen.

• dialoginen kielikäsitys

• heteroglossia: kielen ajallinen muuttuminen ja sen tilanteinen, alueellinen ja 
sosiaalinen vaihtelu

• kieli käytänteinä tai tilanteisina resursseina

• globalisaation sosiolingvistiikka 

• kielen asema dynaamisena, fragmentaarisena ja liikkuvana resurssina

• superdiversiteetti

• moniulotteinen yhteisöjen sosiaalinen, kulttuurinen ja kielellinen 
diversiteetti, jota eivät määritä pelkästään etninen tausta, synnyinmaa tai 
yksi äidinkieli
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Koska monikielisyys tekee gutaa.
1. kielelliseen tietoisuuteen liittyvät kognitiiviset taidot kehittyvät

• kielen ilmiöiden havainnoiminen ja analysointi 

• uusien kielten oppiminen

• joustavuus ja ongelmanratkaisutaidot 

• multitasking

2. kommunikaation valmiudet ja mahdollisuudet kasvavat

• osallisuus useammassa yhteisössä

• monipuolisemmat itseilmaisun välineet

3. empatiakyky lisääntyy

• näkökulman vaihtamisen taito

• kulttuurinen sensitiivisyys

4. ikääntymiseen liittyvät muistisairaudet puhkeavat myöhemmin
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Koska monikieleily on must! (García & Wei 2014)

• the deployment of a speaker's full linguistic repertoire without regard for 
watchful adherence to the socially and politically defined boundaries of named 
(and usually national and state) languages 

• differs from code-switching: it refers not simply to a shift or a shuttle between 
two languages, but to the speakers’ construction and use of original and 
complex interrelated discursive practices that cannot be easily assigned to one 
or another traditional definition of language, but that make up the speakers’ 
complete language repertoire

• translanguaging pedagogy is important for language minoritized students, 
whether they are emergent bilingual or not, because it builds on students’ 
linguistic strengths 
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Monikieleilyn mielekkyys

• auttaa ymmärtämään ja tulemaan ymmärretyksi

• välittää merkityksiä ja nyansseja

• auttaa vertailemaan eri kielten ilmiöitä

• parantaa suoriutumista

• tasapainottaa kielten valtasuhteita

• luo luottamusta ja motivaatiota

• maksimoi oppimisen
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O tempora

HS 5.2.2017: 

”Maailmanrauha on turhan pateettinen sana, mutta kyse on siitä, että tekoäly voisi 
auttaa ihmisiä tulemaan paremmin toimeen keskenään.” 

Tämä liittyy suoraan Honkelan omiin tutkimuksiin. Hän on kehitellyt niin kutsuttua 
merkitysneuvottelun menetelmää. Siinä kone oppii, kuinka erilaiset ihmiset 
käyttävät kieltä ja ymmärtävät sanojen merkityksiä. Esimerkiksi sana 
”oikeudenmukaisuus” tarkoittaa eri asiaa eri ihmisille.
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Monikielisyys ja…
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Kansa? 
Väestö?

Kansallinen 
identiteetti?

Kansallisvaltio? 
Kansalliskieli/-

kielet?



Ihmiskieli ei ole kansalliskieli. 
Se on kielten mieli.
- Samuli Paronen 1974. Maailma on sana 
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