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D
igitalisaatio on noussut viime vuosina keskeiseksi teemaksi kaiken 
koulutuksen kehittämisessä. Tarve yhteistyön lisäämiseen eri kou-
luasteiden välille erityisesti ammatillisessa koulutuksessa on myös 
käynyt ilmi monissa selvityksissä. Tässä julkaisussa kuvataan, miten 

ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajat ovat 
vastanneet näihin   kehittämishaasteisiin omassa työssään. Nämä opettajat 
olivat mukana ammatillisten ruotsin opettajien täydennyskoulutushankkees-
sa, joka toteutettiin Svenska kulturfondenin tuella. Kirjoittamissaan artikke-
leissa ruotsin opettajat kuvaavat tekemiään kehittämishankkeita ja kertovat 
sekä omista että opiskelijoidensa kokemuksista.

    Julkaisussa on yhteensä 14 artikkelia, ja ne on jaoteltu viiteen pääteemaan: 
1) motivaatio lähtökohtana, 2) digitaaliset oppimisalustat käyttöön, 3) digitaa-
lisia sovelluksia puhumisen harjoitteluun ja arviointiin, 4) lisää motivaatiota
sanaston opetteluun ja 5) sujuvasti ammatilliselta toiselta asteelta ammatti-
korkeakouluun. Artikkelit antavat paljon käytännön vinkkejä siitä, miten eri-
laisia digitaalisia sovelluksia ja muita menetelmiä voi käyttää monipuolisesti
ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden harjoitteluun ja arviointiin joko tunneilla
tai opiskelijoiden itsenäisessä työskentelyssä.  Lisäksi niissä kuvataan käytän-
nön esimerkkien avulla, miten ruotsin kielen opinnoissa on aloitettu uuden-
laista yhteistyötä ammatillisen toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkea-
koulujen välillä. 

   Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti sekä ammatillisen toisen asteen että 
ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajille. Artikkelit soveltuvat hyvin myös 
muiden kielten ja muiden kouluasteiden kieltenopettajille sekä kieltenopet-
tajaksi opiskeleville, sillä käytännön vinkit ovat helposti sovellettavissa myös 
muuhun kieltenopetukseen ammatillisen ruotsin opetuksen lisäksi.
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Esipuhe

D
igitalisaatio on noussut viime vuosina keskeiseksi teemaksi kaiken koulu
tuksen kehittämisessä. Tarve yhteistyön lisäämiseen eri kouluasteiden vä
lille erityisesti ammatillisessa koulutuksessa on myös käynyt ilmi mo
nissa selvityksissä. Tässä julkaisussa kuvataan, miten ammatillisen toisen 
asteen ja ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajat ovat vastanneet näihin   
kehittämishaasteisiin omassa työssään. 

Nämä opettajat olivat mukana ammatillisten ruotsin opettajien täyden nys kou lu
tushankkeessa, johon osallistui yhteensä 23 ruotsin opettajaa. Heistä 14 opetti liiketalouden 
alalla tai sosiaali ja terveysalalla. Tekniikan alan ruotsin opettajia oli koulutuksessa mukana 
9. Osana täydennyskoulutusta jokainen opettaja toteutti oman opetuksen kehittämishank
keen. Haluammekin kiittää kaikkia osallistujia upeasta panoksesta näiden kehittämishank
keiden toteuttamisessa: jokainen opettaja todella haastoi itseään ja uskaltautui kokeilemaan 
jotain uutta. Suurin osa kirjoitti hankkeestaan artikkelin, jotka on koottu tähän julkaisuun. 
Osa puolestaan kirjoitti raportin, jotka ovat luettavissa hankkeen Google Docs –sivustolla.   

Kirjoittamissaan artikkeleissa ruotsin opettajat kuvaavat tekemiään kehittämishankkei
ta ja kertovat sekä omista että opiskelijoidensa kokemuksista niiden toteutuksesta. Tässä 
julkaisussa on yhteensä 14 artikkelia, ja ne on jaoteltu viiteen pääteemaan: 1) motivaatio 
lähtökohtana, 2) digitaaliset oppimisalustat käyttöön, 3) digitaalisia sovelluksia puhumisen 
harjoitteluun ja arviointiin, 4) lisää motivaatiota sanaston opetteluun ja 5) sujuvasti amma
tilliselta toiselta asteelta ammattikorkeakouluun. Artikkelit antavat paljon käytännön vink
kejä siitä, miten erilaisia digitaalisia sovelluksia ja muita menetelmiä voi käyttää monipuo
lisesti ruotsin kielen taidon eri osaalueiden harjoitteluun ja arviointiin joko tunneilla tai 
opiskelijoiden itsenäisessä työskentelyssä.  Lisäksi niissä kuvataan käytännön esimerkkien 
avulla, miten ruotsin kielen opinnoissa on aloitettu uudenlaista yhteistyötä ammatillisen 
toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen välillä. 

Hankkeen päärahoittajana toimi Svenska kulturfonden, Haluamme kiittää Svenska kul
turfondenin edustajia lämpimästi tästä tuesta: tällainen rahoitus mahdollisti monelle opet
tajalle oman ammatillisen kehittymisen. Tuesta hyötyvät osallistujien lisäksi myös heidän 
opiskelijansa, jotka ovat osallistuneet erilaisiin kehittämiskokeiluihin opettajiensa johdolla. 
Tällaiset positiiviset kokemukset edistävät varmasti sekä motivaatiota ammatillisen ruotsin 
oppimiseen että ruotsin kielen oppimistuloksia. Lisäksi tämän julkaisun kautta voimme ja
kaa tehdyn kehittämistyön kokemuksia ja tuotoksia laajemmin, ja toivommekin, että nämä 
hienot esimerkit antavat rohkeutta ja uskoa oman opetuksen kehittämiseen myös muille 
ruotsin opettajille.

Hämeenlinnassa 6.9.2016

Tuulikki Similä-Lehtinen  Taina Juurakko-Paavola
Säätiönjohtaja   Projektipäällikkö, tutkijayliopettaja, dosentti
OKKAsäätiö   Hämeen ammattikorkeakoulu
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Ammatillisten 
ruotsin opettajien 

täydennys-
koulutushankkeesta

Taina Juurakko-Paavola 
Hämeen ammattikorkeakoulu

1. Taustaa

L
ukuvuonna 20152016 toteutettu ammatillisten ruotsin opettajien täyden
nyskoulutushanke oli jatkoa lukuvuosina 20122013 ja 20132014 toteute
tulle Elitgruppenhankkeelle. Sen hankkeen tuotoksena syntyi julkaisu Am
mattikorkeakoulujen ruotsin opettajuus muutoksessa – Kohti motivoivaa 
ohjaamista (2014), joka on ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta http://www.
okkasaatio.com/muutjulkaisut.php. Lisäksi hankkeeessa tuotettiin mm. op

pimateriaaleja (ladattavissa https://wiki.hamk.fi/display/Elitgruppen/Elitgruppen). 

Tässä hankkeessa uutta oli se, että hanke oli suunnattu ensi sijaisesti ammatillisen 
toisen asteen ruotsin kielen opettajille, mutta mukaan otettiin myös ammattikorkea
koulujen ruotsin opettajia. Hankkeen osarahoittajana toimi Svenska kulturfonden, ja 
hanketta hallinnoi OKKAsäätiön Tuulikki SimiläLehtinen. Hankkeen projektipäällik
könä toimi tutkijayliopettaja Taina JuurakkoPaavola Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Hankkeen taustalla oli tieto siitä, että ammatillisen 2. asteen opiskelijoilla on hy
vin vähän ruotsin opintoja verrattuna lukion ruotsin opintoihin ja että tämä aiheuttaa 
usein haasteita ammattikorkeakouluun siirtyville opiskelijoille. Lisäksi tutkimuksissa 
on havaittu, että miespuolisten opiskelijoiden motivaatio ruotsin opintoihin on keski
määrin heikko sekä ammatillisella toisella asteella että ammattikorkeakoulussa (ks. tark. 
JuurakkoPaavola 2011; Kantelinen 2011). Peruskoulun 9. luokan ruotsin oppimistu
loksia koskevassa selvityksessä tuli myös esille, että ammatillisen toisen asteen opintoja 
suunnittelevat pojat suhtautuivat ruotsin kieleen hyvin negatiivisesti: he eivät pitäneet 
aineesta, eivät nähneet sen hyötyä eivätkä kokeneet osaavansa sitä. (Tuokko 2009; Tuok
ko 2011, 36−37.)

Hankkeen toteutuksen alkaessa syksyllä 2015 ammatillisella toisella asteella otettiin 
juuri käyttöön uudet opetussuunnitelmat. Niissä siirryttiin osaamispisteisiin (osp), jotka 
mittaavat osaamiseen laajuutta. Tämä laajuus suhteutetaan kunkin tutkinnon osan osal
ta koko perustutkinnossa vaadittavaan osaamiseen. Ruotsin (=toinen kotimainen kieli) 
opintojen laajuudeksi määriteltiin 1 osp tutkinnon yhteisiin osiin kuuluvan viestintä ja 
vuorovaikutusosaamisen osana. Uusissa opetussuunnitelmissa korostetaan mm. oppiai
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ne, sisältö ja aikakeskeisyydestä luopumista sekä opetusteknologian hyödyntämistä. 
Niissä tuodaan myös selkeästi esille sekä opiskelijan että opettajan roolin muuttuminen: 
kaiken toiminnan lähtökohtana tulee olla opiskelijan osaaminen, ja opiskelijalla tulee 
olla yksilöllisiä ja joustavia valinnanmahdollisuuksia. Opiskelijan tulee hankkia ja osoit
taa osaamistaan, ja opettajan tehtävänä on tukea häntä näissä pyrkimyksissä. (Opetus
hallitus 2015.)  Uusien opetussuunnitelmien voimaantulo haastoi ammatillisen toisen 
asteen ruotsin opettajat selkeästi miettimään uusiksi, miten he järjestävät ja toteuttavat 
opetusta. Niiden myötä myös ruotsin opetuksen kontaktituntimäärät putosivat valta
kunnallisesti, ja tämä aiheutti paljon keskustelua ja huolta. 

Ammattikorkeakouluissa ei ollut yhtä suuria muutoksia syksyllä 2015. Ruotsin kielen 
osalta uusimmat tutkimustulokset kuitenkin osoittavat, että opiskelijoista yhä harvempi 
osallistuu ylioppilastutkintoon ja että sukupuolten väliset erot vain kasvavat vuosi vuo
delta (ks. tark. JuurakkoPaavola 2016; Ylioppilastutkintolautakunta 2016). Keväällä 
2014 pojista vain 36 % kirjoitti ruotsin, kun tyttöjen vastaava osuus oli 69 % (MTV 
2014). Tämä näkyy myös suoraan ammattikorkeakouluissa erityisesti miesvaltaisilla 
aloilla kuten tekniikassa: kun ruotsia ei ole kirjoitettu ylioppilastutkinnossa, ruotsin 
osaamisen lähtötaso on monella opiskelijalla heikko, useimmiten viitekehyksen (EVK 
2003) taitotasolla A2, vaikka amkruotsin opintojen hyväksyttyyn suorittamiseen vaa
ditaan viitekehyksen tason B1 mukaista osaamista (ks. tark. JuurakkoPaavola & Taka
la 2013; JuurakkoPaavola & Takala 2016; ks. myös JuurakkoPaavola 2005; Juurak
koPaavola 2016).

2. Koulutuksen tavoitteet ja toteutus

Täydennyskoulutushankkeen keskeisenä tavoitteena oli ensinnäkin edistää ruot
sin kielen opettajien välistä verkostoitumista, sillä monet ruotsin opettajat te
kevät päivittäistä työtään ilman ruotsin kielen kollegaa. Toisena tavoitteena oli 

kannustaa jokaista osallistujaa oman opetuksen kehittämiseen uusien opetuskokeilujen 
avulla. Opetuskokeilussa pääideana oli pyrkiä lisäämään opiskelijoiden motivaatiota 
ruotsin kielen opintoihin. Näitä opetuskokeiluja kutsuttiin tässä täydennyskoulutuk
sessa kehittämishankkeiksi. Kolmanneksi tavoitteena oli tarjota kaikille mahdollisuus 
hyvien käytänteiden jakamiseen kollegoiden kanssa ja yhteiseen keskusteluun. Kaikki 
nämä kolme tavoitetta tukevat ruotsin opettajan ammatillista kehittymistä, kuten ku
vio 1 havainnollistaa.

Kuvio 1. Ammatillisen kehittymisen keinot 

Verkostoituminen
Uudet kokeilut:

kehittämis-
hankkeet

Hyvien 
käytänteiden

jakaminen
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Tavoitteena oli saada opettajat siirtymään vähintään ns. lähikehityksen vyöhykkeelle, 
pois omalta mukavuusalueelta, pysähtymään miettimään omaa rooliaan opettajana ja 
etsimään vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Mitä jatkossa voisi ehkä tehdä 
toisin? Mitä voisi tehdä yhdessä kollegoiden kanssa? Mitä mahdollisuuksia digitaaliset 
työkalut tuovat opetuksen kehittämiseen? Miten opiskelijoita voisi saada innostumaan 
uusista tavoista oppia ruotsia? 

Kaiken kehittämistyön konkreettisena tavoitteena oli saada opiskelijat motivoitumaan 
entistä paremmin ruotsin opintoihin ja siten edistää heidän oppimistuloksiaan ruotsin 
kielessä.  Siksi opettajia pyydettiin miettimään nimenomaan sellaisia oman opetuksen 
kehittämishankkeita, joissa opiskelijat olivat kohderyhmänä ja mukana kokeilemassa 
sekä antamassa palautetta kokeilusta. 

Hankkeessa oli mukana yhteensä 23 ruotsin opettajaa. Täydennyskoulutus toteutet
tiin kahdessa ryhmässä. Liiketalouden ja sosiaali/terveysalan ryhmässä oli 8 ammatil
lisen toisen asteen opettajaa ja 6 amkopettajaa. Tekniikan ryhmässä oli puolestaan 7 
ammatillisen toisen asteen opettajaa ja 2 amkopettajaa. 

Täydennyskoulutus alkoi syys ja lokakuussa 2015 toteutetuilla kahden päivän lähi
jaksoilla, joissa kumpikin ryhmä oli mukana erikseen. Lähijakson tavoitteena oli ensin
näkin antaa osallistujille mahdollisuus tutustua toisiinsa ja löytää mahdollisia yhteistyö
kumppaneita. Toiseksi tavoitteena oli antaa osallistujille vinkkejä ja ideoita mahdollisiin 
kehittämishankkeisiin kouluttajien alustusten kautta. Ohjelmassa oli paljon digitalisaa
tioon liittyviä teemoja, mutta myös pelkästään luokkahuoneessa tapahtuvaan työsken
telyyn esiteltiin monipuolisia menetelmiä. 

Lähijakson jälkeen jokainen osallistuja laati kehittämissuunnitelman jostakin ope
tuskokeilusta eli kehittämishankkeesta oman valintansa mukaan. Tavoitteena oli, että 
idea tähän kehittämishankkeeseen nousee osallistujan omista tai hänen organisaationsa 
tarpeista. Osa opettajista ideoi suunnitelmaa yhdessä kollegan kanssa, suurin osa pää
tyi kuitenkin työskentelemään yksin. Monella oli jo pitkään ollut jokin kehittämisidea, 
jonka toteuttamiseen ei vain ollut löytynyt aikaa aikaisemmin. Toiset taas saivat jonkin 
herätteen lähipäivien alustuksista ja kehittelivät omia hankkeitaan näiden ideoiden poh
jalta. Muutama löysi työskentelyparin lähipäivien aikana. 

Jokainen osallistuja sai henkilökohtaista palautetta laatimastaan suunnitelmasta verk
koohjauksessa. Lisäksi muut kyseiseen istuntoon osallistuneet kommentoivat suunni
telmia. Suunnitelman hyväksyminen jälkeen jokainen toteutti oman kehittämishank
keensa itselleen parhaiten sopineen aikataulun mukaan tammihuhtikuussa 2016. To
teutuksen aikana oli tarjolla ohjausta tarpeen mukaan, spostitse, puhelimitse tai verk
koistunnossa.

Huhtikuussa 2016 oli täydennyskoulutuksen toinen lähijakso, ja silloin ryhmät ko
koontuivat yhdessä. Jokainen osallistuja esitteli muille oman kehittämishankkeensa tuo
tokset. Muut kuuntelivat ja kommentoivat esityksiä. Tämän jälkeen kaikki opettajat 
vielä kirjoittivat joko raportin tai artikkelin hankkeestaan. Jokainen sai myös palautetta 
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kirjoittamastaan tekstistä, ja lopulliset versiot julkaistaan joko hankkeen Google Docs 
–sivustolla raportteina tai artikkeleina tässä julkaisussa. Opettaja sai itse päättää, kum
man julkaisumuodon hän valitsi.

3. Kehittämishankkeiden tuotokset

Täydennyskoulutushankkeeseen osallistuneiden opettajien kehittämishankkeiden 
tuotokset voisi jakaa monella tavalla erilaisiin luokkiin. Tässä on kuitenkin pää
dytty esittelemään ne jaoteltuna neljään pääkategoriaan. Osa opettajista päätti 

tutustua tarkemmin omassa oppilaitoksessaan käytössä olevaan oppimisalustaan ja sel
vittää sen tarjoamia mahdollisuuksia oppimateriaalien tuottamiseen ja jakamiseen (luku 
3.1). Muutama halusi keskittyä kielitaidon tiettyyn osaalueeseen: kiinnostusta herätti
vät sekä suullisen kielitaidon harjoittelu ja arviointi (luku 3.2) että sanaston oppiminen 
(luku 3.3). Erityisesti amkopettajia kiinnosti yhteistyön kehittäminen toisen asteen 
ammatillisten oppilaitosten kanssa (luku 3.4). Tässä luvussa esitellään kukin kehittä
mishanke lyhyesti. Tarkemmin kehittämishankkeisiin ja niiden tuotoksiin voi tutustua 
tähän julkaisuun kootuissa artikkeleissa tai hankkeen Google Docssivustolla luettavis
sa olevissa raporteissa. Hankkeen kuvauksen jälkeen on aina mainittu, mistä löytyy tar
kempaa tietoa ko. hankkeesta. Kehittämishankkeissa tuotetut oppimateriaalit tulevat 
myös ladattaviksi täydennyskoulutushankkeen Google Docs sivustolle. 

   
3.1. Digitaaliset oppimisalustat käyttöön
Moni hankeosallistujista kiinnostui digitaalisista työkaluista, joita koulutuksessa esitteli 
lehtori Heini Syyrilä. Hän näytti myös omien kurssikokeiden avulla, kuinka hän on to
teuttanut tarinallisuutta niissä. Nämä esimerkit innostivat myös useita hankeosallistujia 
perehtymään tarinallisuuteen. 

Tarinallisuus on punaisena lankana Tiina Halosen ja Anu Piispalan Min svenska stig 
opintojaksolla (ks. tark. artikkeli) sekä Katja Kokkarisen Virikkeitä verkosta ja motivaa-
tiota Moodlesta kokonaisuudessa (ks. tark. artikkeli). Halosen ja Piispalan luoma koko
naisuus on tarkoitettu ruotsin pakollisiin opintoihin ensi sijaisesti liiketalouden alalle, 
Kokkarisen puolestaan valinnaisiin opintoihin tekniikan ja liikenteen alalle. 

Verkkoopintokokonaisuuden rakensivat myös Jenni Kolmisoppi ja Merja Lindholm 
(ks. tark. artikkeli), jotka antoivat opinnoille niiden sisältöä hyvin kuvaavan nimen Rau-
talankaruotsia ammatilliselle toiselle asteelle. Opintokokonaisuus on tarkoitettu nimen
omaan heikoille opiskelijoille perussanaston ja kieliopin kertaukseen. Heli Romppanen 
kokosi opintokokonaisuuden Työelämän ruotsi (1 osp) palvelun ja viestinnän toimialalla 
(ks. tark. raportti). Hänellä tavoitteena oli tarjota opiskelijoille joustava mahdollisuus 
itsenäiseen opiskeluun tämän oppimateriaalin avulla sen sijaan että jokaiselle opiskeli
jalle täytyy räätälöidä toteutus. 

3.2. Digitaalisia sovelluksia puhumisen harjoitteluun ja arviointiin
Suulliseen kielitaidon kehittämiseen panostivat ammatillisella toisella asteella lähihoi
tajaopiskelijoiden kanssa Heli Koskinen (Vuorovaikutustilanne ruotsiksi - Lähihoitajien 
ruotsia, ks. tark. raportti) ja tarjoilijaopiskelijoiden kanssa Janne Mämmi (Tarjoilijoiden 
opetussuunnitelma näkyväksi, ks. tark. raportti). Molemmat käyttivät videota opiskeli



13

joiden suullisen vuorovaikutuksen tallentamiseen mahdollisissa todellisissa työelämän 
tilanteissa. Videoita pohjustettiin ja valmisteltiin oppitunneilla todella huolellisesti, siitä 
huolimatta kuvaustilanne osoittautui pelottavaksi osalle opiskelijoista.  

Sirpa Niittymäki kokeili Vaihtelun vuoksi kehittämishankkeessaan suullisia viestintä
tehtäviä (ks. tark. artikkeli) käyttäen avuksi erilaisia digitaalisia sovelluksia. Opiskelijat 
tuntuivat innostuvan uudenlaisista työkaluista suullisessa harjoittelussa. 

Juhani Toivanen selvitti pilottitutkimuksella, voisiko ruotsin kielen ääntämistaitoa 
arvioida automaattisesti (ks. tark. artikkeli). Hänen tuloksensa osoittavat, että vastaus 
voisi olla ainakin osittain kyllä tiettyjen puheenpiirteiden osalta, jotka kone voi helpos
ti oppia tunnistamaan. 

Mia Pirttilä kokeili useita erilaisia digitaalisia työkaluja opiskelijoidensa kanssa kau
pan palveluiden ruotsin opinnoissa (ks. tark. artikkeli). Päivi Uitti kehitti opiskelijoille 
valinnan varaa sekä sisältöjen että digitaalisten työkalujen osalta liikeviestinnän ruot
sin opiskeluun (ks. tark. artikkeli). Kummankin keräämät opiskelijapalautteet kertoi
vat opiskelijoiden pääosin suhtautuvan positiivisesti uusien työkalujen käyttöönottoon. 

3.3. Lisää motivaatiota sanaston opetteluun
Sanaston oppimisen edistäminen oli keskeisenä tavoitteena Maija Salmen (Terveysalan 
sanastoa digitaalisten työkalujen avulla, ks. tark. raportti) sekä Aki Korpijärven (Perusasi-
at haltuun - ”Man tager vad man haver”, ks. tark. raportti) kehittämishankkeissa. Maija 
Salmi kokeili kahta erilaista digitaalista sovellusta sekä autenttisia videoita opiskelijoiden 
kanssa. Aki Korpijärvi testasi, miten opiskelijat motivoituvat tekemään sanastoja, kun 
he saavat itse valita niihin sanat. 

Heini Vuorinen laati toiminnallista materiaalia autoalan sanaston ja fraseologian har
joitteluun (ks. tark. artikkeli) ja kävi testaamassa materiaalia Mirita Grubertin opiske
lijaryhmän kanssa. Miritan opiskelijat innostuivat kokeilusta niin, että he halusivat itse 
laatia lisää vastaavaa materiaalia (ks. tark. artikkeli). Näille kehittämishankkeille yhteistä 
oli se, että digitaalisuuden sijaan keskiöön nostettiin konkreettinen tekeminen luokassa.  

3.4. Sujuvasti ammatilliselta toiselta asteelta ammattikorkeakouluun
Hankkeeseen osallistui sekä ammatillisen toisen asteen että ammattikorkeakoulujen 
ruotsin opettajia. Tämä tarjosi opettajille mahdollisuuden verkostoitua toiselta kou
luasteelta tulevien kollegoiden kanssa.  Satakunnan alueelta oli edustajia mukana kum
maltakin kouluasteelta. Tämä innosti Minna Iitin ja Tuija Kiviahon (ks. artikkeli) ke
hittämään yhteistyötä Päivi Linnanton kanssa (ks. raportti). Tuija Jurvanen laati digi
taalista opetus ja infomateriaalia amkruotsin opinnoista lähihoitajaopiskelijoille sekä 
kävi pitämässä infotilaisuuden toisen asteen opiskelijoille amkruotsin opinnoista (ks. 
tark. artikkeli).  

Raija Lummi ja Eriika Löfgren innostuivat tarinallisuudesta ja kehittivät tarinallista 
peliä, jonka tavoitteena oli edistää sujuvaa siirtymistä asteelta toiselle italan opiskeli
joille (ks. tark. artikkeli). Pelin varsinainen toteutus jäi vielä odottamaan lisärahoitusta.
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4. Pohdinta

Täydennyskoulutushankkeen tavoitteet saavutettiin hyvin. Hankkeen osallistu
jista moni teki todella rohkeita kokeiluja: he testasivat yhtä tai useampia uutta 
välinettä tai menetelmää yhdessä opiskelijoiden kanssa. Lähes kaikki kokeilut 

onnistuivat, ja myös opiskelijat innostuivat opettajien esimerkin avulla uusista työka
luista tai tavoista. Moni osallistujista otti ainakin ensimmäiset digiloikkaaskeleet, jos 
ei vielä täysin digiaikaan siirtynytkään. Opettajien pitäisikin olla sillä tavalla itselleen 
armollisia, että he uskaltaisivat tehdä muutoksia nimenomaan yksi askel kerrallaan. Esi
merkiksi digiaikaan siirtymisestä tulee vain kamala tuskan hiki, jos yrittää ottaa kaikki 
työkalut yhdellä kerralla käyttöön. Jos sen sijaan uskaltaa testata ja kokeilla yhtä uutta 
juttua kerrallaan, vähitellen oma digitaalinen työkalupakki kasvaa ja parin lukuvuoden 
aikana sinne kerääntyy jo suuri määrä erilaisiin tilanteisiin ja monenlaisille opiskelijoil
le sopivia työkaluja.    

Tarinallisuus opetusmateriaalin punaisena lankana innosti monia. Se, että oppimateri
aaliin tai kurssikokeeseen rakentaa jonkin sisällöllisen juonen, antaa materiaalille paljon 
lisää autenttisuutta. Opiskelijankin on luultavasti helpompi hahmottaa kieltä kokonai
suutena ja  ymmärtää esimerkiksi, miksi jokin tietty kielioppiasia on tärkeää osata, kun 
sen käyttöä opetellaan jossain tyypillisessä kielenkäyttötilanteessa sen sijaan että sitä ope
tellaan vain irrallisissa lauseissa/tehtävissä. 

Kaikki hankkeessa mukanaolijat saivat jakaa omia hyviä käytänteitä sekä kuulla tois
ten kokemuksista lähipäivien aikana. Esitysten pitäminen ja raportin tai artikkelin kir
joittaminen omasta kehittämishankkeesta edisti myös oman osaamisen kehittämistä ja 
jakamista muille. Osa hankeosallistujista löysi uuden kollegan, jonka kanssa yhteistyö 
voi mahdollisesti jatkua tämän hankkeen päätyttyäkin. 

Jokainen hankkeeseen osallistunut ruotsin kielen opettaja keksi nopeasti idean omaan 
kehittämishankkeeseensa. Suuremmat haasteet tulivat kehittämishankkeiden toteutuk
sessa. Ensinnäkin monella opettajalla oli ajoittain todella paljon kontaktiopetusta, jo
ten aikaa muuhun työhön ei yksinkertaisesti ollut käytettävissä. Opettajien työkuorma 
tuntuu jakautuvan osittain erittäin epätasaisesti eri jaksoihin. Erityisesti tämä aiheutti 
haasteita niissä hankkeissa, joissa oli useampia toteuttajia: aikataulut eivät välttämättä 
sopineet yhteen. Aikataulujen yhteensopimattomuus aiheuttikin monenlaisia ongel
mia, ja osa alkuperäisiin hankesuunnitelmiin kirjatuista toteutustavoista muuttui tai jäi 
vielä odottamaan toimeenpanoa. Kolmantena haasteena tuli esille opiskelijoiden pois
saolo kontaktiopetuksesta: tämä aiheutti ongelmia ammatillisella toisella asteella, eri
tyisesti niissä hankkeissa, joissa oli tavoitteena videoida joitain opiskelijoiden suullisia 
suorituksia. Valmisteluun käytettiin paljon aikaa, mutta varsinainen toteutus jäi teke
mättä osalta opiskelijoita poissaolojen takia. Tämä poissaolo oppitunneilta on selvästi 
ongelma, johon pitäisi kiinnittää huomiota ja puuttua oppilaitostasolla.  Se ei ole ruot
sin opettajien ratkaistavissa, mutta korostuu ehkä juuri ruotsin tunneilla, koska opiske
lijoiden motivaatio ruotsin oppimiseen ei välttämättä ole samalla tasolla kuin muiden 
oppiaineiden oppimiseen.  



15

Minulle projektipäällikkönä tämä oli myös osin matka uuteen maailmaan, sillä en ole 
itse toiminut opettajana ammatillisella toisella asteella. Haasteet ruotsin opetuksessa 
ovat siellä osin samoja, osin erilaisia kuin ammattikorkeakoulussa. Yhteistä on se, että 
ruotsin opetusta on kummallakin asteella erittäin vähän suhteessa muiden aineiden ope
tukseen ja tavoitteet on kuitenkin asetettu korkealle. Ruotsin opettajat ovat erittäin mo
tivoituneita työhönsä kummallakin asteella, ja heillä on selkeästi halua ja kykyä kehittää 
työtään. Erilaista on se, että amkpuolella ruotsin opettajat ovat tehneet erittäin paljon 
valtakunnallista yhteistyötä ja heille on ollut tarjolla useita täydennyskoulutushankkei
ta. Vastaavaa toimintaa ei ole ollut tarjolla ammatillisen toisen asteen ruotsin opettajille. 

Selkeänä kehittämiskohteena tämän täydennyskoulutushankkeen aikana nousi esille 
yhteistyön tiivistäminen ammatillisen toisen ja ammattikorkeakoulujen ruotsin opet
tajien välillä. Tämä sama tarve on mainittu myös Liikettä niveliin –raportissa (2016). 
Näiden tarpeiden pohjalta syntyi uusi hankeidea ammatillisen ruotsin kielen opetuksen 
kehittämiseksi, joka liitettiin osaksi laajempaa hanketta, jossa tavoitteena on sujuvoittaa 
oppimispolkua ammatilliselta toiselta asteelta ammattikorkeakouluun ja lisätä yhteistyö
tä näiden kouluasteiden välillä. NOPSAhanke sai rahoituspäätöksen kesäkuussa 2016, 
ja se kestää kolme vuotta. Toisena kehittämistarpeena näkyi selkeästi täydennyskoulu
tuksen tarve digitaalisten työkalujen käytöstä kielenopetuksessa. Opettajien toiveena on 
selkeästi uudistaa opetusta näiden työkalujen avulla, ja heille pitäisi olla tarjolla sellaista 
koulutusta, jossa lähtökohtana ovat opiskelijat ja oppiminen ja tavoitteena uuden digi
pedagogiikan luominen kieltenopetukseen. 
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Miten motivoida 
opiskelijoita ammatillisen 

ruotsin opiskeluun ja 
ylläpitää opettajana omaa 

motivaatiota?
Taina Juurakko-Paavola 

Hämeen ammattikorkeakoulu

1. Johdanto 

A
mmatillisen peruskoulutuksen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden 
motivaatio ruotsin kielen opintoihin vaihtelee nais ja miesopiskelijoiden 
välillä, eri koulutustaustoilta tulevien välillä ja eri koulutusaloilla opis
kelevien välillä (ks. tark. JuurakkoPaavola 2011; Kantelinen 2011). Nä
mä erilaiset motivaatiot ovat yhteydessä ruotsin kielen oppimistuloksiin: 
esimerkiksi amkopinnoissa heikoimman motivaation ruotsin opintoihin 

omanneilla tekniikan alan opiskelijoilla oli myös keskimäärin heikoimmat osaamistu
lokset. On kuitenkin epäselvää, millainen syysseuraussuhde oppimistulosten ja moti
vaation välillä on: johtuvatko heikot oppimistulokset heikosta motivaatiosta vai ovatko 
ne syy heikkoon motivaatioon (ks. tark. JuurakkoPaavola 2011). Ammatillisen ruotsin 
opettajan työssä opiskelijoiden motivointi on näiden tutkimustulosten perusteella joka 
tapauksessa tärkeää.

Motivaatiota on määritelty monella tavalla. Furmanin ja Aholan (2002) mukaan mo
tivaatiota voidaan kuvata seuraavalla kaavalla: motivaatio = asian tärkeys itselle x onnis
tumisen todennäköisyys x tekemisen ilo. Ammatillisen ruotsin opettajan pitäisi pystyä 
siis opetuksellaan vakuuttamaan kaikki opiskelijat siitä, että ruotsin kielen osaaminen 
on tärkeää työelämässä (=asian tärkeys itselle). Toiseksi hänen tulisi saada jokainen opis
kelija uskomaan siihen, että opinnoille asetetut tavoitteet ovat saavutettavissa (=onnistu
misen todennäköisyys). Kolmanneksi hänen pitäisi osata käyttää sellaista opetusmateri
aalia ja sellaisia menetelmiä, jotta opiskelijat voisivat kokea tekemisen iloa.

Salmimiehen ja Ruutun (2009, 28−29) mukaan motivaatioon vaikuttavat tekijät ovat 
innostus, usko ja sinnikkyys.  Innostusta lisää se, että oppija voi itse miettiä omat ta
voitteensa ja ymmärtää niiden saavuttamisen hyödyn. Uskossa on kyse onnistumisen 
elämyksistä kuten Furmanin ja Aholankin (2002) mallissa. Sinnikäs oppija puolestaan 
ymmärtää tavoitteiden saavuttamisen vaativan pitkäjänteistä työskentelyä ja kykyä sel
viytyä ongelmatilanteissakin. Kielenoppimisessa juuri tämä sinnikkyys nousee usein 
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tärkeäksi: ahkeralla työnteolla oppija voi yltää sellaiseen osaamiseen, joka aluksi näytti 
hänestä ehkä mahdottomilta saavuttaa. 

Innostukseen liittyy läheisesti flowkäsite, jonka on alun perin esittänyt psykologi 
Mihály Csikszentmihályi. Flowkokemuksessa keskittyminen, syventyminen ja sitou
tuminen tiettyyn tehtävään on täydellistä. Siksi ajantaju katoaa. Edellytyksenä flowko
kemukselle on, että tehtävä tuntuu sopivan vaikealta. (Salmimies & Ruutu 2009, 
111−112).   Salmimies (2008, 88) kirjoittaa osuvasti: flow on ”se tila, jossa et tarvitse 
minkäänlaista motivointia, vaan innostuksesi syntyy automaattisesti.”

Kauppila (2010, 100) on kuvannut opiskelijan hyvää motivaatiota seuraavasti: Opis
kelija on sisäistänyt oppimistavoitteet, ja hän haluaa kovasti saavuttaa tavoitteet. Hän 
on opittavasta aiheesta syvästi kiinnostunut. Hän pystyy voittamaan opiskelun esteet 
eikä anna vaikeuksien ja ongelmien keskeyttää opiskelua. Hän osaa käyttää tehokkaasti 
aikaa, on ahkera ja omaa pitkäjännitteisyyttä. Hän haluaa tehdä kaikki tehtävät hyvin 
ja osaa nauttia hyvistä tuloksista. 

Samankaltaiset piirteet tulevat esille myös SalmelaAron (2015, 282) esittämissä tu
loksissa FinEdupitkittäistutkimuksesta, jossa on tutkittu suomalaisten opiskeluintoa 
peruskoulusta työelämään asti. Tulosten mukaan koulu ja opiskeluinnostuksen osate
kijät ovat energisyys (emotionaalinen osatekijä), päättäväisyys (kognitiivinen osatekijä) 
sekä uppoutuminen koulunkäyntiin ja opiskeluun (toiminnallinen osatekijä). Tulokset 
osoittivat myös, että nämä kaikki kolme osatekijää olivat melko pysyviä ja että energi
syys oli tärkeä osatekijä, koska se selitti myöhemmin kahta muuta osatekijää. Johtopää
töksissä SalmelaAro toteaa seuraavasti: ”Koulun tulisi pyrkiä tuottamaan onnistumi
sen ja pystymisen kokemuksia kaikille oppilaille, ja siksi on tärkeää löytää jokaisen omat 
vahvuudet ja sisu.” (SalmelaAro 2015, 290.) Myös Hotulainen, Lappalainen ja Sointu 
(2015, 273, 277) tuovat esille, että nuorten vahvuuksia pitäisi tunnistaa kokonaisval
taisesti, ei vain korostaa heidän akateemisia taitojaan vaan kaikkea osaamista ja opetta
jien tehtävänä on antaa positiivista palautetta, kannustaa ja auttaa nuoria heidän omien 
vahvuuksiensa löytymisessä. 

Miten ammatillisessa ruotsin opetuksessa voisi saisi opiskelijat innostumaan ja löy
tämään omat vahvuutensa kielenoppijoina? Entä miten ammatilliset ruotsin opettajat 
voivat huolehtia omasta innostuksestaan? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia tässä 
artikkelissa. 

2. Motivaation tutkimuksesta kielenoppimisessa

Motivaatio vieraan kielen oppimisessa on ollut jo pitkään tutkijoiden kiinnos
tuksen kohteena. Uraauurtava motivaatiotutkija on Robert Gardner, joka 
esitti sosiaalispsykologisen motivaatiomallin vuonna 1959. Siitä alkoi sosi

aalispsykologinen aikakausi, jota kesti aina vuoteen 1990 asti. Uutta Gardnerin mal
lissa oli, että hän yhdisti siinä yksilöllisiin tekijöihin sosiaalisen kontekstin. Hän myös 
esitti käsitteet instrumentaalinen ja integratiivinen motivaatio, joita on käytetty laajalti. 
Gardner on kehittänyt malliaan edelleen ja esittänyt uusia käsityksiä myöhemmin (esim. 
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Gardner 2007). 1990luvulla oli vallalla kognitiivinen aikakausi, jolloin motivaatiotut
kimuksessa seurattiin samoja linjoja kuin kasvatuspsykologiassa yleensä. Tärkeimmät 
uudet teoriat olivat itseohjautuvuusteoria ja attribuutioteoria, jotka toimivat tavallaan 
siltana ja osin myös pohjana kohti uusia suuntauksia motivaatiotutkimuksessa. (Dör
nyei & Ryan 2015, 73−76, 81−84.) 

Vuosituhannen vaihteesta alkaen katsotaan vallalla 
olleen prosessisuuntautuneen aikakauden (Dörnyei 
& Ryan 2015, 74). Prosessisuuntautuneen motivaa
tiotutkimuksen taustalla on LarsenFreemanin alun 
perin 1997 esittämä ja myöhemmin (2008) yhdessä 
Cameronin kanssa kehittämä CDSTteoria kielenop
pimisesta. Tämän teorian mukaan kielenoppimises
sa on kyse monimutkaisesta dynaamisesta systeemin 
kehittymisestä (C=complex, D=dynamic, S=systems, 
T=theory). LarsenFreeman (2015) korostaa, että 
teoriassa kuvataan kielenoppimista prosessina, ei tilana ja että kielenoppimiseen vai
kuttavia tekijöitä tarkastellaan kokonaisuutena, ei yksittäisinä, koska nämä tekijät ovat 
osin päällekkäisiä ja vaikuttavat toisiinsa. Niiden vaikutus eri aikoina voi myös vaihdel
la. Tässä teoriassa tulee myös selkeästi esille, kuinka pienetkin muutokset kielenoppimi
sen olosuhteissa voivat vaikuttaa suuresti siihen, miten oppiminen menee. Tyypillistä on 
myös kielenoppimisen näkeminen avoimena, palauteherkkänä ja kontekstisidonnaisena 
ilmiönä: oppijaa on aina tarkasteltava yhdessä oppimisympäristönsä kanssa.

LarsenFreemanin kehittämän CDSTteorian periaatteita motivaatiotutkimukseen on 
soveltanut ennen kaikkea Dörnyei kollegoineen (ks. esim. Dörnyei & Otto 1998; Dör
nyei & Ryan 2005). Uutta on nimenomaan motivaation määrittely dynaamisena pro
sessina, ei   pysähtyneenä olotilana tai ominaisuutena. (Dörnyei & Ryan 2015, 73−74.) 
Sekä motivaation voimakkuus että siihen liittyvät tekijät voivat vaihdella tilanteesta 
toiseen hyvinkin nopeasti (de Bot 2015, 36). Verspoor (2015, 39−40) kuvaa, että kie
lenoppimiseen vaikuttavat tekijät kuten motivaatio voivat olla muutos tai vakiintumis
vaiheessa. Jos ne eivät vielä ole vakiintuneet, ne voivat osoittaa enemmän tai vähemmän 
liikkuvuutta eli olla muutettavissa joko positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan, kun taas 
jo vakiintuneen osatekijän liikuttaminenn voi olla haasteellista. Kyse on myös ajan vai
kutuksesta: mitä pidempään jokin osatekijä pysyy tietyllä paikalla, sitä vaikeampaa sitä 
on saada muuttumaan. Verspoor (2015, 40) käyttää vertauksena pallon liikkumista (ks. 
myös Järvinen 2014, 86). Olen muokannut Verspoorin esittämien ajatusten pohjalta 
kuvion 1, jossa motivaation voimakkuus kuvaa tiityn opiskelijan motivaatiota ruotsin 
kielen oppimiseen tietyllä opetusviikolla (xakseli aika). Kuvioon 1 on hahmoteltu kol
men kuvitteellisen opiskelijan ruotsin kielen oppimismotivaation voimakkuus asteikolla 
2  +2 eri opetusviikoilla. 

Uutta on 
motivaation 
määrittely 
dynaamisena 
prosessina.
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Kuvio 1. Ruotsin kielen oppimismotivaation voimakkuus eri aikoina eri opiskelijoilla

Opiskelija B, joka jää negatiivisen motivaation puolelle pidemmäksi aikaa, on vaikeaa 
saada ylös ”motivaatiokuopasta”. Jos opiskelijan motivaatio sen sijaan laskee vain tila
päisemmin (opiskelija A tai opiskelija C), motivaation suunnan muuttaminen on hel
pompaa. Samalla tavalla voisi kuvata yksittäisen opiskelijan motivaatiota jonkun oppi
tunnin aikana: motivaatio voi vaihdella jo sinäkin aikana sen mukaan, millaisia oppi
mistehtäviä tunnin aikana tehdään. Jokin yksittäinen tapahtuma oppitunnin aikana voi 
myös merkittävästi vaikuttaa motivaatioon, esimerkiksi jokin onnistumisen kokemus, 
opettajan antama positiivinen kannustus tai negatiivinen palaute (ks. Dewaele & Ma
cIntyre 2016, 231).

Tärkeintä tässä dynaamisessa näkemyksessä motivaatiosta on mielestäni se, että moti
vaatio nähdään monimutkaisena ilmiönä, jonka suunta ja voimakkuus voivat vaihdel
la: on siis liian yksinkertaista ajatella, että esimerkiksi tietyllä ammatillisen peruskoulu
tuksen opiskelijalla tai amkopiskelijalla joko on tai ei ole motivaatiota opetella ruotsia. 
Tämä luo ammatillisen ruotsin opettajalle toisaalta mahdollisuuksia, toisaalta haastei
ta.  Mahdollisuutena on, että joka oppitunti opettajalla on uusi mahdollisuus motivoi
da opiskelijaa.  Haastavaa on puolestaan, että opiskelijan motivaatiota on ylläpidettävä 
koko aika ja että motivaatioon vaikuttavat niin monet tekijät, joihin opettaja ei omalla 
toiminnallaan välttämättä voi edes vaikuttaa. Nämä tekijät voivat liittyä oppimisympä
ristöön (esim. tuntien ajoitus lukujärjestyksessä), laajempaan yhteiskunnalliseen ympä
ristöön (esim. usein toistuva julkinen keskustelu ruotsin kielen asemasta koulussa) tai 
niissä voi olla kyse sattumista elämässä (Dewaele 2013, 179). 

3. Kielenoppimismotivaatio prosessina 

Dörnyein ja Ryanin vuonna 2005 esittämässä L2motivoitumisminäsysteemissä 
(L2 Motivational Self System) on uutta laaja käsitys motivaatiosta. Motivaa
tio koostuu kolmesta ulottuvuudesta: ihannekieliminästä, velvoitekieliminästä 

ja kielenoppimiskokemuksesta. Ihannekieliminällä tarkoitetaan, että oppija tavoittelee  
sellaisen L2puhujan minäkuvaa, jollainen hän itse haluaisi olla ihannetilanteessa tule
vaisuudessa. Jos ihanteena on esim. puhua ruotsia sujuvasti, tämä ihannekieliminä voi 
toimia motivaattorina, koska haluamme pienentää ihannekieliminän ja todellisen mi
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nän välistä eroa. Tämä ihannekieliminä on oppijan itsensä asettama ja luoma, hänen 
oma visionsa.  Velvoitekieliminässä puolestaan on kyse toisten luomasta visiosta: se viit
taa niihin ominaisuuksiin, joita arvelemme muiden meiltä odottavan tai joita meillä pi
täisi olla heikkojen oppimistulosten välttämiseksi. Kielenoppimiskokemuksella puoles
taan tarkoitetaan tässä mallissa juuri sen hetken tilannekohtaisia motiiveja, esim. oppi
misympäristö, opettaja, ryhmä, opetussuunnitelma.  (Dörnyei & Ryan 2015, 87−88.) 

Tässä L2motivoitumisminäsysteemissä on siis kolme ensi sijaista motivaatiotekijää 
vieraan kielen oppimiseen: 1) oppijan sisäinen tarve tulla tehokkaaksi L2käyttäjäksi, 2) 
oppijan ympäristöstä tuleva sosiaalinen paine hallita L2 ja 3) positiiviset L2kielenop
pimiskokemukset (Hadfield & Dörnyei 2013, 4). L2oppijan motivaatioprosessin ku
vataan koostuvan kolmesta vaiheesta: identiteetin kuvittelusta, matkan kartoittamisesta 
ja vision ylläpitämisestä (Kuvio 2). 

Kuvio 2. Motivaatio-ohjelman vaiheet (Hadfield & Dörnyei 2013, 9)

Identiteetin kuvittelussa on viisi vaihetta: Oppija 
1)  luo vision tulevasta kielen osaamisestaan.
2) tarkentaa alkuperäistä visiota, jotta se on realistisesti saavutettavissa. 
3) pohtii epäonnistumisen seuraamuksia. 
4) miettii muiden odotuksia kielenopiskelunsa suhteen. 
5) tarkentaa ja syventää laatimaansa visiota. (Hadfield & Dörnyei 2013.)

Matkan kartoituksessa on kyse siitä, miten oppija saa toteutettua vaiheessa 1 luo
mansa vision eli kuljettua kuviossa 3 hahmotellun reitin, oppimispolun. Vision luomi
sen jälkeen hänen tulee asettaa konkreettiset oppimistavoitteet ja laatia suunnitelma, 
missä aikataulussa ja mitä tekemällä hän voi saavuttaa nuo tavoitteet. Suunnitelman 
toteuttamiseksi hän tarvitsee strategioita, jotta hän yltää saavutuksiin. (Hadfield & Dör
nyei 2013.)

Matkan
kartoitus

Vision
ylläpito

Identiteetin
kuvittelu:

tuleva L2-minä
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Kuvio 3. Kielenoppimispolun kartoituksen vaiheet: visiosta saavutuksiin 

 
Opiskelija tarvitsee ohjausta, jotta hän osaa asettaa itselleen sopivia tavoitteita. Hyvän 

tavoite on SMARTS: se on 
 S = riittävän rajattu (specific)
 M = mitattavissa (measureable)
 A = saavutettavissa (achievable; 
 R = tärkeä ja merkityksellinen (relevant)
 T = aikaan sidottu (timebound)
 S = tukea saava (support) 
(Hadfield & Dörnyei 2013, 127; Salmimies 2008, 224−225; Salmimies & Ruutu 

2009, 28−30)

Hadfield ja Dörnyei (2013) antavat useita esimerkkejä siitä, kuinka opiskelijoita voi
daan erilaisten apukysymysten avulla ohjata suunnittelemaan oman polkunsa etene
mistä ja miettimään tarkasti esimerkiksi mitä opitaan luokkaopetuksessa, mitä itseopis
kelussa tai mihin aikaan kukin tavoite on sidottu, esim. opintojaksoon, viikkoon, ope
tuskertaan. Jotta opiskelijalla olisi riittävän hyvät ja monipuoliset keinot suunnitelmien 
toteuttamiseen, opettaja voi esitellä opiskelijoille erilaisia strategioita ja kokeilla niitä 
heidän kanssaan sekä keskustella niistä ja arvioida tehtyjä kokeiluja, jotta hän saisi opis
kelijat valitsemaan parhaiten heille itselleen sopivia strategioita. (Hadfield & Dörnyei 
2013, 146−147.)  Saavutuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että oppimistavoit
teet kirjataan julkisesti ja että myös niitä kohti etenevät askeleet kuvataan. Tavoitteiden 
julkisuus motivoi oppijaa, samoin oman edistymisen näkeminen, esimerkiksi oppimis
tikkaiden eri askelmien saavuttamisen avulla (Hadfield & Dörnyei 2013, 180, 191.)

1.
 Visio:
Miksi?

2. 
Tavoitteet:

Mitä?

3.
Suunnitelmat:

Koska?

4.
Strategiat:

Miten?

5.
Saavutukset:

Kuka?
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Kuviossa 2 mainittu vision ylläpito on matkan kartoituksen kanssa rinnakkainen toi
menpide, jossa korostuu motivaation affektiivinen puoli. Se on jaettu kahteen polkuun: 
identiteetin kehittäminen ja todeksi tekeminen. Identiteetin kehittämisessä on kyse pro
sessin aluksi luodun vision edelleen kehittämisestä. Tätä voidaan tehdä visualisalisoimal
la erilaisia tilanteita (esim. työhaastatteluun valmistautuminen), etsimällä roolimalleja 
(esim. taitavan kielenoppijan haastattelu) ja vahvistamalla oppijan minäkäsitystä (esim. 
positiivisen palautteen antaminen kaverille). Todeksi tekeminen tarkoittaa sitä, että op
pija saa mahdollisuuden käyttää opittavaa kieltä jossakin todellisessa kielenkäyttötilan
teessa tai kulttuurikokemuksia opittavalla kielellä, jotka auttavat häntä pohtimaan L1 ja 
L2kielten välisiä kulttuurieroja. (Hadfield & Dörnyei 2013, 198−199, 236.) 

Visiopohjaiseen motivaatioon liittyvä uusin käsite on 
Dörnyein, Ibrahimin ja Muirin (2015) esittämä suun
nattu motivaationaalinen virtaus (directed motivational 
current). He kuvailevat tällaisen virtauksen sisältävän sa
moja piirteitä kuin flowilmiön, mutta erona on se, et
tä virtauksissa on kyse pidempiaikaisesta sitoutumisesta 
sarjaan tapahtumia, jotka ovat palkitsevia siksi, että ne 
vievät kohti jotain korkeasti arvostettua tavoitetta. Täl
laiselle virtaukselle tyypillistä on neljä asiaa: laukaisevat 
tekijät, tavoitesuuntautuneisuus, läpinäkyvä rakenne ja 
positiivinen tunnelataus. Laukaisevat tekijät tarkoittavat 
olosuhteita, jotka ovat suotuisia tällaisen virtauksen syntymiselle: usein kyse voi olla hy
vin pienistä teoista, esim. tietyn informaation saamisesta. Tavoitesuuntautuneisuudessa 
on kyse visioon saavuttamiseen suunnatusta toiminnasta kuten edellä kuvatussa mallis
sa. Läpinäkyvä rakenne auttaa vision ylläpitämisessä: välitavoitteet ja välitarkastuspis
teet matkan varrella sekä toistuvat käyttäytymisrutiinit (esim. uudet kielenoppimisstra
tegiat) vievät kohti asetettuja tavoitteita. Tärkeää on, että jokaiselle oppijalle mietitään 
oma polku, jotta reitistä tulee sellainen, jonka varrella on riittävästi hänelle lisäenergiaa 
eli onnistumisen kokemuksia. Nämä onnistumisen kokemukset ylläpitävät positiivista 
tunnelatausta, joka ei tarkoita sitä, että koko matka oppimispolulla olisi vain helppoa, 
vaan siihen liittyy myös sen ymmärtäminen, että matkan varrella voi olla vaikeaakin. 
Opiskelija jaksaa kuitenkin kulkea koko matkan, koska hänellä on mielessä maaliin pää
seminen, joka on niin palkitseva kokemus, että se korvaa matkan vaikeudet. 

Mitä tämän motivaatiomallin soveltaminen voisi tarkoittaa käytännössä ammatillisen 
ruotsin opetuksessa? Identiteetin kuvittelussa on ennen kaikkea kyse vision luomises
ta itsestä ruotsin kielen käyttäjänä: jos oppijalla on tähän mennessä hyvin negatiivinen 
kuva itsestään kielenkäyttäjänä, tämä on erittäin tärkeä vaihe. Oppija pitäisi tavallaan 
saada avoimeksi uusille ruotsin kielen oppimiskokemuksille ja uskomaan siihen, et
tä ruotsia kannattaa opiskella ja että sitä voi oppia. Matkan kartoituksessa on oikeas
taan kyse opintojen suunnittelusta: kuinka oppiminen etenee systemaattisesti ja vaiheit
tain kohti L2visiota. Opintojakson yleisten tavoitteiden perusteella jokainen opiskelija 
voi asettaa itselleen muutaman oman tavoitteen. Tätä tavoitteiden asettelua opettajan 
on hyvä ohjata edellä esitettyjen apukysymysten avulla. Sitten opiskelijat voivat miet
tiä, millä aikataululla ja millä toimenpiteillä nämä tavoitteet ovat saavutettavissa. Kyse 
on kullekin oppijalle sopivien oppimistavoitteiden määrittelystä: osalle tavoitteet pitää 

Onnistumisen 
kokemukset 
ylläpitävät 
positiivista 
tunnelatausta.
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jakaa useaan välitavoitteeseen, jotta ne ovat hahmotettavissa ja saavutettavissa.  Näiden 
välitavoitteiden avulla opiskelija saa palautetta osaamisestaan ja huomaa toivottavasti 
edistyneensä. Se motivoi häntä jatkamaan kohti kokonaistavoitteiden saavuttamista eli 
ylläpitää hänen visiotaan.

4. Kieltenopettajan motivaatiosta

Dörnyei ja Kubanyiova (2014, 124, 130−131) kuvaavat osuvasti kieltenopetta
jan motivaatiota opettajan vision liekkinä, liekin sytyttämisenä ja ylläpitämise
nä. He viittaavat Simon Sinekin (2009) kehittämään ideaan kultaisesta kehästä 

(ks. myös https://www.startwithwhy.com/), jossa on kolme kehää: Mitä? Miten? Miksi? 
Sisäkehän miksikysymykseen vastaaminen on Sinekin mukaan kaikkein tärkeintä: ne 
yritykset tai henkilöt, jotka pystyvät vastaamaan tähän kysymykseen, pärjäävät ja on
nistuvat muita paremmin. Kieltenopettajan työn ytimen voi myös katsoa muodostuvan 
tuon miksikysymyksen ympärille: jokaisen meistä on tärkeää pohtia, miksi toimimme 
opettajana tietyllä tavalla, millainen oppimis ja ohjaamiskäsitys, opetusfilosofia, meillä 
on oman opetuksemme taustalla eikä keskittyä vain pohtimaan sitä, miten opetamme 
ja mitä. Tämä pysähtyminen ja reflektointi voi auttaa meitä oman vision löytymises
sä. Dörnyei ja Kubanyoiva (2014, 145−146) korostavat sitä, että opettajan tulee pitää 
huolta nimenomaan sitä, että visio on hänen omansa, ei jonkun toisen luoma, koska 
kieltenopettajaan kohdistuu niin monenlaisia ulkopuolisia paineita, vaatimuksia ja odo
tuksia. Opettaja joutuu tekemään kompromisseja näiden ulkoisten tekijöiden ja oman 
visionsa yhteensovittamisessa, mutta on tärkeää, ettei hän luovu omista tavoitteistaan 
vaan nimenomaan yrittää sovittaa ne yhteen ulkoa tulevien odotusten kanssa. Tämä aut
taa häntä ylläpitämään myös omaa motivaatiota. 

Oman vision ylläpitämisen lisäksi kieltenopetta
ja tarvitsee tällä hetkellä motivaationsa vahvistami
seen muutoksen sietokykyä, resilienssia. Resiliens
si kuvaa kykyä ennakoida, reagoida, tarkkailla tai 
oppia muuttuvissa olosuhteissa, ts. joustamista ja 
soveltamista olosuhteiden muuttuessa (ks. esim. 
Työterveyslaitos 2016). Tekijöitä, jotka lisäävät re
silienssia, ovat esimerkiksi positiivinen minäkäsitys, 
itseluottamus, positiivinen tulevaisuususko, elämän 
tarkoituksellisuuden tunne ja tunteiden hallinta  

(http://www.positivpsykologi.se/wordpress/resilience/). Leppänen ja Rauhala (2012) 
käyttivät vastaavanlaisista piirteistä termiä psykologinen pääoma, joka heidän mukaansa 
koostuu neljästä osaalueesta: tulevaisuususkosta, sinnikkyydestä, optimismista ja itse
luottamuksesta. Kaiken tekemisen perustana ovat itsetunto ja itseluottamus. Tulevaisuu
susko tarkoittaa vahvaa uskoa oman tekemiseen sekä määrätietoista ja suunnitelmallista 
etenemistä kohti asetettuja tavoitteita jatkuvin pienin askelein. Optimismissa on kyse 
siitä, miten selitämme erilaiset tapahtumat itsellemme: voimme aina valita, näemmekö 
jonkin tapahtuman optimistin vai pessimistin silmin. Optimismiin sisältyy myös onnis
tumiskeskeisyys: epäonnistumisiakin voi tarkastella keskittyen siihen, mikä meni hyvin 
ja mitä pitäisi kehittää.  Sinnikkyys auttaa jatkamaan mahdollisten vastoinkäymisten 
jälkeen, ja sinnikkyyteen sisältyvät myös itsekuri ja itsensä likoon laittaminen. 

”Itsensä johtamisen 
taito ei ole synnyn-
näinen ominaisuu-
tesi, vaan sen voi 
jokainen oppia.”
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Motivaatiossa ja resilienssissa on molemmissa kyse itsensä johtamisesta. Salmimies 
(2008, 25) kirjoittaa seuraavasti: ”Itsensä johtamisen taito ei ole synnynnäinen omi
naisuutesi, vaan sen voi jokainen oppia. Voit vaikuttaa elämänlaatuusi ja opetella hal
litsemaan ajatuksiasi, tunteitasi ja tekojasi – johtamaan itseäsi.” Tähän hallintaan liittyy 
myös omien vahvuuksien löytäminen, joka auttaa sekä mahdollisten vaikeuksien voit
tamisessa että omien onnistumisten optimoinnissa ja on positiivisen psykologian lähtö
kohtana (UusitaloMalmivaara 2015, 19). Jokainen voi oppia tunnistamaan ja kehittä
mään omia vahvuuksiaan (Wallin 2013; ks. myös http://www.styrkebaseratarbete.se/). 

5. Pohdinta

Mitä enemmän perehtyy yleensä motivaatiota ja erityisesti kielenoppimisen mo
tivaatiota käsitteleviin tutkimuksiin, sitä enemmän herää uusia kysymyksiä. 
Miten opettajana pystyy huolehtimaan opiskelijoiden motivaatiosta, kun on 

niin monenlaista motivaatiota ja niin monet tekijät vaikuttavat motivaatioon? Ovatko 
opiskelijat motivoituneita oppimiseen, kielenoppimiseen, ruotsin kielen oppimiseen, 
tietyn oppitunnin aikana tai tietyn oppimistehtävän suorittamiseen? Miten opettajana 
kontrolloi kaikkia niitä oppimistilanteeseen liittyviä ulkoisia tekijöitä ja opiskelijaan liit
tyviä sisäisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat kussakin oppimistilanteessa? Ja onko opettajan 
tehtävänä ylipäätään motivoida opiskelijoita? Vai pitäisikö heidän olla itsemotivoituvia? 

Sekä lukiolaisten että ammattikorkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen motivaatiota 
tutkittaessa tuli ilmi, että opettajalla on todella tärkeä rooli heidän motivaationsa kan
nalta (ks. tark. GreenVänttinen & Korkman & LehtiEklund 2010; JuurakkoPaavola 
2011).  Sauli Takala (henkilökohtainen informaatio) kuvaa opettajan roolia opiskelijoi
den motivoijana seuraavasti: ”Pidä huoli toiminnan mielekkyydestä ja tulosten onnis
tumisesta niin motivaatio pitää huolen itsestään.”  Kyse on siis siitä, opettaja onnistuu 
luomaan sellaisia oppimistilanteita, joissa on oppimiselle suotuisa ilmapiiri ja joissa luo
daan oppijoille positiivisia tunteita.  

Dewaele ja MacIntyre (2016) ovat tuoneet esille näiden positiivisten tunteiden tutki
miseen uuden käsitteen, kielenoppimisesta nauttiminen (enjoyment, FLE=Foreign Lan
guage Enjoyment). He ovat todenneet laajan kansainvälisen kyselytutkimuksen avulla, 
että kielenoppimisesta nauttiminen on erotettavissa omaksi tekijäkseen verrattuna kie
lenoppimisjännitykseen (anxiety, FLCA=Foreign Language Classroom Anxiety).   Kie
lenoppimisessa nauttimisessa on erotettavissa kaksi ulottuvuutta: sosiaalinen ja henki
lökohtainen. Sosiaalisessa oppimisnautinnossa on kyse nimenomaan hyvästä ilmapii
ristä, positiivisesta oppimisympäristöstä ja mukavista opiskelukavereista, joiden kanssa 
muodostuu tiukka ryhmä. Oppitunneilla nauretaan ja kerrotaan vitsejä. Opettaja on 
ystävällinen, kannustava ja rohkaiseva. Henkilökohtaiseen oppimisnautintoon liittyvät 
oppimisesta nauttiminen, oppimisen hauskaksi kokeminen tylsistymisen sijaan, mie
lenkiintoisten asioiden oppiminen ja itsensä ylpeäksi tunteminen. Deawele ja MacIn
tyre (2016) korostavat, että oppimistilanteisiin sisältyy myös oppimisjännitystä (esim. 
hermostuminen ja toisten paremmaksi tunteminen); kyse on tasapainon löytämisestä 
nauttimisen ja jännittämisen välille. 
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Miten kielenoppimisesta nauttimisen ulottuvuuksia, sekä so
siaalista että henkilökohtaista, voitaisiin vahvistaa niin amma
tillisessa peruskoulutuksessa kuin ammattikorkeakouluissa eri
tyisesti ruotsin opetuksessa? Siinä voisi olla avain niin opetta
jien kuin opiskelijoiden motivaation lisäämiseen ja ylläpitoon. 
Monia vastauksia tähän kysymykseen löytyy jo tässä julkaisussa 
raportoiduista opetuskokeiluista, joissa opettajat ovat saaneet 
opiskelijat kokemaan oppimisen hauskaksi ja ylpeyttä tuotok
sistaan ruotsin kielellä.  

Lisäksi on todella tärkeää, että ruotsin opettaja pitää huolta omasta motivaatiostaan, 
omasta innostuksen liekistään kuten sitä edellä kuvattiin. Olen useissa yhteyksissä aikai
semmin (esim. JuurakkoPaavola 2014) esitellyt Sydänmaalakan (2009) esittämää kol
men i:n prinsiippiä, jonka olen laajentanut neljän i:n periaatteeksi: Innostu! Innosta! 
Innovoi! Iloitse! Opettajan pitäisi siis olla omasta työstään ja sen kehittämisestä innos
tunut, jotta hän oman esimerkkinsä avulla innostaa opiskelijoitaan. Hänen pitäisi inno
voida yhdessä erilaisten yhteistyötahojen kanssa, esimerkiksi muiden kieltenopettajien, 
ammattiaineiden opettajien ja työelämän edustajien kanssa, uusia toimintatapoja ja op
pimateriaaleja omaan opetukseensa. Tätä innovointia hän voi myös tehdä yhdessä opis
kelijoiden kanssa. Kaikkein tärkeintä kuitenkin lienee, että opettaja kokee työssään sekä 
tekemisen että onnistumisen iloa. Se välittyy myös opiskelijoille positiivisena ilmapiirinä 
ja kannustuksena. Voimme opettajina yrittää nähdä, mitä hyvää jokaisessa opiskelijassa 
on ja miten kunkin opiskelijan vahvuuksista voi olla hyötyä ruotsin kielen opiskelussa. 

Ammatillisen ruotsin opiskelijalle esitän puolestaan kolmen a:n periaatteen: Asen-
noidu positiivisesti! Aktivoidu! Ahkeroi! Positiivista asennetta opiskelija tarvitse sekä 
itseään, opiskeltavaa ainetta, opiskelukavereitaan että opettajaansa kohtaan. Aktivoi
tuminen tarkoittaa sitä, että opiskelija ymmärtää oman vastuunsa oppimisesta ja sen 
tuloksista. Ahkeroinnissa on kyse siitä, että opiskelija jaksaa tehdä töitä ruotsin kielen 
oppimisen eteen riittävän pitkäjänteisesti. Nämä kaikki kolme periaatetta ovat sellaisia 
elämänhallintataitoja, joita myös arvostetaan ja tarvitaan työelämässä. Niissä on kyse it
seohjautuvuudesta: opiskelijan on opittava itse ottamaan vastuu omasta motivaatiostaan 
ja sen ylläpidosta myös opinnoissa. Ammatillisen ruotsin opettaja voi olla vain hänen 
valmentajansa ja kannustajansa näiden tärkeiden taitojen kehittämisessä: lopullinen tu
los on kiinni opiskelijan omasta panostuksesta ja suorituksista ruotsin opinnoissa. 

Jos ammatillisen ruotsin opettaja toteuttaa valmennustyössään neljän i:n periaatetta 
ja ammatillisen ruotsin opiskelija ruotsin opiskelussaan kolmen a:n periaatetta, on ole
massa erinomaiset edellytykset sekä opettajan että opiskelijan positiivisen motivaation 
säilymiseen koko valmennus ja oppimisprosessin ajan. Kummankin osapuolen positii
vinen motivaatio puolestaan johtaa varmasti hyviin oppimistuloksiin ruotsin kielessä ja 
antaa ruotsin opettajille voimia jatkaa työssään. 

Innostu!
Innosta!
Innovoi!
Iloitse!
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Min svenska stig 
– Verkkokurssi 

yhteisten tutkinnonosien 
ruotsiin

Tiina Halonen, Keuda & Anu Piispala, Hyria

1. Johdanto

S
yksyllä 2015 voimaan tullut ammatillisen 2. asteen tutkinnonuudistus 
painottaa henkilökohtaistamista ja omien oppimispolkujen tarjoamista 
opiskelijoille (Opetushallitus 2015, 16, 37). Se on kannustanut koulu
tuksenjärjestäjiä luomaan opiskelijoille mahdollisuuksia osaamisen hank
kimiseen muutenkin kuin osallistumalla perinteiseen lähiopetukseen. In
nostuimme ajatuksesta luoda verkkomateriaalipaketin, jonka opiskelija 

voisi suorittaa itsenäisesti. Tällaisen verkkomateriaalin kohderyhmänä ovat opiskelijat, 
jotka tarvitsevat esimerkiksi työssäoppimisen tai kansainvälisen vaihdon vuoksi ajasta ja 
paikasta riippumattoman tavan opiskella tutkintoonsa kuuluvia opintoja. Lisäksi tällai
sen opintokokonaisuuden voi suorittaa opiskelija, joka haluaa ja on motivoitunut ete
nemään opinnoissaan nopeammin. 

Tarkoituksena oli kehitellä kokonaisuus, joka pitäisi opiskelijan motivaatiota yllä. Ky
seessä on ammatilliselle toiselle asteelle, työelämäpainotteisesti räätälöity verkon välityk
sellä toteutettava ruotsin opintokokonaisuus. Kokonaisuus on kohdennettu ensi sijai
sesti liiketalouden opiskelijoille, mutta se soveltuu myös muiden ammatillisten alojen 
opiskelijoille. Hankkeen idean taustalla on oppilaitoksilta tuleva paine tarjota opiskeli
joille erilaisia polkuja osaamisen hankkimiselle. Lisäksi taustalla on opettajan tarve osata 
hyödyntää digitaalisuutta omassa työssään. Tutkinnon osan osa on laajuudeltaan 1 osp, 
ja se sisältää toisen kotimaisen kielen, ruotsin, pakolliset osaamistavoitteet.

2. Tavoitteet

Tavoitteenamme oli luoda opetussuunnitelman mukainen materiaalikokonai
suus, jonka opiskeltuaan opiskelija osaa käyttää toista kotimaista kieltä työteh
tävissään ja työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa sekä ymmärtää molem

pien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa Suomessa. 

Toisena tavoitteena pidimme osaamistavoitteiden konkretisointia ja niiden saavutta
misen arviointia sekä osaamisen näkyväksi tekemistä ja sitä kautta oppimistulosten pa
rantamista (Diaz 2014, 61). Tämän tukemiseksi kehitimme tarinan. Tuotettu materiaali 
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on tarkoitettu opiskelijalle, joka kykenee opintojen suorittamiseen suhteellisen itsenäi
sesti, mutta jossa pyritään huomioimaan myös erilaiset ja – tasoiset opiskelijat. 

Kolmantena tavoitteenamme oli tieto ja viestintätekniikan hyödyntäminen verkko
kurssia laadittaessa sekä panostaminen visuaalisuuteen. Tästä kolmannesta kohdasta 
muodostui lisäksi molempien opettajien henkilökohtainen oppimistavoite, digiloikka. 
Tärkeinä lähtökohtina materiaalikokonaisuutta laatiessamme pidimme lisäksi työelämä
lähtöisyyttä, integrointia ammatillisiin opintoihin sekä tuotetun materiaalin ja käytän
teiden hyödyntämistä soveltuvin osin myös lähiopetuksessa.

2.1. Opetussuunnitelman osaamistavoitteet sisällöiksi
Aloitimme pohtimalla, mitä opetussuunnitelman perusteissa mainitut työelämän kie
lenkäyttötilanteet ovat ja miten ne voitaisiin konkretisoida ammattiin opiskelevalle nuo
relle. Johdantoosa sisältää kurssisuunnitelman, sanakirja ym. vinkkejä ja kulttuuritie
toiskun. Sen jälkeen jaoimme tavoitteet yhdeksään osaalueeseen: 1) Vem är jag?, 2) Jag 
som yrkesstuderande, 3) Nummer och siffror 4) Min skola och mina studier 5) Konsten 
att fråga 6) Konsten att småprata, 7) Epost och telefon 8) Att visa vägen 9) Mitt yrke. 
Vaikka oppimista ei enää opetussuunnitelman hengen mukaisesti varsinaisesti sidota
kaan aikaan, soveltuvat osiot opiskeltaviksi yhden jakson aikana. Sisältöjen lähtökohta 
on työelämän kielenkäyttötilanteissa, ja oppimisen pääpaino on sanastossa. Kielioppi on 
sivuosassa, ja siitä otimme mukaan ainoastaan lukusanat ja kysymyslauseen. 

2.2. Tarinallisuus sisältöjen tukena
Osaamistavoitteiden tueksi keksimme tarinan Oskarista, joka eräänä iltana tietokone
peliä pelatessaan törmää ruotsalaisiin pelikavereihin ja havahtuu huomaamaan, että olisi 
kiva osata vastata ruotsiksi saamiinsa kehuihin. Oskar päättääkin ottaa kaiken irti juuri 
alkavasta ruotsin kurssista. Lähes jokaisen osaalueen alussa on lyhyt kurkistus Oskarin 
elämään. Esim. osaalueen 5) Konsten att småprata alussa kerrotaan seuraavasti:

Nu kan Oskar berätta om skolan och studierna men hur är det med småprat? 
Han kollar följande material och tycker att det är kul att prata strunt... 

Osion 7) Epost och telefon alkaa seuraavalla tarinalla: 

Oskar har bestämt sig för att avlägga inlärning i arbetet i Stockholm. med hjälp av 
skolans kontakter är det lätt att hitta en lämplig arbetsplats. Innan han reser till 
Sverige mejlar och ringer han till arbetsgivaren och kommer överens om t.ex. arbetsti-
der.

2.3. Opiskelija ja opettaja oppimisen polulla
Kielten opiskelu omin avuin on melko vaativaa ammatillisen toisen asteen opiskelijal
le. Kurssin taustatukena on luonnollisesti oltava kielenopettaja, joka auttaa opiskelijaa 
tarvittaessa ja arvioi tuotokset sekä antaa niistä palautetta. Olemme laatineet materi
aalikokonaisuuden opiskelijalle, jolla on hyvät tvtvalmiudet, sinnikkyyttä ja kyky sel
viytyä opiskelusta hyvin itsenäisesti. Vaativuustasoa nostaa se, että tehtävänannot ovat 
kohdekielellä riittävän kielellisen altistumisen ja syötteen takaamiseksi (Pietilä & Lin
tunen 2014, 16). Harjoitukset ja arvioitaviksi palautettavat tehtävät ovat vaikeustasol
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taan erilaisia. Materiaalia hyödyntävä opettaja voi 
halutessaan muokata ehdotettuja kokonaisuuksia ja 
räätälöidä niistä kurssilleen sopivan paketin. Mate
riaalia laadittaessa on pohdittava huolellisesti, mi
ten ohjeistukset ja tehtävänannot olisivat mahdolli
simman yksiselitteisiä. Lisäksi on huolehdittava sii
tä, että opiskelija käyttää kaikkia kielen osaalueita. 

Olemme molemmat tottuneet hyödyntämään digitaalisuutta opetuksessamme ja käyt
täneet eri sovelluksia sähköisen materiaalin jakamiseen ja tuotosten näkyviksi tekemi
seen, sekä myös koko ryhmän aktiiviseksi saamiseksi lähiopetustilanteissa. Eri kielen 
osaalueiden huomioiminen kokonaisella verkkokurssilla oli kuitenkin molemmille uut
ta. Käytimme paljon aikaa sekä varsinaisten oppimisalustojen käytön opetteluun että 
sinne tuodun materiaalin työstämiseen digitaalisten työkalujen avulla. Hankkeen lähi
päiviltä lokakuussa 2015 saimme luonnollisesti hyviä vinkkejä eri työkaluista.

3. Toteutus ja tuotokset

3.1. Oppimisympäristöt ja työkalut

Loimme kurssin Moodle ja It´s learning oppimisalustoille. Kummallakin oli vas
tuullaan neljä osaaluetta ja viimeisen osaalueen 9) Mitt yrke työstimme yhdessä. 
Loimme osaalueisiin kuuluvat taustamateriaalit ja tehtävät, joissa harjoittelim

me hyödyntämään esim. vapaasti käytettävissä olevaa videomateriaalia ja luonnollisesti 
muutakin verkossa olevaa materiaalia. Tavoitteenamme oli, että opiskelija välttyisi liial
liselta netissä surffaamiselta. Sen sijaan liitimme tarvittaessa tehtävään tueksi täsmäosoit
teen, josta löytyisi malleja ja vinkkejä. Yritimme myös panostaa visuaalisuuteen, mutta 
oppimisalustan ominaisuudet eivät ehkä vielä ole digitaalisen kirjan tasoa.

Tarkoituksenamme oli testata erilaisten tehtävätyyppien tekemistä. Kurssia vetävän 
opettajan työn helpottamiseksi yritimme tehdä niin paljon kuin mahdollista sellaisia 
tehtäviä, jotka ohjelma korjaa automaattisesti. Lisäksi materiaalissa on paljon kommu
nikatiivisia tehtäviä, jotka vaativat tietenkin palautteen ja arvioinnin opettajalta. Teim
me myös PPesityksiä ja tehtäviä, joissa opiskelijan pitää hyödyntää jotain sovellusta 
(esim. padlet.com, chogger.com). Lisäksi kuvasimme jopa yhden opetusvideon, jonka 
tekeminen alkuvalmisteluineen vei yllättävän paljon aikaa. Teimme ja kommentoimme 
materiaaleja tahoillamme, ja tapasimme neljä kertaa opetellaksemme materiaalien vien
tiä alustoille. Tapaamisten välissä harjoittelimme oppimisalustojen käyttöä, ja haimme 
oppilaitoksistamme opastusta Moodlen ja It’s learningin käyttöön. 

3.2. Sisällöt
Oppimisalustalla eri osaalueet on jaoteltu yhdeksään eri kansioon, ja kansion alta löy
tyvät tehtävät kyseiseen osaalueeseen. Ensimmäinen osaalue on nimeltään Vem är jag? 
Tässä osassa opiskelija harjoittelee sekä itsestä kertomista että verbien taivuttamista eri
tyyppisten tehtävien avulla. Osa alkaa videolinkillä, jossa ruotsinsuomalainen muusikko 
Jesse Piisinen kertoo ruotsiksi itsestään. Opiskelijan täytyy katsoa ja kuunnella videopät
kä ennen kuin hän pystyy tekemään ensimmäisen tehtävän. Ensimmäiseen tehtävään on 
poimittu videosta tärkeitä sanoja ja sanontoja. Opiskelijan täytyy selvittää videon avulla, 

On huolehdittava 
siitä, että opiskeli-
ja käyttää kaikkia 
kielen osa-alueita.
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miten ruotsiksi sanotaan esimerkiksi: kutsutaan myös, monta vuotta sitten, äidin kanssa, 
kun olin nuorempi. Toiseen tehtävään on nauhoitettu ruotsiksi kahdeksan kysymystä, 
ja näihin kysymyksiin opiskelijan täytyy vastata ruotsiksi suullisesti. 

Osan kolmannessa tehtävässä opiskelija harjoittelee ääntämistä. Tehtävä on PPesitys, 
johon ääntämismallit on nauhoitettu. Tässä tehtävässä opiskelija harjoittelee mm. k, 
sk ja gäänteitä. 

Neljännessä tehtävässä harjoitellaan verbien taivuttamista kaikissa aikamuodoissa. En
simmäiseksi opiskelija harjoittelee ruotsin kielen yleisempien verbien, kuten olla ja 
omistaaverbien, taivuttamista. Lisäksi opiskelijan täytyy selvittää ensimmäisen tehtä
vän muut verbit taivutuksineen.

Viides osaalue on nimeltään Konsten att fråga. Hankkeen syksyisillä lähiopetuspäivil
lä saimme vahvistuksen ajatuksellemme, että kysymyssanojen hallitseminen on tärkeä
tä. Kysymyssanoista teimme sanapilven, joka toimi tämän osan ensimmäisen tehtävän 
pohjana. Sanapilven avulla opiskelijan täytyy selvittää ruotsin kielen yleisimmät kysy
myssanat. Kysymyslauseen muodostamisesta teimme oman opetusvideon. Videon kat
sottuaan opiskelijan täytyy osata muodostaa seuraavan laisia kysymyslauseita: Mikä on 
koulusi nimi? Kuka on ruotsinopettajasi? Missä asut? Mihin matkustat kesällä? Milloin 
aloit opiskella? Miten voit? Kuinka monta osaamispistettä sinulla on? Millainen puhe
lin sinulla on? Minkä osaamisalan olet valinnut? Mitä tutkinnonosia olet tehnyt? Kun 
opiskelija on omasta mielestään osannut muodostaa nämä kysymykset, täytyy hänen 
lähettää opettajalle ne suullisesti.

Kuudes osaalue on nimeltään Konsten att småprata, johon saimme idean samanni
misestä teoksesta (Nilsson 2014, 5). Perinteisten småpratohjeistusten eli mistä voi ja ei 
voi jutustella lisäksi otimme mukaan myös vinkkejä siihen, miten puhuja voi päästä pois 
mahdollisesta tukalasta tilanteesta tai miten hän voi lopettaa keskustelun tyylikkäästi. 

Seitsemännessä osassa opiskelija harjoittelee sähköposti ja puhelinviestintää. Ensim
mäisenä tehtävänä on sähköpostiviestin kirjoittaminen työnantajalle. Puhelintilanteita 
opiskelija harjoittelee YouTubevideolinkin avulla. I telefontehtävässä opiskelija harjoit
telee työnantajalle soittamista.

Lopputulokseksi saimme muokattavan, itse tehdyn materiaalin, jonka voi kopioida 
sellaisenaan kurssiksi tai josta voi ottaa osia opetukseen. Opettajina harppasimme ison 
digiloikan, kynnys tuli ylitettyä. Saimme otettua uusia sovelluksia konkreettisesti käyt
töön. Oli mukava huomata, että yhteistyö kollegan kanssa oli antoisaa. Opimme käyt
tämään oppimisalustoja ja erityisesti niiden sisällä olevia puhe ja videotyökaluja, joi
den avulla opettaja voi antaa tehtävänannon suullisesti ja opiskelija vastaavasti palauttaa 
tehtävän puhuttuna tai videoituna. Huomasimme myös, miten suuret erot Moodlen ja 
It’s learning –alustojen käyttäjäystävällisyydessä on. Jos esim. Moodleen haluaa tehdä 
aukkotäydennyksen, jonka ohjelma korjaa, on yksittäinen tehtävä monen klikkauksen 
takana. Ehkä siinä on syy siihen, että Moodlea on käytetty pääasiassa materiaalin jaka
miseen. Onnistuneita kokonaisuuksia ovat esimerkiksi Uttal, Konsten att småprata ja 
Nummer och siffror.
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3.3. Opiskelijapalaute
Pilotoimme kursseja lähiopetustunneilla. Palautteen perusteella opiskelijat pitivät tehtä
viä vaativina ja vaikeina, mutta toisaalta tehtävät olivat kuitenkin kivoja ja vaihtelevia. 
Hyvänä asiana he pitivät myös mahdollisuutta tehdä tehtäviä itsenäisesti. Palautteen 
mukaan jotkin tehtävänannot olivat epäselviä. Tämän palautteen perusteella teimme 
tehtävänantoja selkeämmiksi. Saimme lisäksi joitakin hyviä kehittämisideoita opiskeli
joilta. Eräs opiskelija ehdotti esimerkiksi tienneuvomisosioon piirtämistehtävää (”piir
rä karttaan”).

4. Pohdinta

Verkkokurssi on tarkoitettu itsenäiseen kielen opiskeluun, mutta mahtaako opis
kelijalla olla käytännössä eväitä itsenäiseen kieltenopiskeluun? Entä opiskelijan 
TVTtaidot? Lähiopetustunneilla törmäämme siihen tosiasiaan, että opiskelijat 

osaavat viihdetarkoituksessa surfailla Facebookissa ja käyttää pikaviestipalveluja, mut
ta tiedonhakutaidot ovat liian monella opiskelijalla todella heikot. Tällöin itsenäises
ti suoritettava opintokokonaisuus voi olla liian haastava. Lisäksi peruskoulusta saadut 
taidot eivät usein riitä pohjaksi ammatissa vaadittavan kielitaidon hankkimiselle. Toi
saalta verkkokurssilla opiskelijalla on mahdollisuus opiskella hänelle parhaiten sopival
la tavalla. 

Verkossa toteutettavalla kurssilla on monia etuja ja motivoivan ja oppimista edistävän 
palautteen antaminen esim. puhuttuna on todellista henkilökohtaistamista. Toisaalta 
koneen antama palaute tehdystä tehtävästä on melko rankka, eikä ohjelma pysty anta
maan anteeksi esim. pieniä kirjoitusvirheitä. Kurssillamme opiskelija kommunikoi vain 
opettajan kanssa, mutta mukaan pitäisi saada myös kokemukset ja tuki toisilta kielen
käyttäjiltä. Oman kielitaidon kehittyminen pitäisi pystyä tekemään vielä näkyvämmäksi 
opiskelijalle. It’s learning alustalla tehtävät voidaan kytkeä osaamistavoiteisiin ja arvi
ointikriteereihin, mutta kurssin alussa voisi olla jonkinlainen kielitaidon alkukartoitus. 
Ilman opettajan tukea ja palautetta opiskelu ei onnistu.  Siksi pitääkin ennen kurssin ve
tovastuun ottamista sopia, mikä opettajan rooli on ohjauksessa ja mikä sen resurssi on. 

Ammatillinen kieltenopettajuus on vaativaa, kun opettaja tekee ensin alakohtaisen 
materiaalin ja sitten vie sen käytännön opetukseen. Jatkossa kielten oppiminen inte
groituu yhä tiiviimmin ammatillisiin tutkinnonosiin, joiden käytännön toteutus on 
suunniteltava opettajatiimeissä ja jotka vaativat oman täsmämateriaalinsa kullekin osaa
misalalle räätälöitynä. Oppimisen ja osaamisen osoittamisen toivotaan tulevaisuudessa 
kytkeytyvän tiiviimmin työssä oppimiseen. Miten taataan riittävän laadukas ja suunni
telmallinen kielenoppiminen? Entä miten on tasaarvo laita? 
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Virikkeitä verkosta ja 
motivaatiota Moodlesta 

ruotsin valinnaisiin 
opintoihin

Katja Kokkarinen, Keudan ammattiopisto

1. Johdanto

E
lokuussa 2015 tulivat voimaan uudistetut ammatillisten perustutkintojen 
perusteet. Uudistuksen tavoitteita olivat mm. osaamisperusteisuuden vah
vistaminen, työelämälähtöisyyden ja yksilöllisten opintopolkujen kehittä
minen sekä joustavuus alojen ja tutkintojen välillä sekä opiskelumuodois
sa ja tavoissa. Tutkintojen perusteiden kehittämisellä haettiin myös tut
kinnon selkeyttä, johdonmukaisuutta ja kokonaisuutena hahmottumista. 

(Opetushallitus 2015.)

Lähes samaan aikaan ruotsinopettajien täydennyskoulutushankkeen kanssa oppilai
toksessamme käynnistyi hanke, jolla pyrittiin saamaan useisiin yhteisten tutkinnon 
osien opintoihin Moodleaineistoja. Esimerkiksi kielissä oli tarkoitus laatia pakollisten 
ja valinnaisten osaamistavoitteiden mukaisia verkkokursseja. Halusin osallistua oppi
laitoksemme hanketyöhön, ja koska täydennyskoulutushankkeessa esiteltiin mm. verk
koopetukseen sopivia ohjelmia ja sovelluksia, tuntui tarkoituksenmukaiselta yhdistää 
nämä hankkeet. 

Oma kehittämishankkeeni lähti siis liikkeelle oppilaitoksen tarpeesta ja kiinnostukses
tani rakentaa ruotsin opetukseen kokonaisuus, jolla vastataan uudistuneiden tutkinnon
perusteiden keskeisiin tavoitteisiin osaamisperusteisuudesta, työelämälähtöisyydestä ja 
joustavuudesta. Moodle oli minulle entuudestaan tuttu työkalu, mutta ruotsin opinto
jen kokonaisuutta en ollut sinne tätä ennen suunnitellut ja toteuttanut. Aiemmat ruot
sin Moodleaineistoni olivat olleet yksittäisiä palasia – lähinnä kertaustehtäviä, joita olin 
vaihtelevasti laatinut eri ryhmien opetukseen.

Oppilaitoksemme Moodlesuunnittelupalaverissa oli paikalla täydennyskoulutus
hankkeessakin mukana ollut lehtori Tiina Halonen, joka kertoi hänen ja Anu Piispalan 
kehittämishankkeesta, joka rakentuisi tarinan ympärille. Näin syntyi ajatus laatia myös 
muut kielten Moodleaineistot tarinan muotoon.

Menetelmäblogissa (2016) todetaan, että tarinan avulla voi kertoa enemmän kuin 
vain faktat kertomalla ja että tarinallisuus sopii sekä todellisten tapahtumien että suun
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niteltujen asioiden kuvailuun. Vaikka kielen opetus ja opiskelu on mielestäni aina enem
män tai vähemmän tarinaan astumista ja tavallaan Menetelmäblogin mainitsemien to
dellisten ja suunniteltujen tilanteiden välissä toimimista, tarjoaa tarina kuitenkin koos
sapitävän kehyksen, jonka uskon auttavan etenkin verkkotehtävät itsenäisesti suoritta
via opiskelijoita. 

Miikka Salavuo (2016a) pitää digitaalisen oppimisympäristön keskeisenä etuna oppi
jan aktiivista toimijuutta. Digitaalisessa toimintaympäristössä opiskelija asettaa tavoit
teita, tarkastelee oppimistaan, tuo esiin osaamistaan ja kehittää käsitystään omista vah
vuuksistaan. Salavuon mukaan digitaalinen oppimisympäristö tekee osaamisen ja koko 
oppimisprosessin näkyväksi toisin kuin esimerkiksi yksittäinen koe. Salavuo (2016b) 
kuitenkin muistuttaa, että opetus tulee digiympäristössäkin toteuttaa suunnitelmalli
sesti ja pedagogisista lähtökohdista.

Opiskelijan aktivoiminen tekemään itse oli yksi Moodlekokonaisuuden tavoitteista – 
oikeastaan se on edellytyskin, jotta osaamistavoitteet voivat verkossa opiskellen täyttyä. 
Tarinallisuus puolestaan luo opiskelijalle sisältö ja tehtäväkokonaisuuden, jonka merki
tys hahmottuu hänelle aivan eri tavalla verrattuna siihen, että tehtävät olisivat toisistaan 
erillisiä tehtävänantoja. Näin tutkinnonuudistuksen tavoite kokonaisuuden hahmottu
misesta näkyy myös yksittäisen osaalueen opiskelussa.

2. Tavoitteet

Päätin tehdä hankkeessa aineistoa toisen kotimaisen kielen valinnaisten osaamista
voitteiden opiskeluun. Osaamistavoitteet on nimetty oppilaitoksessamme työelä
män ruotsiksi ja tuottavat tutkintoon yhden osaamispisteen. ”Työelämän ruotsin” 

tavoitteena on, että opiskelija ”käyttää toista kotimaista kieltä alaan liittyvissä vuorovai
kutustilanteissa ja työtehtävissä, selviytyy arkipäivän tilanteissa toisella kotimaisella kie
lellä ja hyödyntää omia kielenoppimisen strategioitaan” (Keuda 2015).  

Tavoitteenani oli laatia oppilaitoksen Moodleympäristöön kaikkien oppilaitoksen 
ruotsinopettajien käyttöön tekniikan ja liikenteen alalle tehtäviä eri tavoin ja eri tilan
teissa käytettäväksi. Ajatuksena oli, että verkkotehtävillä opiskelija voisi opiskella itse
näisesti, kerrata lähiopetuksessa opetettua omalla ajalla tai esimerkiksi harjoitella lähi
opetuksessa saavuttamatta jääneiden osaamistavoitteiden sisältöjä. Ajatuksena oli myös, 
että opettaja voisi käyttää tehtäviä lähiopetuksessa tai inspiroitua tekemään aineistoa ja 
tehtäviä omaan opetukseensa myös muiden alojen opiskelijoille.

Moodletehtävien tavoitteena oli myös vahvistaa yksilöllisiä opintopolkuja: mahdol
listaa opiskelijan omatahtinen eteneminen ja osaamisen hankkiminen erilaisin mene
telmin ja erilaisissa ympäristöissä, jotka olivat tutkinnonuudistuksen lähtökohtia (Ope
tushallitus 2015). Verkossa olevien tehtävien avulla opiskelija on tarkoitus aktivoida ha
kemaan itse tietoa ja kokoamaan sisällöistä itselleen mielekkäitä kokonaisuuksia. Siksi 
tehtävissä ei esimerkiksi listata työkaluja ja pyydetä nimeämään niitä ruotsiksi, vaan ke
hotetaan opiskelijaa valitsemaan alan tärkeimmät työkalut ja koneet ja nimeämään ne 
ruotsiksi. Samalla opiskelusta ja oppimisesta tulee toiminnallista, kun opiskelija etsiytyy 
autenttisiin paikkoihin esitelläkseen todellisia, työelämäänsä kuuluvia asioita ja esineitä. 
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Näin opiskeltavat asiat muodostavat opiskelijan tuleviin työtehtäviin liittyvän kokonai
suuden. Osaamisperusteisuus ja työelämälähtöisyys vahvistuvat. 

Tavoitteenani oli tuottaa laadukasta verkkoopetus ja opiskeluaineistoa. Tarkoitan 
laadulla tässä ensinnäkin sitä, että tehtävillä on ikään kuin syy tai oikeutus olla verkossa. 
Ajattelen, että verkossa tehdään jotain sellaista, jota ei voi tehdä kynällä paperille, tai jo
ta on vaihtelun vuoksi mukava tehdä kynän ja paperin sijaan verkossa. Sellaisia ovat esi
merkiksi eri ohjelmilla toteutetut sanaston kertaustehtävät, kuten muistipelit ja ristikot. 

Toiseksi tarkoitan laadukkaalla verkkoaineistolla sitä, että tehtävänanto on tarkka ja 
selkeä, tehtävä on helposti opiskelijan saatavilla ja opiskelijan on myös helppo palauttaa 
tehtävät, jotta itsenäinenkin opiskelu on mahdollista. Siksi näissä verkkotehtävissä ei ole 
avattavia Wordtiedostoja eikä mitään tarvitse välttämättä tulostaa. Laatua opiskeluun ja 
oppimiseen tuo myös tehtävien monipuolisuus; se, että tehtävät harjoittavat sekä suul
lisen että kirjallisen kielen taitoa ja vaativat niin tekstin kuin kuullun ymmärtämistä. 

Salavuo (2016b) hahmottelee blogissaan nelikentän, jossa teknologian merkitykselli
nen käyttö, näkyväksi tuleva oppiminen, syvempään oppimiseen johtava toiminta ja tai
tojen harjoittaminen kytkeytyvät oppimisen digitalisaatioon. Työelämän ruotsi Mood
letehtäviä voi tarkastella myös näistä näkökulmista. 

Salavuon (2016b) mukaan oppija oppii, kun hän kokee omistajuutta opiskeltavaan 
asiaan eli hänelle syntyy tarve oppia asia, hän on sisäisesti motivoitunut ja aktiivinen toi
mija sekä ymmärtää, mihin opittava asia liittyy. Salavuo toteaa, että oppimista yleensä 
tapahtuu myös, kun käynnistetään syvempään oppimiseen johtavia prosesseja. Mieles
täni kokemuksellisen ja toiminnallisen tiedonrakentelun, jota työelämän ruotsi Mood
letehtävät edellyttävät, voidaan katsoa syvempään oppimiseen johtavaksi prosessiksi.

VirtuaaliAMKverkoston (2016) Uutta avointa energiaa hankkeessa on laadittu op
pimateriaalin ja oppimisympäristön laatukriteeristöjä. Hankkeessa laatua tarkastellaan 
saavutettavuuden, sisällön, tuotannon ja käytettävyyden näkökulmasta, ja näistä tee
moista on laadittu laatukortit. Tarkastelen tässä erityisesti sisällön ja käytettävyyden 
laatukriteerejä, sillä ne ovat asioita, joihin voin tässä tapauksessa omilla valinnoillani 
vaikuttaa.

Oppimateriaalin ja oppimisympäristön sisällön laadun arvioinnissa keskeistä on, et
tä sisältöjen rakentamisessa on huomioitu käyttäjien tarpeet ja käyttötilanteet ja että 
sisältö tukee oppijan tiedonrakentelua sekä erilaisia oppijoita. Huomiota kiinnitetään 
myös sisältöjen ja osaamistavoitteiden vastaavuuteen ja kattavuuteen. Sisällön tulee ol
la jaettu kokonaisuuksiin tarkoituksenmukaisesti. Sen on oltava luotettavaa, perustel
tua ja ajantasaista ja keskittyä ydinasioihin. Sisällön on oltava selkeää ja ymmärrettävää, 
ja se on esitettävä käyttäjälle helposti omaksuttavassa muodossa. Lähteiden tulee olla 
laadukkaita, monipuolisia ja työelämälähtöisiä, ja ne tulee ilmaista selkeästi. (Virtuaa
liAMKverkosto 2016.)

Käytettävyyden kannalta huomionarvoinen asia on tässä tapauksessa oppimisympäris
tön pedagoginen käytettävyys. Laadukas oppimisympäristö tukee erilaisia oppimistyy
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lejä. Oppimistilanteiden ohjeistus on selkeää. Ohjeistukseen liittyvät mm. tavoitteiden, 
aikataulujen, työvälineiden ja ohjauksen saatavuuden määritteleminen. Oppimistilan
teiden pitää olla loogisessa järjestyksessä ja helposti löydettävissä. (VirtuaaliAMKver
kosto 2016.)

Työelämän ruotsi Moodleaineiston sisältöä voi arvioida laatukortin arviointikysy
myksillä ja vastata kysymyksiin kyllä (arviointiasteikko ei/osittain/enimmäkseen/kyl
lä). Sen sijaan käytettävyyslaatukortin kysymyksistä osa on sellaisia, jotka olen jättänyt 
kunkin opettajan itse ratkaistavaksi ja opiskelijan kanssa sovittavaksi. Nämä kysymykset 
koskevat mm. aikatauluja ja työvälineitä. Jokaisen Moodleaineiston käyttöön ottavan 
opettajan pitäisikin tarkistaa ja täydentää laatukortin kohdat omalta osaltaan. 

3. Toteutus ja tuotokset

3.1. Sisällöt

Työelämän ruotsi nimisen valinnaisten osaamistavoitteiden tehtäväkokonaisuu
dessa astutaan tarinaan, jossa opiskelija menee viikoksi työssäoppimaan Tukhol
maan. Opiskelija saa roolin työntekijänä ja tekee kunkin päivän teeman mukai

set tehtävät. Päivittäiset teemat ovat seuraavat: 

Måndag: På nytt jobb
Tisdag: Arbetsuppgifter
Onsdag: Olika meddelanden
Torsdag: Kontakt med kunden
Fredag: Svar till kunden

Kunkin otsikon alla on neljä tehtävää, jotka yhdessä muodostavat päivän teeman mu
kaisen kokonaisuuden. Joinakin päivinä palautettavia tehtäviä tulee useampia, joinakin 
päivinä lopputulos rakentuu eri tehtävien kautta vaiheittain, ja vain lopputulos palaute
taan opettajalle. Eri vaiheissa opiskelija saa avuksi tekemiäni sanalistoja ja ohjevideoita. 
Sanakirjaa ja muita apuvälineitä saa tietenkin käyttää koko ajan.

Maanantain tehtävät liittyvät uudessa työpaikas
sa aloittamiseen. Tehtävissä opiskelija esittelee itsen
sä uusille työkavereille (tehtävä 1), hakee työvaat
teet, työkalut ja tutustuu työpaikan laitteisiin (teh
tävä 2) ja käy lounaalla työkavereiden kanssa (teh
tävä 3). Tehtävän 3 kuvamateriaali on kuvassa 1. 
Tässä tehtävässä opiskelijan pitää kuvan ruokalis
talta valita ruokalaji, jolla hän tulee varmasti kylläi
seksi.  Neljäs tehtävä liittyy aina vapaaaikaan. Maa
nantain vapaaajan tehtävässä työssäoppija lähettää 
viestin kotiin.

Kuva 1. Ravintolan ruokalista lounastehtävään.
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Tiistain tehtävässä 1 opiskelija hakee osiin, tarvikkeisiin tai työn kohteisiin liittyvää 
sanastoa (alan mukaan esimerkiksi ’putki’, ’viemäri’, ’tuulilasi’, ’moottoriöljy’, ’lava’, 
’trukki’). Tehtävässä 2 hän selvittää työn tekemiseen liittyviä verbejä ja harjoittelee nii
den käyttämistä apuverbin kanssa. Tehtävässä 3 harjoitellaan verbin taivuttamista pree
sensissä ja tuotetaan virkkeitä, joissa tekeminen ja tekemisen kohde yhdistyvät (esim. 
’Asennan viemäriputken’, ’Vaihdan moottoriöljyn’). Tehtävässä 4 opiskelija lukee päi
vän lehden ja suomentaa eri osastojen pääuutisotsikoita (tehtävässä linkit Dagens Ny
heteriin ja Svenska Dagbladetiin) ja vertaa niitä katsomiinsa tvuutisiin (linkki Sveriges 
Televisionin sivulle).

Keskiviikon tehtävät liittyvät erilaisiin ilmoituksiin. Tehtävässä 1 opiskelija lukee 
yrityksen tiedotteita ja laatii vastaavan, lyhyen asiakasviestin. Tehtävässä 2 hän selvittää 
ensin, mitä yritys on julkaissut Facebooksivullaan ja laatii sitten pienen sosiaalisessa 
mediassa julkaistavaksi sopivan tekstin. Moodlessa on mallina kuvaleikkeitä, joita opis
kelija voi käyttää, tai hän voi etsiä itse netistä vastaavia tekstejä. Tehtävässä 3 työssäop
pimisen ohjaaja Suomesta soittaa ja pyytää opiskelijaa kertomaan edellisestä työpäiväs
tä. Tehtävässä harjoitellaan työhön liittyvien verbien taivuttamista imperfektissä. Puhe
lu Suomesta johdattaa tehtävään 4, sillä puhelusta seuraa pieni kotiikävä, ja opiskelija 
päätyy lukemaan Hbl:ää.

Torstain ja perjantain tehtävät liittyvät 
vahvasti asiakaspalveluun, vaikka sitä on 
toki sivuttu muidenkin päivien tehtävissä. 
Torstain tehtävässä 1 opiskelija kuuntelee 
ensin mallipuhelun auton määräaikaishuol
lon ajanvaraustilanteesta ja tekee siihen liit
tyvän kuullunymmärtämistehtävän. Sain 
mallipuheluun toiseksi osapuoleksi autoalan 
ammatinopettajan, joka vastaa puhelimeen 
suomeksi ja vaihtaa sitten asiakkaan pyyn
nöstä kieleksi ruotsin. Mallipuhelun jälkeen 
opiskelija suunnittelee ja laatii alalleen sopi
van asiakaspuhelun. Tehtävässä 2 opiskeli
ja saa tehtäväkseen luovuttaa valmiin työn 
asiakkaalle ja laatia laskun. Tehtävässä har
joitellaan verbin perfektimuotoa, ja opiske
lija tuottaa virkkeitä, kuten ’Olen pessyt ja 
vahannut auton. Se maksaa 650 kruunua”. 
Suullisen osion jälkeen lasku laaditaan myös 
kirjallisesti, ja lopuksi asiakas toivotetaan tervetulleeksi uudestaan. (Kuva 2.) Tämä on 
Moodleaineiston haastavimpia tehtäviä. Tehtävässä 3 opiskelija saa puolestaan tehtä
väksi lähettää asiakkaalle tekstiviestin joko valmistuneesta työstä tai muusta sopivasta 
aiheesta. Näin tehtävissä tulee kerratuksi myös lukusanoja ja ajanilmaisuja. Tehtävässä 
4 opiskelija soittaa kotiin ja kertoo kuluneesta viikosta ruotsiksi.

Kuva 2. Esimerkki laskutustehtävästä.

3. Det är dags att fakturera.

a) Berätta för kunden vad du har gjort och vad det kostar.

b) Berätta vad det blir sammanlagt.

c) Skriv kvittot.

d) Tacka kunden för besöket och önska denne åter välkommen.
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Perjantain tehtävässä 1 opiskelija lukee jälleen yrityksen Facebooksivuja ja vastaa 
siellä asiakkaan kysymykseen. Tehtävässä 2 opiskelija vastaa sähköpostiin tulleeseen 
reklamaatioon. Perjantaina jo tehtävä 3 liittyy poikkeuksellisesti vapaaaikaan – siinä 
opiskelijan tehtävä on keksiä tekemistä työkavereiden kanssa viikonlopuksi. Linkki vie 
sivustolle alltomstockholm.se. Tehtävä 4 johdattelee jatkamaan ruotsin kielen opintoja 
myös työssäoppimisviikon jälkeen. Opiskelijaa kehotetaan kokeilemaan Duolingosi
vustoa, jolla tosin suomen kielen sijaan kielipariksi tulee englanti. Ehkäpä se onkin se 
pieni lisä, joka saa opiskelijan jatkamaan myös ruotsin kielen opintojaan!

  
Kunkin päivän neljä tehtävää muodostavat kurssin rungon, jos opiskelija suorittaa 

tehtävät itsenäisesti. Lisäksi kunkin päivän ”päätteeksi” on aiheen kertaukseen sopivia, 
eri ohjelmilla laadittuja tehtäviä. 

3.2. Työkalut
Osa tehtävistä on sanallisia tehtävänantoja, jotka on lisätty Moodleen toiminnolla ”oh
jeteksti”. Mahdolliset esimerkit ja apusanat on linkitetty ”sivuina”. Käytin tehtäviin 
Moodlen tenttityökalun ja Hot Potatoesohjelman lisäksi esimerkiksi Match The Me
mory sivustoa (muistipelit), Quizletsivustoa ja Googlelomakkeita (sanasto ja raken
neharjoitukset), ToonDoosivustoa (sarjakuva, jossa malliilmaisuja ravintolaasiointiin) 
sekä Educaplaysivustoa, jonka videoquiztyökalulla pystyy jakamaan videon osiin ja 
lisäämään pysäytyskohtaan kysymyksen, johon vastaamisesta opiskelija saa välittömäs
ti palautteen. Työkalulla verkkoaineistoon saa kuullunymmärtämisharjoituksia, joissa 
kuunneltava osuus ei ole kerrallaan kovin pitkä ja opiskleijalle saa osoitettua kohdan, 
jossa vastaus tulee. Toki aineistoon voi lisätä YouTubevideoita myös ilman pysäytyksiä. 
Esimerkiksi maanantain lounastehtävän viimeisenä kohtana – oikeastaan kevennyksenä 
– on Solsidansarjan klippi, jossa Alex ja Ove jakavat ravintolalaskuaan (Ove och Alex 
på restaurang). Tähän videoon liittyy vain yksi, täsmällinen kysymys, jotta opiskelija 
löytää oikean kohdan. 

Opiskelijalle voi ehdottaa eri sivustoja ja ohjelmia tiedon kokoamiseen ja rakenteluun. 
Sanaston harjoitteluun vaihtelua tuovat esimerkiksi tagul.comsivuston sanapilvet (ku
va 3) ja Quizletsivuston kääntökortit ja muut tehtävät. Kynän ja paperin käyttökin on 
sallittua.

Kuva 3. Autoalan sanastoa Tagul-ohjelmalla
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Kokonaisuudessa on paljon tehtäviä, joissa opiskelijaa kehotetaan laatimaan video tai 
muuten tallentamaan vastauksensa puhuttuna. Se on tietoinen valinta, jolla pyritään 
kasvattamaan opiskelijan uskallusta käyttää kieltä suullisesti. Opiskelija voi palauttaa 
tallenteita sähköpostitse tai WhatsAppissa, jonka olen todennut käteväksi suullisten teh
tävien palautuskanavaksi myös lähiopetuksen yhteydessä. Tuotokset voi lisätä blogiin, 
jos opiskelijalla on tai hän haluaa aloittaa sellaisen, tai opettaja voi lisätä Moodlekurs
sille palautuskansiot. 

Myös kirjallisten tehtävien palautusmuodon opiskelija ja opettaja sopivat keskenään, 
mutta ainakin kavereille lähetettävä viesti ja asiakkaalle lähetettävä tekstiviesti on var
mastikin luontevaa palauttaa tehtävänannon mukaisen kanavan kautta. Joidenkin teh
tävien osalta, esimerkiksi vapaaajan tehtävissä, opettaja ja opiskelija voivat sopia, onko 
tuotos suullinen vai kirjallinen. Eri kanavien kautta tulevat tehtäväpalautukset edellyt
tävät opettajalta tarkkuutta ja joustavuutta, mutta olisihan se opiskelijan kannalta tylsää 
– eikä ollenkaan digihengen mukaista – jos opettaja vaatisi kaikki kirjalliset työt vaik
kapa tulostettuna paperinippuna. 

Opettajan ja opiskelijan yhdessä ratkaistavaksi jää myös tehtävien palautusaikataulu 
ja opettajan palautteenantoaikataulu ja kanava sekä esimerkiksi se, millä aikataululla 
eri päivien tehtävät avautuvat vai ovatko kaikki tehtävät opiskelijan nähtävissä alusta 
asti. Jotta tavoitteet saavutetaan ja jotta itsenäinen opiskelu on mielekästä, on tärkeää, 
että opettaja on opiskelijan tukena ja opiskelija tietää tekevänsä oikeita asioita. Se, että 
aineisto on verkossa ja periaatteessa opiskelijan saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta, 
ei poista ohjauksen tarvetta. Opettajan ja opiskelijan välisen yhteydenpidon tulee olla 
molemmin puolin aktiivista, ja jatkuvan palautteen lisäksi tällaisen kokeettoman suori
tuksen päätteeksi sopii arviointikeskustelu. 

Koska aineistoa voi käyttää erilaisissa opetus ja ohjaustilanteissa, sen tehtävänannot 
on laadittu molemmilla kielillä. Opettaja valitsee tilanteen mukaan, ovatko tehtävänan
not suomeksi vai ruotsiksi vai ovatko kummatkin kielet näkyvissä. 

4. Pohdinta

Kehittämishankkeessa valmistui tehtävät toisen kotimaisen kielen yhden osaamis
pisteen laajuisiin valinnaisiin osaamistavoitteisiin tekniikan ja liikenteen alalle. 
Tehtävistä voi koota opiskelijalle kokonaisuuden itsenäisesti suoritettavaksi, niis

tä voi valita opiskelijalle tehtäviä osaamisen täydentämiseksi ja niitä voi käyttää tunneilla 
ja uusien tehtävien pohjina ja malleina.

Toteutuksen haasteena oli tekniikan ja liikenteen alan koulutusohjelmien runsaus, 
kun tavoitteena oli mahdollisimman alakohtaiset tehtävät. Esimerkiksi kone ja metal
lialan vuorovaikutustilanteiden sanasto eroaa jonkin verran logistiikan vuorovaikutusti
lanteiden sanastosta. Siksi on mahdotonta laatia esimerkiksi vain yhtä verbilistaa, jon
ka pohjalta kaikki harjoittelisivat. Aineistossa on tällä hetkellä esimerkkejä eri aloille, 
mutta ohjaus ja mahdollisten lisäaineistojen laatiminen jää kunkin opettajan vastuulle. 
Esimerkiksi työkalutehtävä on tällä hetkellä täysin avoin: Opiskelija valitsee itse, mitkä 
työkalut hän esittelee. Tämänkaltainen avoimuus tehtävänannoissa tekee opiskelijasta 



oppimisensa omistajan, Salavuon (2016a) sanoin ”asettaa oppijan oman oppimisensa 
rattiin”. (Toki opettaja voi halutessaan antaa tähänkin esimerkiksi listan työkaluista, jot
ka esittelyssä täytyy mainita.) 

Lähtökohtaisesti ajattelen, että viiden työssäoppimispäivän neljä tehtävää kuuluvat 
yhden osaamispisteen laajuuteen, jolloin kaikki tehtävät jossain muodossa olisivat pa
kollisia. Opettaja voi kuitenkin sopia opiskelijan kanssa – tämän lähtötason ja tavoittei
den mukaan – muunkinlaisia mielekkäitä ja sopivan haastavia kokonaisuuksia. 

Moodletehtävät avattiin huhtikuun lopussa kaikkien oppilaitoksemme ruotsinopet
tajien käytettäväksi ja edelleen kehitettäväksi ja muokattavaksi. Koska tehtäväkokonai
suus jaettiin opettajien käyttöön lukuvuoden lopussa, sen toimivuudesta ei ole vielä ko
kemuksia. Olen testannut yksittäisiä tehtäviä lähiopetukseen sovellettuina omilla opis
kelijoillani, ja ne ovat saaneet hyvän vastaanoton. Jatkossa opiskelijoilta ja kollegoilta 
tulee varmasti hyviä kehitysideoita.

Olen tyytyväinen uusiin työkaluihin, joita tulin hankkeessa kokeilleeksi. Esimerkiksi 
Educaplayn videoquiz on todella kiinnostava. Uutena tavoitteena minulla onkin tehdä 
lisää videotehtäviä ja sillä tavalla lisätä puhuttua ruotsin kieltä myös lähiopetuksen tar
peisiin. Työviikkotarina synnytti muitakin oivalluksia myös lähiopetustuntien sisältöi
hin ja tehtäviin.  
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Rautalankaruotsia
ammatilliselle

toiselle asteelle
Jenni Kolmisoppi, Esedu & Merja Lindholm, Sedu

1. Johdanto

A
mmatillisella toisella asteella on opiskelijoita, joilla on hyvin vähäiset poh
jatiedot ruotsin kielestä ja myös niitä opiskelijoita, joiden edellisistä ruot
sin opinnoista on kulunut jo useita vuosia. Halusimme luoda perusasioi
den kertaamiseen tehtäviä, joita opiskelija voi tehdä oman mielenkiintonsa 
mukaan itsenäisestikin. 

Pääpaino luomassamme materiaalissa on kieliopin kertauksella, koska sitä emme juu
rikaan ehdi oppitunneillamme opettaa. Tehtäviä voi siis käyttää myös esim. yhteisten 
tutkinnon osien (yto)ruotsin ohessa. Jonkin verran teimme materiaaliin myös perussa
naston kertausta. Aihepiireinä ovat itsestä, perheestä, harrastuksista ja opinnoista kerto
minen, tervehdykset eri tilanteissa sekä erilaiset numerotiedot kuten perusluvut, päivä
määrän ja kellonajan ilmaiseminen. Lisäksi sanastoharjoituksia löytyy myös esim. säästä, 
suunnista, väreistä sekä huonekaluista.

Kognitiivisen oppimiskäsityksen mukaan opiskelija on omia tavoitteitansa kohti ete
nevä aktiivinen tiedon hankkija. Tämä toteutuu tässä hankkeessa ainakin siinä mielessä, 
että opiskelijalle annetaan jokin tehtävä ja joitakin tiedonlähteitä, mutta hänen täytyy 
itse osittain asettaa omat tavoitteensa. Ainakin hän selvittää itse, millaisen hän haluaa 
tehtävästä tehdä. Sen jälkeen hänen tulee etsiä tarvittava tieto ja muokata se sopivaan 
muotoon. 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan opettaja ei siirrä tietoa opiskelijalle, 
vaan kannustaa tätä ajattelemaan ja tekemään itse (kts. esim. Pylkkä 2016). Tämä puo
lestaan on mielestämme eräs verkkooppimisen perusperiaatteista: kun opettaja ei ole
kaan vieressä vahtimassa, on opiskelijan pakko ottaa aloite omiin käsiinsä. Toisaalta 
opiskelija voi tehdä kurssista oppimistehtävien rajoissa hyvin oman näköisensä. Opet
taja on asiantuntija, kannustaja ja ohjaaja. Oppiminen on opiskelijan oman käsityksen 
muodostamista opittavasta asiasta, vanhan ennakkokäsityksen muokkaamista. Niiden 
opiskelijoiden, joilla on vaikeuksia ko. aineessa, tulokset riippuvat vain siitä, etteivät he 
viitsi rakentaa tietoa, vaan pyrkivät omaksumaan sen sellaisenaan, rakentamatta omaa 
käsitystään. Opiskelijalla on siis itsellään suuri vastuu omasta oppimisestaan. 
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Kaikkiaan verkkokurssimme tuskin edustaa puhtaasti mitään oppimiskäsitystä, vaan 
se on osiensa summa. Se ei ole verkkoon tuotu oppikirja, vaan jotakin, joka elää teki
jöidensä mukana, lähinnä jonkinlainen raami tai kokoelma ohjeita, tehtäviä ja tietoa, 
joita jokainen voi käyttää. Näiden avulla opiskelijoiden pitäisi saavuttaa opetussuunni
telmassa määritellyt tavoitteet (ks. tark. Opetushallitus 2015). Tavoitteet on alun perin
kin määritelty väljästi, jotta ne voidaan saavuttaa eritasoisistakin lähtökohdista. Tarkoi
tuksena ei ole myöskään tasapäistää siten, että kaikilla kurssilaisilla olisi samat tiedot ja 
taidot kurssin päättyessä. 

Teknologian hyväksikäyttö on nykykoulussa aika luonnollinen osa opetusta, onhan 
lähes jokaisella opiskelijalla käytössään älypuhelin tai vastaava mobiililaite. Oppilaiden 
omia laitteita kannattaakin hyödyntää, sillä aina ei ole mahdollisuutta tai aikaa siirtyä 
erilliseen atkluokkaan. Nyt laatimaamme Moodlekurssia ei ehkä ole mielekästä koko
naisuutena käyttää opetuksen ohessa, mutta yksittäisiä tehtäviä voi toki tehdä oppitun
nin aikanakin.

Tietokäsityksen muuttuminen ja tietoyhteiskunnan tavoitteet asettavat Taalaksen 
(2005, 12) mukaan uudenlaisia odotuksia koulussa kehitettäville taidoille ja osaami
selle. Taalas (2005, 13) kirjoittaa, ettei teknologian käyttö saa missään tilanteessa olla 
itsearvoista, mutta sen avulla on mahdollista luoda oppimistilanteita, jotka perinteisin 
keinoin olisivat vaikeita tai mahdottomia toteuttaa. 

2. Tavoitteet

Tavoitteenamme oli laatia Moodleoppimisalustalle ruotsin opiskeluun erilaisia 
aktivoivia harjoituksia itsenäisen opiskelun tueksi. Osa tehtävistä on yhteisiä 
kaikille ammattialoille ja osa suunnattu sanastoltaan eri ammattialoille. Tarkoi

tuksena oli siis luoda tukitehtäviä, joiden avulla opiskelija voi testata omaa osaamistaan 
ja kerrata aikaisemmin opittua ja jo unohtunutta tai opetella peruskoulussa opetettuja 
asioita. Tehtäviä voi hyödyntää tukena ytoruotsin (1 osp) kokonaisuutta suoritettaessa, 
mutta niiden suorittaminen ei korvaa ruotsin pakollista teemaa eli yhden osaamispis
teen laajuista kokonaisuutta. 

Peruskoulun päättyessä opiskelijan tulisi Harkoman (2015, 12) mukaan osata seu
raavat asiat:

• Arkipäivän tilanteet kokonaisilla lauseilla: minä, perhe, ystävät, vapaaaika, koulu,  
ruoka, terveys, asuminen, ostokset, matkat, sää
• tavallisimmat kohteliaisuusfraasit (Tack ska du ha! Förlåt/Ursäkta)
• peruskysymykset ja vastaukset niihin (Vad heter du? Hur mår du? Varifrån kom
mer du? Hur gammal är du? Var bor du? När kommer du? Hur kom du till skolan? 
Varför kom du inte?)
• itsensä, perheensä, ystäviensä ja koulunsa esittely
• tapaamisen sopiminen (missä, milloin ja mihin aikaan?)
• ruokapöytäfraasit (kan du ge mig vatten, tack)
• peruskielioppi: persoonapronominit, numerot, aikamuodot, nominaalifraasit 
(min vän, mitt marsvin, mina vänner, vilket land, vilken färg, den här bilen), adjek
tiivin perustaivutus, tavallisimmat ajan ja paikanilmaisut, päälauseen sanajärjestys.
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Näistä keskityimme erityisesti arkipäivän tilanteisiin sekä peruskielioppiin.

Moodlen avulla opiskelijoita voidaan eriyttää. Tieto ja viestintätekniikan mahdolli
suudet eriyttämisen tukena on tunnettu jo pidemmän aikaa. Erilaiset tietotekniset väli
neet, monipuoliset oppimateriaalit ja sovellukset sekä oppilaiden osallisuutta ja toimin
nallisuutta edistävät opetusmenetelmät tarjoavat hyvät edellytykset erilaisten oppijoiden 
tarpeisiin. Erilaisille oppijoille tarjotaan erilaista oppimateriaalia ja verkkoympäristön 
mahdollisuuksia eri vaiheissa oppimisprosessia. Tieto ja viestintätekniikan käyttö tu
kee myös oppilaiden osallisuutta ja aktiivista tiedon rakentelua. (Lindström & Oila & 
Österman 2012.)

3. Toteutus

Perustimme Esedun Moodlealustalle Rautalankaruotsikurssin. Sitä pääsimme 
molemmat rakentamaan ja liittämään sinne tehtäviä. Kun tehtäviä oli jo koh
tuullinen määrä valmiina, kopioimme Moodlekurssin kokonaisuudessaan La

keusmoodleen Sedun Moodletarjottimelle. Tämän jälkeen lisäsimme tehtäviä molem
piin Moodlealustoihin, jotta molemmille tekijöille tuli identtiset kurssipohjat.

Kaikille yhteisessä osassa on seuraavat aihepiirit:
• itsestä kertominen (esim. nimi, ikä, harrastukset, perheenjäsenet, kielitaito)
• ammatteja, työstä ja opiskelusta kertominen (oman ammattialan verbejä, koulu
muodot, oma ammattinimike, työtehtäviä)
• värit ja tavalliset suunnat (hitdit, härdär, utin)
• peruskielioppia (persoonapronominit, lukusanat, substantiivin monikko ja määräi
nen/epämääräinen muoto, verbin aikamuodot ja taivutus, adjektiivin perusmuodot 
ja käyttö).

Eri ammattialoille on omaan alaan liittyviä sanastotehtäviä. Näitä alakohtaisia tehtä
viä laadimme sosiaali ja terveysalalle, liiketalouteen, luonnonvaraalalle (metsäkoulu), 
tekniikan aloille sekä tieto ja viestintätekniikkaan (datanomit). Valitsimme juuri nämä 
alat, sillä opetamme itse niillä. Ammattialakohtaiset tehtävät eivät luonnollisestikaan 
ole peruskoulun päättötasoa, mutta halusimme ottaa ne mukaan, sillä mielestämme 
oppimateriaalin sitominen opiskelijan omaan todellisuuteen on yksi tekijä motivaation 
kasvattamisessa.

Sisältöön kohdistuva ohjaus ja tuki vähentävät Mäkitalon (2006, 66) mukaan opis
kelijan epävarmuutta oppimisessa.  Verkkokurssilla tuen antaminen ei yleensä ole vä
litöntä, vaan siinä on aina viive. Meidän kursseillamme opiskelijoille annetaan tueksi 
wwwosoitteita sanakirjoihin ja kielioppisivustoille, joilta he voivat halutessaan tarkistaa 
esim. jonkin sanan taivutuksen. Toisaalta he voivat halutessaan kysyä apua myös opet
tajalta Moodleviestillä, Wilmaviestillä, sähköpostilla tai vastaavalla. Epävarmuutta on 
ehkä verkkokurssilla vaikeampi todentaa tai havainnoida, ja opiskelijoiden joukossa voi 
olla sellaisia, jotka eivät halua kertoa omasta osaamattomuudestaan. Toisaalta verkko
kurssin yksilöllisyys voi antaa jollekin opiskelijalla rohkeuden kysyä juuri häntä itseään 
askarruttavia asioita.
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Hakkaraisen (2001, 27) mukaan virtuaalinen etäoppiminen ilman oppimisyhteisön 
tukea ja opettajan ohjausta johtaa lähes aina tavanomaista oppimista heikompiin tulok
siin. Hänen mukaansa tämä johtuu opiskelijoiden motivaatioon, tietopohjaan ja oppi
miskokemuksiin liittyvistä eroista, joita yksin verkossa tapahtuva oppiminen korostaa. 
Verkkokurssillamme vastuu oppimisesta on opiskelijalla itsellään. Se soveltuu siis itse
ohjautuville opiskelijoille, koska he joutuvat itse etsimään puuttuvan tiedon. 

Opiskelijoista yhä suurempi osa on ns. erityistä tukea tarvitsevia. Itsenäinen verk
koopiskelu voi sopia sellaiselle, jolle opettajan luennointi ei kerta kaikkiaan sovi. Ra
kentamalla verkkokurssin annamme mahdollisuuden oppimiseen uudella tavalla, joka 
ainakin aluksi voi uutuudenviehätyksellään saada asiasta piittaamattomankin opiskele
maan ruotsin kielessä tärkeitä sääntöjä ja sanastoa.

3.1. Käytetyt tvt-pohjaiset ohjelmat
Sanastoja laadimme quizlet.com sivustolle, ja sitten linkitimme ne Moodlesivulle. Sa
mat tehtävät löytyvät myös opettajan nimellä quizlet.com sivulta (esim. quizlet.com/
jenni_kolmisoppi ja quizlet.com/merja_lindholm). Sanasto ja etenkin kielioppiharjoi
tuksia on tehty lisäksi Hot Potatoes ohjelmalla.

3.1.1 Quizlet
Quizlet on verkkosivupohjainen ilmaisohjelmisto, jossa laaditaan kaksikielinen sanasto 
(esim. suomiruotsi) jostakin aihepiiristä (esim. suuntailmaukset). Quizlet näyttäytyy 
opiskelijalla pelimäisenä, ja se on ladattavissa myös mobiilisovelluksena esim. opiskeli
joiden matkapuhelimiin. Quizletissä on kuusi eri tehtävätyyppiä: 

• Flashcards, joka vastaa pitkälti perinteisiä sanalappuja. Sana näkyy ruudulla 
“kortissa” esim. suomeksi, ja sanaa klikkaamalla sana näkyy toisella kielellä, tässä 
tapauksessa siis ruotsiksi.
• Learn, jossa opiskelijan pitää kirjoittaa pyydetty sana kohdekielellä. Kieltä voidaan 
vaihtaa ja sanan voi myös kuunnella.
• Speller, jossa opiskelijan pitää kirjoittaa kuulemansa sana. Kieltä ja puhenopeutta 
voidaan säädellä.
• Test, jossa on sanaston laajuudesta riippuen 34 eri tehtävätyyppiä: “sanakoe”, 
monivalinta, yhdistäminen ja oikein/väärin kysymykset
• Scatterpeli, jossa opiskelijan tulee vetää samaa tarkoittavat sanat päällekkäin, 
jolloin ne häviävät. Ruudun yläkulmassa juoksee koko ajan aika, joten opiskeli
ja voi pelata itseään vastaan tai ottaa vaikka kaverin kanssa kisan. Mainittakoon 
että mobiililaitteilla Scatter toimii muistipelin tavoin.
• Gravitypeli, jossa sana putoaa ruudun ylälaidasta ja opiskelijan tehtävänä on 
kirjoittaa sen kohdekielinen vastine. Sanaston tasoa ja putoamisnopeutta voi 
säätää  mediumtasokin on melko rauhallinen. Jos opiskelija ei tiedä sanaa tai 
kirjoittaa sen väärin, peli pysähtyy ja ruutuun tulee sanan kohdekielinen vastine, 
joka opiskelijan pitää kopioida päästäkseen pelissä eteenpäin.

Opiskelija voi myös valita sanalistasta sanat, joita hän haluaa harjoitella. Quizletin 
huono puoli on se, ettei opiskelijan suoriutumisesta jää opettajalle mitään tietoa. Toi
saalta itseopiskelumateriaalin kyseessä ollessa tämä ei ole oleellistakaan. Quizletistä löy
tyy myös hakuruudun kautta tuhansittain valmiita harjoituksia eri kieliin ja eri aihepii
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reihin  pitää vain osata etsiä. Rautalankaruotsin tehtävät löytyvät varmasti, koska ne 
on linkitetty Moodlesivulle.

3.1.2 Hot Potatoes
Toinen käyttämämme ohjelmisto on Hot Potatoes, jonka avulla voidaan laatia neljän 
tyyppisiä tehtäviä: aukkoharjoituksia, monivalintaa, raahaustehtäviä ja ristikoita. Oh
jelmisto ladataan tietokoneelle, jolla tehtäviä voi laatia. Monivalintatehtävissä opiskelija 
saa kaikki kysymykset näkyviin painamalla yläreunassa näkyvää palkkia “show all ques
tions”. Hot Potatoesin asetuksista kannattaa valita ohjekieleksi joko kohdekieli tai suo
mi, kaikille ohjelman automaattisesti tarjoamat englanninkieliset ohjeet kun eivät ole 
selviä. Hot Potatoes tehtävät pitää ladata jollekin alustalle, esim. Moodle tai Pedanet, 
jotta opiskelijat voivat käyttää niitä.

Hot Potatoes harjoitusten hyvä puoli on, että ohjelma antaa opiskelijalle oikein men
neiden vastausten prosenttimäärän ja suoran palautteen. Sanallisen palautteen muodon 
opettaja voi valita laatimisvaiheessa. Moodlessa voidaan määrittää, kuinka monta ker
taa kunkin Hot Potatoes tehtävän saa suorittaa  mielestämme tämä asetus kannattaa 
asettaa suureksi, jotta opiskelija voi halutessaan tehdä saman harjoituksen yhä uudel
leen. Moodlen asetuksista arviointikohdasta opettaja näkee opiskelijan Hot Potatoes 
tehtävistä saaman prosenttimäärän. Jos opiskelija on vain avannut tehtävän, prosent
timääränä näkyy 0 %.

3.1.3 YouTube-videot
Ruotsin työvoimatoimisto Arbetsförmedling on laatinut lähes parisataa eri ammatteja 
esittelevää videota, joista linkitimme Moodlesivustollemme niitä, jotka koskevat mei
dän opettamiamme aloja. Videoihin saa myös ruotsinkielisen tekstityksen, mikä auttaa 
ymmärtämisessä. Videoiden hyvä puoli on, että niitä voidaan kelata edestakaisin ja kat
soa monta kertaa hyödyntäen apuna esimerkiksi verkkosanakirjoja.

4. Tulokset

4.1. Aineistot

Hankkeessa laadimme Moodlepohjaisen verkkokurssipohjan, joka sisältää eri
laisia oppimistehtäviä. Oppimistehtävillä on mahdollista testata ja harjoitella 
kielenkäytön eri osaalueita: tekstinymmärtämistä, tekstin tuottamista, kuul

lun ymmärtämistä (videot), sekä suullista tuottamista.  Sanastoharjoituksia on erityyp
pisiä, joista mainittakoon Quizlet ja Hot Potatoes. Tehtävien tarkoituksena on auttaa 
opiskelijaa kertaamaan ja täydentämään peruskouluruotsia.

Niille kehittämishankkeessa mukana oleville oppilaitoksille, joilla on käytössään 
Moodle, voidaan laatimamme Moodlekurssi jakaa sellaisenaan. Lisäksi Esedun Mood
leen on luotu opiskelijapohjainen käyttäjätunnus, jonka avulla sisältöjä pääsee katso
maan. Osoite on http://www.eskoppi.fi. Sivulle kirjaudutaan 

käyttäjätunnuksella rautisruotsi  ja 
salasanalla: Ruotsia2016!
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Näitä tunnuksia voi käyttää vain yksi käyttäjä kerrallaan, joten jos tunnus on varattu, 
yritä hetken päästä uudelleen!

Lisäksi voi myös käyttää vierailijatunnusta. Tällöin opiskelijan palautettavat tehtä
vät ja Hot Potatoes tehtävät eivät näy, mutta muita sisältöjä pääsee katsomaan. Silloin

kurssin osoite on: http://www.eskoppi.fi/course/view.php?id=481
ja salasana  rautaruotsi

Lisäksi olemme laatineet linkkilistan Padletseinälle, jonka osoite on http://padlet.
com/jenni_kolmisoppi/rautalanka.  Sinne on siis kerätty kaikki Moodlen ulkopuoliset 
linkit, joita käytetään RautalankaruotsiMoodlekurssilla.

4.2. Palaute 

4.2.1 Sedu
Sedun opiskelijat Seinäjoella eivät ole antaneet paljon palautetta sivun käytöstä. Kevääl
lä 2016 Moodlesivu saatiin Seinäjoella kaikille auki vasta helmikuun puolivälissä. Sen 
markkinointi ryhmille pääsi käyntiin vasta, kun uudet ryhmät aloittivat ruotsin opiske
lun. Kun opettaja näytti sivua opiskelijoille oppitunnilla, he vaikuttivat kiinnostuneil
ta.  Opettajan esitellessä alaan sopivaa sanastotehtävää ryhmä alkoi spontaanisti hakea 
sanapareja. Quizlet ja sen harjoitustyyppi Scatter on toiminut hyvänä virittelynä käsi
teltävään aiheeseen.

4.2.2 Esedu
Esedussa ensimmäiset opiskelijat käyttivät materiaalia maaliskuussa 2016. Kiinnostus
ta materiaalia kohtaa on myös Mikkelissä, erityisesti Quizletharjoitukset tuntuvat ole
van varsinkin aikuisopiskelijoiden mieleen. Quizletin tehtävätyypeistä Scatter ja Gravi
ty ovat opiskelijapalautteen perusteella mieluisimmat harjoitustyypit. Tämä perustunee 
niiden pelillisyyteen. Jotkut opiskelijat ovat halunneet tulostaa Quizletiin syötetyt tie
tyn aihepiirin sanat, jotta he voivat käyttää niitä myös perinteisempään sanaston opet
teluun. Opiskelijapalautteen mukaan tällaisia kertaavia tehtäviä on kaivattu jo jonkin 
aikaa.  Erään opiskelijan mukaan kurssi “kaiken kaikkiaan vaikutti mielenkiintoiselta ja 
varmasti apua olisi kun oma ruotsin opiskelu on sieltä yläasteajoilta sekä ensimmäisestä 
ammattikoulututkinnosta”.  

4.2.3 Palautetta yhteistyöstä
Kahden eri oppilaitoksen opettajan välinen yhteistyö oli toisaalta antoisaa, kun saimme 
toisiltamme jo ihan valmistakin materiaalia, ja toisaalta pystyimme jakamaan uusien 
tehtävien tekemistä keskenämme. Kuitenkin käytännössä yhteistyö osoittautui melko 
haasteelliseksi omien eriaikaisten työtaakkojemme vuoksi  kun toisella oli paljon ope
tusta, oli toisella aikaa työstää yhteistä verkkokurssia. Tämä johti valitettavasti siihen, 
että suurimman osan ulkopuolisista verkkosivuista etsi ja linkitti yksi tekijä. Vastaavan 
hankkeen paremman toteuttamisen kannalta olisi hyvä todella tarkkaan etukäteen miet
tiä sisällöt ja niiden vastuut, jotta tällaiseen epäsuhtaan ei jouduttaisi. Tosin etukäteen 
on hankala ehkä aivan tarkkaan tietää, minkälaiseksi kehitteillä oleva aineisto muodos
tuu, eli ei tiedetä, minkä tyyppisille tehtäville ja linkeille on tarvetta.
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5. Pohdinta

Valitsimme alustaksi Moodlen. Se on käytössä sekä Sedussa että Esedussa. Tavoit
teena oli luoda monenlaisia tehtäviä helposti tavoitettavaan paikkaan ja muo
toon.  Se saavutettiin, sillä Moodle on opiskelijoille avoin ja yleensä tuttukin 

opiskelupaikka. Tehtäviä on monenlaisia, ja niitä on runsaasti. Haasteena on asiasta tie
dottaminen varsinaiselle kohderyhmälle siten, että opiskelija innostuu kertaamaan ruot
sia ja alkaa harjoitella itsenäisesti tai ohjatusti omaa kielitaitoaan.

Kehittämistä sivustossa on vielä: sinne voi lisätä tehtäviä ja siellä jo olevia voi paran
taa. Tehtävien markkinointi aina uudestaan olisi myös saatava jotenkin automaattisesti 
toimivaksi. Opettaja ei aina tavoita opiskelijoita ennen oman tutkinnon osan tuntien 
alkamista ja Moodletehtävien tekemisen voisi taidoiltaan heikko, mutta motivoitunut 
opiskelija aloittaa itsenäisesti tai esim. ammattiohjaajan kannustamana. Toisaalta sivus
tosta voisi tiedottaa alkavia ryhmiä etukäteen esim. Wilmaviestillä tai vastaavalla. 

Jatkossa voisi harkita sivuston laajentamista erityisesti itsekorjaavilla tehtävillä (esim. 
Hot Potatoes, Socrative, Google Forms, Moodlen tenttityökalu). Toisaalta Mikkelissä 
tuli esiin mahdollisuus laatia sivuston pohjalta myös ytoruotsin korvaava teema, jolloin 
testausta tulisi suorittaa valvotusti. Lisäksi varsinkin suullista tuottamista pitää tuolloin 
lisätä, samoin kuullunymmärtämistä, eikä kirjallista tuottamistakaan tämän hetkisessä 
muodossa ole kovin paljon. Tällä hetkellä kuullunymmärtäminen rajoittuu lähinnä You
Tuben ammattivideoihin. Niihin voisi jatkossa laatia tehtäviä, joilla ymmärtäminen var
mistetaan. Yksi lisätehtävätyypeistä olisi ainakin YouTuben ammattivideoihin tehtävät 
kysymykset. Lisäksi tehtävät voisi “arvottaa” vaikeustason  mukaisesti, jotta opiskelijan 
olisi helpompi valita omalle tasolleen sopivat tehtävät.

Materiaalin kehittämiseksi kannattaa kerätä opiskelijapalautetta myös jatkossa, vaik
kapa ihan tehtävätasolla.  Toki pitää huomioida, että opiskelijoita on hyvin monen ta
soisia, eivätkä heidän mielipiteensä yksittäisen tehtävän kohdalla varmastikaan ole yh
teneväisiä.
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Vaihtelun vuoksi
– Digitaalisia menetelmiä

amk-ruotsin suullisiin
tehtäviin

Sirpa Niittymäki, Turun ammattikorkeakoulu 

1. Johdanto

T
ieto ja viestintätekniikka (TVT) antaa kieltenopetukseenkin monia mahdolli
suuksia luoda vaihtelua erilaisten ohjelmien tai työkalujen avulla.  Samalla uusi 
teknologia muuttaa oppimisympäristöjä ja tapoja, minkä ovat todenneet mm. 
Mikkola, Jokinen ja Hytönen seuraavasti:

 ”Oppimisen toimintaympäristöt ovat muuttuneet uuden teknologian myötä, ja 
digitaalisuudesta on tullut osa jokapäiväistä elämää. Formaalit ja eiformaalit op
pimisympäristöt sekoittuvat toisiinsa ja luovat uusia haasteita ja mahdollisuuksia 
vieraiden kielten opettamiseen. Yleisen käsityksen mukaan uudet sukupolvet syn
tyvät diginatiiveiksi ja ovat usein taitavampia sosiaalisen median ja mobiililaittei
den käyttäjiä kuin opettajansa.” (Mikkola, Jokinen & Hytönen 2011.)

Pelien käyttöä ja pelillisyyttä kieltenopetuksessa on tutkittu mm. saksalaisissa ja un
karilaisissa lukioissa. Tutkimuksessa on todettu, että vieraan kielen omaksuminen pe
litilanteessa käy huomaamatta ja vaikeuksitta. On myös huomattu, että pelitilanteissa 
tunteet tukevat muistamista ja tehostavat tällä tavalla oppimista. (Mátyás 2009 Lehto
sen ja Vaaralan (2016) mukaan).

Sekä Mátyás että Mikkola, Jokinen ja Hytönen (2011) tukevat minunkin ajatuksia
ni siitä, että kielen oppiminen, varsinkin puhumaan oppiminen, on sitä tehokkaampaa 
mitä enemmän mukana on tunnetta, hauskuutta ja erilaisia rooleja. Pelaaminen ei ole 
kielen opiskelussa turhaa ajanhukkaa, kunhan se ei ole pääosassa, vaan hyvänä lisänä 
muun tekemisen ohella. Pelillisyydestä ja kieltenoppimisesta on kirjoittanut myös mm. 
von Zansen (2015). Hänkin toteaa, että nykyaikaiset mobiililaitteet mahdollistavat ajas
ta ja paikasta riippumattoman kielen opiskelun ja audiovisuaalisen aineiston tuottami
sen. Tunneilla opittuja asioita on helppo kerrata ja esim. sanastoa voi harjoitella vaikka
pa kaupan kassajonossa. Mobiililaitteissa on erilaisia ohjelmia, joiden avulla opiskelijat 
voivat äänittää ja kuvata puheharjoituksia. Harjoitusten jakaminen mobiilisti on help
poa esim. YouTuben avulla. Sen kautta voidaan jakaa mm. videoita ja animaatioita. Jul
kaisua ja kommentointia voidaan tarvittaessa rajoittaa, voidaan perustaa erillisiä tilejä 
tuotosten hallinnointiin. Sosiaalinen media tarjoaa paljon mahdollisuuksia.
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Vaihtelun vuoksi hankkeessani keskityinkin siis juuri TVTtekniikkaa hyödyntävien 
tehtävien kokeiluun. Uusilla digitaalisilla työkaluilla halusin saada vaihtelua sekä opis
kelijoiden itsenäisiin tehtäviin että tehtäviin lähitunneillani. Halusin myös tietää, mi
ten opiskelijat kokivat nämä tehtäväni. Palautteen kokemuksista keräsin opintojakson 
lopussa yksinkertaisella palautelomakkeella.

Toimin ruotsin kielen lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa. Työskentelen Tek
niikka, ympäristö ja talous tulosalueella, ja opiskelijoinani on mm. kone, auto, ra
kennus ja ympäristötekniikan sekä muotoilun opiskelijoita. Koko työurani ajan olen 
pyrkinyt seuraamaan kieltenopetuksen uusia tuulia sekä ottamaan uusia toimintatapoja 
omaan opetukseeni. 

Kokeiluryhminäni oli kolme rakennustekniikan ensimmäisen vuoden ryhmää, jois
sa oli yhteensä 103 insinööri ja rakennusmestariopiskelijaa. Mukana oli sekä lukio et
tä ammattioppilaitospohjaisia. Opiskelijat suorittivat tammimaaliskuussa Svenska i 
arbetslivet, muntlig kommunikation  opintojakson, jonka laajuus oli 2 op. Opinto
jaksoon kuului myös muuta suullisen kielitaidon harjoittelua tehtävineen, mutta tässä 
artikkelissa kerron vain oman hankkeeni osuuden tehtävistä sekä niistä saamastani pa
lautteesta. Opiskelijoilta sain luvan referoida heidän videointejaan. Artikkelissa on näin 
ollen mukana katkelmia videoCVtoteutuksista. Opiskelijoiden luvalla kerron myös 
heidän antamastaan palautteesta.

2. Tavoitteet

Asetin hankkeessani kokeilemilleni tehtäville kolme keskeistä tavoitetta:
1. luoda vaihtelua lähiopetustilanteisiin lyhyillä, eri tieto ja viestintäteknisten 
 ohjelmien ja apuvälineiden avulla laadituilla ja toteutetuilla tehtävillä
2. saada opetukseen mukaan uusia tapoja käyttää em. apuvälineitä
3. saada kuva menetelmien realistisesta käytöstä lähiopetuksessa sekä itsenäisen 
 työskentelyn ohjaamisessa insinöörien ja rakennusmestarien ruotsin kielen 
 opintojaksolla.
 
Tagulsanapilvien avulla oli tavoitteena kerrata vanhaa sanastoa ja painaa mieleen. 

VideoCV antoi mahdollisuuden henkilökohtaiseen ja alakohtaiseen kuva ja äänivies
tintään. Vaikka sarjakuvia en vielä lähitunneillani testannut, uskon, että nekin auttavat 
oppimaan esim. tilannekohtaisia fraaseja tai yksittäisiä sanoja. Sarjakuvissa yhdistyvät 
parhaimmillaan sopivasti tunne, kuva, kirjoitettu viesti ja tilannekomiikka, mikä edes
auttaa oppimista. Neljäskin tehtäväni, videoitu työpaikkahaastattelu, varmasti tukee 
hankkeeni tavoitteita, vaikka sitä vielä en käytännössä olekaan testannut.

3. Toteutus

Hankkeessani kokeilin kahta minulle uutta tehtävää, Tagulsanapilveä sanaston 
harjoittelussa sekä videoCV:tä suullisen kielitaidon näytteenä. Lisäksi suun
nittelin vielä kaksi tehtävää, ruotsinkielisiä sarjakuvia ToonDoo työkalun 

avulla sekä ruotsinkielisen videoidun työpaikkahaastattelun pari tai pienryhmätehtä
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vänä. Nämä neljä tehtävää muodostavat kokonaisuuden, jota voin myöhemmin kokeilla 
ja muokata tarpeitten ja kokemuksen mukaan. 

Pääperiaatteena (ks. Kaavio 1) tässä tehtäväkokonaisuudessa on, että opiskelijat en
sin harjoittelevat sanapilvien avulla yksittäisiä sanoja. Sen jälkeen he tekevät soveltavan, 
viestinnällisen videoCV tehtävän. ToonDoosarjakuvien avulla opiskelijat harjoittele
vat sekä sanastoa että sanontoja ja tekevät sen jälkeen vuorovaikutteisen tehtävän, vide
oidun työpaikkahaastattelun.

Kaavio 1. Sanastoharjoittelusta vuorovaikutustilanteisiin

Kaaviossa 1 esitettyjen tehtävien tarkat tehtävänannot löytyvät Google Docs tiedos
toina hankkeen sivuilta. Luvuissa 3.1–3.4 esittelen laatimani tehtävät sekä kerron tar
kemmin niiden käytöstä.

3.1. Tagul-sanapilvet
Tagultyökalulla (www.tagul.com) on helppo luoda sanapilviä ja käyttää niitä animaa
tiotilassa. Sovellus on ilmainen ja käytettävissä on eri ulkoasu ja värivaihtoehtoja. Ta
gulsanapilviä voidaan käyttää sanastoa työstettäessä. esim. seuraavasti:

• Opettaja ohjaa tilannetta ja klikkailee sanoja, opiskelijat kertovat merkityksen 
 suomeksi, mikäli sanapilvi on ruotsiksi. Sanapilvi voi olla myös suomenkielinen, 
 jolloin opiskelijat kertovat sanat ruotsiksi.
• Opiskelijat laativat kukin oman sanapilven sovituista teemoista, esim. työ
 elämän sanastosta, ja käyttävät niitä pareittain tai pienryhmissä.
• Opiskelijat laativat sanapilviä useista eri teemoista. Sanapilvet jaetaan kaikille 
 esim. yhteisellä oppimisalustalla, jolloin ne ovat kaikkien käytettävissä.

Kuvassa 1 on esimerkki rakennuspuolen 
opiskelijoiden kanssa käyttämästäni sanapil
vestä. Tätä sanapilveä käytin alustaessani työ
elämän aihetta Arbetslivet, att söka jobb.

Kuva 1. Tagul-sanapilvi På tal om jobb 
(Niittymäki 2016) 

Tagul-
sanapilvet

Tilanne-
kohtaisten 

sanojen 
harjoittelua

Video-CV
Harjoiteltujen

sanojen
käyttöä

viestinnällisesti

ToonDoo-
sarjakuvat

Tilanne-
kohtaisten 
sanojen ja

sanontojen 
harjoittelua

Työpaikka-
haastattelu
videoituna

Harjoiteltujen
sanojen ja sanon-

tojen käyttöä
vuorovaikutteises-

sa tilanteessa
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Kuvan 1 sanapilvi ei ole animaatiotilassa, mutta kuvasta saa käsityksen sanapilven ul
koasusta. Animaationa pilven sanoja klikkaillaan yksi kerrallaan, jolloin sana ponnah
taa ylös ja näkyy muita sanoja tummempana ja suurempana. Omissa ryhmissäni käytin 
tätä sanapilveä, kun kertailimme vanhaa ja opettelimme uutta sanastoa ennen keskus
telutehtäviä. Opiskelijoiden tehtävänä oli tunnistaa sanat ruotsista suomeksi. Klikkailin 
ruotsinkielisiä sanoja ja opiskelijat sanoivat, tai jopa innoissaan huusivat, merkitykset 
suomeksi. Näin jatkettiin niin kauan, että sanojen merkitykset kuulemani perusteella 
olivat lähes jokaiselle selvät. 

Tämä tehtävä oli opiskelijoiden mielestä hauska. Heidän keskuudessa syntyi pientä 
kilpailuakin siitä, kuka ehtii ensimmäisenä kertoa klikatun sanan merkityksen.  Tavoit
teeni opettajana oli tällä tehtävällä aktivoida kaikki opiskelijat, mikä pääosin onnistui
kin. Opiskelijoiden palaute tehtävästä oli enimmäkseen positiivista. Palautteesta kerron 
tarkemmin luvussa 5.

3.2. Video-CV
Toisena tehtävänä hankkeessani oli videoCV. Laadin opiskelijoille yhteiseen oppimis
ympäristöömme Optimaan tehtävänannon (Liite 1). Tehtävänantoa käsittelimme lähi
tunnilla, jotta kaikki ymmärsivät, mitä piti tehdä. Tehtävässä opiskelijat pystyivät hyö
dyntämään tunneilla tehtyjä Tagulsanapilviä, sanastotehtäviä sekä pareittain tai ryhmis
sä käytyjä keskusteluja. Tärkeintä oli, että opiskelijat puhuisivat videolla mahdollisim
man vapaasti. Sovimme, että videon teknisiin ominaisuuksiin ei puolestaan tarvinnut 
liikaa kiinnittää huomiota. Videon tekninen toteutus oli tässä tehtävässä toisarvoista, 
vaikka todellisessa elämässä toki tärkeää. Videon tekemiseen annoin opiskelijoille kak
si viikkoa aikaa. Kukin palautti videonsa omaan palautuslaatikkoonsa Optimaan, josta 
sain ne katsottavakseni ja arvioitavakseni. 

Arvioinnissa käytin ammattikorkeakouluille laadittuja valtakunnallisia taitotasoku
vauksia. Taitotasokuvaukset löytyvät osoitteesta  https://kivifoorumi.wordpress.com/
kieltenopetuksenkaytantosuositukset/ Liite 8a). Arvioin videoCV:t joko arvosanoin 
T (tyydyttävä) tai H (hyvä). Opiskelijoille annoin tehtävästä ryhmäkohtaista palautet
ta, jolloin kerroin, miten käytin yleisiä taitotasokuvauksia sekä mitkä asiat vaikuttivat 
arvosanaan.

3.3. ToonDoo-sarjakuvat
Kolmanneksi tehtäväksi ideoin ToonDoosarjakuvien tekemisen. ToonDoo (www.toon
doo.com) on myös suhteellisen helppo ja nopea työkalu sarjakuvien tekemiseen. Raken
nustekniikan ruotsin suullisen opintojakson aikana en vielä ehtinyt tätä toteuttaa, mutta 
annoin opiskelijoille mahdollisuuden kokeilla sarjakuvien tekoa omalla ajallaan. Muu
tamia sarjakuvia sainkin nähtäväkseni, mikä joka tapauksessa vakuutti minut siitä, että 
tälläkin tavalla voin saada vaihtelua oppimiseen ja oppimistilanteisiin luokassa. Kuvas
sa 2 on laatimani sarjakuva, jossa olen keskittynyt paitsi tilannekohtaisiin sanontoihin, 
niin myös yhteen kokemukseni mukaan hankalasti muistettavaan ja osattavaan sanaan, 
nimittäin verksamhet. Ajatukseni on, että tämän sarjakuvan avulla tuo ”hankala” sana 
voisi paremmin jäädä opiskelijan mieleen. Ehkäpä myös värit, kuvat ja tilannekomiikka 
auttavat opiskelijoita muistamaan sanan.
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Kuva 2. ToonDoo-sarjakuva Verksamhet (Niittymäki 2016) 

Opiskelijat voivat itse laatia sarjakuvia oppimisensa tueksi esim. seuraavasti:
• Kullekin opiskelijalle /kullekin parille tai ryhmälle annetaan yksi hankala sana, 
 jota hän tuo / he tuovat esille sarjakuvassaan.
• Kullekin opiskelijalle / kullekin parille tai ryhmälle annetaan viestintätilanne, 
 josta hän tekee / he tekevät sarjakuvan. Tilanteita ovat esim. tuotteen, laitteen 
 tai koneen esittely, vieraan vastaanotto, ravintolassa, puhelimessa jne.

Sarjakuvat jaetaan kaikille opiskelijoille joko yhteiseen oppimisalustaan tai muun ka
navan kautta, jotta ne ovat kaikkien luettavissa.

3.4. Työpaikkahaastattelu videoituna
Neljäs suunnittelemani tehtävä on alakohtainen työpaikkahaastattelu videoituna. Tätä 
tehtävää en myöskään ehtinyt ottaa mukaan rakennustekniikan opintojaksolleni, mut
ta aion kokeilla sitä vielä myöhemmin. Työpaikkahaastattelun voi tehdä joko pari tai 
ryhmätehtävänä. Onnistuakseen tehtävä vaatii, että työpaikkahaastattelua tilanteena kä
sitellään ja harjoitellaan myös lähitunneilla. Periaatteessa opiskelijat saavat itse ideoida 
haastattelun sisällön ja toteuttaa sen melko vapaasti. 

Arvioinnista opettaja voi sopia yhdessä opiskelijoiden kanssa. Opettajan arvioinnin 
lisäksi mahdollista on myös vertais tai itsearviointi. Mikäli opiskelijat saavat tehtävästä 
arvosanan, tulee heidän saada tietää arviointikriteerit. Ammattikorkeakoulussa luonnol
lisinta olisi käyttää puhumisen valtakunnallisia taitotasokuvauksia arvioinnin perustana, 
kuten videoCV:n arvioinnissa käytin. Itse tehtävää tehdessään opiskelijat voivat käyttää 
apuna myös esim. videoita tai muuta työn hakemiseen liittyvää ruotsinkielistä aineistoa, 
joihin viittaan tehtävänannossakin (Liite 2.). 

4. Tulokset

Hankkeeni konkreettinen tulos on ruotsin suullisen kielitaidon harjoitteluun ja 
arviointiin laatimani tehtäväkokonaisuus, mutta kokeilussani sain myös ko
kemusta ja tulosta kahden ensimmäisen tehtävän käytöstä, eli Tagulsanapil
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vistä sekä opiskelijoiden kuvaamista videoCV:istä. Sanapilvien käytön tulokset tulivat 
selvimmin ilmi opiskelijoilta keräämässäni palautteessa. Enemmistö koki sanapilvien 
edistäneen sanaston hallintaa sekä piti menetelmää muutenkin hauskana, vaihtelevana, 
osallistavana ja innostavana. Vain muutamien opiskelijoiden mielestä sanapilvillä ei ol
lut juuri mitään vaikutusta oppimiseen tai olotilaan oppitunnilla. 

Videoituna minulla on nyt kaikkiaan noin sata CV:tä, jotka ovat tulos opiskelijoiden 
työstä opintojaksolla. Arviointini mukaan enemmistö videoCV:istä oli tasoa tyydyt
tävä (13), mutta mukana oli myös hyvälle tasolle (arvosanat 45) yltäviä toteutuksia. 
Opiskelijoiden luvalla esittelen seuraavassa suoria lainauksia videoCV:istä. Mukana on 
toki kielellisiä epätarkkuuksia, mutta tarkoitus on antaa esimerkkejä siitä, mitä ja miten 
opiskelijat itsestään kertoivat. Huomattava on kuitenkin, että arviointi on tehty kuu
lemani perusteella, ja myös esim. ääntäminen sekä puheen rytmi ja sujuvuus on otettu 
arvioinnissa huomioon.

Tyydyttävä (arvosanat 13)

”Nu jag bor med min flickvän. Jag har pappa, mamma, bror och två hundar. Det förs-
ta jobbet jag arbetat som förvaltare. Det var sommaren tvåtusen och nio. Det arbete jag 
gjorde följande tre somrar. Sommaren tvåtusentretton var jag kunna arbeta i fastighets-
förvaltningskontor. Nästa vår och sommar gick i samma företag. I juli tjugohundafjorton 
gick jag till armén.”

”Hejsan, jag heter XX och jag bor i Åbo, Finland. Jag är glada och atletisk personlighet 
och jag tycker träna mångsidigt, till exempel badminton, innebandy, hockey och snowbo-
ard. Min familj består av pappa, mamma och två storebror. Jag flyttade bort från mina 
föräldrar för två år sedan och därför jag bor nuförtiden mitt själv. Jag studerar i Åbo yr-
kehögskola byggmästareutbildningsprogram för första året. Hela examen varar i tre och 
halv år”

Hyvä (arvosanat 45)

”År tvåtusen tretton vi grundade ett nytt familjeföretag och jag äger en del av det. 
Nuförtiden jag räknar våra anbud och kontrollerar vårt kapital. Jag började studier-
na i yrkeshögskolan i Åbo år tvåtusenfemton och jag studerar byggnads- och samhällstek-
nik. Jag har tyckt om studierna än så länge och jag är mest intresserad av den teoretiska 
sidan. Jag vill veta varför vi bygger såsom vi bygger, och byggnadsfysiken intresserar mig 
mycke.”

”Hejsan, det är XX här. Jag är tjugoett år gammal, från Åbo. Jag är positiv och en myc-
ke smart person och jag har bra människokännedom. Dessa är mina starka sidor. Därför 
tycker jag att jag passar bra till den här jobbet. Jag är utexaminerad från Juhana Hert-
tua Gymnasium tvåtusen tretton och jag började armén i juli samma år. Jag var ett år i 
armén”
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5. Palaute

Keräsin opintojakson lopulla opiskelijoilta palautetta koko opintojaksosta oppi
laitoksemme yleisen käytännön mukaan. Lisäksi keräsin erikseen palautetta Ta
gulsanapilvien käytöstä, videoCV:n tekemisestä ja muista lähitunneilla teh

dyistä suullisen kielitaidon harjoituksista. Palautetta pyysin laatimieni kysymysten avul
la (Liite 3, kysymykset a – c.)

Keräsin palautteen samalla, kun opiskelijat opintojakson lopulla tulivat tekemään ar
vioitavia pienryhmäesittelyjä ja keskusteluja. Näin varmistin, että sain palautteen jokai
selta. Saamani palaute oli lähes poikkeuksetta kannustavaa ja myönteistä. 

5.1. Palaute Tagul-sanapilvien käytöstä
Tagulsanapilvien käytön opiskelijat kokivat mielekkääksi ja hyödylliseksi. Useat opis
kelijat kirjoittivat esim., että se oli hyvä seuraavista syistä:

• sanat jäivät mieleen
• toistoa oli paljon
• oli hauskaa, ei tylsää
• veti mukaansa 
• oli mielenkiintoista    
• sai osallistua   

Kannustavissa palautteissa opiskelijat nostivat esille mm. seuraavia näkökulmia: 

”Uutta ja mukavaa vaihtelua, oli helposti havaittavissa enemmän painotettavat / 
useammin käytettävät sanat.”
”Mielestäni ihan OK, matala kynnys osallistua ja sanojen kertaus hyvää.”
”Ruotsi on vaikea aine ja mielestäni harjoitteet ovat olleet todella hyviä ja olen oppi-
nut ruotsia paremmin kuin koskaan aikaisemmin ruotsin tunneilla. Aivan loistava 
opettaja.”
”Sanasto valmensi mainiosti työelämään.”

Muutamat, 6–7 opiskelijaa kaikkiaan noin sadasta opiskelijasta, kokivat sanapilvien 
käytön vähemmän tärkeäksi tai ei kovin osallistavaksi:

”Oli mukavaa, mutta ei aina välttämättä jaksanut huutaa kilpaa. Joku sanoi ennen 
kuin itse kerkesi.”
”Mielestäni animaatiot ovat hankalia ja ehkä hieman ”turhia”. Perussanakokeen 
harjoittelu sopii ainakin itselleni paremmin.”
”Omalle kohdalle ei oikein toiminut, välillä jäi miettimään jotain ja putosi ”
kärryiltä”.”
”Melko turhia”
”Ne eivät paljoa vaikuttaneet.”

5.2. Palaute video-CV:n tekemisestä ja arvioinnista
Myös videoCV:n tekemisen opiskelijat kokivat enimmäkseen myönteisenä harjoituk
sena, mutta kuitenkin melko vaikeana. Osaltaan opiskelijoita motivoi varmaan myös 
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se, että tehtävä arvioitiin ja se vaikutti opintojakson arvosanaan. Myös esim. tehtävän 
työelämälähtöisyys koettiin hyvänä asiana. Näitä näkökulmia havainnollistavat seuraa
vat lainaukset opiskelijapalautteista:  

”Haastava tehtävä, mutta hyvä ja opettava.”
”Hyvä tehtävä, missä myös haastetta sopivasti. Työelämän kannalta ehkä hyödyllinen.”
”Video-CV oli ihan hyvä ja tärkeä asia esim. tulevan työelämän kannalta.”
”Tekeminen oli teknisesti vaikeaa. Arviointi oli ihan hyvin tehty.”
”Tämä oli hyvä tehtävä, koska en ollut koskaan tehnyt mitään vastaavaa. Arviointi-
kin oli reilu.”
”Todella hyvä ja kehittävä juttu. Harvemmin sitä saa videolla esiintyä ja vielä 
ruotsiksi.”

Muutama opiskelija koki videotehtävän kiusalliseksi, jopa epämiellyttäväksi: 
 
”Kielen oppimisen kannalta hyödyllinen tehtävä, ehkä hieman kiusallinen.”
”Tekeminen tuotti aluksi hankaluutta vähäisen sanaston vuoksi.”
”Video-CV:n teko oli kamalaa, mutta oli hyvä että semmoisen pääsi tekemään.”
”Tuotti hieman tuskaa, mutta oli hyödyllinen.”
”Hyödyllinen harjoitus, vaikka aluksi koin tehtävän epämiellyttävänä.”

Näissäkin vastauksissa nousi kuitenkin esille opiskelijoiden kokemus videoCV:n te
kemisen hyödyllisyydestä. 

6. Pohdinta

Uusien tapojen ja menetelmien tai työkalujen käytön kokeilu on työssäni jatku
vaa. Se tuo minulle itsellenikin vaihtelua ja uusia kokemuksia. Tässä hankkeessa 
toteuttamani kokeilu osoittautui onnistuneeksi ja kannattavaksi. Opiskelijoilta 

saamani palautteen mukaan tehtäväni sekä opettivat että hauskuuttivat ja toivat erilai
suutta ja vaihtelua oppimistilanteisiin. Hyvää oli, että tehtävissä myös oli haastetta. Sain 
myös realistisen kuvan sekä tehtävien sopivuudesta suullisen kielitaidon opintojaksolle 
että opiskelijoiden tasosta suoriutua tehtävistä. Koska opintojakso oli laajuudeltaan vain 
2 op ja sisälsi myös paljon muuta suullisen kielitaidon harjoittelua, ei ollut realistista to
teuttaa kaikkia neljää tehtävää, varsinkaan kun en ollut suunnitellut niitä valmiiksi vielä 
opintojakson alkuun mennessä. Mahdotonta ei kuitenkaan ole muuttaa opintojakson 
suunnitelmaa siten, että kaikki neljä tehtävää tulevat mukaan. Toisaalta tehtävät voi teet
tää myös yksittäisinä eri aloilla alakohtaisesti ja opintojakson laajuudesta riippumatta.

Tagulsanapilvet ja videoCV:t osoittivat minulle, että opiskelijat ovat valmiita teke
mään uusia, erilaisia asioita ja käyttävät mielellään mobiililaitteita apunaan oppimisti
lanteissa. He eivät tarvitse erillistä opastusta ohjelmien tai työkalujen käyttöön, vaan 
he oppivat käytön kokeilemalla tai verkossa olevia ohjeita noudattamalla. Opettajan ei 
siis tarvitse kantaa huolta teknisten asioiden onnistumisesta. Videointi ja äänitys eivät 
osoittautuneet yhdellekään opiskelijalle niin vaikeaksi, että tehtävä olisi jäänyt tekemät
tä. Vaikka en kaikkia tehtäviä testannutkaan, uskon että myös ToonDoosarjakuvat sekä 
videoidut työpaikkahaastattelut ovat käyttökelpoisia opintojaksoillani.



Opiskelijoiden palautteista oli myös havaittavissa, että oppimistilanteessa pelaaminen 
ja tunnekin ovat tärkeitä. Samoin ajasta ja paikasta riippumattomuus videoCV:n teke
misessä osoittautui hyväksi. Vaihtelu virkisti sekä opiskelijoita että minua.

Lähteet

Lehtonen, T. & Vaarala, H. 2015. Pelisilmää – pelaaminen osana kielenopetusta. http://www.kieliver
kosto.fi/article/pelisilmaapelaaminenosanakielenopetusta/. Viitattu 25.4.2016.

Mikkola, H., Jokinen, P. & Hytönen, M. (toim.) 2011. Tulevaisuuden koulua kehittämässä – uusi tekno-
logia haastaa ja inspiroi. Oulu: Oulun yliopisto.

von Zansen, A. 2015. Pelillisyys & mobiilioppiminen kielten opetuksessa. http://www.kieliverkosto.fi/
article/pelillisyysmobiilioppiminenkieltenopetuksessa/.  Viitattu 26.4.2016

56



57

Verkkotehtäviä
kaupan palveluiden

ruotsin liikeviestintään
Mia Pirttilä, Mercuria

 

1. Johdanto

A
mmatillisella toisella asteella opiskelijat pitävät ruotsin kieltä  yleisesti vain 
vähän tai ei ollenkaan kiinnostavana oppiaineena. Tämän voi todeta helposti 
keskustelemalla opiskelijoiden kanssa, mutta selväsanaisesti se todetaan myös 
Opetus ja kulttuuriministeriön (2012, 42) julkaisemassa muistiossa:

”Ammatilliseen koulutukseen aikovien tyttöjen mielestä ruotsin kielen osaamises
ta on jonkin verran hyötyä. Heidän itseluottamuksensa ruotsin osaajina oli suh
teellisen kielteinen eivätkä he juuri pitäneet ruotsin oppimisesta. Ammatilliseen 
koulutukseen hakeutuvien poikien vastaukset olivat kaikilla osaalueilla kielteisim
piä jatkoopintoja suunnittelevista. Heidän itseluottamuksensa ruotsin osaajina oli 
heikko, ja he eivät myöskään pitäneet ruotsin kielestä tai nähneet sen opiskelusta 
olevan juuri hyötyä.” 

Rohkaisevia sanoja opettajan näkökulmasta sen sijaan on esitellyt Svenska i toppen  
hanke, jonka tutkimustuloksissa (LehtiEklund & GreenVänttinen 2010, 4) tode
taan, että heikonkaan ruotsin kielen opiskelumotivaation taustalla ei ollut ruotsin kieli 
sinänsä. Kovanen (2004) erittelee tekijöitä, jotka ovat vahvimmin vaikuttavat opiskelu
motivaatioon: opettaja itse, hänen opetustapansa ja persoonansa sekä opiskelijan oma 
menestyminen ruotsin kielen opinnoissa. 

TVT:n soveltamisesta opetuksen osaksi on tehty lukuisia tutkimuksia. Opetushalli
tuksen muistiossa (2011) sen on todettu olevan hyödyllistä, koska sillä voidaan sitout
taa ja aktivoida opiskelijaa. Kotona oleva tekniikka lisää opiskelijoiden kiinnostusta sitä 
kohtaan koulussakin, ja yleisesti ottaen sen katsotaan lisäävän motivaatiota opiskelua 
kohtaan. Sen sijaan TVT:n lisääntyneen käytön vaikutusta oppimistuloksiin on vaikea 
arvioida, koska oppimiseen vaikuttaa niin moni muukin asia.

Kannustavat tulokset Svenska i toppen hankkeesta sekä motivaatiota kohottavat ha
vainnot TVT:n implementoinnista opetukseen nostattavat odotukset korkealle oman 
hankesuunnitelmani onnistumiselle. Uskon ruotsin kielen opiskeluinnon kasvavan eri
laisten sovellusten avulla diginatiivien tai trendikkäämmin milleniaalien keskuudessa 
mittakaavaan, jota ei ennen ole nähty ammatillisessa peruskoulutuksessa. 
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2. Tavoitteet

Tavoitteenani hankkeessa on maustaa normaalia opetusmateriaalia erilaisilla digi
taalisilla sovelluksilla, jotka harjoittavat monipuolisesti eri osaalueita kielenoppi
misessa: sanastonhallintaa, kirjallista ja suullista esitystä. Tavoitteena on siis testa

ta sovellusten toimivuutta ja kerätä myös käyttäjiltä palautetta sekä niiden mielekkyydestä 
että myös näkökannoista TVT:n integroinnista kielenopetukseen ammatillisessa koulu
tuksessa jatkossakin. Piilotettuna tavoitteena on saada innostuksen liekki, jollei nyt roi
hahtamaan, niin ainakin pienesti kytemään niillä, joiden suhtautuminen ruotsin kieleen 
on tähän asti ollut nuiva. Tätä tavoitetta tukee tutkimustulos, jonka mukaan opiskelun 
sopivaksi koettu haasteellisuus, oppilaan omat kokemukset opetuksen sisältöjen mielek
kyydestä ja tarpeellisuudesta nostavat motivaatiota (Kantelinen & Kettunen 2004).

3. Toteutus

Päätin ottaa liiketalouden koulutusohjelmassa kohderyhmäksi kaksi toisen vuosi
kurssin opiskelijaryhmää, joilla ohjelmassa oli 1 osaamispisteen laajuinen ”Kau
pan palveluiden ruotsi”. Sovitin kurssin teemoihin ja niiden eri käsittelyvaiheisiin 

erilaisia TVTpohjaisia sovelluksia, jotka esittelen tässä artikkelissa. Kerron myös mitä 
sovelluksilla saatiin aikaiseksi. Osa tuotoksista on minun laatimiani, osa opiskelijoiden. 

Oppilaitoksessamme on opiskelijoiden käytössä useita sekä kiinteitä että kannettavia 
PCkoneita. Tabletteja meillä ei ole, mutta olen antanut omaani joskus lainaksi. Opis
kelijoiden omat älypuhelimet ovat niin yleisiä, että niitäkin voi käyttää hyväkseen, vaik
ka langaton verkko tosinaan yrittääkin heitellä kapuloita rattaisiin hidastelemalla monen 
laitteen samanaikaisen käytön vuoksi.

Ideoita eri sovelluksiin olen saanut vuosien varrella erilaisiin koulutuksiin osallistuessa
ni sekä seuratessani alaani liittyviä blogeja sekä Facebookryhmiä. Mm. Matleena Laak
so ja Taina Salonen kirjoittavat ja päivittävät ahkerasti ylläpitämiänsä blogeja osoitteessa  
www.matleenalaakso.fi ja www.scoop.it/t/salosetsalat.

Facebookissa toimii useita pääosin opettajien perustamia ryhmiä, jotka keskittyvät 
TVTavusteiseen opetukseen. Siellä julkaistaan alaan liittyviä uutisia, mutta siellä voi 
myös kysyä vinkkejä ja apuja tarpeen vaatiessa. Vastauksen kysymykseensä saa yleensä 
muutaman minuutin sisällä. Seuraamani ryhmät Facebookissa ovat iPad opetuksessa ja 
TVT kieltenopetuksessa. 

4. Tulokset

Olen kerännyt hankkeessa syntyneet tuotokset linkkeineen 
interaktiiviseen Thinglinkkarttaan, missä esikatselu näyt
tää linkin sisällön, kun kohdistaa kursorin kartalla näky

vän nastan päälle. Tuplapainalluksella sisältöä pääsee tarkastelemaan 
lähemmin. Kartta on osoitteessa: https://www.thinglink.com/sce
ne/778309984361381889 Sinne pääsee myös lukemalla älypuheli
mella seuraavan QRkoodin:
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Seuraavissa kappaleissa esittelen sovellukset yksi kerrallaan. ensin niiden 
käyttöympäristön ja sitten minkä tyyppisestä sovelluksesta on kyse, miten sitä voi käyt
tää jne. Tämän jälkeen kerron mitä konkreettista teimme ko. sovelluksella kaupan pal
veluiden ruotsissa (=KAPAruotsi).

4.1. Quizlet
Quizlet toimii verkossa ja mobiilisovelluksena. Sillä voi harjoitella sanastoa monin eri 
tavoin esim. kuvasanapareilla, kysymysvastauspareilla, sanaselityspareilla, fraaseilla. 
Siinä on myös pari peliä. Quizletin voi laatia kuka tahansa ja valittavissa on myös usei
ta valmiita harjoituksia, jotka löytyvät asiaan kuuluvilla hakusanoilla. Opiskelijat voivat 
käyttää Quizletiä itsenäisestikin oppituntien ulkopuolella.

KAPAruotsin kurssissa käytin hankkeessa mukana olevan kieltenopettaja Jenni Kol
misopin laatimaa Quizletiä “Att visa vägen.” Itse laadin yrityksen perustamissanaston 
”Starta eget” ja teetätin sen rahoituspalveluiden ruotsissa. Quizlet on yleisesti hyvin pi
detty sovellus, ja opiskelijat kehuvat sen monipuolisuutta.

4.2. Kahoot
Kahoot on vauhdikas pelillistävä kysely/tietovisa. Se laaditaan osoitteessa getkahoot.
com verkkopohjaisena, ja siihen osallistuvat käyttävät puhelinta tai tablettia vastaami
seen. Vastata voi yksilönä tai joukkueena. Visailuun voi tehdä monivalintoja (mikä sana 
ei kuulu joukkoon, mikä on oikea suomennos/vastaus/käännös, lisää aukkoon sopiva 
sana).  Siinä voi käyttää myös kuvia tai videoita vinkkeinä. Ohjelma laskee pisteet, ja 
vastausten oikeellisuus ja nopeus ratkaisevat voittajan.

Kahootia voi käyttää niin sanaston kuin kieliopinkin harjoittamiseen. Kysymykset voi 
tehdä opettaja tai opiskelijat itsekin annetusta aiheesta. Olen tehnyt molempia, tosin 
opiskelijoiden laatimat kysymykset asettavat haastetta hieman enemmän, sillä jonkun 
pitää syöttää ne ohjelmaan. Toisaalta opiskelijoilla on lisäjännitystä, kun oma kysymys 
ilmestyy näyttöön ja ei ole ollenkaan tavatonta, että vastausta omaan kysymykseen ei 
enää muistetakaan.

Hankkeessa laadin Kahootvisan vaatekauppateemasta. Kysymykset liittyivät reagoin
tiin tai sanaston tuntemiseen. 

4.3. Padlet/Answergarden
Padlet ja Answergarden ovat molemmat interaktiivisia seiniä, joita voi käyttää esim. 
ideointiin, teemasanastojen luomiseen tai vaikkapa mielipiteen keräämiseen. Kun seinä 
luodaan ja linkki siihen jaetaan, voivat osallistujat kirjoittaa seinälle joko tietokoneella 
tai puhelimella vastausten näkyessä kaikille. Molemmat toimivat verkkopohjaisena so
velluksena. 

Hanketehtävänä käytin Padletiä kirjan tehtävän “Vad köper man  oftast vid kiosken?” 
tekemisessä sen sijaan, että vastaukset olisi kirjoitettu kirjaan. Hyvää on se, että opetta
jana Padletseinää pystyi moderoimaan.
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4.4. Tagxedo 
Tagxedo on verkkoympäristössä toimiva sanapilvisovellus. Vastaavia on useita, ja Tagxe
do ei enää kuitenkaan ole ehkä se toimivin. Ajatus on, että ohjelmaan syötetään valittu
ja sanoja ja että niitä voi sitten muokata eri muotoisiksi ja värisiksi. Mainittakoon, että 
jotkut sanapilvisovellukset karsastavat skandimerkkejä.

Olen käyttänyt sanapilviä kahdella tavalla. Opiskelijat ovat itse koonneet tärkeim
piä sanoja ja muodostaneet niistä haluamansa pilven. Toinen tapa on, että minä olen 
syöttänyt pilveen esim. 20 sanaa. Opiskelijoiden tehtävänä on etsiä sanat ja kirjoittaa 
ne ruotsiksi ja suomeksi listaan. Sanat esiintyvät pilvessä useampaan kertaan, mikä vai
keuttaa uusien sanojen löytymistä jo löydettyjen joukosta. Sanojen etsintä saa aikaan 
kisailua opiskelijoiden keskuudessa: ”Miten sinä olet voinut löytää jo 15, kun minulla 
on vasta kuusi?”

4.5. Puppet Pals
Puppet Pals on tablettipohjainen animointisovellus, jolla kuvattuja hahmoja voidaan lii
kutella ohjelmassa ja äänittää reaaliajassa sekä animaatio että siihen liittyvä selostus. Siitä 
on olemassa ilmaisversio, mutta porrastetuilla maksuilla saa lisää ominaisuuksia. Tämä 
soveltuu erinomaisesti esim. esiintymiskammosta kärsiville, koska esiintyjät voi näin 
kätevästi ulkoistaa. Tuotetun videon voi pitää sovelluksessa tai viedä esim. YouTubeen.

Tein itse Puppet Palsilla esimerkin opastuskeskustelusta, joka sijoittuu Helsingin 
rautatieaseman kulmille. Käytin sitä kuullunymmärtämisen testinä. Välitön palaute 
opiskelijoilta oli, että kuunteleminen unohtui, kun he jäivät katselemaan heiluvia hah
moja.  

4.6. Strip Design
Strip Design on tablettipohjainen sovellus, jolla voi tehdä sarjakuvia lisäämällä sinne 
omia kuvia, puhekuplia teksteineen sekä muita sarjakuvan elementtejä ”ääniefektei
neen”. Periaatteessa lähes kaikissa kuvankäsittelyohjelmissa on myös kollaasitoiminto, 
joten samantyyppiseen lopputulokseen pääsee maksamatta tablettiinsa tätä kahden eu
ron sovellusta.

Esimerkkinä sovelluksen käytöstä esittelen tien neuvomistilanteen, mihin opiskelijat 
laativat käsikirjoituksen, ottivat kuvat ja kokosivat ne valmiiksi sarjakuvaksi. Tämä oli 
mielestäni hankkeen ehkä onnistunein tuotos. Kyseinen sarjakuva komeileekin nyt kou
lumme seinällä näytteillä muillekin projekteistamme.

4.7. Smilebox/Animoto
Videoita omista kuvista tekstejä ja taustamusiikkia lisäämällä voi tuottaa esim. verkko
pohjaisilla Smilebox ja Animotosovelluksilla. Erona animoituun Power Pointesityk
seen on näiden ohjelmien tarjoamat erilaiset teemat, jotka tekevät esityksistä visuaali
sesti tehokkaampia. Sovellusten käyttäminen vaatii jonkun verran perehtymistä, mutta 
lopputulos on palkitseva.

Oppilaitoksessamme järjestettiin teemaviikko, jolloin opiskelijat saivat valita erilaisia 
työpajoja. Ilmiöpohjaisen oppimisen innoittamana eräs niistä oli ”Tuotekuvauksen pe
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rusteet”, missä opiskeltiin valokuvausta ja myös tuotetekstien laatimista suomeksi, eng
lanniksi ja ruotsiksi. Työpajan ohjelma esitetään  Smileboxtuotoksena.

4.8. Piktochart
Erilaiset infograafit ovat erityisesti reaalipohjaisissa oppiaineissa tällä hetkellä trendikkäi
tä. Piktochart toimii verkkopohjaisena sovelluksena ja ilmaisversiossa on useita eri tee
moja, joilla voi esitellä kaavioita, tilastoja tai tehdä mainoksia ja ilmoituksia. 

Kaupan palveluissa ohjelmaa olisi voinut käyttää vaikkapa reklamaatioprosessin kuvaa
miseen. Tällä kerralla vein hankkeen kuitenkin rahoituspalveluiden ruotsin puolelle ja 
teetätin yrityksen perustamisprosessin infograafiksi.

4.9. Popplet
Poppletilla voi tehdä mindmappeja eri aiheiden ympärille. Tottumattomalle käyttäjälle 
ohjelma saattaa olla hieman kankea ja käyttäjä saattaa miettiä, miten ohjelma eroaa esim. 
Power Pointilla laaditusta vuokaaviosta. Poppletissa pääsee kuitenkin ohjelmansisäises
ti katsomaan muiden luomuksia ja jakamaan omansakin. Jaon voi tehdä toki valmiista 
mindmapista tallentamalla sen kuvana. Ohjelmasta on sekä verkko että tablettisovellus.

Opiskelijatöissä Popplet sopii parhaiten suppeisiin aihekokonaisuuksiin, missä haaro
ja ei ole liikaa, koska ohjelman hallinta vaatii harjoitusta. Me käytimme sitä maksutapo
jen listaamiseen, joista esittelen eniten tapoja keksineen ryhmän yksinkertaisen  kartan.

4.10. Google Forms
Google Forms on ohjelma, jolla voi luoda kyselyitä ja erilaisia lomakkeita verkkokäyt
töön ilmaiseksi. Sen jakaminen on vaivatonta, ja ohjelma tuottaa saatua informaatiota 
halutussa formaatissa kuten esimerkiksi Exceltaulukkona ja graafeina.

Olen käyttänyt Formsia kurssien palautekyselyyn, mutta myös sanakokeisiin. Nyt pää
tin kokeilla, miten se toimii luetunymmärtämisen testinä. Monivalintakysymyksillä se 
toimi hienosti ja tarkastaminen oli vaivatonta, kun sen saattoi tehdä yhden A4arkin ko
koisella alalla koko ryhmän osalta. Jos haluaa, ettei opiskelija joudu vierittämään sivua 
edestakaisin tekstin ja kysymysten välillä, joutuu tekstin pilkkomaan osiin, mikä ei ole 
kovin luonnollinen esitystapa.

4.11. Verkkotesti.fi
Verkkotesti.fi on uusi suomalainen työkalu erilaisten testien pitämiseen. Siinä on useita 
kysymystyyppejä, ja opettaja voi käyttää myös automaattista pisteitystoimintoa.

Rekisteröidyin kokeilujaksolle, jolloin saatoin käyttää ohjelmaa ilmaiseksi 40 päivää. 
Tuolla ajanjaksolla teetätin opiskelijoilla testejä puhelinasiointi sekä reklamaatiosanas
tosta. Yritin käyttää automaattista pisteitystä, mutta ilmeisesti tein jotakin väärin, koska 
saavutetut pistemäärät olivat alhaisia, vaikka vastaukset olivatkin oikein. En ole vakuut
tunut ohjelman käytettävyydestä ainakaan tässä kehitysvaiheessa. Hintaakin (29 €) pi
dän liian kalliina ilmaistenkin vaihtoehtojen ollessa olemassa. Tunnukseni on nyt van
hentunut eikä testiin ole enää pääsyä. Ilmaisversiota rohkaisen kuitenkin kokeilemaan 
edes uteliaisuudesta.
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4.12. Picmonkey
Picmonkey on hauska kuvankäsittelyohjelma, joka tätä kirjoitettaessa toimii vain verk
kopohjaisena. Siitä on kuitenkin kehitteillä mobiilisovellus. Kuvankäsittelyohjelma si
nänsä ei nyt kielitaitoa kartuta, mutta jos erilaisiin sovelluksiin tarvitaan kuva tai teksti
materiaalia hieman hauskemmassa formaatissa, niin tämä tarjoaa mahdollisuudet siihen.  
Sivuilla on myös listattu ilmaisia ja vapaassa käytössä olevia kuvapankkeja.

4.13. ThingLink
Suomalaisamerikkalaisella sovelluksella ThingLink voi valokuvista tai muista kuvis
ta tehdä interaktiivisia esityksiä liittämällä niihin tekstiä, ääntä ja videota. Itse käytin 
ThingLinkiä esittämään tämän hankkeen sovellukset ja tuotokset kompaktissa muodos
sa. Se on erinomainen väline vaikkapa esitellessä Ruotsin suurimmat kaupungit, jolloin 
taustakuvana olisi Ruotsin kartta. Kaupunkien kohdalle voi laittaa nastat, joita klikkaa
malla aukeaa kaupungista esim. kuvia tai tekstimuotoista tietoa. 

4.14. Google Drive
Drive on Googlen tarjoaman pilvipalvelun nimi. Siellä voi luoda ja sinne voi tallentaa 
erilaisia dokumentteja, työstää niitä ryhmässä sekä jakaa erilaisilla asetuksilla. Ohjelma 
tarjoaa lukuisia työvälineohjelmia, jotka vastaavat Microsoftin Officen ohjelmia.

Hankkeessa olen käyttänyt Drivea sellaisten tuotosten jakamiseen, joita ei ole voinut 
jakaa julkisesti sovellusten omien sivujen kautta. Driven linkin olen upottanut Thing
Linkiin, ja ne ovat sieltä auki klikkailtavissa.

4.15. Surveymonkey
Surveymonkey on helppokäyttöinen, verkossa toimiva ohjelma, jolla voi kerätä palaut
teita tai tehdä muita kyselyitä. Vastaukset siirtyvät taulukkoon, joita on helppo muokata 
esim. Excelissä. Tulosten jako toimii kätevästi linkillä.

Hankkeessa käytin ko. sovellusta mielipiteiden kartoitukseen TVT:n käytöstä 
kieltenopetuksessa. Opiskelijatyönä sitä voisi käyttää vaikkapa yritysten asiakastyyty
väisyyskyselyssä missä kielessä tahansa.

5. Opiskelijapalaute

Oppilaitoksessamme ei ole kieltenopetuksessa pitkää perinnettä TVTmahdolli
suuksien käyttämisessä. Osittain asiaa hankaloittaa tekniikan puute (ei tablet
teja), mutta varmasti vallalla oleva kulttuurinmuutoskin on hidasta. Muissa ai

neissa luonnollisestikin Officepaketin ohjelmat ovat kovassa käytössä, mutta muutoin 
esittelemäni sovellukset valitsemalleni ryhmälle olivat uusia satunnaisia Kahoot!kokei
luja lukuun ottamatta.

Pääsääntöisesti Surveymonkeyn kautta tekemässäni kyselyssäni TVT:n käyttämisestä 
opetuksessa suhtauduttiin positiivisesti: 19 vastaajaa toivoi saavansa käyttää niitä enem
män, kolmelle asia oli yhdentekevä. Kukaan ei ilmoittanut suhtautuvansa kielteisesti.
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Toiselta ryhmältä keräsin sanallisia palautteita Padletseinälle.  Saman tyyppinen vas
tausten jakauma eli positiiviset ja neutraalit suhtautumiset olivat sielläkin havaittavissa. 
Palautteet koskivat sekä TVT:n käyttöä ylipäänsä että oppimistuloksia tai motivaatiota:

• ehdottomasti lisää
• hauskaa vaihtelua
• kiva, kun voi olla luova
• olisipas yläasteellakin ollut tällaista
• tuntui, että sanat olisivat jääneet paremmin päähän
• motivoivampaa, kun kielellä nyt oikeasti tekee jotain eikä vaan iänikuisia sana
 kokeita ja kirjasta lukemista
• en ole hyvä koneiden kanssa, mutta nämä eivät olleet liian vaikeita, kun sai 
 tehdä parin kanssa
• ei haittaa vaikka tehtäisiin vihkoonkin
• toivottavasti tätä pystyy käyttämään töissäkin hyödyksi
• en oikein pidä tietokoneilla olosta, ollaan siellä muutenkin niin paljon

6. Pohdinta

Koen hankkeen olleen onnistunut ja mielekäs sekä jättäneen pysyviä jälkiä tule
vaisuuden työhöni ammatillisessa opetuksessa.  Koska opiskelijoidenkin palau
te oli yllättävän positiivista, innostaa se minua opettajana paneutumaan TVT:n 

käyttömahdollisuuksiin ja uutuuksiin entistä syvällisemmin. 

Aikataulullisista syistä jäi vielä muutama suurempi sovellus testaamatta (esim. Schoo
logy ja Quizizz), mutta niihin palaan viimeistään ensi syksynä. Käyttämäni sovellukset 
pitäisi myös saada jotenkin paremmin strukturoitua ja järjesteltyä kurssisisältöihin. Jo
kaisesta kurssista voisi olla oma Padletinsä tai ThingLinkinsä, mistä opiskelija näkisi yh
dellä silmäilyllä tulevan ohjelman.

Opettajan oma innostus ja oppilaiden mukaan tempautuminen ovat hyvä alku, mut
ta pelkästään siitä ei digiloikka voimaansa saa.  Toivoisin oppilaitoksilta virallista lin
jausta sekä myös resurssien ohjausta TVT:n  käyttöön opetuksessa. Järki on kuitenkin 
pidettävä mukana ja muistaa teknologian asema renkinä varsinaisiin isäntiin eli oppi
sisältöihin nähden. Vaikka raha ratkaiseekin tekniikan suhteen aika paljon, niin vähin
tään yhtä suuri merkitys on oppilaitoksen innovaatioihin myötämielisesti suhtautuvalla 
ilmapiirillä: jos huomenna oppitunti haluttaisiin pitää vaikkapa Periscopelähetyksenä 
kotisohvalta käsin, sitä ei pitäisi tuomita työstä laistamisena.

Työ ruotsin opettajana jatkuu ja vaatii valppaana olemista alituisesti. Kenties pian 
saammekin lukea tieteellisestä tutkimuksesta, joka toteaa ruotsin kielen opiskelun suo
sion nousseen huippuunsa opetuksessa käytettyjen erilaisten TVTsovellusten myötä.
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Ruotsin ääntämisen 
automaattinen arviointi 
– onko se mahdollista?

Juhani Toivanen, Diakonia-ammattikorkeakoulu

1. Johdanto

T
ietoyhteiskunta on tosiasia, samoin kielitaidon ja kielitaidon arvioimisen 
tärkeys. Ylioppilastutkinto on sähköistymässä, ja lähivuosina kaikki aineet 
suoritetaan tietotekniikan välityksellä. Samoin oppimateriaalit digitalisoi
tuvat nopeasti; ekirjat ovat jo käytössä perinteisten kirjojen rinnalla, ja 
kustantamoiden ansaintalogiikka perustunee tulevaisuudessa emateriaa
lin nopeaan yleistymiseen.

Oppimisympäristöt ovat nykyään useimmissa oppilaitoksissa digitaalisia alustoja, jois
sa kaikki materiaali on sähköistä. Arviointi tapahtuu järjestelmien kautta, ja loppuarvo
sana voi tulla järjestelmän antamana, tiettyjä opintosuorituksia painottaen.

Vaikka opintomateriaali ja opiskeluympäristöt ovat digitaalisia, digitaalisesta arvioin
nista ei vielä voida puhua. Ihmisen tekemä arviointi (opettajaarviointi) on edelleen 
opiskelijoiden arvosanojen perustana, sekä vieraissa kielissä että muissa aineissa. On 
kuitenkin ilmeistä, että opiskelijoiden tuottaman digitaalisen (koe)materiaalin arvioi
minen digitaalisesti/automaattisesti mahdollistuu oppimis ja koeympäristöjen nopean 
kehittymisen myötä. Signaalinkäsittelyyn perustuvat menetelmät toimivat luotettavasti 
tätä nykyä esimerkiksi ihotautidiagnooseissa ja terästeollisuuden tuotteiden laadunvar
mistuksessa (Arun et al. 2014) – ei ole periaatteellista syytä, miksi menetelmät eivät voi
si toimia vaikkapa tallennetun digitaalisen puhesignaalin arvioinnissa ja luokittelussa. 

Kielitaidon arvioinnissa standardimalli on nykyään Euroopan neuvoston toimesta ke
hitetty Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin eurooppalainen viitekehys. Viite
kehyksessä kuvataan taitotasoja kuullun ymmärtämisessä, puhumisessa, luetun ymmär
tämisessä ja kirjoittamisessa. Taitotasot vaihtelevat suppeasta viestinnästä tutuimmissa 
tilanteissa aina selviytymiseen vaativissa kielenkäyttötilanteissa. (Opetushallitus 2004.) 

Tulevaisuudessa eurooppalainen viitekehys tullee arvosanaasteikoksi kaikessa kie
lenopetuksessa ja arvioinnissa. Digitaalisen opetusmateriaalin sekä opiskelijoiden tuot
taman materiaalin yleistyessä mielenkiintoinen kysymys tulee olemaan, voidaanko kie
litaidoin arviointia automatisoida nimenomaan eurooppalaista viitekehystä hyödyntäen. 
Nämä kaksi piirrettä, eurooppalainen viitekehys ja digitalisaatio, ovat joka tapauksessa 
2010luvun peruspilareja kielenoppimisessa ja opetuksessa.        



66

2. Tavoitteet
 

Tässä artikkelissa kuvataan koetta, jossa luokiteltiin suomalaisten puhuman ruot
sin ääntämisen taitotasoja automaattisesti, tilastollisen luokittelun avulla. Luo
kittelukriteerinä käytettiin puheen akustista signaalia, ja automaattisen luokit

telun opetusaineistona toimi opettajien arvion puhemateriaalista, eurooppalaiseen vii
tekehykseen perustuen. Toisin sanoen tutkittiin, pystyykö tilastollinen luokittelu ”op
pimaan” opettajien tekemän luokittelun ja soveltamaan sitä uudessa puhemateriaalissa.

Alkuperäisenä tavoitteena oli luokitella ammattikorkeakouluopiskelijoiden tuotta
man ruotsin ääntämistä, mutta tämä tavoite ei toteutunut. Tarjolla oleva digitaalinen 
puhemateriaali oli valmentavalle ruotsinkurssille osallistuvien opiskelijoiden tuottamaa; 
nämä opiskelijat olivat saaneet tasokokeessa heikohkon arvosanan. Materiaali oli täten 
taitotasoasteikon heikompaan päähän sijoittuvaa: taitotasoissa ei ollut tarpeeksi vaih
telua. Tutkimusluvan saaminen materiaalille jälkikäteen olisi myös ollut ongelmallista.

Kokeellisessa asetelmassa päädyttiin käyttämään julkisesti saatavilla olevaa ruotsin
kielistä puhemateriaalia, suomalaisten poliitikkojen ja julkisuuden henkilöjen puhetta. 
Tämä mahdollistaa myös sen, että lukijan on mahdollista tehdä omat taitotasoarviot ti
lastollisen luokittelun opetus ja koemateriaalista.   

3. Aineisto

3.1. Puhemateriaali

Puhemateriaali koostui Yle Areenan videoaineistoista, jossa keskustellaan ruotsin 
asemasta suomessa. Ensimmäisessä aineistossa puhujina olivat Matti Vanhanen, 
Eero Heinäluoma, Jyrki Katainen ja Timo Soini (https://www.youtube.com/wat

ch?v=ficHYHaSl4); kyseessä oli yleisluontoinen poliittinen debatti, jossa keskusteltiin 
myös ruotsin kielen asemasta Suomessa. Toisessa aineistoissa puhujina olivat Juha Itko
nen ja Paula Lehtomäki (https://www.youtube.com/watch?v=_JrD5wuzIDk); keskus
telu käsitteli henkilökohtaista suhdetta ruotsin kieleen. Kolmannessa aineistossa pu
hujina olivat Antti Rinne ja Annika Lapintie (https://www.youtube.com/watch?v=Bn
85bYJ8yy); kyseessä oli yleisluontoinen poliittinen debatti kielipoliittisin ulottuvuuksin.

3.2. Arviointi
Kaksi ammattikorkeakoulun ruotsin opettajaa suoritti ruotsin ääntämisen taitotason ar
vioinnin eurooppalaista viitekehystä hyödyntäen (Opetushallitus 2004, Liite 2). Arvio 
oli konsensusarvio: yksi yhteinen taitotasoarvio kullekin puhujalle, nimenomaan ruot
sin ääntämisen osalta. Annika Lapintie arvioitiin syntyperäisen tasoiseksi/syntyperäi
seksi, taitotasolle C.1. Juha Itkonen arvioitiin erittäin hyväksi, taitotasolle B2.2. Timo 
Soini, Paula Lehtomäki ja Eero Heinäluoma arvioitiin hyviksi ruotsin puhujiksi, taito
tasolle B2.1. Antti Rinne ja Jyrki Katainen arvioitiin kohtalaisiksi B1.2. Matti Vanha
nen arvioitiin välttäväksi B1.1.    
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4. Akustinen analyysi 

Kunkin puhujan tuottama puhemateriaali jaettiin neljään samankestoiseen osaan 
(4x10 s); ylimenevää puheosuutta ei analysoitu. Akustinen analyysi suoritet
tiin Praatohjelmalla (http://www.praat.org). Praat mahdollistaa puhenäyttei

den monipuolisen akustisen analyysin esimerkiksi seuraavien parametrien osalta: tau
ot/puhe, tietyn mittaisten taukojen osuus, soinnillinen/soinniton osuus, perustaajuus 
(keskiarvo, vaihteluväli, kvartiilit, minimi, maksimi, perustaajuuden suunnan muutos
ten määrä), intensiteetti, energian määrä eri taajuuksilla, jitter (perustaajuuden ”mikro
vaihtelu”), shimmer (intensiteetin ”mikrovaihtelu”). Kaikki edellä mainitut parametrit 
kuvaavat tietyllä tapaa puheen dynaamisuutta tai ”eloisuutta”, vaikka kaikkia muuttujia 
ei voikaan kuvata yksiselitteisesti havaintotermein.  

Praat valittiin analyysityökaluksi sen saatavuuden ja helppokäyttöisyyden takia. Tu
levaisuudessa tarkoitus on käyttää f0Tooljärjestelmää, joka on erittäin tehokas työka
lu. Liitteessä 1 on esitetty keskeisiä mitattuja akustisia parametreja (vrt. myös Toivanen 
2001). 

5. Luokittelu 

Luokittelussa opetusaineisto koostui kuudestatoista puhenäytteestä (10 sekuntia 
kukin): Rinne, Soini, Lehtomäki, Lapintie. Testiaineisto koostui myös kuudes
tatoista puhenäytteestä (10 sekuntia kukin): Vanhanen, Katainen, Heinäluoma, 

Itkonen. 

Luokittelun tavoitteena oli löytää sellaiset parametrit, jotka yhtäältä parhaiten kor
reloivat havaittujen taitotasojen kanssa ja toisaalta parhaiten erottelevat taitotasoja toi
sistaan. Työkaluna käytettiin monimuuttujaanalyysia, jossa pyritään löytämään erotte
lukykyisin parametriyhdistelmä. Puheentutkimusalgoritmi toteutettiin Matlabympä
ristössä. Parhaiden piirteiden valikoimiseksi suoritettiin lineaarinen diskriminanttiana
lyysi (erotteluanalyysi). Jokaiselle puhenäytteelle laskettiin parametrit, jotka peräkkäin 
asetettuina muodostivat näytekohtaisen vektorin. Tavoitteena oli valita sellaiset erotte
lukykyiset piirteet sisältävä vektori, joka saa eri taitotasoja edustavat puhenäytteet ryh
mittymään selkeästi erilleen, jolloin niiden erottaminen automaattisestikin onnistuisi 
mahdollisimman luotettavasti. Parhaiden parametrien valitsemiseksi ajettiin diskrimi
nanttianalyysi, joka automaattisesti jättää huonoimmat suureet pois vektorista. Tulosten 
perusteella toteutettiin automaattinen taitotasoluokitin, joka luokittelee annetun puhe
näytteen johonkin etukäteen määritellyistä taitotasoista. 

Diskriminanttianalyysia käytetään yleisesti luokitukseen ja ennustamiseen. Tavoittee
na on määrittää muuttujat, jotka toimivat parhaiten ennustajina jäsenyyden tai luokan 
osalta. Kyseessä oleva menetelmä on eräänlainen regressioanalyysi. Se on yleisesti käytet
ty ja tunnetaan myös nimellä erotteluanalyysi ja funktioanalyysi. Diskriminanttianalyy
sin teknistä puolta puheentutkimuksessa kuvataan tarkemmin esimerkiksi artikkelissa 
Toivanen & Seppänen (2005).
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Taulukko 1 esittää luokittelun keskeiset tulokset.  

Taulukko 1. Luokittelutulokset taitotasoihin B1.1, B1.2, B2.1 ja B2.2

Kuudella parametrilla päästään yli yhdeksänkymmenen prosentin automaattiseen luo
kitteluun edellä mainittujen taitotasojen osalta. Taitotasojen luokittelu onnistuu jokai
sen luokan osalta hyvin, eikä mitään luokkaa ”sotketa” muuhun luokkaan mainittavassa 
määrin. Vaikein taitotasoluokka tunnistaa koneellisesti on B1.2. Residuaalitunnistukset 
”väärässä” luokassa ovat varsin vähäisiä. Kuvio 1 esittää parametrien kumuloituvan vai
kutuksen luokittelussa

Kuvio 1. Parametrit luokittelussa

Soinnillisuuden osuus kokonaiskestosta parametri yksin mahdollistaa jo seitsemän
kymmenen prosentin automaattisen luokittelun, ja taukojen (250−500 ms) lukumäärä 
parametri lisättynä edelliseen nostaa tuloksen luokkaan 75 %.     

B1.1 B1.1 B2.1 B2.2

B1.1 90,8 % 8,2 1,0 0,0

B1.2 7,6 88,4 % 2,9 1,1

B2.1 0,0 6,4 93,6 % 0,0

B2.2 0,0 2,5 5,2 92,3 %

Soinnillisuuden osuus kokonaiskestosta
(69.4%)

Taukojen lukumäärä 250–500 ms
(75.7%)

Keskiarvo f0
(83.6%)

f0-huippujen lukumäärä
(88.5%)

Taukojen luku-
määrä >500 ms

(90.2%)

Energian mää-
rä >1000 Hz

(91.3%)
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6. Pohdinta
 

Automaattisen luokittelu tulokset ovat sisällään, numerojen valossa, erinomaisia. 
Yli yhdeksänkymmentä prosenttia on vaikuttava tulos. Voidaan todeta, että luo
kittelutulokset ovat lupaavia ja että puhutun kielen taitotasojen automaattinen 

luokittelu on tietyssä kontekstissa mahdollista. Tulosten osalta on kuitenkin painokkaas
ti todettava, että ne ovat hyvin alustavia. Kyseessä on pikemminkin esitestaus kuin var
sinainen kriittinen koe. Syitä tähän ovat seuraavat. Ensinnäkin puheaineisto on pieni; 
tilastollinen luokittelu edellyttäisi kymmen tai satakertaista aineistoa luotettavia johto
päätöksiä varten. Toiseksi asiantuntijaarvioita tarvittaisiin tekemään useampia opetta
jia; konsensustaitotasoarvio on mahdollinen kullekin puhenäytteelle, mutta kolmesta 
viiteen asiantuntijaa olisi ihanteellinen määrä. Silloin selvästi ristiriitaiset arviot poistai
sivat tietyn puhenäytteen tutkimuksesta. Kolmanneksi arvioitavia taitotasoja oli vähän: 
korkean ja matalan taitotason omaavia puhenäytteitä olisi pitänyt olla enemmän. Luo
kittelussa tarvitaan sekä määrällistä että laadullista edustavuutta. Lisäksi voidaan poh
tia sekä akustisen mittaamisen että tilastollisen luokittelun metodiikkaa. Vaihtoehtoisia 
työkaluja on tarjolla.

Kokeen tulokset osoittavat nykyisellään, että tietyt puheen piirteet toimivat tehok
kaasti puheen arvioidun taitotason ennustavina parametreina; soinnillisuuden osuus 
puhenäytteen kokonaiskestosta sekä taukojen (250500 ms) määrä kuten myös perus
taajuuden (f0) keskiarvo näyttävät olevan piirteitä, jotka seuraavat taitotasolukituksia. 
Huomattakoon tässä, että asiantuntijaarvioijat tuskin mitenkään tietoisesti huomioivat 
näitä piirteitä; arvio on kokonaisuuden hahmottamista. Tietokone puolestaan näyttäisi 
”kuulostelevan” juuri näitä muuttujia luokittelua tehdessään. 

On todennäköistä, että soinnillisuuden puuttuminen esimerkiksi klusiileista /b/, /d/ 
ja /g/, selvästi havaittavissa tiettyjen puhujien kohdalla, alensi taitotasoarviota. Samoin 
epäröintitaukojen (250500 ms) lisääntyminen todennäköisesti toi esiin epävarman tai 
takeltelevan puhujan mielikuvan – tämäkin oli hyvin selvästi havaittavissa tiettyjen pu
hujien osalta. Nämä havainnot ovat toki uskottavia mutteivat järin yllättäviä; periaat
teessa olisi mahdollista, että suurempaa akustisten parametrien määrää hyödyntävä luo
kitin toisi esiin yllättäviä parametreja, vaikkapa perustaajuuden nousun jyrkkyyden tai 
sen ”kulmakertoimen”. On mahdollista, että eräät äänenlaadun ominaisuudet liittyvät 
myös havaittuun ääntämisen taitotasoon; ns. supralaryngaaliset asetukset voivat heijas
taa esimerkiksi sosiolektia tai spesifiä puhetilannetta. Voisivatko henkäyssoinnillinen 
(vuotoinen) tahi narinainen ääni liittyä, ainakin epäsuorasti, arvioon henkilön ääntä
mistaidoista?   

Tulevaisuudessa koeasetelmassa tullaan käyttämään f0Toolpuhentutkimuslalgorit
mia, joka pystyy mittaamaan puhenäytteestä nykyisessä konfiguraatiossaan yli viisikym
mentä piirrettä (Toivanen & Seppänen, 2005). Kyseinen algoritmi ei ole kaupallisesti 
saatavilla eikä sen käyttöliittymä mahdollista alaan syvällisesti perehtymättömän henki
lön työskentelyä akustisten mittausten parissa. Edelleen diskriminanttianalyysin lisäksi 
on mahdollista kokeilla muita menetelmiä, esimerkiksi fuusioluokittimia, jotka vaikut
tavat lupaavilta (Väyrynen 2014).     
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7. Johtopäätökset ja jatkotutkimus 

Suoritettu koe on indikaatio siitä, että ruotsin kielen ääntämisen taitotasoja voidaan 
luokitella automaattisesti, ideaalitilanteessa erinomaisin tuloksin. Periaatteessa täs
sä ei ole mitään yllättävää; ylipäätään puhenäytteitä voidaan luokitella eri kategori

oihin tilastollisen luokittelun keinoin puheen akustisia signaaleja hyödyntäen (Toivanen 
& Seppänen, 2005).

Jatkotutkimuksessa sekä puheaineistoa että arvioitsijoiden määrää tullaan lisäämään: 
ammattikorkeakouluopiskelijat (noin kahdeksankymmentä) tuottavat puhemateriaalin 
ruotsin lähtötasokokeen yhteydessä, ja arvioijina on vähintään kolme opettajaa. Euroop
palainen viitekehys on arvioinnin pohjana.  Akustinen analyysi kustomoidaan f0Toolille 
siten, että parametreja on noin sata. Tilastollinen luokittelu voidaan suorittaa ensin ek
sploratiivisesti useampaa menetelmää hyödyntäen.    

On otettava huomioon, että tulevaisuudessa arvioitavat puhenäytteet todennäköisesti 
sisältävät myös riikinruotsia – toisin kuin edellä kuvatussa kokeessa, jossa puhenäytteinä 
oli vain suomenruotsia. Riikinruotsi sisältää toisenlaisia f0piirteitä kuin suomenruotsi; 
taitotasoarvioonhan tämä ei sinällään vaikuta mitenkään. Luokitin on sen sijaan haas
teellisemman tilanteen edessä: riikinruotsin sävelaksentit ovat varsin distinktiivisiä, joten 
luokittimen on ”ymmärrettävä” että f0:n suurempi lokaali vaihtelu ei sinällään liity pa
rempaan ääntämisen taitotasoon vaan on dialektikohtainen piirre. Toki on mahdollista, 
että erottelevin parametri tulee olemaan joku edeltä arvaamaton akustinen piirre. Koea
setelma on siten varsin kiinnostava.   

Tulevaisuudessa nähtäneen useita menetelmiä vieraan kielen taitotasojen automaatti
selle luokittelulle, ja parhaimmillaan ne voinevat toimia ihmisarvioinnin apuna tai esi
arviona – ehkä tämä nähdään ylioppilaskirjoituksissa vuonna 2026? Edellä esitetty me
todologia on vain yksi suunta; esimerkiksi ASRpohjainen (automatic speech recogni
tion) menetelmä käyttää parametreina tunnistettujen foneemien ja sanojen/sanamuoto
jen ominaisuuksia. Totuustieto tulee silloinkin asiantuntijaarvioitsijoilta. Kaiken tämän 
ulkopuolella on vielä semantiikan ja pragmatiikan maailma: mitä puhuja haluaa kielellä 
viestittää. Sen arvioimiseen tarvittaneen ihmisarvioijia vielä pitkään, mutta sinnekin al
goritmit ovat hiljalleen tulossa (Väyrynen 2005).    
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Liite 1

MITATUT AKUSTISET PARAMETRIT

Minimi f0

Maksimi f0

RANGE1: edellisten erotus

Keskiarvo f0

5% fraktiili f0

95% fraktiili f0

RANGE2: edellisten erotus

PEAK f0: perustaajuuden paikallinen huippu

Jitter

Shimmer

Low Frequency Energy (<1000 Hz)

Intensiteetin keskiarvo

Maksimi-intensiteetti

Minimi-intensiteetti

INT range: Maksimi-intensiteetti – minimi-intensiteetti

N pause; lukumäärä (250-500 ms)

N pause; lukumäärä (>500 ms)

Voicing/total: soinnillisuuden osuus kokonaiskestosta

PAUSE: taukojen osuus kokonaiskestosta
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Liikeviestinnän
itseopiskeluosuus

monimuotoisemmaksi
ja mielekkäämmäksi

Päivi Uitti, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

1. Johdanto

D
igitaalisuus ja sen kehittäminen ovat vahvasti mukana Seinäjoen ammatti
korkeakoulun strategiassa. Yksi keskeisimmistä strategisista valinnoista on 
entisestään kehittää digitaalista kampusta, joka strategiassa määritellään 
toimintatavaksi, jossa opiskelijat ja henkilökunta hyödyntävät digitalisoi
tuvan maailman monimuotoisia mahdollisuuksia, mm. digitaalisia op
pimisympäristöjä, eoppimiskeskuksia, mobiilisovelluksia ja pilvipalve

luita (Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2016, 12). Digitaalisuuden kehittäminen ei siis 
tarkoita pelkästään olemassa olevan tieto ja viestintätekniikan lisäämistä, uudistamista 
tai uudenlaisten laitteiden hankkimista vaan siihen liittyy olennaisena osana jo olemas
sa olevien laitteiden ja ohjelmistojen käyttäminen aikaisempaa laajemmin ja monipuo
lisemmin. 

Kehittämishankkeeni oli hautunut ideana jo pidempään.  Mielestäni oli tullut aika 
uudistaa perusteellisesti Seinäjoen ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjel
man Affärskommunikationopintojakson itsenäisten tehtävien osuutta. Ajatuksena oli 
myös, että opiskelijat voivat käyttää omia älypuhelimiaan, tietokoneitaan ja tablettejaan 
tehtävien tekemisessä aikaisempaa monipuolisemmin ja se, että tehtävät vastaisivat tä
män päivän viestinnän vaatimuksia ja toimintatapoja. 

Affärskommunikationopintojakso on laajuudeltaan 3 opintopistettä, ja opintoop
paan mukaan opiskelijan työmäärä on yhteensä 80 tuntia. Ammattikorkeakouluissa itse
näisellä työskentelyllä on iso osa lähes kaikilla opintojaksoilla, ja se voi sisältää tehtäviä, 
tenttiin lukemista, itsenäisiä oppimisprojekteja, portfolion laatimista jne. Tällä ruotsin 
opintojaksolla on opintooppaan mukaan 4450 tuntia opiskelijan itsenäistä työsken
telyä, johon tehtäväpaketin lisäksi kuuluu mm. tentteihin lukemista, kotiläksyjä ja esi
tyksen valmistaminen. (Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2015.)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa viestiä vuorovaikutteisesti kirjallisesti 
ja suullisesti ruotsin kielellä. Sisältönä ovat mm. suulliset ja kirjalliset kyselyt, tarjous
pyynnöt, tarjoukset, tilaukset ja reklamaatiot. Perinteisesti opintojaksolla on kirjoitettu 
runsaasti erilaisia liikekirjeitä myös itsenäisten tehtävien osuudessa. Kuitenkin nykyään 
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iso osa liikekirjeenvaihdosta hoidetaan sähköpostitse, ja internetiä voidaan käyttää mo
nella eri tavalla hyödyksi markkinoinnissa ja myynnissä, esim. YouTubevideot ja pod
castit. Tämän vuoksi monipuolistaminen ja digitalisoimisen lisääminen sopivat hyvin 
tämän kehittämishankkeen kohteeksi.

2. Tavoitteet

Kehittämishankkeen tavoitteena oli monimuotoistaa ja nykyaikaistaa Affärskom
munikationopintojakson itsenäisen työskentelyn osuus. Tavoitteeseen suun
nittelin pääseväni laatimalla tehtäväpaketin, jonka lähtökohtana on sisältö (sa

nasto, fraasit) eikä muoto (kirje, sähköposti). Halusin myös lisätä opiskelijoiden omien 
laitteiden hyödyntämistä opetuksessa (BYOD) sekä tarjota opiskelijoille vaihtoehtoisia 
tehtävien tekotapoja, mitä kautta tehtävistä tulisi ehkä opiskelijoille mielenkiintoisem
pia ja motivoivampia. 

Tavoitteena oli myös testata tehtäväpakettia erilaisilla opiskelijaryhmillä ja kerätä heil
tä palautetta, jonka perusteella tehtäviä voitaisiin kehittää sekä sisällöltään että toteu
tustavoiltaan. Päivitettyä tehtäväpakettia voisivat jatkossa käyttää myös muut Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun ruotsin opettajat joko sellaisenaan liiketalouden opiskelijoille tai 
soveltuvin osin muiden koulutusohjelmien ruotsin opintojaksoilla. Ja ehkä tehtäväpa
ketista voisivat saada ideoita myös muiden kielten opettajat. 

3. Toteutus

Ensimmäiseksi jaoin Affärskommunikationopintojakson itsenäisten tehtävien si
sällön seuraaviin teemaalueisiin: mainonta, kysely, tarjous, reklamaatio ja lii
kesuhteita ylläpitävä viestintä. Jokaiseen osaalueeseen laadin teeman mukaiset 

tehtävävaihtoehdot, joista kukin opiskelija voi itse valita ne tehtävät, jotka hän tekee 
itsenäisen työskentelyn osuudessaan. Tehtäväpaketin osuus itsenäisen työn määrästä on 
noin 25 tuntia. 

Jokainen teemaalue sisälsi vähintään kolme erityyppistä tehtävävaihtoehtoa: kirjalli
sen yksilötehtävän, parin kanssa tehtävän nauhoitustehtävän ja kolmen hengen ryhmis
sä tehtävän videointitehtävän. Tehtäviä laadittaessa pyrin siihen, että valitsipa opiskelija 
minkä vaihtoehdon tahansa, hän harjoittelisi saman tyyppistä sanastoa ja ottaisi huo
mioon Suomen ja Ruotsin liiketoimintakulttuurien välisiä eroja. Tehtäväpaketin ensim
mäinen versio on osoitteessa http://bit.ly/2bhdEcN. 

Esimerkiksi mainonnan osuudessa opiskelija sai valita, tekeekö hän yksin kirjallisen 
mainoksen (lehtimainos, mainosjuliste tms.), parin kanssa radiomainoksen vai kolmen 
hengen ryhmässä tvmainoksen.  Kyselyosuudessa opiskelijalla oli valittavana tiedus
telusähköposti, puhelinkeskustelu ja asiakastyytyväisyyshaastattelut. Opiskelija sai itse 
päättää mainontansa kohderyhmän ja tuotteen/palvelun, jota hän mainosti. 

Tarjousteeman vaihtoehtoina olivat tarjouskirje, hissipuhe, kaupankäyntikeskustelu 
ja myyntineuvottelu. Opiskelijalla oli tässä neljä vaihtoehtoa, joista valita, sillä halusin 
tarjota myös yksin tehtävän nauhoitustehtävän. Reklamaatiosta voi tehdä sähköposti
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viestin, puhelinkeskustelun tai videotilanteen, jossa asiakas palauttaa myyjälle viallisen 
tuotteen ja myyjä asiakkaan läsnä ollessa selvittelee asiaa maahantuojan kanssa esim. 
puhelimitse. Liikesuhteita ylläpitävän viestinnän osuudessa opiskelija sai kirjoittaa kut
sukirjeen johonkin tapahtumaan, tehdä radiomainoskutsun tai mainosvideon jollekin 
isohkolle tilaisuudelle, esimerkiksi festareille tai messuille. 

Kaikki tehtävät palautettiin Moodleen keskustelupalstalle, joten jokainen opiskelija 
pääsi näkemään ja kuulemaan kaikkien muiden opiskelijoiden työt ja halutessaan myös 
kommentoimaan niitä. Lisävaatimuksena oli, että jokaisen piti tehdä vähintään yksi kir
joitustehtävä ja vähintään yksi nauhoite tai video. 

Tällainen tehtävävalikoima, josta opiskelija itse valitsee sen vaihtoehdon, joka tuntuu 
mielenkiintoisimmalta, lisää opiskelijan motivaatiota. Samalla erilaiset tehtävätyypit tu
kevat erilaisia oppijoita, joille pitäisi tarjota erilaisia ja uudenlaisia tapoja tehtävien teke
miseen (esim. Erilaisten oppijoiden liitto). Esimerkiksi opiskelija, jolla on kirjoittamista 
vaikeuttava lukivaikeus, voi tehdä enemmän nauhoitteita ja videoita, jolloin hänen lu
kivaikeutensa ei näy eikä kuulu. Änkyttävä opiskelija voi valita enemmän kirjoitusteh
täviä, ja luova opiskelija pääsee esittelemään tehtävissä myös luovuuttaan ja atkteknistä 
osaamistaan. Koska kaikilla opiskelijoilla on samanlaiset valinnanmahdollisuudet, ku
kaan opiskelija ei joudu silmätikuksi sen vuoksi, että hän tekee suullisen tehtävän kirjal
lisen tehtävän sijaan. Monet tekevät mielellään tehtäviä parin tai ryhmän kanssa, mut
ta tehtävät oli laadittu niin, että opiskelija halutessaan sai tehdä kaikki tehtävät yksin.

Koska opiskelijat palauttivat tehtävät keskustelupalstalle niin, että kaikki ryhmäläiset 
pääsivät näkemään ja kuulemaan kaikkien tehtävät, opetus tuki monien aistikanavien 
käyttöä: oli lukemista, kuuntelemista, katselemista. Tämä tukee samalla erilaisten oppi
joiden oppimista. Opiskelijat saivat tehtävistä keskustelupalstalle opettajan palautetta, 
jossa kommentoitiin toistuvia kielioppivirheitä, jos sellaisia oli, sekä viestinnän perille
menoa ja kulttuurieroja. Opettaja kommentoi myös onnistumisia, eli jos joku oli osan
nut ottaa mainoksessaan huomioon kulttuurierot erityisen hyvin, hän sai siitä julkis
ta kiitosta opettajan palautteessa keskustelupalstalla.  Osa opiskelijoista innostui myös 
spontaanisti kommentoimaan toisten opiskelijoiden tehtäviä. 

3.1. Päiväopiskelijat
Päiväopiskelijoista tätä tehtäväpakettia testasi yksi tradenomiryhmä keväällä 2016. Kun 
esittelin tehtäväpaketin opiskelijoille, he ottivat tehtäväpaketin vastaan hieman häm
mentynein kysymyksin: ”missä voi nauhoittaa, missä voi editoida, millä laitteella voi 
videoida, siis ihan itsekö me saadaan valita tuote tai palvelu, josta me tehdään tehtävät, 
tarviiko noi kaikki tehdä” jne. Alkuhämmennyksen jälkeen he olivat tyytyväisiä siihen, 
että on valinnanvaraa ja siihen, että saa tehdä jotain erilaista. Kriittisiäkin kommentteja 
tuli alussa. Yksi opiskelija esimerkiksi kysyi, mitä hän oppii enemmän videota tehdes
sään kuin kirjettä kirjoittaessaan. 

Tehtävien palautus osui kevään kiireisimpään aikaan, joten videoiden määrä jäi ajan 
puutteen vuoksi vähäiseksi. Ääninauhoitteita opiskelijat tekivät sen sijaan runsaasti. 
Opiskelijat tekivät kaikki nauhoitteensa BYODperiaatteella (Bring Your Own Device) 
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eli omilla laitteillaan, sillä Seinäjoen ammattikorkeakoulun liiketoiminta ja kulttuu
riyksikössä ei ole esim. tabletteja opiskelijoiden käyttöön lainattavaksi. Enimmäkseen 
opiskelijat käyttivät tehtävien tekemisessä kännyköitään eivätkä he tarvinneet nauhoit
teiden tekemiseen teknistä apua koulun henkilökunnalta, vaikka sitä heille tarjottiin.

 
Kuten taulukosta 1 näkyy, ehdottomasti suosituimmaksi nauhoitteen tyypiksi nousi 

tarjousteeman hissipuhe. Syynä tähän oli ehkä se, että se oli yksilötehtävä: opiskelijan 
ei siis tarvinnut sovittaa aikatauluja kenenkään muun aikatauluun sopivaksi kevään kii
reisimpänä aikana.

Taulukko 1. Eri tehtävätyyppejä tehneet päiväryhmän opiskelijat

Teema kirje/s-posti nauhoite video

Mainos 16 2

Kysely 16 2

Tarjous 4 11 3

Reklamaatio 11 4 3

muu viestintä 12 6

Kaikista teemaryhmistä tehtiin sekä nauhoitteita että kirjallisia tehtäviä, mutta vide
oita opiskelijat eivät tehneet kuin kahdesta eri teemasta, yhden kummastakin kolmen 
hengen ryhmissä. 

3.2. Monimuoto-opiskelijat
Monimuotoopiskelijoista tehtäväpaketti oli tarjolla yhdelle tradenomiryhmälle kevääl
lä 2016. Lisäksi kollegani teettivät yksittäisiä tehtäväpaketin tehtäviä muilla monimuo
toryhmillä.

 
Opiskelijoiden ensireaktio tehtäväpakettiin oli järkyttynyt: heidän päällimmäinen 

tunteensa oli, että heidän oma tekninen osaamisensa ei alkuunkaan riitä tehtävien te
kemiseen. Lisäksi opiskelijat kommentoivat mm. sitä, että oma ääni kuulostaa ihan ka
malalta eivätkä he missään tapauksessa halua esiintyä missään videossa. Opettajan joh
dolla käytiin tunnilla läpi erilaisia mahdollisuuksia nauhoitteiden tekemiseen (esim. 
tietokoneen ääninauhuri/voice recorder, puhelimella äänen ja videokuvan nauhoitta
minen, videoiden tekeminen ScreencastOMaticohjelmalla) eikä tekniikka enää tun
tunutkaan opiskelijoista niin ylitsepääsemättömältä. Monia opiskelijoita helpotti tieto, 
ettei videossa tarvitse näkyä omaa naamaa ja että saa käyttää vapaasti mielikuvitustaan. 
Moni opiskelija huomasi myös sen, että vaikka itsellä ei olisi esimerkiksi älykännykkää, 
omilta lapsilta sellainen jo löytyy.
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Taulukossa 2 on eriteltynä monimuotoopiskelijoiden tekemät tehtäväpaketin tehtä
vätyypit.  

Taulukko 2. Eri tehtävätyyppejä tehneet monimuotoryhmän opiskelijat

Teema kirje/s-posti nauhoite video

Mainos 8 8

Kysely 8 8

Tarjous 4 12  

Reklamaatio 4 12  

muu viestintä 6 10

Monimuotoopiskelijat tekivät runsaasti nauhoitteita kaikista teemaalueista. Kukaan 
ei tehnyt videota, mutta nauhoitustehtäviä tehtiin kaikissa teemaalueissa joko yhtä pal
jon tai selvästi enemmän kuin kirjoitustehtäviä. Monimuotoopiskelijat tekivät huomat
tavasti enemmän nauhoitteita kuin päiväopiskelijat (vrt. taulukot 1 ja 2).  

 

4. Opiskelijapalaute

Opiskelijat antoivat palautetta suullisesti tunneilla sekä kurssin päätyttyä erilli
sellä kyselyllä. Myös oppimispäiväkirjoissaan opiskelijat kommentoivat teh
tävävalikoimaa ja tehtävien tekemistä. Tehtäviä kommentoitiin jonkin verran 

myös opintojaksopalautteessa, jota Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kerätään sähköi
sesti jokaisesta opintojaksosta. 

4.1. Päiväopiskelijat
Päiväopiskelijat suhtautuivat tehtäväpakettiin hyvin myönteisesti. Palautekyselyn mu
kaan 92 %:a vastanneista teki nauhoitustehtäviä mielellään ja 76 %:a tekisi mielellään 
enemmän nauhoitustehtäviä kirjallisten tehtävien sijaan myös muilla kielten kursseilla. 

Päiväopiskelijoiden palautteissa kiiteltiin valinnanvaraa ja sitä, että tehtäviä sai tehdä 
omalla tavalla ja omaa luovuutta käyttäen. Opintojaksopalautteissa tehtäväpaketti sai 
useita mainintoja kohdassa ”mikä oli parasta opintojaksolla?”. Tässä joitain opiskelijoi
den kommentteja:

• mukavasti valinnanvaraa 
• olivat hyödyllisiä sekä tarpeellisia 
• tehtävät vastasivat erittäin hyvin kurssin sisältöä ja sitä kautta tavallaan 
 varmistivat, että kaikki varmasti tajuavat edes vähän, millaista on viestiä liike
 toimintaasioissa ruotsiksi 
• tehtävät olivat mielenkiintoisia ja ne teki aivan mielellään. Niistä oppi 
 paljon enemmän kuin pelkistä kirjoitustehtävistä jossa kopioidaan tekstiä eikä 
 joudu opettelemaan oikeita termejä ja lauseita 
• jokainen varmasti löysi näistä oman tapansa suoriutua tehtävistä 
• Tehtävä sujui omasta mielestäni yllättävän hyvin ja se oli ihan hauskaa 
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• nauhoitus vaati suunnittelua ja harjoitusta, nauhoittamani tehtävät tuntuivat 
 onnistuneilta 
• puhetehtävät helpompia ja mukavampia kuin kirjoittaminen 
• tekninen puoli vähän arvelutti, että onnistuuko 
• alkuun ajattelin, että onpa erikoista, mutta tykkäsin kuitenkin  
• olin heti alusta lähtien innostunut tästä, koska pääsi tekemään vähän erilaista 
 hommaa ja oikeasti käyttämään kieltä

Palautteen perusteella tehtäväpakettia voi pitää onnistuneena. Nauhoitteiden ja vide
oiden tekeminen oli selvästi opiskelijoille uutta ja erilaista, minkä vuoksi tekninen to
teutus arvelutti alussa myös päiväopiskelijoita, vaikka kännyköiden käyttö on heille ar
kipäivää. Valinnanvaraa oli ehkä jopa liikaa, koska tehtäväpaketti aiheutti opiskelijoissa 
alussa kovasti hämmennystä, vaikka selkeästi sanoin, että jokaisesta kohdasta vain yksi 
tehtävä tarvitsee tehdä. Suullisia tehtäviä opiskelijat pitivät helpompina ja mukavam
pina kuin kirjeiden kirjoittamista, vaikka niihinkin piti ensin kirjoittaa teksti valmiiksi 
ennen nauhoittamista. 
 
4.2. Monimuoto-opiskelijat
Monimuotoopiskelijat todella innostuivat nauhoitteiden tekemisestä. Palautekyselyn 
mukaan 94 %:a teki nauhoitteita mielellään ja 87 %:a tekisi mielellään enemmän nau
hoitteita kirjallisten tehtävien sijaan myös muilla kielten kursseilla. Monimuotoopis
kelijat kommentoivat tehtäviä mm. näin:

• paljon valinnanvaraa 
• mahtavia olivat, ehkä hieman liikaa käytettävissä olevaan aikaan nähden 
• tämä on niin tätä päivää, tällaista lisää 
• kiva huomata, että opetus on nykyaikaista 
• oli hauska tehdä yhdessä kaverin kanssa, kun muuten on niin paljon yksin 
 puurtamista 
• sujui todella hyvin. Kirjoitimme parin kanssa käsikirjoituksen ja harjoittelimme 
 ääntämistä etukäteen 
• sujui paremmin kuin etukäteen ajattelin 
• Alkukankeuksien jälkeen mielestäni tehtävä sujui hyvin ja olen positiivisesti 
 yllättynyt, kuinka opetus on edennyt entistä modernimmaksi. 
• tekniikan haltuunotto vei paljon aikaa 
• oli tosi mahtavaa nähdä toisten tuotokset 
• tehtävien myötä sain itsekin varmuutta, että kyllä minäkin vielä opin 
 käyttämään nykysovelluksia 

Monimuotoopiskelijoiden palaute oli hyvin pitkälti samansuuntaista kuin päiväopis
kelijoiden palaute: kiiteltiin valinnanmahdollisuutta ja tehtävien nykyaikaisuutta. On
nistuminen tehtävien vaatiman tekniikan kanssa oli monimuotoopiskelijoille palauttei
den perusteella selvästi merkittävämpi asia kuin päiväopiskelijoille. Monimuotoopiske
lijoiden palautteissa näkyy myös se, että he ehkä odottivat perinteisiä kirjoitustehtäviä, 
koska tehtävien nykyaikaisuus mainittiin useissa palautteissa. 

Monet opettajat antavat monimuotoopiskelijoille pari ja ryhmätehtä viä hy vin har
voin, koska monimuotoopiskelijat ovat usein eri puolilta maakuntaa ja opettajat ajat
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televat, että opiskelijoiden on ehkä vaikea järjestää yhteistä aikaa tehtävien tekemiseen. 
Kuitenkin palautteiden  perusteella  opiskelijat  pitivät  mahdollisuudesta  saada tehdä 
tehtäviä parin kanssa yhdessä.  

5. Opettajan näkökulma

Opettajan näkökulmasta tehtäväpaketin laatiminen oli mielenkiintoinen haaste: 
miten luoda uudenlaisia tapoja harjoituttaa samanlaista sanastoa eri tehtävätyy
peillä. Ajatuksenani oli nimenomaan harjoituttaa aina saman teeman sanastoa 

kirjoitustehtävällä, nauhoitustehtävällä ja videointitehtävällä siten, että opiskelija itse 
valitsee, minkä tyypin tehtävän hän tekee. 

Tällainen monipuolinen tehtäväpaketti mahdollistaa opettajan ohjaavan roolin ai
kaisempaa paremmin: tärkeintä on oppimisen ohjaaminen siten, että opiskelijat sitou
tuvat ja innostuvat opiskelusta ja oppimisesta. Kun opiskelija saa valita sekä tehtävän 
muodon että tehtävässä käsiteltävän tuotteen/palvelun, aihepiiri ja tehtävätyyppi voivat 
tuoda lisämotivaatiota – opiskelija voi ehkä myös ajatella hyödyntävänsä oppimaansa 
myöhemmin, jos aihepiiri on hänelle itselleen tärkeä ja läheinen. Ei vain koulua vaan 
elämää varten!

Hemmingin ym. (2013, 8) mukaan opettajan oh
jaava rooli voi aiheuttaa opiskelijoissa epävarmuut
ta, kuten tapahtuikin: opiskelijat olivat epävarmoja 
teknisestä osaamisestaan uudenlaisen itsenäisen op
pimisen edessä. Vaihtoehtojen runsaus saattoi myös 
hämmentää osaa opiskelijoista.

Toteutusaikataulu oli suhteellisen kiireinen varsinkin päiväopiskelijoilla, sillä heil
lä Affärskommunikationopintojakso eteni nopeaan tahtiin huhti−toukokuussa 2016. 
Samaan aikaan heillä oli runsaasti muita palautettavia tehtäviä, mikä saattoi vaikuttaa 
siihen, että opiskelijoiden oli vaikea löytää intoa ja yhteistä aikaa esim. videoiden teke
miseen. Voi myös olla, että joku opiskelija olisi halunnut tehdä nauhoitteita ja videoita 
enemmän, mutta ei kiireiden vuoksi löytänyt itselleen ryhmää tai paria. 

Opiskelijoilla oli koko kurssin ajan mahdollisuus kysyä teknisiin pulmiin apua Sei
näjoen ammattikorkeakoulun atktuelta, mutta kukaan ei käyttänyt tätä mahdollisuut
ta. Opiskelijat opastivat toisiaan esim. puhelimen nauhoitusominaisuuksien käytössä, 
suurimmalle osalle päiväopiskelijoita tekniikka tuntui olevan tuttua entuudestaan. Mo
nimuotoopiskelijoista kaikilla ei ollut älykännyköitä, mutta he tekivät parina sellaisen 
kanssa, jolla oli älykännykkä ja osaamista sen käyttämiseen. Erityisesti monimuotoryh
mässä opiskelijat kokivat onnistumisen iloa myös siitä, että he onnistuivat tekniikan 
käytössä ja samalla he kokivat, että he oppivat sellaista tekniikkaa, jota voi hyödyntää 
niin muissa opinnoissa, yksityiselämässä kuin työelämässäkin. 

Teknisissä ratkaisuissa opiskelijat olivat hyvin luovia. Radiomainosta nauhoittaessaan 
he laittoivat taustalle soimaan musiikkia ja nauhoittivat mainoksen tekstin puhelimella 
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taustamusiikin soidessa samalla taustalla. Videoissa opiskelijat käyttivät valokuvia ja 
tikkuukkoja, jotka toivat videoon persoonallista ilmettä ja huumoria, mikä taas auttaa 
painamaan asioita pitkäkestoiseen muistiin.

 
Opiskelijoilla oli mahdollisuus myös korjauttaa tehtävien tekstit opettajalla ennen 

tehtävän julkaisemista Moodlen keskustelupalstalla tai ennen nauhoitteen/videon te
koa. Tätäkään mahdollisuutta opiskelijat eivät hyödyntäneet lainkaan kurssin aikana. 

Palautteiden antaminen ja arviointi olivat minun näkökulmasta erittäin miellyttäviä. 
Ei ollut korjattavana ja kommentoitavana kahta samanlaista tuotosta. Opiskelijat olivat 
valinneet tehtäviensä kohteiksi hyvin erilaisia tuotteita: huonekaluja, autoja, virvokkei
ta, kampaamopalveluja, hevostarvikkeita, urheiluvaatteita jne. Oli miellyttävää lukea ja 
kuunnella erilaisia tehtäviä eikä palautteen antaminen tuntunut puuduttavalta ja yksi
toikkoiselta saman toistolta. 

Yllättävää oli monimuotoopiskelijoiden hyvin positiivinen suhtautuminen heille uu
denlaisiin tehtävätyyppeihin.  Tämä lisäsi omaakin intoani uudenlaisten menetelmien 
kokeilemiseen, sillä etukäteen epäilin nimenomaan monimuotoopiskelijoiden suhtau
tuvan uusiin tehtävämuotoihin negatiivisesti ja ennakkoluuloisesti. Monimuotoopis
kelijoiden kohdalla tärkeää oli kuitenkin se, että tekniikan läpikäymiseen käytettiin op
pitunnilla runsaasti aikaa, jotta tekniikka ei muodostunut tehtävien tekemisen esteeksi. 
Toisaalta taas juuri nämä teknisten ratkaisujen haltuunotot olivat iso osa onnistumisen 
kokemuksia. 

Perinteisesti opettajat ovat ajatelleet, että monimuotoopiskelijoiden on vaikea tehdä 
pari ja ryhmätöitä, koska heillä on opetusta vain 23 iltana viikossa ja heidän voi olla 
vaikea löytää yhteistä aikaa ja paikkaa tehtävien tekemiseen työssäkäynnin ja pitkien vä
limatkojen vuoksi. Osaltaan tekniikka kuitenkin vähentää näitä ongelmia, sillä opiske
lijat voivat työstää tehtäviä pilvipalvelujen tai videoneuvotteluyhteyksien avulla. Tämän 
tehtäväpaketin myötä syntyi vaikutelma, että erityisesti juuri monimuotoopiskelijat 
nauttivat siitä, että he saivat tehdä tehtäviä yhdessä muiden kanssa. Tämän vuoksi tie
to ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä paritehtäviä kannattaa tarjota monimuotoopis
kelijoille myös muilla opintojaksoilla. 

6. Miten tästä eteenpäin?

Kokemukset tällaisesta monenlaisia mahdollisuuksia ja valinnanvaraa tarjoavasta 
tehtäväpaketista olivat tässä kokeilussa pelkästään myönteisiä. Opiskelijapalaut
teen mukaan ainoastaan 5 %:a opiskelijoista ei haluaisi jatkossa tehdä nauhoi

tuksia, mikä selvästikin kertoo siitä, että opiskelijoilla on sekä halu että valmius tällaisten 
tehtävien tekemiseen. Tässä varmastikin on myös ryhmäkohtaisia eroja, minkä vuoksi 
valinnanmahdollisuus on hyvä asia. Tehtäväpaketti itsessään vaatii vielä ohjeiden päi
vittämistä ja selkiyttämistä ja ehkä jonkinlaisen lisäohjeistuksen erilaisista nauhoitus ja 
videointimahdollisuuksista. Ehkä jollakin ryhmällä voisin kokeilla myös sitä, että antai
sin ensimmäiseksi tehtäväksi vain videointitehtävän, jolloin tekniikka tulisi opiskelijoil
le tutuksi ja kenenkään ei tarvitsisi arkailla videointia ainakaan teknisistä syistä muiden 



tehtävien kohdalla. Monimuotoryhmien kanssa voisin tehdä pienimuotoisia videointi 
ja nauhoitusharjoituksia tunnilla, jolloin opiskelijoiden epävarmuus teknisestä osaami
sesta vähenisi ja he voisivat entistä paremmin keskittyä tehtävän sisällön toteuttamiseen. 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun liiketoiminta ja kulttuuriyksikköön ollaan hankki
massa kannettavia tietokoneita ja tabletteja opiskelijoiden käyttöön, mikä mahdollistaa 
esim. editoinnin nykyistä laajemmassa mittakaavassa. Myös opiskelijoiden omien lait
teiden käyttöön kannustetaan yksikössä entistä voimakkaammin.

Opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksien lisääminen vaikuttaa positiivisesti oppimis
motivaatioon ja riittävän väljä ohjeistus (tuotteen tai palvelun saa valita itse, reklamoi
tavan vian saa keksiä itse jne.) antaa tilaa opiskelijan luovuudelle ja mahdollistaa opis
kelijaa itseään kiinnostavan aihepiirin sanaston integroimisen tehtäviin. Opiskelijat sel
västi nauttivat siitä, että he saivat tehdä tehtävät itse valitsemistaan tuotteista, itse valit
semallaan tavalla ja niin, että muut opiskelijat näkivät, mitä hienoa he saivat aikaan. He 
myös kävivät katsomassa muiden tekemät työt, joista he lähes huomaamattaan oppivat 
sanoja ja fraaseja. 

Tulevaisuudessa opettajat tulevat varmasti lisäämään tällaista valinnanmahdollisuutta 
myös muilla kursseilla. Myös digitalisaatio tulee jatkossa olemaan yhä vahvemmin läsnä 
kaikkien kielten opetuksessa. Opettajan ei tarvitse hallita tekniikkaa, sillä opiskelijoi
den avuksi löytyy aina muita opiskelijoita ja atktuki auttaa myös tarvittaessa. Opettajan 
rooli on ohjata opiskelijoita rohkeasti uusien työtapojen pariin ja nauttia lopputulokses
ta yhdessä opiskelijoiden kanssa. 
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Plugga svenska
– Motivaatiokeinoja

teknisen alan opiskelijoiden
ruotsin opiskeluun

toisella asteella
Mirita Grubert, Tredu

1. Johdanto

T
oisen asteen opettajana olen havainnut erityisesti teknisen puolen opiske
lijoilla suuria ongelmia pakollisen ruotsin kurssin suorittamisessa. Useilla 
opiskelijoilla perusasteen ruotsin oppimäärä saattaa olla suoritettu alim
malla mahdollisella arvosanalla tai kielten opinnot on kokonaan mukau
tettu. Lisäksi ongelmana usein on se, että tullessaan toisen asteen ruotsin 
kurssille, opiskelijoilla – kuten tämän hankkeen kohderyhmällä – edel

lisistä ruotsin tunneista on kulunut useampi kuukausi tai jopa yli puoli vuotta aikaa, 
mikäli kurssi on jaksotettu vasta ensimmäisen vuoden keväälle tai opiskelijat eivät tule 
opintoihin suoraan perusasteelta. 

Oman kokemukseni mukaan toisen asteen teknisille aloille hakeutuu tyypillisesti 
opiskelijoita, joilla on kiinnostusta konkreettisen, pikkutarkankin sorminäppäryyttä 
vaativan työn tekemiseen ja vähemmän menestystä edeltävissä perusasteen teoreettisis
sa oppiaineissa kuten matematiikassa, vieraissa kielissä tai yhteiskunnallisissa aineissa. 
Opiskelijoilla on usein valmiiksi negatiivinen asenne ja motivaatioongelmia näiden 
yleisten tutkinnon osien opiskelua kohtaan, ja heillä saattaa olla huonoja kokemuksia 
itsestään oppijana edeltävistä opinnoista. Tällaiset opiskelijat kaipaavat erityishuomio
ta opettajalta ja tarvitsevat paljon kannustusta opinnoissa etenemiseen, jopa siihen, että 
uskaltavat aloittaa vieraan kielen opiskelun ja tiedon sisäistämisen. Heidän tulee opet
tajan avulla päästä yli vanhoista, huonoista oppimiskokemuksistaan lisätäkseen moti
vaatiotaan kielenoppimiseen. 

Haastaviksikin koettujen opiskelijoiden opettajana minua kiinnostaa lisäksi erilaisten 
oppimistyylien tutkiminen. Koen, että oppimistyyleihin tutustumalla on mahdollista 
kehittää omaa opettamistyyliään ja luoda erityyppisiä oppimistilanteita ja tehtäviä, jois
ta olisi mahdollisimman paljon hyötyä eri aistien kautta oppiville. Lyhyiden kurssien 
puitteissa tuskin on mahdollista toteuttaa valtavia määriä erilaisia tehtäviä palvelemaan 
eri tavoin oppivia ja lähtötasoltaan erilaisia opiskelijoita, mutta omien toimintatapojen 
tarkastelu ja arvioiminen tuo aina uutta näkökulmaa ja ideoita opetustyöhön.
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Tämän täydennyskoulutushankkeen tavoitteiden asettelu, heikkotaitoisten ja huonos
ti motivoituneiden opiskelijoiden tukeminen ruotsin opinnoissa, vastasi suoraan tar
peisiini. Hankkeen toteutusajankohta määritti osaksi sen, minkä ryhmän kanssa hank
keeseen ryhdyin, mutta aikarajoitteiden puitteissa kohteeksi valikoitui myös sellainen 
opiskelijaryhmä, jonka kanssa oletin kohtaavani useita haasteita. Tavoitteet asetettiin jo 
ennen opiskelijaryhmän tapaamista. 

2. Oppimiseen vaikuttavista tekijöistä

Tässä luvussa esittelen lyhyesti oman kehittämishankkeeni teoreettista taustaa. 
Käsittelen oppimistyylejä sekä motivaatiota ja asennetta, koska nämä ovat kes
keisiä oppimiseen vaikuttavia tekijöitä. 

2.1. Oppimistyylit 
Oppijat on perinteisesti luokiteltu auditiivisiin, visuaalisiin ja kinesteettisiin oppijoi
hin perustuen siihen, mitä aistikanavaa he pääasiallisesti käyttävät omaksuessaan uusia 
asioita. Kukaan ei kuitenkaan edusta puhtaasti vain yhtä oppimistyyppiä, vaan kaikkia 
aistikanavia käytetään oppimistilanteessa, ja useimmilla ihmisillä yksi tai kaksi ovat hal
litsevia aisteja. Käyttämällä monipuolisesti näitä kaikkia aistikanavia ja ymmärtämällä 
niiden eroavaisuudet, opettaja pystyy opetuksessaan tavoittamaan paremmin erityyppi
set oppijat. (Marckwort, A. & Marckwort, R. 1994, 48−49, 155.) 

Usein puhutaan myös kinesteettistaktiilisesta oppimistyylistä. Tekemisen ja kokemi
sen kautta oppivia tutkiessaan Rantanen (2010, 31, 34) yhdistää tällaiset oppimistilan
teessa liikkumista ja käsillään tekemistä kaipaavat oppijat ja kutsuu heitä toiminnalli
siksi oppijoiksi. Tällaisille oppijoille koulumaailman auditiiviset ja visuaaliset opetus
menetelmät eivät ole tehokkaimpia keinoja sisäistää uusia teoreettisia asioita, mutta sen 
sijaan he menestyvät yleensä hyvin käytännön aineissa ja liikunnassa. (Prashnig 2000, 
161; Rantanen 2010, 31, 34.)  

Prashnig (2000, 155) tekee kuitenkin selvän eron koko kehonsa fyysisiä kokemuksia 
hyödyntävien kineettisten eli liikkuvien oppijoiden ja kosketusaistiaan oppimisen apuna 
käyttävien taktiilisten oppijoiden välillä. Erityisesti taktiilisille oppijoille käsien käyttä
minen oppimisen tukena, koskettaminen ja tunnustelu, auttavat asioiden sisäistämisessä 
ja muistamisessa. He kaipaavat näpertelyä ja piirtelyä, ja mikäli heitä kielletään käyttä
mästä sormiaan keskittyäkseen, he saattavat kyllästyä ja lakata kokonaan osallistumasta.  
Taktiilista oppijaa auttaa käsin kosketeltava opetusmateriaali sekä muiden opiskelijoiden 
kanssa tehtävä yhteistyö, josta he saavat miellyttäviä ja oppimista tukevia tunneelämyk
siä. (Prashnig 2000, 153−155, 157; Rantanen 2010, 31, 34; Kokkinen et al.  2008, 23.)

2.2. Motivaatio ja asenne
Erilaiset odotukset ja uskomukset sekä epäonnistumisen pelko vaikuttavat opiskelijan 
motivaatioon ja saattavat jarruttaa tiedon omaksumista, kun taas motivaation kehitty
miseen vaikuttavat omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin uskominen (Ruohotie 1998, 
34). Prashnigin (2000, 31) mukaan opiskelijat, jotka eivät ole onnistuneet oppimaan 
perinteisten opetusmenetelmien avulla, saattavat pitää itseään tyhminä. Heidän moti
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vaationsa voi olla menetetty, mutta jos heitä rohkais
taan opiskelemaan omalla tavallaan ja hyödyntämään 
omia taipumuksiaan, he tavallisesti innostuvat opis
keltavasta asiasta. 

Opettajalla on suuri vaikutus siihen, että opiskeli
ja mahdollisten huonojen kokemustensa jälkeen tai 
heikoista pohjatiedoistansa huolimatta pystyy luot
tamaan kykyynsä oppia uutta. Negatiiviset oppimis
kokemukset säilyvät mielessä voimakkaampina kuin 
positiiviset, joten opettajan tehtävänä on vahvistaa 
positiivisia mielikuvia oppijan omasta oppimiskyvystä. Työn ilon kokeminen opiskel
lun asian parissa voi johtaa pitkäaikaiseen innostuksen ja motivaation nousuun. Opet
tajan tulee olla kärsivällinen ja kannustava, ja opiskelijalla on oltava tasonsa mukaisia, 
riittävän vaihtelevia tehtäviä mielenkiinnon ylläpitämiseksi ja kyllästymisen välttämi
seksi. (Kokkinen et al. 2008, 55; Marckwort, A. & Marckwort, R. 1994, 158; Ruoho
tie 1998, 37−39.)

Myös oppijan elinpiirin arvot ja asenteet vaikuttavat opiskelumotivaatioon. Läheis
ten ajatukset opiskelun hyödyllisyydestä tai tyhjänpäiväisyydestä ja asenteet opiskeltavaa 
asiaa kohtaan voivat nostaa tai alentaa kiinnostusta ja opiskelumotivaatiota (Kokkinen 
et al. 2008, 12, 55). Monilla heikosti menestyvillä opiskelijoilla voi lisäksi olla erilaisia 
oppimisongelmia ja piirteitä useammastakin oppimistyylistä. Heillä saattaa olla esimer
kiksi taktiiliskineettisiä taipumuksia, heikko motivaatio ja sitä seuraavaa passivoitumis
ta, struktuurin ja ohjauksen tarvetta tai vaikeuksia istua hiljaa paikallaan. Opetuksessa 
huomioon otettavia seikkoja ovat myös heidän mahdolliset tarpeensa ääniin, himmeään 
valaistukseen, pari tai tiimityöskentelyyn tai vapaasti järjestettyyn työtilaan. Myös myö
häinen vuorokausirytmi voi vaikeuttaa näiden opiskelijoiden osallistumista aamutun
neille. (Kokkinen et al. 2008, 12; Prashnig, 2000, 165−167.)

3. Tavoitteet

Tämän hankkeen keskeisiksi tavoitteiksi asetettiin heikosti menestyvien opiske
lijoiden motivointi itse tekemiseen ja ruotsin kielen oppimiseen oman tekemi
sen kautta. Hankkeen pohjaajatuksena oli jokaisen opiskelijan yksilöllinen ja 

omassa tahdissa etenevä oppiminen. 

Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa otin huomioon sen, että ryhmässä saattaa olla hy
vin erilaisia ja eritasoisia opiskelijoita. Tämän vuoksi korostin jo hankesuunnitelmassani 
opiskelijan oman valinnan mahdollisuutta tuotoksen suunnittelussa ja tekemisessä, jotta 
opiskelijan motivaatio suorittaa kurssi ja osallistua oman tuotoksen tekemiseen kasvaisi. 
Hankesuunnitelmassa viitattiin myös integrointiin ja tieto ja viestintätekniikan mah
dolliseen käyttöön opiskelun tukena.

Ruotsin kurssien suorittamisessa yhdeksi haasteeksi on toisella asteella muodostunut 
se, että pakollinen kurssi halutaan suorittaa mahdollisimman pienellä työmäärällä ja 
mahdollisimman helposti. Tämän hankkeen keskeisenä tavoitteena oli saada opiskelijat 
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sitoutumaan kurssiin syvemmin antamalla heille mahdollisuus valita heitä itseään kiin
nostava aihealue ja toteuttaa sen pohjalta oma tuotos ruotsiksi. 

Hankkeessa opiskelijoiden lähtötaso otettiin huomioon mahdollistamalla omassa tah
dissa eteneminen oppituntien puitteissa. Oppitunneille osallistuneet maahanmuuttaja
taustaiset opiskelijat tekivät osittain eriytettyjä tehtäviä, ja heidän kurssinsa arvioitiin 
ruotsin alkeiskurssin tavoitteiden mukaisesti. Alkeiskurssin suorittaneet opiskelijat eivät 
ehtineet toteuttaa lainkaan ammattisanastoon pohjautuvia omia tuotoksia.

 
4. Toteutus

Hanke toteutettiin 19 opiskelijan ryhmässä, johon kuului sekä autonkorinkor
jaajan että automaalarin perustutkinnon suorittavia ensimmäisen vuoden opis
kelijoita. Opiskelijoista 18 oli miespuolisia ja 1 nainen. Maahanmuuttajataus

taisia opiskelijoita, joilla ei ollut aiempia opintoja ruotsin kielestä, osallistui kurssille 
kaksi. Perusasteen suorittaneista kahdella opiskelijalla oli takanaan mukautetut toisen 
kotimaisen kielen opinnot ja muiden opiskelijoiden arvosanat perusasteen päättötodis
tuksessa vaihtelivat välillä 5−8.

Tunteja kurssilla oli kaikkiaan 20. Tunnit pidettiin kymmenviikkoisen jakson aikana 
joka torstaiaamu kaksoistunteina. Tunneista kuusi käytettiin ruotsin perusteitten ker
taamiseen, oman alan sanastoon tutustumiseen ja fraseologian opiskeluun. Kaksi tuntia 
käytettiin toisen hankkeeseen osallistuneen opettajan toiminnalliseen tuntiin, jossa kä
siteltiin oman alan sanastoa. Tämän jälkeen kurssin tunnit käytettiin oman tuotoksen 
suunnitteluun, harjoitteluun, toteutukseen ja lopulta sen testaamiseen ryhmän muilla 
opiskelijoilla. Tuotokset tehtiin 2−3 hengen ryhmissä, joihin opiskelijat itse jakaantui
vat kiinnostuksensa mukaisesti. Viimeisellä tunnilla kurssista kerättiin palaute, jonka 
yhteydessä opiskelijat arvioivat kirjallisesti myös muiden ryhmäläisten tuotoksia ja nii
den onnistumista. 

5. Tulokset

5.1. Kurssin läpäiseminen

Kurssin suorittamisen suurimpana esteenä olivat suuret poissaolomäärät. Sadan 
prosentin läsnäolo oli vain kahdeksalla opiskelijalla. Kurssin läpäisi yksitoista 
opiskelijaa yhdeksästätoista.

5.2. Aineistot
Opiskelijoiden tuotoksena syntyi kaksi muistipeliä, joista toinen oli itse kuvitettu (Lii
te 1) ja toinen kuvastosta leikattujen kuvien pohjalta muokattu (Liite 2). Muistipelien 
aiheena olivat turvavarusteet ja työkalut. Opiskelijat toteuttivat itse pelin suunnittelun, 
valmiiden pelikorttien laminoinnin ja muistipelin esittelyn muille opiskelijoille, sekä 
toimivat ohjaajina muiden opiskelijoiden pelatessa muistipeliä. 

Yksi ryhmä toteutti tuotoksenaan palapelin, jossa aiheena olivat työkalut. Tämä ryh
mä halusi omalla esittelytunnillaan pelata myös Kimpeliä, johon he itse etsivät sopivat 
tarvikkeet ja esineet ja jonka he ohjasivat osittain opettajan avustuksella oppitunnilla. 
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Perusfraasit kerättiin pelin sujumista varten taululle kaikkien nähtäville. 

Yksi kolmen hengen opiskelijaryhmä piirsi poikkileikkauskuvan autosta, joka oli heil
lä samanaikaisesti ammattiaineiden tunneilla työkohteena. Tähän kuvaan he nimesivät 
kaksikymmentäkolme autonosaa, joita heidän tuli autosta korvata tai purkaa puhdis
tusta tai korjausta varten ammatillisella kurssillaan. Suomenkielisiin sanoihin he etsivät 
vastaavuudet ruotsin kielellä opettajan avustuksella, ja tästä luotiin tehtävä muille opis
kelijoille (Liite 3). Ajanpuutteen vuoksi tehtävä jäi osittain keskeneräiseksi.  

Hankkeen tuloksena syntyi vain yksi video, jota työstänyt työpari ei halunnut tuotos
taan esiteltäväksi muulle ryhmälle. Videon suunnittelu sinällään sujui hyvin, ja opiske
lijoilla oli selkeä ajatus toteutuksesta, mutta itse videointitilanne oli haastava, eikä opis
kelijoilla riittänyt uskallusta puhua ruotsia videoitavassa tilanteessa. Palautteessaan nämä 
opiskelijat toivoivat enemmän peruslauseitten kertaamista ja olisivat kenties hyötyneet 
pidemmällä ajanjaksolla toteutettavasta kurssista. 

5.3. Palaute
Kurssin tuntimäärä tuntui riittämättömältä ottaen huomioon opiskelijoiden ruotsin 
kielen lähtötason, ja useat opiskelijat kertoivat palautteessaan tuotoksensa kaivanneen 
vielä hiomista. Peruskielen sanastoa ja fraseologiaa olisi opiskelijoiden mukaan voinut 
kerrata enemmän ennen ammattisanastoon perehtymistä. Pelien tekeminen ja pelaami
nen sai suurimmalta osalta positiivista palautetta, ja vain yhdessä palautteessa toivottiin 
vähemmän pelejä.

Motivaatio oli omien tuotosten tekemisessä korkealla, ja myös opiskelijat uskoivat op
pineensa sanastoa enemmän ja paremmin tällä kurssilla kuin tavallisilla oppitunneilla.  
Kurssipalautteessa kiiteltiin sitä, että oman alan sanastot jäivät hyvin muistiin, koska 
niitä käytettiin ja kerrattiin kurssin aikana runsaasti ja niistä itse tehdyt tehtävät pakot
tivat opiskelijat käyttämään sanoja viikko toisensa jälkeen. Muiden opiskelijoiden tuo
tosten testaaminen ja esittelytunnit olivat pääsääntöisesti suosittuja, ja muiden tekemät 
sanastoharjoitukset koettiin mielekkäiksi, toisaalta osittain myös erittäin hankaliksi ja 
haastaviksi. 

6. Pohdinta

Hankkeen tavoitteiden mukaisesti opiskelijoille annettiin vapaat kädet oman 
tuotoksensa aiheen ja toteutusmuodon valinnassa. Opiskelijoiden tuotoksis
sa yllättävää oli se, että opiskelijaryhmästä vain kaksi opiskelijaa halusi käyttää 

tietotekniikkaa luomisen tukena. Lisäksi tämän ryhmän vahvasta suunnitteluvaiheesta 
huolimatta varsinainen toteutus eli videon kuvaaminen jäi heikoksi. Muut opiskelijat 
valitsivat kanavakseen omilla käsin tehtävän piirtämisen tai askartelun, konkreettisten 
kuva ja tekstikorttien tai kuvan luomisen, tai fyysisillä, käsin kosketeltavilla esineillä 
pelattavan pelin, ja kokivat tämän hyvin opettavaiseksi ja antoisaksi työmuodoksi.  

Hankkeen tulosten ja opiskelijapalautteen pohjalta on selvää, että toisen asteen tekni
sen alan opiskelijoita motivoi erityisesti konkreettinen, omilla käsin tehtävä työ, jonka 
tulokset ovat selkeästi nähtävissä ja jopa käsin kosketeltavissa. Opiskelua ohjataan täl
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lä hetkellä vahvasti digitaalisuuden suuntaan, ja opiskelijoilla onkin useita mahdolli
suuksia hyödyntää tietotekniikkaa opintojensa aikana. Tämän hankkeen tuomat tulok
set kuitenkin viittaavat siihen, että erityisesti teknisen alan opiskelijat ja nuoret miehet 
ovat suuntautuneet opintoihinsa toiveenaan saada tehdä mahdollisimman paljon töitä 
käsillään. Tällöin suuri tietotekniikan käyttö saattaa passivoida huonosti motivoitunei
ta tai lähtötasoltaan heikkoja, taktiilisesti oppivia opiskelijoita entisestään, jos he eivät 
pääse konkreettisesti koskettamaan työnsä tuloksia.  He eivät koe suuria onnistumisen 
elämyksiä, mikäli tuottavat uudelleen mahdollisesti opettajan luomaa tekstiä digitaali
seen muotoon esimerkiksi videoinnin kautta. Tämän hankkeen kautta saadut tulokset 
perustuvat vain yhden tekniikan ryhmän opiskelijoihin, ja on selvää, että on opiskelijoi
ta, jopa aloja, joilla on enemmän digitaalisiin opetusmenetelmiin suuntautuneisuutta. 

Tämän hankkeen tulokset todistavat myös, että yh
teistyötä ammattiopistoa edeltäviin perusasteen ruotsin 
opintoihin tulisi kehittää. Yleisesti ottaen motivaatio ja 
asenneongelmat kumpuavat usein edellisistä opinnoista ja 
kokemuksista perusopetuksessa kielen oppijana. Ikätove
reiden suhtautuminen ruotsin kieleen tai omien vanhem
pien, peräti opettajienkin, kielteiset näkökannat ruotsin 
kielen osuuteen ammattiopiston opetussuunnitelmassa 
eivät voi olla vaikuttamatta ammattiin opiskelevien asen
teisiin ja motivaation kehittymiseen. Jopa ympäristön 

asenteet toisen kotimaisen kielen pakollista opiskelua kohtaan Suomessa vaikuttavat 
nuorten tekniikan opiskelijoiden omiin mielipiteisiin ja asenteisiin.  

Opettajan roolia kannustajana ja tukijana ei voi korostaa liikaa. Opettajan tulee ko
keilla monenlaisia lähestymistapoja opiskelijoihin saadakseen selville, mikä toimii juu
ri heidän kanssaan. Tämän hankkeen vahvuutena koettiin laaja vapaavalinnaisuus niin 
aiheen kuin toteutuksen muodossakin, ja näin saatiin kaikille opiskelijoille onnistumi
sen kokemuksia. Haasteena tässä on resurssien puute ja toisen asteen yleisten tutkin
non osien tuntimäärien jatkuva vähentäminen. Haasteena on, miten opettaja onnistuu 
luomaan avoimen ja luottavaisen suhteen opiskelijoihin alle kahdenkymmenen tunnin 
kurssilla tai tunnistaa lyhyessä ajassa heidän suosimansa oppimistyylin. 

Koska ammatillisella toisella asteella opiskelijoiden läsnäolo ruotsin kurssilla on laaja 
ongelma, saattaisi etukäteistieto kurssin suoritustavasta ja materiaalista motivoida erityi
sesti heikkotaitoisia ja epävarmoja opiskelijoita saapumaan tunneille heti kurssin alussa. 
Lisäksi heti kurssin alkaessa opettajan on pystyttävä esittelemään vaihtoehtoisia tehtävä
muotoja, jotta jokainen opiskelija tuntee saavansa juuri itselleen sopivia ja omantasoisia 
tehtäviä, jotta kurssin poissaolo ja keskeytysmäärät eivät olisi niin suuria kuin tämän 
hankkeen kohdalla.

Hankkeen tuomia ideoita voi konkreettisesti jatkossa käyttää pohjana toisen koti
maisen kielen valinnaiskursseille, joita opiskelijat voivat valita toisella vuosikurssilla ja 
joiden tuntimäärä on kolminkertainen pakolliseen kurssiin verrattuna. Haasteen valin
naisten ruotsin kurssien alakohtaisuuteen tuo kuitenkin nykyisin se, että valinnaiskurs
seissa opiskelijat saattavat olla monilta eri aloilta. Näitä valinnaiskursseja ja niiden pro

Opettajan roo-
lia kannustaja-
na ja tukijana 
ei voi korostaa 
liikaa.
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jektiluontoista toteutusta pitäisi tuoda vahvasti esille jo ensimmäisen vuoden syksynä, 
joten ruotsin kursseja pitäisi pystyä esittelemään opiskelijoille jo heidän aloitellessaan 
opintojaan. 

Opettajalta vaaditaan myös paljon sekä opiskelijoiden että omien työtapojen tunnista
mista ja huomioonottamista, mahdollisesti suuriakin muutoksia työtapoihin sekä heit
täytymistä erilaisiin oppimistilanteisiin. Tulevaisuudessa vaaditaan yhä tiiviimpää yh
teistyötä kielenopettajan ja ammattiaineen opettajien välillä. Integrointi tulee olemaan 
jatkossa yhä vahvemmin esillä toisen asteen yhteisten tutkinnon osien opetuksessa, ja 
tämä pitää ottaa mahdollisuutena kehittää omaa työtään. Osa opiskelijoista kokee var
masti kielten opiskelun helpompana hallissa tai pajassa, toisin sanoen ympäristössä, jo
ka on heille tuttu ja turvallinen.  Opiskelijat ovat luultavasti saaneet onnistumisen ko
kemuksia saadessaan tehdä konkreettisia, motivoivia ammatillisia tehtäviä autenttisessa 
työympäristössään. Nämä kokemukset voivat vahvistaa heidän kuvaansa itsestään myös 
kielenoppijana, mikäli kielten opetus voidaan toteuttaa tässä samassa, positiivisia mieli
kuvia herättävässä ympäristössä. Mahdollistamalla opiskelijoiden liikkuminen vapaassa 
tilassa tuetaan samalla kinesteettisiä ja taktiilisia oppijoita käyttämään vahvinta aistika
navaansa hyväksi vieraiden kielten opetuksessakin. Heikosti teoreettisissa aineissa me
nestyneiden opiskelijoiden erityispiirteitä kuten tarvetta ääniä sisältävään oppimisym
päristöön tai himmeään valaistukseen voidaan ottaa paremmin huomioon perinteisen 
luokkahuoneen ulkopuolella. 

Toteutetun hankkeen tuloksista voidaan päätellä, että haasteena toisen kotimaisen kie
len opetuksessa toisella asteella on suullisen kielitaidon aktivoiminen.  Hankkeen alku
peräisen tavoiteasettelun mukainen asiakaspalvelutilanteen luominen ja videointi ei to
teutunut toivotulla tavalla. Opiskelijat kokivat asiakastilanteiden harjoittelun ruotsiksi 
liian vaativaksi eikä heillä ollut motivaatiota harjoitella näitä tilanteita, joita he eivät us
ko kohtaavansa tulevassa työssään suomeksikaan. Ryhmässä syntyi kuitenkin huomaa
mattomasti tilanteita, joissa opiskelijat harjoittivat valmiiksi muotoiltuja suullisia fraa
seja, kunhan tilannetta ei korostettu liikaa tai siihen ei kiinnitetty huomiota. Tällainen 
toiminnallinen suullinen harjoittelu saattaakin toimia paremmin kuin ennalta määrät
ty suullinen harjoitus. Toimintamallia voisi kehittää viemällä harjoituksen esimerkiksi 
autoalan opiskelijoilla myös halliin, jolloin opiskelijat voisivat esimerkiksi kuvata työ
kaluseinän tai auton osia ja koostaa näistä erilaisia oppimista tukevia materiaaleja, joita 
voisivat jopa lyhyesti suullisesti opettaa muille ryhmäläisille.  Tällaiset harjoitukset olisi 
mahdollista yhdistää myös yksinkertaisiin suullisiin harjoituksiin autenttisessa työym
päristössä suullisen kielitaidon vahvistamiseksi. 
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Taktiilista autoalan
ja työturvallisuuden

sanaston harjoittelua
Heini Vuorinen, Hyria

1. Johdanto

T
yössäni ruotsin opettajana 2. asteen ammatillisessa koulutuksessa koh
taan usein tilanteita, joissa huomaan perinteisten kirjallisten tehtävien 
tai luennointityyppisen opetuksen toimimattomuuden. Opiskelijat eivät 
jaksa keskittyä näihin ajallisesti pitkään, eivätkä ne tunnu innostavan op
pimaan. Tähän ongelmaan ratkaisuksi olen yrittänyt viime vuosina hyö
dyntää esim. tietotekniikkaa oppimisessa, mutta  yllättävää kyllä  palaute 

sähköisistä tehtävänannoistani on ollut usein vähemmän innostunutta. Joko opiskelijat 
eivät enää ”jaksa” istua tietokoneen ääressä tai sitten he suoraan sanovat oppivansa pa
remmin muilla keinoin. 

Innostusta näyttävät oman kokemukseni mukaan eniten herättävän sellaiset tehtävät, 
joissa on mukana jonkin asteista toiminnallisuutta, kilpailuasetelmaa, parityöskentelyä 
ja nimenomaan ei kynäpaperityyppistä harjoittelua. Usein paras tehtäväidea on hy
vinkin yksinkertainen. Näistä lähtökohdista sekä erityipedagogiikan opintojen herät
tämästä mielenkiinnosta oppimisvaikeuksiin halusin lähteä kehittämään jotakin uutta 
menetelmää opetukseeni. Lähtökohtiani kehittämishankkeessani olivat taktiilinen oppi
mistyyli, oppiminen ilman tietotekniikkaa sekä ilman kynää ja paperia, eri aistien huo
mioiminen, sekä vuorovaikutustaitojen (yhdessä tekeminen) ja kognitiivisen ajattelun 
(muisti, avaruudellinen hahmottaminen) kehittyminen.

2. Tavoitteet

Tämän hankkeen tavoite oli kehittää autoalalle motivoivaa, ammatillista oppima
teriaalia, joka tukee erityisesti taktiilisen oppimistyylin omaavaa oppijaa. Au
toalan valitsin siksi, että tekniikan aloille on vähiten ruotsin oppimateriaalia 

saatavilla ja juuri tekniikan aloilta löytyvät usein myös vähiten motivoituneet ruotsin 
opiskelijat. Harjoiteltaviksi sanastoiksi valitsin auton osat, autokorjaamon työkalut, au
toalan verbit, autokorjaamon asiakaspalvelutilanteet sekä työturvallisuusteemasta varoi
tusmerkit ja turvavarusteet.

Moilasen (2002, 26) mukaan oppimisen tulee pyrkiä aktivoimaan ja hyödyntämään 
ihmisen molempia aivopuoliskoja sekä kaikkia aistikanavia ja valjastamaan ne mahdol
lisimman tehokkaasti avuksi hahmottamiseen, tiedon vastaanottoon, jäsentämiseen ja 
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muistamiseen. Vasemman aivolohkon kykyjä ovat mm. kieli, logiikka, lukeminen ja 
analyyttisyys. Oikea aivopuolisko on taas erikoistunut visuaalisuuteen, mielikuvituk
seen, luovuuteen, rytmiin, tunteisiin jne. Mikäli kieltenoppimisessa on vaikeuksia, on 
vasen aivolohko usein heikommassa asemassa. Hankkeessani tukeudun Moilasen (2002, 
26) teoriaan, jonka mukaan tässä tapauksessa tulee integroida oikean aivopuoliskon pro
sessit mukaan oppimistapahtumaan. Toisin sanoen pyrin kuljettamaan opittavan ainek
sen  tässä tapauksessa autoalan ja työturvallisuuden sanaston  oikean aivopuoliskon 
kautta hyödyntämällä ennen kaikkea visuaalisuutta, positiivisia tunteita oppimisesta se
kä fyysisiä liikeratoja. (Moilanen 2002, 26.)    

Oppimistyyli on ihmisen yksilöllinen tapa ottaa vastaan, prosessoida ja palauttaa mie
leen informaatiota. Yleisin oppimistyylijaottelu perustuu eri aisteihin. Ihminen hankkii 
ja muistaa asioita aistien kautta. Usein jokin aisteista on toisia dominoivampi. On yk
silöllistä, mitä aistikanavaa ihminen suosii: Toinen oppii paremmin kuuntelemalla, toi
nen näkemällä. Aisteihin perustuvan jaottelun mukaan oppimistyylit ovat auditiivinen 
(kuuloaisti), visuaalinen (näköaisti) ja taktiiliskinesteettinen (käden/vartalon liikkeet). 
(Ikonen 1993, 34−35.)

Ammatillisissa toisen asteen oppilaitoksissa on tunnetusti paljon opiskelijoita, joil
la on oppimisen vaikeuksia. Moilasen (2002, 28) mukaan oppimisvaikeuksisista suu
rin osa hyötyy juuri kinesteettistä ja visuaalista kanavaa käyttämällä ja pienin ryhmä on 
auditiivisen puolen käyttäjiä. Taktiilisesta kanavasta käytetään usein yleisnimitystä ki
nesteettinen. Tästä syystä onkin tärkeää, että opetus tukee myös näitä muistikanavia. 
Myös Hentunen (2003, 65−66) korostaa eri aistien hyödyntämistä sanastoa opeteltaes
sa. Taktiilinen oppija oppii ja keskittyy parhaiten käsillä tekemisen kautta; kirjoittaen, 
piirtäen, malleja rakentaen ja oppimateriaalia hypistellen. Ikonen (1993, 34) toteaa, että 
koulumaailmassa uusi tieto otetaan harvoin esille taktiilisesti. Hän toteaa myös taktiili
sen oppijan olevan usein lahjakas kädentaidoissa, mikä olisikin argumentti taktiilisten 
pedagogisten menetelmien puolesta laajemminkin juuri ammatillisessa koulutuksessa.

Taktiilisten oppijoiden lisäksi olen pyrkinyt huomioimaan myös visuaaliset oppijat 
tehtävien selkeän visuaalisen ilmeen, värien ja kuvien avulla. Pyrin tekemään idealtaan 
melko yksinkertaisia tehtäviä, jotta niiden käyttöönotto opetuksessa olisi helppoa eikä 
välttämättä vaatisi opettajan jatkuvaa läsnäoloa. Halusin myös tehtävien olevan sellai
sia, joita pystyisi tekemään sekä yksin että kaverin/ kavereiden kanssa. Pyrin myös luo
maan muutamia ”kisoja”, koska usein pieni kilpailuasetelma saattaa innostaa opiskeli
joita tehtävän suorittamiseen. 

Halusin laatia tehtäviin myös lyhyet ohjeet sekä tarvittavat apusanastot. Apusanas
toihin päädyin, jotta tehtäviä pystyttäisiin hyödyntämään useaan eri tarkoitukseen: Ai
hepiirejä ei siis välttämättä ole vielä tarvinnut käsitellä aikaisemmin vaan tehtäviä voisi 
käyttää myös sanastoon tutustumisvaiheessa. Toisaalta apusanastot toimivat myös eriyt
tävänä välineenä; edistyneemmät opiskelijat voivat pyrkiä työskentelemään ilman sanas
toa, mutta taidoiltaan heikommat voivat vielä tukeutua sanastoon. Sanasto toimii myös 
tehtävien tarkastuspaperina.   
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3. Tehtävätyypit ja niiden valmistus

Hankkeessa halusin luoda työhöni kestävät, huolellisesti laaditut, siistit tehtä
väkortit, joita ei aikaisemmin työaikana ole ollut aikaa laatia. Päädyin kym
meneen eri tehtävätyyppiin, joista tehtäviä 3.1−3.7 testasin Tredussa autoalan 

ryhmässä. Tehtävien 3.8−3.10 ideat sain vasta Tredussa pidetyn oppitunnin jälkeen, jo
ten näitä tehtäviä ei testattu eikä siis myöskään annettu palaute koske niitä. Samaa teh
tävätyyppiä tein 1−4 kappaletta harjoiteltavaa sanastoa muunnellen. Tehtävien ideat ei
vät varsinaisesti ole mitään uusia innovaatioita. Tehtävien pelillisen puolen on tarkoitus 
toimia Moilasen (2002, 201) mainitsemana aivojen ”hämääjänä”: ”Voisimme ajatella, 
että aivot eivät aina ole valmiita ottamaan vastaan uusia sanoja, että mieleen painaminen 
tuntuu rasittavalta. Sen sijaan jos aivoille viestitetään, että kyseessä onkin jokin hauska 
tai luova toimenpide, kevennys eikä ollenkaan tiukkaa opiskelua, aivojen ”ovet” avau
tuvat ja ne suostuvat yhteistyöhön.”

3.1. Kuvan ja sanan yhdistäminen 
Tehtäviä, joissa ideana oli yhdistää kuva 
oikeaan ruotsinkieliseen sanaan, oli kol
meen eri aihepiiriin; auton osiin, työka
luihin sekä varoitusmerkkeihin. Kaikki 
tehtävät toteutettiin Quizletohjelmalla, 
josta ohjelmaan syötetyt sanastot ja ku
vat on mahdollista tulostaa eri kokoisik
si lapuiksi. Nämä laput leikkasin irti se
kä laminoin. Osaan kuvista kirjoitin vielä 
myös suomenkielisen sanan, joka hieman 
helpottaa tehtävän tekoa. Auton osista 
jätin tarkoituksella suomenkielisen osan 
nimen kirjoittamatta, koska olen usein 
huomannut, miten ammatilliset kuvat ja 
niiden tulkitseminen kiinnostavat opiske
lijoita ja sitä kautta motivoivat tehtävään.  

3.2. Flashcards 
Quizletohjelmalla tein myös ns. flash
cardsit, joissa teemana olivat autokorjaa
mon työkalut. Korttien ideana on, että 
niiden toisella puolella on ruotsinkie
linen työkalun nimi ja toisella puolella 
työkalun kuva ja suomenkielinen nimi. 
Korttien avulla voi harjoitella sanastoa 
joko yksin tai parin kanssa. Parin kans
sa harjoiteltaessa kortit pinotaan ja nos
tetaan vuoron perään yksi kortti. Mikä

Kuva 1. Kolme erilaista kuvan ja sanan yhdis-
tystehtävää.

Kuva 2. Flashcards-tehtävä autokorjaa-
mon työkaluista.
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li kortin nostaja tietää työkalun ruotsiksi, hän saa kortin. Mikäli ei, hän laittaa kortin 
pinoon alimmaiseksi ja vuoro menee parille. Tehtävää voi myös helpottaa vaihtamal
la kielien ”suunnnan” eli muistelemalla, mikä esimerkiksi ”spårmejsel” olisi suomeksi. 

3.3. A/B-kortit
Jotta sanatasolta päästäisiin myös lauseta
solle, tein myös perinteisiä A/Btehtäviä 
autokorjaamon asiakaspalvelutilanteista. 
Erilaisia tehtäviä oli yhteensä neljä kap
paletta ja kaikki oli tulostettu eri värisille 
papereille, jotta eri tehtävät olisi helpom
pi hahmottaa. Koska lausetason tehtävät 
ovat jo huomattavasti haastavampia, tein 
yhden kattavan apusanaston, jota pystyy 
hyödyntämään kaikissa neljässä A/Bteh
tävässä. Näissä tehtävissä on myös mah
dollisuus valita kielen ”suunta” halutun 
vaikeustason mukaisesti: joko suomentaa 
kursiivilla kirjoitetut tai kääntää ruotsiksi 
lihavoidut kohdat. 

3.4. Sanan muodostaminen kirjaimista
Sananmuodostustehtäviä tein kaksi ideal
taan samaa, mutta eri sanoilla varustet
tua. Tässäkin tehtävässä hyödynsin eri vä
rejä. Värien tehtävä tässä tehtävätyypissä 
ei kuitenkaan ollut vain ”mielenkiintoa 
lisäävä”, vaan ne sisälsivät myös tehtävän 
ratkaisemisen kannalta tärkeää tietoa. 
Tehtävän aihepiirinä oli työelämän tur
vavarusteet. Ideana olisi muodostaa sa
manvärisistä kirjaimista ruotsinkielinen 
turvavaruste ja liittää siihen oikea kuva. 
Samanvärisestä suomenkielisestä lapusta 
saa vihjeen, mikä sana pitäisi muodostaa. 
Moilanen (2002, 199) mainitsee juuri tä
män tehtävämuodon teoksessaan: ”Tak
tuaalinen oppilas voi järjestää kirjaimia 

oikeaan järjestykseen ... paperilappujen avulla (kukin kirjain omalla paperilapullaan). 
Värit, kuvahahmot ja kirjainassosiaatiot tukevat kirjainten oikean järjestyksen muista
mista.”

3.5. ”Mato” 
Matotehtävän idea syntyi hieman vahingossa. Yritin luoda dominopeliä Quizletil
lä, mutta se idea ei onnistunut. Aihepiirinä tehtävässä ovat auton osat. Tein tehtävän 
Quizletohjelmalla, mutta niin, että syötin ohjelmaan väärät ”parit”. Tulostin sanas

Kuva 3. Neljä erilaista A/B-tehtävää ja apusa-
nasto autokorjaamon asiakaspalvelutilanteista.

Kuva 4. Turvavarusteen muodostaminen sa-
manvärisistä kirjaimista.
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tot, leikkasin ne irti ja laminoin 
ne. Ideana on muodostaa pöydälle 
korteista ”mato” (tai asetella kor
tit riviin) aloittamalla yksittäises
tä auton takavalon kuvasta. Tähän 
kuvaan pitäisi pinosta yhdistää sa
na ”ett bakljus” jne. Mikäli mato 
muodostuu oikein, pitäisi viimei
nen sana olla ”en kylare”. 

Kuva 5. ”Mato” -tehtävän kortit 
auton osista. 

3.6. Muistipeli
Muistipelin päätin toteuttaa ilman ku
via, kohde ja äidinkielisen sanan avulla. 
Teemana olivat auton osat. Koska auton 
osa sanasto on niin laaja, tein neljä eri 
muistipeliä, joissa kussakin oli eri sanat. 
Kaikki neljä muistipeliä tulostin erivä
risille papereille, jotta palat pysyisivät 
erillään. Pelikortit tein Wordohjelman 
taulukon avulla, johon kirjoitin sanat. 
Kaikkiin neljään muistipeliin tein myös 
omat apusanastot, jotta pelaaminen on
nistuisi kaikilta. 

3.7. Lautapeli
Viimeisen tehtävätyypin teemana olivat 
autokorjaamossa tarvittavat verbit. Löysin 
ilmaisia lautapelipohjia opettajille suun
natulta SparkleBoxsivustolta. Muokkasin 
pelin verbisanastoon sopivaksi, tulostin pe
lilaudan ja laminoin sen. Kehitin peliin yk
sinkertaiset säännöt sekä tarkistusta varten 
listan pelissä tarvittavista verbeistä. 

3.8. Palapeli 1
Idean palapelitekniikan hyödyntämisestä kieltenopiskeluun keksin vasta Tredussa pide
tyn oppitunnin jälkeen, joten tätä tehtävää ei ole koekäytetty laajemmin omia perheen
jäseniäni lukuun ottamatta. Tämän pyramidin muotoisen palapelin teemana ovat työ
kalut. Palat sopivat yhteen siten, että toiselle puolelle tulee suomenkielinen ja toiselle 
ruotsinkielinen työkalun nimi. Tehtävä korjaa itse itseään, kun opiskelija tietää, että siitä 
pitäisi muodostua kolmio. Kolmio muodostuu oikein vain yhdellä tavalla. 

Kuva 6. Muistipeli nro 3 auton osista sekä 
apusanasto.

Kuva 7. Lautapeli autokorjaamon verbeistä, 
verbilista sekä peliohjeet.
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3.9. Palapeli 2
Toisessa palapelissä kokeilin 
yhdistää kuvaa ja tekstiä. Tä
mänkin tehtävän kehitin vas
ta koeoppitunnin jälkeen. Ai
heeksi valitsin varoitusmer
kit. Jätin tarkoituksella kuvis
ta suomenkieliset tekstit pois, 
jotta vaikeustaso nousisi vielä 
hiukan. Tässäkin tehtävässä 
voi antaa opiskelijalle mallik
si, muodon, joka pitäisi pala
pelistä muodostua. Palapeli on 
tosin myös mahdollista tehdä 
tietämättä, minkä muotoinen siitä tulee, sillä tekstittömät ja kuvattomat reunapalat 
erottaa joukosta. 

3.10. Yhdyssanan muodostus
Tässä tehtävässä halusin tarttua tuttuun ongelmaan kielenoppimisessa: Oppijan  eri
tyisesti lukivaikeuden omaavan oppijan  on usein vaikea hahmottaa, mistä opeteltava 
yhdyssana ”katkeaa”. Moilanen (2002, 194−195) kirjoittaa: ” Oppilas ei erota tai tun

nista affikseja eikä osaa automaattisesti 
irrottaa niitä kantasanasta. Hyvinkin pe
russanastoon kuuluva kantasana ei vält
tämättä erotu, jos se on kahden affiksin  
etuliitteen ja suffiksin  välissä. Myös yh
dyssanojen osat tai taivutuspäätteet voi
vat olla vaikeita hahmottaa tai tulkita.” 

Tähän pulmaan päätin kehittää teh
tävän auton osista, jossa hyödyntäisin 

Kuva 8. Palapeli autokorjaamon työ-
kaluista sekä ratkaisu palapeliin.

Kuva 9. Palapeli varoitusmerkeistä sekä ratkaisu 
palapeliin.

 Kuva 10. Yhdyssanan muodostus 
-tehtävä tarrakiinnityksellä.
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myös eri tekstuureja. Suunnittelin tehtäväpaperin, tulostin ja laminoin sen ja lopuksi 
liimasin kuumaliimalla tarranauhaa puuttuvan yhdyssanan osan kohdalle. Jotta yhdys
sanojen eri osat tulisivat visuaalisesti vielä enemmän esille, tulostin liimattavat osat eri 
väriselle paperille. Nämä laput laminoin ja liimasin tarranauhan toisen puolen niihin. 
Ideana on siis asetella laput pöydälle ja  suomenkielistä auton osan nimeä hyväksikäyt
täen  päätellä, mihin yhdyssanaan osa kuuluu.  

4. Oppitunnin toteutus

Oppitunti, jonka pituus oli 2 x 45 minuuttia, pidettiin TREDUssa, Tampereella 
Ajokinkujan toimipisteessä 4.2.2016. Opetettava ryhmä oli täydennyskoulu
tukseen myös osallistuneen Mirita Grubertin opettama ryhmä, joka siis opis

keli autoalan perustutkintoa toista vuotta. Paikalla oppitunnilla oli kymmenen opis
kelijaa. Opiskelijat olivat jossain määrin käsitelleet eri aktiviteettien aihepiirejä. Auton 
osat ja työkalut olivat tuttuja, työturvallisuutta ei vielä oltu ehditty käsitellä. Opiskelijat 
olivat saaneet tiedon, että tulen ko. päivänä pitämään heille ”kokeellisen” oppitunnin.

Ennen oppitunnin alkua järjestimme Miritan kanssa pulpetit 1−4 hengen ryhmiin 
ja jaoimme aktiviteetit sekä ohjeet niiden tekoon pulpeteille. Opiskelijoiden saavuttua 
esittäydyin, kerroin miksi olen heidän tunneillaan, mitä heiltä odotan, mitä tunti tulee 
pitämään sisällään jne. Pyrin puheenvuorossani korostamaan opiskelijoiden ainutker
taista mahdollisuutta päästä vaikuttamaan tulevaisuuden ruotsin opiskeluun kertomalla 
omat näkemyksensä käytettävistä tehtävistä.  

Alkupuheenvuoron jälkeen opiskelijat valitsivat haluamansa työpisteen ja alkoivat teh
dä tehtäviä Kiertelimme tuntien ajan Miritan kanssa luokassa ja autoimme tarvittaessa 
opiskelijoita tehtävissä. Tunnin lopuksi opiskelijoilla oli 10 minuuttia aikaa täyttää pa
lautelomake tunnista. 

5. Opiskelijoiden palaute

Oppitunnin päätteeksi jaoin opiskelijoille palautelomakkeen, joissa kysyin hei
dän mielipidettään tehtävien ja oppituntien onnistumisesta ja henkilökoh
taisesta oppimiskokemuksesta. Palautelomakkeen täyttivät kaikki kymmenen 

opiskelijaa. Kokoan tähän palautelomakkeiden keskeisimmän annin. 

Toisessa kysymyksessä kysyin, miltä tämän tyyppinen harjoittelu opiskelijoista tuntui. 
Seitsemän opiskelijaa kymmenestä valitsi vaihtoehdon ”tehokkaalta”, kolme ”ihan ok”. 
Kukaan ei ympyröinyt kohtaa ”hyödyttömältä”. Yksittäisistä tehtävistä nostettiin esiin 
erityisen tehokkaana muistipeli sekä kuvan ja tekstin yhdistäminen. Viidennessä kysy
myksessä kysyin, miten opiskelijat kokivat työskentelyn yksin/ parin kanssa. Kuusi opis
kelijaa kymmenestä ratkoisi tämän tyyppisiä tehtäviä jatkossa ennemmin parin kanssa. 
Neljä puolestaan koki, että molemmat työskentelytavat olisivat hyödyllisiä. 

Kuudenteen kysymykseen ”Haluaisitko vastaavanlaista opiskelua ja sanaston harjoit
telua lisää kieltenopiskeluun vai pidätkö enemmän perinteisemmistä tavoista? Miksi?” 
opiskelijat vastasivat esimerkiksi seuraavasti: 
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”Kyllä, koska tämä oli hauskempaa ja oppi paremmin sanaston.”

”Tahtoisin enemmän tällä tunnilla tehtyjä tehtäviä, koska nämä tunnit kuluivat 
nopeasti ja mielestäni opinkin jotain.”

”Tykkäsin tästä paljon. Vois olla puolet ja puolet. Kiitos kun kävit!”

”Ilman kynää on iha jees ja jää paremmin mielee, paljo chillimpää.” 

”Haluan. Tämä oli mukavaa.”

Ilahduttavaa oli, että kaikilla opiskelijoilla oli tässä kohdassa pelkästään positiivista pa-
lautetta. 

6. Pohdinta

Olen tyytyväinen hankkeeni tuloksiin. Ilahduin kovasti, että iso työ, jonka näin 
tehtävien eteen, tuotti tulosta ja aavistukseni osui oikeaan: tämän tyyppinen har
joittelu todellakin motivoi monia opiskelijoita, mutta varmasti erityisesti juuri 

taktiiliskinesteettisesti oppijoita. Uskon, että taktiilinen metodi opiskelussa sopiikin juu
ri oppijoille, joiden vahvuudet ovat kädentaidoissa. Tehtävät näen sekä ruotsinopettajan 
että erityisopettajan työkaluna. Ne soveltuvat mm.  eriyttämiseen, oppituntien ”välipa
laksi”, kokeeseen kertaamiseen, työpistetyöskentelyyn, sijaiselle ohjelmaksi jne.  

Jälkikäteen ajatellen olisin voinut testata tehtäviä useammallekin ryhmälle, jotta olisin 
saanut lisää palautetta tehtävistä ja mahdollisia jatkokehittämisideoita. Muutenkin aika 
tuntui oppitunnilla loppuvan kesken. Kaikki opiskelijat eivät ehtineet kokeilemaan kaik
kia tehtäviä, joten he eivät pystyneet antamaan palautettakaan ihan kaikesta. Muutamia 
(3.83.10), mielestäni jopa parhaita tehtäväideoita, sain vasta hankkeen jälkeen. Joitakin 
asioita tekisin jatkossa toisin. Ensinnäkin osa lapuista oli liian pieniä ja siksi niiden käsit
tely oli hieman hankalaa. Toiseksi ideaalitilanteessa korttien materiaali olisi paksumpaa 
pahvia, jotta niitä olisi helpompi käsitellä. 

Käytännön haasteena näen tämän tyyppisessä harjoittelussa oppimateriaalin valmis
tamisen. Vaikka se periaatteessa on melko yksinkertaista, vie se kuitenkin todella paljon 
aikaa, varsinkin koska ammatillisella kieltenopettajalla on aloja paljon ja jokaisella alalla 
omat sanastonsa. Lisäksi laminointi on aikaa vievää, mutta toisaalta suositeltavaa, jotta 
tehtävien käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä.  
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Ruotsin opintopolun 
helpottaminen siirryttäessä 

2. asteen ammatillisesta 
koulutuksesta 

ammattikorkeakouluun
Minna Iitti, Satakunnan amk & Tuija Kiviaho, Satakunnan amk 

1. Johdanto

S
atakunnan ammattikorkeakoulussa käynnistettiin kielten kehittämisprojek
ti vuonna 2003. Tarkoituksena oli selvittää mm. opintonsa aloittaneiden 
kielten osaamisen lähtötilanne ja nk. valmentavien opintojaksojen tarve ja 
vaikuttavuus. Tutkimus kohdistui sekä englantiin että ruotsiin,  mutta tässä 
artikkelissa viitataan vain ruotsin tuloksiin. 

Ammattikorkeaopinnoissa opiskelijan tulee saavuttaa ruotsin kielessä eurooppalaisen 
viitekehyksen taitotason B1 mukainen osaaminen. SAMKissa lähtötasotesteihin osal
listuvat kaikki aloittavat opiskelijat. Tutkimuksen kohteena olivat vuosien 2004, 2005 
ja 2007 lähtötasotestit. Vuoden 2004 testi oli omien opettajien laatima, mutta vuosien 
2005 ja 2007 testit tehtiin eurooppalaiseen viitekehykseen perustuvalla tietokonepoh
jaisella Dialangtestillä. (Jaatinen 2008.)

Vuoden 2007 testituloksien mukaan vain 2 %:lla ammatillisen 2. asteen tutkinnon 
suorittaneista oli ruotsin kielessä sellaiset valmiudet, jotka oikeuttivat osallistumaan pa
kollisille opintojaksoille ilman valmentavia opintoja. Tulos oli huonontunut vuodesta 
2005 yli 5 %. Vastaavasti lukion suorittaneista riittävät valmiudet oli joka viidennel
lä opiskelijalla, joten myös lukion käyneet tarvitsivat valmentavaa opetusta. (Jaatinen 
2008, 139.) Tämän jälkeen testituloksista ei ole tehty raportteja, mutta opettajien mu
kaan tilanne ei ole ainakaan parantunut. 

Ammattikorkeakouluopinnoissa ruotsi on erittäin haasteellinen ammatilliselta 2. as
teelta tuleville opiskelijoille, koska ammatillisen koulutuksen virallinen tavoitetaso kii
tettävilläkin arvosanoilla on A2taso (Jaatinen 2008, 33). Peruskoulun ruotsissa opin
tojen tavoitteena on taitotason A2 mukainen osaaminen eikä ammatillisen koulutuksen 
yksi osaamispiste riitä nostamaan tavoitetasoa seuraavalle portaalle. Suomen koulujärjes
telmä ei takaa tässä edes virallisesti jatkumoa siirryttäessä ammatillisen 2. asteen koulu
tuksesta ammattikorkeakouluun, joten ammattikorkeakoulu on pakotettu järjestämään 
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valmentavaa opetusta, jotta ammattikorkeakoululainsäädännön kielitaitoa koskevat ta
voitteet saavutetaan. 

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja –opettajien keskuudessa tehty tutkimus ruot
sin kielen taidosta ja opiskelumotivaatiosta osoittaa, että kaikkein heikoin osaamistaso 
ja opiskelumotivaatio on ammatilliselta 2. asteelta tulleilla miesopiskelijoilla tekniikan 
alalla. Tutkimuksessa opiskelijat jaettiin taustamuuttujien mukaan, joita oli sukupuoli, 
aiempi koulutus ja ammattikorkeakoulun koulutusala. Tutkimuksen materiaali kerät
tiin helmikuussa 2008, ja tutkimus oli osa Opetushallituksen vuonna 2011 julkaisemaa 
kansalliskieliselvitystä (Opetushallitus 2011). Opiskelijoiden ruotsin taitoja analysoitiin 
sekä opiskelijoiden antaman itsearvioinnin että opettajan antaman arvioinnin kautta. 
(JuurakkoPaavola 2011, 63, 74.) 

Professori Ritva Kantelinen Joensuun yliopistosta oli mukana kansalliskieliselvityk
sessä Taina JuurakkoPaavolan kanssa ruotsin osalta. Kantelinen on tutkinut ammatil
lisen toisen asteen opiskelijoiden ruotsin kielen opiskelumotivaatiota ja osaamista. Hä
nen tutkimustuloksensa osoittavat samaa kuin Taina JuurakkoPaavolan samoilla taus
tamuuttujilla. (Kantelinen 2011, 57.) 

Edellä mainituista haasteista johtuen Satakunnassakin on yritetty käynnistää yhteis
työtä ammattikorkeakoulun ja paikallisten ammatillisten 2. asteen oppilaitosten välille 
ruotsin opetukseen liittyen. Yhteistyö on kuitenkin tähän asti rajoittunut muutamaan 
tietoiskutyyppiseen tilaisuuteen, jossa kuulijoina on ollut vain henkilöstön edustajia ei
kä opiskelijoita.

Tämä valtakunnallinen ammatillisen 2. asteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun 
ruotsinopettajien yhteishanke tuli sopivasti auttamaan paikallisen yhteistyön syventä
mistä. Koska hankkeeseen osallistui Satakunnan alueen toisen ammatillisen oppilaitok
sen ruotsin opettaja, valikoitui Sataedu luonnolliseksi partneriksi Satakunnan ammat
tikorkeakoulun kanssa hankkeeseen. 

2. Tavoitteet

Hankkeen tavoitteet oli helppo määritellä, koska ne lähtivät niistä todellisis
ta haasteista, joita hankkeeseen osallistuneet ruotsinopettajat olivat kokeneet 
omassa työssään. Oltiin myös sitä mieltä, että asioihin olisi mahdollista vaikut

taa paikallisella yhteistyöllä. Pitkällä aikavälillä yhteistyöllä voitaisiin edistää opiskelijan 
ammattikorkeakouluopintoja ja siten tutkinnon saavuttamista. Hankkeen päätavoittei
na oli vahvistaa ammatillisten opiskelijoiden motivoitumista ruotsin opintoihin, lisätä 
informaatiota 2. asteen ammatillisessa koulutuksessa oleville ja koulutuksen järjestäjille 
ammattikorkeakoulun ruotsin opinnoista sekä löytää tukitoimenpiteitä ammattikorkea
kouluun siirtymisen helpottamiseksi. Haluttiin myös luoda pysyvä yhteistyömalli Sata
kunnan alueen 2. asteen ammattikoulutuksen ja ammattikorkeakoulun välille ja viedä 
yhteistyö konkreettiselle tasolle sekä opiskelijoiden että koulutusta järjestävien välillä.

Koska ammatillisen 2. asteen oppilaitosten opiskelijoiden lähtötaso on heikko am
mattikorkeakouluopintojen alkuvaiheessa, katsottiin tässä yhteishankkeessa tarpeelli
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seksi antaa realistista tietoa ammattikorkeakoulun ruotsin opetuksen vaatimustasosta 
niin ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille kuin myös ohjausta antaville opettajille. 
Erityisesti ammattikorkeakouluopintoja suunnittelevalle opiskelijalle täytyy kertoa, et
tei ammatillisen 2. asteen tutkinnon suorittaminen takaa sitä, että opiskelija selviytyy 
ammattikorkeakoulun ruotsin opinnoista ilman lisäopintoja. Hankkeen yhtenä ajatuk
sena on myös kehittää keinoja madaltaa ammattikorkeakouluun siirtymisen kynnystä ja 
ohjata opiskelijoita vahvistamaan kielitaitoaan itsenäisesti ennen ammattikorkeakouluo
pintojen alkua. 

3. Toteutus ja tuotokset 

Toteutussuunnitelma jaettiin osiin selkeyden vuoksi, koska hankkeen toimijoina 
oli kaksi ruotsinopettajaa Satakunnan ammattikorkeakoulusta ja yksi Sataedus
ta. Toteutussuunnitelmassa lähdettiin liikkeelle yhteydenotoista oppilaitoksiin. 

Oppilaitosten välisen tiedonkulun lisääminen koettiin tärkeäksi, joten hankkeessa ha
luttiin suunnitella infopaketti ammattikorkeakoulun ruotsin kielen opiskelusta ja jär
jestää informaatiotilaisuus Sataedussa. Suunnitelmaan kuului myös jatkuvien oppilai
tosyhteistyömuotojen luominen ja pilotointi. 

3.1. Yhteydenotot oppilaitoksiin sekä 
infotilaisuuksien suunnittelu
Hankkeen aluksi ammattikorkeakoulun edustaja lähestyi Sataedun johtajia ja sai siu
nauksen hankkeen toteuttamiseksi. Tarkoituksena oli jo kevään 2016 aikana pitää info
tilaisuuksia Kokemäen yksikössä oleville opiskelijoille ennen kevään yhteishakua.  Käy
tännön aikataulutus aiheutti kuitenkin ongelmia, koska sopivat kohderyhmät olivat 
harjoittelujaksolla. Info päätettiin näiden aikatauluongelmien vuoksi siirtää syksyyn 
2016 aloittavien opiskelijoiden kaksoistutkintoinfon yhteyteen. Ruotsin opetukseen 
liittyvä infoosuus on tarkoitus kuvata ja tallentaa, jotta sitä voidaan hyödyntää Sata
edun muiden yksiköiden infoissa. Oppilaitoskäyntejä ei hankkeen pilottivaiheessa eh
ditty toteuttaa. 

3.2. Oppilaitosten välisen tiedonkulun lisääminen, 
infopaketin suunnittelu ja infojen järjestämiseen liittyvät toimenpiteet
Ammattikorkeakoulun ruotsin opinnoista tiedottaminen suunniteltiin aluksi toteutetta
vaksi opiskelijoiden kokemusten kautta, koska sellaisella tiedotuksella katsottiin olevan 
enemmän painoarvoa kuin pelkästään opettajien tai opintoohjaajien kautta tapahtu
valla tiedottamisella. Ammattikorkeakouluopiskelijoita pyydettiin kuvaamaan ruotsin 
opintoja ammattikorkeakoulussa sekä kirjallisesti että videoklippinä. Kirjoitetut ku
vaukset ovat sellaisilta opiskelijoilta, joiden taustana on ammatillinen 2. aste ilman lu
kioopintoja. Videoklipeissä ylioppilastaustaiset kertoivat opinnoistaan lukiotaustalla. 
Tämä aineisto jaetaan Sataedun yksiköille syksyllä 2016 pidettävän infotilaisuuden yh
teydessä. 

Ammatillisen 2. asteen käyneitä insinöörikoulutuksessa olevia opiskelijoita pyydet
tiin kertomaan omin sanoin ruotsin opintojen sujumisesta, työmäärästä, motivaatiosta 
jne. Heidän toivottiin myös antavan vinkkejä ammattikorkeakouluopintoihin pyrkivil
le esim. siitä, pitäisikö amkruotsin opintoihin valmistautua jotenkin ennakolta. Kyse
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ly lähetettiin Moodlen välityksellä toisen ja kolmannen vuosikurssin insinööriopiskeli
joille (n. 150 opiskelijaa), jotka olivat kyselyhetkellä mukana pakollisella Työelämän ja 
tekniikan ruotsi opintojaksolla. Koska tiedossa ei ollut, kuinka monella heistä on taus
takoulutuksena ammatillinen 2. aste, tarkka vastausprosentti kohderyhmästä ei ole tie
dossa. Tavoitteena oli saada muutama kuvaus opiskelijoilta. Tämä tavoite täyttyi: kuusi 
opiskelijaa kirjoitti kuvauksen, jossa he kertoivat avoimesti omista kokemuksistaan ja 
haasteistaan. 

Opiskelijat myönsivät kuvauksissaan, että suurin syy heikkoon lähtötasoon ruotsin 
opinnoissa on asenne ja motivaation puute. Ammattikorkeakoulun ja ammattioppi
laitoksen välinen osaamisvaje vaikuttaa siihen, että ammattikorkeakoulussa on tehtävä 
paljon töitä selvitäkseen kursseista. Useassa vastauksessa tuli esille opiskelijan turhautu
minen, kun opintojaksoon käytetty aika ei kuitenkaan näkynyt välittömästi oppimistu
loksissa. Ammattikorkeakouluopintojen haasteellisuus yllätti. 

”Ruotsin opiskelu ammattikorkeakoulussa on ollut haastavampaa kuin osasinkaan odot-
taa. Vaikka tiesin etukäteen, että ongelmia saattaa ilmetä, niin en osannut varautua 
näin suuriin haasteisiin joita nyt olen kohdannut. Omaksuttavien asioiden määrä ja 
laatu ovat aiheuttaneet suurimman haasteen omalla kohdallani. Motivaation suhteen 
ongelmia tuottaa omalla kohdalla lähinnä turhautuminen, joka johtuu oppimisen vai-
keudesta. Ammattikoulun ja ammattikorkeakoulun välinen vaatimustaso ruotsin osaa-
misen suhteen on huomattava.” 

”Omalla kohdallani nyt takkuilen koulussa juuri ruotsin kanssa, koska minulla on aina 
ollut suuri asennevamma koko kieltä kohtaan.”

”Suosittelisin että jokainen joka jatkaa opintojaan amiksen jälkeen hautaisi ne 
vanhat luurangot mitä ruotsinopiskeluun tulee ja alottaa täysin uudelta pöydältä, eli 
rupeaa kertaamaan asioita aivan alusta asti.”

Kaksi opiskelijaa selitti heikkoa ruotsin kielen taitoa ja huonoa motivaatiota sillä, että 
ruotsin opiskelu aloitetaan peruskoulussa liian myöhään.  

”Itse näkisin että suurimmat ongelmat ruotsin kielessä on ollut että se on aloitettu vasta 
ylä-asteella, eikä ala-asteella niin kuin englannin kieli on aloitettu. Jos englanti on aloi-
tettu kolmannella luokalla, niin mielestäni ruotsin opinnot voisi aloittaa jo 4- tai 5 luo-
kalla.”

Motivaattorina opiskelijalla voi olla vain se, että ruotsi on pakollinen opintojakso, 
joka pitää suorittaa, jotta valmistuu insinööriksi. Opintojen aikana on myös oivallettu 
ruotsin kielen merkitys työelämää ajatellen. 

”Motivaatiota tuli vasta siinä vaiheessa kun itse ymmärsi ettei omilla ruotsinkielen tai-
doilla saa suoritettua sitä ”virkamiesruotsia” mikä oli pakollinen valmistumiseen. Pakko 
on hyvä motivaattori. Tärkeää on ymmärtää että se ruotsi nyt oikeasti pitää suorittaa ja 
jos taustalla on vain yksi amiksessa suoritettu ruotsinkielen kurssi niin työtä se vaatii ja 
paljon. Koulutustarjontaa kyllä on ja opetuksen taso on hyvää.”
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”En väitä että ruotsi olisi välttämätön työelämässä, mutta insinööritasolla se on todella 
kova valtti että osaa hoitaa työasiat mahdollisimman monella kielellä.”

Vaikka työmäärä tavoitteen saamiseksi voi tuntua suurelta, opiskelijat myöntävät, että 
tavoite on saavutettavissa ja opiskeluun suhtaudutaan realistisesti ja myös positiivisesti. 

”Ruotsin opiskelu on mielestäni ollut ihan siedettävää AMK:ssa vaikka lähtökohdat am-
mattikoulupohjalta ovat heikot.”

”Sen minkä opin on, ettei se ruotsi kuitenkaan niin paha ole ettei sitä kurssia läpäisisi, 
eikä sen läpi pääsemiseen tarvitse kuitenkaan mitään ylisuuria tuntimääriä.” 

Opiskelijoita pyydettiin vastauksissaan antamaan vinkkejä siitä, pitäisikö ammatti
korkeakouluopintoihin valmistautua jollakin tavalla. Vain yksi vastaaja oli sitä mieltä, 
ettei tarvitse valmistautua. 

”Opintoihin tulisi ehdottomasti valmistautua etukäteen. Suosittelen jokaiselle omaeh-
toista ruotsin kertausta ennen opintojen aloittamista. Myös itsensä ”altistaminen” ruot-
sille, eli kielen kuuleminen ja lukeminen, lienee suotavaa.”

”Mielestäni kannattaa valmistautua etukäteen tuleviin ruotsin opintoihin, eli oppia 
ihan perus sanoja, jotta pystyisi keskittymään heti lauserakenteisiin ja vaativiin ns. tek-
nisiin sanoihin.”

Opiskelijat saivat halutessaan tehdä videoklipin, jossa kertoisivat ruotsin opinnoista 
amkissa ja antaisivat vinkkejä tuleville opiskelijoille. Videoklippejä tuli kaksi 3. vuoden 
konetekniikan opiskelijoilta, joilla molemmilla on ylioppilastausta. Videot ovat kat
sottavissa YouTubessa (https://youtu.be/FGSY5svxioc; https://youtu.be/AG0c8TneS
Fk ). Opiskelijat kertovat niissä ruotsin opiskelumenestyksestään aiemmissa opinnoissa, 
omista asenteistaan sekä ruotsin amkopinnoista. 

3.3. Oppilaitosyhteistyömuotojen luominen ja pilotointi

3.3.1 Taustaa opiskelijaprojekteille
Hankkeen toisen ammattikorkeakouluedustajan tavoitteena oli oppilaitosyhteistyömuo
tojen luominen. Alkutapaamisessa Sataedun edustajan kanssa kartoitettiin opintojak
sojen sisältöjä ja pyrittiin löytämään käynnissä olevista opintojaksoista yhteisiä asiako
konaisuuksia. Samankaltaisia teemoja kuin ammatillisella 2. asteella löytyi erityisesti 
ammattikorkeakoulun valmentavasta opetuksesta. Sataedun edustajan suurin toive oli 
kuitenkin saada myös ammatillista, työelämään liittyvää materiaalia, koska opiskelijat 
olivat kokeneet sen erityisen motivoivana. Tätä toivetta tuki myös se, että hyvää, oikean
tasoista alaan suuntautuvaa materiaalia on vain vähän valmiina saatavilla. 

Ensimmäinen askel ammattikorkeakoulussa yhteistyön käynnistämiseksi oli ideointi
kysely, johon amkopiskelijat osallistuivat Ruotsin perusteet opintojaksoilla. Ko. opin
tojaksolla on mukana paljon ammatillista väylää opintoihin tulleita opiskelijoita. Kyse
lyssä opiskelijat peilasivat menneisyyttään pohtimalla, miten he itse olisivat aiemmilla 
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kouluasteilla innostuneet opiskelemaan ruotsia enemmän. Lisäksi opiskelijoille annet
tiin mahdollisuus ehdottaa, millaista yhteistyötä he olisivat innokkaita tekemään 2. as
teella opiskelevien kanssa.      

Sataedun edustajan toiveiden ja opiskelijoiden ideointikyselyn pohjalta ammattikor
keakoulun edustaja suunnitteli aluksi kolme erilaista opiskelijaprojektia. Osassa projek
teista oli tarkoitus saada aikaan opiskelijoiden konkreettista vuorovaikutusta eri oppilai
toksien välillä.  Osassa tavoitteena oli puolestaan lieventää 2. asteen opiskelijoiden ko
kemaa pelkoa ruotsin kielen opiskelua kohtaan tulevissa opinnoissa. Opiskelijaprojek
tien toteuttamisessa lähtökohtana oli myös saada projektiin osallistuvat opiskelijat itse 
innostumaan ja motivoitumaan entistä tehokkaammin omiin opintoihinsa.

3.3.2 Projektisuunnitelmat
Ensimmäinen projekti ammattikorkeakoulun valmentavalla opintojaksolla liittyi yritys
vierailuteemaan.  Ajatuksena oli, että opiskelijat loisivat parityönä ensin yhdessä dialo
gimaisen vuorokeskustelun tilanteeseen, jossa yritykseen saapuu vieras. Kyseiseen dialo
giin oli tarkoitus saada paljon tuttuja kohteliaisuuteen liittyviä fraaseja, jutustelua kah
vitarjoilun lomassa sekä vierailuohjelmasta ja yrityksestä kertomista. Luotujen dialogien 
jälkeen oli tarkoitus harjoitella keskustelua, ja lopuksi jokaisen parin piti videoida käyty 
mallin mukainen keskustelu. Saatu videotallennemateriaali oli tarkoitus lähettää opis
kelijoiden luvalla Sataedun edustajalle, joka voisi valita materiaalista omille opiskelijoille 
katsottavaksi ammattikorkeakouluopiskelijoiden luomia tuotoksia. Materiaalin tarkoi
tuksena oli luoda kuvaa kielenopiskelun konkreettisuudesta ammattikorkeakoulussa ja 
perusfraasien hallinnan tärkeydestä.

Toinen opiskelijaprojekti liittyi myös opintojakson keskeiseen sisältöön: itsestä ker
tomiseen. Ideointikyselyn pohjalta ryhmät olivat innokkaita yhteistyöhön, mutta yh
teistyömuodon löytäminen opintojakson alkuvaiheessa oli haastavaa. Kahden opiskeli
jaryhmän kanssa päätettiin, että jokainen opiskelija kirjoittaisi itsestään, opinnoistaan 
ja työkokemuksestaan henkilökohtaisen sähköpostiviestin ammatillisen 2. asteen opis
kelijalle. Toiveena oli, että jokainen opiskelija saisi myös henkilökohtaisen vastauksen 
viestiinsä. Siksi viesteihin sisällytettiin paljon vastaamista helpottavia kysymyksiä. Viestit 
kirjoitettiin yhden oppitunnin aikana. Jokainen opiskelija pystyi käyttämään tietoko
netta, sanakirjaa yms. apuvälineitä. Lisäksi opettaja kiersi luokassa auttamassa opiskeli
joita. Tunnin lopuksi opiskelijat lähettivät spostiviestit opettajalle, joka keräsi ne yhteen 
tiedostoon ja lähetti Sataedun edustajalle. 

Kolmas opiskelijaprojekti syntyi, kun yritysvierailudialogien videointi ei tuottanut 
hankkeeseen jaettavaa materiaalia. Projekti keskittyi ammatilliseen materiaaliin, vaikka 
myös se toteutettiin valmentavalla opintojaksolla. Projektiin varattiin kaksi peräkkäistä 
kaksoistuntia. Projektissa ryhmän opiskelijat tutustuivat pareittain omaan alaan liitty
vään asiaan netissä. Netistä löydetyn materiaalin avulla he tuottivat sekä 2. asteelle että 
omille opiskelijatovereille alaan liittyviä pieniä ammatillisia harjoituksia. Aiheen valin
nan helpottamiseksi opettaja tarjosi oppitunnin alussa listan, jossa oli pyritty mahdol
lisimman monipuolisesti kokoamaan erilaisia ammatillisia kokonaisuuksia, esim. ma
teriaalit, tuotteet, työmenetelmät, työturvallisuus, työtehtävät. Jokainen pari sai valita 
näistä omansa ja lähti yhdessä etsimään mielekästä materiaalia netistä. Tehtävien tuot
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tamiseen opettaja antoi opiskelijapareille hyvin vapaat kädet, mutta yhteisesti sovittiin, 
että jokaiseen teemaan tuli tehdä ainakin yksi sanastonharjoittelutehtävä. Ensimmäisen 
kaksoistunnin jälkeen opettaja ohjeisti tehtävän jatkoa kirjallisin vinkein myös oppimis
ympäristössä. Jälkimmäisellä kaksoistunnilla opiskelijat jatkoivat tehtävien hiomista ja 
laatimista omien teemojensa parissa opettajan auttaessa, mikäli tarvetta oli.  

Neljäs opiskelijaprojekti syntyi opiskelijoiden vahvasta kiinnostuksesta. Sosiaalialan 
pakollisen ruotsin opintojakson opiskelijat halusivat tuottaa videoita, joita voisi toi
mittaa 2. asteen opiskelijoille ruotsin kielen opiskelun motivointiin ajasta riippumatta.  
Opiskelijaprojekti yhdistettiin osaksi opiskelijoiden suullista koetta ja sillä korvattiin 
suullisissa kokeissa vaadittu valmisteltu osio. Opiskelijat saivat tehtäväksi videoida joko 
yksin tai pareittain keksimänsä sosiaalialan asiakastilanteen. Yksin tuotetuissa videoissa 
aiheena oli puheenvuoro, jossa asiakasta opastetaan jonkin asian suhteen esim. päiväko
dissa, vanhainkodissa tai Kelassa.      

4. Palaute 

4.1. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kehittämisajatuksia

Ideointikyselyn tulokset vaihtelivat ryhmästä riippuen paljon. Osa opiskelijoista eh
dotti uudenaikaisten tekniikoiden käyttöönottoa ja sitä, että oppimateriaalia pitäisi 
laatia enemmän nuorten suosimilla kanavilla ja tavoilla kuten esim. sarjakuvamuo

dossa, animaationa ja musiikkia hyödyntäen. Toisaalta osa opiskelijoista uskoi vahvan 
ammatillisen materiaalin voimaan. Myös valmentavan opetuksen järjestämistä pidettiin 
välttämättömänä, mutta joidenkin mielestä sen olisi voinut toteuttaa jo ennen ammat
tikorkeakouluopintoja. 

4.2. Opiskelijaprojektit

4.2.1 Teema 1: Yritysvierailut
Ensimmäinen opiskelijaprojekti, jonka aiheena oli yritysvierailu, antoi opettajalle paljon 
kehittämisideoita, vaikka siitä ei valitettavasti saatu hankkeeseen jaettavaa materiaalia.  
Projektin ensimmäinen vaihe, dialogien luominen pareittain, herätti opiskelijoissa sel
keästi innostusta. Tehtävänanto oli kuitenkin liian suppea, joka näkyi siinä, että ryhmä 
tuotti reilut kymmenen samanlaista videoitavaa näytelmää. Dialogien valmistumisen 
jälkeen parit harjoittelivat dialoginsa, mutta videoinneista päätettiin luopua ryhmän 
vastustuksen vuoksi.  

Epäonnistuneen projektin myötä esille tuli useampi tärkeä taustatekijä, joka oli kii
reellisten aikataulujen takia unohtunut. Oppimistehtäviä suunnitellessa on aina muis
tettava se, että opiskelijaryhmät ovat erilaisia, eivätkä kaikki opetusmenetelmät sovi 
kaikille. Toisaalta sekä opettajan että opiskelijaryhmän on oltava vahvasti sitoutunut ja 
motivoitunut aikajaksollisesti sidottuun toteutusketjuun. Hyvän projektin toteuttami
seen vaaditaan hyvä idea, mutta myös aikaa suunnitteluun ja ajatuksen kypsyttelyyn. 

4.2.2 Teema 2: Sähköpostiviestit
Toisessa projektissa, jossa kirjoitettiin sähköpostiviestejä 2. asteen opiskelijoille, opiske
lijat suorittivat innolla tehtäväänsä. Opettajalle oli hienoa nähdä, kuinka tavallinen teh
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tävä itsestä kertomisesta sai uuden ulottuvuuden, kun esittelylle oli odotettavissa joku 
todellinen muu lukija kuin opettaja.  Jokainen opiskelija teki parhaansa kirjoittaessaan 
tuntemattomalle henkilölle toiseen oppilaitokseen. Tehtävä motivoi opiskelijoita myös 
laajentamaan jokaisen omaan elämään liittyvää sanastoa. Opiskelijat kokivat tärkeäksi, 
että he antoivat viesteissä oikean kuvan itsestään. 

Viestit lähtivät Sataeduun, mutta aikataulut hankaloittivat vastauksien saamista. Vas
tauksia sai  vain osa opiskelijoista. 

4.2.3 Teema 3: Ammattitekstit
Kolmas projekti toi mukanaan onnistumisen iloa myös ryhmässä, jolla ensimmäinen 
projekti ei tuottanut videomateriaalia. Aluksi opiskelijat suhtautuivat annettuihin am
matillisiin aihealueisiin pienellä jännityksellä, mutta kuitenkin innolla. Haastavinta oli 
saada opiskelijat keksimään ideoita, joilla he voisivat muokata löydettyä materiaalia 
muille opiskelijoille sopivantasoiseksi. Osa pareista keksi ideansa täysin itse, osa ryhtyi 
toteuttamaan jotakin opettajan ehdottamista ideoista. Syntyneistä tuotoksista opettaja 
valitsi keskeisimmät ja toimitti ne 2. asteen opettajalle, joka esitteli materiaalia oppi
laitoksensa muille opettajille yhteisenä koulutuspäivänä ja käytti tehtäviä osana omaa 
opintojaksoaan. 

Saadun palautteen perusteella laaditut harjoitukset lisäsivät Sataedun henkilökunnan 
tietoisuutta ruotsin opiskelusta ammattikorkeakoulussa ja siitä, että ruotsin opiskelussa 
huomioidaan oma ammatillisuus ja että opiskelijaa myös haastetaan aidolla autenttisella 
materiaalilla. Myös ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmä koki projektin onnistunee
na. Suurena apuna onnistumisessa oli se, että projekti toteutettiin kahdella eri kokoon
tumiskerralla. Näin opettajalle jäi myös tuntien ulkopuolista aikaa antaa lisätukea hei
kommille pareille oppimisympäristöön tallennetuilla ohjeilla. Opiskelijoista oli hienoa 
nähdä, että heidän taidot riittivät autenttisen materiaalin hyödyntämiseen. Lisäiloa heil
le tuotti kyky itse muokata aineistoja siihen muotoon, että toiset opiskelijatoverit saivat 
haastavia tehtäviä. Näiden lisäksi ammattikorkeakouluopiskelijat kokivat oppineensa 
uusia työtapoja lähestyä kielellisesti haasteellista ammatillista materiaalia. 

Suurimmat onnistumiset tulivat juuri tämän ammatillisen opiskelijaprojektin myötä. 
Ammatillisen materiaalin jakaminen osoitti, että yhteistyöprojekti voi olla hyödyllinen 
molempien oppilaitoksien opiskelijoille ja avata väyliä myös ammattikorkeakoulun ja 
2. asteen opettajien kesken tehtävälle yhteistyölle. Konkreettiset tehtävät osoittivat, että 
vaikka tasoeroja oppilaitoksien välillä on, voidaan myös tehdä materiaalivaihtoa ruot
sin kielen osalta. Opiskelijoiden paneutuminen omiin teemoihin oli opettajalle moti
voiva kokemus. Ammatilliselta 2. asteelta saadun palautteen perusteella myös siellä osa 
tehtävistä otettiin hyvin vastaan, ja ne tuntuivat opiskelijoista kiinnostavilta. Saadusta 
palautteesta kävi myös ilmi, että saman tyyppisiä tehtäviä olisi kaivattu enemmänkin, 
mikä rohkaisee myös jatkossa yhteistyöhön.     

4.2.4 Teema 4: Asiakastilanteet
Viimeinen opiskelijaprojekti hankkeesta odottaa vielä yhteistyökanavaa ammatilliselle 
2. asteelle. Ammattikorkeakouluedustajan hankkeen oli tarkoitus alun alkaen olla sosi
aali ja terveysalalta, mutta hankkeeseen lähteneellä 2. asteen opettajalla ei hankkeen ai
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kana ollut yhtään opintojaksoa kyseisellä alalla. Siitä syystä hanke toteutettiin pääasial
lisesti tekniikan alalla. 

Sosiaalialan opiskelijaryhmä halusi asiakastilanteiden videointia, joten heidän kanssa 
pitäydyttiin alkuperäisessä suunnitelmassa ja asiakastilanteet videoitiin. Mikäli yhteistyö 
jatkuu hankkeen jälkeen, voidaan asiakasvideot toimittaa myöhemmin 2. asteen opet
tajalle. Niitä voidaan hyödyntää joko suoraan ruotsin opintojaksolla tai opiskelijoiden 
motivoimiseen. Opiskelijoiden tekemistä asiakasvideoinneista näkyi selvästi heidän ha
lu paneutua omiin ammatillisiin teemoihin sekä opintojakson tuoma ilo käyttää kieltä 
pienistä puutteista huolimatta. Opiskelijoissa oli havaittavissa myös ylpeyttä siitä, että 
oma kielitaito on kohentunut opintojakson aikana niin, että he selviytyivät asiakasti
lanteestakin ruotsin kielellä.              

5. Pohdinta
 

Hanke oli päänavaus ruotsin kieleen liittyvälle paikalliselle yhteistyölle amma
tillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun välillä. Vaikka hankkeen kaikki 
tavoitteet eivät toteutuneet haasteellisten aikataulujen vuoksi, ne pyritään to

teuttamaan väljemmällä aikataululla. Konkreettisen yhteistyön luominen vaatii pitkä
jänteistä suunnittelua ajallisesti. Haasteistaan huolimatta hanke antoi uskoa siihen, et
tä yhteistyölinjoja on mahdollista löytää. Toisaalta se myös avasi näkymiä kumpaankin 
koulumaailmaan. Erilaisuudesta huolimatta sekä 2. asteella että ammattikorkeakoulussa 
ratkotaan niin kielen opetuksessa kuin oppimisprosessissakin samankaltaisia ongelmia. 
Toisaalta yhteistyötapojen löytäminen on kaikkien etu, koska suurella osalla ammat
tikorkeakouluun tulevista opiskelijoista on taustakoulutuksena ammatillinen 2. aste. 
Opettajayhteistyön jatkuvuutta pidetään tärkeänä molemmissa oppilaitoksissa.

Toivottavasti hanke auttaa nuorta ammattikoulutuksessa olevaa opiskelijaa uravalin
noissa ja kannustaa yrittämään jatkoopintoihin, vaikka ruotsin kielen osaamisen taso 
ei sellaisenaan riittäisikään. Hänen on hyvä tietää, mitä hän voi tehdä ennen ammatti
korkeakouluopintoja ja mitä tukimuotoja ammattikorkeakoulu tarjoaa. Vaikka hanke 
kohdistui pääasiassa tekniikan opiskelijoihin, hankkeen toivotaan lisäävän koko am
mattikorkeakoulutuksen vetovoimaa, edistävän tulevia ruotsin opintoja ja siten työelä
mään siirtymistä.

Satakunnassa on kaksi ammatillista peruskoulutusta antavaa oppilaitosta.  Mikäli yh
teistyö Sataedun kanssa saadaan toimimaan aktiivisesti, mallia tarjotaan alueen toiselle 
toimijalle Winnovalle. Syksyn 2016 infotilaisuus on ensimmäinen iso tiedotustilaisuus 
ammatillisessa oppilaitoksessa ruotsin opinnoista, ja siitä saadun palautteen jälkeen so
vitaan jatkotoimenpiteistä. 
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Motivoivia TVT-sanasto-
harjoituksia lähihoitaja-

opiskelijoille
amk-kieliopintoihin
valmistautumiseen
Tuija Jurvanen, Hämeen ammattikorkeakoulu

 

1. Johdanto

I
dea kehittämishankkeeseeni perustuu henkilökohtaisiin kokemuksiini opetustyössä. 
Opetan ruotsia sosionomiopiskelijoille, joista osa hakeutuu ammattikorkeakouluun 
ammatillisen toisen asteen opintojen jälkeen. Olen huomannut, että monilla näis
tä opiskelijoista on erittäin heikko sanavarasto, joka vaikeuttaa heidän opiskeluaan 
ja selviytymistään pakollisista toisen kotimaisen kielen opinnoista ammattikorkea
koulussa.  Korkeakouluista valmistuneilta edellytetään toisen kotimaisen kielen tai

toa Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa kielitaitoa koskevan lain (424/2003) ja 
Valtioneuvoston asetuksen ammattikorkeakouluista (1129/2014 7 §) nojalla.

Lukion pakollisiin ruotsin kursseihin verrattuna ammatillisella puolella on huomat
tavasti vähemmän ruotsin opetusta, mutta ammattikorkeakouluopinnot aloittaessaan 
opiskelijoilta kuitenkin edellytetään samaa lähtötasoa.  Lukiossa on Bkielessä 5 pakol
lista kurssia: lukion päättövaiheen tavoitetaso on puhumisessa ja kirjoittamisessa B1.1 
ja kuullun ja tekstin ymmärtämisessä B.1.2. (Lukion opetussuunnitelman perusteet 
2003). Sosiaali ja terveysalan perustutkintoon sen sijaan sisältyy pakollisena vain yksi 
osaamispiste toisen kotimaisen kielen opintoja. Tavoitetaso, jolla opiskelija saa arvosa
nan hyvä 2 (asteikolla 13), on kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitota
so A2.2 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotaso A2.1. (Opetushallitus 2014, 230.)

 
Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMKissa) oli aikaisemmin pakollinen kolmen 

opintopisteen laajuinen valmentavan ruotsin opintojakso peruskoulutaustaisille sekä 
ylioppilastutkinnossa alle arvosanan cum laude approbatur saaneille opiskelijoille kai
kissa yksiköissä. Tällä hetkellä sosiaalialalla tarjottavaan lyhyeen valmentavaan osuuteen 
osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen eikä opiskelija saa siitä opintopisteitä. Muu
tamassa opetustunnissa ei saa millään kurottua umpeen yllä kuvailtua osaamisvajetta lu
kiosta ja ammatillista väylää tulevien välillä.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen vastikään julkaiseman Liikettä niveliin 
arviointiraportin (2016) mukaan ammatillisen koulutuksen järjestäjät pitävät toisen 
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asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tärkeimpänä kehittämis
alueena kielitaitoa. Myös ammattikorkeakoulujen edustajien mielestä ammatillisen tut
kinnon suorittaneiden opiskelijoiden keskeisimmät kehittämisen kohteet ovat mate
maattiset taidot ja kielitaito. Kehittämishankkeeni taustalla on myös ammattikorkea
koulumme strategiassa mainittu digitalisoituminen sekä tavoite yhteistyön syventämi
sestä toisen asteen koulutuksen kanssa (Hämeen ammattikorkeakoulun strategia 2020). 

2. Tavoitteet

Tarkoituksenani oli hankkeen aikana ensin tutustua erilaisiin tieto ja viestintä
teknologisiin työkaluihin ja harjoitella niiden käyttöä. Päätavoitteena oli laatia 
ammattitutkintopohjaisille opiskelijoille harjoituksia, joiden avulla he voisivat 

kerrata ja oppia lisää perussanastoa selviytyäkseen toisen kotimaisen kielen opinnoista 
ammattikorkeakoulussa. Tarkoituksena oli myös tehdä yhteistyötä paikallisen ammatil
lisen oppilaitoksen kanssa. 

3. Toteutus ja tuotokset

Ammatillisten ruotsin opettajien täydennyskoulutushanke alkoi koulutuspäivil
lä, joiden aikana tutustuimme erilaisiin kielten opiskeluun ja opettamiseen so
veltuviin TVTtyökaluihin. Tavoitteena omassa hankkeessani oli laatia sanaston 

itsenäiseen harjoitteluun sopivia tehtäviä. Perehdyin eri työkaluihin, ja totesin Quizle
tin niin hyväksi ja monipuoliseksi työkaluksi, että päädyin tekemään kaikki harjoituk
set sillä. Quizletissa yhdistyy kätevästi useampi eri tehtävätyyppi, ja sillä sai yhtenäisen 
ilmeen harjoituspakettiin.

Koska tavoitteenani oli tehdä sanastoharjoituksia, aloitin sanastolistojen keräämisellä. 
Kokosin substantiiveja eri aihepiireistä, yleisimpiä verbejä ja adjektiiveja. Lisäksi listasin 
vähän alakohtaistakin sanastoa opiskelijoiden motivaation lisäämiseksi sekä laadin ly
hyitä, yksinkertaisia virkkeitä, joissa nuo yksittäiset sanat toistuvat.  Kun listoja oli ker
tynyt riittävästi, siirsin niitä Quizletiin tehtäviksi (kuva 1). 

         

Kuva 1. Erilaisia tehtävätyyppejä Quizletissa
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Halusin tässä kehittämishankkeessani itse keskittyä sanastoharjoitusten laatimiseen, 
mutta kokemuksesta tiedän, että monet opiskelijat toivovat myös kieliopin kertausta. 
Löysin valmiina Elitgruppenhankkeessa laadituista materiaaleista Annika Kirkkomäen, 
Sirpa Niittymäen ja Maria Tuunasen (2013) laatiman kielioppipaketin ”Kertausmate
riaali ruotsin peruskielioppiasioista”. Näiden selkeiden ja monipuolisten materiaalien 
avulla opiskelijat voisivat itsenäisesti harjoitella kieliopin perusrakenteita, joten päätin 
liittää niistä osan tekemääni harjoituspakettiin. 

Jotta saisin itse laatimani ja Elitgruppenin tuotoksina syntyneen kielioppipaketin koo
tuksi yhteen, tutkin erilaisia esitystyökaluja. Prezin visuaalisuus houkutteli, mutta siihen 
ei saanut kätevästi liitettyä valmista kielioppipakettia, joka oli tehty PowerPointilla.  Lo
pulta valitsin Padletin, koska siihen oli helppo linkittää sekä Quizletillä tehdyt tehtävät 
että PowerPointilla tehty kielioppipaketti. Kehittämishankkeeni tuotoksena syntyi ku
vassa 2 esitetty Padletseinä.   

Kuva 2. Padlet-seinä

Kun harjoituspaketti oli valmis, oli aika esitellä se kohderyhmälle. Olin sopinut pai
kalliseen ammattioppilaitokseen infotilaisuuden keväällä valmistuville lähihoitajaopis
kelijoille.  Suunnittelin tapaamista varten PowerPointesityksen amkkieliopinnoista se
kä lyhyen kyselyn, jonka tekemiseen käytin Kahootohjelmaa.  Siltä varalta, että jollain 
osallistujalla ei olisi älypuhelinta, tein kyselystä myös paperiversion.  Harjoituspakettia 
varten laadin kirjallisen ohjeen (Liite 1), johon tein kuvakaappauksella selkeät kuvalli
set ohjeet Padletseinästä ja Quizletin eri harjoitustyypeistä. Ohjeissa on sekä QRkoodi 
(kuva 3) että verkkoosoite http://padlet.com/tuija_jurvanen/Bookmarks (salasana: hamk), 
joiden kautta harjoitukset löytyvät.

Kuva 3. Oppimateriaalin QR-oodi
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4. Opiskelijapalaute

Ammatillisessa oppilaitoksessa pitämääni noin tunnin mittaiseen infotilaisuu
teen osallistui 28 opiskelijaa. Laatimaani Kahootkyselyyn vastasi 20 opiskelijaa. 
Heistä 10 aikoi hakea Hämeen ammattikorkeakouluun. HAMKiin hakijoista 

oli viisi sosionomi, neljä sairaanhoitaja  ja yksi terveydenhoitajaopintoihin pyrkiviä. 
Peruskoulupohjaisia kaikista vastanneista oli 12. Ylioppilaita oli seitsemän, mutta heistä 
vain kolme oli kirjoittanut ruotsin yotutkinnossa.  Yhdellä opiskelijalla oli muu kou
lutustausta. Esittelemieni taitotasojen perusteella suurin osa vastanneista arvioi oman 
osaamisensa tasolle A1A2. Vain kaksi opiskelijaa arvioi olevansa tasolla B1 ja yksi tasolla 
B2C1.  Omaa motivaatiotaan he kuvailivat asteikolla: ”Hyvä” (8 vastaajaa), ”OK” (10 
vastaajaa) ja ”Ei minkäänlainen” (2 vastaajaa).  

Koska opiskelijat saivat vasta infotilaisuudessa ohjeistuksen harjoituspakettiin, en tie
tysti saanut heiltä vielä palautetta laatimani tehtäväpaketin käytöstä.  Infotilaisuuden 
päätteeksi heistä kuitenkin suurin osa ilmaisi olleensa tyytyväinen tilaisuuteen. Kysy
mykseen: ”Oliko tämä info mielestäsi tarpeellinen ja/tai mielenkiintoinen?” he vastasi
vat seuraavasti: ”Todellakin” (9 vastaajaa), ”Ihan OK” (9 vastaajaa) ja ”Ihan turha” (2 
vastaajaa).  Vastaajista seitsemän aikoi ”ihan varmasti” ja kahdeksan ”ehkä” käyttää har
joituksia valmistautuessaan amkruotsin opintoihin. Vain viisi heistä valitsi vastausvaih
toehdon: ”Enpä usko”. Muutamat opiskelijat ottivat lähtiessään mukaan ohjeistuksen, 
ja eräs opiskelija jopa kysyi, olisiko vastaavaa pakettia tarjolla englannista.  

Kaiken kaikkiaan infotilaisuudesta jäi itselleni hyvä mieli. Vapaaehtoisuudesta huoli
matta paikalla oli yllättävän paljon opiskelijoita, ja he vaikuttivat kiinnostuneilta asias
ta. Opiskelijat esittivät  joitakin kysymyksiä ja paikalla oli myös oppilaitoksen opinto
jen ohjaaja, jonka kanssa keskustelin kieliopinnoista toisella asteella ja ammattikorkea
koulussa tilaisuuden päätteeksi. 

5. Pohdinta

Oman työn ohessa on vaikea löytää aikaa uuden opetusteknologian oppimi
selle ja omaksumiselle. Tämä kehittämishanke toimi kimmokkeena ja tarjosi 
myös ajallisen resurssin tällaiselle oman työn kehittämiselle. Päätavoitteenani 

oli helpottaa peruskoulupohjaisten lähihoitajaopiskelijoiden selviytymistä amkruotsin 
opinnoista. Henkilökohtaisena tavoitteenani oli perehtyä TVTtyövälineiden käyttöön 
kielten opetuksessa sekä tehdä yhteistyötä paikallisen ammatillisen oppilaitoksen kans
sa. Konkreettinen tavoitteeni oli laatia motivoivia sanastoharjoituksia tuleville pkpoh
jaisille sosionomiopiskelijoille TVTtyökaluja hyödyntäen.  

Ensimmäisen tavoitteen toteutuminen ei ole vielä tässä vaiheessa todennettavissa. Toi
von saavani siitä palautetta myöhemmin, jos hankkeen puitteissa tapaamani opiskelijat 
pääsevät opiskelemaan ammattikorkeakouluumme. 

Henkilökohtainen tavoitteeni toteutui, koska tutustuin uusiin TVTtyökaluihin ja 
kiinnostukseni heräsi perehtyä niihin paremmin ja hyödyntää niitä erilaisiin tarkoituk
siin. Kahootia käytin kyselyn laatimiseen, Quizletillä laadin sanastoharjoitukset, Padle
tia käytin harjoituspaketin kokoamiseen ja erilaisia sanapilviä olen käyttänyt tuntitilan



teissa. Jatkossa aion tutustua videoiden muokkaamiseen ja animaatioiden tekemiseen 
kieltenopetuksen avuksi.  Myös Moodlen käyttöä aion monipuolistaa; erityisesti tarinal
lisuus Moodlen oppimisympäristön rakenteena kiinnostaa. 

Konkreettinen tavoite preppausharjoitusten laatimisesta toteutui.  Sen jatkokehitte
lylle jäi kuitenkin vielä tilaa. Tehdyt harjoitukset voisivat olla monipuolisempia, ja niitä 
voisi olla enemmän, varsinkin pidempiä fraaseja ja kokonaisia virkkeitä sisältäviä harjoi
tuksia. Mukaan voi liittää kuunteluharjoituksia ja videoitakin. Harjoituspaketti sovel
tuu kuitenkin sellaisenaankin kertausmateriaaliksi tuleville ja jo opintonsa aloittaneille 
sosionomiopiskelijoille valmentavien kieliopintojen sijaan tai tueksi.

Oppilaitosyhteistyö toteutui järjestetyn infotilaisuuden muodossa. Yhteistyötä voisi 
kehittää niin, että se sisältäisi konkreettista yhteistyötä myös kieltenopettajan kanssa. 
Jatkossa infotilaisuuksia valmistuville ja jatkoopintoja sotealalla suunnitteleville opis
kelijoille kannattaisi pitää vuosittain. 
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Pelittääkö 
ruotsi nykynuoria? 

Tarinallinen peli 
helpottamaan siirtymistä 
ammatilliselta 2. asteelta 
ammattikorkeakouluun

Raija Lummi, Lapin ammattikorkeakoulu & Eriika Löfgren, Tredu

1. Johdanto

K
ehittämishankkeemme tavoitteena on madalluttaa ammattiopiston ja am
mattikorkeakoulun välistä nivelvaihdetta ja tehdä opintojen jatkaminen 
korkeaasteella helpommaksi. Varsinkin miespuolisilla opiskelijoilla on 
tutkimustenkin mukaan ongelmia ruotsin kielen kanssa, mikä voi han
kaloittaa ja hidastaa opintojen etenemistä tai jopa jatkoopintoihin pyrki
mistä (JuurakkoPaavola 2012).

Projektin idean taustalla on huoli toisen asteen opiskelijoiden huomattavan vähäi
sestä mahdollisuudesta opiskella ruotsia. Peruskoulusta tulijoiden lähtötaso on yleisesti 
ottaen heikko, ja silti heidän pitäisi ammatillisella toisella asteella annettavan 17–26 lä
hiopetustunnin aikana saavuttaa jatkoopintokelpoisuus ammattikorkeakoulua varten. 
Olemme käytännössä kokeneet, miten monet opiskelijat ovat hankaluuksissa jopa tyy
dyttävän ykköstason saavuttamisessa ammattiopistossa ja siten entistä suuremmissa vai
keuksissa ammattikorkeakoulussa. 

Opiskelijoiden ruotsin opiskeluun käyttämä aika oppituntien ulkopuolella on todella 
vähäistä. Jotta harrastuneisuutta tapahtuisi vapaaajalla, tulisi toiminnan olla tarpeeksi 
motivoivaa. Tampereen seudun ammattiopistossa on vuosia ollut käytössä kaupallinen 
Promentorniminen multimediaohjelma, josta opiskelijat edes hiukan innostuvat. Oh
jelma on kuitenkin suunnattu lähinnä työelämässä oleville aikuisille, ja se on hiukan 
jäänyt ajasta jälkeen. Lisäksi kyseinen ohjelma on käytössä ainoastaan oppilaitoksen 
tunnuksilla, joten sen käyttömahdollisuus päättyy opiskelijan valmistuessa. Kyseinen 
ohjelma on kuitenkin osoittanut, että erityisesti tietokoneorientoituneet datanomipo
jat elleivät nyt aivan innostu niin ainakin sietävät ruotsin opiskelua, kun tehtävät ovat 
hyvin toteutettuja ja tapahtuvat verkossa.
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Myös ammattikorkeakoulussa ruotsin kielen taitotaso sinne tulevilla opiskelijoilla on 
laskenut. Amkruotsin opettaja on suurten haasteiden edessä, etenkin siinä, miten moti
voida opiskelija ruotsin opintoihin lähtötason vaihdellessa suuresti opiskelijoiden välillä. 
(JuurakkoPaavola 2014, 17.) Yhteistyötä ammattiopiston ja amk:n välillä tarvitaan täs
täkin syystä. Projektimme sai lähtölaukauksen Hämeenlinnassa pidetyn täydennyskou
lutuksen aloituksessa, kun pääsimme keskustelemaan yhteisistä haasteistamme ruotsin 
opettamisessa molemmilla asteilla. Olemme huolissamme opiskelijoiden jatkoopinto
kelpoisuudesta.

2. Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on aktivoida erityisesti toisen asteen datanomiopiskelijoita 
harjoittelemaan ruotsin kielen taitojaan ja saada madallettua heidän kynnys
tään ammattikorkeakoulun ruotsin opintoihin.  Suunnittelemamme menetel

mä on nuorille suunnattu, mielenkiintoa herättävä peli, jossa harjoitellaan ruotsin kielen 
perusasioita tarinallisuuden (= story telling) avulla. Valitsimme tarinallisuuden mene
telmäksi siksi, koska tarinat ovat vanha hyväksi havaittu menetelmä herättää ja ylläpi
tää kiinnostusta. Myös kuvan käyttö, animaatiot ja muutenkin visuaalinen puoli toimii 
motivoinnissa apuna. (Ks. esim. Qvist 2015.)

Lisäksi pelien pelaamisen on tutkimuksissa todettu edesauttavan oppimista. Pelaajat 
oppivat vaivihkaa, ikään kuin sivutuotteena asioita pelaamisen ohessa. Myös pelitilan
teessa koetut tunteet auttavat asioiden mieleenpainumista. (Mátyás 2009.)

Tulevaisuuden kouluissa tullaan hyödyntämään pelillisiä oppimisympäristöjä. Pelilli
nen koulu voi mm. edistää koulutyön mielekkyyttä ja kohottaa itsetuntoa, jos se on pe
dagogisesti mielekkäästi suunniteltu. (Kiili et al. 2014, 238.) Tavoitteenamme on ujut
taa kielioppi tarinaan vaivihkaa, pääosassa on itse kertomus ja tarinan kulku. Tarinan 
tulee olla tarpeeksi mielenkiintoinen opiskelijan kiinnostuksen herättämiseksi. Lisäksi 
yhtenä motivoinnin keinona käytetään virtuaalipeleistä tuttua tasolta toiselle siirtymistä 
tarvittavan pistesaaliin palkintona.

Tavoitteenamme on suunnitella peli, jonka rakenne on selkeä ja kiinnostava. Jotta 
saavuttaisimme tämän tavoitteen, otimme mukaan opiskelijat jo suunnitteluvaihees
sa. Kun opiskelijat saavat olla mukana suunnitteluvaiheessa, on todennäköistä, että peli 
kiinnostaa myös käyttäjiä enemmän kuin että opettajat suunnittelevat pelin kokonaan. 
Lisäksi itse pelissä on tarkoitus olla ”palikoita”, joita pelissä liikutellaan, ja siten opis
kelija tekee itse oman tarinansa pelin asettamissa raameissa.  Tarinat innostavat toimi
maan (Kotka 2014).

3. Toteutus ja tulokset

Suunniteltavassa projektissa ideoijina toimii kaksi keskiikäistä naislehtoria, jotka 
huolimatta vilkkaasta mielikuvituksestaan ja verbaalisesta valmiudestaan tarvitse
vat kohderyhmän apua niin käsikirjoituksen laadinnassa kuin pelin fyysisessä ra

kentamisessa. Perusidea, kehittämämme tarinan punainen lanka, on kuitenkin omaa 
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tuotostamme. Haluamme tuoda omat kotikaupunkimme juoneen mukaan. Siksi pelin 
tapahtumat sijoittuvat Tampereen ja Tornion (Haaparannan) välille. 

Lapin ammattikorkeakoulun Tornion ittradenomiopiskelijoille on lähetetty kysely 
osallistumishalukkuudesta projektiin. Heille tarjotaan mahdollisuutta suorittaa yhteis
työhömme osallistumalla valinnaiskursseja ja täten saada opintopisteitä. Heidän tehtä
vänään olisi paitsi kommentoida ja täydentää kehystarinaa (storya), myös suunnitella 
pelin visuaalista ja rakenteellista toteutusta. Jatkossa myös ittradenomit sekä muut kor
keaasteen opiskelijat voivat hyötyä ruotsipelistä, joka voisi olla heidän ruotsin valmen
tavat/aktivointi opintojaksonaan kartuttamassa heidän valinnaisopintojaan ja tukemas
sa heidän tulevia ammatillisen ruotsin opintojaksojaan.

Tampereen seudun ammattiopiston datanomiopiskelijoiden tiimivastaavalta on tie
dusteltu opiskelijoiden vapauttamista projektin käyttöön kommentoimaan ja testaa
maan eri vaiheissa pelin toimivuutta ja kiinnostavuutta sekä kehittämään sitä. Kyselym
me ovat saaneet myönteisen vastaanoton. Esimiesten hyväksymiset ovat vielä avoimena, 
mutta ne tuskin tuottavat ongelmia. 

3.1. Kehystarina
Halusimme valita tarinamme tapahtumakaupungeiksi omat kotikaupunkimme. Pelin 
kehystarinan päätapahtuma on Torniossa järjestettävä mittava virtuaalipelitapahtuma 
eli lanit. Tapahtumat sijoittuvat Torandanimiseen paikkaan Tornion ja Haaparannan 
välissä, Suomen ja Ruotsin rajalla. Paikka on fyysisesti olemassa, ja siellä on todellisuu
dessakin juuri menestyksekkäästi järjestetty ”rajoja rikkova” jääkiekkotapahtuma, jos
sa suomalaisia ja ruotsalaisia jääkiekkolegendoja pelasi yhteisellä rajalla jääkiekkoa. Sa
maan tapaan pelissämme järjestetään tietokonealan pelitapahtuma, jonka ympärillä pe
limme pyörii.

Samoin Torandaviihdekeskuksen toiminnasta tehdään Lapin ammattikorkeakoulus
sa opinnäytetyö syksyllä 2016. Näin ollen hyödynnämme yrityselämän ja koulujemme 
välistä yhteistyötä ja teemme pelin oikeaksi ”pelipaikaksi”. Pelissämme tamperelainen 
datanomiopiskelija lähtee osallistumaan ja järjestämään pelitapahtumaa ja intoutuu 
hankkimaan työssäoppimispaikan pohjoisesta, naapurimaan puolelta. 

3.2. Polut
Tarinassa opiskelija rakentaa pelin alussa itselleen identiteetin ja valitsee eri polkumah
dollisuuksista, mitä tietä hän kulkee kohti päämäärää. Edetäkseen pelissä hänen tulee 
suoriutua tietyistä tehtävistä ja kerätä pisteitä saavuttaakseen seuraavan tason. Vaihto
ehtoisia polkuja on neljä, joiden työnimet kuvaavat polkujen sisältöjä. Nimet saattavat 
opiskelijapalautteen jälkeen muuttua nuorisoa enemmän houkutteleviksi. 

Jobb-polkua kulkiessaan pelaaja kohtaa erilaisia työnhakuun tai työstä kertomiseen 
liittyviä tilanteita ja etenee vaiheesta 1 vaiheeseen 5. Ensin hän valitsee tarjolla olevis
ta työpaikkailmoituksista mieleisensä ja laatii työhakemuksen johdetusti, mahdollisesti 
vastaamalla valmiilla pohjalla oleviin kysymyksiin tai täydentämällä omilla tiedoillaan. 
CV:n täyttö omilla tiedoilla on seuraava vaihe, jonka jälkeen hän soittaa ja sopii tapaa
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misajan. Neljäs vaihe on työhaastattelu, jossa pelaaja kuuntelee haastattelijan kysymyk
set ja vastaa niihin. Lopuksi hän laatii kirjallisen raportin työssäoppimisen ohjaajalle. 
Tässä polussa suoritettavat tehtävät harjoittavat luetun ja kuullun ymmärtämistä sekä 
puheen ja kirjoitetun tekstin tuottamista.

Romantik-polku jatkaa Storyä sosiaaliseen ja viihteelliseen suuntaan. Datanomi viet
tää vapaaaikaa ja solmii kontakteja yli maan rajan. Polku pitää sisällään tehtäviä, joissa 
harjoitellaan vapaaaikaan ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä tilanteita. Tällä polulla käy
tetään nuorison arkikieltä, muotisanoja ja ilmauksia sekä rohkeampia ja värikkäämpiä 
arkikielen ilmaisuja. Asiasisällöllisesti polulla edetään seuraavasti: esittäydytään, kerro
taan itsestä, kysellään perusjuttuja keskustelukumppanista, kerrotaan harrastuksista, 
vapaaajanviettotavoista, kiinnostuksen kohteista, lempisiitäjatästä, ollaan kiinnos
tuneita ja ilmaistaan se.

Romantikosion lopuksi pelaaja on solminut ystävyyssuhteen. Hän on onnistunut ter
vehtimällä kiinnittämään uuden tuttavuuden huomion, kertomaan ruotsiksi perhesuh
teisiin liittyvistä asioista, ilmaisemaan itseään kehuen ja tunnustusta antaen sekä kerto
maan harrastamistaan asioista.

Tehtävätyypit ovat sanojen ja lauseiden raahaustehtäviä, joista saadaan näyttäviä ja 
mielenkiintoisia esimerkiksi yhdistämällä kuva ja lause, sana ja kuva, sana suomeksi ja 
ruotsiksi jne. Kommunikointitehtävissä tekninen toteutus varmasti sallii myös hahmo
jen ilmeiden muuttumisen eri tilanteissa onnistuneen ja vähemmän onnistuneen vies
tinnän merkiksi.

Nörden-polulla pelaaja kertaa omaan alaansa liittyviä asioita. Hän valitsee, käytän
nössä raahaa, palasia omaan kertomukseensa, jossa hän kommunikoi ruotsinkielisen 
kaverin kanssa. Hän muodostaa omia dialogeja käyttäen annettuja sanoja ja sanontoja 
kommunikoinnissaan. Tilanteissa on valittavana esimerkiksi tietokoneen ostotilanne, 
jossa tarvitaan perusostosanastoa, hintoja, mittoja, painoja, leveyttä jne. Toinen tilan
ne on kaverin kanssa tietokoneen/ohjelmiston vertaaminen, jossa tarvitaan värejä, nu
meroita, ominaisuuksia ja muita adjektiiveja. Pelaaja voi valita myös jonkin asian neu
vomisen, esim. miten peli asennetaan, jolloin tarvitaan käsky ja kehotusmuotoja sekä 
muuta auttamissanastoa.

Mamma-polkua kulkiessaan opiskelija harjoittelee arkielämään liittyvää sanastoa ja 
tilanteita. Opiskelija kohtaa tilanteita, joissa hänen pitää ostaa ruokaa, soittaa äidille 
kysyäkseen jotain arkielämään liittyvää, kuten mikä ruokatarvike säilyy syötävänä il
man jääkaappia tai missä asteessa pestään pyykkiä. Mammapolku auttaa myös yleisten 
kohteliaisuussanojen käytössä kuten tack och varsågod. Mammapolussa käydään myös 
läpi sukulaisuussuhteisiin liittyvää sanastoa, kellonaikoja, päivämääriä, numeroita jne. 
Tehtävätyypit ovat suullisia ja kirjallisia. Opiskelija joutuu nauhoittamaan omaa puhet
taan ääntämisen harjoittamiseksi. ”Mamma” opettaa, miten sanat lausutaan ja puhu
taan selkeästi.
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3.3. Suunnitelmasta varsinaiseksi peliksi
Tässä kehittämishankkeessa olemme kehittäneet jokaisen polun käsikirjoitusta sekä kai
kille poluille tehtäviä, tosin vasta Wordmuodossa. Luotamme opiskelijoidemme koo
daus ja graafisiin kykyihin sekä avunantohalukkuuteen varsinaisen pelin rakennusvai
heessa. 

Kaksi Lapin ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijatyttöä kiinnostui aiheesta 
niin, että he aikovat kysyä opinnäytetyöohjaajaltaan, voisivatko he yhdessä tehdä tästä 
aiheesta opinnäytetyön. Tytöillä oli jo hyviä ideoita pelin suhteen, mm. se, että pelin pi
täisi olla mobiilisti toimiva, siis kännykällä, ei niinkään tietokoneella, mitä me opettajat 
olimme ensin ajatelleet. Lisäksi opiskelijat ymmärsivät, että me tarvitsemme peliin kaik
ki neljä kielen oppimiseen liittyvää osaaluetta: lukeminen, kirjoittaminen, puhuminen 
ja kuunteleminen. Tytöillä oli heti ideoita siihen, miten mobiililaitteeseen voi myös ää
nittää puhetta, kuunnella puhetta ja miten siihen voi kirjoittaa, raahata näytöltä palasia 
oikeaan kohtaan jne. (Vrt. Sormunen & Lavonen 2014, 117.)

Tytöillä oli myös ideaa sponsoreiden hankkimista varten. He esittivät mm., että he 
voisivat olla yhteydessä ko. kaupunkeihin sekä kaupunkeihin, jotka ovat pelissä mukana 
matkan varrella. Lisäksi he suunnittelivat eri reittejä lähtöpaikasta (Tampere) kohteeseen 
(TornioHaparanda). Esimerkkeinä voidaan mainita rantatie ja seikkailut siellä tai sitten 
suora maantiereitti tai junareitti Suomen halki.

4. Pohdinta

Pitkän opettajakokemuksemme pohjalta olemme todenneet ns. perinteisten kieli
oppipakettien soveltuvan melko huonosti juuri kohderyhmämme opiskelijoille. 
Miespuoliset ja varsinkin italalla opiskelevat nuoret ja vanhemmatkin opiskelijat 

tarttuvat todennäköisesti paremmin tähän ”syöttiin”, jossa he itse saavat toimia, pelata, 
keksiä ja luoda omia tarinoita. Olemme myös molemmat kiinnostuneita tarinoista ja 
niiden kertomisesta. Ihminen on aikojen alusta kuunnellut tarinoita ja jatkojalostanut 
niitä omaan suuhun sopivaksi siirtäen samalla ajatuksiaan toisille. Päätimme tarttua tä
hän syöttiin itsekin ja ottaa kieliopin ja yleensäkin kielen opetukseen pelimaailman ja 
tarinat. 

Itse olemme projektin edetessä saaneet paitsi kollegiaalista substanssitukea toisiltam
me niin myös monta hauskaa hetkeä peliä ja sen yksityiskohtia suunnitellessa. Lisäksi 
tästä täydennyskoulutushankkeesta on ollut erityisen paljon hyötyä juuri verkostoitu
misen muodossa.  

Koulutuksessa saadut ideat ja kokemukset ovat olleet tärkeitä motivaattoreita ruotsin 
opettajan työssä jaksamisessa, sekä käytännön opetusmetodien että työhyvinvoinnin 
osalta. Olemme saaneet hankeideallemme rohkaisevaa palautetta täydennyskoulutus
ryhmältämme ja kollegoiltamme omissa oppilaitoksissamme. Seuraavaksi on tarkoitus 
saada opiskelijat avuksi projektin eteenpäin viemiseksi, jonka jälkeen voimme olla yh
teyksissä mahdollisiin pelin toteutuksen rahoittajiin.
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Ammatilliset ruotsin opettajat 
opetuksen kehittäjinä 

– Digitalisaatio ja yhteistyö fokuksessa

D
igitalisaatio on noussut viime vuosina keskeiseksi teemaksi kaiken 
koulutuksen kehittämisessä. Tarve yhteistyön lisäämiseen eri kou-
luasteiden välille erityisesti ammatillisessa koulutuksessa on myös 
käynyt ilmi monissa selvityksissä. Tässä julkaisussa kuvataan, miten 

ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajat ovat 
vastanneet näihin   kehittämishaasteisiin omassa työssään. Nämä opettajat 
olivat mukana ammatillisten ruotsin opettajien täydennyskoulutushankkees-
sa, joka toteutettiin Svenska kulturfondenin tuella. Kirjoittamissaan artikke-
leissa ruotsin opettajat kuvaavat tekemiään kehittämishankkeita ja kertovat 
sekä omista että opiskelijoidensa kokemuksista.

    Julkaisussa on yhteensä 14 artikkelia, ja ne on jaoteltu viiteen pääteemaan: 
1) motivaatio lähtökohtana, 2) digitaaliset oppimisalustat käyttöön, 3) digitaa-
lisia sovelluksia puhumisen harjoitteluun ja arviointiin, 4) lisää motivaatiota
sanaston opetteluun ja 5) sujuvasti ammatilliselta toiselta asteelta ammatti-
korkeakouluun. Artikkelit antavat paljon käytännön vinkkejä siitä, miten eri-
laisia digitaalisia sovelluksia ja muita menetelmiä voi käyttää monipuolisesti
ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden harjoitteluun ja arviointiin joko tunneilla
tai opiskelijoiden itsenäisessä työskentelyssä.  Lisäksi niissä kuvataan käytän-
nön esimerkkien avulla, miten ruotsin kielen opinnoissa on aloitettu uuden-
laista yhteistyötä ammatillisen toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkea-
koulujen välillä. 

   Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti sekä ammatillisen toisen asteen että 
ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajille. Artikkelit soveltuvat hyvin myös 
muiden kielten ja muiden kouluasteiden kieltenopettajille sekä kieltenopet-
tajaksi opiskeleville, sillä käytännön vinkit ovat helposti sovellettavissa myös 
muuhun kieltenopetukseen ammatillisen ruotsin opetuksen lisäksi.

Taina Juurakko-Paavola (toim.)




