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13:15–13:40 Saksan kieliopin didaktiikan ja osaamisen arvioinnin tarkistustarpeita
Laura Pihkala-Posti, Tampereen yliopisto

13:40- 14:05 Opiskelijoiden käsitykset kieltenopetuksesta ja itsestä tulevana kieltenopettajana
Sanna Järvinen, Oulun yliopisto

14:05–14:30 Ennustaako peruskoulun päättövaihe menestystä ylioppilaskirjoituksissa?
Raili Hildén1 ja Juhani Rautopuro2, Helsingin yliopisto1, Jyväskylän yliopisto2

ABSTRAKTIT

Saksan kieliopin didaktiikan ja osaamisen arvioinnin tarkistustarpeita
Laura Pihkala-Posti, Tampereen yliopisto

Erityisesti lukion saksanopettajat ovat viime vuosina olleet tyytymättömiä (varsinkin pitkän) saksan
ylioppilaskirjoitusten rakenneosioon. Erinäiset aiheeseen liittyneet kirjelmät ym. keskustelu eivät
ole tuntuneet asiaa korjaavan. Opetussuunnitelmassa on jo pitkään korostettu kielitaidon viestin-
nällisyyttä, mutta ylioppilastutkinto, etenkään sen rakenneosio, eivät ole tätä peilanneet. Kuitenkin
ops:in ja arvioinnin tulisi olla yhteensopivia. Myöskään ensimmäinen digitaalinen yo-tutkinto ei asi-
aan valitettavasti odotettua parannusta tuonut. Esittelen kritiikin evidenssiksi konkreettisia esi-
merkkejä. Valotan nykylukiolaisten osaamista autenttisilla esimerkeillä aiheeseen liittyvästä pilotti-
tutkimusaineistostani. Lisäksi esitän esimerkkien kautta viestinnällisyyteen liittyviä kieliopin opetuk-
sen uudistuslinjauksia, joiden pitäisi näkyä myös ylioppilastutkinnossa.

Opiskelijoiden käsitykset kieltenopetuksesta ja itsestä tulevana kieltenopettajana
Sanna Järvinen, Oulun yliopisto

Tutkimuksen kysymyksenasettelu on saanut alkunsa omasta käytännön kokemuksestani kielenopet-
tajana ja opettajakouluttajana, erilaisista vieraiden kielten ja ruotsin kielen opetustilanteista ja nii-
den suunnittelusta koulussa. Tutkimukseni tarkastelee kielten aineenopettajaopiskelijoiden käsityk-
siä kieltenopetuksesta sekä heidän käsityksiään itsestä tulevana kieltenopettajana aineenopettaja-
koulutukseen sisältyvien pedagogisten opintojen alkuvaiheessa vieraiden kielten ainedidaktiikan
kurssien I ja II yhteydessä ennen kandivaiheen opetusharjoittelua. Tutkimuksen tarkoituksena on
selvittää, millaisia käsityksiä ruotsin, englannin ja saksan kielten aineenopettajaopiskelijoilla on kiel-
tenopetuksesta ja heistä itsestään tulevina kieltenopettajina sekä sitä, mitkä tekijät vaikuttavat näi-
den käsitysten syntymiseen. Tutkimuksen tavoitteena on osoittaa kieltenopetukseen ja aineenopet-
tajan pedagogisiin opintoihin liittyvä yhteys. Tutkimus on aineistolähtöinen kvalitatiivinen, kielten



aineenopettajakoulutuksen kehittämiseen liittyvää pitkittäistutkimus. Väitöskirjan ensimmäisen
osatutkimuksen aineisto käsittää kielten aineenopettajan pedagogiset opinnot suorittaneiden opis-
kelijoiden kirjoittamat kielielämäkerrat (n=28) kielten Ainedidaktiikka I -kurssin yhteydessä aineen-
opettajaksi pätevöittävien pedagogisten opintojen alkuvaiheessa. Tutkimuksen tulokset ovat laadul-
liselle tutkimukselle tyypillisesti tulkinnallisia. Tutkimus osoittaa, että opiskelijoilla on oppimista
edistäviä, nykykäsityksiä vastaavia toiveita siitä, millaista kieltenopetusta he haluavat opettajana
toteuttaa, kuten vuorovaikutusta edistävä kohdekielen monipuolinen käyttö opetuksessa, oppilaita
innostava ja motivoiva opetus.

Avainsanat: opettajan pedagoginen ajattelu, kielten ainedidaktiikka, aineenopettajan pedagogiset
opinnot, kieltenopetus, viestinnällinen suullinen kieltenopetus

Ennustaako peruskoulun päättövaihe menestystä ylioppilaskirjoituksissa?
Raili Hildén1 ja Juhani Rautopuro2, Helsingin yliopisto1, Jyväskylän yliopisto2

Esitys liittyy hankkeeseen, jossa tutkitaan perusopetuksen päättövaiheen oppimistulosten ja arvo-
sanojen ennustevalidiutta suhteessa ylioppilastutkinnossa suoriutumiseen eri oppiaineissa. Tois-
taiseksi vähäinen pitkittäistutkimus viittaa siihen, että esimerkiksi asennoituminen aineen hyödylli-
syyteen ja mieluisuuteen sekä omaan osaamiseen perusopetuksen päättyessä vaikuttavat aineva-
lintoihin lukiossa ja menestymiseen ylioppilastutkinnossa. Tässä yhteydessä käsitellään englannin
pitkää oppimäärää. Tutkimuskysymykset ovat: ▪ Mitä yhteyksiä havaitaan perusopetuksen päättö-
vaiheessa ja ylioppilastutkinnossa osoitetun aineosaamisen välillä? ▪ Mitä yhteyksiä oppilaan taus-
tatekijöillä (oppilaan sukupuoli, koulun opetuskieli, vanhempien koulutustaso, arvosana ja koulu) on
oppimistuloksiin perusopetuksen ja lukion (kirjoitettavat aineet, eri aineiden tutkintoarvosanat ja
koulu) päättyessä? A-englannin päättövaiheen oppimistulosten arviointiin vuonna 2013 osallistu-
neista otosoppilaista 1903 (55,5 %) aikoi pyrkiä lukioon. Toteutunutta valintaa ei tiedetä, mutta yli-
oppilaskirjoitusten englanninkielen arvosana löytyi 1491 (78,4 %) näistä oppilaista (K2015, S2015,
K2016).   Alustavien tulosten valossa perusopetuksen päättövaiheessa arvosanan viisi saaneet oppi-
laat saivat ylioppilaskokeesta todennäköisimmin arvosanan improbatur. Arvosanojen kuusi ja seit-
semän oppilaat sijoittuivat pääsääntöisesti improbaturin ja lubenter approbaturin välille. Perusope-
tuksen arvosanan kahdeksan oppilaat sijoittuivat muita yleisemmin arvosanaluokkiin approbatur
cum laude approbatur, ja perusopetuksen arvosanan yhdeksän oppilaat puolestaan arvosanaluok-
kiin magna cum laude ja eximia. Arvosanan kymmenen oppilaista noin kaksi kolmannesta sai arvo-
sanan eximia tai laudatur. Kiitettävä ja erinomainen perusopetuksen päättöarvosana ennustivat yli-
oppilaskoemenestystä johdonmukaisesti, muut päättöarvosanat huomattavasti heikommin. Taus-
tatekijöiden tarkastelussa havaittiin tytöillä hieman suurempi korrelaatio päättöarvosanan ja yo-
menestyksen välillä kuin pojilla. Suomenkielisissä kouluissa korrelaatio oli myös hieman suurempi
kuin ruotsinkielisissä. Tutkimustuloksista on johdettavissa päätelmiä sekä lukio-opetuksen vaikutta-
vuudesta että ylioppilastutkinnon arvosanojen edustavuudesta pitkäkestoisesti kartutetun osaami-
sen indikaattoreina.


