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Tavoitteet

Aktivera

- opiskelija osallistuu opintojakson tavoitteiden ja sisältöjen suunnitteluun
Delegera
- opiskelija ottaa enemmän vastuuta omasta ja ryhmän oppimisesta
- opiskelijat huolehtivat itse esim. sanastojen teosta, sanakokeista ja 

materiaalin valinnasta
Publicera
- työkalujen haltuunotto: sekä ammatillisen että kielellisen osaamisen näyttö
- julkaiseminen lisää tuotoksen laatua, tuotoksen näkevät esim. tulevat 
työnantajat
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Straff- och processrätt / Rättegångar och rättsfall på 
två språk

taustatietoa työelämän viestinnästä
Kaj Grönqvist:

Redogörelse för en empirisk undersökning gällande det svenska språkets ställning i de tvåspråkiga tingsrätterna 
i södra Finland, JFT 4/2013, http://www.edilex.fi/jft/12694

- yhteinen suunnittelu (Learning cafe)
- ammatillinen viestintätaito oikeuslaitoksessa
- oma viestintätaito suhteessa työelämään
- sisällölliset ja sanastolliset tavoitteet
- erilaiset oppimistyylit
- oppiminen luokkatilanteen ulkopuolella



Straff- och processrätt: opiskelijoiden toiveista 
opintojakson sisältöön

Opiskelijoiden toiveet
- työelämän käytännöt
- autenttiset dokumentit
- oikeudelliset termit (tarkkuus)
- ymmärtäminen
- kirjoittaminen (muodolliset 

tekstit)
- argumentaatio
- uskottavuus

” Vi kan inte vara trovärdiga på 
svenska.”
”Vi kan inte reagera spontant.”

Toteutus

-oikeudenkäyntivierailut: raportointi 
(wiki) ja keskustelu
- oikeustapaukset: raportointi (wiki) ja 
keskustelu
- asiantuntijaluento
- opiskelijat ottavat vastuun sanaston 
opiskelusta 
- oikeudenkäyntiharjoitukset
>  opiskelija valitsee itse 
oikeudenalan ja vaikeustason



Miten kaikki toimi? (Opiskelijakysely (N=85), opettajan 

päiväkirjamerkinnät)

1.Opiskelijan kokemus 
työskentelytavasta (n=64)
Negatiivinen kokemus ( n =12)
“Mieluummin opettajajohtoista!”
“Olen itse enemmän "pänttäämistä ja 
sanalistoja" -tyyppinen opiskelija.” 

Positiivinen kokemus (n=54)
“Oli ihan piristävää vaihtelua saada itse 
vaikuttaa edes jonkin verran kurssin sisältöön. 
Tuli ns. tärkeä olo! Hyödyt näkyivät etenkin 
motivaatiossa. “
“Oli hienoa osallistua suunnitteluun. Etenkin 
oikeustapaukset toivat kaivattua 
omakohtaisuutta tehtäviin."

2. Opiskelijan kokemus 

julkaisemisesta: opiskelijat,jotka 
eivät julkaisseet tekstejään (n=18)
“En halua muiden lukevan tekstejäni, olen 
niistä liian epävarma muutenkin. “

3. Opettajan kokemus opiskelijan 
motivaatiosta
- poissaolijat
- läsnäolijat

-> toimintatavan kehittäminen 
jatkossa



It-svenska, 3 op, toiveet ja toteutus

Opiskelijoiden toiveet 
(brainstorming)
- sanakokeet
- työpaikan haku
- vierailu
- työssä tarvittavat taidot
- Pohjoismainen työelämäkulttuuri

Toteutus
- opiskelijapari: sanakokeet (Quizlet) 
- työelämäsanasto Google docs
- CV: keskutelupalsta, kommentointi
- haastattelu/työelämätaidot: live-
esitykset, nauhoitukset
- pohjoismaiset yritykset /tuotteet 
omien kokemusten kautta
- Unga och Norden seminaari
- ajankohtaisten ja työelämälinkkien 
jako



Kokeilun tuloksia

Opiskelijoiden näkökulmasta
- hienoa, kun pääsi itse 

suunnittelemaan ja kertomaan 
toiveitaan

- oppi paljon sanastoa 
- valmensi työelämään
- oli hauskaa, kun sai itse valita 

tekotavan
- seminaariin osallistuminen lisäsi 

kiinnostusta Pohjoismaihin
- videoiden tekeminen vei aikaa, 

mutta siinä oppi hyvin

Opettajan näkökulmasta
- opiskelijoiden kuuleminen  

sitoutti ja motivoi selvästi 
opiskelijoita

- hyvä ryhmähenki auttoi, että 
uskalsi kommentoida muiden 
suorituksia

- kannattaa antaa haasteita ja 
luottaa opiskelijoihin: positiivisia 
yllätyksiä, ylitti odotukset

- jatkossa→ integrointi alan 
opintoihin



Tulokset / opiskelijoiden työ

- opiskelijoiden työnteko paranee; opiskelija ottaa 
vastuuta omasta ja muiden tekemisistä

- käytetään myös muita taitoja (ammatillinen taito, 
tekniset työvälineet, yhteistyötaidot)

- positiivinen asenne ruotsin opiskeluun ja oppimiseen
- laadukkaammat, monipuolisemmat, 

mielenkiintoisemmat tuotokset (julkaiseminen)
- opiskelijat saavat opintosuorituksen



Tulokset / opettajien kokemuksia

- yhteistyö AMK / YO
- etätyöskentely
- opiskelijoiden motivointi

“Hienoa, että opettaja uskaltaa kokeilla uusia asioita!”


