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R
uotsin kieli pakollisena kouluaineena on viime aikoina synnyttänyt runsaasti keskustelua se-
kä kielen puolesta että sitä vastaan. Monesti on kyseenalaistettu ruotsin kielen opiskelun tar-
ve ja tuotu esille opiskelijoiden motivaation puute. Tutkimusten mukaan motivaatio kielen 
opiskeluun lisääntyy, kun siihen kytketään sekä oppijan hyötynäkökulma että työelämään 
liittyvä orientaatio. Hyvin keskeisessä roolissa on myös opettaja opiskelumotivaation edistä-
jänä ja opintojen ohjaajana.

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö (=OKKA-säätiö) lähestyi syksyllä 2011 yhdessä Hämeen 
ammattikorkeakoulun kanssa Svenska kulturfondenia yhteistyöehdotuksella, jonka keskeinen sisältö oli 
toteuttaa valtakunnallinen, ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajille suunnattu kaksivuotinen täyden-
nyskoulutushanke (2012 - 2014).  Myönteinen rahoituspäätös saatiin huhtikuussa 2012. Hankkeen kes-
keiseksi tavoitteeksi nimettiin, että siihen osallistuvat opettajat miettivät ja kehittävät yhdessä keinoja eri-
tyisesti opiskelijoiden ohjaukseen: millä ohjauksen keinoilla voitaisiin edistää amk-opiskelijoiden motivaa-
tiota ruotsin kielen opiskeluun ja parantaa heidän oppimistuloksiaan ruotsin kielessä. 

Täydennyskoulutushankkeeseen osallistui yhteensä 33 ruotsin opettajaa 19 ammattikorkeakoulusta. 
Koulutuspäivien aikana opettajilla oli mahdollisuus jakaa toisilleen hyviä käytänteitä ja henkilökohtaisis-
sa kehittämishankkeissaan tuottaa opiskelijoiden ohjaukseen uusia, innovatiivisia toimintamalleja. Kaikki 
osallistujat kirjoittivat hankkeistaan loppuraportin, jotka on koottu hankkeen verkkosivuille (https://wiki.
hamk.fi/display/ Elitgruppen/Elitgruppen) .Lisäksi osallistujille tarjottiin mahdollisuus muokata omasta 
loppuraportistaan artikkeli tähän hankkeen tuloksia esittelevään julkaisuun, ja ilahduttavan moni kiinnos-
tuikin tästä tehtävästä. 

Tämän julkaisun nimi Ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajuus muutoksessa – Kohti motivoivaa ohjaa-
mista kuvaa sitä, mihin suuntaan opettajuus on kehittymässä. Julkaisussa on kaikkiaan 20 artikkelia ja 2 
puheenvuoroa. Artikkelit on ryhmitelty viiteen pääteemaan, jotka heijastavat niitä kehittämishankkeita, 
joiden avulla amk-ruotsin opettajat ovat astuneet ensimmäisiä askeleita kohti uutta opettajuutta. Nämä as-
keleet ovat olleet seuraavat: amk-ruotsin opettajuutta ja amk-ruotsin opiskelijoita tutkien, ohjausta kehit-
täen, opetuskokeiluja ja -materiaalia tehden, integrointia ammattiaineisiin suunnitellen ja toteuttaen sekä 
verkkotyökaluja ohjauksessa hyödyntäen.

Hankkeen työnimenä on ollut Elitgruppen, ja nimi kuvastaa hyvin hankkeen toteutuksessa mukana ol-
leita amk-ruotsin opettajia. He ovat kaikki oman työnsä ja osaamisensa kehittämisestä innostuneita ja kol-
legoiden kanssa mielellään omaa osaamistaan jakavia ja verkostoituvia oman alansa huippuasiantuntijoita. 
Hanketyöskentely on siksi ollut erittäin antoisaa ja voimauttavaa kaikille osapuolille. Haluamme esittää 
lämpimät kiitokset kaikille hankkeessa mukana olleille: yhdessä olemme saaneet aikaan todella paljon.

Haluamme kiittää Svenska kulturfondenia täydennyskoulutushankkeelle osoitetusta osarahoituksesta, 
joka mahdollisti hankkeen toteuttamisen. Toivomme tämän julkaisun antavan uusia ideoita, oivalluksia ja 
käytäntöön sovellettavia malleja erityisesti amk-ruotsin opetukseen ja amk-opiskelijoiden ohjaukseen ruot-
sin opinnoissa. 

Helsingissä 29. elokuuta 2014

Tuulikki Similä-Lehtinen
Säätiönjohtaja, OKKA-säätiö

Esipuhe

Taina Juurakko-Paavola
Projektipäällikkö, tutkijayliopettaja
Hämeen ammattikorkeakoulu
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Amk-ruotsin 
opettajuuden 

haasteista
Taina Juurakko-Paavola

Hämeen ammattikorkeakoulu

A
mk-kieltenopettajuus on viime vuosina ollut suurten muutospaineiden 
keskellä. Toisaalta uusimmat työelämän osaamisvaatimus- ja kielitaito-
kartoitukset kertovat siitä, että työelämässä tarvitaan entistä monipuoli-
sempia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja useilla kielillä, toisaalta niukke-
nevat taloudelliset resurssit pakottavat käytännössä myös kieliopintojen 

osin isoihinkin leikkauksiin ammattikorkeakouluissa (EK 2014, Opetus- ja kulttuu-
riministeriö 2014). 

2020-luvulla työelämässä korostuvat verkosto-osaaminen, kansainvälisyys, liiketoi-
mintaosaaminen, teknologiaosaaminen, ympäristöosaaminen, palveluosaaminen ja 
design-ajattelu. Pohjana kaikelle osaamisen kehittämiselle on puolestaan halu ja kyky 
tehdä töitä uudella tavalla. (EK 2011.) Entä miten amk-kieltenopettaja osata koh-
data Z-sukupolvea edustavat diginatiivit (ks. tark. Tienari & Peikkari 2011)? Miten 
hän pärjää tulevaisuuden MENU-maailmassa, jolle tyypillistä ovat monimutkaisuus, 
epävarmuus, näkökulmavaihtelut ja monimerkityksisyys (Åhman 2012, 34−35)? Täl-
laisia osaamisalueita ei ole käyty läpi kieltenopettajien saaman peruskoulutuksen ai-
kana, mutta pysyäkseen ajan tasalla amk-kieltenopettajan on hankittava myös täl-
laista uudenlaista osaamista, jotta hän voisi välittää näitä taitoja amk-opiskelijoille. 
Amk-kieltenopettajan on siis koko ajan päivitettävä osaamistaan ja huomioitava yh-
teiskunnassa tapahtuvat muutokset.

Tässä artikkelissa käsittelen tarkemmin teoreettisesta näkökulmasta niitä teemoja, 
jotka olivat keskeisiä lukuvuosina 2014−2016 toteutetussa amk-ruotsin opettajien 
täydennyskoulutushankkeessa, jonka työnimenä oli Elitgruppen-täydennyskoulu-
tushanke (ks. tark. hankkeen toteutuksesta, Juurakko-Paavola tämä julkaisu). Toimin 
hankkeen projektipäällikkönä, ja kaikki nämä tässä artikkelissa käsittelemäni tee-
mat olivat esillä ko. täydennyskoulutuksen aikana pitämissäni luennoissa. Ne muo-

1 Taustaa
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dostavat siten myös teoreettista viitekehystä hankkeessa mukana olleiden amk-ruot-
sin opettajien ideoimille ja toteuttamille oman opetuksen kehittämishankkeille. Osa 
näistä hankkeista on raportoitu tässä julkaisussa, ja osa on luettavissa täydennyskou-
lutushankkeen verkkosivuilta (https://wiki.hamk.fi/display/ Elitgruppen/Elitgrup-
pen). 

Lähdimme täydennyskoulutuksessa liikkeelle pohtimalla amk-kieltenopettajalta 
vaadittavaa osaamista ja sen kehittämistä (luku 2). Keskustelimme myös amk-ruot-
sin opettajan työn erityishaasteista: useimmiten haasteina koetaan opiskelijoiden mo-
tivointi (luku 3) ja ohjaus (luku 4). Näihin erityishaasteisiin liittyy myös työssäjak-
saminen (luku 5): ilman omasta jaksamisestaan huolehtimista ja elämän tasapainoa 
amk-ruotsin opettaja ei jaksa vaativassa työssään. Tässä artikkelissa tarkastelen asioita 
erityisesti amk-ruotsin opettajan näkökulmasta, mutta samat asiat koskettavat laa-
jemminkin amk-kieltenopetusta.

2 Amk-kieltenopettajan osaamisalueista 

Amk-ruotsin opettaja tarvitsee työssään monipuolista osaamista, joka voidaan 
jakaa kolmeen päätasoon: hänellä tulee olla niin inhimillistä, sosiaalista kuin 
psykologistakin pääomaa kuten muillakin asiantuntijoilla. Inhimillinen pää-

oma muodostaa hänen osaamisensa kivijalan, koska siihen kuuluvat hänen tietonsa 
ja taitonsa sekä ideansa, jotka hän on hankkinut koulutuksensa ja työkokemuksensa 
kautta. Sosiaalinen pääoma muodostuu hänen sosiaalisista suhteistaan ja kontakteis-
taan niin työelämässä kuin vapaa-ajalla. Avainasemassa tällä hetkellä on kuitenkin 
hänen psykologinen pääomansa, jonka osa-alueet ovat tulevaisuususko, sinnikkyys, 
optimismi ja itseluottamus. Nämä psykologisen pääoman ominaisuudet ja niiden 
kehittäminen ovat niitä, jotka ratkaisevat, kuinka hyvin amk-kieltenopettaja selviää 
työelämässä eteen tulevissa muutoksissa. (Leppänen & Rauhala 2012, 49−50, 53.) 
Kuvio 1 havainnollistaa tarkemmin näitä psykologisen pääoman osa-alueita. 

Kuvio 1. Psykologisen pääoman osa-alueet (Leppänen & Rauhala 2012, 60)

ITSE-
LUOTTAMUS

• Itsetunto
• Proaktiivisuus

•Tehokkuus

TULEVAISUUS-
USKO

• Tavoitteellisuus
• Määrätietoisuus

• Suunnitelmallisuus

SINNIKKYYS
• Kyky palautua

vastoinkäymisistä
• Itsensä likoon

laittaminen
• Itsekuri

OPTIMISMI
• Onnistumis-

keskeisyys
• Mahdollisuuksien

näkeminen
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Leppäsen ja Rauhalan (2012, 60−70) mukaan itsetunto ja itseluottamus ovat kai-
ken tekemisemme perusta. Jos meillä on tulevaisuususkoa, voimme uskoa vahvas-
ti oman tekemiseemme ja edetä kohti asettamiamme tavoitteita määrätietoisesti ja 
suunnitelmallisesti jatkuvin pienin askelein. Optimismissa on kyse siitä, miten seli-
tämme erilaiset tapahtumat itsellemme: voimme nähdä kaikki tapahtumat joko op-
timistin tai pessimistin silmin ja voimme itse valita, kumpi näistä näkökulmista on 
hallitseva elämässämme. Voimme siis nähdä joko mahdollisuuksia tai uhkia. Opti-
mismiin sisältyy myös onnistumiskeskeisyys: epäonnistumisiakin voi tarkastella kes-
kittyen siihen, mikä meni hyvin ja mitä pitäisi kehittää.  Sinnikkyyttä tarvitsemme 
jaksaaksemme jatkaa mahdollisten vastoinkäymisten jälkeen, ja sinnikkyyteen sisäl-
tyvät myös itsekuri ja itsensä likoonlaittaminen. Menestymisessä on Salmimiehen ja 
Ruutun (2009, 190−191) mukaan ennen kaikkea kyse uskalluksesta ja sinnikkyydes-
tä: tilaisuuksiin tarttuminen eli uskallus vaikuttaa menestykseen 50 %, sinnikkyys 35 
% ja osaaminen vain 15 %. He perustelevat näkökantaansa sillä, että osaamista voi 
kehittää uskalluksen ja sinnikkyyden avulla. 

Mäki (2012) on tutkinut amk-opettajan ammatillista osaamista. Hän jakoi opet-
tajat kahteen pääryhmään, joista hän käytti nimityksiä kohtaamattomien tulkinto-
jen työkulttuuri ja substanssikeskeinen työkulttuuri. Mäen (2012, 112−113) mu-
kaan keskeisimpiä osaamistaitoja kohtaamattomien tulkintojen työkulttuurissa ovat 
tärkeysjärjestyksessä yhteisöllisen työskentelyn taidot, oman työn hallintataidot ja 
ammatillisen osaamisen taidot. Substanssikeskeisessä työkulttuurissa tärkeimmiksi 
nousivat ammatillisen osaamisen taidot, ja vasta niiden jälkeen tulivat vuorovaiku-
tustaidot (opettaja-opiskelija -suhde) sekä oman työn hallintataidot. Kohtaamatto-
mien tulkintojen työkulttuurissa yhteisöllisen työskentelyn taidot korostuvat. Opet-
taja-opiskelija -vuorovaikutus nähdään tässä työkulttuurissa herkkyytenä ja kykynä 
ohjata opiskelijaa sekä erilaisuuden sietokykynä. Lisäksi tärkeää on toiminta eri 
asiantuntijoiden kanssa: siksi amk-opettajan keskeistä osaamista ovat organisointi- 
ja koordinointikyky, kokonaisuuksien hallinta, kaaoksen hallinta ja priorisointi sekä 
oman osaamisen yhdistäminen toisten asiantuntijoiden osaamisen kanssa. Kaiken 
kaikkiaan amk-opettajan työ on tällaisessa työkulttuurissa neuvottelevaa, yhteistoi-
mintaa korostavaa ja toisia kuuntelevaa. (Mäki 2012, 113, 120.) 

Tulevaisuudessa amk-kieltenopettajan työssä korostuvat tietyt asiat nykyistä enem-
män, ja juuri tällä hetkellä eletään tärkeää murroskautta. Jokaisen opettajan on ym-
märrettävä, että vanha toimintamalli ei enää päde, vaan jokainen joutuu haastamaan 
itseään omalle epämukavuusalueelleen ja pohtimaan omaa opettajuuttaan. Oma ar-
vioni on, että tulevaisuudessa amk-kieltenopettajan työssä lisääntyvät seuraavat asiat: 

• yhdessä tekeminen 
• integrointi ammattiaineisiin 
• verkostoituminen
• valmentaminen/ohjaaminen

• joustavat, räätälöidyt ratkaisut
• sosiaalisen median käyttö
• oppimistaitojen valmentaminen ja
• työelämää muistuttavat oppimis-
ympäristöt.
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Tulevaisuudessa amk-kieltenopettajat tekevät entistä tiiviimmin yhteistyötä mui-
den amk-opettajien kanssa omilla koulutusaloillaan, ja kielten opintojaksot integroi-
tuvat ammattiaineiden opintojaksoihin entistä useammin. Tämä edistää myös kiel-
tenopettajien verkostoitumista työelämän edustajien kanssa. Ehkä tulevaisuudessa ei 
enää käytetä edes opettaja-nimikettä, vaan muuttuneen roolin myötä yleiseen käyt-
töön tuleekin ainakin ammattikorkeakouluissa jo osin käytössä oleva termi valmen-
taja. Kuten urheiluvalmentajankin työssä, myös amk-opettajan työssä tulee entistä 
tarkemmin huomioida jokaisen opiskelijan henkilökohtaiset tarpeet ja kehittää jous-
tavia ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin. Elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti 
amk-kieltenopetuksessa korostuu myös oppimistaitojen valmentaminen ja sosiaalisen 
median käyttö. Opetus ei enää luultavasti tapahdu perinteisissä luokkahuoneissa vaan 
aidommissa työelämäympäristöissä.

Miten pääsemme kohti tätä uutta opettajuutta? Muutosprosessi lähtee muutos-
tarpeen tiedostamisesta. Sen jälkeen voi käsitellä ja ymmärtää muutosta ja sen vai-
kutuksia. Vasta tämän jälkeen voi joko hylätä muutoksen tai hyväksyä sen ajatuksen 
tasolla. (Lindholm ym. 2012.) Muutoksen toimeenpanoon on sitten vielä matkaa 
kuten kuvio 2 havainnollistaa.

Muutoksen
hyväksyminen

ajatusten 
tasolla

Tunteiden
muuttuminen

Uuden 
osaamisen

hankkiminen

Toiminnan
muuttuminen

Kuvio 2. Muutosprosessin vaiheet (Lindholm ym. 2012)

Muutosprosessin läpikäyminen vie aikaa, ja jokainen amk-opettaja joutuu pohti-
maan omaa opettajuuttaan ja sen kehittämistä. Ponteva (2010, 114) antaa seuraavat 
neuvot muutoksessa onnistumiseen: Ole inhimillinen, reilu, myönteinen, innostava, 
peräänantamaton, kannustava ja yllätyksellinen! Näiden periaatteiden noudattami-
nen ei hänen mukaansa vaadi mahdottomia, vaan kyse on opittavissa olevista tahdon 
asioista.

3 Motivaatiosta ja tavoitteista

Amk-ruotsin opettajan työssä opiskelijoiden motivointi on hyvin keskeinen 
teema, koska opiskelijoiden motivaatio ruotsin kielen opintoihin vaihtelee 
suuresti opiskelijoiden sukupuolen ja aikaisemman koulutustaustan sekä hei-

dän valitsemansa koulutusalan mukaan (ks. tark. Juurakko-Paavola 2011). Motivaa-
tioon liittyy kiinteästi myös tavoitteiden asettelu, joka amk-ruotsin opintojen koh-
dalla määrittyy kielilainsäädännöstä (ns. Kielitutkintoasetus, Valtioneuvoston asetus 
481/2003) ja amk-asetuksesta (Valtioneuvoston asetus 497/2003). Oppimisessa mo-
tivaatiolla on keskeinen rooli, sillä opiskelijan motivaation tasolla näyttää myös ole-
van yhteyttä hänen oppimistuloksiinsa: esim. heikoimman motivaation ruotsin opin-
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toihin omanneilla amk-opiskelijoilla oli myös heikoin osaaminen. On kuitenkin vai-
kea tietää, ovatko heikot oppimistulokset seurausta heikosta motivaatiosta vai pikem-
min syy heikkoon motivaatioon (ks. tark. Juurakko-Paavola 2011). Joka tapauksessa 
amk-opettajan on tärkeää pohtia motivaation ja tavoitteiden asettelun merkitystä. 

Oppimismotivaatio voidaan luokitella viiteen tasoon: estynyt motivaatio, hajau-
tunut motivaatio, selviytymismotivaatio, saavutusmotivaatio ja sisäinen motivaatio. 
Erinomaisiin oppimistuloksiin pääseminen edellyttää sisäistä motivaatiota. (Kauppila 
2010, 99−100.) Kauppilan (2010, 100) mukaan opiskelijan hyvä motivaatio koostuu 
seuraavista osatekijöistä: 

• sisäistetyt oppimistavoitteet
• voimakas halu saavuttaa tavoitteet
• opiskelun esteiden voittaminen
• syvällinen kiinnostus aiheeseen
• rationaalinen ajankäyttö
• vaikeuksien ja ongelmien ylittäminen
• voimakas pyrkimys suorittaa tehtävät loppuun
• ahkeruus ja pitkäjänteisyys
• halu suorittaa tehtävät hyvin ja
• menestyksestä ja hyvistä tuloksista nauttiminen.

Furman ja Ahola (2002) ovat puolestaan esittäneet seuraavan kaavan motivaatiolle: 

motivaatio = asian tärkeys itselle x onnistumisen todennäköisyys x tekemisen ilo 

Amk-ruotsin opettaja on suuren haasteen edessä, kun hän kohtaa ruotsin opinto-
jaksoa aloittavat opiskelijat. Hänen pitäisi ensinnäkin pystyä vakuuttamaan kaikki 
opiskelijat siitä, että ruotsin kielen osaaminen on tärkeää työelämässä. Toiseksi hänen 
tulisi saada jokainen opiskelija uskomaan siihen, että opintojaksolle asetettu osaami-
sen taso on saavutettavissa. Kolmanneksi hänen pitäisi osata hoitaa opetuksensa niin, 
että opiskelijat voisivat kokea tekemisen iloa.

Salmimiehen ja Ruutun (2009, 28−29) mukaan motivaatioon vaikuttavat tekijät 
ovat innostus, usko ja sinnikkyys. Heidän mukaansa motivaatio on parempi, jos voi 
itse miettiä omat tavoitteensa ja ymmärtää myös tavoitteiden saavuttamisen hyödyn. 
Uskossa on kyse onnistumisen elämyksistä kuten Furmanin ja Aholankin (2002) 
mallissa. Kolmantena osatekijänä mainittu sinnikkyys puolestaan tarkoittaa sitä, että 
täytyy ymmärtää tavoitteiden saavuttamisen vaativan pitkäjänteistä työskentelyä ja 
kykyä selviytyä ongelmatilanteissakin. Kielenoppimisessa juuri tämä sinnikkyys on 
usein ratkaisevaa: kovan työnteon kautta opiskelija voi yltää tavoitteisiin, jotka aluksi 
näyttivät lähes saavuttamattomilta.

Jotta opiskelija voisi saada onnistumisen kokemuksia, opettajan tehtävänä on 
jaotella esim. opintojakson osaamistavoitteet helpommin saavutettaviksi välitavoit-
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teiksi. Hyvää tavoitetta voidaan kuvata lyhenteellä SMARTS (Aaltonen ym. 2005; 
Salmimies 2008, 224−225): 

S = riittävän rajattu ja konkreettinen (specific)
M = mitattava (measureable)
A = saavutettavissa oleva (achievable)
R = tärkeä ja merkityksellinen (relevant)
T =  aikaan sidottu (timebound) ja
S =  tukea saava (support).

Tätä kuvausta lukiessa ymmärtää, että jos ruotsin opintonsa aloittavan amk-opis-
kelijan lähtötaso on viitekehyksen taitotasoa A2 vastaava osaaminen ja hän tietää 
opintojen tavoitetason olevan (mahdollisesti n. 20 tunnin kontaktitunnin jälkeen) 
viitekehyksen taitotason B1, hän voi kokea tavoitteen saavuttamisen mahdottomaksi 
ja haluaa luovuttaa. Mutta kun opettaja osaa esittää tavoitteet SMARTS-periaatteen 
mukaisesti eli rajata mitattavat välitavoitteet ja määritellä tietyt aikarajat näiden vä-
litavoitteiden saavuttamiselle, tukea opiskelijaa monipuolisin palautekeinoin näiden 
välitavoitteiden saavuttamisessa ja saada hänet ymmärtämään ruotsin kielen tärkey-
den, opintojakson kokonaistavoitteet ovat helpommin saavutettavissa.

Tavoitteiden saavuttamista edistää myös tunteiden johtaminen. Åhmanin (2012, 
257) mukaan on tärkeää miettiä, mitkä ovat kussakin tilanteessa onnistumisen kan-
nalta hyödyllisimmät tunteet ja miten niitä tunteita voisi edistää. Olennaista on, että 
tätä pohdintaa tehdään yhdessä. Esimerkkinä tavoitteen kannalta tärkeimmistä joh-
dettavista tunteista Åhman (2012, 257) esittää kuviossa 3 mainitut tunteet. Mieles-

Kuvio 3. Tavoitteen saavuttamisen 
kannalta tärkeimmät johdettavat tun-
ne-elementit (Åhman 2012, 257)

1. Varmista läsnäolon tunne.

2. Herätä kiinnostus.

3. Edistä omaksi 
kokemisen tunnetta.

4. Luo valinnan 
vapauden tunne.

5. 
Varmista 

oppimisen 
tunne.

täni kuvio 3 havainnollistaa hyvin myös 
kielenoppimisen olennaisia tekijöitä: jos 
opettaja onnistuu vahvistamaan näitä 
tunteita, opiskelijat saavuttavat oppimis-
tavoitteet. Kaiken oppimisen lähtökohta-
na on läsnäolon tunne: sekä opettajan et-
tä opiskelijan on oltava aidosti läsnä op-
pimistilanteessa. Opettajan tehtävänä on 
herättää opiskelijoiden kiinnostus esim. 
mielenkiintoisten oppimistehtävien avul-
la ja edistää siten heidän opittavan asian 
omaksi kokemisen tunnetta. Opiskelijal-
le pitäisi tulla myös tunne siitä, että hä-
nellä on valintamahdollisuuksia. Opetta-
jan on lisäksi varmistettava, että opiskeli-
ja kokee oppineensa.
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4 Ohjauksesta ja valmennuksesta

Amk-kieltenopettajan työssä ohjauksen rooli on korostunut viime vuosina. Ei 
kuitenkaan ole olemassa yksiselitteistä määritelmää sille, mitä ohjauksella oi-
keastaan tarkoitetaan. Ohjaus voi siis tarkoittaa esimerkiksi niin palautteen 

antamista opiskelijan suorittamasta yksittäisestä oppimistehtävästä kuin opettajan 
roolin muuttumista oppimisprosessin ohjaajaksi. Lisäksi termejä ohjaaja ja valmen-
taja käytetään usein rinnakkain. Myös tässä luvussa tarkastellaan sekä ohjausta et-
tä valmennusta. Ohjauksen osalta keskitytään palautteen antoon, ja valmennuksen 
osalta valmentavan otteen periaatteisiin. Yhteistä näille kummallekin on, että niiden 
tavoitteena on opiskelijan opintojen ja oppimisen edistäminen

Ohjaus voi siis olla palautteenantamista opiskelijan oppimisen etenemisestä. Jotta 
palaute edistäisi opiskelijan oppimista, sen tulisi olla rakentavaa ja hyvää. Sellainen 
palaute on rehellistä, luontevaa ja arvostavaa. Se on myös mahdollisimman yksilöi-
tyä, perusteltua ja konkreettista. Sen kohteena on opiskelijan toiminta, ei hänen per-
soonansa. Siinä tuodaan esille sekä hyvin sujuvia, positiivisia asioita että heikommin 
sujuvia, negatiivisia asioita kehittävästi ja rakentavasti. Tärkeää on myös, että palaute 
voidaan antaa rauhassa, kiireettä ja opiskelijaa kuunnellen. Hyvä palaute tuo esille 
vaihtoehtoisia toimintatapoja ja johtaa myös konkreettisiin, seurattaviin toimenpitei-
siin. (Salmimies & Ruutu 2009; Kupias ym. 2011; Lindholm ym. 2012.). Parhaim-
millaan palautteen saajalle jää tunne: ”Minulla on paljon voimavaroja ja osaamista, 
joista voin olla tyytyväinen. Sen lisäksi sain vielä hyviä ideoita ja konkreettista apua 
jatko-kehittymiselleni.” (Salmimies & Ruutu 2009, 29.) Onnistuneessa palauteti-
lanteessa palaute on oikeaa ja oikeudenmukaista, palautteen antaja ja saaja luottavat 
toisiinsa ja he käyvät palautekeskustelua toisiaan arvostavassa vuorovaikutuksessa 
(Kupias ym. 2011, 121).

Ohjauksessa ja palautteenantamisessa voi käyttää ratkaisukeskeistä lähestymistapaa. 
Jos opiskelijalla ei ole mitään erityistä ongelmaa, liikkeelle voidaan lähteä hänen on-
nistumisiensa ja vahvuuksiensa kartoittamisella. Sen jälkeen voidaan laatia tavoitteet 
ja suunnitella yhdessä, miten ne saavutetaan. Lisäksi opettajan tehtävänä on innostaa 
opiskelijaa toteuttamaan suunniteltu prosessi. (Lindholm ym. 2012.) Jos opiskelijalla 
on jokin ongelma, tehdään ensin yhdessä hänen kanssaan tilannearvio ja määritellään 
ongelma. Sen jälkeen pyritään edelleen yhdessä opiskelijan kanssa etsimään ratkai-
su ongelmaan: hahmotellaan tavoitetila, ideoidaan ratkaisua yhdessä ja määritellään 
konkreettinen tavoite ja jaetaan se osatavoitteiksi. Tärkeää on lisäksi seuranta: sovi-
taan tarkastuspisteistä, joissa voidaan todeta kehittyminen, annetaan kannustavaa 
palautetta sekä sovitaan seuraavista toimenpiteistä. (Kupias ym. 2011, 84.) Ratkai-
sukeskeisen toimintatavan periaatteiden mukaisesti toimenpiteistä päättäminen on 
aina palautteen saajan eli opiskelijan vastuulla. Opettaja voi esittää toiveen muutok-
sesta myönteisessä mielessä ja yhteistyöhakuisesti. (Lindholm ym. 2012.) Hän voi 
johdatella opiskelijaa löytämään itse ratkaisun esim. tulevaisuuteen suuntautuvien 
kysymysten, myönteisiä poikkeuksia kartoittavien kysymysten, asteikkokysymysten, 
motivaatiokysymysten, selviytymiskysymysten tai alkuperäistä hyvää tarkoitusta kar-
toittavien kysymysten avulla (Hirvihuhta 2006, 76−80).  
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Opettajan rooliin valmentajana voidaan soveltaa valmentavuuden johtajuuden 
määritelmää. Marjo-Riitta Ristikangas ja Vesa Ristikangas (2010, 43) ovat määritel-
leet valmentavan johtajuuden seuraavasti: 

”Valmentava johtajuus on kokonaisvaltainen tapa olla, vaikuttaa toisiin ja tulla 
vaikutetuksi. Se on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista yhteistoimintaa, jossa 
yksilöiden potentiaali vapautuu ryhmän ja organisaatioiden käyttöön. Ryhmän po-
tentiaali tukee vastavuoroisesti yksilöiden voimaantumista. Valmentava johtajuus 
perustuu luottamukseen ja se kuuluu kaikille.” 

Valmentavan johtajuuden keskeisiä osia on siis viisi: 1) tapa suhtautua toisiin, 2) kei-
novalikoima asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, 3) ryhmäkeskeisyys, 4) olet-
tamus valmentajuuden kuulumisesta kaikille ja 5) luottamuksen tärkeys. Keinova-
likoima tarkoittaa sitä, että valmentajalla on riittävästi erilaisia menetelmiä hallin-
nassaan, jotta hän voi valita kunkin tilanteen fokuksen eli pääpainon mukaiset me-
netelmät. Pääpaino voi olla hetkessä, toisessa, erilaisuudessa, yhdessä tekemisessä tai 
luottamuksessa. (M.-R. Ristikangas & V. Ristikangas 2010, 42−44.) Mielestäni nä-
mä samat periaatteet toimivat myös amk-kieltenopettajuudessa: pääpaino tulee olla 
luokkatilanteessa, opiskelijassa, hänen yksilöllisyydessään, yhdessä hänen ja muiden 
opiskelijoiden kanssa tekemisessä sekä luottamuksen synnyttämisessä niin opettajan 
ja opiskelijoiden välillä kuin opiskelijoiden kesken. Amk-kieltenopettaja tarvitsee 
suuren määrän erilaisia menetelmiä, jotta hän voi siirtää fokusta näihin eri asioihin 
kunkin oppimistilanteen tavoitteiden mukaisesti. 

Kuten Tienari ja Piekkari (2010, 224) osuvasti toteavat, valmentaminen on myös 
tasapainon löytämistä vastuun ottamisen ja vastuun jakamisen välillä: osaava val-
mentaja osaa lukea peliä ja puuttua siihen vain tarvittaessa. Jos peli sujuu ja pelaajat 
innostavat toisiaan parempiin suorituksiin, valmentajan on annettava pelaajille mah-
dollisuus ottaa vastuuta. Jos peli puolestaan ei suju, valmentajan on löydettävä oikeat 
keinot saada se taas sujumaan. Samaan tapaan tulee toimia myös amk-kieltenopet-
tajan: hänen on annettava opiskelijoille riittävästi vastuuta omasta oppimisestaan, 
mutta hän ei kuitenkaan saa jättää heitä yksin.

5 Työssäjaksamisesta

Amk-kieltenopettajuus on isossa muutoksessa osana työelämän suuria muutok-
sia. Millä keinoin amk-kielenopettaja jaksaa tällaisessa turbulentissa työym-
päristössä olla motivoiva valmentaja kuten edellä on kuvattu? Millä keinoin 

hän huolehtii omasta työssäjaksamisestaan ja elämänsä tasapainon säilymisestä?

Amabile ja Kramer (2012, 93) käyttävät termiä sisäinen työelämä sellaisista 
työoloista, jotka saavat aikaan positiivisia tunteita, vahvan sisäisen motivaation ja 
myönteisen käsityksen kollegoista ja työstä. Heidän mukaansa sisäisen työelämän 
kolme avainvaikuttajaa ovat edistymisen periaate, katalyytit eli työtä tukevat tapah-
tumat ja ravinteet eli henkilöä tukevat tapahtumat. Näistä edistymisen periaate on 
tärkein tekijä, ja siinä on kyse tavoitteen saavuttamisesta, etenemisestä ja läpimur-
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roista. Työtä tukevia tapahtumia ovat selkeät tavoitteet, itsenäisyys, riittävät resurs-
sit, ongelmista ja onnistumisista oppiminen sekä vapaa ideointi. Ravinteina toimivat 
puolestaan esim. kunnioitus, rohkaisu ja emotionaalinen tuki.  Miten nämä Ambilen 
ja Kramerin (2012) esittämät periaatteet toteutuvat amk-kieltenopettajan työssä? Mi-
ten edistymisen periaate näkyy kieltenopettajan päivittäisessä työssä? Millaisia työtä 
tukevia tapahtumia hänellä on: Ovatko hänen työnsä tavoitteet selkeästi määritelty? 
Onko hänellä riittävät resurssit työnsä tekemiseen? Entä saako hän emotionaalista 
tukea kollegoiltaan?

Rock (2009) on puolestaan kuvannut SCARF-mallilla (kuvio 4) viisi sosiaalista 
ulottuvuutta, jotka ohjaavat toimintaamme aiheuttamalla aivoissamme joko kiel-
teisen tunteen uhatuksi tulemisesta tai myönteisen tunteen palkitsevuudesta. Tätä 
kautta nämä tekijät vaikuttavat olennaisesti siihen, miten viihdymme työssämme. 
Asema (status) tarkoittaa sosiaalista nokkimisjärjestystä työssämme: esim. saamamme 
myönteinen palaute ja onnistumiset vahvistavat statusta. Varmuus (certainty) on ky-
kyä ennakoida tulevaa. Autonomia tarkoittaa hallinnan tunnetta, tunnetta siitä että 
voi vaikuttaa asioihin ja tehdä valintoja. Yhteenkuuluvuus (relatedness) pitää sisällään 
tunteen siitä, että on samassa veneessä muiden kanssa. Oikeudenmukaisuus (fairness) 
tarkoittaa sitä, että jokainen haluaa tulla kohdelluksi oikeudenmukaisesti.

Status

Varmuus

Autonomia

Yhteenkuuluvuus

Oikeudenmukaisuus

Kuvio 4. Rockin SCARF-malli (Rock 2009, 196)

POIS: uhka KOHTI: palkinto

Amk-kieltenopettajan työssä on käytännössä kyse seuraavista asioista: Miten 
amk-kieltenopettaja kokee asemansa muiden opettajien joukossa? Millainen varmuus 
hänellä on työnsä jatkuvuudesta? Kuinka paljon hän voi vaikuttaa omaan työhönsä? 
Tunteeko hän tekevänsä työtään yksin? Kohdellaanko häntä samalla tavalla kuin hä-
nen kollegoitaan? Mikäli hän joutuu vastaamaan näihin kysymyksiin kielteisesti, hä-
neltä menee huomattavan paljon energiaa oman tilanteensa miettimiseen sen sijaan 
että hän voisi kohdistaa sen kaiken energian varsinaiseen työhönsä. 

Tuomisen ja Pohjakallion (2013, 86) mukaan työelämässä on tapahduttava kolme 
isoa asennemuutosta eli vallankumousta, jotka koskevat mieltä, mittaamista ja joh-
tamista. Samoja vallankumouksia voisi mielestäni pitää tarpeellisena myös opettajan 
työtä ajatellen. Tuomisen ja Pohjakallion (2013) mukaan ajatustyössä mieli on tär-
kein työkalu. Siksi ajatustyötä voi tehdä missä tahansa ja se seuraa meitä kaikkialle.  
Tämä haastaa meitä, sillä työtä ja vapaa-aikaa ei voi erottaa toisistaan samalla tavalla 
kuin aikaisemmin. Mittaamisen vallankumouksessa on kyse aikaansaamisen mittaa-
misesta ajan mittaamisen sijaan: tärkeää tulisi olla se, mikä on lopputulos sen sijaan 
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että kuinka paljon aikaa tekeminen vie. Johtamisen vallankumouksessa tavoitteena 
on, että jokainen oppii johtamaan itseään hyvän ulkoisen johtamisen lisäksi: koska 
suuri osa työstä tapahtuu oman pään sisällä, on tärkeää osata johtaa itseään ja samalla 
voi huomata, että omaan työhönsä voi vaikuttaa paljon enemmän kuin oli kuvitellut. 

Hyvän työkulttuurin keskeiset osa-alueet ovat Tuomisen ja Pohjakallion (2013) 
mukaan työn merkityksellisyys, roolit, työtavat, työn ilo ja elämän tasapaino. Jokai-
sella on tarve kokea, että työllä jota hän tekee, on jokin suurempi merkitys, ja tämä 
kokemus antaa hänen toiminnalleen suuntaa, intoa ja motivaatiota. Roolit tarkoit-
tavat sitä, että meillä on selkeä käsitys siitä, mitä meiltä odotetaan töissä: selkeä teh-
tävänkuvaus ja hyvin määritellyt tavoitteet. Hyvän roolin tekijöitä ovat myös oikeu-
denmukaisuus ja autonomia. Työtavat ovat elämäämme suuresti määritteleviä, vaikka 
emme niitä aina tiedostakaan ja monet tavoistamme ovat huonoja. Ongelmana on se, 
että vanhoista tavoista luopuminen vie paljon energiaa. Siksi paras tapa tehdä muutos 
on luoda uusia ja parempia tapoja. 

Elämän tasapainoa on kuvannut hyvin osuvasti Rock (2011) Healthy Mind Platter 
-mallillaan. Hänen mukaansa elämän tasapaino koostuu seitsemästä osa-alueesta: ai-
ka keskittyä, aika leikkiä, aika olla yhdessä, aika liikkua, aika pysähtyä itsensä äärelle, 
aika rentoutua ja sleep aika nukkua. Rockin (2011) mukaan keskeistä on se, että jo-
kaisen tulisi tiedostaa nämä eri osa-alueet ja huolehtia siitä, että päivittäin olisi aikaa 
kaikille näille eri osa-alueille edes vähän. Yksilöllisiä eroja voi sen sijaan olla siinä, 
kuinka ajankäyttö jakautuu parhaiten näihin eri toimintoihin. 

Wikström (2013) määrittelee työssä olevan kaksi ulottuvuutta, työtehtävän ja sy-
dämentehtävän. Työtehtävä on hänen käsityksensä mukaan se tehtävä, joka tulee 
ulkoa annettuna ja sydämentehtävä on se, joka loistaa sisältä. Monen kieltenopet-
tajan ammatin valinneen kohdalla on varmasti kyse siitä, että kieltenopettajan työ 
on nimenomaan sydämentehtävä. Tämä asettaa haasteita työssäjaksamiseen, koska 
ulkoapäin tulevat tekijät uhkaavat sitä, että sydämentehtävää voisi hoitaa parhaalla 
mahdollisella tavalla.

6 Yhteenveto

Mielestäni ammattikorkeakoulun kieltenopettajaa voi kuvata monipuolise-
na osaajana, verkostoituneena asiantuntijana ja innostavana valmentajana 
(ks. myös Juurakko-Paavola 2012). Monipuolisena osaajana työskentely tar-

koittaa sitä, että opettaja tarvitsee erinomaisen kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen 
lisäksi myös perehtyneisyyttä opettamaansa alaan tai opettamiinsa aloihin. Hänen 
tulee hallita myös esim. verkkotyöskentelyn välineitä ja pedagogiikkaa. Verkostoi-
tunut asiantuntijuus edellyttää hyvää yhteistyötaitoa niin muiden kieltenopettajien 
kuin ammattiaineiden opettajien kanssa. Lisäksi myös kieltenopettaja tarvitsee suoria, 
henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä. Innostavana valmentajana toimiminen on sitä 
uutta opettajan roolia: opettaja on taka-alalla motivoimassa, ohjaamassa, tukemassa ja 
kannustamassa. Hän miettii etukäteen sopivat tehtävät ja antaa riittävästi rakentavaa 
palautetta kullekin opiskelijalle oppimisen edistymiseksi tavoitteiden suuntaan. Tämä 
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edellyttää sitä, että opettaja pitää huolta oman osaamisensa kehittämisestä ja omasta 
jaksamisestaan koko ajan.

Amk-ruotsin opettajan työn haasteita voi tiivistetysti kuvata lainaten Sydänmaala-
kan (2009) esittämää kolmen iin prinsiippiä: haasteina on innostua, innostaa ja inno-
voida. Innostumisessa on kyse siitä, että opettaja jaksaa aina antaa parastaan kohda-
tessaan opiskelijoita ja omalla esimerkillään innostaa myös heitä tekemään parhaan-
sa opintojensa edistymiseksi. Opettajan on kuitenkin myös koko ajan innovoitava: 
hänen on keksittävä ja rohkeasti kokeiltava uusia opetusmateriaaleja ja -menetelmiä. 
Parhaimmillaan tämä tapahtuu yhteistyössä kollegoiden ja opiskelijoiden kanssa. Sil-
loin jaksamisestakaan ei tule ongelmaa, ja haasteet kääntyvät mahdollisuuksiksi.
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Amk-ruotsin 
opettajien

täydennyskoulutus-
hankkeesta

– Verkostoituen ja
opetuskokeiluilla kohti 

uutta opettajuutta
Taina Juurakko-Paavola

Hämeen ammattikorkeakoulu

1 Taustaa

R
uotsin kielen oppimistulokset ja -motivaatio eivät tutkimusten mukaan 
ole parhaat mahdolliset kaikilla amk-opiskelijoilla, vaan opiskelijoiden 
välillä on suuria eroja, joita selittävät heidän aikaisempi koulutustaus-
tansa, sukupuolensa ja valitsemansa koulutusala. Parhaiten ruotsia osaa-
vat itsearviointien mukaan liiketalouden alalla opiskelevat yo-tutkinnon 

suorittaneet naiset, ja heikoiten puolestaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneet 
tekniikan alan miesopiskelijat. (Juurakko-Paavola 2011.) Peruskoulun päättövaiheen 
(Tuokko 2011) ja ylioppilastutkinnon ruotsin kokeiden tulosten perusteella (Juurak-
ko-Paavola & Takala 2013) suurin osa oppilaista ja kokelaista ei yllä peruskoulun tai 
lukion päättövaiheen tavoitetasoksi määriteltyyn osaamiseen. Myöskään ammatillisen 
toisen asteen opiskelijoiden osaamisen taso tai motivaatio ruotsin opintoihin ei ole 
keskimäärin kovin korkea (Kantelinen 2011). 

Ammattikorkeakoulujen ruotsin opintojen osaamistasoa määrittävät kuitenkin am-
mattikorkeakouluasetus (Valtioneuvoston asetus 497/2003) ja ns. kielitutkintoasetus 
(Valtioneuvoston asetus 481/2003). On tarpeen huomioida, että nimenomaan ruot-
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sin opinnot ovat ainoita amk-opintoja, joiden osaamisvaatimukset on määritelty lain-
säädännössä, muutenhan korkeakouluilla on suuri autonomia opintojen tavoitteiden 
määrittelyssä. KORU-hankkeessa (=Korkeakoulujen ruotsin kielen suoritusten arvi-
oinnin yhdenmukaistaminen) ammattikorkeakoulut ja yliopistojen kielikeskukset 
työstivät yhteiset arviointikriteerit niin suulliseen kuin kirjalliseen tuottamiseen (ks. 
tark. Elsinen & Juurakko-Paavola 2006). Ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajat 
täydensivät näitä vielä kuvaamalla arvosanoihin 1-5 vaadittavan osaamisen (Kielten 
ja viestinnän opetuksen käytäntösuositukset ammattikorkeakouluissa 2011). 

Ammattikorkeakoulun ruotsin opettaja on haasteellisessa tilanteessa: toisaalta hä-
nen opiskelijansa ovat heterogeeninen ryhmä niin osaamiseltaan kuin motivaatiol-
taan, toisaalta hänen on kuitenkin saatava asetuksen mukaisesti kaikki opiskelijat 
tietylle osaamisen tasolle ja hallitsemaan myös alakohtaista, työelämässä tarvittavaa 
ruotsia. Millä keinoilla amk-ruotsin opettaja selvittää tämän haasteellisen tilanteen? 
Siihen kysymykseen on haettu yhdessä vastausta ammattikorkeakoulujen ruotsin kie-
len opettajien täydennyskoulutushankkeessa, johon on osallistunut yhteensä 33 opet-
tajaa lukuvuosina 2012−2013 ja 2013−2014. Hankkeen työnimeksi vakiintui Elit-
gruppen-täydennyskoulutushanke. Tässä artikkelissa en kuitenkaan jatkuvasti toista 
tätä hankkeen epävirallista työnimeä, vaan käytän usein vain nimeä täydennyskou-
lutushanke.

Tässä artikkelissa kuvataan ensin täydennyskoulutushankkeen tavoitteita ja toteu-
tusta (luku 2). Luvussa 3 esitellään amk-ruotsin opettajien käsityksiä oppimisesta, 
osaamistavoitteista, motivoinnista ja palautteenannosta. Luvussa 4 tarkastellaan opet-
tajien käsityksiä opiskelijoiden ohjauksesta. Luvussa 5 kerrotaan lyhyesti opettajien 
toteuttamista kehittämishankkeista.  Luku 6 sisältää yhteenvedon hankkeesta. 

2 Hankkeen tavoitteet ja toteutus

Tämän ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajien täydennyskoulutushankkeen 
keskeisenä tavoitteena ollut ensinnäkin tukea ruotsin opettajien ammatillista 
kasvua ja tarjota heille mahdollisuus hyvien käytänteiden jakamiseen. Toisena 

tärkeänä tavoitteena on ollut yhdessä miettiä ja kehittää keinoja erityisesti amk-opis-
kelijoiden ruotsin kielen opintojen ohjaukseen: millä ohjauksen keinoilla voidaan 
edistää opiskelijoiden motivaatiota ja parantaa heidän oppimistuloksiaan ruotsin kie-
lessä. Opettajia on yritetty rohkaista tekemään uusia ja innovatiivisia kokeiluja oh-
jauksen kehittämiseksi. Ohjauksen kehittämisen peruslähtökohtina olivat seuraavat: 

• motivaation herättäminen ja vahvistaminen
• ”uudet” tavat oppia ruotsia 
• tarkempi oppimisprosessin ohjaus
• palautteen antaminen
• kasvokkain tapahtuva ohjaus vs. verkossa tapahtuva ohjaus ja
• henkilökohtainen ohjaus vs. pari-/ryhmäohjaus.

Hanke toteutettiin kahdessa vaiheessa: 1. vaihe toteutettiin lukuvuonna 2012-
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2013, ja siihen osallistui 19 ruotsin opettajaa 18 ammattikorkeakoulusta. 2. vaihe 
toteutettiin lukuvuonna 2013-2014, ja siinä oli mukana 14 osallistujaa 13 ammat-
tikorkeakoulusta. Opettajat työskentelivät pääasiassa tekniikan alalla, sosiaali- ja ter-
veysalalla tai liiketalouden alalla, mutta usealla heistä oli lisäksi muita aloja opetus-
ohjelmassaan.

Täydennyskoulutuksen laajuus oli 1,5 op, ja siihen sisältyi neljä lähipäivää sekä 
lisäksi etätehtäviä ja -ohjausta. Lähipäivät oli jaettu kahteen jaksoon, joita kumpaa-
kin edelsi ko. jaksolle orientoiva ennakkotehtävä. Lisäksi jaksojen jälkeen oli jakson 
teemoja syventänyt lopputehtävä. Lähijaksojen tavoitteena oli ennen kaikkea luoda 
opettajille mahdollisuus verkostoitua ja jakaa osaamistaan sekä kuulla mielenkiintoi-
sia alustuksia eri aiheista. Pääosassa koulutuksissa olivat osallistujat ja heidän aktii-
vinen työskentelynsä. Lisäksi koulutuspäivissä oli lyhyitä asiantuntijaluentoja johda-
tuksina työskentelyyn. Luentojen aiheina olivat esim. opetuksen integrointi, ruotsin 
opetus virtuaalisesti, opiskelijoiden ohjaus ja opiskelijoiden itseohjautuvuuden edis-
täminen. Tärkein osa koulutusta olivat opettajien itse ideoimat ja toteuttamat oman 
opetuksen kehittämishankkeet (ks. tark. luku 5).  

Hankerahoilla kustannettiin lähikoulutuspäivät sekä osallistujien toteuttamat ke-
hittämishankkeet. Hankkeen omakustannusosuus puolestaan tuli siitä, että jokaisen 
hankkeeseen osallistuneen opettajan oma ammattikorkeakoulu resurssoi koulutuk-
siin, ryhmäohjauksiin ja etätehtäviin tarvittavan työajan (yhteensä 40 t) sekä maksoi 
osallistujan mahdolliset matka- ja majoituskulut. 

Hankkeen projektipäällikkönä toimi tutkijayliopettaja Taina Juurakko-Paavola Hä-
meen ammattikorkeakoulusta. Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat Okka-säätiön 
säätiönjohtaja Tuulikki Similä-Lehtinen, kielipalvelujen päällikkö Marjo Piironen 
Karelia-ammattikorkeakoulusta ja lehtori Tuija Kiviaho Satakunnan ammattikor-
keakoulusta. Ohjausryhmä osallistui esim. lähijaksojen ohjelmien suunnitteluun ja 
toteutukseen sekä kommentoi ja hyväksyi opettajien kehittämishankesuunnitelmat. 
Projektipäällikkö puolestaan vastasi hankekokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuk-
sesta, tiedotuksesta osallistujille ja julkaisun toimittamisesta. 

3 Amk-ruotsin opettajien käsityksiä 

Kummallakin Elitgruppen-täydennyskoulutukseen osallistuneella ryhmällä oli 
ennen lähijaksoja ennakkotehtäviä, jotka orientoivat opettajia lähijaksoille 
ja joissa heitä pyydettiin pohtimaan mm. millainen oppimiskäsitys heillä on 

opetuksensa taustalla (luku 3.1) ja miten he määrittelisivät opintojakson osaamista-
voitteet, jos he saisivat itse päättää (luku 3.2). Lisäksi opettajat kuvasivat, miten he 
motivoivat opiskelijoita ruotsin opintoihin (luku 3.3) ja millaista ohjausta he antavat 
omille opiskelijoilleen (luku 3.4). Seuraavat luvut sisältävät yhteenvetoja näistä en-
nakkotehtävistä. Suorat lainaukset opettajien vastauksista havainnollistavat, millaista 
amk-ruotsin opettajuus on käytännössä. Esimerkit on valittu satunnaisesti eri opet-
tajien vastauksista.
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3.1 Oppimiskäsityksistä

Ensimmäisen jakson ennakkotehtävissä kummankin ryhmän osallistujia pyydettiin 
kuvailemaan lyhyesti oppimiskäsitystään. Apukysymyksinä annettiin seuraavat: Mi-
ten näet oppijan ja mikä on sinun roolisi/tehtäväsi opettajana?

Kummassakin ryhmässä toistuivat useimmiten samat avainsanat.  Oppija nähtiin 
useimmiten aktiivisena toimijana, jolla on vastuu omasta oppimisestaan ja joka toi-
mii itseohjautuvasti. 

Tehtäväni opettajana on saattaa opiskelijaa itsenäiseen oppimiseen. Annan hänelle 
työkalut hyvään oppimiseen hyvine materiaaleineen ja menetelmineen, mutta lop-
pukädessä oppiminen on opiskelijan vastuulla. Opiskelijan motivaatiolla on suuri 
merkitys, se toimii oppimisen moottorilla. Opettajana voin auttaa opiskelijaa yllä-
pitämään motivaatiota.

Oppija on prosessin keskipiste. Opettajan tehtävä on antaa erilaisia virikkeitä oppimis-
prosessiin. Opettajalla tulee myös olla kokonaiskuva prosessista, esim. koko opintojak-
sosta: sisällöstä, tavoitteista, arvioinnista jne. Oppija ”täydentää” aikaisempaa osaamis-
taan opettajan tarjoamilla keinoilla. Oppija on aktiivinen osapuoli oppimistapahtu-
massa, opettaja seuraa ja ohjaa tapahtumaa.

Opettajan rooliksi koettiin puolestaan hyvin selkeästi ohjaajan, valmentajan tai 
tutorin rooli. Opettajan keskeiseksi tehtäväksi nimettiin tavallisimmin opiskelijan 
kannustaminen ja rohkaiseminen.  

Tehtäväni opettajana on valmentajana toimiminen, tiedon lähteille ohjaaminen, 
neuvoa ja kannustaa. Opettaja ei kaada tietoa vaan kertoo miten sitä voi löytää ja 
miten voi oppia oppimaan. Käytännön esimerkkejä ja kokemusta voi jakaa toisille.

Oppija koettaa saada haltuunsa uutta tarvitsemaansa asiaa ja yhdistää sen aikai-
semman tiedon kanssa kokonaisuudeksi, josta on hänelle hyötyä tulevaisuudessa. 
Opettajan rooli on toimia hänen tuutorinaan ja rohkaisijanaan.

Pari opettajaa nosti esille myös opettajan merkityksen motivaation herättäjänä. 

Oppijalle tärkeintä on motivaatio: miksi minä opiskelen tätä asiaa. Motivoitunut 
oppija oppii ”mitä vain”. Opettajan tehtävä on luoda motivaatio oppijalle, mikä-
li sitä ei ole. Opettajan rooliin kuuluu innostaa, kannustaa, ruokkia, rohkaista ja 
vahvistaa oppijaa.

Kaiken kaikkiaan vastaukset kuvastivat hyvin selkeästi uudenlaista opettajuutta, 
jossa opettaja on taka-alalla ja opiskelija keskiössä.
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3.2 Osaamistavoitteista

Amk-ruotsin opettajia pyydetiin määrittelemään 3-5 tärkeintä taitoa tai osaamisalu-
etta, jotka he haluaisivat kirjata ruotsin opintojakson tavoitteiksi, jos he itse voisivat 
päättää opintojakson tavoitteista. Osa opettajista oli miettinyt vastaustaan rohkeasti 
tyhjältä pöydältä, osa oli pitäytynyt tarkemmin käytössä olevissa osaamiskuvauksissa. 
Näitä erilaisia vastaustyylejä kuvaavat seuraavat esimerkit.

• halu oppia uutta ja kehittää aikaisempaa osaamista 
• tehokkaimman ja itselle sopivimman oppimistavan löytäminen 
• esiintymisvarmuus työelämän suullisissa tilanteissa 
• selkeys ja kyky ilmaista olennaiset asiat työelämän kirjallisissa tilanteissa 
• uskallus/halu pyrkiä kontakteihin ruotsia puhuvien kanssa

• elinikäinen oppiminen
• oman alan sanastoon oppiminen
• suullisen kielitaidon parantaminen
• kirjallisen kielitaidon parantaminen

Jälkimmäisessäkin esimerkissä on kuitenkin mukana yleisiä valmiuksia, kuten lähes 
kaikissa vastauksissa. Usein mainittuja olivat esim. halu oppia uutta, asenne ja tie-
donhakutaidot. 

Kummankin ryhmän opettajien vastauksissa mainittiin useimmin opiskelijan kyky 
kommunikoida ruotsin kielellä niin suullisesti kuin kirjallisesti. Opettajien vastauk-
sissa oli jonkin verran eroja siinä, painottivatko he enemmän suullista vai kirjallista 
taitoa.  Toiseksi tärkeäksi osaamisalueeksi nousi ammatillisuus eli opiskelijan oman 
alan huomioonottaminen. Muita usein mainittuja taitoja olivat uskallus käyttää kiel-
tä ja småprat-taidot.  

”Sen mitä osaa kirjoittaa, osaa myös puhua”- tavoite. 
-- miten tähän päästään? 
- kielen käyttäminen puheessa ja kirjoittamisessa mahdollisimman tasapuolisesti 
(molemmat tärkeitä) 
- selkeää ja intonaation ja painotuksen kautta hyvää puhetta (oli sitten riikinruotsi 
tai suomenruotsi) 
- oman ammattialan, oman opiskelun ja tulevaisuuden ammattialan keskeisimmät 
sanastot ja käyttöalueet

1. Rohkeus puhumiseen ja vieraskielisen asiakkaan kohtaamiseen
2. Aiemman osaamisen lisääntyminen uudella ja hyödyllisellä aineksella 
3. Alan olennaisimmissa työtehtävissä tarvittavan kielitaidon harjoittaminen 
4. Viestinnän sujuvuus virheistä huolimatta kirjallisesti ja suullisesti > kommuni-
kaatiokyky 
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1. Saavuttaa ainakin sellainen peruskielitaito sekä kirjoittamisessa että puhumises-
sa että on mahdollisuudet selviytyä tulevaisuuden haasteista työelämässä
2. Tuntea ja oppia aktiivisesti käyttämään oman alansa apuvälineitä, joita voi 
käyttää avuksi tulevaisuuden työelämässä, kun tulee haastavia tilanteita vastaan 
ehkä vuosienkin kuluttua
3. Oppia myös sosiaalisia taitoja, kohteliaisuutta erilaisista tilanteista selviytymi-
seen ja ymmärtää myös kulttuurien välisiä eroavuuksia 

Kuten esimerkeistä hyvin käy ilmi, amk-ruotsin opettajat korostivat vastauksissaan 
opiskelijan selviytymistä erilaisista työelämän tilanteista. Opiskelijan oma ala puoles-
taan yhdistettiin tavallisimmin sanaston opetteluun.

3.3 Motivoinnista

Amk-ruotsin opettajilla on suuri määrä erilaisia keinoja käytössään opiskelijoiden 
motivointiin oppitunneilla. Useimmin vastauksissa toistuivat hyvän ilmapiirin luo-
minen ja hyötynäkökulman esille tuominen ruotsin osaamisesta. Hyvää ilmapiiriä 
kuvattiin esim. sanoilla mukava, rauhallinen, rento, positiivinen, kannustava ja sal-
liva. Hyötynäkökulmana tuotiin esille esim. etu työllistymisen kannalta.  Tärkeäksi 
opettajat kokivat myös opiskelijoiden positiivisen kannustamisen opetustilanteissa ja 
kehumisen onnistumisista. Monet myös kuvasivat oppituntien ja opintojakson ta-
voitteellisuutta motivointikeinona. Oppitunneilla tulee opettajien mielestä olla vaih-
televat ja monipuoliset työtavat. Oppimateriaalin työelämälähtöisyys ja autenttisuus 
koettiin myös hyvänä motivointikeinona. Moni opettaja nosti myös esille oman roo-
linsa: oman esimerkin avulla voi innostaa myös opiskelijoita ja huumoriakin saa olla 
mukana. 

Yrityselämävierailut työpaikoilla, työelämän edustajien käynnit oppitunneilla 
opiskelijoiden omat kokemukset työelämästä (ruotsia on tarvittu eri tehtävissä) 
vierailut ruotsinkielisillä alueilla, osallistuminen mm. Hanasaaren seminaareihin 
opettajan vahva ammattitaito ja  hyvät yhteydet paikalliseen yrityselämään 
mielenkiintoiset ja vaihtelevat oppitunnit 
opiskelijan oman ammattialan asioiden opiskelu 
huumori

Valitsen autenttiset ja ajankohtaiset materiaalit, joiden pohjalta olen tehnyt jokai-
selle oppitunnille harjoitustehtävät ja sanastot. Opettajana olen motivoitunut opet-
tamaan. Olen kiinnostunut sekä aiheesta, opiskelijoistani että ruotsin kielestä. Pyrin 
siihen, että tunnilla on rauhallinen, ystävällinen ja kannustava ilmapiiri. Opiskeli-
jat työskentelevät tunneilla pienryhmissä ruotsiksi keskustellen. Jokainen opiskelija/
pienryhmä saa ohjausta ja rakentavaa palautetta vieraillessani ryhmässä.
1. autenttinen opiskeluympäristö 
2. yhteisölliset opiskelumenetelmät 
3. onnistumisen kokeminen
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Amk-opiskelijoiden itsenäiseen työskentelyyn motivoinnissa toimivimmat keinot 
olivat 1. toteutuksessa mukana olleiden ruotsin opettajien mielestä ennen kaikkea 
mielekkäät oppimistehtävät: tehtävien tulee olla innostavia, sopivan tasoisia, työelä-
mään valmentavia ja opintojakson tavoitteiden suuntaisia. Opiskelijoiden motivaa-
tiota edistää myös, jos heillä on vaihtoehtoja. Tärkeää on myös se, että tehtäväannot 
ovat selkeitä ja että ne on aikataulutettu riittävän tarkasti. Opiskelijan motivaatioon 
vaikuttaa myös positiivisesti hänen tehtävistään saama palaute; palautetta pitäisi antaa 
riittävästi ja oikeaan aikaan. 

1. Tarpeeksi pienet oppimistehtävät, ettei tule paniikkia 
2. Selkeät teemakokonaisuudet ja kurssin eteneminen pienissä paloissa 
3. Positiivinen palaute oppimistehtävistä 
4. Tarkat palautuspäivämäärät mutta tarvittaessa myös joustoa niihin 

Antaa positiivista palautetta tehdyistä tehtävistä. 
Kannustaa etsimään ruotsia ympäristöstä (tv, radio, sosiaalinen media, erilaiset tuote-
pakkaukset eli kaikkea mitä kaupasta voi ostaa). 
Kun opiskelija tekee tehtävät kotona, hän saa tunnilla vastaukset (kaikkea ei laiteta 
Moodleen eli tunnille kannattaa tulla).

Tämä oli ainoa kysymys, jossa 1. ja 2. toteutuksessa mukana olleiden ruotsin opet-
tajien vastaukset poikkesivat huomattavasti toisistaan. 2. ryhmässä tärkeimmiksi mo-
tivointikeinoksi nousi tehtävien rinnalle opiskelijoiden kannustaminen kielenkäyt-
töön koulun ulkopuolella. 

Olen itse innostunut ruotsin kielestä ja kulttuurista. Kerron usein hyvistä ruotsalai-
sista TV-sarjoista ja kehotan opiskelijoita katsomaan niitä. Kehotan myös opiskeli-
joita ”hankkiutumaan” tilanteisiin, jossa ks. kieltä tarvitaan, jotta he huomaisivat 
että heidänkin kielitaidollaan pystyy esimerkiksi juttelemaan. Olen huomannut, että 
aidot, oikeat kohtaamiset ovat parasta motivointia! Yritän siis rohkaista opiskelijoita 
käyttämään ruotsin kieltä.

Kertoa, että kyky ymmärtää ja reagoida on tärkeä, jos on työssä esim. skandinaavisia 
yhteistyökumppania. Esim. small talk-taidot ovat erittäin tärkeä osa-alue. Ruotsin 
osaaminen on kyky erottua muista työmarkkinoilla. kielten osaamista arvostetaan ja 
englantia osaavat kaikki. Ruotsista tulee paljon uutta tutkimustietoa/uusia ilmiöitä. 
Kieltä osaamalla voi seurata ajankohtaista tietoa. Ruotsista tulee paljon hyvää mu-
siikki, kirjallisuutta, elokuvia, tv-sarjoja, muotia. Kieltä ymmärtämällä näitä voi 
seurata ja saa näistä ihan erilaisen tuntuman. Suomessakin on ruotsinkielisiä alueita. 
Kielen osaaminen auttaa arkielämässä ja sosiaalisessa elämässä.

Osa opettajista totesi nimenomaan opiskelijoiden motivoinnin itsenäiseen opiske-
luun olevan vaikeaa, ja heikkojen oppimistulosten usein johtuvan juuri itsenäisen 
opiskelun puutteesta. 
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3.4 Palautteen antomenetelmistä

Amk-ruotsin opettajat yrittävät motivoida opiskelijoita antamalla ennen kaikkea po-
sitiivista, kannustavaa palautetta oppitunneilla. Opettajien vastaukset havainnollis-
tavat selkeästi, kuinka he yrittävät löytää jokaiselle opiskelijalle jotain positiivista 
sanottavaa. Korjaavaa palautetta esim. ääntämisen osalta useimmat opettajat antavat 
mieluummin ryhmä- kuin yksilötasolla.   

Kerron vahvuudet ja luettelen missä ehkä voi vielä parantaa. Kehun pelkästä yrityk-
sestäkin! Jos vain sinne päinkin jokin sana tai asia, kehun kovasti. 
Kirjallisista tehtävistä henkilökohtaista palautetta. Suullisista tehtävistä lähinnä ra-
kentavaa, positiivista palautetta. Pääasia on viestin välittyminen. Ryhmäpalautetta 
kielellisistä asioista. 
 -- joka tunnilla jotain kehumista tai vastaavasti, jos on aihetta, annan rakentavaa 
palautetta 

Keskityn osaamiseen ja positiivisuuteen: osasit kymmenestä viisi, se on hei jo puolet 
kaikista näistä! Kommentoin positiiviseen sävyyn vastauksia tunnilla 
Esityksistä annan henkilökohtaisen palautteen, tai ryhmäesitelmistä ryhmä-kohtaisen 
palautteen. Kehun ääntämistä, oikeita sanavalintoja, oikein menneitä kielioppiasi-
oita ”hienosti muistit sen, ettei tämän verbin kanssa tarvita att-sanaa”; ”just näin, 
tarjous-sanoista juuri se tähän sopivin vaihtoehto». 
Vääristä vastauksistakin voi usein sanoa ainakin sen, että tuolla olisit kyllä tullut ym-
märretyksi, vaikka ehkä ruotsalainen olisikin hetken miettinyt, mitä tarkoitat 

Esim. kun palautan jotakin tehtävää, esim. tarjouskirje, kommentoin kaikille yleisesti 
sisältöä ja näytän muutaman hyvän suorituksen. Kerron myös, missä asioissa oli pal-
jon virheitä, esim. kappalejako puuttui ja otan esille tietyt kielivirheet. Yritän kyllä 
sitten antaa positiivistakin palautetta esim. sanomalla, että muotovirheistä huolimat-
ta asia kyllä tuli hyvin ymmärretyksi ja kirjeen viesti meni perille. Tehtävän palau-
tuksen jälkeen opiskelijat saavat tehdä tunnilla jotakin tehtävää ja kiertelen luokassa, 
jolloin opiskelija henkilökohtaisesti voi kysyä omasta palautetusta tehtävästään.

Tunneilla antamaansa palautetta opettajat kuvasivat kannustavaksi, realistiseksi, 
rakentavaksi ja henkilökohtaiseksi. Myös kirjallisista tehtävistä moni opettaja antaa 
opiskelijoille pääosin henkilökohtaista palautetta.  Osa käyttää lisäksi ryhmäpalau-
tetta. Itse- tai vertaisarvioinnin palautemenetelmänä sen sijaan mainitsi vain yksi 
opettaja.

 
Kommentoin palautettavia tehtäviä sanaston ja kieliopin osalta, sekä yleisesti, onko 
sopivan pitkä, selkeä, miten tämä toimisi työelämässä, onko sisältö riittävä. Opiskeli-
jat saavat tehdä myös itsearviointia/pariarviointia.

Kirjallisten töiden palautteissa pyrin antamaan palautetta siitä missä opiskelija on 
onnistunut ja siitä missä olisi vielä kehittämisen varaa.
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Moni opettajista painotti antavansa jatkuvasti palautetta ja kertovansa opiskelijoil-
le, että heiltä saa aina kysyä neuvoja ja tarkennuksia palautteeseen. Kukaan opettajista 
ei sen sijaan kommentoinut, kuinka aikaa vievää palautteenantaminen on jokaiselle 
opiskelijalle henkilökohtaisesti varsinkin kirjallisista töistä. Kaiken kaikkiaan vaikutti 
siltä, että opettajilla oli käytössään hyvin samanlaiset ja melko perinteiset palauttee-
nantotavat.  

4 Ohjauksesta ja sen kehittämisestä

4.1 Ohjauksen määrittelyä ja käytännön toimenpiteitä

Amk-opiskelijoiden ruotsin kielen opintojen ohjaus nostettiin keskeiseksi ke-
hittämiskohteeksi tässä Elitgruppen-täydennyskoulutushankkeessa, ja erityi-
sesti lukuvuonna 2013-2014 toteutetun ryhmän osalta ohjausta pidettiin 

koko ajan esillä. Ensimmäisessä ennakkotehtävässä syyskuussa 2013 osallistujia pyy-
dettiin määrittelemään omin sanoin, mitä he ymmärtävät ohjauksella. Osa vastauk-
sista sisälsi hyvin laajan määritelmän, kun taas muutamat opettajat kuvasivat asiaa 
konkreettisesti käytännön tason toimenpiteinä. 

Ohjaus on neuvomista ja opastusta siitä, miten ja mitä opiskella sekä apua ongelma-
tilanteisiin.
 
Opiskelijan ohjaus tarkoittaa minulle sitä, että olen opiskelijan käytettävissä, kun 
hän tarvitsee apua/tukea/kuuntelijaa ruotsin opinnoissaan tai neuvoja kielten opinto-
jaksojen valinnassa ym. käytännön asioissa

Ohjaus on opiskelijan osaamisen kehittämistä: opiskelijan vahvuuksien ja kehittämis-
kohteiden löytämistä. Se on myös opiskelutekniikoiden opettamista ja tietenkin ohjaa-
mista opetettavan aineeseen.
- Palautteen ja arvion antamista opiskelijalle eri tavoin.
- Opiskelijan taustan ja kieliminän selvittäminen lähtökartoituksessa ja sen ottami-
nen huomioon opiskelun aikana mahdollisuuksien mukaan

Vastauksissa näkyi selkeästi se, että opettajat pitävät ohjausta luonnollisena osana 
omaa työtään. He yrittävät auttaa opiskelijoita kaikin mahdollisin keinoin: ohjata 
niin yleisemmällä tasolla oppimiseen liittyvissä asioissa kuin auttaa erityisesti ruotsin 
kielen oppimiseen liittyvissä asioissa. 

Kummankin ryhmän amk-ruotsin opettajilta kysyttiin myös, mitä verkkotyökaluja 
he käyttävät opiskelijoiden ohjaukseen omassa opetuksessaan. Lähes kaikki opettajat 
kertoivat käyttävänsä jotain oppimisalustaa. Jossain ammattikorkeakoulussa verkko-
työkaluja ei vielä kuitenkaan ollut kaikkien käytössä. Pääasiassa opettajat käyttävät 
oppimisalustoja informaation ja oppimateriaalien jakamiseen sekä kokoavat opiske-
lijoiden palauttamat tehtävät niiden palautuslaatikoihin. Muutama opettaja mainitsi 
käyttävänsä oppimisalustalla myös keskustelutoimintoja. 
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Lähinnä Moodle ja sähköposti: Laitan tehtävästä mahdollisimman selkeät oh-
jeet. Tehtävästä riippuen voin laittaa esim. linkkejä ja suositella jotakin materiaa-
lia. Opiskelija voi tarvittaessa kysyä lisää esim. sähköpostilla tai vastaanottoaikana. 
Moodlessa opiskelijat voivat myös keskenään keskustella asiasta keskustelupalstalla ja 
minä voin myös osallistua keskusteluun. 

Muuten ohjausta kerrottiin tapahtuvan esim. opiskelijoiden henkilökohtaisissa ta-
paamisissa tuntityöskentelyn ja kirjallisten palautteiden lisäksi. 

Pyrin keskustelemaan joka opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti opintojakson aikana 
ainakin kerran. Lisäksi minulla on tunti viikossa vastaanottoaikaa, jolloin opiskeli-
jan on mahdollista ottaa yhteyttä minuun sopimatta erikseen aikaa. Jotkut opiskelijat 
ottavat yhteyttä esim. sähköpostilla ja kertovat ongelmistaan. Heidän kanssaan sovin 
puhelimitse tai sähköpostilla tapaamisajan

Verkkoalustalle on koottu ohjeita itsenäiseen opiskeluun, mutta tämä tarvitsisi lisää 
sisältöä. Varsinkin aikuisopiskelijoilla on usein hukassa se, miten kieliä ylipäätään 
opiskellaan ja mikä on itselle sopivin tyyli. 
Opiskelijoilla on mahdollisuus tulla kirjoitustyöpajaan, jossa harjoitellaan kirjoitta-
mista.  
Meillä on ylimääräisen yksilöohjauksen lisäksi tarjolla tapaamisia, joihin opiskelijat 
saavat tulla kieliin liittyvien kysymysten kanssa. Usein näissä keskustellaan kielitrau-
moista.

Amk-opiskelijoille näyttää opettajien vastausten perusteella olevan tarjolla monen-
laista ohjausta ruotsin opintoihin. Se, miten opiskelijat osaavat hyödyntää näitä kaik-
kia mahdollisuuksia, vaatii myös ohjausta. 

4.2 Ohjaustarpeista ruotsin opintojen eri vaiheissa

Amk-ruotsin opettajat pohtivat ryhmissä, millaista ohjausta ja mistä asioista 
amk-opiskelijat tarvitsevat ruotsin opintojensa eri vaiheissa. Seuraavat tulokset ovat 
lokakuulta 2013.
 

Ohjausta amk-ruotsin opintoihin pitäisi antaa opiskelijoille jo siinä vaiheessa, kun 
he valitsevat ammattikorkeakoulun opiskelupaikaksi. Heillä olisi hyvä olla tietoa am-
mattikorkeakoulujen kieli- ja viestintäopinnoista sekä niihin sisältyvistä kielitaitovaa-
timuksista. Erityisesti niillä opiskelijoilla, jotka harkitsevat opintojen jatkamista am-
matillisen perustutkinnon suorittamisen jälkeen ammattikorkeakoulussa, tulisi olla 
mahdollisuus suorittaa jo 2. asteella ns. valmentavia opintoja. 

Ennen amk-ruotsin opintojen alkua opiskelijan olisi hyvä saada esim. sähköpos-
titse tietoa opintojaksosta. Viesti voisi olla lyhyt ja sisältää vain tärkeimmät asiat sekä 
tiedon siitä, että ko. opintojakson mahdollinen verkkotyötila on auki, ja tarkempaa 
tietoa löytyy sieltä. Uusille opiskelijoille olisi tarpeen järjestää amk-kieliopinnoista 



27

tiedotustilaisuus, jossa kerrottaisiin yleistä tietoa kieliopinnoista ja toimintatavoista 
kielten opintojaksoilla. Siellä voitaisiin kertoa esim. korvaavuuksista, vapautuksista 
ja erilaisten oppimisvaikeuksien huomioimisesta. Lisäksi opiskelijoille voitaisiin ker-
toa mahdollisista kielitaidon lähtötasotesteistä, joiden avulla heidät voidaan ohjata 
oikeantasoiselle opintojaksolle. Ennen varsinaisia amk-ruotsin alkua olisi tarpeen olla 
tarjolla valmentavia opintoja heikon lähtötason omaaville tai ainakin linkkejä itse-
näiseen kielenopiskeluun. 

Amk-ruotsin opintojen alussa keskeistä on motivaation herättäminen opiskeli-
joissa.  Opiskelijoiden motivaatiota edistäisi luultavasti, jos he määrittelisivät itse hen-
kilökohtaiset tavoitteensa ja laatisivat suunnitelman siitä, kuinka he voivat saavuttaa 
tavoitteensa. Opettajan tehtävänä on puolestaan kannustaa opiskelijaa etenemään sen 
suunnitelman mukaisesti askel askeleelta. Tärkeää opintojen alussa on ryhmäytymi-
sen edistäminen ja positiivisen tunnelman luonti. Opintojen käytännön sujumisen 
kannalta on hyvä selvittää opintojakson pelisäännöt ja keskustella niistä opiskelijoi-
den kanssa. Opettajan on selitettävä koko opintojakso/-kokonaisuus ja sen aikatau-
lu. Opiskelijan lähtötaso pitäisi myös kartoittaa viimeistään tässä vaiheessa ja ohjata 
hänet tarvittaessa valmentavia opintoja suorittamaan. Opiskelijoiden kanssa on myös 
hyödyllistä käydä läpi työelämän kielitaitotarpeita heidän motivaationsa herättämi-
seksi sekä keskustella heidän kanssaan kielenoppimiseen vaikuttavista tekijöistä ku-
ten kieliminästä, itsestä oppijana ja asenteista sekä aiemmista oppimiskokemuksista. 
Lisäksi on tarpeen esitellä opiskelustrategioita, niin että jokainen oppija voisi löy-
tää itselle parhaan mahdollisen tavan oppia ja kertoa erilaisista apuvälineistä kielten 
opiskeluun (esim. verkon tarjoamat valmiit materiaalit, sanakirjaohjelmat jne.).

Amk-ruotsin opintojen aikana opettajan tulisi seurata tarkasti opiskelijoiden op-
pimista ja sen edistymistä sekä huomata avun tarpeessa olevat mahdollisimman ai-
kaisessa vaiheessa ja antaa heille pika-apua. Opettajan tulisi osata ohjata opiskelijaa 
eteenpäin niin sisällön kuin oppimistekniikan osalta. Välipalaute ja jonkinlainen vä-
liarviointi on usein myös hyödyllistä: väliarvioinnin voi tehdä myös tenttinä, jotta 
opiskelija näkee edistymisensä ja saa palautetta. Olisi tärkeää hyödyntää vertaispa-
lautetta, -tukea ja -arviointia osana tätä prosessia. Myös opiskelijoilta voi pyytää väli-
palautetta. Mahdollisuuksien mukaan opettajan tulisi huomioida oppimisvaikeuksia 
omaavat opiskelijat ja eriyttää opetusta heidän tarpeidensa mukaan. Tärkeää kaik-
kien opiskelijoiden osalta on motivaation ja ryhmähengen ylläpito sekä positiivinen 
kannustus.

Amk-ruotsin opintojen lopussa on loppuarvioinnin aika, ja on tärkeää ohjeistaa 
opiskelijat riittävän tarkasti ja läpinäkyvästi siitä, millaisia tehtäviä loppuarvioinnissa 
käytetään. Oleellinen osa loppuarviointia on opiskelijan itsearviointi niin suullisen 
kuin kirjallisen taidon osalta, jotta hän itsekin voi hahmottaa omat vahvuutensa ja ke-
hittämiskohteensa.  Lisäksi opiskelija on hyvä ohjata pohtimaan hänen henkilökoh-
taisten tavoitteiden asettelua ja saavutettua tulosta. Opiskelijoilta kerätään palautetta 
opintojakson edelleen kehittämiseksi, ja annetaan mielellään myös heille palautetta 
kehittämiskohteista ja -keinoista. Hylätyn arvosanan saaneiden opiskelijoiden kanssa 
on erityisesti tarpeen käydä läpi vielä koesuoritukset, ja heitä voi pyytää puhtaaksikir-
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joittamaan kirjalliset suoritukset. Jos mahdollista, ohjataan opiskelijaa erilaisten tuki-
toimenpiteiden avulla, niin että hän voisi saavuttaa tavoitetason. Henkilökohtainen 
kontakti opiskelijaan on tässä vaiheessa tärkeää. Yritetään saada suoritukset valmiiksi. 
Tärkeää on muistaa kiittää ja kannustaa opiskelijoita. 

Amk-ruotsin opintojen jälkeen opiskelijoita voi ohjata elinikäiseen oppimiseen. 
Myöhemmin heitä voi pyytää mukaan alumnitoimintaan ja sen kautta kertomaan 
kielitaidon merkityksestä työelämässä. Opintojaksopalautteen huolellinen läpikäyn-
ti ja jatkokehittäminen esim. alumniyhteistyössä voivat olla hyödyksi opintojakson 
kehittämisessä.  

5 Kehittämishankkeista

5.1 Taustaa

Jokainen Elitgruppen-täydennyskoulutushankkeessa mukana ollut amk-ruot-
sin opettaja toteutti joko yksin tai yhdessä kollegan/kollegoiden kanssa oman 
opetuksen kehittämishankkeen. Hankkeessa oli varattu n. 16 tunnin resurssi 

tällaisen pienen kehittämishankkeen suunnitteluun ja toteutukseen jokaiselle. Tavoit-
teena oli näiden osallistujien omien kehittämishankkeiden avulla saada käytännön 
kokemuksia siitä, miten jokin uusi tapa toimia tai jokin uusi opetusmateriaali toimii 
opetustilanteessa. 

Jokainen osallistuja laatii ensin omasta kehittämishankkeestaan suunnitelman, jo-
ka käsiteltiin ohjausryhmässä. Ohjausryhmä kommentoi kaikkia suunnitelmia, ja 
hankkeen projektipäällikkö lähetti henkilökohtaisen palautteen jokaiselle opettajalle 
ohjausryhmässä käydyn keskustelun perusteella. Osaan suunnitelmista pyydettiin 
tarkennusta, osa hyväksyttiin sellaisenaan. 

Ensimmäisellä toteutuskierroksella lv 2012−2013 ohjausryhmä antoi opettajille 
vapaammat kädet toteuttaa sisällöltään hyvin erilaisia hankkeita. Toisella kierroksella 
lv 2013−2014 ohjausryhmä puolestaan asetti tarkempia sisällöllisiä reunaehtoja: kai-
kissa kehittämishankkeissa piti olla mukana jokin ohjauksen kehittämiseen liittyvä 
näkökulma, ja kehittämishankkeen aiheen piti liittyä varsinaisen ruotsin opintojak-
son kehittämiseen. Kummallakin kerralla keskeistä oli se, että jokaisessa kehittämis-
hankkeessa piti olla konkreettinen muille jaettavissa oleva tuotos. Tuotos sai olla joko 
oppimateriaalia, jota muut opettajat voivat vapaasti käyttää tai raportti opetuskokei-
lusta tai muusta kehittämisen kohteena olleesta asiasta.

Lukuvuonna 2012−2013 osallistujat jaettiin alakohtaisiin ryhmiin, ja niiden vetä-
jinä toimivat projektipäällikön lisäksi (liiketalouden alan ryhmä) ohjausryhmän jäse-
net Tuija Kiviaho (tekniikan alan ryhmä) ja Marjo Piironen (sosiaali- ja terveysalan 
ryhmä). Jokaisessa ryhmässä oli käytössä omat ohjausmenetelmät: yksi ryhmä tapasi 
virtuaalisesti, toinen ryhmä käytti Facebookia viestintään ja kolmas ryhmä lähetti 
viestejä sekä Facebookin että sähköpostin kautta. Toukokuussa 2013 ohjausryhmä 
keskusteli osallistujilta tulleesta palautteesta ja päätyi siihen, että toisella kierroksella 



projektipäällikkö ohjaa kaikki ryhmät. Käytännössä mitään ryhmäjakoa ei kuiten-
kaan tehty lukuvuonna 2013−2014, koska osallistujien määrä oli sen verran pienem-
pi kuin 1. toteutuksessa. Ohjaukseen käytettiin virtuaali-istuntoja, sähköpostiviestejä 
ja puhelinkeskusteluita osallistujien tarpeiden mukaan.

Kaikki osallistujat esittelivät omat kehittämishankkeensa muille hankkeessa mu-
kana olleille oman toteutuskierroksensa viimeisellä lähijaksolla. Lisäksi jokainen kir-
joitti kehittämishankkeestaan loppuraportin, jonka laajuus vaihteli sen mukaan, mitä 
muuta jaettavaa hankkeesta syntyi. Lisäksi jo huhtikuussa 2013 kerrottiin ensimmäi-
sessä toteutuksessa mukana olleille alustavasti mahdollisuudesta kirjoittaa artikkeli 
hankkeen loppujulkaisuun. Huhti-toukokuussa 2014 kaikille hankkeeseen osallis-
tuneille sitten tarjottiin tätä mahdollisuutta. Kaikkiaan 17 opettajaa tarttui tilaisuu-
teen ja työsti oman loppuraporttinsa projektipäälliköltä saamansa palautteen avulla 
artikkeliksi. 

Seuraavaksi esitellään lyhyesti kaikkien kehittämishankkeiden sisältö. Jos hankkees-
sa mukana ollut amk-ruotsin opettaja ei halunnut kirjoittaa artikkelia tähän julkai-
suun, hänen loppuraporttinsa on luettavissa täydennyskoulutushankkeen verkkosi-
vuilta (https://wiki.hamk.fi/display/ Elitgruppen /Elitgruppen). Myös kaikki hank-
keessa tuotetut oppimateriaalit ovat sieltä vapaasti ladattavissa ja käytettävissä samoin 
kuin tämän julkaisun artikkelien liitteet sillä edellytyksellä, että niitä käytettäessä 
ilmoitetaan materiaalin alkuperäinen lähde. 

5.2 Lukuvuonna 2012−2013 
toteutetuista kehittämishankkeista

Lukuvuonna 2012−21013 osallistujat toteuttivat 16 kehittämishanketta, joista seitse-
mässä laadittiin opetusmateriaalia, 8 oli erilaisia opetuskokeiluja ja yksi oli tutkimus-
hanke. Opetusmateriaalia valmentavaan opetukseen laadittiin kahdessa hankkeessa: 
Anja Tolonen laati sosiaali- ja terveysalalle räätälöityä monistemateriaalia, kun taas 
Annika Kirkkomäki, Sirpa Niittymäki ja Maria Tuunanen kokosivat yhdessä kaikille 
aloille soveltuvaa monimediaista materiaalia. Tiina Karvinen ja Päivi Uitti keräsivät 
puolestaan messuvierailua varten materiaalipaketin, ja Päivi Seppälä kokosi yritysvie-
railun valmistelua ja toteutusta varten tarvittavaa materiaalia. Kirsi MacKenzie työsti 
kulttuurialan opiskelijoille laajan teksti- ja tehtäväpaketin (ks. MacKenzie tämä jul-
kaisu). Mervi Kaila laati ruotsin ydinainekseen opetusmateriaalia, ja Tuire Salo koosti 
materiaalipaketin opiskelijoiden tueksi ja avuksi amk-kieliopintoihin

Integrointi oli hyvin ajankohtainen teema lukuvuonna 2012−2013, koska mones-
sa ammattikorkeakoulussa oltiin silloin työstämässä uusia opetussuunnitelmia, joissa 
kieliopintoja oltiin entistä tiiviimmin yhdistämässä ammattiaineen opintoihin. Moni 
hankkeen osallistujista innostui tästä teemasta. Päivi Saari sekä Pirjo-Liisa Vaittinen 
lähestyivät integrointiteemaa teoreettisemmasta näkökulmasta (ks. Saari tämä julkai-
su ja Vaittinen tämä julkaisu), kun taas Monika Engel ja Merja Öhman (ks. Öhman 
tämä julkaisu) tekivät käytännön integrointikokeilun.
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Erilaisia opetuskokeiluja teki lisäksi kolme osallistujaa. Kaarina Järveläinen kokei-
li verkko-opetusta, Raija Lummi (ks. Lummi tämä julkaisu) uudenlaista ohjausta, 
Katariina Savolainen (ks. Savolainen tämä julkaisu) tandem-opetusta ja Marjaana 
Virtanen uudenlaista sanaston opettamista. Lena Segler-Heikkilä toteutti kyselyn 
amk-ruotsin opiskelijoille ja opettajille opiskelijoiden asenteista ruotsin kielen opis-
kelua kohtaan (ks. Segler-Heikkilä tämä julkaisu).  

5.3 Lukuvuonna 2013−2014 
toteutetuista kehittämishankkeista

Lukuvuonna 2013−2014 osallistujat toteuttivat 12 kehittämishanketta. Ohjauksen 
kehittäminen oli pääteemana kuudessa hankkeessa. Anneli Asunmaa ja Ritva Saira 
(ks. Asunmaa & Saira tämä julkaisu) suunnittelivat yhdessä ja toteuttivat kumpikin 
omalla opintojaksollaan opiskelijoiden kokonaisohjausta uudella tavalla. Hanna-Kai-
sa Hokkanen (ks. Hokkanen tämä julkaisu) kokeili valmentavaa opettajuutta, ja Min-
na Iitti (ks. Iitti tämä julkaisu) hyödynsi sosiaalialan opiskelijoiden asiakasprosessin 
tuntemusta ohjauksellisesta näkökulmasta. Jonna Päällysaho (ks. Päällysaho tämä jul-
kaisu) kokeili erilaisia kirjoittamisen ohjausmuotoja ja Susanna Kananoja (ks. Kana-
noja tämä julkaisu) erilaisia ohjausmenetelmiä verkko-opintojaksolla. Henri Romp-
panen (ks. Romppanen tämä julkaisu) puolestaan ohjasi hoitotyön aikuisryhmää 
Facebookin avulla.

Ohjauksellinen elementti oli mukana myös muissa kehittämishankkeissa. Opiskeli-
joiden motivointi todellisten työelämäkontaktien avulla oli tavoitteena Nina Roineen 
(ks. Roine tämä julkaisu) toteuttamassa kehittämishankkeessa. Camilla Kåla (ks. Kåla 
tämä julkaisu) ja Jaana Store kokeilivat uusia tietoteknisiä työkaluja ruotsin opetuk-
sessa. Riitta Forsnabba (ks. Forsnabba tämä julkaisu) kehitti uuden tavan dokumen-
toida opiskelijoiden Pohjoismaiden tuntemusta.  Tarja Haukijärvi (ks. Haukijärvi 
tämä julkaisu) puolestaan kuvasi amk-opiskelijan ruotsin opintoihin vaikuttavia te-
kijöitä teoreettisemmasta näkökulmasta, ja Ida Valtonen (ks. Valtonen tämä julkaisu) 
tutki opiskelijoiden ryhmäytymisen vaikutusta oppimistuloksiin.

6 Yhteenveto

Lukuvuonna 2013−2014 toteutetun toisen ryhmän viimeisellä lähijaksolla huh-
tikuussa 2014 osallistujat laativat amk-ruotsin opiskelijalle ja amk-ruotsin opet-
tajalle huoneentaulut. Nämä huoneentaulut tiivistävät erinomaisesti sen, mi-

kä on ollut keskeistä tässä Elitgruppen-täydennyskoulutus-hankkeessa. Amk-ruotsin 
opiskelijan huoneentauluihin ryhmät A ja B kirjoittivat seuraavasti (taulukko 1).
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Taulukko 1. Amk-ruotsin opiskelijan huoneentaulu

Tavoitteeksi amk-ruotsin opetuksen kehittämisessä voisi asettaa, että kaikki amk-opis-
kelijat toimisivat omissa ruotsin opinnoissaan näiden periaatteiden mukaisesti. Sil-
loin opiskelijat varmasti myös pääsisivät amk-ruotsin opinnoissaan riittävän hyvälle 
osaamisen tasolle. Kyse ei ole mistään ihmeistä, vaan tekemisen muuttamisesta yksi 
tapa kerrallaan kuten Tuominen ja Pohjakallio (2013) hyvin kuvaavat. Myös työelä-
mässä opiskelijat tarvitsevat vastaavia taitoja. 

Amk-ruotsin opettajan huoneentauluihin Elitgruppen-täydennyskoulutukseen 
osallistuneet amk-ruotsin opettajat nostivat esille seuraavia asioita (taulukko 2):

Taulukko 2. Amk-ruotsin opettajan huoneentaulu

Ryhmä A Ryhmä B

• Pidän huolta itsestäni.

• Olen avoin uusille välineille.

• Uudistun & päästän irti vanhasta.

• Innostun & innostan.

• Olen läsnä.

• Verkostoidun.

• Uskallan uudistua.

• Säästän itseäni.

• Annan kannustaen  vastuun 

 oppimisesta opiskelijoille.

• Innosta, tsemppaa, motivoi!

• Anna palautetta monipuolisesti!

• Luota opiskelijan kykyyn oppia myös  
 omaehtoisesti!

• Ole avoin uudelle!

• Pidä huolta jaksamisestasi!

• Verkostoidu ja jaa!

• Käytä monipuolisia metodeja!

• Ohjaa opiskelijaa tekemään!

• Olen itseohjautuva & otan vastuun  

 omasta oppimisestani.

• Minulla on avoin mieli & mieli-

 kuvitus apunani.

• Olen innostunut & motivoitunut.

• Luotan itseeni.

• Jaan omaa osaamistani & opin toisilta.

• Teen töitä oppiakseni.

1. Otan vastuun opinnoistani 
 (tehtävät, materiaalit, ajankäyttö).

2. Yritän aina parhaani. – Kukaan ei 

 ole täydellinen. 

3. Keskityn oman osaamiseni 

 kehittämiseen.

4. Hyödynnän täysillä tarjolla olevan  
 osaamisen & avun.

5. Olen avoin uusille oppimismetodeille.

6. Opiskelen itseäni varten.

7. Olen kärsivällinen & uskon mahdolli- 
 suuksiini.

Ryhmä BRyhmä A
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Tässä artikkelissa kuvattu Elitgruppen-täydennyskoulutushanke on tarjonnut siinä 
mukana olleille ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajille erinomaisen mahdolli-
suuden oman osaamisen kehittämiseen. Opettajat kuvasivat hankkeen onnistuneen 
hyvin antamissaan palautteissa. 

Erittäin onnistunut ja innostava kokonaisuus. Mahtava ilmapiiri ja kivat työskente-
lytavat. Ei mitään ”väkisin väännettyä”, vaan täyttä asiaa kaikki.

Erittäin hyvä kuva. Hanke eteni rauhallisesti ja rennosti mikä on myös oma tapani 
toteuttaa asioita. Kuitenkin niin että asiat tulevat tehtyä. Positiivista on että asioita 
tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ja ollaan avoimia uudelle. Yksi askel johtaa seuraa-
vaan, on otettava askelia, jotta päästään eteenpäin. 
Järjestelyt toimivat hyvin.

Ruotsin opettajat ovat voineet hankkeen myöntämällä kehittämisresurssilla esim. 
toteuttaa opetuskokeiluja, laatia uusia opetusmateriaaleja ja kokeilla uusia verkkotyö-
välineitä. Lisäksi he ovat verkostoituneet keskenään ja osin myös oman ammattikor-
keakoulun ammattiaineiden opettajien kanssa toteuttamiensa kehittämishankkeiden 
kautta. Tällainen yhteinen kehittäminen ja oman osaamisen jakaminen on varmasti 
edesauttanut myös jokaisen Elitgruppen-täydennyskoulutushankkeeseen osallistu-
neen amk-ruotsin opettajan työssäjaksamista.  Nämä uudet työkalut matkalaukus-
saan ja tämä monipuolinen osaaminen pääomanaan amk-ruotsin opettajien on hyvä 
jatkaa matkaansa kohti uutta opettajuutta yhdessä muiden amk-opettajien kanssa.
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Amk-opiskelijan 
ruotsin kielen 

oppimisprosessin 
kriittisiä 

tarkastelupisteitä
Tarja Haukijärvi

Tampereen ammattikorkeakoulu

1 Johdanto

A
mmattikorkeakoulupedagogiikan haaste on rakentaa siltoja erilaisten 
oppimisympäristöjen välille ja yhdistää informaaleja ja virtuaalisia ym-
päristöjä sekä niiden kulttuureja formaaliin koulutukseen tarkoituksen-
mukaisella tavalla. Oppiminen on tietämyksen rakentamisen prosessi, 
joka rakentuu monien elementtien synergiana. 

Uusi teknologia mobiililaitteineen ja virtuaaliset oppimisympäristöt tarjoavat mo-
nia mahdollisuuksia tiedonhankintaan, kansainvälistymiseen ja verkostoitumiseen. 
Opettajan rooli on siirtymävaiheessa, ja uuden opettajuuden käsite on muotoutu-
massa. Valmentaja, tuutori ja fasilitaattori –termit ovat osa pedagogista diskurssia, ja 
niihin liittyvät metaforat ohjaavat käsitteenmuodostusta. Oppimisympäristöjä tarkas-
tellaan eri näkökulmista, kuten kulttuurinen, praktinen, teknologinen, psykologinen, 
sosiaalinen ja pedagoginen. Puhutaan oppijasta, joka käsitteenä voi pitää sisällään 
opiskelijan, opettajan ja organisaationkin (Siemens 2004).

Ammattikorkeakoulujen ruotsin opetuksessa on työelämä- ja opiskelijalähtöisyys 
kehittämisen lähtökohta, ja oppimistavoitteet on määritelty lainsäädännöstä nouse-
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vien normien ohjaamana (Valtioneuvoston asetus 424/2003). Tämä viitekehys ohjaa 
tavoitteita ja sisältöjä sekä antaa reunaehdot oppimistulosten arviointiin. Resursseja, 
jotka näillä näkymin tulevat edelleen vähenemään, tulee voida käyttää kustannuste-
hokkaalla tavalla kaikkien opiskelijoiden hyväksi ja heidän kilpailukykynsä paranta-
miseksi kansainvälisillä työmarkkinoilla. 

2 Tavoitteet 

Kuvaan ruotsin kielen oppimisprosessia ja siihen liittyviä kriittisiä pisteitä am-
mattikorkeakouluopintojen alkuvaiheessa ja opiskelun edetessä. Tavoitteena 
on, että tämä kuvaus voisi toimia keskustelun alustuksena ja ruotsin ope-

tuksen kehittämisen työvälineenä ammattikorkeakouluissa. Tärkein taustalla oleva 
teoria on konnektivismi. Se antaa mielestäni hyviä välineitä nykyisen ja tulevan toi-
mintaympäristön hahmottamiseen, ja sen  keskeisiä käsitteitä ovat opetusteknolo-
gian hyödyntäminen, autenttisuus, yhteistoiminnallisuus ja organisaation oppimi-
nen. (Downes 2014.)

Elitgruppen-täydennyskoulutushankkeen ruotsin opettajien kehittämishankkeet ja 
heidän antamansa palaute (Hämeenlinna, huhtikuu 2014) kirkastivat tavoitteenaset-
telua ja rohkaisivat minua artikkelin kirjoittamiseen. Oman osaamiseni kehittäminen 
on tässä yhteydessä mainittava yhdeksi tärkeimmistä tavoitteista, ja uskon samalla 
saavani uusia eväitä TAOKKin ohjaavana opettajana, ruotsin monimuoto-opettajana 
ja TAMKin kielipalvelujen päällikkönä toimimiseen.

3 Ruotsin oppimisprosessista

Tarkastelukulmani ruotsin kielen oppimisprosessiin on teknologiaa hyödyntävä 
pedagogiikka. Kuvan 1 kimmokkeena on Gilly Salmonin Five Stage Model 
(2011), joka kuvaa e-oppijan oppimisprosessia ja siihen liittyviä tukitoimenpi-

teitä. Yhteistoiminnallisella toimintatapojen, palautteen ja arvioinnin suunnitteluun 
voidaan lisätä kollegiaalista tukea. Erilaisilla pedagogisilla ratkaisuilla voidaan lisätä 
opiskelijan opiskelumotivaatiota, itseohjautuvuutta ja sitoutumista sekä innostaa ja 
ohjata opiskelijaa osaamisen rakentamiseen myös ammattikorkeakouluopintojen jäl-
keen.

 Ammattikorkeakoulututkinto on kilpailukykyinen väylä työmarkkinoille ja mah-
dollisuus osaamisen hankkimiseksi ja osoittamiseksi formaalien mittareiden ja arvi-
ointien avulla. Päivä- ja monimuoto-opetuksessa hyödynnetään enenevässä määrin 
opetusteknologisia ratkaisuja, ja sekä opettajan että opiskelijan rooli on murrosvai-
heessa. Teknologia suorittaa monia niistä kognitiivisista toiminnoista, jotka aiemmin 
kuuluivat oppijoille, esimerkiksi tietojen tallennus ja tiedonhaku. Ajantasoinen tieto 
on keskiössä, ja yhteyksien luominen ja ylläpitäminen helpottaa jatkuvaa oppimista. 
(Siemens 2004.) 
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Kuva 1. Ruotsin oppimisprosessi ja kriittiset pisteet.

1. Osaksi yhteisöä
• opiskelijan ja opettajan historia (asenteet, pelot, odotukset, motivaatio)

• ruotsin tiedot ja taidot
• vuorovaikutustaidot

• teknologian hyödyntämiskyky- ja mahdollisuudet

2. Oppimisympäristöt
• opettajan / valmentajan / fasilitaattorin rooli

• menetelmät
• teknologiat

• viitekehys ja tavoitteet

3. Tietojen vaihto ja kerääminen
• ruotsin oppimateriaali

• sovellusten hyödyntäminen
• yhteistoiminnallisuus

• ajankäyttö

4. Osaamisen rakentaminen
• oppimisen omistajuus

• itseohjautuvuus
• vuorovaikutustaitoinen ryhmän

jäsen

5. Kehitys
• työelämäosaaminen

• elinikäinen oppiminen
jatkuu

• ketkä oppivat
• mitä opitaan

• miten sparrataan ja
arvioidaan ja kuka/ketkä

• mitä arvioidaan

• mitä elementtejä
sisältyy

• miten sanoitetaan ja
jaetaan

• miten saadaan näkyväksi
ja mitä siitä seuraa

O
pp

im
is

pr
os

es
si

Taustalta nousevia 
teemoja:

konnektivismi
autettisuus

e-oppiminen
pelillistäminen

kollaboratiivisuus
organisaation

oppiminen

Konnektivistinen näkökulma oppimiseen sisältää seuraavia elementtejä (Morrison 
2014):

• Oppiminen tapahtuu etupäässä verkossa.
• Tietovarantoihin on avoin pääsy (open access).
• Oppijat ovat osa verkostoa.
• Kaikki tavoitteet eivät ole ennalta määriteltyjä, vaan uusia nousee oppimis-
 prosessin edetessä oppijoiden tarpeista nousten.
• Netissä on laaja valikoima kattavia sisältöjä.
• Oppijat ovat itseohjautuvia, itsenäisiä ja oppimaan oppineita.
• Lähtötasovaatimuksia ei ole.
• Oppiminen on usein organisoitumatonta ja kaoottista.

Tietoyhteiskunnalle tyypillinen tiedon nopea vanhentuminen vaatii myös, ja ennen 
kaikkea, opettajilta osaamisen päivittämistä koko työuran ajan. Ratkaisevampaa kuin 
se nopeasti vanheneva tieto, joka omaksutaan opintojen aikana, on se taito, jolla osaa-
minen päivitetään kulloisessakin toimintaympäristön muutosvaiheessa koko elinikäi-
sen oppimisen kaarella. Pedagogista ydinosaamista ei tule olemaan sisällöntuotanto 
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vaan oppimisprosessin ohjaus. Ammattikorkeakoulu tarjoaa oppimisprosessia tukevia 
teknologiapalveluja ja koulutusta sekä opettajille että opiskelijoille. Koko ajan syn-
tyy kuitenkin uusia ilmaisia teknologiasovelluksia eksponentiaalisella vauhdilla, eikä 
mikään organisaatio kykene tuottamaan niihin liittyviä tukipalveluja. Opettajien on 
siitä huolimatta uskallettava hyödyntää teknologiaa pedagogisesti mielekkäällä taval-
la. Virtuaalinen luokkahuone on opiskelijoiden ja opettajien väylä ulkomaailmaan, 
yhteistoiminnallisiin ryhmiin, tietoresursseihin ja oppimateriaaleihin.

3.1 Osaksi yhteisöä

Opiskelija tuo mukanaan oman osaamishistoriansa liittyessään amk-yhteisön jäsenek-
si. Hänen orientoitumiseensa ja opiskelumotivaatioonsa vaikuttavat ruotsin kielen 
taito, vuorovaikutustaidot, asenteet, odotukset ja mahdolliset pelot. Opettajat pyrki-
vät ottamaan selvää opiskelijan historiasta eri tavoin, mutta systemaattista ja yhdessä 
sovittua tapaa hankkia tietoja on syytä edelleen kehittää.

Opettajalla on oma tiedostettu tai tiedostamaton käyttöteoriansa, johon sisältyy 
ihmis- ja oppimiskäsitys, ja tätä käyttöteoriaa on muistettava päivittää toimintaympä-
ristön muuttuessa. Teknologia ja uudet sovellukset haastavat sekä organisaatiota että 
opettajaa tekemään valintoja, ja niitä edeltävä päätöksentekoprosessin tulisi olla osa 
yhteistoiminnallista työskentelytapaa sekä yhteisön ja opettajan oppimista. 

3.1.1 Teknologia
Opiskelijoilla on tulevaisuudessa yhä kehittyneempi teknologian hyödyntämistaito, 
mutta siitä huolimatta on syytä varmistaa, että teknologian osaamattomuus ei ole 
oppimisen este. Opetuksessa teknologia valjastetaan oppimistavoitteiden saavutta-
miseksi, eikä teknologia ole itsetarkoitus. Opettaja suunnittelee, ohjaa ja tukee oppi-
misprosessia sekä arvioi tavoitteiden saavuttamista. Opettaja-asiantuntijuutta ei voi 
kokonaan korvata teknologisin ratkaisuin itseopiskelukurssillakaan, vaan onnistuneet 
rakenteelliset ratkaisut, opastukset ja toimeksiannot/instruktiot ovat välttämättömiä 
edellytyksiä sille, että oppimista tapahtuu. 

Vuoden 2014 loppuun mennessä valmistuviin perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteisiin (OPS 2016) on kirjoitettu seuraavasti: 

”Tieto- ja viestintäteknologia on olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä. 
Sen avulla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja se-
kä tuetaan oppilaiden henkilökohtaisia oppimispolkuja. Uusia tieto- ja viestintätek-
nologisia ratkaisuja otetaan käyttöön tarkoituksenmukaisella tavalla ja niitä sovelle-
taan oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi. Oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita 
voidaan käyttää sovituilla tavoilla.  Onnistumisen kokemukset ja elämykset erilaisissa 
ympäristöissä ja oppimistilanteissa innostavat oppilaita oman osaamisensa kehittämi-
seen. Oppilaille annetaan mahdollisuuksia vaikuttaa omiin oppimisympäristöihinsä 
ja niissä toimimiseen. Oppimisympäristöjen suunnittelussa otetaan huomioon oppilai-
den yksilölliset tarpeet.” 
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Lapset, jotka ovat nyt perusopetuksessa, ovat kymmenen vuoden kuluttua ammatti-
korkeakouluiässä. Yhä parempia opetusteknologiasovelluksia syntyy jatkuvasti ympä-
ri maailmaa, ja mobiililaitteet alkavat olla osa jokaisen työkalupakkia. Toivottavasti 
voimme laskea myös sen varaan, että tulevaisuuden opiskelijat opettelevat ja valitsevat 
itse osan niistä sovelluksista, joita käytetään opiskelussa. 

3.1.2 Käytetyimmät sovellukset 
Opetusteknologiasovellusten kärkijoukkoon kuuluu sosiaalisen median alustoja ku-
ten Twitter, Facebook, Skype ja Blogger (ks. tark. kuva 2). Yhteisölliseen tiedon jaka-
miseen ja rakentamiseen soveltuvia ovat myös Dropbox, Google Drive ja Google+ & 
Hangouts. Luettelossa on mukana myös Moodle, joka on suljettu ympäristö, ja jolle 
on tarjolla käyttötuki monissa ammattikorkeakouluissa. Muita organisaation sisäisiä 
oppimisalustoja ovat esim. Optima ja Black Board, joista jälkimmäinen löytyy sijalta 
66 Top 100 -listalla. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Twitter Social  network and micro-blogging site

Google Drive/Docs Office suite & f i le storage service

YouTube Video-sharing site

Google Search Web search engine

PowerPoint Presentation software

Evernote Productivity tool

DropBox File storage & synchronization

WorldPress Blogging/website tool

Facebook Social  network

Google+& Hangouts Social  networking & video meetings

Moodle Course management system

LinkedIn Professional social  network

Skype Text and voice chat tool

Wikipedia Collaborative encyclopaedia

Prezi Presentation creation and hosting service

Slideshare Presentation hosting service

Word Word processing software

Blogger/Blogspot Blogging tool

Feedly RSS reader/aggregator  

Yammer Enterprise social  network

Diigo Social  bookmarking/annotation tool

Pinterest Pinning tool

Scoopit Curation tool

Articulate E-learning authoring software

TED Talks/Ed Inspirational tool/lessons

Kuva 2. 25 eniten käytettyä opetusteknologiasovellusta  
(Top Hundred Tools for Learning 2013)
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Kaikkiaan luettelossa on sata sovellusta, ja kysely tehdään vuosittain yli 500 ope-
tuksen ammattilaiselle 48 maassa. Opetusteknologiasovellus määritellään kyselyssä 
seuraavasti:  A learning tool is defined as any software or online tool or service that you 
use either for your own personal or professional learning, for teaching or training, or for 
creating e-learning. (Top Hundred Tools for Learning 2013.) 

Vuoden 2014 kysely on käynnissä, ja se sulkeutuu syyskuussa. Uskon, että listal-
la nousijoita ovat ainakin sisältöjen kuratointiin käytetyt sovellukset kuten Diigo ja 
Feedly. 

3.1.3 Ruotsin kielen taito
Ammattikorkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen taito vaihtelee paljon. Opiskeli-
joissa on ruotsia äidinkielenään puhuvia, mutta myös erittäin heikon kielitaidon 
omaavia. Haasteena on heikkojen opiskelijoiden tunnistaminen oikeaan aikaan ja 
yksilöllisiin ratkaisuihin, esimerkiksi valmentaville itseopiskelukursseille ohjaaminen. 
Valitettavan monet opiskelijat havahtuvat huomaamaan puutteellisen kielitaidon ai-
heuttamat ongelmat vasta amk-opinnot aloitettuaan.  TAMKissa resursseja on käy-
tetty ruotsin valmentaviin opintoihin huomattavasti enemmän kuin lahjakkaiden 
opiskelijoiden kielitaidon edistämiseen. Tätä epäsuhtaa voidaan uskoakseni tasoittaa 
uusin pedagogisin ratkaisuin. Vuoden 2014 aikana rakennetaan ruotsin valmentava 
opintojakso, joka sisältää ammattialakohtaisia polkuja. Alun perin tarkoitus on ollut 
tehdä itseopiskelukurssi, mutta on kuitenkin syytä keskustella, voitaisiinko fasilitoi-
dulla, yhteistoiminnallisia menetelmiä hyödyntävällä toteutuksella päästä parempiin 
oppimistuloksiin, silti kustannustehokkaasti. Kriittisenä pisteenä on tunnistaa val-
mentavan opetuksen tarpeessa olevat, ja keskustelua käydään siitä, riittääkö opiske-
lijoiden tekemä itsearviointi vai turvaudutaanko ammattikorkeakoulun järjestämiin 
valvottuihin testeihin.

On myös pohdittava, millä tavoin opiskelija saadaan ymmärtämään ne tavoitteet ja 
reunaehdot, jotka lainsäädäntö määrää ruotsin kielen kirjallisesta ja suullisesta taidos-
ta, ja neuvoteltava siitä, miten tavoitteet pyritään saavuttamaan. Uskoakseni on useita 
mahdollisuuksia siihen, että amk-opinnot voivat tuoda lisäarvoa hyvän ruotsin kielen 
taidon omaaville opiskelijoille. On syytä keskustella ja yhteistoiminnallisesti ideoida 
erilaisia mahdollisuuksia formaalilla ja informaalilla tavalla tapahtuvaan osaamisen 
kehittämiseen, sillä valmiita vastauksia ei ole olemassa.

 
3.2 Oppimisympäristöt

Oppimisympäristöjä luokitellaan eri tavoin. Mononen-Aaltonen (1999) käyttää op-
pimisympäristöluokittelussaan metafora-ajattelua seuraavasti:

• Oppimisympäristö ekosysteeminä: keskiössä yksilö ja hänen oppimiseen   
 vaikuttuvat sosiaaliset verkostot sekä elämänpiirissä vaikuttavat tilanteet;   
 esim. koti, koulutustilanteet, työ, raitiovaunu tai kaverit.
• Oppimisympäristö paikkana: fyysinen paikka, jossa oppimista tapahtuu ja jossa  
 oppijalla on käytössä erilaisia välineitä, resursseja ja verkostoja tarpeen mukaan;  
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 esim. työpaikka, tori, kirjasto tai oppimiskeskus.
• Oppimisympäristö virtuaalitilana: ”illuusio” perinteisestä oppimispaikasta, joka  
 on luotu koulutusteknologian avulla; esim. virtuaaliluokka tai videoneuvottelu.
• Oppimisympäristö dialogina: yksilöiden välinen tai sisäinen dialogi muodostaa  
 ympäristön, jolle ei tarvita fyysistä tai virtuaalista tilaa toimia, vaikka dialogin  
 välineenä usein käytetäänkin joko tietokonetta tai fyysistä tilaa; esim. luokka tai  
 kahvila.

Käsityksen muodostaminen oppimisympäristöistä voi edesauttaa opetuksen suun-
nittelua ja perusteltua menetelmien valintaa. Opettaja voi reflektoida omaa rooliaan 
samassa yhteydessä; ollako valmentaja ja oppimisprosessin ohjaaja, ja mitä osaamista 
silloin edellytetään. Elitgruppen-täydennyskoulutushankkeen lähipäivillä huhtikuus-
sa 2014 laadittiin ruotsin opettajan huoneentaulu, joka kuvastaa hankkeessa mukana 
olleiden ruotsin opettajien näkemyksiä: ”Opettaja, luota opiskelijan kykyyn oppia 
myös omaehtoisesti, verkostoidu ja jaa, ole avoin uudelle”.

3.2.1 Autenttisuus 
Herrington et al. (2010) ovat kuvanneet autenttisen oppimisen yhdeksän perusperi-
aatetta seuraavasti:

• Tuota autenttisia konteksteja, jotka heijastavat niitä tapoja, joilla osaamista 
 hyödynnetään oikeassa elämässä.
• Tuota autenttisia oppimistehtäviä ja aktiviteetteja. 
• Mahdollista pääsy asiantuntijoiden esityksiin.
• Anna mahdollisuus roolinvaihdoksiin ja eri näkökulmiin.
• Tue yhteistoiminnallista osaamisen rakentamista.
• Edistä reflektiota, joka lisää käsitteellistämiskykyä.
• Edistä artikulaatiota, joka mahdollistaa hiljaisen tiedon näkyväksi tekemisen.
• Valmenna ja tue oppimista kriittisissä kohdissa. 
• Sovella autenttista oppimisen arviointia osana oppimistehtäviä.

Elitgruppen-täydennyskoulutushankkeen lähipäivillä huhtikuussa 2014 osallistujat 
esittelivät omia opetuskokeilujaan, joissa autenttisuus toteutui monin eri tavoin ja 
joita esitellään osin tarkemmin toisaalla tässä julkaisussa. Näiden kokeilujen rohkai-
semana on hyvä jatkaa keskustelua ammattikorkeakoulujen ruotsin opetuksen kehit-
tämiseksi ja oppimistulosten parantamiseksi.

3.2.2 Pelillistäminen
Pelillistäminen tarkoittaa peliohjelmoinnin ideoiden soveltamista opintojaksojen ra-
kenteen ja palautemenetelmien suunnitteluun, eikä sillä ole silloin suoraa yhteyttä 
mobiilipelaamiseen. Välitön oppijaa palkitseva palaute sisällytetään oppimisproses-
siin, ja sitä saadaan eri tavoin: sovelluksen tuottamana (esim. Quizlet sanaston oppi-
misessa), vertaispalautteena ja opettajan/valmentajan antamana palautteena. Oppi-
mistehtävien lisäksi palautetta annetaan prosessin etenemisestä. Raymer (2011) on 
kiteyttänyt pelillistämistä seuraavasti:
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• Etene lähitavoitteiden kautta pitkän tähtäyksen tavoitteisiin.    
• Suunnittele palkitsemisaikataulu etukäteen.
• Mittaa ja anna palautetta etenemisestä.
• Palkitse yrittämistä.
• Älä sano koskaan: ”Väärä vastaus. Yritä uudelleen.”
• Anna palautetta usein ja kerro, miksi vastaukset ovat oikein tai väärin, tai anna  
 nettilinkit oikeaan tietoon.
• Vertaispalaute on motivoivaa.

Näitä periaatteita havainnollistaa kuva 3.

Kuva 3. Lähitavoitteiden kautta pitkän tähtäyksen tavoitteisiin (Raymer 2011)

Structured Flow of Goals

Modules

Topics

Objectives

Goals

Oppimisesta tulee palkitsemisen ja epämukavuusalueelle haastamisen vuorotellessa 
prosessi, joka etenee osatavoitteista välitavoitteisiin ja sitä kautta toivottuihin ja jopa 
ennakoimattomiin oppimistuloksiin.

3.3 Tietojen vaihto ja kerääminen

Ruotsin oppikirjojen lisäksi on käytettävissä lähes ääretön määrä Internetistä löy-
tyvää materiaalia, luotettavia ja epäluotettavia sivustoja sekä innostavia sovelluksia, 
jotka parhaimmillaan saavat opiskelijat satsaamaan aikaa ja työtä oppimisen hyväksi. 
Nerokkaasti toteutettuja sovelluksia, joissa sovelletaan pelillistämisen ideoita (esim. 
Quizlet ja Socrative), kannattaa jakaa ja samalla innostaa uusien sovellusten etsimi-
seen. Kriittisenä pisteenä on mainittu plagiointi ja esim. Google-kääntäjän asiantun-
tematon käyttö, mikä ei edistä oppimista. Plagiointia voidaan jäljittää eri ohjelmien 
avulla, esim. Turnitin.com.

Yhteistoiminnalliset pienryhmät ovat joissain tapauksissa osoittautuneet tehok-
kaiksi opiskelijoiden sitouttajiksi, jopa tehokkaammiksi kuin oppimistehtävien ar-
viointi numeerisin arvosanoin. Brindley et al. (2009) tutkivat kolmen vuoden ajan 
erään maisteriohjelman etenemistä ja päätyivät numeerisen arvioinnin sijasta suo-
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sittelemaan ohjauksellisten strategioiden käyttöä ryhmän yhteistoiminnan laadun 
lisäämiseksi, esimerkiksi opiskelijoiden yhteenkuuluvaisuutta edistämällä, opiskeli-
joille relevanttien oppimistehtävien valinnalla, selkeällä tehtävänannolla ja tehtävän 
kannalta riittävällä ajalla. 

3.4 Osaamisen rakentaminen 

Tavoitteena niin amk-ruotsin opetuksessa kuin muutoinkin on se, että opiskelijas-
ta tulee itseohjautuva oppija ja kriittinen tiedon hankkija ja soveltaja, jolla on hyvä 
vuorovaikutustaito ja kyky toimia verkostoissa. On kyseenalaista, päästäänkö tähän 
tavoitteeseen, jos pistäydytään perinteisissä sisällöissä ja menetelmissä. 

Oivallus eli ”Oppivien verkostojen osaamistarpeet tulevaisuuden Suomessa” oli 
EK:n koordinoima osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointihanke (Elinkeinoelä-
män Keskusliitto 2011). Oivallus perustuu näkemykseen, jonka mukaan elinkeino-
elämä toimii tulevaisuudessa enenevästi erilaisista toimijoista koostuvissa (globaaleis-
sa) verkostoissa. Näissä edellytetään kielitaitoa ja vuorovaikutustaitoa sekä luovuutta 
uuden tiedon rakentamiseksi ja kykyä yhteistyöhön ennakoimattomien haasteiden 
ratkaisemiseksi.  

Organisaatioiden tulee rohkaista ja tukea opetushenkilöstön jatkuvaa ammatillista 
oppimista ja ammatillista verkostoitumista. Jotta työntekijästä tulisi tehokas ja täysi-
valtainen ryhmän jäsen, hänellä pitää olla valmius oppia uutta jatkuvasti ja kyky sekä 
tahto jakaa uusi tietämys organisaation muiden toimijoiden kanssa. Tämä on orga-
nisaation tärkeä menestystekijä. 

4 Yhteenveto

Ammattikorkeakouluissa tarjottavat ruotsin opinnot ovat mahdollisuus kil-
pailukykyisen kielitaidon hankkimiseksi työmarkkinoita varten ja samalla 
osa elinikäisen oppimisen prosessia. Uudet opetusteknologiasovellukset ja 

mobiililaitteet ovat tehokkaita apukeinoja siirrettäessä oppimista kansainvälisiin ja 
autenttisiin ympäristöihin luokkahuoneen ulkopuolelle. 

Heikon lähtötason omaavat opiskelijat voivat saada lisäoppia virtuaalimateriaaleja 
hyödyntämällä, mikä on kustannustehokas tapa resurssien alati pienentyessä. Toi-
mintaympäristön muutokset edellyttävät opettajilta jatkuvaa pedagogisen osaamisen 
päivittämistä, ja opettajan rooli on yhä enenevässä määrin valmentajan rooli. Ratkai-
sevampaa kuin se nopeasti vanheneva tieto, joka omaksutaan opintojen aikana, on se 
taito, jolla osaaminen päivitetään kulloisessakin toimintaympäristön muutosvaiheessa 
koko elinikäisen oppimisen kaarella. 
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Ruotsin kielen oppimisprosessin ja sen suunnittelun kriittisiksi tarkastelupisteiksi 
voidaan katsoa kuuluvaksi seuraavat seikat:

• Opiskelijan oppimishistoria ja ruotsin kielen lähtötaso 
• Opiskelijan teknologiaosaaminen 
• Opettajan teknologiaosaaminen 
• Teoreettinen viitekehys
• AMK-kieliopintoja koskeva lainsäädäntö
• Oppimisympäristöt
• Kurssisisällöt, rakenteet, menetelmät ja palaute 
• Osaamisen jakaminen
• Suullisen ja kirjallisen kielitaidon arviointi

Ammattikorkeakoulujen ruotsin kielen opetuksen lähtökohtia ja opetuksen ke-
hittämistä on syytä tarkastella näistä lähtökohdista käsin.  Tarkastelun teoreettisena 
lähtökohtana ja orientaationa voi toimia tutustuminen konnektivismiin. Jokapaikan 
tietotekniikka, ubiikkimedia, on mullistanut oppimisen ja oppimisympäristöt. Tar-
kastelussa on myös otettava huomioon ammattikorkeakoulujen vähenevät taloudel-
liset resurssit, joista huolimatta tulee pyrkiä yhä parempiin oppimistuloksiin.
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Amk-ruotsin-
opettajan henkinen 

jaksaminen ja 
opiskelijoiden 

asenteet
Lena Segler-Heikkilä
Centria-ammattikorkeakoulu

1 Tausta ja tavoitteet

Ruotsin opettaja kuulee oppitunneillaan usein ruotsin hyödyllisyyteen ja tar-
peellisuuteen liittyviä kommentteja. Ne voivat olla hyvin myönteisiä, mutta 
toisinaan myös hyökkääviä ja ikäviä.

Ruotsia tarvitaan.
Voisimme käyttää opiskeluaikaamme kyllä jotenkin hyödyllisemmin.
Puhun ruotsia töissä päivittäin.
Ruotsia ei tarvita.
Minulla on paljon sukulaisia Ruotsissa.
Ei ole tullut käytettyä ruotsia oikeastaan koskaan.
Miksi meidän pitää oppia ruotsia, miksi ruotsalaiset eivät opi suomea?
Olen kaksikielinen.
Sitä on turha opiskella. 
Pidän kielestä tosi paljon.

Ruotsin opettaja on aina mahdollisella tulilinjalla. Hänen on löydettävä keinoja suh-
tautua (varsinkin voimakkaasti) negatiiviseen asenteeseen ruotsia kohtaan ja siitä syn-
tyviin kommentteihin, eleisiin, ilmeisiin ja tekoihin niin, ettei hän henkisesti huku. 
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On kuitenkin muistettava, että juuri haasteellinen työ synnyttää usein parhaita 
ideoita sekä valmiutta uusiutua ja kokeilla uusia menetelmiä. Väitän, että työhön-
sä tyytyväinen ruotsin opettaja on luova, opetusmenetelmiä ja arviointimenetelmiä 
jatkuvasti päivittävä, rohkea ja henkisesti hyvin vahva persoona. Linturi ja Rubin 
(2011) korostavat tutkimuksessaan maailman ja yhteiskunnan jatkuvaa muutostilaa 
sekä opetuksen laadullisen ennakoinnin tärkeyttä.  Kuten myös Syrjälä (1994, 113) 
osuvasti kirjoittaa, uusiutuminen vaatii uskallusta, koska se edellyttää omaa itseä, 
oppimista ja opetusta koskevien pohjimmaisten uskomusten radikaalia muutosta. 
Esimerkkejä rohkeasta uskaltamisesta uudistaa opetusta on paljon. Esimerkiksi Hyp-
pönen ja Lindén (2009) ehdottavat kirjassaan erilaisia ammattikorkeakouluopinto-
jakson kehittämiskeinoja. Kirjan pyrkimyksenä on auttaa opettajaa muokkaamaan 
opintojakson rakennetta siten, että se tukee opiskelijoiden syvällistä oppimista edis-
tävää opiskelua. Jyväskylän yliopiston opetuksen tutkimuslaitoksen internetsivuilla 
on runsaasti opetuksen uudistamiseen liittyvää aineistoa (Peda 2014). 

Opiskelijoiden oppimista tukee ennen kaikkea opiskelijan oma motivaatio oppia 
kyseistä ainetta. Barras (2003) antaa hyviä ohjeita tehokkaaseen oppimiseen ja koros-
taa sekä fyysisen ja henkisen läsnäolon tunnilla että oikeiden oppimistapojen löytämi-
sen olevan olennaisia oppimistekijöitä. Sen lisäksi ruotsin opettajalla on olennainen 
rooli oppimislähtöisen opettamisen ohjaajana. Opetuksen on oltava niin mukaansa 
tempaavaa, että opiskelijat vakuutetaan ruotsin oppimisen mukavuudesta ilman eril-
lisiä selityksiä, vain hyvän sisällön, ilmapiirin ja menetelmien avulla. 

Olen tällä hetkellä kehittämässä täysin uudenlaista tapaa opettaa kieliä ammattikor-
keakoulussa. Kahden pilottiryhmän kanssa kokeiltu uusi menetelmä on tuottanut hy-
viä oppimistuloksia ja myönteistä palautetta. Tähän aiheeseen liittyvä tutkimukseni 
Motivoivat opetusmenetelmät ammattikorkeakoulun kielten opetuksessa julkaistaan 
Centrian julkaisusarjassa 2015. Samassa tutkimuksessa käsittelen laajemmin myös 
ammattikorkeakoulun ruotsin opettajan henkistä jaksamista. Tutkimukseni pääky-
symykset ovat: Minkälaisissa työskentelyolosuhteissa ruotsin opettaja työskentelee 
(opiskelijoiden ja kollegojen asenteet) ja onko ruotsin opettaminen henkisesti vaike-
ampaa kuin muiden aineiden opetus? Löytyykö ruotsin opettajille tyypillisiä, yhteisiä 
piirteitä? Mikä on ruotsin opettajan työskentelystrategia, jotta hän pysyisi henkisesti 
vahvana? 

2 Tutkimusaineisto

Tein keväällä 2013 sähköisen kyselytutkimuksen, jossa käytin kahta eri kyse-
lylomaketta (Kysely 1 ja Kysely 2). Toinen kysely oli tarkoitettu ammattikor-
keakouluopiskelijoille ja toinen ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajille. 

Kerroin ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajien edustajille kyselylomakkeiden 
linkit Elitgruppen-täydennyskoulutushankkeen lähitapaamisessa keväällä 2013 lop-
pualustukseni yhteydessä. He välittivät linkin osoitteet sekä kollegoilleen että myös 
omille opiskelijaryhmille. 
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Vastauksia opiskelijoilta tuli 7.5.2013 mennessä yhteensä 1118. Opiskelijoiden 
vastaukset antavat vastauksia kysymykseen, minkälaisissa työskentelyolosuhteissa 
ruotsin opettaja työskentelee ja minkälaisessa ilmapiirissä hän aloittaa kurssinsa. 
Vastauksia tuli kymmenestä ammattikorkeakoulusta. Vastausten prosenttiluvut am-
mattikorkeakouluittain käyvät ilmi taulukosta 1. 

ammattikorkeakoulun nimi vastauksia (kpl) vastauksia (%)

Centria   198    17,7

DIAK     44      3,9

HAMK     60      5,4

HUMAK     17      1,5

JAMK     21      1,9

Karelia   209    18,7

MAMK   429    38,4

RAMK       1      0,9

SAMK     71      6,4

SEAMK     68      6,1

yhteensä 1118  100,0

Taulukko 1. Kyselyyn vastanneet opiskelijat ammattikorkeakouluittain

Opiskelijoiden kyselyyn vastasi 39 koulutusohjelman opiskelijoita. 

Ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajilta vastauksia oli 7.5.2013 mennessä tullut 
32 kappaletta 12 ammattikorkeakoululta. Tarkemmat tiedot opettajien vastauksien 
määrästä ammattikorkeakouluittain näkyvät taulukossa 2.

Taulukko 2. Kyselyyn vastanneet opettajat ammattikorkeakouluittain

Tässä artikkelissa esitän tuloksia ainoastaan valtakunnallisella tasolla. Koulukohtai-
set tulokset on lähetetty kullekin ammattikorkeakoululle, ja hyödynnän niitä aikai-
semmin mainitussa laajemmassa tutkimuksessani. 

ammattikorkeakoulun nimi vastauksia (kpl)

Centria   6

DIAK   3

HAMK   2

JAMK   4

Karelia   2

Laurea   2

MAMK   4

OAMK   2

RAMK   1

SAMK   2

SEAMK   3

VAMK   1

yhteensä 32
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3 Opiskelijakyselyn tulokset

Opiskelijakyselyiden avulla sain vastauksia siihen, miten opiskelijat kokevat 
ruotsin oppi-aineena. Kaikista vastaajista 70,9 % oli naisia ja 29,1 % miehiä. 
63,4 % vastaajista oli sitä mieltä, että ruotsi kuuluu pakollisiin opintoihin. 

Juurakko-Paavolan (2011, 70) tekemässä kyselyssä vastaava luku oli 54,9 %. Kyse-
lyyn vastanneista 44,8 % opiskelisi ruotsia, jos se olisi valinnainen aine ja 55,7 % ei 
opiskelisi sitä. Jos ruotsin voisi vaihtaa toiseen kieleen, opiskeltaisiin muita kieliä ku-
vion 1 mukaan.

Kuviosta 1 näkyy, että 37 % ei vaihtai-
si ruotsia toiseen kieleen. 27 % haluai-
si mieluummin opiskella venäjää ruotsin 
sijaan. Seuraavaksi suosituin vaihtoehto 
on saksa, jota 16 % vastaajista opiskeli-
si ruotsin sijaan. Espanjan opiskelu kiin-
nosti 10 % vastaajista. Ranskaa halusi 
4 % opiskelijoista ja italiaa 1 %. Mui-
ta kieliä ehdotettiin myös 5 %. Eniten 
toivottiin enemmän englantia, japania ja 
kiinaa.

Arvoasteikolla 0-5 amk-opiskelijoi-
den oma asenne ruotsin kieltä kohtaan 
oli keskimäärin 3,17. Asenteeseen olivat 
eniten vaikuttaneet oppimiskokemukset 
peruskoulussa (3,44) sekä lukiossa ja am-
mattiopistossa (3,37). Vähiten olivat vaikuttaneet kavereiden puheet (1,13) ja yhteis-
kunnallinen keskustelu mediassa (1,93). Tähän kysymykseen oli myös mahdollista 
vastata avoimella vastauksella. Vastauksiin sisältyi osittain enemmän kuin yksi tekijä. 
Sen takia vastausten yhteissumma (141) on suurempi kuin vastaajien summa (133). 
Vastauksista 87 kertoo tarpeellisuudesta tai positiivisesta asenteesta ja 54 negatiivi-
sesta asenteesta. Asenteeseen vaikuttajiksi mainittiin taulukossa 3 luetellut tekijät.

Kysymykseen, onko osa opiskeluryhmän jäsenistä ilmaissut vastahakoisuutta ruot-
sin opiskelua kohtaan, vastasi 7.5.2013 mennessä 932 henkilöä. Näistä 766 henkilöä 
eli 82,2 % vastasi kysymykseen myönteisesti ja 166 eli 17,6 % kielteisesti. Ensimmäi-
nen luku on suuri, ja se kertoo paljon niistä vaikeista lähtökohdista, joita ammatti-
korkeakoulun ruotsin opettaja joutuu kohtaamaan kurssin alussa ja sen aikana1. Ky-
symykseen, millä tavalla vastahakoisuutta ilmaistiin, annettiin vastaukseksi pääosin 
kaksi tyyppiä. Kritiikki ilmeni joko suullisena kritiikkinä tai tiettynä toimintana.

Kuvio 1. Ruotsin vaihtaminen 
toiseen kieleen

1Vaikka kirjoitan tämän artikkelin puitteissa tuloksista vain valtakunnallisella tasolla, on mainittava, että 
Itä-Suomen opiskelijat vastustivat ruotsin opiskelua paljon voimakkaammin kuin muut. Tulen yksityis-
kohtaisesti analysoimaan eri ammattikorkeakoulujen omat tulokset tulevassa julkaisussani.
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Taulukko 3. Opiskelijoiden asenteeseen vaikuttavat positiiviset ja 
negatiiviset tekijät

Tarpeellisuus tai positiivinen asenne Negatiivinen asenne

yleinen kiinnostus ja motivaatio kieltä 
ja/tai opiskelua kohtaan (23)

muiden kielten esille nostaminen (yht. 16):
muut vieraat kielet olisivat tärkeämpiä (5)
alueelliset tekijät, venäjä olisi tärkeämpi (9)
ruotsalaisten kanssa voi myös puhua 
englantia (2)

mukava ja hyvä opettaja (asenne, opetus-
tekniikka), laadukas opetus (13)

käyttötarve on ollut, on tai tulee olemaan vähäistä 
(14)

kaksikielinen työ- ja/tai asuinpaikka (10) pakkoruotsi (yht. 6):
ruotsin pakollisuus (4)
vähemmistökieli, joka pakotetaan enemmistön 
opittavaksi (2)

perhe, sukulaiset ja ystävät (10) ruotsi on turha reliikki/ruotsia on turha 
oppia (6)

kunnioitus ruotsin kieltä kohtaan 
Suomen toisena kansalliskielenä (7)

huonot oppimiskokemukset (5)

yleissivistys (6) ruotsi on ruma kieli (2)

tarve ja hyödyllisyys osata ruotsia (esim. Pohjois-
maisessa kanssakäynnissä, töissä) (6)

ruotsi tuhlaa opetuksen voimavaroja yhteiskun-
nallisesti (2)

aikaisempi kontakti ruotsin kieleen (esim. ruotsin-
kielinen lukio, asuminen Ruotsissa tms.) (5)

kasvatus, vanhempien negatiivinen asenne (1)

kasvatus, vanhempien positiivinen asenne (2) puhumisen pelko (1)

kulttuurivaikuttajat (kirjallisuus, musiikki) (2) yleisesti heikko kielitaito (1)

ikä/kasvaminen (1)

kielen kauneus (1)

lasten yläkoululle siirtyminen (1)

1. Suullinen kritiikki ja kommentit kuten yleinen valitus sen pakollisuudesta, 
kielen tarpeettomuudesta ja turhuudesta Suomessa, puhuminen ruotsista erittäin 
negatiiviseen sävyyn, kielen vaikeudesta, omasta osaamattomuudesta, opettajan huo-
nosta opetustekniikasta tai/ja ankarasta arvostelusta. Moni vastaaja kirjoitti kritiikin 
johtuvan pelosta ja huonoista oppimiskokemuksista yläasteella, lukiossa tai ammat-
tiopistossa. 

2. Toiminta kuten poissaolot, passiivisuus tunnilla, tehtävien tekemättä jättämi-
nen, osallistuminen vain vaadituille tunneille, koko kurssin suorittamatta jättäminen 
tai yritys saada vapautusta, välinpitämättömyys arvosanan suhteen (”kunhan pääsen 
läpi”), levottomuus ja huono keskittyminen tunnilla, negatiivinen asennoituminen 
tunnilla. 
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Voimakas vastustaminen välittyy opettajalle, vaikka suoraa kritiikkiä ei tulisikaan 
opetustunnin aikana. Opiskelijat näyttävät suullisen kritiikkinsä kanssa olevan varo-
vaisempia itse oppitunnilla. Vastustaminen välittyy eniten yllä esitettynä opiskelijoi-
den toiminnalla. Eräs opiskelija kirjoitti vastaukseksi kysymykseen, onko kurssi(e)
n aikana opettajalle suoraan valitettu ruotsin pakollisuudesta: ”Ei tietenkään, sehän 
olisi itsemurha.” Toinen opiskelija vastasi: ”Ei kukaan ole kehdannut, kaikki puhuvat 
ennen ja jälkeen tuntien keskenään.” Kritiikkiä kuitenkin on esitetty myös tunnilla. 
Kysymykseen vastasi 950 henkilöä, ja heistä 35,6 % ilmoitti tunnilla tapahtuneen 
suoraa kritiikkiä. 

4 Opettajakyselyn tulokset

Edellä esitellyt opiskelijakyselyn tulokset osoittavat, ettei ruotsin opettajalla ole 
kovin helppo lähtökohta opettaa omaa ainettaan opiskelijoiden puuttuvan 
motivaation takia. Herää kysymys, miten ruotsin opettaja pystyy opettamaan 

tällaisissa olosuhteissa. Jos opettajalle tärkeä ja rakas oppiaine on suurelle osalle ryh-
mästä kovin vastenmielinen ja vaikea, miten hän pysyy henkisesti stabiilina? Miten 
hän säilyttää päivästä toiseen omaa motivaatiotaan opettaa ruotsia? Minkälaisia stra-
tegioita hän keksii? Olen kehittänyt mallin erilaisista ruotsin kielen opettajatyypeistä 
omien kokemusten perusteella, havainnoimalla ruotsin kielen opettajien toimintata-
poja sekä amk-ruotsin kielen opettajilta tulleiden kyselyvastausten avulla. 

Hyvän oppimistuloksen saa aikaan vain silloin, kun opiskelijoilla on halu oppia. 
Opiskelumotivaation herättäminen näyttää edellä esitettyjen opiskelijoiden vastaus-
ten perusteella olevan melko haasteellinen tehtävä. Opettajien vastauksista käy ilmi, 
että heillä on ruotsin tapauksessa tiettyjä menetelmiä opiskelumotivaation herättämi-
seksi ja ylläpitämiseksi. Tärkein tekijä oli kyselyvastausten perusteella omasta aineesta 
pitäminen: Asteikolla 0-5 suurimmat keskiarvot saavutti väittämä ”opetan mielelläni 
ruotsia” (4,44). Jotta voisi välittää innostusta myös muille, on itse pidettävä omas-
ta opetusaineesta. Oman opetusaineen rakastaminen on hyvän opetuksen kivijalka. 
Opettajien ilmoittamat muut esille nousseet ominaisuudet ovat uusien menetelmien 
keksiminen opiskelijoiden motivoimiseksi (3,95) ja uusien menetelmien keksiminen 
oman kiinnostuksen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi (3,85). 

Opettajista 47 % oli sitä mieltä, että ruotsi on henkisesti raskaampi aine kuin muut 
opetusaineet.  56 % oli sitä mieltä, että ruotsin opetus on erittäin mukavaa tai ei ol-
lenkaan henkisesti raskaampaa kuin muut opetusaineet. 80 % opettajista arvostaa 
hyvää kurssipalautetta erittäin paljon. 

Kuviosta 2 käy ilmi, millä tavalla ammattikorkeakoulujen ruotsin kielen opettajat 
kuvaavat itseään ruotsin opettajina kyselyn avointen vastausten perusteella. Voimak-
kaimmin ruotsin opettajat korostivat avoimissa vastauksissaan harmaalla korostettua 
ominaisuutta: he ovat motivoivia ja kannustavia, tsemppaavia uskonluojia. 
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Kuvio 2. Ammattikorkeakoulun ruotsin opettajan ominaisuuksia

uusien
 menetelmien 

keksijä

Motivoimisen ja kannustamisen tärkeä rooli kävi myös ilmi vastauksista, jotka 
liittyvät koko opintojakson ensimmäiseen tuntiin. Vastauksissa korostuivat rentou-
tukset, motivaatiokeskustelut, rauhoittelut, puhtaalta pöydältä aloittamisen painot-
taminen (ja samalla aikaisempien oppimiskokemusten kuittaus), pelit, small talk ja 
mukavat aloitusleikit. Erään opettajan lause edustaa hyvin yleistä vastausta: ”Yritän 
innostaa, motivoida, saada heidät tuntemaan, että ruotsin kielen opiskelu on mukavaa, 
tarpeellista ja ”pärjäät kyllä”. Eikä oteta niin vakavasti asioita.” Vastauksissa avoimeen 
kysymykseen, mikä on ruotsin opettamisessa parasta, korostui nimenomaan motivoi-
misen, kannustamisen ja tsemppaamiseen tulos. Parhaana koettiin tunne, joka syn-
tyy, kun huomaa opiskelijan oppineen sekä hyvä kurssipalaute. Eräs opettaja kirjoitti: 
”Ne pienet onnistumisen kokemukset, kun joku todella ruotsia vihannut muuttuu kurssin 
aikana myönteisemmäksi ainetta kohtaan.” Toinen vastaaja kirjoitti: ”Mukava nähdä, 
kun opiskelija kokee oppineensa.” Vaikeimpana asiana ruotsin opettamisessa koettiin 
heterogeeninen lähtötaso, joka vaikeuttaa opettamista ja oppimista sekä (usein tähän 
liittyen) huono asenne ruotsin kieltä kohtaan. Vastauksissa mainittiin usein myös re-
surssiongelmat ja kollegoiden vähättelevä asenne ruotsia kohtaan.

5 Pohdinta

Sekä amk-opiskelijoiden että amk-opettajien vastaukset osoittivat ruotsin opis-
kelun olevan askarruttava aihe. Opiskelijoille tarkoitetun kyselyn vastauksista 
kävi selvästi ilmi, että suuri osa opiskelijoista on tyytymätön nykyiseen jär-

jestelyyn. Turhautuminen näkyy opiskelijoiden käytöksessä ja puheissa. Tilanne on 
usein sietämätön myös ruotsin opettajalle, koska ruotsia vastustavan amk-opiskelijan 
ajatukset, sanat ja teot näkyvät oppitunnilla selvästi. Amk-ruotsin opettajan on ol-
tava henkisesti vahvempi kuin ne opettajat, joiden aineista yleisesti pidetään, joita ei 

ammatti-
korkeakoulun 

ruotsin 
opettaja

ruotsia
rakastava,
innostunut
työstään

energinen

substanssia 
hallitseva

rennon
tunnelman

luoja

henkisesti
vahva

hyvää
palautetta
tarvitseva

haasteita
rakastava

motivoija, 
kannustaja, 
tsemppaaja, 
uskon luoja
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kyseenalaisteta eikä kritisoida. Jokaisella ruotsin opettajalla on omat lähteensä ja kei-
nonsa, joilla hän säilyttää oman ammattinsa mielekkyyden. Hyvin monella voiman 
lähteenä näyttää olevan aito rakkaus ruotsin kieltä ja kulttuuria kohtaan. Tästä läh-
teestä kumpuaa väsymätön energia jakaa ja levittää sanomaa ruotsista. Aito rakkaus ja 
into saavat myös aikaan sen, että ruotsin opettaja jaksaa päivästä toiseen kantaa seläs-
sään mukanaan raskasta, mutta arvokasta motivointisäkkiä. Näin painavaa säkkiä ei 
ole muiden opettajien kannettavana. Kuvio 3 havainnollistaa ammattikorkeakoulun 
ruotsin opettajan lisätehtävää.

Kuvio 3. Ammattikorkeakoulun ruotsin opettajan lisätehtävä

opiskelijoiden
ennakkoluulot

ja pelot

ruotsin opettajan
raivaustyö ja

”maaperän lannoi-
tus”: motivoi, tukee, 
kehuu ja kannustaa 

(=saattaa oppimaan)

opiskelija 
rentoutuu 

ja kumoaa vanhoja 
ennakkoluuloja, 

tykästyy

oppiminen 
voi alkaa, 

oppimistulokset 
paranevat
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Ohjauksen
kehittäminen
amk-ruotsin
opinnoissa

Anneli Asunmaa
Saimaan ammattikorkeakoulu 

Ritva Saira
Mikkelin ammattikorkeakoulu

1 Johdanto

K
ehittämishankkeemme aiheena oli ohjaus ja sen kehittäminen ammatti-
korkeakoulun ruotsin opinnoissa. Omassa opettajan työssämme olem-
me kokeneet haasteena suuret heterogeeniset ryhmät, joissa osa opis-
kelijoista tarvitsisi enemmän ohjausta kuin mihin meillä on resursseja. 
Päätimme tehostaa ohjausta opintojaksoillamme ideoimalla ja kokeile-

malla sellaisia menetelmiä ja toimintatapoja, joita voi käyttää millä tahansa ruotsin 
tai muidenkin kielten opintojaksoilla.

Menetelmiä ja toimintatapoja testattiin sekä Mikkelin että Saimaan ammattikor-
keakoulussa kevätlukukaudella 2014.  Opintojaksot kestivät tammikuusta touko-
kuuhun. Opintojakson lopussa toteutettiin kysely, jossa tiedusteltiin opiskelijoiden 
mielipiteitä ohjauksen onnistumisesta.

Ammattikorkeakouluasetuksessa (2003/352) ohjaus määritellään toiseksi päätoi-
misen opettajan tehtäväksi varsinaisen opetustyön lisäksi. Opettajuuden muuttuessa 
myös ohjauksen merkitys on kasvanut opettajan työssä (ks. esim. Lätti 2008, 81–82). 
Ohjauksella tarkoitamme ohjaajan ja opiskelijan välistä vuorovaikutusta, joka auttaa 
opiskelijaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Peavyn (1999, 19–23) mukaan 
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ohjaus on välittämistä, toivoa, rohkaisua, selventämistä ja mahdollisuuksien korosta-
mista. Metsävuori ja Mäntsälä (2011, 8) puolestaan korostavat ohjauksen merkitystä 
opintojen loppuunsaattamisessa ja opetuksen laadun parantamisessa. Viime vuosina 
ammattikorkeakouluopiskelijoiden ohjauksessa on ruvettu kiinnittämään enemmän 
huomiota myös kokonaisvaltaisuuteen ja yksilöllisyyteen, mikä on yksi laadukkaan 
ohjauksen edellytyksistä (Kunnari 2013). 

 
2 Tavoitteet

Tavoitteemme oli luoda ohjaukseen tehokkaita menetelmiä ja toimintatapo-
ja, joita voi käyttää opiskelijan koko ruotsin opiskelun ajan. Lähtökohdaksi 
otimme Juurakko-Paavolan (2013) ammattikorkeakoulujen ruotsin opetta-

jien Elitgruppen-täydennyskoulutushankkeen ensimmäisellä lähijaksolla pitämän Po-
werPoint-esityksen mukaisesti ohjauksen kehittämisen herättämällä ja vahvistamalla 
opiskelijoiden motivaatiota. Halusimme kokeilla, paranisivatko opiskelijoiden tulok-
set, jos ohjaamme perusteellisemmin, annamme enemmän palautetta ja kokeilemme 
myös henkilökohtaisen ohjauksen toimivuutta tavallisten ruotsin lähiopetustuntien 
yhteydessä. Pyrimme korostamaan opiskelijan omaa vastuuta ja myös etätehtävien 
merkitystä opintojakson aiheiden oppimisessa.

3 Toteutus

Suunniteltuamme yhteiset toimintatavat testasimme ohjauksen toimivuutta 
yhdellä ammattikielen opintojaksolla kummassakin ammattikorkeakoulussa. 
Mikkelin ammattikorkeakoulussa Ritvan opettama ryhmä oli liiketalouden 

monimuoto-opetuksen ryhmä (23 opiskelijaa) ja Saimaan ammattikorkeakoulussa 
Anneli opetti liiketalouden päiväopiskelijoiden juridiikan ryhmää (19 opiskelijaa).

Ammattikorkeakoulujen kieliopintoihin kuuluvat itseohjautuvuus, vastuun otta-
minen omasta oppimisesta ja taito arvioida omaa oppimista. Nämä taidot ovat Elsi-
sen ja Juurakko-Paavolan (2006, 65) mukaan tärkeitä myös ajateltaessa sitä, että ta-
voitteena on ohjata opiskelijoita selviytymään työelämän viestintätilanteista. 

Käyttämämme toimintatavat olivat seuraavat:

• Itsearviointi ja tavoitteenasettelu opintojakson alussa
• Opiskelijan oman vastuun korostaminen
• Opiskelijan ohjaaminen etätehtävien ja kokeiden tai tentin tekoon
• Kehityskeskustelu
• Tsemppaustunti ennen koetta/tenttiä
• Itsearviointi opintojakson lopussa

Seuraavaksi kerromme tarkemmin eri toimintatavoista. Liitteet, joihin viittaamme 
tekstissä, löytyvät Elitgruppen-täydennyskoulutushankkeen verkkosivuilta (https://
wiki.hamk.fi/display/Elitgruppen/Elitgruppen). 
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3.1 Itsearviointi ja tavoitteenasettelu opintojakson alussa

Ensimmäisellä lähiopetuskerralla opiskelija täytti lomakkeen, jossa hän kertoi aikai-
semmista ruotsin opinnoistaan ja suhtautumisestaan ruotsin opiskeluun (odotukset, 
toiveet, pelot). Hän arvioi myös senhetkisiä tietojaan ja taitojaan sekä asetti itselleen 
arvosanatavoitteen. Lomakkeen lopussa opiskelija voi vielä uskoutua opettajalle mah-
dollisesta luki-vaikeudestaan, kielteisistä asenteistaan, peloistaan tai muista syistä, jot-
ka voivat vaikeuttaa opintoja. (Ks. tark. Liite 1.)

3.2 Opiskelijan oman vastuun korostaminen

Korostimme ryhmän kanssa käydyissä keskusteluissa opiskelijan omaa vastuuta opin-
tojen sujumisesta. Vastuun ottaminen omasta opiskelusta myös lähiopetuksen ul-
kopuolella näkyy esimerkiksi sanaston oppimisessa ja kotitehtävien teossa. Ruotsin 
oppiminen vaatii työntekoa, mikä ei aina houkuttele opiskelijoita, joten käytimme 
molemmat omilla opintojaksoillamme paljon aikaa tehokkaasta oppimisesta ja omas-
ta vastuusta keskustelemiseen. Muistutus tästä asiasta oli mukana myös etätehtävien 
ohjeistuksessa, joka oli kirjallisena Moodle-alustalla koko opintojakson ajan.

3.3 Opiskelijan ohjaaminen etätehtävien ja kokeiden tai tentin tekoon

Laadimme selkeän ohjeistuksen kirjallisesti Moodleen ja kävimme sen vielä läpi pe-
rusteellisesti oppitunnilla, jolloin opiskelijoilla oli mahdollisuus kysyä, jos oli jotain 
epäselvää. Koska etätehtäviä oli useita, annoimme opiskelijalle palautetta edellisestä 
tehtävästä aina ennen seuraavaa. Ennen etätehtäviä tunnilla annettiin henkilökohtais-
ta palautetta ja ohjausta tuntitehtävistä.

Etätehtävien avulla pyrimme myös toteuttamaan jatkuvan arvioinnin periaatetta, 
jonka tärkeimmäksi hyödyksi Kyttä ja Koljonen (2011, 102) toteavat opiskelijoiden 
ajankäytön ohjauksen. Jos opintojaksolla on vain yksi tentti opintojakson lopussa, 
opiskelijat jättävät usein valmistautumisen viime tippaan, jolloin asiat myös unohtu-
vat helposti heti tentin jälkeen. Tasaisesti koko opintojakson ajalle jakautuvat tehtävät 
auttavat asioiden mieleen painamisessa ja tasaavat opiskelijan työtaakkaa. 

3.4 Kehityskeskustelu

Kehityskeskustelu oli opiskelijan ja opettajan lyhyt, vapaamuotoinen keskustelu ruot-
sin opintojen etenemisestä suunnilleen opintojakson puolivälissä. Keskustelut toteu-
tettiin oppituntien aikana siten, että jokaiselle opiskelijalle oli varattu aikaa n. 5 mi-
nuuttia. Muut tekivät sillä aikaa luokassa opettajan antamia tehtäviä.

Kehityskeskustelussa kävimme opiskelijan kanssa läpi seuraavia kysymyksiä:

• Miten ruotsin opintosi ovat lähteneet käyntiin?
• Mitä mieltä olet tähänastisista tuloksistasi?
• Minkä verran käytät aikaa ruotsin opiskeluun lähituntien lisäksi?
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• Tarvitsisitko enemmän ohjausta? Millaista?
• Millaista palautetta haluaisit antaa opettajalle?

Keskustelussa käsiteltiin myös poissaoloja ja niiden syitä. Lisäksi opettaja tarkisti, oli-
ko opiskelija palauttanut vaaditut etätehtävät ja aloittanut jo seuraavaa. 

Opiskelijat osallistuivat mielellään keskusteluun, osa tuli jopa omalla ajalla. He 
näyttivät arvostavan henkilökohtaista tapaamista opettajan kanssa sekä sitä, että opet-
taja kuunteli ja mietti ratkaisuja mahdollisiin pulmiin yhdessä opiskelijan kanssa. 
(Ks. tark. Liite 2.)

3.5 Tsemppaustunti ennen koetta/tenttiä

Opettajat kävivät läpi perusteellisesti kaikki tenttiin liittyvät asiat oppitunnilla. Suu-
rin osa niistä oli saatavilla myös kirjallisena Moodlesta. Näitä muistettavia asioita 
olivat mm.

• kokeen/tentin päivämäärä, kellonaika ja paikka
• koe/tenttialue
• ohjeet kirjalliseen kokeeseen
• kokeen tyyppi ja suullisesti esimerkkejä koetehtävistä
• arviointi ja kirjoittamisen taitotasot
• ohjeita kokeen tarkistamiseksi koetilanteessa
• keskustelua pelosta/jännittämisestä ja sen ehkäisemisestä
• kyselytunti, jolloin opiskelijat voivat kysyä vapaasti epäselvistä asioista
• halukkaille henkilökohtaista ohjausta

Ritvan tsemppaustunti oli monimuoto-opiskelijoiden tenttiä edeltävän lähiopetus-
kerran lopussa. Ritva kuvitteli, että aikaa kuluisi normaalin oppitunnin verran, 45 
minuuttia, ja sitten lopetettaisiin vähän aikaisemmin. Kaiken kaikkiaan aikaa kului 
75 minuuttia, ja pari opiskelijaa jäi vielä keskustelemaan opettajan kanssa tunnin 
jälkeen. Opiskelijat olivat aikuisia, ja he käyttivät siis tsemppaustunnin todella mo-
nipuolisesti hyväkseen, osalla oli jopa valmiiksi mietittyjä kysymyksiä odottamassa. 
Kysymykset vaihtelivat studerande-sanan taivutuksesta ja läpipääsyyn vaadittavasta 
pistemäärästä filosofisiin pohdintoihin siitä, kuinka paljon tärkeämpää on osata sana 
kuin sen taivutus. Ritvan 23 opiskelijasta yksi halusi henkilökohtaista ohjausta. Opis-
kelija mietti etukäteen tenttiin valmistautuessaan, minkälaista apua hän tarvitsisi, ja 
ohjauskerran aikana opettaja vastaili hänen kysymyksiinsä ja valoi uskoa siihen, että 
ruotsin oppiminen ei ole mahdotonta.

Annelin tsemppaustunti oli myös viimeisellä kerralla ennen tenttiä, ja aikaa siihen 
kului n. 60 minuuttia. Opiskelijoita oli pyydetty etukäteen miettimään kysyttävää. 
Kysymykset olivat samantapaisia kuin Ritvallakin eli yksittäisistä sanoista koealueen 
sisältöön ja vielä tarkemmin, mikä on tärkeää ja mikä vähemmän tärkeää. Eniten 
opiskelijoita tuntui huolestuttavan, mitä sitten tapahtuu, elleivät he pääse tentistä 
läpi. Kukaan 19 opiskelijasta ei ilmoittanut haluavansa henkilökohtaista ohjausta. 
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Hankkeen loppukyselyssä ohjaus tenttiin, johon tsemppaustunti kuului, sai par-
haat arvosanat Annelin opiskelijoilta (kaikilta 4 tai 5) eli opiskelijat kokivat sen hyö-
dyllisenä tai hyvin hyödyllisenä. Vaikka suurin osa tsemppaustunnin sisällöstä oli 
saatavana Moodlessa, opiskelijat näyttivät arvostavan sitä, että asioita käytiin yhdessä 
läpi.

3.6 Itsearviointi opintojakson lopussa

Opintojakson lopussa opiskelijat saivat uudestaan eteensä itsearviointilomakkeen, 
jonka täyttämisen he olivat aloittaneet ruotsin opiskelun alussa. He reflektoivat nyt 
omaa osaamistaan suhteessa opintojakson alussa asettamiinsa tavoitteisiin sekä kom-
mentoivat ja arvioivat omaa osaamistaan suoritustensa pohjalta seuraavissa asioissa:

• läsnäolo ja aktiivisuus
• opintojakson tehtävät ja oppitunnit
• etätehtävät ja kokeet/tentti.

Opiskelijat antoivat myös itselleen arvosanan opintojaksosta, vaikka he eivät vielä 
silloin tienneet lopullista arvosanaansa. Lopuksi opiskelijat suunnittelivat toimin-
taansa seuraavalla opintojaksolla, jos ruotsin opiskelu vielä jatkuu. 

4 Tulokset

Itsearviointi ja tavoitteenasettelu opiskelun alussa sai opiskelijat todella pohtimaan 
oman ruotsin opiskelunsa menneisyyttä ja tulevaisuutta sekä kirjaamaan konkreet-
tisesti paperille tavoitteitaan. Tämä lomake oli hyvänä apuna opettajalle kehitys-

keskustelussa, koska opettaja pystyi tekemään tarkentavia kysymyksiä sen perusteella. 
Kehityskeskustelussa tarkistimme myös, oliko opiskelija palauttanut siihenastiset etä-
tehtävät sovitun aikataulun mukaisesti ja aloittanut jo seuraavan tekemistä. Keskus-
telimme myös poissaoloista ja niiden syistä. 

Opettaja sai kehityskeskustelussa tietää paljon opiskelijan taustasta ja oppi tunte-
maan häntä paremmin kuin pelkästään oppitunneilla. Opiskelija pystyi myös otta-
maan esiin sellaisia aiheita, joista hän ei tunnilla olisi muiden kuullen puhunut.

Opintojakson kuluessa huomasimme, että pilottiryhmän opiskelijat palauttivat etä-
tehtävänsä paljon täsmällisemmin kuin muiden ryhmien opiskelijat. He myös ilmoit-
tivat opettajalle useammin sähköpostilla, jos olivat estyneet tulemasta oppitunnille. 

Miten ohjauksen tehostaminen vaikutti opintojakson lopullisiin tuloksiin? Annelin 
ryhmä, joka oli liiketalouden päiväopiskelijoiden juridiikan suuntautumisvaihtoeh-
don opiskelijoita, suoriutui paremmin kuin laskentatoimen ryhmä mutta huonom-
min kuin markkinoinnin ryhmä. Juridiikan opiskelijoista 35 % sai hylätyn loppuar-
vosanan, laskentatoimen opiskelijoista 37,5 %, mutta markkinoinnin opiskelijoista 
vain 25,9 %. Arvosanoja 5 ja 4 tuli myös enemmän markkinoinnin opiskelijoille kuin 
muille. Markkinoinnin ryhmät ovat aikaisemminkin menestyneet paremmin ruotsin 
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opinnoissa kuin muut ryhmät, joten näyttää siltä, ettei ohjauksen lisääminen juri-
diikan opiskelijoille parantanut kovinkaan paljon lopullisia tuloksia yleisellä tasolla. 
Yksittäisten opiskelijoiden kohdalla sen sijaan saattoi tapahtua parannusta.

Liiketalouden monimuoto-opiskelijat olivat keväällä 2014 Ritvan ainoa ammat-
tikielen ryhmä, joten vertailukohteet puuttuivat. Pilottiryhmästä hylätyn arvosanan 
sai kuitenkin vain 21,7 %, mikä oli liiketalouden ammattiruotsissa harvinaisen hyvä 
tulos. Ehkä ohjauksen tehostamisella oli jotakin vaikutusta asiaan. Ainakin se yksi 
henkilökohtaista ohjausta halunnut opiskelija pääsi rimaa hipoen ykkösellä tentistä 
läpi, ja käydessään kyselemässä tentin tulosta hän kiitteli kovasti opettajan kannus-
tusta ja huolenpitoa.

5 Palaute

5.1 Opiskelijoilta saatu palaute

Opintojakson lopussa kummankin pilottiryhmän opiskelijat vastasivat kyse-
lyyn, jossa tiedusteltiin heidän mielipiteitään ohjauksesta sekä käyttämis-
tämme menetelmistä ja toimintatavoista (ks. tark. Liite 3). Opiskelijat olivat 

yleisesti tyytyväisiä siihen, että ohjausta oli riittävästi. Tyytyväisimpiä oltiin ohjauk-
seen ennen etätehtäviä ja kokeita/tenttiä ja palautteeseen etätehtävien ja kokeiden/
tentin jälkeen. 

”Ohjaus oli hyödyllistä ja tuki opiskelua.”

”Ennen kokeita ollut ohjaus oli kiitettävää.”

”Tehtävistä tuli hyvin palautetta ja tunneilla sai hyvin ohjausta tehtäviin.”

”Oppii paljon, kun saa tehtävät korjattuina/kommentoituina takaisin.”

”Aina on ollut mahdollisuus kysyä ja saada apua.”

Vaikka kirjallisen kokeen jälkeen oli palautustunti, joku opiskelija olisi halunnut 
henkilökohtaisempaa palautetta.

”Kokeesta olisi voinut antaa henkilökohtaista palautetta.”

Myös kehityskeskusteluun suurin osa opiskelijoista oli hyvin tyytyväisiä. Kävi sel-
västi ilmi, että opiskelijat arvostivat henkilökohtaista keskustelua opettajan kanssa, 
koska he halusivat ehdottomasti osallistua siihen, osa jopa omalla ajallaan. 

”Kehityskeskustelu oli rohkaiseva ja kannustava.”

”Open kanssa juttelu tuli tarpeeseen. :)”



57

Jonkun opiskelijan mielestä kehityskeskustelu voisi olla vapaaehtoinen.

”Kehityskeskustelu ei ollut kohdallani tarpeellinen; se voisi siis olla vain tarvittaessa.”

Itsearviointia opintojakson alussa ja lopussa Annelin opiskelijat eivät pitäneet yhtä 
tärkeänä kuin muita ohjauksen muotoja, mutta Ritvan monimuoto-opiskelijat nos-
tivat sen yhtä tärkeäksi kehityskeskustelun kanssa.

5.2 Oma palaute

Ohjauksen lisääminen ja eri menetelmien ja toimintatapojen sijoittaminen tasaisesti 
koko opintojaksolle toivat ryhtiä ja tavoitteellisuutta opiskeluun. Opettajana olimme 
erityisen tyytyväisiä itsearviointiin ja tavoitteenasetteluun sekä kehityskeskusteluun. 
Niiden avulla saimme tietää opiskelijoista paljon enemmän kuin normaalisti, mikä 
auttoi luomaan paremman yhteyden opiskelijoihin ja helpotti myös ongelmien sel-
vittelyä.

 
6 Yhteenveto

Olemme tyytyväisiä sekä ammattikorkeakoulujen ruotsinopettajien Elitgrup-
pen-täydennyskoulutushankkeeseen että omaan kehittämishankkeeseemme. 
Täydennyskoulutuksessa tutustuimme uusiin kollegoihin, laajensimme ver-

kostoamme ja saimme runsaasti ideoita oman opetuksemme kehittämiseen. Kehittä-
mishankkeessamme keskinäinen yhteistyömme toimi hyvin, pystyimme yhdistämään 
osaamisemme ja rohkenimme kokeilla uusia ohjaamisen muotoja. Sekä me itse että 
opiskelijamme totesimme ohjauksen tarpeelliseksi. Ohjaus on osa jokaisen opettajan 
työtä, ja sitä tarvitaan myös opintojen keskivaiheessa aivan tavallisilla opintojaksoil-
la. Kun näemme opiskelijan yksilönä ja juttelemme kahden kesken hänen kanssaan, 
saattaa sillä olla isojakin vaikutuksia hänen motivaatioonsa ja opiskeluintoonsa. Yksi 
Ritvan opiskelijoista kirjoittikin itsearviointiinsa seuraavasti: ”Kehityskeskustelun jäl-
keen päätin ottaa itseäni niskasta kiinni ja nyt taidan päästä läpi niin, että heilahtaa”. 
Tämä esimerkki innostaa meitä jatkamaan samansuuntaista työskentelyä.
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Ohjaa ja valmenna
– Ohjausmalli 
amk-ruotsin

opetukseen valmentaja-
näkökulmaa käyttäen

Hanna-Kaisa Hokkanen
Humanistinen ammattikorkeakoulu

1 Johdanto

O
hjaa ja valmenna -ohjausmalli ruotsin kielen opetukseen valmentajanä-
kökulmaa käyttäen” -kehittämishankkeen ideana oli kehittää ohjaus-
malli ruotsin kielen projektimaisiin tehtäviin valmentajapedagogiik-
kaa hyödyntäen. Hankkeen aikana toteutetussa esimerkkitehtävässä 
ohjausmallia käytettiin syventävän ammatillisen ruotsin vierailuteh-

tävän ohjaukseen. Tehtävässä opiskelijat toimivat pienryhmissä, vierailivat jonkin 
alansa ruotsinkielisen toimijan luona ja työstivät tästä vierailusta esityksen muille 
ryhmäläisille. 

Tämän kehittämishankkeen puitteissa ohjausmallia käytettiin yksittäiseen ruotsin 
tehtävään, mutta mallia voidaan soveltaa myös muihin projektimaisiin kielten tai 
muiden aineiden ryhmätehtäviin. Tämän artikkelin lopussa on Valmentajan pikaopas 
ohjaukseen, josta löytyy lyhyesti ohjauksessa huomioon otettavia asioita (ks. Liite 1).

”
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2 Taustaa ja tavoitteet

Kehittämishankkeen yleisenä ja ohjauksellisena tavoitteena oli etä- ja lähioh-
jausmallin kehittäminen valmentajapedagogiikkaa hyödyntäen. Valmentaja-
pedagogiikan mukaan opettajan roolina on toimia ns. valmentajana ohjaten 

ja tukien opiskelijoita. Opiskelijat puolestaan ottavat aktiivisen roolin itseohjautuvina 
tiedon etsijöinä. 

Valmentajamaisen ohjauksen tarkoitus on tukea opiskelijan itsenäistä tiedon et-
sintää ja ongelman ratkaisua antamatta valmiita vastauksia. Valmentaja toimii ryh-
män innostajana sekä luovan työskentelyn mahdollistajana. Valmentaja voi kuiten-
kin myös puuttua tarpeen tulleen ryhmän toimintaan auttaen ryhmää itsenäisesti 
ja itseohjautuvasti löytämään ratkaisuja ongelmiinsa. (Lämsä & Nyman 2013: 10.)

Tässä kehittämishankkeessa pyrittiin antamaan opiskelijoille mahdollisuus aitoon 
vuorovaikutukseen työelämän kanssa: Opiskelijat kartoittivat oman alansa toimijoita 
alueella, tutustuivat näihin paikallisiin työelämäntoimijoihin sekä loivat verkostoja 
heidän kanssaan. Tällainen aito vuorovaikutus työelämän kanssa mahdollistaa uuden-
laisen motivaation heräämisen opiskeluun. Työelämälähtöisyys ja opiskelumotivaati-
on herättäminen ovat valmentajapedagogiikan keskeisimpiä tavoitteita. (vrt. Lämsä 
& Nyman 2013: 2, 7.)

Tärkeää valmentajapedagogiikan mukaiselle oppimiselle on, että opiskelijat reflek-
toivat oppimaansa. Pelkkä itselle annettu palaute ei kuitenkaan riitä, vaan tärkeää on, 
että työskennellään vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Yksin työskentely on ajoittain 
ajallisesti tehokkaampaa, mutta ei takaa osaamisen kasvamista eikä tietotaidon siir-
tymistä yksilöiden välillä.  (Ristikangas & Ristikangas 2011: 266-267.) Opiskelijan 
itsensä reflektointi sekä omien onnistumisten ja kehittämistarpeiden huomiointi te-
hostaa oppimista. Ohjaajan rooli tässä prosessissa on tärkeä: ohjaaja antaa palautetta 
sekä ohjaa kysymyksillään yksilön ja ryhmän reflektointia. (Räty 2011: 80.) Oppi-
mistehtävän aikana opiskelijat kirjoittivat itsearvioinnin lisäksi palautetta ryhmänsä 
jäsenille sekä antoivat suullista palautetta muille ryhmille. 

Opiskelijat kehittivät myös itseohjautuvuuttaan oppimistehtävässä toteutuneen 
ryhmä- ja tehtäväprosessin kautta. Itseohjautuvuus viittaa opiskelijan kykyyn ohjata 
päämääriään ja opiskeluaan itsenäisesti ja oma-aloitteisesti. Ohjaajan roolina on oh-
jata opiskelijaa itseohjautuvuuteen ja toimia hänen tukenaan tässä prosessissa (vrt. 
OK-Opintokeskus.) Myös itseohjautuvuuden kehittäminen kuuluu valmentajape-
dagogian ydintavoitteisiin.

3 Toteutus

Ohjausmallia sovellettiin yksittäiseen ruotsin opintojakson oppimistehtävään. 
Hankkeen pilottiryhminä toimivat Humanistisen ammattikorkeakoulun Tu-
run kampuksen ensimmäisen vuoden kulttuurituotanto- ja yhteisöpedago-

giopiskelijat. Kummatkin ryhmät suorittivat kolmen opintopisteen laajuista Syventä-
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vän ammatillisen ruotsin -opintojaksoa, jonka keskeisenä oppimistehtävänä oli suun-
nitella ja toteuttaa vierailu jonkin paikallisen ruotsinkielisen opiskelijoiden oman alan 
toimijan luona. 

3.1 Vierailutehtävän kulku

Vierailuun valmistautuminen aloitettiin pohtimalla mahdollista vierailukohdetta. 
Opiskelijoille annettiin lista vaihtoehtoisista vierailupaikoista. Opiskelijat saivat kui-
tenkin itse päättää minne mennä, paikan ei tarvinnut löytyä annetusta listasta. Myös 
ryhmänsä opiskelijat saivat muodostaa itse. Kulttuurituotannon opiskelijoiden vie-
railukohteiksi valikoitui mm. ruotsinkielinen teatteri sekä ruotsinkielisiä kulttuuri- 
ja musiikkiyhdistyksiä. Yhteisöpedagogiopiskelijat vierailivat mm. ruotsinkielisissä 
kouluissa ja päiväkodeissa sekä eri yhdistyksissä.

Vierailukohteen valinnan jälkeen tunnilla harjoiteltiin sekä itsenäisesti pienryh-
missä että yksin erilaisia viestintätilanteita. Viestintätilanteiden harjoittelu aloitettiin 
puhelinkeskusteluharjoituksilla. Puhelinkeskusteluiden jälkeen opiskelijat perehtyi-
vät sähköpostin kirjoittamiseen ruotsiksi ja kirjoittivat ryhmäkohtaisesti sähköpostin 
vierailukohteeseensa. Sähköpostin ensimmäinen luonnos kirjoitettiin tuntien ulko-
puolella, jonka jälkeen tunnilla vierailuohjauksen aikana luonnokset käytiin jokaisen 
ryhmän kanssa läpi ja niihin tehtiin tarvittavia muutoksia. Opiskelijat lähettivät val-
miin sähköpostin vierailukohteeseensa ja sopivat itsenäisesti vierailuaikansa. Loppu-
kirjeenvaihtoa ei käyty enää läpi systemaattisesti ryhmien kanssa, mutta ryhmillä oli 
mahdollisuus ohjaukseen sitä tarvitessaan. Sähköpostista siirryttiin haastattelurungon 
kokoamiseen. Tunnilla katsottiin myös joitakin esimerkkihaastatteluita, ja tämän jäl-
keen opiskelijat miettivät sopivaa haastattelurunkoa vierailulleen. 

Opiskelijat työstivät lyhyen kirjallisen vierailusuunnitelman, josta kävi ilmi minne 
ryhmä oli menossa ja milloin, sekä kuka oli paikan yhteyshenkilö. Lisäksi ryhmät liit-
tivät suunnitelmaan ensimmäisen lähettämänsä sähköpostin sekä kokoamansa haas-
tattelurungon. Viimeisenä viestintätilanteena ennen vierailun toteutusta tunnilla käy-
tiin läpi erilaisia fraaseja mm. asiakaspalveluun liittyen. Opiskelijoiden oli tarkoitus 
valmistella kaikkien viestintätilanteiden harjoitukset itse, mutta ajanpuutteen vuoksi 
tämä ei ollut mahdollista. Käytimme harjoituksissa pääosin valmista harjoitusmate-
riaalia. 

Itse vierailun ryhmät suorittivat itsenäisesti. Ryhmät esittivät vierailusta muille 
opintojakson ryhmäläisille n. 20 minuuttia kestäneen tuotoksen. Tuotoksen muo-
dosta jokainen ryhmä sai päättää itse. Osa ryhmistä oli videokuvannut vierailunsa, 
osa kertoi vierailusta Power Point -esityksellä sekä näyttämällä valokuvia. Jokaisen 
esityksen jälkeen muut ryhmät esittivät kysymyksiä sekä arvioivat suullisesti vierailua 
ja esitystä. Ryhmät saivat myös kirjallista palautetta opettajalta. Lopuksi ryhmät vielä 
arvioivat projektin onnistumista sekä ryhmänsä toimivuutta antaen palautetta sekä 
itselleen että muille ryhmän jäsenille. 
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3.2 Ohjausmalli

Ohjauksessa pyrittiin varmentamaan ohjauksen monipuolisuus ja tavoitettavuus (ks. 
liite 1, kohta 1). Oppimistehtävän aikana annettiin lähi- ja etäohjausta, ryhmä- ja 
pienryhmäohjausta sekä yksilöohjausta. Ohjauksen pohjana toimi valmiiksi suun-
niteltu aikataulutus ja tehtävän toteutus välietapeilla. Opiskelijoille annettiin tietyt 
aikatauluraamit, joiden sisällä heidän täytyi toteuttaa lopullinen aikataulutuksensa. 
Aikataulutuksella pyrittiin varmistamaan, että jokainen ryhmä suoriutuisi tehtävästä 
opintojakson aikana. Toisaalta aikaa pyrittiin antamaan eri välietappien suorittami-
selle mahdollisimman paljon, sillä oppiminen ja prosessin eteenpäin vieminen vievät 
aikaa (ks. Liite 1, kohta 2).

Ohjauksen aikana pyrittiin tarjoamaan erilaisia oppimistilanteita (ks. Liite 1, koh-
ta 3). Ohjaus oppituntien aikana oli jaettu viestintäharjoituksiin sekä vierailukartoi-
tuksiin. Viestintäharjoitusten aikana harjoiteltiin yhdessä ja ryhmittäin erilaisia vie-
railuun liittyviä viestintätilanteita kuten haastattelua tai sähköpostin kirjoittamista. 
Vierailukartoitukset kestivät kultakin ryhmältä kerrallaan n. 20 minuuttia ryhmän 
ohjauksen tarpeen mukaan. Kartoituksen aikana katsottiin miten ryhmä oli edellis-
kerrasta edennyt, mitä opiskelijat tekisivät seuraavaksi sekä mitä ongelmia tai kysy-
myksiä oli ilmaantunut tai mihin asioihin ryhmä tarvitsi erityistä tukea ja ohjausta. 
Tämän lisäksi mm. sähköpostin muotoa ja haastattelurunkoa muokattiin yhdessä 
ryhmän kanssa. Ohjaus tapahtui yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa ohjaajan ja oh-
jattavien välillä (ks. Liite 1, kohta 4). 

Pääosa ohjauksesta tapahtui näiden viestintäharjoitusten sekä projektikartoitusten 
aikana oppitunneilla, mutta ryhmillä oli mahdollisuus myös etäohjaukseen puheli-
mitse tai verkkovälitteisesti oppilaitoksen oman intranetin ja sähköpostin välityk-
sellä. Intranetin opintojaksofoorumilta löytyivät mm. ohjeistukset tehtäviin. Siellä 
muistuteltiin yhteisesti eri välivaiheiden tehtävistä sekä ohjattiin ryhmiä seuraaviin 
vaiheisiin. Intranetin välityksellä vaihdettiin myös yksityisviestejä joidenkin ryhmien 
kesken, mutta tällaiselle ohjaukselle ei muun ohjauksen lisäksi näyttänyt olevan mo-
nellakaan ryhmällä tarvetta. 

Ohjausta annettiin sekä suomeksi että ruotsiksi ryhmän tason ja ohjauksen tarpei-
den mukaan. Muutoinkin ohjauksen tarve nousi ryhmästä itsestään. Pääosa ohjaus-
tarpeista liittyi kielen rakenteisiin sekä muihin kielellisiin kysymyksiin, esimerkiksi 
sähköpostiviestin tervehdysten muotoiluun tai sopivien haastattelukysymysten valin-
taan. Tehtävän alussa opiskelijat kyselivät paljon ohjeita mm. siitä, minne he voisi-
vat mennä ja ketä he voisivat kyseisessä paikassa haastatella. Ryhmät tarvitsivat apua 
myös sähköpostin muokkaamisessa sekä haastattelukysymysten valinnassa. Jotkut 
ryhmistä tarvitsivat ohjeita ja tukea aikataulussa pysymiseen tai ohjeistusta suunni-
telmien muuttuessa. Yksi ryhmä oli saanut vierailupaikastaan sähköpostin, jota he 
eivät osanneet tulkita. Mietimme yhdessä, miten ryhmä voisi vastata sähköpostiin ja 
pyytää tarkennusta vastaukseen sopivalla tavalla.  Tärkeintä ohjauksessa oli kannustaa 
ryhmiä toimimaan yhdessä itseohjautuvasti (Liite 1, kohta 5).
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Ryhmät kohtasivat myös haasteita tehtäväprosessin aikana. Yksi ryhmä joutui vaih-
tamaan vierailukohdettaan viime hetkellä, ja toisella ryhmällä ryhmädynamiikan toi-
mimattomuus tuotti suuria haasteita tehtävän suorittamiselle. Myös tällaiset epäon-
nistumiset ja vastoinkäymiset ovat osa ohjaus- ja oppimisprosessia. Tärkeintä on saa-
da ryhmä jatkamaan eteenpäin. Myös valmentaja saa tehdä virheitä (ks. Liite 1, kohta 
6). Virheiden kautta valmentaja voi kehittää toimintaansa ja olla entistä valmiimpi 
uusiin haasteisiin (ks. Liite 1, kohta 7).

4 Tulokset

Kehittämishankkeeni päätavoitteena oli kehittää valmentajapedagogiikkaan 
pohjautuvaa ohjausmallia. Hanke tarjoaa ohjausmallin siihen, miten opis-
kelijoita voidaan ohjata valmentajaidean mukaisesti kielten projektimaisissa 

tehtävissä sekä miten heitä voidaan kannustaa itseohjautuvuuteen projektien aikana. 
Hanke tarjoaa konkreettisen esimerkin oppimistehtävästä, johon ohjausta voidaan 
soveltaa. Ohjausmallista kehittyi lyhyt pikaopas valmentajamaiseen ohjaukseen (ks. 
Liite 1). 

Yksi kehittämishankkeeni tavoitteista oli opiskelijoiden itseohjautuvuuden lisäämi-
nen. Hankkeen aikana tuntui, että tämä tavoite todellakin toteutui, vaikka hankkeen 
ja opintojakson puitteissa kyseessä oli hyvin lyhyt ajanjakso. Mitä lähemmäksi vierai-
luaika tuli, sitä vähemmän opiskelijat tuntuivat kaipaavan ohjausta ja rohkaisua. On 
vaikea arvioida, kuinka paljon tästä itseohjautuvuudesta oli tämän tehtävän ja siihen 
valmistautumisen sekä ohjauksen ansiota. Saman lukukauden aikana näille opiskeli-
joille tiedotettiin yleisesti, että heidän tulisi ottaa enemmän vastuuta opinnoistaan.

Kehittämishankkeeni tavoitteena oli myös opiskelijoiden työelämäverkoston luo-
minen. Opiskelijat saivat tutustua läheltä yhteen alansa ruotsinkieliseen toimijaan ja 
muiden ryhmien esitysten kautta välillisesti useaan. Se, miten opiskelijat tulevaisuu-
dessa näitä verkostoja ja kontakteja tulevat käyttämään, jää vielä nähtäväksi. Mahdol-
lisesti joku ryhmän jäsenistä löysi harjoittelupaikan vierailun kautta. 

5 Palaute

5.1 Opiskelijoiden palaute

Oppimistehtävän tuotosten esittelyn jälkeen opiskelijat täyttivät itsearviointi-
lomakkeen, jossa he arvioivat itseään ja ryhmänjäseniään tehtävän onnistu-
misesta sekä antoivat palautetta tehtävän toteutuksesta ja ohjauksesta. Kai-

ken kaikkiaan tehtävästä annettu palaute oli positiivista, ja opiskelijat olivat selvästi 
pitäneet tehtävästä sekä kokivat hyötyneensä siitä. He kertoivat saaneensa itsevar-
muutta ruotsin kielen käyttämiseen niin kirjallisesti kuin suullisesti. Osalle ruotsin 
käyttäminen tuntien ulkopuolella virallisessa sosiaalisessa tilanteessa oli täysin uutta. 
Nämä opiskelijat olivat saaneet tehtävästä paljon rohkeutta kielen käyttöön. Opiske-
lijat olivat myös luoneet uusia työelämänkontakteja sekä saaneet uutta tietoa oman 
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alansa toimijoista. Osa hyödyntänee näitä kontakteja hakiessaan seuraavaa harjoit-
telupaikkaansa.

Ohjaukseen oltiin pääosin tyytyväisiä. Monen mielestä ohjausta oli saatu tarpeeksi, 
ja sitä oli aina tarvittaessa tarjolla. Mielenkiintoista oli, että monet eivät olleet mieltä-
neet tunnilla annettua ohjausta ohjaukseksi. Tämä ehkä siksi, että tunnilla ei erikseen 
korostettu vierailukatsausten ohjausroolia. Koin tämän itse hyvänä asiana; ohjaus oli 
saatu upotetuksi muun toiminnan lomaan. Kahta ryhmää lukuun ottamatta ryhmä-
työ oli toiminut hyvin ja aikataulussa oli pysytty, vaikka monella oli sen kanssa tehtä-
vän edetessä haasteita. Juuri ryhmän toimivuus tuli parille ryhmälle suureksi esteeksi; 
yksi ryhmä hajosi ja toinen ei tuntenut onnistuneensa tehtävässä huonon ryhmähen-
gen vuoksi. Tässä kohtaa ohjausta olisi siis tarvittu enemmän.

5.2 Oma palaute

Kokonaisuudessaan oppimistehtävä toimi erittäin hyvin, ja ohjaus eteni suunnitellus-
ti. Opiskelijat tuntuivat ottavan tehtävän hyvin vastaan. Koska tehtävä toteutettiin 
ensimmäistä kertaa, pelkäsin, että jossain välissä tulee joitakin odottamattomia on-
gelmia vastaan. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan asiat etenivät suunnitellusti. Tehtä-
vän ohjeistusta, aikataulutusta sekä ohjaamista pyrin suunnittelemaan mahdollisim-
man hyvin ennen opintojakson alkua. Olisin kuitenkin toivonut, että olisin pystynyt 
enemmänkin kehittämään ohjausmallia etukäteen, nyt se kehittyi pääosin opintojak-
son edetessä ja vielä sen jälkeen. Ajan puutteen lisäksi fyysisten tilojen rajallisuus toi 
haasteita ohjaukseen. Kampus sijaitsee yli 20 kilometriä keskustasta, joten opiskelijat 
eivät saavu paikalle pelkän ohjauskerran (20 min) takia. Lähiohjausta ei siis voinut 
antaa kuin oppituntien lomassa.

Seuraavalla kerralla aion vielä lisätä ja monipuolistaa ohjausta sekä korostaa opiske-
lijoille mahdollisuutta etäohjaukseen. Ryhmän toimivuuden takaamiseksi ensi kerral-
la jokainen ryhmä valitsee joukostaan ryhmän vetäjän. Nyt osalle ryhmistä näin oli 
käynyt luonnostaan, ja näissä ryhmissä asiat etenivät vauhdilla. Osalta ryhmistä taas 
puuttui johtohahmo, ja näiden ryhmien oli huomattavasti vaikeampi lähteä liikkeelle 
tehtävän kanssa. Aion myös vielä enemmän korostaa tehtävän tavoitteita. 

6 Yhteenveto 

Koko tämä kehittämishanke on ollut itselle erittäin antoisaa. Vaikka kyseessä 
on ollut pieni hanke, on se avannut silmäni monen asian kohdalla ja tuntuu, 
että olen oppinut itse valtavasti, niin opettamisesta, ohjaamisesta, valmenta-

japedagogiikasta kuin ihmisten kohtaamisesta. Olen erityisesti huomannut, kuinka 
tärkeää yksilö- ja pienryhmäohjaus on. Aion kehittää tätä vierailutehtävää ja projek-
tien ohjaamista edelleen. 

Opiskelijat tuntuivat pitäneen tehtävästä sekä oppineensa tehtävän kautta niin it-
seohjautuvuutta kuin kielellisiä taitoja. Erityisesti he kokivat rohkaistuneensa kielen 
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Liite 1.

Valmentajan pikaopas ohjaukseen

1. Varmista valmennuksen monipuolisuus ja tavoitettavuus 
Pidä aina mielessä opiskelijan henkilökohtainen ohjauksen tarve; kuinka paljon 
opiskelija kaipaa tukea ja millä tavalla.  Tue häntä tarpeeksi, mutta älä liikaa. 
Osoita opiskelijalle, että olet tavoitettavissa.

2. Anna aikaa itselle ja opiskelijalle sekä koko prosessille
Oppiminen on prosessi - se vie aikaa. 

3. Luo oppimistilanteita ja -ympäristöjä
Ohjaa opiskelija erilaisiin oppimistilanteisiin ja -ympäristöihin. Tämä pitää moti-
vaatiota yllä sekä tarjoaa oppimisen mahdollisuuksia erilaisille oppijoille.

4. Valmennus on yhteistyötä ja vuorovaikutusta
Luo ohjattavaasi vuorovaikutuksellinen suhde. 
Onnistunut ohjaus on valmentajan ja valmennettavan yhteistyötä.

5. Sijoita kaikki opiskelijat ykkösketjuun ja muista fair-play
Kaikki opiskelijat lähtevät samalta viivalta. Älä anna ennakko-odotusten 
tai aikaisempien kokemustesi ohjata suhtautumistasi ja toimintaasi.

6. Muuta epäonnistumiset voimavaraksi 
Anna opiskelijalle tilaa epäonnistua ja oppia tekemästään.  Myös sinulla on lupa 
oppia epäonnistumisistasi.

7. Muista valmentaa myös itseäsi
Muista antaa aikaa myös itsesi kehittämiseen. Ohjaa itsesi uusiin haasteisiin!

 Lähteet

OK-Opintokeskus. Osaavaa kansalaistoimintaa. 
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Bound Finland ry.

käyttäjinä. Tehtävän aikana olen kokenut suorastaan ylpeyden hetkiä opiskelijoista. 
En olisi voinut etukäteen uskoa, että tämä uusi oppimistehtävä toimi näin hyvin. 
Erityisesti opiskelijoiden rohkeus hypätä uuteen ja turvattomaan yllätti minut use-
aan kertaan. Ryhmien tuotoksia on tarkoitus hyödyntää jatkossa oppitunneilla mm. 
kuunteluharjoituksina sekä haastattelumalleina seuraaville vierailutehtävän suoritta-
jille.
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Tiedon jakajasta
ohjaavaksi 
opettajaksi

– Asiakasprosessin
hyödyntäminen sosiaali-

alan amk-ruotsin
opetuksessa

Minna Iitti
Satakunnan ammattikorkeakoulu

1 Johdanto

M
uutoksen tuulet pyörivät lähes jokaisessa ammattikorkeakoulussa. 
Kaikki ammattikorkeakoulut hakevat uudenlaisia ratkaisuja kiris-
tyvässä taloudellisessa kilpailussa, ja tiukentuva taloudellinen tilan-
ne näkyy entistä vahvemmin myös opettajan työssä. Opettajan on 
selviydyttävä entistä pienemmillä resursseilla työstään ja pyrittävä 

löytämään uusia keinoja saadakseen tuloksia koulumaailmassa, joka on muuttunut 
myös monella muulla tavalla. Tietotekniset sovellukset etäopetukseen, oppimisym-
päristöjen laajentuneet mahdollisuudet, erilaiset videointi- ja äänitysmahdollisuudet 
ja nettien sanastopelit tarjoavat opettajalle valtaisan määrän uusia mahdollisuuksia, 
joihin opettajan on ehdittävä tutustua lähes minimaalisessa ajassa pysyäkseen kiinni 
kehityksessä. 

On selvää, että opettajuus on muutoksessa. Opettajan työssä on entistä enemmän 
merkitystä uudella opettajuudella, opettajan kyvyllä ohjata oppimisprosessia opis-
kelijaa motivoiden. Opettajan on löydettävä keinot tarjota opiskelijalle mielekkäitä 
oppimistehtäviä, joissa opiskelija voi monipuolisesti kehittää itseään. Opettajan on 
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lisäksi osattava luopua perinteisestä valmiiksi työstetyn materiaalin tarjoamisesta. 
Vähenevien resurssien maailmassa opettajan on osattava siirtyä ohjaajaksi tukemaan 
opiskelijan oppimisprosessia. 

Tästä kaikesta on kysymys myös Elitgruppen-täydennyskoulutushankkeessa toteut-
tamassani kehittämishankkeessa, jonka tavoitteena on tarjota sosiaalialan opiskelijoil-
le mielekäs, omaan ammatilliseen kokemuspohjaan sidottu oppimisprosessi sosiaa-
lialan keskeisimmän henkilön, asiakkaan kautta (Vilén ym. 2002, 30). Kehittämis-
hankkeeni tavoitteet on suunnattu niin opiskelijaan kuin opettajaankin. Tavoitteena 
on, että opiskelija oppii käyttämään oman alansa autenttisia apuvälineitä ruotsin 
kielellä sekä omaksuu samalla keskeistä sanastoa ja termistöä omaan ammatilliseen 
toimialueeseensa liittyen. Opettaja puolestaan toimii opiskelijan kanssa vuorovaiku-
tuksessa oppimisprosessissa, ohjaa häntä ja käyttää resurssejaan opiskelijan kannalta 
juuri tähän prosessiin niin, että kuitenkin jaksaa työssään. Opettaja panostaa ennen 
kaikkea vahvuuksiinsa opettajuudessa ja antaa opiskelijalle vastuuta enemmän am-
matillisesta osaamisesta.     

Opiskelijan ammatillinen osaaminen tulee puolestaan esiin oppimisprosessin vuo-
rovaikutukselliseen tukemiseen perustuvassa luonteessa. Vuorovaikutuksellinen tu-
keminen on sosiaalialan keskeinen käsite, jonka tavoitteena on kuunnella, tukea ja 
auttaa ihmistä hyödyntämään omia voimavarojaan päivittäisen elämän ongelmien 
ratkaisemisessa ja auttaa häntä saavuttamaan voimaantumisen tunteen (Vilén ym. 
2002, 23). Opiskelijan tavoitteena on luoda oppimisprosessissa juuri tällainen vuo-
rovaikutuksellinen prosessi. Vuorovaikutteisuuden lisäämisellä on myös selkeä oppi-
miseen liittyvä tavoite. Vuorovaikutteisessa opiskelussa oppilaiden sanotaan olevan 
toistensa selkeä voimavara (Kohonen 2009, 16). Vuorovaikutteisuuden vahvistami-
sella niin opiskelijoiden kuin opiskelijan ja opettajankin välillä pyritään tässä kehit-
tämishankkeessa hyödyntämään juuri tämä voimavara entistä paremmin. 

2 Haasteet

Kehittämishankkeeni onnistumiselle on monia haasteita. Sosiaaliala on todella 
monipuolinen ala, joten pienikin opiskelijaryhmä voi koostua opiskelijoista, 
jotka ovat asiantuntijoita esimerkiksi kasvatuksen, nuorisotyön, vanhushuol-

lon, päihdehuollon, mielenterveystyön tai vammaishuollon alalla. Lisäksi opiskeli-
jaryhmä, jolle kehittämishanke on suunnattu, koostuu sosiaalialan ammattilaisista, 
joista osalla on takanaan reilun kymmenen vuoden työkokemus omalta alaltaan.  Toi-
saalta tasoerot opiskelijoiden välillä ovat suuret. Osa puhuu ruotsia, toisilla puhe on 
vielä kadoksissa ja tuntuu, että puhumiseen tarvitaan kynä. Joku käyttää kirjoittami-
seen mieluummin kynää kuin tietokonetta ja myöntää jopa pelkäävänsä tietokonetta. 

Yksi asia kuitenkin yhdistää: kaikki opiskelijat ovat valmistautuneet luopumaan 
suuresta osasta omaa vapaa-aikaansa ja valmiita panostamaan itsensä kehittämiseen 
työn ohella. Luonnollisesti he, jos ketkä haluavat saada opinnoistaan hyödyn irti ja 
kehittyä. 
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Myös aikataulutus asettaa omat haasteensa. Opintojakso, jolla kehittämishanke to-
teutetaan, on varsin lyhyt, 28 oppituntia, ja se sisältää seitsemän kokoontumiskertaa 
kahden kuukauden aikana. Kehittämishankkeen lisäksi opiskelijoille on tarjottava 
mahdollisuus vahvistaa omaa osaamistaan myös muissa pakollisen ruotsin opintojak-
son ydinainekseen kuuluvissa teemoissa. Aikaa vie ruotsin tunneilla myös ryhmäyty-
minen. Opiskelijat on saatava puhaltamaan yhteen hiileen, jotta opintojaksolla ei ke-
nenkään tarvitsisi jännittää oloaan. Ryhmäytymistä vaativat myös sosiaalialan vakavat 
aiheet. Ei voi puhua ääneen vakavista aiheista, mikäli ei tunne opiskelutovereitaan ja 
koe, että heihin voi luottaa.

Opettajalle haasteita asettaa myös arki ja 
kiire, jotka opettajan on selätettävä. Arjen 
kiireen keskeltä opettajan on ennen kaikkea 
onnistuttava löytämään luovuus opintojak-
son ja kehittämishankkeen toteuttamiseen. 

3 Toteutus

Kehittämishankkeen ensimmäisessä vaiheessa opettaja tutustui alan mahdolli-
suuksiin verkossa ja yritti saada selvyyttä sosiaalialan asiakasprosessista sosiaa-
lialan kollegoiden kautta keskustellen. Opiskelija lähti liikkeelle sosiaalialan 

byrokratian keskeisimmästä käsitteestä: lomakkeesta. Jokainen opiskelija valjastet-
tiin etsimään mahdollisimman keskeinen sellainen lomake, joka liittyi juuri hänen 
omaan asiakastyöhönsä. Tämän jälkeen oppimistehtävät perustuivat ko. lomakkee-
seen. Opiskelija työsti lomakkeen pohjalta henkilökuvaa omasta keskeisestä asiak-
kaastaan ja tutki lomakkeen vaatimia tietoja. Henkilökuvaa lähdettiin laajentamaan 
myös keksimällä asiakkaalle ongelma, mikäli hänellä ei vielä sellaista ollut. Opettaja 
ohjasi prosessia oppitunnilla opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti keskustellen ja ver-
kon tehtäviä kommentoiden sekä verkon kautta että tulosteina. Oppituntien muut 
teemat valittiin myös kehittämishankkeen vaiheiden mukaan ja olemassa olevaa tee-
maa käsiteltiin oppitunnilla yleisessä muodossa.  

Asiakasprosessi jatkui opiskelijan osalta sillä, että hän tutustui asiakkaansa ongel-
maan verkossa ja kuvaili asiakastaan ongelman kautta. Opettaja ohjasi opiskelijaa 
verkossa ja oppitunnilla, ja teemoja laajennettiin edelleen myös muun oppimateri-
aalin kautta.

Asiakastilanne kiteytettiin viimeisellä kokoontumiskerralla opiskelijaparin kanssa 
käydyissä oppimistehtävissä. Toinen parista esitti asiakasta valmistauduttuaan rooliin 
kotona hänen parinsa asiakasprosessissa työstämillä dokumenteilla. Asiakkaan roo-
liin eläydyttiin puhelinkeskusteluin, lomaketta täyttäen ja ongelmaan apua hakien. 
Lopuksi käytiin myös vapaata keskustelua jokaisen valitsemasta ongelmasta parin 
kanssa. Keskusteluissa jaettiin niin oman elämän kokemuksia kuin myös ammatilli-
sia tilanteita. Opettaja pysytteli edelleen pääasiallisesti sivuroolissa, mutta tuli apuun 
tarvittaessa. Keskusteluhetkinä opettaja tuli mukaan parikeskusteluihin haastamaan 
opiskelijoita myös välillä sanastollisesti.

Opettajalle haasteita 
asettaa myös arki ja 
kiire, jotka opettajan 
on selätettävä.
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Asiakasprosessi otettiin myös suullisen kokeen valmistelluksi osaksi. Jokainen opis-
kelija sai itse valita, minkä osan asiakasprosessistaan hän halusi valmistellusti esittää 
suullisen kokeen osana. Osa kertoi asiakkaastaan ja hänen asiakasprosessistaan, osa 
keskittyi kertomaan asiakkaan ongelmasta yleisellä tasolla.

4 Tulokset

Kehittämishankkeen tuloksena opettaja tuotti oppimistehtävistä sosiaalialan 
asiakasprosessiin tehtäväpaketin, jota voi käyttää yhtenäisenä ketjuna tai eril-
lisiä tehtäviä hyödyntäen. Tehtävien lisäksi paketista löytyy kuvaukset, miten 

opettaja toteutti tehtävät ja tuki opiskelijaa. Tukipakettiin on lisäksi kuvattu opet-
tajan muita huomioita ja kokemuksia prosessin varrelta hyödynnettäväksi tehtävien 
jatkotyöstöä varten. Kuvaukset opettajan ajankäytöstä jäivät pois, koska tiukkojen 
aikataulujen takia opettaja päätti kehittämishanketta toteuttaessaan, että hän pyrkii 
ohjaamaan opiskelijaa mahdollisimman hyvin, mutta pyrkii tietoisesti valitsemaan 
ohjaukseen sellaiset keinot, ettei hän kuormita itseään liiaksi. 

Opiskelijoille asiakasprosessista dokumentoitui oppimisympäristöön tehtäväketju. 
Suurin hyöty opiskelijalle oli kuitenkin tämän kehittämishankkeen oppimistehtävien 
myötä kielitaidon kohentuminen, koska ammatillisuus ja autenttisuus selkeästi mo-
tivoivat opiskelijaa näissä oppimistehtävissä.  Mm. ammatillisen sanaston hallinnan 
parantuminen oli selkeästi havaittavissa ryhmän kaikilla opiskelijoilla. Kehitys näkyi 
ja ennen kaikkea kuului myös suullisissa asiakastilanteissa, joita käytiin läpi viimei-
sellä opetuskerralla. 

5 Palaute

Palautetta kehittämishankkeen oppi-
mistehtävistä tuli opiskelijoilta suul-
lisesti opintojakson aikana. Muuta-

miin tehtäviin opettaja teki palautteiden 
perusteella tarvittavia lisäselvennyksiä, kos-
ka tehtävien laatiminen hyvin yleisellä ta-
solla oli haastavaa. Aikarajoista keskusteltiin 
yhdessä opiskelijoiden kanssa, ja ne saatiin 
pääasiallisesti toimimaan, vaikka ne olivat 
välillä todella tiukkoja.  

Opiskelijat antoivat suullisen palautteen lisäksi myös kirjallista palautetta koko 
opintojaksosta, ja asiakasprosessi heijastui niissä monessa asiassa. Palautteiden mu-
kaan opintojakso onnistui ammatilliselta alueeltaankin, eli opiskelijat kokivat saa-
neensa omiin työtehtäviin uskallusta käyttää kieltä ja runsaasti ammatillista sanastoa. 
Tehtävät tuntuivat mielekkäiltä käytännönläheisyytensä ansiosta. Yhdessä palautteista 
opintojakson vahvuutena pidettiin sitä, että tehtiin todella työhön liittyviä tehtäviä 
ja harjoiteltiin oikeita tilanteita. 

Oppiminen onnistuu 
helpommin, 
kun vuorovaikutus 
toimii hyvin.
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Opettajan kannalta opintojakso oli todella mielekäs. Itselle tuli sellainen olo, että 
kun opiskelijat antoivat oman ammatillisuutensa tulla mukaan oppimistehtäviin, he 
tulivat entistä läheisemmiksi ja heidän kanssa tuntui muodostuvan vuorovaikutuksel-
linen prosessi, jossa opettajana en pelkästään tukenut opiskelijaa vaan myös opiskelija 
omalla panostuksellaan kannusti minua opettajana. 

Opettajan työ on välillä yksinäistä puurtamista työhuoneessa, joka ei välttämättä 
palkitse tekijäänsä. Tämä kehittämishanke antoi minulle mahdollisuuden kokeilla 
rohkeasti selkeää roolin vaihtamista: minulla opettajana oli mahdollisuus keskittyä 
omaan ammatilliseen vahvuuteeni ohjaajana ja tukea opiskelijaa oppimisprosessissa, 
kun taas opiskelija otti vastuun oppimisestaan ja tekemisestään valitessaan itse asia-
kasprosessillekin suuntaa. Motivoitunut opiskelija motivoi myös opettajaansa. 

Mitä tulee lukuisiin haasteisiin, mielestäni niistä selvittiin, osittain hankkeen am-
matillisuuden tuoman kirjon avulla, osittain sillä, että opettajana opin tuntemaan 
ryhmäni vuorovaikutuksellisessa prosessissa ja hyväksyin sen, että on elettävä tilan-
teen mukaan ja kuunneltava ryhmää. Ohjausmenetelmissä hyväksyin ryhmän tuomat 
rajoitteet, ja päätin jättää muutaman kokeilun tekemättäkin tällä ryhmällä.  Säilytin 
samalla uskoni siihen, että pystyn jonkun muun tulevan ryhmän kanssa kokeilemaan 
vielä kokeilematta jääneitä menetelmiä. 

Erityisen onnistuneena pidin oman opettajan roolini muuttumista valmiiksi työs-
tettyjen oppimateriaalien tuottajasta enemmän opiskelijan ohjaajaksi. Minulle tuli 
myös itselle vahva palkitseva tunne siitä, että opiskelija ei jäänyt tuuliajolle vaan tunsi 
tulleensa ohjatuksi ja saaneensa niin tukea kuin palautettakin. 

6 Yhteenveto

Ammattikorkeakoulumaailma elää hankkeiden aikaa. Hankkeita tehdään niin 
oman oppilaitoksen sisällä kuin valtakunnallisesti ja laajemminkin. Elitgrup-
pen-täydennyskoulutushankkeessa toteuttamani kehittämishanke on erottu-

nut näistä muista yhdeltä olennaiselta osaltaan. Sen tarkoitus ei ole ollut keskittyä 
pelkästään oppimateriaalin tuottamiseen ja saada opiskelijoita oppimaan paremmin, 
vaan näiden lisäksi olennaisena osana on ollut opettajan oman kasvun ja uudenlaisen 
opettajuuden herätteleminen sekä omasta työssä jaksamisesta huolehtiminen. 

Mielestäni sain osallistumalla Elitgruppen-täydennyskoulutushankkeeseen paljon 
tietoa uusista menetelmistä, jotka tukevat minua tällä uudenlaisen opettamisen tiellä, 
mutta ennen kaikkea oma kehittämishankkeeni herätti minut ajattelemaan ja näke-
mään uusia mahdollisuuksia opettajana myös välillä hyvin pelottavassa niukkenevien 
resurssien maailmassa. 

Lisäksi vuorovaikutuksen merkitys korostui mielestäni tässä omassa kehittämis-
hankkeessani entistä enemmän. Oppiminen onnistuu helpommin, kun vuorovaiku-
tus toimii hyvin sekä ryhmän opiskelijoiden kesken että opiskelijan ja opettajan vä-
lillä. Oma kehittämishankkeeni on jo nyt näkynyt opetuksessani myös muilla aloilla, 
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ja olen pystynyt ammentamaan siitä erilaisia ammatillisia oppimistehtäviä myös jo 
esim. fysioterapian opiskelijoille. 

Tietoteknisten laitteiden sävyttämässä maailmassa moni opettaja pelkää, että opet-
taja unohdetaan. Opettajalla on kuitenkin muuttuvissa oppimisprosessissa tulevai-
suudessakin suuri merkitys. Opettaja on se, joka ohjaa opiskelijan tietä. Opettaja ei 
saa kuitenkaan unohtaa omaa opetustaan suunnitellessaan, että keskeinen asia ope-
tuksessa on saada opiskelija ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan, ja että opetta-
jan työn ydin on yrittää löytää opiskelijalle mielekkäitä keinoja tämän saavuttamiseksi 
ja oppimisprosessin ohjaamiseksi. Toteuttamani kehittämishankkeen tuomien koke-
muksien vahvistamana minun on helppo nyt sanoa, että ammatillisuuden ottaminen 
osaksi opetusta on varmasti yksi luonnollisimmista keinoista ammattikorkeakoulun 
kielenopetuksessa saada tuo välillä monelta opiskelijalta kadonnut motivaatio herä-
tetyksi uudelleen myös ruotsin opintoihin.   
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Min
affärssvenska

– Amk-opiskelijoiden
ruotsin kielen 

motivointia henkilö-
kohtaistamisen avulla

Raija Lummi
Lapin ammattikorkeakoulu

Johdanto

K
ehittämishankkeeni nimi on Min affärssvenska, ja se liittyy yhteisölliseen 
hankkeeseen, jossa mietitään ja kehitetään keinoja edistää amk-opiske-
lijoiden motivaatiota ja oppimistuloksia ruotsin kielessä. Hankkeessa 
keskitytään erityisesti opiskelijoiden ohjaamiseen ruotsin kielessä. Oma 
osuuteni liittyy ruotsin opintojen henkilökohtaistamiseen ja ennakoin-

tiin. Ruotsin opettajan koulutuksen lisäksi minulla on myös opinto-ohjaajan kou-
lutus.

Min affärssvenska on saanut nimensä ja ideansa Kemi-Tornion ammattikorkea-
koulun liiketalouden koulutusohjelmaan sisältyvästä opintojaksosta Affärskommu-
nikation. Min affärssvenska viittaa siihen, että opiskelijan motivoinnin kannalta on 
tärkeä saada opintojakso eli kurssi tuntumaan omalta ja itselle tärkeältä. 

Pilotoin hankkeen aikana yhtä 14 hengen opiskelijaryhmää, joka sai tehtäväksi 
suunnitella itse opintojakson opettajan antamien taitotasojen ja raamien sisällä. Ryh-
mässä oli 3 nais- ja 11 miesopiskelijaa. Ryhmä jaettiin vielä kahden tai kolmen hen-
gen toiminnallisiin pienryhmiin. 

Tutkimusten ja käytännön kokemusten mukaan juuri miespuoliset opiskelijat tar-
vitsevat motivaatiota ruotsin opintoihin. Ruotsin kielen motivaatiossa on suuria yk-
silöllisiä eroja. Erityisesti miespuolisilla opiskelijoilla on motivaation puutetta ruot-
sin kieleen. (Juurakko-Paavola 2012.) Pilotissani yritin nostaa opiskelijoiden ruotsin 
kielen motivaatiota henkilökohtaistamisen kautta. Ennakointi on toinen tärkeä asia 
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kielen oppimisessa. Olen sitä mieltä, että mahdollisiin ongelmiin voi puuttua enna-
koimalla tilanteita. Tästä syystä järjestin pilottiryhmän sisällä oleville pienryhmille 
ennakoivaa tukiopetusta ennen tenttejä.

Arkikielessä käytettävä verbi rohkaista kuvastaa mielestäni hyvin motivointiproses-
sia. Rohkaisemisessa on kyse molempien osapuolien aktiivisuudesta samaa tavoitetta 
kohti. Ruotsin kielen osaamista ja oppimismotivaatiota eri kouluasteilla on tutkit-
tu. Amk-opiskelijoiden vastauksissa tärkeimmiksi heidän motivaatioon vaikuttaviksi 
tekijöiksi opiskelijat nimesivät ruotsin opettajan ja amk-ruotsin kielen lähtötason. 
(Juurakko-Paavola, 2012.) Opettajan ja opiskelijan välisen dialogin merkitystä ei voi 
siis liikaa korostaa.

2 Tavoitteet

Kehittämishankkeeni päätavoitteena oli, että opiskelija osallistuu itse ruotsin 
opintojakson eli kurssin suunnitteluun annettujen raamien sisällä. Tavoittee-
nani oli selvittää, onko opiskelijan osallistamisella vaikutusta hänen motivaa-

tioonsa sekä oppimistuloksiin. Tarkoitan termillä osallistaminen sitä, että opiskelija 
yritetään aktivoida ottamaan enemmän vastuuta opiskelun lisäksi myös opintojakson 
suunnittelusta ja koko prosessin onnistumisesta. Tavoitteena oli lisäksi muodostaa 
14 hengen ryhmän sisälle kahden tai kolmen hengen pareja ja selvittää, onko pien-
ryhmätyöskentelyllä vaikutusta kunkin opiskelijan omiin oppimistuloksiin ja moti-
vaatioon. Jaoin opiskelijat pienryhmiin heidän taitotasonsa mukaan. Annoin lisäksi 
pienryhmille ylimääräistä opetusta, ja halusin selvittää auttaako opettajan ennakkoon 
tarjoama ”tukiopetus” opiskelijoiden sitoutumista heidän asettamiinsa tavoitteisiin. 
Käytin hankeresurssia tähän pienryhmäopetukseen.

Tämän artikkelin tavoitteena on kuvata yksi ehdotus siitä, miten amk-opiskelijoi-
den motivaatiota ruotsin opiskeluun voi yrittää lisätä osallistamisen, pienryhmätyös-
kentelyn ja ennakoivan tukiopetuksen avulla. Tarkoituksenani oli nostaa opiskelija 
opintojakson ”subjektiksi”, jolla tarkoitan sitä, että hän ottaa enemmän vastuuta ko-
ko opintojakson prosessista: suunnittelusta, toteutuksesta ja itsearvioinnista.

Liitteet, joihin viittaan tässä artikkelissa, löytyvät Elitgruppen-täydennyskoulu-
tushankkeen verkkosivuilta (https://wiki.hamk.fi/display/Elitgruppen/Elitgruppen). 

3 Toteutus

Opintojakso Affärskommunikation on opiskelijoiden opetussuunnitelmissa, 
joten aloitin kurssini normaaliin tapaan esittelemällä heille ensimmäisellä 
lukujärjestyksen mukaisella tapaamiskerralla taitotasokuvaukset, tavoitteet 

ja aikataulut. Valitsemani ryhmä oli sattumoisin sama ryhmä, joka oli valinnut 2. 
vuoden liiketalouden opinnoissaan suuntautumisekseen ns. liikeakatemiamallin, jos-
sa ryhmä perustaa yrityksen, valitsee toimitusjohtajan ja harjoittelee yritystoimintaa 
turvallisesti, mutta kuitenkin yritystoiminnan riskit huomioiden. Myös ryhmän fyy-
siset luokkatilat sijaitsivat eri rakennuksessa kuin muiden opiskelijoiden. Minun oli 
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siten helppo tulla ensimmäisille tunneille esittelemään suunnittelemaani pilottia juuri 
tälle ryhmälle (ks. tark. Liite 3). 

Erilaisuus tämän ryhmän kurssiesittelyssä liittyi toteutussuunnitelman avoimuu-
teen. Jaoin ryhmälle toteutussuunnitelman rungon aikatauluineen ja tavoitteineen, 
mutta annoin heille tehtäväksi itse miettiä MITEN he tavoitteisiin pääsevät. Annoin 
heille vastaukset kysymyksiin MIKSI JA MITÄ on tarkoitus tavoitella kurssilla. Seu-
raavalla kerralla heidän oli tarkoitus antaa minulle vastaus kysymykseen MITEN. 
Oppikirja oli sama (Nordiska nätverk), joka heillä on koko kolmivuotisen ruotsin 
opintokokonaisuuden aikana. Liiketalouden opiskelijat opiskelevat yhteensä 9 op 
ruotsin kieltä. Suurin osa opiskelee vielä sitä ennen 3 op:n valmentavat kieliopinnot.

Jaoin 14 hengen ryhmän pienryhmiin kielitaidon perusteella. Pienryhmät valitsi-
vat ryhmillensä nimet. Jatkossa puhuttelin ryhmäläisiä heidän valitsemillaan nimil-
lä, jotka olivat kaikkea mahdollista Tre Kronoreista Svenska Klubbeniin. Jokaisessa 
pienryhmässä oli yksi kielellisesti ns. parempi opiskelija. Minun oli mahdollista tehdä 
tämä jako opiskelijoiden aiempien ruotsin kurssien tulosten perusteella. Tunsin siis 
jokaisen opiskelijan aiempien kurssien perusteella, ja olin opettanut jokaista opiske-
lijaa edellisenä vuonna.

Seuraavalla tapaamiskerralla pienryhmät kävivät luokan edessä kertomassa miten 
ja millä tehtävillä sekä mitä lähteitä käyttäen ryhmä pääsee tavoitteeseensa. Jokai-
sen pienryhmäläisen tuli puhua vuorollaan ruotsia ja kertoa ryhmätavoitteen lisäksi 
myös omat henkilökohtaiset kehittämistapansa tavoitteen saavuttamiseksi. Tuntita-
paamisia oli kerran viikossa 2 tuntia, joiden lisäksi annoin kaksi kertaa pienryhmille 
tukiopetusta ennen kirjallista tenttiä sekä ohjasin pienryhmiä eteenpäin tarvittaessa 
tuntityöskentelyn aikana.

Avasin opiskelijoille yhteisen Moodle-alustan, jonne lisäsin kielioppiharjoituksia 
(mm. Nätfräsch, BUD) verkko-opinnoiksi itsenäiseen työskentelyyn. Tämän tein 
sen jälkeen, kun jokainen pienryhmä oli laittanut omaan suunnitelmaansa kieliopin 
preppaamisen tarpeen. Yritin tällä keinoin muokata kurssin sisältöä opiskelijoiden 
tarpeiden mukaan. Lisäsin Moodleen myös taitotasokuvaukset, toteutussuunnitel-
man rungon ja tavoitteet kurssille. Yksi toteutussuunnitelman runkoon liittyvä oh-
je oli se, että jokaisen ryhmän pitää tuottaa vähintään yksi autenttinen haastattelu 
tms. yhteistyötahojen kanssa aiheeseen liittyen. Oletin, että ryhmällä on liikeakate-
miamallin kautta jo valmiita yritysyhteistyökumppaneita, esimerkiksi yrittäjiä, joita 
he voisivat haastatella ruotsiksi ja nauhoittaa autenttisen haastattelun sekä lisätä sen 
Moodleen muille ryhmille kuunneltavaksi.

Olin kertonut ryhmälleni, että ruotsin kurssiin kuuluu Luulajan vierailu, joka kes-
tää yhden päivän. Sain rahoituksen yhden koulumme projektin kautta, jossa olen 
mukana (Unelma-tehdas) ja jonka yhteydessä olin miettinyt projektipäällikön kans-
sa jo valmiiksi mahdollista opintokäyntiä. Nyt tämän hankkeen ansiosta oli helppo 
yhdistää projektit toisiinsa. Järjestin opiskelijoille kolme vierailua Luulajassa. Otim-
me linja-auton täyteen eli koko liiketalouden 2. vuosikurssi pääsi matkaan. Mukaan 
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lähti 22 opiskelijaa sekä kaikki 3 ruotsin opettajaa kaupan ja kulttuurin toimialalta. 
Lisäksi saimme mukaan projektityöntekijän (Unelma-tehdas), ja hänen tehtäväksi 
annoimme lehtikirjoituksen teon ko. matkakohteista. Samalla mainostimme sekä 
Unelma-tehdasta että Elitgruppen-täydennyskoulutushanketta mediassa (ks. tark. 
Liitteet 1-2).

4 Tulokset

Pidin ensimmäisen väliarvioinnin pilottiryhmälleni, kun opiskelijat olivat suo-
rittaneet 1 opintopisteen (12 tuntia opetusta) ja tenttineet sen. Kirjallinen 
tentti koostui yhdestä liikekirjeestä ja yhdestä esseestä, jossa opiskelijoiden tuli 

kirjoittaa omista kokemuksistaan verkkokaupassa joko asiakkaan tai työntekijän roo-
lissa. Kaikki 14 opiskelijaa läpäisivät kirjallisen tentin. Suullinen arviointi toteutettiin 
jatkuvan näytön periaattein, koska ryhmäläiset esiintyivät kurssin aikana muutaman 
kerran luokan edessä kertoen edistymisestään ja tehtävien teostaan. Minun oli helppo 
arvioida ryhmää viikoittain opiskelijaryhmän koon ansiosta.

Opiskelijoilla oli Moodlen hyödyntämisessä puutteita. Huomasin tukiopetusses-
siossa, jonka pidin kaikille pienryhmille erikseen 2 päivää ennen kirjallista tenttiä 
(30- 45 minuuttia per pienryhmä), että kaikki eivät olleet käyneet tekemässä har-
joituksia Moodlessa. Osa 14 opiskelijasta ei ollut käynyt kertaakaan ympäristössä. 
Autenttisten tuotosten kanssa oli myös ongelmia. Kaikki pienryhmät eivät tehneet 
nauhoituksia ohjeiden mukaan, vaan ryhmiä piti muistuttaa ja patistaa työn tekoon.

Ryhmä oli mielestäni kuitenkin kehittynyt ruotsin kielessä varsinkin esiintymistai-
dossa ja siinä, että jokainen yritti puhua luokan edessä parhaansa mukaan. Opiskeli-
jat olivat myös paikalla vaadittavan 80 % tunneista, ja opettajalle tuli jopa muutama 
ruotsinkielinen sähköpostiviestikin sairaustapauksissa.

5 Palaute

5.1 Opiskelijoilta saatu palaute

Kysyin opiskelijoilta palautetta tentin jälkeen. He sanoivat, että varsinkin prep-
paustunneista ennen tenttiä oli ollut hyötyä. Eräs opiskelija vastasi seuraavasti: 
”Motivaatiota tuli siitä kun sai opetusta vielä 2 päivää ennen tenttiä.” Opiskeli-

jat kokivat, että ylimääräiset pienryhmätunnit motivoivat lukemaan tenttiin.

Opiskelijat pitivät itsestään selvänä näin lyhyen kokeilun jälkeen, että toiminta 
jatkuu samalla tavalla uudessakin osassa. He ovat tottuneet siihen, että vaikka opin-
topisteet ovat pilkottu osiin, ne muodostavat opintovuoden aikana yhden kokonai-
suuden. He kertoivat, että heidän tulee tehostaa omaa ajankäyttöään ja ”ottaa itseä 
niskasta kiinni”. 

Ennen kirjallista tenttiä teimme päivän kestäneen opintomatkan Luulajaan. Matka 
oli opiskelijoiden mielestä mukava ”bonus” tenttiin lukemiseen ja seuraavan vuoden 
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ruotsin opintoihin. Opiskelijat antoivat myös projektityöntekijän haastattelussa pa-
lautetta ja kehittämisehdotuksia matkastamme (Liite 1).

5.2 Oma palaute

Se, että antaa opiskelijoille enemmän tilaa vaikuttaa opintojakson toteuttamiseen ei 
tarkoita sitä, että heitä ei ohjata. Varsinkin verkkoon ohjaaminen vaatii enemmän 
ohjausta kuin normaali luokassa tapahtuva kontaktiopetus ja -ohjaus. Huomasin en-
simmäisen osan (1 op) jälkeen, että minun olisi pitänyt ohjata opiskelijat Moodlessa 
olleen verkkomateriaalin käyttöön heti alussa. Ohjaus olisi ollut hyvä tehdä heti en-
simmäisellä tunnilla ja yhdessä siten, että olisin varannut tietokoneluokan ja olisim-
me menneet verkkoon yhdessä. Samoin huomasin, että ohjeeni tehdä nauhoituksia ja 
äänityksiä sekä tallentaa niitä yhteiselle Moodle-alustalle olisi pitänyt olla selkeämpi 
ja että minun olisi pitänyt seurata opiskelijoita tarkemmin. 

Toisaalta kiinnostuin opettajana eri keinoista rohkaista ja motivoida opiskelijoita 
ruotsin kielen opiskeluun. Erityisesti olen kiinnostunut tutkimaan lisää ennakoi-
van tukiopetuksen mallia ja mahdollisuuksia. Huomasin, että herkistyin aihepiirille 
Elitgruppen-täydennyskoulutushankkeen aikana. Luin paikallisesta lehdestä erään 
erityisopettajan lukijakirjoituksen aiheesta. Valitettavasti en ottanut lehtiartikkelia 
talteen. Erityisopettaja kertoi kuinka turhan usein tukiopetusta annetaan liian myö-
hään, vasta sitten kun on huomattu, että tentit eivät mene läpi. Tehokkaampaa olisi 
tarkkailla opiskelijoiden menestymistä kurssin aikana ja antaa ennakoivaa tukiope-
tusta auttamaan opiskelijoita läpäisemään tentit. 

Opettaja motivoituu itsekin vierailuista ja hankkeista. Oli mielekästä yhdistää pro-
jekteja, hankkeita ja opetusta sekä lisätä kollegojen välistä yhteistyötä pilottiryhmän 
ansiosta. Lisäksi olen sitä mieltä, että hankkeista ja projekteista kannattaa tehdä nä-
kyviä julkisesti. Motivaatio ja yleinen mielenkiinto ruotsin kieltä kohtaan kumpuaa 
innostuneista opettajista ja heidän saavutuksistaan. Projekteista pitää tehdä näkyviä 
ja ruotsin kielen merkityksestä pitää puhua julkisesti.

Luulajan matkamme dokumentoitiin projektityöntekijä Juhamatti Konttaniemen 
ansiosta Pohjolan Sanomissa 9.5.2013 (ks. tark. Liite 1). Tähän samaan sarjaan las-
ken myös oman kirjoitukseni Osloon suunnatusta seminaarista, jossa olin mukana 
15.−17.5. 2013 ja josta julkaistiin juttu lehdessä 21.5.2013 (ks. tark. Liite 2). 

Meidän ruotsin opettajien tehtävä on pitää ruotsin kielen lippua korkealla. Siihen 
toimintaan saa innostusta, kun saa osallistua ruotsin opettajille suunnattuihin kou-
lutuksiin ja hankkeisiin.

6 Yhteenveto

Kehittämishankkeeni tavoitteena oli selvittää, onko ennakkoon annettavalla tu-
kiopetuksella, pienryhmätyöskentelyllä ja varsinkin amk-opiskelijan osallista-
misella ruotsin kielen opintojakson suunnitteluun vaikutusta hänen motivaa-
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tioonsa ja oppimistuloksiinsa. Arkikokemuksella voi väittää, että silloin kun ihminen 
saa vaikuttaa itseä koskeviin asioihin, hän tuntee asian läheisemmäksi ja tärkeäksi. 
Tätä kautta kasvaa myös motivaatio. Opiskelijan motivaatioon voidaan vaikuttaa eri 
keinoin. Yksi niistä on innostaa opiskelijoita kieleen ja käyttää opetuksessa opiskeli-
jan kiinnostuksen kohteita. Motivaatioon vaikuttaa kuitenkin paljon muitakin teki-
jöitä. Kielenoppimisen yhteydessä puhutaan myös instrumentaalisesta ja integratii-
visesta motivaatiosta. Instrumentaalisen motivaation taustalla on käytännölliset syyt, 
jolloin oppija kokee, että hänelle on esim. kielitaidosta hyötyä työnhaussa. Integra-
tiivinen motivaatio puolestaan liittyy kommunikaation onnistumisen kokemukseen. 
Oppija saa kielitaidon kautta ko. kieltä puhuvien hyväksynnän. (Juurakko & Airola 
2002, 60-61.)

Haagensen (2007, 36) käsittelee korkean motivaation ja hyvien oppimistulosten 
keskinäistä suhdetta väitöskirjassaan. Haagensen viittaa väitöskirjassaan toiseen tutki-
jaan Wlodkowskiin, joka on sitä mieltä, että opettajat kyllä suunnittelevat kurssiensa 
sisällöt hyvin tarkkaan, mutta eivät suunnittele sitä, miten he ylläpitävät motivaation 
kurssin aikana.

Motivaatiosuunnitelma olisi hyvä sisällyttää opettajien laatimiin kurssisuunnitel-
miin. Varsinkin ruotsin kielessä juuri motivaatio on se kompastuskivi, joka estää 
opiskelijaa saavuttamasta oppimistuloksia ruotsin kielessä. Yleinen ilmapiiri ja netissä 
liikkuvat adressit ruotsin kieltä vastaan eivät ole nostamassa opiskelijoiden motivaa-
tiota. Opettajan tehtävä on suunnitella yhdessä opiskelijoiden kanssa, miten ylläpitää 
motivaatio opintojakson aikana.

Mielestäni verbi rohkaista kuvaa osuvasti motivaation edistämistä sekä itsessä et-
tä opiskelijoissa. Motivoida on verbinä yksisuuntainen. Opettaja yrittää motivoida 
opiskelijaa joko siinä onnistuen tai epäonnistuen. Rohkaista-verbi sisältää dialogisuu-
den aspektin. Rohkaisemisessa myös vastaanottajalla on rooli tässä prosessissa.  Kun 
opettaja rohkaisee opiskelijaa, parhaassa tapauksessa molemmat osapuolet toimivat 
tavoitteen suuntaisesti. Silloin on käynnissä dialogi, josta Haagensen (2007) käyttää 
ruotsinkielistä sanaa ”dialogundervisning”.

Opettaminen ja oppiminen ovat mitalin kaksi puolta. Silloin kun lopputulos on 
molempia osapuolia tyydyttävä, voidaan puhua onnistuneesta dialogista. Opiskeli-
joiden motivoiminen ja rohkaiseminen tähän prosessiin on ensiarvoisen tärkeää var-
sinkin pakollisissa ruotsin kielen opinnoissa ammattikorkeakouluissa.

Juurakko-Paavola, T. 2012. Ruotsin kielen osaamisesta 
ja oppimismotivaatiosta eri kouluasteilla.  Kieli, koulutus 
ja yhteiskunta – maaliskuu 2012. http://www.kieliverkos-
to.fi/article/ruotsin-kielen-osaamisesta-ja-oppimismoti-
vaatiosta-eri-kouluasteilla/
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Erilaiset
palautemetodit

amk-opiskelijoiden
kirjallisissa

ruotsin tehtävissä
Jonna Päällysaho

Laurea-ammattikorkeakoulu

1 Johdanto

K
ehittämishankkeessa tarkoitukseni oli kartoittaa amk-opiskelijoiden ko-
kemuksia erilaisista palautemetodeista heidän kirjallisista tuotoksistaan 
ruotsin kielellä. Erityisesti sähköisten apuvälineiden lisääntyessä on en-
tistä tärkeämpää, että opiskelija saa kirjoittamastaan tekstistä palautetta 
ja opiskelijaa ohjataan apuvälineiden oikeaoppiseen käyttöön. Näin hän 

pystyy kehittämään heikkouksiaan ja vahvistamaan jo osaamaansa. 

Palautteen tarkoituksena on kannustaa opiskelijaa ja saada hänet korjaamaan toi-
mintaansa, pohdiskelemaan omaa oppimisprosessiansa ja ottamaan vastuuta (Hem-
minki ym. 2013, 33). Oppijalle mahdollistuu aktiivinen rooli oppimisprosessinsa 
organisoijana. Onnistunut palaute johtaa pohdiskeluun: Mikä sujuu jo? Mitkä ovat 
vahvuudet? Kuinka vahvuuksia voisi kehittää entistä paremmiksi? Palautekulttuuria 
pystyy niin opettaja kuin oppijakin aktiivisesti kehittämään. EU:n Eubis - Comeni-
us-projektissa on esitetty mm. minä-muotoisia palautekeskusteluun soveltuvia sana-
käänteitä ja kolmitasoinen arviointitaulukko palautekompetenssille.
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Minua kiinnosti selvittää myös, millä tavoin palautteenanto olisi resurssien kan-
nalta hyödyllisintä ja tehokkainta. On nimittäin todettu, että erityisesti opettajan 
sähköisesti kommentoimat ja mahdollisesti korjaamat työt vievät paljon aikaresurs-
sia, eikä opiskelija välttämättä itse käy palautettua työtä läpi (Kullaslahti 2011, 121).

Opiskelijoiden töitä lukiessaan amk- ruotsin opettaja saa usein huomata, että teks-
tissä on paljon englannin rakenteita tai selviä viitteitä käännösohjelma Googlen käy-
töstä. Tällöin herää kysymys, kuinka paljon opiskelija itse on tietoinen kirjoittamas-
taan. Tähän liittyy myös se, että opiskelijan etätehtävinä palauttamat tekstit voi-
vat osoittaa hyvää tai kiitettävää kielenkäyttöä, mutta hänen valvotuissa olosuhteissa 
(esim. tentti) tuottamansa vastaavanlaiset tekstit viittaavat täysin päinvastaiseen osaa-
miseen. Opiskelijalla voi esim. olla puutteita perussanojen ja -rakenteiden hallinnas-
sa. Ongelmia aiheuttavat esim. verbien aikamuodot, sanajärjestys ja yksikkö-monik-
ko -muodot.

2 Toteutus

Käytin keväällä 2014 opiskelijoiden palauttamissa ruotsin kirjallisissa töissä 
erilaisia palautemetodeja, jotka esittelen tarkemmin seuraavaksi. Esimerkeillä 
selvennän palautemetodia. Opiskelijat tekivät ko. tehtävät itsenäisesti kotona 

ja palauttivat ne tiettyyn ajankohtaan mennessä sähköisessä muodossa. Käyttämäni 
tehtävät on mainittu liitteinä tässä artikkelissa, ja ne löytyvät Elitgruppen-täyden-
nyskoulutushankkeen verkkosivuilta (https://wiki.hamk.fi/display/Elitgruppen/Elit-
gruppen). 

1. Palautteenanto kasvotusten opiskelijan / opiskelijaparin kanssa keskustellen 
(Liite 1. Liikekirjetehtävä)
Toteutustapa: Käytännössä olin varannut 20 min per pari heidän liikekirjetehtävien 
(sisältäen yhdeksän eri kirjettä) läpikäyntiin. Virheelliset ja positiiviset kohdat olin 
merkannut alleviivaten tai hymiöin teksteihin, jotka kopioin opiskelijoille. Opiskelija 
sai kopion itselleen, jonka pohjalta keskustelu käytiin. Kielinä olivat sekä suomi että 
ruotsi. Opiskelija teki itse omat merkinnät teksteihinsä.

2. Sähköisesti kirjallisesti selitysten ja kommenttien kanssa (Liite 2. Sähköpos-
tiin vastaaminen)
Toteutustapa: Tämä tapahtui opiskelijan kirjoitelmaan tehdyillä värimerkinnöillä ja 
sen perään selityksellä, miksi kohta oli virheellinen ja miten se tulisi muuttaa. Doku-
mentit työstin Word:ssa, palautin opiskelijalle ”korjaajan lataamana versiona” palau-
telaatikkoon sekä annoin lyhyen sanallisen palautteen kielestä ja sisällöstä Optiman 
työtilan palautelaatikossa.
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3. Sähköisesti virheelliset kohdat värittäen ja virhetyypit numeroiden (virhetyy-
peistä erillinen lista 1-11) (Liite 2: Aine: Hur jag mår bra i vardagen)
Toteutustapa (katso kohta 2), esimerkki 2:

Esimerkki 1:

 ”Hejsan Katarina, 
Jag ska jobbar (SKA, VILL, MÅSTE, KAN + PERUSMUOTO) hela sommaren. Mig 
MINA studierna (OMISTUS + LYHYT MUOTO) går bra, jag studerar vid Laurea till 
restonom. 
Du vill resa? Jag resar (TARKISTA AIKAMUOTO – IMPERFEKTI) senast på I / 
TILL Stockholm…” (opiskelija tradenomi-mara-alan ryhmästä)

+ Kommenttini palautelaatikossa: 
”XXXX, du har svarat mycket kort på brevet. Kanske har du haft jättebråttom eftersom 
du också har gjort flera lapsus i din korta text. 
Kolla NOGGRANT den korrigerade och kommenterade filen.
Texten borde vara mer omfattande för att bli godkänd den här gången.”

“Det är viktigaT (5) att ha rutiner och ordningen (6)  för I (8) livet. Då kan du kontrol-
lera
 ditT (5)  liv och görä saker vad (7 – SOM) du måste görä. Planering är viktig, men bra 
dygnsrytmen(6)  är bara en del av totalitet(10) . Det är också viktigaT (5) att äta, till 
exempel bra frukost. EN (4) Bra frukost säkert livar (2) upp din dagen (6)  tycker jag. 
Andra måltider är också viktiga,  men frukosten är den viktigaste. … “ (opiskelija 
tradenomi-mara-alan ryhmästä)

+ Virhetyyppilista palautuslaatikossa: 
”Virheellisissa ja epäselvissä kohdissa on käytetty tyypillisten virheiden numerointia:
1. AIKAMUOTO
2. SANAJÄRJESTYS
3. YKSIKKÖ / MONIKKO
4. ARTIKKELI
5. EN / ETT -MUOTO
6. EPÄMÄÄRÄINEN / MÄÄRÄINEN MUOTO
7. PRONOMINI
8. PREPOSITIO
9. ATT-sanan KÄYTTÖ
10. SANAVALINTA
11. MUU EPÄSELVYYS”
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4. Sähköisesti virheelliset kohdat värittäen (Liite 3: Kysymykset ruokailutottu-
muksista)
Toteutustapa (katso kohta 2), esimerkki 3: 

”Jag köper inhemskA tomater därför att dom är mindre än spanskA tomater och så får 
jag två små tomater TILL samma pris än en stura. Med andra grönsaker spelar det inte så 
stura roll...” (opiskelija tradenomi-mara-alan ryhmästä)

5. Koko ryhmälle yhteispalaute esim. tunnilla tai Optimassa  (Liite 3: käännös-
lauseet) 
Toteutustapa: Mallivastaukset eri sana- ja rakennevariaatioin

On huomattava, että metodit 2-4 ovat samankaltaisia, mutta opettajan antamassa 
kirjallisessa ohjauksessa näkyvät erot.

3 Tulokset

Kokosin palautekyselyn (Liite 4) neljältä eri ryhmältä. Puolet kyselyistä olivat 
erilaisia (johtuen eri opintojaksosta ja eri tehtävistä), joten metodeja ei aivan 
suoraan voi vertailla toisiinsa. Joka tapauksessa opiskelijoiden kommenteista 

ja arvioista voi tehdä riittävät johtopäätökset. Käyn tarkemmin läpi seuraavat me-
todit: kasvotusten annettava palaute (luku 3.1), sähköisessä muodossa kirjallisesti 
annettava palaute selitysten ja kommenttien kanssa (luku 3.2) ja koko ryhmälle an-
nettava yhteispalaute esim. tunnilla tai oppimisalusta Optimassa (luku 3.3). Nämä 
palautemuodot saivat eniten kannatusta, joten opiskelijoiden näkemykset niistä ovat 
keskeisiä. Edellä esittelemäni metodi 3 (sähköisesti virheelliset kohdat värittäen ja 
virhetyypit numeroiden) ja metodi 4 (virheelliset kohdat värittäen) saivat yksittäisiä 
hajaääniä, joten siksi niitä ei ole oleellista käsitellä tarkemmin.

3.1 Kasvotusten annettava palaute

Opettajan näkökulmasta kasvotusten keskustellessa voi laajemmin selvittää opiske-
lijan koko kirjoitusprosessin kulun. Samoin siinä tulee käydyksi läpi työhön käytet-
ty aika ja apuvälineiden käyttö, esimerkiksi mitä sanakirjoja tai muuta materiaalia 
opiskelija on hyödyntänyt. Yhtä lailla tässä yhteydessä tulee selville, onko opiskelija 
tuottanut tekstinsä aivan itsenäisesti vai onko ulkopuolinen henkilö ollut myös apu-
na. Opiskelija pystyy kertomaan oman näkemyksensä tekstistään sekä mitä hän on 
ilmauksillaan halunnut kertoa. Samalla opiskelija saa ja pääsee ottamaan itse vastuun 
tuotoksestaan.

Hemminki ym. (2013, 19) ovat antaneet opettajalle oivallisia vinkkejä, miten toi-
miva vuorovaikutus luodaan opiskelijoiden kanssa. Tähän kuuluu avointen kysymys-
ten esittäminen, esim. Miten koet? Miksi? Kuinka? Kysymysten tulee olla haastavuus-
tasoltaan opiskelijalle sopivia ja sellaisia, jotka houkuttelevat vastaamaan. Opettajalla 
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kuuntelemisen taito on oleellinen tekijä vuorovaikutustilanteessa, sillä opettajan tulee 
antaa aikaa opiskelijalle pohtia kysymystä ja keksiä vastaus itse. Opettajan olisi osatta-
va antaa palautetta  niin, että opiskelija itse keksii, miten hän voi kehittyä eteenpäin.  

Sain kyselylomakkeella (Liite 1, Kyselylomake 1) 35 vastausta opiskelijoiden ko-
kemuksista tästä palautemetodista. Valtaosa (65 %) koki, että tällä tavalla annettu 
palaute edisti oppimista ja valmistautumista tenttiin ainakin vähän, vaikkakin noin 
kolmasosa koki, ettei siitä ollut merkittävää hyötyä oppimisen kannalta. Lähes puolet 
(n. 42 %) näki kuitenkin selkeästi tämän metodin hyödyt vastaten yksikantaan kyllä. 

Verrattuna muihin metodeihin tämä metodi sai eniten kannatusta (yli 60 %), kun 
taas tämä vastaajaryhmä koki heikoimmin toimivaksi koko ryhmälle annettavan yh-
teispalautteen. 

3.1.1 Vahvuudet
Opiskelijat kokivat onnistuneena kasvotusten annettavan palautteen perusteellisuu-
den ja yksityiskohtaisuuden. Tekstien kunnollinen läpikäynti kohta kohdalta ilah-
dutti monia. Opiskelijan tuli itse miettiä korjauksia ja parannuksia, jolloin hän koki 
oppivansa lisää. Lisäksi opiskelija sai samalla vinkkejä, mihin hänen kannattaa kiin-
nittää huomiota kirjoittaessaan. 

”Oli pakko oppia itse, koska kaikki käytiin läpi niin yksityiskohtaisesti.” (restono-
miopiskelija)

”… Vaikka tehtävät olivat melko helppoja, oli hyvä, että pienetkin virheet korjattiin 
ja käytiin läpi… tuli tunne, että osaan kyllä ruotsia, vaikka aluksi tuntui, että on 
unohtanut paljon asioita.” (restonomiopiskelija)

Positiivisena kokemuksena jäi huomion antaminen jokaiselle, kun joka parille ja 
osalle opiskelijoista henkilökohtaisesti oli varattu oma aika. Osa koki lisäksi, että aika 
käytettiin tehokkaasti hyödyksi. Opiskelija sai samalla konkreettista tietoa osaamises-
taan, mikä palautti hänen mieleensä unohtuneita asioita, auttoi häntä ymmärtämään 
ja oppimaan uutta sekä lisäsi hänen luottamustaan omiin taitoihinsa.

”Palautteenanto edisti jonkin verran oppimistani… Lisäsi luottamusta omiin taitoi-
hini ja virkisti omaa ruotsinkielen sanastomuistia.” (restonomiopiskelija)

”Koin, että suullinen palaute oli selkeämpää ja motivoivampaa + kannustavampaa.” 
(restonomiopiskelija)

3.1.2 Kehittämisalueet
Negatiivisemmin kasvotusten annettuun palautteeseen suhtautuneet opiskelijat (n. 
neljäsosa) kokivat perusteellisuuden ja kasvotusten tapahtuvan kommunikoinnin 
jonkin verran ahdistavana. He tunsivat menevänsä jopa lukkoon, kun heidän enna-
koimattomasti piti osoittaa osaamistaan. Tällaisissa tilanteissa opiskelija tarvitsisi op-
piakseen mahdollisesti pidemmän vastausajan kuin mitä opettaja olettaa (Hemminki 
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ym. 2013, 19). Palautteista ilmeni lisäksi, ettei opiskelija välttämättä osannut muut-
taa sanavalintaansa tai rakennetta paremmaksi opettajan tuesta ja avusta huolimatta. 
Tämä saattoi turhauttaa opiskelijaa entisestään ja alentaa luottamusta kykyihin. 

”Alensi luottamusta omiin taitoihini, koska menin täysin lukkoon, kun olisi pitänyt 
sekunneissa tietää oikea vastaus.” (restonomiopiskelija)

Kommunikoinnin vastapainoksi osa olisikin vielä halunnut kirjallisen palautteen, 
koska he kokivat oppivansa lukemalla parhaiten. Ruotsinkielinen tehtävänanto ei 
tullut aivan selväksi jokaiselle, vaikka se tunnillakin selvitettiin molemmilla kielillä ja 
oli luettavissa oppimisalustalla.

Aikataulutus (20 min/pari) oli lisäksi iso haaste. Tähän kiinnitti huomion jopa 
kolmasosa vastaajista. Läpikäytävää oli paljon, ja osalle selvitin samalla muita jak-
soon liittyviä tehtäviä, mikä vei kaikkien aikaa. Myöhästynyt aikataulu saattoi tuoda 
lisäturhautumista opiskelijalle, koska omaa vuoroaan sai odotella pitkään. Toisaalta 
ajankäyttö oli jo nyt maksimoitu, joten jatkossa kannattaa käydä vain esim. alkuosa 
koko tehtävästä huolellisemmin läpi.

3.2 Sähköisessä muodossa kirjallisesti annettava palaute 
selitysten ja kommenttien kanssa

Muista palautemetodeista kuin kasvotusten tapahtuvasta palautteenannosta toimi-
vimmaksi osoittautui sähköisessä muodossa kirjallisesti annettu palaute, jossa oli mu-
kana selityksiä ja kommentteja. Kyselylomakkeeseen (Liite 4, Kyselylomake 2 a & 
b) sain vastauksia yhteensä 54, 27 kappaletta kahdesta eri ryhmästä, jotka edustivat 
eri koulutusohjelmia. Ryhmäkohtaisesti oli eroavaisuutta, kuinka moni asetti tämän 
metodin ensisijaiseksi:

1. ryhmä (liiketalous ja mara-ala) – 60 % 
2. ryhmä (tietotekniikka ja turvallisuusala) – 44 %

Positiivisena näkökulmana toimi henkilökohtaisuus. Näin opiskelija sai eniten 
apua ja neuvoja sekä ennen kaikkea ymmärrystä, miksi tietty kohta piti muuttaa.  

”Oli helppo tarkistaa itse MISSÄ ja MIKSI ja MIKÄ oli mennyt pieleen. Ainoastaan 
virheellisten kohtien kertominen ei auta, täytyy ymmärtää miksi”. (vastaaja liike-
talous ja mara-alan ryhmästä) 

Selitykset ja kommentit ovat avainasemassa, jotta sama virhe välttyisi jatkossa. Hyö-
tynä on lisäksi se, että opiskelija pystyy tarkistamaan kommentoidun tiedoston ajan 
kanssa jälkikäteen. Muiden oppimiskiireiden keskellä hän voi valita itselleen sopivan 
ajan, milloin hän voi keskittyneesti käydä läpi tehdyn työn. Kirjoitettuun palauttee-
seen hän voi keskittyä paremmin kuin suulliseen palautteeseen. Opiskelijalle tuotti 
positiivista mieltä, kun palautteessa ei tuotu esiin vain virheellisiä kohtia vaan myös 
onnistuneita ilmauksia. 
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3.3 Koko ryhmälle annettava yhteispalaute esim. tunnilla tai Optimassa

Koko ryhmälle annettava yhteispalaute on opettajan näkökulmasta aikaa säästävin 
vaihtoehto. Tunnilla läsnäolevat opiskelijat voivat kuulla opettajan palautteen. Lisäk-
si se voidaan tallentaa oppimisalustalle kirjallisessa muodossa, ja sieltä sen voivat lu-
kea kaikki opintojakson osallistujat. Vaikka palaute ei ole henkilökohtaista, jokainen 
voi löytää siitä omiin tuotoksiinsa liittyviä huomioitavia asioita. Se toimii hyvin esim. 
käännöslauseissa tai yksittäisissä vastauksissa. Näissä on helppo näyttää mallivastaukset 
ja käydä läpi erilaisia vastausvaihtoehtoja. Lyhyehköissä ainekirjoituksissa yhteispalau-
tetta voi hyödyntää samalla tavalla, esim. keräämällä listan tyypillisimmistä virhetyy-
peistä. Huomioitavaa on, että sekä lyhyissä että pitkissä kirjallisissa tuotostehtävissä 
esiintyy samankaltaisia perusasioita, jotka tuottavat opiskelijoille haasteita. 

Palautekyselystä (Liite 4, Kyselylomake 2 a & b) tuli selville, että myös opiskelijat 
olivat tyytyväisiä yhteispalautemetodiin, vaikka vastaukset erosivat ryhmän mukaan. 
Erityisesti tietotekniikan ja turvallisuusalan ryhmässä, jossa valtaosa ryhmästä (n. 80 
%) koostui miespuolisista opiskelijoista, kokemukset tästä palautemuodosta olivat hy-
vin positiivisia. Yhteispalaute sai vain yhden äänen vähemmän kuin henkilökohtainen 
kirjallisesti kommentein ja selityksin annettu palaute. Niinpä jopa 40 % tämän ryh-
män vastaajista näki tämän metodin varsin tehokkaana ja toimivana ratkaisuna oman 
oppimisensa kannalta. Toisessa ryhmässä (liko-mara) neljäsosa vastaajista koki tämän 
toimivimmaksi vaihtoehdoksi. 

”Tunnilla saatu palaute paras, koska voi helposti kysyä lisäkysymyksiä tarvittaessa.” 
(opiskelija tiko-turvalliuusalan ryhmästä)

Erityisesti tunnilla annetussa yhteispalautteessa opiskelija koki keskittyneensä ja huo-
maavansa kehittämisalueensa. Lisäksi opiskelija oli sitä mieltä, että näin hän tavoittaa 
palautteen parhaiten – se annetaan suoremmin, ja se on helpompi löytää myös oppi-
misalusta Optimasta. Vahvuutena tunneilla läpikäydyssä palautteessa oli, että opis-
kelijalle mahdollistui heti tilaisuus kysyä neuvoa ja apua, jos hän halusi lisäselvitystä. 
Näin yhteisestä palautteesta tuli myös henkilökohtaista, vaikkakin se edellytti opiske-
lijalta aktiivista työotetta. Vastanneista n. 30 % jätti tyhjäksi kysymykset ”Kävitkö läpi 
kommentoidut, osin korjatut tarkastajan lataamat versiot kirjallisista palautustöistäsi? 
Kerrotko tarkemmin, miten kävit ne läpi?”. Tyhjien vastausten määrä antaa yhtä lailla 
viitteitä tämän metodin hyödyllisyydestä.

4 Yhteenveto

Palautteenantotapoja amk-opiskelijoiden kirjallisista ruotsin tehtävistä on useita, 
mutta olen kartoittanut yleisimpiä opettajan ja opiskelijoiden välisiä palauteme-
todeja. Ilahduttavaa on huomata, ettei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa, jo-

hon kaikki olisivat tyytyväisiä, vaan kuten on erilaisia persoonia, samoin myös erilaiset 
tavat koetaan eri tavoin kunkin henkilön omista näkökulmista, tottumuksista, taustas-
ta tai oppimishistoriasta riippuen. Enimmillään noin kaksi kolmasosaa vastaajista oli 
tietyn metodin kannalla, kun taas kolmasosa olisi toivonut muunlaista palautemuotoa.
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Kasvotusten annettava palaute sopii pidempiin kirjoitustöihin. Vaikka valtaosa 
opiskelijoista kokee sen useimmiten onnistuneeksi ja tehokkaaksi, se vaatii opettajalta 
aikaa. Se sitouttaa ja antaa opiskelijalle enemmän vastuuta työstään. Samalla opettaja 
saa kokonaisvaltaisemman näkemyksen opiskelijan osaamisesta. Opiskelija pääsee it-
se selittämään kielellisiä ja sisällöllisiä valintojaan. Hän saa selityksiä huomioitavista 
kohdista, hänellä on mahdollisuus kysyä epäselvyyksistä, ja jopa unohtuneiden asioi-
den mieleen palauttaminen on mahdollista tässä yhteydessä. Metodiin positiivisim-
min suhtautuvat opiskelijat huomasivat luottamuksensa osaamiseensa lisääntyvän.

Lyhyemmissä palautettavissa töissä ajan varaaminen jokaiselle opiskelijalle lienee 
liioiteltua. Vaikka valtaosa opiskelijoista oli sitä mieltä, että kirjallisesti annetut se-
litykset ja kommentit toimivat oppimisnäkökulmasta parhaiten, opettajan työaikaa 
vähemmän vievät palautemetodit olivat heidän näkökulmastaan yhtä lailla hyväksyt-
täviä. Kommenttien ja selitysten tilalla opettaja voi hyvin käyttää pelkkää väriä ja/
tai virhetyypin numeroa. Tämä mahdollisesti säästää opettajan kommentointiaikaa 
puolella, kun hän voi jättää kirjoittamisosuuden pois.

Kyselyn tulosten perusteella on positiivista huomata, että yhteispalaute on opiske-
lijoiden mielestä yhtä lailla toimiva kuin henkilökohtaisempi palaute. Lieneekö tämä  
metodi enemmän miespuolisten opiskelijoiden suosiossa? Kolmasosa (ryhmäkohtai-
sesti enimmillään 40 %) vastanneista asetti tämän metodin ykköseksi. Varsinkin jos 
opintojakson aikana on useita pieniä kirjallisia palautustöitä, yhteispalaute toimii 
yhtä lailla. Opettajan on tarpeetonta käydä läpi jokaista tekstiä ja tehtävää perusteel-
lisesti, yksityiskohtaisesti henkilökohtaisella tasolla joko suullisesti tai kirjallisesti. 

Huomionarvoista on myös, että opettajan on hyvä suunnitella käytettävät palau-
temuodot jo etukäteen ennen opintojakson alkua. Opiskelija saa palautteista par-
haimman hyödyn, kun hän jo etukäteen tulee tietoiseksi, miten hän tulee saamaan 
palautetta ja mistä hän sen löytää.

Kehittämishankkeeni tulokset antavat minulle luottamusta ja uskoa siihen, että 
erilaisten palautemetodien hyödyntäminen on toimivinta. Ainakin yksi opiskelijan 
kirjallinen työ kannattaa käydä perusteellisemmin läpi, mutta muissa suosittelen 
kevyempiä palautemalleja. Tulosteni perusteella yhteispalautetta voi suosia entistä 
enemmän, sillä siihen vaikuttavat olevan tyytyväisiä niin amk-ruotsin opettaja siihen 
käytettävien resurssien kannalta kuin amk-opiskelijakin oppimisnäkökulmasta.
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Norden Passet
– Näyttö amk-opiskelijan

kyvystä toimia
pohjoismaisessa
työympäristössä

Riitta Forsnabba
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

1 Johdanto

T
ämä kehittämishanke on syntynyt Elitgruppen - Ammattikorkeakoulu-
jen ruotsin opettajien täydennyskoulutushankkeen tuloksena. Elitgrup-
pen-täydennyskoulutushankkeen painopistealueena lv. 2013-2014 oli 
opiskelijan ohjaamisen kehittäminen: millä ohjauksen keinoilla voidaan 
edistää opiskelijoiden motivaatiota ja parantaa heidän oppimistuloksiaan 

ruotsin kielessä. Tässä omassa kehittämishankkeessani pyrin ohjaamaan amk-opiske-
lijaa tunnistamaan ruotsin kielen opinnot ja muut koulutuksen aikana hankitut Poh-
joismaita käsittävät tiedot ja taidot ammattitaitoon sisältyvänä kokonaisuutena sekä 
motivoimaan häntä hankkimaan lisäosaamista mm. osallistamisen kautta. 

Ammattikorkeakoulujen tehtävä on kouluttaa asiantuntijoita työelämää varten 
(Ammattikorkeakoululaki 2003). Elinkeinoelämän keskusliiton (2011) julkaiseman 
Oivallus-hankkeen loppuraportin mukaan tulevaisuudessa entistä useammat työteh-
tävät edellyttävät luovuutta ja tiimityötaitoja. Raportin mukaan työntekijältä edelly-
tetään työtehtävien suorittamisessa taitoa informaation analysoimiseen, sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen, suulliseen ja kirjalliseen kommunikaatioon ja sujuvaan esiinty-
miseen. Koska työtehtävät eivät jakaudu oppiaineisiin, on korkeakoulutuksessakin 
perusteltua panostaa tieteidenväliseen asiantuntijuuden kehittämiseen (Saukkonen 
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2012, 19). On tunnistettava entistä suurempia kokonaisuuksia, jotka opiskelija hal-
litsee opiskelun tuloksena. 

Opiskelija nähdään tässä kehittämishankkeessa aktiivisena toimijana. Rajander 
(2008) on selvittänyt, että oppiaineet kokonaisuuksiksi jäsentävät oppimisympäris-
töt vaikuttavat opiskelijoiden asenteisiin. Ne tarjoavat työelämä- ja käytäntöorien-
toituneille opiskelijoille palkitsevia, motivoivia ja toiminnallisia oppimismenetelmiä 
sekä tekevät oppimistavoitteista helpommin saavutettavia. 

Oivallus-hankkeen loppuraportissa (Elinkeinoelämän keskusliitto 2011) todetaan 
myös, että kansainvälisyys on luonnollinen osa mitä tahansa liiketoimintaa tulevai-
suudessa. Siksi ammattikorkeakoulujen luonnollisena aluekehitystehtävänä on edes-
auttaa alueen elinkeinoelämän kansainvälistymistä. Oivallus-hankkeen loppurapor-
tissa (Elinkeinoelämän keskusliitto 2011) ennustetaan, että 2020-luvulla elinkei-
noelämä toimii eri toimijoista koostuvissa globaaleissa oppivissa verkostoissa, joissa 
asiantuntijoiden kyky ja halu toimia globaalisti edistävät kumppanuuksien rakenta-
mista. Ruotsin kielen opintojen yhteydessä on tärkeää nostaa esiin opintojen aikana 
saavutettava kokonaisvaltainen kyky toimia pohjoismaisessa työympäristössä.  Lisäksi 
jotta opiskelija voi valmistuttuaan toimia aktiivisesti tulevaisuuden rakentajana, on 
häntä luonnollisesti kannustettava jo opintojen aikana luottamaan omiin kykyihinsä.

2 Tavoitteet

Haaga-Heliassa Porvoo Campuksella liiketalouden koulutusohjelmassa opis-
kelija opiskelee kolmesta neljään ruotsin kielen opintojaksoa, jotka ovat ku-
kin kolmen opintopisteen laajuisia. Svenska 1 -opintojaksolla tutustutaan 

Pohjoismaihin yleisesti sekä yritystermistöön, lukukausiprojektina on tutustuminen 
kaksikieliseen tai ruotsinkieliseen yritykseen ja paikkakuntaan. Svenska 2 -opintojak-
solla harjoitetaan työelämässä tarvittavaa kirjallista viestintää, ja Svenska 3 -opinto-
jakso keskittyy suullisen viestinnän harjoittamiseen. Näiden opintojaksojen jälkeen 
tai niiden aikana opiskelijalla on mahdollisuus valita ruotsin kielen vapaavalintaisia 
opintoja ja opintoja ruotsin kielellä oman kiinnostuksensa ja tarpeidensa mukaan. 
(Haaga-Helia 2013.)

Svenska 3 -opintojaksolla tavoitteet ovat seuraavat: opiskelija ymmärtää erilaisissa 
työelämän tilanteissa ja ajankohtaisasioissa käytettyä ruotsia, kykenee osallistumaan 
keskusteluihin ajankohtaisista aiheista, osaa ilmaista mielipiteensä ja perustella sen, 
osaa hoitaa esittelytilanteita, selviytyy tavanomaisista neuvottelutilanteista sekä osaa 
myydä ja ostaa ruotsin kielellä (Haaga-Helia 2013).  

Koska tämän kehittämishankkeen yleisenä tavoitteena on ohjata opiskelijaa hah-
mottamaan opintojen aikana keräämänsä pohjoismainen asiantuntijuus ja syventä-
mään sitä ruotsin kielen, yhteiskuntatuntemuksen ja kulttuurin osalta, hankeosan 
sisällöiksi valikoituivat ajankohtaisaiheet, mielipiteen ilmaisu, keskustelu ja esittely-
tilanteet. Opiskelijan on tarkoitus pohtia Suomen suhdetta muihin Pohjoismaihin ja 
havaita tulollaan oleva yhtenäinen markkina-alue. Tavoitteena on myös, että opiske-
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lija havaitsee uramahdollisuutensa Pohjoismaissa sekä mahdollisuutensa omien tie-
tojensa ja taitojensa kartuttamiseen tavoitteellisen suunnittelun ja valintojen kautta.

Ohjauksellisina tavoitteina ovat opiskelijan motivointi toiminnallisten ja aitojen 
oppimistehtävien avulla, joissa hän saa tehdä itsensä näkyväksi ruotsin kielellä. Hä-
nellä on mahdollisuus omakohtaisesti kiinnostavan tiedon rakentamiseen ja välittä-
miseen. Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa tunteen sisällöllisestä osaamisesta, 
joka rohkaisee häntä kommunikoimaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.         

3 Toteutus

Toteutus koostui kolmesta vaiheesta. Ensimmäinen vaihe oli yhteinen aloi-
tus eli Kick -off, jossa opiskelijat orientoituivat aiheeseen. Toisessa vaiheessa 
opiskelijat tarkastelivat omaa kompetenssiaan pohjoismaisessa ympäristössä ja 

saivat siihen liittyvää ohjausta. Kolmannessa vaiheessa opiskelijat valitsivat ryhmissä 
yrityksen, johon he halusivat tutustua lähemmin ryhmän valitsemassa Pohjoismaassa. 
Tämä kolmas vaihe päättyi yhteiseen päätössessioon, jossa kukin ryhmä esitteli muille 
aikaansaannoksiaan. 

3.1 Kick-off

Toteutus käynnistettiin Kick-off -tilaisuudessa, jossa lähdettiin yhdessä liikkeelle tee-
malla Team Norden. Siihen tutustuttiin esim. ajankohtaisten lähteiden ja sieltä löyty-
vien artikkelien kautta. Aiheesta keskusteltiin ruotsiksi ja pohdittiin tilannetta sekä 
sitä, mitä opiskelijana olisi tilanteessa tehtävissä. Team Norden on hanke, jossa tarkoi-
tuksena on luoda yhteinen pohjoismainen brändi, joka edistää Pohjoismaiden yhteis-
tä kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla (Niinistö 2013). Tähän saakka suomalai-
sille on ollut haastavaa tehdä yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa kuten esim. 
Norjan kanssa, koska emme ole kyenneet osallistumaan tarjouskilpailuihin ruotsin 
kielellä (Finland glömde Norge 2012).

3.2 Norden Passet

Opiskelija sai täytettäväkseen laatimani Norden Passet –dokumentin, jonka avulla 
hän tutki henkilökohtaista kompetenssiaan pohjoismaisessa työympäristössä. Kom-
petenssi on jaoteltu aihealueisiin Nordiska dokument (t.ex. cv i nätet, bloggtexter), 
Norden kunskaper och  erfarenheter (t.ex. utbyte, arbetserfarenhet, projekt, konferen-
ser), Språkkunskaper (svenska och ev. andra nordiska språk) ja Kulturkännedom (t.ex. 
föreläsningar, utbildningar, nyheter). 

Norden Passet osaamisen jaottelu perustuu asiantuntijan kompetenssin sisältöaluei-
siin. Niin sanottu alakohtainen alueasiantuntija tuntee alueen kulttuuria, politiikkaa, 
taloutta ja kieltä. Hän räätälöi kompetenssinsa omien intressiensä ja eteen tulevien 
tehtävien mukaan. Asiantuntijuus koostuu tiedoista, taidoista ja toimintamalleista 
mutta käsitteellisen tiedon rinnalla korostuu kokemuksen kautta syntynyt osaaminen 
alueoleskelun ja kulttuurikontaktien myötä. (Järvinen 2012, 31, 27.) Asiantuntijalle 



88

ominaista on, että hän kykenee seuraamaan paikallisia medioita alkukielellä ja arvi-
oimaan saamansa tietoa. Monet tahot viestivät säännöllisesti englanniksi mutta vies-
tintä on tarkoitushakuista, ulkopuolisille kerrotaan englanniksi, mitä heidän halutaan 
tietävän. (Kauppinen & Wahlström 2012, 40−41.) 

Asiantuntijalla on yhteys asiantuntijayhteisöön, johon hän kasvaa vuorovaikutuk-
sessa. Esim. käytettävä terminologia, kirjoittamisen ja esiintymisen konventiot sekä 
yhteiset konferenssit ovat asiantuntijoita yhdistävä tekijä. (Järvinen 2012, 28.) Ole-
malla näkyvillä valtakielellä saa kontakteja valtakieltä puhuviin.

Norden Passet:issa ei ole mainintaa siitä mitä arvosanoja opiskelija on saanut kieli-
opinnoista. Tämä on jätetty tarkoituksella pois opiskelijan kannustamiseksi. Tarkoi-
tuksena on myös, että opiskelija antaa esim. työnhakutilanteessa lisätietoa suullisesti 
ja todistuksiin tukien.

Norden Passet esittää opiskelijan Pohjoismaat-kompetenssin, ja sitä käytetään opin-
tojen ohjauksen välineenä. Opiskelijaa kannustetaan hankkimaan täydentäviä val-
miuksia jäljellä olevien opintojen aikana ainerajojen yli. Norden Passet alkaa opiske-
lijan kielenkäyttönäytteiden esittelyllä. Sen jälkeen opiskelija täyttää kohdat taidot, 
tiedot ja toiminta, joskin ne sulautuvat osin toisiinsa. Osaamista ei reflektoida kir-
jallisesti vaan se tapahtuu suullisesti esim. ohjaustilanteessa ja työnhakutilanteessa 
tilanteen mukaan.

Kun opiskelija on täyttänyt Norden Passet -dokumentin, ohjaaja keskustelee hä-
nen kanssaan sisällöistä ja opiskelija voi vielä täydentää niitä. Lisäksi hahmotetaan, 
mitä kompetenssista vielä puuttuu ja esimerkkejä siitä, miten se voitaisiin saavuttaa 
opintojen aikana. 

Kehittelemäni Norden Passet -dokumenttipohja  on ladattavissa Elitgruppen-täy-
dennyskoulutushankkeen verkkosivuilta, jotka löytyvät osoitteesta https://wiki.
hamk.fi/display/Elitgruppen/Elitgruppen. 

3.3 Opintojakson Pohjoismaat-osan tehtävät

Pohjoismaat-osan tehtäviin kuului moniosainen ryhmätyö, jossa opiskelijat perehtyi-
vät heitä itseään kiinnostavaan yritykseen, yhden työntekijän työtehtäviin yrityksessä 
sekä työntekijän juhlapäivän viettoon vapaavalintaisessa Pohjoismaassa. He etsivät 
tietoa kirjallisista lähteistä ja kirjoittivat aiheista blogikirjoituksen, joka julkaistiin 
netissä. Lisäksi opiskelijat esittelivät blogikirjoituksensa ryhmätyön päätöstilaisuu-
dessa koko ryhmälle ja siitä keskusteltiin yhteisesti. Blogikirjoitus kirjattiin Norden 
Passet:iin. Opiskelijoiden kirjoituksista annettiin henkilökohtaista palautetta ennen 
esityksiä ja niiden julkaisua. 
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4 Tulokset

4.1 Osallistujat ja osat

Kehittämishanke toteutettiin kahdella Svenska 3 -opintojaksolla syksyllä 2013 
ja keväällä 2014. Svenska 3 -opintojaksoon ja sen Pohjoismaat-osaan osallistui 
ja Norden Passet:in täytti 29 liiketalouden alan opiskelijaa. Pohjoismaat-osaa 

on tämän jälkeen jatkettu.

Team Norden -hanke oli opiskelijoille tuntematon asia, joten oli tarpeellista kes-
kustella siitä. Lisäksi saimme opintojaksolle ajankohtaista ja autenttista opiskeluma-
teriaalia. Aina ei ole ollut kuitenkaan mahdollista sijoittaa artikkeleihin tutustumista 
osan alkuun johtuen aikatauluista.

Opiskelijat täyttivät mielellään Norden Passet:in ja he saivat uusia ajatuksia siitä, 
minkälaisia Pohjoismaat-tietämykseen liittyviä oppimistehtäviä tradenomin koulu-
tuksen aikana voisi  suorittaa.

Blogitekstit laitettiin näkyville Haaga-Helian WordPress -blogiin. Suurin osa opis-
kelijoista valitsi Ruotsin tai Norjan, mutta mukana valinnoissa olivat edustettuina 
myös muut Pohjoismaat. Opiskelijat valitsivat yrityksiksi esim. lentoyhtiöitä, LEGO 
A/S:n, Grønlandsbankenin ja Scanian. Juhlapäiviksi valikoitui juhlia, joista emme 
olleet ennen kuulleet tai joiden juhlintatavat poikkeavat suomalaisista tavoista, kuten 
esim. Store Bededagen, Skördefesten, Grundslovsdagen tai Midsommarafton. Lisäksi 
moni ryhmä opetti esityksessään yleisölle muutaman sanan tai fraasin kyseisellä kie-
lellä. 

4.2 Hankkeen vaikutus opiskeluun ruotsin kielen opintojaksoilla ja 
koulutusohjelmaan

Oli mielenkiintoista seurata opiskelijoiden reaktioita uutta kohtaan. Suurimmalle 
osalle oli motivoivaa opiskella eri tavalla kuin tähän asti ja saada julkaista kirjoituk-
siaan sekä johtaa keskustelua omasta aiheesta osan päätöstilaisuudessa. Norden Pas-
set:in täyttö synnytti niin opiskelijassa kuin ohjaajassa uusia ideoita oppimistehtävis-
tä, joita lähdimme toteuttamaan myös tämän kehittämishankkeen lisäksi Svenska 3 
-opintojaksolla sekä Svenska 4 -opintojaksolla. Tärkeä tulos oli myös se, että Svenska 
4 -opintojaksolle ilmoittautui kevään toteutukseen 28 opiskelijaa, kun heitä oli ai-
kaisemmin 8.

Norden Passet:in kautta hahmottunut alueosaamisen kokonaisuus osoittautui hyö-
dylliseksi työkaluksi integraatioprosessin aloittamisessa koulutusohjelman sisällä. Asi-
antuntijan osaamisen jaottelua voitiin soveltaa taulukoksi, jonka avulla voidaan iden-
tifioida missä projekteissa tai oppiaineissa käsitellään Pohjoismaihin liittyviä aiheita ja 
sitä kautta lähteä suunnittelemaan yhteistyön muotoja ohjaajien kesken. 
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5 Palaute
                                                                                              
5.1 Opiskelijoilta saatu palaute                                                                     

Opiskelijoilta kerättiin kirjallinen palaute tämän kehittämishankkeen aikana. Kir-
jallisia palautteita tuli yhteensä 18. Opiskelijoilta kysyttiin seuraavaa:

Norden Passet:
- Ge förslag på pärmsidan, kunde den se annorlunda ut? Hur?
- Rubrikerna –kunde de grupperas på ett annat sätt? Hur?

Uppgifterna:
-Vad tror du? Fick du några nya tankar om dina kunskaper i svenska och de 
andra nordiska språken?
-Fick du ny information om dina praktiska kunskaper om Norden (kultur, bu-
sinesskultur, kännedom om instanser, erfarenhet av projekt och samarbete med 
svenskar)?
-Hurdana är dina möjligheter inom det nordiska sammanhanget?

Lähes kaikki opiskelijat vastasivat kysymyksiin koskien omaa osaamista kun taas ky-
symykseen omista mahdollisuuksista vastattiin hyvinkin lyhyesti.

Passin ulkomuodosta saatu palaute oli mm.:
Pärmsidan kunde vara enklare. Till exempel min blick fästar sig på exteriör och inte 
på innehållet. Det skulle vara bra att exteriören främjar innehållet och inte tvärtom – 
särskilt eftersom passet är ämnat som officiell.
Pärmsidan behöver inte bilder. Passen inte behöver pärmsidan, rakt på sak är bättre
Jag tycker att font borde växlas till klarare typ. Jag tycker om att pärmsidan är bra. 
Färgvärlden är inte så snygg. Kanske pärmsidan kan också berätta lite mera om in-
nehållet.
Pärmsidan var god, jag tyckte om Dalahästen.
Det är korrekt och logiskt.

Palautteen perusteella passin ulkomuotoa muutettiin, ja siitä tulikin parempi.
 
Passin osaamissisältöjen jaottelusta kirjoitettiin mm.:
Jag tycker att Norden passet borde vara en plats där man kan skriva hur motiverad 
man är att få nya nordiska erfarenheter. Färgladskapet borde vara mer färgglatt.
Jag tänker att rubrikerna är fina.
Språkkunskaper ska komma först.
Vi har ganska lite vad vi har gjort på Svenska – så det var svårt att tänka något att 
skriva om det jag har gjort.

Omaa osaamista pohdittiin mm. seuraavanlaisesti:
Jag vet ganska mycket om nordiska kulturer.  
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Jag är intresserad av norska och jag studerar det i fritiden. 
Nordiska businesskulturer – det är trevligt att jobba där. Jag vill jobba i Sverige eller 
Norge i framtiden. 
Jag har bättrat mina pratkunskaper i svenska och förbättrat min vokabulär. Jag har 
också lärt mycket om Nordiska länder, kultur, kännedom och så vidare.
Vi kan arbeta här i Finland, men vi tror att vår svenska inte är så bra att vi skulle 
arbeta utomlands.                                   
Jag vet att jag behöver mera erfarenhetar om Sverige och andra nordiska länder. Så 
kan jag utveckla mera mina språkkunskaper. 
Jag fick information om Norden från presentationer vi gjorde.
Tyvärr, jag har ganska litet text där. (kultur, businesskultur, kännedom om instanser, 
erfarenhet av projekt och samarbete med svenskar).
Jag har inga andra kunskaper än svenska från nordiska språk. Också svenska har jag 
praktiserat litet eftersom jag bor i X och där pratar nästan ingen svenska. 
Jag har bara lite erfarenheter om Norden – jag har rest på svenska bara för korta pe-
rioder till exempel med båt– max 1-2 nätter på Hotell. Från andra länder i Norden 
jag har tyvärr ingen erfarenhet.

Opiskelijoilta tuli ideoita koskien mitä voisimme yhdessä tehdä jatkossa:
Kurs i Sverige
Vi kan till exempel bifoga postern som några av oss ska göra på kursen i Norden Pas-
set.
Jag har funderat att göra min arbetsträning i Sverige.
Vi borde prata mera på lektioner.
Video/film från Svenska ekonomi, visit till museum/kyrka i Borgå

Opiskelijoilta tuli myös suullista palautetta siitä, että heistä oli mielenkiintoista aja-
tella opintoja tällä tavalla. Jotkut kertoivat aikovansa käyttää dokumenttia työnhaussa 
tai vaihtoon lähdössä

                   
5.2 Oma palaute 

Ohjaajana hahmotan nyt kun kieliä toivotaan integroitavan muihin aineisiin, miten 
vähän esim. kokemusta tekemisestä tai kontakteista opiskeluaika voi tarjota, mikäli 
opiskelija ei itse ole aktiivinen. Hän voisi esim. valita vapaavalintaisen kielikurssin 
Ruotsissa tai ottaa oma-aloitteisesti hoitaakseen jonkin tapahtuman materiaalin tai 
kyselyn laatimisen ruotsiksi. Tähän saakka opiskelijoiden vapaaehtoisia kirjallisia ja 
suullisia töitä on hyväksi luettu vaihtoehtoisena suoritustapana Svenska 4 -opintojak-
solla. Kannustamalla opiskelijoita lisää näitä suorituksia saataisiin vieläkin enemmän.

Opiskelija voisi mahdollisesti sopivassa yhteydessä hakea tukea esim. omaan kehi-
tystyöhönsä tai markkinoinnin suunnitteluun saman alan opiskelijoilta toisesta Poh-
joismaasta tai osallistua pohjoismaiseen konferenssiin. Tilanteet, joissa opiskelijalla 
olisi mahdollisuus kontakteihin muiden opiskelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa, 
ovat kielen opetuksessa haastavia järjestää. 
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Mielestäni ruotsin kielen opintojen sisällä itsessään on paljon ainesta teema-aluei-
siin, joissa keskitytään esim. yhteiskuntatietouteen ja lisätään näin opiskelijan kom-
petenssia toimia kieliympäristössä ja vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja kollegojen 
kanssa.

Tämän kehittämishankkeen ansiosta otin käyttöön uusia oppimistehtäviä muuten-
kin opetuksessani. Esimerkkeinä voin mainita seuraavat: suullinen cv, ruotsalainen 
vierailuluennoitsija, kielenkäyttötilanne toisen AMK:in opiskelijoiden kanssa ja uu-
tisprojekti. Minulle tuli tärkeäksi edistää opiskelijan näkyvyyttä ruotsin kielen käyt-
täjänä ja saada hänet tietoiseksi mahdollisuuksistaan toisella kotimaisella.

6 Yhteenveto

Kaiken kaikkiaan opiskelijoiden palautteen, työharjoittelijan panoksen sekä 
Elitgruppen-täydennyskoulutushankkeen ohjaajien tuen tuloksena on nyt 
syntynyt dokumentti, jota voi käyttää opiskelijoiden ohjaukseen ja motivoin-

tiin. Lisäksi sitä voi hyödyntää rekrytointityökaluna ja soveltaen integroinnin työka-
luna. Toivon, että ruotsin opettajat innostuisivat kokeilemaan Norden Passet -doku-
menttia. Otan myös mielelläni vastaan palautetta sen käyttökokemuksista.
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Opetusmateriaalin
laatimisesta amk-
ruotsin opintoihin:

Case 
Sju konstnärsporträtt –

Seitsemän taiteilija-
muotokuvaa

Kirsi MacKenzie
Humanistinen ammattikorkeakoulu

1 Taustaa

O
len toiminut kielten lehtorina Humanistisessa ammattikorkeakoulussa 
vuodesta 2005. Työnkuvaani on kuulunut opettamisen lisäksi vastuu 
kulttuurituotannon ja viittomakielentulkin koulutusohjelmien kiel-
tenopetuksen suunnittelusta ja sisällöistä. Alusta saakka työhöni on 
kuulunut oleellisena osana alakohtaisen opetusmateriaalin valmistami-

nen, koska näihin koulutusohjelmiin ei ole tarjolla valmiita oppikirjoja.  Opetusma-
teriaalin kehittämisessä on ollut itseni lisäksi mukana opiskelijoita sekä kulttuuri- ja 
viittomakielialan ihmisiä ja ystäviä. 

Sain Svenska kulturfondenilta vuonna 2012 apurahan dvd-hankkeelle, jota var-
ten kuvasin ja haastattelin seitsemää suomenruotsalaista taiteilijaa.  Tämä dvd on 
erityisesti tarkoitettu kulttuurituotannon koulutusohjelmaan, ja suunnitelmissa on-
kin myöhemmin vastaavan dvd:n tekeminen myöskin viittomakielialalle.  Saamani 
apuraha kattoi ammattimaisen videokuvausfirman palkkaamisen, ja lopullisen edi-
toinnin tein yhdessä firman kuvaajan kanssa.   Ilokseni lähes kaikki pyytämäni taitei-
lijat olivat halukkaita osallistumaan projektiin, ja sain haastateltavakseni Märta Tik-
kasen, Antonia Ringbomin, Jan-Erik Anderssonin, Jerry Wahlforssin, Kim Simonsso-
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nin, Tiina Lindforsin ja Monika Fagerholmin.  Näin sain dvd:hen mukaan eri alojen 
taiteilijoita eli kirjailijoita, näyttelijän, tanssijan, kuvanveistäjän, elokuvantekijän ja 
ympäristötaiteilijan.  Tein kysymykset haastatteluihin itse ja toimin itse haastatteli-
jana.  Esitin kysymykset hyvinkin hitaassa tempossa, jotta sain ne myös kirjoitettua 
editointivaiheessa kuvan yhteyteen, ja opiskelijoiden olisi helpompi seurata tekstiä.  
Pyysin myös haastateltavia puhumaan hieman selkeämmin ja hitaammin, ja aihepiirit 
liikkuivat haastatteluvaiheessa helpoista vaativimpiin aiheisiin.   Kukin haastattelu on 
noin 20 minuuttia pitkä.  

Hanke ei sujunut kommelluksitta, vaan projektin loppuvaiheessa sain juuri ennen 
haastattelua kuulla uudelta kuvaajalta, että firma oli vahingossa nauhoittanut kaik-
kien tekemieni haastattelujen päälle.  Olin tehnyt pitkiä haastattelumatkoja mm. 
Korppoon saaristoon tapaamaan Antonia Ringbomia ja niinpä jouduin palaamaan 
sinne uudestaan ja tekemään muutkin menetetyt haastattelut toisen kerran. Kaikki 
materiaali oli hävinnyt bittiavaruuteen.  Haastattelut olivat kuitenkin ikimuistoisia, 
ja tunnelma oli rento ja erittäin avoin, joka mielestäni välittyy myös haastatteluissa 
hyvin.   

2 Kehittämishankkeen toteutuksesta 

Ruotsin opettajien täydennyskoulutushankkeessa 2012-2013  tein dvd:n haas-
tatteluista oppimateriaalipaketin, jossa on runsaasti monipuolisia tehtäviä ja 
sanastoa.  Puhtaaksikirjoitin myös kaikki haastattelut. Opetusmateriaalin te -

ke miseen meni runsaasti aikaa, ja valmiista paketista tuli hyvin laaja (155 sivua). 
Tämä materiaali on ladattavissa Elitgruppen-täydennyskoulutushankkeen verkkosi-
vuilta (https://wiki.hamk.fi/display/Elitgruppen/ Elitgruppen). Materiaali sopii ko-
konaisuudessaan parhaiten kulttuurialan amk-opettajien käyttöön, mutta on hyvin 
käyttökelpoinen myös muilla koulutusaloilla.  Tuleville rakennusinsinööreille sopisi 
esimerkiksi mainiosti lisämateriaaliksi Jan-Erik Anderssonin haastattelu, jossa tutuksi 
tulee hänen ainutlaatuinen lehtitalonsa.    

Olen yrittänyt tehdä materiaalista mahdollisimman monipuolista, luovaa ja vaihte-
levaa, jotta opiskelijoiden mielenkiinto säilyisi, ja tehtäviä olisi mukava tehdä.  Mate-
riaali on sopivan haasteellista, ja tehtäviä on runsaasti eritasoisille opiskelijoille.  Tämä 
on tärkeää, sillä opiskelijoiden lähtötaso saattaa olla hyvinkin vaihteleva.  

Kaikkiin tehtäviin liittyy ennakkotehtävä, jonka tarkoitus on herättää opiskelijoi-
den mielenkiintoa ja tutustuttaa heitä aiheisiin.  Haastattelut kuunnellaan kahteen 
kertaan, ja muistiinpanoja voi tehdä käsitekarttaan kuunteluiden aikana. Kuuntelui-
hin liittyviin tehtäviin voi vastata joko ruotsiksi tai suomeksi.  Tämän jälkeen haas-
tattelujen pohjalta löytyy runsaasti tehtäviä, jotka harjoittavat kaikkia kielitaidon 
osa-alueita.

Tarkoituksena oli, että materiaali toimisi myöskin pohjana opiskelijoiden tekemille 
omille haastatteluille.  Tulevien kulttuurituottajien työnkuvaanhan kuuluu oleellisesti 
yhteistyö eri alojen taiteilijoiden kanssa. Omat opiskelijani ovat pitäneet kovasti niin 
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dvd:stä kuin oppimateriaalistakin, ja palaute on ollut todella positiivista.  Opiskelijat 
ovat myöskin jo tehneet omia haastatteluja, ja ne ovat sujuneet erinomaisesti.

3 Amk-opettaja opetusmateriaalin laatijana

Ammattikorkeakoulujen kieltenope-
tuksen tavoitteena on antaa opis-
kelijoille työelämän asiantuntija-

tehtävissä ja työn kehittämisessä tarvittava 
sekä kirjallinen että suullinen kieli- ja vies-
tintätaito. Kieltenopetuksessa tulisikin siksi 
korostua kommunikatiivisuus, autenttisuus, 
kansainvälisyys sekä elinikäinen oppiminen.  
Ammattikorkeakouluissa opetussisällöistä ei 
määrätä valtakunnallisilla opetussuunnitel-
man perusteilla, vaan kieliopintojen raken-
ne ja oppisisällöt ovat ammattikorkeakoulu-
kohtaisia ja pohjautuvat työelämässä vaadit-
tavan riittävän kielitaidon saavuttamiseen 
(Kantelinen 2007, 314). Ammattikorkea-
koulujen kieltenopetus on aina alakohtaista 
ja sen tulisi liittyä oman alan työtehtävissä toimimiseen. (Valtioneuvoston asetus am-
mattikorkeakouluopinnoista 352/2003, 8 §). Ammattialakohtaisuus tuo mukanaan 
haasteita myös opettajille, sillä valmiita oppikirjoja ammattikorkeakouluissa löytyy 
vain isompien koulutusalojen tarpeisiin.     

Olen tarkasti miettinyt millaiset opetusmetodit edistävät oppimista ja ovat samal-
la motivoivia ja innostavia.  Kaikki laatimani opetusmateriaali on alakohtaista. Val-
mentavilla kursseilla pääpaino on ollut kielen rakenteissa, mutta tehtävät ovat hyvin 
monipuolisia ja sisältävät paljon kommunikatiivisia harjoituksia ja pelejä.  Suullisilla 
kursseilla pohjana ovat usein autenttiset elämäntarinat ja oikeat kielenkäyttötilanteet.  
Tämän lisäksi puhumista harjoitetaan oikeissa viestintätilanteissa, jotka lisäävät har-
joitusten mielekkyyttä. Kirjallisilla kursseilla materiaali on tuoretta ja alakohtaista.  
Kaikissa harjoituksissa olen miettinyt tarkkaan, miten harjoittaa hyvää lukutekniik-
kaa sekä miten opettaa niin ammattisanastoa kuin kirjoittamista luovasti ja tehok-
kaasti. 

Olen käyttänyt runsaasti aikaa opetusmateriaalin laatimiseen, ja sen kehittämisessä 
on ollut mukana opiskelijoita, kulttuuri- ja viittomakielialan ihmisiä, ystäviä ja mie-
heni. Suomenruotsalaiset opiskelijat ovat esimerkiksi kirjoittaneet itsestään, tehneet 
ääninauhoituksia ja esiintyneet videoilla.  Teen myös hyvin paljon yhteistyötä Ha-
nasaaren kulttuurikeskuksen kanssa, ja ruotsin tunneilla käy säännöllisesti vieraita 
sirkusakrobaateista sarjakuvapiirtäjiin.  Tämän lisäksi käymme opiskelijoiden kanssa 
teatterissa ja Hanasaaren elokuvanäytöksissä.  

Opettamistani 
kielistä ruotsi on 
haasteellisempi, koska 
opiskelijoiden lähtö-
taso on vuosien 
mittaan laskenut, ja 
motivaatio ei aina ole 
paras mahdollinen.
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Opettamistani kielistä ruotsi on haasteellisempi, koska opiskelijoiden lähtötaso 
on vuosien mittaan laskenut, ja motivaatio ei aina ole paras mahdollinen.  Olenkin 
erityisesti ruotsin kohdalla panostanut opiskelijoiden motivoimiseen ja rohkaisemi-
seen, ja heiltä saamani palaute on ollut pääsääntöisesti erinomaista.  Koen opetuk-
sen kaikkein tärkeimmäksi tehtäväkseni, ja sain erittäin paljon irti tästä amk-ruotsin 
opettajien täydennyskoulutushankkeesta, jossa teimme opetukseen liittyviä isoja ke-
hittämishankkeita sekä kuulimme kollegoilta hyvistä käytännöistä. 

Motivaatio oli ensimmäisen lähijaksomme pääteema, ja minusta hyvä opetusma-
teriaali auttaa myös motivoimaan opiskelijoita.  Olen huomannut, että aidot ja hen-
kilökohtaiset tarinat kiinnostavat opiskelijoita tavattomasti.   Erityisesti opiskelijat 
pitävät omien opiskelukavereidensa tuottamasta materiaalista.  Ensimmäisenä ope-
tusvuotenani 2005 Humakissa minulla oli yksi suomenruotsalainen opiskelija, jonka 
kanssa valmistimme runsaasti opetusmateriaalia.  Ko. opiskelijan tarina on kiinnos-
tanut aina opiskelijoita kovasti.

4 Opetusmateriaalin tuottaminen ja kehitystyö

Moni ammattikorkeakoulun kieltenopettaja on varmasti saman tilanteen edes-
sä kuin minäkin aikoinani aloittaessani uudessa virassani 2005, eli mitään 
käyttökelpoista valmista opetusmateriaalia ei ollut tarjolla.    Onnekseni 

olin tehnyt aikaisemmissakin työpaikoissani erittäin paljon omaa opetusmateriaalia, 
ja se on aina ollut minulle todella inspiroivaa ja mukavaa työtä.  Kuitenkin työmäärä 
ensimmäisinä vuosina oli valtava.

Lukuvuonna 2013-2014 minulla oli ilo ohjata opetusharjoittelijaa, ja hänen kans-
saan kävimme paljon keskusteluja opetusmateriaalin laatimisesta.   Minun aikana-
ni opetusharjoittelu ei antanut juurikaan eväitä opetusmateriaalin laatimiseen, jota 
tarvitaan, kun astutaan yleissivistävästä koulutuksesta ammatilliselle puolelle, eikä 
tilanne ole muuttunut siitä juurikaan.  Ammattikorkeakoulujen kieliopintojen ke-
hittämistyössä tulisi ehdottomasti kiinnittää enemmän huomiota kieliopintojen ope-
tusmateriaalien kehittämiseen.  Yhteistyötä kieltenopettajien välillä tulisi tehdä huo-
mattavasti enemmän, ja olisi myös hyödyllistä, jos saman alan opetusmateriaalia olisi 
laatimassa isompi joukko kieltenopettajia.  

Itse olen käyttänyt häikäilemättä lähipiiriäni apunani eli kanadalainen mieheni on 
tehnyt valtavan määrän äänitiedostoja laatimaani englannin opetusmateriaaliin.  Mi-
nulla on myös paljon suomenruotsalaisia ystäviä, jotka ovat talkootyönä osallistuneet 
äänitiedostojen nauhoittamiseen.   Opiskelijat itse osallistuvat myös aktiivisesti ope-
tusmateriaalin laatimiseen, ja heidän tekemänsä haastattelut ja muut projektit ovat 
jo tuoneet innostavan lisän opetukseen. 

Hyvän ja laadukkaan opetusmateriaalin tekemiseen menee kuitenkin usein vuosia. 
Amk-opettajan työssä jaksamisen kannalta kurssien suunnittelu ja toteuttaminen 
helpottuisi huomattavasti, jos ammatilliselta puolelta löytyisi jo ihan työuran alussa 
yhteistyökuvioita ja tukea sekä laadukasta koulutusta. Olen ihan varma, että oppima-



teriaalin määrätietoinen kehitystyö parantaisi myös opiskelijoiden mahdollisuuksia 
menestyä entistä paremmin tutkintoonsa kuuluvissa kieliopinnoissa.  Olisi hienoa, 
jos ammatillisessa kieltenopetuksessa toimivat kieltenopettajat pystyisivät jakamaan 
kollegoille tietoa hyvistä käytänteistä.  Tämä ammattikorkeakoulujen ruotsin opetta-
jien täydennyskoulutushanke on juuri esimerkki sellaisesta yhteistyöstä, jota tarvit-
taisiin enemmän.

Olen pyrkinyt tuomaan autenttista materiaalia luokkahuoneisiin kielten tunneille, 
mutta toivoisin, että jatkossa olisi mahdollista toteuttaa myös ihan uudenlainen opin-
tokokonaisuus, jossa kieltenopetus vietäisiin luokkahuoneista työelämään.  Toivoisin 
mahdollisuutta kehittää syventäviin kieliopintoihin opintokokonaisuuden, joka to-
teutettaisiin learning by doing- menetelmällä ja jossa opiskelijat tekisivät tiimeissä 
tutkimuksia ja haastatteluja tai jopa suunnittelisivat oman alaan liittyvän tapahtu-
man. Tämän lisäksi työskentelyyn kuuluisivat erilaiset projektisuunnitelmat, apu-
raha-anomukset, blogit, henkilökohtaiset raportit ja loppuraportit.  Kaikki tämä on 
lähtenyt jo pienimuotoisesti käyntiin, ja yhteistyö ammattiaineiden opettajien kanssa 
on lisääntynyt jatkuvasti.    
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Kielimuuria
kaatamassa –

Tandemkokeilu
VAMK ja Novia

Katariina Savolainen
Vaasan ammattikorkeakoulu

1 Johdanto

T
ämän artikkelin tarkoituksena on kuvata yksi malli siitä, miten korkea-
kouluopiskelijoiden ruotsin kielen taitoa voi edistää tandem-menetelmää 
hyväksikäyttäen. Tandem on kielenoppimismalli, jonka periaatteena on, 
että kaksi eri äidinkieltä puhuvaa henkilöä oppivat ja opettavat toistensa 
äidinkieltä. Kumpikin toimii vuorollaan kielellisenä mallina ja voi antaa 

parille palautetta tuotoksesta. Tandemissa kieltä opitaan siis vuorovaikutuksessa pa-
rin kanssa. Tandemkokeiluun osallistuivat Vaasan ammattikorkeakoulun kolmannen 
vuoden konetekniikan opiskelijat sekä Novian toisen vuoden rakennus-, sähkö- ja 
tietotekniikan opiskelijat. 

Yleensä tandem-menetelmässä kieltä opiskellaan pareittain. Tässä tekemässämme 
kokeilussa opiskelijat harjoittivat toisen kotimaisen kielen suullista taitoa 4-5 hengen 
pienryhmissä luokkahuonetilanteessa. Luokkatandemin tavoitteena on luoda tilantei-
ta, joissa eri kieliryhmiä edustavat opiskelijat voivat käyttää ja oppia toistensa kieliä 
autenttisissa vuorovaikutustilanteissa (vrt. Pörn 2012).

Vaasa on ollut tandem-menetelmän käyttöönotossa edelläkävijä Suomessa. Tan-
demyhteistyötä on tehty aiemmin mm. Vasa Arbiksen ja Mustasaaren aikuisopiston 
välillä. Korkeakoulutasolla tandem-menetelmää on käytetty mm. Vaasan yliopiston ja 
Åbo Akademin välisessä kieliyhteistyössä, jossa opiskelijoilla oli mahdollisuus harjoit-
taa toisen kotimaisen kielen taitoaan lähitapaamisten sekä yhteisen verkkopohjaisen 
kirjallisen tehtävän puitteissa. Kokemukset tästä yhteistyöstä olivat hyvin rohkaisevia. 
(Sipola & West-Sjöholm 2012.)   
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Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka ryh-
mien väliset tapaamiset toteutettiin, miten 
opiskelijat ja ohjaavat opettajat kokivat ta-
paamiset ja minkälaisia haasteita kyseinen 
työskentelytapa toi mukanaan. Artikkelissa 
mainitut liitteet löytyvät Elitgruppen-täy-
dennyskoulutushankkeen verkkosivuilta 
(https://wiki.hamk.fi/display/Elitgruppen/
Elitgruppen). 

2 Tavoitteet

Tavoitteena suullisen kielitaidon opettamisessa on, että opiskelijat saavat mah-
dollisuuden käydä luonnollista keskustelua vuorovaikutuksessa toisen kans-
sa. Yleensä huomio on totuttu keskittämään kielelliseen ilmaisuun, vaikka 

useimmiten tärkeämpää on vuorovaikutustilanteiden sosiaalisuus. (Juurakko & Ai-
rola 2002: 108.) Tämän kehittämishankkeen tavoitteena oli nimenomaan antaa opis-
kelijoille mahdollisuus käyttää ruotsin kieltä aidossa autenttisessa tilanteessa. Lähi-
tunneilla ruotsin kielen suullinen harjoittelu tapahtuu useimmiten samantasoisen 
oppijan kanssa, ja tilanne on usein enemmän tai vähemmän teennäinen. Tässä hank-
keessa lähtökohtana oli se, että opiskelijat pääsevät käyttämään ruotsin kieltä ns. to-
sitilanteessa äidinkielisen puhujan kanssa, ja tällöin heillä on suurempi tarve saada 
itsensä ymmärretyiksi.  

Muita kokeilun tavoitteita oli kohentaa opiskelijoiden oppimismotivaatiota ruotsin 
kieltä kohtaan ja tarjota mahdollisuus tutustua toisen kieliryhmän edustajiin. Joille-
kin opiskelijoille tämä tandemkokeilu oli ensimmäinen kerta, kun he pääsivät puhu-
maan ruotsia ns. aidossa tilanteessa. Samalla he saivat mahdollisuuden oppia jotakin 
toisen kieliryhmän kulttuurista. Kokeilun tavoitteena oli ennen kaikkea lisätä opis-
kelijoiden itseluottamusta käyttää ruotsin kieltä. Nykyään ammattikorkeakouluopin-
toihin sisältyy suullisen kielitaidon arviointi osana toisen kotimaisen kielen tutkintoa.  
Tämä tandemkokeilu antoi opiskelijoille hyvät valmiudet ruotsin puhumisen harjoit-
teluun suullista tenttiä varten.

3 Toteutus

Tandemhanke toteutettiin tammi-huhtikuussa 2013. Vaasa on kaksikielinen 
kaupunki, ja täällä on luonnostaan hyvät lähtökohdat toteuttaa tandemia. Li-
säksi Vaasan ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia sijaitsevat lähellä 

toisiaan, joten tämänkin vuoksi kokeilu oli helppo toteuttaa.

Tandemtapaamiset toteutettiin Vaasan ammattikorkeakoulun Tekniikan ruotsi 
-kurssin puitteissa. Kurssi oli laajudeltaan 4 op ja siihen kuuluu 56 tuntia lähiope-
tusta. Kurssin kesto oli kaksi periodia. Novian kurssi oli nimeltään Finska 1 (3 op), 
ja se toteutettiin yhden jakson aikana. Kokeilussa oli mukana Vaasan ammattikorkea-
koulun konetekniikan kolmannen vuoden opiskelijat sekä Yrkeshögskolan Novian 

Joillekin opiskelijoille 
tämä tandemkokeilu 
oli ensimmäinen ker-
ta, kun he pääsivät 
puhumaan ruotsia 
ns. aidossa tilanteessa.
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toisen vuoden sähkö-, rakennus- ja tietotekniikan opiskelijat. Konetekniikan ryhmä 
oli jaettu kahteen pienempään ryhmään, joissa molemmissa oli n. 15 opiskelijaa. 
Novian ryhmät olivat kooltaan hieman suurempia. Kaksikieliset saivat vapautuksen 
tandemtunneista.

Ryhmät tapasivat toisensa kaksi kertaa kevätlukukauden aikana. Ennen tapaami-
sia pohjalla oli muutama tavallinen lähiopetustunti, jolloin ruotsin kieltä ehdittiin 
hieman palauttaa mieleen ja käydä läpi muutamia keskeisiä kurssin teemoja. Ensim-
mäisellä kerralla Novian opiskelijat tulivat vierailulle Vaasan ammattikorkeakouluun, 
ja toisella kerralla Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijat tapasivat opiskelijakolle-
gansa Novian tiloissa. 

Tapaamiset olivat pääosin opettajien suunnittelemia ja ohjaamia. Tarkoitus oli kä-
sitellä sellaisia teemoja, jotka tukivat kurssisisältöä, mm. opiskelu ja työelämä, mutta 
myös joitakin yleisiä teemoja oli esillä. Opettajat suunnittelivat tapaamiset yhdessä 
etukäteen, ja opiskelijoita informoitiin hieman etukäteen, mistä tandemtapaamisissa 
on kysymys. 

Molemmat tapaamiset koostuivat 2x45 minuutin jaksosta. Ensimmäisellä tapaa-
misella opiskelijoista muodostettiin 4-5 hengen ryhmiä siten, että kussakin ryhmässä 
oli aina vähintään kaksi molempien kieliryhmien edustajaa. Ohjeistus annettiin aina 
sillä kielellä, mitä oltiin harjoittelemassa. Ensimmäisellä kerralla tapaaminen aloitet-
tiin puhumalla ensin 45 minuuttia suomea ja sitten 45 minuuttia ruotsia. Ryhmät 
saivat itse päättää siitä, missä määrin he korjaavat toistensa kieltä.

Ensimmäisen tapaaminen aloitettiin toisiinsa tutustumisella kysymyskorttien avul-
la. Opiskelijat saivat pienryhmässä kertoa esim. mielimusiikistaan tai harrastuksis-
taan. Tarkoituksena oli, että kaikki ryhmässä vastaavat kyseisellä kielellä kysymyk-
siin, jolloin opiskelija myös kuulee ns. natiivin puhetta ja saa näin kielellisen mallin. 
Toisena teemana oli opiskelusta ja koulutuksesta kertominen (Liite 1), joka on myös 
yksi kurssin pääteemoista. Tähän tehtävään opiskelijat saivat valmistautua etukäteen. 
Tarkoituksena oli etsiä parin kanssa tietoa omasta oppilaitoksesta ja tehdä muistiinpa-
noja mm. koulun sijainnista, koulutusohjelmista ym. Tandemtunneilla sitten kerrot-
tiin pienryhmissä omasta koulusta. Novian opiskelijat tekivät saman vastaavasti suo-
men kielellä. Muita ensimmäisen tapaamiskerran keskusteluteemoja olivat asuminen 
sekä vuoden juhlapäivät ja kulttuuri, ja näin opiskelijoilla oli mahdollisuus tutustua 
toisen kieliryhmän kulttuurin erityispiirteisiin.

Toisella tapaamiskerralla opiskelijat keskustelivat ensimmäiset 45 minuuttia ruot-
siksi, jonka jälkeen he vaihtoivat kielen suomeksi. Toinen kerta aloitettiin pelaamalla 
Alias-peliä opiskeluun liittyvillä sanoilla. Kunkin pienryhmän opiskelija sai vuorol-
laan selittää opiskeluun liittyviä sanoja ruotsiksi, ja muut ryhmän jäsenet yrittivät ar-
vata, mistä sanasta on kyse. Myös Novian opiskelijat selittivät sanoja äidinkielellään, 
jolloin suomenkieliset opiskelijat saivat kielellisen mallin. 
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Myös toisella kerralla opiskelijat valmistautuivat etukäteen yhteen teemaan, jossa 
tehtävänantona oli etsiä joku ajankohtainen tekniikan alan artikkeli ja välittää ar-
tikkelin olennainen sisältö pienryhmälle toisella kotimaisella (Liite 2). Toisella ta-
paamiskerralla muita aiheita olivat työelämä (Liite 3) ruotsiksi sekä kotimaani, jos-
sa opiskelijat saivat suomeksi kertoa omasta kotipaikkakunnastaan sekä keskustella 
pienryhmässään Suomen eri paikkakuntien asukasluvusta, nähtävyyksistä, historiasta, 
kokemuksista yms. 

4 Palaute

4.1 Opiskelijoilta saatu palaute

Toisen tapaamiskerran loppupuolella opiskelijat täyttivät palautelomakkeen, 
jossa kysyttiin heidän mielipiteitään tandemkokeilusta (Liite 4). Pilottikokei-
lusta saatu palaute opiskelijoilta oli voittopuolisesti hyvin positiivista. Monis-

sa vastauksissa koettiin positiivisena asiana se, että ruotsin kieltä oli pakko käyttää, 
kuten seuraavissa vastauksissa tulee ilmi:

Sai puhua toista kotimaista. Puhumista oppii pakosta, kun vastapuolella on ruotsia 
äidinkielenään puhuva. 

Man var tvungen att använda det andra språket.

Joissakin vastauksissa korostui myös se, että kielenopettelu on tehokkainta, kun 
sitä saa harjoitella keskustelemalla toisen kieliryhmän edustajan kanssa. Tämä näkyy 
esim. seuraavissa vastauksissa.

Kaksi kieltä kohtaa, tehokasta keskustelua.

Väldigt kul och omväxlande. Bästa sättet att lära sig är att prata finska. 10+.

Man lär sig av varandra och vågar bättre prova prata. Helt kiva att träffa andra från 
liknande utbildningar.  

Opiskelijoiden oli kokeilun myötä mukava huomata, kuinka pienelläkin kielitai-
dolla voi pärjätä. He näkivät myös, että toisen kieliryhmän opiskelijatkin tarvitsevat 
apua toisen kotimaisen harjoittelussa. Kokeilun yhtenä tavoitteena oli lisätä opiske-
lijoiden itseluottamusta käyttää toista kotimaista ja tämä näkyi palautteessa, jossa 
opiskelijat kertoivat saaneensa lisää itsevarmuutta vieraan kielen käytössä. Monissa 
vastauksissa positiivisena nähtiin myös se, että pääsi tapaamaan toisen kieliryhmän 
edustajia:

Det var roligt att få delta i tandemtimmarna. Man träffade nya människor som man 
annars aldrig skulle tala med.

Intressant att att tala med riktiga finskspråkiga. Lärorikt, borde vara mera sånt. 
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Palautelomakkeessa kysyttiin myös opiskelijoiden mielipiteitä siitä, miten tande-
moppimista voisi kehittää. Noin joka toisessa vastauksessa toivottiin enemmän ta-
paamisia, jolloin kielen oppiminen olisi tehokkaampaa. Eräs opiskelija koki, että 
aihealueet vaihtuivat tunneilla liian nopeasti kun taas toinen opiskelija oli sitä miel-
tä, että tehtäviä saisi tulla tiheämpään tahtiin. Joitakin kommentteja tuli myös siitä, 
että tapaamisten välillä voisi olla pidempi aika. Novian opiskelijoiden suomen kielen 
kurssi kesti vain yhden jakson, ja tästä syystä tapaamiset jouduttiin toisen ryhmän 
kanssa toteuttamaan nopeammalla aikataululla. Osa vastaajista ei keksinyt mitään 
kehitettävää tandemopetuksessa.

Palautelomakkeessa kysyttiin myös, kokivatko opiskelijat kielitaitonsa parantuneen 
kokeilun myötä. Osa opiskelijoista oli sitä mieltä, ettei se parantunut merkittävästi, 
koska kokeilu oli niin lyhyt. Suurin osa vastaajista koki kuitenkin, että kokeilu oli 
positiivisella tavalla vaikuttanut heidän kielitaitoonsa. Monien mielestä kielitaito oli 
parantunut ennen kaikkea puhumisen ja kuullunymmärtämisen osalta, kun taas osa 
koki oppineensa uusia sanoja. Seuraavassa muutamia kommentteja kielitaidon pa-
rantumisesta:

Kokemusta tuli ja ehkä helpompi puhua nyt ruotsia.
Ordval har förbättrats, samt meningsbyggnad.
Kan bryta språkgränsen lättare. Fick lära mig många nya ord.

Lomakkeen viimeisessä kohdassa tiedusteltiin tandemkokeiluun osallistuneiden 
opiskelijoiden mielipiteitä tapaamisten aihealueista ja kysyttiin heiltä kehittämisi-
deoita aiheeseen liittyen. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että aiheet ovat ihan 
hyviä. Aiheet koettiin yleisesti ottaen arkipäiväisiksi aiheiksi, jotka usein tulevat kes-
kustelussa esille. Tosin jotkut vastaajat kokivat tekniikan alan sanaston vaikeaksi. Joku 
toivoi enemmän vapaata keskustelua, kun taas toisessa vastauksessa toivottiin enem-
män ohjausta. Suomenkielisiltä vastaajilta ei tullut kovin paljon kehittämisehdotuk-
sia. Ruotsinkieliset opiskelijat antoivat sen sijaan joitakin kehittämisehdotuksia: 

Bra. Mera jobbrelaterade diskussionsämnen.
Bra alternativ, skulle kunna vara lite mer musik o. filmkultur.

4.2 Oma palaute

Omat kokemukseni tandemhankkeesta ovat myös hyvin positiiviset. Yhteistyö No-
vian kanssa oli antoisaa, ja käytännön järjestelyt oli helppo hoitaa oppilaitosten ly-
hyen välimatkan ansiosta. Aikataulutkin sattuivat sopimaan hyvin yhteen, joten lu-
kujärjestystenkään suhteen ei tarvinnut tehdä erityisjärjestelyjä.

Tandemkokeilussa tuli vastaan myös muutamia haasteita. Ensimmäinen huolen-
aihe oli se, jos kaikki opiskelijat eivät tule paikalle tandemtapaamisiin. Ratkaisimme 
asian niin, että kerroimme opiskelijoille tapaamisten olevan pakollinen osa kurssin 
suorittamista. Mikäli joku ei pakottavista syistä kuitenkaan päässyt paikalle, piti tä-
män opiskelijan korvata poissaolo aiheeseen liittyvällä lisätehtävällä. 



Muita haasteita kokeilussamme oli Vaasan ammattikorkeakoulun ja Novian eriko-
koiset ryhmät. Novian ryhmät olivat hieman suurempia, mutta ratkaisimme asian 
niin, että joissakin ryhmissä oli kaksi suomenkielistä opiskelijaa ja kolme ruotsinkie-
listä opiskelijaa. Näin ollen ryhmäkoot vaihtelivat neljästa kuuteen henkilöön, mikä 
näytti olevan ihan toimiva ryhmäkoko. 

Opiskelijat saivat pääosin itse hakeutua haluamiinsa ryhmiin, ja toisessa tapaami-
sessa ryhmät olivat pitkälle samat kuin ensimmäiselläkin kerralla. Henkilökemiat 
näyttivät toimivan ryhmissä hyvin. Pieni haaste oli se, että keskusteluryhmät etenivät 
eri tahdissa. Joissakin ryhmissä keskustelu jatkui pitkään, kun taas jotkut ryhmät oli-
vat hiljaisempia. Yleensä annoimme ohjeistuksen keskusteluun yhtä aikaa koko ryh-
mälle, mutta jos joku ryhmä oli aikaisemmin valmis, annoimme heille jo seuraavan 
harjoituksen tai sitten mahdollisuuden vapaaseen keskusteluun. 

5 Yhteenveto

Kaiken kaikkiaan Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian vä-
linen tandemyhteistyö on ollut erittäin palkitsevaa sekä opiskelijoiden että 
opettajien kannalta. Koen, että kokeilu rikkoi ennen kaikkea kielellisiä ra-

ja-aitoja ja mursi opiskelijoiden ennakkoluuloja toista kieliryhmää kohtaan. Välillä 
on myös hyvä uudistaa opetusmenetelmiään, ja tämä tandemprojekti on ollut terve-
tullut lisä ruotsin kurssin toteutukseen. Opiskelijatkin saivat kokemuksen, että toista 
kotimaista todella tarvitsee ja että siitä on hyötyä sekä työelämässä että vapaa-ajalla.   

Myönteisten kokemusten siivittämänä jatkossa on tarkoitus alkaa toteuttaa tätä 
tandem-mallia laajemmin Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian 
välillä. Tapaamisia tulee olemaan jatkossa enemmän. Ajatuksena on tarjota viisi ta-
paamista ryhmää kohden, jolloin toisen kotimaisen oppimista voidaan tehostaa. Mu-
kaan on tarkoitus ottaa myös kirjallisia tehtäviä. 
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Amk-opiskelijoiden
ryhmäyttämistä

ruotsiksi
– Yhdessä opimme

ja onnistumme!
Ida Valtonen

Oulun ammattikorkeakoulu

1 Johdanto

T
ekeekö amk-opiskelija tehtäviä yksin vai yhdessä muiden opiskeli-
joiden kanssa? Mikä merkitys on toisiinsa tutustumisella ja ryhmä-
hengellä oppimistuloksiin? Kokeeko opiskelija kuuluvansa ryhmään, 
jolla on yhteinen tavoite? Tämän artikkelin tarkoituksena on näyttää 
esimerkein, kuinka positiivisia tuloksia ryhmäyttämisellä voi saada ai-
kaan amk-ruotsin opinnoissa.

Jokainen kieltenopettaja aloittanee opintojaksonsa tutustumisleikeillä ja -tehtävillä; 
näin minäkin olen tehnyt sen syvällisemmin asiaa ajattelematta, kuinka suuri mer-
kitys ryhmäyttämisellä loppujen lopuksi on. Syksyllä 2013 osallistuin Oulun am-
mattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun järjestämään opettajatutor-
koulutukseen, jossa puhuttiin ryhmäyttämisen tärkeydestä opintoihin sitouttamisen 
ja läpäisyn kannalta. Yli kymmenen vuoden opettajakokemuksella voin sanoa, että 
ruotsin kielen opintojaksot ovat osalle opiskelijoista erittäin haastavia. Opintojaksoa 
jännitetään etukäteen ja vaikka opintojaksolle osallistutaankin, se saatetaan jättää 
kesken, poissaoloja kertyy paljon, tehtäviä ei palauteta ja/tai tenttiä ei läpäistä. Pää-
tin kokeilla ryhmäyttämistä tradenomiopiskelijoiden ruotsin kielen opintojaksolla 
nimeltään Affärssvenska 2 ja katsoa, voiko ryhmäyttämisestä olla apua ruotsin kielen 
opintojaksoilla kokemiini ongelmiin. 
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Ryhmäyttämisellä tarkoitetaan ryhmän kehitysprosessiin vaikuttamista siten, että 
se suunnitellaan etukäteen ja sen tavoitteena on tuottaa myönteinen tulos. Ryhmäyt-
tämisellä opettaja pyrkii luomaan opiskelijalle positiivisen ryhmäkokemuksen. Opet-
taja itse saa ryhmäyttämisen aikana erilaista tietoa opiskelijoistaan ryhmänsä jäseni-
nä, heidän ryhmärooleistaan ja ryhmän kokonaisuudesta. (Lähteenmäki 2007, 27.)

2 Tavoitteet

Kehittämishankkeeni tavoitteena on selvittää, miten aktiivinen amk-opiske-
lijoiden ryhmäyttäminen vaikuttaa ruotsin kielen oppimiseen ja opintojen 
etenemiseen. Ryhmäyttämisen vaikutusta on tutkittu mm. opintonsa aloitta-

vien parissa (tuutorointi) sekä opintojen loppuvaiheessa (opinnäyteryhmät) ja saatu 
positiivisia tuloksia (Kaisto 2011, 17−18). Hyvät tulokset kannustivat minua kokei-
lemaan ryhmäyttämistä myös ruotsin opintoihin. Kun opiskelija kokee olonsa tur-
valliseksi ryhmässään ja näkee, että muillakin on samanlaisia ongelmia kuin hänellä 
itsellä, hän saa tukea, kannustusta ja ymmärrystä (vertaistukea) siitä, ettei hänen oma 
tilanne ole sen heikompi kuin muidenkaan. Se auttaa häntä etenemään opinnoissaan. 

Esimiehenikin oli keväällä 2013 yhteisessä kokouksessa ohjeistanut opettajia pa-
nostamaan uusien ryhmien ryhmäyttämiseen, jotta saisimme opiskelijat sitoutumaan 
opintoihinsa ja ryhmäänsä, ja sitä kautta valmistumaan ajallaan. Tavoitteenani oli 
kokeilla opettajatutorkoulutuksessa saamiani oppeja käytännössä monen opiskelijan 
hankalaksi kokemassa aineessa, ruotsin kielessä, ja saada opiskelijoille aikaan positii-
visia oppimiskokemuksia sekä ammattikorkeakoulullemme opintopisteitä.

3 Toteutus

Minulla oli opetuskokeilussani mukana kaksi 32 tradenomiopiskelijan ryh-
mää. Näiden ryhmien opiskelijat opiskelevat suuntautumisvaihtoehtonaan 
markkinointia Oulun ammattikorkeakoulussa liiketalouden yksikössä. Tra-

denomiopiskelijoiden opintoihin kuuluu kaksi pakollista ruotsin opintojaksoa: Af-
färssvenska 1, joka on heillä ensimmäisenä opiskeluvuotena ja Affärssvenska 2, joka 
on toisena opiskeluvuotena. Tämä toinen opintojakso Affärssvenska 2 on räätälöity 
nimenomaan markkinoinnin opiskelijoille. Kun Affärssvenska 2 -opintojaksot alkoi-
vat syksyllä 2013, opiskelijat eivät olleet välttämättä tuttuja keskenään, sillä he oli-
vat opiskelleet ensimmäisen vuotensa eri ryhmissä, ja nämä markkinoinnin ryhmät 
olivat nyt heille uusia. Suurin osa opiskelijoista tunsi kuitenkin jonkun opiskelijan 
tai joitakin opiskelijoita entuudestaan. Opiskelijat aloittivat ruotsin opintojakson Af-
färssvenska 2 uudessa suuntautumisvaihtoehdossa uusien opiskelukavereiden kanssa. 
Mielestäni tässä vaiheessa oli juuri oikea aika ryhmäyttämiselle.

Opintojakson alussa panostin tavallista enemmän erilaisiin tutustumisleikkeihin, 
jotka käytiin tietenkin ruotsin kielellä.  Tutustumisleikissä Att lära känna varandra 
(ks. Liite 1, ladattavissa Elitgruppen-täydennyskoulutushankkeen verkkosivuilta htt-
ps://wiki.hamk.fi/display/ Elitgruppen/ Elitgruppen kuten myös muut liitteet), jonka 
toteutimme ensimmäisellä oppitunnilla, opiskelija kertoo itsestään sen verran kuin 
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haluaa eli opiskelija voi valita, mitä haluaa koko ryhmän tietävän itsestään. Leikin 
toteutin siten, että opiskelijat haastattelevat ohjatuin kysymyksin toisiaan (ks. Liite 
2). Kysymykset ovat kyllä-/ei-kysymyksiä, joihin on kuitenkin vastattava ruotsalai-
seen tyyliin pidemmin: Ja, det kan jag./Nej, det kan jag inte. Aina kun opiskelija vastaa 
myöntävästi, tulee parin esittää hänelle toinen tarkentava kysymys. 

Esimerkki 1.
- Har du bott utomlands?
- Ja, det har jag.
- Var har du bott? 
- Jag har bott i Norge.

Parihaastattelujen jälkeen opiskelijat vaihtavat paria ja ”juoruilevat” ensimmäises-
tä paristaan vähintään nimen ja kolme mielenkiintoista asiaa. Tämän tulee tapahtua 
hyvässä hengessä ja iloisella mielellä. Pareja vaihdetaan muutamaan kertaan, ja lo-
puksi mennään omille paikoilleen ja kerrotaan ensimmäisestä parista koko ryhmälle. 
Tämän harjoituksen avulla on hyvä kerrata myös kysymyssanoja ja sanajärjestystä.

Toinen esimerkkileikki, jonka toteutin toisella opetuskerralla, oli Vem är du?-teh-
tävä (ks. Liite 3). Olin kerännyt kaikkien opiskelijoiden nimet listaan, jonka kopi-
oin kaikille. Opiskelijoiden tehtävänä on kierrellä ympäri luokkaa jutellen jokaisen 
opiskelukaverinsa kanssa hetken ajan. Kun he kohtaavat uuden opiskelukaverin, he 
kättelevät esitellen itsensä. Tämän jälkeen opiskelijat keskustelevat, mitä muistavat 
tai tietävät toisistaan. Tässä on hyvä hetki muistella edellisen tunnin ”paljastuksia”. 
Lyhyen tapaamisen päätteeksi opiskelijat kirjoittavat nimensä listaan oman nimen-
sä kohdalle ja siirtyvät seuraavan opiskelijan luokse. Näin jutellaan, kunnes omaan 
listaan on saatu kaikkien opiskelukavereiden nimi. Opettaja voi lopuksi haastatella 
koko ryhmää ja kysellä, minkälaisia asioita opiskelijat jo muistavat toisistaan.

Kolmannella opetuskerralla pyysin opiskelijoita miettimään 4 hengen ryhmissä, 
mitä ruotsin kieli heille merkitsee ja millaisia kokemuksia heillä on ruotsin kielen 
opiskelusta. Näitä ajatuksia kävimme ryhmäkeskustelujen jälkeen läpi siten, että se 
joka halusi, sai kertoa pienryhmän lisäksi myös koko luokalle kokemuksistaan. Muu-
tamia negatiivisia koulumuistoja kuulimme, mutta myös positiivisia, esim. kuinka 
eräs opiskelija on aina tykännyt ruotsin kielestä tai kuinka joku opiskelijoista oli 
kouluaikana käynyt luokkaretkellä Ruotsissa. Huomasin, että on tärkeää antaa opis-
kelijoille mahdollisuus kertoa kokemuksistaan ja muistoistaan, sillä tämän jälkeen 
ruotsin opiskelu voidaan ns. puhtaalta pöydältä. 

Kalaja ja Dufva (2005, 46) ovat esitelleet tehtävän kielen oppimisen muistiniksien 
keräämiseen. Tämän tehtävän innoittamana käsittelin opiskelijoiden kanssa ryhmä-
keskustelujen avulla myös, miten opiskelijat oppivat parhaiten kieltä ja millaisia kie-
lenoppimisen muistiniksejä he ovat joskus kuulleet. Kokosimme ajatuksia lopuksi 
taululle ja keskustelimme niistä. Usea opiskelija kuunteli ruotsinkielistä musiikkia tai 
katsoi ruotsinkielisiä televisiosarjoja ja oppi sitä kautta kieltä. Aika moni kertoi myös, 
että paras tapa oppia on tehdä aina kotitehtävät ja osallistua aktiivisesti opetukseen. 
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Muistinikseistä opiskelijoille mieleen tuli esim. KONSUKIEPRE, jonka ei kuiten-
kaan muistettu olevan sivulauseen sanajärjestys tai KOPUTUS X, jonka niin ikään 
oli unohdettu liittyvän verbien taivutukseen toisessa konjugaatiossa. Yhdessä oli hyvä 
muistella ja kerrata jo monelta unohduksissa olleita kielioppisääntöjä. 

Varsinkin opintojakson alussa on tärkeää 
tietoisesti ryhmäyttää opiskelijoita, tutus-
tuttaa heitä toisiinsa ja luoda positiivista ja 
rentoa oppimisilmapiiriä. Ryhmäytymiseen 
kannattaa käyttää aikaa, sillä se ei tapahdu 
pelkästään ryhmänjäsenten nimet oppimal-
la. Ryhmäytyminen vaatii aikaa, useita ta-
paamisia ja mukavia yhteisiä hetkiä. (Ks. 
Sollman 2004, 11.) Me esimerkiksi lau-
loimme juomalauluja ja kilistelimme lase-
ja, joissa oli ruotsalaista mineraalivettä, kun 
harjoittelimme puheiden pitämistä. Kun 
puhuimme ruotsalaisista yrityksistä, minul-
la oli mukanani iso kassillinen ruotsalaisia tuotteita, joista jokainen valitsi mieleisen-
sä. Kerroimme sitten piirissä istuen jonkin muiston tai ajatuksen tästä ruotsalaisesta 
tuotteesta, brändistä tai yrityksestä. Tällainen tehtävä yhdisti opiskelijoita, ja kuulim-
me monia hauskoja ja mukavia tarinoita.

Tavoittelin kaikilla toimillani me-henkeä sekä turvallista ja positiivista oppimisil-
mapiiriä. Olin toimissani myös systemaattinen, sillä tein jotakin ryhmäyttämistä edis-
tävää lähes jokaisella tunnilla. Huomasin, että ryhmäyttäminen vaatii opettajaltakin 
heittäytymistä. Opettaja ei voi sanoa opiskelijoille: ”Laula!” tai ”Kerro jokin muisto”, 
mikäli ei itse ole valmis samaan. Paras ohjeeni opettajalle on siis, että heittäydy itsekin 
ja muista huumori ja ilo!

4 Tulokset

Toteutin ryhmäyttämistä ruotsiksi eli panostin ryhmähengen luomiseen taval-
lista enemmän, kun opetin opintojaksoa Affärssvenska 2 kahdelle markkinoin-
nin opiskelijaryhmälle. Totesin, että opiskelijat oppivat mieluummin yhdessä 

kuin yksin. Ryhmähengellä on uskomattoman suuri merkitys opintojen etenemiselle. 
Ryhmään kiinnittynyt opiskelija tekee tehtävänsä ajoissa, osallistuu aktiivisesti ope-
tukseen, sitoutuu ja läpäisee opintojakson.

Vertailin aikaisempien vuosien vastaavia opiskelijaryhmiä opetuskokeiluni ryhmiin, 
ja hämmästyin itsekin tuloksia. Opiskelijat olivat lähes aina paikalla: he osallistuivat 
opetukseen aktiivisesti. 64 opiskelijasta vain viisi opiskelijaa ylitti sallitun poissaolo-
määrän, ts. he olivat läsnä alle 80 % tunneista. Nämäkin opiskelijat hoitivat poissa-
oloista johtuvat korvaustehtävänsä heti opintojakson päätteeksi. Opiskelijat palautti-
vat oppimistehtävänsä ajallaan eikä minun ei tarvinnut muistuttaa ketään puuttuvista 
tehtävistä. Vain yksi opiskelija keskeytti opintojakson, opiskelijat olivat siis todella 

Tavoittelin kaikilla 
toimillani 
me-henkeä sekä 
turvallista ja 
positiivista 
oppimisilmapiiriä.
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sitoutuneita. Opiskelijat myös läpäisivät opintojakson paremmilla arvosanoilla kuin 
aiemmat vastaavat liiketalouden opiskelijaryhmät, ja hylättyjä arvosanoja tuli vain 
yksi ensimmäisestä tenttikerrasta. Kaiken tämän lisäksi opiskelijat olivat tyytyväisiä 
opetukseen ja oppimiseen ja antoivat erinomaista opintojaksopalautetta.

5 Palaute

5.1 Opiskelijoilta saatu palaute

Opintojakson päätteeksi keräsin tavalliseen tapaani opiskelijoilta kurssipalau-
tetta sähköisesti intran kautta. Vastausprosentti oli parempi kuin yleensä 
opintojaksojeni päätteeksi. Sain 32 vastausta eli puolet opiskelijoista oli an-

tanut palautetta. Palaute oli pelkästään positiivista. Ainoat negatiivissävytteiset kom-
mentit tulivat opiskelijoiden omista asioista, kuten esimerkiksi laiskuudesta tai siitä, 
että he kokivat oman lähtötasonsa heikoksi.

Oppimista haittasi vain huono ruotsinkielentaito ja oma laiskuus.

Opiskelija saattoi myös kertoa, ettei ruotsin kieli kiinnosta yhtään, mutta että näillä 
tunneilla oli silti mukava käydä.

Aiheena ruotsinkieli ei kiinnosta juurikaan, mutta opettaja sai mahtavalla asenteel-
laan senkin tuntumaan mielekkäältä. Kiitokset mukavasta kurssista Idalle!!
 
Opiskelijat olivat tyytyväisiä siihen, että opintojaksolla oli leikkejä ja että tutus-

tuimme toisiimme jopa paremmin kuin mitä tutortunnilla oli tutustuttu.
 
Hyviä leikkejä, näytelmiä ja muita hauskoja hetkiä!

Tämän kurssin aikana tuli tutustuttua uusiin ryhmäkavereihin muun muassa juo-
malauluja laulellessa. Opettajan asenne parhaimmistoa, mitä olen opiskeluaikanani 
nähnyt! Mahtavaa :)

Opin ruotsin tunneilla tuntemaan luokkatoverini paremmin kuin millään muulla 
tunnilla esim. tuutortunnilla!

Vain yksi opiskelija kommentoi leikkejä hieman negatiivisesti todeten, että välillä 
oli ehkä ”turhaa” leikkimistä, mutta tämäkin opiskelija myönsi oppineensa tällä opin-
tojaksolla enemmän ruotsia kuin koskaan aikaisemmin. 

Ihan ok kurssi, ehkä hiukan sellasta ”turhaa” leikkimistä oli välillä. Opin kuitenkin 
tällä opintojaksolla ruotsia enemmän, kun aikaisemmin missään muualla. Opettaja 
voi olla tyytyväinen opetukseen ja ”patistukseen”.

Monessa palautteessa kehuttiin opettajaa ja ilmapiiriä. Mielestäni opettajatutor-
koulutuksesta saamillani opeilla ja uusilla ajatuksilla kykenin auttamaan tällaisen 
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ilmapiirin luomisessa, sillä kukaan ei yksin luo ilmapiiriä, vaan siihen vaikuttavat 
kaikki yhdessä, niin opettaja kuin opiskelijatkin. Kun opiskelijat oppivat tuntemaan 
opiskelukaverinsa ja oppivat luottamaan siihen, että esim. kaikki tekevät virheitä ei-
kä kukaan osaa kaikkea, rentous ja uskallus käyttää kieltä kasvavat ja opiskelijalla on 
hyvä olla. Tämä opiskelijan hyvä olo puolestaan edistää sitä, että hän haluaa oppia ja 
hän oppii yhdessä muiden kanssa. Tällöin opettaja voi kokea onnistuneensa ryhmäyt-
tämisessä ja opintojen etenemisen edistämisessä. 

Paras ruotsin kurssi jolla olen koskaan ollut. Opin myös paljon, kiitos siitä opettajan 
rennolle ja kannustavalle opetustyylille. Luokassa oli mukavan rento ilmapiiri, jollais-
ta kaikille kielten kursseille tarvitsee.

Kurssilla oli todella hyvä ilmapiiri jos verrataan muihin kursseihin.

Opin kurssilla paljon ja tämä oli ainut kurssi tälle syksylle jolla tuli naurettua joka 
kerta, mahtava ilmapiiri aina tunneilla! Paljon kiitoksia Idalle mukavista ruotsin 
tunneista!

5.2 Oma palaute

Olen itse aidosti hämmästynyt, kuinka mer-
kittäviä tuloksia voi pienin keinoin saada ai-
kaiseksi. Ensimmäisten opetuskertojen tu-
tustumisleikeillä tunnelma vapautuu, kun 
jokainen avaa heti suunsa ruotsin kielellä ja 
huomaa, että ei se ruotsi muillekaan vält-
tämättä helppoa ole. Opiskelija kokee, et-
tä samassa veneessä ollaan ja yhdessä tästä 
selvitään. Mielestäni opettajan ei tule puut-
tua puhutussa kielessä esim. kielioppivirhei-
siin, vaan kannustaa opiskelijaa puhumaan. 
Opettajan antama rohkaisu antaa paremmat 
tulokset kuin virheistä huomauttaminen. 

Se, että opettaja panostaa tavallista enemmän ryhmäyttämiseen, heittäytyy itse mu-
kaan ja on kiinnostunut opiskelijoistaan ryhmänä, näyttää antavan todella positiivisia 
tuloksia. Yhdessä tekeminen ja kokeminen lisäävät ryhmähenkeä ja kun opiskelija-
ryhmä on onnistuneesti ryhmäytynyt, jokainen opiskelija kantaa vastuunsa omista 
opinnoistaan, toisistaan ja yhteisestä päämäärästä, joka oli opetuskokeiluryhmälläni 
pakollisen ruotsin opintojakson suorittaminen. Aion jatkossakin pyrkiä ryhmäyttä-
mään opiskelijaryhmät, sillä nyt olen omin silmin voinut todeta, mitä systemaattisella 
ryhmäyttämisellä voi saada aikaan.

 

Olin itse aidosti 
hämmästynyt, 
kuinka merkittäviä 
tuloksia voi pienin 
keinoin saada 
aikaiseksi.
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6 Yhteenveto

Olen opetuskokeiluni aikana oppinut ymmärtämään, että ryhmäyttäminen on 
yksi hyväksi havaittu opettajan työkalu, joka auttaa saamaan opiskelijoista 
sitoutuneempia ja motivoituneempia. Mielestäni on tärkeää, että ryhmäyt-

tämistä käyttävä opettaja tiedostaa ryhmäyttämisen merkityksen, uskoo siihen ja on 
itse siinä täysillä mukana. 

Kehittämishankkeeni myötä ymmärrykseni ryhmäyttämisen merkityksestä kasvoi. 
Tulokset olivat niin positiivisia, että aion itse jatkaa samalla tavalla: pyrin jatkossa 
panostamaan hyvän ja luottavaisen ilmapiirin luomiseen ja siihen, että opiskelijat tu-
tustuvat toisiinsa ruotsin tunneilla hyvin. Kun opettaja opintojakson alussa panostaa 
ryhmähengen luomiseen, siihen käytetty aika maksaa itsensä takaisin opintoihinsa 
hyvin sitoutuneina ja motivoituneina opiskelijoina. Onnistunut ryhmäytymisprosessi 
auttaa siten opiskelija myös suorittamaan ruotsin kielen opintojakson (hyvin arvosa-
noin) ja saamaan sitä jopa itse iloa.
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Ulos luokasta!
Opetuskokeilu toiminta-

terapiaopiskelijoiden 
amk-ruotsin opinnoissa

Nina Roine
Turun ammattikorkeakoulu

1 Johdanto

T
urun ammattikorkeakoulussa keväällä 2014 toteutuneet mittavat vähen-
nykset kontaktiopetuksen määrässä ovat pakottaneet opettajia radikaa-
listikin muuttamaan opetustaan, kurssien sisältöjä, opiskelumuotoja ja 
tavoitteita. Tässä yhteydessä on monesti kuultu käytettävän termiä uusi 
opettajuus. Itse olen tulkinnut sen ainakin viittaavan sekä uusiin opetus-

muotoihin että opettajan uudenlaiseen rooliin oppimisprosessin aikana. Selvää on, 
että kieltenopetuksen kontaktituntien väheneminen kolmen opintopisteen opintoko-
konaisuudessa 35:stä 24:ään ei voi olla vaikuttamatta niin sisältöön, arviointiin kuin 
opittaviin asioihinkin. Aikaa ei yksinkertaisesti enää ole riittävästi vanhojen sisältöjen 
säilymiseen, entisenlaiseen palautteen antoon tai arviointiin.

Pohtiessaan ammattikorkeakoulujen tulevaisuutta Scheinin (2014) toteaa ammat-
tikorkeakoulujen elävän voimakasta muutosten aikaa. Kouluttajien on pohdittava, 
miten tarjota laadukasta opetusta karsituista resursseista huolimatta. Yksi ratkaisu on 
uudet työtavat ja myös niistä tiedottaminen kollegoille eri foorumeilla.

Muutos siis ravistelee, mutta avaimina muutosten pyörteessä selviytymiseen on 
kyky sopeutua ja tarkastella myös kriittisesti omaa opettajuuttaan ja etsiä näitä edel-
lä mainittuja uusia tapoja. Eli kun vanhaa revitään irti, alkaa uutta versota. Itse olen 
löytänyt uusia ideoita ja lähtenyt rohkeasti kokeilemaan niitä haastaen sekä itseni että 
opiskelijat meille molemmille uudentyyppiseen kielenoppimiseen ja niin sanotusti 
vieraille vesille. 
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Kerron tässä artikkelissa keväällä 2014 toteuttamastani ruotsin kirjallisen ja suulli-
sen viestinnän kurssista toimintaterapiaopiskelijoille. Tavoitteena oli lähteä ulos luok-
kahuoneesta ja vanhojen monisteiden ääreltä kohti luovempaa kieltenopetusta.

Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opinnoissa erilaisten pedagogisten 
toteutusten käyttö on Scheininin (2014) mukaan mittavaa. Yksi näistä tavoista on 
integrointi ammattiaineisiin. Tällöin käsiteltävät sisällöt ovat ammattilähtöisiä ja nii-
den suunnittelussa on hyödynnetty ammattiaineiden opettajia. Alun perin ideoim-
me toimintaterapian ammattiaineiden opettajien kanssa, että pyrkisimme lisäämään 
integrointia ruotsinopetuksessa johonkin toiseen opintokokonaisuuteen. Ajatuksena 
oli yhdistää ruotsia opiskelijoilla samaan aikaan käynnissä olevaan vapaa-ajan toimin-
tojen ohjausta käsittelevään kurssiin. Tästä lähti ajatus tutustua erilaisiin vapaa-ajan 
toimintoihin ruotsiksi, koska täällä Turussa on erinomaiset mahdollisuudet harrastaa 
ja toimia aidoissa ruotsinkielisissä ympäristöissä.

Toimintaterapian koulutusohjelmassa olen tehnyt erityyppistä yhteistyötä ammat-
tiaineiden opettajien kanssa jo pitkään. Olemme toteuttaneet toimintaterapian opis-
kelijoille suunnattua Svenska i arbetslivet -opintokokonaisuutta mm. hyödyntämällä 
suomenruotsalaisille vanhuksille tarkoitettua virtuaalikanavaa ja yhteistyötä ruotsin-
kielisen ammattikorkeakoulu Novian kanssa. Tätä yhteistyötä olen käsitellyt omas-
sa artikkelissani (Roine 2014) artikkelikokoelmassa, jossa esiteltiin laajemmin inte-
groinnin merkitystä kieltenopetuksessa.

Tämän koulutusohjelman opiskelijoilla ruotsin kurssi on siis varsin elävä ja muut-
tuva kokonaisuus ja tarjoaa opettajalle vapaat kädet lähteä kokeilemaan uusia ope-
tustapoja ja paikkoja yhteistyössä muiden opettajien kanssa. Opetuskokeilussa ryh-
mänäni oli syksyllä 2013 opintonsa aloittaneet opiskelijat.

2 Tavoitteet

Svenska i arbetslivet -opintokokonaisuus on 3 opintopisteen laajuinen ja sisäl-
tää 24 h kontaktiopetusta sekä 56 h opiskelijan itsenäistä työtä. Kurssista saa 
kaksi erillistä arvosanaa, suullisesta ja kirjallisesta osaamisesta. Tavoitteena on, 

että opiskelijat tutustuvat oman ammattialansa terminologiaan ja pystyvät hyödyn-
tämään sitä sekä puhutussa että kirjoitetussa kielessä. Koska parinkymmenen hengen 
kokoisessa opiskelijaryhmässä on usein todella kirjava taitotaso, tavoitteet eivät kaik-
kien kohdalla toteudu. Tämänkin takia on mielestäni tärkeää, että opettaja selvittää 
kurssin aluksi opiskelijoiden tasoa ja senhetkisiä taitoja sekä pyytää opiskelijoita miet-
timään omia tavoitteitaan ja kertomaan niistä. 

Näin lyhyellä kurssilla ja lyhyessä ajassa on mahdotonta ehtiä käymään läpi alakoh-
taista materiaalia entiseen tapaan. Sisältötavoitteiden sijaan onkin mielestäni tärkeää, 
että opettajana asetan keskeiseksi tavoitteeksi saada opiskelijat innostumaan kielestä, 
löytämään uusia oppimistapoja, rohkaistumaan kielenkäyttäjinä ja etsimään tapoja 
kehittää kielitaitoaan itsenäisesti, eli näkemään itsensä elinikäisinä oppijoina. Vanhas-
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ta on vaikea päästää irti, mutta jos sitä ei tee, ovat sekä opettaja että opiskelijat pulassa 
mahdottoman työtaakan alla. 

3 Toteutus

Kurssin teemoiksi päätin valita kolme vapaa-ajan toimintaan liittyvää aluetta, 
joihin tutustuminen onnistuisi luontevasti toisella kotimaisella kielellä. Nämä 
teemat olivat teatteri, tanssi ja kuvataiteet. 

Åbo Svenska Teater on paikka, jonne olen usein vienyt erityisesti taideakatemian 
opiskelijoita tutustumaan. Nyt vuorossa olivat toimintaterapian opiskelijat. Sovimme 
teatterin tiedottajan kanssa opastetusta kiertokäynnistä teatteriin hänen johdollaan. 
Ennen vierailua opiskelijoiden tehtävänä oli teatterin kotisivuilta löytyvien videoklip-
pien avulla tutustua teatterin historiaan. Itse vierailu sujui kaikin puolin hyvin. Opis-
kelijat pitivät kierrosta mielenkiintoisena ja jännittävänä. Opas puhui selkeästi ja 
tarpeeksi hitaasti. Monet kommentoivat kierrokseen jälkeen yllättyneensä iloisesti, 
miten hyvin he ymmärsivät kuulemaansa..

Teatterin jälkeen paneuduimme tanssin maailmaan. Olin yhteydessä tanssinopetta-
ja Jennifer Joffsiin, joka on valmistunut Taideakatemiasta tanssipedagogiksi ja pyysin 
häntä pitämään ryhmällemme tanssitunnin ruotsiksi. Hän kertoi itse täysin ruotsin-
kielisessä ympäristössä kasvaneena oppineensa suomen tanssin avulla, joten minua 
kiinnosti suunnattomasti mahdollisuus kokeilla kinesteettistä oppimismuotoa hänen 
avullaan. Ennen tanssituntia opiskelimme yhdessä ryhmän kanssa kehonosiin liitty-
vää sanastoa, ja opiskelijat saivat myös suunnitella ja toteuttaa pieniä taukojumppia 
toisilleen. 

Itse tanssitunti oli varsin improvisaatiopohjainen, ja Jennifer oli hienosti huomioi-
nut opetuksessa myös kielenoppimisen. Sain itse monia hienoja ideoita ja ahaa-elä-

Improvisointia tanssitunnilla.
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myksiä hänen tunnistaan. Opiskelijoilta saadusta palautteesta kuitenkin ymmärsin, 
että osan mielestä tunnilla improvisoitiin liikaa, ja he olisivat kaivanneet enemmän 
ohjattua liikkumista.

Kuvataiteet olivat viimeinen teemamme. Tähän päätin yhdistää myös vähän kirjal-
lisuutta eli satuja ja tarinoita. Koska meillä oli vain kaksi kaksoistuntia käytettävissä 
tähän teemaan, toimimme seuraavasti: Opiskelijoiden tuli valmistautua tunteihin 
etsimällä ruotsinkielisestä lastenkirjallisuudesta jokin satu tai tarina ja lukemalla se. 
Ensimmäisen tunnin aluksi jakaannuttiin kolmen ja neljän hengen ryhmiin, joissa 
jokainen luki oman tarinansa ääneen toisille. Tämän jälkeen aloitettiin luova työs-
kentely, jonka aikana jokaisen tehtävänä oli piirtää johonkin kuulemaansa tarinaan 
pohjautuva kuva. Jälkimmäisellä tunnilla nämä työt sitten esiteltiin ruotsiksi samois-
sa pienryhmissä, joissa tarinat oli luettu ja jokainen kertoi tarinan ja oman työnsä 
yhteydestä. 

Tällä tunnilla vieraanamme oli kuvaamataidon opettaja ja artenomi Kamilla Nor-
dberg. Myös Kamilla oli mielestäni hienosti huomioinut kielenoppimisen merkityk-
sen taidepajatoiminnassamme. Kertasimme väreihin ja tunnetiloihin liittyvää sanas-
toa. Lisäksi opiskelijoiden tuli liittää omiin töihinsä jotain sanoja, joita heidän luke-
missaan tarinoissa tuli esiin. Kamilla myös opetti uuden piirustustekniikan opiskeli-
joille, joten uutta opittiin monella tasolla.

Halusin käyttää vierailevaa opettajaa tässäkin osuudessa, koska ajatuksena kurssin 
toteutusta miettiessäni oli myös oman roolini muuttaminen. Pyrin tulemaan alas ja 
ulos opettajanpöydän takaa opiskelijoiden keskelle ja jopa välillä vain taustalle tark-
kailemaan, kun opiskelijat ottivat ohjat käsiinsä ja vetivät itse toimintaa. Halusin 
entistä enemmän painottaa omaa rooliani kannustajana ja tukijana, koska koin, että 
näin pienellä tuntimäärällä painopisteen tulee olla kommunikoinnin lisäämisessä, ei 
sanalistojen opettelussa.

Satujen ja tarinoiden lukua ryhmissä. Toimintaterapiaopiskelijat kirjojen pa-
rissa. Taustalla vieraileva opettajamme,

 Kamilla Nordberg.
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4 Tulokset

Pelkkää hauskanpitoa tämä kurssi ei kuitenkaan ollut. Töitä tehtiin ja arvioin-
tia ja palautetta annettiin sekä suullisesta että kirjallisesta osaamisesta. Opis-
kelijat pitivät oppimispäiväkirjaa kurssin aikana. Jokaisen tuli kirjoittaa viisi 

merkintää oppimispäiväkirjaan ruotsiksi kurssin aikana. Lisäksi eri teemoista tuli ko-
titehtäviä. Kurssin lopuksi jokainen opiskelija palautti omavalintaisen 70-80 sanaa 
sisältäneen toimintaterapeutin ammattisanaston, johon hän keräsi toimintaterapiaan 
liittyvää sanastoa oman mielenkiinnon mukaan. Suulliseen tenttiin opiskelijat valmis-
tautuivat lukemalla toimintaterapiaa käsittelevän artikkelin, ja suullisessa tentissä he 
sitten referoivat lukemaansa ja keskustelivat siitä.

Nyt kurssin päätyttyä täytyy todeta, että kovin syvälle emme alkuperäisessä ideassa 
integroinnista päässeet. Alun perin ajatuksena oli luetuttaa opiskelijoilla vapaa-ajan 
toimintojen ohjausnäkökulmaan pohjautuvia tieteellisiä julkaisuja ruotsiksi, ja täten 
lisätä heidän tietämystään vapaa-ajan toiminnan ohjausten teoriasta, jonka jälkeen he 
olisivat voineet toteuttaa ohjausta ruotsiksi. Tämä ajatus muuntautui kuitenkin no-
peasti käytännönläheisemmäksi monistakin syistä: opiskelijoiden kielitaito osoittau-
tui suurimmalla osalla niin heikoksi, että kielellisesti vaativien tieteellisten artikkelien 
lukeminen olisi ollut osalle opiskelijoita täysin mahdotonta, eikä luultavasti olisi mil-
lään tavoin innostanut kielellisesti taitavampiakaan ruotsinopintojen pariin. Lisäksi 
aika oli lyhyt enkä halunnut käyttää sitä vaikeiden artikkeleiden suomentamiseen. 
Lisäksi Turusta löytyy, kuten alussa totesin, runsaasti mahdollisuuksia päästä kuule-
maan ja kokemaan ruotsia autenttisissa ympäristöissä natiivipuhujien ohjauksessa, jo-
ten päädyin vahvasti painottamaan tätä ulos luokasta –teemaa kurssin toteutuksessa.

5 Palaute 

Kaikilla kursseillani on opiskelijoilla käytössä oppimispäiväkirja, johon he kir-
joittavat kurssin pituudesta riippuen 4-6 merkintää. Tällä kurssilla päiväkirjaa 
kirjoitettiin ruotsiksi. Minun lisäkseni kukaan muu ei päässyt lukemaan opis-

kelijoiden merkintöjä, joten kannustin merkinnöissä avoimuuteen ja myös perustel-
tuun kritiikkiin. Kurssin aluksi opiskelijat esittelivät päiväkirjassa itsensä ja aikaisem-
pia kokemuksia ruotsin oppimisesta. Heidän piti myös kommentoida vierailuja ja eri 
teemoja. Pyysin opiskelijoita kertomaan päiväkirjassaan tuntien annista, ohjauksesta 
ja siitä, miten he kokivat oppivansa näillä uusilla metodeilla.

5.1 Opiskelijoiden antamaa 
palautetta kurssin osista

En käy tässä läpi kaikkia päiväkirjapalautteita, mutta pyrin ottamaan mukaan erilais-
ta palautetta. Seuraavat esimerkit ovat suoria lainauksia opiskelijoiden päiväkirjoista: 

Igår var vi på Åbo Svenska Teater. Vår visit var jätteintressant, och det var trevligt att 
höra teaters historia och se olika platser som rekvisita rum och deras klädförråd. Ock-
så berättelser om teaters spöken var spännande! Det var positivt att inse att jag ock-
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så  förstod vad guide sade. Allt i allt var visiten verkligen rolig och lärorik. Jag vill ha 
mer sådana visiterna! :)

På torsdagen (24.4.2014) hade vi en gäst danslärare i vår svenska klass.Undervis-
ningen var helt på svenska, men däremot undervisning väl förstått. Studenter del-
tog aktivt i undervisningen och blev strandsatta, till exempel kroppsdelar, på samma 
gång. Det är bra att studenterna fick påverka rörelserna och, därför, alla kunde delta 
lättare. Jag tror att övningar kan vara lite kortare. Sådana metoder är också för mig 
den mest trevliga och bästa sätten att lära och revidera till exempel ordförråd.
I dag hade vi en danslektion och det var kul. Det var bra att vi hade studerat ana-
tomi terminologi tidigare så det var lättare att förstå lektionen. Jag också lärde mig 
några nya ord. Danslektionen var nästan helt improvisation. Jag skulle gilla lektionen 
mera om det skulle vara en riktig lektion och berätta att vad göra hela tiden. Första 
improvisationen var lite generad men sedan det var bara roligt! 

Jag tyckte om saga och konstverkstad mycket! Det var kul att läsa sagor och lyssna på 
dem. Jag valde Pippi Långstrump eftersom ja ville någon bekant saga. Jag lärde mig 
många nya ord. I konstverkstad var det kul att prova någon ny teknik. 

Jag tycke att de mest lärorik lektion var en konstverkstad. Där var många viktiga ord 
som hade jag glömt till exempel färger och känslor. Den här kursen har varit jätte 
bra. Jag gillar att vi har gjort olika saker och inte bara sitta i klassrum. Svenska tea-
ter, danslektion och konstvärkstad var alla kul! 
Jag tycker att vi göra så många olika saker i kursen och vi lära sig sålunda. Jag för-
står nu svenska bättre när jag har hört svenska så mycket. Jag använder inte ordbok så 
mycket när jag använde i början av kursen. Jag skulle få mera försäkran för att prata 
svenska, det är svårt...

Palautetta tarkastellessani totean sen olleen pääosin innostunutta ja positiivista, mut-
ta opettajan onneksi mukana oli myös rakentavaa kritiikkiä ja parannusehdotuksia 
tuleville kursseille.

5.2 Oma palautteeni 
kurssista

Päällimmäiseksi tunteeksi kurssista itselleni jäi tyytyväisyys ja ilo uudesta toteutuk-
sesta. Sain myös kannustusta toimintaterapian opettajilta kokeiluuni. Opiskelijoilta 
sain arvokasta ja rakentavaa palautetta kurssista ja sen toteutustavoista. Otan ne eh-
dottomasti huomioon seuraavaa kurssia suunnitellessani. Opiskelijoilta olisin ehkä 
toivonut lisää rohkeutta heittäytyä uusiin asioihin. Toimintaterapiaa opiskelevat nuo-
ret ovat yleensä varsin avoimia ja ulospäinsuuntautuvia, mutta tämä ryhmä oli aika 
hiljainen ja jopa vetäytyvä. Lisäksi aistin heidän ryhmähengessään vielä parantamisen 
varaa. Nämä ovat opettajalle merkittäviä huomioita ja vaikuttavat oleellisesti myös 
tunnelmaan ja oppimistilanteisiin.



6 Yhteenveto

Yhteenvetona totean, että kurssi oli jo tällaisenaan antoisa ja toimiva, mutta 
kaipaa vielä hiomista.  En usko, että missään kokeilussa vastaanotto olisi 100 
% positiivista ja ylistävää. Oma kielitaito, aikaisemmat oppimiskokemukset, 

yksittäiset toiveet ja odotukset tekevät palautteesta myös negatiivista. Jo pelkästään 
se, että opetus erosi perinteisestä kouluopetuksesta ja että siihen ei sisältynytkään kie-
liopin opettamista, sai jotkut pettymään. 

Opiskelijoiden yhtenä toiveena oli päästä itse enemmän ohjaamaan, joten tätä toi-
mintaa voisi jatkossa yrittää lisätä. Toisaalta vierailevien ruotsinkielisten ohjaajien 
käyttö oli kielen kannalta tärkeää. Oman työni kannalta oli rikastavaa päästä hieman 
sivusta seuraamaan muiden opettajien työskentelyä, ja opin siitä paljon. Katsotaan 
siis, mitä tulevaisuus tuo: minut ja opiskelijat se toivottavasti vie entistä useammin 
ulos luokasta!

Rentoutumisharjoitus på svenska Jennifer Joffsin johdolla.
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Ruotsin opintojen 
suunnittelua 

opetussuunnitelma-
työssä

Päivi Saari
Lapin ammattikorkeakoulu

1 Johdanto

K
ehittämishankkeenani oli suunnitella ruotsin opintoja Rovaniemen am-
mattikorkeakoulun (2014 alkaen Lapin ammattikorkeakoulu) syksyllä 
2013 käyttöön otettuihin uusiin opetussuunnitelmiin. Lisäksi tavoittee-
nani oli kerätä kokemuksia ja antaa vinkkejä muille amk-ruotsin opetta-
jille vastaavaan suunnitteluun.  Kuvaan artikkelissani Rovaniemen am-

mattikorkeakoulun (RAMK) opetussuunnitelmien kehitystyötä sekä kieliopintojen ja 
ruotsin opintojen suunnittelua niissä, toisin sanoen prosessin etenemistä ja kerättyjä 
kokemuksia. Tarkoitus on RAMKissa ollut, että kieliopinnot integroidaan opetus-
suunnitelmia uudistettaessa suurempiin opintokokonaisuuksiin tai että integrointia 
tehdään toteutussuunnitelmavaiheessa.  

Kuvaan ensin RAMKin opetussuunnitelmien uudistus- ja kehittämishanketta ja 
kuinka kieliopintoja suunniteltiin vuonna 2012. Sen jälkeen seuraa lyhyt pohdinta 
kielten integroinnin edellytyksistä ammattikorkeakouluissa. Tämän jälkeen kerron 
kielten ja viestinnän ops-suunnittelusta edeten ruotsin sisällön ja osaamiskuvauksien 
suunnitteluun. Ruotsin integroinnin esittelyssä keskityn tekniikan ja liikenteen alaan 
sekä luonnonvara- ja ympäristöaloihin, joissa pääsääntöisesti opetan. Havainnollistan 
suunnittelua esimerkillä maaseutuelinkeinojen koulutuksen ruotsin integroinnista. 
Lopuksi kokoan kokemuksia kehittämistyöstä.
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2 Opetussuunnitelmien uudistaminen  

RAMKin opetussuunnitelmien uudistamisen tavoitteena oli työelämälähtöinen 
ja osaamisperustainen opetussuunnitelma, jota täydennettiin RAMKin hyvillä 
käytänteillä. Lähtökohtana oli työelämän ongelma, jonka ympärille oppimis-

prosessit rakentuvat. Suunnittelussa otettiin huomioon Bolognan prosessi (Bolognan 
prosessi 2010), kansallisten tutkintojen viitekehys (OKM 2009), opiskelija- ja työ-
elämäpalautteet sekä Rovaniemen ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 2015 
(RAMK 2012). Opetussuunnitelmissa tavoiteltiin joustavia opinto-polkuja ja niiden 
näkyväksi tekemistä sekä kansainvälisen vertailtavuuden ja kilpailukyvyn parantamis-
ta. Tavoitteena oli myös opiskelijoiden työelämäosaamisen ja kansainvälistymisen var-
mistaminen. (Mastosaari 2011.)  Kouluttajana ja kehittämistyön konsulttina RAM-
Kissa oli Lapin yliopiston professori Esa Poikela. Opetussuunnitelmien uudistamisen 
aikataulu oli 2011–2013. Koulutusohjelmiin nimettiin opetussuunnitelmatyön vetä-
jät, jotka kutsuivat työhön mukaan opiskelijoita ja opettajia sekä työelämän edustajia.

Rovaniemen ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian (RAMK 2012) mu-
kaan opetussuunnitelman  tulee pohjautua työelämän edellyttämiin kompetenssei-
hin. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon yleiset työelämän vaatimukset, ammat-
tispesifit pätevyydet sekä kansainvälisyys. Opetussuunnitelmatyössä osoitetaan ydi-
nainekset, joilla osaaminen saavutetaan. Tavoitteena on valtakunnallisesti ja kan-
sainvälisesti kilpailukykyinen opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmatyössä otettiin 
huomioon myös koulutusohjelmien omat kompetenssit sekä RAMKin yhteiset kom-
petenssit, joita ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, 
innovaatio-osaaminen, kansainvälistymisosaaminen sekä yrittäjyys- ja liiketoimin-
taosaaminen.

RAMKin työelämäpalautteet osoittavat, että valmistuvilta opiskelijoilta edellyte-
tään erityisesti yleisiä työelämäkompetensseja. Vuonna 2011 tehdyn Lapin korkea-
koulujen työnantajakyselyn Lapin korkeakoulusta valmistuneet työelämässä (Forest 
2011) mukaan korkeakouluopiskelijoita edellytetään erityisesti ongelmanratkaisu-
kykyä, ryhmätyö- ja neuvottelutaitoja, analyyttisen ajattelun ja jatkuvan oppimisen 
taitoja. Kyseisten taitojen kehittäminen sisältyy myös uusien opetussuunnitelmien 
tavoitteisiin.

Elinkeinoelämän keskusliiton vuonna 2009 tekemän valtakunnallisen kielitaidon 
tarvekartoituksen mukaan kansainvälisissä toimintaympäristöissä työskentelevä tar-
vitsee monipuolisia kieli-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä kulttuurin tunte-
musta. Kyselyn mukaan elinkeinoelämässä tarvitaan eniten englannin kieltä, seu-
raavaksi eniten ruotsin ja kolmanneksi eniten venäjän taitoa. (EK 2010.) RAMKin 
opetussuunnitelmassa uusien opetussuunnitelmien tavoitteissa korostuvat viestintä- 
ja vuorovaikutustaidot, tiedonhakutaidot sekä kulttuuri- ja kansainvälistymistaidot. 
RAMKin opetussuunnitelmien mukainen oppimisnäkemys vastaa myös työelämässä 
tarvittavan kielitaidon kehittämiseen. (Mastosaari 2011.)
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3 Kielten integroinnin edellytyksiä

Kielten ja ammattiaineen onnistuneesta integroinnista voi olla monenlaista 
hyötyä. Opiskelijan tietous työelämän tarpeista, työmahdollisuuksista, kieli-
taidon merkityksestä sekä kohdekielen kulttuurista lisääntyvät. Opetusmeto-

dit ja -käytännöt monipuolistuvat, ja opiskelijan opiskelumotivaatio voi kasvaa. Myös 
opettaja voi käsitykseni mukaan kehittää taitojaan monipuolisesti. 

Vaarana mielestäni voi olla, että integroidut kieliopinnot osoittautuvat liian haasta-
viksi opiskelijoille. Opiskelijoiden lähtötaso tulisikin ottaa huomioon ja tarjota joko 
vaihtoehtoisia suoritustapoja tai antaa pohjaksi valmentavaa opetusta. Ongelmaksi 
voi myös nousta se, että kieliopinnot jäävät ammattiaineitten varjoon, kielten opet-
tajia ei oteta mukaan suunnitteluun tai kielitaidon tarpeet määrittelee joku muu. Voi 
olla, että opettajan työkuorma kasvaa liikaa tai työnkuva sirpaloituu tai että kielten 
opettajan työtä ei resursoida tarpeeksi tai resurssin tarvetta ei osata ennakoida. Myös 
yhteistyö opettajien välillä tai yhteisopettajuus voi kangerrella. Arviointi integroiduis-
sa kokonaisuuksissa voi osoittautua haasteelliseksi.

Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän asiantuntijatiimi on antanut suo-
situksia kielten integrointiin (Kielten ja viestinnän opetuksen käytäntösuositukset 
ammattikorkeakouluissa 2011). Näiden suositusten mukaan integrointia ei esimer-
kiksi ole asiantuntijaluentojen pitäminen vieraalla kielellä. Opiskelijoiden kielitaidon 
tulee olla riittävän hyvällä tasolla. Asiantuntijatiimin suosituksia integroinnissa ovat 
seuraavat:

1. Asiantuntijuuden periaate: koulutettu kielten opettaja opettaa ja arvioi 
 kielelliset osuudet.
2. Kielitaidon taso on itsenäisen kielenkäyttäjän taito (ts. eurooppalaisen viite-
 kehyksen taitotaso B2).
3. Integrointi on kirjattu työaikasuunnitelmiin.
4. Kielten opetussuunnitelmien mukaiset kielen sisällöt huomioidaan. 

Kielten ja ammattiaineiden integrointitapoja on erityyppisiä. Ammattiaineen op-
pimateriaali voi olla kielten opetusmateriaalia tai ammattiaineen oppitunnilla käyte-
tään vieraskielistä materiaalia. Harjoitustehtävät voivat olla yhteisiä. Kielten opettaja 
voi olla mukana arvioimassa tai antamassa palautetta ammattiaineen tehtäville. Tie-
donhankinta sisältyy luontevasti kielten ja viestinnän opintoihin, jolloin suomen ja 
viestinnän opettaja voi olla mukana tiedonhankintavaiheessa. Kokoukset ja kokous-
muistiot voivat olla sekä suomen kielen että ammattiaineen harjoitustehtäviä. 

Rovaniemen ammattikorkeakoulun kielikeskus laati vuonna 2012 useita suun-
nitelmia uusien opetussuunnitelmien kieli- ja viestintäopintojen pohjaksi, muun 
muassa suunnitelman Kielten ja viestinnän opetussuunnitelmien kehitystyön perusteet 
2013 (Ala-Louko 2011). Siinä määriteltiin ammattikorkeakoulun kielten ja viestin-
nän osaaminen ja osaamisen kehittyminen (ruotsissa tavoitetaso on B1) sekä kielten 
kompetenssikuvaukset eri aloilla. Suunnitelman mukaan opetussuunnitelmien kieli-
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opinnot järjestetään siten, että opiskelijoilla on mahdollisuus saavuttaa tavoitteiden 
mukainen ammatillinen kielitaito. Opintojen alussa on lähtötasotestaus, jonka pe-
rusteella järjestetään valmentavaa opetusta. Valmentava opetus sijoittuu opintojen 
alkuun ja ammattialan kieliopinnot opintojen keskivaiheille. Tällöin opiskelijat ovat 
tutustuneet ammattialan sisältöihin ja kielten integrointi on mahdollista. Kielikes-
kus laati myös suunnitelman opettajien osallistumisesta ops-työhön. Kielikeskuksen 
kokouksissa keskusteltiin työn etenemisestä. Lisäksi koottiin materiaalia kieltenopet-
tajien opetussuunnitelmatyöhön, muun muassa suunnitelmassa Tulevaisuuden osaa-
mistarpeet pohjoisessa toimintaympäristössä. Kielikeskuksen päällikkö tapasi useaan 
kertaan ops-suunnittelijoita.

Osana valtakunnallista selvitystä laadittiin RAMKissa keväällä 2013 kielten in-
tegroinnista SWOT-analyysi (Ala-Louko 2013), jossa opiskelijat saivat tuoda esiin 
näkemyksiään kielten integroinnista. Opiskelijoiden mielestä integroinnin vahvuu-
tena olivat muun muassa se, että integroiduissa kokonaisuuksissa asiat käydään laa-
jemmin ja tiiviimmin läpi ja että niistä saa valmiuksia kansainväliseen vaihtoon ja 
työelämään. Heikko kielitaito, erityisesti ruotsissa, voi kuitenkin osoittautua kom-
pastuskiveksi. Isommat opintokokonaisuudet näyttäytyvät opiskelijoiden mielestä 
selkeiltä. Toisaalta suurten kokonaisuuksien yhteisarviointi koettiin ongelmallisena: 
Heikko kieliopintojen arvosana voi pudottaa kokonaisarvosanaa, suurten kokonai-
suuksien suorittaminen voi olla työlästä ja rästiin jääneitten osuuksien suorittaminen 
hankalaa. Myös opettajien keskinäistä yhteistyökykyä epäiltiin. Työelämäläheisyys, 
kansainvälisten projektien yhdistäminen opetukseen ja yhdessä työskentely koettiin 
positiivisena. Myös kielten opiskelumotivaation arveltiin parantuvan. 

4 Ruotsin OPS-työn taustaa
 

Ruotsin opintojen suunnittelu RAMKin 2013–2014 käyttöön otetuissa opetus-
suunnitelmissa eteni toukokuuhun 2013 mennessä seuraavasti: Laadin suo-
situkset ruotsin opintojen laajuudesta ja sijoittumisesta, kokosin arviointi-

kriteerit sekä aloitin sisältösuunnittelun. Osaamistavoitteet ja yleiskuvaus kirjattiin 
SoleOPSiin, joka on selainpohjainen opetuksen suunnittelun väline, jonka avulla 
voidaan tehdä mm. opiskelijaryhmien opetussuunnitelmat ja toteutussuunnitelmat. 
Pisimmälle suunnittelu eteni maaseutuelinkeinojen koulutuksessa, jossa yliopettajan 
kanssa keskustelimme sisällöistä ja integrointitavoista. 

Suosituksena esitin, että RAMKin uusiin opetussuunnitelmiin sisällytetään ruot-
sin opintoja vähintään 3–5 opintopisteen verran. Valtakunnallinen suositus ruot-
sin vähimmäislaajuudeksi on 5 opintopistettä koulutusalan mukaisia ruotsin opin-
toja (Kielten ja viestinnän opetuksen käytäntösuositukset ammattikorkeakouluissa 
2011). Opintojakso pyrittiin sijoittamaan opintojen keskivaiheelle, jolloin valmen-
tavat opinnot on suoritettuna ja opiskelijalla on kertynyt ammatillista osaamista am-
mattikielen opintojen pohjaksi. 

Ruotsin arviointi perustuu ammattikorkeakouluopinnoista säädettyyn asetukseen 
(352/2003, 8 §), jonka mukaan ”opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon 
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sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa sellainen suomen 
ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidos-
ta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään 
virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen 
kehityksen kannalta on tarpeellinen.” Ruotsin suullisen ja kirjallisen taidon arvioin-
tiperusteina ovat korkeakoulujen yhdessä toteuttaman KORU-hankkeen suositukset 
(ks. Elsinen & Juurakko-Paavola 2006).  Osoitettuaan edellä mainitun asetuksen ja 
lain mukaisen ruotsin kielen taidon opiskelija saa päättötodistukseensa merkinnän 
tyydyttävä / hyvä ruotsin kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta (ks. Kielten ja vies-
tinnän käytäntösuositukset ammattikorkeakouluissa 2011).

Edellä mainitun lainsäädännön esittelyn lisäksi laadin ruotsin opinnoille seuraavan 
yleiskuvauksen opetussuunnitelmaan: ”Opiskelija ymmärtää kieli- ja viestintätaidon 
merkityksen osana ammattitaitoaan. Hän osaa kertoa taustastaan, koulutuksestaan 
ja työstään ruotsiksi sekä selviytyy keskeisistä työelämän ja alan viestintätilanteissa. 
Hän tuntee ja osaa hakea tietoa alansa keskeisistä tiedonlähteistä sekä tutustuu poh-
joismaiseen toimintaympäristöön”.  

Sisällön suunnittelussa huomioin ruotsin opintojen valtakunnallisen ydinainesa-
nalyysin määrittelemät aihealueet: 1) oma tausta ja koulutus, 2) koulutusala, 3) työ 
(esim. työnhaku, cv) ja työn kuvaus, 4) työpaikka ja elinkeinoelämä. Lisäksi mää-
rittelin arvioitavat suulliset tehtävät (esim. yritysesittely ja neuvottelu) ja kirjalliset 
tehtävät (esim. vierailuohjelma, liikekirje ja referaatti). OPS-suunnittelijoiden kanssa 
neuvoteltiin, miten edellä mainitut aihealueet huomioidaan integroiduissa kokonai-
suuksissa sekä mitä muita sisältöjä tai lähteitä käytetään.

RAMKin ops-suunnittelijat pyysivät osaamisalueet sekä osaamistavoitteet 3-portai-
sella asteikolla. Käytin hyväkseni tässä suunnittelussa ammattikorkeakoulujen kiel-
ten ja viestinnän osaamiskuvaushankkeen (OSKU-hanke 2012) tuloksia (ks. myös 
AHOT korkeakouluissa 2013). Hankkeessa asetettiin ruotsin osaamistavoitteiksi 1) 
ammatillisen profiilin esittelytaidot, 2) työyhteisöosaaminen ja 3) tiedonhakutai-
dot. Arviointikriteeristö pohjautuu KORU-hankkeen suosituksiin, mutta on koottu 
3-portaiselle asteikolle. Olen lisännyt OSKU-hankkeen tekniikan ruotsin osaamisku-
vaukseen suunnittelemani ruotsin sisällöt sekä kriteeristön, miten opiskelija selviytyy 
osaamistavoitteista ja sisällöistä tyydyttävällä (1-2), hyvällä (3-4) tai kiitettävällä (5) 
tasolla. KORU-kriteeristön avulla tarkennan ruotsin suullisen ja kirjallisen taidon 
arvioinnin (ks. Taulukko 1.).
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Taulukko 1. Ruotsin osaamiskuvaus (muokattu OSKU-hanke 2012 pohjalta)

Osaaminen:
 

Tyydyttävä  Hyvä Kiitettävä

Sisällöt:    

Ammatillisen pro-
fiilin esittelytaidot, 
työyhteisöosaami-
nen ja tiedonhaku-
taidot

Opiskelija kertoo 
ymmärrettävästi, 
mutta lyhyesti ja 
yksipuolisesti taustas-
taan, koulutuksesta, 
työkokemuksestaan ja 
-tehtävistään sekä alan 
yrityksistä ja palveluis-
ta; osaa toimia enna-
koitavissa toimenkuvan 
viestintätilanteissa; 
hakee tietoa helppolu-
kuisista lähteistä

Opiskelija kertoo kes-
keiset asiat taustas-
taan, koulutuksestaan, 
työkokemuksestaan ja 
-tehtävistään eheänä 
kokonaisuutena sekä 
kertoo ja keskustelee 
alan yrityksien toimin-
nasta ja palveluista; 
selviytyy kohtalaisen 
hyvin toimenkuvansa 
työelämäkontakteista ja 
palvelutilanteista;  hakee 
ja ymmärtää tietoa alan 
keskeisistä lähteistä

Opiskelija kertoo moni-
puolisesti taustastaan, 
koulutuksestaan, työko-
kemuksestaan ja 
-tehtävistään sekä 
osallistuu luontevasti 
neuvottelutilanteisiin; 
hoitaa vaivattomasti ja 
asianmukaisella tyylillä 
toimenkuvansa työelä-
mäkontakteja ja palve-
lutilanteita sekä hakee 
ja jäsentää itsenäisesti 
tietoa alansa eri lähteistä

5 Ruotsin caset

Kuvaan seuraavassa, miten opintojen suunnittelu eteni lukuvuonna 2012−2013 
opettamillani aloilla, joita olivat tekniikan ja liikenteen ala sekä luonnonvara- 
ja ympäristöala. Valmiina toukokuuhun 2013 mennessä olivat edellä luvussa 

4 kuvatut suositukset, yleiskuvaus, sisällön aihealueet sekä arviointikriteerit. 

Tekniikan ja liikenteen alan opetussuunnitelmissa ruotsin opinnot on sijoitettu 
kolmannelle vuosikurssille, ja ne ovat nimeltään Svenska för byggnadsingenjörer, 
Svenska för lantmäteriingenjörer ja Svenska för IT-ingenjörer. Maanmittaus- ja ra-
kennustekniikassa ruotsi on opetussuunnitelmissa itsenäisenä opintojaksona, johon 
integroidaan toteutusvaiheessa uusia sisältöjä, esimerkiksi kaivos- ja energiatekniikan 
aihealueita. Tietotekniikan opetussuunnitelmassa on 15 op:n laajuinen tietotekniikan 
alan viestintäosaamisen kokonaisuus.

Luonnonvara- ja ympäristöalalla ruotsi sijoittuu 2.–3. vuosikurssille, ja opintojen 
laajuus on 3 op. Metsätalouden koulutuksessa ruotsi (3 op) sisältyy opintokokonai-
suuteen Liiketoimintaosaaminen (10 op). Käsiteltäviä aihealueita otetaan opintoko-
konaisuudesta Pohjoisten alueiden mahdollisuudet, jossa on sellaisia aihepiirejä kuin 
Pohjois-Suomen luonnonkäytön erityispiirteet, alueiden käyttö, sosiaalinen ja kult-
tuurinen kestävyys, porotalous, riistan ja kalavesien hoito, metsätalous lähialueilla ja 
kansainvälisesti sekä Barentsin alue. 
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Maaseutuelinkeinojen koulutuksessa ruotsi sisältyy opintokokonaisuuteen Hyvä 
työelämä. Koulutusohjelman yliopettajan kanssa keskustelimme ruotsin sisällöistä ja 
integroinnista. Hyvä työelämä -kokonaisuuden ruotsin sisältöinä ovat:

• Oma tausta, koulutusala ja alan opinnot
• Maaseutualan elinkeinoja, ammatteja ja yrityksiä 
• Alan työtehtäviä ja palvelutilanteita
• Työnhaku 
• Perusliikekirjeet

Lähdemateriaali tulisi olemaan osin yhteistä. Tekstejä ja esimerkiksi referaatin aihei-
ta otan myös opintokokonaisuudesta Pohjoisten alueiden mahdollisuudet, joka kattaa 
sellaisia aihealueita kuin pohjoisen maatalouden erityispiirteet, pohjoisen kasvit ja 
eläimet, Suomen maatalous ja EU. Edellä mainitun opintokokonaisuuden puitteissa 
tehdään perinteisesti myös vierailu Kalottialueen yrityksiin, oppilaitoksiin ja tiloille. 
Matkan suunnittelua, kirjeenvaihtoa ja vierailuohjelman laatimista voidaan toteut-
taa ruotsiksi. Seuraavan kalottimatkan sovittiin suuntautuvan Ruotsin Tornionjoki-
laaksoon.

6 Kokemuksia

RAMKin opetussuunnitelmatyö oli opettavaista ja eteni kokonaisuudessaan 
suhteellisen jouhevasti. Sitoutuminen suunnitteluun oli pääosin hyvää. Ro-
vaniemen ammattikorkeakoulun kielikeskus laati useita suunnitelmia ja suo-

situksia kielten ja viestinnän ops-työn perustaksi ja suunnitelmista keskusteltiin 
ops-suunnittelijoitten kanssa. Osa ops-suunnittelijoista otti huomioon kielikeskuk-
sen suositukset, mutta osassa koulutuksia ei ollut näille aikaa tai mielenkiintoa. Kaik-
ki koulutusalat kirjasivat kielten ja viestinnän osaamistavoitteet opetussuunnitelmiin 
ja SoleOPSin yleiskuvauksiin. Tietoa opetussuunnitelmien edistymisestä oli aika 
ajoin vaikea saada.    

Tekniikan ja liikenteen alan koulutukset ottivat opetussuunnitelmatyön perustaksi 
CDIO-opetussuunnittelumallin, joka sekin korostaa työelämälähtöisyyttä, ongel-
manratkaisutaitoja ja projektityöskentelyä. CDIO, joka on lyhenne sanoista Concei-
ving, Designing, Implementing ja Operating, on kansainvälinen opetussuunnittelun 
malli, jonka keskeisenä ajatuksena on työelämälähtöisyyden lisääminen opiskeluun 
muun muassa projektien kautta. Oppimiselle on keskeistä itsenäinen ongelmanrat-
kaisu ja ryhmätyöskentely. (CDIO 2014.)

Sisällön suunnittelu kieliopintojen osalta eteni vaihtelevasti koulutusaloilla. Ruot-
sin asemasta opetussuunnitelmissa oli ajoittain vaikea saada selkoa.  Kuinka paljon 
ruotsia oli tarkoitus opetussuunnitelmiin sisällyttää, kuka opettaa ja minkä verran 
on resurssia? Ratkaisematta jäi, miten mahdollinen yhteisarviointi toteutuu. Ruotsin 
osalta tulee joka tapauksessa arvioida suullinen ja kirjallinen taito erikseen. Arvioita-
vat kirjalliset ja suulliset tehtävät tulisi mielestäni sopia yhdessä.  
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Ruotsin osalta pisimmälle edettiin maaseutuelinkeinojen koulutuksessa. Ideoim-
me koulutuksesta vastaavan yliopettajan kanssa integrointitapoja. Sain uutta tietoa 
koulutusohjelman sisällöistä ja tavoitteista ja siten vinkkejä ruotsin sisällön suunnit-
teluun.

Opiskelijat kokivat, että uusien opetussuunnitelmien myötä kielten asema osa-
na työelämätaitoja vahvistuu. Opetussuunnitelmien laajat kokonaisuudet näyttivät 
opiskelijoista selkeiltä. Ne voivat opiskelijoitten mielestä olla kylläkin työläitä ja rästit 
hankalia suorittaa; myös arviointi voi vaikeutua. Integroidut kielet voivat olla opis-
kelijoille haastavia (erityisesti ruotsi) puutteellisen lähtötason vuoksi. Toisaalta moti-
vaatio kielten opiskeluun voi integroinnin ansiosta kasvaa. 

Uuden työelämälähtöisen osaamisperustaisen opetussuunnitelman lanseeraaminen 
oli kaiken kaikkiaan antoisaa. Kielikeskuksessa tehtiin hyvää pohjatyötä, ja opiskeli-
joilta sai hyvää palautetta.  Kielten sisältöjä oli mahdollista kehittää monipuolisesti 
työelämätarpeitten lähtökohdista yhteistyössä koulutusohjelmien kanssa. Jatkossa on 
tarvetta saada lisää tietoa ja vaihtaa kokemuksia kielten ja ammattiaineiden integroin-
nin yhteissuunnittelusta ja -opettajuudesta, integroitujen kokonaisuuksien osaamisen 
arvioinnista ja opintojen ohjaamisesta.
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Ruotsin kielen 
opintojakson 
integroiminen 

ammattiaineeseen
– Case Kymenlaakson 

amk, tekniikan ja liikenteen 
koulutusala

Pirjo-Liisa Vaittinen
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

1 Johdanto

K
ymenlaakson ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen koulutus-
alalla opiskeltiin lukuvuonna 2012−2013 ruotsia kaksi kurssia (Työelä-
män ruotsi 1 ja Työelämän ruotsi 2) pakollisina tutkintoon kuuluvina 
opintojaksoina. Edeltävänä osaamisena on ylioppilaskirjoituksissa suo-
ritettu vähintään arvosana cum laude approbatur. Muussa tapauksessa 

opiskelija osallistuu lähtötasotestiin, jonka perusteella hänet ohjataan tarvittaessa en-
sin ruotsin valmentaville opintojaksoille. 

Työelämän ruotsi 1 -opintojakson tavoitteena on, että ”opiskelija pystyy toimimaan 
ruotsin kielellä oman alansa työympäristössä. Hänellä on valmiuksia vuorovaikut-
teiseen asiakaslähtöiseen viestintään suullisesti ja kirjallisesti.” (OPS 2012.) Edel-
leen Työelämän ruotsi 2 -opintojaksolla tavoitteena on, että ”opiskelija osaa toimia 
oman alansa viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän 
tuntee oman alansa terminologiaa ja pystyy hyödyntämään kielitaitoaan asiantun-
tijatehtävissä.” (OPS 2012.) Tavoitetaso on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 
(AMK–taitotasokuvaukset 2013) sekä ns. kielitaitoasetusta (Valtioneuvoston asetus 
481/2003) vastaava osaaminen. Suoritettuaan molemmat Työelämän ruotsi  -kurssit 
opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaaditta-
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vasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa 
edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella. 

Tekniikan ja liikenteen alan koulutusohjelmissa lukuvuonna 2012–2013 ruotsin 
työelämäkursseja opiskeltiin vasta kolmantena opiskeluvuonna. Tosin lähtötasotestin 
jälkeen valmentaville opintojaksoille ohjatut opiskelijat kertasivat kielioppia ja sanas-
toa jo toisena opiskeluvuonna. Englannin opintoihin verrattuna vastaavat englannin 
työelämäkurssit opiskeltiin jo toisena opiskeluvuonna.

Lukuvuonna 2012-2013 ruotsia opiskeltiin vielä erillisinä opintojaksoina, ja yh-
teistyö ammattiaineiden kanssa oli vähäistä. Verrattuna englannin kielen opintoihin 
opiskelijat eivät ole motivoituneita opiskelemaan ruotsin kieltä, mikä vaikuttaa opin-
tojaksoista suoriutumisiin ja jopa hidastaa valmistumista normiajassa. Ruotsin kie-
len ja ammattiaineiden luonnollisten yhtymäkohtien löytyminen saattaisi parantaa 
motivaatiota ja siten auttaa suoriutumista opintojaksoista ja edelleen valmistumista 
normiajassa.

2 Tavoitteet

Tässä kehittämishankkeessa oletettiin, että uusi mahdollisuus kehittää ruotsin 
kielen opetusta tekniikan ja liikenteen koulutusalalla avautuisi keväällä 2013 
uudistuvasta organisaatiosta. Koulutusohjelmista ja osaamisaloista muodostu-

vat tiimit ottivat vastuun opetuksesta ja tutkimuksesta. Kielten osaamisalasta muo-
dostettu Kielten ja kulttuurituntemuksen tiimi vastaa kielten opetuksesta. Oletettiin, 
että tiimit työskentelisivät vuorovaikutuksessa muiden tiimien kanssa, mikä mahdol-
listaisi luonnollisen keskusteluyhteyden. 

Kehittämishankkeeni tavoitteena oli antaa suosituksia ja ehdotuksia kollegoille, 
miten ja missä laajuudessa ruotsin kieltä voitaisiin integroida ammattiaineisiin Ky-
menlaakson ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen koulutusalalla. Hankkees-
sa halusin kartoittaa ruotsin kielen opintojen nykytilanteen ja saada näkemystä siitä, 
mitkä olisivat kunkin koulutusohjelman tarpeet ja erikoispiirteet ja missä koulutus-
ohjelmissa ja ammattiaineissa yhteistyötä voisi tehdä.

3 Toteutus

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun pedagogisena oppimiskäsityksenä on so-
siokonstruktivistinen oppimiskäsitys ja LCCE–toimintamalli (Learning and 
Competence Creating Ecosystem) (KYAMK 2009). LCCE-toimintamallis-

sa ”opetussuunnitelmat on avattu yritysten toimeksiannosta tehtäville projekteille. 
Käytännössä tietyt ammatilliset opetuskokonaisuudet sisältävät teoreettisten opinto-
jaksojen lisäksi praktisen opintojakson, yleensä projektin. Yritysten ja korkeakoulun 
välille on siis rakennettu välitön yhteistyö, jonka puitteissa opiskelijat voivat soveltaa 
tietojaan ja kehittää taitojaan samalla kun myös opettajilla ja yritysten henkilöstöllä 
on mahdollisuus päivittää tietojaan.” (LCCE 2013.)
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Tässä kehittämishankkeessa perehdyin ensin merenkulun, logistiikan, venetek-
nologian, energiatekniikan, rakennustekniikan ja tietotekniikan koulutusohjelmien 
opetussuunnitelmiin. Toiseksi haastattelin koulutusohjelmavastaavia/tiimivastaavia 
ja ammattiaineita opettavia lehtoreita sähköpostitse tai henkilökohtaisesti. Lisäk-
si energiatekniikan Työelämän ruotsi 2 -opintojakson opiskelijoilta kysyttiin kevään 
2013 opintojaksopalautteessa mielipidettä ruotsin opintojakson yhdistämisestä am-
mattiaineeseen. 

3.1 Opettajien haastattelut

Opettajien kohderyhmäksi valittiin koulutusohjelma-/tiimivastaavat ja sellaiset am-
mattiaineita opettavat lehtorit, joiden arvioin olevan kiinnostuneita yhteistyöstä. 
Ajan säästämiseksi ja materiaalin käsittelyn helpottamiseksi haastattelukysymykset 
lähetettiin ensin sähköpostitse.

Haastattelukysymykset nousivat esiin opetussuunnitelmista, ja ne olivat seuraavat:

• Mihin ammattiaineisiin ruotsin kielen opintojakso voitaisiin sinun koulutus-
 ohjelmassasi integroida?
• Mihin projektiin / hankkeeseen / tutkimustyöhön / opinnäytetyöhön?
• KV –vaihtoon?
• Voitaisiinko tehdä kokonaan ruotsinkielinen opintojakso tai jopa opinto-
 kokonaisuus?
• Seminaari / messu?
• Viestiminen asiakkaan kanssa / alan ammattilaisten kanssa?
• Asiakirjojen laatiminen?
• Milloin / minä opiskeluvuonna?

Ne kyselyyn vastanneet, jotka lähettivät vastauksensa lähes saman tien paluupostissa, 
suhtautuivat positiivisesti integraatioon ja heidän vastausviesteissään oli perusteltuja 
ehdotuksia yhteistyöstä. Ne kyselyn kohderyhmään kuuluneet, joilta sai pyytää vas-
tausta uudestaan tai käydä henkilökohtaisesti tapaamassa, olivat sitä mieltä ettei ny-
kyistä tapaa opiskella ruotsia ole syytä muuttaa ja että se on riittävä. 

3.2 Opiskelijoiden vastaukset 

Energiatekniikan opiskelijoilta kerättiin palautetta kurssista viimeisen ruotsin ko-
keen yhteydessä ja siinä yhteydessä heiltä kysyttiin myös integraatiosta. Kysymykseen 
”Mihin ammattiaineeseen osan ruotsin opintojaksosta voisi mielestäsi yhdistää?” saatiin 
vastauksia kuitenkin vain 5 opiskelijalta, kun koko ryhmässä oli 23 opiskelijaa. Opis-
kelijat vastasivat mm. seuraavasti: 

Parasta olisi yhdistää kurssiin, jossa opetetun asian vaikeus ei aiheuta vaikeuksia.
 Todella vaikea kysymys. Kurssi ei saisi olla liian alkupuolella mutta ei myöskään lop-
pupuoliskolla. Lähinnä sen takia, että kurssit vaikeutuvat kielimuurin takia. Ehkä 
jokin automaatiolabran raportti voisi olla.
Voimalaitosprosessit kurssilla käytiin eri tyyppisiä voimalaitoksia. Samaan aikaan 
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ruotsin kurssilla oli termejä samasta aiheesta. Näiden kurssien opettajat voisivat sopia 
keskenään jonkinlaisesta aikataulujen yhteensovittamisesta, jossa aihe käsitellään suo-
meksi ja ruotsin kurssilla sitä voitaisiin esim. kääntää tai tehdä harjoituksia kyseisestä 
aiheesta.

Vastauksia saatiin siis vähän, mutta vastanneet opiskelijat näkivät heti mutkattoman 
yhteyden esim. Voimalaitosprosessit-kurssin ja ruotsin kurssin välillä. Opiskelijoilta 
tuli myös konkreettisia ehdotuksia raportoinnista ruotsin kielellä. Toisaalta opiskelijat 
pelkäsivät, että ruotsin kielen taito ei riitä, jos jo opetettava aine on vaikea.

4 Tuloksia ja pohdintaa

Opetussuunnitelmia tarkasteltaessa voi todeta, että ruotsin opintojaksojen ta-
voitteet puoltavat integroimista, esim. ”Opiskelija osaa toimia oman alansa 
viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän tuntee 

oman alansa terminologiaa ja pystyy hyödyntämään kielitaitoaan asiantuntijatehtä-
vissä.” (OPS 2012.)  Tekniikan ja liikenteen koulutusohjelmien opetussuunnitelmis-
sa sanotaan melko väljästi seuraavasti: ”tekniikan perusosaamiseen kuuluu tuottaa 
teknisiä asiakirjoja äidinkielellä ja yhdellä vieraalla kielellä” (OPS 2012). Voidaankin 
kysyä, kuka se on joka päättää, millä vieraalla kielellä asiakirjoja opitaan tuottamaan. 
Ruotsin kieli joutuu kilpailemaan englannin kielen kanssa. Opiskelijoille tarjotaan 
luontevasti englanninkielisiä opintojaksoja, ja jo ammattikorkeakoulun perusopin-
toihin kuuluu enemmän englannin kuin ruotsin kielen opintoja. Eräs koulutusoh-
jelmavastaava totesi vastauksessaan seuraavasti: ”Meillähän on englantia integroitu 
ammattiaineeseen jo pitkään, mutta ruotsin osalta tämä käytäntö ei ole oikein lähtenyt 
käyntiin.” Englannin opinnoissa työelämän opintojaksojen lisäksi opiskellaan vielä 
ammattialan englantia 3 op laajuudella. Koska ruotsi on Suomen toinen virallinen 
kieli, luulisi tilanteen olevan päinvastainen.

Kyamkissa tekniikan ammattiopinnot saattavat olla osittain tai kokonaan englan-
ninkielisiä, jota puoltaa mm. vaihto-opiskelun ja double degree -tutkinnon tarvitse-
mat englanninkieliset ”vaihtovälineet”. Edelleen opetussuunnitelmissa (OPS 2012) 
mainitaan, että ammattialan englannin kielen opinnossa yhdistetään verkottunutta 
projektikäytäntöä ja kielen oppimista. 

Opetussuunnitelmissa (OPS 2012) lukee myös, että opiskelijoita rohkaistaan kan-
sainväliseen vaihtoon. Tässä asiassa me ruotsin kielen opettajat voisimme olla aktii-
visemmin mukana rohkaisemassa opiskelijoita vaihtoon pohjoismaisiin vaihtokou-
luihin. Meidän tulisi myös ottaa paremmin selville vaihtokoulujen tarjonta ja luoda 
kontaktit vastaaviin opettajiin. Osaisimme kertoa vaihto-opiskelupaikoista ja mark-
kinoida niitä opiskelijoille. Myös jatkuvaa ja tiivistä yhteydenpitoa oman koulun 
kv-palveluihin pitäisi vahvistaa.

Loppukevään 2013 kiireisestä ajankohdasta huolimatta sähköpostilla lähetettyihin 
kysymyksiin saatiin vastauksia joka koulutusohjelmasta. Sähköpostivastauksista il-
meni osin, onko vastaaja koulutusohjelma-/tiimivastaava vai ammattiainetta opetta-
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va lehtori. Koulutusohjelmavastaavien tai nykyisten tiimivastaavien vastaukset olivat 
yleisemmällä tasolla, kun taas lehtorit vastasivat yksityiskohtaisemmin. Esimerkiksi 
ensimmäiseen kysymykseen: ”Mihin ammattiaineeseen ruotsin kielen opintojakso voi-
taisiin integroida?” saatiin seuraavia vastauksia:

”Mielestäni melkein mihin tahansa, mutta konkreettisin on ehkä restaurointi, koska 
piirustukset 1800 -luvun loppupuolelle ovat ruotsiksi.” 
”Aivan mahdollista on myös järjestää messut, joissa on esim. yritysesittelyjä ruotsiksi 
ja miksi ei englanniksi samalla myös.” 
”Ruotsia voi integroida lähes mihin tahansa suomenkieliseen ammattiaineeseen kun 
opettajan kanssa sovitaan asiasta tai katsotaan materiaalit.” 

Vastauksissa myös vertailtiin, miten englannin suhteen on tehty. 
”Esim. niin että ammattiaineisiin liittyviä englanninkielisiä artikkeleita on käsitelty 
samaan aikaan menevällä englanninkurssilla ja näin saatu molemminpuolista hyö-
tyä.” 
”Periaatteessa mihin tahansa, mutta en näe tarvetta. Ruotsin kielen merkitys on insi-
nöörinäkökulmasta vähäinen. Kaikki tarvitsevat välttämättä ainakin ”insinöörieng-
lantia”. Saksan, venäjän, espanjan, portugalin tai vaikkapa kantonin kiinan osaa-
misesta on enemmän hyötyä tekniikan alalla kuin ruotsin kielestä. Ruotsissa tehtail-
la, voimalaitoksilla ja yrityksissä puhutaan hyvää englannin ja suomen kieltä. Kai-
kenlaisen kielitaidon petraaminen on tietysti hyväksi yleissivistykseen, mutta onko se 
amk:in tehtävän mukaista?” 
”Englanti on luonnollista, helpompaa, koska kaikki materiaali on jo englanniksi, 
opetus on englanniksi ja kokeet, harjoitustyöt, labrat tehdään jo englanniksi.”

Yllä olevissa vastauksissa arvioidaan jo ylipäänsä ruotsin kielen asemaa ja oikeutus-
ta oppiaineena. Kärjistetysti voisi kysyä, onko tehty jo näkymätön piilosuunnitelma 
ruotsin kielen mitätöimiseksi opetuksesta. Opiskelijoilla on laillinen oikeus opiskella 
täysipainoisesti ruotsin kieltä, ja yllä olevissa vastauksissa tätä oikeutta ollaan ikään 
kuin karsimassa.

Toisessa kysymyksessä ”Mihin projektiin, hankkeeseen, tutkimustyöhön tai  opinnäy-
tetyöhön ruotsin opintojaksoa voisi integroida?” näkyy jälleen erilainen ammattiaineen 
opettajan ja koulutusohjelmavastaavan näkemys. Ammattiaineen opettaja vastaa yk-
sityiskohtaisesti oman aineensa tuntien seuraavasti: 

”Tulevana syksynä aloittavilla opiskelijoilla opinnoissa joissa viestinnän opinnoissa 
tehdään rakennelman kokoamisohjeet sekä esite. Sen voisi oikein hyvin tehdä myös 
ruotsiksi.” 

Koulutusohjelmavastaavien vastauksia kuvaavat seuraavat lainaukset: 
”En osaa tällä hetkellä arvioida.” 
”Periaatteessa mihin tahansa, mutta en näe tarvetta.” 
”Opastetaan myös ruotsinkielisiin lähteisiin.” 

Nykyajan opiskelijalta odotetaan, että hän on aktiivinen tiedonhankkija ja tiedon 
jakaja. Opiskelija joutuu pohtimaan, mistä tiedon löytää, kenen hallussa tieto on. 
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Mutta kaikki tieto ei löydy vain englanninkielisistä lähteistä, mitä seikkaa on myös 
tärkeää korostaa opiskelijoille. Muuten johdamme opiskelijoita harhaan.

Logistiikan koulutusohjelmasta tuli hyvinkin konkreettisia ehdotuksia: 
”Ruotsin opintojen kytkeminen t&k –työhön voi onnistua Itämeren alueen projekteis-
sa, joissa jokin selvitystyö liittyy Ruotsin logistiikkajärjestelmään.” Ja edelleen ”Ruot-
sin opinnot voisi kytkeä saksan opintojen tapaan Ruotsiin suuntautuvaan logistiik-
kaorientoituneeseen viikkoon. Viikkoon kuuluisi vierailuja messuilla, opiskelija-work-
shoppeja ja yritysvierailuja.” 

Toisaalta opettajat pelkäävät myös lisätöitä ilman resursseja tai ovat arkoja oman 
kielitaidon suhteen: 

”Varmasti ruotsinkielisiä case -esimerkkejä voisi hyödyntää opetuksessa, jos niitä olisi 
saatavilla. Näillä resursseilla niitä ei itse ruveta tekemään, ellei sitten siihen järjesty 
jotain hankerahaa.” 
”Ei onnistu opettaminen ruotsiksi ainakaan minulta vielä. Tarvitsisi prepata ensin.” 
”Kun jo puolet englanniksi, pitääkö vielä ruotsiksikin.”

Kysymykseen kansainvälisestä vaihdosta tuli mm. seuraavia konkreettisia ehdotuk-
sia: 

”No jos saisi jonkun ruotsalaisen varustamon tai oppilaitoksen yhteistyökumppaniksi.”
”Voisi tehdä yhteistyötä Turun tai Ahvenanmaan kanssa.” 
”Osallistuminen esimerkiksi ”Sjöfartens Dag på Åland -tapahtumaan.”
”Ehkä exkursio Loviisaan tai Porvooseen.” 

Mielestäni ruotsinkieliset koulut ja tapahtumat Suomessa palvelevat sekä kansain-
välistä näkökulmaa että konkreettista alan oppimisen ja osaamisen vaihtoa. Suomen- 
ja ruotsinkielisten koulujen tulisi muodostaa luonnollisia osaamiskeskittymiä eikä 
kilpailla toistensa kanssa.

Vaihto-opinnoista ja ajoituksesta tuli seuraava mielipide logistiikan koulutusoh-
jelmasta: 

”Ajoitus integroiduille ruotsin opinnoille voisi olla toisen opintovuoden syksyllä, jol-
loin mahdollinen kytkentä vaihto-opintoihin Ruotsissa voisi toimia.”

Vaikka tietotekniikan koulutusohjelmassa ei nähtykään integroinnin mahdolli-
suuksia itse ammattiaineiden suhteen, niin kuitenkin nähtiin ratkaisu muissa opin-
noissa. Vastauksena kysymykseen ”Voitaisiinko tehdä kokonaan ruotsinkielinen opin-
tojakso tai opintokokonaisuus?” tuli seuraava ehdotus:”Esim. tutkintoon kuuluvaan pa-
kolliseen aineeseen ”Yrittäjyys” tai ”Markkinointi” voisi sisällyttää ruotsinkielisen opin-
to-osuuden”. Työelämässä insinöörit tarvitsevat pelkkien ”insinööritaitojen” lisäksi 
myös muita työelämän tietoja ja taitoja kuten esim. kaupallisia taitoja. On hyvä, että 
nähdään mahdollisuus integrointiin tutkintoon kuuluvissa kaupallisen osaamisen 
opintojaksoissa. Toisessa vastauksessa samaan kysymykseen tulee puolestaan täysi 
tyrmäys: ”Nykyiset ruotsin kieliopinnot riittävät mainiosti.” Voidaankin kysyä, että 
riittävät mihin? Siihenkö, että muodolliset seikat tulevat täytettyä vai riittävätkö to-
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della nykyiset opinnot tai nykyisen tavalla toteutetut opinnot tuottamaan opiskeli-
joille riittävän työelämän vaativan ruotsin kielen taidon? Markkinoimme itseämme 
kansainvälisenä korkeakouluna, mutta kansainvälisyyden toteuttaminen melkeinpä 
pelkästään englanninkielisen ”koodin” kautta on melko yksipuolista.

Kysymykseen ”Seminaarista tai messuista” ehdotettiin mm.
”Ruotsin opintoihin osana liittyvä messu- tai seminaarimatka -opintojakso voisi in-
nostaa opiskelijoita. Mukaan voisi liittyä omalla kustannuksellaan, kun on saavutta-
nut riittävän treenatun kielellisen tason.” 

Oma näkemykseni on, että opiskelijat eivät ole kovin innostuneita omalla kustan-
nuksella matkustamisesta. Rahaseikkaan löytyy varmasti muita kanavia. Yllä mainit-
tu ”riittävän treenattu kielellinen taso” pitäisi opiskelijoilla olla jo ammattikorkea-
kouluun tullessa, koska he ovat opiskelleet ruotsia yläasteella ja sen jälkeen toisella as-
teella, lukiossa tai ammattikoulussa. Näin ollen saavutetun tason tulisi riittää messu-
matkaan. Ammattikorkeakouluissa ruotsin kielen opintojen tavoitteena oleva B1-taso 
on toisaalta lain ja asetuksen mukainen virkamiestutkintotaso, toisaalta Bolognan 
prosessin mukainen ja Suomen ammattikorkeakouluissa sovittu amk-taitotaso.

5 Yhteenveto

Koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa ei ole esteitä ruotsin kielen integroin-
tiin ammattiaineisiin. Opettajien näkemykset vaihtelevat sekä puolesta että 
vastaan. Opiskelijoilta saatu palaute on rohkaiseva. Päätelmien tueksi olen 

laatinut SWOT–analyysin (Taulukko 1):

Taulukko 1. SWOT-analyysi ruotsin opintojakson integroimisesta ammattiaineeseen

Vahvuudet
- toinen kotimainen kieli 
- kotikansainvälistyminen
- naapurimaan kieli
- pohjoismainen ulottuvuus

Heikkoudet
- opiskelijoiden motivaatio
- opettajien kielitaito ja asenne

Mahdollisuudet
- motivaation parantuminen
- suoriutuminen opinnoista normiajassa
- kansainvälisyyden toteuttaminen   
   myös ruotsin kielen kautta
- lisäarvo koulun markkinoinnille
- positiivinen signaali yhteistyökyvystä

Uhkat
- OKM:n kv –vaatimukset
- double degree –tutkinto
- LCCE -toimintamalli

Käsittelen näitä teemoja lähemmin seuraavissa luvuissa. Aloitan pohtimalla realisti-
sia mahdollisuuksia integrointiin, ja sitten käsittelen integroinnin haasteita. Lopuksi 
kerron käytännön kokemuksista lukuvuodelta 2013−2014.
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5.1 Mitkä ovat realistiset mahdollisuudet integrointiin?

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun uudistuva organisaatio on luonut käytännön 
mahdollisuudet saada luontevampi keskusteluyhteys ammattiaineiden opettajiin ja 
sitä kautta realistiset mahdollisuudet integrointiin. Koulun yhteinen sovittu sosio-
konstruktivistinen oppimiskäsitys ja LCCE toimintamalli – yhteistyö yritysten ja 
koulun toimijoiden välillä –  tukee ja vahvistaa tätä keskusteluyhteyttä. 

Näkemykseni on, että integroiminen kannattaa ensin aloittaa ”ruohonjuuritasol-
ta” jonkun ammattiaineen opettajan kanssa. Opetussuunnitelmat eivät sisällöllisesti 
eivätkä tavoitteellisesti ole yhteistyön este. Saattaa kuitenkin ilmetä työaikasuunni-
telmiin ja resurssointiin liittyviä hallinnollisia esteitä.

Opettajien vastauksista ilmeni, että suuri osa vastaajista on avoimia uusille mah-
dollisuuksille kehittää ruotsin kielen opetusta integroinnin kautta. Yhteistyötä voisi 
tehdä kaikissa tekniikan koulutusohjelmissa. Sitä ei vain kukaan ole aiemmin tullut 
kovinkaan paljon ajatelleeksi. Meidän ruotsin opettajina täytyy siis ensin herättää 
henkiin tai ottaa puheeksi uusi tapa suunnitella ruotsin kielen opetusta.

5.2 Integroinnin haasteet 

Suurimpana haasteena saattaa olla ainakin aluksi opettajien työmäärän lisääntymi-
nen. Yhdessä suunnittelulle on varattava aikaa ja resursseja. 

Toisena suureena haasteena on opintojen arviointi. Arviointi ohjaa oppimista ja 
siitä tulisi sopia heti opintojakson alussa, niin että opintojakson kaikki toimijat, sekä 
opettajat, opiskelijat että mahdolliset työelämän edustajat tietävät alusta alkaen yh-
teisistä pelisäännöistä ja päämääristä.

Kielen ja ammattiaineen yhteiseen opetukseen voi liittyä myös AHOT-suoritus 
(aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen), joka puolestaan 
edellyttää opettajilta monipuolista perehtymistä näyttöön ja yhteistyötä suorituksen 
arvioinnissa. AHOT-prosessissa opettajat arvioivat opiskelijan osaamista kirjallisen tai 
suullisen näytön perusteella ja vertaavat sitä koulun osaamistavoitteisiin. Sitä ennen 
on opiskelija arvioinut ja reflektoinut aiemmin hankittua oppimaansa nykyisiin ta-
voitteisiin ja sitten toimittanut aineistonsa arvioitavaksi. (AHOT 2013.)

Myös Kymenlaakson ammattikorkeakoulun henkilöstön kehittämispäivässä 
13.5.2013 keskusteltiin arvioinnista. Todettiin, että on arvioitava koko prosessia ei-
kä pelkästään tulosta. LCCE -prosessissa – oppimisen ja osaamisen ekosysteemissä 
– mukana olevat työelämän edustajat ovat tottuneet ja pitävät tärkeänä tuloksen ar-
vioimista. Opetusmaailmassa meidän pitäisi huomioida tuloksen lisäksi koko oppi-
misprosessi ja sen tuottama osaaminen.

Edelleen todettiin, että LCCE-toimintamalli antaa toisaalta liikkumavapautta opis-
kelijalle ja toisaalta muuttaa opettajuutta niin että opettajasta tulee oppimisen ohjaa-
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ja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lähituntien tarve automaattisesti vähenee ja 
opiskelija toimii itsenäisemmin ja vapaammin. Mutta jos ruotsin opintojaksot eivät 
ole mukana mallissa, niin syntyy ristiriitatilanne, milloin ruotsia sitten opiskellaan.

5.3 Toteutuiko integraatio lukuvuonna 2013−2014?

Tässä kehittämishankkeessa oletin, että tiimimäinen työskentelytapa helpottaisi vuo-
rovaikutusta tiimien kesken ja siten edistäisi ruotsin opetuksen integroitumista am-
mattiaineisiin. Syntyneet uudet tiimit eivät ole kuitenkaan alkaneet työskennellä yli 
tiimirajojen, vaan pikemminkin ne ovat kääntyneet sisäänpäin. Kielten ja kulttuuri-
tuntemuksen tiimistä on vain vähäisessä määrin kutsuttu ruotsin opettajia muiden 
tiimien kokouksiin. 

Toisaalta vaikka uusi organisaatio ei heti olekaan avannut uusia työskentelytapoja, 
on nykyinen taloudellinen tilanne pakottanut löytämään muita integraation muoto-
ja. Koska opiskelijaryhmiä on pakko pitää tietyn kokoisina, on esim. kielten tunneilla 
yhdistetty eri koulutusohjelmien opiskelijoita. Tässä uudessa tilanteessa kielten opet-
taja on hakenut ratkaisuja etsimällä kahta eri koulutusohjelmaa yhdistäviä ammatti-
aineita, joita on tavalla tai toisella opiskeltu myös ruotsiksi. Esimerkiksi viime kevää-
nä muodostui lujuuslaskuista yhdistävä tekijä rakennustekniikan ja veneteknologian 
opiskelijoiden yhteiselle Työelämän ruotsi -kurssille.

Ruotsin opettajien kesken on harkittu ruotsin suullisten esitysten ja tenttien pi-
tämistä ”sekaryhmittäin”, jolloin myös tentaattorina olisi joku muu kuin ns. oma 
opettaja. Tämä ryhmien sekoittaminen kertoisi myös opiskelijoille työelämän mo-
nialaisuudesta ja eri alan asiantuntijoista koostuvien ryhmien yhdessä työskentelystä 
ja yhteistyöstä. Opettajille se toisi uutta näkemystä arviointiin.
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Amk-ruotsin ja
fysiikan integrointi
rakennustekniikan

koulutus-
ohjelmassa

Merja Öhman
Karelia-ammattikorkeakoulu

1 Johdanto

V
uonna 2010 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa, nykyisessä Kare-
lia-ammattikorkeakoulussa, ryhdyttiin toteuttamaan osaamisperusteis-
ta opetussuunnitelmaa, mikä tarkoitti sitä, että yksittäiset oppiaineet 
yhdistettiin isommiksi kokonaisuuksiksi. Opintojaksoilla oli useampia 
aiheita ja opettajia, joka mahdollisti laajempien ongelmien ratkaisun 

samoin kuin työelämässä, jossa ammatillisten ongelmien ratkaisuun tarvitaan usein 
eri ammattiryhmien tietotaitoa. (Karelia OPS 2010a.) Omalla kohdallani se tarkoitti 
sitä, että keväällä 2013 minulla alkoi rakennustekniikan koulutusohjelmassa opinto-
jakso, jossa ruotsi ja fysiikka muodostivat yhden opintojakson. Kun osallistuin Elit-
gruppen-täydennyskoulutushankkeen ensimmäiselle lähijaksolle marraskuussa 2012, 
saimme kuulla Laurea-ammattikorkeakoulun ruotsin lehtorin Kristina Henrikssonin 
esityksen ruotsin opetuksen integroinnista. Siitä keksin, miten voisin soveltaa inte-
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grointia ruotsin ja fysiikan opintojaksolla. Samalla siitä tuli tähän täydennyskou-
lutukseen liittyvä kehittämishankkeeni.  Palattuani Hämeenlinnasta otin yhteyttä 
fysiikan opettaja Miska Piiroiseen, ja kerroin hänelle Kristinan opintojaksoista ja 
ideastani. Hän innostui yhteistyöstä, ja ryhdyimme vertailemaan ruotsin ja fysiikan 
osaamistavoitteita ja sisältöjä ja suunnittelemaan, miten integroisimme järkevästi ja 
mielekkäästi oppiaineitamme tällä opintojaksolla. 

2 Integroitava opintojakso

2.1 Integroitavat ryhmät

Integrointi toteutettiin kahdessa kolmannen vuoden rakennustekniikan ryh-
mässä. Toinen ryhmistä oli erikoistunut rakenteiden tuotantoon ja toinen 
tuotantopainotteiseen rakennustekniikkaan. Opintojakson laajuus oli 5 opinto-

pistettä, josta ruotsin osuus oli 3 opintopistettä ja fysiikan osuus oli 2 opintopistettä. 
Ensimmäisessä ryhmässä oli 15 opiskelijaa ja toisessa ryhmässä 14. Osa opiskelijois-
ta oli suorittanut ylioppilastutkinnon ja osa ammattitutkinnon. Rakenteiden tuo-
tantoon suuntautuneella ryhmällä oli syksyllä 2 opintopisteen kertausopintojakso, 
mutta tuotantopainotteiseen rakennustekniikkaan suuntautuneille opiskelijoille tämä 
opintojakso oli ensimmäinen ruotsin opintojakso ammattikorkeakoulussa.

2.2 Opintojakson osaamistavoitteet ja sisältö

Ruotsin osalta opintojakson osaamistavoitteet olivat seuraavat: ”Opiskelija osaa vies-
tiä suullisesti ruotsiksi arki- ja työelämän viestintätilanteissa. Opiskelija pystyy kes-
kustelemaan omasta alastaan ruotsin kielellä ja selviytyy oman alan opetustehtävästä 
ruotsiksi. Opiskelija pystyy seuraamaan oman alan ja Pohjoismaisen kielialueen ajan-
kohtaisia asioita eri medioiden välityksellä. Opiskelija pystyy tuottamaan kirjallisen 
esityksen/raportin ja referaatin.” (Karelia OPS 2010a.)

Fysiikan osaamistavoitteissa sanottiin, että ”opiskelija osaa mitata ja laskea huonea-
kustisia suureita, kuten ilmaääneneristävyys ja jälkikaiunta-aika sekä työturvallisuu-
teen liittyviä melusuureita, kuten ekvivalenttimelutaso. Opiskelija tuntee keskeiset 
aiheeseen liittyvät viranomaismääräykset. Opiskelija osaa mitata rakennusfysikaalisia 
suureita ja raportoida mittaukset suomeksi ja ruotsiksi.” (Karelia OPS 2010b.) 

 
3 Opintojakson toteutus

Osaamistavoitteita vertaillessa päädyimme integroimaan aihetta rakenteiden 
ilmaäänen ja askeläänen eristävyys. Opintojakso alkoi helmikuussa 2013 vii-
kolla 5 siten, että ruotsia opiskeltiin 3h/vko ja fysiikkaa 2h/vko. Pidimme 

fysiikan opettajan kanssa viikoittain palaverin, mitä asioita tulisi läpikäydä. Ruotsin 
tunneilla perehdyimme aluksi rakennustekniikan sanastoon kirjallisesti ja suullisesti 
(mm. erilaiset rakennukset, tilat, rakenteet ja materiaalit). Kertasimme kielioppia, ja 
opiskelimme uusina kielioppiasioina asiana passiivin ja partisiipit. Passiivien ja par-
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tisiippien opiskelussa käytimme ruotsinkielistä ilmaäänen ja askeläänen eristävyyss-
tandardien sanastoa, ja tein siitä opiskelijoille harjoituksia.

 
Fysiikan tunneilla opettaja piti alussa melumittauksiin liittyviä luentoja. Sen jäl-

keen opiskelijat jaettiin ryhmiin, ja he saivat tutkittavaksi ruotsinkieliset melumit-
tausstandardit (Byggakustik 1996a, Byggakustik 1996b). Jokainen ryhmä suoritti 
kenttätutkimuksena joko askeläänieristävyyden tai ilmaäänen eristävyyden mittauksia 
maaliskuun aikana. Mittaukseen kului monta viikkoa, koska koululla oli vain yhdet 
mittalaitteet ja osa mittauksista piti suorittaa aikana, jolloin koululla ei ollut muita. 
Osa mittauksista suoritettiin koululla, ja osa tehtiin yrityksen tekemänä tilaustyönä. 
Samanaikaisesti ruotsin tunneilla tutustuimme opiskelijoiden kanssa ruotsinkielisiin 
raportteihin ja niiden sanastoon, ja he saivat myös ohjeet suullisen esityksen tekoon. 

Kun kaikki mittaukset oli tehty, kukin ryhmä kirjoitti ruotsinkielisen mittausra-
portin, jossa kuvattiin mittauskohde, mittauslaitteet, mittausmenetelmä ja laskelmat 
sekä kerrottiin tulokset ja johtopäätökset. Raporttia tehtiin osittain ruotsin tunneilla, 
jolloin opiskelijoilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja saada tekemiseen ohjausta. 
Huomasin tuolloin, että raportin teko olisi pitänyt aloittaa aikaisemmin, koska se oli 
opiskelijoille haasteellista ja he tarvitsivat tekovaiheessa runsaasti ohjausta. 

Kirjallisen raportin lisäksi opiskelijat pitivät mittauksista suullisen Power Point -esi-
tyksen, jossa he kertoivat edellä mainitut asiat suullisesti. Muut opiskelijat saivat esit-
tää esityksistä kysymyksiä ruotsiksi. Sen jälkeen fysiikan opettaja teki fysiikkaan liitty-
viä kysymyksiä, ja ruotsin opettaja kommentoi esityksiä ruotsin kielen näkökulmasta.  

4 Tulokset

Opiskelijat tekivät sekä kirjallisen raportin että pitivät suullisen esityksen an-
netun aikataulun mukaisesti. Kaikki suulliset esitykset olivat ymmärrettäviä 
ja havainnollisia, ja annettuja ohjeita oli noudatettu hyvin.  Osa esityksistä 

oli jopa erittäin hyviä. Jotkut opiskelijat havainnollistivat selittämäänsä asiaa taulul-
le kirjoittamalla tai piirtämällä. Enemmistö opiskelijoista ei puhunut paperista vaan 
esitys oli suullinen.

Fysiikan raportin kirjoittaminen ruotsiksi oli vaativa tehtävä varsinkin ammatti-
koulupohjaisille opiskelijoille, ja raporteissa oli paljon kielioppivirheitä ja sanastovir-
heitä. Joissakin kohdissa oli vaikeata ymmärtää tekstin sisältöä.  Suurin osa raporteista 
oli kuitenkin tasoltaan sellaisia, että lukija ymmärsi, mitä oli tutkittu ja mitä tutki-
mustuloksia saatiin. Fysiikan opettaja kommentoi raportit asiasisällön perusteella ja 
ruotsinopettaja kielen perusteella. 
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5 Palaute

5.1 Opiskelijoilta saatu palaute

Opintojaksosta tuli opiskelijoita sekä positiivista ja negatiivista palautetta. 
Alussa vastustus integrointiin oli suuri, ja pelättiin, että tästä opintojaksos-
ta ei koskaan saa hyväksyttyä arvosanaa. Tehtävää pidettiin liian vaikeana 

omaan tasoon nähden. Opintojakson lopussa annetussa palautteessa opiskelijat oli-
vat sitä mieltä, että opintojaksolla oppi paljon uutta sanastoa, käytäntö ja teoria yh-
dessä auttoivat oppimaan paremmin, oli opettavaisempaa kirjoittaa ruotsinkielistä 
fysiikan raporttia kuin kertoa esimerkiksi itsestään tai jostain yrityksestä.  Raporttia 
ei tarvinnut keksiä tyhjästä ja oli mukavaa tehdä esitys aiheesta, jota oli itse tutkinut. 
Opiskelijat kokivat, että ilmapiiri kurssilla oli positiivinen ja että yhteys ammatillisiin 
asioihin oli selkeä ja motivoiva. Lisäksi opiskelijat pitivät tärkeänä, että harjoitustyön 
tekemiseen sai ohjausta. 

Osa opiskelijoista piti opintojaksoa työläänä kielitaitoon nähden, varsinkin jos 
opiskelijan pohjakoulutus oli ammattikoulu. Aikataulua ja tuntimäärää suhteessa 
asiamäärään pidettiin tiukkana.  Fysiikan asiat ovat vaikeita suomeksikin, joten ruot-
siksi tehtävä raportti tuntui erityisen raskaalta. Opintojaksolla esiintyi paljon vaikei-
ta uusia sanoja ja lauserakenteita. Osa toivoi, että integrointiaihe olisi ollut maan-
läheisempi, enemmän talonrakennukseen liittyvä. Raportin tekoon toivottiin myös 
selkeämpiä ohjeita, ja ne olisi pitänyt käydä yhdessä läpi aikaisemmin.

5.2 Opettajien kokemukset ja
 jatkosuunnitelmat

Molemmille opettajille integrointikokemus oli myönteinen. Opimme toistemme 
opintojaksoista, työtavoista ja opetusmenetelmistä. Itselleni mittausstandardit olivat 
täysin uusi asia ja pääsin myös seuraamaan, miten mittauksia tehdään. Standardien 
kieli oli vaikeaa ja minua jännitti etukäteen, selviävätkö opiskelijat vai luovuttaako 
joku, koska osalla opiskelijoista lähtötaso oli hyvin heikko. Esitykset yllättivät mei-
dät molemmat positiivisesti. Kaikki pitivät esityksen annetun aikataulun mukaisesti, 
ohjeita oli kuunneltu tarkasti ja osattu soveltaa. Opimme sen, että opiskelijat saavat 
enemmän irti opetuksesta, kun opiskelu on motivoivaa ja antaa haasteita.

Jatkossa on tarkoitus antaa opiskelijoille standardeihin tutustumiseen liittyvä en-
nakkotehtävä, jossa on jo mittaus- ja analysointisuunnitelma. Standardeista löytyi 
raportin sisältö, mutta monet opiskelijat eivät huomanneet sitä, joten se asia on käy-
tävä läpi ohjatusti ensi kerralla. Opiskelijat saisivat enemmän rakennusalan sanastoa 
raporttiin, jos he olisivat standardin mukaisesti kuvailleet tutkitun kohteen ja raken-
teet riittävän tarkkaan.

Arvioinnissa ruotsin opettajalla oli enemmän työtä, koska hän arvioi sekä raportin 
että esityksen ja piti sen lisäksi vielä suullisen ja kirjallisen kokeen opiskelijoille. Fysii-
kan opettaja kommentoi sekä raporttia että esitystä ja arvioi fysiikan osuuden hyväk-
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Lähteet

Byggakustik 1996a – Värdering av ljudisolering i bygg-
nader och hos byggdelar – Del 1: Luftljudisolerign (ISO 
717-1:1996).

Byggakustik 1996b – Värdering av ljudisolering i bygg-
nader och hos byggdelar – Del 2: Stegljudisolering (ISO 
717-2:1996).

Karelia OPS 2010a. Karelia ammattikorkeakoulu, Ra-
kennustekniikan opetussuunnitelma 2010-2011. Intranet.

Karelia OPS 2010b. Karelia ammattikorkeakoulu, Ra-
kennustekniikan toteutussuunnitelma 2010-2011, Luon-
nontieteet ja kielet 4, Ruotsin kieli ja fysiikka. Intranet.  

sytty/hylätty kriteerillä. Jatkossa raportin voisi arvioida fysiikan opettaja ja esityksen 
ruotsin opettaja.  Esityksen ja suullisen kokeen yhdistämistä voisi myös suunnitella.

6 Yhteenveto

Oppiaineiden integroinnista hyötyvät sekä opiskelijat että opettajat. Opiskelija 
ymmärtää paremmin, miten eri oppiaineet valmistavat häntä työelämään ja 
miksi jotain tiettyä oppiainetta tulee opiskella. Ammattikorkeakoulun opis-

kelija motivoituu opinnoistaan paremmin, kun opintojaksot lisäävät hänen tietämys-
tään alasta, jota hän on tullut ammattikorkeakouluun opiskelemaan. Opettajalle op-
piaineiden integrointi mahdollistaa työskentelyn yhdessä toisen opettajan tai toisten 
opettajien kanssa, ja kaikki oppivat tuntemaan toistensa oppiaineet paremmin oppien 
samalla uusia asioita. 

Ketään opettajaa ei kuitenkaan tulisi pakottaa integroimaan, sillä sen tulee perustua 
opettajien yhteiseen haluun kehittää ja parantaa opintojaksojaan. Avoimuus uusille 
ideoille ja rohkea uusien asioiden kokeileminen kannattaa. Opiskelijoille on annet-
tava haasteita ja vaativia tehtäviä, joiden ratkaisemiseksi täytyy tehdä työtä ja pon-
nistella. Näin tapahtuu myös todellista oppimista, ja opiskelijan itsetuntokin kohoaa 
samanaikaisesti.
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Motivoivampaa
ohjausta

amk-ruotsin
verkko-

toteutuksessa
Susanna Kananoja

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

1 Johdanto

K
ieltenopetus ja oppiminen verkon välityksellä ovat nykypäivän koulu-
maailmassa arkipäivää ja kuten kasvokkainkin tapahtuvassa opetuksessa, 
myös verkko-opetuksessa on paljon haasteita. Osa haasteista liittyy eri-
laisten tekniikoiden ja oppimisalustojen käyttöön ja käyttäjäystävällisyy-
teen, osa puolestaan aikaan, joka opettajilla on käytettävissä tekniikkaan 

perehtymiseen ja sen sujuvan käytön omaksumiseen kaiken muun kiireen lomassa 
(Ihanainen ym. 2011, 23). Teknisten haasteiden lisäksi opettaja kohtaa verkko-opin-
tojaksoilla myös sellaisia ongelmia, joiden usein ajatellaan kuuluvan vain perinteiseen 
luokkahuone-opetukseen (Tella ym. 2001, 254, 266−267). Joskus nämä ongelmat 
kärjistyvät verkko-opintojaksoilla, joilla opiskellaan pääosin itsenäisesti. Perinteiset 
ongelmat ja haasteet eivät siis ole verkko-opetuksen myötä hävinneet, ainoastaan 
muuttaneet hieman muotoaan (Lehto & Terva 2001, 98−100).
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Yksi suurimmista ongelmista kielten opiskelussa, varsinkin ruotsin kielen kohdalla, 
on opiskelijoiden motivaatio. Opettaja joutuu pohtimaan, miten saisi kannustettua ja 
tuettua vastahakoisiakin opiskelijoita, ja miten heidät saisi innostumaan kieltenopis-
kelusta ja sitä kautta ylläpitämään kielitaitoa myös tulevaisuudessa. Haasteita aiheut-
taa myös itseohjautuvuuden puute: tekemättömät tehtävät, aikatauluista lipsuminen 
ja opintojaksojen kesken jääminen. Lisäksi viime vuosina tapahtuneet muutokset 
koulutussektorilla ovat vääjäämättä vähentäneet sitä aikaa, joka opettajalla on käy-
tössä opiskelijoiden henkilökohtaiseen ohjaukseen. Näihin haasteisiin opettaja tör-
mää myös verkko-opintojaksoilla, mutta verkko-opintojakson opettaja joutuu myös 
pohtimaan, miten hän pystyy tukemaan, motivoimaan ja auttamaan opiskelijaa, jota 
hän ei välttämättä koskaan tapaa. On mietittävä, miten välittää opiskelijalle tunne 
siitä, että opettaja on läsnä.

Verkko-opiskelussa ja -opintojaksoilla avainasemassa ovatkin oppimisalustan käyt-
täjäystävällisyys, opiskelumateriaalin ja ohjeiden selkeys, navigoinnin helppous sekä 
opettajan nopeasti antama apu ja palaute. Lisäksi opiskelumateriaalin monipuolisuu-
den ja opiskelijalle relevantin sisällön merkitys korostuu (Silander & Koli 2003, 192-
193).  Koska opiskelija työskentelee verkko-opintojaksoilla itsenäisesti, myös itseoh-
jautuvuuden merkitys opintojaksolla menestymiseen on suuri. Kaikilla opiskelijoilla 
ei välttämättä ole keinoja selviytyä itsenäisen opiskelun haasteista, ja tällöin keskiöön 
nousee myös opettajalta saatava tuki ja ohjaus. Näiden haasteiden ratkaisemiseksi 
olen tässä kehittämishankkeessa keskittynyt erityisesti keinoihin, joilla voitaisiin tii-
vistää opettajan ja opiskelijan välistä yhteydenpitoa. Lisäksi olen tutkinut erilaisten 
ohjaustapojen toimivuutta. Artikkelissani mainitut liitteet löytyvät Elitgruppen-täy-
dennyskoulutushankkeen verkkosivuilta (https://wiki.hamk.fi/display/Elitgruppen/
Elitgruppen).

2 Tavoitteet

Kehittämishankkeeni yleisenä tavoitteena oli, että opiskelija ja opettaja olisivat 
opintojakson aikana tiiviissä kontaktissa, mikä motivoisi opiskelijaa pysymään 
aikataulussa ja opintojakson loppuun suorittamisessa. Tärkeänä painopisteenä 

oli myös yhteydenpidon vaivattomuus sekä matala kynnys avun ja ohjauksen pyy-
tämiseen. Toisena yleisenä tavoitteena oli, että tiiviimmän kontaktin ja lisäohjauk-
sen avulla opintojakson keskeyttäneiden opiskelijoiden määrä jäisi mahdollisimman 
pieneksi.

Ohjauksen näkökulmasta tavoitteenani oli tutkia, auttaako tiiviimpi yhteydenpito 
ja lisätty ohjauksen määrä opiskelijaa selviytymään verkko-opintojaksolla kohtaamis-
taan oppimistehtäviin tai johonkin kielen osa-alueeseen liittyvistä vaikeuksista. Ta-
voitteena oli myös, että haasteista selviytyminen antaisi opiskelijalle lisää uskoa omiin 
kykyihin ja motivoisi häntä ylläpitämään opintojakson aikana saavutettua kielitaidon 
tasoa tulevaisuudessakin.
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3 Toteutus

Toteutin kehittämishankkeeni Jyväskylän ammattikorkeakoulussa Työelämän 
ruotsi -verkko-opintojaksolla kevätlukukaudella 2014 (viikot 10-19). Kysees-
sä oli korkeakouluopintoihin pakollisena kuuluva toisen kotimaisen kielen 

opintojakso, johon kehittämishankkeen toteutusaikana osallistui 25 opiskelijaa eri 
koulutusaloilta.

Opiskelijoiden ohjaus alkoi jo ennen opintojakson virallista aloituspäivää. Opettaja 
lähetti ilmoittautuneille viikkoa ennen opintojakson alkua sähköpostitse viestin, joka 
sisälsi tietoa mm. opintojakson sisällöstä ja tehtävätyypeistä, aikatauluista, tavoitteis-
ta ja arviointiperusteista. Tämän lisäksi viesti sisälsi ohjeistuksen ennakkotehtävään 
(itsearviointi), joka opiskelijoiden tuli palauttaa opettajalle viikon sisällä (Liite 1). 
Itsearviointitehtävässä opiskelija vastasi hänen omia tavoitteitaan kartoittaviin kysy-
myksiin sekä tarkasteli omia vahvuuksiaan ja puutteitaan kielten opiskelun ja oppi-
misen suhteen. Itsearvioinnin tukena käytettiin eurooppalaisen viitekehyksen taito-
tasoasteikkoa (Eurooppalainen viitekehys 2003, 50-51).

Itsearvioinnin lisäksi ennakkotehtävään 
sisältyi henkilökohtainen ohjaustuokio 
opettajan kanssa, jolle varatun ajan opis-
kelija näki ennakkotehtävän toiselta sivulta 
(Liite 1). Mikäli opettajan ilmoittama aika 
henkilökohtaiseen ohjaustuokioon ei ollut 
opiskelijalle sopiva, opiskelijan tuli olla yh-
teydessä opettajaan ja sopia ohjaustuokiolle uusi aika. Henkilökohtaiselle ohjaustuo-
kiolle oli varattu aikaa noin 15 minuuttia. Se toteutettiin viikon sisällä opintojakson 
aloituksesta joko puhelimitse tai videoneuvotteluna Lync-ohjelmiston avulla.

Ohjaustuokion aikana opettaja keskusteli opiskelijan kanssa itsearviointitehtävän 
vastauksista, opiskelijan aikaisemmista ruotsin kielen opinnoista ja niihin liittyvistä 
mahdollisista vaikeuksista sekä erilaisista opiskelutekniikoista. Lisäksi opettaja kertoi 
opiskelijalle keinoista, joiden avulla hän voisi kehittää kielitaitoaan vaikeiksi koke-
millaan kielen osa-alueilla, miten kielitaitoa voisi kehittää myös vapaa-ajalla ja miten 
sitä voisi pitää yllä opintojakson päättymisen jälkeen. Ohjaustuokion tavoitteena oli 
näillä keinoin motivoida opiskelijaa ruotsin kielen opiskeluun ja kannustaa häntä 
ottamaan yhteyttä opettajaan, mikäli hän kohtaa opintojakson aikana vaikeuksia. 
Yhteyttä opettajaan oli mahdollista ottaa verkkotyötilassa sijaitsevan kysymyspalstan 
ja sähköpostin kautta sekä reaaliaikaisesti chat-työkalun välityksellä ennalta määrät-
tyinä aikoina.

Itse opintojakso toteutettiin täysin verkossa, ja alustana toimi Jyväskylän ammat-
tikorkeakoulussa käytössä oleva Optima. Opintojakson työtila oli jaettu viiteen kan-
sioon: info-kansioon sekä neljään tehtäväkansioon, joilla kullakin oli oma teemansa. 
Info-kansio sisälsi tietoa opintojakson toteutustavasta ja -ajankohdasta, aikatauluista, 
tavoitteista, tehtävätyypeistä, suullisesta tentistä ja opintojakson arviointiperusteista. 

Itse opintojakso 
toteutettiin 
täysin verkossa.
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Lisäksi opiskelija löysi info-kansiosta vinkkejä hyvistä nettisanakirjoista ja kertaus-
sivustoista sekä ohjeita Optiman ja opintojaksolla käytettävien tietokoneohjelmien 
käyttöön.

Tehtäväkansioiden teemat olivat opiskelu, työelämä, viestintä ja (opiskelijan) oma 
ala. Tehtäväkansiot avautuivat ja sulkeutuivat porrastetusti, ja opiskelijalla oli kaksi 
viikkoa aikaa kunkin tehtäväkansion tehtävien tekemiseen. Tehtäväkansiot sisälsivät 
sanasto-, luetunymmärtämis-, keskustelu-, kuuntelu- ja kirjoittamistehtäviä. Kos-
ka käyttäjäystävällisyys ja navigoinnin helppous ovat verkko-opintojaksoilla avain-
asemassa, kunkin tehtäväkansion tehtävät avautuivat klikkaamalla tehtävän linkkiä 
tehtäväkansion aloitussivulla. Näin opiskelijan ei tarvinnut etsiä tehtäviä esimerkiksi 
alakansioista vaan ne olivat näkyvissä opiskelijalle heti, kun hän avasi tehtäväkansion.

Suurin osa opintojakson tehtävistä oli itsenäisiä harjoituksia, joiden vastaukset tal-
lentuivat suoraan Optimaan opettajan nähtäväksi ja joista opiskelija sai välittömän 
palautteen oikeiden vastausten muodossa. Jokainen tehtäväkansio sisälsi myös yhden 
laajemman tehtävän, joka palautettiin opettajan arvioitavaksi ja kommentoitavaksi 
erilliseen palautuslaatikkoon.  Laajemmista tehtävistä kaksi oli kirjoitelmia (omista 
opinnoista kertominen ja omaan alaan liittyvä kirjoitustehtävä) ja kaksi keskustelu-
tehtäviä, jotka opiskelijat tekivät joko pareittain tai ryhmissä. 

Keskustelutehtäviä varten opettaja oli muodostanut opiskelijoista 2-4 hengen ryh-
miä heidän opiskelualojensa perusteella.  Tämä ryhmäjako oli nähtävillä opintojak-
son info-kansiossa. Opiskelijoiden ei ollut pakko noudattaa opettajan laatimaa ehdo-
tusta, mutta tarkoitus oli tällä tavoin auttaa opiskelijoita ryhmien muodostamisessa. 
Mikäli opiskelija ei halunnut noudattaa opettajan laatimaa ryhmäjakoehdotusta, hä-
nellä oli mahdollisuus etsiä ryhmä joko sähköpostin tai opintojakson työtilassa olevan 
opiskelijoiden chatin välityksellä. Keskustelutehtävien suorittamiseen annettiin kaksi 
vaihtoehtoa: opiskelijoilla oli mahdollisuus keskustella joko Lync-ohjelmiston väli-
tyksellä ja nauhoittaa tämä videoneuvottelu tai tavata kasvokkain ja videoida keskus-
telu jollakin sopivalla välineellä. Opiskelijat saivat videoiduista keskustelutehtävistä 
ja kirjoitelmista arvosanan lisäksi henkilökohtaista palautetta. Kirjoitelmista palaute 
annettiin kirjallisena, ja videoista opettaja teki kullekin ryhmälle videopalautteen.

Opintojakson aikana tarvittavaa henkilökohtaista ohjausta varten verkkotyötila si-
sälsi kaksi viestintäkanavaa. Opiskelijalla oli mahdollisuus jättää opettajalle kysymys 
”Kysy opettajalta” -palstalle, johon opettaja vastasi palstan kautta päivän parin vii-
veellä tai olla yhteydessä opettajaan reaaliaikaisesti videoneuvottelutyökalun avulla. 
Reaaliaikaisen, videoneuvottelutyökalun avulla käytävän ohjauksen ajat (2 krt/vk, á 
30 min) olivat samat joka viikko, ja niistä oli tiedotettu opiskelijoille jo ennen opin-
tojakson alkua. Ajat olivat näkyvissä myös opintojakson etusivulla ja info-kansiossa. 
Lisäksi opiskelijalla oli mahdollisuus ottaa opettajaan yhteyttä sähköpostitse tai pu-
helimitse, mikäli hänen asiansa oli henkilökohtainen.

Opintojakson viimeisinä tehtävinä opiskelijan tuli tehdä uusi itsearviointi (Liite 2) 
sekä täyttää opintojakson palautelomake (Liite 3), jotka palautettiin opettajalle en-
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nen opintojakson suullista tenttiä. Itsearvioinnin tukena käytettiin eurooppalaisen 
viitekehyksen taitotasoasteikkoa (Eurooppalainen viitekehys 2003, 50−51). Suulli-
set tentit järjestettiin viikolla 19, ja opiskelijan tuli ilmoittautua tenttiin opintojak-
son verkkotyötilassa. Opiskelijalla oli valittavanaan tenttiaikoja kolmelta eri päiväl-
tä, ja hänellä oli mahdollisuus tulla tenttiin joko Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
kielikeskukselle tai suorittaa tentti Lync-ohjelmiston välityksellä videoneuvotteluna. 
Opiskelijalla oli myös mahdollisuus tulla tenttiin samanaikaisesti 2-3 muun opiske-
lijan kanssa. Suullisen tentin jälkeen opettaja ja opiskelija keskustelivat vielä itsear-
vioinnin vastauksista ja siitä, miten hän voisi ylläpitää opintojakson aikana saavutta-
maansa kielitaidon tasoa. 

Kun opiskelija oli suorittanut hyväksytysti kaikki opintojakson tehtävät ja läpäis-
syt suullisen tentin, hän sai 3 opintopistettä sekä arvosanat suullisesta ja kirjallisesta 
ruotsin kielen taidostaan. Kirjallinen arvosana perustui opiskelijan verkkotyötilassa 
tekemien harjoitusten tasoon ja opettajalle palautettujen kirjoitelmien arvosanoihin. 
Suullinen arvosana puolestaan perustui keskustelutehtävissä näytetyn suullisen osaa-
misen tasoon sekä suullisen tentin arvosanaan.

4 Tulokset

Opintojakson tavoitteiden näkökulmasta kehittämishankkeen tulokset olivat 
hyviä. Opettaja ja opiskelijat olivat yhteydessä toisiinsa heti opintojakson 
alussa, jolloin opettajalla oli mahdollisuus antaa opiskelijalle tukea ja neu-

voja. Opiskelijalla puolestaan oli mahdollisuus kertoa luottamuksellisesti kahden 
kesken mm. kieltenopiskeluun liittyvistä haasteistaan ja ennakkoluuloistaan. Vaikka 
näihin kahdenkeskisiin ohjaustuokioihin kului paljon aikaa (n. 6 tuntia), niistä oli 
kiistatonta hyötyä. Tämä voidaan todentaa opintojaksopalautteen tulosten perusteel-
la. Moni opiskelija ilmaisi joko ohjaustuokion aikana tai opintojakson palautteessa, 
että keskustelu opettajan kanssa oli hyödyllinen. Osa opiskelijoista mainitsi, että oh-
jaustuokio auttoi heitä orientoitumaan opintojakson suorittamiseen. Osa taas ker-
toi, että keskustelu opettajan kanssa hälvensi opintojakson suorittamiseen liittyviä 
ennakkoluuloja ja tuli tunne, että opettaja oli kiinnostunut heistä ja välitti heidän 
oppimisestaan.

Opettajana koin, että tutustuin opin-
tojakson opiskelijoihin paljon paremmin 
kuin aikaisempien verkko-opintojaksojeni 
opiskelijoihin. Kasvoton ryhmä muuttui 
ryhmäksi yksilöitä, joista jokaisella oli omat 
vahvuutensa ja heikkoutensa. Uskon myös, 
että ohjaustuokio madalsi opiskelijoiden 
kynnystä ottaa opettajaan yhteyttä opinto-
jakson aikana, sillä sain opiskelijoilta opin-
tojakson aikana kieltenopiskelun haasteisiin liittyviä yhteydenottoja. Aikaisemmin 
verkko-opintojaksoilla yhteydenotot ovat lähes poikkeuksetta liittyneet vain teknisiin 
ongelmiin tai opintojakson käytännön järjestelyihin.

Vaikka näihin kah-
denkeskisiin ohjaus-
tuokioihin kului 
paljon aikaa, niistä 
oli kiistatonta hyötyä.
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Toinen huomattava ero aikaisempiin verkko-opintojaksoihini verrattuna oli se, et-
tä kehittämishankkeen aikana 25:sta opiskelijasta opintojakson keskeytti vain kaksi 
opiskelijaa (8 %). Luku on poikkeuksellisen pieni verratessani tätä opintojaksoa esi-
merkiksi maaliskuussa 2014 päättyneeseen vastaavanlaiseen opintojaksoon, jolloin 
samankokoisesta  ryhmästä opintojakson keskeytti 7 opiskelijaa (28 %). Ylipäätään 
verkko-opintojaksoilla keskeyttäneiden määrä on usein isompi kuin kontaktiope-
tuksessa, koska monille opiskelijoille tulee yllätyksenä, miten paljon työtä ja aikaa 
kielten verkko-opintojaksot vaativat. Lisäksi opiskelijat pysyivät tällä opintojaksolla 
suurimmaksi osaksi aikataulussa, eikä opettajan tarvinnut antaa lisäaikaa tehtävien 
tekemiseen juuri lainkaan.

Täytyy kuitenkin todeta, että opintojakson keskeyttäminen voi johtua useista syis-
tä. Tämän kehittämishankkeen kohdalla ei voi todistaa, että opintojakson pieni kes-
keytysprosentti liittyisi suoranaisesti tehostettuun ohjaukseen tai tiiviiseen kontak-
tiin opiskelijan ja opettajan välillä. On mahdollista, että kehittämishankkeen aikana 
opintojaksolle oli ilmoittautunut erityisen motivoituneita opiskelijoita, jotka ehdot-
tomasti halusivat suorittaa opintojakson juuri silloin. Kehittämishankkeen aikana 
käytettyjä toimintatapoja tuleekin kokeilla myös jatkossa, jotta saataisiin varmempaa 
tietoa siitä, miten paljon tehostettu ohjaus ja tiivis yhteydenpito opettajan ja opiske-
lijan välillä vaikuttavat opintojakson loppuun suorittaneiden määrään. Lisäksi tässä 
vaiheessa ei voi tietää, saivatko opiskelijat tältä opintojaksolta sellaisia onnistumisen 
elämyksiä ja motivaatiota, joiden kannustamina he ylläpitäisivät kielitaitoaan aktii-
visesti myös tulevaisuudessa.

Opiskelijoiden antamasta opintojaksopalautteesta ilmenee, että yhteydenpito opet-
tajaan opintojakson aikana koettiin helpoksi. Opiskelijat kokivat myös saaneensa 
opettajalta tarvittaessa tukea ja palautetta. Tavoite tiiviin yhteydenpidon osalta siis 
toteutui. Saamieni viestien määrästä voi päätellä myös, että yhteydenottamisen kyn-
nys koettiin matalaksi. Opiskelijat ottivat yhteyttä opettajaan tämän opintojakson 
aikana kuitenkin vain kahta eri viestintäkanavaa hyödyntäen: joko ”Kysy opettajal-
ta” -kysymyspalstan tai sähköpostin välityksellä. Reaaliaikaiset ohjausajat videoneu-
votteluohjelman välityksellä osoittautuivat hyödyttömiksi. Palautteessaan opiskelijat 
mainitsivat muun muassa, etteivät he kokeneet tarvetta ottaa opettajaan reaaliaikaista 
yhteyttä, koska opintojakson ohjeet ja tehtävänannot olivat niin selkeitä. Eräs opiske-
lija mainitsi myös, että sähköpostin käyttö viestinnässä tuntui luontevammalta vaih-
toehdolta kuin videoneuvotteluyhteys. Sähköpostia opiskelijat käyttivät nimenomaan 
silloin, kun asiat olivat sen verran henkilökohtaisia, etteivät he halunneet muiden 
näkevän viestin sisältöä. ”Kysy opettajalta” -palstalle taas jätettiin lähinnä oppimis-
alustan tekniseen puoleen liittyviä kysymyksiä.

Omasta näkökulmastani koen, että yhtenä syynä reaaliaikaisen videoneuvotteluyh-
teyden käyttämättömyyteen ohjaustapana saattoi olla se, että ohjausajat olivat niin 
tarkasti rajatut (maanantaisin klo 16.30-17, torstaisin klo 14-14.30). Verkko-opin-
tojaksoilla opiskelijat ovat tottuneet siihen, että he voivat aikatauluttaa opiskelunsa 
itselleen sopivaksi: osa opiskelee iltaisin, osa päivisin, osa vain viikonloppuisin. On 
mahdollista, että reaaliaikaiset ohjausajat järjestettiin sellaisina aikoina, jotka eivät 
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opiskelijoille sopineet. Mikäli käytän tätä viestintäkanavaa jatkossa, tulen kysymään 
opiskelijoilta etukäteen, milloin heillä todennäköisesti olisi eniten tarvetta reaaliai-
kaiselle ohjaukselle. Täytyy lisäksi pohtia, onko tällaiselle uudelle viestintäkanavalle 
toistaiseksi vielä käyttöä. Sähköposti, toisin kuin videoneuvotteluyhteys, ei vaadi te-
hokasta tietokonetta tai nopeaa internet-yhteyttä.

Myös kehittämishankkeen muut tulokset 
olivat positiivisia. Opiskelijat kokivat saa-
neensa opintojaksosta riittävästi tietoa etu-
käteen, ja he olivat myös itse tutustuneet 
ohjeisiin verkkotyötilan info-kansiossa. 
Opintojakson materiaali ja tehtävät koettiin 
monipuolisiksi ja oppimista edistäviksi sekä 
opintojakson rakenne ja verkkotyötila selkeiksi. Lisäksi suurin osa opiskelijoista koki 
oppineensa opintojakson aikana hyödyllisiä taitoja. Opintojakson palautelomakkeen 
avoimissa vastauksissa opiskelijat kertoivat erityisesti omaan alaan liittyen tehtävien 
olleen motivoivia.

Keskustelutehtävät puolestaan jakoivat mielipiteitä. Osa opiskelijoista koki ne erit-
täin hyödyllisiksi ja tärkeiksi muun muassa suullista tenttiä silmällä pitäen. Palaut-
teista ilmeni myös, että keskustelutehtävät toivat opintojaksolle vaihtelua suurimman 
osan tehtävistä ollessa kirjallisia. Osa opiskelijoista kuitenkin koki, että kaikille ryh-
mäläisille sopivan ajan löytäminen oli haasteellista, ja siksi keskustelutehtävien to-
teutus ei toiminut. Sen sijaan keskustelutehtävien palautteista pidettiin. Opiskelijat 
kokivat palautevideon antaneen sen vaikutelman, että opettaja oli todella perehtynyt 
videoiden arviointiin. Palaute tällä tavoin annettuna koettiin henkilökohtaisempana 
kuin pelkkä kirjallinen arvio.

Suurin osa opiskelijoista vastasi oppineensa opintojakson aikana paljon uutta, eri-
tyisesti omaan alaansa liittyvää sanastoa, ja saaneensa palauteltua mieleen aikaisem-
min opittuja asioita. Myös suullisen kielitaidon kohentuminen mainittiin. Toisaalta 
osa opiskelijoista koki, että suullinen taito ei kehittynyt riittävästi keskustelutehtä-
vien pienen määrän takia. Avoimista vastauksista ilmeni myös, että suurin syy jonkin 
asian oppimatta jäämiseen oli opiskelijan motivaation ja ajan puute. Samasta syys-
tä opiskelijat eivät aina kokeneet kielitaitonsa tason nousseen opintojakson aikana. 
Vaikka opintojakson tehtävien tekemiseen oli riittävästi aikaa, muiden samanaikais-
ten opintojen aiheuttaman kiireen mainittiin vaikuttaneen tämän opintojakson op-
pimistuloksiin.

Kysymyksiin, mitä opintojaksolla pitäisi muuttaa ja mitä parannusehdotuksia opis-
kelijoilla olisi, vastaukset olivat kirjavia. Suurin osa ryhmästä vastasi opintojakson ole-
van toimiva tällaisenaan. Osa taas piti työmäärää liian suurena, tehtävätyyppejä liian 
samankaltaisina ja arviointikriteerejä epämääräisinä. Yhdessäkään avoimessa vastauk-
sessa ei mainittu, että ennakkotehtävä (itsearviointi ja henkilökohtainen ohjaustuo-
kio) ja itsearviointi opintojakson lopussa olisivat olleet hyödyttömiä, mikä mielestäni 
osoittaa näiden toimintatapojen toimivuuden.

Keskustelutehtävät 
puolestaan jakoivat 
mielipiteitä.
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5 Yhteenveto

Tulevaisuudessa aion sisällyttää tälle opintojaksolle kehittämishankkeen ennakko-
tehtävään kuuluneen itsearvioinnin ja henkilökohtaisen ohjaustuokion. Lisäksi koen 
opiskelijoiden ryhmissä toteuttamien suullisten keskustelutehtävien olevan tärkeässä 
roolissa suullisen kielitaidon kehittämisen kannalta, vaikka palaute niistä olikin risti-
riitaista. Keskustelutehtävien osalta kehitystyötä täytyy jatkaa tulevaisuudessa muun 
muassa tiedottamalla opiskelijoille aiemmin, että opintojakso sisältää myös ryhmä-
työtä sekä jakamalla opiskelijat ryhmiin aiemmin. Näin saatettaisiin välttyä esimer-
kiksi opiskelijoiden erilaisten aikataulujen aiheuttamilta ongelmilta.

Mitä erilaisiin yhteydenpitokanaviin tulee, aion jatkossakin käyttää opettajan ja 
opiskelijan väliseen yhteydenpitoon sähköpostia ja ”Kysy opettajalta” -palstaa. Sen 
sijaan reaaliaikaisen chatin käyttöä yhteydenpidossa ja ohjauksessa tulee kehittää ja 
lienee tarvetta myös pohtia, onko sille tarvetta. Mikäli käytän sitä jatkossa, tulen sel-
vittämään jo ennen opintojakson alkua, kokevatko opiskelijat sen tarpeelliseksi ja 
millaiset ajankohdat heidän mielestään olisivat sopivimmat tällaiseen ohjaukseen. 
Opettajan työmäärää silmällä pitäen yksi mahdollisuus tämän yhteydenpitokanavan 
käytön kehittämiseen olisi myös vähentää reaaliaikaisten ohjaustuokioiden määrää 
esimerkiksi siten, että ohjausta chatin välityksellä olisi tarjolla vain kerran viikossa tai 
ainoastaan tietyillä viikoilla opintojakson aikana.

Itselleni kehittämishanke osoitti kiistatta, 
että henkilökohtaisen ohjauksen määrää ja 
yhteydenpitoa opettajan ja opiskelijan välil-
lä tulee lisätä verkko-opintojaksoilla. Vaik-
ka opettaja panostaisi verkko-opintojakson 
sisältöön, ohjeistukseen ja työtilan selkey-
teen, osa opiskelijoista tulee aina olemaan 
sellaisia, jotka tarvitsevat opettajan tukea it-
senäiseen opiskeluun. Opiskelijat saattavat 
tarvita apua teknisissä kysymyksissä mutta 
myös henkilökohtaista kannustusta sekä 
tunteen siitä, että opettaja on helposti tavoi-
tettavissa ja läsnä. Yhteydenpito ja henkilö-
kohtaiset keskustelut auttavat myös hälven-
tämään opiskelijan kielten opiskeluun ja verkko-opintoihin liittyviä ennakkoluuloja, 
joka puolestaan auttaa opiskelijaa orientoitumaan itsenäiseen opiskeluun.

Opettajan näkökulmasta täytyy lisäksi todeta, että henkilökohtaisen ohjauksen li-
sääminen ja yhteydenpidon tiivistäminen oli antoisaa. Kehittämishankkeen alussa 
pohdin, miten aika tulisi riittämään tähän kaikkeen ja miten raskaaksi opintojakson 
toteuttaminen tulisi, mutta opintojakson päättyessä totesin vaivannäön olleen sen 
arvoista. Työmäärä ei kasvanut kohtuuttomasti, ja lisäksi koin tämän opintojakson 
toteuttamisen mieluisammaksi kuin monen vastaavan opintojakson aikaisemmin. 
Yhtenä syynä tähän oli, että tutustuin opiskelijoihin paremmin ja koin pystyneeni 

Henkilökohtaisen 
ohjauksen määrää ja 
yhteydenpitoa opetta-
jan ja opiskelijan 
välillä tulee lisätä 
verkko-opintojaksoil-
la.
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kannustamaan ja auttamaan heitä. Kasvottomasta opiskelijamassasta muodostui ryh-
mä erilaisia opiskelijoita erilaisine taustoineen, mikä kasvatti omaa työskentelymo-
tivaatiotani ja toi tunteen siitä, että myös verkko-opintojaksolla on mahdollista olla 
opiskelijalle läsnä.
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Amk-ruotsin
oppimista ja

ohjausta verkossa
apuna Google+
ja Google Docs

Camilla Kåla
Laurea-ammattikorkeakoulu

1 Johdanto

T
ässä artikkelissa kuvaan verkko-oppimiseen ja -ohjaukseen liittyvää ke-
hittämishankettani, jossa kokeilin Google+:n ja Google Docsin soveltu-
vuutta ruotsin kielen opetukseen ja oppimiseen. Toteutin kehittämis-
hankkeeni osana ruotsin opintojaksoa Svenska för affärslivet (5 op), joka 
kuului Laurea-ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn koulutusoh-

jelmassa opiskelevien tradenomien pakollisiin opintoihin kevätlukukaudella 2014. 
Opintojakson keskeiset teemat ovat opinnot, työkokemus, työtehtävät, puhelin ja 
sähköpostiviestintä, yritysterminologia, yrityskäynti, small talk ja kulttuurien väli-
set erot työelämässä (Laurea opinto-opas 2013). Näistä teemoista valitsin tähän ke-
hittämishankkeeseen yritysterminologian, yrityskäynnin sekä sähköpostiviestinnän. 
Kokosin teemat yhteen suuremmaksi kokonaisuudeksi: opiskelijat saivat tehtäväk-
seen etsiä mielenkiintoisen, ruotsalaisen IT-alan yrityksen, jonne he voisivat teoriassa 
mennä yrityskäynnille. Kaikki kuvitteelliseen yrityskäyntiin liittyvä suunnittelu, so-
piminen ja kirjallinen viestintä tapahtui Google+-ympäristössä ja käyttäen erilaisia 
Googlen sovelluksia. 

Kehittämishankkeeni opetusmuodoista voidaan käyttää käsitettä Blended Lear-
ning. Horton (2006,  381) määrittelee käsitteen Blended Learning erilaisten opetus-
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muotojen sekoitukseksi tiettyä tarkoitusta varten. Hän ei rajaa käsitettä vain e-op-
pimisen ja luokkahuoneoppimisen sekoitukseksi, vaan sillä voidaan käsittää myös 
esim. erilaisten oppimisteorioiden sekoituksia tai erilaisten teknisten apuvälineiden 
sekoituksia.  Kehittämishankkeen pienimuotoisessa Blended Learning -kokeilussa 
käytettiin virtuaalisena tilana Google+-verkostopalvelua sekä apuna Optima-oppimi-
salustaa ja normaalia luokkatilaa. Kallialan ja Toikkasen (2012) mukaan Google+ on 
sosiaalinen verkostopalvelu, joka on helppo yhdistää muihin Google-tuotteisiin. Sen 
etuina on helppo käytettävyys mistä tahansa Googlen palvelusta. Google+:n kautta 
voi pitää yhteyttä eri piireihin, joita voi jakaa esim. perhe-, ystävä- ja opiskelupiirei-
hin. Verkostopalvelun kautta voi jakaa kuvia ja muita viestejä. Vuonna 2011 lansee-
rattu Google+ muistuttaa Facebookia, mutta siinä on joitakin lisätoimintoja kuten 
Hangout-ryhmätoiminto, jonka avulla 10 henkilöä voi osallistua videokeskusteluun 
sekä liittää keskusteluun jaettuja dokumentteja, chatin, YouTube-videoita ja muita 
yhteistyötä helpottavia välineitä. (Kalliala & Toikkanen 2012, 114.) 

Kehittämishankkeen toinen tekninen apuväline, Google Docs, muistuttaa ominai-
suuksiltaan Microsoft Office -toimistosovellusta. Molempien sovellusten avulla voi 
tehdä tekstinkäsittelyä, taulukkolaskentaa, piirroksia, lomakkeita ja esityksiä.  Joita-
kin eroja ja erityispiirteitä sovellusten välillä on. Google Docsia ei tarvitse erikseen 
asentaa koneelle, vaan se toimii selaimen kautta. Google Docsin vahvuutena on yh-
teistyön helppous. Eri osapuolet voivat mm. kirjoittaa samanaikaisesti dokumentteja, 
mikä vähentää sähköpostien lähettämistä. Kirjoittaja määrittelee itse, ketkä näkevät 
dokumentin sekä kuka voi olla muokkaamassa dokumenttia samanaikaisesti. Muok-
kaustoiminnoista voi tilata RSS-syötteen, josta tietää, milloin dokumenttia on muo-
kattu. Myös aiemmat versiot dokumentista ovat tarkasteltavissa.  (Kalliala & Toikka-
nen 2012, 114.) Valitsin sovellukset Google+ ja Google Docs kehittämishankkeeseen, 
koska ne ovat kaikkien saatavilla ja helppokäyttöisiä, jopa mobiiliversioina. Lisäksi 
niiden avulla on helppo tehdä yhteistyötä, ja ne mahdollistavat myös uusia ohjaus-
tapoja opettajalle. 

Teknisenä lisäapuvälineenä hankkeessani oli Laurea-ammattikorkeakoulussa käy-
tössä oleva Optima-oppimisalusta, joka kuuluu oleellisena osana jokaiseen opintojak-
soon. Optima-työtilassa oli tietoa opintojakson sisällöstä, arvioinnista, aikatauluista, 
tehtävänannot sekä kehittämishankkeeseeni kuulumattomien tehtävien palautuslaa-
tikot. Google-sovellusten ja Optiman lisäksi opiskelimme hankkeen aikana myös 
luokkatilassa. 

Kehittämishankkeeseen osallistuneet opiskelijat olivat ensimmäisen vuoden liiketa-
lousopiskelijoita, jotka olivat valinneet tietojenkäsittelyn suuntautumisvaihtoehdon. 
Ryhmäkoko oli 16. Yhtä lukuun ottamatta kaikki opiskelijat olivat osallistuneet opin-
tojaksolle Ruotsin kielen valmentavat opinnot saatuaan hylätyn ruotsin kielen tasotes-
tistä, joten suurimmalla osalla oli melko vaatimattomat ruotsin kielen taidot. Yleisenä 
luonnehdintana ryhmästä voisi käyttää hiljainen, varovainen.  Ryhmä oli pienentynyt 
alkuperäisestä melko paljon, mikä oli vaikuttanut ryhmähenkeä alentavasti. Moti-
vaatio ruotsin kielen opiskeluun ei myöskään ollut korkealla.  Yhtenä syynä voidaan 
pitää sitä, että IT-alalla englannin kielellä on huomattavasti vahvempi asema. 
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2 Tavoitteet

Kehittämishankkeellani oli erilaisia tavoitteita. Päätavoitteena oli ohjauksen ke-
hittäminen. Muut tavoitteet voidaan jakaa sisällölliseen, tietotekniseen sekä 
motivaatio- ja yhteisöllisyystavoitteeseen. Yhteenvetona voidaan todeta, että 

tavoitteena oli opettaa ja oppia tiettyjä liiketalouteen ja IT-alaan liittyviä teemoja 
käyttäen apuvälineenä Googlen sovelluksia sekä kiinnittää huomiota motivaation 
kohottamiseen ja erityisesti ohjaukseen sekä samalla perehtyä uuteen tekniikkaan. 

2.1 Ohjauksellinen tavoite

Tavoitteena oli kokeilla ja kehittää erilaisia verkko-ohjauksen keinoja. Ohjauksellis-
ta tavoitetta asetettaessa verkko-ohjaus määriteltiin Kolin (2008, 17) mukaan eri-
laisiksi työtavoiksi, menetelmiksi, käytänteiksi, joiden valintaan ovat vaikuttaneet 
mm. ohjaukseen varatut resurssit, suunnittelun oppimisprosessin/oppimisen idea ja 
pedagoginen tarkoituksenmukaisuus. Kolin (2008, 103) mukaan hyvin suunniteltu 
oppimisprosessi, johon kuuluvat tavoitteet, asteittain syvenevät oppimistehtävät sekä 
valitut tietoaineistot, ovat jo ohjausta.  Arviointi eri toimintamuotoineen on myös 
ohjausta. Lisäksi ohjausta ovat kaikenlaiset ohjeet ja ohjeistukset oppimista ja opis-
kelua varten. (Koli 2008, 103−106.)

Tavoitteena kehittämishankkeessa oli kokeilla ohjauksessa Google-sovelluksia ja 
Optima-oppimisalustan avulla Kolin (2008, 77) mainitsemia ohjauksen muotoja:

 1) ennakkoon strukturoitua ohjausta (ennakkoon valmisteltu ja suunniteltu op-
pimisprosessin rakenne, ohjeet, oppimistehtävät)
2) ennakkoon päätettyä ohjausta (oppimistehtävien palaute ja ajankohdat, ohjaus 
ajallisesti suunniteltuna eri vaiheisiin ja tilanteisiin, opiskelun seuranta)
3) On Demand -ohjausta (oppijasta lähtöisin olevaa ohjausta, joka voidaan to-
teuttaa ohjauspyyntöinä)
 4) Ad Hoc -ohjausta (ohjaajan reagointia esim. opiskelun etenemiseen tai esim 
keskustelualueella) ja
5) vuorovaikutustilanteen ohjausta (ohjausdialogin ohjaus ja sen edistäminen, oh-
jaajan havainnot ja ohjaus niiden perusteella).

Ohjauksen suunnittelussa on mietittävä myös, mitä ohjataan ja kuka ohjaa. Oh-
jauksen kohteena voi olla sisältö, prosessi tai työskentely. (Koli 2008, 78.) Kehittämis-
hankkeessa ohjauksella pyrittiin vaikuttamaan sisältöön, prosessiin ja työskentelyyn. 
Prosessiin ja työskentelyyn pyrittiin vaikuttamaan suunnittelutyössä ennen projektin 
käynnistymistä, esim. tehtävänantojen ja ohjeiden avulla Optimassa ja Google+-ti-
lassa. Työskentelyä ja sisältöä pyrittiin ohjaamaan prosessin aikana Google-sovellus-
ten avulla.  Sisällön ohjauksessa, esim. tekstien tuottamisessa, oli tarkoitus ohjata 
tarkemmin ja korjata kielioppi- ja sanavalintavirheet. Keskusteluissa, joita käytettiin 
oppimisprosessiin eteenpäin viemiseen, ohjauksella ei tarkoitettu yllämainittuja kieli-
oppi- ja sanavalintavirheiden korjaamista, vaan huomio kiinnitettiin viestinnälliseen 
ohjaukseen. Tarkoituksena oli, että opettaja pääsääntöisesti ohjaa, mutta opiskelijoita 
pyritään saamaan ohjaajiksi, esim. IT-tueksi (vrt. 2.3).
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2.2 Sisältötavoite

Sisältötavoitteena oli käsitellä teemoja, jotka liittyvät Laurean opetussuunnitelman 
(Laurea opinto-opas 2013) mukaiseen ruotsin opintojaksoon. Kehittämishankkeen 
puitteissa keskityttiin yritysterminologiaan ja yritysvierailuun liittyvään sanastoon. 
Tavoitteena oli myös opiskella IT-terminologiaa ja harjoitella IT-tuen ohjaustilantei-
siin liittyvää sanastoa sekä sähköpostien kirjoittamista ja pieniä neuvottelutilanteita. 

2.3 Tietotekninen tavoite

Kehittämishankkeessa oli autenttinen oppimistilanne, koska kukaan osallistujista ei 
ollut aiemmin perehtynyt Google-sovelluksiin. Tietoteknisenä tavoitteena oli kokeilla 
Google+:aa ja Google Docsia oppimisen ja ohjauksen välineinä sekä siten lisätä kie-
litaidon ohella opiskelijoiden ja opettajan tietoteknistä osaamista kehittäen samalla 
ruotsin opetuksen käytänteitä. Tavoitteena sovellusten haltuunotossa oli toimia yh-
dessä opiskelijoiden kanssa ja noudattaa Laurea-ammattikorkeakoulun oppimisstra-
tegiaa Learning by Developing, (LbD), joka määritellään seuraavasti Laurean Kehit-
tämispohjaisen oppimisen strategiassa (2011, 11):

Kehittämispohjaisen oppimisen (Lbd) lähtökohtana on aidosti työelämään kuuluva, 
käytäntöä uudistava kehittämishanke, jonka eteenpäin vieminen edellyttää opetta-
jien, opiskelijoiden ja työelämäosaajien yhteistyötä ja jossa parhaimmillaan tuotetaan 
uutta osaamista, innovaatioita, uusia työmenetelmiä, uusia malleja, uudistuvaa työ-
kulttuuria, jne. (ks. Raij, Learning by Developing, 2007) Learning by Developing 
yhdistää kaksi ammattikorkeakoulupedagogiikan traditiota; ammattikasvatuksen 
(learning) ja tutkimuksellisuuteen perustuvan korkeakouluopetuksen (developing).

Tavoitteena oli, että nopeammin etenevät opiskelijat toimisivat tarvittaessa myös 
toistensa opastajina sekä ”IT-tukina” luokkatilassa tai verkkoympäristössä ja saisivat 
sitä kautta kokemusta toimia IT-tukena ruotsiksi. 

2.4 Motivaatio- ja yhteisöllisyystavoite

Opiskelijoiden opintojaksopalautteissa tulee usein ilmi, että ruotsin taitoa ei koeta 
tarpeelliseksi työelämässä. Tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden motivaatiota ruotsin 
kielen opiskeluun ja käyttöön käyttämällä ruotsia autenttisessa sähköisessä ympäris-
tössä ja todellisissa tilanteissa sekä heille hyvin läheisissä, kiinnostavissa, tulevaan am-
mattiin liittyvissä tilanteissa. Hankkeessa pyrittiin motivoimaan opiskelijoita osoit-
tamalla, että ruotsin kieltä voi käyttää ihan oikeissa ympäristöissä ja siitä voi todella 
olla hyötyä tulevaisuuden ammateissa. Tavoitteena oli myös vahvistaa yhteisöllisyyttä 
ryhmässä, jotta ryhmä toimisi paremmin yhdessä ja jotta siihen kuuluvat opiskelijat 
eivät jättäisi opiskeluaan kesken, varsinkaan ruotsin osalta.
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3 Toteutus 

Kehittämishanke toteutettiin pakollisiin opintoihin kuuluvan ruotsin opinto-
jakson yhteydessä. Toteutuksesta voidaan käyttää käsitettä Blended Learning 
(ks. luku 1), koska käytimme tämän kehittämishankkeen aikana Google-so-

velluksia, Optima-työtilaa ja normaalia luokkatilaa.

Fyysisesti olimme pääsääntöisesti samassa luokkatilassa, ja käytimme erilaisia oh-
jauksen keinoja, ns. normaalia luokkatilaohjausta, ohjausta Google+-ympäristössä se-
kä myös muiden opiskelijoiden toimesta tapahtuvaa ohjausta Googlen toiminnoista. 
Opiskelija ohjasi joko omalta koneeltaan, opettajan koneelta dataprojektorin avus-
tuksella tai toisen opiskelijan vieressä. 

Optima-oppimisalustalla olevassa opintojakson työtilassa olivat tehtävänannot, oh-
jeita ja aikataulutus, joiden avulla oppimisprosessia ohjattiin. Opiskelijoiden tehtävä-
nä oli suunnitella ja toteuttaa teoriassa yrityskäynti ruotsalaiseen IT-alan yritykseen. 
He saivat itse jakautua ryhmiin. Tämä laaja tehtäväkokonaisuus oli jaettu pienempiin 
tehtäviin, jotka oli nimetty askeleiksi Salmonin (2013, 44-45) mallin ja hänen sii-
nä käyttämänsä stage-sanan mukaisesti. Salmonin malli osoittaa, kuinka oppiminen 
verkkoympäristössä rakentuu askel askeleelta, kun joka askeleella on jokin motivoiva 
”e-tivity” eli aktivoiva tehtävä. Tätä havainnollistaa kuvio 1. Vaaleammissa askeleissa 
on verkko-ohjaajan osuus. Tummemmalla värillä on oppimisen tekninen osuus. (Sal-
mon 2013, 44−45.) Kun opiskelijat 
olivat tehneet yhden askeleen, he saivat 
ottaa askeleen ylemmäksi, 
seuraavalle portaalle, jossa 
oli jo vaativampi tehtävä, 
joka aktivoi heitä pereh-
tymään verkkoympäristöön 
ja käyttämään sitä.  

 Kuvio 1. Salmonin, (2013) malli (käännös Laurean e-passi koulutusmateriaalista)
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Opiskelijoiden eteneminen omassa tahdissa edellytti Ad Hoc -ohjausta tai vuorovai-
kutteista ohjausta Google+-ympäristössä. 

Opiskelijoita varten oli luotu suljettu Google+ -ryhmä, jossa he suorittivat tehtävää 
käyttäen välillä apuna Google Docs -sovellusta. Google+-ympäristö vaati opiskelijalta 
kirjautumista ja Google-profiilin luomista. 

3.1  1. askel  – sisäänpääsy ja motivoituminen

1. askel -tehtävässä oli tarkoitus tutustua uuteen verkkoympäristöön. Salmonin 
(2013) mallissa puhutaan tervehtimisestä ja rohkaisusta sekä virtuaalisen oppimis-
ympäristön käyttöönotosta. Kirjautuminen tehtiin yhdessä, ja Googlestakin kieleksi 
valittiin ruotsi. Tavoitteena oli oppia käyttämään uutta oppimisympäristöä, poistaa 
turhat pelot ja herättää motivaatiota. Kirjautumisen jälkeen opiskelijoiden tehtävä-
nä oli luoda oma profiili ja jakaa yhteisessä ryhmätilassa jokin IT-alaan liittyvä tieto, 
kiinnostava artikkeli tai linkki, jota ainakin opettaja kävi kommentoimassa. 1. askel 
-tehtävää varten opiskelijoita oli ohjattu käyttämään IT-alan sanastoa, joka löytyi 
Optimasta ja Google Docsista.  

Opettajan ohjaus Google+-ryhmässä oli Ad Hoc -ohjausta, vuorovaikutteista oh-
jausta sekä tarpeen niin vaatiessa myös ohjausta opiskelijan vieressä. Osa ohjauksesta 
tapahtui opiskelijoiden toimesta. Ajatuksena oli, että opettajana toimii se, joka osaa 
asian tai toiminnon parhaiten. Opiskelijaohjauksessakin pyrittiin käyttämään ruotsin 
kieltä. Jos kielitaito ei vielä ollut kehittynyt tarpeeksi, tehtiin sovellettu versio, niin 
että opiskelija näytti ja opettaja kertoi ruotsiksi. 

3.2  2. askel – ryhmäytyminen verkossa

2. askel -tehtävän tarkoituksena oli Salmonin (2013) mallin mukaisesti ryhmäyttää 
opiskelijat verkossa. Ryhmäytymisellä on suuri merkitys varsinkin virtuaalisessa ym-
päristössä.  Salmonin (2013) mallissa puhutaan tutustumisesta, kynnysten madalta-
misesta eri ympäristöjen välillä sekä viestien lähettämisestä ja vastaanotosta. 

Opiskelijat saivat itse muodostaa ryhmänsä ja luoda sen jälkeen oman yksityi-
sen Hangout-tilan, jossa on mahdollista keskustella joko normaalissa chatissä tai vi-
deochatissa, jakaa dokumentteja ja kuvaa. 2. askel -tehtävässä keskusteltiin mm omis-
ta kokemuksista Google+:ssa sekä vertailtiin Google+:aa ja Facebookia. Keskustelu 
tallennettiin Hangout-toiminnossa. 

Tässä tehtävässä oli erimuotoista ohjausta. Opettajan ohjaus oli vuorovaikutteista 
Hangout-ryhmissä. Jälkikäteen opettaja ohjasi arvioimalla Hangout-keskustelujen 
tallennuksia. Ryhmien luonnissa käytettiin apuna opiskelijaohjaajaa. 

3.3  3. askel – informaation vaihto

3. askel -tehtävässä tarkoituksena oli vaihtaa informaatiota Salmonin (2013) mallin 



155

mukaisesti. Tehtävänannon mukaan kukin opiskelija etsi jonkin kiinnostavan ruotsa-
laisen IT-alan yrityksen, jonka hän voisi ajatella mahdolliseksi vierailukohteeksi. Ku-
kin opiskelija esitteli yrityksen omalle ryhmälleen ryhmäkeskustelussa Hangout-tilas-
sa. Opiskelijat valitsivat pienen keskustelun ja neuvottelun tuloksena kiinnostavim-
man yrityksen, jonne he alkoivat sitten suunnitella vierailua. Ryhmän piti perustella 
valintansa.  Käytössä olivat videoneuvottelutoiminnot ja ruudunjakamistoiminnot 
Hangout-ryhmissä. 

Esittely- ja neuvottelutuokioiden jälkeen ryhmä alkoi työstää pientä yritysesittelyä 
valitsemastaan kohteesta koko ryhmälle Google Docs -toimintojen avulla. Ryhmä 
pystyi kirjoittamaan samaa dokumenttia samanaikaisesti. 

Ennakko-ohjausta yritysterminologiasta opiskelijat olivat saaneet ennen Google-ta-
paamisia. Hangout-keskusteluissa oli vuorovaikutteista ohjausta. Opettaja ohjasi si-
sältöä kommenteilla ja korjauksilla, kun opiskelijat työstivät dokumenttia. 

3.4  4. askel – tiedon rakentuminen

Tiedon rakentuminen alkoi jo edellisessä askeleessa ja sitä syvennettiin edelleen 4. 
askel -tehtävässä. Opiskelijat saivat tehtäväkseen tavata Hangout-ryhmässään ja so-
pia, millaisen työnjaon he tekevät 4. askel -tehtävässä. Jaettuaan tehtävät eli meilin 
kirjoittamisen kohdeyritykselle, kiitospuheen kirjoittamisen, lyhyen Laurea-esitte-
lyn sekä kysymysten valmistelun kohdeyrityksen edustajille, kukin opiskelija siirtyi 
Google Docsiin kirjoittamaan omaa osuuttaan. Tärkeää oli antaa muulle ryhmälle ja 
opettajalle oikeudet dokumenttiin, jotta tiedonjakaminen onnistui. 

Keskustelun ohjaus oli vuorovaikutteista Hangout-ryhmissä. Kirjoittamisen ohja-
us tapahtui samanaikaisesti Google Docs -ryhmissä. Osa kirjoittamisen ohjauksesta 
tapahtui jälkikäteen.  Tarkoituksena oli, että opiskelijoilla oli korjatut versiot yritys-
esittelystään suullista esitystä varten, mikä mahdollistaisi keskittymisen suulliseen 
esittämiseen. 

3.5  5. askel – tiedon kehittyminen

Tiedon kehittymistä tapahtui, kun 4. askel -tehtävää esiteltiin suullisesti luokassa ko-
ko ryhmälle ja avattiin samalla yhteyksiä oman ryhmän ulkopuolelle (vrt. Salmonin 
malli). Kehittämishankkeessa ei avattu Salmonin mallin mukaisesti uusia, ryhmän ul-
kopuolisia virtuaalisia yhteyksiä, vaan palattiin luokkatilaan ja ”avattiin yhteydet ko-
ko ryhmään”.  5. askel -tehtävässä opiskelijat esittelivät yrityksensä ja vastasivat mui-
den opiskelijoiden kysymyksiin. IT-tukisanaston käyttöä kehitettiin vielä suullisessa 
IT-tuen ohjaustilanteessa, jossa he pareittain tai pienissä ryhmissä opastivat jonkin 
Googlen sovelluksen tai toiminnon käytössä. He olivat tehneet ohjefraasit valmiiksi 
Google Docsissa, ja opettaja oli ohjannut kirjoittamista siellä. Lisäksi ohjattiin arvi-
oinnin avulla suullisissa esityksissä, jolloin arvioinnin kohteena oli suullinen viestintä 
ja työskentely ruotsiksi. 
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4 Palaute

4.1 Opiskelijoilta saatu palaute

Opintojaksolta kerättävään palautekyselyyn vastasi valitettavan harva, vain 9 opis-
kelijaa 16 opiskelijasta. Palautteesta kävi ilmi, että projektista oli pidetty ja että 
se oli koettu sopivaksi tietojenkäsittelyn opiskelijoille. Toisaalta oli koettu, että 

se oli aiheuttanut aikataulumuutoksia. 

4.2 Oma palaute

Kehittämishanke oli kokonaisuudessaan onnistunut. Itse sain paljon uutta osaamista ja 
uusia kokemuksia, joita voin hyödyntää tulevaisuudessa. Jos peilaan kehittämishank-
keeni tuloksia tai tuotoksia sen tavoitteisiin, voin todeta, että ne saavutettiin kokonaan 
tai osittain. 

Ohjaamisen osalta tavoite saavutettiin siinä mielessä, että kehittämishankkeessa ko-
keiltiin uusia ohjauksen keinoja, joita voin hyödyntää jatkossakin. Esimerkiksi sisällön 
korjaaminen samanaikaisesti, kun opiskelijat työstivät dokumenttia, oli mielenkiintoi-
nen ja tehokas tapa. Opiskelijat saivat jo prosessin aikana ohjausta, mikä nosti töiden 
sisällön laatua. Haasteellista oli ehtiä ohjaamaan kaikkia ryhmiä kirjoitusprosessissa, 
kun he työstivät esityksiään samanaikaisesti Google Docsin avulla. Erilaiset aktivoivat, 
vuorovaikutukselliset ohjauksen keinot verkkoympäristökeskusteluissa olivat onnistu-
neita kokeiluja. Ohjauksessa korostui teknisen puolen hallinta. Ohjauksessa Google-so-
vellusten avulla oli omat haasteensa. Jotta ohjaus on sujuvaa, täytyy tekninen osaaminen 
olla kunnossa. 

Sisältötavoitteet saavutettiin vähintään samalla tasolla kuin ns. normaalitoteutuksessa. 
Opiskelijat oppivat yrityssanastoa, yritysvierailuihin liittyvää sanastoa sekä tutustuivat 
ruotsalaisiin IT-alan yrityksiin. Opiskelijoiden IT-alan sanasto karttui enemmän kuin 
ns. normaalitoteutuksessa, koska käytimme Google-sovelluksia ruotsiksi ja siitä tuli 
”työkieli”. Opiskelijat uskaltautuivat käyttämään ruotsia Hangout-keskusteluissaan ja 
sopimaan asioista ruotsiksi. Hienoa oli myös havaita, kuinka kielen käyttö kehittyi 
Google+-ympäristössä lyhyistä yhden sanan viesteistä hieman pidemmiksi viesteiksi. 
Positiivisiin kokemuksiin kuuluivat opiskelijoiden ”hassuttelut” ruotsiksi Google+-ym-
päristössä. Itse asiassa tämä IT-tradenomien ryhmä, joka oli heikoin kolmesta rinnak-
kaisryhmästä, suoriutui kurssista kokonaisuutena hyvin, ei suinkaan heikoiten. Arvosa-
nat eivät välttämättä olleet kaikilla korkeimmasta päästä, mutta oppimisprosessista voisi 
antaa korkeita arvosanoja. Suoritustasoon voi olla toki muitakin syitä. 

Tietotekninen tavoite toteutui sikäli, että sekä opettaja että opiskelijat pääsivät ko-
keilemaan uusia sovelluksia ja pystyivät käyttämään niitä apuvälineenä tiettyjen tee-
ma-alueiden opiskelussa ruotsiksi. Erilaisten verkkotyökalujen käyttäminen oli periaat-
teessa tuttua suurimmalle osalle opiskelijoista ja luonteva tapa toimia. Osa opiskelijoista 
otti tekniikan heti haltuunsa, osa heistä tarvitsi enemmän ohjausta, vaikka he olivatkin 
tietojenkäsittelyyn erikoistuvia tradenomeja. En itse koe, että olisin oppinut käyttämään 
Google-sovelluksia vielä tässä vaiheessa yhtä hyvin kuin esim. Optima-oppimisalustaa 



tai Office-pakettia, joista minulla on jo enemmän käyttökokemusta. Sain kuitenkin hy-
vän kuvan, mitä mahdollisuuksia Google-työkalut voivat tarjota kielten opiskeluun, ja 
aion käyttää niitä jossakin muodossa jatkossakin. 

Motivaatio- ja yhteisöllisyystavoite saavutettiin melko hyvin. Opiskelijat olivat pää-
sääntöisesti motivoituneita työskentelemään kehittämisprojektissa. Osa opiskelijoista oli 
jopa aktiivisempia kuin normaalissa luokkatilassa. Mukaan mahtui luonnollisesti neut-
raalia suhtautumista ja hieman ihmettelevääkin, esim. ”miten tätä on ruotsin tunnilla?” 
Positiivisesti yllättyneitä opiskelijat olivat siitä, että ruotsin kurssilla hankittua teknistä 
tietoa voisi ehkä hyödyntää ryhmätöissä muissakin aineissa ja että ruotsia voi käyttää täl-
läkin tavalla. Varovaisemmat opiskelijat saivat erilaisia, aktiivisempia rooleja kuin heillä 
muutoin olisi ollut ryhmässä. Ruotsia heikosti osaava saikin uuden roolin hyvin hallussa 
olevan tekniikan osaamisen kautta ja pääsi opastamaan muita IT-tukena ja saavutti sitä 
kautta onnistumisen tunteen ruotsin opinnoissa. Yhteisöllisyys toteutui Google+-ryh-
missä mm. viestinnän kautta, ehkä eri tavalla kuin normaalissa luokassa. Viestinnästä 
ryhmissä kävi ilmi, että tällainen tapa toimia ja viestiä verkkoympäristössä on normaali, 
tuttu tapa koulun ulkopuolisessa toimintaympäristössä. Nyt toimittiin vain ruotsiksi. 
Kullekin ryhmälle muodostui oma tapa viestiä. Opiskelijat kokivat tärkeäksi, että opet-
taja oli näkyvä ja aktiivinen toimija verkkoyhteisössä. Käytännössä tämä tarkoitti esim. 
sitä, että opettaja kommentoi opiskelijan jakamaa artikkelia. 

5 Yhteenveto

Suurimpia haasteita tässä kehittämishankkeessa oli ajankäytön suunnittelu. Tek-
niikan haltuunotto vaati enemmän aikaa kuin olin suunnittelut. Google-työka-
lut olisi voinut ottaa kurssille mukaan jo heti alkumetreillä. Jos aikaa olisi ollut 

enemmän, olisimme ehtineet käyttää Google-työkaluja vielä enemmän ja monipuoli-
semmin virtuaalisesti. Nyt aika loppui kesken. Haasteellista oli myös etukäteisohjauksen 
suunnittelu tehtävien ja työskentelytapojen osalta, kun liikuttiin eri oppimisympäris-
töissä (Google, Optima, luokkatila). 

Tässä kehittämishankkeessa oli hieno kokemus opiskella uusia asioita opiskelijoiden 
kanssa, ja se pakotti minut uuteen rooliin; nyt ei ollutkaan kaikki hallussa, vaan oli pak-
ko sietää vähän epävarmuuttakin. Kaikki ei ihan mennyt suunnitellusti, mutta muu-
tokset kuuluvat työelämään ja niitäkin harjoiteltiin ruotsin kurssin yhteydessä. Tämä 
kehittämishanke antoi sekä opiskelijoille että opettajalle vaihtelua, uutta osaamista sekä 
onnistumisen elämyksiä. 
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Yhteisöllisyyttä
Facebookissa

– Hoitotyön monimuoto-
ryhmän amk-ruotsin 

opintojen ohjaaminen 
Facebookin avulla

Henri Romppanen
Karelia-ammattikorkeakoulu

1 Johdanto

M
onimuoto-opiskelijoiden ohjaaminen ja kielten kurssien pitäminen 
monimuoto-opiskelijoille asettaa erityisiä haasteita niin opettajal-
le kuin opiskelijoillekin. Kontaktiopetusta on vähän, ja kokoontu-
miskertojen välillä voi olla monen viikon taukoja. Opiskelijat saat-
tavat tehdä etäviikoille annetut tehtävät yhdessä illassa, jolloin ne 

aktivoivat heitä vain satunnaisesti. Kontaktiopetuksen vähentyessä ja etäopetuksen 
lisääntyessä on myös etsittävä keinoja, jotka auttavat pitämään luontevaa yhteyttä 
opiskelijoihin ja luomaan kurssille yhteisöllisyyden tuntua. Nämä asiat saivat mi-
nut miettimään, kuinka opiskelijoita voisi aktivoida säännöllisesti ja motivoida heitä 
käyttämään ruotsin kieltä jatkuvasti niin, ettei se kuitenkaan kuormittaisi heitä liikaa. 
Siihen tarkoitukseen sopivalta vaikutti jo olemassa olevan sosiaalisen median kanavan 
hyödyntäminen.  

Sosiaalinen media on vallannut alaa viime vuosina myös opetuksessa, ja Facebookin 
käytöstäkin on tullut rutiinia opiskelijoiden keskuudessa. Ammattikorkeakoulussam-
me opiskelijaryhmät perustavat yleensä oman suljetun Facebook-ryhmän, jossa he 
kommunikoivat keskenään opintojen aikana. Koska opiskelijat käyttävät Facebookia 
muutenkin, se vaikutti olevan sellainen väline, jolla heidät voisi tavoittaa helposti ja 
vaivattomasti jopa päivittäin ja joka saattaisi tarjota toimivan välineen ohjaukseen 
oppilaitoksen tarjoamien mahdollisuuksien rinnalle. Monelle opiskelijalle uusien 
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oppimisympäristöjen käytön opettelu voi olla kuormittavaa ja niiden päivittäinen 
käyttö hankalaa; tutun välineen käyttö voisi tehdä ruotsin kielen opiskelusta vaivat-
tomampaa.

Sosiaalista mediaa pidettiin pitkään uhkana ja koulutyötä häiritsevänä tekijänä, ja 
esim. Facebookin käyttö on monesti estetty koulujen verkoissa. Vähitellen on kui-
tenkin herätty havaitsemaan, että sosiaalinen media voi tukea opetustyötä. Opiskeli-
jat käyttävät sitä muutenkin, ja se on heille tuttu väline, joten sitä kannattaisi yrittää 
hyödyntää opetuksessa. (Yamada & Kitamura 2011.) 

Kear (2011) raportoi varhaisista kokeiluista Facebookin käytöstä opetuksessa. Opis-
kelijat käyttivät Facebookin keskustelupalstoja paljon aktiivisemmin kuin WebCT:n 
foorumia: keskustelut Facebookissa olivat interaktiivisia ja jatkuivat kurssin loppuun 
asti, kun taas keskustelu WebCT:ssä oli vähäistä ja kuihtui vähitellen pois. Faceboo-
kin menestyksen avaintekijäksi arveltiin sitä, että opiskelijat käyttivät sitä jo ennes-
tään muihin tarkoituksiin, joten kurssin tapahtumien seuraaminen oli vaivatonta. 
Opiskelijat vaikuttivat myös pitävän opettajaa enemmän vertaisenaan kuin muita 
kanavia käytettäessä. Facebookin käytön opetuksessa on myös huomattu lisäävän 
ryhmän yhteisöllisyyttä: hiljaisemmat uskaltavat olla aktiivisia ja jäsenten henkinen 
tuki toisilleen lisääntyy (Richardson 2010).

Riittävä määrä kontaktitunteja varmistaa sen, että kurssilla on riittävä sosiaalinen 
läsnäolo. Tuntien vähentyessä ja monimuoto-opiskelun lisääntyessä sitä ei ole enää 
riittävästi, mikä vaikuttaa osaltaan siihen, että oppiminen ei ole yhtä tehokasta eivät-
kä opiskelijat ole tyytyväisiä oppimisprosessiin. Sosiaalisen median käyttö voi auttaa 
sosiaalisen läsnäolon luomisessa silloinkin, kun opettaja ja opiskelijat eivät tapaa toi-
siaan. Se lisää vuorovaikutusta ja opiskelijoiden motivaatiota ja parantaa opiskelijoi-
den kommunikaation laatua. (Yamada & Kitamura 2011.)

Kalliala ja Toikkanen (2009) käyvät läpi erilaisia tapoja käyttää sosiaalista mediaa 
opetuksen tukena. He korostavat, että vuorovaikutuksen syntymiseen ja oppimisen 
tehostumiseen tarvitaan uusien välineiden lisäksi myös uusia toimintatapoja ja oppi-
misprosessin muutosta. Facebookin osalta opettajan kannattaa myös miettiä, kuinka 
paljon haluaa paljastaa omasta elämästään opiskelijoille.

2 Tavoitteet

Toteutin ammattikorkeakoulumme sairaanhoitajaopiskelijoiden monimuoto-
ryhmälle kehittämishankkeen, jossa Facebook toimi ensisijaisena yhteyden-
pitovälineenä. Sen käytön tavoitteena oli ohjata opiskelijoita ja lisätä ryhmän 

motivaatiota ja aktiivisuutta eri tavoin ruotsin ammattikielen kurssin aikana. Tavoit-
teena oli, että Facebookin käyttö ruotsin opiskelussa saisi opiskelijat suhtautumaan 
kielenopiskeluun positiivisemmin ja madaltaisi ruotsin kielen käyttämisen kynnystä.

Koska Facebook on yhteisöllinen, ihmisten elämässä jatkuvasti esillä oleva viestin-
täkanava, sen säännöllinen käyttö kurssin osana antaisi opiskelijoille mahdollisuuden 
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saada jatkuva kosketus ruotsin kieleen kurssin aikana. Ammattikorkeakoulun käyttä-
mät oppimisympäristöt ovat sinänsä toimivia, mutta ne vaativat opiskelijalta uuden 
järjestelmän käytön opettelemista. Kaikki eivät ehkä opi käyttämään niitä kunnolla, 
eikä niihin kirjautumisesta tule helposti päivittäistä rutiinia. Tavoitteena oli myös te-
hostaa tiedottamista kurssiin liittyvistä asioista Facebookin avulla. 

Halusin tarjota opiskelijoille mahdollisuuden saada välitöntä ohjausta kurssin ai-
kana. Sitä varten tarjosin heille mahdollisuuden kysyä minulta neuvoa Facebookissa 
erityisesti kieleen ja kielenhuoltoon liittyvissä asioissa koko kurssin ajan, joko yksi-
tyisviesteinä tai julkisesti, ja lupasin vastata viesteihin vuorokauden sisällä.

3 Toteutus

Toteutin hankkeen sairaanhoitajaopiskelijoiden kolmen opintopisteen ruotsin 
ammattikielen kurssilla helmi-toukokuussa 2014. Kurssin alkaessa ilmoitin, 
että käytämme Facebookia osana kurssia. Tiedustellessani kuinka moni käyt-

tää Facebookia ennestään, kaikki yhtä lukuun ottamatta ilmoittivat käyttävänsä sitä. 
Koska Facebookin käyttö ei kuulu kurssin vaatimuksiin opetussuunnitelmassa, sa-
noin, että kurssin voi suorittaa myös vaikka ei osallistuisi siihen. Kukaan ei kuiten-
kaan ilmaissut, ettei haluaisi osallistua. 

Ensimmäisten kontaktituntien jälkeen loin suljetun Facebook-ryhmän, jonka lin-
kin lähetin ryhmän opiskelijoille. Kirjautuminen oli melko pitkä prosessi. Ensim-
mäiset opiskelijat kirjautuivat heti, viimeiset noin kahden viikon kuluttua. Laitoin 
ryhmän kuvaukseksi seuraavan tekstin: ”Tämä ryhmä on luotu ruotsin kurssin tu-
kemiseksi ja ruotsin opiskelun motivoimiseksi. Tiedotan tässä kurssin etenemiseen 
liittyvistä asioista, annan linkkejä ja tehtäviä jne. Aktiivinen osallistuminen täällä 
katsotaan osaksi kurssisuoritusta ja voi korottaa arvosanaa.” 

Kurssilla oli käytössä oppikirja Flex vård sekä muuta materiaalia, joka oli laitettu 
Moodleen. Sieltä löytyi myös kurssin kuvaus ja palautuslaatikot etätöille, mutta kaik-
ki muu toiminta tapahtui Facebookin kautta. Tiedotin kurssin etenemisestä, tehtä-
vistä, oikeista ratkaisuista tehtäviin, kontaktitunneille ja tenttiin valmistautumisesta 
jne. Otin kurssin aikana käyttöön myös Quizlet-sanastoharjoitukset, joita ohjasin 
opiskelijat tekemään sitä mukaa kun niitä valmistui.

Tiedottamisen lisäksi Facebookissa tehdyt aktiviteetit voi jakaa karkeasti kahteen 
ryhmään: linkkeihin/vinkkeihin itsenäistä opiskelua varten ja tehtäviin, jotka vaati-
vat opiskelijalta reagointia. Ensiksi mainittuja kutsuin usein nimellä ”Dagens tips”: 
ne olivat esim. linkkejä paikkoihin joissa voi opiskella kieltä tai kielioppia, ruotsin-
kielisille selkokielisivustoille, sairaaloiden ruotsinkielisille sivuille tai ruotsinkielisiin 
videoihin. Mukana oli myös kevennyksiä, esimerkiksi aprillipäivänä linkki parhaisiin 
aprillipiloihin Ruotsissa. Tällaisten linkkien hyödyntäminen jäi aika pitkälle opiskeli-
joiden oman aktiivisuuden varaan, enkä aina kontrolloinut missä määrin he käyttivät 
niitä. Toisinaan joku saattoi kommentoida niitä omaehtoisesti.
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Julkaisin muutaman päivän välein ”Päivän pähkinän”, pienen pohdiskelutehtävän 
yleensä jostakin sanastoon tai kielioppiin liittyvästä asiasta. Asiat liittyivät enimmäk-
seen kurssin sisältöihin, ja ne tukivat tenttiin valmistautumista. Kun kerroin oikean 
vastauksen – tai kerroin, kuka opiskelija oli osunut oikeaan – ilmoitin, mistä siitä 
löytyy lisätietoa ja ohjeistin ryhmää opiskelemaan tai kertaamaan asian.

Alussa oli helpohkoja lämmittelytehtäviä ja linkkejä, joiden tarkoituksena oli saada 
mahdollisimman moni innostumaan kielen käyttämisestä. Sellaisia olivat esim. ker-
tominen siitä, mitä opiskelija on tehnyt hiihtoloman aikana tai kuinka aikoo viettää 
pääsiäistä. Kommentit tällaisiin tehtäviin olivat rentoja ja humoristisia. Kirjallisen 
ja suullisen tentin lähestyessä tehtävät vaikeutuivat ja koskivat enemmän hoitoalan 
kieltä. Julkaisin kysymyksiä erityisesti keskeisistä viestinnällisistä asioista, esimerkik-
si kuinka potilaan kanssa toimitaan tietyissä tilanteissa ja miten keskeisiä hoitotyön 
asioita sanotaan ruotsiksi. Opiskelijat reagoivat melko nopeasti eivätkä selvästikään 
pelänneet vastaavansa väärin. Oli havaittavissa jopa pientä kilpailua siitä, kuka vastaa 
oikein. Toisinaan opiskelijat saattoivat myös korjata toistensa vastauksia tai mainita 
myöhään reagoivalle, että asia oli selvitetty jo aikaisemmissa kommenteissa.

Jotta kurssi ei olisi mennyt täysin minun johdollani, pyysin, että kukin opiskelija 
tekisi kurssin aikana yhden keskustelunavauksen jostain häntä kiinnostavasta asiasta. 
Muiden tehtävänä oli kirjoittaa kommentteja keskusteluun. Tiedotin opiskelijoille 
myös, että he voivat kysyä minulta neuvoa kieleen liittyvissä asioissa koko kurssin 
ajan, joko yksityisviesteinä tai julkisesti. Korjasin toisinaan myös heidän julkisten 
kirjoitustensa kieliasua, joko yksityisviesteinä tai kaikkien nähtäville.

4 Tulokset

Kokeilun perusteella sain kokemusta siitä, mihin asioihin Facebook soveltuu 
opiskelijoiden ohjauksessa. Tiedottaminen sen kautta osoittautui toimivaksi. 
Sillä saavuttaa nopeasti niin ryhmän kuin yksittäiset opiskelijatkin. Erilaisista 

aktiviteeteista Facebook toimi erityisen hyvin lyhyissä, nopeasti tehtävissä harjoituk-
sissa, erityisesti silloin, kun niillä oli selvä yhteys tenttiin. Myös muunlaiset helpot 
tehtävät saivat opiskelijat osallistumaan melko aktiivisesti.

Ryhmän opiskelijoiden aktiivisuus vaihteli jonkin verran. Jatkuvasti aktiivisia oli 
noin kolmasosa opiskelijoista, loput vaihtelevassa määrin. Yleensä kaikki olivat kui-
tenkin vähintään lukeneet julkaisut, myös ne, jotka eivät itse osallistuneet aktiivises-
ti. Muutaman viikon jälkeen huomasin myös, että osallistuminen eri aktiviteetteihin 
vaikutti aiheuttavan paineita joillekin opiskelijoille. Muistutin, että aina ei tarvitse 
osallistua kaikkeen vaan voi toimia oman elämäntilanteen mukaan.

Opiskelijat käyttivät yllättävän vähän hyväkseen mahdollisuutta saada kielellistä 
apua. Noin puolet opiskelijoista tiedusteli miten jokin asia sanotaan ruotsiksi tai lä-
hetti jotain kirjoittamaansa tarkistettavaksi. Tämän perusteella tätä mahdollisuutta 
voi tarjota tulevaisuudessakin ilman, että se työllistää opettajaa liikaa.
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Noin puolet opiskelijoista avasi keskustelun valitsemastaan aiheesta kurssin aikana. 
Niitä kommentoitiin jonkin verran, mutta niistä ei syntynyt erityisen aktiivista kes-
kustelua. Yksi syy saattoi olla se, että aiheet eivät useinkaan tukeneet suoraan kurssin 
sisältöä ja tenttiin valmistautumista. 

Opiskelijat käyttivät Facebookia melko aktiivisesti. Useimmat uskalsivat kirjoittaa 
ajatuksiaan ja kommentoida muiden kirjoituksia. Välillä pystyi huomaamaan, että 
heillä oli suorastaan hauskaa. Ryhmä oli läsnä hämmästyttävän hyvin, ja vuorovaiku-
tus oli aktiivista ja luontevaa.

5 Palaute

5.1 Opiskelijoilta saatu palaute

Pyysin opiskelijoilta palautetta kaksi kertaa: välipalautteen puolivälissä ja lop-
pupalautteen kurssin päätyttyä. Palaute Facebookin käytöstä kurssin osana oli 
lähes pelkästään positiivista. Facebookia pidettiin sopivana, nykyaikaisena vä-

lineenä kielten opiskeluun: 
”Sosiaalinen media on nykyaikaa ja sitä tulee seurattua useamman kerran päivässä vs 
moodle/sähköposti”. 
”Nopea ja hauska tapa opiskella kieltä.”
 
Opiskelijat antoivat seuraavanlaista palautetta Facebookin hyödyllisyydestä oppi-

mista ajatellen: 
”Käyttö on ollut helppoa, ja koska face on auki muutenkin paljon, niin huomaa pa-
remmin tulleet tehtävät kuin esim. sähköpostista”. 
”On hyvä että oppilaiden tehtävät näkyvät myös toisille. Toisten tehtävistä on helppo 
katsoa mallia jos oman tehtävän tekemisen kanssa on vaikeuksia.” 
”Auttoi lauseiden muodostamisen oppimisessa kun oli pakko muodostaa niitä lauseita 
ja madalsi kynnystä käyttää kirjoitettua ruotsia.”

Moni kiinnitti huomiota siihen, että Facebookin käyttö loi yhteisöllisyyttä ja ryh-
mähenkeä. 

”Tulee sellainen parempi ryhmäfiilis kun näkee myös muiden osallistuneen.”. 
”Omalle ryhmälle tehty kurssi oli hyvä, oltiin kaikki ”samassa” paikassa. Keskustelut 
näkyi aikajärjestyksessä ja pystyi lukemaan silloin kun itsellä oli aikaa.” 
”Juttuja oli mukava lukea, kun asiasisältö kosketti ryhmäläisiä.”

Usea opiskelija koki myös, että yhdessä tekeminen ja muiden opiskelijoiden kirjoi-
tusten näkeminen lisäsivät uskallusta käyttää kieltä. 

”Kynnys kirjoittaa julkisesti ruotsia madaltui kun keskusteluja käytiin myös ruotsik-
si.” 
”Luulin, että olisi isompikin kynnys kirjoittaa ruotsiksi, mutta jotenkin meininki on 
ollut rentoa ja matalakynnyksistä.” 
”Kynnys kirjoittaa oli aluksi aika korkea, sitten helpottui, vaikka moni osasi paljon 
paremmin. Madalti kynnystä siis.” 
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Monet opiskelijat myös totesivat, että jo pelkkä kirjoitusten lukeminen oli hyödyl-
listä, vaikkei itse eri syistä olisikaan osallistunut aktiivisesti. 

”Luin kaikki kirjoitukset, mikä jo sinällään oli tietenkin positiivista. Kommentoin ja 
kirjoitin itsekin jotain.”

Erityisesti opiskelijat pitivät siitä, että yksittäiset aktiviteetit eivät vaatineet paljon 
työtä, jolloin ne sopivat hyvin pohdittavaksi kiireisinäkin päivinä. Toisaalta koettiin 
myös, ettei aika tahtonut monesti riittää.

”Pienet tehtävät ovat hyviä, koska teen niitä silleen huomaamatta ja  kuitenkin keski-
tyn siihen mitä teen, eli opiskelen.”
”Kiireessä kun sinne kurkkasi ja näki että pitäisi ruotsin opiskeluun paneutua, ei-
kä siihen silloin ollut aikaa, tuli huono omatunto ja ahdistus, kun ei pysty tekemään 
asioita niin hyvin kuin haluaisi.” 

Jotkut opiskelijat kiinnittivät palautteessa huomiota siihen, että kaikki ryhmästä 
eivät osallistuneet aktiivisesti, vaan kommentoijat olivat usein samat henkilöt.

5.2 Oma palaute

Facebookin käyttö opiskelijoiden ohjauksessa osoittautui hieman epävarman alun jäl-
keen melko luontevaksi ja helpoksi. Opiskelijoiden seinäkirjoitukset ja viestit tulivat 
näkyviin välittömästi omaan puhelimeeni, ja pystyin reagoimaan niihin tarvittaessa 
heti. Itsestäni tuntui, etten ollut tarpeeksi aktiivinen Facebookin käytössä enkä kir-
joittanut tarpeeksi usein uusia julkaisuja, mutta opiskelijoiden palaute oli kuitenkin 
päinvastaista: asiaa oli ollut heidän mielestään joko sopivasti tai liikaa. Oli hieman 
vaikea päättää, mikä olisi sopiva etenemistahti, varsinkin sellaisissa tehtävissä, jotka 
edellyttävät opiskelijoilta reagointia. Kun opiskelijat reagoivat pikku hiljaa muuta-
man päivän ajan, uusien tehtävien aloittaminen tuo tilanteen, että voi olla menossa 
monta tehtävää kerralla. Jotkut opiskelijat kokivat sen hieman ahdistavaksi ja saattoi-
vat tuntea ”syyllisyyttä”, kun he eivät ehtineet osallistua tarpeeksi.

  
Opiskelijoiden tuotosten korjaaminen Facebookin välineillä osoittautui hieman 

hankalaksi, koska tekstistä puuttuvat muotoilumahdollisuudet, esim. yliviivaus ja 
tekstin korostaminen. Opiskelijoiden osallistumisesta ei ole myöskään saatavissa au-
tomaattista yhteenvetoa, joten se täytyy tehdä käsin, jos haluaa saada kokonaiskuvan 
opiskelijan aktiivisuudesta. 

Tulevaisuudessa kannattaa kiinnittää huomiota myös passiivisempien opiskelijoi-
den rohkaisemiseen kielen käyttämiseen. Alusta antaisi hyviä mahdollisuuksia myös 
vertaisoppimiseen. Koska Facebook on työympäristönä melko rajoitettu, voisi olla 
hyvä täydentää sen käyttöä muulla, erityyppisellä alustalla.

Käytin projektissa yksityistä Facebook-tiliäni. Sen käyttö yhden ryhmän kanssa su-
jui hyvin, mutta tulevaisuutta varten harkitsen opettajaprofiilin luomista, että työ- ja 
yksityiselämä pysyisivät paremmin erillään.
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6 Yhteenveto

Kokeilu oli positiivinen kokemus sekä opiskelijoille että minulle, ja sain mel-
ko hyvän kuvan siitä, kuinka Facebookia voi hyödyntää ohjauksessa. Siitä oli 
selvästi hyötyä opiskelijoille, erityisesti niille, jotka osallistuivat aktiivisesti. 

Myös vähemmän aktiivisesti osallistuvat ilmaisivat, että tapahtumien seuraamisesta 
lukemalla oli heille hyötyä. Tulevaisuutta varten jää kuitenkin pohdittavaksi, kuinka 
koko ryhmän saa osallistumaan aktiivisesti.

 
Aion käyttää Facebookia monimuotoryhmien ruotsin opetuksessa myös tulevai-

suudessa. Uskon opiskelijoiden positiivisen palautteen perusteella, että se on toimiva 
väline ruotsin opiskelussa: se on välitön ja hauska tapa opiskella kieltä. Se luo yhteis-
henkeä ja rohkaisee opiskelijoita ilmaisemaan itseään. Suosittelen muitakin kokeile-
maan Facebookia tai muuta yhteisöllistä kanavaa kielenopetuksessa.
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Positiivinen ajattelu 
motivointikeinona 

amk-ruotsin 
opetuksessa

Tuija Kiviaho
Satakunnan ammattikorkeakoulu

1 Taustaa

M
otivaatio - sen herättäminen ja ylläpitäminen - on yksi haasteellisim-
mista tehtävistä opettajan työssä. Ruotsin kieli lienee niitä aineita, 
joiden opiskelun motivoimiseen tarvitaan keskimääräistä enemmän 
työkaluja liittyen yhteiskunnassa vallitsevaan keskusteluun ”pakko-
ruotsista” ja sen poistamisesta. Medialla on toki suuri vaikutus ylei-

sen mielipiteen muokkaamisessa. 

Koulutusjärjestelmän tuomat muutokset ylioppilaskirjoitusten pakollisiin ainei-
siin ja toisaalta myös vuosien saatossa vähentyneet resurssit perusopetuksessa ovat 
osaltaan vaikuttaneet siihen, että korkeakouluihin tulee enenevässä määrin opiske-
lijoita, joiden lähtötason ja tavoitetason välillä on iso oppimisvaje, mikä on osoi-
tettu ammattikorkeakoulujen lähtötasotestejä koskevissa raporteissakin. Varsinkin 
ammatillisen tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden ruotsin kielen osaaminen on 
ammattikorkeakoulun vaatimuksiin verrattuna niin paljon heikompaa, että käytän-
nössä kaikkien tulisi osallistua valmentavaan opetukseen. Myös lukion suorittaneista 
suuri osa tarvitsee valmentavaa opetusta. (Jaatinen 2008, 33.) Korkeakoulujen uudet 
rahoitusmallit tuovat myös paineita tehostaa opiskelua ja saada opiskelijat valmistu-
maan ”normiajassa”, mikä on valtiontalouden kannalta kustannustehokasta ajattelua. 
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Tätä taustaa vasten ruotsin opettajalla on haasteita pystyä hoitamaan työnsä mah-
dollisimman mallikkaasti, jotta työlle asetetut ulkoiset tavoitteet toteutuvat – myös-
kin ”normiajassa”. Ulkoinen motivaatio opiskelijalla on valmistua ja päästä nopeasti 
työelämään. Mutta tavoitteiden saavuttamiseksi pitää herättää opiskelijan sisäinen 
motivaatio. 

Onko henkilöillä, jotka valmistuvat ruotsin opettajiksi keskimääräistä suurempi 
haasteiden kohtaamistarve? Vuosikymmenien kokemus ruotsin opettajana toimimi-
sesta ja valtakunnallisesta verkostoitumisesta on vahvistanut tätä ajatusta. Valtakun-
nallisissa hankkeissa näkee innostuneita opettajia, jotka ovat koko ajan valmiita kehit-
tämään opetustaan välittämättä siitä, että he joutuvat usein puolustelemaan työtään 
eli ruotsin opetusta niin opiskelijoille, muille samassa organisaatiossa toimiville kuin 
koulutusmaailman ulkopuolisille ihmisille. 

Avainkysymykset ovat: Miten herättää opiskelijan sisäinen motivaatio? Mikä on se 
voimavara, jolla opettaja jaksaa vuosi toisensa perään tehdä työtään innostuneesti? 

2 Case Tuija

Kerron tässä omasta tavastani löytää voimavaroja tehdä työtä, joka on ollut 
unelmatyöni jo pikkutyttönä. Käytän minä-muotoa, koska tarina on omani 
enkä voi yleistää asiaa koskemaan ketään muuta ruotsin opettajaa. 

Olen valmistumiseni jälkeen toiminut lähes 30 vuotta insinöörikoulutuksen 
ruotsin opettajana, joten muiden ammattialojen opiskelijoista minulla ei ole koke-
musperäistä tietoa. Juurakko-Paavolan (2011) tekemän ammattikorkeakouluopiske-
lijoiden ruotsin kielen opiskelumotivaatiota koskevan tutkimuksen mukaan opiske-
lijoiden motivaatio ruotsin kielen opiskeluun oli selkeästi heikompi tekniikan alalla 
kuin muilla aloilla. Osin tätä selitti myös sukupuolten välinen ero: miesopiskelijoiden 
motivaatio oli keskimäärin heikompi kuin naisopiskelijoiden. Minulla on siis ammat-
tikorkeakoulujen haasteellisimmat opiskelijat! 

Mistä ammentaa motivaatiota itselle jaksamiseen ja opiskelijoiden motivoimiseen? 
Tärkeintä omalle jaksamiselle on se, että säilyttää uskon omaan työhön ja sen mielek-
kyyteen. Omasta fyysisestä ja henkisestä jaksamisesta on pidettävä huolta ja löydet-
tävä keinoja sen ylläpitämiseen, koska vain jaksava ja innostava opettaja voi innostaa 
muita. Opettajan työ on aina vuorovaikutteista ja siksi opiskelijat ja heiltä saatu pa-
laute auttavat jaksamaan.

Meillä on kaikilla omat keinomme ylläpitää sekä fyysistä että henkistä työkykyäm-
me mm. erilaisten harrastusten avulla. On tärkeää, ettei anna ympärillä aika ajoin 
vellovien keskusteluiden ruotsin opetuksen pakollisuudesta ja merkityksestä vaikuttaa 
omaan mielialaan ja sitä kautta työhön. 

Itse olen vuosien varrella lukenut paljon psykologista kirjallisuutta saavuttaakseni 
tasapainon sekä työ- että henkilökohtaisessa elämässä. Positiivinen asenne ja ajattelu 
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ovat vahvistaneet arjessa jaksamista ja arjesta nauttimista ja antaneet uusia työkalu-
ja ruotsin opettajan työhön. Netti on täynnä sivustoja, joiden kautta voi tutustua 
positiiviseen ajatteluun. Itselleni on tullut tavaksi aloittaa päivä Positiivareiden aa-
mun ajatuksella. Ne ovat lyhyitä ajatelmia, jotka saavat pysähtymään arjen keskellä 
ja huomaamaan elämän hyviä asioita. Sosiaalisessa mediassa on monia sovelluksia, 
joilla on sama tarkoitus, esim. Päivän positiivisuuspläjäys, Elämään eksyneet, Elä-
mänviisautesi tälle päivälle. Yöpöydälläni on aina pino positiivisuuskirjallisuutta (ks. 
muu kirjallisuus). 

Ajattelen tietoisesti illalla viimeisenä päivän aikana tapahtuneita mukavia asioita ja 
kiitollisuudenaiheita ja pyrin aloittamaan päiväni ajattelemalla positiivisesti tulevas-
ta päivästä. Joku viisas on sanonut, että kun katsot aamulla peiliin ja tarkistat, onko 
hiukset hyvin, pitäisi samalla tarkistaa, että asennekin on kohdallaan. Positiivinen 
asenne on olotila, jonka saavuttamiseksi pitää pyrkiä kääntämään omat ajatukset po-
sitiiviseen suuntaan. Minulle se on onnistunut parhaiten lukemalla aiheeseen liittyvää 
kirjallisuutta. Sen kautta olen oppinut löytämään arjesta onnellisuuden aiheita. Niitä-
hän on yllin kyllin jokaisella - pitää vain oppia näkemään ne. Arjen vastoinkäymisiin 
voi suhtautua joko negatiivisesti tai positiivisesti, ja suhtautumistavan voi itse valita. 

3 Miten käyttää ja luoda 
positiivisuutta opetuksessa?

Kuten me opettajat hyvin tiedämme, on tärkeää luoda oppimisympäristö sellai-
seksi, että opiskelija kokee olonsa turvalliseksi ja hyväksyväksi. Erilaiset ryh-
mäytymiskeinot ovat tärkeitä, jotta ryhmän jäsenet tulevat keskenään tutuiksi 

ja uskaltavat ”avata suunsa”. Opiskelijan pitää uskaltaa ja saada tehdä virheitä ilman 
nolostumisen tunteita. Opiskelijapalautteista näkee suoraan, mikä on tärkeintä opis-
kelijalle. Opiskelija on valmis tekemään paljon töitä tavoitteiden saavuttamiseksi, jos 
luokassa on ”hyvä fiilis” ja opettaja koetaan kannustavaksi ja innostavaksi. Kaiken 
yläpuolelle nousee siis aina positiivinen ilmapiiri. Opettajan tehtävä on saada aikaan 
juuri sellainen ilmapiiri, joka edesauttaa sekä opetusta että oppimista. Se ei ole aina 
helppoa johtuen opiskelijoiden taustoista ja asenteista, omista asenteista, henkilöke-
mioista, vireystiloista jne. 

Opettajan positiivisuus, innostuneisuus ja iloisuus siirtyvät opiskelijaan ennen pit-
kää, joten opettajan rooli on merkittävä. ”Pakkoruotsista” voi tullakin ”riemuruotsia”. 
Itsestään selvää on, että asiat, joita opiskelee mielellään, jäävät paremmin mieleen. 
Ruotsin opettajan huoneentauluun voisikin kirjoittaa:

• Näytä, että rakastat työtäsi! Oma innostus tarttuu.
• Yritä tuottaa jokaiselle joka kerta onnistumisen kokemus! Mikro-onnistuminen  
 riittää.
• Löydä joka tunti jokaisesta opiskelijasta jotain positiivista!
• Huomioi ja jaksa auttaa heikkojakin – väännä rautalankaa!
• Käytä huumoria! Sen varjolla saa paljon aikaan.
• Heittäydy, kykene nauramaan itsellesi, ole iloinen!
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Toivon, että jokainen opettaja löytäisi positiivisuudesta energialähteen, josta am-
mentaa jaksamista omaan työhön. Haluan rohkaista jokaista löytämään oman tapan-
sa luoda ja käyttää positiivisuutta. Tässä Elitgruppen-täydennyskoulutushankkeessa 
olen nähnyt hienoja esimerkkejä siitä, miten ammattikorkeakoulujen ruotsin opetta-
jat toimivat positiivisen ilmapiirin luomiseksi omassa opetuksessaan. Itse olen saanut 
hankkeesta paljon lisäenergiaa ja uusia ideoita omaan työhöni. Positiivisuus on jälleen 
kerran tullut moninkertaisena takaisin!  

Pohdittavaksi

• Mikä auttaa minua jaksamaan työssäni?

• Miten käytän / lisään positiivisuutta omassa opetuksessani?  

• Mitä motivointikeinoja käytän?
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Ohjauksen 
merkitys 

kieltenopetuksessa 
kasvaa

Marjo Piironen
Karelia-ammattikorkeakoulu

A
mk-ruotsin opettajien täydennyskoulutushankkeemme teema on tä-
nään entistäkin ajankohtaisempi. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen 
mukanaan tuoma rahoitusmallin muutos asettaa uusia vaatimuksia 
myös kieltenopetukselle: ohjauksen kehittäminen kieli- ja viestintä-
opinnoissa on jatkossa entistä tärkeämpää, mutta muutokset tuovat 

mukanaan myös tarpeen pohtia opetusmenetelmiä ja -sisältöjä. 

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli muuttui vuoden 2014 alussa tulosperustai-
seksi. Uudessa mallissa korkeakouluille jaetaan rahoitusta tuloksen perusteella eli sen 
mukaan, miten opiskelijat etenevät opinnoissaan. Muutos on suuri, sillä tähän saakka 
rahoitus on perustunut pääosin opiskelijamäärään (70 %); suoritettujen tutkintojen 
osuus on ollut 30 % korkeakoulun rahoituksesta. Uudessa mallissa valtaosa rahoituk-
sesta (85 %) pohjautuu koulutuksen tuloksiin ja loput (15 %) tutkimus- ja kehitys-
työhön. Koulutuksen tulosten arvioinnissa merkittävimpiä mittareita ovat suoritet-
tujen ammattikorkeakoulututkintojen määrä (46 % rahoituksesta) ja vähintään 55 
opintopistettä lukuvuodessa suorittavien opiskelijoiden määrä (24 % rahoituksesta). 
(Opetus-ja kulttuuriministeriö 2014.) 
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Muutos on saanut niin positiivista kuin negatiivistakin palautetta. Opintojen te-
hostaminen ja valmistumisen nopeuttaminen ovat työelämänkin kannalta merkittä-
viä tavoitteita, ja myös opiskelijajärjestöt ovat nähneet tämän pääosin positiivisena 
kehityksenä. Tuloksiin perustuva rahoitusmalli koetaan myös kannustavaksi, ja se 
tulee jatkossa ohjaamaan korkeakoulujen toimintaa merkittävästi. Toisaalta uudistus 
on nostanut esille huolen opetuksen laadusta – johtaako muutos opintopisteiden teh-
tailuun ja entisestään kasvaviin vaatimuksiin opettajia kohtaan?

Rahoitusmallin muutokset ovat myös 
kielten ja viestinnän opetukselle pohdinnan 
paikka. Valtakunnallisesti määritelty taito-
taso (Kielten ja viestinnän opetuksen käy-
täntösuositukset ammattikorkeakouluissa 
2011, 1-2) ja työelämän alati kasvava tar-
ve kansainvälisyysosaamisesta (EK 2014, 5) 
tarkoittavat sitä, että vaatimustasoa ei voida 
madaltaa opintopistetehtailun vuoksi. Lisäresursseja on kuitenkin vaikeaa jakaa kor-
keakouluissa opetukselle ja ohjaukselle kiristyvän talouden kurimuksessa. Mikä on 
siis edessä? 

Koulutustoiminnan tehostaminen edellyttää opintojen sujuvuuden lisäämistä ja 
ydinasioihin keskittymistä. Myös opiskelijanohjaus tulee jatkossa korostumaan. 55 
opintopisteen suoritustavoite on kova, ja siihen pääseminen edellyttää entistä sel-
keämpiä toimintatapoja ja käytänteitä niin opetukseen kuin arviointiinkin. Opis-
kelijoiden suoriutuminen ammattikorkeakoulun kieliopinnoissa edellyttää riittävää 
lähtötasoa. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallisissa kielten ja viestinnän opetuk-
sen käytäntösuosituksissakin (Kielten ja viestinnän opetuksen käytäntösuositukset 
ammattikorkeakouluissa 2011, 3) esiin nostettu lähtötasotestaus ja kielten valmen-
tavat opinnot ovat jatkossa entistä tärkeämpiä. Valitettavasti monessa ammattikor-
keakoulussa on viime vuosina kohdennettu säästöjä juuri kielten valmentaviin opin-
toihin.  Mielestäni tässä on leikattu uudenkin rahoitusmallin näkökulmasta väärästä 
paikasta, ja säästöt voivat tulla korkeakouluille kalliiksi.  

Kieltenopetuksen sisältöjen kannalta ydinaineksen määrittely on entistäkin tär-
keämpää. Osalle opiskelijoista ydinaineksen omaksuminen on jo riittävä ja haastava-
kin tavoite. Toisaalta työelämä edellyttää entistä monipuolisempaa ja toimivampaa 
kielitaitoa. Kielten opetuksen haasteena on pystyä yhdistämään nämä tarpeet, ja se 
edellyttää entistä parempaa integrointia. Ammattiaineiden kanssa toteutettava inte-
grointi on yksi tapa mahdollistaa monipuolinen ja monitasoinen kieltenoppiminen. 
Hyvin suunniteltu integrointi voi tukea ja motivoida lähtötasoltaan heikompaa opis-
kelijaa kielitaidon omaksumisessa, mutta toisaalta se tarjoaa monipuolisia mahdolli-
suuksia myös vaativiin kielenkäyttötilanteisiin. Erilaisia integrointiprojekteja on tässä 
hankkeessamme toteutettu useita. 

Uuden rahoitusmallin myötä on entistä tärkeämpää, että opiskelijat suorittavat 
opintojaksot aikataulussa. Suoritusvaatimusten läpinäkyvyys ja mahdollisten rästisuo-

Säästöt voivat 
tulla korkea-
kouluille 
kalliiksi.



171

ritusten ajantasainen ohjaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tavoitteiden saavuttami-
seksi vaaditaan myös entistä systemaattisempia tukitoimia.  Kaikki nämä muutokset 
asettavat haasteita ohjaukselle. Myös kielten ja viestinnän opettajan rooli on tulevai-
suudessa entistä enemmän ohjaajan ja valmentajan rooli. Ohjauksessa meidänkin 
on löydettävä uusia ja tehokkaita tapoja tavoittaa opiskelijat. Sähköpostiviestinnän 
rinnalle tarvitaan muita tehokkaita tapoja tavoittaa opiskelijat.  Sosiaalisen median, 
erilaisten oppimisympäristöjen ja nykyaikaisten viestintäpalvelujen hyödyntäminen 
ovat meillekin oppimisen paikka.  Hankkeen aikana olemme saaneet myös kokemuk-
sia näistä erilaisista ohjausympäristöistä ja -menetelmistä. 

Kliseiseen tapaa tekee mieli todeta: muutos on uhka, mutta myös mahdollisuus. 
Kaikkea vanhaa ei tarvitse laittaa romukoppaan, mutta meiltä kieltenopettajilta täytyy 
löytyä myös valmiutta tuulettaa ajatteluamme. Se mikä toimi ennen, ei välttämättä 
toimi nykyisin. Maailma on muuttunut paljon, ja myös me tarvitsemme valmiutta 
muutokseen. Uskon vahvasti, että meiltä kieltenopettajilta sitä löytyy. Sen on myös 
tämä Elitgruppen-täydennyskoulutushankkeemme osoittanut.
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M
illä keinoin opiskelija motivoituu ruotsin opintoihin 
ammattikorkeakoulussa? Miten opiskelijaa voi saa-
vuttaa hyvät oppimistulokset ruotsin opinnoissa? 
Millaista ohjausta opiskelija tarvitsee ruotsin opin-
noissaan? Millaista on amk-ruotsin opettajan työ? 

Mm. näihin kysymyksiin etsitään vastausta tässä julkaisussa, johon 
on koottu ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajien kirjoittamia 
artikkeleita.  Artikkelit kuvaavat ruotsin opettajien omassa ope-
tustyössään toteuttamia kehittämishankkeita, jotka on rahoitettu 
Svenska kulturfondenin tuella ammattikorkeakoulujen ruotsin opet-
tajien täydennyskoulutushankkeessa.

Artikkeleita on kaikkiaan 22, ja ne on jaettu viiteen päätee-
maan. Nämä teemat ovat seuraavat: 1) amk-ruotsin opettajuus ja 
amk-ruotsin opiskelijat, 2) opettajan rooli ohjaajana ja valmenta-
jana, 3) opetuskokeilut ja opetusmateriaalin laatiminen, 4) ruotsin 
integrointi ammattiaineisiin ja 5) verkkotyökalujen käyttö ohjauk-
sessa. Teemat ovat hyvin monipuolisia ja antavat siten hyvän kuvan 
amk-ruotsin opetuksen nykytilasta ja kehittämistyöstä.

Tämä julkaisu on suunnattu erityisesti ammattikorkeakoulujen 
ruotsin opetuksesta kiinnostuneille. Käsitellyt pääteemat kuvaavat 
myös laajemmin amk-kieltenopetusta ja ylipäätään kieltenopetusta.  
Siksi julkaisu soveltuu hyvin myös muiden kielten ja muiden kou-
luasteiden kieltenopettajille sekä kieltenopettajaksi opiskeleville.

Ammattikorkeakoulujen 
ruotsin opettajuus muutoksessa 

– Kohti motivoivaa ohjaamista

Taina Juurakko-Paavola
(toim.)


