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OPS 2016 TUKIMATERIAALIT

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014
toiseen kotimaiseen kieleen ja vieraisiin kieliin laaditut
tukimateriaalit ovat nyt valmiit ja löytyvät www.edu.fi
-verkkosivuilta suoraan osoitteesta
http://www.edu.fi/perusopetus/kielet/ops2016_tukimater
iaalit

http://www.edu.fi/perusopetus/kielet/ops2016_tukimateriaalit


(Saara Repo
Helsingin yliopiston
tilaisuudessa 2016)



PBL-PURKU ENSIN OMISSA PIENRYHMISSÄ N. 45 MIN



TEEMAPISTEKÄVELY – 30 MIN/PISTE

Arviointi
ja

motivoivat
menet.

Puheviest.
ja

innostavat
menetel.

Digi ja
aktivoivat
menetel-

mät

1:t aloittavat tästä
teemasta tässä salissa

2:t aloittavat tästä
teemasta tässä
salissa

3:t aloittavat tästä
teemasta pikku-
salissa K228

Ryhmissä luku kolmeen



http://vinkkilaari.com/

http://vinkkilaari.com/


PELIT OPPIMISESSA – KIRSI WALLINHEIMO

https://webcast.helsinki.fi/engage/ui/embed.html?id=bba5789f-a6da-492b-9323-eda6d66afca4&hideControls=false&hideAPLogo=true

https://webcast.helsinki.fi/engage/ui/embed.html?id=bba5789f-a6da-492b-9323-eda6d66afca4&hideControls=false&hideAPLogo=true
https://webcast.helsinki.fi/engage/ui/embed.html?id=bba5789f-a6da-492b-9323-eda6d66afca4&hideControls=false&hideAPLogo=true


KIRSIN ANTAMA TEHTÄVÄ

Mitä pelejä tiedätte/käytätte
opetuksessa?
- perinteisiä (lauta-)pelejä

- nettipelejä

Ja mistä erityisesti oppilaat/opiskelijat
ovat antaneet positiivista palautetta?



KURSSIN KOONTIA Ja sitä ennen vähän vielä
tutkimuksissa todettua…



TUTKIMUKSISSA TODETTUA…



OPPIMISTULOKSET HEIKENTYNEET
B-OPPIMÄÄRÄSSÄ
Osaaminen B1-ruotsissa jää peruskoulun päättövaiheessa vain
tyydyttävälle tasolle. Erityisen huolestuttava on osaamisen taso
kielen tuottamisessa (Tuokko 2009, 46).

Tyttöjen osaamistaso merkittävästi poikia parempi
(Takala 2012, 3; Toiminnallista ruotsia 2012, 31)



A-RUOTSIN ARVIOINTITULOKSET 2013:
KIELITAITO
Ymmärtämistaidot: Hyvän osaamisen taitotaso A2.2

Kuullun ymmärtämisen tavoitteet saavutettiin erinomaisesti.
Luetun ymmärtämisen tavoitteet saavutettiin hyvin.

Tuottamistaidot: Hyvän osaamisen taitotaso A2.1

Puhumisen tavoitteet saavutettiin erinomaisesti.

Kirjoittamisen tavoitteet saavutettiin hyvin.

http://www.oph.fi/julkaisut/2014/ruotsin_kielen_a_oppimaaran_oppimistulokset_perusopetuksen_paattovaiheessa_2013

http://www.oph.fi/julkaisut/2014/ruotsin_kielen_a_oppimaaran_oppimistulokset_perusopetuksen_paattovaiheessa_2013


KOULUVIIHTYVYYS
WHO:n selvitysten mukaan Suomi pärjää huonosti kouluviihtyvyydessä (Kämppi ym.
2012, 27)

Teinit uupuneita ja kyllästyneitä koulunkäyntiin
(http://www.aka.fi/fi/akatemia/media/Tiedotteet1/2015/puolet-alakoululaisista-kadottanut-koulun-
merkityksen/)

Tytöt vs. pojat (Takala 2012, 7; Toiminnallista ruotsia 2012, 40; Hildén & Rautopuro 2014, 136)

Lukio-opetus kyllä monipuolista mutta parannettavaa innostavuudessa
(Välijärvi 2013)

Ruotsin kielen opiskelumotivaatioon vaikuttavat oleellisesti
mm. opettaja ja opetusmenetelmät (Toiminnallista ruotsia 2012, 41)

Ø Opetuskäytänteiden vaikutus suurempi poikien oppimiseen kuin tyttöjen (Hildén,
Huhtala, Rautopuro & Vesalainen AFinLAssa 2015)

http://www.aka.fi/fi/akatemia/media/Tiedotteet1/2015/puolet-alakoululaisista-kadottanut-koulun-merkityksen/


OPPIMISTA EDISTÄVÄT TUTKIMUSTEN MUKAAN

Tehtävien ja työtapojen monipuolisuus (Pica 2005; Ellis 2009; Livingstone 2011)

Opiskelutaitojen kehittäminen (Chamot 1998; Breen 2009)

Koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen ja kielen harrastus
vapaa-ajalla (Hildén & Härmälä AFinLAssa 2015)

Tvt & somen hyödyntäminen (Dourda ym. 2014; Eslami ym. 2015; Singman 2013)

Arviointimenetelmien monipuolisuus (Lantolf & Thorne 2006; McNamara & Roever
2006). Tällä hetkellä ruotsin opetuksessa arviointimenetelmät yksipuolisia (Hildén
& Härmälä AFinLAssa 2015)

Itsearviointitaitojen kehittäminen tärkeää (Hildén & Rautopuro 2014)



POSITIIVINEN VAIKUTUS KIELITAITOON
Kieliminä – ”Olenko hyvä ruotsin kielen oppija?”à suuri kytkös oppimistuloksiin!
Pojilla heikompi kieliminä (pystyvyysuskomus) ruotsissa. (Hildén & Rautopuro
2014)

Suullinen harjoittelu (Hildén & Rautopuro 2014)

Autenttinen kielenkäyttö ja modernit toimintatavat (mm. tvt) (Hildén & Rautopuro
2014)

Pienikin säännöllinen panostus läksyihin (Hildén & Rautopuro 2014)

Opettajien täydennyskoulutus (Hildén & Rautopuro 2014)

http://www.oph.fi/julkaisut/2014/ruotsin_kielen_a_oppimaaran_oppimistulokset_perusopetuksen_paattovaiheessa_2013

http://www.oph.fi/julkaisut/2014/ruotsin_kielen_a_oppimaaran_oppimistulokset_perusopetuksen_paattovaiheessa_2013


JATKUU…

Ø Erityishuomiota poikien kielitaidon tukemiselle

Ø Formatiivisten arviointikäytänteiden lisääminen ja periaatteella
”nappaa ne hyvän teossa” (Lotta Uusitalo-Malmivaara; positiivinen
pedagogiikka)

Ø Palaute aktivoi aivojen palkitsemisjärjestelmän ja vahvistaa
oppimista. Palaute kielenoppimistehtävässä aktivoi saman
palkitsemisjärjestelmän kuin ulkoiset palkinnot. (Ylinen 2015:
http://www.koneensaatio.fi/tapahtuma/kielen-oppimisen-
tulevaisuus/)

http://www.koneensaatio.fi/tapahtuma/kielen-oppimisen-tulevaisuus/


TUKEA JA IDEOITA MM.

http://karvi.fi/publication/hyvasta-paremmaksi-kehittamisideoita-kielten-oppimistulosten-arviointien-osoittamiin-haasteisiin/
http://www.oph.fi/julkaisut/2013/oppimisen_arvioinnin_kontekstit_ja_kaytannot


KURSSIN KOONTIA



TAVOITTEET JA TOTEUTUS
• Hahmotat uuden opetussuunnitelman pääsisällöt ruotsin

opetuksen näkökulmasta.

• Osaat suunnitella motivoivia ja aktivoivia
oppimistehtäviä osaksi opetusta.

• Ymmärrät arvioinnin merkityksen osana oppimisprosessia
ja pystyt ideoimaan toimivia arviointikäytänteitä.

• Hahmotat viestinnän merkityksen ruotsin opetuksessa ja
osaat integroida toimivia viestintätapoja opetukseen.

• Osaat hahmottaa kehittymistarpeesi ruotsin opettajana
ja suunnitella, että miten kehität osaamistasi ja
asiantuntijuuttasi edelleen.

OPSit ja PBL
Koonti

PBL ja
pienryhmätyöskentely

Innostavat ja aktivoivat
opetusmenetelmät

Onko arviointi muutakin
kuin arvostelua?

Mitä opetusviestinnässä
tapahtuu?

Motivaatiota, mistä?
Arviointia, miten?

Kehittymistehtävä
ja sen purku

Ruotsia ilmiöpohjaisesti
oppien

Pelit oppimisessa

Innostaen
Toiminnallisesti
Yhteisöllisesti



LUKION UUDESTA OPSISTA POIMITTU

5.4   Toinen kotimainen kieli

5.4.1   Ruotsi

[…] Kieltenopetuksessa hyödynnetään tutkivaa oppimista
käyttäen monipuolisia ja opiskelijalähtöisiä menetelmiä.
Opiskelijoita ohjataan hakemaan, arvioimaan ja
käsittelemään tietoa ruotsin kielellä, mahdollisesti myös
muilla pohjoismaisilla kielillä. Tieto- ja viestintäteknologiaa
käytetään luontevasti opiskeluympäristöjen osana.



Alas oppiaineet ja läksyt –
Espoossa kokeillaan

oppimista, joka tulee ensi
vuonna kaikkiin kouluihin

http://www.hs.fi/kaupunki/a1447570101470

Lukion ensimmäisen luokan oppilaat
pilkkovat ilmiöitä osiin kokonaisen
jakson eli seitsemän viikon ajan ja
suorittavat näin viisi pakollista
kurssia.

http://www.hs.fi/kaupunki/a1447570101470


Virikemateriaali
ja käsitteiden
selkeyttäminen

Ongelman
tunnistaminen

ja
määrittäminen

Aivoriihi Ongelman
analysointi

Oppimis-
tavoitteiden
muodosta-

minen

Itsenäinen
opiskelu

Tulosten
jakaminen,
purku ja
arviointi

Avaus



8 X 8 MENETELMÄ

Ydinteema

76

21

4

8

5

3

Jne.



Kuusi hattua on
ajattelun ja
keskustelun
apuväline, jonka
avulla on
mahdollista
keskittyä yhteen
asiaan kerralla.
Tekniikan ideana
on katsoa
ongelmaa eri
näkökulmista.



Oppilaat oppivat tehtävää ratkoessaan yhteistyötaitoja,
vuorovaikutustaitoja, tiedonhaku- ja tiedon arviointitaitoja,
päättely- ja argumentointitaitoja sekä kriittistä ajattelua.

Oppilaat eivät opi vain faktoja, vaan he oppivat
suhteuttamaan ja arvioimaan löytämäänsä tietoa sekä
ratkaisemaan ongelmia.

Oppilaat kehittävät metakognitiivisia taitojaan kuten
oppimisen itsesäätelytaitojaan ja taitojaan arvioida omaa
oppimistaan.

Oppilaiden sisäinen motivaatio ja kiinnostus opiskeltavaa
asiaa kohtaan syvenee ja kasvaa.

PBL:N TAVOITTEITA ‒ MILLAISTA OSAAMISTA?

Oppimiskäsityksessä
keskeistä:

• Oppilas aktiivinen
toimija

• Vuorovaikutuksessa
oppiminen

• Myönteiset kokemukset
• Oppimaan oppiminen

ja itseohjautuvuus



KIRSTI LONKAN 5 K-KIRJAINTA

KUNNIOITA

KUUNTELE

KIINNOSTU

KANNUSTA

KIITÄ
(Kirsti Lonka 2015, Oivaltava oppiminen)



KIITOS!
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