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Esipuhe 
 

ROKK-hanke (Ruotsin opetuksen kehittäminen korkeakouluissa) on ammattikorkeakoulujen ja 
yliopistojen kielikeskusten ruotsin opettajien yhdessä toteuttama kehittämishanke. Hankkeen 
tavoitteena on ollut ruotsin kielen opetuksen kokonaisvaltainen pedagoginen kehittäminen 
korkeakouluopetuksessa. Tähän tavoitteeseen on pyritty keskittymällä kolmeen pääteemaan, 
jotka ovat olleet joustavat oppimispolut, integrointimallit ja arviointikäytänteet. Näihin kaikkiin 
teemoihin on luotu suosituksia ja malleja, joita kaikki korkeakoulujen ruotsin opettajat ja sovel-
taen myös muiden kielten opettajat voivat hyödyntää omassa opetuksessaan. 

Hankkeessa mukana olleille ruotsin opettajille on tarjoutunut mahdollisuus kehittää opetusta 
yhdessä kollegoiden kanssa. Samalla heillä on ollut mahdollisuus sekä jakaa omaa osaamista 
muille että oppia muilta. Koska mukana on ollut opettajia kahdelta korkeakoulusektorilta, kes-
keiseksi on noussut nimenomaan tämä toisilta oppiminen. 

Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia ROKKaajia jokaisen tärkeästä panoksesta tämän hank-
keen onnistumiseksi. Hankkeen toteutuksessa mukana olleita ruotsin opettajia kiitämme roh-
keudesta ja tarmokkuudesta kokeilla uusia toimintatapoja.  Opettajien kautta osallisena hank-
keessa on ollut myös satoja korkeakouluopiskelijoita, joille osoitamme suuret kiitokset ”koeka-
niineina” toimimisesta. Ohjausryhmää kiitämme sydämellisesti antoisista ja rakentavista kes-
kusteluista hankkeen toteutuksen eri vaiheissa. Opetus- ja kulttuuriministeriötä kiitämme 
hankkeen rahoituksesta.   

Toivomme tämän ROKK-hankkeen johtavan yhteistyön jatkumiseen yli korkeakoulusektorien 
myös hankkeen päätyttyä. Pohja hyvälle yhteistyölle on nyt luotu tässä hankkeessa. Yhdessä 
ROKKaamista kannattaa jatkaa. 

 
 
 
 
Hämeenlinna 12.12.2016  Espoo 12.12.2016  
Taina Juurakko-Paavola  Heidi Rontu 
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Ruotsin opetuksen kehittämishankkeesta korkeakouluissa 
Taina Juurakko-Paavola, Hämeen ammattikorkeakoulu  & Heidi Rontu, Aalto-yli-
opisto 

 

Taustaa 
Ruotsin kielen opetuksen kehittämistä pohdittiin useissa työryhmissä 2010-luvun alkupuolella. 
Konkreettisia kehittämistoimenpiteitä esitettiin mm. Toiminnallista ruotsia –selvitysraportissa 
(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012) ja Kansalliskielistrategiassa (2012). Kansalliskielistrategi-
assa (2012, 45) todetaan valtioneuvoston suosittelevan, ”että korkeakoulut kehittävät opetus- 
ja kulttuuriministeriön tuella menetelmiä, joilla turvataan yliopistojen tutkinnoista annetussa 
valtioneuvoston asetuksessa (794/2004) vaadittavan suomen ja ruotsin kielen taidon saavutta-
minen”. Vastaava kielitaitovaatimus sisältyy myös ammattikorkeakoulututkintoihin 
(1129/2014).  

Helmikuussa 2013 opetus- ja kulttuuriministeriö otti yhteyttä sekä ammattikorkeakoulujen 
kieltenopetuksen vastuuhenkilöihin että yliopistojen kielikeskusten edustajiin ja pyysi ehdotuk-
sia ruotsin kielen opetuksen kehittämistoimenpiteiksi. Molempien korkeakoulusektorien edus-
tajat valmistelivat omat esityksensä, ja ministeriön johdolla aloitettiin toukokuussa 2013 neu-
vottelut yhteisestä kehittämishankkeesta. Hankevalmistelut etenivät syksyn 2013 aikana, niin 
että marraskuussa voitiin jättää lopullinen hankehakemus. Myönteinen rahoituspäätös saatiin 
31.1.2014. 

Hankesuunnitelmassa hankkeen keskeiseksi tavoitteeksi määriteltiin ruotsin kielen opetuksen 
kokonaisvaltainen pedagoginen kehittäminen korkeakouluopetuksessa.  Tavoitteen saavutta-
miseksi keskeiseksi työmuodoksi valittiin verkostoituminen ja konkreettisen yhteistyön lisäämi-
nen yliopistojen kielikeskusten ja ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajien välillä. Tällaista 
yhteistyötä oli aikaisemmin tehty korkeakoulujen ruotsin opettajien kesken KORU-hankkeessa 
(ks. tark. Elsinen & Juurakko-Paavola 2006), ja jo silloin yhteistyö todettiin tarpeelliseksi ja hyö-
dylliseksi.  

Opetuksen ja oppimisen kehittämisen lähtökohtia 
Hankkeessa opetuksen ja oppimisen kehittämistyön lähtökohtana ovat olleet työelämälähtöi-
syys, opiskelijan autonomia ja opiskelijan motivaatio. Jo hankesuunnitelmassa näistä nostettiin 
keskeiseksi lähtökohdaksi työelämän viestintä- ja kielitaitotarpeiden huomioiminen. Työelämä-
lähtöisyyttä on pyritty edistämään useissa opettajien toteuttamissa kehittämishankkeissa oppi-
misprosessin eri vaiheissa: niin opintojen suunnittelussa, toteutustavoissa kuin arviointikäytän-
teissä. Samalla on huomioitu kullekin alalle tyypilliset viestintä- ja kielenkäyttötilanteet, joissa 
opiskelija tulee toimimaan valmistuttuaan. Lisäksi lähtökohtana on ollut kehittää opiskelijan 
yleisiä kompetensseja eli antaa hänelle valmiudet toimia työelämässä ja jatkuvasti kehittää 
omaa osaamistaan myös kielitaidon osalta.    

Kieli- ja viestintätaito on olennainen osa korkeakoulutetun työntekijän ammattitaitoa. Työelä-
mässä kieli- ja viestintätaitotarpeet ovat kehittyneet harppauksin globalisaation ja kansainvä-
listymisen seurauksena. Englannin kielen taito on nykyisin jo perustaito, jota edellytetään laa-
jasti työelämässä ja erityisesti yrityksissä kaikilla tehtävätasoilla. Englanti ei kuitenkaan yksin 
riitä. Työelämässä on kasvava tarve monikielisille asiantuntijoille (Elinkeinoelämän keskusliitto 
2014). Yksi Suomen keskeisimpiä kauppa- ja yhteistyökumppaneita on Ruotsi, mikä nostaa elin-
keinoelämän työtehtävissä ruotsin kielen taidon keskeiseen asemaan. Myös muun pohjoismai-
sen yhteistyön kannalta ruotsin kielen taito on tärkeää.  Lisäksi Suomen virallinen kaksikielisyys 
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sekä tämän toteutuminen kunnallisissa ja valtiollisissa työtehtävissä painottaa myös ruotsin 
kielen taidon merkitystä osana korkeakoulukoulutetun asiantuntijan ammattitaitoa.   

Hankkeen toteutuksen edetessä keskeisiksi pedagogiseksi lähtökohdaksi nousi oppijan autono-
mia (Learner Autonomy, esim. Benson 2013). Tämä lähtökohta muuttaa opettajan roolia op-
pimistapahtumassa ja osana opiskelijan oppimisprosessia. Oppijan autonomia-ajattelussa ko-
rostuu toisaalta opiskelijan oma vastuu oppimisprosessista ja toisaalta opettajan tuki oppimis-
prosessissa. Kun oppimisympäristö rakennetaan autonomista oppimista edistäväksi, opiskeli-
joiden rooli opetuksen toteutuksessa korostuu: he asettavat itse omat tavoitteensa, vaikutta-
vat opetussisältöihin ja soveltavat omaksumaansa yhteistyössä toisten kanssa. Keskeistä oppi-
jan omien tavoitteiden asettelussa on hänen omat tarpeensa ajatellen hänen omaa tulevaa 
uraansa. 

Kolmantena keskeisenä pedagogisen kehittämisen lähtökohtana opettajien toteuttamien ke-
hittämishankkeiden perusteella tuli esille opiskelijoiden motivaatio ja motivointi.  Aikaisemmat 
tutkimukset korkeakouluopiskelijoiden motivaatiosta ruotsin kielen opintoihin ovat osoitta-
neet, että opiskelijoiden motivaation voimakkuutta ja laatua selittäviä taustatekijöitä olivat 
opiskelijan sukupuoli, aikaisempi koulutustausta ja opiskelema koulutusala (ks. tark. Jauho-
järvi-Koskelo & Palviainen 2011; Juurakko-Paavola 2011). Tulokset osoittivat myös, että oli ole-
massa yhteys motivaation ja oppimistulosten välillä. Esimerkiksi ammattikorkeakouluopin-
noissa korkein motivaatio ja parhaimmat oppimistulokset olivat liiketalouden alan naispuoli-
silla yo-taustaisilla opiskelijoilla. Sen sijaan tutkimuksissa ei käynyt ilmi, millainen syy-seuraus-
suhde oppimistulosten ja motivaation välillä on: johtuvatko heikot oppimistulokset heikosta 
motivaatiosta vai ovatko ne syy heikkoon motivaatioon. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden 
avoimissa vastauksissa nousi tärkeänä motivaatioon vaikuttavana tekijänä myös opettajan kan-
nustava rooli.  (Ks. tark. Jauhojärvi-Koskelo & Palviainen 2011; Juurakko-Paavola 2011).  

Motivaatio on uusimmassa kielenoppimisen tutkimuksessa määritelty dynaamiseksi ja moni-
mutkaiseksi prosessiksi, jonka voimakkuus voi vaihdella suuresti eri tilanteissa ja johon vaikut-
tavat monet eri tekijät (de Bot 2015, 36; Dörnyei & Ryan 2015, 73−74). Tämä luo sekä mahdol-
lisuuksia että haasteita kieltenopetukseen. On mahdollista, että opiskelija voi motivoitua joka 
oppimistilanteessa eri tavoin oppimiseensa: jokainen uusi oppimistilanne on siis uusi mahdolli-
suus myös motivoitumiseen. Haasteellista on puolestaan se, että oppijan motivaatiota on yllä-
pidettävä jatkuvasti. Lisähaastetta opettajan työhön tuo se, että moniin motivaatioon vaikutta-
viin tekijöihin hän ei omalla toiminnallaan välttämättä voi vaikuttaa ollenkaan. Esimerkkinä täl-
laisista tekijöistä voidaan mainita oppimisympäristö (esim. tuntien ajoitus lukujärjestyksessä) 
tai yhteiskunnallinen ympäristö (esim. usein toistuva julkinen keskustelu ruotsin kielen ase-
masta koulussa). (Dewaele 2013, 179.)  

Hankkeen tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena on ollut kartoittaa tehtyjä selvityksiä hyödyntäen, millaista ruotsin kie-
len osaamista työelämässä tarvitaan tällä hetkellä ja kehittää näiden tulosten perusteella ruot-
sin kielen opetuksen sisältöjä ja menetelmiä kolmella painopistealueella: 1) joustavat oppimis-
polut, 2) integrointimallit ja 3) arviointikäytänteet. Painopistealueille on ollut tavoitteena luoda 
konkreettisia malleja opetukseen ja yhteisiä suosituksia siitä, miten ruotsin opetusta korkea-
kouluissa voidaan kehittää. 

1) Joustavat oppimispolut 
Joustavat oppimispolut -painopistealueella tavoitteena on ollut laatia valtakunnalliseen käyt-
töön erilaisia joustavia malleja korkeakoulujen ruotsin kielen opetuksen perustaksi ja opiskelu-
materiaalia sekä kurssimaisen opetuksen tueksi että opiskelijoiden itsenäisen työskentelyn tu-
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eksi. Työelämätarpeiden pohjalta on määritelty toiminnallisen ruotsin osaamistavoitteet ala-
kohtaisesti ja rakennettu erilaisia oppimispolkuja. Joustavuus oppimispoluissa tarkoittaa sitä, 
että polut voivat olla erilaisia opiskelijoiden lähtötason, opiskelualan alakohtaisten sisältöjen ja 
henkilökohtaisten tavoitteiden mukaan. Kuviossa 1 on yksi mahdollinen malli joustavista oppi-
mispoluista alkaen opiskelijan lähtötilanteesta päätyen hänen osaamisensa arviointiin.  
 

h 
Kuvio 1. Joustavien oppimispolkujen malli 

 
2) Integrointimallit 
Integrointimallit-painopistealueella tavoitteena on ollut kehittää erilaisia malleja ruotsin kielen 
opetuksen integrointiin muihin aineisiin, kokeilla niitä käytännössä ja kokeilujen avulla selvittää 
niiden hyviä ja huonoja puolia.  Samoja malleja voidaan hyödyntää myöhemmin myös muiden 
kielten integroinnissa ammattiaineisiin. 

Integroinnin vahvuutena on erityisesti työelämälähtöisyyden korostuminen kieltenopetuksen 
perustana. Se tarjoaa mahdollisuuden lisätä autenttisia sisältöjä ja menetelmiä niin opetuk-
seen kuin arviointiin. Lisäksi integroinnin kautta vahvistuvat kielitaidon siirtovaikutukset muu-
hun oppimiseen, ja kielen käyttö oppimisen ja viestinnän välineenä toimii luonnollisella tavalla. 

Korkeakoulujen ruotsin kielen opetus on lähtökohtaisesti aina opiskelijan alaan integroitu jo 
yliopisto- ja ammattikorkeakouluasetusten mukaisesti. Käytännössä integrointi on voitu to-
teuttaa monin eri tavoin. Ruotsin opetus on voitu tarjota täysin erillisenä, vaihtoehtoisesti ko-
konaan tai osittain rinnakkaisena aineopetuksen kanssa tai syvällisemmin integroituna osaksi 
aineopetusta. Eri integrointitavoissa ruotsin opetuksen sisältö ja teemat linkittyvät opiskelijan 
opiskelualaan.  Monessa ammattikorkeakoulussa on viime vuosina siirrytty uusiin opetussuun-
nitelmiin, joissa ruotsin kielen opinnot on integroitu entistä syvemmin ammattiaineisiin. On ko-
keiltu esim. ruotsin opintojen sisällyttämistä kokonaan osaksi jotain laajempaa opintojaksoa/-
kokonaisuutta tai säilyttämistä erillisenä opintojaksona, jolloin opintojakso on yhdistetty jonkin 
ammattiaineen opintojakson toteutukseen. 
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3) Arviointikäytänteet 
Arviointikäytänteet-painopistealueella tavoitteena on ollut laatia yhteiset suositukset siitä, 
millä menetelmillä ruotsin kielen suullista ja kirjallista kielitaitoa tulisi arvioida korkeakoulu-
opinnoissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa KORU-hankkeessa (ks. tark. Elsinen 
& Juurakko-Paavola 2006) luotiin yhteiset arviointikriteerit korkeakoulujen ruotsin kielen opin-
tojen arviointiin. Kriteerit ovat edelleen käytössä, ja niitä oli alun perin tavoitteena päivittää 
tämän hankkeen yhteydessä, mutta resurssit eivät riittäneet siihen kehittämistyöhön. Pää-
paino on ollut arviointikäytänteiden kehittämisessä.  

Sekä kirjallisen että suullisen kielitaidon arvioinnin osalta on tarve kehittää arviointikäytänteitä 
niin, että ne paremmin vastaisivat työelämässä tarvittavan kielitaidon arvioimista. Kirjallisen 
kielitaidon arvioinnissa on esim. mietitty erillisten sanastokokeiden autenttisuutta ja suulli-
sessa kielitaidossa on ollut tavoitteena kehittää muita arviointimenetelmiä perinteisen suulli-
sen esityksen ja haastattelun rinnalle.  

Lisäksi on pohdittu, voitaisiinko ruotsin kurssin/opintojakson arviointi eriyttää korkeakoulujen 
tutkintotodistukseen vaadittavan ruotsin kielen taidon osoittamisesta. Erillinen kirjallinen ja 
suullinen ruotsin koe, joiden perusteella annettaisiin tutkintotodistusmerkinnät tyydyttävä 
suullinen/kirjallinen taito tai hyvä suullinen/kirjallinen taito, tukisi vaihtelevien arviointimene-
telmien, esim. portfolion, käyttöä ruotsin opinnoissa. 

Hankkeen toteutus 
Tässä kappaleessa on kuvattu hankkeen toteutuksen eri vaiheet ja työskentelymuodot. Hank-
keen hallinnollisena koordinaattorina toimi kielikeskuksen johtaja Heidi Rontu Aalto-yliopis-
tosta, ja hän koordinoi hanketta yliopistojen kielikeskusten osalta. Ammattikorkeakoulusekto-
rin koordinaattorina toimi tutkijayliopettaja Taina Juurakko-Paavola Hämeen ammattikorkea-
koulusta. Koordinaattorit ovat yhdessä vastanneet hankkeen käytännön suunnittelusta ja to-
teutuksesta. Heidän työnsä tukena on ollut ohjausryhmä, johon on kuulunut kaksi edustajaa 
kummaltakin korkeakoulusektorilta. Ohjausryhmän jäseninä ovat olleet lehtori Kaisa Alanen 
Tampereen yliopistosta, lehtori Lis Auvinen Helsingin yliopistosta, lehtori Riitta Forsnabba 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta ja kielipalveluiden päällikkö Tarja Haukijärvi Tampereen 
ammattikorkeakoulusta. 

Hanketyöskentely on tapahtunut pääosin verkossa. Ohjausryhmä aloitti työskentelynsä ko-
koontumalla yhteen, mutta kaikki muut kokoukset pidettiin verkon avulla. Myös koordinaatto-
rit ovat työskennelleet yhdessä pääosin etänä.  

Hankkeen tarkempi suunnittelu aloitettiin keväällä 2014 rahoituspäätöksen varmistuttua. Ke-
väällä 2014 hankkeelle nimettiin ohjausryhmä, tiedotettiin hankkeen aloituksesta ja haettiin 
sekä nimettiin teemaryhmien jäsenet. Hankkeeseen ovat sisältyneet kuviossa 2 kuvatut vai-
heet. 
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Kuvio 2. Hankkeen toteutuksen vaiheet syksy 2014-syksy 2016 

 
Syksyllä 2014 alkoi varsinainen hanketyöskentely ohjaus- ja teemaryhmissä. Keväällä 2015 
työskentely jatkui, ja lisäksi järjestettiin koulutustilaisuus eli väliseminaari kaikille korkeakoulu-
jen ruotsin opettajille. Lukuvuonna 2015−2016 ohjaus- ja teemaryhmätyöskentely jatkui edel-
leen. Hankkeen loppuseminaari järjestettiin toukokuussa 2016. Tulosten kokoaminen ja jul-
kaisu jäi syksylle 2016. Seuraavaksi kuvataan tarkemmin näiden eri vaiheiden toteutusta. 

Hankeosallistujien hakuprosessi ja taustatiedot 
Hankkeeseen oli mahdollisuus hakea kaikilla yliopistojen kielikeskusten ja ammattikorkeakou-
lujen ruotsin opettajilla. Hakemuksia tuli kaikkiaan 46, joista 22 ammattikorkeakouluopettajilta 
ja 24 yliopisto-opettajilta. Hanke herätti siis suurta kiinnostusta, sillä toteutukseen voitiin ottaa 
mukaan ainoastaan 12 opettajaa kummaltakin korkeakoulusektorilta. 22 ammattikorkeakoulu-
opettajaa edustivat 18 eri ammattikorkeakoulua, ja 24 yliopisto-opettajaa 8 yliopistoa. 

Kummankin korkeakoulusektorin ohjausryhmäjäsenet tekivät valinnat yhdessä koordinaattorin 
kanssa. Valintojen perusteena käytettiin hakulomakkeen tietoja. Lomakkeessa kysyttiin mm. 
hakijan työkokemuksen määrästä ja perusteluista sille, miksi hän haluaa mukaan tiettyyn työ-
ryhmään ja millaista osaamista hän tuo työryhmään.  

Hankkeeseen hakeneiden ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kielikeskusten opettajien vä-
lillä oli havaittavissa joitain eroja. Ensinnäkin ammattikorkeakouluista mukaan hakeneilla osal-
listujilla oli keskimäärin enemmän työkokemusta kuin yliopisto-opettajilla kuten kuviosta 3 il-
menee. 

 

Lukuvuosi 2014-2015
Teemaryhmätyöskentelyä

Lukuvuosi 2015-2016
Teemaryhmätyöskentelyä

Syksy 2016
Raportin kokoaminen ja 

julkaisu

Ohjausryhmätyöskentelyä 

Koordinaattorien työskentelyä 
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Kuvio 3. Hankkeeseen hakeneiden opettajien työkokemus vuosina (% vastaajista, N=46)  

 
Ammattikorkeakoulukieltenopettajilla oli myös enemmän kokemusta korkeakoulutason kiel-
tenopettajana: lähes 70 %:a heistä oli työskennellyt vähintään 10 vuotta korkeakoulun kielten-
opettajana, kun yliopistoissa vastaava osuus oli 40 %. Yliopisto-opettajista puolestaan noin kol-
masosa oli työskennellyt korkeakoulussa 1-5 vuotta (kuvio 4).  

 

 
Kuvio 4. Hankkeeseen hakeneiden opettajien työkokemus vuosina yliopistossa/ammattikor-
keakoulussa (% vastaajista, N=46) 

 
Kolmelle kehittämisen painopistealueelle perustettiin kullekin oma teemaryhmä, johon valit-
tiin kahdeksan opettajaa. Hakeneet saivat nimetä hakuvaiheessa joko yhden tai useampia tee-
maryhmiä ja priorisoida ne niin halutessaan. Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopettajat olivat 
kiinnostuneita näiden teemojen kehittämisestä eri tavalla: ammattikorkeakouluopettajia kiin-
nosti vähiten arviointikäytänteiden kehittäminen, joka puolestaan kiinnosti eniten yo-opetta-
jia. Integrointimallien kehittäminen puolestaan innosti huomattavasti enemmän ammattikor-
keakoulu- kuin yliopistosektorin ruotsin opettajia kuten kuvio 5 havainnollistaa.  
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Kuvio 5. Hankkeeseen hakeneiden opettajien kiinnostus osallistua eri työryhmiin yliopis-
toissa/ammattikorkeakouluissa (% vastaajista, N=46) 

 
Kaikkiin teemaryhmiin valittiin kuitenkin sama määrä kummankin sektorin edustajia eli neljä 
molemmista. Kaikki ammattikorkeakouluedustajat tulivat eri ammattikorkeakouluista. Yliopis-
toedustajia valittiin isoimmista yliopistoista 2-3. Yhteensä hankkeessa oli mukana toimijoita 13 
ammattikorkeakoulusta ja 8 yliopistosta.  

Teemaryhmätyöskentely 
Hanketyöskentely aloitettiin syyskuussa 2014 yhteisellä Kick off -päivällä. Päivän aikana hank-
keen osallistujilta kerättiin nimiehdotuksia hankkeelle, ja niiden perusteella hanke sai nimen 
ROKK (=Ruotsin kielen opetuksen kehittäminen korkeakouluissa). Kick off -päivän keskeinen 
tavoite oli saada opettajat löytämään itselleen yhteistyökumppaneita ja muodostamaan oman 
teemaryhmän sisältä 2-3 hengen työpareja tai -ryhmiä yhteisen kehittämiskohteen perusteella. 
Edellytyksenä oli, että jokaisessa työparissa tai -ryhmässä oli edustajia kummaltakin korkea-
koulusektorilta. Joustavat oppimispolut -teemaryhmässä työskentely tapahtui neljässä työpa-
rissa. Integrointimallit- ja arviointiteemaryhmissä muodostui kummassakin kaksi kolmen hen-
gen työryhmää ja yksi työpari.  

Kehittämistyölle määriteltiin ohjausryhmässä yleiset lukuvuosikohtaiset tavoitteet. Luku-
vuonna 2014–2015 opettajien tavoitteena oli tehdä pieniä opetuskokeiluja/-uudistuksia tunti-
tasolla. Lukuvuonna 2015–2016 tavoitteena oli puolestaan toteuttaa jokin laajempi opetusko-
keilu/-uudistus/-muutos esim. opintojaksotasolla. Alusta asti korostettiin sitä, että kehittämis-
työn tulokset tulee olla jollakin tavalla jaettavissa myös muille korkeakoulujen ruotsin opetta-
jille.   

Opettajien työaikaresurssina oli käytettävissä 80 t/lukuvuosi. Tästä OKM:n rahoitti 75 %. Jokai-
nen opettaja piti tuntikirjanpitoa hankkeelleen tekemistä tunneista. Ohjausryhmä linjasi yhtei-
set ohjeet siitä, mihin työaikaa sai käyttää ja miten sen suurin piirtein tuli jakautua eri tehtä-
vien kesken. Pääosa työajasta varattiin työskentelyyn työparin tai työryhmän kanssa. Lisäksi 
pidettiin teemaryhmittäin verkkokokouksia. Osa työryhmistä ja teemaryhmistä tapasi myös 
kasvokkain yhteisten tapaamisten välillä. Jokaiselle annettiin vapaus valita sopivin työmuoto, 
mutta hankerahoituksella kustannettiin vain rajallinen määrä kontaktitapaamisia.  
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Teemaryhmätyöskentely alkoi syksyllä 2014 kehittämissuunnitelman laatimisella. Jokainen työ-
pari tai työryhmä laati suunnitelman siitä, millaista kehittämistyötä he aikovat toteuttaa luku-
vuoden aikana. Lähtökohtana oli nimenomaan se, että suunnitelma oli yhteinen, mutta käytän-
nön toteutukset saivat sitten vaihdella, koska jokainen opettaja toteutti kehittämishankettaan 
yhdessä omien opiskelijoidensa kanssa. Suunnitelmat palautettiin ROKK-hankkeen Moodle-si-
vustolle, jossa ne olivat myös muiden samaan teemaryhmään kuuluvien nähtävillä. Ohjaus-
ryhmä käsitteli kaikki suunnitelmat, ja koordinaattorit antoivat niistä palautetta verkkokeskus-
teluissa. Suunnitelmia tarkennettiin palautteen perusteella, ja niiden toteutus alkoi tammi-
kuussa 2015. 

Heti alusta kävi selväksi, että osassa työpareja ja työryhmiä työskentely tapahtui pääosin itse-
näisesti, osassa taas hyvin tiiviissä yhteistyössä. Keväällä 2015 opettajat toteuttivat kehittämis-
hankkeitaan osana normaalia opetusta. Useimmiten kyse oli yksittäisten tehtävien uudistami-
sesta teemaryhmän tavoitteiden mukaisesti, esim. tarjota erilaisia mahdollisuuksia suorittaa 
jokin tietty oppimistehtävä, laatia yhteinen oppimistehtävä jonkin ammattiaineen opettajan 
kanssa tai uudentyyppisen arvioitavan suullisen tai kirjallisen suorituksen kokeilu. 

Syksyllä 2015 työskentely aloitettiin kaksipäiväisellä seminaarilla. Koska hanketyöskentely ta-
pahtui pääosin teemaryhmissä lukuvuonna 2014–2015, yhteisen aloituksen tavoitteena oli en-
sinnäkin luoda hankeosallistujille kokonaiskuvaa hankkeen etenemisestä. Toisena tavoitteena 
oli teemaryhmien tavoitteiden selkiyttäminen: pyrittiin siihen, että teemaryhmä suunnitteli yh-
teisesti kehittämistyötä ja laati yhdessä tavoitteet ja konkreettiset suunnitelmat tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Kaikissa teemaryhmissä näitä tavoitteita ei saavutettu, osin ehkä sen takia, 
että kaikki osallistujat eivät voineet olla mukana yhteisessä seminaarissa.  

Uusien kehittämishankkeiden suunnitelmat viimeisteltiin syyskuun 2016 aikana, ja pääosa lu-
kuvuodelle 2015−2016 varatuista tunneista käytettiin sitten niiden toteuttamiseen. Teemaryh-
mien yhteisillä verkkokokouksilla varmistettiin, että kehittämistyö sujui asetettujen tavoittei-
den suuntaisesti. Samaan tapaan jatkettiin keväällä 2016. Lisäksi keväällä osallistujat käyttivät 
hankeresurssia esityksen valmisteluun hankkeen loppuseminaariin ja opetuskokeiluraporttien 
laatimiseen.  

Opetuskokeiluraportit ovat keskeinen osa tätä julkaisua. Niissä tulevat esille opettajien kehittä-
mät hyvät käytännöt, jotka ovat sovellettavissa eri alojen opetukseen. Raporteissa opettajat 
kuvaavat tekemäänsä kehittämistyötä, sen tuloksia, opiskelijoilta saamaansa palautetta ja 
omia pohdintojaan kehittämishankkeensa onnistumisesta ja jatkokehittelystä. (Ks. tark. Osa II.) 

Tiedottaminen ja seminaarit 
Jo hankehakemukseen sisältyi lupaus hankkeen tuloksista tiedottamisesta myös muille korkea-
koulujen ruotsin opettajille. Tiedotusta hoidettiin luomalla hankkeelle omat www-sivut 
(www.hamk.fi/ROKK). Lisäksi hankkeesta järjestettiin kaikille avoin väliseminaari toukokuussa 
2015 ja loppuseminaari toukokuussa 2016. Kumpaankin hankeseminaariin osallistui n. 100 kor-
keakoulujen ruotsin opettajaa, ja lähes kaikki korkeakoulut olivat seminaareissa edustettuna. 
Osallistujia oli 17–18 ammattikorkeakoulusta ja 12 yliopistosta kummallakin kerralla.   

Väliseminaarissa haluttiin varmistaa, että osallistujilla on mahdollisuus pienryhmäkeskustelui-
hin ja kehittämisideoiden antamiseen hankkeen jatkoa varten. Siksi osallistujat jaettiin etukä-
teen kolmeen samankokoiseen ryhmään, ja heillä oli tietty ohjelma seurattavanaan yhteisen 
osuuden lisäksi. Pienryhmissä tulikin hyvää keskustelua ja kehittämisideoita hankkeen toiselle 
toteutusvuodelle. Loppuseminaarissa oli puolestaan koko päivä yhteistä ohjelmaa kaikille ja 
vähemmän aikaa yhteiselle keskustelulle.  
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Hankkeen suositukset 
Hankkeen tavoitteena on ollut ruotsin opetuksen kokonaisvaltainen pedagoginen kehittämi-
nen korkeakouluopetuksessa. Tämän tavoitteen toteuttamiseen pyritään antamalla korkea-
kouluille suosituksia ja malleja siitä, miten ruotsin kielen opetusta voisi kehittää. Nämä suosi-
tukset ovat nousseet esille yhteisen hanketyöskentelyn tuloksina. Hankkeen koordinaattoreina 
haluamme nostaa esille kaksi yleistä pääteemaa: opiskelijan motivointi ja opettajien yhteistyö 
yli korkeakoulurajojen.  

Ruotsin kielen opinnoissa ratkaisevan tärkeää on opiskelijan motivointi. Tämä on tullut esille 
useissa aikaisemmissa tutkimuksissa, ja opettajien kokemukset tämänkin hankkeen aikana tu-
kevat tätä. Opiskelijan motivoinnissa avainasemassa näyttää olevan se, että opiskelijan tulee 
nähdä omien oppimistulostensa kehittyminen sekä saada riittävästi rakentavaa palautetta ja 
kannustavaa ohjausta oikeissa oppimisprosessin kohdissa.  

Opettajien välinen yhteistyö yli korkeakoulurajojen on tärkeää, koska kummallakin korkeakou-
lusektorilla on selkeästi omat vahvuutensa, joiden tunnistamisesta osapuolet voivat oppia toi-
siltaan. Opettaja joutuu tällaisessa yhteistyössä oman mukavuusalueensa ulkopuolelle, pohti-
maan ja perustelemaan toimintaansa kollegalle/kollegoille, joiden lähestymisnäkökulma saat-
taa olla erilainen. Tämä auttaa avartamaan omaa ajattelua sekä antaa uusia mahdollisuuksia 
opetuksen laaja-alaiselle kehittämiselle. 

Seuraavaksi esitellään teemoittain hankkeen toteuttamisen eri vaiheiden kautta esille nous-
seet suositukset. Nämä suositukset perustuvat lukuisiin hankkeen toteutuksen aikana käytyihin 
keskusteluihin niin ohjausryhmässä kuin teemaryhmissä. Lisäksi niissä on huomioitu hankkeen 
väli- ja loppuseminaarissa käydyt keskustelut ja koottu palaute.  

Joustavia oppimispolkuja koskevat suositukset 
1. Tarjotaan opiskelijoille erilaisia vaihtoehtoisia suoritustapoja ruotsin opintoihin, esim. 

kontaktiopetusta luokassa tai virtuaalisesti, täysin itsenäistä opiskelua tai ohjattua itse-
näistä opiskelua. 

2. Osallistetaan opiskelija ruotsin opintojen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. 
Luotetaan siihen, että opiskelija osaa ottaa ja kantaa vastuuta omasta oppimisestaan. 

3. Annetaan opiskelijalle valinnanvaraa oppimistehtävien suorittamisessa opettajan mää-
rittelemissä rajoissa. Esim. valinnan mahdollisuus, mitkä tehtävät opiskelija palauttaa 
suullisesti tai kirjallisesti ja missä muodossa. 

4. Tarjotaan opiskelijalle hänen tarpeidensa mukaan ohjausta. Käytetään resurssit niihin 
opiskelijoihin, jotka kokevat ohjauksen hyödylliseksi. 

5. Huomioidaan myös hyvän lähtötason omaavat opiskelijat ja pyritään tarjoamaan heil-
lekin mahdollisuuksia kehittää ruotsin kielen taitoaan. 

6. Kehitetään edelleen yhteistyössä opiskelijoiden ja kollegoiden kanssa uusia joustavia 
malleja, oppimispolkuja ja opetuksen toteuttamistapoja. 

Integrointia koskevat suositukset 
1. Ymmärretään integrointi laajasti: Integrointia voi tapahtua monella tavalla ja monessa 

yhteydessä. Kyse on jatkumosta, jossa ääripäinä voidaan kuvata yksittäisen oppimis-
tehtävän integrointi ja koko opintojakson/kurssin integrointi. Lisäksi integrointi ei ole 
sidottu alakohtaisen kurssin kieleen vaan asiasisältöön. 

2. Suositellaan, että jokainen kieltenopettaja suunnittelee ja toteuttaa yhden tai useam-
pia oppimistehtäviä yhteistyössä opiskelijan ja/tai opiskelijan opintoalan opettajan 
ja/tai työelämän yhteyshenkilön kanssa. Integroidut tehtävät selkeästi lisäävät opinto-
jen työelämälähtöisyyttä ja tätä kautta vaikuttavat opiskelijoiden motivaatioon.   
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3. Otetaan opiskelijat mukaan integroinnin suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. 
Opiskelijat voivat myös toimia luonnollisena yhteyden muodostajana oman alansa 
opetukseen ja työelämään.  

4. Kehitetään integrointia yhteistyössä kieltenopettajakollegoiden, opiskelijan alan opet-
tajien ja työelämän yhteyshenkilöiden kanssa. Tässä on hyvä hakea tukea yhteistyöstä 
kieltenopettajakollegoiden kanssa; yhdessä on helpompaa miettiä integrointiratkaisuja 
ja -tehtäviä, ja hyödyntää laajempaa kontaktiverkostoa integroinnin viemisessä ope-
tuskäytäntöön.   

Arviointikäytänteitä koskevat suositukset 
1. Voidaan erottaa ruotsin opintojen arviointi, jossa voidaan käyttää esim. portfolioarvi-

ointia ja/tai numeerisia arvosanoja kunkin korkeakoulun käytännön mukaisesti, tutkin-
totodistukseen tarvittavista ruotsin kielen taitoa kuvaavista arvosanoista. 

2. Järjestetään korkeakouluopiskelijoille ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen osaamisen 
näyttökoe. 

3. Annetaan jokaiselle korkeakouluopiskelijalle tutkintotodistukseen erikseen merkinnät 
suullisesta ja kirjallisesta ruotsin kielen taidosta arvosanoilla tyydyttävä tai hyvä taito. 

4. Käytetään arvioinnissa KORU-kuvauksia/ammattikorkeakouluruotsin taitotasokuvauk-
sia. Arvioinnin pääpaino on kokonaisvaikutelmassa opiskelijan suullisesta tai kirjalli-
sesta tuottamisesta eli miten hän onnistuu viestimään sanottavansa. 

5. Käytetään sekä suullisen että kirjallisen taidon arvioinnissa tehtävätyyppejä, jotka ovat 
viestinnällisiä, työelämälähtöisiä ja alakohtaisia. 

6. Ruotsin kielen opettajat arvioivat näytöt, jotka oikeuttavat tutkintotodistuksiin merkit-
täviin ruotsin taitoa kuvaaviin arvosanoihin. Opintojakson aikana on sen lisäksi suosi-
teltavaa käyttää itse- ja vertaisarviointia, jotta opiskelija huomaa oman osaamisensa 
tason ja saa muiltakin kuin opettajalta palautetta. 

Pohdinta 
ROKK-hankkeella on ollut tavoitteena laajempi pedagogisen ajattelun muutosprosessi. Hanke-
työskentelyn aikana osoittautui, että hankkeen rajallisessa aikataulussa ja käytettävissä olevilla 
resursseilla laajempi muutosprosessi saatiin alkuun. Merkittävämpi pedagoginen uudistuminen 
vaatii sekä aikaa että uskallusta. Opettajat kertoivat hankkeessa usein opiskelijoiden olevan 
niitä, jotka peräänkuuluttavat perinteistä kielenopetusta eivätkä edes halua opettajan kokeile-
van mitään uutta. Toisaalta monet opettajat kertoivat käyttäneensä hanketta ja OKM:n valtuu-
tusta opetuksen uudistamiseen syynä tehdä nyt asioita uudella tavalla ja saadakseen opiskeli-
joiden hyväksynnän kokeiluille.  

Uudistusten läpiviemisessä ensi arvoisen tärkeää on kollegiaalinen keskustelu ja jakaminen. Yh-
teistyön sujuvuus tarvitsee selkeästi tukea ja kannustavaa seurantaa, esim. ajallisesti asetet-
tuja raportointipisteitä. Oleellista muutosten läpiviennin kannalta on myös oman esimiehen ja 
organisaation tuki. Tähän hankkeeseen jokainen opettaja osallistui oman esimiehensä luvalla, 
mutta muuten organisaation ja esimiehen antama tuki hanketoteutukseen vaihteli suuresti. 
Jatkossa tähän asiaan onkin kiinnitettävä erityistä huomiota.   

Hankkeessa suurin osa työskentelystä tapahtui kustannussyistä virtuaalisesti. Hanke kuitenkin 
osoitti, että kasvokkain tapahtuvat keskustelut ovat ensi arvoisen tärkeitä aktiivisen yhteistyön 
syntymiseksi. Saman pöydän ääressä istuessa ideat selkeästi lähtivät paremmin lentoon kuin 
virtuaalisissa kokousympäristöissä.  
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Kaikille opettajille suunnatut seminaarit olivat hankkeen tulosten esittelyn lisäksi tärkeitä ver-
kostoitumistapaamisia. Yhteistyö läpi korkeakoulusektorin on ollut erittäin hyvää ja opetta-
vaista. Tämä hanke on luonut erinomaista pohjaa uuden lainsäädännön (Ammattikorkeakoulu-
lain 2. luku, 8 a §, Yliopistolain 2. luku, 7 §) mahdollistamalle laajemmalle yhteistyölle korkea-
koulujen kesken kielten ja viestinnän opetuksen kehittämisessä.  
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Suosituksia korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen taidon 
arviointikäytänteiksi   
Taina Juurakko-Paavola, Hämeen ammattikorkeakoulu  

 

Johdanto 
Kielilainsäädäntöä uudistettiin 2000-luvulla: vuoden 2004 alusta voimaan astuivat uusi kielilaki 
(423/2003), ns. uusi kielitaitolaki (424/2003) ja ns. kielitaitoasetus (481/2003). Kielitaitoasetuk-
sessa määritellään, miten ruotsin kielen taitoa voidaan osoittaa esimerkiksi valtionhallinnon 
kielitutkinnoissa tai korkeakoulujen ruotsin opinnoissa.  Uuden lainsäädännön myötä uudistet-
tiinkin sekä valtionhallinnon kielitutkintojen perusteita (ks. tark. Jukkala 2004) että korkeakou-
lujen ruotsin kielen opintojen arviointikriteereitä KORU-hankkeessa (ks. tark. Elsinen & Juu-
rakko-Paavola 2006). Lainsäädännössä määrättiin mm., että korkeakoulututkintotodistukseen 
on merkittävä näkyville, millä kielellä ”opiskelija on suorittanut maan toisen kielen suullista ja 
kirjallista taitoa osoittavan kielikokeen tai kieliopinnot” (481/2003, 19 §). Uudistuneen lainsää-
dännön pohjalta KORU-hankkeessa määriteltiin, minkä tasoista ruotsin kielen osaamista kor-
keakouluopiskelijoilta vaaditaan tyydyttävän tai hyvän taidon osoittamiseksi. Taulukkoon 1 on 
koottu erilaisia taitotasokuvauksia. Siinä määritellyt rinnastukset näiden kuvausten välillä poh-
jautuvat asetuksessa 481/2003 (13 §) määriteltyyn rinnastukseen yleisten kielitutkintojen ja 
valtionhallinnon kielitutkintojen (2003) taitotasoarvioista sekä toisaalta yleisten kielitutkinto-
jen (Opetushallitus 2011, 7) ja eurooppalaisen viitekehyksen (2003) taitotasojen rinnastami-
seen.  

Taulukko 1. Korkeakoulujen ruotsin opintojen vaatimustason rinnastuminen muihin kielitaidon 
tasokuvauksiin (vrt. Elsinen & Juurakko-Paavola 2006, 92) 

Valtionhallinnon 
kielitutkinnot 

Yleiset kielitut-
kinnot 

Eurooppalai-
nen viiteke-
hys 

Korkeakoulujen ruot-
sin opintojen tutkin-
totodistusmerkinnät 

Korkeakoulujen 
ruotsin opintojakson 
arvosanat 

Erinomainen 
taito 

Taitotaso 6 Taitotaso C2 Ei voida osoittaa kor-
keakoulujen ruotsin 
opinnoissa 

Ei voida osoittaa 
korkeakoulujen 
ruotsin opinnoissa 

Hyvä taito Taitotasot 4-5 Taitotasot 
B2-C1 

Hyvä taito  Arvosanat 4-5  

Tyydyttävä taito Taitotaso 3 Taitotaso B1 Tyydyttävä taito  Arvosanat 1-3  
 Taitotasot 1-2 Taitotasot 

A1-A2 
 Hylätty 

 
Kuten taulukosta 1 näkyy, korkeakoulujen ruotsin kielen taidon tutkintotodistusmerkinnät lin-
kittyvät näiden rinnastusten kautta eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin. Hyvä taito 
edellyttää viitekehyksen taitotasojen B2-C1 mukaista osaamista ja tyydyttävä taitoa viitekehyk-
sen taitotason B1 mukaista osaamista.  Huomattavaa on erityisesti se, että jos korkeakoulu-
opiskelijan ruotsin kielen osaamisen taso jää alle taitotason B1, hänelle ei voida antaa tutkinto-
todistusmerkintöjä ruotsin kielen osaamisesta. Samoin on huomattavaa se, että valtionhallin-
non kielitutkintojen mukaista erinomaista ruotsin kielen taitoa ei voida osoittaa korkeakoulu-
jen ruotsin opintojen yhteydessä.  

KORU-hankkeessa luotiin kaikille korkeakouluille yhteiset taitotasokuvaukset sekä puhumisen 
että kirjoittamisen arviointiin ja maamerkkejä näiden kuvausten yhteisten tulkinnan varmista-
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miseksi (Elsinen & Juurakko-Paavola 2006). Taitotasokuvaukset ovat osoittaneet tarpeellisuu-
tensa ja toimivuutensa, mutta siitä huolimatta arvioinnin yhdenmukaisuus ja tasapuolisuus oli 
selkeästi teema, joka nousi yhä uudestaan esille ROKK-hankkeen eri vaiheissa. ROKK-hank-
keessa ensi sijaiseksi tavoitteeksi määriteltiin arviointikäytänteiden kehittäminen. Alun perin 
tavoitteeksi määriteltiin myös KORU-taitotasokuvausten päivittäminen, mutta jo hankkeen al-
kuvaiheessa ilmeni, että sitä ei ollut mahdollista toteuttaa arviointikäytänteiden kehittämiseen 
varatuilla resursseilla. 

Korkeakoulujen ruotsin kielen taito mainitaan myös sekä yliopisto- (794/2004) että ammatti-
korkeakouluasetuksissa (1129/2014). Näissä asetusteksteissä on viittaus ns. kielitaitolakiin ja 
sen lisäksi maininta siitä, että opiskelijalla on oltava ammatissa/alalla tarvittava ruotsin kielen 
taito. Ammattikorkeakouluasetuksessa (1129/2014, 7 §) asia on muotoiltu seuraavasti: 

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai 
muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa: 1) sellainen suomen ja ruotsin kie-
len taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta an-
netun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttä-
vään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja 
ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.  

Yliopistoasetuksessa (794/2004, 6 §) vastaava teksti on seuraava:  

Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä 
opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa: 1) suomen ja ruotsin 
kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 
annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion hen-
kilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kan-
nalta. 

ROKK-hankkeen toteutuksen aikana arviointiteemaa sivuttiin usein myös muiden teemaryh-
mien keskusteluissa: yhteiset arviointikriteerit ja -käytänteet nousivat usein esille opettajan 
toimintaa ja vapautta rajoittavana tekijänä. Niiden nähtiin asettavan rajoituksia sekä opetuk-
sen toteuttamiselle että yhteistyölle eri toimijoiden kanssa. Käytännössä kyse on kuitenkin vain 
KORU-hankkeessa määritellyistä arviointikriteereistä sekä muista suosituksista arviointikäytän-
teiksi, jotka jättävät opettajalle paljon liikkumavaraa ottaa huomioon esim. kullekin alalle tyy-
pilliset kielenkäyttötilanteet (ks. tark. Elsinen & Juurakko-Paavola 2006).  

Yhteisten arviointikäytänteiden tavoitteena on turvata kaikkien korkeakouluopiskelijoiden 
mahdollisimman tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu ruotsin kielen taidon arvioinnissa. 
Kyse on samalla myös opettajan oikeusturvasta: opettajalla on tärkeää olla vankat perustelut 
ja läpinäkyvät näytöt siitä, mihin hänen antamansa arvio opiskelijan kielitaidosta perustuu. Li-
säksi kyse on korkeakoulututkintojen ruotsin kielen taitoa osoittavien todistusmerkintöjen laa-
dunvarmistuksesta työnantajien, niin valtionhallinnon kuin yksityisten, näkökulmasta. Tulevien 
työnantajien tulee voida luottaa siihen, että korkeakoulut vastaavat siitä, että opiskelijoilla on 
heidän tutkintotodistuksensa mukainen osaaminen ruotsin kielen osalta.  

Korkeakouluilla on kieli- ja viestintäopintoja koskevat yhteiset AHOT-suositukset (ks. tark. Ai-
rola 2012). Niissä mainittu terminologia on käytössä myös tässä artikkelissa, mutta osin erilai-
sessa ja laajemmassa merkityksessä. AHOT-hankkeen yhteydessä osaamisen näytöt liitetään 
nimenomaan opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamiseen ja tunnustami-
seen. Tässä artikkelissa osaamisen näytöllä tarkoitetaan ylipäätään opiskelijan näyttöä omasta 
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osaamisestaan, riippumatta siitä onko hän hankkinut osaamisensa kontaktiopetuksessa vai jol-
lakin muulla tavalla.   

 

Hanketyöskentelyssä esiin nousseita arviointiteemoja 
Arviointikäytänteitä koskevien suositusten perustaksi esitetään ROKK-hankkeen toteutuksen 
eri vaiheissa kerättyä tietoa hankkeen osallistujilta ja muilta korkeakoulujen ruotsin kielen 
opettajilta. Teemaryhmätyöskentelyssä nimenomaan arviointi oli se teema, josta keskusteltiin 
myös muissa teemaryhmissä eli arviointi nousi kaikkia yhdistäväksi tekijäksi. Arviointikäytän-
teet-teemaryhmän yhteisissä keskusteluissa puolestaan tuli esille monia hyviä näkökulmia yh-
teisten käytänteiden luomisen pohjaksi. Lisäksi muilta kuin hanketyöskentelyssä mukana ol-
leilta korkeakoulujen ruotsin opettajilta kerättiin sekä väli- että loppuseminaarin yhteydessä 
kyselytietoa sähköisten työkalujen avulla.  

Teemaryhmätyöskentelyn keskeisiä teemoja 
ROKK-hankkeessa arviointikäytänteiden kehittämisestä kiinnostuneet opettajat perustelivat 
teemaryhmävalintansa ennen kaikkea kolmella syyllä. Voimakkaimmin vastauksissa nousi esille 
tarve yhdenmukaistaa arviointia eri korkeakoulujen kesken kuten seuraavissa perusteluissa:    

Olisi erittäin tärkeää saada ammattikorkean ja yliopiston arvioinnit lähem-
mäksi toisiaan. Ruotsin kielen arviointikäytänteet eroavat toisistaan paljon 
oppilaitoskohtaisesti ja opettajakohtaisesti, vaikka KORU-kriteerit on määri-
telty. Ongelmana on lähinnä lähtötaso, joka haaste opettajalle, mutta myös 
hallinnolle.  

Itse olen opettanut monissa eri laitoksissa monien eri kollegojen kanssa mo-
nille eri opiskelijoille, ja olen huomannut, että se miten taitotasovaatimuk-
set ymmärretään, eroaa myös paljon opettajien kesken. 

Toinen usein mainittu syy oli tarve nykyaikaistaa arviointikäytänteitä kuten seuraavat vastauk-
set hyvin kuvaavat. Lisäksi ensimmäisessä vastauksessa tulevat selkeästi esille arvioinnin perus-
kysymykset: Mitä arvioidaan, miksi ja miten. Näihin kysymyksiin jokaisella korkeakoulujen ruot-
sin opettajalla tulisi olla mahdollisimman yhdenmukaiset vastaukset kuten alla olevista kom-
menteista käy esille.  

Arviointikäytänteet kiinnostavat myös, mitä arvioidaan, miksi ja miten. Mi-
ten arviointi saadaan nykyaikaiseksi, eli vastaamaan tämän päivän tar-
peita. Ja miten arviointi tehdään linjakkaaksi kurssin sisällön ja tavoitteiden 
suhteen. 

Kielikeskuksessamme kehitetään tällä hetkellä uusia kurssimuotoja, ja arvi-
ointia olisi hyvä muokata tukemaan paremmin uudistuneita käytänteitä.  

Kolmas keskeinen syy oli työelämälähtöisyyden esilletuominen; alla muutamia kommentteja: 

Tulevaisuudessa arvioinnissa pitäisi entistä enemmän ottaa huomioon työ-
elämälähtöisyys, autenttisuus ja kommunikatiivisuus. Suullisessa arvioin-
nissa lisäksi tiimityötaidot sekä small talk ovat keskeisiä elementtejä. Koska 
opetuksen pitäisi kehittää myös näitä taitoja, on ne hyvä ottaa huomioon 
arvioinnissa. Tunnetusti arviointi yleensä ohjaa opetuksen sisältöä ja par-
haimmillaan arvioinnilla on positiivinen vaikutus kurssisisältöihin (ja pahim-
millaan päinvastoin...) 
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…näen opiskelijan ja työelämässä tarvittavan kielitaidon kannalta tärkeäksi 
kehittää ja arvioida eri testityyppejä ja käytänteitä sekä laatia yhteinen 
linja yliopistojen kielikeskuksien ja ammattikorkeakoulujen arviointikäytän-
teissä. […] Työelämässä tarvittavan kielitaidon autenttisuus testeissä, jat-
kuva testaus eri osioineen tai loppukoe, itsearviointi sekä yleiskielen ja 
oman alan kielen tasapainoilu on asioita, joita haluaisin myös tuoda esiin 
työryhmässä.   

…uskon vahvasti arvioinnin kehittämiseen ja monipuolistamiseen. Esim. ver-
tais-, itse- ja väliarviointia olisi kehitettävä pelkän kurssin lopussa annetta-
van arvosanan sijaan. Soisin meidän kielenopettajina myös problematisoi-
van ja sanallistavan itsellemme sitä, mitä kielitaidon osa-alueita olemme 
esim. painottaneet arvosanoja antaessamme. Meidän olisi analysoitava, 
mitkä ovat ne työelämän ammatillisen kielitaidon tarpeet, joihin arvosa-
namme viittaavat.  

 
Arviointiteemaryhmän jäsenet kertoivat useissa ohjauskeskusteluissa hankkeen aikana pohti-
neensa paljon sitä, mikä on arvioinnin tarkoitus. Tämä onkin hyvä pitää mielessä ja ottaa huo-
mioon, että arvioinnin tarkoitus voi vaihdella tilanteesta toiseen (ks. tark. Hamp-Lyons 2016). 
Viitekehyksessä (2003, 250−251) on esitelty erilaisia arviointitapoja. Ensimmäisenä dikotomi-
ana on esitelty oppimistulosten ja kielitaitotason arviointi. Tämä on erittäin tärkeä erottelu 
korkeakoulun ruotsin opinnoissa: tutkintotodistusmerkintöihin oikeuttavat ruotsin arvosanat 
ovat nimenomaan arvio ko. opiskelijan kielitaitotasosta, eivät hänen oppimistuloksistaan. Tä-
män takia voisi olla perusteltua erottaa nämä kaksi arviointia eli se, mitä opiskelija oppii opin-
tojakson aikana siitä, mikä hänen osaamisen taitotasonsa on opintojen lopuksi. Opiskelija voi 
esimerkiksi edistyä huomattavasti omaan lähtötasoonsa nähden, mutta siitä huolimatta hänen 
taitotasonsa voi edelleen olla alle tutkintotodistusmerkintöihin vaadittavan viitekehyksen tai-
totason B1. Eräs opettaja kuvasi osuvasti opetuksen aikana tapahtuvan arvioinnin kehittämistä 
hakemuksessaan arviointikäytänteiden teemaryhmään seuraavasti:  

Haluaisin kehittää kurssinaikaista arviointia ja kohdentaa arviointia enem-
män oppimisprosessiin, jossa oppijaa tarkastellaan yksilönä ja jossa oppijaa 
verrataan tavoitteisiin ja omaan aikaisempaan suoriutumiseen, ei toisiin 
oppijoihin. Haluan kurssinaikaisella arvioinnilla parantaa opiskelijoiden 
opiskelemaan oppimisen taitoja, tukea opiskelijan reflektiivisiä taitoja ja it-
searvioinnin ja kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa yhteistoi-
minnalliseen työskentelyyn ja kielen käyttöön sekä elinikäiseen oppimiseen.  

Samaa näkökulmaa toi esille Peppi Taalas alustuksessaan ROKK-hankkeen väliseminaarissa tou-
kokuussa 2015 seuraavasti: 

Liian usein arvioinnissa jää huomioimatta oppimisen prosessit ja se miten 
opiskelijat kehittävät osaamistaan arviointihetken jälkeen. Arviointi ei val-
menna opiskelijoita ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan tilanteissa, 
joissa opettaja tai testit eivät ole läsnä. Epäonnistumme valmentamaan 
opiskelijoita elämää varten. 

Myös arvioinnin teemaryhmän keskusteluissa oppimisprosessin esilletuominen ja ruotsin kie-
len taidon oppiminen tulevaisuutta varten nousivat tärkeiksi teemoiksi. Itse oppimisprosessia 
pidettiin tärkeänä, mutta yhteisesti todettiin, että prosessia ei voida arvioida vaan lopputu-
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losta. Ruotsin kielen suorittamista korkeakoulutasolla luonnehdittiin ”ajokorttina” kielenkäyt-
töön tulevassa työelämässä. Siksi suullisen kielitaidon osalta monet opettajat nostivatkin ta-
voitteeksi ennen kaikkea saada opiskelijat uskaltamaan käyttää kieltä ja jännittämään vähem-
män. Teemaryhmässä todettiin myös, että todella tarpeellista on arvioida opiskelijoiden ruot-
sin kielen osaamista valtakunnallisten kriteerien avulla. On kuitenkin tärkeää tunnustaa se tosi-
asia, että jokainen opiskelija voi itse asettaa omat tavoitteensa. Opettajana on myös hyväksyt-
tävä, että osalla opiskelijoista tavoitteena oleva arvosana on alin mahdollinen, 1 tai tyydyttävä 
taito.  

Väliseminaarissa esille nousseita teemoja 
Arviointiteema nousi tärkeäksi keskustelun aiheeksi myös ROKK-hankkeen väliseminaarissa 
toukokuussa 2015. Tämä tuli ilmi sekä seminaari-ilmoittautumisissa että väliseminaarista saa-
dussa palautteessa.  

Väliseminaari-ilmoittautumisissa keskeisimmäksi teemaksi nousi korkeakoulujen ruotsin opet-
tajien toive yhdenmukaisesta, linjakkaasta ja läpinäkyvästä arvioinnista, joka luo yhteisen pe-
rustan mutta jättää opettajalle myös liikkumavaraa. Opettajat pohtivat myös sitä, millaista 
koulutusta tällaisista teemoista tulisi olla tarjolla. Seuraavat lainaukset seminaariosallistujien 
ennakkopohdinnoista havainnollistavat näitä teemoja.  

Miten kurssien/opintojaksojen tavoitteiden saavuttamista tulee arvioida 
niin että arviointi palvelee sekä oppimisprosessia että osaamistavoitteiden 
saavuttamista ja niin että se on oikeudenmukaista ja mahdollisimman yhte-
näistä (olematta kuitenkaan "tasapäistävää" tai epämielekästä "pakkopul-
laa")? 

Millaista koulutusta opettajat tarvitsevat tässä asiassa? 

Arviointikäytänteistä puhuttaessa tulee ensimmäisenä mieleen linjakkuus, 
eli arvioidaanko sitä mitä opetetaan. Onko kurssikuvauksessa tavoite ja si-
sältö linjassa arvioinnin kanssa ja ovatko arviointikriteerit opiskelijoiden tie-
dossa. Mielenkiintoinen kysymys on myös arviointi eri yliopistoissa/korkea-
kouluissa: ovatko KORU-kriteerit edelleen ajan tasalla, ja tulkitsemmeko 
niitä samalla tavalla. 

Pakollisten kieliopintojen arvioiminen siten, että arvionti on samanlaista 
kaikissa korkeakouluissa. Edelleen ainakin yliopistomaailmassa on sitkeässä 
käsitys, että ammattikorkeakouluissa arvostellaan lievemmän asteikon mu-
kaan. 

Arvioinnin ja tavoitteiden tulee vastata toisiaan: yhteisistä periaatteista 
hyvä sopia, käytännön toteutukset voivat varioida. 

Pohdinnoissa tuli myös esille erityisalan tai ammatissa tarvittavan kielitaidon määrittelyn vai-
keus. Lisäksi osallistujat esittivät toiveita siitä, että pitäisi olla yhteiset linjaukset siitä, millä ta-
voilla suullista ja kirjallista taitoa arvioidaan kuten alla olevista kommenteista käy ilmi. 

Askarruttaa akseli yleinen kielitaito - ammatissa tarvittava kielitaito.  Mitä 
eri aloilla ´tarkoittaa ammatissa tarvittava kielitaito? Kaiken edellytys on 
yleinen kielitaito ja yleiset kielen käyttämisen valmiudet. 
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Millä tavalla erilaisia taitoja testataan ja arvioidaan eri korkeakouluissa 
(esim. mitä tehtäviä suullisen tai kirjallisen kielitaidon arviointiin sisältyy eli 
millä tavalla, millä tehtävillä testataan kielitaitoa?) 

Kaikki nämä toiveet on helppo ymmärtää, sillä korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen taidon 
arvioinnissa tutkintotodistusmerkintöjä varten on kyse ns. high stakes -testistä eli arvioinnista, 
jolla voi olla tärkeitä seurauksia. Tällaisen high stakes -arvioinnin pitäisi olla mahdollisimman 
objektiivista. Tätä voidaan lisätä ensinnäkin määrittelemällä arvioinnin sisällöt, ns. spesifikaa-
tiot: pitäisi siis aivan ensimmäiseksi määritellä, millaista kielitaitoa korkeakouluopiskelijoiden 
ruotsin kielen taitoa osoittavissa tutkintotodistusmerkinnöissä arvioidaan. Lisäksi on tarpeen 
käyttää yhteiseen harkintaan perustuvia ratkaisuja sekä sisältöjen että arviointimenetelmien 
valinnassa. Objektiivisuutta edistävät myös tietyt yhdessä sovitut arvioinnin suoritustavat ja 
arviointikriteerit. Lisäksi olisi hyvä kouluttaa arvioijia ja käyttää ns. kaksoisarviointia sekä pitää 
huolta arvioinnin laadunvarmistuksesta. (Viitekehys 2003, 257.)  

 Loppuseminaarissa koottua kyselytietoa 
ROKK-hankkeen loppuseminaarissa toukokuussa 2016 kysyttiin seminaariosallistujilta mielipi-
teitä tietyistä arviointia koskevista väittämistä. Tämän kyselyn tulokset esitellään tässä yhtey-
dessä. Ne antavat tukea arviointia koskeville suosituksille. Vastaajien määrä vaihteli kysymyk-
sittäin ollen 42–68. 

Kuten kuviosta 1 näkyy, kaikille yhteistä osaamisen näyttökoetta piti tärkeänä 60,7 % vastaa-
jista. Tässä yhteydessä on kiinnitettävä huomiota siihen, että mahdollisesti termi näyttökoe ei 
ollut kaikille vastaajille täysin selkeä.  Opintojakson arvioinnin erottamista tutkintotodistuksiin 
tarvittavista arvosanoista kannatti 71,4 % tähän väitteeseen kantaa ottaneista. Tämä väite oli 
osalle vastaajista epäselvä, sillä yksi kolmasosa jätti vastaamatta tähän väitteeseen. Portfolio-
arvioinnin katsoi riittämättömäksi 2/3 vastaajista. 

 

   
 

Kuvio 1. Korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen taidon kokonaisarviointia koskevia väittämiä 

 
Loppuseminaarin osallistujilta kysyttiin myös tarkemmin heidän näkemyksiään kirjallisen kieli-
taidon arvioimisesta (kuvio 2). Tässä yhteydessä kirjallinen kielitaito tarkoittaa vain kirjoitta-
mista. Lähes 90 %:a oli sitä mieltä, että kirjoittamisen arviointiin eivät riitä vain etätehtävinä 
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suoritetut kirjalliset tehtävät, vaan opiskelijan on niiden lisäksi osoitettava osaamistaan valvo-
tussa koetilanteessa. Samoin lähes 90 %:a vastanneista kannatti sitä, että kirjoittamista arvioi-
daan usean erilaisen tekstin kirjoittamisella. Sen sijaan mielipiteet jakautuivat selkeästi kysyttä-
essä tietokoneen ja sanakirjojen käytöstä arvioitavissa kirjoitustehtävissä: tietokoneiden käyt-
töä kannatti 41,8 %:a vastanneista ja sanakirjojen käyttöä 57,6 %. 

 

 
Kuvio 2. Korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen kirjallisen taidon arviointia koskevia väittä-
miä 

 
KORU-hankkeessa suositeltiin, että sanakirjoja ei tulisi sallia koetilanteissa (ks. tark. Elsinen & 
Juurakko-Paavola 2006, 117−118). Tämä suositus perustui siihen, että valtionhallinnon kielitut-
kinnoissa ei saa käyttää mitään apuvälineitä (Valtionhallinnon kielitutkintojen perusteet 2003). 
Myöskään muissa kansallisissa (esim. YKI-tutkinto) ja kansainvälisissä kielitaitotesteissä (esim 
TOEFL ja IELTS) ei saa käyttää mitään apuvälineitä.  

Suullisen kielitaidon osalta kyselyyn vastanneet olivat hyvin yksimielisiä siitä, että mahdollisesti 
etukäteen valmistellun ja harjoitellun puheosuuden lisäksi puhumisen arvioinnissa pitäisi olla 
aina mukana myös spontaania puhetta ja/tai pari- tai ryhmäkeskusteluita. Kuten kuviosta 3 il-
menee, noin 90 %:a vastaajista katsoi nämä erilaiset suulliset tilanteet tarpeellisiksi. Suullisissa 
virtuaalisissa kokeissa kameran käytön koki välttämättömäksi 2/3 vastaajista. Tässä ei kysytty 
erikseen, kuinka monella vastaajista oli kokemusta suullisista virtuaalisista kokeista.   
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Kuvio 3. Korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen suullisen taidon arviointia koskevia väittämiä 

 
Sen sijaan ruotsin kielen opettajien mielipiteet jakautuivat selkeästi kysymyksestä, riittääkö jat-
kuva arviointi luokkatilanteissa tutkintotodistusmerkintöihin vaadittavaksi suoritukseksi: vähän 
reilu puolet kannatti tätä, kun taas vähän vajaa puolet ei katsonut tätä riittäväksi näytöksi. 
Tässä taustalla saattavat olla hyvin erilaiset ryhmäkoot eri korkeakouluissa: on täysin eri asia 
arvioida opiskelijan suullista osaamista jatkuvan näytön perusteella, jos yhdessä opiskelijaryh-
mässä on 10–20 opiskelijaa verrattuna 30–40 opiskelijan ryhmään, puhumattakaan vielä suu-
remmista ryhmistä. 

Suositukset ruotsin kielen taidon tutkintotodistusmerkinnöistä   
ROKK-hankkeen suosituksilla pyritään vastaamaan edellä esitettyihin hankkeen toteutuksen 
aikana esille tulleisiin toiveisiin yhteisistä linjauksista ruotsin kielen taidon arviointiin korkea-
koulujen ruotsin opinnoissa. KORU-hankkeessa esitettiin kuusi yhteistä suositusta korkeakoulu-
jen ruotsin opintojen arviointiin (ks. tark. Elsinen & Juurakko-Paavola 2006, 116–123). Ne kos-
kivat seuraavia asioita: 

1. Arvioitavat ruotsin kielen taidon osa-alueet ja niiden arvioinnissa käytettävät menetel-
mät ja tehtävätyypit 

2. Ruotsin kielen puhumis- ja kirjoittamistaitojen arviointikriteerit 
3. Ruotsin kielen taidon arvioinnissa käytettävien tehtävien sisällöt 
4. Ruotsin kielen opintojen hyväksilukemiset 
5. Ruotsin kielen opinnoista vapauttamiset ja mahdolliset erityisjärjestelyt 
6. Tutkintotodistusmerkinnät ruotsin kielen opinnoista.  

ROKK-hankkeessa suositukset koskevat näistä kohtia 1-3 ja 6, ja ovat pääosin samansuuntaisia 
kuin KORU-hankkeessa. ROKK-hankkeen suositukset korkeakouluopiskelijoiden tutkintotodis-
tusmerkintöihin oikeuttavista ruotsin kielen taidon osoituksista ovat seuraavat: 

1. KORKEAKOULUJEN RUOTSIN OPINTOJEN ARVIOINNIN EROTTAMINEN TUTKINTOTODISTUS-
MERKINTÖIHIN VAADITTAVISTA RUOTSIN SUORITUKSISTA 

Voidaan erottaa ruotsin opintojen arviointi, jossa voidaan käyttää esim. portfolioarviointia 
ja/tai numeerisia arvosanoja kunkin korkeakoulun käytännön mukaisesti, tutkintotodistukseen 
tarvittavista ruotsin kielen taitoa kuvaavista arvosanoista.   
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Kyse on arvioinnin kaksista kasvoista lainaten Peppi Taalaksen (2015) ROKK-väliseminaarissa 
esittämää ajatusta: arvioinnilla on hänen mukaansa toisaalta hallinnollinen, toisaalta oppimista 
tukeva tarkoitus. Tutkintotodistusmerkinnöissä voidaan katsoa olevan kyse nimenomaan hal-
linnollisesta arvioinnista. Tämä tiukka lakiin ja asetukseen pohjautuva arviointi voidaan eriyttää 
opintojakson arvioinnista, jolloin opintojakson arviointi voisi olla nykyistä paremmin oppimista 
tukevaa.  

Ruotsin opintojaksoilla voidaan käyttää monipuolisempia ja mahdollisesti myös opiskelijaa mo-
tivoivampia toteutus- ja arviointitapoja, esim. portfolioarviointia, jos opintojakson arviointi 
erotetaan kokonaan tutkintotodistusmerkintöihin vaadittavista suorituksista. Arvosanojen 
erottamista toisistaan on käytetty jo joissakin korkeakouluissa, ja se on todettu hyväksi käytän-
teeksi.  

2. KORKEAKOULUOPISKELIJOILLE RUOTSIN KIELEN SUULLISEN JA KIRJALLISEN OSAAMISEN 
NÄYTTÖKOKEET 

Järjestetään jokaiselle korkeakouluopiskelijalle mahdollisuus osoittaa ruotsin kielen osaami-
sensa suullisella ja kirjallisella näytöllä tutkintotodistusmerkintöjä varten vaadittavasta ruotsin 
kielen taidosta.  
 
Jos erotetaan korkeakoulujen ruotsin opintojen arviointi tutkintotodistusmerkintöihin vaadit-
tavista ruotsin kielen suorituksista, tarvitaan tutkintotodistusmerkintöjä varten tasapuolinen ja 
luotettava tapa todeta korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen osaaminen. Tällaisena tapana 
voidaan pitää suullisia ja kirjallisia näyttökokeita, joissa opiskelija voi osoittaa osaamisensa riip-
pumatta siitä, millä tavoin hän on sen hankkinut. Hän on voinut osallistua perinteiseen luokka-
opetukseen tai monimuoto-opetukseen tai omaksua kielen formaalin opetuksen ulkopuolella 
käyttämällä kieltä arki- ja työelämässä. Lisäksi kyse voi olla siitä, että ruotsin kielen opinnot on 
integroitu esim. muiden aineiden opetukseen tai erilaisiin hankkeisiin.  

Kirjalliset näyttökokeet voidaan järjestää esimerkiksi massatenttitilaisuuksina, joihin kyseessä 
olevan korkeakoulun ruotsin opettajat voivat laatia tehtävänannot yhdessä eri alojen vaati-
mukset huomioiden. Näin toimimalla voidaan siirtää lisäresursseja varsinaiseen opetukseen. 

Näyttökokeen muoto voi vaihdella. Yhtenä muotona voidaan esimerkiksi käyttää opiskelijan 
laatiman portfolion esittelyä suullisesti ja siihen liittyvää kirjallista näyttökoetta. Näyttökokeen 
molemmat osat voidaan myös suorittaa virtuaalisesti, koska monessa korkeakoulussa luvataan, 
että opiskelija voi suorittaa koko tutkinnon virtuaalisesti. Virtuaalisissa kokeissa voidaan hyö-
dyntää esim. erilaisia tenttiakvaarioita ja oppimisalustojen tarjoamia tenttimahdollisuuksia, 
joissa on esim. osin mahdollista, että ohjelma tallentaa lokitiedot siitä, mitä opiskelija tekee ko-
keen aikana. Suulliset kokeet voidaan suorittaa myös virtuaalisesti: toivottavaa olisi kuitenkin, 
että opiskelijalla olisi myös kamerayhteys.  

3. ERILLISET MERKINNÄT RUOTSIN SUULLISESTA JA KIRJALLISESTA TAIDOSTA KORKEAKOULU-
OPISKELIJOIDEN TUTKINTOTODISTUKSIIN 

Annetaan korkeakouluopiskelijalle tutkintotodistukseen erikseen merkinnät suullisesta ja kir-
jallisesta ruotsin kielen taidosta arvosanoilla tyydyttävä tai hyvä taito.  
 
Kuten jo KORU-hankkeessa suositeltiin Oikeusministeriön (24.8.2005) lausunnon perusteella, 
suositellaan edelleen, että suullisen ja kirjallisen kielitaidon arvosanat merkitään erikseen kor-
keakouluopiskelijoiden tutkintotodistuksiin. Oikeusministeriön lausunnossa todettiin mm. seu-
raavasti:  

… esimerkiksi tehtävissä, joissa kielitaitoa pääasiassa tarvitaan suullisessa 
kanssakäymisessä – esimerkiksi puhelinpalvelua varten – voidaan edellyttää 
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jonkun tai joidenkin kielten erinomaista tai hyvää suullista taitoa. Jos tehtä-
vässä ei kuitenkaan käytännössä tarvita merkittävää kirjallista kielitaitoa, 
esimerkiksi muistioiden tai kirjeiden laatimista varten, saattaa tyydyttävä 
kirjallinen taito olla riittävä. Tällaiseen virkaan tai tehtävään hakevan tulee 
siis pystyä osoittamaan sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon arvosa-
nansa, joten molempien arvosanojen on näin ollen näyttävä tutkintotodis-
tuksessa. Jos kuitenkin tutkintotodistuksessa on vain yksi arvosana, tässä 
tapauksessa esimerkiksi tyydyttävä, olisi seurauksena ettei hakija suullisen 
kielitaidon osalta olisi kelpoinen virkaan eikä häntä hakumenettelyssä voi-
taisi ottaa huomioon.” (Oikeusministeriö 2005.)   

 

4. YHTEISET ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINNIN PERUSTEENA 
Käytetään arvioinnissa KORU-kuvauksia/ammattikorkeakouluruotsin taitotasokuvauksia. Arvi-
oinnin pääpaino on kokonaisvaikutelmassa opiskelijan suullisesta tai kirjallisesta tuottamisesta 
eli miten hän onnistuu viestimään sanottavansa.  
 
KORU-kriteerit (ks. tark. Elsinen & Juurakko-Paavola 2006, 97−98) ja ammattikorkeakouluruot-
sin taitotasokuvaukset (ks. tark. Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän asiantuntijatiimi 
2016) on laadittu valtakunnallisena yhteistyönä. Ne luovat edelleen hyvän pohjan opiskelijoi-
den oikeudenmukaiselle ja tasapuoliselle kohtelulle eri korkeakouluissa. Kriteerien päivitystä 
varten on saatu rahoitusta, ja kehittämistyö aloitetaan keväällä 2017.  

5. ARVIOINNISSA KÄYTETTÄVIEN TEHTÄVÄTYYPPIEN OMINAISUUKSIA 
Käytetään arvioinnissa tehtävätyyppejä, jotka ovat viestinnällisiä, työelämälähtöisiä ja alakoh-
taisia. 
 
Ammattikorkeakouluasetuksen (1129/2014, 7 §) ja yliopistoasetuksen (794/2004, 6 §) mukaan 
opiskelijan tulee saada valmiudet toimia oman ammattinsa/alansa työtehtävissä ruotsin kie-
lellä. Ruotsin kielen taidon arvioinnissa käytettävissä tehtävätyypeissä pääpaino tulee olla ni-
menomaan työelämälähtöisissä ja alakohtaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Tilantei-
den tulee olla mahdollisimman käytännönläheisiä eli sellaisia, joihin opiskelija oikeasti voisi 
joutua tulevissa työtehtävissään. On kuitenkin tärkeää huomioida, että toisille aloille näiden 
tilanteiden määrittely on huomattavan paljon yksinkertaisempaa ja helpompaa kuin joillekin 
muille aloille ja että kun on kyse ensi sijaisesti kielitaidon arvioinnista, pääpaino tulee olla ni-
menomaan siinä, ei muun ammatillisen tai alakohtaisen osaamisen arvioinnissa (ks. esim. 
Douglas 2000; Knoch & Macqueen 2016). Haasteellista on myös sen ennakointi, millaisiin vies-
tintätilanteisiin opiskelija oikeasti tulee toimimaan viiden tai kymmenen vuoden kuluttua, 
koska muutokset viestintätavoissa tapahtuvat hyvin nopeassa tahdissa.   
 
6. KORKEAKOULUN RUOTSIN OPETTAJA ARVIOIJANA 
Korkeakoulun ruotsin opettajat arvioivat näytöt, jotka oikeuttavat tutkintotodistuksiin merkit-
täviin ruotsin arvosanoihin. Ruotsin opintojen aikana on sen lisäksi suositeltavaa käyttää itse- 
ja vertaisarviointia, jotta opiskelija huomaa oman osaamisensa tason ja saa muiltakin kuin 
opettajalta palautetta. 
 
Tutkintotodistusmerkinnöissä on kyse high stakes -testin kaltaisista arvioista, joiden tulee olla 
luotettavia. Vain korkeakoulun ruotsin opettajalla on riittävä asiantuntemus arvioida opiskeli-
joiden ruotsin kielen taitoa tutkintotodistusmerkintöjä varten. Itse- ja vertaisarviointi opintojen 
aikana sen sijaan tukevat opiskelijan työelämässä tarvitsemien taitojen kehittymistä ja auttavat 
häntä näkemään sekä oman kielitaitonsa vahvuudet että kehittämiskohteet (ks. esim. Taalas 
2015).   
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Pohdinta 
ROKK-hankkeessa tavoitteena on ollut edistää kokonaisvaltaista pedagogista muutosta korkea-
koulujen ruotsin opetuksessa. Hankkeen aikana on useaan kertaan tullut esille, että arviointi-
käytänteet ovat muun kehittämisen esteenä tai suorastaan jarruna. Näin ei kuitenkaan ole, 
vaan arviointikäytänteitä voidaan kehittää vastaamaan muuttunutta pedagogista ajattelua. 
Opettajien hankkeessa toteuttamat kehittämishankkeet osoittavat tämän (ks. tark. Osa II: Arvi-
ointikäytänteet). Arviointikäytänteitä voidaan kehittää kuten muutakin opetusta lähtökohtina 
viestinnällisyys, työelämälähtöisyys ja alakohtaisuus. 

Muutoksia arviointiin voidaan tehdä joko arviointikriteerit tai arviointikäytänteet edellä. Tässä 
hankkeessa päädyttiin lähtemään liikkeelle nimenomaan arviointikäytänteet edellä, koska tee-
maryhmäläisten kehittämisideat painottuivat käytänteisiin. Uusien käytänteiden kautta nousi 
entistä selkeämmin esille tarve päivittää myös kriteereitä, mutta samalla osoittautui, että sii-
hen päivitystyöhön ei ollut varattu riittävästi ajallisia resursseja tässä hankkeessa. Teemaryh-
mäläisten hanketoteutuksista tuli myös esille monia hyviä ideoita kriteerien päivittämiseen, 
esimerkiksi millä tavoin kriteerejä voidaan työstää yhdessä osallistaen sekä opiskelijoita että 
opettajia.  

Kaikkia näitä ideoita kriteerien päivittämiseksi voidaan hyödyntää myöhemmin, kun saadaan 
vauhtiin uusi hanke, jossa päätavoitteena on nimenomaan kriteerien muokkaaminen ja uusien 
maamerkkien luominen niiden tueksi. Rahoitusanomus tällaisen hankkeen toteuttamiseksi laa-
dittiin jo syksyllä 2015 Svenska kulturfondenille, ja myönteinen rahoituspäätös saatiin maalis-
kuussa 2016. Hankkeen aloitus on kuitenkin siirtynyt keväälle 2017. Lisäksi hankkeen loppuun-
saattamiseksi tarvitaan lisärahoitusta.  Pelkästään kriteerien päivittäminen vaatii suuren työpa-
noksen, koska kriteerit on validoitava ja esitestattava. Lisäksi niiden tueksi tarvitaan ehdotto-
masti uusia maamerkkejä eli korkeakoulujen ruotsiin opettajien yhdessä arvostelemia ja kom-
mentoimia esimerkkejä opiskelijoiden suorituksista osaamisen eri tasoilla. Esimerkiksi suullisen 
taidon osalta tarvitaan videoituja opiskelijoiden suorituksia erilaisissa viestintätilanteissa.  

Yhteiset arviointikäytänteet ja -kriteerit eivät takaa arvioinnin yhdenmukaisuutta. Arviointi voi 
yhdenmukaistua vain, jos opettajat tekevät jatkuvaa yhteistyötä arvioinnin kehittämiseksi ja 
ylläpitämiseksi. Kyse on siis jatkuvasta oman osaamisen kehittämisestä ja kollegiaalisesta yh-
teistyöstä. Esimerkiksi YKI-arvioijia ja YTL-sensoreita koulutetaan jokainen tutkintokerta. Sa-
malla tavalla korkeakoulujen ruotsin opettajilla pitäisi olla säännöllistä yhteistyötä: arvioinnin 
yhdenmukaistamiseksi yhteiset keskustelut kollegoiden kanssa ovat paras tapa oppia. Tällaista 
yhteistyötä olisi välttämätöntä tehdä sekä oman korkeakoulun sisällä että yli korkeakoulurajo-
jen.  

Uusia, hyväksi osoittautuneita arviointikäytänteitä on kehitetty ROKK-hankkeen aikana, ja ke-
hittämistyö on osoittanut, että arviointikäytänteitä on mahdollista monipuolistaa silti vaaran-
tamatta arvioinnin yhdenmukaisuutta ja tasapuolisuutta. Se, että luodaan opiskelijoille valin-
nan varaa osaamisensa näyttämiseen pikemminkin lisää tasapuolisuutta kuin vaarantaa sitä: 
moni opiskelija on esimerkiksi oppinut paljon enemmän ruotsia tekemällä suullisen näytön vi-
deoesityksenä kuin perinteisen esityksen tekemällä ja saanut paljon lisää rohkeutta ruotsin kie-
len käyttämiseen. Näin on pystytty saamaan opiskelijalle myös arviointitilanteesta positiivinen 
oppimiskokemus: arviointia ei tehdä vain arvioinnin vuoksi vaan ennen kaikkea oppimisen tu-
eksi. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa yhteistä kehittämistyötä. 
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Osa II: Hankkeen opetuskokeilura-
portit – opettajan ja opiskelijoiden 
ääni  
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Johdanto  
Osa II koostuu hankkeen opetuskokeiluista. Raportit kokeiluista ovat kirjoittaneet opettajat 
itse, ja osan II tavoitteena onkin tuoda mahdollisimman aidosti kuuluville opettajan oma ääni. 
Raporteissa opettajat kuvaavat hankkeen aikana käytännön opetustyössä tekemiään erilaisia 
opetuskokeiluja, onnistumisia, uudelleen yrityksiä ja muita tehtyjä muutoksia ja muokkauksia. 
Näiden kautta tulee toivottavasti myös esille hankkeen aikana tapahtunut opettajan oman pe-
dagogisen ajattelun muokkautuminen. Lisäksi opetuskokeiluraporteissa kuuluu vahvasti opis-
kelijan ääni opiskelijapalautteen kautta. Opettajat ovat hyödyntäneet opiskelijoilta saamaansa 
palautetta läpi koko hankkeen, ja palaute on ollut keskeinen vaikuttava tekijä siihen, miten 
opetuskokeilut ovat kehittyneet hankkeen aikana.  

Leimallista hankkeessa on myös ollut yhteinen tekeminen opettajakollegan/-kollegoiden 
kanssa. Opetuskokeilut ovat kehittyneet aktiivisessa yhteistyössä kollegoiden kanssa. Hank-
keen aikana opettajat ovat oppineet antamaan ja ottamaan vastaan kollegan palautetta, jaka-
maan onnistumiset ja uudet yritykset ja miettimään yhdessä miten on paras edetä. Nämä ovat 
kaikki asioita, jotka eivät välttämättä ole itsestäänselvyyksiä korkeakouluopettajan työssä. Yh-
dessä tekeminen ja kehittäminen ovat kuitenkin keskeisiä tulevaisuuden korkeakouluopetta-
juuden työskentelymuotoja. Hankkeessa opettajien välinen yhteistyö on ollut selkeästi voima-
vara ja tukenut opettajien opetuskokeiluja. 

Opetuskokeiluraportit sisältävät käytännön tason kuvauksia opetusmetodeista, harjoituksista 
ja tehtävistä. Raporteissa on lisäksi liitteinä konkreettista opetusmateriaalia, joka on vapaasti 
käytettävissä ja muokattavissa omaan käyttöön sopivaksi. Raporttien tarkoituksena on roh-
kaista opettajia vastaaviin kokeiluihin omassa opetuksessaan, soveltaen oman opetusalan tar-
peisiin ja tavoitteisiin.  

Opetuskokeiluraportit on järjestetty teemaryhmittäin: joustavat oppimispolut, integrointimallit 
ja arviointikäytänteet. Teemaryhmän sisällä opetuskokeilut esitellään työpareittain tai -ryhmit-
täin. Opetuskokeiluraportit noudattavat pääasiallisesti seuraavaa rakennetta: johdanto, tavoit-
teet, toteutus, tulokset ja pohdinta sekä lähteet. Jokaisen työparin tai -ryhmän raportin lo-
pussa on kootusti liitteet, joissa on hankkeen aikana tuotettua konkreettista opetusmateriaa-
lia. Joustavat oppimispolut -teemaryhmällä on yhteinen johdanto- ja tavoiteosa opetuskokeilu-
raportteihin, jotka esitellään kokonaisuudessaan toteutus-kohdassa.  
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Joustavat oppimispolut 
Maria Tuunanen, Merja Öhman, Anne-Maria Kuosa, Melina Bister, Mari Huvitus, 
Eija Tapio, Hanna-Leena Ainonen & Anneli Asunmaa  

 

Johdanto 
Peppi Taalas (2007) kirjoittaa artikkelissaan siitä, miten oppilasaines monipuolistuu ja koulu-
tuksen tarpeet muuttuvat sekä verkko-opetus lisääntyy perinteisen opetuksen lisäksi. Tämä 
vaatii oppimispolkujen luomista, mutta jotta oppijat osaavat suunnistaa, tarvitaan heidän kieli-
taitoprofiilien syvällisempää määrittelyä ja monipuolisempia ohjauskäytänteitä.  

Me joustavat oppimispolut -teemaryhmässä mukana olleet opettajat halusimme kokeilla, millä 
eri tavoilla opiskelija voi suorittaa opintojaan joustavasti heterogeenisissa ryhmissä, miten 
opiskelijalle saadaan syntymään oppimisen iloa ja miten opiskelija voi vahvistaa kielitaitoaan 
mielekkäällä tavalla. Koska opettajan työhön käytettävät resurssit ovat niukat, halusimme ke-
hittää keinoja, joilla myös opettajan työkuorma helpottuisi ja hän voisi keskittää resurssejaan 
ohjaukseen oikeissa kohdissa. 

Tavoitteenamme on ollut, että opiskelija saa opintojensa aikana hyvät valmiudet työelämää 
varten. Kieliopintojen liittäminen osaksi ammattiin liittyviä osaamistavoitteita on opiskelijalle 
motivoiva ja innostava tapa oppia omaa alaa ja kieltä.  

Opetuskokeilujamme ovat ohjanneet taulukossa 1 esitettävät periaatteet opiskelijan ja opetta-
jan vastuista ja tehtävistä.   

Taulukko 1. Joustavia opetuskokeiluja ohjaavat periaatteet 

Opiskelija Opettaja 

Opiskelija ottaa vastuuta omasta oppimi-
sestaan 

Opettaja luottaa opiskelijaan 

Opiskelija valitsee itse tasolleen sopivaa 
materiaalia ja työtapoja 

Opettaja hyödyntää opiskelijan asian-
tuntijuutta ja luo yhdessä opiskelijoiden 
kanssa riittävän haasteellisen ja selkeän 
kokonaisuuden 

Opiskelija sitoutuu yhdessä sovittuihin 
toimintatapoihin ja aikatauluihin 

Opettaja ja opiskelija käyvät avointa 
keskustelua opiskelijan edistymisestä 

Opiskelija ymmärtää, että viestintätaito 
on osa ammattitaitoa 

Opettaja tukee opiskelijan ammatillista 
kasvua 

 

Opetuskokeiluissamme nostamme esiin opiskelijan vastuun ja sitoutumisen sekä opiskelijan 
asiantuntijuuden. Opiskelija on kehittyvä asiantuntija omalla alallaan ja tuo oppimistilantee-
seen oman asiantuntijuutensa.  
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Tavoitteet ja toiminnan rajat 
Tavoitteenamme oli kokeilla erilaisia mahdollisuuksia saada opetuksesta ja oppimisesta jousta-
vaa. Joustavuus tarkoittaa tässä yhteydessä useaa asiaa. Ensinnäkin joustavuus voi olla sitä, 
että kaikki opiskelijat eivät tee juuri samoja tehtäviä. Toiseksi kyse voi olla siitä, että opiskelija 
voi valita, tekeekö hän jonkin tehtävän suullisesti vai kirjallisesti. Kolmanneksi opiskelijalla voi 
olla mahdollisuus neuvotella aikatauluista opettajan kanssa. Neljänneksi joustavuus voi liittyä 
opintojakson suoritustapaan: opiskelija voi opiskella opintojakson täysin itsenäisesti tai hän voi 
suorittaa osan opintojaksosta/kurssista projektina parin tai ryhmän kanssa jne. 

Joustavuus muuttaa opettajan ajankäyttöä. Opettamiseen kuluu vähemmän aikaa kuin ennen 
ja vastaavasti ohjaukseen, arviointiin ja palautteenantoon enemmän. Tärkeää on, että opiskeli-
jat saavat tarpeeksi ohjausta eikä heitä jätetä heitteille. Opettajan ajankäytön suunnittelu on 
entistä tärkeämpää. Opettajan työmäärä ei saa kasvaa joustavien menetelmien käyttöönoton 
takia, vaan ohjaus ja joustavuus pitää nivoa osaksi opetuksen resursseja ja opettajan näkymä-
tön työ pitää saada näkyväksi.  

Opettajan pitää suunnitella työnsä entistä tarkemmin. Esimerkiksi ohjeistuksen pitää olla sel-
keää ja sitä pitää olla riittävästi. Jopa ohjeistuksen sanamuodot ovat hyvin tärkeitä.  Kannattaa 
antaa ohjeistusta sekä suullisesti että kirjallisesti.  Opettajan pitää myös luottaa opiskelijoihin, 
sillä hän ei pysty seuraamaan heidän työskentelyään yhtä tarkasti kuin ennen. Luottamusta 
täytyy olla molemmin puolin: myös opiskelijan pitää pystyä luottamaan opettajaan, joka vastaa 
siitä, että tuloksia saavutetaan uudella tavalla.  

Sekä opiskelijan että opettajan pitää lisäksi sietää epävarmuutta. Erilaisia muutoksia esimer-
kiksi aikatauluun saattaa tulla kesken opintojakson/kurssin, erityisesti kun menetelmää kokeil-
laan ensimmäistä kertaa. Epävarmuutta saattaa aiheuttaa lisäksi se, ovatko sekä opiskelijat 
että opettaja valmiita joustavuuteen. Nykyajan työelämässä tarvitaan epävarmuuden sietoky-
kyä, joten opiskelijat voivat harjaantua siihen jo opiskeluaikanaan.  

Tehtävänanto ja arviointi 
Tässä luvussa esittelemme opetuskokeilujemme tehtävänantoon ja arviointiin liittyviä periaat-
teita. Kaikki periaatteet eivät välttämättä ole olleet käytössä kaikissa opetuskokeiluissa. Jousta-
vuus voi näkyä tehtävänannoissa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus valita, millä tavalla 
hän tekee tehtävän. Tehtäviä voi tehdä esim. luokassa, kirjallisesti, suullisesti tai tuottamalla 
videon. Opiskelijan ei myöskään tarvitse tehdä kaikkea yksin, vaan osan tehtävistä hän voi 
tehdä parin kanssa tai pienessä ryhmässä. Tämä antaa opiskelijalle mahdollisuuden mm. hallita 
omaa ajankäyttöään. Parhaimmassa tapauksessa oppiminen voi olla kaverioppimisen kautta 
hyvinkin tehokasta ja jopa hauskaa yhdessä tekemistä.  

Kaikkien opiskelijoiden ei suinkaan tarvitse tehdä samoja tehtäviä. He voivat valita tehtävistä 
itselleen parhaiten sopivat ja myös yksittäisessä tehtävässä voi olla joustavuutta esim. toteu-
tustavassa, soveltamisessa ja laajuudessa. Olennaista on, että opiskelija kokee tehtävän itsel-
leen hyödylliseksi ja motivoivaksi. Tehtävien ideahan on lisätä opiskelijan ammattitaitoa. Näin 
ollen opiskelija valitsee itse oppimismateriaalia ja sisältöjä sekä myös tuottaa näitä. Arvioin-
nissa yhtenä osana on opiskelijan itsearviointi. Tämä lisää arvioinnin luotettavuutta, sillä pää-
sääntöisesti itsearviointi vastaa myös opettajan käsitystä opiskelijan osaamisesta.  

Arviointi voi perustua tehtäviin, erilaisiin aktiviteetteihin, tentteihin tai esim. opiskelijan port-
folioonsa valitsemiin näyttöihin tai tehtäviin. Kirjallinen ja/tai suullinen näyttö voi olla lisänä 
opintojakson toteutuksesta riippuen. Joissakin opetuskokeiluissa kaikkien ei siis automaatti-
sesti tarvitse osallistua kirjalliseen/suulliseen kokeeseen, sillä opiskelija voi hyväksyä opettajan 



5 
 

tehtävien perusteella antaman arvion ja arvosanan.  Jos opiskelija ei ole tähän tyytyväinen, voi 
hän tulla vielä kokeeseen osoittamaan osaamisensa.  

Ohjaus 
Opiskelijoiden toiveet opetuksen ja ohjauksen määrästä vaihtelevat. Osa opiskelijoista kokee 
tarvitsevansa runsaasti ohjausta ja tukea, osa opiskelijoista toivoo voivansa suorittaa opinto-
jaan itsenäisesti lähes ilman ohjausta.  Opetuskokeiluissamme olemme rakentaneet erilaisia 
ohjauksen polkuja. Olemme kehittäneet malleja, joissa kaikki opiskelijat eivät esim. osallistu 
opetukseen yhtä paljon ja joissa opiskelijoilla on mahdollisuus valita, millaista ohjausta he ha-
luavat, vai haluavatko he laisinkaan ohjausta.  

Opetuskokeiluissamme määrittelemme ohjauksen kriittisiä pisteitä. Missä kohdin ja kuinka pal-
jon ohjausta on tarpeen antaa? Annetaanko ohjausta koko ryhmälle, henkilökohtaisesti vai pie-
nissä ryhmissä? Miten ohjausta annetaan, kasvokkain vai sähköisesti? Missä vaiheessa opintoja 
ohjausta on mahdollista saada: alussa, opintojen edetessä vai lopussa?  

Opetuskokeiluissamme olemme käyttäneet erilaisia ohjauksen muotoja.  Olemme tarkastelleet 
ohjaustilanteita suhteessa kontaktiopetukseen ja opettajan työmäärään. Tavoitteenamme on 
ollut nivoa kaikki ohjaus osaksi opetukseen varattua resurssia. Opetuskokeiluissamme opetus 
ei enää määrity pelkästään kontaktiopetukseksi. Laajennamme perinteistä käsitystä opetuk-
sesta ryhmälle tapahtuvana kontaktiopetuksena. Opetus ja ohjaus ovat monimuotoisia ja eri 
tavoin rakennettuja kohtaamisen tiloja.  

Työtämme ohjaavana periaatteena on ollut ajatus, että ohjaustilanne ei ole sama kuin palaute-
tilaisuus. Opiskelija valmistautuu ohjaustilanteeseen, ja opettajan vastuulla on avata opiskeli-
jalle ohjauksen tarkoitus. Opiskelijan toiveet ja tavoitteet ovat ohjaustilanteen keskiössä.  Opis-
kelija oppii arvioimaan oman ohjaustarpeensa suhteessa omaan viestintätaitoonsa, ja oman 
viestintätaidon tason ymmärtäminen on osa opiskelijan ammatillisia valmiuksia. Vastuu oh-
jauksen määrästä ja sisällöstä on opiskelijalla. Kaikki ohjaustilanteet eivät välttämättä ole pa-
kollisia kaikille opiskelijoille.  

Olemme pohtineet ohjauksen tehokkuutta. Sekä opettaja että opiskelija tiedostavat ohjauksen 
määrän rajallisuuden. Kaikki tapaamiset, niin henkilökohtaiset ohjaustilanteet kuin ryhmäta-
paamisetkin, käytetään tehokkaasti viestintätaidon kehittämiseen. Ohjaus- ja opetustilanteita 
ei enää käytetä mekaaniseen suorittamiseen (esim. selkeät sanastotehtävät, kertaavat tehtä-
vät). Opetuksessa ja ohjauksessa keskitytään työelämätilanteiden harjoittamiseen ja opiskeli-
jan etenemisen tukemiseen. 

Eritasoiset opiskelijat  
Monen kehittämisidean lähtökohtana ja kohteena ovat olleet eritasoiset oppijat ja miten ope-
tusta voisi soveltaa huomioiden heidän tasonsa. Joustavuus tuo lisän opetukseen ja antaa mal-
lin miten toimia, mutta ei yksinään ole ratkaisu siihen, että kurssivaatimukset ovat B1–B2-ta-
voitetasolla ja vaativat tämänmukaisen suorituksen. 

Joustavuuden ydinajatus on, että opiskelijat voivat itse valita tavoitetasonsa mukaisen tehtä-
vän. Tämä edellyttää, että arviointikriteerit ovat opiskelijoille selkeästi näkyvissä, jotta he voi-
vat suhteuttaa työnsä tason kriteereihin. Tehtävänannossa korostamme myös täsmällisyyttä ja 
sitä, että ammatillisuus tuo suorituksen tasolle B1. Mikäli itse arviointiperusteet ovat erilaiset, 
ne tulee myös esitellä selkeästi tehtävän alussa, esim. minkä tasoisella suorituksella saa arvo-
sanan 1, 2 jne. 

Joustavuudella haluamme kannustaa kaiken tasoisia opiskelijoita edistymään kielen opiskelus-
saan ja vahvistamaan kielitaitoaan. Kannustamme hyviä opiskelijoita riskinottoon ja esimerkiksi 
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kokeilemaan joitakin vaativampia materiaaleja tai tehtäviä, jotta niissä olisi haastetta. Heikom-
pia opiskelijoita kannustamme keskittymään viestintätilanteeseen, fokus ei ole kielessä vaan 
viestinnässä. Ajatus on, että kommunikatiivisuus ja keskeisen sanaston hallinta kompensoi 
esim. kieliopillisia puutteita. Onnistunut viestintätilanne tuo positiivisia kokemuksia kielellisistä 
puutteista huolimatta.  

Opiskelijan tasosta huolimatta uskomme joustavuuden edesauttavan opetusta ja oppimista. 
Omat tavoitteet, mahdollisuus valita itselleen mieleisiä tehtäviä ja onnistumisen tunne moti-
voivat opiskelijoita etenemään omissa kielen opinnoissaan ja tilanteesta suoriutumiseen. Jotta 
opiskelijalta vaadittava osaamisen taso B1 pysyisi ja olisi saavutettavissa on kurssin tehtävissä 
tärkeää keskittyä ammatillisuuteen, viestintätilanteeseen ja näkyvillä oleviin arviointikriteerei-
hin. 

Pohdinta 
Joustavuus tekee opetuksesta ajanmukaisen ja antaa opiskelijoille vastuun omasta oppimises-
taan. Joustavuus tuo myös iloa ja innostusta, ja siksi haluamme puhua sen puolesta. Halu-
amme kuitenkin korostaa, että joustavuus ei ole ratkaisu siihen, että ruotsin lähtötaso on viime 
vuosina heikentynyt, mutta uskomme joustavuuden luovan mahdollisia polkuja tavoitetason 
saavuttamiseksi.  

Joustavuus tuo ilon ja positiivisuuden oppimiseen. Kun opiskelija sai opiskella itsenäisemmin, 
kielellisesti heikommat pystyivät keskittymään kielitaitonsa parantamiseen esim. lisätehtävin ja 
hakeutumalla ohjaukseen aktiivisemmin. Opiskelijan on tärkeää löytää itselle sopiva ja antoisa 
tapa opiskella sekä saada positiivista palautetta. Kun opettaja luottaa opiskelijaan, hänen roo-
linsa aktiivisena toimijana korostuu.  Parhaimmassa tapauksessa opiskelija sisäistää kielitaidon 
osaksi omaa asiantuntijuuttaan ja ottaa ruotsin kielen haltuunsa. Joustavassa opiskelussa tarvi-
taan kuitenkin aikaa ja tilaa opiskelijan omalle oppimisprosessille. Kovin tiukoissa aikatauluissa 
tälle prosessille ei ole tilaa.  

Muita edellytyksiä onnistumiselle on, että opintopisteet ovat suhteessa kurssin työmäärään ja 
että ryhmäkoot on sopeutettu malliin. Oppimisprosessille tärkeälle ohjaukselle on varattava 
aikaa.  

Kun opiskelijan on mahdollista tehdä ruotsin opinnot joustavammin ja itsenäisemmin, hän 
yleensä sitoutuu opintoihinsa ja sitä kautta haluaa yrittää ja ylittää itsensä. Samalla huomioi-
daan myös hyvät opiskelijat, joilla on jo riittävät perustaidot toimia itsenäisesti.  

Työelämälähtöisyys ja oma ala tehtävänannoissa vahvistaa opiskelijan ammatillista kasvua.  
Sen tähden oman alan kieliopintoja ei ole syytä ajoittaa ensimmäiselle vuodelle. Ruotsin opin-
tojen suorittaminen edellyttää jo ammatillisia valmiuksia ja taitoa hankkia tietoa omalta alalta.  

Joustavuus mahdollistaa myös ruotsin opintojen pitemmänkin välimatkan takaa ja oman aika-
taulun mukaisesti, kuitenkin kurssin puitteissa. Kyse on joustavuudesta ajan ja paikan suhteen. 
Tämä tarkoittaa mahdollisuutta opiskella fyysisesti eri tilassa ja eri reaaliajassa, mutta opiskeli-
jaa ei saa kuitenkaan jättää yksin.  

Joustavan oppimispolun -työryhmän kehitysideoiden tarkoituksena on tehdä opetuksesta jous-
tavampi. Niissä on huomioitu tehtävänanto, arviointi, ohjaus ja eritasoiset opiskelijat. Punai-
sena lankana on ollut työelämälähtöisyys, oma ala, tavoitetasot, oppimisprosessille riittävä 
aika, opiskelijan oma vastuunotto ja viestintätilanteet. Lisäksi työryhmä on pyrkinyt ottamaan 
huomioon myös opettajan työkuormituksen. Työryhmän ideat on tarkoitettu sovellettaviksi 
kaikissa korkeakouluissa ja kaikkiin kieliin.  
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Toteutus ja tulokset 
Hankkeen aikana olemme toimineet neljänä työparina: Hanna-Leena Ainonen (Oulun yliopisto) 
ja Anneli Asunmaa (Saimaan ammattikorkeakoulu), Melina Bister (Helsingin yliopisto) ja Maria 
Tuunanen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu), Mari Huvitus (Aalto-yliopisto) ja Eija Tapio (Diako-
nia-ammattikorkeakoulu) sekä Anne-Maria Kuosa (Turun yliopisto) ja Merja Öhman (Karelia 
ammattikorkeakoulu). Alusta asti olemme pitäneet yhteyttä, pohtineet lähtökohtia ja periaat-
teita ja tehneet yhteystyötä myös koko laajemman ryhmän kesken ja järjestäneet muutaman 
koko ryhmän tapaamisenkin. Esitämme alla opetuskokeilujemme toteutukset pääosin yksilölli-
sesti, vaikka niitä on kehitetty myös työpareittain ja koko ryhmän kanssa. 

 

Joustava toteutus Työelämän ruotsi -opintojaksolle  
Maria Tuunanen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu  

Koska opiskelijat ovat yksilöitä ja heillä on erilaiset elämäntilanteet, halusin tarjota opiskeli-
joille joustavaa tapaa opiskella ruotsia. Osalla opiskelijoista on tiimiyritys, joka vie paljon hei-
dän aikaansa esim. asiakastapaamisten ja projektien vuoksi. Osalla oli muita työesteitä tai esi-
merkiksi päällekkäisyyttä muiden opintojen osalta.  

On aivan ymmärrettävää, että opiskelijoiden täytyy priorisoida asioita. Tähän mielestäni heille 
täytyy suoda mahdollisuus esim. joustamalla erilaisten suoritustapojen osalta, antamalla heille 
vapaus valita asioita ja samalla antamalla siten vastuuta opiskelijoillekin. Opiskelijalla on valin-
nanvapaus tiettyjen raamien puitteissa, mutta hän myös sitoutuu ottamaan vastuun valinnas-
taan ja huolehtii itse, että hän esim. korvaa ylimääräiset poissaolot. 

Ohjeistuksen tärkeys 
Ohjeistuksen tarkkuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä kaiken tulee olla selkeää ja 
läpinäkyvää niin opiskelijoille kuin opettajallekin. Ohjeiden tulee olla mahdollisimman napakat, 
lyhyet ja yksiselitteiset. Opiskelijat täytyy mielestäni velvoittaa perehtymään ohjeisiin tarkasti, 
jotta he tietävät, miten he voivat toimia, mitä heiltä odotetaan jne.  

Myös aikataulu ja kontaktituntien teemat on hyvä olla selkeästi esillä. Opintojakson käytänteet 
ja pelisäännöt kävimme läpi sekä opintojakson alussa että loppupuolella. Ohjeistuksessa ei vai-
kuttanut olevan juuri epäselvyyksiä, joten ohjeistus oli ilmeisen onnistunut. Ainoastaan aloitus-
kerralla poissaolleet opiskelijat kyselivät asioista kurssin edetessä, sillä he eivät ilmeisesti olleet 
viitsineet itse perehtyä opintojakson työtilasta löytyviin ohjeisiin. 

Joustavuus tehtävissä 
Joustavuus näkyi opintojaksoilla monella tavalla. Opiskelija sai valita itselleen mieluisia tehtäviä 
tai tarvittaessa myös muokata niistä itselleen sopivia ja jopa sopivan laajuisia. Tehtävistä oli va-
littavana ns. perusversio ja laajempi versio. Perusversio ja laajempi versio tehtävistä oli määri-
telty sanamäärän tai äänitteen pituuden mukaan. Ohjeistin opiskelijat valitsemaan tehtäviä 
sen mukaan, miten he itse kokevat oman kielitaitonsa. Jos taidot ovat kovin heikot, en suositel-
lut valitsemaan laajempaa tehtävää vaan pysyttäytymään perustasolla ja tekemään vain mini-
mitasoisen tehtävän. Siitä opiskelijalla oli kuitenkin mahdollisuus saada arvosana 1-3. Jos taas 
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opiskelija halusi panostaa ruotsiin ja koki sen itselleen mieluisaksi ja helpoksi, suosittelin valit-
semaan laajemman version ja kiinnittämään huomiota tehtävän tekemisessä monipuolisuu-
teen ja laajaan sanastoon, jonka hän siinä tehtävässä pystyisi osoittamaan. Näin ollen opiskeli-
jalla olisi mahdollisuus saavuttaa arvosana 4-5. Se, että saa arvosanan 4-5, ei ole siis itsestään-
selvyys, vaan tehtävä tulee olla huolella tehty ja siinä pitää näkyä mm. asiaan perehtyneisyys, 
riittävän laaja aiheen käsittely ja hyvä kielitaito. Näitä asioita korostin kertoessani tehtävistä. 
Tästä huolimatta moni opiskelija ymmärsi asian ehkä väärin ja odotti silti hyvää arvosanaa vain 
sillä perusteella, että oli valinnut laajemman tehtävän, vaikka kielitaito ei aina siihen riittänyt-
kään. 

Arviointiperusteet olimme käyneet yhdessä läpi ja ne olivat näkyvillä koko opintojakson ajan. 
Lisäksi opiskelijan kirjoitti itsearvioinnin opintojakson lopuksi arviointiperusteisiin peilaten.  

Eritasoisista tehtävistä koettiin olevan hyötyä siten, että jos oli heikommat taidot, saattoi valita 
perustasoisen tehtävän ja saada sen hyväksytysti tehtyä.  Moni opiskelijoista totesikin, että he 
eivät olisi selvinneet kurssista ilman ”joustavia” tehtäviä. 

Joustavuus kontaktitunneille osallistumisessa 
Joustavuus näkyi lisäksi kontaktitunneille osallistumisessa. Kontaktitunteja oli kurssin alussa 9 
viikon ajan (yhteensä 9 kontaktikertaa = 2 x 45 min oppitunteja).  Sen jälkeen opiskelijoilla oli 
itsenäistä työskentelyä noin 5 viikkoa, jona aikana he tekivät Optima-tehtäviä, joko yksin tai 
yhdessä jonkun kanssa. Opiskelija sai valita, mille kontaktikerroille hän osallistui. Vähintään 
seitsemälle kontaktikerralle oli osallistuttava.  Jos jostain syystä poissaoloja tuli enemmän kuin 
kaksi, opiskelija teki korvaavan tehtävän siitä aiheesta, mitä tunneilla on käsitelty. Tehtävän 
palautus tapahtui päiväkirjamerkintänä, ja sen laajuus oli myös ohjeistettu. Poissaoloja ei kui-
tenkaan voinut olla yhteensä neljää kertaa enempää, sillä silloin ei voida enää puhua kurssin 
suorittamisesta, ainakaan siten kuin se oli tarkoitettu. Jotta opettajalle ei tässä tulisi lisätyötä, 
ilmoitin opiskelijoille jo hyvissä ajoin, että korvaavista tehtävistä ei saa erillistä palautetta. 
Opiskelija siis valitsee, miten hän haluaa tehdä ja hyväksyy pelisäännöt.  

Joustavuus tehtävien palautusajoissa 
Joustavuutta oli myös tehtävien palautusaikojen suhteen. Tehtäväkansioissa (Optimassa) oli 
tehtävillä tietyt palautusajat, joiden mukaan suosittelin vahvasti tehtävien palauttamista työ-
kuorman tasaamiseksi ja palautteen hyödyntämiseksi. Tehtäviä sai kuitenkin palauttaa myö-
hässäkin, eli esim. kaikki tehtävät yhdellä kertaa. Olin siis ilmoittanut deadlinen, joka on ehdo-
ton viimeinen palautuspäivä kaikille tehtäville, ellei ole halunnut tai voinut palauttaa niitä aika-
taulun mukaan tai jos vahingossa joku tehtävä on unohtunut palauttaa. Toki korostin moneen 
kertaan, että ei ole syytä jättää tehtävien palauttamista viimeiseen deadlineen, mutta ihan 
muutama näin kuitenkin teki syystä tai toisesta. Tehtävien teemat olivat samoja kuin mitä 
olimme kontaktitunneilla käsitelleet. Osan tehtävistä sai myös tehdä yhdessä kaverin kanssa, 
jos näin halusi.  

Opiskelijoiden palaute 
Keräsin välipalautteen kurssin puolivälissä. Kysyin mm. ovatko opintojaksolla käsitellyt aiheet 
olleet hyödyllisiä. Suurin osa vastanneista oli samaa mieltä ja motivoituneita opintoihin, sillä he 
olivat oppineet uutta nimenomaan omaan alaansa liittyen sekä kokivat aiheet ja tehtävät mie-
lekkäiksi. Palautteessa halusin myös tietää, minkälaisesta ohjauksesta opiskelijat itsenäisen 
työskentelyn aikana hyötyisivät tai minkälaista ohjausta he sille ajalle toivoisivat. Suurin osa 
kirjoitti, että he eivät tarvitse ohjausta välttämättä lainkaan tai kysyvät esim. sähköpostitse tar-
vitessaan apua. Ainoastaan pari opiskelijaa vastasi, että he voisivat hyötyä kasvokkain tapahtu-
vasta ohjauksesta. Yhteydenottoja ei kuitenkaan tullut, vain pari sähköpostikysymystä johonkin 
yksittäiseen sanaan tai sanontaan sekä muutama kysymys Optima-työtilan seinällä. 
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Loppupalautteessa ilmeni edelleen, että opintojakson tehtävät olivat työelämälähtöisiä ja sopi-
vat liiketalouden opiskelijoille. Joustavuus tuli myös loppupalautteissa esille lähes joka palaut-
teessa. Alla on esimerkkejä opiskelijoiden palautteista: 

Oli hyvä, että kaksi kertaa sai olla poissa ilman korvaavia tehtäviä. Tehtä-
ville oli runsaasti aikaa. 

Sai kuitenkin valita, että ei tule kahdelle tunnille. Tehtävien palautusaika oli 
sopiva. 

Lopulta aika selkeästi ilmaistu, mitä pitää tehdä jos… jne. 

Oikein hyvä toteutus ajankäytön kannalta. 

Oli hyvä että oli vaihtoehtona, että voi keskittyä suppeampiin versioihin ja 
tehdä ne hyvin kun tiedän, että arvosanani ei tule olemaan yli 3 kuitenkaan. 

Ruotsi tuottaa vaikeuksia, joten asettamalla tavoite 3 oli motivoivampaa 
tehdä perustason tehtävä. 

Monipuoliset & käytännönläheiset harjoitukset plussaa, koska niistä on var-
masti hyötyä tulevaisuudessa. 

Kyllä, oli kiva että suuremmalla vaivalla (laaja) sai paremman numeron. 

Sai oman tasoisesti haastetta. 

Opin paljon hyödyllisiä UUSIA sanoja fraaseja. 

Sai valita itselle sopivia tehtäviä ja se oli hyödyksi omien tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. 

Mukavan paljon sai palautetta, mikä on harvinaista. 

Haasteita ja kehittämiskohteita 
Minun olisi opettajana pitänyt pystyä antamaan opiskelijoille palautetta tehtävistä aikaisem-
min ja tarkemmin, jotta he olisivat saaneet paremmin irti vinkkejä seuraavia tehtäviä silmällä 
pitäen. Ongelmana oli vain ajan puute, sillä ryhmät olivat todella suuria. Lisäksi moni heikoista-
kin opiskelijoista oli valinnut laajemman tehtävän ja tehtävien kommentointiin meni kohtuut-
toman paljon aikaa tämänkin vuoksi. Suullinen palaute olisi nopeampi, mutta vaatisi rauhalli-
sen työskentelytilan omalla työpaikalla, jossa tämä olisi mahdollista.  

Perusversion ja laajemman version ero voisi näkyä toisaalta esim. aivan erityyppisinä tehtä-
vinä. Tämä ilmeni myös parissa palautteessa, ja pidin ajatusta järkevänä. Tämä vaatii vielä ke-
hittelyä. 

Opettajan ajankäyttöä säästävänä asiana voisi ajatella myös ryhmäpalautetta joistakin tehtä-
vistä. Yleensä ongelmakohdat ovat samantyyppisiä, ja nämä voisi aika kätevästi koota ja antaa 
palautteen äänipalautteena, joka vie vähemmän aikaa kuin kirjallinen palaute. Yksilöpalautetta 
tarvitaan silti myös. Olen myös miettinyt, minkälaisesta palautteesta opiskelijat todella hyötyi-
sivät. Nyt se oli lähinnä virheiden korjaamista. Olisiko parempi keskittyä vain viestin välittymi-
seen ja työelämään sopivaan viestintätyyliin sekä näiden arviointiin? Kaikki opiskelijat eivät kui-
tenkaan lue palautteita, joten ehkä voisi myös keskittyä tarkemman palautteen antamiseen 
niille opiskelijoille, jotka siitä ovat kiinnostuneita ja haluavat sitä hyödyntää seuraavissa tehtä-
vissä. 
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Opiskelijoiden sitouttaminen on joskus haastavaa. Se on myös palkitsevaa, kun keksii opiske-
luun uusia toimintamalleja ja huomaa niiden toimivan. Vaikka esimerkiksi aloituskerta oli pa-
kollinen, mutta osa opiskelijoista ei silti ollut paikalla, ei tälle voinut mitään. Täytyi vain luottaa, 
että opiskelija itse ottaa selvää asioista, mutta käytännössä näin ei aina käynyt. Moni tärkeä 
info jää opiskelijalta kuulematta, vaikka se olisikin koko ajan verkkotyötilassa saatavana. Suurin 
osa opiskelijoista on kuitenkin motivoituneita ja he haluavat oppia. He ottavat asioista selvää ja 
toimivat vastuullisesti sekä yhteisten pelisääntöjen mukaan. Tästä on hyvä lähteä kehittämään 
joustavia opiskelupolkuja ja luoda uusia mielekkäitä tapoja opiskella ruotsia.  

 

Joukkuehenki, innostus ja ammatillisen osaamisen hyödyntäminen - paremmat op-
pimistulokset  
Merja Öhman, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Tänä päivänä monet eivät kirjoita ruotsia ylioppilaskirjoituksissa ja ammattiopistossa opiskel-
laan ruotsin vain yksi opintopiste. Monet opiskelijat ovat ahdistuneita ja peloissaan tullessaan 
opintojaksoilleni, koska he uskovat, etteivät he voi koskaan saada ruotsin opintojaksoa suori-
tettua ja sen takia he eivät valmistu.  Suurin osa opiskelijoista on nuoria miehiä, jotka ovat ko-
via tekemään töitä, mutta lukeminen ja kirjoittaminen eivät heitä juuri kiinnosta.  Ruotsin opin-
tojakson alkaessa kuulen mm. seuraavia lausahduksia: ”Ruotsi ei motivoi”, ”Olen aina ollut 
huono ruotsissa”, ”Mitä tekemällä saan ykkösen?” Monet ovat ujoja ja hiljaisia, ja esiintyminen 
pelottaa. Ammattikorkeakoulussa ruotsin opintojaksot ovat supistuneet ja ryhmäkoot ovat 
kasvaneet ja opettajan opetus- ja suunnitteluresurssi on niukka.  Opiskelijan on suoritettava 
mahdollisimman monta opintopistettä mahdollisimman nopeasti.  

Haluisin kokeilla projektissa keinoja, joilla voisin lisätä opiskelijan itsevarmuutta omista vah-
vuuksistaan ja niiden suuntaamista ruotsin opintoihin, jotta hän saisi opintojakson suoritettua 
ja hänelle jäisi onnistumisen kokemuksia ja positiivinen asenne ruotsin opiskeluun.    Saanko 
opiskelijat innostumaan, jos otan heidät mukaan opintojakson suunnitteluun, integroin opinto-
jaksoa mahdollisimman paljon heidän opiskelemaansa alaan ja annan heille mahdollisuuden 
tehdä oppimistehtäviä, joissa he voivat hyödyntää ammatillista osaamistaan.   Halusin kokeilla 
erilaisia työskentelytapoja eri vuosikursseilla ja eri koulutusohjelmissa, sekä lähi- että verkko-
opetuksessa.  Kokeiluissa ovat olleet mukana rakennustekniikan ensimmäisen, toisen ja kol-
mannen vuosikurssin opiskelijat, tietotekniikan toisen ja neljännen vuosikurssin opiskelijat sekä 
tietojenkäsittelyn toisen vuosikurssin opiskelijat. Rakennus- ja tietotekniikan opiskelijoiden 
opetus toteutettiin lähiopiskeluna ja tietojenkäsittelyn opiskelijoiden opetus verkko-opiske-
luna.   Suurimmalla osalla toteutin joustavia kokeiluja osassa opintojaksoa, mutta tietojenkäsit-
telyn opintojaksoilla joustavuus on koskenut koko opintojaksoa. 

 Joustavuutta voi toteuttaa monin eri tavoin 
Joustavuus ei mielestäni ole sitä, että venytetään opettajan pinnaa, vaan että opettaja antaa 
tiukat raamit, arviointikriteerit ja deadlinet suorituksille ja niiden sisällä työskennellään jousta-
vasti.  On tärkeätä, että opettaja määrittelee opintojakson alussa, mitkä oppimistehtävät opis-
kelijan tulee suorittaa, millä aikavälillä ja millainen suoritus vaaditaan kuhunkin arvosanaan. 

Oppimistehtävässä opettaja voi antaa laajemman aihealueen, jonka sisällä opiskelija voi valita, 
mitä hän erityisesti haluaa tutkia tarkemmin. Opettaja voi näyttää esimerkkejä erilaisista esi-
tystavoista, mutta opiskelija päättää, mikä esitystapa sopii hänen työlleen parhaiten.  Onko se 
suullinen live-esitys, video, posteri, Prezi jne. Opettaja voi antaa raamit, että opintojaksolla 
opiskelijan on tehtävä vähintään X määrä suullisia/kirjallisia esityksiä, mutta opiskelija voi va-
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lita itse, mitkä työt hän tuo arvioitavaksi. Opettaja voi joustaa annetun raamin sisällä mm. pa-
lautusajankohdassa, jotta opiskelija tai tiimi saa tehtyä työnsä hyvin.  Tämä tarkoittaa kuiten-
kin sitä, että opiskelijat neuvottelevat aina asiasta opettajan kanssa. Opettajan kannattaa olla 
joustava, niin että ajankohtaisia koulun projekteja tai opiskelijan oman alan integrointia voi-
daan soveltuvin osin hyödyntää opintojaksolla.  

Elämä on peliä - positiivisen joukkuehengen luominen ja ylläpitäminen vie maaliin 
Syksyllä 2015 seurasin Liverpool Football Schoolin toimintaa jalkapallojunioreiden koulutuk-
sessa. He korostavat koulutuksessaan viittä teesiä: 1) Team spirit, 2) Hard work, 3) Determi-
nation 4) Ability to overcome obstacles ja 5) Fair play. On tärkeätä, että joukkue tekee yhteis-
työtä, yrittää parhaansa, ei luovuta, auttaa ja kannustaa kaveria tarvittaessa. Koulutuksen 
alussa pidettiin vanhempien palaveri, jossa avattiin näitä teesejä ja seuratessani junioreiden 
koulutusta huomasin, että teesit toimivat.  Ajattelin, että nämä samat teesit voisivat toimia 
myös ruotsin opetuksessa, koska suurin osa opiskelijoistani on nuoria miehiä, joita kiinnostaa 
urheilu.  

Kun uusi opintojakso on alkanut, olen kertonut kokemuksestani ja siitä, että nämä teesit autta-
vat ruotsin opintojakson suorittamisessa.  Olen kertonut opiskelijoille toivovani, että he kan-
nustavat toisiaan, tekevät parhaansa, tekevät osuutensa ryhmätehtävistä eivätkä petä kaverin 
luottamusta, eivät luovuta, vaan ottavat yhteyttä ongelmissa.  Olen pyytänyt heitä kirjoitta-
maan joko Moodlen keskustelupalstalle tai vastaavalle omat lupauksensa, mihin he sitoutuvat. 
Lisäksi olen pyytänyt heitä kertomaan toiveistaan ja peloistaan opintojakson alussa.  Monet 
ovat olleet ihmeissään, koska kukaan ei ole aikaisemmin kysynyt heiltä toiveita opintojakson 
suhteen. Monet eivät ole tienneet, mitä vastata ja toiveet ovat usein vaatimattomia. “Toivon, 
että saan kurssin läpi”, “Toivon, että saan palautetta”, “Haluan oppia alani sanastoa” tai “Ha-
luan kehittää kirjallisia taitojani”. Ruotsin ja jalkapalloteesin yhdistäminen on saanut kuitenkin 
monen pelosta kyyristyneen selän suoristumaan, juron ilmeen muuttumisen hymynaamaksi ja 
opiskelijan ajattelemaan: “Ehkä selviän sittenkin ruotsin kurssista”. 

Scrum - voisiko ruotsia opiskella ketterästi? 
Tänä päivänä mm. monet ohjelmointiyritykset työskentelevät käyttäen Scrumia eli ketterää 
prosessia, joka mahdollistaa projektien valmistumisen nopeasti (2-6 viikossa). Projektit teh-
dään itseorganisoituvissa tiimeissä, ja työt ja tehtävät projektissa vaativat tiimin jäseniltä erilai-
sia ominaisuuksia, tietoja ja taitoja, jotka täydentävät toisiaan.  Karelia-ammattikorkeakoulu 
soveltaa Scrumia tietojenkäsitettelyn ja tietotekniikan projektiopinnoissa, ja olen tutustunut 
Scrumiin näiden opintojen yhteydessä.  (Ks. tark. http://www.oppiscrum.fi)  

Scrum-prosessissa roolit ovat tuotteen haltija, scrum master ja tiimi. Tiimi tekee projektista 
etemiskaavion, jossa projekti jaetaan erilaisiin vaiheisiin eli sprintteihin. Kukin valitsee tehtä-
vänsä, ja tehtävät voivat myös muuttua sprintin aikana. Pidetään lyhyitä palavereja, joissa ra-
portoidaan mitä teit eilen, mitä teet tänään, mitä esteitä tekemiselle on. Jokaisen scrumin lo-
pussa tiimit esittelevät, mitä ne ovat saaneet aikaan ja tuotokset arvioidaan. Tiimit saavat pa-
lautetta, mikä onnistui ja mitä kannattaisi kehittää. 

Mietin, voisiko tätä mallia soveltaa myös ruotsin opintojaksoilla. Esim. kolmen opintopisteen 
opintojakson voisi jakaa kolmeen osaan eli sprinttin. Jakaminen antaa opiskelijalle välitavoit-
teita ja konkretisoi, paljonko opintopisteitä karttuu kustakin suorituksesta.  Opettaja on “tuot-
teen haltija”, joka määrittelee, mitä hän tiimiltä odottaa ja mitkä ovat oppimis- ja osaamista-
voitteet. Opettajan tehtävä on antaa oppimistehtäviä, joiden avulla opiskelija oppii ja pystyy 
osoittamaan osaamistaan.  Opettajan tehtävä on myös vaiheistaa projekti, antaa aikaraamit ja 
deadlinet.  Opettaja antaa ohjausta ja apua tiimille tarvittaessa. Opiskelijalla on vastuu, ja ta-
voite on saada hyvä tuotos annetussa ajassa. 
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Kokeilu 1 - Aktivera delegera, publicera  -periaatteella tietotekniikan koulutusohjelmassa  
Syksyllä 2014 aloitin ensimmäisen kokeiluni neljännen vuoden tietotekniikan ryhmän kanssa, 
joilla oli yksi 3 opintopisteen ruotsin opintojakso.  Tavoitteeni oli saada jokainen opiskelija lä-
päisemään opintojakso ja opiskelijalle jäämään ruotsin opiskelusta positiivinen kuva. 

Halusin osallistaa opiskelijan opintojakson tavoitteiden ja sisällön suunnitteluun, ja aloitimme 
opintojakson yhteisellä suunnittelulla. Opiskelijat miettivät ensin toiveitaan pienissä ryhmissä, 
ja toiveet koottiin taululle. Opiskelijat toivoivat sanakokeita, he halusivat harjoitella työpaikan 
hakua, tehdä jonkun vierailun ja oppina työssä tarvittavia taitoja ja pohjoismaista työelämä-
kulttuuria.   Opiskelijat saivat vastuuta omasta ja koko ryhmän oppimisesta, mm. tekemällä ai-
hesanastot itse ja pitämällä niistä sanakokeita toisilleen. Opiskelijat saivat mahdollisuuden 
näyttää osaamistaan käyttämällä valitsemiaan työkaluja.  Kannustin heitä tekemään tuotoksia, 
joita voi liittää esim. LinkedIniin tulevien työnantajien nähtäväksi. 

Opiskelijat kokosivat koko luokan yhteisen työelämäsanaston Google Driveen ja organisoivat 
sanakokeet Quizlet-ohjelmalla. Opettajan tehtäväksi jäi tulosten kirjaaminen. Opiskelijat kom-
mentoivat ja korjasivat myös toistensa CV:t, jolloin he oppivat toisiltaan ja opettajalle jäi vä-
hemmän korjattavaa. Opiskelijat antoivat suullista ja teknisen osaamisen näyttöä tekemällä 
hauskoja videoita työpaikkahaastattelusta ja työpaikan viestintätilanteista. Osallistuimme 
Unga i Norden -seminaariin ja ne jotka eivät päässeet mukaan, saivat kuunnella seminaariesi-
tykset heille luokkakavereiden lähettämien videoiden ja Todays Meetin kautta. Opiskelijat ja-
koivat opintojakson aikana myös opintojakson aiheeseen kuuluvia ajankohtaisia linkkejä.  
Opintojakson lopussa sain mm. seuraavia kommentteja: 

Hienoa, kun pääsi itse suunnittelemaan ja kertomaan toiveitaan. 

Oli hauskaa, kun sain valita itse tekotavan. 

Oppi paljon sanastoa. 

Valmensi työelämään. 

Videoiden tekeminen vei aikaa, mutta siinä oppi hyvin. 

 

Kokeilu 2 -  Pelillistämishaasteita tietotekniikan koulutusohjelmassa 
Syksyllä 2015 aloitin viiden opintopisteen Svenska för datateknik ruotsin opintojakson toisen 
vuoden tietotekniikan ryhmän kanssa. Opiskelijoiden lähtötaso ruotsin opinnoissa oli heikko, 
luokan ryhmähenki huono.    Kannustin heitä ja koetin sitouttaa heitä yhteisiin tavoitteisiin.  
Koska monella ei ollut vielä paljon oman alan opintoja tai työkokemusta, ei opiskelijoilla myös-
kään ollut juuri toiveita opintojakson suhteen. He toivoivat mm. ryhmätöitä ja ammattitermi-
nologiaa. Opiskelijat olivat suuntautuneet joko ohjelmointiin tai tietoteknisiin palveluihin. Osa 
opiskeli pelikehitys-opintojaksolla, ja osa teki projektiopintoja scrumin periaatteita noudat-
taen. 

Jaoin opintojakson osiin, ja vaikka osaa opiskelijoista ei näkynyt juuri tunneilla, oppimistehtä-
vät tehtiin ajallaan. Annoin heti alusta lähtien vapaat kädet oppimistehtävien suorittamisessa 
ja huomasin, että opiskelijoita innosti, kun he saivat suorituksissaan näyttää teknistä osaamis-
taan.  Niinpä annoimme pelikehitys-opintojakson opettajien kanssa opiskelijoille yhteisen teh-
täväannon, jossa opiskelijoiden tehtävänä oli pelillistää Yrkesterminologi-osaa jollakin opiskel-
lulla pelimekaniikalla.  
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Ongelmaksi muodostui, että kaikki opiskelijat eivät olleetkaan pelikehitys-opintojaksolla. Osa 
halusi kuitenkin olla mukana jossakin pelitiimissä ja osallistua sisällöntuotantoon. Mukana oli 
myös muutama toista tutkintoa suorittava opiskelija, jotka olivat suuntautuneet tietoteknisiin 
palveluihin, joten he halusivat pelin sijaan tehdä opastusvideon ja työskennellä yksin. Pelitii-
meissä oli useampi jäsen, koska pelin teossa oli monta eri työtehtävää. En määrännyt tiimien 
kokoa, vaan tiimeissä oli sen verran tekijöitä, kun peliin tarvittiin. Pelistä tehtiin ensin ruotsin-
kielinen suunnitelma, sitten itse peli. Pelin tekijät arvioivat, miten he oppivat ruotsia pelin te-
kemisen avulla ja oppivatko he ruotsia muitten peleistä.  Ennen pelin tekoa esittelin opiskeli-
joille, mitä valmiita pelialustoja on olemassa kielten opiskeluun. Opiskelijat myös harjoittelivat 
pelien tekemistä mm. Quizlet-ja Kahoot-sovelluksilla laatimalla niissä tehtäviä toisilleen. 

Tuloksena syntyi kolme erilaista peliä. Opiskelijat suunnittelivat itse pelin, ohjelmoivat sen, li-
säsivät musiikin, grafiikan ja puheen.  Koska teetin tämän tehtävän ensimmäistä kertaa, en ym-
märtänyt, miten paljon aikaa siihen menee. En täten osannut antaa tarpeeksi hyvää ohjeistusta 
välitsekkauksista, vaan opiskelijat esittelivät suoraan valmiin tuotoksen. Mielenkiintoista mie-
lestäni oli, että kaikkein heikosti motivoitunein ryhmä teki parhaan pelin ja saatuaan kom-
menttini he halusivat vielä parantaa peliä. Opintojakso loppui, mutta pidimme palaverin, joissa 
kävimme läpi ehdotukseni pelin parantamiseksi. Sitten he tekivät vielä muutokset ja palautti-
vat paremman version, joka on katsottavissa osoitteesta https://www.you-
tube.com/watch?v=b1rpE2Af_80&feature=youtu.be. 

Sain opiskelijoilta hyvää ja rakentavaa palautetta, miten voisin jatkossa kehittää tehtävää. Alla 
on joitakin esimerkkejä opiskelijapalautteesta. 

Olisi ollut järkevää antaa vapaammat kädet pelin kanssa. 

Ainoa kriteerini pelin toteutuksen kannalta olisi esimerkiksi voinut olla se, 
että pelissä täytyy olla oman alan sanastoa. 

Jos annetaan vaikkapa 4 asiaa joista pelin pitää kertoa niin se rajoittaa hy-
vin paljon tekijöiden luovuutta ja peleistä tulee mahdollisesti hyvin saman-
näköisiä, sekä itse pelin tekemisestä tulee hyvin monimutkaista, koska omia 
ideoita pitää soveltaa hyvin paljon. 

Mutta loppujen lopuksi projektia oli varsin mukava tehdä sillä tykkään Uni-
tyn käytöstä ja teen pelejä mielelläni. 

Parempaa infoa siitä mitä tehtävältä haluttiin olisi voinut olla. Esim. minkä-
laista sanastoa ja minkä tyyppistä "peliä" oikeasti haluttiin. Ainakin meillä 
oli vähän hankala keksiä peliä jossa olisi oppimista ja se olisi samaan aikaan 
myös peli. 

Tehtävät olisivat voineet olla tasaisempia, koska pelin tekeminen vie 
paaaaaaljon enemmän aikaa kuin opetusvideon. 

 

Kokeilu 3 - Scrumin soveltamista Sociala kontakter opintojaksolla 
Toisen vuoden tietojenkäsittelyn opiskelijat opiskelivat ensin kolmen opintopisteen opintojak-
son Sociala kontakter, jonka olin jakanut kolmeen projektiin 1) Vi söker och får jobb från Sve-
rige, 2) Välkommen till arbetslivet ja 3) Det är viktigt med kundservice. Osa opiskelijoista osal-
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listui luokkaopetukseen, osa oli mukana AC:n kautta.  Osa oli puolestaan sitoutunut kuuntele-
maan oppituntien nauhoitteet, tekemään tunneilla tehtävät asiat itsenäisesti/nauhoittein, 
koska he työskentelivät mm. pelialan tai ohjelmointialan yrityksissä. 

Ensimmäinen tehtävä oli sama kaikille: tehtävänä oli hakea työtä Ruotsista ja kirjoittaa hake-
mus ja CV.  Näin sain käsityksen opiskelijoiden kirjallisesta osaamisesta.  Huomasin, että opis-
kelijat tekevät hyvää työtä ja että monilla ryhmän jäsenillä on jo monipuolista työkokemusta. 
Tehtävään liittyi myös työpaikkahaastattelu, jonka sai pitää luokassa, esittää livenä AC:ssa tai 
nauhoituksena. Opiskelijat antoivat toisilleen tähtiä ja suullista/kirjallista palautetta toistensa 
haastattelusta. 

Toisessa projektissa opiskelijat haastattelivat jo työelämässä mukana olevaa henkilöä mm. 
työn haasteista ja uralla etenemisestä sekä kysyivät mitä vinkkejä he voisivat antaa opiskeli-
joille. Myös tämän haastattelun sai esittää luokassa, livenä AC:ssa tai nauhoitettuna. Kaikkien 
haastattelurungot laitettiin Moodlen keskustelupalstalle, jonne muut opiskelijat saivat laittaa 
kommentteja ja kysymyksiä. Kommentteja ja kysymyksiä tuli myös esitysten yhteydessä. Haas-
tattelut olivat mielenkiintoisia, ja ne antoivat hyviä vinkkejä työn saantiin ja uralla etenemi-
seen. 

Viimeisessä projektissa opiskelijat saivat mahdollisuuden valita, tehdäkö näyttö asiakaspalvelu-
osaamisesta vai suunnitellako peli, jonka tekemistä voisi jatkaa seuraavalla opintojaksolla. Ker-
roin opiskelijoille, että peliä voitaisiin mahdollisesti testata maahanmuuttajaopiskelijoiden 
kanssa SFI koulussa Tukholmassa tai ammattiopiston opiskelijoilla Joensuussa. 

Kaksi ryhmää teki suunnitelman opetuspelistä. Toisen nimi oli Språkstudenrandens äventyr, 
roolipeli, jossa ruotsin opiskelijan piti ratkaista mysteeri. Toisessa pelissä opiskeltiin sanastoa ja 
sanaluokkia hauskalla ja innovatiivisella tavalla eli taistelemalla. Muut tekivät videoita tietotek-
nisiin palveluihin liittyvästä asiakaspalvelutilanteista. Palautteessa opiskelijat sanoivat mm. 
seuraavaa: 

Käytännön tehtävät ja asiantunteva opetus paransivat työelämässä tär-
keitä taitoja. 

Opiskelu rakentui pitkälti pari- ja ryhmäkeskusteluiden varaan, niin kuin 
kielten opiskelussa pitääkin. 

Opintojaksolla oli melko paljon opiskeltavaa asiaa ja tehtäviä suhteessa sii-
hen, että se oli puristettu kuuteen viikkoon. 

Rauhallisemmassa tahdissa eteneminen olisi tukenut oppimista enemmän. 

Samat opiskelijat jatkoivat ruotsin opintoja Svenska för it -branschen opintojaksolla. Opiskeli-
joiden tehtävänä oli tehdä työelämän eri toimeksiannoista oman alan projekti, jonka tuloksen 
he toukokuussa esittelevät työelämän edustajille sekä virtuaalimessuilla että paikallisessa tie-
depuistossa. Projektien aiheina olivat mm. uusien verkkosivujen tekeminen Steiner-päiväko-
dille, kirjanpidon opiskeluun liittyvä peli ja kirjaston käyttöön liittyvä peli. Kaikki kieli- ja viestin-
täopinnot valmentavat kevään aikana opiskelijoita messuihin. Opiskelijat pitivät projektiko-
kouksen englanniksi, ruotsiksi, suomeksi, harjoittelivat pitsausta (oman osaamisena myymistä) 
ja projektin esittelyä.  Opiskelijat huolehtivat messujen markkinoinnista, eri kielisistä lehdistö-
tiedotteista ja messusivuston teosta suomeksi ja ruotsiksi. He jakoivat kaikki messuihin liittyvät 
kirjalliset ja suulliset tehtävät keskenään. 
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Jokainen opiskelija piti suullisen pitsauksen omasta osaamisestaan ja esitteli projektia ruotsiksi. 
Ryhmänä he esittelivät oman alan yrityksen ja pitivät yhden projektikokouksen annetun aikara-
jan sisällä.  Kirjallista töistä he saivat valita kaksi palautettavaa työtä.  Vaihtoehtoina olivat ko-
kouksen asialista/muistio, kutsu messuille, lehdistötiedote ja messusivujen kääntäminen.  Oh-
jeistuksena sanoin, että helpompi tehtävä/lyhyempi teksti=alhaisempi arvosana, vaativampi 
tehtävä, enemmän ruotsia=parempi arvosana.   

Opiskelijoiden palautteissa tuli esiin tyytyväisyys omaan osallistumiseen. Monet olivat tyytyväi-
siä saamaansa ohjaukseen ja motivoituneita ruotsin käyttöön työelämässä. Tyytyväisyyttä lisäsi 
ryhmässä toimiminen, varsinkin, jos kaikki tekivät oman osuutensa. Vastauksissa tuli kuitenkin 
ilmi epäilys, tarvitsevatko he tulevaisuudessa ruotsia, koska englannin ylivalta on niin suuri IT-
alalla. Moni koki myös tarvitsevana enemmän vahvistusta rakenteisiin ja ettei sanavarasto ole 
tarpeeksi hyvä keskusteluun kuten seuraavista palautteista käy ilmi.  

I början av min motivation var ganska låg. Under kursen känner jag att jag 
lärde mig mycket mera svenska, och så min motivation har ökat. Jag tror 
att jag kommer att använda i svenska i arbetslivet och samtidigt tala med 
svenskar antingen ansikte mot ansikte eller via Internet. 

Jag är verkligen nöjd med handledningen. 

Min inställning till svenska har förändrats under kursen. Jag har börjat an-
vända svenska mer och lärt mig mera ord. 

Det är svårt att lära sig språk om du inte använder det i vardagen. 

I informationsteknologi är allt skrivet på engelska och det är det globala 
språket i vårt område. 

Joustavaa integrointia rakennustekniikan opinnoissa 
Keväällä 2015 olimme päättäneet talonrakennuksen opettajan kanssa integroida talonraken-
nuksen perusteiden ja ruotsin opintoja.  Opintojen alkuvaiheessa kerroin opiskelijoille, että 
ruotsin opintojakso tukee talonrakennuksen opintoja ja yksi opintojakson osa, rakennustapase-
lostus, tehdään ruotsiksi. Opintojaksolla opiskelijat kokosivat ammattialan sanastoa sanasto-
pankkiin ja tekivät Quizlet-sanastoharjoituksia toisilleen Moodlen keskustelupalstalle.  Yksi ai-
healue opintojaksolla oli ohjeiden antaminen. Kävimme läpi yhden esimerkin leikkimökin teko-
ohjeista ja tutkimme, mitä eri rakenteita tarvitaan, kun kirjoitetaan ohjeita. Sen jälkeen annoin 
opiskelijoille ryhmätehtävän, jossa opiskelijoiden tavoitteena oli laatia omaan alaan liittyvät 
selkeät ja havainnolliset ohjeet tai vaihtoehtoisesti he saisivat tehdä paremmat ja selkeämmät 
ohjeet leikkimökin rakentamiseen.  

Ensimmäinen yllätys oli into, jolla ryhmät lähtivät suunnittelemaan ja toinen, miten hyviä esi-
tyksiä olivat.  Moni ryhmä halusi tehdä selkeämmät ohjeet kuvineen leikkimökin rakentami-
seen ja onnistui siinä hyvin.  Mutta ohjeita tuli vasikan suojan rakentamiseen, betonin valmis-
tamiseen jne.  Esityksistä jokainen opiskelija ja minä annoimme ryhmälle palautetta Moodlen 
keskustelupalstalle siitä, mikä meni hyvin ja mitä olisi voinut kehittää. Jokainen arvioi myös 
omaa suoritustaan. 

Opintojen lopussa jokainen kirjoitti rakennustapaselostuksen suunnittelemastaan talosta ja 
kertoi siitä ruotsiksi suullisesti ilman apuvälineitä. Tässä opintojaksossa oli selvä ero ensimmäi-
sen ja toisen vuoden opiskelijoiden välillä. Toisen vuoden opiskelijat olivat todella innostu-
neita, ja kaikki saivat opintojakson suoritetuksi. Ensimmäisen vuoden opiskelijat tekivät myös 
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hyvää työtä, mutta heillä ei ollut ruotsin kurssin alkaessa vielä tarpeeksi talorakennuksen opin-
toja, joten integrointi oli heille haasteellisempaa. Ohjeiden teko onnistui melkein yhtä hyvin, 
mutta rakennustapaselostus tuotti vaikeuksia ensimmäisen vuoden opiskelijoille. He olivat 
myös sitä mieltä, että opintojakson työmäärä oli liian suuri kuten alla olevista palautteista käy 
ilmi. 

Pidin tehtävistä, koska ne liittyivät rakentamiseen, jos aihe olisi ollut joku 
muu se olisi varmasti vähentänyt kiinnostusta. Suullinen tentti oli positiivi-
nen yllätys pidin enemmän kuin kirjallisesta. Yllätyin positiivisesti ruotsin 
kurssista. 

Kurssin sisältöä olisi mielestäni karsittava, koska kotona tehtävä työmäärä 
ei vastannut kurssille määriteltyä arvoa. Muuten hyvä kurssi. 

Fysiikkaa ja työturvallisuutta 
Minulla oli yksi integroitu fysiikan ja ruotsin opintojakso, jossa kokeilimme työturvallisuusoh-
jeiston tekemistä melua ja tärinää aiheuttavien työkalujen turvallisesta käytöstä työpäivän ai-
kana Opiskelijat saivat pienryhmissä valita aiheensa ja esitystavan, mutta heidän tuli myös 
tehdä esityksestään tietokilpailu Kahoot-työkalulla, jolla he testasivat, miten hyvin muut oppi-
vat esityksessä kerrotut asiat.  Ennen esitystä kaikki ryhmät saivat ohjausta sanastosta, kielestä 
ja esittämistä ja ohjasin ryhmiä myös esitysten teon aikana. Kaikki ryhmät tekivät hyvää työtä, 
moni kokeili esitystyökaluja, joita he eivät olleet aikaisemmin käyttäneet ja myös pelin teko oli 
kaikille uutta. 

Kahoot on työkalu, johon koko luokka voi osallistua yhtä aikaa ja tulokset näkyvät heti. Osallis-
tuin pelaamiseen itsekin opiskelijan roolissa, ja meillä kaikilla oli hauskaa. Tämä työskentely-
tapa sai hyvää palautetta kaikilta ryhmän jäseniltä. 

Mitä kokeilut minulle opettivat ja miten tästä eteenpäin? 
Näiden kokeilujen perusteella olen sitä mieltä, ettei opintojakson alussa kannata lähteä vahvis-
tamaan opiskelijan mielikuvaa siitä, että hän on aina ollut huono ruotsissa tai ei osaa tai ym-
märrä mitään, ja esitellä ensimmäiseksi opintojakson vaativat tavoitteet. Kannattaa kysyä opis-
kelijoilta heidän toiveistaan, ja keskustella mahdollisista peloista ja traumoista. Kannattaa 
aloittaa positiivisesti ja kertoa, miten opintojakson saa suoritettua.Liverpool Football Schoolin 
teesit toimivat suurimmalla osalla.  Jokin humoristinen, hauska tehtävä alussa auttaa ja lisää 
opiskelijan itsetuntoa. Esim. ruotsinkielinen taukojumppa saa iloisen ilmeen monen kasvoille. 

Opintojakson ja osaamistavoitteiden palastelu auttaa opiskelijoita tavoitteiden saavuttami-
sessa, eikä opintojakso tunnu heistä silloin niin raskaalta. Selkeä aikataulu, raamit, deadlinet ja 
arviointikriteerit kannattaa antaa heti alussa. Opiskelijaa kannattaa ohjeistaa kalenterin käy-
tössä töitä suunniteltaessa ja korostaa vastuuta ja yhdessä tekemistä. Opettaja tukee ja auttaa.  
Opiskelija ottaa yhteyttä, jos tulee ongelmia ja silloin voidaan neuvotella mm. aikataulusta. 
Hyvä ryhmähenki ja toimiva tiimi on opiskelijalle tärkeä tuki ja kannustin. Tehtäviä on haus-
kempaa tehdä yhdessä ja jaksaa panostaa vähän enemmän. 

Monissa palautteissa tuli esiin työmäärä, jonka opiskelija koki liian suureksi. Ongelmana ovat 
isot ryhmät, pieni kontaktituntimäärä ja iso itsenäisen työn määrä opintojaksolla. Uusi on-
gelma omassa oppilaitoksessani on myös se, että opintojakso pitää suorittaa yhden jakson ai-
kana, jolloin oppimistehtäviä tulee nopeassa tahdissa, eikä opiskelija ehdi syventyä asioihin. 
Tämä oli yleisin negatiivisen palautteen aihe.  Kun opiskelija saa opiskella omaan alaansa liitty-
viä asioita ruotsin tunneilla, oppimistulokset ja opiskelijan suoritukset ovat parempia ja laaduk-
kaampia, koska siinä ruotsin ohella mukana tulee oman alan työelämätaitojen oppiminen. 
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Opettajan kannattaa luottaa opiskelijoihin, koska heillä on monenlaista osaamista, jonka saa 
esille vain, jos uskaltaa antaa opiskelijoille vapautta tehdä oppimistehtäviä tai suorittaa opinto-
jakson heille itselleen sopivalla tavalla. On kuitenkin muistettava, että ensimmäisen vuoden 
opiskelijoilla ei ole vielä juuri oman alan osaamista ja monesti he eivät ole siinä vaiheessa valin-
neet erikoistumisalaansa. Omissa kokeiluissani saavutin parhaimmat tulokset kolmannen ja 
neljännen vuoden opiskelijoilla.  

Mikäli opiskelija haluaa suorittaa opintojakson täysin itsenäisesti, on tärkeätä miettiä, onko se 
mahdollista opintojakson resurssin puitteissa. Opettajan kannattaa pitää kirjaa käyttämästään 
ajasta ja sopia esimiehensä kanssa, voiko itsenäisesti suorittavia opiskelijoita ottaa opintojak-
solle vai onnistuuko suorittaminen opettajalle annettavalla lisäresurssilla. 

 

Oikeustieteen opiskelijat asiantuntijoina – yhteistyöllä tuloksiin                                                                 
Anne-Maria Kuosa, Turun yliopisto  

Tässä raportissa kuvaan opintojakson Juridisk svenska 2 joustavaa suunnittelua lukuvuosina 
2014–2015 ja 2015–2016 Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Joustavalla 
suunnittelulla tarkoitan opiskelijoiden ottamista mukaan opintojakson suunnitteluun sekä 
opiskelijan mahdollisuutta valita arvioitavat tehtävätyypit ja aiheet sekä osittain ohjauksen 
määrä ja sisältö. 

Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijat suorittavat 12 opintopistettä ruot-
sin kielen ja viestinnän opintoja. Opintojaksoja on kolme. Kuvaamani opintojakso (Juridisk 
svenska 2) on viimeinen opiskelijoiden tutkintoon pakollisina kuuluvista opinnoista. Opiskelijat 
suorittavat opintojakson Juridisk svenska 2 toisena tai kolmantena opintovuonna. Oikeustie-
teellisen tiedekunnan ruotsin opinnot nivoutuvat tiedekunnan muuhun opetukseen; opettajat 
valitsevat ruotsin kielen opintojaksoille sellaiset oikeudenalat, jotka opiskelijoiden voi olettaa 
jo suorittaneen tai joita he suorittavat samanaikaisesti ruotsin opintojen kanssa.  

Raporttini lähtökohtana on opiskelijoiden kokemus opintojakson joustavuudesta ja yhteis-
työstä. Keräsin molempina lukuvuosina opintojaksopalautteen, ja keskustelin opintojakson jäl-
keen toteutuksesta ja opintojakson kehittämisestä kahden opiskelijan kanssa. Lisäksi pidin päi-
väkirjaa opintojakson aikana opiskelijoiden kanssa käymistäni keskusteluista ja omasta reflekti-
ostani.  

Yhteissuunnittelu 
Opetustyötäni ohjaa ajatus opiskelijasta aktiivisena ja vastuullisena toimijana. Uskon opiskeli-
jan osallisuuden niin opintojakson suunnitteluun kuin toteutukseenkin lisäävän opiskelijan mo-
tivaatiota. Lisäksi uskon hyvän motivaation lisäävän intoa oppia ja oppimisen iloa ja sitä kautta 
parantavan oppimisen tuloksia. 

Osallistin opiskelijat lukuvuonna 2014–2015 opintojakson Juridisk svenska 2 yhden osa-alueen 
suunnitteluun (Straff- och processrätt). Menetelmänä oli Learning Café. Opiskelijat pohtivat 
omaa oppimistyyliään, rikos- ja prosessioikeuden keskeisiä teemoja kielenopetuksen näkökul-
masta, tuomioistuintyössä tarvittavia viestinnällisiä valmiuksia ja omaa viestintätaitoaan suh-
teessa työelämän vaatimuksiin. Opiskelijat nostivat esiin autenttiset dokumentit, oikeuden-
käynnit ja suullisen viestintätaidon harjoittamisen tarpeen. Opiskelijoiden ajatusten ja toivei-
den pohjalta koostin kokonaisuuden (18 tuntia).  

Lukuvuonna 2015–2016 suunnittelin opiskelijoiden kanssa koko opintojakson Juridisk svenska 
2 (5 op). Käytin samaa menetelmää kuin ensimmäisellä suunnittelukerralla (Learning Café). 
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Tällä kertaa lähestyin opintojakson suunnittelua oikeudenaloista käsin. Teemat olivat rikos- ja 
prosessioikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, kauppaoikeus ja sopimukset sekä tieteellinen vies-
tintä. Pyysin opiskelijoita tarkastelemaan eri oikeudenaloja konkreettisten viestintätilanteiden 
näkökulmasta. Koostin koko opintojakson sisällön opiskelijoiden ajatusten ja toiveiden poh-
jalta. Opiskelijat kokivat, että osallistuminen opintojakson suunnitteluun lisäsi heidän motivaa-
tiotaan ja oppimisen iloa, mikä oli myös minun tavoitteenani. Seuraavat opiskelijapalautteet 
kuvaavat opiskelijoiden motivaatiota. 

Oli ihan piristävää vaihtelua saada itse vaikuttaa edes jonkin verran kurssin 
sisältöön. Tuli ns. tärkeä olo! Hyödyt näkyivät etenkin motivaatiossa. 

Yhdessä suunnitteleminen auttaa sitoutumaan suunnitelmaan ja lisää moti-
vaatiota. 

Opiskelijat oikeudellinen asiantuntijuus on vasta kehittymässä. Heidän käsityksensä sekä oi-
keustieteestä että työelämän vaatimuksista on kuitenkin toisenlainen kuin ruotsin opettajan 
käsitys. Monet opiskelijoiden esiin nostamista viestintätilanteista olivat sellaisia, joita olin jo 
aikaisemmin opetuksessani toteuttanut. Opiskelijat toivat esiin kuitenkin myös joitakin minulle 
uusia viestinnällisiä tilanteita ja näkökulmia. Tärkeämpänä kuin varsinaisten sisältöjen kehittä-
mistä pidän kuitenkin opiskelijan sitouttamista opintojakson suorittamiseen. Osallistumalla 
suunnitteluun opiskelijat sitoutuvat paremmin. Heidän toiveensa käytännön viestintätaidon 
harjoittamisesta toteutui opintojakson aikana, mitä seuraava opiskelijapalaute hyvin kuvaa. 

Itse suunnittelu oli erittäin hyvä asia. Lisäksi käytännönläheisistä tehtävistä 
vahva plussa. 

Yhteinen suunnittelu kuuluu työelämätaitoihin ja lisää vastuunottoa. Learning Café menetel-
mänä oli hyvä keino harjoittaa neuvottelutaitoja ruotsin kielellä. 

Joustava toteutus 
Luotuani opintojakson sisällön yhdessä opiskelijoiden kanssa tarkastelin opintojaksototeutusta 
vielä joustavuuden näkökulmasta. Ensinnäkin tavoitteenani oli antaa opiskelijoille mahdolli-
suus valita ne aiheet, joihin he halusivat tarkemmin syventyä sekä valita palautettavat tehtävät 
näistä alueista. Opiskelijat palauttaisivat tehtävät kunkin oikeudenalan käsittelyn jälkeen. Tällä 
tavoin pyrin tasaamaan opettajan työtä. Kaikki kirjalliset ja suulliset tehtävät eivät tulisi opetta-
jan arvioitavaksi samaan aikaan. Seuraava opiskelijan kommentti kuvaa sitä, että opiskelijat ar-
vostavat valinnanvapautta. 

Oli mielestäni mukavaa, että opiskelijalla oli paljon vapautta sen suhteen, 
että mihin aiheisiin halusi keskittyä. 

Toiseksi pyrin luomaan joustavia oppimispolkuja; enemmän ohjausta haluavilla olisi mahdolli-
suus saada lisäohjausta tai palautetta ja itsenäisesti työskentelevät opiskelijat voisivat työsken-
nellä omalla ajallaan. Opintojakson aikana opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua kieliklinik-
kaan kolme kertaa. Kieliklinikan tapaamisia ei suunniteltu etukäteen, vaan opiskelijat saivat 
apua haluamiinsa tehtäviin. Opiskelijat lukivat yhdessä kanssani tieteellisiä artikkeleita ja val-
mistelivat suullisia esityksiään. Opintojakson lopussa opiskelijoilla oli lisäksi mahdollisuus kes-
kustella kirjoittamistaan teksteistä kanssani. 

Opiskelijoiden tuotokset olivat sisällöltään laadukkaita. Opiskelijat oppivat toistensa esityksistä 
ja yhteisistä keskusteluista; opiskelijat pystyivät pääsääntöisesti nivomaan opintojaksolla oppi-
mansa aiemmin oppimaansa. Opiskelijat laajensivat osaamistaan niin sisällöllisesti kuin viestin-
nällisestikin. Tätä kuvaa seuraava opiskelijapalaute. 



19 
 

Mielestäni uusi osaaminen linkittyi hyvin substanssiin, eli muutamaan valit-
tuun oikeudenalaan. 

Seuraavat opiskelijakommentit kuvaavat sitä, että opiskelijat omaksuivat hienosti oikeudellisen 
asiantuntijan roolin ja ylittivät monin tavoin itsensä. Opiskelijat käyttivät ruotsin kieltä rohke-
asti ja kokivat opintojakson riittävän haasteellisena ja mielekkäänä kuten seuraavista palaut-
teista käy ilmi.  

Kurssi tarjosi turvallisen ympäristön pistää itsensä likoon ruotsin kielen käy-
tössä. 

Opintojaksolla oppi huomaamattaan. 

Kurssilla arvostettiin sitä että uskaltaa. 

Opiskelijan taidot ja suhtautuminen oppimiseen 
Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden lähtötaso ruotsin kielessä vaihtelee. Osalla opis-
kelijoista on hyvä taito jo opintojen alussa. Osa opiskelijoista kokee ruotsin opiskelun haasteel-
lisena. Seuraava opiskelijapalaute kuvaa sellaista tilannetta, jossa opiskelija koki valinnaisuu-
den vaikeaksi.  

Vapaavalintaisuus oli haasteellista sellaisille opiskelijoille, joilla ei ollut en-
nestään hyvät ruotsin kielen taidot. 

Osa opiskelijoista koki, etteivät he uskaltaneet tuoda esiin toiveitaan. Ryhmäkeskustelut olivat 
haastavia, koska he kokivat olevansa viestintätaidoltaan niin paljon heikompia kuin muut opis-
kelijat. Opettajan näkökulmasta nämä opiskelijat suoriutuivat opintojaksosta kuitenkin hyvin. 
Heidän tuotoksissaan oli kielellisiä puutteita, mutta tuotokset olivat viestinnällisesti ja sisällölli-
sesti hyviä. Opiskelijat olivat uskaltaneet valita mielekkäitä sisältöjä. Myös heidän työssään nä-
kyi oppimisen ilo. Opintojakson läpäisy oli myös heikkojen opiskelijoiden kohdalla hyvä. Heikko 
kielitaito ei siis ole este haastavien tehtävien tekemiseen. Mielekkäiden työelämän viestintäti-
lanteiden harjoittaminen motivoi myös heikompia opiskelijoita paremmin kuin esimerkiksi yk-
sinkertaiset kertaustehtävät. 

Opiskelijan asenne opiskeluun ja opiskelutyyli heijastuivat opintojakson suorittamiseen. Opis-
kelijan omalla panostuksella on merkitystä, mikä käy ilmi seuraavista opiskelijapalautteista. 

Mahdollisuus osallistua kurssin suunnitteluun sekä tehtävien suhteellisen 
vapaamuotoinen suorittaminen on mielestäni sekä huono että hyvä asia. Se 
vaatii opiskelijoilta aktiivisuutta ja tietynlaista kypsyyttä. 

Passiivisella opiskeluotteelle tosin sopisi paremmin perinteisempi pänttää-
mis-itsekseen opiskelu pedagogiikka. Tosin mielestäni tulevien juristien pi-
täisi ”kielityöläisinä” lähtökohdiltaan olla aktiivisia kommunikaatiossaan, 
mutta ehkä osa on vielä kasvamassa siihen. 

  
Opiskelijan ammatillista kasvua voi tukea haastamalla hänet harjoittamaan ammatillista vies-
tintätaitoaan erilaisissa työelämän viestintätilanteissa. 

Arviointi 
Arvioin opiskelijoiden suullisen kielitaidon opintojakson aikana (ryhmäkeskustelu ja esitys). Jos 
opiskelija ei ollut tyytyväinen arviooni, hänellä oli mahdollisuus osallistua suulliseen tenttiin. 
Yksikään opiskelija ei kokenut tarpeelliseksi osallistua tenttiin. Kirjallisen kielitaidon arviointi 



20 
 

perustui kahteen palautettavaan kirjalliseen tehtävään (oikeudelliset dokumentit ja vapaava-
lintaisesti selvitys, lausunto, abstrakti tai oikeustapauskommentti) ja kirjalliseen tenttiin. Opin-
tojakson jälkeen pidettävä tentti ei välttämättä tue oppimista parhaalla mahdollisella tavalla. 
Tätä kuvaa seuraava opiskelijapalaute. 

Tentissä on pelattava varman päälle. Tuntui siltä, että piti kirjoittaa tylsä 
teksti. 

Tentti jää pelkäksi kielitaidon testaamisen välineeksi, eikä sitä voi välttämättä hyödyntää oppi-
misen välineenä. Jatkossa luovun opintojakson jälkeen pidettävästä tentistä. Opiskelijat tuotta-
vat kaikki arvioitavat suoritukset opintojakson aikana. Osassa kirjallisista tehtävistä opiskelija 
saa käyttää haluamiaan apuvälineitä, osa teksteistä kirjoitetaan ilman apuvälineitä.  

Tulevaisuuden haasteet 
Opintojakson toteutus ei täysin vastannut toiveitani. Ensinnäkin opiskelijat eivät kaikin osin 
hahmottaneet opintojakson rakennetta kuten esimerkiksi tehtävien palautuspäiviä. Tätä kuvaa 
seuraava opintojaksopalaute. 

Olin pitkään epävarma mitä kaikkia tehtäviä tulee tehdä. 

Suurin osa kirjallisista ja suullisista tehtävistä ajoittui opintojakson viimeiselle neljännekselle. 
Toiseksi ohjauksen sijoittaminen oikeisiin kohtiin oli vaikeaa. Halusin kehittää opintojaksoa 
vielä yhdessä opiskelijoiden kanssa. Pyysin muutamaa opiskelijaa opintojakson päätyttyä kes-
kustelemaan kanssani opintojakson tavoitteista, sisällöistä ja toteutuksesta.  

Opintojakson tavoitteiden ja sisältöjen suunnittelu yhdessä opiskelijoiden kanssa onnistui hy-
vin (opintojakson tavoitteet ja sisällöt liitteessä X). Opintojakson läpäisy oli hyvä. Kaikki opinto-
jaksolle osallistuneet opiskelijat suorittivat opintojakson hyväksytysti. Jatkuva arviointi auttoi 
opiskelijaa hahmottamaan oman viestintätaitonsa. Opiskelijat olivat tyytyväisiä arviointiin. 
Toukokuun loppuun mennessä yksikään opiskelija ei korottanut arvosanaansa.  

Opintojaksolla harjoitettiin sellaisia taitoja, joita opiskelijat tulevat työelämässään tarvitse-
maan. Hyödynnän tätä opintojaksosuunnitelmaa seuraavina vuosina. Osallistan opiskelijoita 
edelleen, mutta painopiste on opiskelijoiden oman osaamisen esiintuomisessa suhteessa val-
miiseen opintojaksosuunnitelmaan. Jotta opiskelija osaa suhteuttaa oman osaamisensa niin 
opintojakson tavoitteisiin kuin käytännön työelämän tarpeisiin, hänellä on oltava käsitys opis-
kelemastaan alasta. Siksi ruotsin kielen opintoja ei tulisi sijoittaa opintojen alkuun. Opiskelijoi-
den tieteenalakohtaiset ja ammatilliset taidot eivät ole opintojen alkuvaiheessa vielä riittävät 
työelämän tilanteiden harjoittamiseen ruotsin kielellä.  

Opetuskokeiluni tavoitteena oli kokeilla joustavuutta siten, että opiskelijoiden taidot ja toiveet 
ovat keskiössä, mutta opettajan työmäärä ei kasva kohtuuttomasti. Suurin osa opetuksesta oli 
koko ryhmälle annettua kontaktiopetusta. Opiskelijoilla oli lisäksi mahdollisuus saada ohjausta 
pienissä ryhmissä ja henkilökohtaisesti. Eri yliopistot ja korkeakoulut määrittelevät opetuksen 
osin eri tavoin. Jos pienryhmäohjausta ja henkilökohtaista ohjausta ei lasketa osaksi opettajan 
opetusta, opettajan työmäärä kasvaa helposti kohtuuttomaksi. Pidän kuitenkin opiskelijan koh-
taamista ensiarvoisen tärkeänä. Opettaja tuntee opiskelijan paremmin ja pystyy tehokkaasti 
tukemaan opiskelijan ammatillisen viestintätaidon kehittymistä. Nivon jatkossa henkilökohtai-
set tai pareittain käytävät keskustelut osaksi koko ryhmälle annettavaa kontaktiopetusta (esim. 
työpistetyöskentely). Keskusteluissa opiskelija asettaa itselleen tavoitteet ja sitoutuu tuotta-
maan opintojakson sisältöjä. 
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Kokeilussani opiskelijoilla saivat osallistua kieliklinikkaopetukseen. Jatkossa opintojaksolla an-
nettava opetus on kahdenlaista. Osaan kontaktiopetuksesta kaikilla opiskelijoilla on velvolli-
suus osallistua, osa kontaktiopetuksesta on vapaaehtoista. Opiskelijoille vapaaehtoisen ope-
tuksen sisällöt määrittelen etukäteen (esim. lukustrategiat, esitystekniikka, kielenhuolto). 
Opintojakson toteutuksen runko on liitteessä 2. 

Olen oppinut paljon kahden kuluneen lukuvuoden aikana. Kiitos siitä kuuluu sekä kollegoilleni 
että Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoille.  

 

Humanistien itsenäinen ohjattu kurssi  
Melina Bister, Helsingin yliopisto  

Joustaviin oppimispolkuihin liittyvä opetuskokeiluni lähtökohtana oli kehittää Helsingin yliopis-
ton humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden toisen kotimaisen suullisen ja kirjallisen taidon (5 
op) kurssille joustava, 56 opetustunnin sijaan harvemmille tapaamiskerroille perustuva kurssi. 
Keskeistä oli alusta asti ottaa ohjaus luonnolliseksi osaksi kurssin opetusta. Kurssin nimeksi 
muotoutui Självständig kurs med handledning eli itsenäinen ohjattu kurssi, enkä ole tätä nimeä 
muuttanut kehitystyön aikana, koska siitä välittyy kurssin kaksi keskeistä rakennusosaa, opiske-
lijan itsenäisyys ja opettajan tarjoama ohjaus. 

Tässä raportissa kuvaan kehitystyöprosessia opettajan näkökulmasta. Hankkeen aikana olen 
pitänyt neljä itsenäistä ohjattua kurssia, joista jokainen on kestänyt kaksi opetusperiodia eli yh-
den lukukauden. Keväällä 2015 pidin kaksi kurssia yleishumanisteille, syksyllä 2015 yhden kurs-
sin yleishumanisteille ja keväällä 2016 kieliaineiden opiskelijoille suunnatun kurssin. Tarkoituk-
seni on tarjota tämän tyyppisiä kursseja vastaisuudessakin, ja mielelläni laajentaisin mallia 
myös muiden alojen opiskelijoihin. 

Miksi itsenäistä ohjattua opiskelua? 
Opetuskokeiluni sai alkunsa tarpeesta kehittää kurssimalli, joka mahdollistaisi humanistiopiske-
lijoiden tutkintoon pakollisena osana kuuluvan ruotsin kurssin suorittamisen joustavasti. Jous-
tavan opiskelumallin puolesta puhuvat monet seikat. Ensinnäkin tiedekunnassa on kymmeniä 
eri oppiaineita ja opiskelijoilla erilaisia lukujärjestyksiä - kaikille sopivia opetusaikoja on haasta-
vaa löytää aktiivista läsnäoloa vaativalla kurssilla. Humanistiselta alalta ei valmistuta selkeästi 
johonkin edeltä määriteltyyn ammattiin (opettajia ja kääntäjiä lukuun ottamatta), ja siksi työ-
elämään liittyvät kurssisisällöt ovat jo käytännön syistä varsin yksilöllisiä. Kuten muillakin 
aloilla, opiskelijoilla on kielitaidossa suuria eroja keskenään, ja tämä asettaa suuria haasteita 
mielekkään yhteisen toiminnan ja motivoivien materiaalien valinnassa. Joillakin opiskelijoilla 
saattaa olla vahvat ja hallitsevat ennakkokäsitykset ja pelot ruotsin kielen kurssia kohtaan. Eri-
tyisesti suulliset harjoitukset herättävät joissakin opiskelijoissa kammoa, ja tavallisen kurssin 
valitseminen voi aiheuttaa ahdistusta. Monet humanistiopiskelijat ovat taitavia itsenäisiä opis-
kelijoita ja opiskelevat mielellään omaan tahtiin. Itsenäisempi opiskelutyyli on heille varsin 
luonnollista. 

Itsenäiselle ohjatulle kurssille on riittänyt halukkaita opiskelijoita. Kurssin alkupuolella tai puo-
leenväliin mennessä yleensä muutama opiskelija parinkymmenen hengen ryhmästä on jättäy-
tynyt pois. Itsenäisen kurssin suorittaminen edellyttää opiskelijalta sitoutumista, kurssia ei voi 
vain ”istua” läpi, vaan tiukkojen aikataulujen takia pois jättäytyminen on ainoa vaihtoehto, jos 
ei ehdi opiskella. Negatiivinen puoli tässä on se, että kurssin alkuvaiheessa opettaja saattaa 
käyttää energiaa ja ohjausaikaa sellaisiinkin opiskelijoihin, jotka myöhemmin jättävät kurssin 
kesken. Positiivisena puolena taas on se, että kun on kurssin loppukokeiden aika, yleensä kaikki 
opiskelijat ovat valmiita niihin. 
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Tämän hankkeen malleissa esitän tarkemman mallin itsenäiselle ohjatulla kurssille, joka on 
suunnattu eri humanististen aineiden pääaineopiskelijoille, eli opiskelijoiden asiantuntijuutta 
ajatellen osittain heterogeeniselle ryhmälle. Tässä raportissa keskityn seuraavaksi kuvaamaan, 
miten opetuskokeilutyössäni ovat kehittyneet työskentelytavat, materiaalit, opiskelijoiden ra-
portoinnit, oppitunnit, ryhmätapaamiset ja ohjaus. 

Opiskelijoiden työskentelytavat 
Moni opiskelija valitsee itsenäisen kurssin aikataulullisista syistä – vähäinen kontaktiopetus-
määrä houkuttelee. Jotkut saattavat kaihtaa pakollisia oppitunteja ja erityisesti niillä tehtäviä 
runsaita suullisia harjoituksia ja esityksiä. Olen kurssin toteutusta suunnitellessani pohtinut 
paljon erilaisten työskentelytapojen toteutusta, koska on tärkeää, että opiskelija harjoittaa kie-
litaitoaan unohtamatta mitään osa-aluetta. Siksi ohjeistan itsenäiseen opiskeluun passiivisten 
taitojen kuten tekstien lukemisen, ohjelmien kuuntelun ja katselun sekä tarpeen vaatiessa kie-
liopin kertaamisen lisäksi aktiivista kielenkäyttöä, toisin sanoen puhumisen harjoittelua niin 
monologitehtävin kuin ryhmäkeskusteluin ja omien raporttien kirjoittamista. Määrittelemällä 
palautettavien raporttien muotoja olen pystynyt varmistamaan monipuolisen opiskelun kui-
tenkin unohtamatta opiskelijan mahdollisuutta valita raporttinsa sisältö (raporteista enemmän 
myöhemmin). Itsenäinen opiskelu kurssillani ei siis tarkoita yksipuolisia tai vain itselle miellyt-
täviä toimintatapoja. Opiskelijan on myös tärkeä ymmärtää, että raporttien tekeminen ei ole 
itsenäisen ohjatun kurssin keskeisin asia, vaan keskeisintä on, että opiskelija aktivoi ja kehittää 
kielitaitoaan monipuolisesti ja säännöllisesti. 

Opiskelijoiden käyttämät materiaalit ja laatimat raportit sekä kurssin työmäärä 
Ohjattu itsenäinen kurssi mahdollistaa humanistiopiskelijalle keskittymisen itselle hyödyllisiin 
aihepiireihin ja sanastoihin. Kurssimuoto tarjoaa myös mahdollisuuden opiskelijalle itse painot-
taa työskentelyssään erilaisia toteutustapoja, esim. miten jakaa opiskelu itsenäisen työskente-
lyn, pienryhmä- tai parityöskentelyn välillä. Erilaisille työskentelytavoille ja toteutusmuodoille 
asetetaan toki määrätyt minimimäärät, kuten edellä mainitsin. 

Yksi kurssin tärkeä toiminta-alue on Moodle. Kurssilla on Moodlessa oma alueensa, josta löyty-
vät ohjeet, aikataulut, keskustelualueita, lukuisia linkkejä materiaaleihin sekä raporttien palau-
tusalueet. Minulla on tapana laittaa viikoittainen viesti koko ryhmälle Moodlen kautta siitä, 
missä vaiheessa kurssia ollaan ja korostan, että kurssin käyminen edellyttää Moodlen aktiivista 
seuraamista.  

Itsenäiseen ohjattuun kurssiin käytettävä opiskelijan työmäärä on laskettu kurssista annetta-
van opintopistemäärän mukaan. Koska pitämäni kurssit ovat kahden opetusperiodin pituisia 
(taukoviikkoineen kyse on 15 viikon pituisesta ajasta, 16. viikkona annetaan palaute), olen ja-
kanut opiskelijan palautettavat tehtävät kahteen eri osakokonaisuuteen tai pakettiin. Ensim-
mäinen paketti (Paket 1) palautetaan kurssin ensimmäisen periodin lopussa, ja sen tavoitteena 
ja vahvistaa ja aktivoida ruotsin kielen taitoa. Toinen paketti (Paket 2) tehdään jälkimmäisen 
periodin aikana, ja sen sisältöjen kautta opiskelija oppii kertomaan opinnoistaan, yliopistosta ja 
tulevasta työelämästä niin suullisesti kuin kirjallisesti sekä esittelemään jonkin aihepiirin, joka 
liittyy hänen omaan akateemiseen asiantuntijuuteensa. 

Ajankäytöllisesti kurssi jakautuu seuraavasti:  
Kurssin laajuus 5 op = 135 tuntia 
Oppitunteja: 18 h (n. 13 % ajankäytöstä) 
Oppitunteihin valmistautuminen, opintosuunnitelma, reflekterande text, loppukokeisiin val-
mistautuminen: 37 h (n. 27 % ajankäytöstä) 
Itsenäinen ja pienryhmässä tapahtuva työskentely yhteensä: 80 h 
Paket 1: Förstärkning och aktivering av kunskaperna i svenska, 40 h 
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(n. 30 % koko kurssin ajankäytöstä) 
Paket 2: Akademiska studier, universitet, arbetsliv, expertis, 40 h 
(n. 30 % koko kurssin ajankäytöstä) 
  
Itsenäinen työskentely rakentuu sekä yksinopiskelusta että pienryhmätyöskentelystä. Taulu-
kossa 1 esitetään lyhyesti, mistä aineksista itsenäinen opiskelu muodostuu. 

Taulukko 1. Itsenäisen työskentelyn osa-alueet itsenäisellä ohjatulla kurssilla 

Paket 1 (viikot 3-8) Paket 2 (viikot 9-13) 

Itsenäistä työskentelyä, erilaisia materiaa-
leja ja työskentelymenetelmiä 

Itsenäistä työskentelyä: yliopistoon, 
opintoihin ja työelämään liittyviä mate-
riaaleja, akateeminen sanasto, oma eri-
koisala 

Palautettavat henkilökohtaiset raportit: 

• Aine 1: referaatti, arvostelu tai analyysi 
jostakin elokuvasta tai TV- tai radio-ohjel-
masta, jonka on katsonut 

• Aine 2: aine tai referaatti jostakin teks-
tistä (artikkeli, osa kirjasta tms.), jonka on 
lukenut 

• Suullinen raportti 1: jostakin tekstistä tai 
aihepiiristä, josta on lukenut 

• Suullinen raportti 2: siitä, mitä pien-
ryhmä on tehnyt yhdessä 

• Lokikirja siitä, mitä teki tässä paketissa. 
Tarkkoja tuntimääriä ei ole pakko laittaa, 
mutta jotakin suuntaa antavaa siitä, miten 
ajankäyttö on jakautunut 

Palautettavat henkilökohtaiset rapor-
tit: 

• Aine 1: Omat opinnot 

• Aine 2: Oma erikoisala (asiantunti-
juus) 

• Lokikirja siitä, mitä teki tässä pake-
tissa. 

  

Pienryhmätyöskentelyä vähintään: 

• kolme ennalta määrättyä keskustelun ai-
hepiiriä (niihin teksti- ja sanastomateriaa-
lia), lisäksi yksi ryhmän itse valitsema kes-
kusteluaihe 

• halutessaan ryhmä voi työskennellä 
enemmänkin yhdessä (pelejä, elokuvia, 
tekstejä ym.) 

  

Pienryhmätyöskentelyä vähintään: 

• ainakin kaksi ennalta määrättyä kes-
kustelun aihepiiriä (niihin teksti- ja sa-
nastomateriaalia), lisäksi yksi pienryh-
mäkeskustelu opettajan johdolla (+ lu-
ettava tekstimateriaali) 

• posteriesityksen valmistelu pareittain 
jostakin työelämän kannalta relevan-
tista organisaatiosta (yritys, yhteisö, 
yhdistys, järjestö, oppilaitos tms.) 

 
Paket 1 – kokonaisuus on opettajan kannalta työläämpi, koska siinä on suullisten raporttien ta-
kia enemmän kommentoitavaa yksittäiselle opiskelijalle. Paket 2 – kokonaisuuteen ei kuulu 
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opettajalle palautettavia suullisia raportteja, koska suullisten tehtävien sisältö tulee raportoi-
tua kurssin loppupuolella pidettävillä oppitunneilla (esim. posteriesitys). Perustelen Paket 1:n 
työläyttä sillä, että opiskelijan on hyödyllistä saada monipuolista palautetta opiskelustaan 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta tämä palaute vaikuttaa opiskelijan oppimiseen ja 
toimintaan jälkimmäisen paketin aikana. 

Kurssin loppupuolella (viikolla 13 tai 14) opiskelijat palauttavat vielä reflektoivan tekstin koko 
kurssista. 

Oppitunnit ja pienryhmätapaamiset opettajan kanssa 
Oppitunteja olen pitänyt sekä kurssin alkuvaiheessa (2 x 4 h), yhden lyhyemmän oppituntimai-
sen tapaamisen keskivaiheilla (2 h) ja kurssin loppupuolella (2 x 4 h). Kurssin alussa tapaamme 
kaksi ensimmäistä viikkoa aivan tavallisilla oppitunneilla. Näiden tuntien tavoitteena on herä-
tellä kielitaitoa ja opiskelijan luottamusta selvitä kurssista sekä tutustuttaa opiskelijat parem-
min toisiinsa. Kielitaitoa herättelevät tehtävät ovat yleensä olleet erityyppisiä keskusteluharjoi-
tuksia (oman itsensä esittely, toisen haastattelu, kuvista keskustelu ym.) ja helpohkojen teks-
tien lukeminen ja kääntäminen yhdessä (tämä aktivoi sekä sanastoa, rakenteiden tajua, että 
ääntämistä) sekä teksteistä keskustelu. Joskus olen myös ensimmäisellä tunnilla teettänyt pie-
nen kielellisen testin, johon opiskelija on saanut palautetta minulta seuraavalla tunnilla. Opis-
kelijoiden tutustuttaminen toisiinsa on ollut tärkeää, koska jälkimmäisellä tapaamiskerralla 
opiskelijat ovat muodostaneet 3-5 hengen pienryhmiä, joissa he ovat tehneet itsenäiseen opis-
keluun kuuluvat keskustelutehtävät. 

Aluksi kurssin keskivaiheilla olevaa kahden tunnin pituista pakollista oppituntia ei ollut ollen-
kaan. Huomasin kuitenkin, että kirjallinen ohjeistukseni seuraavaan pakettiin aiheutti paljon 
väärintulkintoja, joten otin käyttööni lyhykäisen oppituntitapaamisen ensimmäisen paketin 
loppupuolella. Annan tällä oppitunnilla ohjeet sekä suullisesti että kirjallisesti ja opiskelijat voi-
vat esittää tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä. 

Kurssin loppupuolella olevat oppitunnit käytetään Paket 2:n sisältöihin ja erilaisiin suullisiin 
harjoituksiin ja esityksiin sekä kertaaviin tehtäviin. Lisäksi kurssin loppupuolella tapaan opiske-
lijat pienryhmätapaamisissa (n. 1 h/pienryhmä), jossa keskustelemme ensin vapaamuotoisesti 
tapaamista varten luetusta tekstistä.  Sen jälkeen pohdimme, miten keskustelutaidot ovat 
kurssin aikana kehittyneet ja minkälaisia strategioita vielä voisi hioa. Tässä tapaamisessa pys-
tyn myös antamaan ääntämyksellistä ja sanastoon liittyvää palautetta ja ohjausta.  

Henkilökohtainen ohjaus ja palaute  
Ohjaus on ollut alusta asti keskeinen osa kurssia. Ohjauksessa pystyn keskittymään yhteen 
opiskelijaan kerrallaan ja ottamaan huomioon juuri hänen piirteensä ja lähtökohtansa. Ryhmä-
opetuksessa, jossa varsinkin viime aikoina on painotettu yhdessä tekemistä, korostuu joskus 
liiaksikin opiskelijan toiminta ryhmän osana. Tämä on tärkeää, mutta yhtä tärkeää on opiskeli-
jalle kasvattaa tietoisuutta omista taidoistaan ja piirteistään ja oppia ottamaan vastuuta opin-
noistaan myös yksilöllisesti. Ryhmässä toimiminen ja yksilöllinen opiskelu eivät sulje toisiaan 
pois, molempia tarvitaan. 

Huomasin pian, etten alussa ollut pohtinut ohjausta ja sen tavoitteita ja muotoja kovin tietoi-
sella tasolla vaan olin lähtenyt liikkeelle enemmän intuitiiviselta pohjalta. Intuitio on hyvä työ-
väline ohjauksessa, mutta se ei voi olla ainoa.  

Ensimmäisillä kursseillani keväällä 2015 jokainen opiskelija laati kurssin alussa oman opinto-
suunnitelman, joka palautettiin minulle ennen henkilökohtaista ohjausta. Tapasin kaikki opis-
kelijat henkilökohtaisessa ohjauksessa kurssin alun oppituntien jälkeen. Keskustelut opinto-
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suunnitelmien pohjalta sujuivat mielestäni hyvin. Olin kuitenkin huolissani siitä, että keskuste-
limme liikaa metatason asioista ja että en päässyt konkreettisesti tukemaan opiskelijan ruotsin 
kielen käyttöä.  

Tämän takia yritin monipuolistaa ohjaustapaamisen sisältöä seuraavalla kurssillani, jolloin so-
vin, että opiskelija tekee jonkinlaisen opintosuunnitelman, mutta sitä ei tarvitse lähettää mi-
nulle. Sen sijaan minulle piti lähettää pieni ruotsinkielinen referaatti. Ajatukseni oli päästä en-
simmäisessä henkilökohtaisessa tapaamisessa myös tukemaan opiskelijan kielellistä kehitystä, 
jotta pystyisin täsmällisemmin auttamaan jokaista opiskelijaa. Opintosuunnitelman käsittely 
vain suullisesti ei ollut järkevä päätös, koska minulle jäi olo, että vain osa opiskelijoista oli val-
mistautunut kunnolla ohjaustapaamisemme. Opin, että kirjallisen opintosuunnitelman tekemi-
nen ja palauttaminen opettajalle auttaa opiskelijaa konkretisoimaan itselleen kurssin sisältöjä 
ja ottamaan vastuuta opiskelustaan, vaikka suunnitelmat sitten myöhemmin muuttuisivatkin. 
Lisäksi tajusin, että ohjauksen lisäksi ohjaustapaamiseen ei kannata sisällyttää muuta toimin-
taa, koska se voi viedä liikaa huomiota itse ohjauksen sisällöllisestä keskustelusta.  

Kevään 2016 kurssilla otin jälleen käyttöön pakollisen kirjallisen opintosuunnitelman palautuk-
sen. Olin myös varannut sen verran paljon aikaa jokaiseen ohjaukseen (20−30 min), että eh-
dimme käydä muutaman minuutin keskustelun ruotsiksi, mikäli opiskelija ei pystynyt käymään 
ohjauskeskustelua ruotsiksi. 

Opetuskokeiluni alkaessa (keväällä 2015) pidin toisenkin pakollisen henkilökohtaisen ohjauk-
sen. Ohjaus ajoittui jälkimmäisen periodin alkuun, ja annoin siinä palautetta ensimmäisen teh-
täväpaketin kirjallisista ja suullisista tehtävistä. Sain tästä ohjausmuodosta sekä positiivista, 
että negatiivista palautetta. Oli hyvä, että pystyin kommentoimaan kielen rakenteisiin liittyviä 
asioita ja opiskelijalla oli mahdollisuus kysyä epäselvistä asioista. Pystyin myös kommentoi-
maan suullisten tehtävien ääntämiseen liittyviä seikkoja, ja pystyimme harjoittelemaan esim. 
vaikeita äänteitä yhdessä.  

Opettajan työmäärän kannalta tämä jälkimmäinen ohjaus teki kurssista kuitenkin tavallista 
kurssia työläämmän. Ohjaustapaamisten aika kului myös yleensä siihen, että annoin palautetta 
emmekä ehtineet useinkaan keskustella opiskelijan omista lähtökohdista. Tapaaminen oli siis 
oikeastaan vain palautetapaaminen. Lisäksi muutama opiskelija koki näin suoran palautteenan-
non kiusalliseksi. 

Koska suuri henkilökohtainen ohjausmäärä koitui minulle liian työlääksi, jätin pakollisen toisen 
ohjaustapaamisen pois myöhemmiltä kursseiltani. Sen sijaan lähetin kommenttini sekä kirjalli-
siin että suullisiin raportteihin sähköpostitse. Kirjallisiin raportteihin tein kielen rakenteisiin liit-
tyviä kommentteja sekä kirjoitin pienen kokonaisvaltaisemman kommentin sisällöistä. Suulli-
siin raportteihin annoin lyhyehkön (2-3 min) suullisen ruotsinkielisen äänitiedostopalautteen, 
jossa saatoin myös opastaa ääntämiseen liittyviä asioita. Lisäksi korostin kaikille, että omat kir-
jalliset raportit kannattaa käydä tarkasti läpi ja työstää niistä itselle parannellut versiot. Tähän 
kuluneen työajan opiskelija sai laskea mukaan toiseen pakettiin käytettyyn työaikaan. Lokikir-
jojen perusteella suurin osa opiskelijoista tekikin näin. Pakollisten palautetapaamisten sijaan 
pidin vapaaehtoista päivystystä luokassa niin, että ohjauksen sai tulla, jos halusi.  Kutsuin ta-
paamiseen vain niitä opiskelijoita, joilla ensimmäisen paketin perusteella arvioni mukaan oli 
riski tulla hylätyksi loppukokeissa. Nämä opiskelijat osallistuivat mielellään ohjaukseeni, ja 
moni heistä laati ylimääräisiäkin kirjallisia raportteja joko itsenäisesti tai ohjauksessani.  

Opiskelijoiden palaute 
Saamani kurssipalaute ja reflektointi ovat olleet pääosin positiivista. Nimenomaan joustavat 
opiskelutavat ja mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn ja materiaalinvalintaan ovat saaneet 
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kiitosta. Opettajan antama ohjaus ja palaute raporteista ovat olleet riittävää ja rakentavaa. 
Monet opiskelijat ylistivät myös pienryhmänsä toimintaa ja korostivat, että pienryhmätapaami-
sissa keskustelu oli tuntunut miellyttävämmältä kuin oppitunnilla. Haasteellista tällaisessa 
kurssimuodossa on saada ohjeistus ja aikataulut mahdollisimman yksinkertaisiksi ja ymmärret-
täviksi. Kurssi vaatii projektinhallintataitoja niin opettajalta kuin opiskelijoiltakin.  

Opettajan reflektiota 
Kaiken kaikkiaan minusta tuntuu, että olen onnistunut kehittämään itsenäistä ohjattua kurs-
siani sisällöllisesti parempaan suuntaan tämän opetuskokeiluhankkeen aikana. Raamit, raken-
teet ja aikataulut ovat aika pitkälle edelleen samanlaisia kuin opetuskokeilun alkaessa tammi-
kuussa 2015, mutta sisältöjen ja opettajan työmäärän rationaalisen yhteensovittamisen suh-
teen olen tullut realistisemmaksi ja viisaammaksi. Vetämäni neljän kurssin perusteella olen 
saanut myös sen verran kokemusta ja varmuutta tämän tyyppisen kurssin toteuttamiseen, että 
pystyn opettajana ottamaan rennommin määrätyt kurssin vaiheet ja luottamaan opiskelijoiden 
omaan vastuunottoon ja siihen, etten mitenkään pysty kontrolloimaan kaikkia kurssin vaiheita. 

Ohjaus ja opiskelijan kohtaaminen yksilönä on ollut kurssin parasta antia minulle. Toki intensii-
viset ohjaussessiot ovat hetkellisesti uuvuttaviakin, mutta ne antavat opettajalle energiaa ja 
ymmärrystä siihen, kuinka moninainen kielenoppimisprosessi voikaan olla. Onnistunut ohjaus-
suhde on myös kumppanuutta opettajan ja opiskelijan välillä, vaikkakin tämä kumppanuus on 
luonteeltaan asymmetristä (Vehviläinen 2014: 59).  Kokemusteni perusteella se vahvistaa opis-
kelijan sitoutumista opiskelemiseen ja omaa vastuunottoa. 

Lähteet 
Vehviläinen, S. 2014. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Tallinna: Gaudeamus. 

 

Joustavan opintopolun mallipohja kirjallisen ja suullisen taidon kehittämiselle – 
tehtävien kautta  
Mari Huvitus, Aalto-yliopisto 

Tässä luvussa kuvaan miten joustavuutta voi helposti lisätä kurssilla tehtävien kautta. Esittelen 
valmiin mallipohjan, ja kuvaan miten käytin ja sovelsin mallia opetuksessani lukuvuosina 2014–
2015 ja 2015–2016. Lopuksi kerron opetuskokeiluni tuloksista ja palautteesta.   

Mallipohja 
Ajatuksena (2014) oli työparini Eija Tapion kanssa (Diak, katso luku 3.7) luoda mallipohja kirjal-
lisen ja suullisen taidon kehittämiselle, jossa joustavuuden lähtökohtana olisi opiskelijan oma 
tavoitteiden asettelu. Tärkeänä mallipohjassa pidimme työelämälähtöisyyttä, kirjallista ja suul-
lista valmiutta sekä opiskelijan mahdollisuutta vaikuttaa oppimiseensa ja omaan kielen opiske-
luunsa. Lyhyesti sanottu mallipohja mahdollistaa sen, että opiskelija voi valita itselleen hyödyl-
lisiä, kiinnostavia tehtäviä, jotka edistävät ja/tai vahvistavat hänen kirjallista ja suullista osaa-
mistaan. Opiskelija voi myös joustavasti siirtyä tasolta toiselle omien tavoitteidensa mukaisesti. 
Mallipohjan pääideat ovat näin ollen, että opiskelija a) valitsee tehtäviä omien tavoitteidensa 
mukaisesti ja b) päättää tehdäkö ne suullisesti tai kirjallisesti. 

Mallipohjan tehtävät vastaavat taitotasoa B1–B2 ja ovat kielitaitoa edistäviä, eritasoisia, opis-
kelu- ja työelämälähtöisiä ja toiminnallisia kirjallisia ja suullisia tehtäviä. Tehtävistä opiskelija 
valitsee kurssin mukaan tietyn määrän. Koska tehtävät voi suorittaa joko kirjallisesti tai suulli-
sesti, tämä myös tarkoittaa sitä, että kirjallisten ja suullisten tehtävien välinen tasapaino voi 
vaihdella (katso luku 3.5.2 ja 3.5.3). Mallipohja on korkeakoulusta tai alasta riippumaton. 



27 
 

Toteutus 1 – Kirjallisten ja suullisten tehtävien tasapaino 
Kokeilin mallipohjaa pilottikurssilla keväällä 2015. Kyseessä oli tekniikan ruotsia tietotekniikan 
opiskelijoille (tavoitetaso B1–B2).  Kurssin jälkeen opiskelijoilla oli tarkoitus suorittaa toisen ko-
timaisen kielen kokeen kirjallinen ja suullinen osa. Mallia sovelsin kurssin palautettaviin/pakol-
lisiin tehtäviin. Malliin olin lisännyt kuusi tehtävää mallipohjan tehtävämääritelmän mukaisesti, 
yksi tehtävistä oli avoin, eli opiskelija pystyi itse ehdottamaan opiskelu- tai työelämälähtökoh-
taisen tehtävän. Näistä tehtävistä kolme tuli suorittaa. Tämän lisäksi opiskelija pystyi itse päät-
tämään, suorittaisiko hän tehtävät suullisesti tai kirjallisesti. Kirjallisten ja suullisten tehtävien 
välinen tasapaino saattoi siis olla kaikkea 0–100 prosentin väliltä. Kurssilla kiinnitin lähinnä 
huomiota kirjallisten ja suullisten tehtävien tasapainoon. Tulos kurssilla ilmenee taulukosta 1. 

Taulukko 1.  Kirjallisten ja suullisten tehtävien jakauma pilottikurssilla 2015 

Tehtävä Tehtävä 1 Tehtävä 2 Tehtävä 3 
Kirjallinen 100 % 100 % 75 % 
Suullinen     0 %     0 % 25 % 

 
Kaikki opiskelijat valitsivat kirjallisen suoritustavan kahdessa ensimmäisessä tehtävässä. Kol-
mas tehtävä jakautui niin, että 75 % opiskelijoista valitsi kirjallisen ja 25 % suullisen vaihtoeh-
don. Tulos on suuntaa antava. Kurssilla minulla oli myös kokeilussa oppimispäiväkirja, jossa 
opiskelijat pohtivat lähtötasoaan, taitotasoaan tehtävien kohdalla ja saavutettua tasoa kurssin 
lopussa. Opiskelijat pohtivat oppimistaan avoimesti, mutta luovuin oppimispäiväkirjasta pro-
jektin edetessä seuraavalle lukuvuodelle, jolloin keräsin täsmäpalautetta joka tehtävän koh-
dalla (katso luku 3.5.3 ja Opiskelijoiden palaute). Opettajan näkökulmasta seuraavat tulokset 
olivat huomattavia pilottikurssilla: 

 Hyvä saada valita tehtävä itse ja tekeekö tehtävän suullisesti tai kirjallisesti 
 Tasapaino 0 % tai 100 % ei toimi (keskustelu toukokuun loppuseminaarissa Helsingin 

yliopistolla 2015 johti samaan tulokseen) 
 Hyvän kielitaidon omaavilla kynnys valita erilaisia tehtäviä alhaisempi 
 Heikomman kielitaidon omaavat hyötyvät sekä kirjallisesta että suullisesta harjoitte-

lusta. 

Pilottikurssin jälkeen tärkeitä asioita kehittää olivat suurempi valinnanvapaus, kirjallisten ja 
suullisten tehtävien tasapaino, erilaiset tehtävätyypit, opiskelijan mahdollisuus itse ehdottaa 
tehtäviä ja opettajan mahdollinen haaste sovittaa tehtäviä opetuksen mukaan. 

Toteutus 2 – Tehtävien valinnanvapaus 
Lukuvuonna 2015–2016 sovelsin mallipohjaa siten, että 1-2 pakollisista tehtävistä oli suullisia. 
Muuten opiskelija sai valita muista tehtävistä vapaasti. Tätä sovelsin joka kurssilla. Kirjallisen ja 
suullisen valinnan sijaan kiinnitin enemmän huomiota itse tehtävien valintaan ja miten tehtä-
vät jakaantuivat ja minkä polun opiskelijat valitsivat. Raportoin tässä kahdesta tekniikan alan 
kurssista (tavoitetaso B1–B2) keväällä 2016. Yksi kursseista oli suunnattu kaikille tekniikan alo-
jen korkeakoulun opiskelijoille (ensisijaisesti valmistuville) ja toinen energia- ja ympäristötek-
niikan sekä rakennetun ympäristön opiskelijoille (ensisijaisesti 1. vuoden opiskelijat). Tuloksissa 
tai palautteessa en huomioi ryhmien välisiä eroja, vaan keskityn ryhmien yhteisiin tuloksiin ja 
palautteenantoon. Taulukko 2 havainnollistaa, miten opiskelijat valitsivat erilaisia tehtävätyyp-
pejä. 

  



28 
 

 

Taulukko 2.  Tehtävätyyppien jakauma kurssilla 2016 

Teksti-/Tehtävä-
tyyppi 

Tehtävä 1 Tehtävä 2 Tehtävä 3 

Esittely 31 %   6 % 19 % 
Hakemus  19 % 38 %   6 % 
Argumentaatio 25 %   6 % 25 % 
Kuvaus   6 % 19 %  19 % 
Reklamaatio   6 % 25 %   6 % 
Oma tehtävä   - -    6 % 
Raportti 13 %   6 % 13 % 
Haastattelu - -   6 % 

 

Opiskelija sai suorittaa tehtävät kirjallisesti tai suullisesti. Kukaan ei valinnut suullista vaihtoeh-
toa. Sen sijaan ryhmien välillä ja ryhmien sisällä oli suuria eroja tehtävien jaossa. Tulos viittaa 
siihen, että kun opiskelijalla on mahdollisuus valita itse oppimispolkunsa, hän myös tekee sen 
ja se tosiaan vaihtelee opiskelijasta opiskelijaan tai oppijasta oppijaan. Minkä tehtävän opiske-
lija valitsee, tai missä järjestyksessä, ei todennäköisesti loppupelissä ole merkitystä, mutta op-
pimisen kannalta motivaatiolla ja oman polun luomisella on. 

Opiskelijoiden palaute 
Keräsin opiskelijoilta kirjallista, nimetöntä palautetta tehtävien yhteydessä ja kurssin lopussa. 
Palautteessa kysyttiin, mikä sai opiskelijan valitsemaan tietyn tehtävän ja miksi hän valitsi 
tehdä sen kirjallisesti tai suullisesti. Kurssin lopussa opiskelijat vastasivat myös kysymykseen, 
miten tai millä tavalla he toivoisivat kurssin tuovan enemmän joustavuutta, ei pelkästään pa-
kollisissa tehtävissä. Annan kertovia esimerkkejä opiskelijoiden perusteluista tehtävänvalin-
taan. 

Opiskelijat kertoivat esimerkiksi seuraavia perusteluita, miksi he valitsivat tietyn tehtävän en-
simmäisenä suoritettavaksi: 

Valitsin tehtävän 3, koska olin jo siihen liittyen tehnyt tunnilla suullisia har-
joituksia ja miettinyt siksi kysymyksiä joita voisin käyttää tekstissä. 3. tehtä-
vään liittyen oli myös käyty tunnilla sanastoa jota olin kirjoittanut muistiin. 
Tein tehtävän kirjallisesti koska kirjoitan ruotsia sujuvammin kuin puhun. 

Halusin tehdä kirjallisen työn, sillä koin paremmaksi että oppisin kirjoitta-
maan ruotsia ensiksi, jonka jälkeen olisi helpompi käyttää sitä myös pu-
heessa. Argumentoiva teksti vaikutti mielenkiintoiselta kohteelta. 

Tein tehtävän kirjallisena, sillä kirjallista työtä voi tehdä omassa rauhassa ja 
sitä voi korjailla. 

Valinnaisuus oli hyvä asia, koska sain valita itseäni kiinnostavan aiheen, jol-
loin työn tekeminen oli paljon mielekkäämpää ja opin sanastoa itselleni tär-
keistä aiheista. 

Valitsin tehtävän 1, jossa piti esitellä itsensä. Valitsin sen, koska voi olla, 
että joudun tekemään sellaisen myös työelämässä. Tein sen kirjallisesti, 
koska se tuntui luonnollisemmalta. 
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Tein kirjallisen, koska uskon sen olevan suullista nopeampi ja vaivatto-
mampi vaihtoehto. 

On nyt vaan tottunu tekeen näitä kirjallisesti. Sain hyvän inspiraation tuote-
esittelystä selatessani nettiä. 

Kurssin alussa suullinen ilmaisu on/oli todella takeltelevaa, liian suuri kyn-
nys. 

Toisen ja kolmannen tehtävän valintaa opiskelijat perustelivat mm. seuraavasti:  

Tein tehtävän kirjallisesti koska koin tarvitsevani lisää harjoitusta kieliopilli-
siin taitoihin. 

Kirjallisesti koska muuten kirjoittamisesta ei juuri saa palautetta. 

Tuotekuvauksia joudun ehkä tekemään myös tulevaisuudessa ja siinä oli 
paljon valinnanvaraa. 

Valitsin oman aiheen ja sen tekemisen kirjallisesti koska minulla oli toinen 
koulutyö samasta aiheesta suomeksi. Aihe kuitenkin osoittautui melkoisen 
haastavaksi erikoisen sanaston ym. takia. 

Tein kaikki tehtävät kirjallisena, koska se on helppoa. 

Aihe kiinnosti minua. 

Lisää joustavuutta kurssin suorittamiseen opiskelijat toivoivat esimerkiksi seuraavilla tavoilla:  

Mikäli osa luennoista olisi korvattu kotitehtävillä. 

Kenties enemmän kotitehtäviä, artikkelianalyysejä tai muita kirjoitelmia ja 
vähemmän pakollisia läsnäoloja. 

Mielestäni kurssi oli hyvin joustava ja tarjosi runsaasti valinnanvaraa, jolloin 
tehtäviä pystyi tekemään omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. 

Lisää vaan puhumista tunneille, sillähän ruotsia oppii oikein mukavasti. 

Mielestäni kurssilla oli joustavuutta tarpeeksi. Joustavuus tuki opiskelua, 
kun sai valita itselleen sopivan tavan toteuttaa tehtäviä. 

Pohdinta  
Joustavuus oli helppo toteuttaa kursseilla, eikä kuormittanut opetustyötä. Tehtäviä ei tarvitse 
olla tietty määrä, vähempikin määrä tuo joustavuutta ja lisää valinnanvaraa. Opiskelija voi 
myös itse ehdottaa tehtävän. Jos opetuksessaan haluaa harjoitella tiettyä tehtävätyyppiä, siitä 
ei tarvitse luopua, vaan voi lisätä vaihtoehtoja tai antaa kurssin puitteissa opiskelijoille vapaat 
kädet aiheen suhteen. Esimerkiksi sähköpostitse voi käsitellä monta aihetta ja harjoitella 
monta tilannetta. Jos mallipohjan joustavuus ei sovellu kurssiin kokonaisuutena, sitä voi myös 
soveltaa osana kurssia. 

Kursseillani joustavuus koettiin palautteen perusteella myönteisenä asiana, joka mahdollisti 
valita itselleen kiinnostavia ja hyödyllisiä tehtäviä. Kävi myös ilmi, että osa toivoi enemmän 
joustavuutta läsnäolon suhteen, ja ehdotuksina annettiin mahdollisuus suorittaa tehtäviä oppi-
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misympäristössä ja toivomus saada sitä kautta palautetta. Suurin osa koki kuitenkin joustavuu-
den olevan riittävää. Opiskelijat valitsivat tehtäviä sen mukaan, mitä sanastoa oli harjoiteltu 
tunnilla, mikä olisi tai voisi olla hyödyllistä tulevaisuudessa ja työelämässä tai mitä substanssi-
kurssia he suorittivat samanaikaisesti. Muita valintaperusteita olivat ajankohtaisuus (esim. työ-
hakemus monelle keväällä), kiinnostavuus (mielenkiintoinen aihe tai tehtävä) tai helppous 
(esim. sähköposti). Suosituimpia olivat tehtävät, joiden sanastoa oli käsitelty tunnilla (katso 
taulukko 2: esittely, hakemus ja argumentaatio). Valinnanvapaus mahdollisti myös sen, että 
pystyi harjoittelemaan samaa tehtävätyyppiä moneen kertaan, esim. sähköpostia pystyi sovel-
tamaan useampaan tehtävään. 

Kirjallisen ja suullisen harjoittelun tasapaino vuoden 2016 kursseilla oli melko tasainen. Vuo-
den 2015 pilottikurssin perusteella sovelsin mallia siten, että muutama tehtävä oli pakollinen 
suullinen vuoden 2016 kursseilla.  Muiden palautettavien tehtävien muodon opiskelija sai itse 
valita. Tulos oli, että opiskelijat tekivät kaikki tehtävät kirjallisesti. Syynä tähän valintaan oli var-
maan osittain se, että suullisia tehtäviä oli jo valmiina. Toisaalta tulos oli lähes sama pilottikurs-
silla, jolloin mikään tehtävistä ei ollut valmiiksi määritelty kirjalliseksi tai suulliseksi (katso tau-
lukko 1). Vuoden 2016 palautteesta kävi ilmi, että opiskelijoista kirjallinen tuotos tuntui luon-
nollisemmalta ja nopeammalta tavalta. Opiskelijoiden mielestä kirjallisen tehtävän etuna oli 
myös, että sitä voi tehdä omassa rauhassa ja korjailla tarpeen mukaan. He kommentoivat 
myös, että kirjallinen tuottaminen on sujuvampaa ja suullinen ilmaisu haastavampaa. Lisäksi 
opiskelijat mainitsivat, että heillä on tarve harjoitella kielioppia ja saada palautetta ja että kir-
jallinen vaihtoehto on tottumuskysymys. 

Tulokset ja palaute osoittavat, että joustavuus ja valinnanvapaus antavat opiskelijalle mahdolli-
suuden kulkea omaa oppimispolkua omine tavoitteineen. Puhumalla ja kirjoittamalla oppii, ja 
oppimisessa motivaatio ja kiinnostus ovat tärkeitä tekijöitä. Joustavuudella kielellistä valmiutta 
voi harjoitella omaa polkua pitkin. Joustavuus mahdollistaa myös sen, että opiskelija voi harjoi-
tella tiettyä tehtävätyyppiä moneen otteeseen, mikä myös parantaa oppimista. Yksinään jous-
tavuus ei ole ratkaisu eritasoisiin opiskelijoihin, mutta tavoitteet voivat vaihdella ja siihen jous-
tavuus sopii. 

 

Yrkessvenska för mig -verkkokurssi  
Anneli Asunmaa, Saimaan ammattikorkeakoulu  & Hanna-Leena Ainonen, Oulun 
yliopisto 

Verkkokurssimme lähtökohdat ovat edistyneisyys ruotsin aikaisemmissa opinnoissa, jousta-
vuus, itsenäisyys, monikäyttöisyys ja itsearviointi. Verkkokurssista tehtiin hankkeen aikana 
kaksi eri versiota tutkintoon kuuluvan toisen kotimaisen kielen opiskeluun: liiketalouden opis-
kelijoille Moodleen (Saimaan ammattikorkeakoulu) ja terveystieteiden opiskelijoille Optimaan 
(OY).  

Verkkokurssin yleiset periaatteet 
Halusimme valita hankkeemme aiheeksi itsenäisen verkkokurssin luomisen edistyneille ruotsin 
opiskelijoille, koska olemme huomanneet pitkän uramme aikana, että monet hyvin menesty-
neet ruotsin opiskelijat alisuoriutuvat ja pitkästyvät helposti tavallisessa luokkaopetuksessa. 
On myös opiskelijoita, jotka ovat jo työelämässä ja käyttävät ruotsia työssään, mutta suoritta-
vat toisen kotimaisen kielen kurssin normaalisti opinnoissaan. Halusimme antaa näille opiskeli-
joille vaihtoehdon eli tavan suorittaa opinnot itsenäisesti, jolloin he pääsevät paremmin näyt-
tämään osaamistaan. Tämä helpottaa osaltaan myös opettajan työtä luokassa, koska ryhmä ei 
ole niin heterogeeninen. 
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Itsenäinen suoritustapa edellyttää ruotsin hyvää taitotasoa eli A- tai B-ruotsin arvosanoja 10/9 
tai yo-arvosanoja L/E tai muulla tavoin hankittua hyvää ruotsin kielen taitoa. Lisäksi opiskeli-
jalta edellytetään aloitekykyä, motivaatiota, riittävää tvt-osaamista sekä taitoa laatia ja nou-
dattaa aikatauluja. 

Joustavuus on kurssin periaate. Opiskelija voi suorittaa kurssin omaan tahtiin, tekemällä itsel-
leen sopivia ja tarpeellisia tehtäviä, etsimällä juuri itselle tärkeitä tekstejä tai perehtymällä 
työssä tarvitsemaansa erityisosaamiseen tai tavallisiin työtehtäviin ruotsin kielellä. Kurssilla voi 
valmistella esim. ohjeistusvideon tai video-CV:n. Joitakin näyttötehtäviä opiskelija voi itse va-
lita loppuarviointiin mukaan. Ohjaus ja loppukokeet kuuluvat kuitenkin aina kurssiin.  Materi-
aalipaketti antaa joustoa opettajan työhön muutoinkin; on mahdollista käyttää kurssin tehtäviä 
esim. poissaolojen korvaamiseksi. Tehty materiaali on helppo muuntaa jopa täysin verkossa 
suoritettavaksi kurssiksi.  

Kurssin lopullisen sisällön päättämisessä ovat keskeisessä asemassa opiskelijan itsearvioinnit. 
Niitä on neljä (liitteet 2, 3, 4). Ensimmäinen on yleinen, ja siinä opiskelija arvioi yleisesti ruotsin 
kielen taitojaan ja opiskeluhistoriaansa. Toisessa arvioidaan ymmärtämistaitoja, kolmannessa 
kirjoittamistaitoja ja viimeisessä puhe- ja kuuntelutaitoja. Jokaisessa aihealueessa on näitä tai-
toja harjoittavia tehtäviä. Samalla nämä itsearvioinnit ohjaavat opiskelijan kurssisisältöihin; 
mitä kaikkea kurssiin kuuluu ja mitä työelämässä tarvittavia taitoja opetellaan ja testataan.  

Kurssin pohjaksi suunniteltiin ensin yhteiset tehtäväkartat (liite 5), hahmoteltiin työmääriä eri 
opintopistemäärille, etsittiin sopivia linkkejä ja tehtiin tehtäväpaketteja. Lopuksi luotiin verkko-
ympäristöt kumpaankin valittuun alaan ja testattiin verkkoympäristön ja ohjauksen toimi-
vuutta. Seuraavassa taulukossa (taulukko 1) esitetään alakohtaisia ja työelämälähtöisiä tehtä-
väkokonaisuuksia kirjalliseen ja suulliseen osioon. 

Taulukko 1. Tehtäväkartta kurssille Yrkessvenska för mig -nätkurs 

Kirjallinen osuus Suullinen osuus 

Opinnot ja työ  

sähköposteja eri tilanteista 

Quizlet-tehtäviä 

CV ja työhakemus 

kirjallinen työntekijän haastattelu 

Opinnot ja työ 

oma esittely 

video-CV 

videoitu työhaastattelu 

videoitu työntekijän haastattelu 

Alakohtaisuus 

oman, alakohtaisen sanalistan laatimi-
nen 

raportti 

itse laadittuja kirjallisia tehtäviä esim. 
tekstien pohjalta 

Alakohtaisuus 

yrityksen, tuotteen tai palvelun esittely 

PP-esitys oman alan aiheesta 

verkkoluennon suullinen referointi 

ohjeistusvideo  

yritysvierailusta sopiminen puhelimitse 
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Testausvaiheessa tehtiin erilaisia opetuskokeiluja mm. alakohtaisen sanalistan keruuta yhtenä 
tehtävänä, ruotsin aineopiskelijoiden kirjoittamisen kurssin yhteydessä tehtyä integrointia, 
jossa opiskelijat ohjasivat toisen kotimaisen kielen kurssilla olevia, check-point -tehtävää en-
nen varsinaista loppukoetta, opintopiirityöskentelyä sekä opiskelijan itse tuottamaa materiaa-
lia.  

 

Verkkokurssi terveystieteiden opiskelijoille  
Hanna-Leena Ainonen, Oulun yliopisto  

Valitsin verkkokurssin alaksi terveystieteet, koska sillä alalla on paljon jo hyvän taidon omaavia 
opiskelijoita, jotka käyttävät työssään ruotsia. Lisäksi alan opiskelijat opiskelevat paljolti työn 
ohessa tai asuvat toisaalla Suomessa. Kurssin oppimisympäristö on Optimassa, ja kurssin laa-
juus on 3 opintopistettä.  

Kurssin tehtäväkokonaisuudet ovat seuraavat: 1) mina kunskaper i svenska, 2) att läsa, 3) att 
skriva, 4) att lyssna och tala, 5) före provet, 6) självvärdering ja 7) grammatik-osa, joka on vain 
opiskelijan tukimateriaaliksi tarkoitettu, ei tehtävinä. Kurssin aluksi opettaja tapaa henkilökoh-
taisesti jokaisen itsenäisen kurssimuodon valinneen opiskelijan ja arvioidaan mahdollisuudet 
suorittaa kurssi itsenäisesti. Opiskelija tekee ensimmäisen tehtäväkokonaisuuden, mina kuns-
kaper i svenska ennen tapaamista. Mikäli opettaja toteaa edellytykset itsenäiseen opiskeluun 
olevan, opiskelijan kanssa sovitaan aikatauluista, ohjauskerroista, tapaamisista ja tehtäväpa-
lautuksista. Päätteeksi on tavallinen kirjallinen ja suullinen loppukoe joko yhdessä muun kurs-
silla olevan ryhmän mukana tai muuna tenttiaikana.  

Erilaisia alakohtaisia ja työelämään liittyviä tehtävävaihtoehtoja ja työtapoja on seuraavia: 

 Oman alakohtaisen sanalistan laadinta 
 Tekstien pohjalta tehtävä kirjallinen referaatti  
 Miellekartta oman alan vapaavalintaisesta artikkelista 
 Sähköpostiviesti kollegalle/yhteistyökumppanille 
 Raportti yritys- tai organisaatiovierailusta, työmatkasta, hankkeesta  
 Quizlet-tehtävät oman alan sanastosta  
 Ylogit ja blogit 
 Raportti katsotuista tv- ja radio-ohjelmista 
 Oma cv ja työhakemus 
 Opiskelijan itse ideoimat tehtävät 

Ihanteellista on, jos opiskelija löytää työparin kurssin ajaksi, jolloin esim. keskusteluharjoituk-
set voidaan tehdään haastatteluna. Esimerkkejä tehtävistä on liitteessä 3. 

Opetuskokeilut  
Uutta kurssia rakentaessani halusin kokeilla itselleni uusia työmuotoja. Näitä olivat opiskelijoi-
den itsearviointi ruotsin kielen käyttäjänä, alakohtaisen sanalistan rakentaminen kurssin aikana 
ja sen käyttäminen osana loppukoetta sekä pohjoismaisen filologian opiskelijoiden integrointi 
opetustyöhön mukaan. Itsearviointi “minä ruotsin käyttäjänä” laadittiin yhdessä työparin 
kanssa. Kurssin alussa se auttoi opiskelijoita orientoitumaan kurssiin ja antoi opettajalle tietoa 
opiskelijoiden taitotasosta, motivaatiosta ja erityistarpeista. Laajempi kurssin lopussa tehtävä 
itsearviointi antoi myös paremman kuvan opiskelijoiden oppimistuloksesta ja luottamuksesta 
omaan taitotasoonsa.  
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Oman alakohtaisen sanalistan rakentaminen lääketieteen opiskelijoiden kurssilla toteutettiin 
kaikille rinnakkaisryhmille. Sanalista piti tehdä kurssin aikana luettujen tekstien ja tuntitehtä-
vien pohjalta. Maksimipituutta tai keräystapaa ei annettu, mutta sen piti olla henkilökohtai-
sesti tehty. Suurin osa opiskelijoista teki ruutuvihkoon käsin sanalistaa, osa teki sitä verkkoon 
ja muutamat yhdistivät voimansa ja keräsivät yhteisen sanalistan verkkoon yhdistämällä kerää-
mänsä omat listat. Ehtona oli, että sanalistaa ei tehdä juuri ennen loppukoetta. Siinä ei saanut 
olla valmiita lauseita, vain sanoja taivutusluokkineen.  Opettajan tehtävä oli valvoa, että sa-
nalistaa kertyy. Loppukokeessa lista sai olla mukana. Opettaja tarkisti jokaisen listan ennen 
loppukokeen alkua, mikä vaati hieman aikaa ennen kokeen alkua. Kahdelta valvojalta työ kävi 
nopeammin.  

Variaatioita oli monenlaisia: yksi paperi, monta sivua aakkostettuna, tekstien tai sairauksien 
mukaan ryhmiteltynä tai ei listaa lainkaan. Ne jotka eivät ottaneet listaa mukaan tenttiin, pe-
rustelivat sen niin, että he oppivat sanat sitä tehdessään, joten he eivät tarvinneet tai halun-
neet ottaa sanalistaa mukaan loppukokeeseen. Nämä opiskelijat kokivat, että he osaavat sitten 
työelämässäkin paremmin, kun opettelevat kerralla kunnolla alan sanastoa. Heikommat opis-
kelijat sen sijaan pitivät asiaa erinomaisena, koska tuottaminen helpottui ja vastauksen piteni-
vät. Työmuoto sai opiskelijoilta hyvää palautetta, ja sitä suositeltaisiin yhdeksi työmuodoksi. 
Sanalistatehtävää ei ole otettu kursseillamme käyttöön laajemmin, koska se pitäisi olla linjauk-
sena kaikilla opettajilla opiskelijoiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi. Lisäksi tulee olla myös 
ilman apuvälineitä tuotettua tekstiä. Ehkäpä jonain päivänä työmuodot uudistuvat, koska nyky-
ajan työelämässä käytetään jatkuvasti apuvälineitä jossain määrin vieraskielisessä työympäris-
tössä tai työtehtävissä. Menetelmä myös opettaa sanastojen ja sanakirjojen oikeaan käyttöön, 
toisin kuin Google Translator kyseenalaisena, mutta “helppona” apuvälineenä. 

Pohjoismaisen filologian opiskelijoiden integrointi opetukseen oli toinen isompi kokeilu. Skrift-
lig färdighet -kurssilla olleet ruotsin opiskelijat tulivat mukaan hammaslääketieteen toisen koti-
maisen kielen kurssille. Työparina oli heidän kurssinsa opettaja. Hänen kanssaan valittiin sopi-
van kokoinen ryhmä, sovittiin aikataulut ja työmuoto. Päädyttiin kirjoitustehtävän korjaami-
seen ja sen perusteella tehtyihin, kullekin opiskelijalle henkilökohtaisesti laadittuihin kielioppi-
harjoitteisiin. Näin hammaslääketieteen ruotsin kurssilla olleet saivat tehokasta ohjausta kie-
liopissa, ja ruotsin opiskelijat saivat työelämälähtöistä, autenttista harjoitusmateriaalia.   Oh-
jeistin omat opiskelijani kirjoittamaan perinteisen aineen johon annoin kolme eri otsikkovaih-
toehtoa, kaikki jotenkin työ- tai opiskeluelämään liittyvää. Ruotsin kurssin opettaja jakoi kirjoi-
telmat oman ryhmänsä opiskelijoille, yhden kullekin. He korjasivat, kommentoivat ja laativat 
kielioppiharjoitukset. Mikäli ruotsin opiskelijalle sattui hyvä kirjoitelma, hän laati yhdessä hei-
kompaan tekstiin korjauksia ja tehtäviä.  Päätteeksi pidettiin yhteinen oppitunti, jolla ruotsin 
opiskelijat antoivat palautteen, auttoivat harjoitusten teossa ja lopuksi vielä pidettiin ryhmä-
keskustelua mm suun terveydenhuollosta sekä hammaslääketieteen opiskelijoista osa piti suul-
lisen esityksensä.  

Hammaslääketieteen opiskelijat olivat tyytyväisiä saamaansa henkilökohtaiseen ohjaukseen ja 
varsinkin kannustaviin kommentteihin omasta kielitaidostaan. Heistä opiskelijoiden vierailu oli 
mukavaa vaihtelua tavalliseen opetukseen, mutta oman taidon puolesta hieman jännittikin.  
Hyvä taso taas oli yllätys ruotsin opiskelijoille koska yleinen käsitys on, että ruotsin taidot ovat 
todella heikot kaikilla ja näinhän ei suinkaan ole. Erityisen antoisaa työmuoto oli ruotsin opis-
kelijoille. Heidän palautteessaan esille nousi tällaisen yhteistyön laajempi tarve, opetusmuo-
don tehokkuus, koska on osattava, jotta osaa opettaa toiselle.  
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Hammaslääkäreiden kanssa työskentely oli motivoivaa ja innostavaa. Pääsi 
näyttämään (itselleen) omaa osaamista ja sai varmuutta ohjaamiseen. Ai-
don tekstin kielenhuoltaminen on totaalisesti eri asia kuin esimerkkilausei-
den tarkasteleminen. 

Yhteistyö pohjoismaisen filologian kanssa jatkuu ja työtapoja kehitetään edelleen. Itsenäistä 
verkkokurssia tekevälle opiskelijalle olisi todellista joustoa, jos hänen kirjoitustehtäväänsä oh-
jaisi ja korjaisi opiskelija. Jo hallussa olevien rakenneasioiden kertaaminen jäisi pois ja keskityt-
täisiin pelkästään tarvittavaan. Samalla saisi ohjausta kielenhuollossa ja tekstin rakenteessa.  
Kurssin opettajalla yleensä ei ole aikaa niin paljon kuin haluaisi henkilökohtaiseen ohjaami-
seen.  

Opettajan pohdintaa ja jatkosuunnitelmia 
Hanke on ollut todella tarpeellinen herättelijä uusiin työmuotoihin. Työparin ja Joustavat opin-
topolut -työryhmän kanssa työskentely on ollut joustavaa (!), antoisaa ja reflektoivaa. Olen op-
pinut itse uutta tvt:n parissa, oppinut luottamaan myös tekniikan käyttöön esim. tehtäväpalau-
tuksissa ja huomannut, että ei tarvitse olla nuori aikuinen, jotta Youtuben kautta voi palauttaa 
suullisia tehtäviä. Myös aikaisemmin henkilökohtaisesti mahdottomalta ajatukselta tuntunut 
täysin verkossa pidettävä ACP-kurssi tuntuu hyvältä ajatukselta. On ollut hyvä irtautua van-
hoista rutiineista. Lisäksi opiskelijoilta on tullut hyvää palautetta kokeiluista ja sanomaa jousta-
vien työmuotojen tarpeellisuudesta.  

Tulen käyttämään työparini kanssa luomaamme kurssia jatkossa sekä kokonaisena kurssina, 
osia siitä korvaaviin tehtäviin sekä pohjana kokonaiselle verkkokurssille. Jaan ympäristön kolle-
goilleni käytettäväksi ja malliksi, myös muihin kieliin. Kiitokset hankkeen vetäjille, työryhmälle 
ja erityisesti työparilleni Annelille!  

 

Verkkokurssi liiketalouden opiskelijoille  
Anneli Asunmaa, Saimaan ammattikorkeakoulu  

Kuvaan tässä raportissa liiketalouden edistyneiden opiskelijoiden itseopiskelukurssia, joka on 
laadittu Moodle-oppimisalustalle. Kurssin laajuus on 3 opintopistettä. Tämä kurssi vastaa lä-
hiopetuksena annettavaa ruotsin kielen ensimmäistä opintojaksoa Svenska i arbetslivet, jonka 
perusteella opiskelija saa myös valtionhallinnon kielitutkinnon arvosanat. Liiketalouden ja kan-
sainvälisen kaupan opiskelijoilla on lisäksi vielä toinen 3 opintopisteen laajuinen opintojakso. 

Tätä verkkokurssia ja sen osia on toteutettu Saimaan ammattikorkeakoulussa lukuvuosina 
2014–2015 ja 2015–2016. Kaksi opiskelijaa on suorittanut opintojakson tämän kurssin avulla 
tänä keväänä. Olen kokeillut eri tehtäviä myös muiden ryhmieni kanssa.  

Verkkokurssin rakenne 
Kurssi koostuu seuraavista osioista: Inledning, Att förstå, Att skriva, Att tala och lyssna, Fritt 
valbart ja Feedback. Kun opiskelija ilmoittaa haluavansa suorittaa opintojakson itsenäisesti, 
opettaja antaa hänelle kurssiavaimen ja opiskelija tutustuu kurssiin ensin huolella omin päin. 
Inledning-osiosta löytyvät ohjeet, opintosuunnitelma ja ensimmäinen itsearviointi jne. Opiske-
lija täyttää etukäteen myös kaikki muut kolme itsearviointia.  

Tämän jälkeen opiskelija ottaa yhteyttä opettajaan ja he sopivat tapaamisen, jossa itsearvioin-
tien perusteella opiskelija ja opettaja päättävät yhdessä, mitä tehtäviä opiskelija tekee ja mil-
loin ja mitkä tehtävät arvioidaan. Tässä ensimmäisessä tapaamisessa sovitaan myös käytännön 
järjestelyistä ja menettelytavoista, esimerkiksi oppimispäiväkirjan pitämisestä koko kurssin 
ajan. 
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Opintojakson aiheet on hajautettu Att förstå, Att skriva ja Att tala och lyssna -osioiden sisään 
siten, että opiskelija hankkii tarvittavan sanaston eri aiheista Att förstå -osiossa ja tekee niihin 
liittyviä harjoituksia muissa osioissa. Joissakin tehtävissä, esimerkiksi CV:n laatimisessa, opiske-
lija voi valita, tekeekö hän sen kirjallisena, suullisena vai molempina. Joissakin tehtävissä, esi-
merkiksi puhelinkeskusteluissa, opiskelija tarvitsee avustajan, jos hän toteuttaa tehtävän vi-
deona.  

Tehtäväesimerkkejä liitteessä 1. Fritt valbart -osiossa opiskelija voi vielä näyttää halutessaan 
omia ruotsin kielen taitojaan joko kirjallisesti tai suullisesti. 

Ohjaus 
Pelkäsin aluksi, että opiskelijat tarvitsevat paljon enemmän ohjausta kuin he todellisuudessa 
tarvitsivat. He olivat hyvin itseohjautuvia ja olivat tutustuneet aluksi ohjeiden mukaisesti koko 
verkkokurssiin sisältöön kunnolla. Pisin ohjaustuokio eli noin kaksi oppituntia meillä oli alussa. 
Kurssin aikana opiskelijat ottivat yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla tai viesteillä oppimisalus-
talla. Kurssin lopussa suullisen kokeen jälkeen pidimme loppupalaverin. Palautetta eri tehtä-
vistä annoin pääasiassa oppimisalustan kautta mutta myös sähköpostilla ja puhelimitse. Yksi-
tyiskohtaista palautetta annoin vain niistä tehtävistä, jotka olimme yhdessä valinneet arvioita-
viksi. Annoin lyhyen palautteen myös opiskelijan muista tehtävistä. Mielestäni on tärkeää, että 
opiskelijalle tulee tunne, että opettaja seuraa hänen oppimistaan, vaikka kyseessä onkin itse-
opiskelu. 

Arviointi 
Itsenäisen toteutustavan valinneiden opiskelijoiden arviointi noudattaa samoja periaatteita 
kuin lähiopetuksena opetettavan Svenska i arbetslivet -opintojaksonkin. Tehtävistä arvioidaan 
arvosanoin vain ne, jotka on sovittu ja ne vastaavat lähiopetuksen oppimistehtäviä.  

Opintojaksoon sisältyy sekä kirjallinen että suullinen koe. Kokeiden arvosanat ovat suoraan val-
tionhallinnon kielitutkinnon arvosanoja siten, että arvosanat 4 ja 5 vastaavat valtionhallinnon 
kielitutkinnon arvosanaa hyvä ja arvosanat 1 - 3 arvosanaa tyydyttävä (Opetusministeriön suo-
situs 2.4.2004). Opintojakson lopullisesta arvosanasta 35 % muodostuu kirjallisesta kokeesta, 
35 % suullisesta kokeesta ja 30 % oppimistehtävistä. 

Opiskelijoiden palaute 
Opiskelijat antoivat palautetta koko ajan kurssin kuluessa pitäessämme yhteyttä ja verkkokurs-
sin lopussa oli mahdollisuus antaa kirjallista palautetta. Lisäksi sain suullista palautetta aivan 
kurssin lopussa suullisen kokeen jälkeen. 

Ne opiskelijat, jotka suorittivat opintojakson verkkokurssin avulla, olivat hyvin tyytyväisiä, että 
heillä oli mahdollisuus valita tämä vaihtoehtoinen suoritustapa kuten alla olevista palautteista 
käy ilmi. 

Tämän kurssin avulla pystyn valmistumaan nopeammin. Minulla sattui ole-
maan hyvin helppo jakso nyt. Aikataulun päättäminen itse oli hieno juttu! 

Olen käyttänyt ruotsia työssäni, joten olisin varmaan pitkästynyt oppitun-
neilla. Minusta tuntuu, että opin näin paremmin ja enemmän kuin tavalli-
sessa luokkaopetuksessa. Olen tyytyväinen, että pääsin hyvin näyttämään, 
mitä osaan. 

Opiskelijat pitivät yleisesti siitä, että tehtävissä oli valinnanvaraa ja että suorittamiseen oli vaih-
toehtoisia tapoja. Kurssista tuli siten heidän omannäköisensä kuten alla olevista palautteista 
käy ilmi. 
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Pidin kurssilla erityisesti siitä, että tehtävissä oli erilaisia toteuttamistapoja. 

Parin kanssa tehtävät videot olivat innostavia! Vaikka niihin meni aikaa, 
opin niistä paljon. 

Puhuminen on ollut minulle aina vaikeinta. Harjoittelin suullisia tilanteita 
kämppäkaverini kanssa, joka on puhunut paljon ruotsia. Sain hänet myös 
avustajaksi suullisiin tehtäviin. 

Jotkut kuuntelutehtävät olivat vaikeita, mutta löysin kuitenkin aina jutun 
punaisen langan. 

Tein jotkut tehtävät sekä suullisesti että kirjallisesti, jotta oppisin sanaston 
kunnolla. 

Oli kiva, että oli myös vapaita tehtäviä, joissa materiaalin voi valita itse. 

Pidin siitä, että pystyin joissakin tehtävissä itse vaikuttamaan tehtävän vai-
keustasoon, esim. kun sai itse valita materiaalia. 

Teknisiä ongelmia oli joillakin opiskelijoilla, mutta saimme ne kuitenkin aina selvitetyksi. Yleisin 
ongelma oli, että videotiedostosta tuli liian suuri eikä sitä saanut lähetetyksi oppimisalustalle. 
Ongelma korjattiin siten, että tiedosto tallennettiin oppilaitoksemme pilvipalveluun, joten 
opiskelijoiden ei tarvinnut tehdä tehtävää uudelleen. 

Muita kokeiluja hankkeen aikana 
Koska minulla oli kaksi isoa ryhmää, halusin tehostaa työskentelyä erityisesti oppitunneilla ko-
keilemalla opintopiirityöskentelyä. Ryhmä jaettiin neljän hengen ryhmiin siksi, että ne oli sitten 
helppo jakaa tarvittaessa pareiksi. Opiskelijat tekivät töitä ryhmissä sekä tunneilla että tuntien 
ulkopuolella. He etenivät omaan tahtiinsa ja tarkistivat suurimman osan tehtävistään itsenäi-
sesti. Noin 70 % näistä opiskelijoita oli sitä mieltä, että tämä oli tehokas tapa: he oppivat mie-
lestään paremmin ja aikataulujen noudattaminen oli helpompaa, kun ryhmäläiset pitivät 
huolta toisistaan. Myös koetulokset olivat näillä ryhmillä paremmat kuin muilla ja kaikki palaut-
tivat oppimistehtävät ajallaan. 

Toinen kokeilu oli oppimateriaalin tuottaminen itse. Tämä liittyy liiketalouden opiskelijoiden 
toisen ruotsin opintojakson osioon Oma ala. Liiketalouden koulutusohjelmassa on meillä kolme 
suuntautumisvaihtoehtoa: yritysjuridiikka, laskentatoimi ja markkinointi. On tärkeää, että opis-
kelija oppii myös oman alansa erikoissanastoa eikä vain yleistä talouden alan sanastoa. 

Opiskelijat valitsivat yksin tai parin kanssa oman alansa ruotsinkielisen tekstin ja tekivät siihen 
sanaston, vähintään kaksi tehtävää ja oikeat vastaukset niihin. Tehtävistä toisen piti olla sisäl-
tökysymyksiä. Jos opiskelija teki ylimääräisen tekstin tai ylimääräisiä tehtäviä, hän sai siitä lisä-
pisteitä. Teksti ja tehtävät palautettiin oppimisalustan keskustelupalstalle, josta kaikkien piti 
valita tietty määrä muiden tekstejä opiskeltavaksi. Opiskelijoiden piti lisäksi koota eri tekstien 
sanastot omaksi oman alan sanastoksi. 

Opiskelijat olivat tyytyväisiä siihen, että he oppivat oman alansa sanastoa. Ongelmana oli, että 
jotkut opiskelijat pyrkivät valitsemaan liian helppoja tekstejä, jotka olivat aiheeltaan ja sanas-
toltaan liian yleisiä. Huomasin, että ohjeistuksen pitää olla riittävää ja tarkkaa. 

Opettajan pohdintaa 
Tämä hanke on ollut mielenkiintoinen ja innostava ja olen oppinut sen aikana paljon, vaikka 
verkkokurssien laadinnasta minulla onkin jo pitkä kokemus. Olen käyttänyt kaikkea palautetta 
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hyväkseni koko hankkeen ajan, niin niiden opiskelijoiden, jotka ovat opiskelleet lähiopetuk-
sessa ja tehneet näitä tehtäviä kuin niiden, jotka suorittivat opintojakson verkkokurssin avulla. 
Palautetta antoivat myös hankkeessa parini ja muut kollegat sekä hankkeen vetäjät. Silloin kun 
verkkokurssin suorittaneet opiskelijat aloittivat, kaikki ei ollut vielä täysin valmista, vaan kurssi 
eli koko ajan. Selitin tilanteen heille kurssin alussa ja he hyväksyivät sen. 

Olen erittäin tyytyväinen saavutettuihin tuloksiin. Verkkokurssin käyneet suoriutuivat erittäin 
hyvin, paljon paremmin kuin osasin odottaa. He tekivät huolellisesti ja ajallaan kaikki tehtävät, 
jotka olimme etukäteen sopineet ja lisäksi vielä ylimääräisiäkin, koska halusivat näyttää, mitä 
osaavat. Ruokahalu kasvoi syödessä, kuten toinen opiskelijoista sanoi. Toinen sai lopulliseksi 
arvosanaksi 4 ja toinen 5. Kumpikin sai valtionhallinnon kielitutkinnon arvosanaksi hyvä sekä 
kirjallisesta että suullisesta taidosta. Tällaisia opiskelijoita jokainen opettaja toivoo lisää. 

Tulosten ja palautteen perusteella aion ensi lukuvuonna suositella tätä suoritustapaa yhä use-
ammalle opiskelijalle. Lisäksi aion laatia samantapaisen kurssin opiskelijoidemme toisen ruot-
sin opintojakson vaihtoehdoksi. 

 

Digitaalisuudella kohti suurempaa joustavuutta - Verkkopohjainen malli ruotsin 
kielen suullisen ja kirjallisen kielitaidon kehittämiseen  
Eija Tapio, Diakonia-ammattikorkeakoulu 

Ammattikorkeakoulu valmentaa opiskelijoita työelämään, ja siten myös ammattikorkeakoulun 
kielten opetuksessa näkyy työelämälähtöisyys. Opiskelijan näkökulmasta työelämälähtöisyys 
tekee opiskelusta mielekästä ja motivoivaa. Opettajan näkökulmasta se taas merkitsee oman 
alan kehittymisen seuraamista ja kielen opetuksen kehittämistä vastaamaan myös työelämän 
tarpeita. Ennen kaikkea työelämälähtöisyys mahdollistaa eri oppimisympäristöjen käytön ja ai-
tojen kielenkäyttötilanteiden harjoittelun. Oppimisympäristö voi olla hyvinkin todellinen, fyysi-
nen työtila tai virtuaalinen. Työelämälähtöisyys tuo siten jo joustavuutta kielen opiskeluun.  

Toiveita opintojen joustavuuden lisäämiseen tulee myös opiskelijoiden suunnasta. Opiskelijan 
hyvin suunnitellut ja tehokkaasti aloitetut opinnot voivat viivästyä, ja hänen elämäntilanteensa 
muuttua tavalla, jolloin joustavimmilla ratkaisuilla nopeutettaisiin opintoja. Tarve joustavam-
paan oppimispolkuun on myös opiskelijoilla, jotka päivittävät aiempaa tutkintoa.  Heillä on toi-
veita saada suorittaa tutkinnon osia työn ohessa, jopa osana projektia tai hanketta.  Joustavuus 
on siten paljolti yksilöllisyyden parempaa huomioimista ratkaisuilla, jotka sopivat hyvin koulu-
tuksen normeihin ja käytänteisin, mutta samalla kertaa tuovat hyödyn suurellekin opiskelija-
joukolle tehokkaammin.  

Työelämä muuttuu nopeasti kehittyvien teknisten sovellusten tähden. Sosiaali- ja terveysalalla 
on jo tällä hetkellä käytössä sähköisiä omahoitopalveluita sekä videovälitteisiä lääkäri- ja sai-
raanhoitajan etäpalveluita, ja tarve niiden kehittämiseen on ilmeinen. Varhaisen tuen tarve, 
ennaltaehkäisevyys, palvelujen kattavuus ja tarjonnan lisääminen suhteessa kustannuksiin ovat 
varmasti tekijöitä, jotka vaikuttavat sähköisten palvelujen kehittymiseen. Digitaalisuus ja tekni-
set sovellukset tarjoavat jo nyt hyviä mahdollisuuksia, joilla voidaan säästää aikaa ja matkusta-
mista, ja lisätä siten joustavuutta ajan ja paikan suhteen.  

Ammattikorkeakoulun kielten opettajat seuraavat alan kehittymistä, hyödyntävät uutta tietoa 
opetuksessaan ja resurssien puitteissa kehittävät kielten opetusta vastaamaan myös työelä-
män tarpeita. Joustavuuden ja uusien oppimispolkujen tarve tiedostetaan varsin hyvin, mutta 
ilman opetuskokeiluja ne eivät kehity sanatasolta ideoihin ja ideoista uusiin mahdollisuuksiin ja 
uusiin opetuksen toteuttamistapoihin.  
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Digitaalisuus ja sen mahdollisuudet 
Digitaalisuus tuo paljon uutta työelämään, mutta ennen kaikkea oppilaitoksille. Sen myötä säh-
köiset sovellukset, selaimet ja verkkotyökalut tekevät myös kielen opetuksesta mielekästä ja 
dynaamista. Verkossa olevaa ajankohtaista ja vaikeusasteeltaan eritasoista ruotsin kielen ma-
teriaalia voidaan digiluvan puitteissa hyvin hyödyntää kielitaidon eri osa-alueiden harjoitteluun 
etäopiskelussa. Materiaalin avulla voi rakentaa opetuksesta selkeän kokonaisuuden, jossa vuo-
rottelevat itsenäinen etäopiskelu ja kontaktiopetus. Verkkokokousjärjestelmät, esimerkkinä 
Adobe Connect (=AC), tarjoavat hyvät puitteet sosiaali- ja terveysalan videovälitteisen etäpal-
velun, asiakkaan ohjaamisen ja neuvonnan, harjoitteluun myös kielen opiskelussa. Kielen opis-
kelu eri oppimisympäristöissä tuo paljon uusia mahdollisuuksia. Ajankohtainen materiaali on 
helposti saatavilla, tehtäväannot voi suunnata työpaikalle ja myös kehittää kielen ohjausta.  

Joustavammat oppimispolut ja kielen opiskelun kehittäminen uusiin oppimisympäristöihin oli 
sen tähden mielekäs valinta ROKK-hankkeen opetuskokeilulle. Tämä oli kuitenkin haastava va-
linta, koska jo yksistään verkkopedagogiikan hahmottaminen sekä verkko-opiskelun vaatimus-
ten ja rajoitusten ymmärtäminen vievät aikaa. Ennen kaikkea kyse on kokeilusta ja tiedon ke-
räämisestä sekä näiden pohjalta karsimisesta ja taas uuden suunnittelusta. Kaiken sen suunnit-
telu, mikä viedään verkkoon opiskeltavaksi, joko osittain tai koko kurssina, vie selkeästi enem-
män aikaa kuin mitä vastaavasti tarvitaan opetuksen järjestämiseen fyysiseen työtilaan. Kerran 
tehtynä opetus on kuitenkin sitten taltioituna ja valmiina.  

Tämä opetuskokeilu painottuu verkkokurssin rakentamiseen ja ensimmäisen toteuttamisker-
ran ongelmakohtiin.  Tässä yhteydessä voisi kuitenkin pohtia laajemmaltikin tällaisen oppimis-
polun tuomia mahdollisuuksia ja paikkaa opintotarjonnassa. Eritoten tulisi keskittyä materiaa-
lin tai työelämälähtöisten tehtäväantojen sijasta hyviin pedagogisiin ratkaisuihin, ts. oivalluk-
siin, jotka tekevät verkkokurssista arvokkaan lisän opintotarjontaan eivätkä siten herättäisi pel-
koa kaiken lähiopetuksen karsimisen puolesta. Sen tähden näen, että tällä opetuskokeilulla on 
jatkumoa. Tämä on osana pitempi aikaista prosessia, tiedon hankintaa ja kokeilua, uuden jä-
sentämistä, huonosti toimivan hylkäämistä ja hyväksi havaitun työstämistä.  

Verkkokurssin raamit 
Opetuskokeiluni alkoi syksyllä 2015 suunnittelulla, ja keväällä 2016 toteutin tiimiopettajana so-
sionomien ammatillisen ruotsin verkkokurssin (3 op), johon kuuluvat ruotsin kirjallisen ja suulli-
sen kielitaidon osat. Kurssin tarkoituksena oli tukea heikkojen opiskelijoiden opintojakson lä-
päisyä ja edistää hyvien opiskelijoiden ammatillista viestintätaitoa. Kyseisellä kurssilla oli opis-
kelijoita eri paikkakunnilta ja eri puolelta Suomea. Monimuoto-opetuksesta poiketen lähita-
paamisetkin suunniteltiin verkkokokousjärjestelmän kautta, ja kurssin opiskelijat tapasivat toi-
sensa vain verkon välityksellä. Oppimisalustalla olivat materiaalit, suulliset ja kirjalliset tehtävä-
annot sekä ohjeet äänitallenteille ja videoiden tekoon. Suullinen koe oli AC:n kautta, ja kirjalli-
nen koe kunkin toimipaikan yleisenä uusintakoepäivänä.  

Toimivan verkkokurssin muotoutuminen vaatii vähintään yhden toteutuskerran, testikerran. 
Ensimmäisellä toteutuskerralla Adobe Connectilla oli paljon siirtymiä oppimisalustalle, koska 
siellä oli materiaalia, tehtäväantoja ja pienryhmiin jakautumista. Tällaiset siirtymät olivat työ-
läitä opettajalle. AC-järjestelmällä on myös rajoitteensa. Esim. videota ei voi katsoa samanai-
kaisesti, vaan kukin opiskelija avaa sen erillisen linkin kautta jne. Ensimmäisen toteutuskerran 
jälkeen minulla alkoi hahmottua ajatus mallipohjasta, jossa suullinen ja kirjallinen osio ovat sel-
keästi erillään. Oppimisalustalla ovat pelkästään materiaalit kirjallisen kielitaidon harjoitteluun 
ja tehtäväannot etäopiskelua varten. AC on tarkoitettu kontaktiopetukseen ja eri aihepiirien 
alustukseen sekä selkeästi suullisen kielitaidon harjoitteluun.   
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Yhteiset tapaamiset, kontaktiopetus, järjestetään verkkokokousjärjestelmän välityksellä, jolloin 
läsnä ovat sekä opettaja ja opiskelijat. Tällöin oppimisalusta ei ole nähtävillä, vaan verkkoko-
kousjärjestelmässä ovat valmiina suullisen kielitaidon tehtäväannot asiakkaan ohjaus- ja neu-
vontatilanteiden harjoituksia varten. AC:llä kuunnellaan myös esitykset, toisin sanoen paino on 
puhumisessa.  

Tekniikan toimivuuden varmistamiseksi kurssin alun esittelyyn kannattaa varata riittävästi ai-
kaa, jolloin käydään läpi verkkokokousjärjestelmän ohjeet. Dropp-in ohjauksessa voidaan vielä 
tarkentaa, jos laitteiden toimivuudessa on ongelmia.   

Kielten ohjaus tukee eritasoisten opiskelijoiden kielitaidon kehittymistä. Etäohjaus AC:n kautta 
ei ole hankalampaa toteuttaa. Mielestäni kirjoittamisen ja kielen rakenteiden ohjaus on jopa 
tehokkaampaa kuin tavallisessa kielten ohjaustilanteessa. Ohjattavia voi olla myös useampi sa-
maan aikaan, jolloin opiskelijoilla on joko yhteinen tehtävä tai itsenäiset tehtäväannot. AC:llä 
pienryhmiin jakautuminen mahdollistaa yksilöllisemmän ohjauksen, jolloin opettaja seuraa 
tuottamista, voi kysyä ja antaa ohjeita kullekin opiskelijalle erikseen.  

Mallipohjan punaisena lankana on ollut rakentaa pedagogisesti riittävän haasteellinen ja selkeä 
kokonaisuus eri lähtötasotaidon omaaville opiskelijoille. Tehtäväantojen yhteydessä on näky-
villä kielen taitotasoasteikon mukaiset vaatimukset eli millaista kirjallista tuottamista vaaditaan 
eri taitotasoilla. 

Mallin suunnittelussa huomioitiin myös opintojaksolle varatut resurssit, tehtävänannoissa 
opettajan työn kuormittavuus ja ohjauksen paikka. Aiemman kokeilun haasteet ja opiskelijoi-
den ehdotukset työelämälähtöisille tehtäväannoille merkitsivät paljon suunnittelussa. Oppi-
misalustalle on koottu materiaalia sosiaalialan ruotsin kirjallisen kielitaidon opetussuunnitel-
man mukaan teemoittain. Opiskelija voi edetä joko yksin, parin kanssa tai pienryhmässä. Osat 
on myös mallinnettu siten, että pohjaa voi käyttää eri koulutusohjelmien verkkokurssien ra-
kentamiseen.  

Verkkokurssin toteuttamismallissa (kuva 1) näkyy tarkemmin, millainen rytmitys kurssin eri osi-
oilla on. Oppimisalustalla ovat verkkokurssin kirjalliset osiot ja AC:llä suulliset osiot. Toteutta-
mismallissa näkyvät myös kielen ohjauksen paikat ja kokeet. 

 
 
Kuva 1. Verkkokurssin toteuttamismalli.  
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Verkkokurssin toteuttamisen haasteista 
Suunnittelun alkuvaiheessa nousi esille keskeinen kysymys: voidaanko verkkopohjaisella kielen 
kurssilla kehittää suullista kielitaitoa riittävästi. Tällainen selkeämpi jako suulliseen ja kirjalli-
seen taitoon tukee ajatusta, että suullista taitoa voidaan kehittää paremmin, jos kumpikin osa 
ovat selkeästi erillään. 

Toinen selkeä haaste liittyy pienryhmien etäopiskeluun. Opiskelijat ovat tietotekniikan taidoil-
taan hyvinkin eri tasoilla, ja heidän valmiutensa kokeilla etäopiskelua varten olevia virtuaalisia 
työtiloja vaihtelevat. Opiskelijat käyttivät yhteydenpitoon ja yhteisen suullisen tai kirjallisen 
tehtäväannon työstämiseen heille jo ennestään tuttuja yhteiskirjoittamisen alustoja. Kurssin 
alussa esitelty Appear.in-verkkotyötila jäi vielä vähemmälle kokeilulle. 

Opiskelijapalautteet ovat olleet myös arvokas lisä kurssin kehittämisessä. Aiemmin esille tul-
leet haasteet ovat liittyneet joko opiskelijan omaan tietotekniseen osaamiseen, tekniikan ajoit-
taiseen toimimattomuuteen tai laitteiden yhteensopimattomuuteen. Näistä syistä verkkotyö-
kalut on rajattu tässä mallipohjassa keskeisiin. Liian monen haltuunotto lisää riskiä, että opis-
kelija keskeyttää kurssin. Opiskelijoilla on mahdollisuus kuitenkin tuottaa tehtävät eri muo-
doissa, esim. videoina tai äänitallenteina. Tärkeää onkin kehittää oppilaitoksen sisällä opiskeli-
joille tarjottavaa ns. Helpdeskiä. 

Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmässä yhteinen työtila on myös erilainen, mikä voi olla 
joillekin opiskelijoille uusi kokemus. Sosiaalinen vuorovaikutus koostuu vain AC-pienryhmä-
tuokioista ja etäopiskelun virtuaalisissa työtiloissa työskentelystä. Ajankäytön hallinnassa voi 
tulla myös ongelmia. Siksi itsenäiseen työhön on varattava aikaa, jolloin kontaktiopetusta ei 
saa sijoittaa lukujärjestykseen liian tiivistii. Oppimista tapahtuu paljolti tiedon hankinnan, pro-
sessoinnin ja käsittelyn avulla.  

Pohdinta 
Saavutettiinko verkkopohjaisella, ruotsin kirjallisen ja suullisen taidon kehittämisen mallilla 
joustavuutta? Tähän mennessä saadun kokemukseni perusteella kielten verkkokurssilla saavu-
tetaan toivottua joustavuutta. Digitaalisuus lisää joustavuutta ajan ja paikan suhteen, mikä on 
tullut myös aiemmissa kokeiluissa ja tutkimuksissa esille, ja uudet digisovellukset, selaimet ja 
verkkotyökalut lisäävät opetukseen mielekkyyttä. Opiskelu ei ole enää sidottu yhteiseen reaali-
aikaan eikä fyysiseen paikkaan. Kehittämisryhmämme ideoiden perusteella voidaan myös to-
deta, että joustavuus tekee opetuksesta ajanmukaisen ja antaa opiskelijoille vastuun omasta 
oppimisestaan. Tämä tuli esille myös verkkokurssilla. Ruotsin kielellä toimiminen ja pääpainon 
oleminen viestinnässä aktivoi kaikkia opiskelijoita ja siten oman osaamisen tason vertailu jäi jo 
alussa pois. Kaikille riitti tekemistä. 

Opiskelijat pystyvät selkeämmin suunnittelemaan ajankäyttönsä ja matkustaminen vähenee, 
mutta samanaikaisesti itseohjautuvuus korostuu. Osalle opiskelijoista verkkokurssin suoritta-
minen on ihanteellinen muoto, mutta on myös opiskelijoita, joille ohjaus merkitsee paljon. So-
siaalisen vuorovaikutuksen näkökulmasta verkossa opiskelu on hyvä lisä, mutta se ei korvaa 
aitoa sosiaalista vuorovaikutusta. Verkkopohjan suunnittelussa painon täytyy olla pedagogi-
sissa ratkaisuissa, oivalluksilla, jotka vähentävät opettajan työn kuormittavuutta. Näiden rat-
kaisujen tulee tehdä myös opiskelijalle kurssin suorittamisesta mielekkään kokemuksen ja an-
taa hänelle hyviä eväitä työelämään.   
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Liite 1. Ohjeistusmalleja ja esimerkkejä palautettavista harjoituksista (Maria Tuunanen Jyväsky-
län ammattikorkeakoulu) 

Ohjeistuksia opintojakson suorittamista varten 

Börja här -kansiossa on infoa opintojakson suorittamiseen, aikatauluun, arviointiin ja tehtävien 
tekemiseen liittyen. Kaikki on yritetty kirjoittaa auki ja mahdollisimman yksiselitteisesti. 

Börja här (aloita tästä) 

Joustava toteutus: 

Opintojakso on suunniteltu mahdollisimman joustavaksi, käytännönläheiseksi ja työelämäläh-
töiseksi. Sinulla on vapaus valita monia asioita, mutta itse toki otat vastuun opiskelustasi. Voit 
esim. osittain valita tehtävistä itsellesi sopivia ja missä muodossa ne teet (suullisesti tai kirjalli-
sesti; riippuen siitä, kumpaa osa-aluetta haluat harjoitella). Lisäksi tehtävien palautusaikataulu 
on joustava, vaikka tehtävillä onkin omat suositellut palautusajat, voit itse määritellä, milloin 
ne teet. Suosittelen palautusaikojen noudattamista. Kontaktitunteja on yhteensä 9, mutta vä-
hintään seitsemälle on osallistuttava. Valitset itse, mille. Aloituskerralle toki on syytä osallistua, 
niin tiedät systeemin. 

Työskentelytavoista: 

Opintojakson alussa opiskelemme yhdessä (9 kontaktikertaa), joista vähintään seitsemällä on 
oltava läsnä. Ks. alla tarkempi ohjeistus. Kontaktitunneilla harjoittelemme lähinnä suullista 
viestintää ja kartutamme sanastoa omaan alaan liittyen. 

Opintojakson puolivälin paikkeilla voit keskittyä tekemään Optimassa olevia tehtäviä aikatau-
lun mukaisesti. Saat toki tehdä tehtäviä myös omaan tahtiin, mutta älä missään tapauksessa 
jätä tehtävien tekemistä viime tippaan. 

Huomaa läsnäolosta: 

Opintojaksoon sisältyy 9 yhteistä opiskelukertaa. Näistä vähintään seitsemälle sinun tulee osal-
listua. Jos jostain syystä et voi osallistua vähintään seitsemällekään kerralle, k o r v a a t poissa-
olosi seuraavasti: 

Laadit ruotsiksi vähintään 150 sanan raportin tai muun sopivan korvaavan tuotoksen siitä ai-
heesta (ks. Vårt schema), jota olemme kyseisellä opiskelukerralla käsitelleet. Korvaaavan teh-
tävän tarkoituksena on osoittaa, että opiskelija on harjoitellut ko. tunneilla käsiteltyä aihetta. 
Tehtävänanto on siis melko vapaa ja opiskelija itse miettii tähän sopivan tehtävän.  Tehtävän 
palautat Loggbokiin saman viikon sunnuntaihin mennessä, kun olet ollut poissa. 

Päätät siis itse, oletko läsnä vai teetkö korvaavan tehtävän. Huomaa, että korvaavia tehtäviä ei 
kommentoida erikseen. 

Itsenäisen työskentelyn aikana saat pyydettäessä ohjausta esim. tehtävien tekemiseen. Suosit-
telen, että tulet ainakin yhteen ohjaustapaamiseen, mielellään pienellä porukalla. Aika voidaan 
sopia joustavasti ja se voi olla esim. 30-60 min. Tule ohjaukseen valmistautuneena eli siten, 
että sinulla tai ryhmälläsi on valmiina kysymyksiä, joihin tarvitsette vastauksia tai esim. lisäoh-
jeistusta tehtäviin. 

Arvioinnista 
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Opintojaksolla tehtävät harjoitukset tunnilla sekä Optimassa ovat harjoittelua kirjallista ja suul-
lista tenttiä varten. Opintojakson 2 arvosanaa (kirjallinen ja suullinen) muodostuvat pääasiassa 
ko. tentin perusteella. Harjoitukset Optimassa/tuntiaktiivisuus voivat mahdollisesti nostaa ar-
vosanaa rajatapauksissa. 

Ks. tarkemmin: 

Arviointiperusteet  

Hyvä tietää tehtävistä 

Tentit _ohjeistus 

 

Mål och innehåll (tavoitteet ja sisältö) 

Opintojakson tavoitteena on, että osaat 

kertoa itsestäsi ja siitä, mitä opiskelet 

omaan alaasi liittyviä keskeisiä termejä tai sanontoja 

kertoa ymmärrettävästi esim. omasta työstäsi, työpaikastasi / yrityksestäsi ja sen tuot-
teista ja palveluista 

toimia esim. asiakaspalvelutilanteissa ja yritysvierailutilanteissa 

kirjoittaa ymmärrettävästi (esim. sähköpostin tai raportin) 

voit toki asettaa myös omia tavoitteitasi näiden lisäksi. 

 

Vårt schema (aikataulumme) 

Vi studerar tillsammans  Tema  

11.1.     Aloituskerta, yleiset asiat, opintojak-
son käytänteet,  
    arviointi, kirjoittamis- ja puhumisvin-
kit, sanakirjan käyttö jne  
18.1.     Min profil & min bransch  
25.1.     Min profil & min bransch  
1.2.     Småprat & besök på företaget   
8.2.      Småprat & besök på företaget   
15.2.     Att presentera ett företag och dess 
tjänster/produkter  
22.2.     Att presentera ett företag och dess 
tjänster/produkter  
HIIHTOLOMA vk 9   
 7.3.     Kundbetjäning & kommunikation  
14.3.     Kundbetjäning & kommunikation      
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Studier i smågrupper/självstudier 

Uppgifter på Optima vk 10-15 (7.3.-24.4.)  
Huom! Kontaktikertoja tänä aikana myös.  
Vk 10-15 aikana teet kirjallisia tehtäviä Optimassa yksin tai yhdessä pienryhmäsi kanssa parin 
kontaktikerran ohessa. Tehtävät ja tehtävien aikataulun löydät Uppgifterna-kansiosta sekä mo-
nistemateriaalin kannesta. Noudata ohjeistuksia ja aikataulua.  
Noudata tehtävien palautusaikoja. 

Kaikkien tehtävien viimeinen deadline on su 24.4. klo 23.59. 

Kaikki tehtävät palautetaan Optima-ympäristössä. 

Tehtäviä ei oteta vastaan sähköpostitse.      
 
Tentor (tentit) Muntlig och skriftlig tenta (suullinen ja kirjallinen tentti)      
18.4. Suulliset tentit  
25.4. Suulliset tentit (varalla)  
2.5. Kirjallinen tentti 

Bra att veta om Optima-uppgifterna 

(Hyvä tietää Optima-tehtävien tekemisestä) 

Tehtävien palautusaikataulu 

Kaikki tehtävät ovat tehtävissä koko kurssin ajan. 

Niiden tekemistä on kuitenkin rytmitetty, 

jotta tehtävien määrä ei tulisi liian suureksi kerralla. 

Suosittelen, että noudatat aikataulua ja palautat/teet tehtävät suositellussa aikataulussa. -> kuitenkin 

viimeinen deadline on su 24.4. klo 23.59. 

Aikataulun mukaan palautetuista palautuslaatikkotehtävistä (kirjoittamistehtävistä) saat palautetta. 

Myöhässä palautetuista tehtävistä saat ainoastaan arvosanan. 

 

Tehtävätyypit 

Monivalinta- ja täydennystehtävät: 

Huomioi tämä: Tehtävät on mahdollista tehdä kaksi kertaa. Jos siis käyt vain katsomassa tehtä-
vää, vie se yhden kerran 

Toisella kerralla tehtävä siis täytyy viimeistään tehdä 

Näet oikeat vastaukset tehtävän tehtyäsi. Monivalintatehtävät voit tehdä max. kaksi kertaa. 

Mallivastaustehtävät: 

Kun avaat tehtävän, tee se kerralla loppuun. 

Mallivastuksen näet tehtävän tehtyäsi. 
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Vertaa omaa suoritustasi mallivastaukseen ja kommentoi tarvittaessa. 

Nettitehtävät ja Quizlet-tehtävät: 

Nettitehtäviä teet oman maun ja tarpeen mukaan. Näitä ei tarvitse palauttaa mihinkään. Näet 
mallivastauksen tehtävän tehtyäsi. Quizlet-tehtäviä voit tehdä niin paljon kuin haluat ja harjoi-
tella sitä osa-aluetta, joka harjoitusta kaipaa (esim. sanat yleensä, sanan ääntäminen, sanan 
kirjoittaminen tms). 

Palautuslaatikkotehtävät: 

1) Tee kirjoittamistehtävät Wordilla ja huolehdi, että kieleksi on valittu Ruotsi (tai suomi), 

mutta ei ainakaan Englanti. Oikean kielen valinta auttaa sinua kirjoittamaan oikein ja 

korjaa jopa pienet painovirheet tekstistäsi. Jos jokin kohta näkyy tekstissäsi alleviivattuna, 

on siinä jotain pielessä. Tarkista silloin esim. sanajärjestys, 

verbin aikamuoto, substantiivin muoto, pronomini tai prepositio. 

2) Jaa tekstisi järkeviin kappaleisiin. 

3) Tarkista huolella, mitä olet kirjoittanut. Korjaa virheet. 

4) Tallenna tekstisi tavallisena docx- tai rtf-tiedostona. Ei pdf:nä! 

Nimeä tehtävä ohjeistuksessa olevalla nimellä. Omaa nimeäsi tai muutakaan tehtävän 

palautuksen yhteyteen ei tarvitse lisätä. 

5) Palauta tehtäväsi Optimassa oikeaan palautuslaatikkoonsa määräaikaan mennessä. 

        -> kuitenkin viimeinen deadline on su 24.4. klo 23.59. 

6) Käy katsomassa palaute tehtävästäsi 1-2 viikon sisällä tehtävän palauttamisesta. 

 

Äänitiedoston tekeminen: 

Osan tehtävistä voit tehdä suullisestikin, jos haluat. 

Toki voit käyttää kännykkääkin siinä, mutta myös Vocaroo-sovelluksen 

käyttö onnistuu helposti: 

 

Surffaa http://vocaroo.com/ -sivulle ja sieltä löytyy ilmainen äänitallennin. 

 

Mikkiluurit kiinni koneeseen ja klikkaa "Click to record", kun olet valmis puhumaan. 

Klikkaa stop-painiketta, kun olet puhunut valmiiksi. 

Valmiin tallenteen linkin palauttaa suoraan Optiman palautuslaatikkoon. 

Jos tämä ei jostain syystä onnistu, voit lisätä linkin 

Word-tiedostoon ja palauttaa sen palautuslaatikkoon. 
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Oman tasoisen tehtävän tekeminen 

Tehtävistä on valittavissa laajempi versio tai perusversio: 

Laajemman version tekemällä on mahdollisuus yltää arvosanaan 4 tai 5 eli 

osoittaa hyvää ruotsin kielen taitoa. 

Tarkempi ohjeistus tehtävänannon yhteydessä. 

Perusversion tekemällä voit saada arvosanan 1-3 eli 

osoittaa tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. 

Tarkempi ohjeistus tehtävänannon yhteydessä. 

Huomaa, että on tarkoituksenmukaista valita itsellesi sopiva tehtäväversio ja 

keskittyä sen tekemiseen huolella. Jos teet laajemman version, 

ei se automaattisesti tarkoita, että saat siitä arvosanan 4 tai 5, 

vaan useat seikat vaikuttavat tehtäväsi lopulliseen arviointiin 

(huolellisuus, oikeinkirjoitus, kielitaidon osoittaminen, sanaston laajuus ja 

tarkkuus, perehtyneisyys aiheeseen jne). 

Jos valitset perusversion, voi siis arvosanasi olla max. 3. 

 

Maamerkkejä tehtävien arvioinneista 

4-5: viesti välittyy hyvin, on helppo ymmärtää, mistä on kyse laajan ja 

oikean sanaston sekä tarkoituksenmukaisten rakenteiden käytön vuoksi. 

3: viesti välittyy suhteellisen vaivattomasti, vaikka esim. vaikkutteita 

englannin kielestä voi olla tai sanojen käytössä (taivutus, sanavalinta, 

aikamuodot jne) voi olla pieniä puutteita. 

1-2: viesti välittyy juuri ja juuri, mutta ongelmia mm. verbien, substantiivien taivutuksessa 

sekä pronominien käytössä ja sanajärjestyksessä on ongelmia ja 

asiaa voi olla paikoin vaikeahkoa ymmärtää. 

Hylätty: Tekstiä on mahdotonta tai hyvin vaikea ymmärtää (yleensä näin käy, 

jos teksti on tehty Google-kääntäjällä) ja/tai tehtävänanto ei täyty. 

 

Tehtävien palauttaminen aikataulun puitteissa 

Palautuslaatikot ja muutkin tehtävät ovat avoinna opintojakson aukioloajan ajan. 

Tehtävien palautusaikatauluja tulee silti noudattaa. 
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Huomioi, että myöhässä palautettuja tehtäviä ei korjata eikä kommentoida, vaan ne pelkästään arvioi-
daan. 

 

Uppgifterna (tehtävät) 

1. Min profil & min bransch -> sön den 13.3. kl 23.59 -> Inlämningslåda 1 

2. Småprat & besök på företaget -> sön den 27.3. kl 23.59 -> Inlämningnslåda 2 

3. Att presentera ett företag och dess tjänster/produkter - sön den 10.4. kl 23.59 -> In-
lämningslåda 3 

4. Kundbetjäning & kommunikation -> sön den 24.4. kl 23.59 -> Inlämningslåda 4 

 

-> Noudata suositeltuja tehtävien palautusaikoja. 

Kaikkien tehtävien viimeinen deadline on kuitenkin su 24.4. klo 23.59. 

 

Behöver du hjälp? (Tarvitsetko apua?) 

Tehtäviin saat apua, vinkkejä, neuvoja jne, kun vain otat yhteyttä. 

Nopeiten saat vastauksia kysymyksiisi, 

jos kirjoitat kysymyksesi Aktuellt-palstalle. 

 

Esimerkkejä tehtävistä Optimassa: 

Quizlet-sanastoja eri aihepiireihin liittyen (voivat tehdä mitä haluavat tai opiskella sanastoa jol-
lain muulla tavalla; pääasia että opiskelevat sanastoa 

Mallivastaustehtäviä sekä monivalinta ja -täydennystehtäviä harjoittelua varten (opiskelija nä-
kee oikeat vastaukset heti tehtävän tehtyään) 

Malleja ja fraaseja opiskelun tueksi (esim. småprat, sähköposti, asiakaspalvelu jne) 

Alumner (http://www.arcada.fi/sv/mot-alumner) 

 -> lukemis- ja sanastotehtävä; mallivastaustehtävä) -> jos haluat, voit valita myös jonkin muun 
omaan alaasi liittyvän tekstin, artikkelin tai uutisen, jonka luet ja josta teet sanaston. 

Läs vad alumnerna berättar om sig själv och gör upp en ordlista på minst 30 ord / uttryck som 
var nya för dig. Ordlistan ska vara typ svenska -> finska.  

Min bransch 

Tämä on kirjoittamistehtävä ja kaksiosainen. Kirjoitat sekä raportin valitsemastasi aiheesta 

että sanalistan omaan alaasi liittyvistä sanoista 

Raportin pituus on joko vähintään 100 sanaa (perusversio) tai 200 sanaa (laajempi versio) ja 

sanaston laajuus n. 30 sanaa. Sanat liittyvät omaan alaasi eivätkä siis ole tavallisia perussanoja.  
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Voit kirjoittaa esim. seuraavista aiheista: 

Kirjoita ruotsiksi joko 

tulevasta työstäsi, 

tavallisesta työpäivästäsi (kuten sen kuvittelet olevan) 

unelmatyöstäsi, 

tämän hetkisestä työstäsi tai 

ehkä tulevaisuudessa perustamastasi omasta yrityksestäsi. 

 

Voit käyttää apuna esim. sivustoa Arbetsförmedlingen i Sverige ja valita sieltä "För arbetssökande" --> 
"Yrke & framtid" --> "Yrkesinformation" --> "Yrkena A-Ö". Valitse se ala, joka on lähinnä omaa alaasi ja 
lue kuvaus työstä ja katso mahdollinen videokin aiheeseen liittyen. Voit saada sanastoa tehtävääsi. Toki 
netistä muutenkin tai oppikirjoistakin löydät lisää materiaalia ja sanastoa. Voit myös kysyä vinkkejä 
opelta - autan mielelläni. 

Tässä joitain apukysymyksiä, joita v o i t käyttää apunasi (ei pakko siis): 

 

missä työpaikoissa työskentelet/voisit työskennellä 

millainen työympäristösi voisi olla 

tarvitsetko jotain erityisiä koneita, laitteita, ohjelmia tms työssäsi 

minkälaista työsi on/tulee olemaan, mitä työtehtäviä sinulla on/tulee olemaan 

kenen/keiden kanssa olisit yhteistyössä 

minkälaisia asiakkaita/potilaita sinulla olisi 

mikä työssäsi olisi mukavaa/helppoa/haastavaa  

minkälainen tyypillinen työpäiväsi voisi olla 

minkälaiset työaikasi voisivat olla 

TAI vaihtoehtoisesti voit kuvailla tämän hetkistä työtäsi, aikaisempaa työtäsi tai vaikkapa kesätyötäsi. 

 

Sanasto (n. 30 sanaa suomi->ruotsi) & raportti  palautetaan yhtenä ja samana tiedostona nimellä Min 
bransch docx tai .rtf) Palautuslaatikko 1:een. 

 

Besök på företaget 

Kirjoita dialogi/keskustelu, jossa on oikea tai kuviteltu tilanne 

esim. vieraan tai asiakkaan vastaanottamisesta yrityksessäsi/ 

työpaikallasi. Voit vaihtoehtoisesti itse tehdä yritysvierailun oman alasi työpaikalle 

ja kirjoittaa sen pohjalta raportin tai keskustelun. 

Valitse joko perusversio  (väh. 100 sanaa) tai 

laajempi versio (väh. 200 sanaa). 
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Palauta tehtävä Palautuslaatikko 2:een docx:na tai rtf:nä 

nimellä Besök. 

 

Att presentera ett företag och dess produkter / tjänster 

Tässä kansiossa on hieman lukemishommaa vapaavalintaisen tehtävän tueksi ja 

vapaavalintainen tehtävä, jonka voit tehdä joko kirjallisesti tai suullisesti. 

1) Presentera ditt företag med framgång (lue) 

2) Skapa en fantastisk hisspresentation (lue) 

3) Storytelling - säg det med en historia (lue) 

 

Välj antingen 4, 5 eller 6 av följande uppgifter (Valitse seuraavista tehtävistä joko 4, 5 tai 6) 

 

Företag inom din bransch (kirjoittamis- tai puhumistehtävä) 

Välj två liknande företag inom din bransch och jämför företagen med varandra. 

Berätta t.ex. vilka tjänster företagen erbjuder, hurdan prisnivå de har, något annat om företagen, 

vilka likheter och vilka olikheter det finns mellan dem? 

Berätta också din åsikt om företagen. 

 

På mässa: presentera ditt företag / ditt teamföretag (kirjoittamis- tai puhumistehtävä) 

Kuvittele tilanne, että olet menossa Tukholmaan start-up -yritys -messuille. 

Vaikka nykyään englanti on jo maailmanlaajuinen kieli, tiedät, että parhaimman vaikutuksen teet ruotsa-
laisiin yrittäjiin 

osoittamalla osaavasi myös heidän omaa äidinkieltään. Tehtävänäsi on suunnitella messupresentaatio, 

jossa kerrot ruotsiksi, mitä sinun yrityksesi/osuuskuntasi tekee ja miksi muiden kannattaisi ryhtyä yhteis-
työhön kanssasi.  

 

Presentera en produkt eller en tjänst (kirjoittamis- tai puhumistehtävä).  

- kerro mikä tuote/palvelu 

- kerro, miksi asiakas tarvitsee juuri kyseisen tuotteen 

- mitä ominaisuuksia tuotteella on 

- miten tuote/palvelu eroaa kilpailijoiden (konkurrenter) vastaavista tuotteista/palveluista 

- havainnollista tuotetta/palvelua jotenkin ja kerro siitä tarkemmin - hinta, alennukset, kauanko tarjous 
voimassa jne 

- mistä tuotetta saa ostaa / tilata 



50 
 

- jotain muuta olennaista 

 

Tehtävässä tulee näkyä, että olet hyödyntänyt jonkin tai 

joidenkin kohtien 1, 2 tai 3 nettisivujen ohjeistuksista/vinkeistä. 

Sinun tulee siis hyödyntää niiden sisältöä tai vastaavaa muuta tietoa 

(mainitse siinä tapauksessa mitä sivustoa/materiaalia olet hyödyntänyt) 

Jos valitset laajemman version, kirjoitat vähintään 200 sanaa. Jos teet tehtävän suullisesti, on laajuus 
noin 4 min. 

Jos valitset perusversion, kirjoitat vähintään 100 sanaa. Jos teet tehtävän suullisesti, on laajuus noin 2 
min. 

Kirjoittamistehtävä/Puhumistehtävä 4, 5 tai 6 palautat palautuslaatikko 3:een docx- tai rtf- tiedostona 
tai vastaavasti kuunneltavissa olevana äänitiedostona (tai linkkinä tiedostoon, jos teet sen esim. Voca-
roo-sovelluksella). 

 

Javisst - palvelualan ruotsia (YLE) 

Tutustu Yle:n sivustolla olevan Javisst-sivuston asiakaspalvelutilanteisiin ja 

valitse sieltä haluamasi tai lähinnä omaa alaasi oleva aihe (esim. kaupanala) ja 

katso siihen liittyviä videoita. 

Halutessasi saat tekstityksen mukaan klikkaamalla kunkin videon alapuolella oikealla olevaa +. 

Videoiden jälkeen teet niihin liittyviä tehtäviä. 

Jos teet laajemman version, katso vähintään 2 videota ja tee niistä sanastoa (vähintään 30 sanaa tai 
fraasia). Jos teet perusversion, katso vähintään 1 video ja tee siitä sanastoa (vähintään 15 sanaa tai fraa-
sia). 

Palauta sana- tai fraasilistasi Palautuslaatikko 4:een nimellä Javisst. 

 

Jämför kundservice (vertaile asiakaspalvelua) 

Vertaile asiakaspalvelua kahdessa eri paikassa. Kyseessä voi olla joko kasvokkainen tilanne, 

tiedustelu esim. nettikaupan chatissa (tämän voit tehdä myös ruotsiksi, jota toki suosittelen) tai 

puhelintilanne. 

 

Raportoi tilanteesta ruotsiksi. Ota huomioon ainakin seuraavia seikkoja: 

Missä kahdessa paikassa asioit? 

Millaista asiakaspalvelu oli? Hyvää / huonoa? Miksi? 

Mitä asiakaspalvelufraaseja käytettiin (-> tulkitse ne ruotsiksi)? 

Mitä olisi voinut tehdä toisin? Miten? 
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Kummassa paikassa oli parempi asiakaspalvelu ja miksi? 

 

Jos tavoitteenasi on saada tehtävästä arvosana 4 tai 5, teet tehtävästä laajemman (= kirjoitat vähintään 
150 sanaa). 

Jos teet perusversion tehtävästä, kirjoita vähintään 80 sanaa. 

Palauta tehtävä palautuslaatikkoon 4 docx- tai rtf-versiona nimellä Jämför. 

 

Mejl  

Du jobbar på ett företag inom din bransch (omalla alallasi) som heter... (du kan hitta på det själv). 

Skriv ett säljbrev (e-post) till dina stamkunder (kanta-asiakkaille). 

Säljbrevet kan gälla (koskea) en ny tjänst / nya tjänster som ni har lanserat, 

rabatt (alennus) som endast stamkunderna kan få osv. 

Skriv säljande (myyvästi) och informativt! Locka (houkuttele) kunderna 

att beställa / köpa / prova det som du säljer / erbjuder. 

Tänk på bl.a. följande saker när du skriver ditt säljbrev: 

Kom ihåg att 

-inleda säljbrevet på ett trevligt och lockande sätt (aloita kirje kivalla ja houkuttelevalla tavalla) 

-nämna vilken produkt / tjänst (tuote/palvelu) det är fråga om 

-övertyga (vakuuta) kunden varför produkten / tjänsten är så bra (säljargument) 

-ange priset och eventuella rabatter (kerro hinta ja mahdolliset alennukset) 

-ange hur länge erbjudandet gäller (kerro kauanko tarjous on voimassa) 

-berätta vad kunden får t.ex. på köpet (kaupan päälle) 

-informera vad kunden måste göra för att få alla förmåner (kaikki edut) 

-informera var och hur kunden kan köpa / beställa produkterna / tjänsterna 

-berätta om kringtjänster (oheistuotteet) / extra tillbehör (lisävarusteista/-tarvikkeista) / något annat? 

-avsluta säljbrevet på ett lämpligt sätt (päätä myyntikirje sopivalla tavalla) 

Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa jonkin muun tyyppisen sähköpostin. Valitse vapaasti. 

Jos valitset laajemman version, kirjoitat vähintään 150 sanaa ja jos valitset perusversion, 

on sähköpostin pituus vähintään 80 sanaa. 

 

Palauta tehtävä palautuslaatikkoon 4 docx- tai rtf-versiona nimellä Mejl. 
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Liite 2. Juridisk svenska 2 (48h) / Tidtbell (Anne-Maria Kuosa, Turun yliopisto) 

 

Valfri undervisning 
(6h) 

Obligatorisk under-
visning 
(42 h) 

Studerandenas insats Bedömning* 
  

  Inledning (6 h)     

termarbete 
språkriktighet 
presentationsteknik (1 
h) 

Familje och kvarlå-
tenskapsrätt (9 h) 

presentationer + 
termarbete 
egna texter + termar-
bete 

presentationer 
rollspel 
egna texter (med 
hjälpmedel) 

utvärdering av den egna 
insatsen, pararbete/ 
grupparbete (1 h) 

      

 termarbete 
språkriktighet 
lässtrategier 
 (1 h) 

Straff- och process-
rätt (15 h) 

presentationer + 
termarbete 
egna texter + termar-
bete 

presentationer 
rollspel 
egna texter (med 
hjälpmedel) 

utvärdering av den egna 
insatsen 
pararbete / grupparbete  
(1 h) 

      

      text (utan hjälpme-
del) 

termarbete 
språkriktighet (1 h) 

Avtal och handels-
rätt (12 h) 

presentationer + 
termarbete 
egna texter + termar-
bete 

presentationer 
rollspel 
egna texter (med 
hjälpmedel) 

utvärdering av den egna 
insatsen 
pararbete / grupparbete  
(1 h) 

      

      text (utan hjälpme-
del) 

*Studerandena väljer 3 texter varav en text skrivs utan hjälpmedel och två muntliga uppgifter, 
varav en är en muntlig presentation. 
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Liite 3. Itsenäisen ohjatun kurssin malli (Melina Bister, Helsingin yliopisto)  

Tämän mallin tarkoitus on olla suuntaa-antava. Malli on tarkoitettu erityisesti hetero-
geenisille opiskelijaryhmille (esim. opiskelijoilla keskenään erilaisia pääaineita) ja sellai-
sille aloille, joilla ei ole selkeää yhtenäistä tulevaa ammattikuvaa. Ruotsin taidon ei tar-
vitse olla kovin vahva, mutta opiskelijalta vaaditaan sitoutumista, aikataulujen hallintaa 
ja rohkeutta pyytää tarvittaessa lisäohjausta. 

Mallia tehdessä lähtökohtana on ollut 5 op:n laajuinen kokonaisuus, mutta mallia voi 
soveltaa erilaisille laajuuksille, kuitenkin vähintään 3 op:n kokonaisuuksille. 

Opiskelijan ajankäyttö jakautuu suhteellisesti seuraavalla tavalla: 

Oppitunnit: 15 % 

Oppitunteihin valmistautuminen, opintosuunnitelma kurssin alussa, reflektoiva teksti 
kurssin lopussa, loppukokeisiin valmistautuminen: 25 % 

Paket 1: Förstärkning och aktivering av svenska kunskaper: 30 % 

Paket 2: Akademiska studier och universitet, arbetsliv, egen expertis: 30 % 

Alla esitän suurpiirteisen mallin itsenäisestä ohjatusta kurssista. Värien on tarkoitus ha-
vainnollistaa eri osa-alueiden järjestystä. 

…= tavallinen oppitunti 

…= Paket 1: Förstärkning och aktivering av svenska kunskaper 

...= Paket 2: Akademiska studier och universitet, arbetsliv, egen expertis 

 

Oppitunti 
Oppitunti 
henkilökohtaiset ohjaukset ja  
itsenäinen opiskelu 
Oppitunti 
itsenäinen opiskelu 
mahdollisuus henkilökohtaisiin ohjauksiin, 
pienryhmäohjaus ja 
itsenäinen opiskelu 
Oppitunti 
Reflektoiva teksti kurssista 
Oppitunti 
Loppukokeet 
Palaute opettajalta ja kurssipalaute 

 

Alla esitän kurssin taulukkona, joka on jaettu tarkemmin viikkoihin. Olen myös hiukan 
avannut opiskelijan ja opettajan polkuja kurssin aikana: 
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 Opiskelijan polku Opettajan polku 
vko 1 Oppitunnit: tutustumista, kurssin periaattei-

den, aikataulujen ja pakettien esittely, mah-
dollinen alkutesti, pieniä suullisia harjoituksia 

Oppituntien tarkempi 
suunnittelu, alkutestien 
tulokset 

vko 2 
 
 
 
 
(PAKET 1) 

Oppitunnit: alkutestit takaisin kommentein, 
tekstejä, keskustelua, sanaston herättelyä 
(mm. sanakortein), itsenäisen työskentelyn 
suunnittelu ja pienryhmien muodostus 
Loppuviikosta opintosuunnitelman palautus, 
itsenäinen opiskelu alkaa! 

Oppituntien tarkempi 
suunnittelu, ohjausaika-
taulujen suunnittelu 

vko 3 
PAKET 1 

Itsenäistä opiskelua, pienryhmätapaamisia, 
henkilökohtainen ohjaus 

Henkilökohtaista oh-
jausta 

vko 4 
PAKET 1 

Itsenäistä opiskelua, pienryhmätapaamisia, 
henkilökohtainen ohjaus 

Henkilökohtaista oh-
jausta 

vko 5 
PAKET 1 

Itsenäistä opiskelua, pienryhmätapaamisia, 
luokassa vapaaehtoinen kielioppityöpaja 

Kielioppityöpaja 

vko 6 
PAKET 1 

Itsenäistä opiskelua, pienryhmätapaamisia, 
luokassa vapaaehtoista työpajatoimintaa 

Työpajatoimintaa, Paket 
2: ohjeistus ja materiaa-
lit kuntoon 

vko 7 
 
PAKET 1 

Itsenäistä opiskelua, pienryhmätapaamisia, 
lyhyt oppitunti, jolla vaihdetaan kuulumisia ja 
annetaan ohjeistus jatkoon 

ohjaustapaamisia tar-
peen mukaan 

vko 8 
PAKET 1 
& 2 

Opiskelijat palauttavat Paket 1:n raportit! 
Itsenäistä opiskelua, pienryhmätapaamisia 

Paket 1:n raporttien pa-
laute 

vko 9 
PAKET 2 

Itsenäistä opiskelua, pienryhmätapaamisia Paket 1:n raporttien pa-
laute 

vko 10 
PAKET 2 

Itsenäistä opiskelua, pienryhmätapaamisia, 
Pienryhmät tapaavat opettajan (1h/ryhmä) 

Paket 1:n raporttien pa-
laute, 
pienryhmätapaamiset 

vko 11 
PAKET 2 

Itsenäistä opiskelua, pienryhmätapaamisia, 
mahdollinen ohjaustapaaminen opettajan 
kanssa 

mahdollisia ohjauksia tai 
työpajan pitoa 

vko 12 
PAKET 2 

Oppitunnit: posteriesitykset, suullisia harjoi-
tuksia akateemisista aiheista, alias-peliä 
Paket 2:n raporttien palautus viikon loppu-
puolella 

Paket 2:n raporttien pa-
laute 

vko 13 Reflektoiva teksti koko kurssista Paket 2:n raporttien pa-
laute, ohjaustapaamisia 
tarpeen mukaan 

vko 14 Oppitunnit: kertaavia harjoituksia, suullisia 
harjoituksia (egen expertis), ohjeistus loppu-
kokeisiin 

(Paket 2:n raporttien 
palaute) 

vko 15 Suullinen ja kirjallinen koe  
(vko 16 Kurssipalautteen antaminen e-lomakkeen 

kautta 
Opettajan palaute ko-
keista ja kurssista) 
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Liite 4. Yrkessvenska för mig – nätkurs, modul 1: itsearviointi (Hanna-Leena Ainonen, 
Oulun yliopisto & Anneli Asunmaa, Saimaan ammattikorkeakoulu)                                  

 

MODUULI 1: ITSEARVIOINTI 

Ensimmäinen itsearviointi koskee yleensä ruotsin kielen käyttöäsi ja siitä saa myös vinkkejä 
oman oppimisen ja opiskelun tukemiseen. Kirjoittamisesta, tekstin- ja kuullun ymmärtämisestä 
on omat itsearviointiosiot. Arviointikyselyt on rakennettu niin, että ne samalla antavat tietoa 
kurssien sisällöistä ja tarvittavasta taitotasosta. 

Minä ruotsin kielen käyttäjänä 

Nimi _________________________ Kurssi _______________ 

 

1.Edellisistä ruotsin opinnoistani on: 

1 vuotta 

2-4 vuotta 

5 vuotta tai enemmän 

Lukion A/B-ruotsin päättöarvosana ________________     

YO-arvosana_________________ 

 

2. Olen kerrannut ruotsia itse tai käynyt valmentavan kurssin ennen tätä varsinaista kurssia: 

Kyllä 

Ei 

  

3. Rengasta oheisesta taulukosta se määritelmä, joka parhaiten kuvaa sinua ruotsin kielen 
käyttäjänä tähän mennessä.  

  en kos-
kaan 

joskus usein päivittäin/edelleen 

1. Olen asunut ja työskennellyt Ruot-
sissa/ruotsin kielisellä alueella. 

        

2. Olen käynyt Ruotsissa lomamat-
kalla/ostosmatkalla. 

        

3. Olen seurustellut tai perhee-
seeni/läheiseen tuttavapiiriini kuu-
luu ruotsinkielisiä. 
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4. Olen kysynyt tietä ruotsiksi tai 
opastanut toista. 

        

5. Olen asioinut ruotsiksi (hotelli, ra-
vintola, kahvila…) tai palvellut asi-
akkaita ruotsiksi. 

        

6. Olen jutustellut suomenruotsalai-
sen/ruotsalaisen kanssa (sää, mat-
kustus, harrastukset yms.) 

        

7. Olen keskustellut suomenruotsa-
laisen/ruotsalaisen kanssa työasi-
oista. 

        

8. Olen lukenut ruotsinkielisiä sa-
noma- tai aikakausilehtiä. 

        

9. Olen lukenut ruotsinkielisiä kirjoja.         

10. Olen katsonut ruotsinkielisiä TV-
ohjelmia, elokuvia tai kuunnellut 
ruotsinkielistä radio-ohjelmaa. 

        

11. Olen kuunnellut ruotsinkielistä 
musiikkia. 

        

12. Olen etsinyt netistä tietoa ruot-
siksi. 

        

  

4. Eniten vaikeuksia koen tällä hetkellä ruotsin suhteen seuraavissa asioissa: 

Puhuminen 

Esiintyminen (mahd. esitykset) ruotsiksi 

Kuullun ymmärtäminen 

Kirjoittaminen 

Rakenteet (kielioppi) 

Tekstin ymmärtäminen 

Motivaatio 

Vanhan taidon mieleen palauttaminen 

Muun kielen sekoittuminen ruotsin kanssa 
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Luottamus omaan osaamiseen yleensä 

Sanaston mieleen palautuminen (yleissanavarasto) 

Todettu oppimisvaikeus tai muu opiskeluani hankaloittava asia 

Mikä?______________________________________________ 

  

5. Missä haluan kehittyä kurssin aikana (voit valita useamman) 

Puhuminen 

Kuullun ymmärtäminen 

Kirjoittaminen 

Rakenteet 

Tekstin ymmärtäminen 

Ammattisanasto 

Yleissanavarasto 

Sujuvuus ja kielen parempi hallinta 

Asiakas/potilaspalveluvalmius 

Haluan tasoni vain ja ainoastaan sellaiseksi, että läpäisen kurssin 

 

6. Mitä ruotsin kielen oppimista ja mieleen palauttamista vahvistavia keinoja haluaisit/aiot 
käyttää kurssin aikana: 

Kertaan ruotsia vanhoista oppimateriaaleista 

Hyödynnän verkossa olevia harjoituksia ja materiaalia 

Käytän aktiivisesti ruotsia oppituntien keskusteluissa, vaikka olisi kuinka vaikeaa 

Teen kotitehtävät ja luen tekstit tunneille 

Teen omaa sanalistaa ammattisanastosta kurssin aikana 

Seuraan ruotsinkielistä mediaa (tv, radio, netti) vähintään 3-4 kertaa viikossa 

Kuuntelen ruotsinkielistä musiikkia 

Luen kirjoja, lehtiä tai blogeja ruotsiksi 

Hankin tuttavia/aktivoidun ruotsinkielisten kanssa (keskustelut, chat, verkkopelit) 

Käytän ruotsia aina kun mahdollista 

Yritän selvitä mahdollisimman vähällä                
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Liite 5. Yrkessvenska för mig – nätkurs, modul 2: textförståelse (Anneli Asunmaa & 
Hanna-Leena Ainonen)     

MODUL 2: Textförståelse 

Ring in i bifogade tabell den definition som bäst beskriver dina kunskaper i att förstå svensk-
språkiga texter. 

                                                                                                                            

JAG FÖRSTÅR 

  

  

  

Sällan/ 

dåligt/ 

inte alls 

Oftast/ 

medelmåttigt 

  

Alltid/ 

utmärkt/ 

bra 

  

1. korta reklamer, skyltar, varningar osv.       

2. korta vardagliga meddelanden, postkort, rese-
berättelser osv. 

      

3. bruksanvisningar/instruktionsböcker, innehålls-
förteckningar, meddelanden, annonser osv. 

      

4. de svenskspråkiga texterna i TV-program.       

5. nyheterna och aktuella teman.       

6. huvudinnehållet i tidningsartiklar gällande aktu-
ella händelser och kultur. 

      

7. studieinformation på svenska.       

8. mejlen gällande mitt arbete.       

9. företagspresentationer på svenska.       

10. artiklar gällande min egen bransch.       
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Liite 6. Yrkessvenska för mig – nätkurs, modul 3: att skriva (Anneli Asunmaa & Hanna-
Leena Ainonen)  

  

MODUL 3: Att skriva 

Ring in i bifogade tabell den definition som bäst beskriver dina kunskaper i att skriva på 
svenska. 

                                                                                                                          

JAG KAN 

  

  

  

  

Kort, enkelt, 
med hjälpme-
del, andra 
språk kan på-
verka. 

Ganska långt, 
inga grova eller 
återkommande 
grammatikfel el-
ler blandning av 
andra språk, med 
hjälpmedel. 

Långt, flytande, 
nästan felfritt, 
behöver inte 
mycket hjälp-
medel. 

1. skriva om mig själv, min familj och mina 
hobbier. 

      

2. skriva om mina studier.       

3. skriva om mina arbetsuppgifter.       

4. stämma möte eller återkalla det per 
mejl. 

      

5. svara på mejlen gällande mitt arbete el-
ler be om tilläggsinformation. 

      

6. skriva min CV.       

7. skriva en arbetsansökan och berätta om 
min arbetserfarenhet. 

      

8. skriva en företagspresentation       

9.    skriva en rapport gällande 
mitt jobb, t ex en reserapport. 

      

10. skriva ett sammandrag om en tidnings-
artikel 
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Liite 7. Yrkessvenska för mig – nätkurs, modul 4: att tala och lyssna (Hanna-Leena Ai-
nonen, Oulun yliopisto & Anneli Asunmaa, Saimaan ammattikorkeakoulu)   

   

MODUL 4: Att tala och lyssna 

Ring in i bifogade tabell den definition som bäst beskriver dina kunskaper i att tala och upp-
träda på svenska. 

                                                                                                                      

JAG KAN 

  

  

  

  

Jag klarar 
mig dåligt el-
ler försöker 
undvika situ-
ationen eller 
börjar an-
vända ett an-
nat språk. 

Jag klarar mig 
medelmåttigt 
och mitt bud-
skap förmedlas 
till åhöraren. 

  

Jag klarar mig 
bra i olika situ-
ationer, är prat-
sam och kan 
hålla diskuss-
ionen i gång. 

  

1. presentera mig, presentera andra personer 
och berätta hur jag mår. 

      

2. reservera ett hotellrum eller en resa.       

3. göra uppköp i en affär, fråga om vägen och 
visa vägen. 

      

4. berätta om mig själv, min familj och mina 
hobbyer. 

      

5. berätta om min utbildning och mitt jobb.       

6. ta emot gäster och hålla dem sällskap.       

7. guida inomhus och bjuda på mat och 
dryck. 

      

8. svara i telefon och koppla samtal till någon 
annan. 

      

9. svara i någon annans telefon och ta emot 
ett meddelande. 

      

10. stämma ett möte och återkalla det per te-
lefon. 
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11. ge information per telefon och fråga om 
råd. 

      

12. vara värd/värdinna eller gäst på ett före-
tag, småprata, föreslå ett program. 

      

13. hålla en företags- eller produktpresentat-
ion. 

      

14. presentera min egen organisation.       

15. hålla ett föredrag med egna ord med 
hjälp av nyckelord och dior. 

      

16. ta emot en kund och kommunicera ända-
målsenligt i situationen. 
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Liite 8. Yrkessvenska för mig – nätkurs, exempel på uppgifter (hälsovård) (Anneli Asun-
maa, Saimaan ammattikorkeakoulu)   

Tehtäväkartta terveystieteet 

Tehtäviä verkkoon terveysalan (terveystieteet, hyvinvointiteknologia) ruotsia suorittaville. Käy 
myös korvaavia/täydentäviä tehtäviä suorittaville lääkäreille ja hammaslääkäreille. Portfoliota 
voi myös tarjota varsinaisen kurssin suorittaneelle, mutta kertausta vailla olevalle työelämässä 
olevalle/lähtijälle. 

Kirjallinen osuus 

Opinnot ja työ 

sanalistan laatiminen 

Quizlet-tehtäviä 

CV ja työhakemus 

raportti 

 

Alakohtainen 

sanalistan laatiminen 

raportti (seminaari, työpaikkavierailu, harjoittelujakso) 

Quizlet-tehtäviä (hallinto, sairaalan osastot, tehtävänimikkeet) 

sähköposteja eri tilanteissa (konsultointi, seminaari-ilmoittautuminen, abstrakti) 

oman alan tekstit: referaatit, itselaaditut tehtävät parille 

Suullinen osuus 

Opinnot ja työ 

oma esittely 

video CV 

videoitu työhaastattelu (parin kanssa) 

  

Alakohtainen 

puhelintilanteita (ajanvaraus, puhelinkeskustelut potilaan kanssa, tulosten ilmoittaminen, tek-
nisen ongelman ilmoittaminen/vastaanottaminen) 

hoito- ja tutkimustilanteet 

ruotsinkielisen median seuraaminen ja raportointi (loggbok + purku) 

PP-esitys oman alan aiheesta 

Verkkoluennon suullinen referointi 

Ohjeistusvideo 
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Opetussimulaatio terveysalan opiskelijoille 

Exempel på uppgifter 

Under läsmodulen ska du läsa tre olika texter som handlar om din egen bransch. Texterna ska 
vara 3-4 sidor, helst aktuella. Bearbeta texterna med nedanstående uppgifterna. 

1.  Ordförråd 

Gör upp en svensk-finsk ordlista gällande texten. Plocka 20-30 viktiga ord i grundform + böj-
ning. 

a) Använd ord från din lista och skriv egna långa meningar på svenska av dem. 

b) Gör en mind-map. Komplettera den med nya ord och saker som faller dig in. 

c) Hitta på synonymer, motsatser samt över- och underbegrepp. 

d) Skriv en berättelse på svenska med ditt par. Den ena skriver den första satsen, den andra 
fortsätter osv. Eller skriv en berättelse på egen hand.  Du kan bifoga den till skrivmodulen. 

e) Skriv frågor om innehållet i texten (+ facit). 

f) Skapa egna övningar på grund av texten: luckövningar, att fortsätta meningar, korsord, syno-
nymer och motsatser osv. (+ facit). 

g) Gör en Quizlet-övning på orden i artikeln. 

  

Att lyssna modulen: På Youtube finns en föreläsningsserie ”Låt dig inspireras av en professor” 
från Karolinska institutet. Lyssna på 1-2 föreläsningar (30 minuter) och gör ett muntligt referat 
på videoklipp. Lämna in uppgiften på Optima. 

Fraser för ett muntligt referat:   

Föreläsningen handlar om … 

Den hålls av ... 

Professorn tar upp bl.a. följande saker:  

Han/hon/hen betonar… 

I fråga om… / När det gäller… 

Beträffande/Gällande __________ är han/hon/hen av den åsikten att…  

Ytterligare diskuteras... 

Föreläsaren avslutar sin föreläsning med att… 

Jag lärde mig bl. a. att…                                                

Det var intressant att få veta att… 

Jag visste inte att … 

Jag tycker att föreläsningen... 
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Liite 9. Yrkessvenska för mig – nätkurs, tehtäväkartta liiketalouden opiskelijoille (Anneli 
Asunmaa, Saimaan ammattikorkeakoulu)                                                           

 

Tehtäväkartta liiketalouden opiskelijoille  

Lista på uppgifter 

Skriftliga uppgifter 

Studier och arbete                                                                        Vecka 

Att presentera sig skriftligt                                         

Att skapa en ordlista på materialet                            

Mitt första sommarjobb                                              

Mitt (sommar)jobb/arbetspraktik                              

Quizlet-uppgifter                                                          

Arbetsansökan                                                              

Skriftlig CV                                                               

Bilda egna meningar                                         

Fritt valbart 

Du kan returnera fritt valbara uppgifter        

  

Affärslivet 

Att skapa en ordlista på materialet                             

Skriftlig företagspresentation                                      

På företagsbesök, skriftligt                                           

Skriv ett referat                                                             

Quizlet-uppgifter                                                           

Att skriva mejl 1                                                             

Att skriva mejl 2                                

Att komma överens om ett studiebesök       

Att tacka för besöket                                       

Fritt valbar 

Du kan returnera fritt valbara uppgifter       

 

Muntliga uppgifter 

Studier och arbete                                                                        Vecka 

Mina studier                                                          
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CV                                                                              

Platsintervju                                                       

En intervju med en medarbetare                    

Fritt valbart 

Du kan returnera fritt valbara inspelningar      

Hörförståelse 1: Tre råd till en ny student                

Hörförståelse 2: Anställningsintervju – 9 tips           

Hörförståelse 3: Konsten att skaffa jobb                   

  

Affärslivet 

Telefonsamtal 1: Att stämma möte                             

Telefonsamtal 2: Att planera ett studiebesök        

Telefonsamtal 3: Ring till läraren                                

Företagspresentation                                                    

På företagsbesök                                                           

Produktpresentation                                                     

Fritt valbar 

Du kan returnera fritt valbara inspelningar      

Hörförståelse 4: Lär känna Axfood                             

Hörförståelse 5: Envila Clinique                                 

Hörförståelse 6: Det ska vara lätt att driva företag  

Hörförståelse 7: Cash IT – 10 tips till dig som vill starta butik                                                              

Hörförståelse 8: Fritt valbar hörförståelseövning    

                                                                                                

Esimerkkejä tehtävistä 

Kaikki alla olevat tehtävät liittyvät aiheeseen yritysesittely.  Jokaisessa osiossa on harjoituksia 
tähän samaan aiheeseen. Att förstå –osiossa on materiaalina linkki sivuihin, joilla käsitellään 
yritysesittelyn laatimista ja toinen linkki on Ikea-konsernin sivuille. 

Att förstå 

http://www.slideshare.net/danadalis/foretagspresentation-mall    

http://www.ikea.com/ms/sv_SE/this-is-ikea/about-the-ikea-group/index.html  

Övning 1: Ordlista 

Studera ovannämnda sajter och gör en ordlista på varje tema. Plocka 20 - 30 ord i grundform + 
böjning. 
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Övning 2: Firma X 

Leta efter en nordisk firma som har svenskspråkiga sajter och bekanta dig med den. Gör upp 
en ordlista. 

Övning 3: Ordspel 

Gå till adressen quizlet.com och gör egna övningar/spel där. 

  

Att skriva 

Övning 1: Leta efter en nordisk firma och presentera den skriftligt. Längd ca 200 – 300 ord. 

Övning 2: Firma Y 

Du kan också skaffa information om en firma genom att besöka någon firma och intervjua där 
en eller flera medarbetare. Skriv en presentation på grund av intervjuerna. 

Övning 3: På företagsbesök 

Skriv en dialog om ett företagsbesök från början till slutet. Skriv också om mötet, förhandling-
arna, besluten osv. Returnera din dialog hit. 

  

Att tala och lyssna 

Hörförståelse 4: Lär känna Axfood 

Titta på filmen och referera innehållet i din dagbok eller muntligt på video. 

Övning 1: Företagspresentation på video 

Presentera muntligt någon nordisk firma och returnera inspelningen hit. 

Övning 2: På företagsbesök 

Spela in ett företagsbesök. Som manuskript kan du använda dialogen som du gjorde tidigare. 
Skicka in din inspelning hit. 
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Integrointimallit 
 

 

Kielen kautta kosketuspintaa ammattitaitoon  
Hilkka Bergman, Turun ammattikorkeakoulu , Sara Kirla, Helsingin yliopisto & Liisa 
Wallenius, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu   

Johdanto 
Opetuskokeiluissamme halusimme kytkeä kielen harjoittelun opiskelijan alakohtaiseen amma-
tilliseen kasvuun ja tukea tulevassa ammatissa tarvittavaa ammatti-identiteetin kehittymistä 
autenttisten kielenkäyttökokemusten kautta. Toteuttamissamme opetuskokeiluissa otettiin 
käyttöön kielenopetuksessa piilevä potentiaali palvella myös ammatillisen kehittymisen tavoit-
teita kuten liiketoimintaosaamista, pedagogista osaamista ja viestintäosaamista.  

Integrointi liiketoimintaosaamiseen toteutettiin Turun ammattikorkeakoulun opetuskokei-
lussa, jossa liiketoimintaosaamisen opintojakson pienryhmätyöskentely suoritettiin ruotsiksi. 
Helsingin yliopistossa tehdyssä toteutuksessa tulevat käsityönopettajat saivat pohtia pedago-
gista osaamista ja omaa tulevaa ammattiminäänsä tutustumalla ruotsinkieliseen käsityönope-
tukseen. Viestintä- ja myyntiosaamista integroitiin ruotsinopetukseen Haaga-Helia ammatti-
korkeakoulun kokeilussa, jolloin myynnin kurssi toteutettiin täysin ruotsiksi. Opiskelija kehitti-
vät myyntaitojaan simulaatioissa, esityksissä ja yhteydenotoissa elinkeinoon lukukausiprojekin 
yhteydessä. Nämä yhteydenotot olivat puhelinsoittoja, vierailuita ja sponsori- ym. sopimusten 
tekemistä eli hyvin autenttista viestintää. 

Tavoitteet  
Ensisijainen tavoitteemme oli tukea opiskelijoiden kielitaidon kehittymistä, mutta lisäksi py-
rimme luomaan tilanteita, joissa opiskelijat hankkivat aitoja kokemuksia tulevista ammateis-
taan tradenomina tai käsityönopettajana. Opetuskokeiluiden tavoitteena on kielellinen, amma-
tillinen ja vuorovaikutuksellinen edistyminen ja ryhmittelimme päätavoitteemme kahden otsi-
kon alle: 

1) Kielelliset tavoitteet: 

 Kirjallisen raportoinnin ja suullisen esityksen kehittäminen 
 Tiedonhaku käyttäen haastatteluja, observointia ja ruotsin kielisiä lähteitä  
 Oman kielitaidon kehittäminen tiedonhaun kautta 
 Oman alan ammatillisen viestinnän kehittäminen 

2) Ammatilliset tavoiteet 

 Tiimityöskentely: kehitetään ryhmätyö- ja yhdessä toimimisen taitoja ja valmennetaan 
tiimipelaajia tulevaisuuden työelämään. 

 Autenttisuus: pyritään lisäämään ruotsin kielen tehtävien mielekkyyttä  autenttisuu-
den kautta.  

 Aitous: pyritään luomaan tilanteita ja mahdollisuuksia aitojen kielenkäyttökokemusten 
hankintaan. 
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Toteutus ja tulokset 
 

Liiketoimintaosaamista ruotsiksi  
Hilkka Bergman, Turun ammattikorkeakoulu 

Turun ammattikorkeakoulussa liiketalouden opiskelijat aloittavat opiskelunsa liiketoiminta-
osaamisen perusteilla, joka toteutetaan sovelletulla PBL-menetelmällä. Opintojakso on aineen-
opettajien kehittämä viikkotyön kehä, jonka aiheet etenevät suunnitellusti viikosta toiseen. 
Pienryhmäistunnot on jo muutaman vuoden ajan voinut suorittaa englanniksi ja syksyllä 2015 
uusille opiskelijoille tarjottiin mahdollisuus suorittaa liiketoimintaosaamisen pienryhmätyös-
kentely ruotsiksi. Opintojakso ei ole kielikurssi, vaan sen tavoitteet tulevat liiketalouden ope-
tussuunnitelmasta. Opiskelija kehittää työelämässä vaadittavia perustaitoja monella tavalla. 
Hän oppii työskentelemään ryhmässä erilaisissa rooleissa osallistuen ryhmän ratkaisujen laati-
miseen ja kehittää vuorovaikutus- että ongelmanratkaisutaitojaan. 

Opintojakso toteutettiin käyttämällä opiskelijalähtöisiä opetusmenetelmiä, ryhmäistuntoja ja 
ryhmätyöskentelyä, oppimisraportteja ja luentoja. Syksyllä 2015 liiketalouden 1 vsk:n opiskeli-
joilla oli mahdollisuus integroida siihen opintojakso Svenska i arbetslivet (5 op) valitsemalla 
ruotsinkieliset ryhmäistunnot. Keskustelut pienryhmissä käytiin ruotsiksi kahtena päivänä vii-
kossa, ja opiskelijat kirjottivat ruotsiksi oppimisraportin joka viikko. Myös oppimisraporttien 
vertaisarviointi tehtiin ruotsiksi. 

Syksyn 2015 opintoihin kuului kahdeksan viikkoteemaa: 

1. Menestyvä yritys  
2. Asiakaslähtöisyys  
3. Kannattava toiminta ja hinnoittelu  
4. Yritysmuodot  
5. Markkinoinnin kilpailukeinot  
6. Markkinointiviestintä  
7. Rahoitus ja riskit  
8. Yrityksen sopimukset 

Kukin teema aloitettiin aiheeseen kuuluvalla virikkeellä, jonka tarkoituksena oli avata keskus-
telu, tiivistää ryhmän tähänastinen tietämys aiheesta ja jalostaa ryhmälle yhteinen oppimista-
voite seuraavaa tapaamista varten (ks. kuvio 1). 
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Kuvio 1. Oppimisen syklimalli 

 

Seuraavaan tapaamiseen mennessä opiskelijat tekivät itsenäistä tiedonhakua eri lähteistä, luki-
vat kirjallisuutta, haastattelivat asiantuntijoita ja palasivat kukin muistiinpanoineen seuraavaan 
istuntoon kahden päivän päästä. Istunnossa tiedonhaun tulokset jaettiin keskustellen ja poh-
tien, kukin ryhmän jäsen osallistui ryhmän ratkaisujen laatimiseen ja teki muistiinpanoja ryh-
mään tuodusta uudesta tiedosta. Istunnon päätteeksi ryhmä ratkaisi oppimistavoitteensa ja 
teki synteesin saadusta tiedosta. Tätä seurasi kaikille yhteinen teorialuento aiheesta. 

Viimeisessä vaiheessa jokainen opiskelija kirjoitti 1-2 sivua pitkän oppimisraportin viikon tee-
masta ja reflektoi siinä myös omaa oppimistaan. Oppimisraportti tuotiin seuraavaan yhteiseen 
istuntoon, missä kaksi ryhmän muuta jäsentä luki sen ja antoi vertaisarvioinnin pistein 1-3. Lo-
pullisen arvioinnin viikkoraportista teki ryhmän ohjaaja. 

Harjoitteet ruotsin kielen integroinnissa 
Viikkotyöskentelyn malli tarjosi monipuoliset mahdollisuudet kielen ja substanssin integroin-
tiin. Tässä opetuskokeilussa korostui erityisesti suullinen kielitaito ja työelämälähtöisyys; työs-
kentelyssä hyödynnettiin autenttisia sisältöjä ja käytettiin kieltä oppimisen ja viestinnän väli-
neenä. Pienryhmätapaamisia oli kahdesti viikossa, muina päivinä opiskelijat tekivät tiedonha-
kua, osallistuivat teorialuentoihin, työstivät omaa liiketoimintasuunnitelmaansa ja kirjoittivat 
oppimisraportin oppimastaan. 

Malli ja siihen liittyvät suulliset ja kirjalliset harjoitteet ovat sovellettavissa eri aloille ja toimivat 
hyvin viestinnällisten valmiuksien kehittämisessä.  

Suullista viestintää kehittivät seuraavat asiat: 

 keskustelut virikkeen ympärillä, brainstorming 1,5 h ruotsiksi kerran viikossa 
 puheenjohtajana toimiminen ruotsiksi kerran lukukauden aikana  
 muiden kuunteleminen ja suullisten yhteenvetojen tekeminen puheenjohtajan roolissa 

1. Uusi aihe –
keskustelu 
virikkeen 
ympärillä

2. Oppimistavoitteen 
muotoilu seuraavalle 

kerralle

3. Itsenäinen 
tiedonhaku eri 

lähteistä

4. Tiedonhaun tulosten 
jakaminen ryhmässä -

synteesi

5. Oppimisraportin 
kirjoittaminen 

itsenäisesti

6. Oppimisraportin 
palautus -

vertaisarviointi
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 itsenäisen tiedonhaun tuloksena löydetyn tiedon jakaminen suullisesti omien muistiin-
panojen tuella kerran viikossa 1,5 h 

 suullisen palautteen antaminen ryhmän jäsenille ryhmässä toimimisesta ja oppimisra-
porteista syksyn aikana useaan kertaan 

Kirjallisen kielitaidon harjoitteista helposti sovellettavia ovat seuraavat: 

 sihteerinä toimiminen kerran lukukauden aikana, kirjallisen yhteenvedon tekeminen 
keskusteluista ruotsiksi 

 omien muistiinpanojen tekeminen muiden ryhmän jäsenten tuomasta tiedosta 
 oppimisraportin kirjoittaminen (1-2 s. lähdepohjaista kirjoittamista) ruotsiksi kerran 

viikossa 
 kahden muun ryhmän jäsenen oppimisraportin vertaisarviointi ja kirjallisen palautteen 

antaminen siitä kerran viikossa ruotsiksi 

Opiskelijapalaute pienryhmätyöskentelystä 
Kun ensimmäisen vuosikurssin tradenomiopiskelijoille (yht.170 opiskelijaa) tarjottiin mahdolli-
suutta integroida ruotsia ja liiketoimintaosaamista, vain 5 opiskelijaa tarttui tilaisuuteen. Eng-
lanninkielisen ryhmän valitsi 61 opiskelijaa. Opintojakson jälkeen ruotsiksi opiskelleiden pa-
laute oli yksinomaan positiivista – he olivat kaikki erittäin tyytyväisiä valintaansa ja pitivät in-
tegrointia erittäin motivoivana ja tehokkaana tapana opiskella ruotsia. Sisältöjen oppiminen 
koettiin jonkin verran haastavaksi, mutta kielitaidon, varsinkin suullisten taitojen, katsottiin ke-
hittyneen erittäin tai melko hyvin. (Kuvio 2) 

 

 

Kuvio 2. Opiskelijoiden arvio omasta oppimisesta opintojakson jälkeen 

 

Kurssin aikana palautetta kerättiin myös niiltä, jotka eivät valinneet ruotsinkielistä ryhmää ky-
symyksellä 'Miksi et valinnut ruotsinkielistä ryhmää? Harkitsiko edes?' Vastaajia oli 51, joista 31 
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0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 2 3 4 5 6

Oletko tyytyväinen, että valitsit ruotsinkielisen
ryhmän?

Onko tämä motivoiva tapa opiskella ruotsia?

Onko tämä tehokas tapa oppia ruotsia?

Oliko sisältöjen oppiminen ruotsiksi haastavaa?

Kehittyikö kirjallinen ruotsin kielen taitosi?

Kehittyikö suullinen ruotsin kielen taitosi?

Kuinka paljon kielitaitosi kehittyi kurssin aikana?

Opiskelijapalaute (n=5)

1 erittäin (paljon) 2 melko (paljon) 3 jonkin verran 4 ei ollenkaan
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suomen- ja 20 englanninkielisestä ryhmästä. Kaikista vastaajista noin puolet ilmoitti, ettei edes 
harkinnut, toinen puoli taas kertoi harkinneensa. Harkitseminen oli selvästi yleisempää englan-
ninkielisen ryhmän valinneilla. Tavallisimmat syyt, jotka estivät valitsemasta ruotsinkielistä ryh-
mää, on esitetty taulukossa 1 ryhmiteltynä seitsemään ryhmään. 

 
Taulukko 1. Opiskelijoiden mainitsemat syyt, jotka estivät valitsemasta ruotsinkielistä ryhmää 
(n=91) 

Syyt Miksi et valinnut ruotsinkielistä ryhmää? Osuus 
mainin-
noista 

1 Huono ruotsin kielen osaamiseni olisi rajoittanut oppimistani huomattavasti. En 
omaa niin hyvää ruotsin kielen taitoa, että voisin puhua bisneksestä, rahoituksesta, 
markkinoinnista yms. ruotsiksi. En olisi pärjännyt.   

 
 
42 % 

2 
 

 
Ruotsin kielen taitoni ei olisi riittänyt keskustelemiseen.  

 
18 % 

3 Halusin mieluummin englanninkielisille ryhmäistunnoille, koska osaan sitä parem-
min ja pidän englantia hyödyllisempänä kielenä.   

 
14 % 

4 Oppimisessa kuluisi todella paljon aikaa sanaston harjoitteluun, liikaa stressiä ja 
työtä. En uskaltanut haastaa itseäni niin paljon. Harkitsin, mutta pelkäsin. 

 
10 % 

5 Ruotsin kielen taitoni ei olisi riittänyt raporttien kirjoittamiseen. 8 % 

6 Halusin petrata ruotsia kevään varsinaisella kurssilla, tulevat kontaktitunnit ovat 
minulle hyödyllisempiä. Saisin enemmän irti (integroinnista) perinteisen ruotsin 
kurssin jälkeen. 

 
4 % 

 
7 

 
En koe ruotsin opettelun olevan vaivan arvoista, kiinnostus ei ole korkealla. 

 
4 % 

 

Kurssin päätteeksi siihen osallistuneet viisi opiskelijaa antoivat omat vasta-argumenttinsa yllä 
oleviin syihin. Vastaajia pyydettiin valitsemaan taulukossa 1 esitetyistä syistä kolme, jotka he 
haluaisivat oman kokemuksensa perusteella kumota. Liitteessä 1 on esitetty vasta-argumentit 
alkuperäisellä kielellä autenttisena opiskelijan tuotoksena. 

 

Tekstiilityön opetukseen tutustumista ruotsin kielellä  
Sara Kirla, Helsingin yliopisto  

Helsingin yliopistossa järjestetyllä 3 opintopisteen laajuisella ruotsin kurssilla Svenska för 
textilslöjdlärare tehtiin ryhmätyö, jonka puitteissa opiskelijat kävivät seuraamassa ruotsinkieli-
sessä koulussa tekstiilityön tuntia. Tähän ryhmätyöhön sisältyi myös tiedonhakua seuratun 
tunnin aiheesta, sanaston laatimista löydettyjen lähteiden pohjalta, tekstiilityön opettajan ja 
oppilaiden haastattelemista ruotsin kielellä sekä koko ruotsin ryhmälle pidetyn esityksen val-
mistelua. Esitys pohjautui kerättyyn materiaaliin ja opiskelijoiden kokemuksiin kouluvierailusta. 
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Tämä kokeilu linkittyy pienryhmämme tavoitteisiin niin, että tiedonhakuun keskityttiin juuri 
esityksen valmistelussa ja haastatteluissa, raportointi tehtiin kurssin lopussa esityksenä muille 
ryhmäläisille ja oman alan ammattitaitoon liittyvät kysymykset nousivat esille tunnin seuraami-
sessa ja siitä reflektoimisessa. Onnistuneeseen suoritukseen tarvittiin koko ryhmän panosta ja 
toisaalta vierailu vieraalla kielellä tuntui opiskelijoista mukavammalta vertaisten seurassa. 
Opiskelijat tutustuivat tässä autenttiseen ympäristöön ja saivat samalla käyttää taitojaan ai-
dosti ruotsinkielisissä tilanteissa.  

Kouluvierailun valmistelu ja toteutus seitsemässä viikossa 
Svenska för textilslöjdlärare -kurssilla toteutetun ryhmätyön tehtävänanto on nähtävissä liit-
teessä 2. Siinä tehtävät on jaoteltu 7 viikon kurssille. Lyhyemmällä ajanjaksolla tämänkaltaisia 
harjoistuksia voi olla vaikea toteuttaa ainakaan tässä laajuudessa, varsinkin kun aikataulut 
asettavat tiukat rajat suunnittelulle. Kun kyseessä on muutaman kymmenen opiskelijan ja 
usean opettajan aikataulut, on pientä liikkumavaraa syytä jättää projektin eri osiin. Jos onnis-
tuu löytämään sopivat yhteistyökumppanit, sujuvat käytännön järjestelyt kuin itsestään ja 
opiskelijoidenkin on helpompi soveltaa ohjeita muuttuvissa tilanteissa, kun kurssilla vallitsee 
luottamus siihen, että asiat ratkeavat tavalla tai toisella. 

Kokemuksia vieraskielisestä kouluvierailusta  
Opiskelijapalautteen valossa kyseinen projekti oli erittäin positiivinen oppimiskokemus. Itse-
näinen työskentely antoi osaamisen ja selviytymisen tunteen ja itsevarmuus näkyi myös loppu-
koevaiheessa erityisesti suullisessa tuotannossa. Erityishaasteen muodosti lasten haastattele-
minen, vaikka sitä käsiteltiinkin kysymysten tekovaiheessa. Lapset vastasivat harvasanaisesti ja 
osa osasi niin hyvin suomea, että he selittivät asian mieluummin suomeksi tajutessaan, että 
toisen ruotsin kielen taito ei ollut samalla tasolla kuin oma taito. Jotkut opiskelijat olivat kui-
tenkin saaneet myös lasten haastatteluista hyvin antoisia kokemuksia. Eräs pieni tyttö oli pit-
kän keskustelun jälkeen kysynyt osaako haastattelija myös suomea. Projektin yhteinen suun-
nittelu ja ryhmissä toteuttaminen antoi opiskelijoille varmuutta lähteä toteuttamaan haastat-
teluja kouluihin, mutta parasta antia oli silti tilanteiden arvaamattomuus paikan päällä. Uusissa 
ja vaihtuvissa tilanteissa viestiminen vieraalla kielellä oli eräänlainen selviytymiskokemus suu-
relle osalle kurssilaisia. Omaa osaamistasoa jopa ihmeteltiin jälkeenpäin. Tunnelmia palaute-
keskustelun ajalta tiivistää melko hyvin erään opiskelijan kommentti: ”Det kändes som en ut-
landsresa!” 

 

Myyntiosaamista ja viestintää  
Liisa Wallenius, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 

Opintokokonaisuus toteutettiin syksyllä 2015 yhdessä ruotsinkielellä toteutettavan Kundorien-
terad försäljning -kurssin kanssa. Kieliopinnot linkittyivät ruotsiksi pidettyyn myyntikurssiin si-
ten, että ruotsin tunneilla perehdyttiin etukäteen myyntiluentojen teemoihin esim. lukemalla 
oppimateriaalia sekä tekemällä teemoihin liittyviä sanasto, teksti ja keskusteluharjoituksia. Li-
säksi kurssien päättötehtävät olivat samat. Myynnin opettaja syvensi luentojen, harjoitusten ja 
analyysien avulla myyntiteorioiden soveltamista kun taas ruotsin opettaja ohjasi termistön ja 
viestinnän harjoittelemista. Opiskelijat työstivät syksyn aikana lukukausiprojektia, jossa he jär-
jestivät tapahtumia Svenska veckanille Folktingetin toimeksiannosta. Tapahtumia järjestäes-
sään opiskelijoille tarjoutui mahdollisuus olla yhteydessä paikallisiin yrityksiin ja testata myyn-
titaitojaan. He hankkivat mm. sponsoreita ja markkinoivat tapahtumia kohderyhmilleen. Luku-
kauden kaikki opintojaksot nivoutuivat tämän projektin ympärille. 
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Kokeilun aikana opiskelijat perehtyivät myynnin teoriaan ja tekivät käytännön harjoituksia pari- 
ja ryhmätöinä. He oppivat toimimaan ryhmänä, viestimään ryhmän ja opettajakunnan sekä ul-
kopuolisten yhteistyökumppanien kanssa ruotsiksi suullisesti ja kirjallisesti. Kurssien tehtävät 
antoivat mahdollisuuden laajentaa käsitystä tradenomin työstä myynnin alalla ja myös oman 
erityisalan, visuaalisen markkinoinnin, alalla esim. esitteiden ja myynti- ja markkinointimateri-
aalin tuottamisessa. Kurssin päättötehtäviin opiskelijat laativat mm. sanastoja ja keskustelukä-
sikirjoituksia. Kaksi kurssin päättötehtävistä oli ryhmätöitä, joissa opiskelijat laativat visuaalisen 
esitteen ja pitivät suuliset esitykset – näissä tehtävissä harjoiteltiin tiedonkeruuta, raportointia 
ja esiintymistaitoja. Kolmas päättötehtävistä oli myyntipuhelu, jonka opiskelijat laativat pareit-
tain lukukauden aikana käytyjen harjoitusten ja oikeiden yrityskontaktien perusteella, ja jonka 
he esittivät simulaationa ryhmälle. Nämä puhelut valmisteltiin ja taltioitiin simulaatiotilan-
teessa arviointia ja analysointia varten. 

Myyntikurssin harjoitteista integrointimalliin  
Haaga-Helian myyntikurssien integroinnissa syntyi materiaalia, jonka avulla opiskelijat tutustui-
vat myynnin eri teemoihin ja niihin liittyvään sanastoon. Ruotsin kielen kurssilla käytetiin sub-
stanssiopettajan ruotsinkielistä oppimateriaalia peruslukemistona ja ruotsinopettajan laatimia 
erilaisia harjoituksia, joissa yhdistyivät lukeminen ja puhuminen tai sanasto tai kirjoittaminen. 
Lisäksi kurssimateriaalina käytettiin autenttisia suullisia ja kirjallisia tekstejä kuten esim. blo-
geja ja vlogeja. Seuraavaksi esimerkkejä tehtävätyypeistä joiden lähtökohtana on ruotsinkieli-
nen asiateksti:  

1. Itse tehty Alias -peli, Opiskelija valitsee lukemastaan tekstistä 5-10 sanaa ja kuvailee 
ne parilleen, jonka pitää arvata mikä sana kullionkin on kyseessä.  

2. Adjektiivit: Opiskelijat etsivät adjektiivejä tekstistä ja listaavat ne ja kirjaavat vasta-
kohtia tai synonyymejä sanoille. Tämän jälkeen adjektiiveja käytetään keskustelussa 
esim. mainoslauseiden tai myyntiargumenttien ideoinnissa.  

3. Verbit ja substantiivit: Tekstistä kerätään avainsanoina toimivia verbejä ja substan-
tiivejä ja löydöksien avulla luodaan lisää sanoja sanaperheeksi esim. sälja - försäljning, 
försäljare, säljtal. Sanojen ja verbien muotoja tarkastellaan, ja tehdään päätelmiä sa-
nan-muodostukesta, yhdyssanojen kirjoitusasuista, sanojen suvuista, deklinaatioista ja 
verbien konjugaatioista.  

4. Tiivistelmä: Opiskelija lukee tekstin ja valitse avainsanoja. Hän kertoo tekstin sisällön 
pääpiireittäin muutamalla lauseella.  

5. Myyntiprosessi ja argumentit: Opiskelijat valitsevat jonkin tuotteen tai palvelun. Tä-
män jälkeen he palauttavat mieleen myyntiprosessin eri vaiheet sekä luovat myyntiar-
gumentteja tuotteelle tai palvelulle. Argumentointia harjoitellaan suullisesti pareittain 
asiakas-myyjä tilanteissa. 

6. Videosimulaatio: opiskelijat valitsevat jonkin myynti/asiakaspalvelutilanteen ja laativat 
tilanteeseen käsikirjotuksen, käsikirjotusta kommentoidaan, muokataan ja harjoitel-
laan. 

7. Tekstin syväluku ja opettaminen muille: opiskelijat perehtyvät pienryhmissä jonkin 
ennalta määriteltyyn teoriatekstiin ja laativat siihen sanaston, kysymyksiä sekä lyhyen 
tiivistelmän. Jokainen työskentelee ensin yksin ja sen jälkeen he käyvät läpi tuotok-
sensa yhdessä. Seuraavassa vaiheessa ryhmä erkaantuu ja opettaa asian muille omassa 
ryhmässään. Jokaisella pienryhmällä on oma teksti, jonka he opettajat muille. 

Tämän lisäksi myynnin kurssin päättötehtävät jalostuivat myynnin ja ruotsin päättötehtäviksi. 
Tämän kolmen tehtävän kokonaisuus löytyy liitteestä 3. Tehtävä on kolmiosainen ja opiskelijat 
osoittavat pareina tai ryhmässä niiden avulla että he ymmärtävät asiakaslähtöisen myynnin pe-
rustermistön, omaavat keskeisen sanaston ruotsiksi, osaavat analysoida asiakkaan tarpeita, 
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tuntevat myyntiprosessin eri vaiheet ja osaavat palvella asiakkaita kasvotusten tai puhelimitse 
tapahtuvissa myyntitilanteissa. Tehtävät kokoavat kurssin pääsisällön ja opiskelijat voivat osoit-
taa osaamisensa niillä. Tehtäviä on mahdollista käyttää myös myynnin ja ruotsin näytössä 
aiemmin opitun hyväksi lukemisessa.  

Myös muutama opiskelija laati myös sanastopelin Kahoot-alustalla (getka-hoo.com), mutta 
ryhmä ei innostunut laatimaan toisilleen sanakokeita. Opettaja laati sen sijaan kurssin sanas-
tosta joitain Quizlet-sanastopelejä tukemaan sanaston oppimista. Nämä sanapelit ovat avoi-
mena käytettävissä (https://quizlet.com/Liisa_Wallenius/folders/vima). 

Yhtä myynnin tekstiä, jota oli käsitelty syvälukemisen (tehtävätyyppi 7) avulla, testattiin kah-
den toisen ryhmän kanssa syksyllä 2015 ja keväällä 2016. Molemmat näistä olivat 3:n lukukau-
den opiskelijoita, jotka olivat jo opiskelleet myyntiprosessia suomeksi ja ruotsin tunnilla ensim-
mäisten ad hoc -myyntiharjoitusten jälkeen he saivat tehtäväkseen lukea myyntitekniikkaa kos-
kevan ruotsinkielisen tekstin ja tehdä siihen liittyviä tehtäviä. Palautteena tekstitehtävään 
nämä toiset opiskelijat sanoivat, että teksti oli helppo, melko helppo; tuttua asiaa, vähän 
uutta, ihan pari uutta juttua. Vain 5 % opiskelijoista koki tekstin vaikeaksi. Kaikkien mielestä 
tehtävä oli kuitenkin hyvä ja asian tiivistäminen ja tenttaaminen muilta toi haasteita.  Asian kä-
sitteleminen oli huomattavasti hankalampaa suomenkielisille opiskelijoille, jotka oppivat asian 
vain ruotsiksi. 

Opiskelijapalaute ja reflektio myynti ja viestintä -integraatiosta 
Haaga-Helian opiskelijat kommentoivat marraskuussa osaamisensa kehittymistä pohtien koko-
naisvaltaisesti lukukauden alun jälkeen tapahtunutta oppimista. Tämä tapahtui ryhmäkeskus-
teluissa. Keskusteluiden aikana kerätyssä palautteessa esiin nousseet ja eniten mainintoja saa-
neet aihealueet, joilla opiskelijat kokivat edistyneensä, olivat ruotsi ja markkinointi.  

Tämän vuoksi ruotsin ja myynnin kurssien integrointikokeilun voidaan arvioida onnistuneen, 
vaikka pitää huomioida että opiskelijoilla oli lukukauden aikana myös toinen ruotsin kielen 
kurssi ja erillinen markkinoinnin kurssi. Opiskelijat toivoivat mahdollisuutta ruotsin kielen pe-
rusteiden kertaamiseen ennen mahdollista seuraavaa samankaltaista integroivaa lukukautta. 
Vaihtoehtona nykyiselle käytännölle, jossa integrointi alkaa heti ensimmäisen lukukauden 
alussa, esitettiin ruotsin kielen intensiivikurssin pitämistä opintojen alussa.  

 

Kuvio 3. Sanapilvi opiskelijapalautteesta, marraskuu 2015 (luotu Wordle.net sivustolla) 
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Opiskelijat toivoivat myös kaksikielistä tehtävänantoa, koska heidän kielitaidon tasot olivat eri-
laisia. Samoin he toivoivat, että kaikki kursseja koskeva viestintä ja materiaalin jako tapahtuisi 
samalla kanavalla (Moodle). Itse harjoituksia tai tehtäviä koskevaa palautetta he eivät erikseen 
kurssin lopussa antaneet. Ruotsinkielen opetus tuntui ollut mielekkäältä. Kaksikielisyys on ke-
hittynyt, kun kieltä käytetään paljon ja virheisiin tarttumatta/takertumatta. 

Kurssin lopussa, joulukuussa 2015, opiskelijat täyttivät kurssin tavoitesisällön mukaan laaditun 
itsearvoinnin ’minä osaan’ – lausekkeilla ja reflektoivat kurssia ja oppimistaan pienryhmissä.  

 

Taulukko 2. Minä osaan-lausekkeet 

 

Opiskelijoiden tavoitteet kurssille olivat 1) oppia keskustelemaan ja puhumaan sujuvammin, 2) 
oppia myyntiin ja markkinointiin liittyviä fraaseja ja sanoja ja 3) kehittää ymmärtämistaitojaan. 
He raportoivat oppineensa kurssin aikana työelämän sanastoa, erityisesti markkinointisanas-
toa, keskustelutaitoja, arkipäivän viestintää. He olivat oppineet tekemään myyntipuheluita ja 
luomaan myyntiargumentteja sekä tunsivat että rohkeus puhua kieltä oli kasvanut ja kielitaito 
oli tullut sujuvammaksi. Seuraaviksi tavoitteikseen he asettivat käytännön myyntipuheiden ja 
kasvotusten kommunikoinnin kehittämisen, kotisivujen tekemisen ja käytännön fraasien ja sa-
naston opettelun. He myös katsoivat että tämän lukukauden aikana harjoiteltua tulisi kerrata, 
jotta se säilyisi mielessä. 

Vain yksi opiskelija koki, että ei osaa myydä ruotsiksi. Tämä oli ainoa yhdestätoista ’minä 
osaan’ arviosta, johon vastattiin ’en osaa’ ja kyseessä oli yksi opiskelija. 

 

1  Jag kan kommunicera muntligt i arbetsrelaterade situationer 

2  Jag kan kommunicera skriftligt i arbetsrelaterade situationer 

3  Jag kan diskutera på svenska 

4  Jag kan sälja på svenska 

5  Jag kan beskriva produkter och evenemang 

6  Jag kan göra arbetsrelaterade telefonsamtal 

7  Jag kan förmedla information muntligt 

8  Jag kan förmedla information skriftligt 

9  Jag kan presentera på vårt projekt 

10  Jag kan ge uttryck för egna tycken och tankar 

11  Jag kan arbeta och studera på svenska 
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Kuvio 4. Mitt kunnande i slutet av kursen 

 

Opiskelijat olivat mielestään, ja myös ohjaajien mielestä, oppineet myyntitaitoja ja myynnin 
teoriaa ruotsiksi. He oivat hankkineet tietoa, analysoineet käytänteitä, harjoitelleet, observoi-
neet, soittaneet myyntipuheluita, käyneet yritystapaamisissa, raportoineet ja esiintyneet ruot-
siksi. Kaikki tämä oli tehty tämän integrointikokeilun ja muiden opintojaksojen aikana opitun 
avulla. Kaikki kokivat kuitenkin tarvitsevansa lisää teoriaa ja harjoitusta, niin ruotsia toisena ko-
timaisena kuin äidinkielenään puhuvat. 

Pohdinta 
Hankkeen toisen lukuvuoden aikana testasimme ruotsin kielen integrointia opiskelijalähtöisesti 
eri oppilaitoksissa eri aineisiin. Myös integroinnin aste ja opettajayhteistyön muodot vaihteli-
vat kokeiluissamme. Testasimme integrointia liiketalouden ja kasvatustieteen opinnoissa. 

Opiskelijoiden kannalta integrointi tuntui lisäävän opiskelumotivaatiota, auttavan tavoitteiden 
saavuttamisessa ja se koettiin tarkoituksenmukaisena. Autenttiset kielenkäyttötilanteet toivat 
onnistumisen kokemuksia ja kynnys kielenkäyttöön madaltui. Tiedonhaku ja raportointi vahvis-
tivat tekstin ymmärtämistä ja tuottamista, haastattelut ja työelämän erilaisten viestintätilan-
teiden harjoittelu tarjosi monipuoliset mahdollisuuden suullisen kielitaidon kehittämiseen. 
Opiskelijat rohkaistuvat puhumaan ruotsia. 

Integroinnin tavoitteeksi asetettu ammatillinen kasvu toteutui myös kokeiluissamme. Kaikissa 
kokeiluissamme syntyi aitoja kielenkäyttökokemuksia, joiden kautta opiskelijat kehittivät niin 
oman alansa tiedollista osaamista (myyntitaidot ja markkinointi, tekstiilityö ja tekstiilityön pe-
dagogiikka, liiketoimintaosaaminen) kuin yleisiä työelämäkompetensseja (tiimityöskentely, 
ajankäytön hallinta, kokouskäytännöt, puhelinviestintä, palautteen antaminen ja vastaanotta-
minen). 

Ohjaajien kannalta kokeilut mahdollistivat tiimiopettajuuden testaamisen kahdessa kolmesta 
kokeilusta. Integrointikokeiluissa olisi tärkeä sitouttaa sekä kielten että ammattiaineiden opet-
taja toteutukseen ja sen suunnitteluun. Nykyinen ruotsin kielen osaamistaso tosin herättää ky-
symyksiä siitä, onko ruotsin ja ammattiaineiden integroinnilla tulevaisuutta. 

Hankkeen tulokset kuitenkin vahvistavat uskoa integrointiin ja toivomme myös muiden korkea-
asteen ruotsinopettajien ja -opiskelijoiden hyötyvän niistä. 
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Liite 1. Opiskelijoiden vasta-argumentit syihin olla valitsematta ruotsia (Hilkka Bergman, Turun 
ammattikorkeakoulu) 

 

RUOTSIKSI OPISKELLEIDEN VASTA-ARGUMENTIT SYIHIN OLLA VALITSEMATTA RUOTSINKIE-
LISTÄ RYHMÄÄ 

Syyt  autenttiset tuotokset 

1 'Jag var först väldigt osäker om mina möjligheter att klara kursen med obekant ämnen och or-
den därför att jag hade bara B-svenskan på gymnasiet men jag är verkligen glad att jag var till-
räckligt modig att utmana mig själv. Jag har lärt mig allt båda på finska och på svenska.' 
'Så här tänkte också jag på förhand men jag bara beslöt att utmana mig själv. Och nu när hös-
ten har redan förlöpt anser jag att jag fattade just det rätta beslutet. Att ha den här kursen på 
svenska är det mycket givande. Storleken av gruppen var så små att vi lärde känna alla i grup-
pen ganska bra och alla fick prata och läsa och delta i grupparbete - så här lärde vi alla också 
mycket av både teman och språket.' 

2 
 

'Min kunskap var också inte tillräckligt när jag började. Det tar möda och tid men det blir 
mycket lättare med exposition. Det är det enda medel att lära tala på andra språk att tala och 
lyssna och tala mer. Det är antaglig att göra misstagar i diskussion. Om du vet inte du kan 
fråga, ni är alla här för att lära. Du är inte ensam i gruppen.' 
Du skulle inte vara rädd att gruppdiskussionerna. Vi har haft sådan sätt att arbeta att du säger 
allt du kan på svenska (fast det tar tid) och frågar ord som du vet inte eller säger saker på 
finska. Sen har vi alla tänkt tillsammans hur man säger det på svenska.' 

3 'Alla kan engelska och om du redan kan den, varför bara 'stick to it'. Om man vill arbeta i Åbo 
nyttjar det mycket att kunna svenskan. Om du kan svenskan är det säkert en konkurrensfördel 
för dig.'   
'Språkkunskaper är väldigt viktiga nuförtiden så om du redan kan bra engelska, är det nyttigare 
att prova förbättra dina svenskan.' 
'På sätt och vis samma åsikt, men svenska språket är väldigt nyttig i Finland på tänkande möj-
liga business samarbete med svenska företag.' 
'Engelska är mer populär språk, det är visst. Men engelska är också vanligare, engelska kunskap 
stöder inte ut. Vill du hellre vara en arbetstagare eller partner som talar bara bra engelska eller 
bra engelska och bra svenska?' 

4 Kanske du vill underprestera hela livet! Livet och särskilt arbetslivet är oftast liten besvärlig. Den 
här kursen är en chans som du borde ta!' 
Du borde ha varit mer modig och delta i svenska gruppen. Har varit en mycket givande chans 
som vi fått från skolan. Du kunde i början ha testat en stund i gruppen och sedan senare gjort 
ett beslut om fortsättning.' 
'Det är sannt att det är utmanande att läsa och uttrycka sig på andra språk men i affärsverk-
samhet är de som utmanar sig de som vinner.' 

 

1= Huono ruotsin kielen osaamiseni olisi rajoittanut oppimistani huomattavasti. En omaa niin 
hyvää ruotsin kielen taitoa, että voisin puhua bisneksestä, rahoituksesta, markkinoinnista yms. 
ruotsiksi. En olisi pärjännyt.   

2= Ruotsin kielen taitoni ei olisi riittänyt keskustelemiseen. 

3= Halusin mieluummin englanninkielisille ryhmäistunnoille, koska osaan sitä paremmin ja pi-
dän englantia hyödyllisempänä kielenä.   

4= Oppimisessa kuluisi todella paljon aikaa sanaston harjoitteluun, liikaa stressiä ja työtä. En 
uskaltanut haastaa itseäni niin paljon. Harkitsin, mutta pelkäsin. 
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Liite 2. Svenska för textilslöjdlärare (Sara Kirla, Helsingin yliopisto) 

 

SVENSKA FÖR TEXTILSLÖJDLÄRARE 

3 sp, 7 veckor, 2+4 timmar/vecka 

 

På besök i en svenskspråkig skola 

Grupparbete, 2-3 studenter 

VECKA 1 

Planering 

Vi bildar grupper. 

Grupperna får välja i vilken skola de följer textilslöjdlektioner (2-3 timmar) och när. 

Tidtabellen samt textilslöjdlärarnas namn och e-postadresser finns på Moodle. 

 

VECKA 1-2 

E-post 

Läs först exempelmejlet på Jyväskylä universitets hemsida: 

https://kielikompassi.jyu.fi/kookit0405/motsverige/email.htm 

E-post till textilslöjdläraren 

Hälsning 

Presentera er själva 

Skriv när ni kommer till skolan 

Fråga var ni kan träffas och hur ni hittar dit 

Fråga vilket tema som kommer att behandlas under lektionerna 

Fråga om ni får intervjua läraren och några elever före, efter eller under lektionen 

Avslutning 

Innan ni skickar meddelandet till textilslöjdläraren skicka den till svenskläraren. Ni får en rättad 
version tillbaka inom några dagar. Gör en ny version av mejlet med hjälp av korrigeringarna. 

Skicka mejlet till textilslöjdläraren. 

Då ni får ett svar kom ihåg att tacka för svaret och skriva att allt är klart. 

 

VECKA 3 

Ord 
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Då ni har fått veta vilket tema som behandlas på era lektioner sök information om temat på 
nätet (föreningars hemsidor, bloggar osv.). Använd pålitliga ordböcker, se länkarna på Moodle. 

Gör en svensk-finsk ordlista om temat (t.ex. virkning) 20+ ord och lägg de viktigaste källorna 
som länkar till samma dokument. 

Lämna in ordlistan + länkarna på Moodle före skolbesöket. 

 

Intervjufrågor 

Lektionen innan skolbesöken använder vi för att formulera intervjufrågor till textilslöjdlärare 
och elever 

Vilka frågor har ni alltid velat ställa till en erfaren textilslöjdlärare och barn som har textilslöjd i 
skolan? Era frågor kan handla om karriär, praktiska saker, drömmar, hobbyer... Gör anteck-
ningar och ta dem med dig till vår sista lektion före skolbesöken. 

Om du inte kan komma till lektionen skicka dina frågor per e-post till svenskläraren. 

 

VECKA 4-5 

Besök 

Gör anteckningar om sådana viktiga svenskspråkiga uttryck som ni hör under lektionen (temat 
kan vara textilslöjd, pedagogik, skola…). 

Intervjua läraren + några elever 

Rapportering 

Gör en presentation om besöket och temat på lektionen 

Presentationen tar cirka 10-15 minuter + diskussion 

Ni får fritt använda fantasin, ni kan göra en pjäs, PowerPoint-presentation, talkshow, video… 
Det är fint om ni aktiverar de andra i gruppen med frågor eller annat. 

Skicka allt skriftligt material som ni kommer att använda (t.ex. Powerpointpresentation) till 
svenskläraren senast en vecka före presentationen 

 

VECKA 6 

Läsning 

Förbered dig för de andra gruppernas presentationer genom att läsa ordlistorna och kolla län-
karna som finns på Moodle. 

Fundera över färdiga frågor du skulle vilja ställa. Frågorna kan handla t.ex. om terminologi, tek-
nik, själva skolbesöket osv. 

Skrivning 

Skriv en uppsats (ca 200 ord) om besöket. 

Hur gick det till? 
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Temat på lektionen 

Var det lätt/svårt att förstå läraren/eleverna? 

Vad lärde du dig? 

... 

Lämna in din uppsats på Moodle 

 

VECKA 6-7 

Presentationer på lektionerna 
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Liite 3. Uppgifter för integration av svenska och försäljning (Liisa Wallenius, Haaga-Helia 
ammattikorkeakoulu) 

 

 

UPPGIFTER FÖR INTEGRATION AV SVENSKA OCH FÖRSÄLJNING                         

 

Introduktion 

De här övningarna är en serie av tre övningar och de kan användas som en kurs slutgiltiga upp-
gifter i stället för en tentamen. Uppgifterna i fråga har använts i integration av en kurs i försälj-
ning och en kurs i svenska med fokus på försäljning och kommunikation. Kursernas objektiv var 
att studerandena lär sig teori och får övning i försäljning. Kurserna strävar efter att förbereda 
studerandena för arbetslivet, försäljningsarbete och professionell kommunikation. Därtill lär 
de sig att arbeta i team, ge och ta feedback, evaluera sitt eget och andras arbete. Naturligtvis 
lär de sig teori och tillämpar den i olika övningar och diskussioner. Skribenterna anser att öv-
ningarna kan tillämpas till andra liknande kurser med fokus på försäljning. 

Uppgifterna 1 och 2 förbereder för uppgift 3. 

 

Dessa övningar har för avsikt att studerande kan visa 

sitt kunnande i försäljning 

att de förstår, kan diskutera och analysera följande koncept: affärsidé, kundbetjäningskoncept, 
kundförhandling 

att de kan utföra kundförhandlingar och reagera samt agera professionellt i försäljningssituat-
ioner 

 

Därtill, ger övningarna färdigheter och övning i  

grupp- och pararbete 

informationssökning, observationsteknik 

presentationsteknik och diskussion 

rapportering och sammanfattning 

lyhördhet och improvisation (rollspel) 
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Övning 1 

Till läraren 

Tema:  Försäljning: affärsidé och kundbetjäningskoncept 

Typ av övning 

skriftlig övning: visuell rapport och presentationsmaterial  

muntlig övning: att presentera 

gruppaktivitet 

Objektiv  

att visa att man förstår och kan analysera ett företags affärsidé och betjäningskoncept 

att visa kunskaper och färdigheter i svenska (rätta ord, rätt stil och förhandling och interaktion) 

att summera det inlärda, att visa vad man kan dvs. 

OBS. Studerandena ska förstå koncepten av affärsidé och kundbetjäningskoncept för att kunna 
utföra uppgift 3 (planera och utföra en kunddialog i telefonförsäljning) 

 

Nivå              B1-C1 (med stöd och hjälp även för A2) 

Anvisningar till läraren: 

Gå igenom uppgiften i klassen, förklara det som studerandena ska göra och hjälp dem planera. 
De ska ha tillfälle att ställa frågor. Använd gärna stödmaterial med visuellt stöd som hjälper 
studerandena planera. Uppmuntra studerandena ställa frågor och skriva utkast.  

Anvisningar till studerande: 

Uppgift 1: Affärsidé och kundbetjäningskoncept 

Jämförelse mellan olika företags eller evenemangs affärsidéer och kundbetjäningskoncept  

Bekanta er (med minst två olika företag eller evenemang, som har olika affärsidéer och kund-
betjäningskoncept inkl. visuell marknadsföring (företag, butik, internet, press, personal)! 

Beskriv koncepten så noggrant som möjligt. Bekanta er med hur konceptet syns i kundbetjä-
ningspersonalens vardag och kundarbetet. Testa gärna tjänsterna, iaktta vad konceptet säger 
och kolla hurdan vardagen är. Granska ifall hela personalen fungerar på samma sätt. Följ gärna 
med någon kunds inköpsrunda och intervjua denna under och efter rundan. Jämför de olika 
koncepten med varandra. 

Förbered en visuell rapport om era observationer och analyser. Lägg in de visuella rapporterna 
i Moodle och presentationer i klassen. 

 

Viktiga frågor att iakttaga (Se stödpapper 1 för en tabell över frågorna nedan) 

Företaget 

Vad är företagets/evenemangs syfte på marknaden? Varför finns företaget/evenemanget till? 
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På vilken marknad/marknader arbetar företaget/evenemanget? Vilka är kunderna? 

Vilka behov tillfredsställer företaget/evenemanget?  

Vilket är konceptets kundlöfte? 

Vilka produkter eller tjänster erbjuder företaget/evenemanget som tillfredsställer de beho-
ven? 

Vad är det som skiljer företaget/evenemanget från konkurrenterna som gör att kunderna väl-
jer ifrågavarande företag framför konkurrenterna? 

Hur stöder den visuella marknadsföringen konceptets förverkligande? Ta i beaktande de olika 
elementen i den visuella marknadsföringen.  

På basen av det visuella, vilken är företagets/evenemangets identitet och image. Vilket värde 
försöker företaget/evenemanget förmedla kunderna? 

 

Betjäningssituationen 

Vilken tjänst var ni ute efter 

Fick ni vad ni var ute efter 

Var ni nöjda med betjäningen 

Vad gick bra 

Vad gick snett 

Hur skulle ni förbättra förfarandet 

 

Personen i kundbetjäningen 

Hur agerade kundbetjäningspersonen 

Var ni nöjda med kundbetjäningspersonen 

Vad var bra med personen 

Vad borde personen fästa uppmärksamhet vid och förbättra 

 

Butiken/evenemanget stöder konceptet 

Utseende 

Reklam i butiken, internet, press, DM 

Varuplacering, sortiment 

Betjäningspersonalens mängd 

 

Allmän kommentar:  
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Vad fäste vi speciellt uppmärksamhet vid 

Vad fungerade bra 

Vad fungerade dåligt 

Vad lärde vi oss 
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Uppgift 2: Försäljning: Beskrivning av kundförhandling 

 

Till läraren: 

Tema:  Beskrivning av kundbehandling i försäljning 

Typ av övning 

Skriftlig övning: att skriva korta anteckningar och visuellt stödmaterial för muntlig redovisning 

Muntlig övning: att diskutera och sammanfatta  

Pararbete  

Objektiv  

Att analysera och förbereda försäljningsprocess 

Att visa kunskaper och färdigheter i försäljning (ordförråd, samtal, förhandling, beskrivning, in-
teraktion, osv.) 

Att göra en övning i kundförhandling som andra studerande kan använda 

Att arbeta i grupp och kommunicera  

OBS. Studerandena ska förstå koncepten av kundbehandling för att kunna utföra uppgift 3 
(planera och utföra en kunddialog i telefonförsäljning) 

Nivå               B1-C1 (med stöd och hjälp även för A2) 

Anvisningar till läraren: 

Denna uppgift ger studerandena möjligheter att använda de erfarenheter som de har av för-
säljningssituationer och kundbehandlingar. De får använda autentiska situationer och själv pla-
nera övningar. Därigenom kan de analysera och få hjälp i att förstå varför en viss person har 
agerat på ett visst sätt. Därtill kan studerandena i gruppen öva förhandlingar som kan anses 
vara autentiska (situationer med vilka de kan relatera).  

Läraren ska gå igenom anvisningen för uppgiften i klassen och hjälpa studerandena planera. De 
ska ha tillfälle att ställa frågor. Använd gärna stödmaterial med visuellt stöd som hjälper stu-
derandena planera.  

Uppmuntra studerandena ställa frågor och skriva skisser.  

Kopieringsunderlaget stödpapper 2 kopieras för alla.  
Till slut diskuteras fallen och analyserna. Man kan också spela ut dessa utmanande situationer 
– version 1: utmanande situation och version 2: förbättrad situation 

Anvisningar för studerande: 

Uppgift 2: Beskrivning av kundförhandling 

Ni kommer att öva era förhandlingsfärdigheter.  

Beskriv (parvis) en utmanande försäljningssituation (till exempel åt sponsorer eller er slutliga 
målgrupp). Beskriv situationen så noggrant som möjligt. De här ”verkliga” situationerna som ni 
beskriver kommer att användas som botten för övningar i klassen. 
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Ni kan t. ex skriva korta anteckningar och identifiera säljarens och kundens roll och motiv. Al-
ternativt kan ni skriva en kort beskrivning och en A4 med repliker eller tips för repliker. Se 
stödpapper 2 för mer hjälp. 

 

Om ni vill, kan ni ta med till situationen passande hjälpmedel, dvs. broschyrer, produktdoku-
mentationer osv.  

Lämna in beskrivningen i Moodle och presentera för gruppen (under en bestämd tidpunkt). 

Alla situationer och analyser diskuteras i klass. 

 

Uppgift 3: Kunddialog -rollspel 

Till läraren 

Tema:  försäljning: kunddialog 

Typ av övning 

muntlig övning: försäljningssamtal i telefon eller kundmöte 

pararbete  

Objektiv  

att visa att man förstår försäljningsprocessen  

att förbereda och spela ut en utmanande kundbetjäningsdialog 

att visa kunskaper och färdigheter i försäljning (ordförråd, samtal, förhandling, beskrivning, in-
teraktion, osv.) 

 

Nivå              B1-C1 (med stöd och hjälp även för A2) 

Anvisningar till läraren: 

Gå igenom anvisningen för uppgiften i klassen och hjälp studerandena planera. De ska ha till-
fälle att ställa frågor. Använd gärna stödmaterial med visuellt stöd som hjälper studerandena 
planera.  

Uppmuntra studerandena ställa frågor och skriva skisser. Studerande ska lämna in manuskript 
för dialogen för läraren eller ha andra studerande ge feedback för dem. De ska också öva 
muntligt i klassen i övningstimmarna eller över interaktivt över nätet. De kan även uppmuntras 
spela in sina dialoger för att kunna lyssna och analysera dialogerna 

Anvisningar till studeranden: 

Uppgift 3: Kunddialog – rollspel 

Välj en försäljningssituation från uppgift 2 som botten för rollspelsövningen. En person funge-
rar som kund och den andra som säljare.  

Om ni vill, kan ni ta med till situationen passande hjälpmedel, dvs. broschyrer, produktdoku-
mentationer osv.  
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Del 1: Planera och skriv anteckningar (stödpapper 3) 

Kort beskrivning om situationen 

Manuskript för en dialog mellan säljare och kund 

Del 2: redigering och ”generalrep” (stödpapper 3, redigerad version) 

Redigera beskrivningen och manuskripten enligt feedback 

Öva och spela in dialogen för att lyssna hur den låter. Ändra dialogen vid behov.  

Skriv korta anteckningar eller en storyboard för dialogen. Det kommer att vara lättare att 
agera och spela ut dialogen med ett stödpapper (i stället för en längre text med repliker). Se 
stödpapper 3 och 4 för 

Del 3: Rollspel i klassen med inspelning (stödpapper 4) 

Kort beskrivning om situationen (muntligt) 

Dialog ca 10 minuter (säljare och kund träffas och förhandlingen försiggår) 

Inspelning: Laga ett schema över hur allas rollspel spelas in och lämnas in på Moodle 
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Stödpapper 1 

Affärsidé och kundbetjäningskoncept 

Grupp/deltagare: 

Företag/evenemang  
syfte  
marknader  
kunder/kundgrupper  
kundens behov som tillfredsställs  

kundlöfte  
produkter/tjänster som tillfredsstäl-
ler behoven 

 

Vad skiljer företaget från konkurren-
terna? 

 

Hur stöder det visuella företagets 
koncept 

 

Företagets identitet och image 
(vilket värde förmedlas till kunden) 

 

Betjäningssituation  
tjänsten/produkten ni var ute efter  
fick ni det ni sökte  
Var ni nöjda med betjäningen? 
Varför/varför inte? 

 

Vad gick bra?  
Vad gick snett?  
Hur skulle ni förbättra förfarandet?  
Personalen i kundbetjäning   
Hur agerade kundbetjäningsperso-
nen 

 

Var ni nöjda med kundbetjäningsper-
sonen 

 

Vad var bra med personen  

Vad borde personen fästa uppmärk-
samhet vid och förbättra 

 

Butiken  
Utseende  
Reklam i butiken, internet, press  
Varuplacering  
Sortiment  
Antalet betjäningspersonal  
Allmänna kommentarer:  
Vi fäste uppmärksamhet vid:  
Vad vi tyckte fungerade bra:  
Vad vi tyckte fungerade dåligt:  
Vad vi lärde oss i denna uppgift:  
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Stödpapper 2 

Försäljning: Beskrivning av en utmanande kundförhandling 

Skriv korta anteckningar och identifiera säljarens och kundens roll och motiv.  

Situation:  

Ärende (varför kunden ringer/kommer till butiken) 

Problem/utmaning:  

Tid och plats: 

Roller:  
Säljare:   Kund: 

(kort beskrivning)  (kort beskrivning) 

Storyboard 

inledning 

 

inledning 

presentation av ärende 

 

  

förhandling 

 

 

avslutning 

 

 

analys 

 

 

Till slut diskuteras situationerna och analyserna – alla par/grupper presenterar. 

  

[ hur förhandlingen inleds, hur man hälsar, hur man presenterar sig själv] 

[kunden presenterar sitt ärende, vilka ord används, beteende …] 

[slutsatser, hälsningar osv.] 

[analysera: kunde något ha gjorts på annat sätt, varför, borde kunden/säljaren förbättra sin kommunikat-
ion i liknande fall] 

[säljarens reaktioner, förhandling, argumentering …] 
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Stödpapper 3 

Kunddialog – rollspel 

Par/deltagare: 
 

Situation: 
Ärende: (varför kunden ringer/kommer till butiken) 
Tid och plats: 
Roller: 
Säljare: Kund: 
kort beskrivning kort beskrivning 

Skriv korta anteckningar för båda rollerna (ni ska använda anteckningarna under rollspelet i 
klassen). 

 

Säljaren agenda och repliker  Köparens agenda och repliker 
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Case-menetelmällä kohti asiantuntijuutta – framgång är en laginsats  
Riina Uusikulku, Helsingin y liopisto & Anne Wähä, Vaasan ammattikorkeakoulu  
    
Johdanto 

Yhteistyökyky on tulevaisuudessa arvostetuin kompetenssi.  (Furu 2013, 18).  

Svenska handelshögskolanin akateeminen johtaja Patrick Furu (2013) pohtii teoksessaan Jazzia 
johtamiseen muun muassa ryhmän keskinäisen vuorovaikutuksen, yhteistyön ja sisäisen moti-
vaation merkitystä onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseen. Furu korostaa myös ryhmän 
jäsenten kykyä kuunnellen ja auttaen innostaa toisiaan vastavuoroisesti yhä parempiin suori-
tuksiin matkalla kohti yhteistä tavoitetta. Furun ajatukset ovat mielestämme sovellettavissa 
myös merkitykselliseen kielten oppimisprosessiin, ja toimivatkin lähtökohtana projektissamme. 

Työelämäorientaatio on yhä selkeämmin tavoitteena kaikilla korkeakoulutuksen opintojak-
soilla, niin myös kielten opetuksessa. Opiskelijamme valmistuvat yhteiskuntaan asiantuntija-
tehtäviin. Menestyäkseen vaativissa asiantuntijatehtävissä ei riitä pelkästään alan käsitetason 
hallinta, vaan asiantuntijalta edellytetään taitoa prosessoida tietoa, reflektoida ja ohjata omaa 
toimintaansa vuorovaikutuksessa muihin ryhmän jäseniin. Asiantuntijuuteen kasvaminen edel-
lyttää jokaiselta ryhmän jäseneltä vastuun ja vallan jakamista eli aktiivista roolia tiedon raken-
tajana ja soveltajana. Tärkeää onkin, että opiskelijat oppivat jo opiskeluaikana tekemään rajat 
ylittävää ja erilaisen osaamisen jakamiseen perustuvaa yhteistyötä. Opiskelijoille pitääkin tar-
jota mahdollisuuksia soveltaa alan teoreettista tietoa todellisiin käytännön työelämätilantei-
siin. 

Tavoitteeksemme muodostuikin jo projektin alkuvaiheessa tapauspohjaista ja ongelmaläh-
töistä oppimista lähtökohtana käyttäen aktivoida opiskelijoita käyttämään ruotsin kieltä todel-
lisissa työelämää simuloivissa tehtävissä. Käytämme tästä menetelmästä raportissamme nimeä 
case-menetelmä. (Lindblom-Ylänne et al. 2009, 262–264.) 

Olemme käyttäneet opetuksessamme konkreettisia työelämätilanteita simuloivia oppimisteh-
täviä jo aikaisemminkin. Tässä projektissa tavoitteemme oli laatia kursseja, joissa opiskelijat 
saavat yhä vahvemmin asiantuntijan roolin ja pääsevät näin hyödyntämään ja kehittämään 
omaa substanssiosaamistaan vielä laajemmin ja monipuolisemmin.   

Case-menetelmään pohjautuvissa tehtävissä ei ole vain yhtä valmista vastausta ja ennalta 
määrättyä kurssimateriaalia, vaan on olemassa useita tapoja toteuttaa tehtävä menestyksek-
käästi eri lähteitä apuna käyttäen. Näin ollen tehtävät kehittävät kielitaidon lisäksi myös opis-
kelijoiden geneerisiä taitoja, kuten kriittisen ajattelun taitoa, vuorovaikutustaitoja, neuvottelu-
taitoja ja taitoa soveltaa teoreettista tietoa käytäntöön.  

Tehtäviä tehdessä opiskelijoiden huomio ei keskity kielen opiskeluun, vaan kieli on tehtävien 
tekemisen väline. Opiskelijat ovat aktiivisia toimijoita ja neuvottelevat merkityksistä. Tehtävää 
tehdessä ammatillinen asiantuntijuus kehittyy yhteistyössä ryhmän kanssa. Tietoa rakennetaan 
yhdessä ja osaamista jaetaan: Uutta tietoa rakennetaan käyttäen hyväksi kaikkien ryhmän jä-
senten aiempaa osaamista.   Hyvässä ja toimivassa ryhmässä kaikkien ei tarvitse osata kaikkea, 
vaan ryhmän onnistuminen perustuu jokaisen ryhmän jäsenen työpanokseen. Jokaisella ryh-
män jäsenellä on tärkeä rooli ryhmässä ja opiskelijat tulevat positiivisella tavalla riippuvaisiksi 
toisistaan. 
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Tarve integroida ja tehdä yhteistyötä koulutusohjelman sisällä on ollut olemassa jo pitkään. 
Tämä hanke tuli sopivasti mukaan ja antoi mahdollisuuden vastata siihen tarpeeseen – ko-
keilla, mitä voidaan tehdä ja saada aikaan. 

Tässä hankkeessa kehitimme integrointia konkreettisen yhteistyön kautta, case-menetelmällä. 
Yhteistyökumppaneina olivat koulutusohjelman kollegat ja ulkopuoliset toimijat. Mukana oli 
farmasia-, sosionomi- ja sairaanhoitajaopiskelijoita eri vuosikursseilta. 

Tavoitteet 
Tavoitteemme oli kehittää case-menetelmiin perustuvia kursseja, aluksi yksittäisiä kurssitehtä-
viä sekä löytää sopiv(i)a substanssiaineen yhteistyökumppani/yhteistyökumppaneja sekä mah-
dollisesti myös yhteistyökumppaneja sidosryhmistä. 

Tarkoitus oli siis luoda malleja siitä, miten ruotsin kieltä voidaan integroida erilaisin menetel-
min eri opintojaksoihin.  

Yhteinen tavoitteemme hyvin erilaisilla kursseilla oli saada case-menetelmällä sitoutuneita, au-
tonomisia opiskelijoita.  Kuvio 1 havainnollistaa yhdessä hahmottelemiamme raameja, joiden 
pohjalta laadimme case-tehtävät. 

Tavoite 1. OPETUSSISÄLLÖT – NÄKYMÄTTÖMÄT RAJAT.  
Laadimme yhteistyössä substanssiopettajien kanssa tehtäviin keskeiset reunaehdot, joiden si-
sällä opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus improvisointiin. ”Improvisaatiossa pyritään pitämään 
auki vaihtoehdot mahdollisimman monelle erilaiselle lopputuotokselle.” (Furu 2012, 81.) Teh-
tävä tarjoaa alkusykäyksen, mutta opiskelija sen paremmin kuin opettajakaan ei täysin tiedä, 
mihin lopputulokseen päädytään. Onnistuneeseen lopputulokseen vaaditaan kaikkien ryhmän 
jäsenten osallistumista ja tiedon hankintaa sekä yhteistä uuden tiedon luomista.  
Tavoite 2. OPPIMISPROSESSI. Lähtöajatuksena erilaisen oppimisprosessin luomisessa oli Furun 
oivallus siitä, että asiantuntijayhteisö ammentaa voimansa erilaisuudesta. Avoin, hyväksyvä ja 
kannustava oppimisilmapiiri luo turvalliset puitteet oppimiselle. Turvallisessa oppimisympäris-
tössä on mahdollista kyseenalaistaa myös oma asiantuntijuus. Virheiden tekeminen ja oman 
osaamisen kriittinen analysointi ovat tärkeä osa oppimisprosessia. Oppimisprosessi rakentui 
seuraavien periaatteiden pohjalle: Ulos luokkahuoneesta. Uusia yhteistyökumppaneita. Erilai-
suus on voimavara. Yhdessä oppiminen. ”Open skies, open minds.”  

Tavoite 3. PALAUTEKÄYTÄNTEET – OIKEA TUKI OIKEAAN AIKAAN  

… kun kaikille yksilöille annetaan edellytykset loistaa, he tukevat toinen toi-
siaan toimimalla yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. (Furu 2012, 89.) 

Oppiminen vahvistuu oikeanlaisella ja oikea-aikaisella palautteella. Palautetta antoivat paitsi 
opettaja myös vertaiset ja yhteistyökumppanit. 
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Kuvio 1. Case-menetelmällä autonomiseksi kielenoppijaksi. 

 
Toteutus 
 

Farmaseuttiopiskelijat ja eläkeläiset Helsingin yliopiston harjoitusapteekissa 
Riina Uusikulku, Helsingin yliopisto  

Toteutin case-menetelmään pohjautuvia tehtäviä Helsingin yliopiston Farmasian tiedekunnan 
kursseilla. Kurssien laajuus on 4 op, 42 tuntia lähiopetusta ja 56 tuntia itsenäistä työskentelyä.  

Tiedekunnan tilanneharjoituskurssille on kehitetty ongelmalähtöisiä käytännön asiakasneuvon-
tatilanteita, joita sain käyttööni ruotsin kurssille.  

Opiskelijat tekivät ruotsinkielisten asiakkaiden kanssa kolme erilaista case-tehtävää, asiakasti-
lannesimulaatiota.  

Etenimme tehtävissä ongelmalähtöisen oppimisen seitsemän askeleen mallista versioimieni 
askelmerkkien mukaan (Lindblom-Ylänne et al. 2009, 264–267). 

1. Tehtävään tutustuminen ja käsitteiden laajentaminen käsitekarttaan 
Opiskelijat saavat tehtävän ja virittyvät sen tekemiseen. He pohtivat tarvitsemiaan käsitteitä ja 
työstävät sanastoa ja fraseologiaa käsitekarttamuodossa. Käsitekartat ovat käytössä sen 
vuoksi, että sen avulla on helpompaa hahmottaa tilanteessa vaadittavan sanaston laajuus ja 
hallinta. Käsitekarttaan on myös helpompi mallintaa käsitteiden välisiä suhteita. 

2. Tarkempi ongelmaan perehtyminen ja ratkaisumallin rakentaminen 
Opiskelijat perehtyvät ongelman ratkaisemiseen, he etsivät tarkempaa tietoa ja pohtivat toi-
mintavaihtoehtoja, jonka pohjalta farmaseutti pystyy ohjeistamaan asiakastaan tarpeidensa 
kannalta tilanteeseen parhaimman mahdollisen ratkaisun. Käsitekarttaa laajennetaan. 

  

OPETUSSISÄLLÖT
ASIANTUNTIJUUDEN JA 
GENEERISTEN TAITOJEN 
KEHITTYMINEN

OPPIMISPROSESSI
AVOIMEN, LUOVAN 
JA INNOSTAVAN 
OPPIMISPROSESSIN 
TUKEMINEN

PALAUTEKÄYTÄNTEET
PALAUTETTA OPETTAJALTA, 
VERTAISILTA, ITSELTÄ, 
YHTEISTYÖKUMPPANEILTA
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3. Simulointitehtävän suorittaminen 
Simulointitehtävät harjoitusapteekissa. 

Tuki ja palaute  
Opiskelijat saavat kielellistä palautetta opettajalta, vertaisilta ja yhteistyökumppaneilta. Sub-
stanssiin liittyvää palautetta opiskelijat saavat toiselta vertaisparilta. Työpari pohtii myös itse 
onnistumistaan sekä vastauksen sisältöä että kieleen liittyviä kysymyksiä. 

Aloitimme simulaatiotehtävät siten, että opiskelijat olivat vuorotellen toistensa asiakkaina. 
Seuraavassa vaiheessa siirryimme ruotsinkielisiin asiakkaisiin. Opiskelijoilla oli mahdollisuus 
työskennellä autenttisen ruotsinkielisen asiakkaan kanssa kolmessa eri case-tehtävässä. Asiak-
kaat olivat ruotsinkielisiä eläkeläisiä, jotka olin onnistunut rekrytoimaan mukaan Folkhälsanin 
kautta. Yhtä opiskelijaparia kohden oli yksi yhteinen ruotsinkielinen asiakas. Jotta asiakkaan 
kohtaaminen simulaatiotilanteessa tuntui helpommalta, saivat opiskelijat tutustua tuleviin asi-
akkaisiinsa yhdellä lähiopetuskerralla. Palautteessa monet opiskelijat kertoivat jännittäneensä 
tapaamista etukäteen. Ryhmässä oli opiskelijoita, jotka eivät olleet koskaan aikaisemmin puhu-
neet äidinkielenä ruotsia puhuvan henkilön kanssa.  

Sekä opiskelijat että eläkeläisryhmän jäsenet olivat saaneet valmistautua tapaamiseen valitse-
malla mukaansa neljä niin sanottua elämänsä kuvaa, joissa oli heille henkilökohtaisesti tärkeitä 
hetkiä, henkilöitä, paikkoja tai asioita. Kuvien avulla he kertoivat itsestään ja tutustuivat toi-
siinsa. Opiskelijat olivat siis saaneet valmistautua tapaamiseen etukäteen ja pohtia, mitä halu-
aisivat kertoa itsestään. En siis halunnut opiskelijoiden suorittavan tilanteessa mitään valmista 
kysymyspatteristoa, vaan luottavan enemmän omaan taitoonsa ja antaa tilanteen ohjata hei-
dän keskusteluaan. Kuvien avulla tutustuminen oli palautteen mukaan erittäin onnistunut to-
teutusmuoto ja luonteva keino saada keskustelu käyntiin. Molemmat osapuolet kokivat tilan-
teen rennommaksi kuin perinteinen kysymyksiin pohjautuva jäykkä haastattelutilanne. Keskus-
telusta tuli todella vilkasta ja opiskelijoiden mielestä keskustelutilanne oli hyvin antoisa, koska 
keskustelussa he saivat puhua yleisistä ja arkisista itseään kiinnostavista asioista, joka on myös 
tärkeää tulevaisuutta ajatellen. 

 

Vammaisjärjestöjä, kansaterveyttä ja lääkehoitoa ruotsiksi – integrointikokeiluja ammatti-
korkeakoulun sote-alalla 
Anne Wähä, Vaasan ammattikorkeakoulu  

Vaasan ammattikorkeakoulussa on toteutettu kolme integrointikokeilua tämän hankkeen ai-
kana: kaksikielinen järjestöpäivä, kansanterveyttä ruotsiksi sekä lääkehoitoa simulaatioissa 
ruotsiksi. Näistä kolmesta simulaatio-opetus esitellään tässä tarkemmin. 

Järjestöpäivä Unelmia – Föreningsdagen Drömmar 
Syksyllä 2015 toteutettiin yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa kaksikielinen yhdistyspäivä 
koulun campuksella. Mukana oli toisen vuoden sosionomiopiskelijoita VAMKista sekä NO-
VIAlta. Teemapäivän otsikko oli Järjestöpäivä Unelmia, Föreningsdagen Drömmar. 

Suunnittelukokouksiin osallistuivat VAMKin ja NOVIAn edustajat, Vaasan kaupunki sekä eri 
vammaisjärjestöjen edustajat. Tarkoituksena oli tuoda mahdollisimman monta järjestöä esitte-
lemään toimintaansa opiskelijoille molemmilla kotimaisilla kielillä. Päivän aikana palkittiin 
myös Vuoden asennevaikuttaja / Årets attitydpåverkare sekä kuunneltiin yksi luento. 
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Opiskelijat valmistautuivat päivään etukäteen opintojaksoilla Sosiaalialan ruotsi 2, Vammaistyö 
sekä Monikulttuurinen työ. Järjestöihin ja niiden työhön tutustuttiin sekä suomeksi että ruot-
siksi esitteitä ja artikkeleita lukien ja aiheesta keskustellen sekä kerättiin aihealueeseen liitty-
vää sanastoa. 

Varsinaisena järjestöpäivänä kokoonnuttiin ensin isoon luentosaliin. Opiskelijat toivotettiin ter-
vetulleiksi suomeksi ja ruotsiksi ja samalla päivän kulku ja ohjelma käytiin läpi molemmilla kie-
lillä. Paikalla oli 40 opiskelijaa kummastakin oppilaitoksesta ja olimme etukäteen jakaneet ryh-
mät niin, että kaikissa pienryhmissä oli opiskelijoita molemmista oppilaitoksista. Ryhmät saivat 
aloittaa päivän kahvilla ja tutustumalla toisiinsa järjestettyjen leikkien avulla, suomeksi ja ruot-
siksi. Opiskelijat saivat vapaasti kokeilla millä kielellä kommunikaatio tuntui turvalliselta ja hy-
vältä. Jos aamu alkoi VAMK-opiskelijalla suomeksi, aika monella kieli muuttui aamun kahvihet-
ken aikana ruotsiksi. 

Ryhmässä kaikki jäsenet saivat tutustumisen jälkeen kukin oman tehtävävihon. Vihossa oli ky-
symyksiä eri järjestöistä sekä suomeksi että ruotsiksi. Ryhmät kiersivät eri järjestöjen esitte-
lyissä ja keskustelivat ja kyselivät molemmilla kielillä. Opettajat sekä muut päivän järjestämi-
sessä mukana olleet kulkivat ryhmien mukana järjestötorilla ja osallistuivat kommentoimalla 
eri ryhmien keskusteluihin.  

Päivän tärkeimmät tavoitteet olivat seuraavat:  

 Matalankynnyksen periaate: Helppo käyttää ruotsia, kun se tuntuu turvalliselta, mutta 
voit myös käyttää suomea/ levande tvåspråkighet 

 Ammatillinen työelämään suuntautunut toiminta: Opiskelijalla yhdistyy opintojaksoja 
VAMKista sekä järjestöt eli osittain tulevat työnantajat. Vaikka jokin mukana ollut vam-
maisjärjestö ei olisi juuri tuleva työnantaja, olivat kaikki järjestöt sellaisia, että sosiono-
min tulevassa työssä useimmissa paikoissa tulee olemaan monenlaista kontaktia ja yh-
teistyötä näiden järjestöjen kanssa. 

 Suulliset tehtävät - tutustuminen, itsensä esittely, järjestöihin tutustumisia. Tehtävävi-
hossa opiskelija myös sai valita kielen.Tavoitteena oli käyttää toista kotimaista jollakin 
tavalla päivän aikana – kuuntelemalla, puhumalla, kirjoittamalla. 

Asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. 

Hoitotyön ruotsi ja Kansanterveys 
Toinen VAMKissa toteutetuista kokeiluista oli yhteistyö kollegan kanssa ensimmäisen vuoden 
hoitotyön opiskelijoiden ensimmäisellä ruotsin opintojaksolla, Hoitotyön ruotsi 1 sekä Kansan-
terveys. Tässä integrointikokeilussa opiskelijat tekivät Kansanterveys-opintojakson esitykset 
ruotsiksi ja kunkin esityksen jälkeen oli esityksen aiheesta ryhmäkeskustelut ruotsiksi. Semi-
naaripäivän esitysten ja ryhmäkeskustelujen jälkeen opiskelijat kirjoittivat vielä ruotsinkielisten 
esitysten keskeisen sisällön suomeksi. Sekä ruotsinkielinen esitys että suomenkielinen tiivis-
telmä jaettiin Moodle-alusta kautta kaikille opiskelijoille. 

Esityksiä suunniteltiin yhteistunneilla kahdella kielellä. Lisäksi opettajat pitivät yhdessä tutor-
tunteja, myös niin, että vain yksi ryhmä kerrallaan oli paikalla, jolloin voitiin tarkemmin keskus-
tella sekä sisällöstä että kielestä ja pohtia kommunikaatiota molemmilla kotimaisilla kielillä. Yh-
teistyö huipentui kaksikieliseen seminaaripäivään opiskelijaryhmän kanssa. 

Hoitotyön ruotsi ja Syventävä lääkehoito 
Integrointikokeilu, joka vei eniten aikaa tämän hankkeen aikana, oli nyt jo kaksi kertaa toteu-
tettu opintojaksojen Hoitotyön ruotsi 2 ja Syventävä lääkehoito integrointi. Opintojaksojen 
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opiskelijat ovat 2. vuoden hoitotyön opiskelijoita. Hoitotyön ruotsi 2 opintojakson pääpaino on 
suullisessa kielitaidossa ja sen kehittämisessä. 

Vaasan ammattikorkeakoulun hoitotyön opetuksessa on hyödynnetty vuodesta 2015 lähtien 
simulaatioharjoituksia ruotsin suullisen osaamisen kehittämiseen ja arviointiin ja lääkehoidon 
osaamisen syventämiseen. Opiskelija on kehittänyt lääkehoitoon liittyvän potilaanohjauksen 
taitojaan myös ruotsiksi. Opiskelijalla on myös ollut mahdollisuus antaa ruotsin kielen suullisen 
näyttö osaamisestaan. Näyttö ei ole tapahtunut vain varsinaisessa simulaatiossa vaan näyttöä 
on annettu koko ohjausprosessin työstämisen ajan. Opiskelijoilla on ollut valituista kolmesta 
lääkehoidon alueista materiaalia sekä suomeksi että ruotsiksi. Opiskelijat ovat sekä pienryh-
missä että yksin tai pareittain työstäneet annettuja potilastapauksia ja potilasohjausta. Lääke-
hoidon opinnoissa on käyty tarkkaan läpi ne asiat, mitä hyvä potilasohjaus sisältää ja opiskeli-
joilla on ollut lääkehoidon opettajan valmistelema potilastapaus. Tämä sama tapaus on käsi-
telty myös ruotsiksi. Opiskelijat ovat laajentaneet sanavarastoaan. Tunneilla on kerätty sanoja 
ja sanalistoja mitä tarvitaan ohjaustilanteessa sekä käyty läpi ko. lääkkeeseen ja lääkehoitoon 
liittyviä annosteluohjeita, sivuvaikutuksia yms. eli kaikkea sitä, mitä potilaan kanssa kyseisen 
lääkehoidon ohjaustilanteessa pitää muista käydä läpi. Apuna ohjaustilanteessa ja simulaati-
ossa opiskelijalla on ollut ruotsinkielinen potilasohje, koska haluttiin, että tilanne todella muis-
tuttaa mahdollisimman paljon autenttista tilannetta työelämässä. 

Potilaina simulaatioharjoituksissa ovat olleet ruotsinkieliset tai hyvin ruotsia puhuvat henkilöt, 
kuten esimerkiksi eläkkeellä oleva lääkehoidon opettaja ja kaksi ruotsinkielistä ammattikorkea-
koulun työntekijää. 

Simulaatioharjoitusten aiheina ovat olleet toisen vuoden lääkehoidon opintojaksolla käsitellyt 
asiat.  Aiheet ovat liittyneet potilaan lääkehoidon ohjaukseen esimerkiksi inhaloitavan lääk-
keen ottamisen ohjaus, varfariinia käyttävän asiakkaan ohjaus sekä antibiootti-infuusion aloit-
taminen ja potilaan ohjaus.  

Ruotsin opintojakson sisällöt ovat siis simulaatioharjoitusten osalta tulleet lääkehoidon opetta-
jalta ja opintojaksosta noin 40 % on käytetty tähän integrointiin. Opiskelijalla on ollut kaikki 
tarvittava materiaali Moodlessa eli esimerkiksi: 

 Suomenkielinen potilastapaus 
 Suomenkielinen sanalista, johon opiskelija itse on hakenut ruotsinkieliset vastineet 
 Taulukko, jossa kysymyksiä lääkkeeseen liittyvistä asioista kuten sivuvaikutukset, an-

nostelu, säilytys yms. 
 Esite kuten esimerkiksi Sydänliiton esite varfariinihoidosta tai lääkepakkausseloste  

 

Tulokset 
 

Farmaseuttiopiskelijat ja eläkeläiset Helsingin yliopiston harjoitusapteekissa  
Riina Uusikulku, Helsingin yliop isto 

Kurssilla haastavin, mutta samalla mielekkäin osio opiskelijoiden mukaan oli aitojen ruotsinkie-
listen asiakkaitten kohtaaminen. 

Huolimatta onnistuneesta tutustumistuokiosta, kokivat jotkut opiskelijat ensimmäisen kasvok-
kaisen simulaatiotilanteen hermostuttavana. Kun itse simulaatiotilanteet sitten käynnistyivät, 
sujui toiminta ja keskustelu hyvin luontevasti. Tilanteessa auttoi varmasti juuri toiminnallisuus 
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ja luonteva tila harjotusapteekissa, missä opiskelija pukeutuu valkoiseen työtakkiin ja ottaa hyl-
lystä esittelyyn ”aitoja” lääkepakkauksia. 

Ensimmäisessä simulaatiotilanteessa oli huomattavissa luultavasti formaalin koulun peruja 
käyttäytymismalli, jonka mukaan keskustelutilanteessa vahvemmin kieltä hallitseva johtaa kes-
kustelua. Asiakastilanteessa ekspertin rooliin kuuluu kuitenkin viedä keskustelua eteenpäin ti-
lanteeseen sopivilla kysymyksillä. Taito hallita tilannetta eli omaan asiantuntijarooliin kasvami-
nen näkyi selkeästi kaikilla opiskelijoilla kurssin aikana. Opiskelijoiden mielestä oli erittäin tär-
keää, että he saivat palautetta kielestään liittyen sekä fraseologiaan että ääntämiseen mutta 
erityisesti vuorovaikutustilanteiden kohteliaaseen ruotsinkieliseen kielellistämiseen.  

Opiskelijapalautteen mukaan tehtävät kehittivät juuri farmaseuteille tärkeää asiakasneuvonta-
taitoa. Opiskelijat kokivat erityisesti, että he olivat kehittyneet huomattavasti kysymysteknii-
kassa. Myös keskustelun avaukset ja jatkokysymysten esittäminen sekä ohjeistaminen todet-
tiin helpommaksi. Esimerkkeinä mainittiin muun muassa kiinteiden fraasien hallinta liittyen 
suositteluun ja tuotteiden vertailuun.   

Koska asiakkaat olivat ruotsinkielisiä, kehitti tehtävä opiskelijoiden mukaan tehokkaasti myös 
kuullun ymmärtämistä. Opiskelijat pohtivat, että erityisesti kysymyksiin reagoiminen nopeutui, 
samoin taito poimia tilanteen kannalta keskeisiä faktoja asiakkaan puheesta.  

Palautteessa nousi esiin myös tärkeiden työelämätaitojen kehittyminen: Erityisen tärkeäksi 
mainittiin palautteessa juuri yhdessä oppiminen ja yhteinen tiedon rakentaminen. Myös erilai-
suus eli se, että kaikki tuovat ryhmään omat tietonsa ja taitonsa koettiin merkittäväksi voima-
varaksi. Ryhmäyttämistehtävät ja ryhmäytyminen heti kurssin alkaessa kuvailtiin tärkeäksi pe-
rustaksi sille, että ryhmässä vallitsi heti alusta lähtien mutkaton ja salliva ilmapiiri. Opiskelijat 
uskalsivat heittäytyä tehtävän tekemiseen ja laittaa itsensä täysillä peliin.  

Onnistuneet simulaatiotilanteet vahvistivat selkeästi opiskelijoiden pystyvyyskokemusta ja 
luottamusta omiin taitoihin. Opiskelijoiden mukaan heitä motivoi myös kokemus siitä, että 
kurssin aikana sai tuntea pieniä oppimisen ja onnistumisen elämyksiä koko ajan. Onnistumisen 
kokemukset, vaikka vain pienetkin, motivoivat puolestaan jatkamaan ja kehittämään itseään 
vieläkin enemmän. Myös taitotasoltaan heikommat opiskelija kuvailivat, että epämukavuusalu-
eelle joutuminen oli lopulta vahvistava kokemus. Alun kauhistus muuttui voittajafiilikseen. 

Opiskelijat saivat kielellistä palautetta eri vaiheissa opettajalta, vertaisilta ja ruotsinkielisiltä 
asiakkailtaan. Heidän mukaansa kielellisen palautteen saaminen oli erittäin tärkeää. Palautteen 
avulla he pystyvät toisaalta kehittämään omia heikkouksiaan, mutta myös tietoisemmin hyö-
dyntämään omia vahvuuksiaan. Jossakin palautteessa todettiin myös, että tärkeää oli opetta-
jan kannustava huomioonottaminen silloin, kun itseltä oli puhti lopussa. 

Olisi myös tärkeää videoida kaikki simulaatiotilanteet, sillä oman puheen kuunteleminen ja ref-
lektointi auttaisi opiskelijoita varmasti kehittämään kielitaitoaan ja tilanteista toimintaansa.  

Jatkokehitystä varten on pohdinnassa ainakin virtuaalisten ja fyysisten oppimisympäristöjen 
luovempi yhdistäminen. Lisäksi on syytä miettiä tehtävien rytmitystä niin, että opiskelijoille jää 
aikaa reflektointiin, koska kyseessä on hyvin laajat tehtävät. Seitsemän viikon kurssi tuntui sekä 
opiskelijoista että opettajasta aivan liian lyhyeltä. 
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Vammaisjärjestöjä, kansaterveyttä ja lääkehoitoa ruotsiksi – integrointikokeiluja ammatti-
korkeakoulun sote-alalla  
Anne Wähä, Vaasan ammattikorkeakoulu 

Järjestöpäivä Unelmia / Föreningsdagen Drömmar 
Opiskelijoiden palaute yhteisestä järjestöpäivästä oli positiivista. Suurin osa opiskelijoista oli 
rohkaistunut pienryhmässä puhumaan toista kotimaista, kun sama tilanne oli NOVIAn opiskeli-
joilla, eli kaikki saivat olla yrittämässä ja viestimässä. Tilanne oli opiskelijoiden mielestä työelä-
mää muistuttava, sillä Vaasassa suurin osa harjoittelupaikoista on kaksikielisiä, kuten koko jär-
jestöpäivän suunnitteluryhmäkin. On varsin luonnollista olla tilanteessa, jossa käytetään sekä 
suomea että ruotsia, välillä hieman sekaisikin. Tehtävät eivät kuormittaneet opettajaa tai opis-
kelijoita liikaa, kun pääpaino oli suullisessa viestinnässä ja päivää varten valmisteltiin vain tu-
tustumalla järjestöihin ja tutkimalla sopivaa sanastoa. Varsinaisen järjestöpäivän tehtävävihon 
sai täyttää valitsemallaan kielellä ja siinäkin vaihtelu oli suurta. Osa VAMKin opiskelijoista ha-
lusi harjoittaa ruotsia ja kirjoitti ruotsiksi. Valtaosa valikoi kuitenkin kirjoittaa suomeksi, vaikka 
olisi keskustellut ruotsiksi. 

Kansanterveys 
Esitysten pito jännitti opiskelijoita etukäteen, mutta yleinen näkemys oli, että kaikki suoriutui-
vat niistä odotettua paremmin. Taso vaihteli tietysti, mutta suuri osa opiskelijoista onnistui 
kertomaan keskeisiä asioita. Keskustelua syntyi ja kysymyksiä ryhmille tuli jo esitysten aikana, 
sekä ruotsiksi että suomeksi.  

Seminaaripäivän päätteeksi kävimme palautekeskustelun ryhmien kanssa ja palaute oli positii-
vista. Opiskelijat kokivat saavuttaneensa jotain suurta – iso kynnys oli ylitetty ja seminaaripäivä 
oli koettu opettavaiseksi. Sanavarasto laajeni, samat ja samantyyppiset ilmaisut toistuivat kai-
kissa esityksissä ja keskusteluissa. Moni opiskelija koki oppineensa hyviä perusilmaisuja ja palk-
keja, joilla rakentaa keskustelua. Toistoa oli tullut paljon, ja suomenkielisen tiivistelmän teke-
minen vielä vahvisti ilmaisujen oppimista. Palautteessa mainittiin myös oman satsauksen 
määrä – kielen vuoksi oli tullut tarve satsata vielä tavallista enemmän, se kannatti ja tuotti tu-
losta. Toisaalta opiskelijat kokivat hyvin tarpeelliseksi vielä tehdä ja saada suomenkieliset tiivis-
telmät aihealueista, jotta kaikki asiat tulivat selväksi. Myös esitysten aikana tehtiin tarkennuk-
sia suomeksi ja pohdittiin joitain, varsinkin usein toistuvia ilmaisuja, suomeksi. 

Lääkehoito 
Opiskelijoilta on kerätty palautetta toteutuneista simulaatioharjoituksista ja palaute on ollut 
positiivista. Opiskelijat ovat saaneet myönteisiä kokemuksia ruotsin kielen käytöstä ohjausti-
lanteissa ja saaneet harjoitella lääkehoidon ohjausta ja toteuttamista mahdollisimman toden-
mukaisissa hoitotilanteissa ennen kliinistä harjoittelujaksoa. Opiskelijat ovat kokeneet olevansa 
valmiimpia käyttämään ruotsin kieltä oikeissa potilaan hoitotilanteissa, joihin he harjoittelujak-
soilla joutuvat. 

Opiskelijat olivat kokeneet toiminnan mielekkääksi vaikka ensin oli jännittänyt pelkkä ajatus 
kuten seuraavista palautteista käy ilmi.  

Jännitti mutta oli tosi opettavainen kokemus. 

Jännitti mutta selvisin, hyvä fiilis. 

Koin käsitteleväni tarkoituksenmukaisia asioita. 

Erittäin hyvä, ehdottomasti samalla tavalla jatkossa toteutus. 
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Useissa kommenteissa ilmeni kuinka tilanteet vastasivat aitoja työelämän viestintätilanteita ja 
että oli hyvä harjoitella niitä jo koululla. Alla on joitakin palaute-esimerkkejä.  

Joutuu kuitenkin samoja asioita opettelemaan jatkossa työelämässä ruot-
siksi. 

Opin paljon uusia sanoja ja sanontoja, syventää tietämystä siitä alueesta 
molemmilla kielillä. 

Käytännönläheisyys, realistisuus ja hyödyllisyys työelämää varten. 

Simulaatiossa myös ne opiskelijat, joiden mielestä oli vaikea käyttää toista kotimaista hoito-
työssä, pääsivät kokemaan onnistumista kuten seuraavista palautteista käy ilmi.  

Täydellinen tapa oppia ruotsia. 

Kynnys käyttää ruotsia madaltui. 

Hyvä kun fokus oli positiivisessa, siinä missä onnistui. 

Kaikki ei mennyt aina suunnitelmien mukaan ja kehittämistarpeita nousi myös kuten alla ole-
vista opiskelijapalautteista käy ilmi.   

Ajankäyttö – välillä joutui odottelemaan.  

Voisi olla myös helpompia aiheita jos ruotsi ei ole vahva. 

Paremmat mikrofoniyhteydet. 

Parin valinta tärkeää. 

Pohdinta 
Tavoitteena oli rikkoa rutiineja, hakea uusia oppimisympäristöjä ja sitä kautta saavuttaa jotain 
uutta ja enemmän. Kokemus tuo rutiineja ja turvaa työhön – kaikkea ei tarvitse koko ajan poh-
tia ja suunnitella, vaan ryhmän eteen voi mennä ja olla varma siitä, että sävelet ovat selvät. Sa-
malla tämä rutinoituminen tuo kuitenkin haasteita uudistumiselle. Opettajankin on hyvä haas-
taa itsensä ja mennä mukavuusalueen ulkopuolelle, hakea uusia tapoja osallistaa opiskelijoita 
ja itseään. Ajat muuttuvat, opiskelijat muuttuvat, ja toimintaympäristömme muuttuu. On siis 
syytä muuttaa myös opiskelu- ja oppimistapoja. Mitä voin tehdä toisin ja miksi tekisin toisin 

Opiskelijan haastaminen osalliseksi omaa oppimistaan tuo tuloksia. Kun asia koetaan omaksi, 
tulee tekemisestä merkityksellistä ja tärkeää. Tällainen tekeminen jättää pysyvän tuloksen. 
Olennaista on varmasti se, kuinka sitoutuneita opettaja ja opiskelijat ovat yhteiseen tavoittee-
seen, ja kuinka hyvin kaikki osapuolet kykenevät tekemään yhteistyötä ja kehittämään yhteis-
työtaitojaan. Työelämä ei kaipaa sooloilijoita, ja ryhmän tulos pitäisi olla hyvän yhteistyön 
kautta enemmän kuin osiensa summa. 

Jos opiskelija sitoutuu tekemiseen, ja saadaan aikaan hyvä flow ja yhteistyö opintoihin, tuntuu 
tekeminen vähemmän kuormittavalta myös siksi, että se on merkityksellistä itselle. Motivaa-
tion merkitystä korostetaan aina, mutta motivaatiota voidaan myös luoda ja kasvattaa, jos sitä 
ei alussa ole. Kaikki on mahdollista.  

Hankkeen aikana onnistuimme luomaan jotain uutta: saimme uusia näkökulmia tekemiseen ja 
sen merkitykseen, mikä on olennaista. Kompetenssi on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on yh-
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teistyö, jakaminen ja sitoutuminen. Tarjoamalla opiskelijalle mahdollisuus uudessa oppimisym-
päristössä osoittaa, kuinka hän on asiantuntija jossain substanssissa, voi hän ylittää sekä omat 
että opettajan odotuksen kielen suhteen. Uudessa oppimisympäristössä saavutetaan se poten-
tiaali, joka muuten olisi voinut jäädä käyttämättä. Kieli on parhaimmillaan vain väline. Tuo-
malla kielenkäyttötilanne pois tavallisesta luokkahuoneesta mahdollisimman autenttiseen työ-
tilanteeseen, voivat kaikki osapuolet yllättyä siitä, mihin osaaminen riittää. On tärkeää, että 
vastuu omasta oppimisesta on opiskelijalla, ja opettaja osana ryhmää mahdollistaa oppimisen 
ja tarjoaa raamit ja inspiroi. On myös tarkoituksenmukaista alentaa kynnystä käyttää kieltä.  

Jatkosuunnitelmana on löytää lisää yhteistyökumppaneita – sekä oman korkeakoulun sisältä 
sekä ulkopuolelta yhteiskunnasta. Näin case-menetelmin toteutettua integrointia voidaan 
tuoda useammalle opintojaksolle ja saadaan mukaan monia eri aiheita ja työskentelytapoja. 
Kokeilun myötä motivaatio ja kiinnostus laajentaa yhteistyötä ja kokeilla uutta sai vauhtia.  

Vi ROKKar fett, tillsammans 

 
Lähteet 
Furu, P. 2013. Jazzia johtamiseen. Helsinki: Talentum. 

Furu, P. 2012. Improvisaatio strategiatyökaluna. Mitä Miles Davis voi opettaa strategiatyöstä?  
Teoksessa: Mantere, Saku; Suominen, Kimmo ja Vaara, Eero (toim.) Toisin ajattelua strategi-
sesta  johtamisesta. Helsinki: SanomaPro. S. 75-89. 
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Integrointitehtävien mallintaminen - esittelyt fokuksessa 
Nina Niemelä, Tampereen teknill inen yl iopisto, Teija Lehto, Laurea ammattikor-
keakoulu & Karita Katto, Tampereen yliopisto  

    

Johdanto 
Kielen ja sisällön integroitu kieltenopetus on korkeakouluopetuksessa Euroopan laajuisesti li-
sääntynyt nopeasti (ks. esim. Marsh, 2006; Dalton-Puffer, 2011; Fortanet-Gomez, 2013). Bo-
logna-prosessi ja talousvaikutteet eivät yksinään ole olleet kielen ja sisällön integroinnin aloit-
tamisen takana (Fortanet-Gomez 2013). Myös EHEA (the European Higher Education Area) on 
asettanut eurooppalaisille yliopistoille tavoitteita, jotka ovat vaikuttaneet kieltenopetuksen 
uudistamistarpeeseen (Räsänen 2010). Integroinnin suosio ei pelkästään perustu siihen, että se 
vastaa nyky-yhteiskunnan vaatimuksiin, vaan monessa yliopistossa on myös huomattu sen te-
hokkuus toimivana opetusmuotona. 

Fortanet-Gomezin (2013) teoksessa kuvataan integrointiopetusta yleisesti sekä integroinnin 
tämänhetkistä tutkimuskenttää. Korkeakoulutason opetuksessa he nostavat erityisesti esille 
tavoitteiden asettamisen tärkeyden, ottaen huomioon kontekstin, johon integrointia sovelle-
taan. Lisää tutkimuksesta korkeakoulutasolla löytyy esimerkiksi Pérez-Cañadon (2012), Pinyana 
& Khan (2014) ja Dalton-Puffer ja Smit (2013). Esimerkkejä integroinnin toteutustavoista Eu-
roopassa löytyy useista konferenssijulkaisuista, esimerkiksi ICLHE:n ja HEPCLIL:n julkaisuista. 
Coyle, Hood & Marsh (2010) ja Marsh (2008) ovat hyviä perusteoksia integroinnin aloittamisen 
tueksi eri sidosryhmille. Tehtävien suunnitteluun sekä luokkahuoneessa toimimiseen avuksi vii-
meisimpiä laajoja teoksia on Dale ja Tannerin (2012) CLIL Activities. 

Kielen ja sisällön integrointi (en. CLIL, Content and Language Integrated Learning; ks. myös 
ICLHE, Integrating Content and Learning in Higher Education ja HEPCLIL, Higher Education Pers-
pectives on Content and Language Integrated Learning) on vuosien saatossa kehittynyt saaten-
varjotermiksi käsittäen lukemattoman määrän erilaisia määritelmiä sekä tapoja opettaa kieltä 
ja sisältöä yhdessä.  Niinpä jopa ongelmaksi voi muodostua se, että integrointi voi olla melkein 
mitä vaan: 

CLIL describes a pedagogic approach in which language and subject area 
content are learnt in combination. The generic term CLIL describes any 
learning activity where language is used as a tool to develop new learning 
from a subject area or theme” (Coyle, Holmes & King 2009: 6). 

Maljers, Marsh, Wolff, Genesee, Frigols- Martín ja Mehisto (2010) keskittyvät määritelmässään 
opetuksen tavoitteeseen, jossa sekä kielellä että sisällöllä on omat opetussuunnitelmalliset ta-
voitteensa: 

CLIL is a dual-focused educational approach in which an additional lan-
guage is used for the learning and teaching of content and language with 
the objective of promoting both content and language mastery to prede-
fined levels. 

Mielestämme puolestaan Pavón ja Gerdesin (2008) määritelmä tuo hyvin esille sen, mihin 
tässä artikkelissa keskitymme, eli luokkahuoneen toimintatavat, joilla edistetään sekä kielen 
että sisällön kehittymistä. 
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CLIL (…) advocates assimilating the academic content of nonlinguistic sub-
jects via a foreign language. It involves a methodological style that encour-
ages teachers and students to use the language as a means of communica-
tion, thus promoting language and content development in the process. 

Mehisto, Marsh, ja Frigols (2008) esittelevät teoksessaan CLILin erilaisia variaatioita ja määri-
telmiä. Marsh (2014, ks. myös Bonnet 2012) on konferenssin avauspuheessaan todennut, että 
ennen puhuttiin CLIL:stä ja sen määrittelemisestä, nyt puhutaan siitä, miten sitä tehdään ja to-
teutetaan. 

Tavoitteet  
Työmme eteenpäin vievänä voimana on hankkeen aikana ollut seuraavaan tarpeeseen vastaa-
minen: antaa konkreettisia kielen ja sisällön integrointiesimerkkejä ja valmiita opetusmalleja, 
miten integrointia voidaan toteuttaa toiminnallisesti tieteenalasta ja kielitaitotasosta riippu-
matta. Mielenkiintomme kohdistui siihen, miten kielen ja sisällön integrointi eroaa tähänasti-
sesta kieltenopetuksesta. Tästä syystä lähestyimme asiaa teorian ja tutkitun tiedon kautta 
omiin kokeiluihin.  

Tavoitteena on lisätä ymmärrystä kielen ja sisällön opetuksen pedagogisesta perustasta ja sen 
soveltamisesta korkeakouluopetuksessa. Työn osatavoitteina on luoda integroinnin toteutuk-
seen malli aiheeseen Esittelyt – Presentationer: 

 Esitellä kielen ja sisällön integrointiopetukseen sopivia tehtävätyyppejä ja näiden peda-
gogista taustaa.  

 Tehdä opetuskokeiluja näiden mallien pohjalta pienryhmän sisällä, työelämän toimijoi-
den ja substanssiopettajien kanssa. 

 Luoda sovellettavissa oleva tehtäväpaketti jaettavaksi korkeakouluopettajille esimerk-
kikuvauksin. 

 Asettaa harjoituksille taitotasot ja kirjata ylös, miten tehtäviä voidaan muokata eri ta-
soille. 

Toteutus ja tulokset  
Meidän kontekstissamme Räsäsen (2010) adjunct CLIL on lähimpänä sitä muotoa, mitä opetuk-
sessamme ruotsin kielellä voimme toteuttaa. Tässä mallissa kyse on siitä, että kielellä ja sisäl-
löllä on omat opetussuunnitelmalliset tavoitteensa. Usein kurssit järjestetään erillisinä kurs-
seina, joissa kumpikin opettaja vastaa oman aineensa opetuksesta, ja integrointi löytyy yhteis-
työn ja yhteisten sisältöjen kautta. Räsänen (2010) kuvastaa kielen ja sisällön integrointia jat-
kumolla "ei CLIL - CLIL": 
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Kuva 1. Räsäsen (2010) CLIL-jaottelu. 

 
Osahankkeessamme on selvästi erotettavissa hankkeen eri vaiheita. Vaiheet on kuvattu ku-
vaan 2. Lähdimme siitä, mitä kielen ja sisällön integrointi on, ja miten me sen ymmärrämme 
omissa konteksteissamme.  

 
Kuva 2. Osahankkeen eri työvaiheet. 

 
Hankkeen toisessa vaiheessa pureuduimme opetusmenetelmiin ja hyväksi havaittuihin tapoi-
hin toimia CLIL-opettajina. Keskeisiksi avuiksi tuolloin nousivat Coylen (2008) neljä C:tä ja Dale 
& Tannerin (2012) kirja CLIL activities. Coylen (2008) mukaan CLIL-opetus perustuu neljään 
C:hen (en. content, communication, cognition, culture), eli sisältö, vuorovaikutus, kognitio ja 
kulttuuri. Tämä nelikenttä on Coylen mukaan integrointiopetuksen neljä peruskiveä, johon 
opetus suunnitellaan. Meille kieltenopettajielle kolme neljästä oli jo tuttua, neljäs eli kognitio 
oli hankkeemme aikana se, johon pureuduimme omissa oppimisprosesseissamme enemmän. 
Sekä Coyle (2008) ja Dale ja Tanner (2012) että myöskin Bloomin taksonomia jo vuodelta 1956 
nostaa kognition osalta esille sen, että myös kieltenopiskelu pitää toiminnallisesti olla kognitii-
visesti haastavaa. Ajatellaan, että kieltenoppiminen on tehokkainta silloin, kun tehtävät tietoi-
sesti suunnitellaan vaihteleviksi jatkumolla kognitiivisesti helposta haastavaan. Oppiminen voi 
siis olla kielellisesti helppoa ja samanaikaisesti kognitiivisesti vaativaa. 

CLIL - teoria

Mitä on CLIL?
Miten sitä voi soveltaa?
Mitä yhtäläisyyksiä ja 
eroavaisuuksia 
yksiköissämme ja 
opetuksessamme on?

CLIL - menetelmä

Miten CLIL eroaa meille 
tutusta 
tieteenalakohtaisesta 
kieltenopetuksesta?
Mikä on CLIL-opetuksen 
peruskivet?

CLIL - soveltaminen

Presentationer - Esittelyt -
mallin luominen ja 
testaaminen.
Mallin testauttaminen 
kollegoilla.
Uudelleen suunnittelu.
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Hankkeen kolmannessa vaiheessa saimme Dalen ja Tannerin (2012) teoksesta ideoita siihen, 
minkälaisia tehtäviä ja tehtäväkokonaisuuksia voisimme suunnitella, pitäen mielessä toimivuu-
den eri tieteenaloilla ja eri kielen taitotasoilla (A2-C1). Päädyimme tekemään yhteisen tehtävä-
paketin aiheesta Esittelyt - Presentationer (taulukko 1), sekä mallintamaan tehtäviämme niin, 
että ne soveltuvat edellä mainitut vaatimukset täyttäen (laajemmat kuvaukset löytyvät liit-
teistä 1-9). Valitsimme aiheeksi esittelyt eri näkökulmista, sillä erityyliset ja -tasoiset esittelyt 
ovat osa työelämän arkipäivää edustamissamme tieteenaloissa, jotka ovat teknisten tieteiden 
diplomi-insinöörikoulutus (TTY), terveystieteiden maisterikoulutus (TY) ja rikosseuraamusalan 
sosionomikoulutus (Laurea). Esittelyihin voi luontevasti luoda suullisia ja kirjallisia aktiviteet-
tejä eritasoisille opiskelijoille ja ne ovat helposti integroitavissa substanssiaineisiin. 

 
Taulukko 1. Tehtäväpaketti Esittelyt – Presentationer. 

 

 
 
Teknisten tieteiden alan viestintä  
Nina Niemelä, Tampereen teknill inen yliopisto  

Tässä alaluvussa nostetaan esille teknisten tieteiden opiskelijoilla testattuja tehtäviä aihealu-
een Esittelyt - Presentationer alussa. Tehtävät 1-3 (taulukko 1.) koostuvat ennakkotehtävästä 
(myös lämmittelytehtävä), varsinaisesta tehtävästä ja jälkitehtävästä. Tehtävissä harjoitellaan 
sekä suullista että kirjallista viestintää, ja painopiste on tehtäväpaketin nimen mukaan suulli-
sessa viestinnässä. Tehtäviä voidaan helposti muokata eri tieteenaloille sopiviksi. Lämmittely ja 
jälkitehtävä ovat muokattuja tehtäviä Dalen ja Tannerin (2013) kirjasta CLIL activities. 

Luokassa toteutettava lämmittelytehtävä koostuu valkokankaalle heijastetusta kuvasta sekä 
opettajan tekemistä kysymyksistä. Kysymykset on muotoiltu niin, että opiskelija harjoittaa 
etenkin kysymys-vastauslauseita, monipuolisesti eri kysymyssanoja ja kuvailevaa kieltä. Kysy-
mykset liittyvät työelämään, ja ne on asetettu niin, että opiskelija pääsee harjoittelemaan 
myös aiempaa oppimaansa esimerkiksi opintoihin ja omaan osaamiseen liittyen. Kuva toimii 
kysymysten vastauspohjana (näkyvissä olevaa faktuaalista tietoa) ja inspiraation lähteenä (ku-
van perusteella keksitään vastauksia). 

Pre-activity Activity Post-activity
Vad föreställer Video: person- Avsluta meningen (3)
bilden? (1) presentation (2)

Pre-activity Activity Post-activity
Tankar om Informationsinslag (5) Frågor, bloggtext och
kommunikation (4) kommentarer (6)

Pre-activity Activity Post-activity
Förberedelser inför Företagsbesök (8) Fokuserad fri
ett besök (7) skrivning: besöks-

rapport (9)
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Opiskelijoilta saamani kommenttien perusteella he kokivat tehtävän erilaiseksi ja olivat alussa 
varovaisia keksimään vastauksia. Heidän mielestään kysymyssanojen ja kysymyslauseen muo-
don ymmärtäminen yleisesti oli helppoa, joskin jotkut vähemmän käytetyt kysymyssanat ja il-
maisut tuottivat vaikeuksia. Muutama opiskleija kommentoi, että tehtävä tuntui leikiltä ja että 
valittu kuva oli teennäinen. Suurin osa opiskelijoista pitivät tehtävästä ja sanoivat puhuvansa 
paljon, joskin jotkut kysymyksistä muistuttivat toisiaan. Omasta mielestäni opiskelijat puhuivat 
paljon ja pääsääntöisesti ruotsia. Tehtävän fokus vei pois kielestä rakenteena, oli leikkiä ja sitä 
kautta hyvin onnistunut, että opiskleijat keskittyivät puheen tuottamiseen kielen rakenteiden 
sijaan. Aktivoivana lämmittelytehtävänä tätä voisi jatkokehittää niin, että opiskleijat itse valit-
sevat (vapaasti tai ohjeistetusti) kuvan, jossa kysymykset ovat hyvin geneerisiä ja erilaisiin ku-
viin sopivia. 

Varsinaisessa tehtävässä opiskelija tuotti itsestään ja omasta osaamisestaan noin yhden mi-
nuutin pituisen esittelyvideo/video-cv sellaista työpaikkaa varten, mihin haluaisi hakea. Vaikka 
videoesittely on yksilötehtävä, valmistellaan sitä keskustelemalla, piirtämällä ajatuskarttoja ja 
kirjoittamalla parettain tai ryhmissä. Keskiössä on koko ajan henkilöesittely, ja etenkin oman 
osaamisen myyminen. Henkilöesittelyvideot ladattiin oppimisympäristön alustalle vain opetta-
jan nähtäväksi. Moni opiskelija jännittää esittää ruotsin kielen taitoaan, ja kurssin alussa an-
nankin pääsääntöisesti opiskelijoille mahdollisuuden esittää ensimmäisiä töitään vain minulle. 
Tästä on tullut positiivista palautetta.  Kurssin edetessä opiskelijat rohkaistuvat esittämään tai-
tojaan myös muille kurssilaisille. Opiskelijat antoivat positiivista palautetta siitä, että jokainen 
sai itse päättää harjoitteleeko puheensa monta kertaa (videoiden ja sitä katsellen) vai ei. 

Tehtäväkokonaisuuden kolmas osa, jälkitehtävä, oli kirjallinen tehtävä, jossa oli tarkoitus antaa 
opiskelijoiden kirjoittaa vaativuustasolla erilaisia lauseita itsestään ja osaamisestaan. Tehtä-
vänä oli kirjoittaa lauseita, jotka alkoivat sanalla "jag" sekä lauseita jotka alkoivat sanalla "dip-
lomingenjör/-er". Lauseita sai tuottaa pareissa. Parityöskentelyn hyöty on monesti kieliopin 
keskustelu. Ajatuksena tässä oli se, että alemman kielitaitotason opiskelija pystyy helposti kir-
joittamaan itsestään (jag-alkuinen lause), ja hieman abstraktimpaa ajattelua vaativia lauseita 
pystyy kirjoittamaan ylemmän taitotason opiskelija (diplomingenjör-alkuinen lause). Opiskeli-
joiden tuotoksia läpikäydessäni huomasin, että suunniteltu tehtävä ei ihan toteutunut. Toi-
saalta Jag-alkuiset lauseet saattoivat olla hyvin vaihtelevia rakenteellisesti ja toisaalta Diplo-
mingenjörer-alkuiset lauseet hyvinkin yksinkertaisia. Mikäli halutaan ohjata kirjoittamista "yk-
sinkertaisia rakenteita - vaativampia rakenteita", kaipaa tehtävänanto selkeytystä. Yksi mah-
dollisuus on hyödyntää tehtävää esimerkiksi pää- ja sivulauseen sanajärjestyksen opettamisen 
yhteydessä. 

Suurin hyöty ja vahvuus näissä kolmessa tehtävässä on se, että jokainen opiskelija pystyy työs-
kentelemään omalla kielitaitotasollaan ja osallistumaan aktiivisesti. Kaikki opiskelijat tekivät 
hienosti töitä. Etenkin videot olivat laadukkaita sekä sisällöllisesti että kielellisesti, mikä on 
osoitus siitä, että hommia tehdään tosissaan ja ne ovat mielekkäitä. 

 

Terveystieteiden alan viestintä  
Karita Katto, Tampereen yliopisto  

Tässä alaluvussa esitellään terveystieteiden alan opiskelijoille suunnattua tehtäväpakettia, joka 
sisältää ennakkotehtävän, varsinaisen tehtävän ja jälkitehtävän, tehtävät 4-6 (taulukko 1.). Esi-
merkkiaineisto soveltuu yhtä lailla eri alojen opiskelijoille. Itse olen käyttänyt tehtäviä vaihtele-
vasti ja eri lailla muunneltuina muun muassa hallintotieteen, kauppatieteen, kasvatustieteen, 
ja oikeustieteen opiskelijoiden kanssa sekä ns. sekaryhmissä, joihin osallistuu monen eri alan 
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opiskelijoita. Suullinen viestintä on tehtävissä fokuksessa, mutta myös kirjallista viestintää har-
joitellaan. 

Tehtäväpaketin tematiikka rakentuu informaation jakamisen ympärille. Koska nykyihmisen tie-
totulva on valtava ja keskittymiskyky koetuksella, päädyin suullisessa Esittelyt-osiossa lyhyeen, 
täsmätietoa jakavaan tietoiskutyyppiseen esittelymalliin. Tehtävä myös harjoituttaa esiintyjää 
miettimään sanomansa kaikkein keskeisintä viestiä, tiivistämään, strukturoimaan ja selkeyttä-
mään asiansa. 

Ennakkotehtävänä opiskelijoille annetaan pohdittavaksi informaation problematiikkaa erikseen 
ja yhdessä. Tehtävässä tarkastellaan, millä tavoin me jaamme ja vastaanotamme tietoa, minkä-
laisia viestintäkanavia käytämme, minkälaisiin viestintätilanteisiin joudumme, minkälainen on 
hyvä viestintä jne. Pohdinnan voi tehdä ajatuskartan avulla, jossa kukin ensin miettii asiaa it-
sekseen ja sen jälkeen jakaa näkemyksiään asiasta pienryhmissä. Ajatuskarttatehtävän voi 
teettää tunnilla, mutta kokeilut osoittivat, että tehtävästä usein tulee parempi, kun se on koti-
tehtävänä ja sitä on rauhassa mietitty. Tehtävä vaatii myös selkeän kontekstin, jonka näkökul-
masta informaatiota pohditaan. Kontekstin tulee myös olla kaikilla sama, jotta keskustelu olisi 
mielekästä. Tässä ryhmäni tapauksessa päätimme keskittyä työelämäkontekstiin. Valmiiksi 
mietittyjen ajatuskarttojen avulla informaation problematiikasta ja moninaisuudesta keskustel-
laan yhdessä pienryhmissä. Toteutustapoja on erilaisia, esimerkiksi perinteinen pienryhmässä 
istuminen ja keskustelu tai coctailtilaisuustyyppinen tapa, kävellään huoneessa ja keskustel-
laan useamman henkilön kanssa. On suotavaa, että ennen keskustelutehtävää olisi käyti läpi ja 
harjoiteltu keskustelu- ja reagointifraaseja. 

Seuraavassa vaiheessa eli varsinaisessa tehtäväosiossa opiskelijat valmistelevat tietoiskun valit-
semastaan omaan alaansa liittyvät aiheesta. Tietoiskun voi tehdä eri tavoin, yksin, parin kanssa 
tai kolmen hengen ryhmässä. Tärkeätä on miettiä tarkkaan, mitä haluaa informoida ja miksi, 
mikä on kaikkein olennaisinta tietoa, minkä voi jättää pois, mitä hyötyä kuulijoille informaati-
osta on, mikä on informaation tavoite, kuinka tehdä informaatio mahdollisimman selkeäksi ja 
ymmärrettäväksi kuulijoille jne. Tietoiskun on tarkoitus olla lyhyt ja ytimekäs. Mikäli opiskelija 
haluaa käyttää esim. PowerPointia, on hyvä miettiä, montako diaa on tarpeen ja mitä niissä 
kannattaa esittää, mikä on diojen funktio ja mitä muuta oheismateriaalia voisi käyttää. On 
hyvä käydä läpi esitystekniikka, miten tietoisku rakennetaan, mitä tietoa yleisö tarvitsee esi-
merkiksi johdannossa asian taustaksi ja miten onnistunut esitys lopetaan. Kielellisesti on tärkeä 
harjoitella argumentointia ja tähän liittyen ruotsin kielessä mm. sivulauseen sanajärjestystä. 
Esityksen päätteeksi esitelmöitsijä on valmistautunut vastaamaan yleisön kysymyksiin. Tietois-
kutehtävän jälkeen on tärkeätä, että opiskelijat saavat pienryhmissä reflektoida esitystään, 
kuinka esitys heidän omasta mielestään meni ja minkälainen tietoiskun valmisteluprosessi ko-
konaisuudessaan oli ollut. Kuulijat saavat antaa oman palautteensa. Reflektointi- ja palautekes-
kustelu on paras käydä suomeksi, jotta keskustelun funktio täyttyisi, eikä menisi kielellisesti 
liian haastavaksi. 

Viimeisessä tehtäväosiossa eli jälkitehtävässä voidaan kirjoittaa vaihtelevasti sähköpostikirje 
tai blogikirjoitus. Sähköpostitehtävässä kuulijat saavat kirjallisesti ottaa yhteyttä tietoiskun 
esittäjään ja kertoa, että he ovat olleet kuuntelemassa häntä sekä esittävät jonkin tarkentavan 
kysymyksen kuulemastaan aiheesta. Kirjeen saaja vastaa kohteliaasti kirjeeseen ja täsmentää 
tai selittää kysyttyä asiaa tai antaa lisäinformaatiota. Blogikirjoitustehtävässä tietoiskun esit-
täjä itse kirjoittaa aiheestaan blogitekstin, johon hän saa joltain toiselta opiskelijalta kommen-
tin. Ennen kirjoitustehtävää on hyvä käydä läpi sähköpostifraaseja ja -tyylikysymyksiä tai blogi-
tekstiin liittyviä näkökulmia. 
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Kokemukseni mukaan tehtäväpaketti onnistui pääosin kaikkien ryhmien kanssa, mutta joittekin 
ryhmien kanssa paremmin. Varsinkin tehtäväpaketin ensimmäinen osio, ajatuskartta informaa-
tioteeman ympärillä, osoittautui vaikeammaksi kuin ajattelin. Tarkoitus oli, että valittu aihe on 
riittävän tavallinen, yleinen, tuttu ja helppo, jotta kaikilla on jotain sanottavaa. Aihe olikin ehkä 
liian yleinen, tavallinen tai joillekin niin itsestään selvä, että heidän oli vaikea avata sitä. Osoit-
tautui, että tämä ensimmäinen tehtäväosio onnistui parhaiten opiskelijoilta, joilla ensinnäkin 
oli kokemusta työelämästä ja toiseksi suhteellisen hyvä kielitaito. Parhaiten ajatuskarttateh-
tävä onnistui syventävällä kauppatieteiden kurssilla, jossa suunnilleen kaikki opiskelijat ovat jo 
työelämässä. Ehkä tässä ryhmässä oli myös tiedon välittämisen merkitys, monimuotoisuus ja 
kompleksisuus avautunut enemmän. Myös sekaryhmissä, joissa oli työelämässä olevia/olleita, 
syntyi hienoja keskusteluja aiheen ympärille. Ajatuskarttatehtävää voi ja kannattaa muokata 
taitotason mukaan, esimerkiksi helpottaa tehtävää aiheenvalinnalla, esimerkkilauseilla ja teh-
tävän pituudella. 

Tietoiskut onnistuivat vaihtelevasti, niin kuin usein suullisissa esityksissä riippuen paljolti opis-
kelijan osaamistasosta. Erittäin hienosti tehtävä sopi juridiikan opiskelijoille (syventävä kurssi), 
koska heillä oli tietoiskutyyppiseen esitykseen hyvin istuvia aiheita, kuten lakimuutoksista ja 
direktiiveistä tiedottamista, ohjeistusta yrityksen perustamiseen tai veroneuvontaa. Terveys-
tieteen opiskelijat tekivät osuvia tietoiskuja, tiedottamalla mm. diabetekseen liittyvistä teki-
jöistä, alkoholihaitoista, liikunnan merkityksestä, oikeasta ruokavaliosta jne. 

Opiskelijapalautteissa tuli esille, että useat peruskurssin opiskelijat pitivät lyhyestä esitysta-
vasta, koska ei tarvinnut pitkään jännittää yleisön edessä. Moni sai siitä onnistumisen koke-
muksia, kun huomasi selvinneensä hyvin. Osa syventävien kurssien opiskelijoista sen sijaan toi 
esiin monelle asiantuntijalle tutun ongelman, kuinka tiivistää sanottavansa lyhyeen. Tietoisku-
tyyppisiä esitelmiä voisi harjoitella enemmänkin ja peruskurssilla mahdollisesti pitää yhden tie-
toiskun ennen pidempää suullista esitelmää, mikäli sellainen kuuluu kurssin sisältöön. Syventä-
vällä kurssilla voisi kokeilla tehdä toisinpäin, ensin pidempi esitelmä ja sitten lyhyt tietoisku, 
joka haastaa tiivistämään ja kohdentamaan sanottavan. Tehtävän yksi kognitiivinen ja kielelli-
nen suuri haaste ja hyöty on juuri tiivistämisen taidon opetteleminen informaation tavoite ja 
kuulijat huomioiden.  

 

Rikosseuraamusalan viestintä  
Teija Lehto, Laurea ammattikorkeakoulu  

Rikosseuraamusalan sosionomikoulutus on ainoa lajissaan Suomessa. Käytännössä kaikki kor-
keakoulutasoinen ruotsin kielen opetusmateriaali puuttuu. Siksi kielenopettajan on luontevaa 
integroida koko opintojakso työelämän tarpeisiin. Alan erityispiirteiden vuoksi kielenopettaja 
tarvitsee runsaasti substanssitukea ammattialan opettajilta ja työelämän edustajilta. Opiskeli-
jat ovat hyvin motivoituneita opiskelemaan ruotsin kieltä, sillä he sijoittuvat pääasiassa viran-
omaissektorille. 

Suomessa käytetyt rangaistukset rikoksista jaetaan vankeusrangaistuksiin, yhdyskuntaseuraa-
muksiin ja sakkoihin. Tätä taustaa vasten järjestin opiskelijaryhmäni kanssa ruotsinkielisen yri-
tysvierailun Yhdyskuntaseuraamustoimistoon. Tavoitteena oli selkeyttää sekä opiskelijoille että 
opettajalle yhdyskuntaseuraamusten sisältöä ja täytäntöönpanoa sekä antaa realistinen kuva 
opiskelijoille yhdyskuntaseuraamustoimistosta työpaikkana. Luonnollisesti tavoitteena oli pär-
jätä ruotsin kielellä oman alan asiantuntijavierailulla. 

Tämä CLIL-tehtäväpaketti on tulosta opiskelijoiden kanssa tehdystä prosessista, johon sisältyi 
esitehtäviä ennen yritysvierailua, itse vierailu siihen sisältyvine kielellisine elementteineen ja 
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jälkitehtävät. Opiskelijaryhmä oli hyvin heterogeeninen (CERF A2-C1), mutta tehtäväkokonai-
suus mahdollisti oppimisen kaikille tasoille. 

Ennen vierailua hain taustatietoa yhdyskuntaseuraamuksista ja perehdyin substanssiaihee-
seen. Valmistelin opiskelijoiden materiaalin, ja valitsin opiskelijoiden työn helpottamiseksi In-
ternetin ilmaisia sovelluksia ristisanatehtävistä ja miellekarttojen luomisesta. Lisäksi varmistin, 
että opiskelijoilla on oppitunnilla käytössään verkossa olevia tietokoneita. 

Aloitimme valmistautumalla vierailuun tiedonhaulla, jonka fokus oli rikosseuraamusalan sisäl-
löissä. Kognitiivisena tavoitteena oli vahvistaa opiskelijan tiedon löytämisen ja luokittelun osaa-
mista sekä lisätä hänen kielellistä itseluottamustaan selviytyä autenttisista tilanteista. Kielelli-
nen fokus oli kirjallisen informaation yhteenveto. Harjoittelimme luetun ymmärtämistä, kysy-
myslauseiden tekemistä ja sanastoa. Aikaa tähän käytimme oppitunnilla noin 60 minuuttia, 
opiskelijat jatkoivat lisää omalla ajallaan. 

Tämän jälkeen kerroin vierailukohteesta lyhyesti, ja sovimme käytännön järjestelyt. Annoin 
opiskelijoille viisi minuuttia aikaa keskustella pareittain ruotsiksi, mitä he jo entuudestaan tiesi-
vät yhdyskuntaseuraamustoimistosta ja yhdyskuntaseuraamuksista. Heijastin valkokankaalle 
muutamia keskusteluvinkkejä. Samalla pyysin opiskelijoita kirjoittamaan lapuille suomeksi, 
mitä sanoja he olisivat tarvinneet, jotta olisivat voineet kunnolla keskustella aiheesta. Seuraa-
vaksi he saivat puoli tuntia aikaa tutustua taustamateriaaleihin. Tutustumisen aikana heidän 
tuli tuottaa sanaristikko keskeisimmistä yhdyskuntaseuraamussanoista ja tehdä miellekartta 
yhdyskuntaseuraamusjärjestelmästä. Jokaisen ryhmän tuli samalla kirjoittaa 3-5 kysymystä, 
joita he voisivat kuvitella esittävänsä vierailun aikana. Puolen tunnin intensiivisen työskentelyn 
jälkeen opiskelijat esittivät miellekarttansa minuutissa, ja kommentoin esitystä lyhyesti. Muis-
tutin opiskelijoita ottamaan kysymykset mukaan vierailulle ja opettelemaan ristikon sanat en-
nen vierailua. Kaikki ryhmät lisäsivät sekä miellekartat, sanaristikot että kysymykset kurssin 
verkkoalustalle, josta oppitunnin jälkeen kävin kommentoimassa ymmärtämistä haittaavat vir-
heet. 

Toinen esitehtäväni oli edellisen tiedonhaun jälkeen harjoittaa opiskelijoiden suullista esitystai-
toa sekä esittely- ja kiitospuheiden fraseologiaa. Tähän tehtäväkokonaisuuteen käytin aikaa 45 
minuuttia. Opiskelijoille oli etukäteen jaettu tutustuttavaksi kiitos- ja tervetuliaispuheita käsit-
televä materiaali. 

Tarkoituksena oli, että opiskelijat ovat vierailulla vastuussa ryhmämme esittäytymisestä ja kii-
tospuheesta. Nostin esiin joitakin yksityiskohtia ennakkomateriaalista, ja tämän jälkeen jaoin 
ryhmän kahtia. Toinen puoli ryhmästä valmisteli pareittain luonnoksen ryhmämme esittelypu-
heeksi vierailun alussa ja toinen ryhmä kiitospuheluonnokset. Jokaisen työparin piti olla valmis-
tautunut pitämään pikku puheensa 20 minuutin kuluttua. Tämä toteutettiin, ja yhteistuumin 
valittiin puheenpitäjät. Harjoituspuheiden yhteydessä annoin palautetta sekä kielellisistä että 
ei-kielellisistä asioista puheissa. 

Sekä kognitiiviset että kielelliset tavoitteet toteutuivat itse vierailulla loistavasti. Opiskelijat 
luottivat itseensä ja saivat tarvittaessa apua toisiltaan ja opettajalta, puheet sujuivat mallik-
kaasti ja jotkut opiskelijat tekivät jopa muistiinpanoja, vaikka tiesimme saavamme esitysdiat 
mukaamme. Puolitoistatuntinen asiapohjainen vierailumme sujui hyvinkin interaktiivisissa 
merkeissä, sillä opiskelijoiden valmistelemat ennakkokysymykset tulivat runsaslukuisesti esitet-
tyä. Vierailulta poistuttuamme kokosin ryhmän pihalla yhteen lyhyeen palautekeskusteluun. 
Totesimme, että hyvän ennakkovalmistautumisen vuoksi vierailu antoi opiskelijoille sisällölli-
sesti paljon. 
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Kolmantena vaiheena CLIL-tehtäväketjussa teimme seuraavalla lähiopetuskerralla vapaan kir-
joittamisen tehtävän Tehtävän sisältönä oli kirjoittaa vapaasti tietyn ajan, jotta saadaan suu-
rempi kirjoitusprojekti käyntiin. Kognitiivisina taitoina harjoittelimme suullisen ja kirjallisen tie-
don tiivistämistä, luovaa ajattelua ja luokittelua. Aktiviteetin jälkeen opiskelijat lähtivät tuotta-
maan vierailuraporttia oman alansa käytänteiden mukaisesti omalla ajallaan. Tehtävä vaati 
opetuksessa aikaa 30 minuuttia. 

Kirjoitustehtävän aluksi selitin, että tehtävän avulla pyrimme saamaan raportin kirjoittamispro-
sessin alkuun, tuottamaan uusia näkökulmia raporttiin ja rohkaistumaan kirjoittamaan spon-
taanisti keskittymättä oikeakielisyyteen. Lisäksi tarkoitus oli palauttaa mieleen vierailun erityis-
alan sanastoa. Tämän jälkeen opiskelijat kirjoittivat tyhjälle A3-paperille otsikoksi "Besöket på 
brottspåföljdsbyrån", laitoin ajastimen 10 minuuttiin ja pyysin heitä kirjoittamaan aiheesta va-
paasti, mitä mieleen tulee pudottamatta hetkeksikään kynää kädestään. Kannustin koko ajan 
jatkamaan. Sen jälkeen opiskelijat lukivat tekstinsä pareittain ja merkitsivät, mitä he käyttävät 
loppuraportissaan. Toiselle tyhjälle paperille tehtiin luonnokset sisällöstä, ja opiskelijat saivat 
valita, kirjoittavatko he raportin yksilö- vai parityönä. Raporteille annoin palautuspäivämäärän, 
jonka jälkeen kommentoin raportit. Vierailuraportit annettiin myös ammattiaineiden opetta-
jille luettavaksi ja hyödynnettäväksi. 

Rikosseuraamusalan sosionomiopiskelijoiden ja substanssiopettajien osalta palaute oli yhden-
mukaisesti positiivista. Vierailukohde oli heidän opiskelualansa ydinaluetta, ja he saivat run-
saasti uutta käytännön tietoa omasta alastaan. Opiskelijoita pääsääntöisesti yllätti, miten hyvin 
he saivat selvää vierailun esityksestä, miten sujuvasti puheet ja kysymykset sujuivat, miten hy-
vin he ymmärsivät saamiaan vastauksia ja miten he itse uskalsivat käyttää kieltä. Heille selvisi 
hyvin, että vaikeankin aihepiirin riittävä kielellinen valmistelu mahdollistaa ammatillisen kans-
sakäymisen riittävällä tasolla. Lisäksi ennakkotehtävätyypit ja raportin kirjoittamisen starttiteh-
tävä saivat kiitosta hyödyllisinä tehtävinä. Olimme kaikki yhtä mieltä siitä, että tehtäväkokonai-
suus toimii hyvin. Opettajana yhdyn opiskelijoiden palautteeseen, ja itseänikin yllätti, miten 
hyvin kielellisesti heikotkin opiskelijat pystyivät suoriutumaan integrointitehtävistä ja jopa ten-
tissä huomasi tältä alueelta sanaston karttuneen hyvin. Olen myös tämän jälkeen käyttänyt sa-
maa mallia muiden alojen opiskelijaekskursiossa, ja konsepti on toiminut hyvin. 

Pohdinta 
Hankeryhmämme tavoitteena oli luoda integroinnin toteutukseen malleja aiheeseen Esittelyt - 
Presentationer, esitellä integrointiin sopivia tehtävätyyppejä ja näiden pedagogista taustaa, 
tehdä opetuskokeiluja ja jakaa nämä tulokset korkeakouluopettajille. Lisäksi tavoitteenamme 
oli saada mallit toimimaan eritasoisilla opiskelijoilla ja mahdollistaa mallien soveltaminen tie-
teenalasta riippumatta. Esittelyt valikoituivat yhteiseksi aihealueeksi tutustuttuamme elinkei-
noelämän kielitaitovaatimuksiin (Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö ja koulutustiedustelu. 
EK 2014) ja tehtyämme sen perusteella asiantuntijahaastatteluja kukin omalta tieteenalal-
tamme.   

Lähdimme liikkeelle pohtimalla, mitä kielenopetuksen ja substanssiopetuksen integraatiolla lo-
pulta tarkoitetaan. Kun integroinnin tasot oli määritelty, oli selkeämpi lähteä pohtimaan käy-
tännön tehtäviä. Integroinnin eri tasojen hahmottaminen hyödyttää myös opetussuunnitelma-
työtasolla, kun kieliopintojen integraatiosta keskustellaan substanssiopettajien ja koulutuksen 
suunnittelijoiden kanssa. Pidimme tätä työvaihetta hyvin hedelmällisenä ja tärkeänä osana 
koko hankeprosessin ja myös oman työmme kannalta. 

Kolmivaiheinen integrointitehtäväketju (esitehtävä, päätehtävä, jälkitehtävä) toimi hyvin 
omissa kokeiluissamme, ja myös kollegamme ovat tehneet vastaavia kokeiluja mallista onnis-
tuneesti. Näin saadaan yhtenäinen aihekokonaisuus, johon voi sisällyttää useita erityyppisiä 
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kielen eri osa-alueita harjoittavia tehtäviä ja opiskelijoille tulee selvä tunne siitä, että kieltä to-
della tarvitaan autenttisista tilanteista selviytymiseen ja että harjoittelu auttaa selviytymään. 
Katsottaessa yhtä kokonaista integrointitehtäväketjua on selvästi havaittavissa, että kukin teh-
täväketju sisältää useita erityyppisiä harjoitteita. Näin yksittäisten erillisten tehtävien sijasta 
kaikki tehtävät palvelevat yhtä kokonaisuutta. Yksittäiset tehtävät on lisäksi pyritty ohjeista-
maan niin, että opettaja pienellä viilauksella pystyy tuomaan saman tehtävätyypin aina A2.2-
tasosta C-tasolle asti. Useinhan riittää pieni lisäavun antaminen heikoimmille opiskelijoille.  

Liitteissä 1-9 on esitetty kolmen erilaisen esittelytehtävätyypin opettajan ohjeistus sisältäen 
esitehtävät, päätehtävät ja jälkitehtävät. Tavoitteemme oli luoda tieteenalalta toiselle siirrettä-
vissä oleva integrointimalli, ja nuo mallit olemme laatineet ja testanneet. Jatkossa mallitehtä-
viä voisi tehdä myös muihin aihepiireihin kuin esittelyihin. Luonnollisesti olisi kannattavinta 
tehdä integrointimalleja sellaisiin aihepiireihin ja tilanteisiin, joissa elinkeinoelämän kielitaito-
vaatimukset ovat suurimmat. Työtä on siis loputtomiin, mutta tämä hankeryhmätyömme on 
osoittanut Dale & Tannerin (2012) mallin toimivaksi ja innostavaksi sekä opettajan että opiske-
lijan näkökulmasta.  

Mielestämme Marsh (2014) nostaa esille juuri tämän hetken tärkeimmän huomion integroi-
tuun kieltenopetukseen liittyen: miten CLILiä toteutetaan. Vaikka monet korkeakoulut ovat 
aloittamassa tai jo toteuttavat kielen ja sisällön integrointia opetuksessaan, on käsite itsessään 
haastava sen laajuudesta johtuen. CLIL geneerisenä terminä voi käytännössä tarkoittaa mitä 
tahansa oppimistapahtumaa, jossa kieltä käytetään sisällön oppimiseen. Termin laajuudessa ja 
joustavuudessa on siis omat haasteensa, joskin sen sovellettavuus on hyvää monenlaisissa kon-
teksteissa. 

Hankkeemme osoitti oppimisprosessimme aikana, että yleisesti tietoa kielen ja sisällön integ-
roinnista löytyy jossain määrin. Marsh (2014) nostaa esille CLIL-osaamisen pedagogisia ja me-
netelmällisiä tarpeita. Keskustelun keskiössä pitäisi olla se, miten menestyksekästä integroitua 
kieltenopetusta toteutetaan. Etenkin lisää tietoa tarvitaan siitä, mitä on integroitu kieltenope-
tus käytännössä luokkahuoneen toimintatavoissa ja vuorovaikutuksessa. Opettajien ymmär-
rystä CLILin kognitiivisesta näkökulmasta opetuksessa tulee kieltenopettajien keskuudessa ke-
hittää.  Mielestämme tämän tiedon avulla pystymme erottelemaan tieteenalakohtaisen kielen-
opetuksen integroidusta kielen ja sisällön opetuksesta ja sitä kautta peilaamaan, mikä on juuri 
meidän opetukseemme se sopivin muoto. 
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Liite 1. Uppvärmning (Nina Niemelä, Tampereen teknillinen yliopisto) 

  

 

UPPVÄRMNING (NINA NIEMELÄ) 

 

1. Uppvärmning (pre-activity) ”Vad föreställer bilden?” 

 

Innehåll:   En intresseväckande bild används i fokus för denna uppgift 

Tankekunskaper:  Gissa, hypotisera, evaluera 

Språklig fokus:  Fråga – svar–par (främst i presens), olika frågeord (kan jämföras 
t.ex. med engelska). För mer djupgående frågesatser även konditionalis 

Språkfärdighet:  Talfärdigheter eller skriftliga färdigheter 

Tid:   15-20 minuter 

CEFR-nivå:   A2 - (beroende på frågesatserna som läraren förbereder) 

Lärarens förberedelse:  Välj en bild som är intresseväckande för studerandena och det på-
gående temaområdet. Bygg uppgiften kring denna bild. Denna uppgift kan väl vara en inledande 
uppgift till temat och får studerande att tala om ämnet. Förbered frågekort (såsom t.ex. de i bila-
gan). Det är viktigt att alla ser bilden väl, t.ex. via projektorn. 

Genomförande: 1. Ge frågekorten till studerande. De får jobba i par eller i små-
grupp, muntligt eller skriftligt. 
2. Gå igenom t.ex. central terminologi, frågesats och frågeord tillsammans med studerandes via 
deras exempelsvar. 

Bifogat material: Exempel på använd bild, i detta fall i anknytning till arbetslivet. 
Frågekort med exempelfrågor. 

Anmärkning! I denna uppgift kan frågorna vara kognitivt krävande och/eller kognitivt enkla 
(en. higher-order thinking skills / lower-order thinking skills). De kognitivt mer krävande frå-
gorna hjälper studerande att tänka djupare, medan de kognitivt enklare frågorna ofta kräver 
korta, faktabaserade svar. Kognitivt krävande frågor anses inom CLIL fungera väl (Dale & Tan-
ner 2012: 135). 
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Liite 2. Videopresentation (Nina Niemelä, Tampereen teknillinen yliopisto) 

 

 

VIDEOPRESENTATION (NINA NIEMELÄ) 

 

Video-CV: Personpresentation av sig själv 

 

Innehåll:   Att presentera sig själv och sin egen expertis 

Tankekunskaper:  Order, logiska helheter, kreativt tänkande, (syntes) 

Språklig fokus:  Varierande beroende på slutlig uppgift 

Språkfärdighet:  Tala inför publik 

Tid:   60 min 

CEFR-nivå:   B1-B2 

Genomförande: 15-20 min 

Diskutera i par om att presentera sig själv och  

samtidigt som ni diskuterar, rita en minneskarta om er diskussion, namnge kartan personpresen-
tation. 

Svara på också på följande frågor: 

Om ni skulle se på en videopresentation, vad skulle ni vilja höra er kompis berätta om sig själv? 
M.a.o. vad skulle intressera dig? Hur gör man intresseväckande presentationer? 

Vad vill du berätta om dig själv i en videopresentation? 

Vad är viktigt att berätta? 

Är det något man måste ta hänsyn till när man videoinspelar in sig själv? 

Jobba sedan ensam och planera skriftligt din egen personpresentation. Använd minneskartan 
hela tiden! 

Jobba i par. Träna din personpresentation först en gång med manuskript. Träna sedan en gång 
utan manuskript och använd dig bara av minneskartan som stöd.  

Om du hinner, spela in era presentationer t.ex. med hjälp av era mobiltelefoner. Om ni inte hin-
ner, gör inspelningen hemma. 

 

Hemma:   Lämna in din inspelning på Moodle.  

Följ också anvisningarna på Moodle och kommentera kompisens video! 
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Liite 3. Avsluta meningen (Nina Niemelä, Tampereen teknillinen yliopisto) 

 

 

AVSLUTA MENINGEN (NINA NIEMELÄ) 

 

Innehåll:   Studenter aktiverar tidigare kunskaper genom att avsluta en me-
ning. 

Tankekunskaper:  Återkalla i minnet, analysera statistiska resultat 

Språklig fokus:  Presens, vokabulär, översättning finska-svenska 

Språkfärdighet:  Skriftliga färdigheter 

Tid:   10-15 minuter eller längre 

CEFR-nivå:   A2- 

Lärarens förberedelse:  Välj ett nyckelord inom ämnet personpresentation. Det måste vara 
ett ord som du kan börja en mening med. Dessutom måste ordet väljas så att studerande faktiskt 
har idéer om detta ord, d.v.s. inte för abstrakt ord. Gör ett färdigt formulär där du börjar en me-
ning 10 gånger med det ord som du har valt (se exemplet nedan). Du kan mycket väl välja ett 
ord som har olika betydelser i olika kontexter. 

Om du vill göra uppgiften mer omfattande kan du också använda en bild som bas för menings-
skapande (såsom i detta exempel). 

Innan lektionen:  Det är en fördel om ni har repeterat huvudsatsens ordföljd innan 
denna övning. 

På lektionen:  Läraren går runt och agerar som språkexpert och hjälper studerandena formulera 
sig korrekt. 

Efter lektionen:  Lyfter fram ofta förekommande formuleringar och diskuterar samt 
korrigerar dessa. 

Genomförande: Förklara för studenterna att du vill med hjälp av den här uppgiften 
få reda på vad de kan om ämnet. 

Ge formuläret till studenterna och anvisa dem om att de måste snabbt fylla i alla 10 me-
ningar.  Låt dem inte ge upp!! 

Para ihop studenterna två och två och be dem presentera sina svar för varandra. De kan gärna 
förbättra sina svar, både innehållsligt och språkligt, med hjälp av kompisdiskussionen. 

Be i helklass om några svar som exempel och använd dessa som länk till det kommande inne-
hållet och språket i nästa uppgift. 

 

Avsluta meningen: Titta på cirkeldiagrammet. Formulera enkla och komplexa meningar på ba-
sis av de redovisade resultaten. 

Fyll i varje mening med ett nytt slut. Två exempel får du färdigt. 

 
CEFR A2 ”jag” 
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Jag blir expert på tekniska ämnen. 

Jag förstår inte diagrammet. 

 

CEFR B1-B2 ”(diplom-/civil)ingenjör” 

Diplomingenjörer är oftast experter på problemlösning inom ett speciellt område.  

Diplomingenjörer tycker att kunskaper i problemlösning är ett av de viktigaste för en nyutexa-
minerad expert.  

 

 
 

 

 

 

Figur 1. Valmistuneiden tutkimus, tek.fi 
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Liite 4. Tankekarta om temat information (Karita Katto, Tampereen yliopisto) 

 

 

TANKEKARTA OM TEMAT INFORMATION (KARITA KATTO) 

  

 

Innehåll:   Diskussion kring informationsproblematiken.  

Tankekunskaper:  Att betrakta kommunikation ur olika synvinklar och skapa förstå-
else för informationsfrågor inom sin bransch. 

Språklig fokus:  Ord och termer, att uttrycka sina åsikter och motivera dem, reakt-
ionsfraser, frågeord (speciellt på A2-nivån). 

Språkfärdighet:  Muntliga färdigheter.  

Tid:   På lektionen 15-30 min. beroende på gruppens storlek och hur 
man gör. 

CEFR-nivå:   A2-B2 

Före lektionen:  Studenterna gör en tankekarta om Information som hemuppgift. 

Som kontext kan man använda begränsade områden t.ex.:  

1. Information på arbetsplatsen 

2. Information i studierna 

3. Information för kunder  

4. Information för samarbetspartners 

 

Studenterna fyller i sin tankekarta med synvinklar om temat: 

Vad informerar man om?  

Varför informerar man?  

Vem informerar?  

I vilken form?  

Hur ofta?  

Hurdan är lyckad information vs. utmaningar i informerandet? 

På lektionen:  Studenterna diskuterar tankekartorna, presenterar och motiverar egna synvinklar, 
reagerar på de andras åsikter, ställer frågor etc. Diskussionen kan föras: parvis, i grupper, vand-
rande runt som på en mässa 
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Liite 5. Informationsinslag (Muntligt faktablad) (Karita Katto, Tampereen yliopisto) 

 

INFORMATIONSINSLAG (MUNTLIGT FAKTABLAD) (KARITA KATTO) 

 

Innehåll:   Att informera om ett tema inom sin expertis. 

Tankekunskaper:  Övning i att fokusera och analysera kärnkunskapen i sin expertis 
och med hänsyn till publiken. Att tänka på argument. 

Språklig fokus:  Ord och termer, argumentationsfraser, verbböjningar, bisatsord-
följd. 

Språkfärdighet:  Muntliga färdigheter i fokus, också övning i hörförståelse. 

Tid:   Beror på hur många presentationer man har och hur länge det tar 
med frågorna (1/2h – 1h) 

CEFR-nivå:   B1-B2 

Före lektionen:  Studenterna lyssnar på ett videoinslag på nätet (youtube) och dis-
kuterar det. Väljer sina egna teman och skriver in dem på Moodle så att alla kan orientera sig för 
de kommande presentationerna. Studerar parvis de publicerade temana och förbereder några frå-
gor till ”experten”. 

På lektionen:  Vi lyssnar på varandras informationsinslag och ställer frågor. 

Efter lektionen:  Studenterna sätter sig i smågrupper och diskuterar presentation-
erna, reflekterar och ger respons. 
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Liite 6. E-post och/eller bloggtext (Karita Katto, Tampereen yliopisto) 

 

E-POST OCH/ELLER BLOGGTEXT (KARITA KATTO) 

 

Innehåll:   Övning i att skriva texter inom sitt expertisområde. 

Tankekunskaper:  Att formulera information i skriftlig form och att förenkla sitt bud-
skap för allmänheten eller för en viss målgrupp (kund/patient etc). 

Språklig fokus:  Ord och termer, ordföljd, imperativ, argumentationsfraser. 

Språkfärdighet:  Skriftliga färdigheter. 

Tid:   ca 90 min. 

CEFR-nivå:   B1-B2 

På lektionen:  Läraren introducerar skrivuppgiften som kan göras parvis/i grup-
per på lektionen eller också som hemuppgift. 

 

E-postuppgift 

Studenterna skriver e-post till varandra om de presenterade temana. Alla presentatörer eller pre-
sentatörgrupper får en eller två frågor att besvara. Man kan fråga t.ex.  

Vad en viss term betyder  

Om någon detalj som hör till den sakkunniges expertområde 

Råd till något hälsoproblem eller motsvarande 

Vi går också igenom hurdan stil, hurdant språk, hurdana uttryck och praxiser bör beaktas i e-
brev på svenska. 

 

Bloggtext 

Studenterna skriver en bloggtext om sitt tema.  

Vi diskuterar olika sätt och stilar att skriva bloggtext och studerar eventuellt några exempel.  

Studenterna kan få helt fria händer att skriva om sitt tema eller ett övergripande tema att utgå 
ifrån t.ex. Fråga experten/Framtiden inom branschen/Utmaningar i sikte/ Inspirerande möjlig-
heter etc.  

Studenterna formulerar själva en intresseväckande rubrik till texten. 

Texten avslutas med namn och titel.  

Uppgiften kan skrivas: 

a) ensam  b) parvis  c) i grupp 
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Liite 7a. Föreberedelser inför ett företagsbesök_Förberedande uppgifter inför ett företagsbe-
sök som anknyter till substansstudierna (Teija Lehto, Laurea ammattikorkeakoulu) 

 

FÖRBEREDELSER INFOR ETT FÖRETAGSBESÖK _ FÖRBEREDANDE UPPGIF-
TER INFÖR ETT FÖRETAGSBESÖK SOM ANKNYTER TILL SUBSTANSSTUDIER 
(TEIJA LEHTO)  

 

Innehåll:   Informationssökning med fokus i substansstudierna 

Tankekunskaper:  Att förstärka studerandenas språkliga självförtroende i att klara sig 
i autentiska situationer professionellt. Klassificering av relevant information  

Språklig fokus:  Sammanfattning av skriftlig information 

Språkfärdighet:  Läsförståelse, frågesatser, ordförråd 

Tid:   45-60  minuter  

CEFR-nivå:   A2-C1  

Lärarens förberedelse:  Före lektionen:  

Tillsammans med substanslärarna hitta ett lämpligt företag/exkursionsmål som anknyter sig till 
substansstudierna, kom överens om besöket med företaget. 

Sök bakgrundsinformation om företaget på svenska, fråga om eventuella broschyrer från företa-
get, bekanta dig med bakgrundsinformationen eftersom temat kan vara nytt för läraren också! 
Fråga om hjälp av substanslärarna om innehållet verkar vara svårbegripligt. 

Sortera och välj bakgrundsmaterialet så att det motsvarar studiegruppens CERF-nivå, ta hänsyn 
till de avancerade och de svaga studerandena. Alla behöver inte ha samma material. Kopiera 
materialet eller dela länkarna färdigt före lektionen. 

Välj en datorapplikation för att göra korsord,  gärna en sådan som är lätt att använda. Välj också 
en applikation för att skapa mindmaps. 

Kolla på förhand att åtminstone en tredjedel av gruppen har tillgång till en dator.  

Skaffa små papperslappar för studerandena. 

 

Under lektionen:  

Berätta om företagsbesöket allmänt och förklara syftet med besöket. Om möjligt be substanslä-
raren att vara på plats. Be studerandena att anmäla sig skriftligt till besöket (det gör det svårare 
att inte komma på plats). (5 minuter) 

Ge studerandena 5 minuter tid att diskutera parvis på svenska vad de redan vet om företaget. 
Samtidigt dela ut papperslappar där de får skriva vilka ord de skulle ha behövt för att kunna dis-
kutera mera flytande. 

Be studerandena att jobba i grupper av 2-4 beroende på gruppens storlek och hur många datorer 
som finns till förfogande. 

Dela ut bakgrundsmaterialet för studerandena (länkar eller kopior) och förklara vid behov. Ge 
också verktyg till korsord och mindmaps (flera gratisapplikationer på nätet och t.o.m. för mobil-
telefoner).  Ge studerandena fria händer att bekanta sig med materialet i grupper. Under ca en 
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halvtimme ska varje studentgrupp producera ett korsord om viktiga ord med facit och en mind-
map om företaget. Påminn studenterna att addera också de ord i korsordet som de hade svårig-
heter med i uppvärmingsdiskussionen. Varje grupp ska också skriva ner 3-5 frågor som kunde 
ställas under besöket. (30 minuter, om möjligt längre) 

Efter en halvtimme ge varje grupp en minut tid att presentera sin mindmap kortfattat. Kommen-
tera kort. (10 min) 

Be grupperna att skicka länkarna till korsorden (och deras facit) och mindmaps och dela dem till 
studerandena efter lektionen. Be studerandena att kolla varandras mindmaps och göra alla kors-
ord före själva besöket. Be studenterna att skriva sina frågor till företaget på små lappar och ta 
lapparna med till besöket.  

Gå runt i klassrummet under hela lektionen och försök att läsa varje grupps frågesatser. 

 

Efter lektionen:  

Kolla att alla i gruppen har anmält sig till besöket. Kontakta dem som inte har sitt namn på lis-
tan. 

Länka korsorden och mindmaps till studerandenas webbplattform, rätta till de grovaste felen 
som vållar missförstånd. Om studerandena inte har en webbplattform måste du tyvärr kopiera.  

Be studerandena att renskriva sina frågor på små lappar inför besöket. 

Ta det lugnt, dina studenter kommer att vara mycket aktiva under företagsbesöket tack vare den 
här lektionen. 
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Liite 7b. Föreberedelser inför ett företagsbesök_Presentation av studiegruppen och tacktal 
(Teija Lehto, Laurea ammattikorkeakoulu) 

 

 

FÖRBEREDELSER INFOR ETT FÖRETAGSBESÖK_PRESENTATION AV STUDIE-
GRUPPEN OCH TACKTAL (TEIJA LEHTO) 

 

Innehåll:   Att förbereda sig för att presentera studiegruppen under företags-
besöket och att förbereda sig för tacktalet efter besöket 

Tankekunskaper:  Att förstärka studerandenas självförtroende i att tala inför publiken  

Språklig fokus:  Presentationsfärdigheter. Muntliga färdigheter. Att träna fraseolo-
gin för presentations- och tacktal 

Språkfärdighet:  Hövlighetsfraser, kroppspråk, muntliga färdigheter 

Tid:   30- 45 minuter  

CEFR-nivå:   A2-C1  

Lärarens förberedelse:  Före lektionen:  

VIKTIGT: Studerandena ska i det här skedet ha studerat företagets bakgrundsinformation på 
svenska genom CLIL-uppgift 1.1.A. 

Fundera tillsammans med substansläraren hur grundligt studiegruppen kommer att presenteras 
på företagsexkursionen. Presentationens längd och omfattning beror på tidigare kontakter med 
högskolan och företaget samt på tiden som gruppen har till sitt förfogande. Ta också reda på 
vem som kommer att ta emot gruppen och vad hans/hennes position på företaget är. Försök att 
ta reda på hur många personer som ska tackas efter exkursionen och eventuellt skaffa något litet 
att ge till värdarna. 

Förbered studiematerial för tacktal. I den här uppgiften har det använts texten Dags att tacka 
(Teija Lehto: Koppling – svenska för ingenjörer. WSOY 2004. s. 81-84) som finns i bilaga. Föl-
jande länk kan också vara nyttig: http://talet.se/tacktal/ Dela materialet på förhand till stu-
derandena antligen via nätet eller kopiera och be studerandena att bekanta sig med materialet på 
förhand. 

Skaffa små papperslappar för studerandena. 

 

Under lektionen:  

Berätta om studerandena att de ska vara ansvariga för att presentera gruppen för värdarna på fö-
retaget samt för att tacka för besöket efteråt. Läraren kan hjälpa till vid behov men meningen är 
att studerandena sköter allt.  

Berätta studerandena om dina erfarenheter från dina tidigare exkursioner och diskutera allmänt 
om hur man brukar tacka och hur man faktiskt borde göra det. Plocka upp några fakta från 
Tacktal –materialet som du har delat studenterna på förhand. (5 minuter) 
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Dela studiegruppen i två. Den ena halvan ska skriva ett utkast för presentation av gruppen i bör-
jan av besöket. Den andra halvan ska skriva ett utkast för ett tacktal. Skrivningen görs i grupper 
av 2-3 beroende av gruppens storlek. Varje grupp ska vara förberedd att hålla sitt lilla tal i slutet 
av lektionen. Ge tid till de båda talen (15-20 minuter) 

Efter en kvart kommer varje grupp hålla sitt lilla presentations – eller tacktal inför klassen. Stu-
derandena väljer själva de tal som ska hållas på exkursionen (eller kanske två stycken för att 
vara på den säkra sidan). (10 minuter) 

Läraren och gruppen fäster uppmärksamhet vid presentationen och kommenterar ljudstyrkan, 
tempot, kroppspråk, ögonkontakt osv. för att göra talen så bra som möjligt. 

 

 

Efter lektionen:  

Påminn studerandena om att ta med talen till besöket. Be dem att skriva dem på små lappar eller 
att lära sig tala utantill.  

Ta det lugnt, du kommer att vara stolt över din grupp. Och studerandena kommer att bli förvå-
nade över att de klarade sig så fint. 
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Liite 8. Företagsbesök (Teija Lehto, Laurea ammattikorkeakoulu) 

 

 

FÖRETAGSBESÖK (TEIJA LEHTO) 

 

Innehåll:   Att göra ett besök på ett autentiskt företag med substansläraren/lä-
rarna. Besökets tema ska anknyta sig starkt till de pågående substansstudierna 

Tankekunskaper:  Språkanvändning i autentiska, professionella situationer 

Språklig fokus:  Att förstärka studerandenas självförtroende i att tala, att träna 
muntlig kompetens och hörförståelse i professionella sammanhang, att fästa uppmärksamhet vid 
stil och beteende 

Språkfärdighet:  Muntliga färdigheter, hörförståelse 

Tid:   Från en timme till flera dagar 

CEFR-nivå:   A2-C1  

Lärarens förberedelse:  Före lektionen:  

Tillsammans med substanslärarna hitta ett lämpligt företag/exkursionsmål som anknyter sig till 
substansstudierna. Kom överens om besöket med företaget. 

Gör pre-activity-uppgifterna 1.1.A och 1.1.B 

Ta med listan över studerandena som ska delta i exkursionen och ge ditt telefonnummer för stu-
derandena så att de kan meddela om eventuella hinder. 

 

Under lektionen:  

Hjälp studerandena att (börja) presentera gruppen för värdarna. 

Uppmuntra studerandena att visa intresse och ställa frågor till värdarna, och gör det själv också. 

Visa studerandena när det är dags att tacka och hjälp till om det behövs. 

Om möjligt, be studerandena att göra anteckningar (t.ex. om det är frågan om en föreläsning). 

Uppmuntra din substanslärarkollega att tala svenska under besöket! Hjälp till gärna.  

Om värdarna har haft en PowerPoint-presentation eller motsvarande, be om du kan få den och 
använda i undervisningen efteråt. 

Njut! 

 

Efter lektionen:  

Boka lite tid att genast efter besöket få höra det första intrycket av studerandena. Låt dem prata! 

Då studiegruppen följande gång träffas, låt dem prata om erfarenheten parvis några minuter och 
försök att koncentrera på substansen, inte språket. 
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Ifall du har fått material (elektroniskt eller på papper) från besöket, gå igenom det.  

Gör skrivuppgiften 1.1.3 för att senare få en omfattande skriftlig rapport. Här kan det väldigt bra 
vara möjlighet för samarbete mellan substanslärarna och språklärarna då man väljer temat/syn-
vinkeln för skrivuppgiften. 

Om möjligt, publicera några av rapporterna. En reseblogg är väldigt användbar till detta syfte. 
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Liite 9.  Fokuserad fri skrivning (Teija Lehto, Laurea ammattikorkeakoulu) 

  

FOKUSERAD FRI SKRIVNING (TEIJA LEHTO)    

Besöksrapport efter ett företagsbesök som anknyter till substansstudierna 

 

Innehåll:   Fri skrivning under en bestämd tidsperiod för att få ett större skriv-
projekt på gång 

Tankekunskaper:  Sammanfattning av muntlig och skriftlig information, kreativt tän-
kande, klassificering 

Språklig fokus:  Besöksrapport enligt branschens praxis 

Språkfärdighet:  Skrivning, diskussion på basis av skrivningen 

Tid:   30 minuter  

CEFR-nivå:   A2-C1   

Lärarens förberedelse:  Före lektionen:  

Gör exkursionen med de förberedande uppgifterna.  

Bestäm rapportens huvudlinjer och formulera rubriken och uppgiftsinstruktionerna.  

Skaffa en A3 eller en A2 för varje deltagare plus en till för par-/grupparbetet (eller eventuellt 
passande datorapplikation). 

 

Under lektionen:  

Förklara varför fri skrivning tränas: att få skrivprocessen startad, att producera nya idéer ur olika 
synvinklar, att uppmuntra studerandena till att skriva flytande och spontant och att inte koncen-
trera sig på språkriktighet, att skriva fackterminologi som används under företagsbesöket. 

Förklara själva uppgiften. Studerandena skriver rubriken på pappret. 

Sätt en timer på 10 minuter och be studerandena att skriva fritt så mycket som möjligt. Upp-
muntra att skriva mera. Det är viktigt att studerandena skriver hela tiden, vad som helst om de 
inte kommer på något om ämnet. Pennan rör på sig hela tiden! Stoppa efter 10 minuter. 

Studerandena läser sina egna textbitar och väljer och grupperar sina idéer som de vill använda i 
den slutliga besöksrapporten. Det här kan också göras parvis eller i grupper, såsom själva be-
söksrapporten. 

 

Efter lektionen: 

Studerandena skriver de slutliga versionerna av besöksrapporten individuellt, parvis eller i grup-
per. 

Svenskläraren/substansläraren läser och kommenterar rapporterna och eventuellt också resulta-
ten av fri skrivning. 

Rapporten kan användas som substanskursens material. 
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Arviointikäytänteet 
 
 
Suullisen kielitaidon arvioinnin monipuolistaminen   
Päivi Franzon, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu & Sin ikka Koivurova, Lapin yli-
opisto 

Johdanto 
Valitsimme aiheeksemme suullisen kielitaidon arvioinnin, koska koimme sen haastavammaksi 
kuin kirjallisen kielitaidon arvioinnin. Opiskelijan kirjallinen tuotos on pysyvämpi ja siten sekä 
opettajalle että opiskelijalle itselleen helpommin tarkasteltavissa jälkeenpäin. 

Opiskelijat uskovat usein, että suullista esitystä varten ei voi valmistautua, että se on, tasoltaan 
mitä on ja sisällöltään tekstiä vaikeammin jäsenneltävä kokonaisuus. Sekä opiskelija että opet-
taja voivat kokea suullisen esityksen kirjallista esitystä vaikeammin arvioitavana suullisen esi-
tyksen hetkellisyyden takia. Kehittämisprojektimme tavoitteena oli kehittää suullisen esityksen 
arvioinnin välineitä ja itse esityksen tehtävänantoa, jotta opiskelijat oppisivat hyödyntämään 
suullisissa esityksissään oikeakielisyydestä riippumattomia viestinnällisiä keinoja. 

Halusimme osoittaa opiskelijalle, että suullisen näytön sisältöä voi rakentaa etukäteen yhtä tie-
toisesti kuin kirjallistakin tuotosta. Tavoitteena oli myös opettaa opiskelijat seuraamaan oman 
suullisen kielitaidon kehitystään ja arvioimaan opiskelijatovereiden suorituksia. Kehitimme mo-
lemmat omat arviointimatriisimme näitä kolme funktiota varten: suullisen eri osa-alueiden sys-
temaattiseen valmisteluun, itsearviointiin ja vertaisarviointiin.  

Lisäksi kehitimme erilaisia geneerisiä, mille tahansa koulutusalalle sovellettavissa olevia tehtä-
vänantoja kirjallisia tuotoksia varten. Ne tarjosivat mahdollisuuden opiskelijan suullisen kieli-
taidon arviointiin aineistopohjaisen keskustelun kautta. 

Työparina määrittelimme ensiksi yhteisen kehittämiskohteen: suullisten esitysten tehtävänan-
not sekä itse- ja vertaisarvioinnin. Sen jälkeen toteutimme konkreettiset kehittämisprojek-
timme itsenäisesti yhdessä opettamiemme ryhmien kanssa. Kontakti työparin kanssa jatkui 
läpi koko projektin: toimimme toistemme sparraajina ja rakentavina kriitikkoina ideointivai-
heista alkaen kehittämishankkeidemme toteutuksen loppuun saakka.  

Tavoitteet 
Hakeuduimme molemmat ROKK-hankkeessa arviointikäytänteiden kehittämiseen keskittyvään 
teemaryhmään, koska tavoitteemme oli päästä jäsentämään ja sanallistamaan suullisten esi-
tysten onnistumiseen sekä niiden arviointiin vaikuttavia tekijöitä. ROKK-hanke tarjosi mahdolli-
suuden pohtia näitä asioita yhdessä kollegoiden kanssa omien opiskelijaryhmiemme lisäksi. 

Ensimmäisen hankevuoden kehittämishankkeissamme tavoitteemme oli pohtia suullisten esi-
tysten rakennetta. Tavoitteemme oli saada opiskelijat määrittelemään, miten suullinen esitys 
eroaa kirjallisesta esityksestä. Opiskelijoiden määritelmien perusteella kysyimme suullisen esi-
tyksen kohdalla: Minkälaisia välineitä voimme antaa itsearviointiin? Miten voimme estää esiin-
tyjän ylikriittisyyden omaa esitystään kohtaan? Miten voimme rohkaista opiskelijaa uskalta-
maan ja kehittymään? Miten voimme estää vertaisarvioijia takertumasta oikeakielisyyteen ja 
rohkaista heitä keskittymään kommunikatiivisuuteen? 
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Syksyn 2014 aikana kehitimme suulliseen arviointiin soveltuvat itse- ja vertaisarviointimatriisit, 
joita testasimme käytännössä kevään 2015 kursseillamme. Esittelimme matriisimme touko-
kuun 2015 hankeseminaarissa. 

Syksyn 2015 tavoitteeksi asetimme suullisten esitysten tehtävänantojen kehittämisen. Halu-
simme tehtävänantojemme olevan sovellettavissa kolmella tavalla: 1) Sama tehtävänanto tulisi 
voida toteuttaa eri koulutusaloilla niin, että opiskelijan omat kiinnostuksen kohteet näkyisivät 
lähdeaineiston valinnassa ja toisivat tehtävään sen alakohtaisen sisällön. 2) Tehtävänannon pe-
rusteella toteutettava aineistopohjainen suullinen esitys olisi voitava toteuttaa sekä yksilö- 
että ryhmäsuullisena. 3) Suullinen esitys olisi voitava toteuttaa sekä luokkatilanteessa että ver-
kossa. 

Kevään 2016 aikana testasimme tehtävänantojemme mukaan työstettyjä aineistopohjaisia 
suullisia esityksiä. Näiden esitysten itse- ja vertaisarviointiin käytimme ensimmäisen hankevuo-
den aikana kehittämiämme arviointimatriiseja. 

Toteutus ja tulokset 
 

Opiskelijaryhmien työstämä itse- ja vertaisarviointimatriisi  
Päivi Franzon, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu  

Suullisen esityksen itse- ja vertaisarviointiin soveltuva matriisi (Liite 1) kehitettiin kahden opis-
kelijaryhmän kanssa. Opiskelijat ilmaisivat pitävänsä suullisen näytön antamista paljon kirjal-
lista näyttöä vaikeampana ja pelottavampana kokemuksena. Heidät johdateltiin sanallista-
maan, mihin tuo käsitys pohjautuu. 

Ryhmissä opiskelijat nimesivät, mistä elementeistä onnistunut suullinen esitys koostuu. Nime-
tyt tekijät koottiin neljän eri teeman alle, jotka olivat suullisen esityksen funktio, esityksen ra-
kenne, esiintyjän esiintymistaito ja kielellinen korrektius. Opiskelijoiden keskustelun alussa 
suullisen esityksen suurimmaksi kompastuskiveksi nimeämä oikeakielisyys sijoitettiin vasta lis-
tan viimeiseksi elementiksi. Tämä tehtiin siksi, jotta kielellistä sujuvuutta nopeammin kehitet-
tävissä olevien elementtien osuus suullisen esityksen onnistumisessa korostuisi.   

Arviointimatriisia on tarkoitus käyttää itsearviointiin suullista esitystä valmisteltaessa. Valmis-
teluvaiheessa huomio kiinnittyy vasemman pystyrivin kysymyksiin, joita itsearvioijan on tarkoi-
tus pohtia ”toteutuuko-eikö toteudu” -akselilla. Esimerkiksi esiintymisen osa-alueeseen kohdis-
tuvien kysymysten tarkoitus on tarkoitus muistuttaa katsekontaktin ja läsnäolon merkityksestä 
luontevassa suullisessa esityksessä.  

Vertaisarvioijien osuudessa korostuu matriisin ylärivin osaamisskaala, jossa ’godkänt’-arvion on 
tarkoitus vastata kielilausekkeen ’tyydyttävät tiedot’ –arviointia, kun taas ’väl godkänt’ vastaa 
puolestaan ’hyvät tiedot’ -arviointia. Vaikka vertaisarvioijat eivät välttämättä pystykään arvioi-
maan opiskelutovereitaan samalla TT/HT-skaalalla kuin opettajat, tarjoaa matriisi ja arviointiti-
lanne heille mahdollisuuden analysoida esityksiä heidän omankin tutkintotodistuksensa kan-
nalta merkittävällä kaksiportaisella arviointiasteikolla. Eri osa-alueissa oleva mahdollinen tyy-
dyttävien ja hyvien tietojen hajoama konkretisoi arviointimatriisia käyttävälle opettajallekin, 
että suullisessa esityksessä tyydyttävällä tasolla olevaa oikeakielisyyttä voi kompensoida hyvillä 
esiintymistaidoilla. 

Opiskelijoiden ryhmätyöskentely jatkui. He määrittelivät yhdessä, mitkä suullisen esityksen 
funktioon, sisältöön ja esiintyjän viestinnälliseen vahvuuteen liittyvät ansiot tekevät tyydyttä-
västä suorituksesta hyvän (Liite 2). Samoin kielellisten tekijöiden kohdalla opiskelijat kokosivat 
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listan fraaseista, joita käyttämällä saa luontevuutta puheeseen. Opiskelijat kokivat yhdessä 
työstetyn matriisin rentouttaneen ryhmän suullisia esityksiä ja vertaisarvioinnin toimineen 
kuulijoita aktivoivasti. 

 

Portfolio suullisen näytön perustana  
Päivi Franzon, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu  

Toisen vuoden kehittämisprojekti syntyi kiinnostuksesta tehdä suullisista esityksistä interaktii-
visempia. Koska opiskelijoiden etukäteen kotona valmistelema esitys jää helposti viestinnälli-
sesti yksisuuntaiseksi ulkolausunnaksi, oli tehtävänantoa muutettava paremmin keskustelua 
tukevaksi sekä myös spontaania suullista kielenkäyttöä edellyttäväksi.  

Opiskelijoille annettiin alakohtaista tiedonhakua edellyttäviä tehtävänantoja (Liite 3), joita to-
teuttaen opiskelijat kirjoittivat lyhyitä, 1-2 sivun mittaisia tekstejä. Opiskelijat kokosivat teks-
tinsä portfolioksi, jonka he palauttivat opettajalle tai 3-4 opiskelijan ryhmälle ja opettajalle. Pa-
lautus tapahtui joitakin päiviä ennen suullista keskustelua. Suullisessa esityksessä opettaja tai 
suullisen näyttönsä samassa ryhmässä suorittavat opiskelijat kysyivät portfolion koonneelta 
opiskelijalta tehtävien sisältöön liittyviä kysymyksiä. Tehtävässä spontaaniin puheeseen yhdis-
tyi mahdollisuus valmistautua suulliseen esitykseen etukäteen oman alan teemoihin perehty-
mällä. 

Yksi tehtävänannon kriteereistä oli sen sovellettavuus eri koulutusaloille. Siksi tehtävissä ei 
osoiteta opiskelijalle lähdemateriaalia, josta hänen on työstettävä suullisen näyttönsä pohja-
materiaali, vaan opiskelija valitsee aineistonsa itse. Yleispäteviä tehtävänantoja olivat esimer-
kiksi: ”Referoi ruotsiksi oman alasi painettu tai sähköinen artikkeli.” tai ”Esittele oman alasi 
tuote, prosessi tai palvelu”. Tehtävänannot antoivat opiskelijoille mahdollisuuden syventyä 
heitä itseään kiinnostaviin alansa teemoihin ja työstää ruotsiksi esimerkiksi samaan aikaan am-
mattiaineiden opintojaksoilla käsiteltyjä teemoja. Opiskelijat saivat myös itse vaikuttaa siihen, 
kuinka syvälle he halusivat viedä alakohtaisuuden tehtävän toteuttamisessa. 

Portfolio-ohjeistuksessa oli viisi keskustelun pohjaksi soveltuvaa tehtävänantoa. Tilannekohtai-
sesti määriteltiin, mitkä tehtävistä opiskelija teki. Jos esimerkiksi portfolio tehtiin osana amma-
tillista ruotsin kurssia, opiskelija teki kaikki viisi tehtävää. Rajoitetumpi valikoima tehtäviä saa-
tettiin teettää esimerkiksi hyväksiluetun ruotsin opintojakson alakohtaista täydennystä suorit-
tavalla opiskelijalla. 

Aineistopohjaisen tehtävänannon vahvuus on se, että plagiointi tai muu liiallinen lähteiden 
käyttäminen ei ole ongelma arviointia tehtäessä, koska suullisessa ei arvioida tuotettua teksti-
materiaalia, vaan opiskelijan kykyä keskustella siitä. Näissä suullisissa esityksissä arvioitava 
puhe on spontaanisti tilanteessa tuotettua eikä etukäteen valmistellun käsikirjoituksen mu-
kaista. Toisaalta opiskelijan mahdollisuus perehtyä aineistoonsa on rajaton. Hän voi myös itse 
vaikuttaa siihen, mistä suullisessa näytössä puhutaan, koska kaikki hänen opettajalle ja ryhmän 
muille opiskelijoille tarjoamansa aineisto on hänen itsensä kokoamaa. Mitä vähemmän hän on 
kopioinut ja mitä enemmän työstänyt hyödyntämäänsä lähdemateriaalia omakseen, sitä hel-
pompi hänen on keskustella teksteistään. 

Aineistopohjaisia suullisia suoritettiin kevään 2016 aikana sekä lähiopetustilanteessa että ver-
kossa Skypen välityksellä. Portfoliotehtäviä hyödynnettiin myös kirjallisen osaamisen arvosa-
nan antamisessa. Suullisen näytön jälkeen opiskelijaa pyydettiin kirjoittamaan ilman apuväli-
neitä ja portfoliota ruotsinkielinen tiivistelmä yhdestä opettajan vasta paikan päällä ni-
meämästä portfolion osatehtävästä. Tiivistelmää kutsuttiin kontrolliesseeksi. Kypsyysnäytteen 
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tapaan esseellä tarkistettiin se, että opiskelija tunsi portfolionsa sisällön. Tuotetun esseetekstin 
perusteella annettiin arvosana ruotsin kirjallisesta osaamisesta. 

 

Itse- ja vertaisarviointilomake  
Sinikka Koivurova. Lapin yliopisto  

Itse- ja vertaisarviointilomake (Liite 4) syntyi tarpeesta saada suullinen oppimisprosessi näky-
väksi opiskelijalle. Jokaisen tunnin alussa kerrottu uutinen oli vaarassa jäädä irralliseksi suori-
tukseksi, joka ei välttämättä liittynyt mihinkään. Halusin kiinnittää opiskelijan huomion seikkoi-
hin, jotka vaikuttavat siihen, että puhe tulee ymmärretyksi. Samalla on hyvä tiedostaa millä ta-
valla uutinen kerrotaan: luetaanko uutinen suoraan jostain lähteestä vai irrottaudutaanko läh-
teestä ja kerrotaan uutinen omin sanoin ja itsenäisesti. Olin myös huomannut aiemmin, että 
joskus opiskelija yritti kertoa uutisesta, jonka sisältö oli jäänyt hänelle epäselväksi. Lomakkeen 
avulla kiinnitetään huomiota myös siihen, miten kuulijat reagoivat puheeseen. Lomake on no-
pea- ja helppokäyttöinen: opiskelija laittaa rastin oikeisiin ruutuihin kerrottuaan uutisen ja kes-
kusteltuaan siitä. 

Kurssin päätteeksi opiskelija tulee suulliseen tenttiin parinsa kanssa ja ottaa mukaan lomak-
keen. Pyydän opiskelijoita itse kuvailemaan lomakkeen antamaa informaatiota ja reflektoi-
maan oppimaansa. Opiskelijapalautteen mukaan suurin osa on ollut sitä mieltä, että lomak-
keen avulla on helppo hahmottaa omaa kehitystä ja sitä mitä olisi kannattanut tehdä. Hyvin 
monet ovat sanoneet, että olisi ollut järkevää pyrkiä heti alusta lähtien kertomaan uutinen 
omin sanoin lukematta sitä suoraan jostain lähteestä. Paitsi ymmärtämisen, myös oppimisen 
kannalta omin sanoin kertominen olisi ollut järkevää. 

Puheen ymmärtämistä vaikeuttavia tai estäviä seikkoja olemme pohtineet yhdessä opiskelijoit-
ten kanssa. Opiskelijoiden mielestä niitä ovat mm. huono ääntäminen ja väärät tai vieraat sa-
nat, joita kertojakaan ei ole osannut selittää. Lisäksi ongelmia on aiheuttanut väärä tauotus sa-
nojen välillä: kuulijalle ei selviä, mitkä osat kuuluvat yhteen. Myös yksittäisten sanojen väärä 
painotus on ollut esteenä ymmärtämiselle.  Katkonaista kertomusta on ollut vaikea kuunnella 
ja saada selkoa kokonaisuudesta.  

Uutisen kertominen ja lomakkeen täyttäminen on ollut valmistautumista laajempaan suulli-
seen tehtävään. Uutisten kertomisesta ei annettu erikseen arvosanaa, vaan se on osa jatkuvaa 
näyttöä. Matriisin antama informaatio on tärkeintä opiskelijalle itselleen. Uutisen kertomisessa 
korostuu hyvän ja sallivan ilmapiirin tärkeys: siinä ei mietitä kielioppiasioita, vaan kerrotaan 
uutinen rennosti.  

 

Tiedonhakutehtävä suullisen näytön sisällöllisenä perustana  
Sinikka Koivurova, Lapin yliopisto  

Suunnittelin tiedonhakutehtävä-kurssin, josta voi helposti muokata monelle alalle soveltuvan. 
Tavoitteena oli kokeilla monialaista kurssia, mutta lukujärjestysteknisistä syistä johtuen kurssi 
toteutettiin vain yhden alan kurssina. Kyseessä oli syventävä oikeudellisen ruotsin kurssi, jolle 
pääsyn edellytyksenä on, että opiskelijat ovat suorittaneet pakollisen notaarivaiheen kurssin, 5 
op. 

Kurssilla oli aluksi oikeudellisia tekstejä harjoituksineen, jotta oman alan terminologia tuli ker-
rattua ja tutuksi. Tämän jälkeen muodostettiin ryhmät ja jokainen ryhmä sai tehtäväkseen ha-
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kea verkosta tietoa annettuun ongelmaan liittyen. Periaatteena verkkotehtävässä oli ongelma-
perustainen oppiminen (Liite 5). Ongelma voi olla esimerkiksi kaikille ryhmille näytettävä kuva 
tai videonpätkä, josta jokainen alaryhmä miettii itselleen tehtävän oman alansa näkökulmasta 
ja asettaa itselleen ongelman. Tässä tapauksessa yläotsikko oli ”Mänskliga rättigheter”. Ala-
otsikoita olivat esim. ”Beväpnade konflikter”, ”Kvinnornas rättigheter”, ”Asylfrågor” ja ”He-
dersrelaterat våld”. Opiskelijat muodostivat 3-4 -hengen ryhmät ja valitsivat ryhmälleen otsi-
kon. Pelkän otsikon perusteella pidettiin aivoriihi alaryhmissä sekä rajattiin ongelma, samalla 
laadittiin omalle ryhmälle oppimistehtävä. Opiskelijat hankkivat oppimistehtävään liittyvää tie-
toa itsenäisesti.  Tiedonhankinnan jälkeen jokainen alaryhmä käsitteli hankittua tietoa verkko-
keskustelussaan sekä päätti, mihin kukin ryhmän jäsen keskittyy portfoliossaan.  

Opiskelijat esittelivät tekstinsä suullisesti siten, että muodostettiin uudet ryhmät, joissa oli eri 
alaotsikoiden edustajia. Ryhmän koko oli 4-5 henkilöä. Jokainen opiskelija joutui kertomaan 
toisen aihepiirin opiskelijoille omasta työstään. Tärkeää oli saada muut ymmärtämään suullista 
esitystä toisesta näkökulmasta.  

Tällä kertaa toteutettu kurssi oli vain yhden alan kurssi, mutta tämä malli soveltuu hyvin hel-
posti myös monialaiselle kurssille siten, että jokainen opiskelijaryhmä saa oman alansa ongel-
man, jota työstetään aivan samalla tavalla kuin yllä olevassa esimerkissäkin. Suullisesti kerro-
taan pienryhmissä eri alojen opiskelijoille omasta verkkotyöskentelystä ja siihen liittyvästä op-
pimisesta. 

Pohdinta 
Yhtenä arvioinnin teemaryhmän tavoitteena oli ideoida tehtävänantoja,  
joita voisi testata erilaisissa viestintätilanteissa. Tuo tavoite täyttyi kehittämisprojekteissamme 
viedessämme suulliset tehtävänantomme pois perinteisestä diojen avulla pidetystä monolo-
gista. Uutisten esittely sekä aineistopohjaiset keskustelut tekivät suullisista esityksistä interak-
tiivisia tuoden kielenkäyttötilanteisiin mukaan juuri sen ennakoimattomuuden elementin, 
jonka takia suullisia esityksiä jännitetään, mutta mikä opiskelijan pitäisi harjoituksen vuoksi 
joutua kohtaamaan kielten opintojaksoilla.  

Verkossa toteutetut suulliset eivät välttämättä lisänneet kielellistä haasteellisuutta tehtä-
vänantoon, mutta edustivat tilanteena nykypäivän viestintää. Sitä olivat myös aineistopohjai-
set wiki-keskustelu- ja chat-kokeilut, jotka sijoittuvat viestintätilanteena kiinnostavasti perin-
teisen kirjallisen ja suullisen viestinnän välimaastoon.  

Toinen arviointiryhmän tavoite oli tuottaa tehtävänantoja, jotka olisivat sovellettavissa eri kou-
lutusaloille. Tämäkin tavoite täyttyi toisen hankevuoden aineistopohjaisten tehtävänanto-
jemme myötä, joissa opiskelijat itse pääsivät vaikuttamaan keskustelun pohjana käyttämänsä 
aineiston sisältöön. 

Opiskelijat suhtautuivat hyvin avoimin mielin itsenäiseen tiedonhakuun. Palautteessa mainit-
tiin, että tavanomaista enemmän itsenäisyyttä edellyttävät tehtävät tuntuivat aluksi vaikeilta, 
koska opiskelijat joutuivat itse päättämään mitä tietoja haetaan ja miten aihepiiri rajataan. 
Verkkokeskustelusta pidettiin, koska se oli erilaista ja se koettiin vapaaksi keskusteluksi ilman 
opettajaa.  

Kurssilla keskustelualustana oli Wikispace, joten keskustelu oli asynkronista. Jokainen opiskelija 
oli valinnut oman värin, jolla kirjoitti. Siksi oli helppo nähdä yhdellä silmäyksellä, oliko jokainen 
opiskelija osallistunut tähän keskusteluun, ja kuinka paljon opiskelija oli alustalle kirjoittanut. 
Kaikissa ryhmissä työnjako ei mennyt ongelmitta, joku teki aina vähemmän kuin toiset. Kokei-
limme myös chat-keskustelua, mutta se ei ollut hyvä vaihtoehto, koska hitaammat opiskelijat 
eivät ehtineet keskusteluun mukaan.  
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Tällaisessa kokeilussa ohjeitten merkitys nousi hyvin tärkeäksi. Ohjeitten on oltava aukottomat 
sekä hyvin selkeät ja yksiselitteiset. Liian monimutkaiset ja tiukat ohjeet eivät myöskään toimi, 
vaan opiskelijoille on annettava omaa tilaa päättää itse siitä, miten he toimivat verkossa ja ryh-
mässä. Opiskelijoille oli tärkeä korostaa, että ryhmiä koskevissa tehtävänannoissa määräaiko-
jen noudattaminen oli jopa tärkeämpää kuin yksilötehtävien kohdalla, ettei yhden sovituista 
ajoista lipsuvan panoksen puuttuminen vaarantaisi koko ryhmän suoritusta. 

Kehittämisprojektimme keskeisin oppi meille molemmille on opiskelijan osallistamisen tärkeys. 
Tässä projektissamme osallistaminen tapahtui muuttamalla suulliset harjoitukset ja näytöt in-
teraktiivisiksi, aktivoimalla opiskelijat arvioimaan omaa ja ryhmäläistensä osaamista ja sen ke-
hittymistä, sekä antamalla heidän itse päättää keskustelujen sisällöstä. Vastaavaa opiskelijan 
oman vastuun merkitystä oman ja ryhmän kielenoppimisessa pitäisi korostaa muokkaamalla 
kaikkia ruotsin opintojaksojen tehtävänantoja samaan osallistavaan suuntaan. 
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Liitteet 
 

Liite 1. Itse- ja vertaisarviointimatriisi (Päivi Franzon, Kymenlaakson ammattikorkea-
koulu) 

Liite 2. Opiskelijoiden työstämä muistilista suullista esitystä valmistelevalle (Päivi Fran-
zon, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu) 

Liite 3. Portfoliotehtävänanto (Päivi Franzon, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu) 

Liite 4. Itse- ja vertaisarviointilomake (Sinikka Koivurova, Lapin yliopisto) 

Liite 5. Portfoliotehtävänanto (Sinikka Koivurova, Lapin yliopisto) 

Liite 6. Uutisen kertominen (Sinikka Koivurova, Lapin yliopisto) 

Liite 7. Suullinen esitys pienryhmissä (Sinikka Koivurova, Lapin yliopisto) 
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Liite 1. Itse- ja vertaisarviointimatriisi (Päivi Franzon, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu) 

 

  Ska förbättras Godkänt Väl godkänt Kommentarer 

Funktion         

Fyller presentationen 
kriterierna i sin 
genre? 

        

Når presentationen 
målgruppen? 

        

Innehåll         

Är innehållet relevant 
och funktionellt? 

        

Är innehållet intres-
sant? 

        

Låter innehållet bear-
betat, dvs. inte kopie-
rat? 

        

Presentation         

Är talaren lugn och 
naturlig? 

        

Håller talaren ögon-
kontakt med publi-
ken? 

        

Är talaren interaktiv?         

Kommer talarens per-
sonlighet fram på 
svenska? 

        

Språk         

Förstår du svenskan?         

Är tempot och pau-
serna naturliga? 

        

Blandar talaren in 
andra språk? 
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Liite 2. Opiskelijoiden työstämä muistilista suullista esitystä valmistelevalle (Päivi Franzon, Ky-
menlaakson ammattikorkeakoulu) 

 

Miten teet tyydyttävästä hyvän suullisen esityksen? 
 

1.Matriisin kohdat 1 ja 2 ”Funktion och innehåll” 

Esimerkkinä yritysesittely 

- Valitse kiinnostava yritys. 

- Valitse ajankohtainen yritys, jonka toimiala tai joka on itse ollut esillä mediassa lähiaikoina. 

- Valitse yritys, joka toimii oman koulutusalasi kentällä. 

- Kerro, minkälaisia työtehtäviä yrityksessä on omalta alaltasi valmistuneelle. 

- Keksitkö muita linkkejä yrityksen toiminnan ja koulutuksesi välillä? 

- Tarjoa kuulijoille sopivassa suhteessa laadullista kuvausta ja numeraalista ”vuosikertomusda-
taa” 

 

2. Matriisin kohta 3 ”Presentation” 

- Tee hyvät diat. 

- Luo kontakti yleisöön. 

- Ole rento ja myönteinen. 

- Ota yleisö mukaan kysymällä heiltä kysymyksiä ja pyytämällä kommentteja. 

- Reagoi luontevasti yleisön kommentteihin. 

- Älä täytä tyhjiä hetkiä suomella tai englannilla. 

 

3. Matriisin kohta 4 ”Språk” 

- Ilmaise sisältö sanoilla, jotka kuulijasikin ymmärtävät. 

- Tarkista sinulle uusien sanojen ääntäminen sanakirjasta. 

- Älä kirjoita valmiita lauseita dioille, tukisanat riittävät. 

- Älä turvaudu esityksessä englantiin tai suomeen. 

- Muista aloitus- ja lopetusfraasit. 

- Millä fraaseilla saat yleisön osallistumaan? 

- Millä fraaseilla reagoit yleisön kommentteihin? 

- Millä fraaseilla täytät tyhjät hetket? 
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Hyviä fraaseja 

Ni kanske kommer ihåg nyheten om / Har ni följt rapporteringen om… 

Det är precis som hos oss på kursen…/ Det liknar vår kurs i…  

Bra ord: relevans / utnyttja / nyttig / viktig 

Hej (allesammans), jag ska berätta lite om… / jag ska presentera 

Först ska jag…/ se(da)n… / vi går vidare till… / till sist vill jag… 

Hen påstår / säger / framhäver / tycker att / enligt hen… / Enligt hens åsikt… 

Vad tycker ni om… / Vad anser ni om / Känner ni till… / Har ni läst om / Har ni hört talas om 

Om ni har några frågor så svarar jag gärna på dom 

Det var en bra fråga / Det stämmer / Jag vet inte (riktigt) / Det kan jag tyvärr inte säga nånting 
om/ Det är jag tyvärr inte säker på, men jag tror att / Vad ska man säga / Hur var det nu igen / 
Låt mig tänka / Vad heter det nu igen 

Det har jag inte alls tänkt på, är det någon här som vill ta ställning…/Vad tycker du själv? 

Tyvärr kommer jag ihåg inte vad det är på svenska, så vi går vidare   

Tack för ert intresse / Tack för att ni lyssnade / Tack för de bra frågorna och synpunkterna / Jag 
tackar för mig 
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Liite 3. Portfoliotehtävänanto (Päivi Franzon, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu) 

 

Materialbaserade uppgifter med branschinriktat innehåll 

1. Intervju 

Intervjua någon som arbetar på branschen du studerar. Om du inte hittar någon du kan inter-
vjua, be någon att intervjua dig och svara på frågorna själv. 

Fråga hen bland annat 

- varför hen har valt just den här branschen. 

- vad hen har studerat/vad hen tycker/tycket om hens studier. 

- hur studierna har hjälpt hen i arbetslivet. 

- vad hen har för arbetsuppgifter. 

- hurdana karriärplaner hen har. 

2. Informationssökning + artikelreferat 

Leta upp en facktidning på biblioteket eller på nätet. Om du inte hittar en tidning på svenska, 
kan den också vara på engelska eller finska. Välj en artikel som du refererar på svenska. Rbefe-
ratets längd: 200-250 ord. Bifoga en länk till artikeln i ditt referat. 

3. ”Mina ord” – en ordlista på 40 facktermer 

Skriv en svenska-finska-ordlista på 30 substantiv och 10 verb som beskriver arbetet, processer, 
metoder och olika arbetsskeden på din bransch. 

4. Produkt-, process eller servicepresentation 

Välj en produkt, process eller en service på din bransch som du presenterar. Presentationens 
längd: cirka 1 A4-sida.  

Berätta bland annat 

- vad produkten/processen/servicen är 

- vad den kostar 

- vem den är för och  

- hur den fungerar 

- varför du presenterar just den produkten/processen/servicen 

5. Informationssökning + presentation av en utbildning/kurs på din bransch  

Leta upp en utbildning eller kurs på din bransch i ett svenskt universitet. Presentera utbild-
ningen i en cirka 1 A4-sida lång text.  

Berätta i texten 

- vilket universitet kursen undervisas i 

- var universitetsstaden ligger + berätta någonting om staden 
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- vad utbildningens innehåll är 

- varför du valde just den utbildningen 

- titta på utbildningens läroplan (OPS) på nätet.  

Välj en av kurserna och jämför den med en liknande kurs i Kyamks läroplan. 

 

Sammanställ uppgifterna i en portfölj som du skickar till mig, och studerandena som du möjli-
gen gör den muntliga presentationen med, per e-post.  

 

Du kan också sammanställa uppgifterna i form av en digital bok. Gratis applikationer för digi-
böcker finns på nätet (t.ex. Book Writer och Book Creator för åtminstone Apple-produkter). 
Man kan låna iPads från Kyamks bibliotek. Om du har ett individuellt muntligt prov, diskuterar 
du uppgifterna i din portfölj med mig. Om du har ett gemensamt prov med 2-3 andra stu-
derande, kommer de att fråga dig frågor om din portfölj och diskutera dess innehåll med dig. 

 

Efter det muntliga provet skriver du en kontrolluppsats där du svarar på en fråga om en av 
uppgifterna. Uppsatsen fungerar delvis som ett sätt att kontrollera att du har gjort distansupp-
gifterna själv, men den är mest för att bestämma vad du ska ha för vitsord för den skriftliga de-
len av distansuppgifterna. Du har en och en halv timme på dig att skriva uppsatsen. 
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Liite 4. Itse- ja vertaisarviointilomake (Sinikka Koivurova, Lapin yliopisto) 

 

 

Uutisen 
aihe ja päi-
vämäärä 
 

luin uuti-
sen 
pape-
rista/ 
netistä 

kerroin 
avainsano-
jen avulla 

kerroin 
uutisen il-
man apu-
neuvoja 

ymmärsin 
uutisesta 
pääkoh-
dat 

ym-
mär-
sin 
uuti-
sen  
mel-
kein 
koko-
naan 

ym-
mär-
sin 
uuti-
sen 
koko-
naan 

kuuli-
jat ei-
vät 
ym-
mär-
tä-
neet 
uutis-
tani 

kuuli-
jat 
esitti-
vät 
sel-
ven-
täviä 
kysy-
myk-
siä 

kuuli-
jat 
ym-
mär-
sivät 
heti 
uuti-
seni 

puhet-
tani 
on  
helppo 
ym-
mär-
tää 
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Liite 5. Portfoliotehtävänanto (Sinikka Koivurova, Lapin yliopisto) 

 

Steg 1: Brainstorming: Vad vill vi göra – vilket är problemet? 

Man samlar ihop fritt och förutsättningslöst alla idéer och tankar kring 
problemet som gruppen har valt. Idéerna skrivs ner på nätet. Detta kan vara den kreativaste 
och roligaste delen av arbetet. 

Steg 2: Hur skulle vi kunna göra det? Vad är det vi vill förstå och lära oss? 

I detta steg är det dags att tänka igenom och diskutera på nätet de idéer som presenterades 
under brainstorming, och se om ni kan använda några av dem för att bekanta er med temat. Ni 
försöker således sortera och strukturera era gemensamma tankar. Målet med steget är att 
gruppen ska bestämma vilken synvinkel den ska ha. 

Steg 3: Vad kan vi redan, vilka föreställningar har vi om det tema vi diskuterar? 

Man plockar fram egna tankar, föreställningar och intuitiva teorier om ämnet. 
 
Steg 4: Vad är det vi behöver lära oss mer om? Strukturera! 

Man bestämmer sig för vilket fokus man vill ha, vilka frågor som man verkligen kommer att ar-
beta vidare med. Diskussionen fortsätter på nätet. 

Steg 5: Sökning och insamling av material, inlärning 

Man samlar ihop material som behövs för att kunna lösa de uppgifter man har ställt. Varje 
gruppmedlem studerar nu på egen hand och presenterar sina tankar på Wikispace. Man kan 
göra det här hur man vill och använda böcker eller surfa på Internet. Målet är att kunna han-
tera och hitta svar på de studiemål som gruppen har ställt upp. Diskussionen fortsätter på nä-
tet. 

 

Steg 6: Arbete med det material gruppen skaffat fram. 

Själva arbetet skrivs färdigt. Varje gruppmedlem skriver sin egen synvinkel om temat och re-
flekterar sin inlärningsprocess. Vad har man lärt sig? Vad borde man lära sig mera? 

Steg 7: Inlämning av färdigt arbete. 

Steg 8: Presentation av portfolion 

Varje studerande kommer att presentera muntligt sin text i en smågrupp. 
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Liite 6. Uutisen kertominen (Sinikka Koivurova, Lapin yliopisto) 

 

uutisen aihe omalta alalta (ei esim. säätiedotusta, urheilutulosta jne.) 

uutisen taso: uutisessa on oman alan terminologiaa, joka liittyy kurssilla opiskeltuihin teemoi-
hin 

uutinen kerrotaan joko muutamien avainsanojen avulla (pitkä ja haasteellinen uutinen) tai ko-
konaan ilman apuneuvoja (lyhyempi uutinen) 

uutisen haltuun ottaminen, kertoja ymmärtää uutisen kokonaan ja osaa vastata siihen liittyviin 
täsmentäviin kysymyksiin 

toisen opiskelijan kertoman uutisen aktiivinen kuunteleminen (sisältää myös tarkentavien ky-
symysten tekemisen) sekä kuullun asianmukainen raportointi. 

Kieli 

ääntää ymmärrettävästi ja oikein  

painotukset kohdillaan 

osaa kertoa asian myös toisin sanoin tarvittaessa, sanavarasto on riittävän laaja 

osaa tauottaa puheensa oikein 
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Liite 7. Suullinen esitys pienryhmissä (Sinikka Koivurova, Lapin yliopisto) 

 

hyvä perehtyneisyys käsiteltävään aiheeseen 

esitys on harkittu kokonaisuus, johon kuuluu myös ryhmäkeskustelu 

hyvä ja luonteva esitystapa 

esitys on kuulijaystävällinen, ei lueta suoraan paperista 

osaa johtaa keskustelua ja saa muutkin ryhmän jäsenet puhumaan 

ottaa huomioon jokaisen keskustelijan 

kivat ja motivoivat aiheeseen sopivat tehtävät, mahdollisesti joku videopätkä keskustelun virit-
täjänä 

Kieli 

hyvä perehtyneisyys aiheeseen liittyvään terminologiaan 

oikeat termit oikeissa paikoissa 

ääntäminen korrektia 

painotukset ja tauotukset kohdillaan 

ymmärtää keskustelijoiden kysymykset aiheeseen liittyen ja osaa reagoida niihin oikein 
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Korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen suullisen taidon työelämä-
lähtöinen arviointi 
Mirja Järvinen, Metropolia ammattikorkeakoulu & Ritva Saira, Mikkelin ammatti-
korkeakoulu & Taija Votkin, Aalto -yliopisto 

 

Johdanto 
Työryhmämme tavoitteena oli löytää uusia tapoja ruotsin suullisen arvioinnin toteuttamiseen. 
Halusimme kehittää arviointitapoja, joiden keskiössä ovat työelämässä tarvittavat viestintätai-
dot. Nykyään digitaaliset viestintätilanteet ovat lisääntyneet työelämän eri vaiheissa. Työn-
haussa videoesittelyt ja videohaastattelut ovat yleistyneet. Myös videokonferenssit ja -kokouk-
set ovat osa tavallista työelämää.  

Työelämälähtöisyyden lisäksi koimme tärkeäksi arviointiin käytettävien tehtävien opiskelijaläh-
töisyyden ja osana sitä henkilökohtaisuus. Tämä omakohtaisuus takaa opiskelijoille paremman 
motivaation ja lisää myös opettajan työn mielekkyyttä suullisen taidon arvioinnissa Halusimme 
myös nostaa keskiöön viestinnällisyyden, sillä tavoitteemme on antaa opiskelijoillemme val-
miudet toimia asiantuntijoina kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Silloin toimintavalmiu-
det, työelämän tarpeista asetetut oppimistavoitteet ja kulttuurienvälinen viestintä saavat 
isomman painoarvon kuin esimerkiksi oikeakielisyysnormit. (Ks. tark. esim. Vaattovaara 2016.) 
Viestinnällisen kielenopetuksen ohjenuorana on Eurooppalainen viitekehys (2003), jonka mu-
kaan kielellinen viestintätaito ja yleiset valmiudet muodostavat yhdessä viestinnällisen kielitai-
don. 

Näistä lähtökohdista jokainen ryhmän jäsen lähti kehittämään omaa osaprojektiaan. Taija ko-
keili videoesitystä perinteisen luokassa pidettävän esityksen vaihtoehtona. Ritva mietti, miten 
suullisen kielitaidon testausta saisi työelämälähtöisemmäksi. Mirja monipuolisti suullisen kieli-
taidon arviointia omilla opintojaksoillaan. Jokaisella meistä oli oma kehittämishanke, jota to-
teutimme itsenäisesti, mutta hyvässä yhteistyössä toistemme kanssa. 

Tavoitteet 
Tavoitteemme oli löytää uusia tapoja suullisen kielitaidon arvioinnin toteuttamiseen. Halu-
simme kerätä kokemuksia erityyppisistä tehtävistä suullisen kielitaidon arvioinnissa sekä työs-
tää maamerkkejä. Lukuvuonna 2014–2015 toteutimme opetukseen tai arviointiin liittyviä ko-
keiluja, joista saatujen kokemusten perusteella suunnittelimme jatkoa kehittämishankkeel-
lemme. Elokuussa 2015 pidetyssä hankeseminaarissa paikalle olleet arviointiryhmän edustajat 
sopivat koko arviointiryhmän tavoitteiksi lukuvuonna 2015–2016 maamerkkien kokoamisen, 
kokeilujen laajentamisen eri viestintätilanteisiin sekä vaihtoehtoisten suoritustapojen miettimi-
sen eri tehtävätyypeille. Meidän suullisen arvioinnin ryhmämme jäsenet lähtivät toteuttamaan 
näitä tavoitteita jokainen oman kehittämishankkeensa parissa.   

Taijan tavoitteena oli kokeilla videoesitystä vaihtoehtona perinteiselle luokassa pidettävälle 
esitykselle, joka Aalto-yliopistossa on osa ruotsin suullista loppukoetta ryhmäkeskustelun li-
säksi (koskee Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulua ARTS, Perustieteiden korkeakoulua SCI, 
Insinööritieteiden korkeakoulua ENG, Kemian tekniikan korkeakoulua CHEM, Sähkötekniikan 
korkeakoulua ELEC ja osittain Kauppakorkeakoulua BIZ). Kokeen rakenne, eli esitys ja sitä seu-
raava ryhmäkeskustelu, ei sinänsä muuttunut, vaan uutta oli mahdollisuus valmistella esitys 
videolle ja näyttää video luokassa tenttitilanteessa perinteisen esityksen sijaan. Lukuvuonna 
2015–2016 Taija jatkoi omaan alaan liittyvän videoesityksen käyttämistä eri korkeakouluissa. 
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Hän keräsi lisää materiaalia taiteen, tekniikan ja kaupan alalta sekä keskittyi erityisesti ohjeis-
tuksen työstämiseen. Tarkoituksena oli, että muutkin yksikön opettajat antaisivat opiskelijoil-
leen mahdollisuuden tehdä loppukokeen esitysosuuden videona. Näin saataisiin laajempaa ko-
kemusta ja työstettäisiin yhdessä toimivaa ohjeistusta. Ohjeistuksen on tarkoitus olla sen ver-
ran yleinen, että se sopii kaikille aloille. Toisaalta ohjeistuksen tulee olla riittävän yksityiskoh-
tainen, jotta kuka tahansa voi sen perusteella kokeilla videota loppukokeessa opiskelijoidensa 
kanssa. 

Taijan tavoitteena oli vähentää ruotsin suullisen kokeen tekemiseen liittyvää stressiä ja jänni-
tystä sekä ja tehdä niistä enemmän opiskelija- ja työelämälähtöisiä. Tavoitteena oli myös, että 
itse loppukoe voisi olla oppimistilanne ja sellainen tilaisuus, josta opiskelijalle jää hyvä mieli. 
Lisäksi tavoitteena oli opiskelijoiden motivaation lisääminen. Monilla opiskelijoilla ruotsin 
kurssi jää viimeiseksi kurssiksi kanditutkinnossa. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on, että suulli-
sen kokeen maine voisi muuttua niin, että heikommatkin opiskelijat uskaltaisivat suorittaa sen 
jo opintojen alkupuolella.  

Ritvan tavoitteena oli tuoda Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalouden opiskelijoiden, tu-
levien metsätalousinsinöörien, ruotsin suullisen kielitaidon testausta lähemmäksi työelämässä 
tarvittavaa kielitaitoa. Tähän tavoitteeseen pyrittiin siten, että osana suullisen kielitaidon testiä 
opiskelijat saivat videoida tyypillisiä metsätalousinsinöörin viestintätilanteita, joita ovat esim. 
puulaji- ja metsätyyppiesittelyt, puukaupan tilanteet, opastus- ja neuvontatilanteet sekä met-
säkoneen tai alan yrityksen toiminnasta kertominen.  

Mirjan tavoitteena oli monipuolistaa suullisen kielitaidon arviointia Metropolia ammattikor-
keakoulussa terveysalan opiskelijoiden ruotsin kursseilla. Lukuvuoden 2015–2016 tavoitteena 
oli ensinnäkin ohjeistaa konkreettisia arvioitavia suullisia viestintätilanteita ja ohjata opiskeli-
joita valmistautumaan puhelinkeskusteluihin ja ohjaustilanteisiin. Toisena tavoitteena oli kehit-
tää vaihtoehtoisia yhtenäisesti arvioitavia toteutustapoja.  

Yhdestä asettamastamme tavoitteesta, maamerkkien kokoamisesta, jouduimme matkan var-
rella luopumaan. Maamerkeillä tarkoitetaan esimerkkejä konkreettisista, arvioiduista eri vies-
tintätilanteissa tuotetuista suullisista ja kirjallisista tuotoksista. Lukuvuoden työskentelyn ai-
kana selvisi, että maamerkkien kokoaminen oli liian iso tehtävä tämän hankkeen puitteissa to-
teutettavaksi. Huhtikuussa 2016 arviointiryhmä kokoontui kuitenkin lähitapaamiseen, jossa 
luotiin pohjaa maamerkkityöskentelyyn. Arvioimme sekä kirjallisia että suullisia tehtäviä ja kes-
kustelimme arvioinnin perusteista, haasteista ja mahdollisuuksista. 

Toteutus ja tulokset 
 
Videoesitys osana ruotsin suullista loppukoetta  
Taija Votkin, Aalto-yliopisto 

Monet opiskelijat kokevat ruotsin kielen opiskelun hankalana johtuen motivaation puutteesta 
sekä heikosta kielitaidosta. Halusin lähteä kehittämään kielikoetta niin, että kynnys suorittaa 
ruotsin suullinen koe madaltuisi. Tavoitteina tässä olivat omakohtaisuuden lisääminen ja esiin-
tymisjännityksen vähentäminen. Perinteisen luokassa pidettävän esityksen rinnalle vaihtoeh-
doksi tuli suorittaa koe videolla. Vinkin tähän sain kollegaltani, joka oli kokeillut videointia. 

Toteutus 
Aalto-yliopistossa ryhmäkeskustelun pohjana oli aikaisemmin käytetty perinteistä PP-esitystä 
tai opiskelijoille jaettavaa tekstimateriaalia, johon he tutustuivat ennen koetta. Perinteisessä 
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esityksessä opiskelijat ovat itse voineet valita esityksensä aiheen. Ne vaihtelivat opiskelijan kor-
keakoulun mukaan, mutta muuten esitykset muistuttivat toisiaan rakenteeltaan. Usein materi-
aali oli löydetty internetistä, eikä se välttämättä ollut kovin omakohtaista. Tietysti tähän oli 
myös poikkeuksia, ja jotkut esittelivät esim. omia projektejaan.  

Tavoitteeni oli, että opiskelijoiden esitykset tulisivat entistä omakohtaisemmiksi. Samalla ta-
voitteeni oli, että opiskelijat voisivat esitellä projektejaan niiden autenttisessa ympäristössä. 
Koska esitys toimii keskustelun pohjana, on tärkeää, että esityksessä on tarpeeksi virikkeitä 
keskusteluun. Video oli minusta oiva ratkaisu tähän.  

Opiskelijat saivat tehtäväkseen videoida n. 4–5 minuutin mittaisen esityksen heille tärkeästä 
aiheesta. Korostin, että yksi tärkeimmistä asioista on, että aihe on omakohtainen ja että opis-
kelija on siitä aidosti kiinnostunut, sillä silloin hän jaksaa nähdä enemmän vaivaa videoesityk-
sen tekemiseen.  

Opiskelijat saivat itse valita, miten ja missä he kuvaavat. Jos opiskelija halusi tehdä perintei-
semmän esityksen, suosittelin ilmaista ohjelmaa Movenote.com. Muissa tapauksissa neuvoin, 
että esityksen voi kuvata esim. kännykkäkameralla, tietokoneen kameralla tai videokameralla. 
Kaikki nämä vaihtoehdot ovat myös olleet käytössä. Videon editointia en ole vaatinut; muuta-
mat opiskelijat ovat halunneet panostaa myös siihen, ja he ovat itsenäisesti opetelleet erilais-
ten editointiohjelmistojen käyttöä. Esim. elokuvataiteen opiskelijat ovat pystyneet hyödyntä-
mään ammattilaisohjelmistoja.  

Esityksen on saanut tehdä myös pareittain, mutta silloin esityksen pituus on ollut puolet pi-
dempi. Pariesityksessä on ollut kivaa se, että opiskelijat ovat voineet käydä dialogia keskenään. 
Pariesityksiä ovat pitäneet lähinnä arkkitehtiopiskelijat, jotka ovat esitelleet yhteisiä projekte-
jaan tai taiteen alan opiskelijat. 

Tyypillisiä esityksen aiheita kauppakorkeakoulussa ovat yritys- ja tuote-esittelyt. Tekniikan 
alalla myös prosessikuvaukset sekä tärkeät ilmiöt, teoriat ja teoreetikot ovat mahdollisia ai-
heita edellisten lisäksi. Arkkitehdit esittelevät usein tunnettuja arkkitehtejä ja rakennuksia tai 
omia piirustuksia eri arkkitehtikilpailuihin. Maisema-arkkitehdit puolestaan ovat esitelleet esi-
merkiksi puisto-, kaupunginosa- tai kaupunkisuunnitelmia ja muiden taiteiden alan opiskelijat 
prosesseja, esim. kangaspuilla kutomista, lyijykynällä piirtämistä, kankaiden värjäämistä, omia 
vaatemallistoja, itsetehtyjä huonekaluja, astioita jne. Opiskelijat ovat kokeneet antoisana sen, 
että he ovat päässeet tutustumaan muiden opiskelijoiden töihin ja opintoihin.  

Videoesityksiä on seurannut vilkas keskustelu, ja huomion arvoista on ollut juuri opiskelijoiden 
aito kiinnostus toisten projekteja kohtaan. Kun opiskelijat oikeasti haluavat tietää lisää esityk-
sen aiheesta, sen sisällöstä tai itse videon tekemisestä, myös kysyminen on helpompaa. Näin 
keskustelu pysyy luonnostaan yllä, eikä se ole väkinäistä. Videosta jää myös opiskelijalle itsel-
leen muisto, jota hän voi hyödyntää myöhemmin esimerkiksi työn haussa. Kaksi opiskelijaa on-
kin lähettänyt videonsa työnhaun yhteydessä ja saanut hakemansa työpaikan.  

Ensimmäisenä videoesitystä kokeilivat arkkitehtiopiskelijat Aalto-yliopiston taiteiden, ja suun-
nittelun korkeakoulussa, ja vähitellen myös muiden korkeakoulun opiskelijat tulivat kokeiluun 
mukaan. Kokeilun edetessä kerättiin kokemuksia siitä, mikä toimii ja mikä ei sekä koottiin oh-
jeistuksia sekä opiskelijoille että opettajille. Lisäksi opiskelijat ovat harjoitelleet esitysvideon 
tekemistä työhaastattelua varten ja simuloineet työhaastattelutilanteen videolle.  
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Opiskelija- ja opettajapalaute 
Opiskelijapalaute on ollut erittäin positiivista. Palautteesta nousee esiin kaksi keskeistä hyötyä 
loppukoe-esityksen tekemisestä videomuodossa: esiintymisjännityksen olennainen vähenemi-
nen sekä mahdollisuus oppia yrityksen ja erehdyksen kautta videota tehdessä. Monet kertoivat 
harjoitelleensa useita kertoja ja oppineensa prosessissa todella paljon. Joidenkin mielestä 
omat virheet on huomannut paremmin, ja mm. ääntämistä on voinut korjata videon avulla. Joi-
denkin mielestä video on hyvää harjoitusta tulevia työhaastatteluvideoita varten. Monet työ-
paikat vaativat nykyään osana työhakemusta videoesittelyn, ja videon edessä esiintymisen har-
joittelu koettiin erittäin hyödyllisenä tulevien työnhakujen kannalta. Lisäksi opiskelijat sanoi-
vat, että videoesitysten myötä loppukoe nykyaikaistuu ja on osa tätä päivää. Myös mahdolli-
suus pitää esitys luonnollisessa ympäristössä luokan sijaan koettiin hyväksi. Eräs opiskelija ku-
vasi videonsa koskien Kiinan talouskasvua Shanghain kadulla, ja toinen esitteli Fjällrävenin 
tuotteita ja yritystä Nuuksion luonnonpuistossa nuotion äärellä termospullo kädessä ja Fjällrä-
venin vaatteet päällä.  

Projektin aikana olen kerännyt suuren määrän videoesityksiä Aalto-yliopiston eri korkeakou-
luista. Materiaalia on taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta, kauppakorkeakoulusta sekä eri 
tekniikan alojen korkeakouluista. Videoesitysten pohjalta ja keräämäni kokemuksen kautta 
olen koonnut tarkat ohjeet sekä opiskelijoille että opettajille. Ohjeiden avulla opiskelijat voivat 
itsenäisesti työstää videon kotona ja opettajat puolestaan ohjeistaa opiskelijoitaan. (Ks. Liitteet 
1 ja 2.) 

Projektin aikana olen päässyt perehtymään paljon paremmin opiskelijoiden opintojen sisältöön 
sekä eri alojen keskeisimpiin teemoihin. Videoiden kautta minulle myös selvisi, mitkä taidot 
ovat tarpeellisia loppukoetta ajatellen, ja mitä kannattaa siis harjoitella myös itse kurssin ai-
kana.  

Videolla ääntäminen ja painotus, ja etenkin ongelmat niissä, tulevat hyvin selvästi esiin. Siksi 
on tärkeää, että kurssin aikana käydään läpi tärkeimmät ruotsin kielen ääntämiseen liittyvät 
asiat. Keskityn tärkeimpiin, eli vokaalien ä, e, ja o ääntämiseen sekä vaikeisiin konsonantteihin. 
Lisäksi itse esitysosassa tärkeiksi asioiksi nousivat omin sanoin kertominen, oikean puherytmin 
löytäminen kameran edessä, sopiva puheen tauottaminen ja kameralle puhuminen.  

Keskusteluosuudessa tärkeitä taitoja on mm. hyvien kysymysten esittäminen, joiden avulla 
keskustelua viedään eteenpäin ja pidetään yllä. Käytän kursseilla paljon aikaa juuri small talkin 
harjoitteluun, sillä se on tärkeää myös työelämää ajatellen. 

Projektin aikana kertyi myös suuri määrä videoita, joita käytän tunneilla, kun kerron videoesi-
tyksestä ja näytän, minkälaisia erilaisia mahdollisuuksia on sen toteuttamiseen. Toivon, että 
ajan myötä saisin kerättyä videopankin, jonka saisi jakaa opiskelijoiden luvalla myös suurem-
malle yleisölle.  

 

Metsätalouden suullisen taidon testaus työelämälähtöisemmäksi  
Ritva Saira, Mikkelin ammattikorkeakoulu 

Metsätalouden alan ammattiruotsi (Yrkessvenska för skogsbruksingenjörer) on Mikkelin am-
mattikorkeakoulun metsätalouden koulutuksen ainoa pakollinen ruotsin opintojakso.  Sen suo-
ritettuaan opiskelijat saavat siis tutkintotodistusmerkinnät ruotsin suullisesta ja kirjallisesta tai-
dosta. Ammattiruotsin laajuus on viisi opintopistettä.   

Valitsin kehittämishankkeeseeni metsätalouden alan, koska se oli minulle uusi koulutusala ja 
vaati kunnollista perehtymistä. Metsätaloutta ei opeteta kovinkaan monessa paikassa, joten 
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ruotsin opetukseen ei ole valmista materiaalia, esimerkiksi oppikirjaa. Lisäksi halusin paneutua 
alaan, joka on toistaiseksi saanut vähemmän huomiota erilaisissa ruotsin opetuksen kehittä-
mishankkeissa. 

Toteutus  
Lukuvuonna 2014–2015 keskityin kartoittamaan metsätalousinsinöörin tavanomaisia viestintä-
tilanteita yhteistyössä metsätalouden laitoksen henkilökunnan ja työelämän edustajien kanssa. 
Näissä kartoituksissa ilmeni, että metsätalousinsinööri joutuu työssään usein neuvomaan ja 
opastamaan asiakkaita tai uusia työntekijöitä. Neuvonnan ja opastuksen lisäksi tyypillisiä vies-
tintätilanteita ovat myös puukaupan eri vaiheet, erilaiset puulaji- ja metsätyyppiesittelyt sekä 
erilaisten tilanteiden ja ilmiöiden kuvaaminen, esimerkiksi myrskyn aiheuttamien tuhojen se-
lostaminen kaukana asuvalle metsänomistajalle. Tämä viestintätilanteiden kartoittaminen an-
toi minulle paljon tietoa alasta ja auttoi suunnittelemaan tarkoituksenmukaisia tehtäviä am-
mattisanaston harjoitteluun ja suullisen viestinnän parantamiseen.  

Lukuvuonna 2015–2016 kokeilin ruotsin suullisen kielitaidon testausta uudella tavalla. Opiskeli-
jat saivat valita, tekevätkö he videon jostakin oman alansa viestintätilanteesta vai pitävätkö he 
perinteisen esityksen yrityksen tai organisaation toiminnasta. Sekä videon että esityksen opis-
kelija sai tehdä yksin, parin kanssa tai kolmen hengen ryhmässä. Kuvatut videot katsoimme 3–
8 opiskelijan ryhmissä, 2–3 videota kerrallaan. Katsomisen jälkeen kävimme palautekeskuste-
lun, jossa opiskelijat kertoivat videon teosta, arvioivat suoritustaan ja antoivat palautetta tois-
tensa videoista. Tarvittaessa tein opiskelijoille vielä muutamia haastattelukysymyksiä, jotta 
pystyin arvioimaan heidän spontaania puheen tuottamista. Olin myös etukäteen ohjeistanut 
opiskelijoita siitä, että jos he eivät keskustelun aikana puhu tarpeeksi ruotsia, he pääsevät te-
kemään vielä yhden parikeskustelun, jolla he sitten osoittavat suullisen taitonsa. 

Vaihtoehtoisena suullisena tehtävänä oli perinteinen, luokassa lähitunnilla pidetty alan yrityk-
sen tai organisaation esittely. Perinteisen suullisen esityksen valinneet tekivät esityksensä jäl-
keen suullisen kielitaidon testin, joka koostui haastattelusta ja tarvittaessa parikeskustelusta. 
Näin hekin pääsivät osoittamaan taitonsa spontaanin puheen tuottamisessa. 

Lukuvuoden 2015–2016 aikana metsätalouden ammattiruotsin opintojaksolle osallistui 40 
opiskelijaa. Kahdeksan heistä piti suullisen esityksen joko yksin tai parin kanssa. Videoesityksiä 
opiskelijat tuottivat kaikkiaan 13 kappaletta.  

Opiskelija- ja opettajapalaute 
Metsätalouden ammattiruotsin opintojakson opiskelijat tekivät itsearvioinnin, jonka tekemi-
nen aloitettiin jo opintojakson alussa. Kun olin esitellyt opiskelijoille opintojakson sisällön ja 
kertonut arvioinnista, he saivat täytettäväkseen lomakkeen, jossa he pääsivät kertomaan aikai-
semmista ruotsin opinnoistaan, suhtautumisestaan ruotsiin, mahdollisista toiveistaan, pelois-
taan ja oppimisvaikeuksistaan sekä asettamaan itselleen mahdollisimman realistisen arvosana-
tavoitteen. Opintojakson päättyessä jaoin lomakkeen takaisin opiskelijoille, ja nyt heidän teh-
tävänään oli täyttää lomakkeen kääntöpuoli: kommentoida arvosanatavoitetta, antaa realisti-
nen arvosana itselle koko opintojaksosta ja perustella sitä kommentoimalla arvosanaan vaikut-
taneita tehtäviä sekä antaa yleistä palautetta opintojaksosta. 

Tulevat metsätalousinsinöörit eivät ilmaise itseään kovin monisanaisesti, mutta suuri osa opis-
kelijoista piti hyvänä sitä, että suullisessa tehtävässä oli valinnanvaraa. Etenkin ne, jotka jännit-
tävät kovasti esiintymistä, kokivat videon tekemisen helpompana kuin perinteisen esityksen 
pitämisen luokassa. Ruotsin puhuminenkin on helpompaa tutussa ympäristössä, metsässä, ka-
verin kanssa. Lähes puolet opiskelijoista kommentoi suullisen tehtävän mielekkyyttä: vaikka 
itäsuomalainen metsätalouden opiskelija ei pidäkään ruotsia itselleen kovin tärkeänä aineena, 
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oman ammattialan sanaston osaamista pidettiin tärkeänä ja oman alan viestintätilanteiden 
harjoittelua hyödyllisenä. Opiskelijat huomasivat myös, että videon tekeminen oli yllättävän 
vaikeaa ja että siihenkin piti valmistautua huolella, jos halusi saada hyvän tuloksen. Yleisin 
suullisen tehtävään liittyvä kommentti oli helpotus: suullinen tehtävä, joka etukäteen oli mo-
nelle se kamalin paikka, oli saatu kunnialla hoidetuksi eikä tilanne opiskelijan mielestä ollut-
kaan “ihan niin kauhea kuin pelkäsin”.    

Kehittämishankkeen aikana olen saanut paljon uutta tietoa metsätalouden alasta ja oppinut 
siihen liittyvää sanastoa sekä suomeksi että ruotsiksi. Ymmärrän nyt puukaupasta ja metsän-
hoidosta paljon enemmän kuin pari vuotta sitten. Olen verkostoitunut alan opettajien kanssa, 
ja tiedän, että voin kääntyä heidän puoleensa aina, kun minulle tulee ongelmia niin asian kuin 
termienkin osalta. Olen myös harjoitellut sekä suullisten että kirjallisten tehtävien tekemistä 
aitojen viestintätilanteiden pohjalta. 

 

Opiskelijoiden osallistaminen suulliseen arviointiin  
Mirja Järvinen, Metropolia ammattikorkeakoulu  

Terveysalan ruotsin opinnot (3 op) sisältyvät integroituina Asiakaspalvelu ja ohjaus -opintoko-
konaisuuteen (5 op). ROKK-hankkeen aikana osa opiskelijoista kuului ns. satelliittikoulutuk-
seen, joka toteutettiin pääasiassa verkkototeutuksena bioanalyytikko-, röntgenhoitaja- ja suu-
hygienistiopiskelijoille eri puolille Suomea. Oppimistehtävät suullistettiin Adobe Connectin 
avulla, ja osalla näistäkin opiskelijoista oli suullinen tentti kasvotusten Helsingissä.  

Toteutus 
Digitalisointi lisäsi siis suullisen kielitaidon arvioinnin kehittämistarpeita. Heterogeenisten, jo 
ammatissa osittain toimivien aikuisopiskelijoiden suullisen kielitaidon valmiudet huomioiden 
päädyin vaiheittaiseen suullisen kielitaidon arviointiin, johon kuului puhelinkeskustelu ja tuo-
toksena työelämän viestintätilannetta simuloiva video.  

Terveysalan työelämän viestintätilanteiden suunnittelu ja simuloitu harjoittelu yhteistyössä 
ammattiaineiden opettajien kanssa on jo pitkään toiminut kohtalaisen hyvin kontaktiopetuk-
sessa. Kuitenkaan opiskelijoiden puhevalmiudet eivät ole aina riittäneet, vaikka oppimismoti-
vaatio on ollut kohdallaan ja tehokkaita oppimisstrategioita on pyritty löytämään.  

Projektin aikana tavoitteenani oli osallistaa opiskelijaa toimijaksi ja suullisen kielitaitonsa ar-
vioijaksi. Kurssin alussa keskustelimme opiskelijoiden kielenkäyttötaustoista ja mietimme, mil-
laisissa tilanteissa he tarvitsevat ruotsin suullista kielitaitoa. Projektin aikana päädyin teke-
mään myös kyselylomakkeen (ks. tark. Liite 3), jonka tulokset analysoin tarkemmin vasta pro-
jektin päättymisen jälkeen suullisen kielitaidon opettamisen ja arvioinnin jatkokehittämiseksi.  

Jatkuvan näytön arvioinnin mahdollisuuden minimaalisuus esim. satelliittikoulutuksessa toi 
mukaan uuden tärkeän elementin, noin 10 minuutin puhelinkeskustelun opettajan kanssa. Pu-
helinohjaus on tärkeä osa asiakaspalvelua ja tapahtuu joskus myös ruotsiksi. Laadin eri ammat-
tiryhmille suomenkieliset keskustelurungot, joita mukaillen kävimme keskustelut. (Ks. Liite 4.) 
Opiskelijoille puhelinkeskustelu oli jännittävä, haasteellinen uusi kokemus. He suhtautuivat 
työelämälähtöiseen suullisen osaamisen näyttöön mielenkiinnolla. Arviointi lisäsi sitoutumista 
ja kannusti yrittämään parastaan. Opettajan ylimääräiset kysymykset ja tietty “epäselvyys” tes-
tasivat opiskelijan reagointikykyä ja palvelualttiutta ja antoivat hyvin kuvan opiskelijan suulli-
sen kielitaidon tasosta. Puhelun päätteeksi opiskelija antoi numeerisen itsearvioinnin ja palaut-
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teen testauksen toimivuudesta. Opettaja antoi palautteen ääntämisestä, sujuvuudesta, am-
mattisanaston käytöstä ja asiakaspalvelusta. Opettajan antama arvosana oli useimmiten yhte-
neväinen opiskelijan itsearvioinnin kanssa.  

Toinen suullinen arviointi kohdistui PowerPoint -esitykseen, jonka opiskelijapari esitti ryhmälle 
kontaktitunnilla tai verkossa. Esityksen jälkeen opiskelijat saivat vertaispalautetta ryhmän jäse-
niltä ja arvioinnin opettajalta. Perinteisempi suullisen testaamistapa sopii hyvin joihinkin oh-
jaustilanteisiin, kuten äitiysvalmennukseen, hampaiden harjauksen opastamiseen jne. Tiedon 
hakeminen itsenäisesti edistää myös ammatissa tarvittavien puhetilanteiden harjoittelua.  

Kuvitteellisen ruotsinkielisen asiakkaan ohjaustilanteen videointi toteutettiin mahdollisimman 
autenttisissa olosuhteissa. Satelliittikoulutuksessa asiakkaana toimi usein perheenjäsen tai ys-
tävä, joten ruotsin puhuminen saattoi yhdistää äidin ja lukiolaispojan tai röntgenhoitajana toi-
mivan äidin ja opiskelijan. Kuitenkaan ulkopuolinen osapuoli ei saanut arvosanaa! Noin 10–15 
minuutin mittaisten videoiden aiheeksi opiskelijat valitsivat mm. synnytyksen käynnistymisen, 
verinäytteen oton, keuhkokuvauksen tai diabeetikon insuliinin pistämisen opetuksen. Opiskeli-
joiden itsearviointi poikkesi enemmän opettajan antamasta arvosanasta eli opiskelijat antoivat 
itselleen videosta yläkanttiin olevan arvosana. Ehkä videon tekemiseen ja tallentamiseen käy-
tetty työmäärä vaikutti siihen. Opettajan on nähtävä videosuoritus objektiivisesti. Useampi 
katselukerta, vaikkapa ammattiaineen opettajan kanssa, mahdollistaa suullisen arvioinnin luo-
tettavuuden ja oikeudenmukaisuuden.  

Opiskelija- ja opettajapalaute 
Opiskelijapalaute on ollut pääosin myönteistä. Jotkut opiskelijat haluaisivat enemmän lähiope-
tusta, kieliopin kertausta ja suullisten tilanteiden harjoittelua opettajajohtoisesti. Syynä tähän 
on, etteivät he ole suorittaneet lukiota tai ruotsin opinnoista on kulunut pitkä aika, esim. 20 
vuotta. Pyrin jatkossa huomiomaan heidän toiveensa. Osa opiskelijoista piti kurssia melko 
helppona, koska heillä oli aikaisempia ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoja, joihin oli si-
sältynyt ruotsin kursseja. Kuitenkin hekin kokivat ammattisanaston oppimisen haasteellisena. 
Videoissaan he saattoivat osoittaa syvempää kielitaitoa kuin esim. lähihoitajat.  

Muutamat opiskelijat kirjoittivat myös vapaaehtoisesti oppimispäiväkirjaa, johon he kirjasivat 
kokemuksiaan kielitaidon puutteista, oppimistavoistaan ja arvioinnista puhelinkeskustelun ja 
videon avulla. Kaikki opiskelijat pitivät monipuolisista arviointitavoista ja pystyivät arvioimaan 
myös omaa kielitaitoaan.  

ROKK-hankkeen aikana olen pohtinut keinoja parempien oppimistulosten saavuttamiseksi. 
Mielestäni vaiheittainen suullisen kielitaidon arviointi lisää opiskelumotivaatiota ja antaa opis-
kelijoille rohkeutta toimia asiakaspalvelu- ja ohjaustilanteissa ruotsiksi. Jos he jo koulutuksen 
aikana huomaavat oppivansa puhumaan ruotsiksi kuvitellun asiakkaan tai omaisen kanssa, 
suullinen kielitaito saa ponnahduslaudan työelämässä oppimiseen. Kaikkia viestintätilanteita ei 
voi opettaa tai arvioida opintojen aikana. Ammattikorkeakouluissa pyritään tukemaan opiskeli-
jaa soveltamaan oppimaansa tulevassa työssään.  

Pohdinta 
Koko ROKK-hankkeen tavoitteena oli kehittää opetusta ja sitä kautta edistää ja helpottaa opis-
kelijoiden oppimista. Koska arviointi ja hyvät arvosanat motivoivat opiskelijoita, ei ole yhdente-
kevää, minkälaisia arviointimetodeja käytämme ja mihin arvioinnissa kiinnitämme huomiota. 
Kurssien aikana tulisi harjoitella sellaisia asioita, jotka ovat keskeisiä loppukokeen kannalta. 
Koska korkeakoulujen tehtävä on tarjota opiskelijoille kielitaitoa, jota he tarvitsevat työelä-
mässä, on tärkeää, että loppukoetehtävät ovat työelämän kannalta relevantteja. 
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Ruotsin opettajina näemme monipuolisen ja osittain vaihtoehtoisen suullisen kielitaidon arvi-
oinnin oppijakeskeisenä, opiskelua tukevana ja puhumista lisäävänä tapana. Vaikka esimerkiksi 
Mirjan opiskelijat eivät saavutakaan hyvää suullisen kielitaidon arvosanaa, he ovat tyytyväisiä 
saavutukseensa ja pystyvät palvelemaan ja ohjaamaan asiakasta/potilasta ja tämän omaisia 
ruotsiksi. Motivaation kasvaessa he voivat parantaa viestintätaitojaan työelämässä ja erilaisissa 
ruotsin koulutuksissa, joita vaikkapa HUS tarjoaa työntekijöilleen.  

Metropolia ammattikorkeakoulussa AHOT-hakemuksen täyttäneelle opiskelijalle annetaan 
usein mahdollisuus suulliseen ja kirjalliseen näyttöön pedagogisena ratkaisuna. ROKK-hank-
keen myötä opettajan on helpompi perustella ja osoittaa, miten toimitaan ja millä vaihtoehtoi-
sella tavalla opiskelija voi osoittaa kielitaitoaan. Arviointikriteerien ja erilaisten vinkkien päivit-
täminen lisää yhdenmukaista, joustavaa arviointia. Ruotsinkielinen väestö saa palvelua parem-
min äidinkielellään sairaaloissa ja muissa terveydenhuollon toimipisteissä.  

Videon käyttö osana loppukoetta osoittautui erittäin onnistuneeksi kokeiluksi ja se motivoi 
sekä opiskelijoita että opettajaa. Sekä Taija että Ritva aikovat ehdottomasti jatkaa videovaihto-
ehdon tarjoamista opiskelijoille myös tulevaisuudessa. On kuitenkin tärkeää, ettei ketään pa-
koteta tekemään videota, vaan että rinnalla säilyy mahdollisuus tehdä perinteinen esitys. Vi-
deoesityksessäkin opiskelija voi itse päättää, kuinka paljon hän käyttää siihen aikaa ja kuinka 
paljon hän näkee vaivaa sen eteen, ja siksi se luonnollisesti eriyttää opiskelijoita. Osa tekee pe-
rinteistä esitystä muistuttavan esityksen esim. Movenoten avulla, kun taas toiset lähtevät ihan 
muuhun ympäristöön kuvaamaan ja näkevät paljon vaivaa videon ohjauksen, lavastuksen ja 
tehosteiden eteen. 

Videon tekeminen tuntui olevan positiivinen oppimiskokemus monille. Jännittäjille videon te-
keminen tutussa ympäristössä, esimerkiksi kotona, metsässä tai työpaikalla, saattaa olla sel-
västi helpompi vaihtoehto kuin esityksen pitäminen luokassa. Lisäksi videoita on paljon muka-
vampi seurata, ja ne ovat usein paljon kiinnostavampia kuin perinteinen suullinen esitys. Kielen 
lisäksi opiskelijat oppivat videon tekemistä, kameralle puhumista yms. Meistä on tärkeää, että 
opiskelijalle jää kiva tunne suullisen kielikokeen jälkeen. Uskomme myös, että positiivinen ko-
kemus vaikuttaa asenteisiin ja siihen, miten opiskelijamme uskaltavat kieltä käyttää tulevaisuu-
dessa esim. työelämässä.  

Itse viestintään keskittyminen ja opiskelijalle itselleen tärkeistä asioista puhuminen on myös 
ollut positiivista. Kun huomio kiinnittyy itse asiaan eli viestin välittymiseen, eivät kielelliset 
asiat ja koetilanne jännitä yhtä paljon. Tunnelma kielikokeessa on paljon rennompi ja monet 
opiskelijat ovat sitä mieltä, että loppukoe on oikein mukava tilanne ja kruunaa kurssin. 
Olemme opiskelijoiden kanssa samaa mieltä. Olemme opettajina oppineet todella paljon opis-
kelijoiden alasta, kun he ovat voineet lähteä kuvaamaan asioita niiden oikeaan ympäristöön.  

Ohjeistus on asia, josta Taija on oppinut paljon prosessin aikana. Ensimmäinen ryhmä ei saanut 
kovinkaan kummoisia ohjeita, sillä asia oli kaikille uusi. Kahden vuoden aikana hän on hionut ja 
täydentänyt ohjeita, mutta se on osa-alue, jota voi aina kehittää eteenpäin ja jota olisi hyvä ke-
hittää yhdessä muiden opettajien kanssa. Ritva oli etukäteen huolissaan tekniikan sujumisesta 
ja videoiden onnistumisesta. Teknisiä ongelmia oli kuitenkin yllättävän vähän, mikä johtunee 
ainakin osittain siitä, että opiskelijat olivat tehneet videoita muillakin opintojaksoilla. Vaikka 
Ritva olikin saanut Taijalta kullanarvoisia vinkkejä ohjeiden laadintaan, hän huomasi silti, että 
jatkossa pitää olla vielä tarkempi ohjeistusta kirjoittaessa. 

Projektin aikana Taija huomasi, etteivät opiskelijan kielitaito ja videon toteutus korreloi keske-
nään. Hän jäi vielä pohtimaan, miten tämän voisi ottaa huomioon lannistamatta opiskelijaa. 
Joku opiskelija, jonka kielitaito on tasoa hyvä taito, saattaa tehdä hyvin yksinkertaisen videon 
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ja taas tasolla tyydyttävä taito oleva opiskelija saattaa nähdä todella paljon vaivaa videonsa 
eteen.  Sanallinen arvio esityksen toteutuksesta, lähinnä hyviä puolia ja ehkä jotain kehityside-
oita, voisi olla paikallaan, jotta opiskelija saa tunnustusta tekemästään työstä, kun kielitaito ei 
riitä arvosanaan hyvä taito. 

Myös Ritva jäi miettimään arviointia. Monissa videoissa opiskelijat olivat nähneet kovasti vai-
vaa: oli huolellisesti tehty käsikirjoitus, videota oli kuvattu moneen kertaan, sanastoa tankattu 
päähän etukäteen, kuvaajan vaihtoa mietitty jne. Kuitenkin kielellisesti tulos oli sitä luokkaa, 
että arvosana oli 1 tai enintään 2. Videota katsoessaan arvioija myös huomaa selvästi ääntämi-
sen epätarkkuudet, kielioppivirheet, väärät sanat - jopa opiskelijan hassu sijoittuminen tai pieni 
naurahdus kiinnittävät videolla huomiota enemmän kuin perinteisessä suullisessa esityksessä. 
Kuitenkin opiskelija tarvitsee hyvin tehdystä tehtävästä positiivista palautetta. Miten opettaja 
pystyy arvioimaan ja antamaan palautetta lannistamatta opiskelijan intoa ja itseluottamusta? 
Siihen kysymykseen emme vielä tässä hankkeessa saanut vastausta.   

ROKK-projekti on ollut erittäin hyvä tilaisuus kehittää suullisen arvioinnin käytänteitä ja ko-
keilla uusia tapoja. Muiden opettajien kanssa verkostoituminen on ollut yksi projektin tärkeim-
mistä anneista. Toivomme, että projektista ja sen aikana syntyneistä kokemuksista ja kokei-
lusta olisi hyötyä ja iloa mahdollisimman monelle opiskelijalle ja opettajalle ympäri Suomea. 

Lähteet 
Eurooppalainen viitekehys 2003. Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eu-
rooppalainen viitekehys. Helsinki: WSOY. 

Vaattovaara, J. 2016. Kieltenopettajien kielinäkemykset ja opetukselliset lähestymistavat kan-
sainvälistymishaasteiden edessä. Yliopistopedagogiikka 1/2016, 3–13. 
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Liite 1. Ohjeet opiskelijoille videoesityksen laatimiseen (Taija Votkin, Aalto-yliopisto) 

 

OHJEET OPISKELIJOILLE VIDEOESITYKSEN LAATIMISEEN 

Ruotsin suullinen koe (Otaniemessä Kie-98.5002, Arabiassa osa kurssia tai erillisenä 
kokeena LCA-5702 ja kauppakorkeakoulussa kurssin jälkeen) 

Aalto-yliopiston kielikeskus on mukana kansallisessa ROKK-hankkeessa (Ruotsin kie-
len Opetuksen Kehittäminen Korkeakouluissa), jonka tarkoituksena on kehittää ruot-
sin kielen opetusta ja arviointia kaikissa Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakou-
luissa. 

Yksi projektin osa-alue on suullisen kielitaidon arviointi. Osaprojektin tarkoituksena 
on kokeilla ja kehittää uusia tapoja arvioida suullista kielitaitoa ja sitä kautta antaa 
uusia ideoita ja ohjeita kaikkien alojen opettajille ja opiskelijoille. Tavoitteena on, että 
arvioinnissa keskeisellä sijalla olisi työelämälähtöisyys, viestinnällisyys, omakohtai-
suus ja että se olisi opiskelijalähtöistä ja motivaatiota lisäävää. 

Aalto-yliopiston kielikeskuksessa on meneillään pilotti, jossa kokeillaan videoesitystä 
vaihtoehtona perinteiselle yleisön edessä esitettävälle esitykselle suullisessa loppuko-
keessa. 

Videoesitys voi olla hyvä vaihtoehto silloin, jos: 

esityksen pitäminen luokan edessä aiheuttaa liikaa paineita. 

esiteltävää asiaa ei ole helppo esittää perinteisen esityksen avulla (havaintomateriaa-
lia vaikea siirtää, haluaa kuvata liikkeessä tai maastossa jne.). 

haluaa tuoda vaihtelua esitysympäristöön. 

haluaa opetella kameran edessä esiintymistä. 

  

Mikäli harkitset videoesityksen tekemistä, mieti mitä lisäarvoa video toisi verrattuna 
perinteiseen esitykseen omassa tapauksessa. Valitse se esitysmuoto, joka toimii par-
haiten oman aiheesi kohdalla. 

Kaikki Aalto-yliopiston kielikeskuksen ruotsin suulliset kokeet koostuvat kahdesta 
osasta: 

a) Omaan alaan liittyvä perinteinen esitys 6-8 min. tai videoesitys 4-5 min. 

b) Ryhmäkeskustelu, jota esityksen pitäjä/videon esittäjä ohjaa ja muut osallistuvat 
(n. 7 minuuttia)  

Kaikkien esitysten tulee liittyä omaan alaan tai yleisellä tasolla tekniikan/tai-
teen/kaupan alaan.  

Valitse aihe, josta olet aidosti kiinnostunut ja josta sinun olisi luontevaa kertoa jollain 
toisellakin kielellä. Sinua auttaa se, että tiedät aiheesta jotain jo etukäteen ja myös 
se, että aihe on jollain tavalla omakohtainen. 
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Aivan esityksen alussa esittele itsesi ja aiheesi: Mikä on nimesi? Missä korkeakoulussa 
opiskelet? Mikä on pääaineesi? Mitä tulet esittelemään? Miksi olet kiinnostunut juuri 
tästä aiheesta? 

Esityksessä on tarkoitus käyttää apuna havaintomateriaalia. Luokassa havaintomate-
riaali voi olla vaikka PowerPoint tai esine tms. Myös taulua saa käyttää apuna. 

Videolla voi käyttää aivan samoja havaintomateriaaleja kuin luokassakin ja lisäksi voi 
kuvata kaupungilla, luonnossa, studiossa jne. www.movenote.com tarjoaa työkalun, 
jossa voi yhdistää videon ja kuvia/dioja. Videoesityksessä esiintyjän kasvojen tulee 
olla näkyvissä suurimman osan ajasta. 

Tarkoitus on kertoa asiasta omin sanoin mahdollisimman luonnollisesti. Kyseessä ei 
ole koe, jossa testataan miten hyvin osaat lukea tekstiä suoraan paperista. On suosi-
teltavaa, että havaintomateriaali koostuu kuvista, kaavioista tai videosta, eikä teks-
tistä. Näin havaintomateriaali tukee omin sanoin kertomista. 

Ohjeita ja vinkkejä videon tekijälle: 

- Kohdista katseesi kameraan, kun puhut. 

- Puhu vapautuneesti ja tarpeeksi hitaasti. Videolta on vaikea seurata liian nopeaa 
puhetta.  

- Kyseessä ei ole kirjallinen koe, joten puhu luontevaa puhekieltä. 

- Muista, että pienet tauot tuovat ilmavuutta puheeseen. Sinusta pitkältä tuntuva 
tauko ei ole pitkä katsojan mielestä. 

- Äänitä kokeeksi omaa puhetta ja kuuntele, miltä se kuulostaa ja yritä löytää sopiva 
tempo. 

- Voit käyttää kuvaamiseen puhelinta, videokameraa, tietokoneen kameraa jne. 

- Pidä kamera vakaana. Käytä mielellään jalustaa, jos mahdollista. 

- Pyydä mielellään jotakuta avuksi kuvaamisessa, jotta voit itse rauhassa keskittyä 
kertomiseen. 

- Tarkista, että ääni tallentuu tarpeeksi voimakkaana ja ettei ympäristön äänet häi-
ritse liikaa kuuluvuutta. Esim. tuuli saattaa häiritä petollisesti nauhalla, vaikkei sitä 
paljaalla korvalla kuulisikaan. 

- Varaa videon tekemiseen tarpeeksi aikaa. 

- Tee aluksi pieni koekuvaus, katso nauha ja korjaa esim. äänen tai kuvan laatuun liit-
tyvät ongelmat ennen kuin jatkat. 

- Harjoittele esitystä etukäteen ennen nauhoitusta. 

- Ota uusiksi, kunnes olet tyytyväinen lopputulokseen. Videoon kannattaa satsata, 
sillä siitä jää kiva muisto ja lisäksi voit käyttää sitä esimerkiksi työnhaussa. 

- Muista pitää pilke silmäkulmassa. 

- Tallenna video sellaiseen muotoon, että se aukeaa helposti yleisimmillä ohjelmilla 
(esim. mp4). 
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Esitystä seuraava ryhmäkeskustelu tapahtuu pidetyn esityksen pohjalta. Esityksen ai-
kana muut opiskelijat miettivät kysymyksiä ja kommentteja, joita esittää ryhmälle tai 
esityksen pitäjälle. Esityksen pitäjä voi valmistella muutamia johdattelevia kysymyk-
siä auttamaan keskustelua alkuun. Muiden ryhmäläisten tehtävä on osallistua aktiivi-
sesti keskusteluun. Ryhmäkeskustelut nauhoitetaan. 

Kiinnitä huomiota ääntämiseen. Netissä voit kuunnella kirjoittamasi tekstin (osissa) 
osoitteessa: http://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive-demo.html 

Kokeeseen osallistuu samanaikaisesti korkeintaan kuusi opiskelijaa ja koetilaisuuteen 
osallistumiseen tulee varata aikaa 120 minuuttia. Tiukan aikataulun johdosta, on 
opiskelijan pidettävä kiinni oman esityksensä pituudesta. Opettaja katkaisee esityk-
sen (max. 8 min.) ja keskustelun (max. 7 min.) aikarajan täytyttyä.  
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Liite 2. Ohjeet opettajille videoesitysten käytöstä (Taija Votkin, Aalto-yliopisto) 

 

OHJEET OPETTAJILLE VIDEOESITYSTEN KÄYTÖSTÄ 

ROKK-hanke: Suullisen kielitaidon arvioinnin kehittäminen 

Videoesitys osana ruotsin kielen suullista loppukoetta 

 

Opettajalle 

Olen mukana ROKK-hankkeessa ja oma osuuteni yhdessä kahden kollegan kanssa on 

kokeilla ja kehittää uusia tapoja suorittaa ruotsin suullinen loppukoe. Olen kokeillut 
viime 

vuoden aikana videoesitystä vaihtoehtona perinteiselle esitykselle suullisessa 

loppukokeessa. Sen ei ole tarkoitus syrjäyttää perinteistä, yleisön edessä tapahtuvaa 

esitystä, vaan tarjota sille vaihtoehto ja samalla enemmän vaihtoehtoja ja mahdolli-
suuksia 

opiskelijalle. 

 

ROKK-hankkeen toinen ja viimeinen vuosi on käynnistynyt ja tämän vuoden aikana 
olisi 

tarkoitus laajentaa pilottia niin, että muutkin kielikeskuksen ruotsin opettajat voivat 
tarjota opiskelijoilleen mahdollisuuden kokeilla videoesitystä loppukokeessa. Tätä 
kautta  

saadaan projektiin lisää kokemusta sekä opettajilta että opiskelijoilta ja voimme yh-
dessä  

miettiä, mikä toimii ja mikä ei sekä kehittää ohjeistusta edelleen saamiemme koke-
musten  

pohjalta. 

 

Oma kokemukseni on, että videoesitys toimii erittäin hyvin ARTS:ssa, jossa koko ala 
on 

varsin visuaalinen ja sitä myötä myös opiskelijat. Mutta myös tekniikan ja kaupan 
alalla 

muutamat ovat innostuneet panostamaan videoesitykseen ja ovat pitäneet sitä mie-
lek- 

käänä vaihtoehtona perinteiselle esitykselle. 

Tästä Google Drive kansiosta löytyy suullisen kielitaidon arvioinnin kehittämisryhmän 
esitys keväältä 2015, opiskelijoille suunnatut ohjeet (joita on siis tarkoitus työstää ja 
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kehittää edelleen) sekä esimerkkejä muutamista esityksistä. Esitykset eivät ole miten-
kään täydellisiä, mutta niistä saa vähän kuvaa tähänastisesta kokeilusta. Esittelen 
teille muutamia esimerkkejä tehdyistä videoesityksistä sekä muutamia kommentteja 
koskien niitä. Ennen kuin katsot videot, tutustu opiskelijoille suunnattuihin ohjeisiin 
(linkki yllä), jotta saat enemmän irti kommenteista: 

Esimerkki1, ELEC sähkötekniikka: SAA NÄYTTÄÄ LUOKASSA 

Opiskelija on selvästi innostunut esityksen aiheesta ja se on myös omakohtainen. 
Kasvot voisivat näkyä enemmän esityksen aikana. Video tuo esitykseen lisäarvoa, sillä 
sitä olisi vaikea tai mahdoton toteuttaa tällaisenaan luokassa. 

 

Esimerkki 2, CHEM, kemia, Proteiinit ja niiden rakenne: 

Esitys on varsin perinteinen ja tämän tapaisia on nähty useita luokassa. Mielenkiintoi-
nen ja vaativa aihe ja hienosti kerrottu omin sanoin, mutta video ei tuo juurikaan lisä-
arvoa esitykseen. 

 

Esimerkki 3, ARTS, arkkitehtuuri, Pajan esittely: 

Esitys on erilaisessa ympäristössä ja siinä päästään tutustumaan paikkaan, jonne kai-
killa ei muuten ole asiaa. Puhe on varsin spontaania ja videolla liikutaan paikasta toi-
seen. Näitä koneita ei olisi ollut helppo esitellä muuten, joten sitäkin kautta video tuo 
lisäarvoa esitykseen. Olisin kaivannut vähän enemmän pohjatyötä tai harjoittelua 
joissain kohdissa esim. sanaston suhteen. 

 

Esimerkki 4 ARTS, tekstiilitaide, oma projekti: SAA NÄYTTÄÄ LUOKASSA 

Opiskelija on panostanut kuvaamiseen ja hän kuvaa monissa eri paikoissa. Hän puhuu 
luontevasti kameralle. Kielitaito ei ole vahva, mutta viesti kulkee ja hän saa kerrottua 
itselle tärkeästä ja omakohtaisesta projektista. Hän oli todella ylpeä saavutuksestaan 
ja siitä, että ylipäätään sai kerrottua asiansa ruotsiksi. 

 

Esimerkki 5, CHEM, siivouskaapin esittely: 

Opiskelija esittelee siivouskaappinsa sisällön rennosti kotinsa lattialla istuen. Hän ei 
liiku paikaltaan, mutta koko asetelma on rento ja idea mainio. Hän on myös osannut 
tuoda esityksen oikealle taitotasolle. Videon pituus on 7 min ja vähän liian pitkä. Vi-
deon pituuteen liittyvää ohjeistusta on sittemmin lyhennetty 4 - 5 minuuttiin. 

 

Esimerkki 6, ARTS, Instagramin esittely: 

Tässä kiva esimerkki siitä, miten erään sovelluksen käytön ohjeistus voi toimia vide-
olla ja miten voi pitää pilkkeen silmäkulmassa myös loppukoeesityksessä. 

 

Esimerkki 7, ARTS, Voging: 
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Tämä taiteen alan opiskelija on tulkinnut aika vapaasti käsitettä “taiteen ala yleensä”. 
Hän heittäytyy täysillä mukaan, eikä pelkää laittaa itseään likoon. Alku vähän kankea, 
mutta lopussa kertominen on vapaata ja hän tekee sen mukavasti toiminnan lo-
massa. 

 

Esimerkki 8, BIZ, kielitaidon merkitys (työelämässä): SAA NÄYTTÄÄ LUOKASSA 

Kivasti kuvattu eri paikoissa. Opiskelija esiintyy varmasti ja osaa katsoa kameraan. 
Kielitaidon merkitys kaupan alalla olisi voinut tulla vielä selkeämmin esille videolla. 

 

Esimerkki 9, BIZ, Suomen valtion velka: SAA NÄYTTÄÄ LUOKASSA 

Opiskelija on valinnut ajankohtaisen aiheen ja se liittyy todella kiinteästi talouden 
alaan. Rakenteet ja ääntäminen eivät ole täydellisiä, mutta viesti välittyy. Tässä vi-
deoesityksessä on käytetty Movenotea ja ihan kiva saada yksi esimerkki siitäkin. 

 

Kurssin aikana opiskelijat ovat tehneet n. 1 minuutin pituisen esittelyvideon, jonka on 
voinut liittää osaksi loppukoevideota. Siinä he kertovat nimensä, missä yliopistossa ja 
korkeakoulussa he opiskelevat sekä pääaineensa. 

Aloja, opiskelijoita ja esityksiä on monia erilaisia, kuten esityksistä näkyy. Säilyttäkää 
hyvät esimerkit (ne joissa on onnistuttu tai ne, joissa on jotain parantamisen varaa). 
Käydään niitä yhdessä läpi ja mietitään, miten siitä eteenpäin. 

Videoiden palautuksen olen hoitanut luomalla Google Driveen oman kansion, jonne 
opiskelijat palauttavat videot ennen koetta. Näin ei oma sähköposti täyty turhaan 
suurista liitetiedostoista eikä esityksiä tarvitse metsästää ympäri nettiä. 
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Liite 3.  Alkukysely ruotsin suullisesta kielitaidosta (Mirja Järvinen, Metropolia am-
mattikorkeakoulu)   

 

ALKUKYSELY RUOTSIN SUULLISESTA KIELITAIDOSTA 

Tämä liittyy valtakunnalliseen ROKK-hankkeeseen. Vastauksiasi käsitellään nimet-
töminä. Lisätietoja Mirja Järvinen mirja.jarvinen@metropolia.fi 

Nimi:    Ryhmä: 

Missä ja milloin olet opiskellut ruotsia? 

paikkakunta/-kunnat: 

vuosiluku: 

Oletko opiskellut ruotsia 

peruskoulun jälkeen 

lukion jälkeen 

missä: 

Oletko puhunut ruotsia (voit rastia useampia) 

perheenjäsenten kanssa 

kaverien kanssa 

matkoilla 

puhelimessa 

työelämässä 

Miten koet ruotsin puhumisen (voit rastia useampia) 

se on mukavaa 

se on haasteellista 

se on helppoa 

se on vaikeaa 

Missä olet kuullut ruotsia (voit rastia useampia) 

koulussa 

kaupungilla 

radiossa 

TV:ssä 

muualla, missä_______________________________________ 

Ruotsin puhumisessa on haasteellista (voit rastia useampia) 
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ääntäminen 

kielioppi 

sanavaraston vähyys 

arkuus 

ei mikään 

Kuvaile muutamalla virkkeellä, miten ruotsin puhumista on sinulle opetettu. 

Oletko osallistunut suulliseen ruotsin tenttiin? Missä? Miltä tuntui? 

Miten ruotsin suullista kielitaitoasi arvioitiin? Saitko riittävästi palautetta? 

Mitä suullisia viestintätilanteita tulet kohtaamaan tulevassa ammatissasi? Mainitse 
kolme tavallisinta. 

Millaisia ohjeita tarvitset ennen suullista tenttiä? 

Voiko mielestäsi opiskelijoiden suullista kielitaitoa arvioida vaihtoehtoisin tavoin? 
(dialogi, power point, video) 

Jos sinulla on jo hyvä kielitaito, miten voit kehittää sitä vaativampiin asiantuntijateh-
täviin? 

Millä tavoin opettaja voi motivoida eritasoisia opiskelijoita puhumaan ruotsia? 

Liite 4. Puhelinkeskustelurunko (Mirja Järvinen, Metropolia ammattikorkeakoulu) 

 

Esimerkki puhelinkeskustelurungosta: 

1. Ajanvarauksen muuttaminen 

a. vastaa puhelimeen hammasklinikalla 

b. reagoi soittajan tervehdykseen ja kysy, miten voit olla avuksi 

c. kuuntele tarkkaan, mitä asia koskee ja pyydä soittajaa toistamaan jokin kohta 

d. kerro, että käytät tietokonetta apuna ja kysy soittajan henkilötunnus 

e. sano, että henkilötiedot näkyvät tietokoneella 

f. ehdota uutta tarkastusaikaa 

g. neuvo soittajaa tulemaan hammasklinikalle ja ilmoittautumaan ennen tutkimusta 

h. sano, että käynti kestää noin puoli tuntia 

i. pyydä soittajaa ottamaan mukaansa KELA-kortti 

j. toivota soittaja tervetulleeksi hammasklinikalle 

  

2. Suuhygienistin tarkastus 

a. tervehdi tarkastukseen tulevaa 
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b. varmista potilaan henkilöllisyys ja totea, että hän on käynyt tarkastuksessa puoli-
toista vuotta sitten 

c. kysy, onko potilaan osoite tai puhelinnumero muuttunut 

d. kysy, onko potilaalla pitkäaikaissairauksia ja lääkkeitä 

e. kysy, onko potilas saanut puudutuksia hammashoidon yhteydessä 

f. kysy, voiko hän käyttää särkylääkkeitä ja antibiootteja 

g. kysy, onko hän saanut sädehoitoa 

h. kysy, kärsiikö potilas sydän- ja verisuonisairauksista ja/tai diabeteksesta (lisää 
muita sairauksia) 

i. kysy, onko potilaalla nivelproteesi, tahdistin tai tekoläppä 

j. kysy, onko potilaalla verenvuotoa ikenistä, kun hän harjaa hampaitaan 

k. kysy, miten potilas puhdistaa hampaansa 

l. neuvo, miten potilaan tulisi käyttää hammastikkuja tai hammaslankaa 

m. kerro, miten suoritat hammastarkastuksen 

n. totea, että potilaalla on plakkia ja hammaskiveä sekä ientulehdus 

o. kerro, että kirjoitatte hoitosuunnitelman 

p. sano, että potilaan pitää tulla luoksesi kolme-neljä kertaa 

q. anna potilaalle uusi aika ja toivota hyvää päivän jatkoa 
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Argumentoiva ja ohjeistava genre kirjoittamisen arviointikoh-
teena  
Sari Hanska, Tampereen ammattikorkeakoulu & Camilla Jauhojärvi-Kos-
kelo, Jyväskylän yliopisto & Tiina Männikkö, Tampereen yliopisto  

 
Johdanto 
Arviointikäytänteet-teemaryhmässä meidän ryhmä oli ainoa kirjallisen viestinnän ar-
viointiin keskittyvä pienryhmä. Päätimme lähteä aluksi miettimään kirjallisen viestin-
nän tilannetta, joka olisi keskeinen mahdollisimman monenlaisille opiskelijaryhmille 
sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulukontekstissa. Päädyimme aloittamaan yhtei-
sen työstämisen argumentoivasta tekstistä, sillä koimme argumentoinnin olevan kes-
keinen sekä opiskelu- että työelämätaito kaikille korkeakouluasteen opiskelijoille. Tä-
män jälkeen valitsimme tekstilajiksi blogitekstin, jota pidimme tarpeeksi modernina 
ja työelämän kannalta tärkeänä tekstilajina kaikille opiskelijoillemme. Vahvasti halu-
simme myös kokeilla toteutuksessa ryhmäkirjoittamista heti alusta lähtien. 

Työstimme ja tuotimme tehtäväkokonaisuuden yhdessä. Jaoimme tarvittaessa tehtä-
viä ja kokosimme sitten palasista kokonaisuuden, jota muokkasimme sekä yksin että 
yhdessä esimerkiksi Skype-palaverien avulla. Toteutimme kukin tehtäväkokonai-
suutta omissa työympäristöissämme.  Keskustelimme onnistumisista sekä epäonnis-
tumisista Skypen avulla jakaen samalla kokemuksia tehtävän toimivuudesta tai toimi-
mattomuudesta.  

Kirjoittamisen arviointiin keskittyvän työryhmämme keskeiset tavoitteet lukuvuodelle 
2014−2015 keskittyivät argumentoivan kirjallisen tehtäväkokonaisuuden suunnitte-
luun ja toteuttamiseen pari- tai ryhmäkirjoittamista hyväksikäyttäen. Suunnitteluvai-
heessa jaoimme työtehtäviä siten, että Camilla vastasi tekstilajiin eli blogiin, Tiina 
genreen eli argumentointiin ja Sari ryhmäkirjoittamiseen sekä ryhmätyötaitojen arvi-
ointiin liittyvästä suunnittelusta. Yhteisenä osuutena kokosimme osista kokonaisuu-
den, ja lisäsimme ryhmäpalautteen sekä palautteenantokriteerit tehtävätyypille. 

Lukuvuonna 2015−2016 jaoimme suunnitteluvaiheessa työtehtäviä siten, että Camilla 
vastasi eri toteutusmuotojen suunnittelusta, Tiina ohjeistavaan genreen ja Sari chat-
tehtävätyyppiin liittyvästä suunnittelusta. Jälleen verkkokokoustimme useita kertoja 
koostaen osista kokonaisuuden. 

Tavoitteet  
Kirjoittamisen arviointiin syventyneen työryhmämme keskeiset tavoitteet lukuvuo-
delle 2014–2015 keskittyivät argumentoivan kirjallisen tehtäväkokonaisuuden suun-
nitteluun ja toteuttamiseen pari- tai ryhmäkirjoittamista hyväksikäyttäen. Konkreetti-
set tavoitteet lukuvuodelle olivat kehittää ryhmässä kirjoittamista ja ryhmässä arvioi-
mista, opiskelijan taitoa kirjoittaa argumentoiva blogiteksti jostakin oman alan ajan-
kohtaisesta aiheesta ensin ryhmissä ja myöhemmin yksin, opiskelijan taitoa arvioida 
omaa ja toisten kirjoittamista ja ryhmätyötaitoja sekä samalla kehittää tilannekohtai-
sia arviointikriteereitä argumentoivan blogitekstin kirjoittamiseen. 

Oman hankkeemme keskeiset tavoitteet lukuvuodelle 2015−2016 keskittyivät ohjeis-
tavan kirjallisen tehtäväkokonaisuuden suunnitteluun ja toteuttamiseen eri toteutus-
tapoja käyttäen. Halusimme suunnitella tehtäväkokonaisuuden, jonka voisi toteuttaa 
lähi- ja etäopetuksessa sekä yksilö- ja ryhmäkirjoittamisessa. Edelleen halusimme 
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keskittyä mahdollisimman monelle opiskelijaryhmälle työelämän näkökulmasta kes-
keiseen kirjoittamistilanteeseen. Tavoitteisiin kirjasimme myös argumentoivan tehtä-
vän jatkokehittämisen siten, että voisimme tuottaa maamerkkejä eri taitotasoille yl-
täneistä tuotoksista.  

Toteutus  
Argumentoiva blogiteksti ryhmäkirjoittamisena 
Lukuvuonna 2014−2015 kehittämiskohteemme oli argumentoiva blogiteksti, jonka 
kirjoittamista opiskelijat harjoittelivat ryhmässä.  

Blogi tekstilajina  
Blogi tekstilajina on viime vuosina löytänyt tiensä myös yliopistoihin. Blogi on päivä-
tyistä kirjoituksista koostuva verkkosivu, jossa on vakiintuneita käytäntöjä ja sään-
töjä. Blogit voidaan jakaa erilaisiin kategorioihin sisällön mukaan. Blogin käyttäminen 
opetustarkoitukseen mahdollistaa tiedon, kokemuksen ja materiaalin jakamisen. Kir-
joittajat voivat vaihtaa ajatuksia, kommentoida ja argumentoida blogissa. Blogi alus-
tana mahdollistaa vuorovaikutteisen oppimisen, se voi antaa ujoille ja hiljaisille opis-
kelijoilla mahdollisuuden ajatusten ilmaisuun. Ryhmässä kirjoittaminen voi puoles-
taan tukea kirjoitusprosessissa kieltä heikommin osaavaa. (Kalalahti et al. 2010.)  

Argumentoiva genre  
Argumentoinnin ohjaamiseen valittiin Johanssonin ja Sandell Ringin (2012) Låt språ-
ket bära - genrepedagogik i praktiken -teoksen innoittamana lähtökohdaksi kaksi 
mahdollista mallirakennetta, joita noudattamalla opiskelijat päätyisivät kirjoittamaan 
argumentoivan tekstin. Ajatuksena oli, että opiskelijat haluttiin ohjata kirjoittamaan 
“sisältö edellä” siten, että he ensin miettisivät sisällön valmiiksi ja sen jälkeen vasta 
pohtisivat miten kielellisesti sisällön ilmaisevat taitotasolla B1-B2. Annettujen raken-
nevaihtoehtojen tehtävänä oli ohjata opiskelijat kirjoittamaan mielipide oman alansa 
ajankohtaisesta asiasta ja perustelemaan se tukemalla sitä useammalla argumentilla 
(övertygande argumentation) tai keskustelemalla siitä useasta näkökulmasta argu-
mentoiden (diskuterande argumentation). Lisäksi opiskelijat ohjeistettiin käyttämään 
argumentoivalle tekstille tyypilliä fraaseja mielipiteen ilmaisun ja sidoskeinojen osalta 
(syy-yhteys-sidossanat, ajatuksia ja asioita järjestelevät sidossanat). 

Ryhmätyötaidot ja niiden arviointi 
Ryhmätyötaidot ovat työelämätaidoista yksi oleellisimpia, joten koimme, että itse- ja 
ryhmäarviointi lisää opiskelijoiden omaa tietoisuutta tärkeästä työelämäkompetens-
sista ja paljastaa samalla ryhmätuotoksen tekijöiden joukosta mahdolliset “vapaa-
matkustajat”. Ryhmätyötaitojen arviointiin teimme arviointimatriisin (liite 2), jossa 
opiskelija sai arvioida sekä omaa että ryhmänsä suoriutumista ryhmätyöstä. Tämän 
jälkeen ryhmälle annettiin vielä mahdollisuus yhdessä reflektoida kokemuksiaan yh-
dessä kirjoittamisesta. 

Vertaispalaute ja arviointi 
Argumentoivan blogitehtävän tekemisen jälkeen opiskelijat ohjattiin lukemaan ja an-
tamaan palautetta toisen ryhmän tekstistä tehtävänannon perusteella tehtyjen arvi-
ointikriteerien ohjaamana (liite 1). Opiskelijoiden tuli tarkastella toisen ryhmän teks-
tistä sitä, miten se täyttää tehtävänannon, noudattaako se tekstilajille tyypillisiä piir-
teitä, miten argumentointi siinä rakentuu ja sisältääkö se tehtäväannon ulkopuolelle 
jäävää sisältöä. Lisäksi opiskelijat saivat mahdollisuuksiensa mukaan kommentoida 
myös kielen rakenteisiin ja sanastoon liittyviä asioita.   
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Erilaiset testaustilanteet  
Tiina testasi tehtäväkokonaisuutta Tampereen yliopiston kieli-, käännös- ja kirjalli-
suustieteiden opiskelijoilla, historian ja filosofian opiskelijoilla sekä hallintotieteiden 
opiskelijoilla. Kaikissa opiskelijaryhmissä tehtävä toteutettiin ryhmäkirjoittamisen pe-
riaatteella, paitsi yhdessä kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden opiskelijoiden ryh-
mässä, jossa tehtävä toteutettiin kokonaan yksilökirjoittamista käyttäen. 

Sari valitsi argumentoivan tehtäväkokonaisuuden testiryhmäksi aluksi vain yhden lii-
ketalouden opiskelijaryhmän Tampereen ammattikorkeakoulusta, koska tehtävä-
tyyppi ei sisällöllisesti oikein sopinut yhteen kevätlukukauden 2015 opetettaviin tee-
moihin (liikekirjeenvaihto). Tehtävä toteutettiin ryhmäkirjoittamisena. Tarkoituksena 
oli ottaa argumentoitava tehtävä testattavaksi vasta seuraavan lukuvuoden 2015–
2016 aikana, jolloin opetuksen sisältöjä ja aikataulutusta pystyi muokkaamaan testaa-
miselle sopivammaksi jo alkusyksystä alkaen. Kevätlukukaudella 2016 Sari testasi teh-
täväkokonaisuutta Tampereen yliopistossa kolmessa eri ryhmässä (yhteiskuntatieteet 
ja kauppatieteet) sekä Tampereen ammattikorkeakoulussa yhdessä liiketalouden ryh-
mässä. Tehtävä toteutettiin kaikissa ryhmissä ryhmäkirjoittamisena. 

Camilla testasi kahta erilaista argumentoivaa tehtäväkokonaisuutta Jyväskylän yli-
opiston kauppakorkeakoulun ja informaatioteknologian tiedekunnan tietojärjestel-
mätieteiden opiskelijoilla. Testattavia opiskelijaryhmiä oli yhteensä keväällä 2015 ja 
lukuvuonna 2015 – 2016 yhdeksän. Kuudessa opiskelijaryhmässä tehtävä toteutettiin 
ryhmäkirjoittamisen periaatteella ja kolmessa tehtävä toteutettiin yksilökirjoittamista 
käyttäen. Itse testaukseen käytettiin kasvokkaistunneista vain 2x45 min, itse kirjoitta-
minen ja palautteen antaminen tapahtui itseopiskeluna. 

Ohjeistava chat-teksti 
Lukuvuonna 2015−2016 kehittämiskohteemme oli ohjeistava chat-teksti.   

Chat tekstilajina 
Tekstilajina ohjeistava chat on hyvin nykyaikainen ja alati lisääntyvä tapa hoitaa mm. 
eri yritysten, yhteisöjen ja julkisia palveluita tuottavien toimijoiden proaktiivisia eli 
ennakoivia asiakaspalvelutilanteita verkossa. Se on tehokas sekä molempien osapuol-
ten aikaa säästävä kommunikointiväline, jolla pyritään tietynlaiseen henkilökohtai-
seen palveluun käyttämällä hiukan vähemmän muodollista, jopa puhekielisyyttä sisäl-
tävää kieltä kuin esimerkiksi sähköposti- viestinnässä, perinteisissä kirjeissä tai jopa 
puhelinkeskusteluissa. Chat-kieli saattaakin siksi sisältää hyvin lyhyitä ohjeistavia virk-
keitä, sinuttelua, lyhenteitä ja eri kielistä otettuja lainasanoja kommunikoivista osa-
puolista ja käsiteltävistä asioista toki riippuen. Chat-asiointi antaa myös mahdollisuu-
den täysin anonyymiin viestintään, mikäli viestijät niin haluavat. (Virtanen 2006.) 

Ohjeistava genre  
Ohjeistavan genren kohdalla valittiin myös genrepedagoginen lähestymistapa lähinnä 
Kristina Askerin (2011) Skrivhjulet. En lärobok om genrer -teoksen innoittamana. Oh-
jasimme opiskelijoita keskittymään ohjeistavan genren tunnusmerkkeihin, verbeihin 
(imperatiivi), kronologisuuteen (sidossanat) ja puhuttelusanoihin (sinuttelu) ja sitä 
kautta tuottamaan ohjeistavan tekstin. 

Toteutustavat ja testaustilanteet 
Sari valitsi ohjeistavan chattitehtävän testausryhmiksi kolme opiskelijaryhmää Tam-
pereen ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutuksesta kevätlukukaudella 
2015 - 2016, koska ajatteli ko. kirjoitustehtävän luonnistuvan hyvin toisen vuoden 
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opiskelijoilta, joilla oli jo jonkin verran hallinnassa oman alansa substanssiosaamista 
ja näin kykenisivät antamaan ohjeistusta esimerkiksi erilaisissa lyhyissä asiakaspalve-
lutilanteissa. Ryhmissä oli käsiteltävänä laajempina teemoina chattitehtävän aikaan 
mm. tietoturvallisuus, nettikaupankäynti sekä erilaisten pelien kehittäminen. Tehtä-
vät tehtiin Tabula-oppimisalustan chat-toiminnolla pareittain. Kahdessa ryhmässä 
tehtävä suoritettiin oppitunnin aikana joko opiskelijoiden omilla digilaitteilla tai kou-
lun tietokoneilla ja yhdessä ryhmässä etätehtävänä kotoa käsin. 

Camilla testasi ohjeistavaa oppituntitehtävää kahdelle opiskelijaryhmälle. Ensimmäi-
nen opiskelijaryhmä oli tietojärjestelmätiedettä informaatioteknologian tiedekun-
nassa pääaineenaan lukevia, he kirjoittivat ohjeistavia tekstejä mm. tietokonepelien 
pelaamisesta, applikaatioiden lataamisesta ja urheiluun liittyvistä teemoista. Toinen 
ryhmä oli Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoita ja he kirjoittivat oh-
jeistavia tekstejä ruokaresepteistä hyvän jääkiekkojoukkueen valmentamiseen. Pa-
laute oli hyvin positiivinen, ohjeistusta kehuttiin ja parin kanssa työskentely oli mut-
katonta ja nopeaa. 

Arviointi 
Ohjeistavan tekstin arvioinnissa oli käytössä opiskelijoiden vertaispalaute (liite 3), 
jossa arvioinnin kohteena olivat ensinnäkin tehtävänannon täyttyminen ja se, pys-
tyykö lukija toimimaan annettujen ohjeiden perusteella. Lisäksi opiskelijoiden tuli ar-
vioida oliko ko. teksti ohjeistava ja minkälaista puhuttelua verbin preesensmuodon 
kanssa oli käytetty (vi, man) sinuttelun lisäksi. Tekstin virkkeiden lyhyys, tyypillisten 
sidossanojen sekä erilaisten listauksien tai numerointien käyttö sisältyi myös vertais-
palautteen antoon. 

Tulokset 
Kehittämishankkeessa syntyneet aineistot 
Hankkeessamme olemme tuottaneet kaksi monivaiheista tehtäväkokonaisuutta, 
jotka ovat molemmat toteutettavissa usealla eri tavalla. Kokonaisuudet koostuvat 
genreen, tekstilajiin ja kirjoitusmenetelmään johdattelevista ennakkokeskusteluista, 
varsinaisista kirjoitustehtävän ohjeistuksista sekä lopputuotoksen työstämisestä itse- 
ja ryhmä-, vertais- sekä opettaja-arvioinnin avulla.   

Tuotoksen arvioinnit 
Opettaja-arviointi tuotoksesta oli, että kirjoitettujen tekstien sisältö sekä paranee 
että monipuolistuu, kun sitä mietitään ryhmissä. On mahdollista, että myös kielitaito 
paranee rakenteita yhdessä mietittäessä. 

Vertaisarviointi tuotoksesta oli, että sisällön arviointi paranee, kun saman alan opis-
kelijoiden substanssiosaaminen tulee esiin ja tukee siten samalla opettajan arviointia 
kokonaisuudesta. Näin opettajalle jää parhaimmillaan pelkkä kieliasiantuntijan rooli 
opiskelijoiden vastatessa substanssiasiantuntijuudesta. Rakentavan kritiikin antami-
nen oli joissakin tapauksissa hankalaa, sillä opiskelijat olivat kovin diplomaattisia toi-
siaan kohtaan. 

Itse- ja vertaisarviointi ryhmätyötaidoista toi esille sen tosiasian, että opiskelijoille oli 
uutta arvioida omaa ryhmätyöosaamistaan sekä omia vuorovaikutustaitoja. Opiskeli-
jat kokivat sekä hyvänä että huonona asiana ryhmässä kirjoittamisen osallistujan per-
soonasta riippuen, sillä etenkin erilaisuuden hyväksyntä, roolien toimivuus sekä teh-
tävien viimeistely saattoivat olla joillekin opiskelijoille haasteellisia. 



168 
 

Opiskelijapalaute 
Tässä luvussa esittelemme yksittäisiä esimerkkejä opiskelijapalautteesta, joiden ai-
heina olivat vertaispalaute toisen ryhmän tuotoksesta ja palaute ryhmätyötaidoista. 

Vertaispalaute toisen ryhmän tuotoksesta 
Opiskelijat antoivat ryhminä palautetta toistensa argumentoivista blogiteksteistä. 
Päähuomio palautteessa kohdistui sisältöön ja genren ja tekstilajin piirteisiin. Koska 
tekstit käsittelivät aina kunkin opiskelijaryhmän oman alan kysymyksiä, osoittautui, 
että opiskelijat useissa tapauksissa kykenivät antamaan parempaa palautetta sisäl-
löstä (argumenteista, niiden relevanttiudesta, niiden paikkaansa pitävyydestä) kuin 
mihin opettajina olisimme pystyneet. 

Alla esimerkki historian opiskelijoiden argumentointiin liittyvästä ryhmäpalautteesta. 
Palaute koskee tekstiä, jossa toinen historianopiskelijaryhmä ottaa kantaa historian 
tärkeydestä kouluaineena.  

Tekstin argumentaatio on kokonaisuudessaan hyvin jäsenneltyä ja 
loogisesti etenevää, mutta yksittäiset argumentit olisivat kaivan-
neet vielä syventämistä. Esimerkkinne Suomen itsenäistymisen tie-
tämisen hyödyllisyydestä johtaa sellaisenaan itseisarvoiseen kehä-
päätelmään yleissivistyksen sisällöstä. Lisäksi kausaliteetin osoit-
tamiseen käytetyn sidonnaisuuden puute johtaa välillä yksittäisiin 
ajatuskatkoksiin, kuten historian populistisen hyödyntämisen ja 
mustavalkoisen ajattelun yhteydessä. Argumentoinnissanne nos-
tatte kuitenkin monipuolisesti esiin historianopiskelun positiivisia 
vaikutuksia yksilön arjessa. 

Alla esimerkki kauppakorkeakoulun opiskelijoiden argumentointiin liittyvästä palaut-
teesta, joka koskee suomalaisten heikkoa taitoa kaupallistaa urheilutapahtumia.   

Mycket intressant! Jag håller med era argument om att priserna 
är för höga och händelserna för tråkiga. Jag är rädd för att den 
finska ekonomin påverkar framgången av idrottsevenemang ne-
gativt. Till exempel Jokerit har gjort ett bra jobb med sina mat-
cher, men verksamheten går inte med vinst. Den största kostna-
den är spelarnas löner och jag tror att de inte bör få så mycket 
pengar i Liiga och KHL. 

Palaute ryhmätyötaidoista ja tehtäväkokonaisuudesta 
Yleisesti voisi sanoa, että sekä ryhmätyöskentely että tehtäväkokonaisuudet kaiken 
kaikkiaan saivat hyvin positiivista palautetta kaikissa oppilaitoksissa. Tehtävät koettiin 
mieluisena, mutta joskus ryhmänjäsenten epätasainen työnjako tekstin työstämi-
sessä sekä arkuus puuttua toisen kirjoittamaan tekstiin koettiin ongelmallisena. Li-
säksi yliopisto-opiskelijat kokivat joskus aikataulujen yhteensovittamisen ongelmalli-
sena, koska ryhmän piti kokoontua myös kontaktituntien ulkopuolella. 

Tampereen ammattikorkeakoulussa liiketalouden opiskelu tapahtuu ensimmäisenä 
opiskeluvuotena pienemmissä tiimeissä projektiluontoisesti, minkä vuoksi kaikki opis-
kelijat tunsivat toisensa hyvin. Tämä varmasti osaltaan vaikutti siihen, että ryhmässä 
kirjoittamista ei missään vaiheessa koettu erityisen hankalaksi ja että esim. suoraan 
ryhmän jäsenelle annettu kritiikki oli välillä hyvinkin suorasanaista. Opiskelijat ovat 
tottuneet toimimaan erilaisissa rooleissa ja kokoonpanoissa, mikä lisää erilaisuuden 
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sietämistä ja antaa ehkä siksi enemmän tilaa myös luovuudelle aikatauluja kuiten-
kaan unohtamatta. Ennemmin kuin ryhmää kritisoitiin omaa toimintaa ryhmässä eli 
suurin osa itsekriittisimmistä opiskelijoista olisi toivonut itseltään aktiivisempaa osal-
listumista tehtävän tekoon. Työnjakoon oltiin tyytyväisiä, myös ilmapiiri ryhmissä säi-
lyi hyvänä. Toimivimpana ryhmäkokoonpanona argumentoivan blogitekstin kirjoitta-
misessa pidettiin kolmea henkilöä, neljä oli monen mielestä liikaa.  

Tampereen ammattikorkeakoulun liiketaloutta opiskelevien molemmissa testiryh-
missä pidettiin paljon ryhmäkirjoittamisesta, mutta argumentoivan tekstin rakenne 
esimerkkeineen koettiin ainakin aluksi melko hankalaksi. Syynä tähän saattoi olla se, 
että molemmissa testiryhmissä oli aika monta ammatillisesta koulutuksesta tullutta 
opiskelijaa, joille ko. tekstityyppi ei ollut entuudestaan kovin tuttu toisin kuin lukiossa 
opiskelleille. Opiskelijat kokivat pääsääntöisesti oppineensa paljon uutta oman alansa 
sanastoa ja kertoivat pohtineen tavanomaista tarkemmin esim. kielioppisääntöjä ja 
oikeinkirjoitusta, koska blogitekstit tulivat ns. julkisesti luettaviksi muille opintojakson 
opiskelijoille. Myös valinnanvapaus koskien argumentoivan tekstin teemaa miellytti, 
samoin muiden blogitekstien kommentointimahdollisuus. Suurin kritiikin aihe oli teh-
tävän laajuus ja työläys, mutta ryhmässä kirjoittamista ei kukaan kritisoinut. 

Ohjeistava chat -paritehtävä toimi odotetusti pienenä ja melko vaivattomana “välipa-
lana” sekä ammattikorkeakoulun että yliopiston opiskelijoilla, koska siihen oli hyvin 
helppo yhdistää opiskeltavan aihepiirin perussanasto eikä tehtävä ollut aikaa vievä. 
Opiskelijat pitivät tehtävän virtuaalisuudesta ja autenttisuudesta, koska chatissa oli 
mahdollisuus harjoitella sekä asiakkaan että asiakaspalvelijan roolia. Kielteistä pa-
lautetta tästä ohjeistavasta tehtävästä ei annettu lainkaan. 

Pohdinta 
Teemaryhmämme tavoitteet muovautuivat kaksivuotisen hankkeen ensimmäisen 
vuoden aikana, ja nyt hankkeen päättyessä voimme todeta, että saavutimme tavoit-
teet hyvin. Saavutimme lukuvuodelle 2014−2015 kirjaamamme tavoitteet erinomai-
sesti. Teimme useita testauksia omissa opiskelijaryhmissämme ja saimme paljon ko-
kemuksia siitä, miten eri opiskelijaryhmät kokivat tehtäväkokonaisuuden ja miten ne 
saavuttivat kirjallisen viestinnän oppimistavoitteita tehtäväkokonaisuuden avulla. 
Teimme myös kokeiluja ryhmä- ja yksilökirjoittamisen vaikutuksesta opiskelijoiden 
oppimiseen toteuttamalla tehtäväkokonaisuuden eri tavalla rinnakkaisryhmissä. 
Nämä kokeilut antoivat meille tukea ryhmäkirjoittamisen vahvuuksista ja heikkouk-
sista verrattuna perinteisempään yksilökirjoittamiseen. 

Lukuvuonna 2015−2016 toteutimme tehtäväkokonaisuuden eri opiskelijaryhmillä ja 
eri toteutustavoilla saaden arvokasta tietoa siitä, miten opiskelijoita tuetaan yhden 
tärkeän työelämätaidon eli ohjeiden antamisen oppimisessa. Saimme myös tietoa 
siitä, mikä ohjeistavaa tekstiä kirjoitettaessa on keskeistä ja mihin arvioinnin on keski-
tyttävä. Se osa vuodelle 2015 - 2016 kirjatuista tavoitteista, joita emme saavuttaneet, 
liittyi kirjallisten maamerkkien tuottamisen. Syynä tähän olivat sekä salassapitosään-
nökset opiskelijan tuotosten suhteen että yhteisten resurssien vähyys.  Maamerkkien 
luominen olisi vaatinut meiltä paljon enemmän yhteistä aikaa kuin mitä ROKK-hank-
keen puitteissa oli mahdollista käyttää.  

Hankkeen parasta antia oli yhteistyö eri oppilaitosten välillä. Yhteistyötä saimmekin 
toteuttaa sekä omassa pienryhmässä että koko hankkeen jäsenille järjestetyissä se-
minaareissa. Oli hyvä, että yhteistyö eri oppilaitosten opettajien kanssa pakotti mei-
dät jokaisen ajattelemaan asioita myös muulta kuin omalta kannaltamme.  
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Omassa työryhmässämme päätimme tehdä mahdollisimman paljon ryhmä-/yhteis-
työtä, emmekä lähteneet tekemään kukin omaa “projektiamme”, kuten joissakin 
muissa työryhmissä tapahtui. Tämä siitäkin huolimatta, että erilaisten taustojemme 
(oppilaitostemme) takia ajattelimme usein hieman eri tavalla asioista. Saimme sa-
malla itsellemme hyvän kokemuksen ryhmätyötaidoistamme, minkä nostimme kes-
keiseksi työelämätaidoksi myös omassa hankkeessamme.  

Hankkeen pituus (lyhyys!) toi kuitenkin mukanaan raamit sille, mitä pystyimme hank-
keessa toteuttamaan. Ideoita ja kehittämiskohteita oli koko hankkeen ajan paljon, 
mutta aikarajoitteet pakottivat meidät keskittymään kahteen laajempaan tehtäväko-
konaisuuteen ja niiden arviointiin. 

Arvioinnin rooli kaikessa opetuksessa on erittäin tärkeä, sillä se ohjaa oppimista ja 
sen on oltava linjassa osaamistavoitteiden ja opetuksen sisällön kanssa. Arvioinnin 
kehittäminen siten, että se kohdistuu niihin asioihin, joita opetetaan ja niihin taitoi-
hin, joita tavoitellaan, on vähintäänkin kokonaisen uuden hankkeen aihe.   
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Liite 1. Argumentoivan blogitekstin tehtäväkohtaiset arviointikriteerit 

  

 

ARGUMENTOIVAN BLOGITEKSTIN TEHTÄVÄKOHTAISET ARVIOIN-
TIKRITEERIT  

TEHTÄVÄNANTO 

Tekstistä käy selkeästi ilmi tehtävänannon mukainen aihe, jota koko teksti kä-
sittelee. Teksti ei käsittele muita aiheita. 

Teksti sisältää JOKO mielipiteen ja sitä tukevia argumentteja TAI kannanoton 
ja argumentit sen puolesta ja vastaan. Teksti ei sisällä juurikaan tehtävänannon 
kannalta ylimääräistä sisältöä. 

Tekstissä huomioidaan vastaanottaja (suuri yleisö, maallikkoyleisö) mm. sisäl-
lön ja sanaston suhteen. 

 

RAKENNE JA SIDOSTEISUUS 

Tekstin rakenne noudattaa argumentoivan genren mallirakenteita. 

Teksti sisältää tekstityypin mukaisia tekstisidoksia, syytä ja seurausta ilmaise-
via sidoksia sekä ideoita ja asioita järjesteleviä sidoksia. 
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Liite 2. Formuläret för självbedömningen 

 

 

FORMULÄRET FÖR SJÄLVBEDÖMNINGEN. ATT SKRIVA ARGU-
MENTERANDE TEXTER I GRUPP 

JAG 

Jag lyssnade på och tog i hänsyn andras åsikter. 

Jag kom med egna idéer och synpunkter. 

Jag bad om och fick hjälp av de andra vid behov. 

Jag hjälpte gruppen att samarbeta. 

Jag var aktiv och utförde min del av arbetet i tid. 

Jag sporrade de andra medlemmarna i gruppen. 

Jag trivdes bra i min grupp. 

 

GRUPPEN 

Interaktionen och kommunikationen fungerade 
fint. 

Arbetsfördelningen var lyckad; alla gjorde sitt. 

Vi höll tidtabellen. 

Vi kunde hantera oenigheter och konflikter. 

Det var en bra och positiv atmosfär i gruppen. 

Samarbetet i gruppen gick fint. 

Ofta Ibland Inte alls 

  

 

 

Vad lärde du dig av att skriva tillsammans? 

Vad fungerade och vad var utmanande? 

Vad kunde förbättras? 

Nådde gruppen sitt mål? 
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Liite 3. Ohjeistava genre, vertaispalaute 

 

 

OHJEISTAVA GENRE, VERTAISPALAUTE 

 

Täyttyykö tehtävänanto eli vastaako teksti esittämääsi kysymykseen? Pystytkö 
toimimaan sen antamien ohjeiden perusteella? 

Onko teksti ohjeistava eli käytetäänkö siinä verbien käskymuotoja? Sinutel-
laanko tekstissä tai käytetäänkö siinä man- tai vi-puhuttelua preesensmuotoisen 
verbin kanssa? 

Ovatko tekstin virkkeet lyhyitä, sidotaanko niitä yhteen sidossanoilla, kuten ja, 
sitten, silloin? Esitetäänkö tapahtumat kronologisessa järjestyksessä? 

Onko tekstissä listauksia tai muita numerointeja?  

 





Diskutera parvis
Vad för slags bloggar finns det?
Följer du bloggar? Om vilka teman?
Bloggar du själv? 
Vad gör bloggar så populära?
Har bloggtexterna några typiska egenskaper?



Vad är en blogg?
En blogg är en service/ version av sociala medier
Det är en webbjournal eller en webbdagbok på en 
webbplats som innehåller periodiskt publicerade 
inlägg och/eller dagboksanteckningar på en 
webbsida (t.ex. blogger.com eller wordpress.com).
Man kan dela in bloggarna efter dess innehåll:

1. Inredningsbloggar
2. livsstilsbloggar
3. politiska blogga

Varje inlägg behandlar ett visst tema/ ämne.
Bloggens besökare kan vanligtvis lämna 
kommentarer kopplade till varje inlägg.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Blogg



Att använda blogg till
undervisningsändamål

En blogg kan man använda till att:
1. dela information, erfarenheter och

material
2. samla källor
3. informera kursdeltagarna/ 

gruppmedlemmarna
4. utbyta åsikter
5. kommentera och argumentera
6. stöda utvecklingen av kritiskt tänkande

Ett blogginlägg kan också ge en bättre
möjlighet för de tystlåtna studenterna att
uttrycka och utbyta åsikter
Att skriva blogg i grupp kan förbättra de 
skriftliga kunskaperna i svenska, då man får
stöd av varandra i skrivprocessen

http://fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_blogin_k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n



Vad är en blogg?
En blogg kan bestå av flera bloggare som samarbetar. 
Vissa bloggar kan handla om flera olika ämnen, medan andra 
är fokuserade till ett visst ämne som bevakas ur olika aspekter.
Utseendet på bloggar varierar stort från enkla punktlistor med 
länkar till artikelreferat med kommentarer från skribenten.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Blogg



Att använda blogg i undervisningen
kan också vara utmanande

Tidskrävande för både läraren och studenten
Att kunna diskutera och kommentera kräver nätetikett
Vad för slags texter kan man egentligen publicera?
Integritetsskydd (om man t.ex. har bilder i blogginlägget)





Mitä tarkoittaa argumentoida? Vad betyder
argumentera? 
Millaista on hyvä argumentointi? Hurdant är ett bra
argument? 
Milloin on hyvä osata argumentoida? Miksi?
När är det bra att kunna argumentera?
Osaatko argumentoida? 
Kan du argumentera?

www.imagebank.sw
eden.se



Syfte och struktur i argumentationer
- två alternativ

Övertygande/övertalande argumentation
Syftet är att med hjälp av argument övertyga läsaren/lyssnaren om en åsikt
eller att övertala någon att handla på ett visst sätt. 
Ett antal argument som stöd för en åsikt + ofta en rekommendation eller
en förstärkning av åsikten i slutet.

Diskuterande argumentation
Syftet är att ställa två eller flera ståndpunkter mot varandra för att
avslutningsvis ta ställning för den ena sidan.
Ett antal argument för att belysa olika sidor av en frågeställning före ett 
ställningstagande. 

Teorin baserar sig på genrepedagogik, källan är Låt språket bära –
genrepedagogik i praktiken av Britt Johansson & Anniqa Sandell Ring 
(Hallgren & Fallgren, 2012)



Övertygande/övertalande argumentation

Ett antal argument som stöd för en åsikt + ofta en 
rekommendation i slutet.

Jag tycker att det är viktigt att kunna många språk. =ÅSIKT. För 
det första är det lättare att resa runt världen om man kan
många språk. =ARGUMENT 1. För det andra har man bättre
kognitiva färdigheter om man behärskar flera språk. 
=ARGUMENT 2. Därtill ger breda språkkunskaper bättre
självförtroende. =ARGUMENT 3.  Neuropsykologerna har
också visat att hjärnan växer och blir bättre kopplad när man
pluggar språk. =ARGUMENT 4. Därför borde alla människor
studera minst två främmande språk i grundskolan.= 
REKOMMENDATION.



Diskuterande argumentation
Ett antal argument för att belysa olika sidor av en frågeställning före ett 
ställningstagande. 

Borde alla barn studera minst två främmande språk i grundskolan? 
=FRÅGESTÄLLNING. Å ena sidan har forskningen visat att hjärnan växer och
blir bättre kopplad när man pluggar språk. =ARGUMENT 1. Å andra sidan
vet vi att modersmålskunskaperna lider om man studerar flera språk och
barnen borde därför lära sig skriva och tala sitt modersmål felfritt innan de 
börjar studera några främmande språk. ´=ARGUMENT 2. Enligt
undersökningar har dock barn som talar många språk bättre
självförtroende än barn som bara kan ett språk. =ARGUMENT 3. Men om
man studerar bara ett främmande språk har man bättre möjligheter att
koncentrera sig och lära sig bättre. =ARGUMENT 4. I den internationella
världen är det dock viktigare att man kan kommunicera med många slags
människor och det kräver att man studerar många språk redan i 
grundskolan. = STÄLLNINGSTAGANDE.  



Språkliga drag i argumentationer
Uttrycka åsikter

Jag tycker att [...] 
Jag anser att... [...] 
Enligt min uppfattning/mening...[...] 

Orsaksbindeord
Eftersom, därför att, för att

Idéordnande bindeord
För det första, för det andra
Å ena sidan, å andra sidan
Dessutom, ytterligare



Hurdana blogginlägg ska vi 
skriva på den här kursen?

Forma grupper på 3-4 personer.
Diskutera vad ni tillsammans skulle kunna skriva om.
Välj ett tema som på något sätt berör området ni studerar. 
Tänk på att man ska kunna argumentera för och emot.
Er grupp ska ha en ordförande och en sekreterare, välj dem! 



Nu börjar vi
Kom med ideér gällande temat
Hitta på minst 5 argument om ert tema
Sammanlagt ska ert blogginlägg vara ca 200 ord
Eftersom ni redan har en ordförande och en 
sekreterare, så ska ni komma överens om de övringa
ansvarsområdena, hur ni håller deadline, hur ni
bearbetar texten osv. 
Deadline för grupp 4 är den 3:e april.



Vad händer efter att ni har
postat ert blogginlägg?

Alla deltagare kommenterar 2-3 olika blogginlägg. Ni ska
kommentera både texten och innehållet (deadline för 
grupp 4 är den 10.4).
Ni ska också bedöma ert arbete (egen blankett)
Läraren bedömer blogginlägget, men också gruppens
skrivprocess och arbete.





Diskutera parvis
Vad för slags bloggar finns det?
Följer du bloggar? Om vilka teman?
Bloggar du själv? 
Vad gör bloggar så populära?
Har bloggtexterna några typiska egenskaper?



Vad är en blogg?
En blogg är en service/ version av sociala medier
Det är en webbjournal eller en webbdagbok på en 
webbplats som innehåller periodiskt publicerade 
inlägg och/eller dagboksanteckningar på en 
webbsida (t.ex. blogger.com eller wordpress.com).
Man kan dela in bloggarna efter dess innehåll:

1. Inredningsbloggar
2. livsstilsbloggar
3. politiska blogga

Varje inlägg behandlar ett visst tema/ ämne.
Bloggens besökare kan vanligtvis lämna 
kommentarer kopplade till varje inlägg.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Blogg



Att använda blogg till
undervisningsändamål

En blogg kan man använda till att:
1. dela information, erfarenheter och

material
2. samla källor
3. informera kursdeltagarna/ 

gruppmedlemmarna
4. utbyta åsikter
5. kommentera och argumentera
6. stöda utvecklingen av kritiskt tänkande

Ett blogginlägg kan också ge en bättre
möjlighet för de tystlåtna studenterna att
uttrycka och utbyta åsikter
Att skriva blogg i grupp kan förbättra de 
skriftliga kunskaperna i svenska, då man får
stöd av varandra i skrivprocessen

http://fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_blogin_k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n



Att använda blogg till
undervisningsändamål

Tidskrävande för både läraren och studenten
Att kunna diskutera och kommentera kräver nätetikett
Vad för slags texter kan man egentligen publicera?
Integritetsskydd (om man t.ex. har bilder i blogginlägget)





Mitä tarkoittaa argumentoida? Vad betyder
argumentera? 
Millaista on hyvä argumentointi? Hurdant är ett bra
argument? 
Milloin on hyvä osata argumentoida? Miksi?
När är det bra att kunna argumentera?
Osaatko argumentoida? 
Kan du argumentera?

www.imagebank.sw
eden.se



Syfte och struktur i argumentationer
- två alternativ

Övertygande/övertalande argumentation
Syftet är att med hjälp av argument övertyga läsaren/lyssnaren om en åsikt
eller att övertala någon att handla på ett visst sätt. 
Ett antal argument som stöd för en åsikt + ofta en rekommendation eller
en förstärkning av åsikten i slutet.

Diskuterande argumentation
Syftet är att ställa två eller flera ståndpunkter mot varandra för att
avslutningsvis ta ställning för den ena sidan.
Ett antal argument för att belysa olika sidor av en frågeställning före ett 
ställningstagande. 

Teorin baserar sig på genrepedagogik, källan är Låt språket bära –
genrepedagogik i praktiken av Britt Johansson & Anniqa Sandell Ring 
(Hallgren & Fallgren, 2012)



Övertygande/övertalande argumentation

Ett antal argument som stöd för en åsikt + ofta en 
rekommendation i slutet.

Jag tycker att det är viktigt att kunna många språk. =ÅSIKT. För 
det första är det lättare att resa runt världen om man kan
många språk. =ARGUMENT 1. För det andra har man bättre
kognitiva färdigheter om man behärskar flera språk. 
=ARGUMENT 2. Därtill ger breda språkkunskaper bättre
självförtroende. =ARGUMENT 3.  Neuropsykologerna har
också visat att hjärnan växer och blir bättre kopplad när man
pluggar språk. =ARGUMENT 4. Därför borde alla människor
studera minst två främmande språk i grundskolan.= 
REKOMMENDATION.



Diskuterande argumentation
Ett antal argument för att belysa olika sidor av en frågeställning före ett 
ställningstagande. 

Borde alla barn studera minst två främmande språk i grundskolan? 
=FRÅGESTÄLLNING. Å ena sidan har forskningen visat att hjärnan växer och
blir bättre kopplad när man pluggar språk. =ARGUMENT 1. Å andra sidan
vet vi att modersmålskunskaperna lider om man studerar flera språk och
barnen borde därför lära sig skriva och tala sitt modersmål felfritt innan de 
börjar studera några främmande språk. ´=ARGUMENT 2. Enligt
undersökningar har dock barn som talar många språk bättre
självförtroende än barn som bara kan ett språk. =ARGUMENT 3. Men om
man studerar bara ett främmande språk har man bättre möjligheter att
koncentrera sig och lära sig bättre. =ARGUMENT 4. I den internationella
världen är det dock viktigare att man kan kommunicera med många slags
människor och det kräver att man studerar många språk redan i 
grundskolan. = STÄLLNINGSTAGANDE.  



Språkliga drag i argumentationer
Uttrycka åsikter

Jag tycker att [...] 
Jag anser att... [...] 
Enligt min uppfattning/mening...[...] 

Orsaksbindeord
Eftersom, därför att, för att

Idéordnande bindeord
För det första, för det andra (övertygande)
Å ena sidan, å andra sidan (diskuterande)
Dessutom, ytterligare



Hurdana blogginlägg ska vi 
skriva?

Alla skriver ett eget blogginlägg.
Fundera tillsammans med kompisen bredvid, vad du skulle
kunna skriva om.
Välj ett tema som på något sätt berör området du studerar.
Tänk på att du ska kunna argumentera för och emot.



Nu börjar vi
Kom med ideér gällande temat
Hitta på minst 5 argument om ditt tema
Sammanlagt ska ditt blogginlägg vara ca 200 ord
Deadline för grupp 5 är den 3:e april.



Vad händer efter att ni har
postat ert blogginlägg?

Alla kommenterar 2-3 olika blogginlägg. Ni ska
kommentera både texten och innehållet, men också hur
skrivaren har lyckats med att argumentera (deadline för 
grupp 5 är den 10.4).
Läraren bedömer blogginlägget.



LIITE 6. TEHTÄVÄNANTO, 
OHJEISTAVAN TEKSTIN 

KIRJOITTAMINEN 
OPPITUNNILLA 



SÖK UTBILDNING PÅ ALLA UNIVERSITET OCH
HÖGSKOLOR I SVERIGE (HTTPS://WWW.ANTAGNING.SE/SE/START)

1 Sök utbildning - allt finns här! 
Du kan leta efter utbildningar på flera olika sätt. Välj det som passar dig. På sidan Hitta utbildningar finns instruktionsfilmer som hjälper dig 

att söka på bästa sätt.
2 Välj utbildningar som du tycker är spännande 
Det spelar ingen roll om det är kurser eller hela program, du lägger allt i samma anmälan. Du kan välja upp till 20 utbildningar. Börja redan 

nu, du kan ändra fram till sista anmälningsdag.
3 Oj – aktiveringskod? 
För att skicka in anmälan behöver du bara skapa konto. Aktiveringskoden måste du ange en gång för att: 
•Se dina betyg
•Följ din anmälan genom alla steg
•Se ditt antagningsbesked
•Svara på ditt antagningsbesked
Koden kommer med posten ett par dagar efter du skapat ditt konto. Alltså, skriv in den en gång – sen är det klart!
4 Bestäm vad du helst vill läsa och sätt den utbildningen först 
Du kan ändra ordningen ända fram till sista anmälningsdag.
5 Skicka in din anmälan! 
Sista dag du kan skicka in är 15 oktober, men gör det redan idag så har du det gjort.
Du skickar in din anmälan direkt här på sajten.



STUDERA TEXTEN
Kännetecknande drag i instruerande genren

1. Verb i imperativ (eller i presens)

2. Riktar sig ofta direkt till läsaren med
du-tilltal, även tilltalsorden man eller vi
+ verb i presens

3. Korta meningar med enkla bindeord
som och, sedan och då. Händelserna
följer på varandra (i kronologisk
ordning).

4. Språket är kortfattat och tydligt, även
uppräkningar (i punktform eller
numrerade) 

Sök utbildning - allt finns här! 
Du kan leta efter utbildningar på flera olika sätt. Välj det 
som passar dig. På sidan Hitta utbildningar finns 
instruktionsfilmer som hjälper dig att söka på bästa sätt.
2 Välj utbildningar som du tycker är spännande 
Det spelar ingen roll om det är kurser eller hela program, 
du lägger allt i samma anmälan. Du kan välja upp till 20 
utbildningar. Börja redan nu, du kan ändra fram till sista 
anmälningsdag.
3 Oj – aktiveringskod? 
För att skicka in anmälan behöver du bara skapa konto. 
Aktiveringskoden måste du ange en gång för att: 
•Se dina betyg
•Följ din anmälan genom alla steg
•Se ditt antagningsbesked
•Svara på ditt antagningsbesked
Koden kommer med posten ett par dagar efter du skapat 
ditt konto. Alltså, skriv in den en gång – sen är det klart!
4 Bestäm vad du helst vill läsa och sätt den utbildningen 
först 
Du kan ändra ordningen ända fram till sista anmälningsdag.
5 Skicka in din anmälan! 
Sista dag du kan skicka in är 15 oktober, men gör det 
redan idag så har du det gjort.
Du skickar in din anmälan direkt här på sajten.



Instruerande genre

1 Sök utbildning - allt finns här! 
Du kan leta efter utbildningar på flera olika sätt. Välj det som passar dig. På sidan Hitta

utbildningar finns instruktionsfilmer som hjälper dig att söka på bästa sätt.
2 Välj utbildningar som du tycker är spännande 
Det spelar ingen roll om det är kurser eller hela program, du lägger allt i samma anmälan. Du kan välja 

upp till 20 utbildningar. Börja redan nu, du kan ändra fram till sista anmälningsdag.
3 Oj – aktiveringskod? 
För att skicka in anmälan behöver du bara skapa konto. Aktiveringskoden måste du ange en gång för 

att: 
•Se dina betyg
•Följ din anmälan genom alla steg
•Se ditt antagningsbesked
•Svara på ditt antagningsbesked
Koden kommer med posten ett par dagar efter du skapat ditt konto. Alltså, skriv in den en gång – sen är 

det klart!
4 Bestäm vad du helst vill läsa och sätt den utbildningen först 
Du kan ändra ordningen ända fram till sista anmälningsdag.
5 Skicka in din anmälan! 
Sista dag du kan skicka in är 15 oktober, men gör det redan idag så har du det gjort.
Du skickar in din anmälan direkt här på sajten.



FÖRVERKLIGA UPPGIFTEN PÅ LEKTIONEN
(UTAN DATORER)

Hur skriver man en instruerande text? 

Syfte – Förklara hur något görs

Struktur – Rubrik, Lista med material, stegvis, för det första, för det 
andra, för det tredje, till slut eller nummer, Bilder som stödjer textens 
innehåll

Språkliga drag – Verbet i imperativ t.ex. ta, sätt, lägg, häll, 
Beskrivande verb, Sambandsord, Ämnesspecifika ord



SKRIV EN INSTRUERANDE TEXT (UTAN
DATORER)
Arbeta (parvis) och gör så här:

1. Välj ett tema [t.ex. recept, hur man laddar ner en app, träningsaktivitet (t.ex. gymprogram), spelinstruktioner]

2. Skriv rubrik t.ex. ”Hur du tränar du för att bli marathonlöpare”.

3. Skriv en lista med de saker som behövs.

4. Skriv vad läsaren ska göra.

5. Skriv uppmaningar för alla steg i rätt ordning.

6. (Sätt ett nummer framför varje uppmaning.)

7. Skriv korta tydliga meningar.

8. Skriv en ny uppmaning per mening.

9. Använd beskrivande uppmaningsverb (t.ex. gör, skriv, tag, läs, lägg, blanda, häll, tillsätt)



VI TESTAR OCH OMFORMULERAR

1. Ge din/ er instuerande text till någon annan/ ett annat par i 
gruppen

2. Testa om den instruerande texten fungerar dvs. om du kan utföra
uppgiften med hjälp av instruktionerna.

3. Ge feedback om instruktionerna fungerar eller brister

4. Formulera/ utveckla era instruerande texter





 NBSI 7-9127-06-259-879  )fdp( 
 L-NSSI  0594-9971

 NSSI 0594-9971  )utteniap( 
 NSSI 9694-9971  )fdp( 

 
otsipoily-otlaA  

 
suksekileiK  

 if.otlaa.www

 + APPUAK
 SUOLAT

 
 + EDIAT

 + ULIOTOUM
 IRUUTHETIKKRA

 
 + EDEIT

 AIGOLONKET
 

 REVOSSORC
 

 LAROTCOD
 SNOITATRESSID

-o
tl

a
A

C
 

41
/

 6
10

2

neskutepo nistouR( eknah-KKOR  
no )assiuluokaekrok nenimättihek  

nejotsipoily aj nejuluokaekrokittamma  
ässedhy neijattepo nistour netsuksekileik  

neekknaH .eknahsimättihek amattuetot  
neleik nistour tullo no aneettiovat  

nenigogadep neniatlavsianokok neskutepo  
.asseskutepouluokaekrok nenimättihek  

yttiryp no neeseettiovat nähäT  
aktoj ,naameetääp neemlok ällämyttiksek  

,tulopsimippo tavatsuoj teello tavo  
.teetnätyäkitnioivra aj tillamitniorgetni  

utoul no nihiomeet niikkiak nihiäN  
ikkiak atioj ,ajellam aj aiskutisous  

aj tajattepo nistour nejuluokaekrok  
tajattepo netleik nedium söym neatlevos  

 .naasseskutepo assamo äätnydöyh taviov

 ).
mi

ot(
 u

tn
o

R i
di

e
H 

& 
al

ov
aa

P-
ok

ka
ru

uJ
 a

ni
aT

 ä
ss

öy
ts

ie
th

y 
ta

ja
tt

e
po

 n
is

to
ur

 n
ej

ul
uo

ka
ek

ro
K

 
ot

si
p

oil
y-

otl
a

A

 6102

 suksekileiK

nistour nejuluokaekroK  
 ässöytsiethy tajattepo

 eknah-KKOR

 ).miot( utnoR idieH & alovaaP-okkaruuJ aniaT

 ITTROPAR REVOSSORC


	Aalto_C_2016_014_R_Rontu_verkkoversio - Copy

