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Tavoite

 Portfolio hyville opiskelijoille, jotka eivät osallistu 
lähiopetukseen

 Itsenäiseen työskentelyyn verkkoon

 Opiskelija osallistuu normaalisti loppukokeisiin

 Osia voi käyttää erikseen myös luokkaopetukseen ja 
poissaolokorvauksiin



1. Lähtötilanteen kartoitus: alussa ja lopussa itsearviointi

2. Tavoitteenasettelu: opiskelija ja opettaja valitsevat 
yhdessä tehtävät itsearvioinnin jälkeen ja tekevät 
aikataulun

3. Tehtävät: kirjoittamiseen, puhumiseen sekä tekstin- ja 
kuullun ymmärtämiseen omat osiot

Portfolion sisältö
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1) Itsearviointilomake kurssin alussa: opiskelijan ruotsin 
taustat, mahd. ongelmat, minkä arvelee tuottavan 
vaikeuksia, miten aikoo edistää oppimistaan ja 
kertaamistaan.

2) Lomakkeen väittämät ohjaavat samalla oppimiseen; 
antavat vinkkejä kertaamiseen, tuntien ulkopuoliseen 
harjoitteluun ja tuntityöskentelyyn.



Osa 1 

Minä ruotsin kielen käyttäjänä 

Nimi _________________________ Kurssi _______________ 

1. Edellisistä ruotsin opinnoistani on:  

 

 0-1 vuotta 

 2-4 vuotta 

 5 vuotta tai enemmän 

Lukion B-ruotsin päättöarvosana ________________       YO-arvosana________________________ 

 

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

 Kyllä 

 Ei 

 

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

tähän mennessä.   

 en 

koskaan 

joskus usein päivittäin/edelleen 

1. Olen asunut ja työskennellyt Ruotsissa/ruotsin 

kielisellä alueella. 

    

2. Olen käynyt Ruotsissa 

lomamatkalla/ostosmatkalla.  

    

3. Olen seurustellut tai perheeseeni/läheiseen 

tuttavapiiriini kuuluu ruotsinkielisiä. 

    

4. Olen kysynyt tietä ruotsiksi tai opastanut 

toista. 

    

5. Olen asioinut ruotsiksi (hotelli, ravintola, 

kahvila…) tai palvellut asiakkaita ruotsiksi.  

    

6. Olen jutustellut 

suomenruotsalaisen/ruotsalaisen kanssa (sää, 

matkustus, harrastukset yms.) 

    

7. Olen keskustellut 

suomenruotsalaisen/ruotsalaisen kanssa 

työasioista. 

    

8. Olen lukenut ruotsinkielisiä sanoma- tai 

aikakausilehtiä. 

    

9. Olen lukenut ruotsinkielisiä kirjoja.     

10. Olen katsonut ruotsinkielisiä TV-ohjelmia, 

elokuvia tai kuunnellut ruotsinkielistä radio-

ohjelmaa.  

    

11. Olen kuunnellut ruotsinkielistä musiikkia.     

12. Olen etsinyt netistä tietoa ruotsiksi. 

 

    

 



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

 Puhuminen 

 Esiintyminen (mahd. esitykset) ruotsiksi 

 Kuullun ymmärtäminen 

 Kirjoittaminen  

 Rakenteet (kielioppi) 

 Tekstin ymmärtäminen 

 Motivaatio 

 Vanhan taidon mieleen palauttaminen 

 Muun kielen sekoittuminen ruotsin kanssa 

 Luottamus omaan osaamiseen yleensä 

 Sanaston mieleen palautuminen  

 Todettu oppimisvaikeus tai muu opiskeluani hankaloittava asia 

Mikä?______________________________________________ 

 

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

 Puhuminen 

 Kuullun ymmärtäminen 

 Kirjoittaminen 

 Rakenteet 

 Tekstin ymmärtäminen 

 Ammattisanasto 

 Yleissanavarasto 

 Sujuvuus ja kielen parempi hallinta 

 Asiakas/potilaspalveluvalmius 

 Haluan tasoni vain ja ainoastaan sellaiseksi, että läpäisen kurssin  

 

3. Mitä ruotsin kielen oppimista ja mieleen palauttamista vahvistavia keinoja haluaisit/aiot käyttää 

kurssin aikana:  

 Kertaan ruotsia vanhoista oppimateriaaleista 

 Hyödynnän verkossa olevia harjoituksia ja materiaalia 

 Käytän aktiivisesti ruotsia oppituntien keskusteluissa, vaikka olisi kuinka vaikeaa 

 Teen kotitehtävät ja luen tekstit tunneille 

 Teen omaa sanalistaa ammattisanastosta kurssin aikana 

 Seuraan ruotsinkielistä mediaa (tv, radio, netti)  

 Kuuntelen ruotsinkielistä musiikkia 

 Luen kirjoja, lehtiä tai blogeja ruotsiksi 

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

 Käytän ruotsia aina kun mahdollista  

 Yritän selvitä mahdollisimman vähällä 
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Sanalistatehtävä (ks. Video) 

http://www.ede.fi/moodle/mod/page/view.php?id=4250

http://www.ede.fi/moodle/mod/page/view.php?id=4250
http://www.ede.fi/moodle/mod/page/view.php?id=4250
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Checkpoint
- herättely ennen tenttiä: missä mennään?

- itsearviointi kirjoittamisesta, kysymysten aiheina opintojakson 
aiheet

- 17 % ei tarvinnut paljon kertausta, 55 % tarvitsi kertausta jonkin 
verran, 27 % tarvitsi vielä paljon kertausta

Kokemukset: 

- suurin osa piti herättelyä tarpeellisena

- oli pakko pysähtyä miettimään omaa osaamista

- oli helppo päätellä, mitä pitää vielä opiskella



Checkpoint: Kirjoittaminen 

 

Nimi  __________________________________ Ryhmä  ______________   Pvm ______________ 

 

Arvioi tähänastiset ruotsin taitosi kirjoittamisen osalta. 

Rasti oheisesta taulukosta se määritelmä, joka parhaiten kuvaa osaamistasi.  

               A                  B                       C 

 

 

 

 

 

 

Osaan 

Tarvitsen vielä 

paljon 

kertausta ja 

harjoittelua. 

Osaan kirjoittaa 

kohtalaisesti, 

mutta tarvitsen 

jonkin verran 

kertausta ja 

harjoittelua. 

Osaan 

kirjoittaa hyvin 

enkä tarvitse 

kovin paljon 

kertausta. 

 

1. kirjoittaa itsestäni ja perheestäni    

2. kirjoittaa asumisestani ja harrastuksistani    

3. kirjoittaa koulutuksestani ja työstäni    

4. täyttää lomakkeita    

5. sopia tapaamisesta tai perua sen 

sähköpostitse. 

   

6. vastata työhön liittyvään s-postiin tai 

pyytää lisätietoja 

   

 

7. kirjoittaa CV:n    

8. kirjoittaa työhakemuksen ja kertoa 

työkokemuksestani 

   

9. esitellä yrityksen kirjallisesti    

10. kirjoittaa työhön liittyvän raportin, esim. 

matkaraportin tai ohjeen 
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 Itsearviointi kurssin lopussa: miten meni, missä onnistui, 
miten suhtautuu jatkossa ruotsia vaativiin työtehtäviin

 Antaa kurssipalautteen ja opiskelijalle mahdollisuuden arvioida omaa 
onnistumistaan ja edistymistään, mitä jäi kurssista työkalupakkiin? 



TAITOARVIO KURSSIN PÄÄTYTTYÄ: näin onnistuin!  

Arvioi omaa kehittymistäsi rastimalla mielestäsi sopivin vastaus ruudukosta.  

 Täysin 

samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa 

mieltä 

En 

osaa 

sanoa 

Jokseenkin eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

1. Käytin aktiivisesti ruotsia 

kurssin aikana, haastoin itseni. 

     

2. Vanhat taidot palautuivat 

suhteellisen hyvin kurssin 

aikana. 

     

3.  Puhumisen taitoni kehittyi. 

 

     

4. Kuullunymmärtämisen taitoni 

parani. 

     

5. Tekstinymmärtäminen ja 

lukutaito kehittyivät 

ammattitekstien parissa. 

     

6. Rakenteet (kielioppi) 

kertautuivat ja opin 

käyttämään niitä paremmin. 

     

7. Esityksen pitäminen onnistui 

hyvin.  

     

8. Yleissanavarasto kehittyi. 

 

     

9. Ammattisanasto ja työssä 

tarvittavat taidot kehittyivät.  

     

10. Opin ilmaisemaan 

mielipiteitäni ruotsiksi.  

     

11. Opin opintoihini liittyvää asiaa 

muutenkin kuin kielen 

kannalta (substanssi).  

     

12. Sujuvuus parani. 

 

     

13. Rohkeus käyttää ruotsia 

koheni.  

     

14. Innostuin käyttämään ruotsia 

myös vapaa-ajalla (media, 

lukeminen, keskustelu, 

kertaus)  

     

15. Haluan ylläpitää hankkimani 

taidon aktiivisemmin.  

     

Minkä arvosanan annat itsellesi omasta aktiivisuudesta ja taidon kehittymisestä (4-10)? ______ 

Miten suhtaudut jatkossa ruotsia vaativiin työtehtäviin?  

 Otan mielelläni vastaan ja yritän pärjätä nykyisellä taidollani. 

 Otan mielelläni vastaan mutta hankin lisäkoulutusta. 
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Opiskelija työstää omia tekstejään tekemällä 
niistä tehtäviä: 
- sisältökysymyksiä, ristikoita, sanaselityksiä, sana-

sokkeloita yms. mallivastauksineen

- Quizlet-tehtävät verkkoon

Opiskelijoiden palaute

- tehtäviä oli kiva tehdä

- samalla oppii itse hyvin ko. sanastoa



Tehtäväkartta – esimerkki liiketalouden opiskelijoille, osa yksi: 
ydinaines

Svenska i arbetslivet, 3 op (ydinaines)     

Kirjallinen osuus (tekstit & kirjoittaminen) 

a) Opinnot ja työ 

 sanalistan laatiminen aihealueen materiaalista vko ___________ 

 Quizlet-tehtäviä   vko ___________ 

 CV ja työhakemus   vko ___________ 

 raportti työstä/kesätyöstä/työharjoittelusta  vko ___________ 

 itse laadittuja tehtäviä ko. sanastosta vko ___________ 

 toisten laatimia tehtäviä  vko ___________ 

 

b) Yrityselämä 

 sanalistan laatiminen aihealueen materiaalista vko ___________ 

 Quizlet-tehtäviä   vko ___________ 

 itse laadittuja kirjallisia tehtäviä ko. sanastosta vko ___________  

 toisten valitsemia artikkeleita ja laatimia tehtäviä vko ___________ 

 sähköposteja eri tilanteista  vko ___________ 

 

Suullinen osuus (puhuminen & kuuntelu) 

a) Opinnot ja työ 

 oma esittely    vko ___________ 

 videoitu CV   vko ___________ 

 videoitu työhaastattelu (parin/avustajan kanssa) vko ___________ 

 

b) Yrityselämä 

 yrityksen esittely   vko ___________ 

 tuotteen tai palvelun esittely  vko ___________ 

 yritysvierailulla (parin/avustajan kanssa) vko ___________ 

 puhelintilanteita (parin/avustajan kanssa) vko ___________ 

 



Tehtäväkartta – esimerkki liiketalouden opiskelijoille, osa kaksi: 
alakohtaisuus

–
             Tehtäviä verkkoon itsenäisesti opiskeleville (liiketalous) 

Affärssvenska, 3 op (liikeviestintä & oma ala) 

Kirjallinen osuus (tekstit & kirjoittaminen) 

a) Liikeviestintä 

 sanalistan laatiminen aihealueen materiaalista vko ___________ 

 Quizlet-tehtäviä   vko ___________ 

 kirjesarja: kysely, tarjous, reklamaatio,  

                reklamaation vastaus  vko ___________ 

 

b) Oman alan tekstit 

 sanalistan laatiminen teksteistä  vko ___________ 

 Quizlet-tehtäviä 

 itse laadittuja kirjallisia tehtäviä ko. sanastosta  vko ___________ 

 toisten valitsemia artikkeleita ja tehtäviä vko ___________ 

 referaatti valitusta oman alan artikkelista vko ___________ 

 

Suullinen osuus (puhuminen & kuuntelu) 

Liikeviestintä 

 kysely tai tarjous puhelimitse (parin/avustajan kanssa) vko ___________ 

 reklamaatio puhelimitse  vko ___________ 



TACK FÖR INTRESSET!


