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Lähtötilanne ja tavoitteet:

 Sosiaalisen median ja verkkoympäristön käyttö 
opetuksessa korostuu

 Valinnan vapauden tunne omassa opiskelussa, 
opiskelijoiden motivaatio lisääntyy

 Tekemisen iloa opetukseen: oppimistavoitteet ovat 
saavutettavissa

 Työelämälähtöinen oppimateriaali

 Motivaatio lisääntyy, kun oivaltaa kielitaidon tarpeen 
tulevassa ammatissa

 Oppimisympäristöt enemmän aidommissa 
työelämäympäristöissä kuin luokkahuoneissa

 Ohjauksen merkitys korostuu



Brainstorming



Eri vaiheita



Visio alkoi hahmottua



Kohti konkretiaa

... ja itse idea



Toimintamalli

 Kielitaitoa aktivoiva malli, koulutusohjelmasta 
riippumatta, ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen 
taidon harjoitteluun (verkkopohjainen)

 Mahdollistaa ruotsin kielen opiskelun ja opetuksen 
joustavana toteutuksena

 Lähtökohtana on opiskelijan oma tavoitteen asettelu 
kielen opiskeluun, toisin sanoen minkä tason hän haluaa 
saavuttaa ja millaista kielitaitoa hän haluaa kehittää 
työelämäänsä varten

 Itsearviointi



Toimintamalli:

 Joustavan toteutuksen malliin liitetään kielitaitoa 
edistäviä, opiskelijalle vapaavalintaisia, eritasoisia, 
työelämälähtöisiä, toiminnallinen, suullisia ja kirjallisia 
kielenoppimistilanteita ts. eritasoisia tehtäväantoja

 Opiskelija(t) valitsee tavoitetasonsa ja kiinnostuksensa 
perusteella työelämäänsä varten suullisia ja kirjallisia 
tehtäviä. 

 Tasapaino voi olla esim. kirjallisia 30 % ja suullisia 70 % 
ja päinvastoin. 

 B1 - B2 taitotasoasteikko taustalla, ’mekaaniset’ ja 
’soveltavat’ tehtävät 

 Arvioitsijan asteikko 



Toimintamalli:

 Oleellisia asioita ovat siis:

→ opiskelijan mahdollisuus vaikuttaa 

paremmin omaan kielen opiskeluun 

→ vapauden tunne omassa opiskelussa 

→ oppimistavoitteet saavutettavissa ja  

→ työelämälähtöisyys 



Kaksi käytännön esimerkkiä

 Aalto-yliopisto

 Diak

 Mikä onnistui/epäonnistui? Käytännön esimerkkejä.



Pilotkurs våren 2015

 Förberedande kurs i svenska för studerande i datateknik

 Teknisk svenska på B1-B2–nivå

Flexibilitet:

 1) Total valfrihet i förhållandet  skriftliga och muntliga 
uppgifter 

I stället för 50 % – 50 % → 0 % – 100 % 

 2) Total valfrihet av uppgifter/uppgiftstyper

6 uppgifter av vilka den studerande valde 3

Uppgifterna studie-/arbetslivsorienterade: 1 av 
uppgifterna fick den studerande själv formulera och 
föreslå

 Bakgrund/målsättning varierar → balans som känns 
relevant för den studerande



Pilotkurs våren 2015

 Loggbok: målsättning, självutvärdering och uppgiftstyp

 Inlägg vid varje uppgift och före och efter kursen



Pilotkurs våren 2015 – resultat 
ur lärarsynvinkel

 Bra att få välja uppgift själv (idé 2)

 Bra att också få välja om uppgiften görs muntligt eller 
skriftligt (idé 1)

 → men förhållandet 0 % - 100 % fungerar inte fullt ut (idé 1)

Fördelning på kursen:

 Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3

 100 % skift. 100 % skrift. ca 25 % munt. 75 % skrift.



Pilotkurs våren 2015 – resultat 
och färdigheter efter kursen

 Skriftliga färdigheter:

De som är starka – vågar välja andra uppgiftstyper (bättre 
ordförråd efter kursen)

De som är mindre starka – klar förbättring (i strukturer)

 Muntliga färdigheter:

De som är starka – klarar sig (överrraskande) bra

De som är mindre starka – behöver betydligt mer övning

 På basis av loggbok:

Uppgift 1 lätt (att presentera sig på arbetsplatsen)

Upggift 2 svår (svåra ord)

Uppgift 3 gick bättre

 Loggboken togs väl emot



Pilotkurs våren 2015 –
forsättning och utmaningar 

Fortsättning:

 Mer valfrihet

 Förhållandet 0 % – 100 % med förbehåll 

 Valfrihet att välja vilka av uppgifterna som görs 

skriftligt/muntligt 

 Fler olika uppgiftstyper (rapport, e-post, beskrivning, 
presentation osv.)

 Fler olika uppgifter under samma tema/uppgiftstyp 

 Mer möjligheter att föreslå uppgifter själv

Utmaningar:

 Hur går uppgifterna hand i hand med undervisningen?

 Provet/-n efter kursen?

 Flexibilitet under/utanför lektionstid? 

 Individuellt eller i grupp? Gruppdynamik?



Opetuskokeilu kevät 2015
(24.2-18.5)

 Sosionomiopiskelijoiden ammatillinen ruotsi on 3 
opintopistettä

 Sisältää lähitapaamiskertojen lisäksi etäopiskelun sekä 
suullisen ja kirjallisen kokeen 

 Kyseessä on ns. monimuoto-opetus

 Opetuskokeilussa sovellettiin verkkopohjaista, 
kielitaitoa aktivoivaa mallia ruotsin kielen kirjallisen ja 
suullisen taidon harjoitteluun

 Oppimisalustalla oli eri opintokertojen teemat, 
materiaalit ja etäopiskelua varten aihepiireittäin 
vapaavalintaisia, eri vaikeusasteisia työelämälähtöisiä 
suullisia ja kirjallisia tehtävänantoja



Alussa:

 Mm. kurssin esittely

 tehtäväpohja ja verkkotyökalut  sanaston harjoitteluun, 

puheen tallennusohjeet, kirjoittamisen työkalut

 itse arviointilomake (Skala för självbedömning); oman 

taitotason hahmottaminen

 verkko-opiskelun perusasiat

 oman oppimistyylin/-strategian hahmottamista

 Keskustelua  ajanhallinnan ja itseohjaavuuden 

merkityksestä kielten opiskelussa





Tulosten arviointia:

 Kyselylomake 

 Kysymykset liittyivät  mm. työelämälähtöisiin tehtäviin, 

työpaikkaa varten tuotettavan materiaalin laadintaan

 verkkopohjaan sekä puhumisen/kirjoittamisen 

tehtävävalintaan vaikuttaviin tekijöihin 



Opiskelijoiden ehdotuksia työelämälähtöisiin 
tehtäviin ja työpaikalle tuotettavaan 
materiaaliin mm.:

 Omasta opiskelusta, työelämästä, itsestä kertominen

 Haastatteluja, ohjauksia, kokoukset, draamaa ts. 
roolisimulaatiot, asiakkaan kohtaamisia, todenmukaisia 
tilanteita, jotka auttavat myös sanaston oppimisessa 
paremmin

 Kaavakkeiden, hakemusten täyttämistä, ohjeiden 
kirjoittamista, raportointia, case-tehtävät ryhmissä ja 
toimintasuositukset ja sanastojen koontaa

 Työelämän arjen tilanteita, myös haastavat tilanteet

 Portfolioon tehtävien koontaa myös 
puheentuottamistehtävät  Digitaalinen portfolio 



Opiskelijoiden vastauksia tehtävien 
valintaan vaikuttavista tekijöistä ja 
verkkopohjasta

 oma kielitaito, aihepiirin tuttuus, oma jaksaminen, 
kiire, mielenkiintoinen tehtävänanto ja tarve haastaa 
itsensä

 Verkkopohjasta:

 Lähitunnit ovat hyvin tärkeitä, monipuolinen 
verkkopohja ei saa korvata niitä, mutta oikein hyvä lisä

 Jatkuvuus säilyi ja oma etäopiskelu jäsentyi paremmin

 Tekniikka pitää olla kunnossa niin koululla kuin kotona

 Tärkeätä, että löytää heti tallennusohjeen 

 Verkkotyökalujen harjoittelu esim. ennen kurssia

 Monipuolista toimintaa 



Puhumisen/kirjoittamisen tehtävävalintaan 
vaikuttavista tekijöistä 

 Suullisten tallennuksessa jonkin verran hankaluutta 

 Kirjallisten palauttaminen entuudestaan tuttua

 Lähitunneilla on jo paljon puhumisen harjoittelua 

 Oma taitotaso vaikuttaa, kumpaan tarvitsen enemmän 
harjoittelua, myös mielenkiintoinen tehtäväanto

 Mieluitten valittiin:

 Kirjallisia 56% 

 Molempia 28% 

 Suullisia 16 %



Yhteenvetoa 
toimintamallista:

 Kurssi kokonaisuudessaan oli monipuolinen ja myös haastoi 

oman osaamisen

 Voiko suullisessa arvioinnissa hyödyntää jo tuotettua 

materiaalia?

 Verkossa opiskelu ja verkkomateriaali eivät saa korvata 

lähitunteja

 Valinnaisuus koettiin mielekkääksi

 Tekniikan hallinnalla on myös merkitys tehtävien valintaan 

 Etäopiskelua varten on monipuolinen ja opiskelun jatkuvuutta 

ylläpitävä 


