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Ammatillinen taustani

● Valmistuin Jyväskylän yliopistosta suomi pääaineena.
● opettanut lähinnä aikuiskoulutuksen piirissä: vapaa 

sivistystyö ja maahanmuuttajakoulutus 
● opetuskokemuksia Jyväskylästä, Tampereelta, Helsingistä ja 

Göteborgista
● Aloitin psykologian opinnot 2015:

→ oppimisprosessi, motivaatio, itsetuntemus uuden 
oppimisen resurssina

→ Mikä on opettajan rooli tässä kaikessa? 



Opetuksessa pyrin hyödyntämään

● autenttisia ja ajankohtaisia tekstejä



Opetuksessa pyrin hyödyntämään

● sekä audiomateriaalia (Ylen selkouutiset)



Miksi näin?

● oppijan utelias mieli

● Kielioppiaineksen saa leivottua mukaan lähes 
huomaamattomasti. 

→ kieliopin funktionaalisuus: muoto, merkitys ja käyttö

● Pyrin ohjaamaan opiskelijoita itsenäisyyteen kielen 
oppimisessa.



Oma oppimiskäsitykseni

● Kielen oppiminen on sosiaalinen prosessi.

● Kieli on kommunikointia varten.

● Opettajana pyrin tekemään itseni tarpeettomaksi: myös 
oppija/t voi/vat ottaa opettajan roolin.

● Funktionaalisuus on tavoitteena myös kieliopin opetuksessa.

● Kannustan oivaltamiseen ja säännönmukaisuuksien 
havaitsemiseen. 

→ Oppimisen ilo paras motivaation lähde



Lisäksi kannustan

● keskusteluihin

● Käytän huumoria ja itseironiaa: oma oppijanroolini ja 
ihmettelynaiheeni.

● kontrastiivisuus → saa opiskelijat haastamaan oman ja 
toistensa kielitajun, väittelemään ja neuvottelemaan 
kielestä

→ Tiedot ja taidot tulevat näkyviksi, mikä tarjoaa 
mahdollisuuden arvioida opiskelijoiden kielitaitoresursseja.



Missä toivon kehittyväni

● keskusteluharjoitukset

→ opiskelijoiden toivomia

→ puhekieli innostaa: huh huh, sillä sipuli, voi voi, evvk...

● kieli- ja kulttuuritietouden yhdistäminen

- esim. rosollinvalmistusohje innosti ajankohtaisuudellaan

→ uusi sanasto ja muoto-oppi samassa paketissa



Mikä yllätti syksyn aikana?

● Yhteinen apukieli nopeuttaa prosessia mutta voi päästää 
myös liian helpolla.

● Sujuvakaan suomen puhuja ei usko olevansa taitava 
kielenkäyttäjä.

→ kielitaitokäsityksen haastaminen ja kielellisen itsetunnon 
kohentaminen

● Nuorempi sukupolvi ei ole välttämättä ketterämpi tekniikan 
hyödyntämisessä: oppimisalustat eivät tavoita.

→ opetuksen ohjauksellisuus välttämätöntä!



Haasteita

● vähäiset tuntimäärät kommunikatiivisen kielitaidon 
kehittymisen kannalta

● haparoivat opiskelutaidot ja elämän/ajanhallintataidot → 
opiskelu ei aina ensisijaista vaikkakin täysiaikaista

● Hyvin puhuvat eivät usko itseensä. → kielitaitokäsitys ja sen 
realistisuus

● Heikosti opinnoissaan edistyvät eivät tunnista tai osaa 
hakea tukea haasteisiinsa.

● Kielitaitokäsityksissä jyrää edelleen usko kieliopin 
ylivertaisuuteen(?)



Apuna haasteissa

● kielikahvilatoiminta, sosiaaliset mediat

● ruotsinsuomalaiset tukena keskusteluharjoituksissa

● selkeät tavoitteet ja resurssien kartoitus, vertaistuki

● henkilökohtainen palaute välttämätöntä

● opinto-ohjaajan tuki

● Peruskoulun ja lukion opettajilla on valtavat 
vaikuttamismahdollisuudet! 



Ryhmien vahvuuksia

● Motivaatio löytyy omasta elämänpiiristä: suomenkielinen 
läheinen tai tuttava, varusmiespalvelus Suomessa

● sosiaalisuus ja kannustavuus → hyvä ilmapiiri

● Vahvuuksia voi olla monenlaisia: yksi puhuu rohkeasti, 
toinen on kiinnostunut kieliopista ja osaa pukea säännöt 
sanoiksi oppijan näkökulmasta



Kevättä kohti

● Junailu kahden kaupungin välillä jatkuu…


	Skriftlig kommunikation, 7,5 hp Kurskod: FAB100
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13

