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Johdanto

”...yksi säkki on viisi eminaa ja emina on kahdeksan ruukkua.”
”Käsitän”, sanoi mestarini masentuneesti. ”Kullakin maalla on omat mittansa.  
Te esimerkiksi mittaatte viiniä ruukuittain?”
”Niin tai rubbioittain. Kuusi rubbiaa on yksi brenta ja kahdeksan brentaa on  
yksi ruukku. Tai jos niin halutaan, yksi rubbo on kuusi kahden pintan ruukkua.”
”Luulisin että se tuli selväksi”, sanoi William voipuneena.

    
	 	 	 	 	 	 	 Umberto	Eco:	Ruusun	nimi	(1983),	s.	299

Lainaus on peräisin keskiaikaa kuvaavasta romaanista, ja se kuulostaa meistä käsittämättömältä, kuten ro-
maanin Williamista. Aikuiset maahanmuuttajat saattavat olla yhtä ymmällään norjalaisessa yhteiskunnassa. 
Se, mikä meille on laskennassa, mitoissa ja painoissa itsestään selvää, saattaa olla osallistujille jotain aivan 
muuta. Opettajina meidän on suhtauduttava tähän vakavasti ja huomioitava osallistujien taidot sekä aiemmat 
kokemukset. Kieliavustajien käyttö perusmatematiikan opetuksessa tarjoaa siihen mahdollisuuden. Nämä 
menettelyohjeet perustuvat eräässä aikuiskoulutuskeskuksessa syksyllä 2017 toteutettuun projektiin, jossa 
kieliavustajia käytettiin perusmatematiikan opetuksessa maahanmuuttajille, joilla on matala koulutustaso.  
Esimerkit ovat peräisin kyseisestä projektista. Kieliavustajat määritellään tässä yhteydessä ”kurssin osallistu-
jiksi, joilla on sama äidinkieli kuin muilla osallistujilla, mutta jotka ovat edenneet pitemmälle toisen kielen 
opinnoissa ja käyneet kotimaassaan pitempään koulua” (Alver & Dregelid 2016). Heillä on lisäksi jonkin 
verran paremmat matematiikan taidot kuin avustettavilla osallistujilla.
 

1.1 Miksi perusmatematiikkaan kannattaa käyttää aikaa?

Aikuisille maahanmuuttajille suunnatun lukutaito-opetuksen tarkoituksena on auttaa osallistujia hank-
kimaan perustason luku- ja kirjoitustaidot, joita tarvitaan aktiiviseen toimintaan yhteiskunnassa. Laajaan 
lukutaidon käsitteeseen sisältyy perusmatematiikka, jota voidaan kutsua myös arkipäivän matematiikaksi, 
peruslaskutaidoksi tai numerolukutaidoksi. Tietynlaisia matematiikan taitoja tai numerolukutaitoa tarvitaan 
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jokapäiväisessä toiminnassa, kuten ostoksilla, kauppojen tarjouksia luettaessa, laskuja maksettaessa, aika-
tauluja, taulukoita, kaavioita tai pakkaus- ja tuoteselosteita tutkittaessa sekä yleisiä tiedotteita tai koulun ja 
päiväkodin lähettämiä kirjeitä luettaessa. 

Aikuiskoulutukseen osallistuvat voivat myös tukea omia lapsiaan osoittamalla kiinnostusta lasten koulutyötä 
kohtaan tai auttamalla läksyjen teossa. Perusmatematiikan kautta opittavista käsitteistä ja taidoista on tässä 
apua. Perusmatematiikan taitojen ansiosta osallistujilla on mahdollisuus hallita omaa talouttaan sekä toimia 
itsenäisesti ja riippumattomasti omassa elämässään.

Tutkimusten mukaan perusmatematiikan taidot ovat aivan yhtä tärkeitä kuin luku- ja kirjoitustaito työural
la sekä työmarkkinoille pääsyssä (Fridberg, T., Rosdahl, A., Halapuu, V., Valk, A., Malin, A., Hämäläinen, 
R., Anderssen, A. F., Bjørkeng, B., Størset, H., Sønnesyn, J., Larsson, A-C., Lind, P., Mellander, E. 2015). 
Vaikka vakituista työpaikkaa ei löytyisikään, perusmatematiikan taidoista voi olla apua muilla elämän
alueilla, kuten omasta terveydestä huolehtimisessa tai vapaaajalla. Lisäksi perusmatematiikan taidot 
tukevat ympäröivän maailman hahmottamista, siinä toimimista ja siihen vaikuttamista, joten ne ovat osa 
osallistujien niin kutsuttua demokraattista kompetenssia.

1.2 Miksi kieliavustajia käytetään?

 Jakob	on	Syyriasta	kotoisin	oleva	kurdi.	Hän	on	noin	40-vuotias	ja	naimisissa,	ja	hänellä	on	lapsia.	 
	 Jakob	tuli	Norjaan	pakolaisena	puolitoista	vuotta	sitten.	Hän	on	käynyt	norjan	kielen	kurssilla	puoli	vuotta.	 
	 Jakob	varttui	kaksikielisessä	ympäristössä	–	hän	puhui	kotona	ja	perheen	kanssa	kurdin	kieltä,	naapurien	 
	 ja	ystävien	kanssa	sekä	koulussa	ja	muualla	yhteisössä	arabiaa.	Lapsena	Jakob	kävi	koulua	vuoden.	Hän	 
	 sanoo	lopettaneensa	koulunkäynnin,	koska	ei	viihtynyt,	mutta	kertoo	myös,	että	varakkaiden	perheiden	 
	 lapsilla	oli	mahdollisuus	käydä	koulua	useita	vuosia.	Jakob	ei	osaa	lukea	eikä	kirjoittaa,	ja	matematiikan	 
	 opetuksesta	hänellä	ei	ole	juuri	muistikuvaa.	Hän	on	työskennellyt	monissa	eri	ammateissa	ja	kertoo	ylpeänä	 
	 työstään	kaupoissa	ja	ravintoloissa.	Hän	on	työskennellyt	hedelmien	poimijana,	rakennusmiehenä	ja	 
	 maalarina	sekä	vaatteiden	ompelijana	ja	värjääjänä.	

 Maryan	tuli	Norjaan	Somaliasta	pakolaisena	kaksi	vuotta	sitten.	Hän	on	hieman	alle	30-vuotias	ja	naimisissa,	 
	 ja	hänellä	on	lapsia.	Maryanin	äidinkieli	on	somali.	Norjan	kielen	opiskelun	hän	aloitti	kuukausi	sitten.	 
	 Somaliassa	Maryan	asui	suuren	kaupungin	laitamilla,	auttoi	äitiään	kotitöissä	sekä	paimensi	lampaita	ja	vuohia.	 
	 Hän	aloitti	koulun	12-vuotiaana.	Sitä	ennen	hän	kävi	koraanikoulua,	jossa	opeteltiin	lausumaan	Koraania	 
	 arabiaksi.	Maryan	kävi	kuitenkin	tavallista	koulua	vain	vuoden	ja	kertoo,	että	pojat	kävivät	koulua	yleensä	 
	 pitempään	kuin	tytöt.	Maryan	osaa	lukea	ja	kirjoittaa	hieman	somaliksi	ja	arabiaksi.	Lisäksi	hän	muistelee	 
	 opiskelleensa	jonkin	verran	yhteen-	ja	vähennyslaskua.
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Jakob ja Maryan ovat tosielämän esimerkkejä aikuiskoulutukseen osallistujista. Monet muutkin osallistu-
jat tunnistaisivat todennäköisesti itsensä heidän tarinastaan ja tilanteestaan. He ovat aikuisia, jotka ovat 
aiemmin eläneet toisessa kulttuurissa. Heidän aiemmat kokemuksensa eri ammateista ja kotielämästä 
perustuvat paljolti suulliseen viestintään. Osallistujat ovat käyneet koulua vain rajoitetusti, joten heillä ei 
ole ollut tilaisuutta hankkia hyvää luku- ja kirjoitustaitoa. He ovat saaneet vain vähän varsinaista matema-
tiikan opetusta, mutta heillä on kokemusta matematiikan käytöstä kotona ja töissä. Sota ja levottomuudet 
ovat saaneet heidät lähtemään Norjaan, jossa viestintä on paljolti kirjallista. Osallistujien on opeteltava 
lukemaan ja kirjoittamaan ja hankittava matematiikan perustaidot, jotta he voivat toimia aktiivisesti joka-
päiväisessä elämässään.

Aikuiskoulutukseen osallistuvat henkilöt, joilla on alhainen koulutustaso – kuten Jakob ja Maryan – eivät 
juuri voi käyttää äidinkieltään apuvälineenä uuden kielen opettelussa, esimerkiksi sanakirjojen avulla. 
Opettajalla ja osallistujilla ei välttämättä ole yhteistä kieltä. Niinpä opinnoissa eteneminen voi olla hidasta, 
motivaatio opiskeluun vähäistä ja opintojen tarkoitus hankalasti hahmotettavissa (Hvenekilde 1996). Jos äi
dinkielisiä tukiresursseja ei ole käytettävissä, kieliavustajien käyttö voi olla hedelmällinen työskentelytapa.
 

1.3 Tukeeko opetussuunnitelma perusmatematiikkaa ja kieliavustajien käyttöä?

Kuten edellä on mainittu, perusmatematiikka eli laskutaito voidaan katsoa osaksi peruslukutaitoa, jota 
ihminen tarvitsee pystyäkseen toimimaan yhteiskunnassa. Virallinen norjan kielen ja yhteiskuntaopin ope
tussuunnitelma aikuisille maahanmuuttajille sisältää perusmatematiikan elementtejä, vaikka sitä ei ole-
kaan suunnitelmassa erikseen mainittu. Suunnitelman mukaan ”opetuksen järjestämisessä sekä sisällön ja 
menetelmien valinnassa voidaan käyttää apuna osallistujien yksilöllisiä tarpeita ja edellytyksiä” (Vox 2012). 

Pohjoismainen aikuisten luku- ja kirjoitustaitoverkosto on lisäksi laatinut erityiset osaamiskuvaukset pe-
ruslukutaidon opettajille, joiden oppilaat puhuvat äidinkielenään jotakin muuta kuin pohjoismaisia kieliä. 
Arkipäivän perusmatematiikan opetus aikuisille toista kieltä opiskeleville on yksi kuudesta osaamisaluees-
ta (Pohjoismainen aikuisoppimisverkosto NVL 2013). Opettajan tulee muun muassa luoda oppimisympä-
ristö, jossa huomioidaan osallistujien käytännön kokemukset matematiikasta ja pyritään kehittämään niitä. 
Ilman yhteistä kieltä on kuitenkin vaikea saada kuvaa osallistujien taidoista ja kokemuksista. Kieliavusta-
jien käyttö voi olla yksi työskentelytapa, joka antaa osallistujille mahdollisuuden kommunikointiin ja joka 
tukee äidinkielen käyttöä ymmärtämisen apuna.  

1.4 Kieliavustajat sillanrakentajina

Kun osaamista tarkastellaan sosiokulttuurisesta näkökulmasta, laskutaito (perusmatematiikka) nähdään 
lukutaidon tapaan osana inhimillistä toimintaa. Niinpä jokaisella ihmisellä on oma laskutaitoon liittyvä 
historiansa.  Matematiikkaa on kaikissa kulttuureissa, mutta se saattaa näyttää erilaiselta eri yhteiskunnis-
sa, joten kyse on kulttuuripohjaisista taidoista. Aikuiset maahanmuuttajat, joilla on matala koulutustaso, 
eivät ole tyhjiä astioita, vaan he tuovat mukanaan kokemuksia ja taitoja omasta kotikulttuuristaan. Eroa-
vaisuuksista huolimatta on olemassa universaaleja matemaattisia toimintoja, jotka ovat yhteisiä kaikille 
kulttuureille, kuten laskenta, paikannus, mittaus, suunnittelu, pelaaminen ja selittäminen (Bishop 1988). 
Perusmatematiikan opetuksen kieliavustaja voi auttaa selvittämään osallistujien matemaattisia taitoja näillä 
alueilla ja toimia sillanrakentajana matematiikassa eri kulttuurien välillä. 

Moderneissa kieliteorioissa viitataan lisäksi tärkeisiin kognitiivisiin yhteyksiin ensimmäisen ja toisen 
kielen välillä (esim. jäävuorihypoteesi, Cummins 1984). Jos jokin käsite on opittu ensimmäisellä kielellä, voi 
olla helpompaa opetella sisällöltään sama tai samankaltainen käsite myös toisella kielellä. 
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Taidot ja kokemukset, joita vähemmistökieltä puhuva henkilö kantaa mukanaan, on koodattu kotikielellä. 
Jos osallistujalla on mahdollisuus käyttää äidinkieltään, se voi toimia ponnahduslautana hankittaessa uusia 
taitoja ja valmiuksia toisella kielellä (Cummins 2007).

Lisäksi ensimmäinen kieli vaikuttaa usein uuteen kieleen ja saa siitä vaikutteita. Tätä kutsutaan kielten 
väliseksi siirtymiseksi (engl. transfer) (Cook 2016). Samalla tavoin kuin ensimmäisen kielen kielelliset piir-
teet voivat vaikuttaa uuden kielen omaksumiseen, myös ensimmäisen kielen lukujärjestelmä voi vaikuttaa 
lukujärjestelmän oppimiseen uudella kielellä. Kieliavustaja voi auttaa tunnistamaan kielten väliset yhtäläi
syydet ja erot, mikä parantaa tietämystä ja tukee uuden kielen omaksumista.

Opetukselle on määritetty tietyt tavoitteet, mutta jos keskitymme vain seuraamaan niitä ottamatta huo-
mioon osallistujien omia voimavaroja, riskinä on, että opetus jyrää aiemman kokemusmaailman. Saa-
tamme tuputtaa osallistujille valmista tietopakettia (”banking model of education”, Freire 1970/1999) sen 
sijaan, että vahvistaisimme heidän kulttuurista taustaansa. Aikuiset maahanmuuttajat, joilla on matala 
koulutustaso, ovat kotimaissaan toimineet tietyissä rooleissa ja asemissa, ja monilla on myös työkokemus-
ta. Nämä seikat ovat tiiviisti sidoksissa identiteettiin ja itsetuntoon. Myös matemaattiset kokemukset ovat 
voimavara, joka on osa vähemmistökieliä puhuvien henkilöiden identiteettiä, ja kieliavustajat voivat auttaa 
tuomaan sen esille.
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Valmistelut ja organisointi 

2.1 Esivalmistelut

Jotta kieliavustajien käyttö perusmatematiikan opetuksessa onnistuisi toivotulla tavalla, esivalmisteluihin 
on ryhdyttävä hyvissä ajoin ennen projektin käynnistämistä:

• Projektin suunnitelmista ja tarkoituksesta tiedotetaan jo hyvissä ajoin projektiin osallistuvalle johdolle 
ja opettajille, jotta menetelmät ja aikataulut tulisivat kaikille tutuiksi. 

• Johdolle kerrotaan myös mahdollisesta lisäresurssien tarpeesta, jotta varoja voidaan kohdentaa 
kieliavustajien koulutukseen sekä lisälaitteisiin ja -välineisiin ja jotta tarvittavat tilat ovat saatavilla.

• Tilataan materiaalit, kuten kirjat ja muut tarvikkeet.
• Valitaan kieliavustajat, jotka ovat motivoituneita ja tehtävään sopivia.
• Tutustutaan koulutukseen osallistuviin henkilöihin, jotta sopivat ryhmät voidaan koota.
• Käydään johdon ja projektiin osallistuvien opettajien kanssa yhteistyössä läpi projektin rakenne, 

ajankäyttö ja aikataulu sekä kesto.

ESIMERKKEJÄ VIIKKOSUUNNITELMASTA JA RYHMIEN JÄRJESTÄMISESTÄ 

KLO TIISTAI KESKIVIIKKO

8.45–10.00 Kieliavustajien	koulutus/opastus Perusmatematiikan	opetus	kieliavustajien	
kanssa

10.15–11.15 Perusmatematiikan	opetus	ilman	
kieliavustajia

Perusmatematiikka ja kieliavustajien käyttö -projektissa kolme kieliryhmää sai mahdollisuuden käyttää 
omaa kieliavustajaa. Syyrialaisten ryhmällä oli alun perin myös naispuolinen kieliavustaja, koska kulttuuri-
seikkojen vuoksi voi olla helpompi käyttää kieliavustajaa, joka on samaa sukupuolta. Hän joutui kuitenkin 
perumaan osallistumisensa saatuaan harjoittelupaikan.

2
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MAA JA KIELI Somalia	–	somali Eritrea	–	tigrinja Syyria	–	arabia	ja	kurdi

OSALLISTUJAT Neljä	naista Kaksi	naista	ja	kaksi	miestä Kaksi	naista	ja	kaksi	miestä

KIELIAVUSTAJAT Naispuolinen	kieliavustaja Naispuolinen	kieliavustaja Miespuolinen	kieliavustaja

Tunneilla osallistujat jakaantuivat kieliryhmiin, ja kukin kieliavustaja oli oman ryhmänsä keskellä. Luokka-
huoneessa on hyvä olla valko- ja älytaulu.

2.2 Kieliavustajat

KENESTÄ VOI TULLA KIELIAVUSTAJA?
Kieliavustajia valittaessa on otettava huomioon monia seikkoja. Ehdokkaalla tulee olla

• sama äidinkieli kuin avustamallaan perusmatematiikan osallistujaryhmällä
• pitemmälle edenneet toisen kielen opinnot kuin osallistujilla
• pitempi koulutustausta kuin osallistujilla
• jonkin verran paremmat matematiikan taidot kuin osallistujilla.

 
Muita tärkeitä kriteerejä ja periaatteita: 

• Kieliavustaja on motivoitunut tehtävässään.
• Kieliavustaja on osoittanut ahkeruutensa, ja hänellä on vain vähän poissaoloja.
• Kieliavustaja haluaa hyötyä kurssista itsekin, koska se tarjoaa mahdollisuuden parantaa opittavan kielen 

ja matematiikan taitoja.
• Kieliavustaja on osallistujien kulttuuritaustaan nähden sovelias tehtäväänsä.
• Kieliavustaja ei pelkää jäävänsä jälkeen opetuksesta omassa ryhmässään tehtäviensä vuoksi.
• Kieliavustaja puhuu mahdollisuuksien mukaan samaa äidinkielensä varianttia kuin osallistujat. 

• On lisäksi hyvä, jos kieliavustajat tulevat samasta ryhmästä. Perusmatematiikan opettajalla on näin 
sopimusasioissa toinen opettaja vastapuolena ja hän tietää, mistä kieliavustajat tavoittaa tarvittaessa. 

Vaikka nämä seikat otettaisiinkin huomioon kieliavustajia valittaessa, kaikki ei välttämättä suju toivo-
tusti. Kokemukset osoittavat, että kaikenlaista odottamatonta voi tapahtua: harjoittelupäivät saattavat 
muuttua, ihmiset voivat sairastua, kieliavustaja voi olla liian passiivinen tai päinvastoin tarjota valmiita 
vastauksia liian kärkkäästi sen sijaan, että hän kuuntelisi, tukisi, opastaisi, selittäisi ja oikaisisi. 
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HYVÄ TIETÄÄ
Kieliavustajien käytön jatkuvuus voidaan varmistaa huolehtimalla seuraavista seikoista: 

• Ehdokkaisiin tutustumiseen varataan valinta- ja testausprosessin yhteydessä riittävästi aikaa, vähintään 
2–3 viikkoa. Ensimmäiseksi kiinnostuksensa tehtävään ilmaissut ei välttämättä olekaan lopulta riittävän 
kiinnostunut tai sopiva tehtävään.

• Kieliavustajien yhteysopettajille tiedotetaan kieliavustajan roolista ja toiminnan jatkuvuuden tärkeydestä 
sekä suullisesti että kirjallisesti.

• Yhteysopettajia muistutetaan siitä, että kieliavustajilla ei saa olla työharjoittelua tai muita tehtäviä niinä 
päivinä, joina heidän on määrä toimia kieliavustajina.

Kieliavustajille on lisäksi kerrottava
 

• perustelut kieliavustajien käytölle
• kieliavustajan tehtävistä ja niiden sisällöstä
• täsmällisen paikallaolon ja turhien poissaolojen välttämisen tärkeydestä
• salassapitovelvollisuudesta
• projektin päätteeksi annettavasta lopputodistuksesta.

Kieliavustajat allekirjoittavat toimeksiantosopimuksen ja salassapitositoumuksen ennen projektin alkamista 
(katso liite 1).

MITEN KIELIAVUSTAJA HYÖTYY TEHTÄVÄSTÄ?
Kieliavustajasta voi olla paljon apua osallistujille, joilla on alkavat opittavan kielen ja matematiikan taidot, 
mutta avustajille on myös kerrottava, miten he voivat itse hyötyä projektista. Monet eduista koskevat tie-
tysti myös muita perusmatematiikan opetukseen osallistuvia:

• Heillä on mahdollisuus oppia lisää matematiikkaa.
• Heillä on mahdollisuus oppia lisää opetettavaa kieltä, erityisesti sanoja ja käsitteitä, jotka liittyvät 

arkielämän perusmatematiikkaan.
• He saavat kokemusta muiden ohjaamisesta.
• He voivat kehittää laskutaitojaan ja hyödyntää uusia valmiuksiaan harjoittelupaikoissa tai töissä.
• Perusmatematiikan taitojen kohentaminen voi antaa paremmat mahdollisuudet pärjätä työmarkkinoilla 

tulevaisuudessa. 
• Heidän on helpompi tukea omien lastensa koulunkäyntiä.

Kokemukset osoittavat, että kieliavustajana toimimisesta voi olla monenlaista hyötyä: 

 Eräs	kieliavustaja	oli	työharjoittelussa	koululaisten	aamu-	ja	iltapäivätoimintaa	tarjoavassa	SFO:ssa.	Kieli- 
	 avustajana	hänellä	oli	mahdollisuus	oppia	matematiikkaan	liittyviä	käsitteitä	ja	valmiuksia,	ja	näin	hän	pystyi	 
	 paremmin	auttamaan	aamu-	ja	iltapäivätoiminnassa	mukana	olevia	lapsia	matematiikan	tehtävissä.	Toinen	 
	 kieliavustaja	teki	kieliavustajan	tehtäviä	kieliharjoitteluna.	Kieliavustajat	osallistuivat	myös	pienimuotoiseen	 
	 kahvilatoimintaan	aikuiskoulutuskeskuksessa	yhdessä	muiden	perusmatematiikan	ryhmäläisten	kanssa.	
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KIELIAVUSTAJIEN KOULUTUS JA OHJAUS
Kieliavustajien koulutus voidaan toteuttaa viikoittaisina tapaamisina tai intensiivikurssina ennen perusma-
tematiikan kurssin aloittamista. Jokaviikkoisten tapaamisten etuna on se, että kieliavustajat voivat työstää 
viikon aihetta opettajan kanssa samalla tai edeltävällä viikolla. Näin aihe pysyy tuoreena muistissa. Edellä 
mainitussa projektissa käytettiin juuri tätä mallia.

Jokaisen koulutustapaamisen aluksi voidaan keskustella edellisellä perusmatematiikan tunnilla saaduista 
kokemuksista. Kieliavustajat voivat kertoa eteen tulleista tilanteista ja antaa palautetta siitä, mikä toimi 
osallistujien kannalta hyvin ja mikä huonosti. Kieliavustajien kanssa käytävissä keskusteluissa saattaa myös 
tulla ilmi tärkeitä tietoja osallistujien kulttuuritaustaan liittyvistä kokemuksista ja taidoista. Näitä tietoja 
voidaan käyttää opetuksen pohjana. Koulutustapaamisissa voidaan keskustella esimerkiksi uusien lukujär-
jestelmien oppimiseen ja numeroiden opetettavalla kielellä lausumiseen liittyvistä haasteista, jotka ovat 
monille osallistujille tuttuja. Koulutustapaamisissa opettajalla on myös mahdollisuus käsitellä kieliavusta-
jien mahdollisia väärinkäsityksiä, joita muillakin ryhmäläisillä saattaa olla. 

 Eräs	kieliavustaja	kertoi	esimerkiksi	numeroiden	lausumiseen	liittyvistä	haasteista	ja	väärinymmärryksistä,	 
	 joihin	hän	törmäsi	työskennellessään	sushiravintolassa:	
 
	 ”Joku	tilasi	seitsemän	(sju)	makirullaa,	mutta	minä	laitoin	kaksikymmentä	(tjue)!	Näin	kävi	yhä	uudelleen,	 
	 kunnes	opin	näiden	lukusanojen	välisen	eron.”	

	 Tällaiset	kieliavustajien	kokemukset	voivat	toimia	valaisevina	esimerkkeinä	muille	osallistujille	ja	 
	 parantaa	ymmärtämistä	sekä	oppimista.	

Kieliavustajien on voitava perehtyä aiheisiin etukäteen, jotta he pystyvät toimimaan itsevarmasti ryhmä-
opetustilanteissa. Heillä on oltava mahdollisuus laajentaa matematiikan taitojaan kieliavustajan roolissa. 
On tärkeää huomioida, mitä kieliavustajien on hyödyllistä oppia työharjoittelun kannalta sekä vanhemman 
roolia ja arkielämää varten.

Kieliavustajien on saatava koulutustapaamisissa asianmukainen perehdytys rooliinsa. Heidän on tarkoitus 
avustaa ryhmän osallistujia, kannustaa heitä ja toimia tarvittaessa siltana ja tulkkina, mutta he eivät saa 
antaa valmiita vastauksia tai tehdä opettajan antamia tehtäviä itse, niin että muut osallistujat passivoituvat 
eivätkä opi mitään tai eivät saa tilaisuutta kehittää taitojaan.

Seuraavassa on yhteenveto koulutustapaamisissa käsiteltävistä asioista:

• keskustelut edelliseltä tunnilta saaduista kokemuksista
• seuraavan tunnin aiheen esittely
• keskustelu tunnin aiheeseen liittyvistä kieliavustajien kokemuksista ja taidoista kotimaassa ja uudessa 

maassa
• aiheeseen liittyvä lisäopetus, joka on hieman laajempaa kuin muulle ryhmälle annettava opetus
• valmistautuminen toimintoihin ja tehtäviin, jotka perusmatematiikan ryhmän kanssa on tarkoitus tehdä, 

ja perehtyminen omaan rooliin
• täsmälliset tiedot siitä, mitä kieliavustajan on harjoiteltava ennen seuraavaa tuntia suuremmassa 

ryhmässä.

(Katso myös lähdeluettelosta ”Opplæring av språkhjelpere”, Buanes & Lehne 2014.) 
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2.3 Osallistujat

OSALLISTUJIEN VALINTA
Perusmatematiikka ja kieliavustajien käyttö -projekti on tarkoitettu ensisijaisesti osallistujille, joiden kou-
lunkäynti on jäänyt kotimaassa vähäiseksi ja jotka ovat osallistuneet aikuiskoulutukseen vasta vähän aikaa. 
Opettajien on arvioitava, tarjotaanko kurssia kaikille Alfa/Spor 1 -tason osallistujille vai riittävätkö resurssit 
vain joillekin osallistujille. Osallistujien on oltava motivoituneita; toisaalta kokemukset osoittavat, että mo-
tivaatio voi herätä, kun osallistujilla on kieliavustaja mukana luokkahuoneessa. Mahdollisuus saada kertoa 
omista matematiikan taidoistaan ja kokemuksistaan sekä mahdollisuus saada opetus tulkatuksi omalle äi-
dinkielelleen voivat olla motivaatiota vahvistavia tekijöitä. Seuraavat esimerkit kuvaavat tällaista tilannetta:

 Somalien	matematiikan	ryhmään	kuului	neljä	naista.	He	olivat	aluksi	hieman	passiivisia	ja	kiinnostuneita	 
	 muista	asioista	kuin	opetuksesta.	Heidän	asenteensa	muuttui	kuitenkin	pian,	ja	heidän	ryhmästään	 
	 tuli	kolmesta	opetukseen	osallistuneesta	kieliryhmästä	aktiivisin.	Kieliavustajan	mukaan	osallistujat	selvästi	 
	 piristyivät,	kun	he	saivat	käyttää	apuna	omaa	äidinkieltään,	sillä	näin	he	ymmärsivät,	mistä	oli	kyse,	 
	 ja	pystyivät	kertomaan	omista	lapsuudenkokemuksistaan	ja	elämästään	kotimaassa.	 
	 Somalinaiset	pyytelivät	jatkuvasti	kieliavustajaansa	mukaan	myös	norjan	tunneille. 
 

 Eräs	eritrealaispoika	vaikutti	projektin	alussa	innottomalta	ja	tympääntyneeltä.	Hän	istui	ryhmässä	 
	 kääntyneenä	puolittain	poispäin	muista.	Eritrealainen	kieliavustaja	johti	keskustelua	ryhmän	äidinkielellä,	 
	 ja	jonkin	ajan	kuluttua	pojan	käytös	muuttui	ja	hänen	kiinnostuksensa	ja	oppimishalunsa	heräsivät.	 
	 Poika	koki,	että	hänet	otettiin	vakavasti,	hän	pystyi	samastumaan	muiden	ryhmäläisten	kertomuksiin	ja	 
	 sai	käyttää	äidinkieltään	sekä	oppia	enemmän	matematiikkaa.	Useimmat	muut	hänen	ikäisensä	eritrealais- 
	 pojat	ovat	käyneet	enemmän	koulua	ja	voivat	aloittaa	ylemmältä	tasolta.	Ryhmässä	poika	koki	oppivansa	 
	 tärkeitä	asioita,	joiden	ansiosta	hän	sai	mahdollisuuden	edetä	elämässään.	

KESKUSTELUT JA KURSSIN VAIHTAMINEN
Monet osallistujat kertovat haluavansa vain oppia lisää matematiikkaa. Sitä saatetaan pitää tervetulleena 
vaihteluna opittavan kielen opiskelulle, ja osallistujat kokevat matematiikan taidot hyödyllisiksi ja tärkeiksi 
uudessa maassa asumista ajatellen. Ennen kurssin aloittamista voidaan keskustella matematiikan opiskelun 
hyödyistä ja siitä, missä kaikkialla matematiikan taitoja voi käyttää – lasten läksyjen teon tukemisessa, har-
joittelu- tai työpaikoissa, jokapäiväisissä keskusteluissa muiden kanssa, ostoksilla tai pankissa asioitaessa.

PUUTTEELLINEN KOULUTUSTAUSTA TAI OPPIMISVAIKEUDET
Joskus voi olla vaikea tietää, johtuvatko osallistujan puutteelliset matematiikan taidot matalasta koulutus-
tasosta vai erityisistä oppimisvaikeuksista. Kieliavustajien kanssa toteutettu perusmatematiikan kurssi ei 
ole tarkoitettu ensisijaisesti osallistujille, joilla on oppimisvaikeuksia. Jos jollakulla osallistujista epäillään 
olevan sellaisia, asia tulee selvittää, jotta osallistujalle voidaan antaa lisätukea. 
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Perusmatematiikan opetus  
kieliavustajien kanssa

3.1 Perusmatematiikan oppimistavoitteet

Projektin oppimistavoitteet, joiden pohjalta nämä ohjeet on laadittu, on haettu kielivähemmistöjen aikuis-
koulutusta koskevasta asiakirjasta Forsøkslæreplan for språklige minoriteter – grunnmodul for forbereden-
de voksenopplæring (FVO), luku 4.2.4 TALLFORSTÅELSE OG MATEMATISKE BEGREPER (Kompetanse 
Norge 2017). Asiakirjassa todetaan seuraavaa: 

 Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja
 –	osaa	laskea	ja	käyttää	joitakin	perusmatematiikan	käsitteitä	äidinkielellään	ja	opittavalla	kielellä
	 –	osaa	keskustella	erilaisista	laskutavoista,	joista	osallistujilla	on	kokemusta
	 –	osaa	kertoa	yksinkertaisesti	omista	kokemuksistaan	arkipäivän	matematiikasta
	 –	osaa	käyttää	seuraavia	matemaattisia	käsitteitä:	suurempi/pienempi	kuin,	ennen/jälkeen,	ensimmäinen/ 
	 	 viimeinen,	edessä/takana,	eniten/vähiten,	yhtä	suuri	kuin,	plus	ja	miinus
	 –	ymmärtää	ja	pystyy	osoittamaan	luvun	ja	määrän	yhteyden
	 –	osaa	kirjoittaa,	ymmärtää	ja	laskea	luvut	nollasta	sataan	
	 –	osoittaa	ymmärtävänsä	kymmenlukujärjestelmän	sataan	asti
	 –	hallitsee	yhteen-	ja	vähennyslaskun	kymmeneen	asti
	 –	osaa	lukea	ja	ymmärtää	yksinkertaisia	taulukoita	paperilla	ja	sähköisesti
	 –	osaa	käyttää	käytännön	tilanteissa	seuraavia	mittayksiköitä:	kilogramma,	gramma,	metri,	senttimetri,	 
	 	 litra	ja	desilitra
	 –	osaa	nimetä	seuraavat	geometriset	muodot:	neliö,	kolmio	ja	ympyrä	
	 –	osaa	käyttää	kalenteria,	päivämääriä,	järjestyslukuja	ja	kelloa	jokapäiväisissä	toimissa
	 –	osaa	laskea	oikein	rahasummat,	jotka	ovat	alle	sata	Norjan	kruunua
	 –	osaa	kertoa	tuloista,	maksuista	ja	kulutuksesta	yksinkertaisesti.

3
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3.2 Opetus

Edellä selostetut tavoitteet koskevat perusmatematiikkaa, jota tarvitaan jokapäiväisessä elämässä. Tavoit-
teena on myös kehittää yleisiä laskutaitoja myöhempiä opintoja varten. Jos opetuksessa käsitellään vain 
konkreettisia arkielämän esimerkkejä kehittämättä laskutaitoja järjestelmällisesti, oppiminen ei edisty alkua 
pitemmälle. Opetuksessa onkin tähdättävä järjestelmälliseen ja asteittaiseen edistymiseen. Arkipäivän esi-
merkkejä käytetään opetuksen tukena. Näin voidaan opiskella nykyhetkeä ja tulevaisuutta varten.

OPETUS
Kuten kohdassa 1.4 on mainittu, tietynlainen matemaattinen toiminta, kuten numeroiden, mitta- ja paino-
yksiköiden käyttö, laskenta sekä geometristen käsitteiden käyttö (esimerkiksi paikannuksessa ja suunnitte-
lussa), on yhteistä kaikille kulttuureille. Useimmilla osallistujilla on kokemuksia ja taitoja, joita voidaan 
käyttää opetuksen perustana, ja kieliavustajat voivat auttaa niiden selvittämisessä. Osallistujat ovat kieli-
ryhmissä, ja kieliavustaja johtaa oman ryhmänsä keskustelua. Hän toimii osallistujien ja opettajan välisenä 
yhteyshenkilönä ja sillanrakentajana osallistujien aiempien kokemusten ja taitojen sekä uusien, uudessa 
yhteiskunnassa tarvittavien taitojen välillä. Opetustunneilla tärkeitä elementtejä ovat keskustelut, käsittei-
den opiskelu, harjoitukset ja tehtävät, arkielämän esimerkit sekä etenemisen arviointi. 

KESKUSTELUT 
Räkna med språk -teoksessa korostetaan kielipainotteista matematiikan opetusta ja sitä, ettei oppiminen 
ole sosiokulttuurisesta näkökulmasta ensisijaisesti yksilökohtaista vaan kollektiivista toimintaa (Sundström, 
Thunberg & Venneberg 2014, s. 38). Jos perusmatematiikan opetukseen osallistuvien koulutustaso on 
matala, opetuksen pohjana kannattaa käyttää keskusteluja ja kaikille kulttuureille yhteistä matemaattista 
toimintaa. Tiettyyn aiheeseen liittyvät taidot ja kokemukset voidaan näin nostaa esille ja käyttää opintojen 
tukena. Kieliavustajat kääntävät opettajien esittämät kysymykset ja antamat tiedot ja johtavat keskustelua 
omassa kieliryhmässään. Sen jälkeen kieliavustaja kääntää oman kieliryhmänsä keskustelujen sisällön opit-
tavalle kielelle kaikille osallistujille. Muiden osallistujien erilaisiin kokemuksiin ja taitoihin tutustumisesta 
on hyötyä koko ryhmälle, ja niiden perusteella voidaan myös vertailla kielten välisiä eroja ja yhtäläisyyk-
siä. Tämä tehostaa asioiden ymmärtämistä ja auttaa oppimaan sanoja ja käsitteitä opittavalla kielellä. 

Kurssin aluksi on hyvä käydä keskustelu, joka antaa yleiskuvan osallistujien suhteesta matematiikkaan ja 
siihen liittyvistä ajatuksista. Keskustelussa voi käyttää apuna esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 –	Mitä	matematiikka	on?	Mihin	sitä	voi	käyttää?
	 –	Onko	matematiikka	tärkeää?	Miksi?	Miksi	ei?
	 –	Millaisissa	tilanteissa	olet	käyttänyt	matematiikkaa	kotimaassasi?	(Keskustelkaa	kodissa,	koulussa	ja	töissä 
	 				kertyneistä	kokemuksista.)
	 –	Opettelitko	matematiikkaa	koulussa?
	 –	Osaatko	sanoa,	mitä	yhteisiä	ja	erilaisia	piirteitä	matematiikkaan	liittyy	eri	kulttuureissa?
	 –	Tarvitaanko	tässä	maassa	matematiikkaa?	Mihin?
	 –	Haluaisitko	oppia	lisää	matematiikkaa	tai	onko	sinulla	tarvetta	matematiikan	taitojesi	kehittämiseen?	 
	 				Miksi?	Miksi	ei?
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	 Aika	on	yksi	esimerkkiaihe,	jonka	käsittely	kannattaa	aloittaa	keskustelulla.	Suhtautuminen	aikaan	ja	kellon	 
	 käyttöön	vaihtelee	eri	kulttuureissa.	Aika	liittyy	kuitenkin	mittaamiseen,	joka	on	universaalia	matemaattista	 
	 toimintaa.	

	 Eräässä	keskustelussa,	joka	koski	osallistujien	suhdetta	aikaan	ja	kelloon,	tuli	ilmi	mielenkiintoisia	seikkoja:	 
	 Somalialainen	kieliavustaja	oli	kotoisin	kaupungista	ja	kertoi,	että	siellä	kaikki	käyttivät	kelloa.	Eritrealainen	 
	 kieliavustaja	oli	puolestaan	kotoisin	maaseudulta,	ja	siellä	vain	harvat	asukkaat	käyttivät	kelloa.	Hänen	 
	 mielestään	analoginen	kello	oli	helppotajuisin.	Hän	kertoi	myös,	että	hänen	isoisänsä	oli	erittäin	taitava	 
	 kertomaan	kellonajan	katsomalla,	mihin	pylvään	varjo	lankesi	auringonpaisteessa.	Isoisää	oli	kuulemma	
	 testattu	useamman	kerran,	ja	hän	oli	aina	tiennyt	kellonajan	oikein.	Kieliavustaja	kertoi	myös,	ettei	varjoja	 
	 näkynyt,	kun	kello	oli	12	(aurinko	paistoi	lakipisteestä).	

	 Keskustelimme	myös	siitä,	miten	kellonaika	luetaan	eri	kielillä.	Suurin	osa	oli	yhtä	mieltä	siitä,	että	 
 erityisesti	seuraavat	kellonajat	ovat	norjaksi	outoja	ja	vaikeita:

 •	7.30:	Norjaksi	tämä	sanotaan	”puoli	kahdeksan”,	kun	taas	useimmat	ryhmän	osallistujista	
sanoivat	”puoli	seitsemän”	tai	”puoli	yli	seitsemän”.

 •	7.20:	Norjaksi	tämä	on	”kymmentä	vaille	puoli	kahdeksan”,	kun	taas	useimmat	ryhmästä	
sanovat	”kaksikymmentä	yli	seitsemän”.

 •	7.40:	Norjaksi	sanotaan	”kymmentä	yli	puoli	kahdeksan”,	kun	taas	useimmat	sanovat	”kaksi-
kymmentä	vaille	kahdeksan”.

Esimerkkivideo 5 kuvaa, miksi kellonaikojen opettelu norjaksi voi olla somaleille vaikeaa: 

	 Somaliassa	päivä	alkaa	auringon	noustessa	kuudelta	aamulla	(Norjan	aikaa).	Niinpä	kun	kello	on	 
	 Norjassa	12,	se	on	Somaliassa	kuusi.	Kieliavustaja	kertoi,	että	hänet	oli	kutsuttu	kokoukseen	vastaanotto- 
	 keskukseen	varttia	vaille	yhdeksäksi,	mutta	kun	hän	tuli	paikalle	varttia	vaille	kolmelta,	paikalla	ei	ollutkaan	 
	 ketään...	

Keskustelut ajasta voivat auttaa ymmärtämään, miksi kellonaikoja on vaikea opetella uudella kielellä. Ne 
myös osoittavat, missä tarvitaan lisäselityksiä. Keskustelua voidaan käydä esimerkiksi harjoituksissa, joissa 
ryhmien on asetettava kellot oikeaan aikaan ääneen luetun ajankohdan mukaan (tai päinvastoin), tai aika-
tauluihin liittyvissä tehtävissä.

SANOJEN JA KÄSITTEIDEN OPETTELU 
Monet kielen sanoista ja käsitteistä liittyvät matematiikan tai-
toihin. Lukusanojen lisäksi on sanoja, jotka liittyvät aikaan, 
painoon ja määrään, suuntaan, kokoon ja muotoon.  
Tähän kuuluvat myös verbit, jotka merkitsevät koon tai 
määrän muutosta, kuten ”nousta” ja ”laskea” tai ”lisääntyä” ja 
”vähentyä”. Sanoja ja käsitteitä harjoiteltaessa voidaan koota 
sanaluetteloita, jotka kieliavustajat voivat kääntää äidinkie-
lelleen. (Hyvä apuväline on myös teos Matematikkbegreper 
på flere språk, Loona 2015). Tämän jälkeen osallistujat voivat 
käyttää sanoja erilaisissa harjoituksissa ja tehtävissä. Ryhmät 
voivat esimerkiksi piirtää kuvan tai merkitä reitin ruutupa-
perille opettajan kuvauksen perusteella käyttämällä opettele-
miaan sanoja apuna. (Katso esimerkkivideo 3.)

Viestintätilanteissa, joissa matematiikkaa joudutaan käyttämään, yksittäisten sanojen ja käsitteiden hallinta ei 
kuitenkaan vielä riitä. Ryhmä voi laatia yhdessä kieliavustajan ja opettajan kanssa vuoropuhelutilanteita ja rooli-
leikkejä, joissa käsitellään käyntiä ruoka- tai vaatekaupassa, apteekissa, kahvilassa ja pankissa. Vuoropuheluita 
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voidaan kehittää ja laajentaa vähitellen. Tällöin saattaa myös nousta esille monia kulttuuripohjaisia taitoja ja 
kulttuurieroja. 

	 Perusmatematiikan	ryhmää	pyydettiin	lähettämään	joka	viikko	yksi	vapaaehtoinen	osallistuja	avuksi	 
	 tiistaikahvilan	myyntitiskille.	Harjoittelimme	sen	vuoksi	perusmatematiikan	tunneilla,	mitä	pitää	sanoa,	kun	 
	 haluaa	ostaa	teetä,	kahvia	ja	kakkua,	ja	mitä	myyjä	tällöin	vastaa.	Harjoittelimme	myös	laskemaan,	mitä	 
	 asiakkaan	pitää	maksaa	ostoksista	ja	mitä	myyjän	pitää	antaa	rahasta	takaisin.	

	 Näissä	roolileikeissä	syntyi	useita	tilanteita,	jotka	herättivät	naurua,	erityisesti	roolileikin	osallistujissa.	
	 Virheille	ei	tietenkään	pidä	nauraa,	mutta	jos	osallistuja	itse	purskahtaa	ensimmäiseksi	nauruun,	
	 silloin	voidaan	nauraa	yhdessä:	

	 –	Yksi	osallistujista	harjoitteli	kahvin	ostamista	ja	kysyi:	”Mitä	maksat?”	Keskustelimme	siitä,	ettei	Norjassa	 
	 				oikeastaan	käydä	orjakauppaa...	
	 –	Roolileikissä	eräs	osallistuja	halusi	ostaa	kaksi	kupillista	teetä	ja	yhden	kupillisen	kahvia	ja	maksoi	 
	 				niistä	200	kruunun	setelillä.	Hinta	oli	5	kruunua	kupilliselta.	Myyjää	esittävä	osallistuja,	jonka	oli	 
	 				tarkoitus	auttaa	kahvilassa	seuraavalla	tauolla,	vastasi:	”Se	tekee	1 085	kruunua	takaisin!”	 
	 				Olimme	yhtä	mieltä	siitä,	että	häneltä	kannattaisi	käydä	ostamassa	useamminkin.

Opettajat ja kieliavustajat voivat myös yrittää yhdessä kartoittaa, millaisissa tilanteissa osallistujat joutuvat 
käyttämään numeroita ja laskutaitoja. Tällaisia tilanteita voi tulla eteen esimerkiksi koulussa, päiväkodissa, 
matkustettaessa, töissä ja harjoittelupaikoissa, ostoksilla sekä omassa taloudenpidossa. Ryhmä voi keskus-
tella, miten vastaavat tilanteet tai elämänalueet sujuvat kotimaassa verrattuna uuteen maahan. 

	 Perusmatematiikan	ryhmä	keskusteli,	millaista	on	käydä	ostoksilla	Norjassa	kotimaahan	
	 verrattuna.	Kotimaassa	useimmat	olivat	tottuneet	tinkimään,	kun	taas	Norjassa	hinta	on	yleensä	 
	 kiinteä.	Tämän	vuoksi	ostotilanne	voi	tuntua	aivan	erilaiselta.	Ryhmä	pohti,	miten	jonkin	tavaran	hintaa	 
	 voi	tiedustella	Norjassa	ja	miten	siihen	voi	vastata.	Tätä	myös	harjoiteltiin.	Keskustelussa	nousi	esiin	 
	 muitakin	ostamiseen	ja	myymiseen	liittyviä	kysymyksiä,	kuten	se,	miten	voi	sanoa,	että	haluaa	nostaa	 
	 enemmän	rahaa	ostoksia	varten.

HARJOITUKSET JA TEHTÄVÄT
Uuden tiedon omaksuminen edellyttää ahkeraa harjoittelua. Jokaisen tunnin aluksi on hyvä kerrata aiem-
min opittua ja käydä vasta sitten käsiksi uusiin asioihin. Apuna käytetään konkreettisia välineitä, kuten ra-
haa, arpakuutioita, geometrisiä muotoja ja kelloja. Myös kohderyhmälle sopivasta tehtäväkirjasta on paljon 
hyötyä. Tällainen on esimerkiksi Grip 1 Arbeidsbok (Hermandrud & Hermanrud 2016). Kuvat ja kuvalliset 
sanaluettelot ovat hyviä apuvälineitä, samoin yksinkertaiset pelit (kuten Yatzy). 
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	 Norjankielisten	numeroiden	ja	järjestyslukujen	merkityksen	opettelun	lisäksi	on	tärkeää	harjoitella	oikeaa
	 ääntämystä	sekaannusten	ja	väärinkäsitysten	välttämiseksi.	Käytimme	tuntien	aluksi	tai	lopuksi	usein	 
	 hieman	aikaa	tämän	harjoitteluun.	Järjestimme	usein	pieniä	kilpailuja,	sillä	osallistujat	innostuivat	niistä	
	 (katso	esimerkkivideo	2).	Harjoittelimme	myös	suuria	lukuja	esimerkiksi	lukemalla	osallistujien	kotimaiden	
	 vuorenhuippujen	korkeuksia	ääneen.
 
	 Käytimme	bingoa	apuna	eri	tavoin	esimerkiksi	lukujärjestelmän	kertaa- 
	 misessa	ja	harjoittelussa.	Taululla	oli	sekaisin	paljon	numeroita,	kuten	 
	 sellaisia,	jotka	on	helppo	lausua	väärin	tai	sekoittaa	ääneen	lausut- 
	 tuina	keskenään	(esimerkiksi	7	ja	20,	4,	14	ja	40,	6,	16	ja	60,	7,	17	ja	 
	 70,	8,	18	ja	80).	Osallistujat	sijoittivat	numerot	sattumanvaraisesti	 
	 yhdeksän	ruudun	bingoruudukoihin,	ja	heidän	piti	rastittaa	numerot	 
	 sitä	mukaa	kuin	ne	luettiin	ääneen.	Ensimmäinen,	joka	sai	rastitettua	 
	 kolme	numeroa	peräkkäin	rivillä	tai	koko	ruudukon,	huusi:	”Bingo!”	 
	 Vastaukset	tarkistettiin	siten,	että	osallistuja	kirjoitti	numerot	ja	luki	ne	 
	 ääneen	itse.	Bingoa	voidaan	käyttää	monissa	muissakin	tehtävissä,	 
	 kuten	yksinkertaisissa	laskutoimituksissa.	

Harjoituksissa kannattaa käyttää tehtäviä, jotka vastaavat osallistujien osaamistasoa. Tehtäviä voi keksiä it-
sekin. Monista peruskoulun matematiikan oppikirjoista saa hyviä ideoita, joita voidaan sovittaa aikuisopis-
kelijoiden tarpeisiin. Kustantamo Fagbokforlaget on puolestaan julkaissut vain aikuisille maahanmuuttajil-
le suunnatun Grip-sarjan.

ARKIPÄIVÄN ESIMERKKEJÄ
Jos osallistujilla on matala koulutustaso, kurssin päätavoitteena on saavuttaa toiminnalliset valmiudet 
eli taidot, joita osallistujat voivat suoraan käyttää päivittäisessä elämässään. Jokaisella tunnilla on tämän 
vuoksi käytettävä ainakin yhtä arkipäivän esimerkkiä, joka auttaa numerolukutaidon parantamisessa. 

Osallistujat ja opettaja voivat esimerkiksi tuoda mukanaan koulusta tai päiväkodista saamiaan kirjeitä ja 
tiedotteita, joiden ymmärtäminen edellyttää numerolukutaitoa, ja yrittää tulkita viestin sisältöä kieliryhmis-
sä tai koko luokan kesken. Kummassakin tapauksessa kieliavustajat voivat auttaa kääntämään tekstin ja 
selostaa sen osallistujille näiden äidinkielellä.

Ryhmät voivat myös lähteä ulos tarkastelemaan kylteissä, opasteissa ja kauppojen ikkunoissa olevia teksti- 
ja numerotietoja. Matkan varrella voidaan ottaa valokuvia, joista keskustellaan yhdessä luokassa tai joita 
käytetään tehtävien pohjana. Esimerkiksi kauppojen tarjouksiin liittyy usein väärinkäsityksiä. Mitä tarkoit-
taa vaikkapa ”puolet alennetusta hinnasta” tai ”kolme kahden hinnalla”? (Katso esimerkkivideo 4.)

	 Eräässä	ryhmässä	keskusteltiin	ikkunassa	olleesta	julisteesta.	 
	 Mitä	siinä	oikein	tarkoitettiin?	Joidenkin	mielestä	kyseessä	oli	ravintolan	 
	 ruokalista,	mutta	lopuksi	ryhmä	tuli	siihen	lopputulokseen,	että	juliste	 
	 oli	tulevan	viikon	elokuvaohjelma,	jossa	oli	päivämäärät	ja	kellonajat.	

	 Opettaja	näytti	kuvan	tarjouksesta,	jossa	luki:	”Osta	kaksi,	niin	saat	 
	 toisen	puoleen	hintaan.”	Kävi	ilmi,	että	monille	tarjous	oli	selitetty	väärin	tai	he	olivat	itse	tulkinneet	 
	 sen	tarkoittavan:	”Osta	yksi,	niin	saat	toisen	ilmaiseksi.”	Yksi	osallistujista	sanoi:	”Olen	aina	luullut,	että	olen	 
	 maksanut	liikaa	ja	minua	on	huijattu	myymälässä!”

ETENEMISEN ARVIOINTI
Perusmatematiikka ja kieliavustajien käyttö -projektissa ei järjestetty loppukoetta, vaan edistymistä arvioi-
tiin jatkuvasti eri aiheiden osaamistavoitelomakkeilla. Tämä muistuttaa lasten kielenkehityksen kartoituk-
sessa käytettävää Språkpermen-työkalua (Kompetanse Norge 2016). Kun tiettyä aihetta oli käsitelty jonkin 
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aikaa, opettaja ja kieliavustaja täyttivät yhdessä koulutustapaamisessa kunkin osallistujan osaamistavoite-
lomakkeen. Näin voitiin selvittää osallistujien edistymistä ja ongelmakohtia, joissa tarvittiin enemmän har-
joitusta. Osaamistavoitteita voidaan myös käydä läpi ja tarkastella ryhmissä tai kunkin osallistujan kanssa 
kahden kesken, ja niitä voidaan käyttää pohjana oppituntien suunnittelussa ja kertaamisessa. Oppimista-
voitteiden tarkoituksena on tähdätä taitojen järjestelmälliseen kehittämiseen ja opinnoissa edistymiseen.

Osaamistavoitteiden laatimisen pohjana voidaan käyttää myös julkaisuissa Forsøksplan for språklige mi-
noriteter – grunnmodul for forberedende voksenopplæring (Kompetanse Norge 2017) ja Læreplan i norsk 
og samfunnskunnskap (Vox 2012) selostettua tavoitteita, julkaisua Rammeverk for grunnleggende ferdig-
heter (Utdanningsdirektoratet 2012), peruslaskutaitoja koskevia tärkeitä näkökohtia (katso esim. Löwing ja 
Kilborn 2013, luku 3 ja Skolverket 2016 lähdeluettelossa) ja osallistujien konkreettisia arkipäivän tarpeita. 
(Muita esimerkkejä lukujen ja laskennan osaamistavoitteista on liitteessä numero 3.)

3.3 Esimerkkejä opetuksesta: Luonnollinen aloitus – luvut ja laskenta. 
													(KATSO	ESIMERKKIVIDEOT	1	JA	2.)

Vaikka kohderyhmä olisi jokin toinen, peruskoulun matematiikan oppikirjoista saa kuvan luonnollisesti 
etenevästä laskutaitojen kehittämisestä. Niissä on myös esimerkkitehtäviä. Lapsille tarkoitettuja tehtäviä 
joudutaan kuitenkin usein mukauttamaan aikuisille maahanmuuttajille sopiviksi. Monet saavat lisämoti-
vaatiota tehtävistä, joihin liittyy jonkinlainen peli-, leikki- tai kilpailuelementti. Tehtävät on aina laadittava 
kunkin luokan ja yksittäisten osallistujien taitojen ja tarpeiden mukaisesti. 

Lukuja ja laskentaa koskevaa aihetta voidaan alustaa keskustelulla, jossa käytetään apuna esimerkiksi seu-
raavia kysymyksiä:

	 –	Mitä	kieliä	osaat	puhua?
	 –	Mitä	kieliä	osaat	kirjoittaa?
	 –	Osaatko	kirjoittaa	numeroita	äidinkielelläsi,	jollakin	toisella	kielellä	 
	 				ja	opittavalla	kielellä	Samoilla	tai	erilaisilla	kirjoitussäännöillä?
	 –	Miten	lapset	oppivat	laskemaan	omassa	kulttuurissasi?	 
	 				Onko	teillä	laskemiseen	liittyviä	sääntöjä	ja	leikkejä?
	 –	Miten	lasket	sormin?	(Tämä	voi	vaihdella	eri	kulttuureissa.)
	 –	Millaisissa	arkipäivän	tilanteissa	olet	joutunut	laskemaan	 
	 				numeroilla	kotimaassasi?
	 –	Kävitkö	ostoksilla	kotimaassasi?	(Keskustelkaa	eri	valuutoista	ja	 
	 				tavaroiden	yhteishinnan	laskemisesta.)
	 –	Onko	ostosten	teko	ja	hintojen	ymmärtäminen	täällä	helppoa	 
	 				vai	vaikeaa?	Mikä	on	helppoa	ja	mikä	vaikeaa?

Lukuja ja laskemista käsiteltäessä voi hyvin käyttää apuna vertailua. Ryhmä voi käydä kieliavustajien kans-
sa läpi, mitä lukujärjestelmiä osallistujat hallitsevat suullisesti ja kirjallisesti, sekä verrata eri järjestelmiä 
keskenään ja opittavan kielen lukujärjestelmän kanssa. Perusmatematiikka ja kieliavustajien käyttö -pro-
jektissa ryhmäläisten käyttämistä lukujärjestelmistä selvisi seuraavia seikkoja (myös teoksesta ”Kulturmøter 
i matematikken – Matematikk på 41 ulike språk”, Löwing & Kilborn 2013, voi olla apua):

 11, 12 ja 20
	 Norjan	ja	kurdin	kielissä	on	omat	sanat	numeroille	11	ja	12,	kun	taas	arabiassa,	tigrinjassa	ja	somalissa	
	 niille	on	(osittain)	systemaattiset	nimet.
	 Norjan,	kurdin,	arabian	ja	tigrinjan	kielissä	on	oma	sana	numerolle	20,	kun	taas	somalissa	sille	on	
	 systemaattinen	nimi	(kaksi	ja	kymmenen	yhdistettynä).
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 13–19
	 Arabia:	Ykköset	sanotaan	ennen	kymmentä,	kuten	norjassa.
	 Kurdi:	Ykköset	sanotaan	ennen	kymmentä,	kuten	norjassa.
	 Tigrinja:	Kymmen	sanotaan	ennen	ykkösiä,	toisin	kuin	norjassa.
	 Somali:	Osallistujien	mukaan	voidaan	sanoa	sekä	kymmen	ennen	ykkösiä	että	ykköset	ennen	kymmentä.
	 Norja:	Ykköset	sanotaan	ennen	kymmentä.

 21–99
	 Arabia:	Ykköset	sanotaan	ennen	kymmeniä,	toisin	kuin	norjassa.
	 Kurdi:	Kymmenet	sanotaan	ennen	ykkösiä,	kuten	norjassa.
	 Tigrinja:	Kymmenet	sanotaan	ennen	ykkösiä,	kuten	norjassa.
	 Somali:	Osallistujien	mukaan	voidaan	sanoa	sekä	kymmen	ennen	ykkösiä	että	ykköset	ennen	kymmentä.
	 Norja:	Kymmenet	sanotaan	ennen	ykkösiä.

 Järjestysluvut
	 Riippuu	kielestä,	onko	ensimmäisillä	numeroilla	oma	järjestyslukumuotonsa	(kuten	norjassa	ja	tigrinjassa)	 
	 vai	johdetaanko	kaikki	järjestysluvut	perusluvusta	(kuten	somalissa	ja	arabiassa).	Kun	eri	kielten	järjestys- 
	 luvuista	on	keskusteltu,	osallistujat	voivat	harjoitella	kertomalla	toisilleen	norjaksi,	mitä	luokkaa	heidän	 
	 lapsensa	käyvät,	mikä	päivämäärä	tänään	on,	mikä	on	heidän	syntymäaikansa,	kuinka	monensia	lapsia	he	 
	 ovat	omassa	perheessään,	monennessako	kerroksessa	he	asuvat	ja	monensiako	he	ovat,	jos	ryhmä	 
	 asettuu	riviin.	

Vaihtelua ilmenee myös siinä, miten säännönmukaisesti kokonaiset kymmenet sanotaan eri kielillä (esim. 
osittain säännönmukaisesti, kuten norjassa, ja hieman säännöttömämmin, kuten somalissa). Tätä voidaan 
tutkia yhdessä. Osallistujilta voidaan kysyä, mitä kymmenen, sata, tuhat ja miljoona ovat heidän kielillään, 
ja ryhmäläiset voivat yrittää arvailla, mitä kymmenentuhatta ja satatuhatta olisivat muiden äidinkielillä.

Pysyvän numerojärjestyksen oppimisessa ei ole kyse pelkästään numeroiden oikeasta lausumisesta. Nume-
rojärjestys on hallussa vasta, kun voi aloittaa numeroiden luettelemisen järjestyksessä ylös- tai alaspäin 
mistä kohdasta tahansa. Tätä voidaan myös harjoitella luettelemalla kymmenet ja numerot kahden ja 
viiden välein. Opittavan kielen numerojärjestystä voidaan kerrata ja harjoitella lyhyesti tuntien aluksi, ja 
sitä kannattaa jatkaa riittävän pitkään. Numerojärjestystä voidaan harjoitella piirtämällä taululle ruudukko 
yhdestä sataan. Bingon avulla voidaan harjoitella numeroita, jotka menevät helposti sekaisin tai äännetään 
usein väärin (katso aiempia esimerkkejä). Osallistujat voivat harjoitella puhelinnumeronsa lausumista eri 
tavoin sekä suurten lukujen lukemista ääneen opittavalla kielellä heittämällä arpakuutioita ja yhdistämällä 
silmäluvut suuremmaksi luvuksi. Osallistujat voivat myös lausua ääneen kotimaansa korkeimman vuoren-
huipun korkeuden, kotikaupunkinsa asukasluvun yms. Opettaja voi kirjoittaa numeron taululle ja osallis-
tujat voivat lukea sen ääneen tai päinvastoin.

Paikkatietojärjestelmää harjoiteltaessa on keskeistä, että ykköset, kymmenet ja sadat ovat omilla pai-
koillaan. Ryhmät voivat harjoitella rahan käyttöä tosielämän esimerkein, esimerkiksi käyttämällä apuna 
myymälöiden tarjouksia: kieliavustaja sanoo luvun ääneen ja osallistujat laskevat summan rahana, tai 
kieliavustaja kirjoittaa luvun taululle ja osallistujat lukevat sen ääneen ja laskevat sen rahana. Kun numerot 
alkavat olla hallussa, on aika aloittaa yksinkertaiset yhteen- ja vähennyslaskut ja sen jälkeen kaksinker-
taistaminen ja puolittaminen (yksinkertaiset kerto- ja jakolaskut). Samalla voidaan käydä keskusteluja eri 
kielten välisistä yhtäläisyyksistä ja eroista.
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Yhteenveto
Perusmatematiikan opetus voi sisältää seuraavat pääelementit, joihin kieliavustaja osallistuu kääntämällä ja 
selittämällä sisältöä ryhmälle sen äidinkielellä tarpeen mukaan: 

1.  kertaukset ja harjoitukset
2.  uuden aiheen esittely
3.  ryhmän äidinkielinen keskustelu ja luokankeskinen keskustelu opittavalla kielellä siitä, millainen  
 kyseinen käsite on heidän äidinkielellään ja heidän kulttuurissaan uuteen maahan verrattuna 
4.  tehtävät, harjoitukset ja pelit/leikit, joissa osallistujat pääsevät käyttämään uutta tietoa
5.  arkipäivän esimerkit
6.  arviointi.

4.1 Kokemuksia Perusmatematiikka ja kieliavustajien käyttö -projektista

Edellä on kuvattu monia Perusmatematiikka ja kieliavustajien käyttö -projektista saatuja kokemuksia, 
mutta seuraavassa on ote erään kieliavustajan haastattelusta ja erään opettajan mietteistä:

Kieliavustajan ja somaliryhmän kokemuksia
”Sinusta on ollut paljon apua muille. Mitä se mielestäsi merkitsee heille?”
”He haluavat käyttää kieliavustajaa paljon useammin.”
”Aivan, olet kertonut, että he tulevat juttelemaan kanssasi tuntien jälkeen...”
”Kyllä, he haluaisivat kieliavustajan kaikille tunneille.”
”Se ei ole mahdollista, mutta perusmatematiikassa voit auttaa heitä.”
”Aivan, ja he ovat todella iloisia.”
”Kyllä, he ovat silmin nähden tyytyväisempiä.”
”He ovat nyt myös erittäin aktiivisia.”
”Eivätkö he olleet yhtä aktiivisia aiemmin?”
”Eivät, sillä he eivät ymmärtäneet eikä kukaan selittänyt. Nyt, kun minä olen kieliavustajana, he ymmärtä-
vät enemmän ja ovat todella tyytyväisiä ja aktiivisia.”

4
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ERÄÄN OPETTAJAN KOKEMUKSIA
”Kieliavustajan käyttö perusmatematiikan opetuksessa on antanut ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua 
osallistujien kulttuurisiin kokemuksiin ja tietoihin matematiikasta, käyttää niitä apuna ja tehdä opetuk-
sesta ymmärrettävää ja osallistujien tarpeisiin vastaavaa. Kielitaidon, kirjallisten ja suullisten taitojen ja 
taustatietojen suuret erot ryhmäläisten välillä aiheuttivat kuitenkin haasteita. Olisin usein halunnut edetä 
nopeammin, koska en halunnut etevimpien osallistujien turhautuvan haasteiden puutteeseen. Ratkaisuna 
oli tarjota eriytettyjä tehtäviä ja antaa etevimmille oppijoille mahdollisuus tukea kieliavustajaa omien vah-
vuuksiensa avulla. 

Mielestäni kieliavustajan käyttö voi ehkäistä väärinkäsityksiä, parantaa osallistujien sitoutumista ja lisätä 
oppimismotivaatiota sekä osallistujien aktiivisuutta. On kuitenkin varottava, ettei kieliavustaja omi liikaa 
vastuuta ja ala tehdä tehtäviä muiden osallistujien puolesta. Tässä projektissa kieliavustajat tukivat ymmär-
tämistä ja oppimista toimimalla sillanrakentajina osallistujien äidinkielen ja norjan, osallistujien aiemmin 
hankkimien taitojen ja kokemusten sekä norjalaisessa yhteiskunnassa tarvittavan uuden tiedon välillä.”

4.2 Esimerkkivideot
 
Alla on linkkejä lyhyisiin videoihin, joissa on esimerkkejä mahdollisista toimintatavoista. Kieliavustajat ovat 
tutustuneet aiheisiin jo etukäteen ja tietävät, mitä tunneilla tehdään. Esimerkit koskevat lukujen ja laskemi-
sen harjoittelua, tarjousten ja mainosten tulkintaa sekä matematiikan termien harjoittelua.

 1. Numerot
 2. Ääntäminen
 3. Matematiikan termit
 4. Arkipäivän esimerkit – tarjoukset
 5. Kieliavustajan haastattelu
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LIITE 1

PERUSMATEMATIIKAN KIELIAVUSTAJILLE – SOPIMUS JA SALASSAPITOSITOUMUS
(haettu	osittain	julkaisusta	Opplæring	av	språkhjelpere,	Buanes	&	Lehne	2014,	kompetansenorge.no)

SOPIMUS
Kiitos,	että	haluat	toimia	kieliavustajana	perusmatematiikan	opetuksessa	jaksolla	………………….……..–……………………………

Kieliavustajaa	ja	opettajaa	koskevat	säännöt:
•		 Tulen	tunneille	täsmällisesti.	 		Tiistaisin	klo	……………–………..……		Ryhmän	kieliavustaja,	huone	nro	……………
   

	 	 	 		Keskiviikkoisin	klo	……………–……………		Kieliavustajien	ohjaus,	huone	nro	……………

•		 En	ole	poissa	kurssilta	aiheettomasti	tai	liian	usein.
•		 Mietin,	miten	opin	itse	parhaimmin.
•		 Mietin,	miten	voin	auttaa	muita	oppimaan.
•		 Autan	muita	oppimaan	–	en	tarjoa	valmiita	vastauksia.
•		 Noudatan	salassapitovelvollisuutta.

Kieliavustajan	ei	tarvitse
•	 auttaa	osallistujia	koulun	ulkopuolella	(esimerkiksi	asioinnissa	tai	puhelujen	soittamisessa)
•	 vastata	opetuksesta	yksin	(vastuu	on	opettajalla,	mutta	kieliavustajalla	on	erittäin	tärkeä	rooli)
•	 tietää	vastausta	kaikkeen	–	älä	suotta	stressaa	vaan	kysy	opettajalta!

SALASSAPITOSITOUMUS
Opettaja	saa	paljon	tietoja	osallistujista.	Tietoomme	tulee	myös	henkilökohtaisia	asioita,	joita	osallistujat	eivät	 
halua	kertoa	kaikille.	
Opettajalla	on	salassapitovelvollisuus	tiettyjen	tietojen	osalta.
Salassapitovelvollisuus	tarkoittaa,	ettei	opettaja	saa	levittää	osallistujien	luottamuksellisesti	kertomia	tietoja	muille.	
Opettaja	ei	saa	levittää	tietoja	osallistujien	perheongelmista,	sairauksista	tai	vastaavista	asioista.

Kieliavustajana	toimiessasi	salassapitovelvollisuus	koskee	myös	sinua.	Saat	paljon	tietoja	avustamistasi	henkilöistä.	
Salassapitovelvollisuus	ei	koske	yleisesti	tiedossa	olevia	asioita.	Jos	saat	kieliavustajana	osallistujia	koskevia	henki-
lökohtaisia	tietoja,	et	saa	kertoa	niistä	muille.

Salassapitovelvollisuus	pysyy	voimassa,	vaikka	kieliavustaja	luopuisi	tehtävistään.

 SALASSAPITOSITOUMUS

	 Toimin	ryhmän	kieliavustajana	………........…………………………………………………………	aikuiskoulutuskeskuksessa.	

	 Saatan	tällöin	saada	avustettavista	henkilöistä	henkilökohtaisia	tietoja,	joita	en	saa	paljastaa	muille.

	 Nimi:____________________________________________________________________	Syntymäaika:	______________________

	 Päiväys:	________________________	Allekirjoitus:	_______________________________________________________________	 	
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LIITE 2

TODISTUS KIELIAVUSTAJANA TOIMIMISESTA

……………………………………………………………………………… 

on toiminut perusmatematiikan opetuksen kieliavustajana 
 

……………….......……………...... tulleelle ryhmälle 

jaksolla …………………………–…………………………. 

Kieliavustajana hän on osallistunut kolme kertaa viikossa  

perusmatematiikan opetukseen ja auttanut ryhmän osallistujia oppimisprosessissa 

kääntämällä opetuksen sisältöä tarpeen mukaan, esittämällä kysymyksiä osallistujille, 

selostamalla sisältöä osallistujien äidinkielellä ja avustamalla osallistujia tehtävien ratkaisemisessa. 

Kieliavustaja on lisäksi saanut koulutusta ja ohjausta tehtäväänsä kaksi tuntia viikossa. 

Näillä tunneilla kieliavustaja on saanut perehdytystä uusiin aiheisiin ja valmistautunut  

seuraavaan tuntiin kieliavustajana. 

Vastaava opettaja ja referenssit: ……......................…………………………………………………………........………....…

……………………………….....  ....………………………………………..……………………………………………
                Päiväys         Allekirjoitus, vastaava opettaja 

       ..………………………………………………….........…………............. aikuiskoulutuskeskus
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LIITE 3

ESIMERKKI LUKUJEN JA LASKENNAN OSAAMISTAVOITTEISTA

RYHMÄ:                                                                                         NIMI:

LUVUT JA LASKENTA

Epävarma Hieman	
epävarma

Osaa

Osaa	luvut 1–100	opittavalla	kielellä.

Osaa	selittää	opittavan	kielen	ja	äidinkielensä	välisen	lukujärjestelmän 
erot
•			11,	12	ja	20
•			11–19
•			21–99

Hallitsee	numerojärjestyksen, osaa esimerkiksi
•			sanoa,	mikä	tulee	väliltä	1–100	satunnaisesti	valittua	lukua	ennen	tai	 
					sen	jälkeen
•			laskea	alas-	ja	ylöspäin	väliltä	0–100	satunnaisesti	valitusta	luvusta.

Osaa	luetella	täydet kymmenet.

Osaa	lausua	osoitteen ja puhelinnumeron	selvästi	ja	oikein	 
(kahden	numeron	ryhmissä).

Osaa	lausua	oikein	seuraavat	luvut:
3	–	13	–	30,	4	–	14	–	40,	6	–	16	–	60,	7	–	17	–	70,	8	–	18	–	80,	7	ja	20.

Tuntee	termit	kymmenen, sata ja tuhat	äidinkielellään	ja	opittavalla	 
kielellä.	
Sanotaanko	10	000	ja	100	000	samalla	tavalla	opittavalla	kielellä	ja	 
omalla	äidinkielellä?	

Osaa	laskea	opittavalla	kielellä	sadasta 9 999:ään.

Ymmärtää	ykköset, kymmenet ja sadat.	
Osaa	laskea	korvakuulolta	oikean	rahasumman	ja	kirjoittaa	oikean	luvun	
välillä	0–9 999.

Tietää,	mitä	parilliset	ja	parittomat	luvut	tarkoittavat.

Tietää,	mitä	desimaaliluvut/-pilkut	ovat	ja	että	pilkun	jälkeen	tuleva	
osuus	on	pienempi	kuin	1.

Murtoluvut: Tietää,	mitä	1/4,	1/2	ja	3/4	tarkoittavat.

Desimaaliluvut: Tietää,	mitä	0,25,	0,5	ja	0,75	tarkoittavat.

Prosenttiluvut: Tietää,	mitä	25	%,	50	%	ja	75	%	tarkoittavat.

Osaa	järjestysluvut	opittavalla	kielellä	ja	osaa	selittää	niiden	erot	
äidinkielellään	ja	opittavalla	kielellä.

Osaa	lausua	syntymäaikansa	ja	kuluvan päivämäärän	selvästi	ja	oikein.
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