
Puheviestintä ja innostavat opetusmenetelmät

 vinkkejä ja käytännön esimerkkejä



VUOROVAIKUTUS/ INTRAPERSOONALLINEN VIESTINTÄ
● Tarkastelun kohteena on yksilön näkökulma.
● Viestintään vaikuttavat yksilötekijät ja taitojen monipuolistumiseen ja laajenemiseen esimerkiksi kielten opiskelussa 

käsitys itsestä oppijana sekä oma motivaatio.
● (https://kielikompassi.jyu.fi/puheviestinta/tietomajakka/maja_perusteita_maarittely_tasot.shtml) 

● Rakentava palaute suuntaa tulevaan, tapahtuu oikeaan aikaan ja ehdottaa vaihtoehtoa kohti kehittymistä. Sen pohjana ovat 
vahvuudet ja rakentava palaute tekee oppimisen ja reflektion mahdollisiksi. (Lonka, 2015, 69)

https://kielikompassi.jyu.fi/puheviestinta/tietomajakka/maja_perusteita_maarittely_tasot.shtml


INTRAPERSOONALLINEN VIESTINTÄ
● Opettaja voi vaikuttaa oppilaansa motivaation lisäämiseen ja hänen oppimiskäsitykseensä.
● Huomio vahvuuksiin → onnistumiset → motivaatio
● Paatsilan (2015) mukaan opettajan tulisi tehdä näkyväksi oppilaan vahvuuksia, sanoa niitä ääneen ja auttaa oppilasta itse 

kohdistamaan huomionsa niihin. Tämän seurauksena opettajan puhe ja ajatustavat muuttuvat ja huomio 
vahvuuskeskeisyyteen näkyy konkreettisesti opetusmateriaaleissa. Myös tehtävien työskentelytavat voivat monipuolistua 
samalla. Oppilaalla on mahdollisuus käyttää hänelle ominaista vahvuutta, kuten rohkeus tai luovuus.



ESIMERKKEJÄ käytännön työskentelyyn (Paatsila, 2015):

-Oppilas merkitsee oppitunnin lopuksi taululla esillä 
olevista vahvuuksista ne, joita kyseisellä tunnilla 
käytti. (kuvassa)

-Oppilas valitsee oppitunnin aluksi vahvuuden, jota 
haluaa itsessään kehittää ja pohtii miten siinä 
onnistui.



Vuorovaikutus /interpersoonallinen viestintä
● Puheviestinnässä käytetään termiä “interpersonaalinen taso”, kun tarkastellaan kahden ihmisen kasvokkain tapahtuvaa viestintätilannetta. 
● Sujuva ja ymmärrettävä viestintä edellyttää puhekumppanin ennustettavuutta. Ennusteiden perusteella pyrimme usein käyttäytymään niin, että saamme 

viestinnällämme  aikaan tuloksia. Osapuolet kokevat viestintätilanteissa aluksi usein epävarmuutta, joka vähentää heidän mahdollisuuksiaan tilanteen 
ennustamiseen ja sitä kautta tavoitteiden saavuttamiseen. Tämän vuoksi epävarmuutta pyritään vähentämään. Tätä ilmiötä kuvaa epävarmuuden 
vähentämisen teoria (uncertainty reduction theory), jossa tarkastellaan myös sitä, kuinka yksilöt oppivat vuorovaikutuksessa ymmärtämään ja tuntemaan 
itseään ja muita.

○ Teorian mukaan epävarmuuden vähentämiseen on kolme tapaa, joilla hankitaan tietoa toisesta ihmisestä ja siten vähennetään epävarmuutta: 

passiiviset, aktiiviset ja vuorovaikutukselliset strategiat. Passiivisella strategialla hankitaan toisesta henkilöstä tietoa hänen tietämättään 

esimerkiksi tarkkailemalla hänen käyttäytymistään toisten ihmisten seurassa. Muut ihmiset tavallaan paljastavat henkilön todellisen luonteen. 

Aktiivisella strategialla tarkoitetaan aktiivista tiedonhankintaa kohdehenkilöstä. Vuorovaikutukselliset strategiat puolestaan sisältävät suoran 
kontaktin osapuolten välillä. Tietoja hankitaan tällöin toiselta osapuolelta itseltään.



● Opettajat joutuvat kokemaan epävarmuutta työssään (uudet ryhmät, oppilaat, yllättävät tilanteet, työympäristö?), mutta kokemus ja ammattitaito auttavat.

○ Opettaja voi vähentää epävarmuutta tarkkailemalla oppilaita muissa vuorovaikutustilanteissa ja kyselemällä kollegoilta. Epävarmuutta voi vähentää 
myös kertomalla itsestään ja tekemällä tilanteesta epämuodollisen. Lisäksi tilanteen läpikäyminen voi vähentää epävarmuutta viestintätilanteessa.

● Epävarmuus lasten välillä voi kasvaa esimerkiksi erilaisten viestintätyylien ja -tapojen seurauksena. Lapset voivat erota siinä, kuinka halukkaita tai arkoja he 
ovat viestimään toisilleen ja miten he yleensä asiansa ilmaisevat. Viestintätyyliltään ja -tavoiltaan yhteensopimattomien yksilöiden välille saattaa syntyä 
vaikeasti ylitettävä muuri. Myös yksilöiden vuorovaikutustaidot vaihtelevat: joku voi olla äärimmäisen taitava hankkimaan ystäviä ja vaikuttamaan heidän 
mielipiteisiinsä ja asenteisiinsa, kun taas jollekin toiselle jo viestintäaloitteiden tekeminen ja vuorovaikutussuhteiden solmiminen voivat muodostua 
ylivoimaisiksi tehtäviksi.

Lähteet:
https://kielikompassi.jyu.fi/puheviestinta/tietomajakka/maja_perusteita_maarittely_tasot.shtml
https://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/haastattelu/lussa.htm
http://www.edu.fi/perusopetus/terveystieto/koulukiusaaminen_terveystiedon_opetuksen_haasteena/kiusaamissuhteen_syntyminen_ja_kehittyminen

→ Millaiset oppilaat kannattaa laittaa pareiksi? Kokemuksia? 
Tutkimustietoa ei ole saatavilla.

https://kielikompassi.jyu.fi/puheviestinta/tietomajakka/maja_perusteita_maarittely_tasot.shtml
https://kielikompassi.jyu.fi/puheviestinta/tietomajakka/maja_perusteita_maarittely_tasot.shtml
https://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/haastattelu/lussa.htm
https://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/haastattelu/lussa.htm
http://www.edu.fi/perusopetus/terveystieto/koulukiusaaminen_terveystiedon_opetuksen_haasteena/kiusaamissuhteen_syntyminen_ja_kehittyminen
http://www.edu.fi/perusopetus/terveystieto/koulukiusaaminen_terveystiedon_opetuksen_haasteena/kiusaamissuhteen_syntyminen_ja_kehittyminen


KUINKA HERÄTTÄÄ TARVE OPISKELLA KIELTÄ?
“Oppijaa ei pidetä enää opettajan tai ohjaajan kohteena vaan nähdään 

aktiivisena toimijana, joka havainnoi ympäristöään omien tarpeidensa ja 
tavoitteidensa ohjaamana ja kiinnittää huomiota itselleen merkityksellisiin 
seikkoihin. Oppiminen nähdään oppijan aktiivisena osallistumisena omaan 

oppimiseensa ja siihen liittyvään toimintaan.”

http://www.kieliverkosto.fi/article/pelisilmaa-pelaaminen-osana-kielenopetusta/



AUTENTTISUUS
● “Oppimisen pitäisi tapahtua tilanteissa, joissa opittavien tietojen ja taitojen käyttö muistuttaa niiden soveltamista tosielämässä.”
● “Kieltä opitaan vuorovaikutuksessa eli aidosti kieltä käytettäessä.” -> “Siksi ei riitä, että oppimateriaali on autenttista [...], vaan myös 

oppijan tuotoksen on oltava autenttinen eli oppijan on oltava aidossa vuorovaikutuksessa tehtävän tai toisten oppijoiden kanssa.”
● Autenttista oppimista tukevan pedagogiikan 4 piirrettä:
1) Tehtävät jäljittelevät oikeaa elämää ja niillä on yhteyksiä luokkahuoneen ulkopuolelle
2) Työskentelyssä painotetaan oppijan ajattelun kehittymistä
3) Oppiminen tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
4) Oppijat saavat tilaisuuksia ohjailla itse omaa oppimistaan tarpeidensa ja kiinnostuksen kohteidensa pohjalta
● “Autenttisuudella on virtuaalisissa oppimisympäristöissä positiivinen vaikutus myös oppijan kielenoppimista kohtaan tuntemaan 

motivaatioon ja sitoutumiseen.”

https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/files/49995210/Pedagoginen_perusta_kielenoppimisessa.pdf



VINKKEJÄ autenttiseen opetukseen: LUKEMINEN
● Kirjojen lukeminen: Lasten- ja nuortenkirjat , moni aikuistenkin kirja sopii, sopiva taso varmistettava!
● SARJAkuvat ja lehdet, esim. Kalle anka
● Päivän uutisartikkeli 

○ HBL, Åbo Underrättelser, Ålands Tidning, Österbottens Tidning, Östnyland tai joku muu täältä: http://www.biblioteken.fi/sv/litteratur/tidningar#.VvJTO8tf270)
○ LL-Bladet ilmaiseksi netissä: http://ll-bladet.fi/ (lättlästa finska nyheter) > SvenskaNu tehnyt uusiin uutisiin tehtäviä opettajien käytettäviksi: http://svenskanu.

fi/nya-ovningar-till-ll-bladet/
● Subject Aidin materiaalit
● Blogit ja vlogit
● Kirjaston (etenkin elektroniset, koska usein paremmin ajan tasalla) materiaalit
● Lukunäytteitä (myös luettuna) Pohjoismaisilla kielillä, tehtäviä, projekteja, elokuvia ym. : Norden i skolan
● Pelit ruotsiksi, esim. Alias
● Bookcrossing, postcrossing
● Esim. läksynä hakea mitä tahansa omassa elämässä vastaantulevaa ruotsinkielistä tekstiä (elintarvikepakkaukset, käyttöohjeet, nettisivut...). Nämä voi tietysti pyytää 

kirjoittamaan muistiin mutta innostavampaa voisi olla vaikka kilpailu jossa kuvataan teksti ja jonka eniten valokuvia kerännyt voittaa. Valokuvia voi kerätä vaikka 
ladata blogiin tai portfolioon tai tulostaa julisteeksi.

● Duolingo, Storybird, Glosor, Papuri, Second Life

http://www.biblioteken.fi/sv/litteratur/tidningar#.VvJTO8tf270
http://ll-bladet.fi/
http://svenskanu.fi/nya-ovningar-till-ll-bladet/
http://svenskanu.fi/nya-ovningar-till-ll-bladet/
http://svenskanu.fi/nya-ovningar-till-ll-bladet/


KIRjoittaminen
● Blogit ja vlogit
● Bookcrossing, postcrossing
● Duolingo, Storybird, Glosor, Papuri, Second Life

Kuunteleminen
● www.svtplay.se
● YouTuben videot
● YLE: Pakko puhua ruotsia! Videopäiväkirjoja eri henkilöitä, joihin tehtäviä http:

//yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/swe-pakko-puhua-ruotsia
● Nettiradiot ja podcastit
● Elokuvat
● YouTuben/VIMEON videot
● Svenska Teatern, Åbo Svenska Teater, Taimine; http://teater.

fi/sv/repertoarer/teatrar/
● Sorminuket
● Liikunta-, musiikki- tai muu oppitunti ruotsiksi
● Valinnaisaineet, jotka synnyttävät tarpeen puhua kieltä käytännössä, esim. 

Mat på svenska (samanaikaisopetus > ruotsin ope: ruotsia, kotitalousope: suomea 
ja fraaseja ruotsiksi, kielen käyttöä käytännönläheisissä ja arkielämän 
tilanteissa)

● Pelit ruotsiksi, esim. Alias
● Duolingo, Storybird, Glosor, Papuri, Second Life

http://www.svtplay.se
http://www.svtplay.se
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/swe-pakko-puhua-ruotsia
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/swe-pakko-puhua-ruotsia
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/swe-pakko-puhua-ruotsia
http://teater.fi/sv/repertoarer/teatrar/
http://teater.fi/sv/repertoarer/teatrar/
http://teater.fi/sv/repertoarer/teatrar/


PUHUMINEN
● Ruotsinkielinen opaskierros (opiskelijat oppaana, opettaja vain ruotsia osaavana turistina)
● Sorminuket
● Liikunta-, musiikki- tai muu oppitunti ruotsiksi
● Valinnaisaineet, jotka synnyttävät tarpeen puhua kieltä käytännössä, esim. Mat på svenska (samanaikaisopetus > ruotsin 

ope: ruotsia, kotitalousope: suomea ja fraaseja ruotsiksi, kielen käyttöä käytännönläheisissä ja arkielämän tilanteissa)
● Pelit ruotsiksi, esim. Alias
● Retket luontoon ja nimetään ruotsiksi kasveja ym. 
● matkoilta ruotsinkielisiä tarjouslehtisiä  ja keskustelemme viikon tarjouksista
● Duolingo, Storybird, Glosor, Papuri, Second Life
● Kuvat suullisen tuottamisen tukena: Papunet, morguefiles.com



Kulttuuritietous ja Kulttuurienvälisyys
● Blogit ja vlogit
● YouTuben/VIMEON videot
● Työpaikkailmoitukset 

○ tutkitaan, kuinka moneen työhön ruotsin osaamista tarvitaan/halutaan
○ virkamiesruotsi

● Oman kunnan pohjoismainen ystävyyskunta tai ystävyysluokka/-koulu
○ ystävyysluokkaa voi hakea esim. Norden i skolanin sivuilta http://nordeniskolen.org/fi/andet-info/ystaevaeluokat/loeydae-

ystaevaeluokka
● Erilaiset projektit Pohjoismaiden/Ruotsin koulujen kanssa: Norden i skolan, Pohjola-Norden, eTwinning
● Luokkaretket, opintomatkat, vierailut, tutustumiskäynnit 
● Urheilutapahtumat ystävyyskoulun kanssa
● Matkakertomukset kuvien kera
● NordJobb
● Pohjoismaiset vaihto-opiskelijat

http://nordeniskolen.org/fi/andet-info/ystaevaeluokat/loeydae-ystaevaeluokka
http://nordeniskolen.org/fi/andet-info/ystaevaeluokat/loeydae-ystaevaeluokka
http://nordeniskolen.org/fi/andet-info/ystaevaeluokat/loeydae-ystaevaeluokka


Yhteistyö eri toimijoiden kanssa
● Ruotsinkieliset lähikoulut, päiväkodit, vanhainkodit ym.
● Yritykset
● Pohjola-Norden (http://www.pohjola-norden.fi/suomeksi/alkuun/)
● SvenskaNu (http://svenskanu.fi/), myös kram sverige svenskanu:n sivuilla
● Kirjasto

http://www.pohjola-norden.fi/suomeksi/alkuun/
http://svenskanu.fi/

