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MIKÄ INTEGROINTI?

Keskustelkaa ryhmässä, 

mitä ymmärrätte integroinnin                                                      

tarkoittavan opetuskontekstissa.



Mikä integrointi?

 ESIMERKKEJÄ:

 Ranskaa kokaten: ranskalaisia ruokareseptejä kotitalousluokassa; joskus voi olla vain 
kieltenopettajan vastuulla, mutta ideaalitilanteessa mukana olisi myös 
kotitalousopettaja.

 Ruotsalaiset joululeivonnaiset: Lussekatter kotitalousopettajan kanssa yhteistyössä. 
Ruotsin opettaja pohjustaa ja hankkii reseptin, kotitalousopettaja ohjaa leivontatuokion. 
Kielten oppimateriaaleissa on usein jouluosio, ja ”köksän” tunneilla joululeivonnaisjakso.

 Matka Ahvenanmaalle: yhteistyössä maantiedon ja ruotsin opettajat (ensin koululla 
esitelmiä ja ruotsinkieliset tiivistelmät aiheista, ja matkalla sitten tiivistelmien pohjalta 
suullisia esityksiä Ahvenanmaa-teemoista)

 Terveystietoa på svenska: Opiskelijat tuottavat terveyskyselyn på svenska. Aihetta 
opiskeltu jo aiemminkin lukiossa, ja tässä projektissa mukana terveystietoa opettava 
opettaja sekä ruotsin opettaja. Ruotsin kursseilla myös jo luonnostaan tulee 
terveyssanastoa, joten helppo muodostaa integroiduksi projektiksi.



Kaksi kärpästä yhdellä iskulla
Två flugor i en smäll

 Kaikkein yleisin ajatus integraatiosta

Esimerkiksi ruotsia ja historiaa:
 Tutustutaan Ruotsin valtiomuotoon ja kuningasperheen rooliin. 

 Keskustellaan ruotsiksi kuningasperheestä yleensä, luetaan Wikipediasta på svenska kappale: 
Sverige: Statsskick ja vaikka Svensk Damtidningin artikkeli viimeisimmistä kuninkaallisista häistä. 

 Vastuussa: 
 Historian opettaja pohjustuksesta valtiomuotojen suhteen edellisellä tunnilla.
 Ruotsin opettaja pohjustuksesta ruotsin kuningasperheeseen liittyvän yleistiedon suhteen. Useasti 

oppikirjoissakin kappale kuninkaallisista.

 Muotona: 
 Projektityö Ruotsin valtiomuodosta, jossa luokan oppilaista kootut pienryhmät käsittelevät yhtä aiheen osa-

aluetta. Suulliset esitykset på svenska. 

Tehdään kahden oppiaineen asioita samaan aikaan niin, 
että oppiainerajat toivottavasti jopa hämärtyvät.



Integraatio voi olla…

 Opettajakeskeistä ja/tai oppijakeskeistä: 

 Opettajan näkökulmasta, opetuksen teknisenä organisointimenetelmänä, integraatio käsitetään 

opetettavien rakenneosien yhteen liittämisenä:

 Yleensä jo olemassa olevien oppiaineiden ja -sisältöjen uudelleenorganisoimista opetussuunnitelmassa tai 

opetustilanteessa. 

Opiskellaan esimerkiksi kahta oppiainetta samaan aikaan. ”Toisesta sisältö, toisesta kieli.”

 Kun integraatiota tarkastellaan oppijakeskeisesti, korostetaan oppiainesten ja erilaisten opetustapahtumien

sulauttamista kokonaisuudeksi oppijan ajatuksissa.

(Esim. Aaltonen 2003, 54-57) 



Opetuksen integrointi ja 
kielen oppiminen

 Oppilaan ja oppimisen kannalta tärkeätä painottaa myös kielitaidon ”elämänläheisyyttä”-

kyseessä kun on väline, joka mahdollistaa kommunikoinnin toisten kanssa.                   

 Kielitaitoa käytetään lähes aina jossakin toiminnallisessa yhteydessä, yhdessä muiden kanssa.

 Mitä useampaan asiaan (työtilanteeseen, arkielämän tilanteeseen, vapaa-ajan taitoihin) 

kielitaito voidaan kytkeä, sitä paremmin taito pysyy pitkäaikaismuistissa. 



Opetuksen integrointi ja 
kielen oppiminen

 Kokonaisuuden muodostumista oppilaan päässä vahvistaa integrointi ainekseen, 

jota hän muutenkin opinnoissaan käsittelee.

ESIM: +                                          +               +       +                

= Opitaan mielekkäästi kuningasperheestä muutakin kuin prinsessojen nimet!

 Sirpalemaisesta irrallisten asioiden käsittelystä tulisi päästä tarpeeksi suuriin, merkityksellisiin 

kokonaisuuksiin.

 Karkein esimerkki erilliset kielioppitunnit irrallaan muusta kontekstista. 

 Kielioppi on osa kaikkea kielenkäyttöä, ei 90min kahden viikon välein koulun kirjassa.

ruotsin kieli & 
kulttuuri 

yhteiskuntaoppi valtiomuodot kungafamiljen i Sverige 



Esimerkki AMK-opetuksesta: 
Svenska inom socialbranschen

 Valitse itsellesi pari, jonka kanssa otatte selvää 
keskiviikoksi yhdestä KELA:n tukimuodosta. 

 Seuraavalla luennolla kierrätte luokassa ja kerrotte 
asiantuntijoina tukimuodostanne muille ruotsiksi. 

 Förälder, studerande, utan arbete, sjuk, 
pensionärer, stöd för boende, 

rehabilitering, funktionshindrade

KERÄTKÄÄ MYÖS PIENI SANALISTA SELLAISISTA AIHEEN 
SANOISTA, JOTKA OVAT TULEVAN TYÖNNE KANNALTA 

TÄRKEITÄ. TULOSTAKAA SANALISTA MUKAANNE (1kpl).

www.fpa.fi

http://www.fpa.fi/


STÖDFORMER PÅ FPAs nätsidor:

1. förälder
2. studerande
3. utan arbete
4. pensionärer
5. stöd för boende
6. funktionshindrad
7. sjuk
8. rehabilitering

 1. Valitkaa parisi kanssa pöytä ja tehkää pöydästä 
asiantuntijatiskinne. Jokainen pari toimii  vuorollaan omalla 
tiskillään asiantuntijoina, ja kertoo tutustumastaan 
tukipaketista.

 2. Kerratkaa aluksi läpi vaikeita tai tärkeitä sanoja aiheenne 
kannalta, ja opettakaa ne kuulijoille (ruo + suo).

 3. Tämän jälkeen kerrotte noin 5 minuutin ajan 
tukimuodoista på svenska, ja vastaatte på svenska 
mahdollisiin kuulijoiden esittämiin kysymyksiin aiheesta på 
svenska.

För 
studerandena

erbjuder vi 
till exempel

studiepenning…



Integrointi yläkoulussa?

 Ei sen vaikeampaa kuin amk:ssakaan.

 Myy ideasi esim. kotitaloutta opettavalle kollegallesi joululeivonnaiskauden aikaan.

 ”Tehdään yhdessä lussekatter –herkkuja!” (Sillä olette juuri käsitelleet ruotsalaista joulunviettoa 
kurssillasi, ja tiedät kotitaloudessa olevan meneillään myös tutustuminen joulun ajan resepteihin.)

 Sinä kaivat reseptin ja muokkaat esim. sanastotehtävän vielä reseptin kylkeen. 

 Tunti pidetään kotitalousluokassa, jonka kaapeista varmaan jo löytyvätkin kyseiset taikina-ainekset.

 Tunnin jälkeen oppilaat osaavat yleisimpien leivonta-ainesten nimet på svenska ja baka bullar.



http://www.leila.se/leilas-lussekatter/recept/julbak/index1,21.htm?id=3663



Har ni allt som
behövs?

Smör

2 kuvert saffran

Mjölk

Vispgrädde

Jäst

Ekologiska ägg

Strösocker

Salt

Vetemjöl special



Hur bakar man lussekatterna?



(Ainakin) kaksi kärpästä yhdellä iskulla…
(Åtminstone) två flugor i en smäll…

 Kielikylvyn ja muun integroidun kieltenopetuksen 
oppimistulokset ovat pääosin myönteisiä. 

 Kohdekielen taito kehittyy, mutta myös ainesisältöjen omaksuminen paranee.

 Vieraalla kielellä opetettaessa opettaja joutuu valmistelemaan tunnit harkitummin 
ja kiinnittämään erityistä huomiota opetuksen työmuotoihin. 

 Myös oppilaat joutuvat (tai saavat) keskittymään olennaiseen.

Kim Haataja, 2013

Pulliin siis tarvittiin 
jästiä, vetemjöliä, 

sockeria… 
Niin joo, se 

vaivaaminen oli 
tärkeää.

Kiva kun kohta onkin 
se Luciadagen! 



Integraation tärkeimpiä huomioita

 Integraatio voi:

 auttaa opettajaa ja oppijaa selviämään tiedon tulvasta

 auttaa tehokkaammin yhdistämään toisiinsa liittyvää tietoa

 auttaa löytämään tiedolle tarkoituksen ja merkityksen



Kehitelkää 1 integraatio-oppitunti 
joko perusopetukseen

tai lukio-opetukseen 

tai molempiin soveltuvaksi.

Vinkkejä: 
• Lukiossakin opiskellaan mm. terveystietoa ja ruotsalaiset nuoret naiset ovat 

kovia kauneusbloggareita...

• Yhteiskuntaopissa opiskellaan eri valtiomuotoja. Kuninkaalliset ovat 
ruotsalaisille tärkeitä, mutta miksi? (Juorulehdet, historiallinen artikkeli 
ryhmätyönä mind map ja esittely muille)



Yleiseen ideapulaan 
opetuksen 

monipuolistamiseksi http://karvi.fi/publication/hyvasta-
paremmaksi-kehittamisideoita-

kielten-oppimistulosten-arviointien-

osoittamiin-haasteisiin/

www.karvi.fi  haku:

Hyvästä paremmaksi

http://karvi.fi/publication/hyvasta-paremmaksi-kehittamisideoita-kielten-oppimistulosten-arviointien-osoittamiin-haasteisiin/
http://www.karvi.fi/




Myös:
ROKK- hanke

http://www.hamk.fi/tyoelamalle/tutkimusyksikot/ammatillinen-
osaaminen/uudet-oppimisratkaisut/rokk/Sivut/default.aspx

1) Joustavat oppimispolut

Hanna-Leena Ainonen, Oulun yliopisto & Anneli 
Asunmaa, Saimaan amk: Jag kan – portfolio

Melina Bister, Helsingin yliopisto & Maria 
Tuunanen, Jyväskylän amk: Ohjattu itsenäinen 
kurssi

Mari Huvitus, Aalto-yliopisto & Eija Tapio, Diakonia-
amk: Joustavan opintopolun mallipohja –
Verkkopohjainen toimintamalli kirjallisen ja 
suullisen taidon kehittämiselle

Anne-Maria Kuosa, Turun yliopisto & Merja 
Öhman, Karelia-amk: Involvera, delegera och
publicera!

Yliopistojen kielikeskukset ja ammattikorkeakoulut toteuttavat 

Ruotsin kielen opetuksen kehittäminen korkeakouluissa (=ROKK-hanke). 

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö vuosina 2014-2016. 

Hankkeen koordinaattoreina toimivat FT, dosentti Heidi Rontu Aalto-yliopistosta ja FT, 
dosentti Taina Juurakko-Paavola Hämeen ammattikorkeakoulusta.

2) Integrointimallit

Hilkka Bergman, Turun amk & Sara Kirla-Balazs, 
Helsingin yliopisto & Liisa Wallenius, Haaga-Helia amk: 
Helposti lähestyttävä työelämälähtöinen integrointi

Karita Katto, Tampereen yliopisto & Teija Lehto, Laurea-
amk & Nina Niemelä, Tampereen teknillinen yliopisto: 
Integrointikurssin mallintaminen

Riina Uusikulku, Helsingin yliopisto & Anne Wähä, 
Vaasan amk: Case-menetelmällä kohti asiantuntijuutta 
– De rätta sakerna på rätt sätt

3) Arviointikäytänteet

Päivi Franzon, Kymenlaakson amk & Sinikka Koivurova, 
Lapin yliopisto: Suullisen taidon itse- ja 
vertaisarviointi

Sari Hanska-Aare, Tampereen amk & Camilla 
Jauhojärvi-Koskelo, Jyväskylän yliopisto & Tiina 
Männikkö, Tampereen yliopisto: Argumentoivan 
blogitekstin kirjoittaminen ryhmissä

Mirja Järvinen, Metropolia-amk & Ritva Saira, Mikkelin 
amk & Taija Votkin, Aalto-yliopisto: Suullisen taidon 
työelämälähtöinen arviointi


