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Suullisten esitysten ja kirjallisten suoritusten arvioinnin erot?

Suullisten esitysten itse- ja vertaisarvioinnin haasteet?

SUULLISEN JA KIRJALLISEN EROT

• Suullinen: hetkellisyys

• Suullinen: interaktiivisuus

• Kirjallinen: oikeakielisyys

• Opiskelijat pelkäävät suullista

• Suullinen: kielellisiä puutteita voi 
paikata muilla viestinnällisillä
keinoilla

-> Mite  ääritellä ” uut 
viesti älliset kei ot” ja opettaa 
niitä

HAASTEET

• Minkälaisia välineitä voi antaa 
itsearviointiin?

• Miten estää ylikriittisyys?

• Miten rohkaista uskaltamaan ja 
kehittymään?

• Miten estää vertaisarvioijia 
takertumasta oikeakielisyyteen 
ja rohkaista heitä keskittymään 
kommunikatiivisuuteen?



Vertais- ja itsearviointimatriisiemme viesti opiskelijalle

• Itse- ja vertaisarviointi on koko kurssin ajan jatkuva prosessi

• Arviointikriteerit voi sanallistaa 

• Suullisen eri osa-alueita voi analysoida ja kehittää

• Suullinen esitys eroaa kirjallisesta esityksestä 

• Suullista esitystäkin voi harjoitella

• Tavoitteena suullisen esityksen interaktiivisuus



Sinikan matriisin synty

• Pohdimme useiden opiskelijaryhmien kanssa millä tavoin jokainen voisi 
havainnoida omaa suullisen taidon kehitystään

• Yhteisenä tavoitteena oli saada näkyviin se prosessi, mitä kurssin aikana 
tapahtuu suullisessa tuottamisessa

• Päädyimme uutisten kertomiseen, koska jokainen voi itse valita oman 
tasonsa mukaisen uutisen, eikä tehtävä ole kenellekään alussa liian vaikea

• Kurssin edetessä ja taidon kehittyessä tasoa on helppo nostaa joko 
irrottautumalla paperista/netistä tai valitsemalla haasteellisemman uutisen 
omalta alalta

• Opiskelijapalaute on ollut erittäin kannustavaa, matriisin avulla opiskelijat 
kertoivat hahmottaneensa oman taitonsa kehittymisen / kehittämiskohteet



Sinikan matriisin toteutus

Näin uutisen kertominen toteutetaan:

• Uutinen kerrotaan joko pareittain tai pienryhmissä

• Uutisella ”avataa  ää i” jokaise  tu i  alussa, aikaa tähä  käytetää  5 – 15 minuuttia riippuen siitä haluaako joku nostaa 
esiin mielestään tärkeän / hauskan ajankohtaisen uutisensa

• joskus aikaa käytetään enemmänkin, kun opiskelijat haluavat kuulla mitä uutisia muut ovat valinneet

• jos saman ryhmän jäsenet ovat valinneet saman uutisen, se ei ole ongelma. Tässä tapauksessa voidaan keskustella esim. 
siitä miksi valittiin juuri tämä uutinen tai voidaan myös vertailla uutisen sisältöä, jos ne on valittu eri lähteistä.

• uutisen unohtaminen ei ole myöskään ongelma, eikä siitä saa mitään rangaistusta. Unohtamista tapahtuu hyvin harvoin, 
koska tämä sama tehtävä toistuu joka tapaamiskerta, ja opiskelijoista tämä on hauska ja erittäin hyödyllinen tehtävä.

• opettaja ei anna mitään arvosanaa uutisista, kysehän on vertais- ja itsearvioinnista

• tässä tehtävässä korostuu hyvän ja sallivan ilmapiirin tärkeys: kerrotaan rennosti uutinen kaverille, eikä pohdita 
kielioppiasioita

• joka kerta laitetaan rastit opettajan laatimaan matriisiin, josta näkee kurssin lopussa onko kehitystä tapahtunut

• matriisi otetaan mukaan suulliseen tenttiin ja opiskelija saa itse reflektoida oppimaansa, opettaja ei kerää matriiseja

• matriisilla ei ole suoraa vaikutusta arvosanaan, vaan sen antama informaatio on tärkeintä opiskelijalle itselleen



Sinikan matriisi

Uutisen aihe ja päivämäärä luin 

uutisen

paperista

/

netistä

kerroin 

avainsanojen 

avulla

kerroin 

uutisen ilman 

apuneuvoja

ymmärsin 

uutisesta 

pääkohdat

ymmärsin 

uutisen  

melkein 

kokonaan

ymmärsin 

uutisen 

kokonaan

kuulijat eivät 

ymmärtäneet 

uutistani

kuulijat 

esittivät

selventäviä 

kysymyksiä

kuulijat 

ymmärsivät heti 

uutiseni

puhettani on helppo 

ymmärtää

Vertais- ja itsearviointilomake



Sinikan matriisi alustusta varten

Opiskelija osaa kertoa suullisesti omia mielipiteitään ja ajatuksiaan etukäteen valmistellussa 

esityksessä ryhmän edessä vivahteikkaalla ja varmalla tavalla

Kieli, tyyli ja dispositio ovat tarkoituksenmukaisia, soveltuvat hyvin kuulijoille ja tähän 

kommunikointitilanteeseen

Opiskelija osaa käyttää myös retorisia keinoja esityksen elävöittämiseksi

Opiskelijalla on hyvä kontakti kuulijoihin ja osaa ottaa kuulijat huomioon

Esitys sisältää valaisevia esimerkkejä, yleistyksiä ja mahdollisesti laajempia näkökulmia

Opiskelija käyttää jotain apuvälinettä tavalla, joka tukee ja selventää suullista esitystä, eikä 

häiritse sitä.



Päivin matriisin synty

• Matriisi työstettiin kahden opiskelijaryhmän kanssa.

• Opiskelijat nimesivät, mistä elementeistä onnistunut suullinen esitys 
koostuu.

• Painotettiin osa-alueita, joita voi kehittää nopeammin kuin kielellistä 
sujuvuutta ja oikeakielisyyttä.

• Koottiin yhdessä fraasivarastoa, jolla saa luontevuutta suulliseen.

• Testattiin matriisia kahden eri suullisen yhteydessä.

• Yhdessä työstetty matriisi rentoutti suullisia esityksiä.

• Vertaisarviointi aktivoi kuulijoita.



Päivin matriisi
1 Funktion behöver förbättras godkänt väl godkänt kommentarer

a) fyller presentationen kriterierna i sin genre

b) når presentationen målgruppen

2 Innehåll

a) är innehållet relevant och professionellt

b) är innehållet intressant

c) låter innehållet lagom bearbetat (inte kopierat)

3 Presentation

a) är talaren lugn och naturlig

b) håller talaren ögonkontakt med publiken

c) är talaren interaktiv

d) kommer talarens personlighet fram på svenska

4 Språk

a) förstår du svenskan

b) är tempot och pauserna naturliga

c) blandar talaren in andra språk



Päivin opiskelijaryhmien tuottama check-lista 
• Mikä tekee tyydyttävästä suullisesta esityksestä hyvän? 

• Check-lista itsearviointiin ennen esitystä sekä vertaisarviointiin esityksen aikana ja sen jälkeen

• Suullisen eri osa-alueiden konkretisoiminen ja hyvän esityksen ominaisuuksien sanallistaminen

Matriisin 1-2 kohdat (funktion & innehåll)

Yritysesittely

- kiinnostava yritys

- sisällössä u eraalista ”vuosikerto us”dataa ja laadullista kuvausta sopivassa suhteessa

- yrityksen yhteys omaan koulutusalaan -> minkälaisia työtehtäviä yrityksessä on omalta alalta 
valmistuneelle

- aja kohtai e  ”a ekdootti” yrityksestä -> miten yritys tai sen toimiala näkynyt mediassa viime aikoina

- personoi yritysesittelyn sisältö linkittämällä opintoihin/koulutusalaan

Språkligt:

• Ni kanske kommer ihåg nyheten om / Har ni följt rapporteringen om…
• Det är pre is so  hos oss på kurse …/ Det lik ar vår kurs i… 
• Bra ord: relevans / utnyttja / nyttig / viktig / 



Päivin check-lista jatkuu…
Matriisin kohta 3 Presentation

• hyvät diat

• kontakti yleisöön

• rentous, myönteisyys –> yleisön ei tarvitse jännittää esiintyjän puolesta

• saako yleisön osallistumaan

• reagoiko luontevasti yleisön kysymyksiin/kommentteihin

• täyttääkö tyhjät hetket ruotsilla



Päivin check-lista jatkuu…

Matriisin kohta 4 Språk
• sisältö ilmaistu sanastolla, jonka esittäjä 

hallitsee ja kuulija ymmärtää vaivatta

• ei valmiita lauseita dioilla, pelkkiä 
tukisanoja

• miten viitataan lähteisiin suullisesti 

• aloitus- ja lopetusfraasit

• millä fraaseilla saa yleisön osallistumaan

• millä fraaseilla reagoi yleisön kysymyksiin 
ja kommentteihin

• millä fraaseilla täyttää tyhjät hetket

• Hej allesa a s , jag ska erätta lite o … / jag ska 
presentera

• Först ska jag…/ se da … / vi går vidare till… / till sist vill jag…
• He  påstår / säger / fra häver / ty ker att / e ligt he … / 

E ligt he s åsikt…
• Vad ty ker i o … / Vad a ser i o  / Kä er i till… / Har i 

läst om / Har ni hört talas om

• Om ni har några frågor så svarar jag gärna på dom

• Det var en bra fråga / Det stämmer / Jag vet inte (riktigt) / Det 
kan jag tyvärr inte säga nånting om/ Det är jag tyvärr inte 
säker på, men jag tror att / Vad ska man säga / Hur var det nu 
igen / Låt mig tänka / Vad heter det nu igen

• Det har jag inte alls tänkt på, är det någon här som vill ta 
ställ i g…/Vad ty ker du själv?

• Tyvärr kommer jag ihåg inte vad det är på svenska, så vi går 
vidare 

• Tack för ert intresse / Tack för att ni lyssnade / Tack för de bra 
frågorna och synpunkterna /

• Jag tackar för mig




