Aalto, E. & Taalas, P. 2005. Tavoitteelliseksi opiskelijaksi monimuotoisella ja –mediaisella kurssilla. In
Kuure, L., Kärkkäinen, E. & Saarenkunnas, M. (eds), Kieli ja sosiaalinen toiminta – Language and
Social Action. AFinLA Yearbook. Publications de l'association finlandaise de linguistique appliquée 63,
349-362.

▼▼▼▼
TAVOITTEELLISEKSI OPISKELIJAKSI
MONIMUOTOISELLA JA -MEDIAISELLA
KURSSILLA
Eija Aalto & Peppi Taalas
Jyväskylän yliopisto
Finding ways of integrating individual learner paths, project work, and technology into a
language course is a challenging task. This article presents a course experiment where the
underlying pedagogical and structural arrangements are designed to support learners of
Finnish as a foreign language to guide and reflect on their own learning process. The core
idea is to make the learners more aware of their own learning needs and to offer linguistic,
technological and meta-cognitive “tools” for them on an on-demand basis. With the help of
these tools the learners are encouraged to create every day routines that would assist them
in taking better control of their language learning. The actual course activities are built
around project work where the learners a) investigate a “Finnish phenomenon” in two
different points in time, b) explore the relevance of that phenomenon to the present day
Finland, and c) present the highlights of the exploration to the other students. On the basis
of this experiment it can be concluded that the implementation of these kinds of designs
requires extensive planning and thought so that the expanded resources and reflective way
of working would be accessible and transparent to as many different learner types and
styles as possible.
Keywords: literacy, learner path, learning technology, language learning

Miten saada kielenoppiminen ulos luokasta? Miten tehdä kielestä ja sen
oppimisesta oppijalle merkityksellistä? Miten luoda kurssi, joka palvelee
erilaisten oppijoiden erilaisia kielitaitotarpeita ja mahdollistaa
monenlaisia oppijanpolkuja? Nämä kysymykset eivät ole millään muotoa
uusia kielenopetuksessa, mutta niiden asettama haaste on aina tuore ja
vaatii jatkuvaa pedagogista kehittämistyötä uusien dynaamisten
vaihtoehtojen löytämiseksi. Jo yliopistojen tutkinto- ja kurssirakenne
niukkoine resursseineen ja isoine opetusryhmineen ohjaa staattiseen
kurssimalliin, jossa kieli helposti eristyy luokkatilanteeseen ja huolelliseen ydinainesanalyysiin perustuva kurssisisältö saattaakin lopulta
jäädä varsin kapeaksi ja oppijan ulkopuolelta määritellyksi. Oppiminen
jää opettamisen varjoon (vrt. Little 2000). Vaatimuksia kielikurssien
kehittämiselle nousee myös mediamaailman monipuolistumisesta ja
uudenlaisista viestinnän muodoista.
On selvää, että kurssi on oppimista jäsentävä ja tukeva resurssi
oppijalle, mutta pääosa oppimisesta varmastikin tapahtuu luokan
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ulkopuolella, erilaisissa muodollisissa ja epämuodollisissa, suullisissa ja
kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa. Oppimisen vaatimaa automaattistamisen määrää ja sovellusmahdollisuuksien kirjoa mikään tuntimäärä tuskin
pystyy tarjoamaan. Kielitaidon kehittämisen kannalta kursseilla onkin
keskeistä antaa työkaluja ja auttaa opiskelijoita luomaan itselleen
kielitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen tähtääviä arkirutiineja, jotka
juuri heidän näkökulmastaan ovat merkityksellisiä, motivoivia ja heidän
arkielämäänsä aidosti sidostuvia. Parhaimmillaan monimuotoinen
kurssirakenne tekee oppimisen ja "kielellä tekemisen" näkyväksi niin
opettajalle kuin opiskelijallekin ja ohjaa opiskelijaa arvioimaan itse
kielitaitonsa vahvuuksia ja kehittämiskohteita (ks. myös van Lier 1996,
2000; Little & Singleton 1991).
Tässä artikkelissa esittelemme keskitason suomen kielen oppijoille
suunnatun Mediasuomea-kurssin, jossa kielenoppiminen integroitiin
sisällölliseen projektiin. Kurssin tavoitteena oli tukea peruskielitaidon
kehittämisvaiheessa olevia mutta kielitaidoltaan jo jokseenkin itsenäisiä
opiskelijoita heidän projekteissaan antamalla eri työvaiheissa tarvittavia
kielellisiä ja viestinnällisiä työkaluja, joiden avulla opiskelijat pystyivät
tavoitteellisesti hakemaan tietoa vieraalla kielellä ja analysoimaan ja
työstämään sitä myös muille esitettävään ja tekijöidensä näkökulmia
kuvastavaan muotoon. Seuraavassa kuvaamme keskeiset käsitteemme,
niiden pohjalle rakentuvan kurssitoteutuksen ja käsitteisiin liittyviä
pedagogisia haasteita.
1 MEDIASUOMEA — KÄSITTEISTÄ KÄYTÄNNÖKSI
Kurssin erityisenä haasteena oli valjastaa pedagogiset avainkäsitteemme
yksilöllinen
oppijanpolku,
monimediaisuus
ja
medialukutaito
(multiliteracies) todellisiksi ja toimiviksi käytännön työkaluiksi kurssin
toteutuksessa unohtamatta kuitenkaan sitä, että kyseessä on
kielitaitokurssi.
Kurssi pyrittiin rakentamaan niin, että se tarjoaisi mahdollisuuksia
erilaisiin oppijanpolkuihin: jokainen siis saisi määrittää omat tavoitteensa
ja edetä yksilöllisillä ehdoillaan (oppijanpolkuajattelusta ks. myös Taalas
& Aalto 2003). Omia tavoitteita toki asetetaan kaikilla kielikursseilla,
mutta näimme erityisenä haasteena sen, miten saada oppija todella
hahmottamaan oma taitonsa ja spesifioimaan omat tarpeensa sillä tavalla
konkreettisesti ja läpinäkyvästi, että hän itse niistä todella hyötyy. Eräs
opiskelija pohtikin kurssin puolivälissä kielitaidon jäsentämisen
vaikeutta seuraavana tapaan:
tämä varmasti kuulostaa hassulta, mutta on ollut vaikea saada tietoa, että minulla on vielä niin paljon suomea oppia. Tunnistin heti, että kielioppini on vielä ihan pulaa. Kun kävin museossa ja kuva-arkistossa oli vaikea pyyttä apua ystävällisesti. En ole varma, miten käytetään –pa/-pä ja –hän/-han päätteitä. Ehkä pyyntöni kuulostaa liian viralliselta.
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Nähdäksemme erityinen haaste onkin osata kysyä oikeita kysymyksiä,
jotta oppija pystyisi luomaan itselleen merkityksellisen suhteen kieleen,
kielitaitoon ja sen kehittämiseen eikä hän vain ulkoaohjautuvasti
”suorittaisi” kurssia. Pyrimme ratkaisemaan tätä ongelmaa ohjaamalla
oppijat laatimaan omat lupauksensa kurssille (käytämme tästä opiskelijan
tekemästä sopimuksesta paremman termin puuttuessa englannin kielen
käsitettä learner contract) ja arvioimaan niitä kurssin eri vaiheissa
(kurssin rakenteeseen etukäteen mietittyjen tarkistuspisteiden, checkpointtien kohdalla). He myös kuulivat toistensa tavoitteita, pohtivat
niiden merkitystä itselleen ja antoivat niistä palautetta toisilleen. Varsin
monet havaitsivat, että olivat alussa asettaneet tavoitteensa kurssille liian
”koulumaisesti” ja yleisellä tasolla, jolloin ne eivät olleet konkreettisia
eivätkä siten kurssin puitteissa todella mahdollisia toteuttaa, seurata ja
arvioida. Kun tavoitteitaan joutui matkan varrella reflektoimaan, syntyi
myös realistisempi käsitys omista taidoista ja siitä, mihin kurssilla on
mahdollista päästä. Tästä esimerkkinä yhden opiskelijan oppijanpolku
omien tavoitteiden näkökulmasta:
Taulukko 1. Esimerkki oppijanpolusta
Alkutavoitteet

Omien tavoitteiden reflektointi

Tavoitteiden tarkennus

tavoitteeni olivat liian laajoja
laajennan sanastoani

 totta kai olen tehnyt niin, mutta se on
niin vaikea mitata

 laajennan fraasisanastoani kirjoittamalla
ylös ja harjoittelemalla tiettyjä fraaseja
esim. puheen alku ja loppu, aiheesta
aiheen siirtyminen, avun pyyntö, raportin
kieli. Laitan näitä sanasto-ohjelmaan
tietokoneessani.

puhun sujuvammin

 en ole toteutunut, joskus tunnen että
olen mennyt taaksepäin kesän jälkeen.
Valitettavasti ennen tätä kurssia olin
itsevarmempi puhua suomea. /

 Yritän ymmärtää paremmin puheen
pehmennysmerkkien käyttöä.

voisin
ymmärtää paremmin
tekstiä

 Tämän kurssin seurauksena?
Ehkä ei. Toisaalta olen harjoitellut uusia
kikkoja lukemaan esimerkiksi
skannaamalla.

 Parannan esitystaitoani harjoittelemalla
ahkerasti. Haluan, että loppuesitykseni on
kaikkien paras.

Tämän opiskelijan kohdalla learner contract vaikutti toimivan ja
ohjaavan hänet näkemään taitonsa ja kehittämistarpeensa tarkemmin sekä
asettamaan konkreettisempia ja siten realistisempia tavoitteita. Ideana
olikin sitouttaa opiskelijat kielitaidon kehittämiseen, saada heidät
ottamaan vastuuta kurssin kulusta ja ohjaamaan sitä sekä vaatimaan juuri
sellaista opetusta, jota he kulloinkin tarvitsevat.
Oppijanpolkujen erilaisuutta kuvaa sekin, että opiskelijoiden
kynnyskysymykset olivat hyvin erilaisia: jollakulla keskeisin haaste oli
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järjestää riittävästi aikaa kurssin suorittamiselle, toinen päätti tehdä
parhaansa, vaikka koki itsensä kurssin heikoimmaksi, kolmas taas
jännitti erityisesti haastattelemista ja virheiden tekemistä, mutta lupasi
itselleen ja ryhmälle ottavansa sen haasteen vastaan. Tiimien projekteja
ja niiden sisäistä työnjakoa suunnattiin sen mukaan, minkä taidon
harjoitusta kukin tarvitsi eniten: kirjoitusharjoitusta kaipaava kantoi
vastuuta tekstin tuottamisesta, epävarma puhuja asetti raportoinnin
pääpainon suulliseen esittämiseen.
Oman oppijanpolun rakentamisessa opiskeljoiden keskinäinen
vuorovaikutus ja palautteenanto toimivat tärkeänä peilinä: opiskelijat
oppivat toisiltaan mutta myös huomaavat, miten erilaisia tavoitteet,
tarpeet ja niiden taustalla olevat näkemykset voivat olla. Heille
konkretisoituu myös kielitaitoprofiilien moninaisuus: ryhmän sujuvin
puhuja voikin hallita kielioppia varsin niukasti tai heikompi puhuja
saattaa ymmärtää lukemaansa yli odotusten. Vertaispalautteen käyttö on
kuitenkin pedagogisesti haastavaa ja vaatii opiskelijoiden ohjausta, mikä
on kurssien aikapulan vuoksi usein melko laiminlyöty asia. Kurssilla
kävimme sekä sisällöllisesti että kielellisesti läpi palautteenantoa ja
harjoittelimme
sitä.
Suullisten
projektiesittelyjen
ja
harjoitushaastattelujen yhteydessä ruodimme tarkemmin esiintymisessä
ja erityyppisessä viestinnässä tarvittavia taitoja. Opiskelijat sitoutuivatkin
erinomaisesti arviointiin ja korostivat monesti toisiltaan saamansa
palautteen merkittävyyttä.
Projektimaisella kurssilla yksilöiden väliset taitoerot näkyivät alusta
alkaen hyvin selvästi, ja ne aiheuttivatkin muutamia keskeytyksiä aivan
kurssin alussa. Työskentely kuitenkin vakuutti monet opiskelijat siitä,
että he voivat kulkea kurssipolun omalla kielitaitoprofiilillaan ja että
kurssilla tai yleensä oppimisessa ei ole kyse vertailusta.
Alussa oli liian vaikea, epämukava ja halusin lopeta. Nyt uskon että oli paras
oppimuksen tilanne kaudessa. Vaikka on ollut vaikea ymmärtää, ”opettajat”
ovat olleet mukavia, hymyileiviä ja todella valmis auttamaan.
Minulla oli ongelmia päättää osallistun siihen vai ei ja löytää aikaa. Mutta
yleinen mielipiteeni kurssista on positiivinen ja nyt olen hyvin tyytyväinen
että en jäätänyt sitä kesken ja että osallistuin siihen.

Myös kielitaidon käsite tarkentui joillakin merkittävästi, mitä ilmentää
mm. erään opiskelijan vastaus kysymykseen, mitä hän oppi muiden
tiimien projektiesityksistä:
Korkea kielitaidon taso ei ole ainoa tekijää tekemään hyvän esityksen.

Opiskelijan omaa ymmärrystä ja opiskelutapojen jäsentymistä kuvaa
myös erään opiskelijan arvio projektitiimin loppuesityksestä, johon hän
oli valmistautunut kirjoittamalla esityksensä etukäteen, vaikka sanasta
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sanaan kirjoittamista oli nimenomaisesti kehotettu välttämään ja
kannustettu harjoittelemaan puhe-esitystä puhumalla:
Ehkä tuhlasin liian paljon aikaa, koska kirjoitan joka ikinen sana ylös etukäteen ja yritän
muistaa ulkoa. Mutta, se oli vain turhaan, koska kun harjoittelimme en puhunut niin
kuin kirjoitin. Tiesin että, se olisi näin, mutta yritin kuitenkin. Se oli epäluonnillinen.
Katsoen läpi, huomasin pari kielioppivirheitä ja ääntämisvaikeuksia.

Moninaiset oppijanpolut luonnollisesti mahdollistuvat vain sitä kautta,
että oppijoille on tarjolla lisäresursseja yksilöllisiin tarpeisiin sekä
kohdennettua tukea ja palautetta kurssin eri vaiheissa. Opiskelijoita mm.
autettiin etsimään omalle kielitaidon tasolleen sopivia tiedonlähteitä ja
haastateltavia. Heidän tuottamiaan tekstejä luonnollisesti kommentoitiin
ja arvioitiin yksilöllisen taitotason ja omaksumiskyvyn mukaan.
Monimuotoisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä uudenlaisia
kurssirakenteita, ”designeja”, joiden avulla pyritään laajentamaan
lineaarista kurssirakennetta monikerroksiseksi kokonaisuudeksi, joka
sekä tekee toimintaa näkyvämmäksi että mahdollistaa yksilöllisten
tarpeiden huomioonottamisen. Pedagogisen suunnittelun lähtökohtana on
hyödyntää median ja erilaisten työmuotojen potentiaalia linkittämällä
kurssin tavoitteet, työmuodot ja arviointi toisiinsa. Kyse ei siis ole
verkko- ja kasvokkaisopetuksen vastakkainasettelusta vaan niiden
molempien hyödyntämisestä tavoitteiden suuntaisesti.
Medialukutaitoon liittyvä terminologia on sekalaista ja eri termeihin
tuntuu liittyvän monenlaisia painotuksia (ks. tarkemmin Taalas 2005).
Eri alojen asiantuntijoiden yhdessä pohtima uuden lukutaidon
kokonaismääritelmä auttaa näkemään ilmiön moninaisuutta (White Paper
21st Century Literacy Summit 2002). Sen mukaisesti 2000-luvun
lukutaito koostuu seuraavista neljästä osa-alueesta: teknologialukutaito
(Technology Literacy), tiedonlukutaito (Information Literacy),
medialuovuus (Media Creativity) ja sosiaalinen osaaminen ja vastuu
(Social Competence and Responsibility). Tämä luokittelu on kattava,
sillä se ottaa huomioon myös sosiaalisen ja luovan toiminnan osana
tiedon hyödyntämistä ja tuottamista. Opettajien haasteena onkin tuoda
nämä käsitteet käytännön toiminnaksi opetukseen. Kuviossa 1 on esitetty
konkreettinen esimerkinomainen viitekehys kielenopetuksen tarpeisiin.
Lähtökohtana on ajatus tilanteisuudesta eli siitä, että eri mediat ja niiden
tuomat viestit eivät ole staattisia vaan niiden tulkinta ja käyttö ovat
kontekstista ja tulkitsijasta riippuvaisia. Toisena lähtökohtana on ajatus
siitä, että tieto on aiempaa huomattavasti dynaamisempaa ja
määrällisesti jopa tulvautuvaa, mistä syystä tulevaisuuden lukutaidossa
on kysymys tiedon ja erilaisten viestien tulkitsemisesta (kielellisestä ja
kulttuurisesta ”dekoodaamisesta”), tiedon tuottamisesta ja tiedon
omistajuudesta. Kolmantena ja osittain tietoonkin liittyvänä asiana on
hajautettu toiminta: tietoa käsitellään, tuotetaan ja omistetaan
verkostomaisesti ja ryhmän eri jäsenet tuovat tiedonrakenteluun omaa
näkemystään ja omia tavoitteitaan. Mark Warschauer (1999) sanookin:
353

“Electronic literacy is either interacting or being interacted with”
tarkoittaen sitä, että medialukutaidossa on kysymys siitä, että
medialukutaitoinen yksilö itse määrittää reunaehdot omalle median
käytölleen eikä niitä määritetä ulkoapäin.

Kuvio 1. Medialukutaito kielenopetuksen näkökulmasta.

Kuvion 1 viitekehys koostuu neljästä elementistä: kielestä, pedagogiikasta, menetelmistä ja tiedosta/tiedon rakentamisesta. Kieli on ajattelun ja
sitä kautta arvojen ja uskomusten ”koti”, ja nämä arvot ja uskomukset
rakentuvat kielellisiin valintoihin ja ilmaisuihin. Kieli on myös sekä
rakenteita että merkitysneuvottelun prosesseja. Merkitysneuvottelu liittyy
pedagogiikkaan siten, että sekä oppimisyhteisöt että diskurssiyhteisöt
syntyvät merkitysneuvottelun kautta ja sen avulla. Opetuksenhan tulisi
perustua opiskelijoiden keskinäiselle ja myös opettajan kanssa käydylle
merkitysneuvottelulle, jossa tilannelähtöisesti neuvotellaan tiedosta ja
sen rakentamisesta, kielestä arvojen ja ajattelun ilmentäjänä,
menetelmistä ja niin edelleen. Käsillä olevan kontekstin ja kunkin
tulkitsijan huomioiva merkitysneuvottelu on avainasemassa siinä, että
oppiminen ja opittava asia muodostuu merkitykselliseksi erilaisille
oppijoille oppimisprosessin eri vaiheissa. Menetelmällisesti merkitysneuvottelu ja siihen liittyvä yhteinen tiedon rakentaminen tarvitsevat
kielellisiä ja teknisiä työkaluja, joiden avulla opiskelijat voivat sekä
koostaa että ulkoistaa yhteistä ajatteluaan. Näiden työkalujen oikea354

aikainen rakentuminen osaksi kurssia on ollut yksi Mediasuomea-kurssin
pedagogisia haasteita meille opettajille.
Käsitteinä
yksilöllinen
oppijanpolku,
monimediaisuus
ja
medialukutaito ovat kaikki varsin moniulotteisia mutta kuitenkin hyvin
käytäntöön nivoutuvia. Seuraavissa luvuissa kuvaammekin kurssin kulkua ja tausta-ajattelumme näkymistä sen toteutuksessa.
2 MEDIASUOMEA — OSA OPETUKSEN LAADUN
KEHITTÄMISTÄ
Mediasuomea-kurssin kehittämisen juuret ovat Jyväskylän yliopiston
kielikeskuksen monivuotisessa kehittämistyössä. Viimeisten kolmen
vuoden aikana kehittämistyö on painottunut juuri monimuotoisen ja
monimediaisen kurssiajattelun kehittämiseen (ks. lisää Taalas 2005).
Kehittämistyön ”jälkinä” kurssin suunnittelussa ja toteutuksessa on ajatus
kurssista monimediaisena jatkumona, jolta erilaiset oppijan polut löytävät paikkansa. Tässä jatkumossa keskeistä on rakentaa kurssikokonaisuus niin, että erilaiset työskentelyn muodot (kasvokkaisopetus,
ryhmätyö, parityö, yksilötyö, itsenäinen/etäopiskelu) ja oppimisen mediat
(kasvokkaistilanne, verkko-oppimisympäristö eri muodoissaan, Internet)
palvelevat tehtävien tavoitteita ja opiskelijoiden toimintaa ja oppimista.
Monimuotoisuus rakentuu siten myös kurssin aikana, tekemisen ja siitä
nousevien tarpeiden mukaan. Erilaisten opiskelijatyyppien on
mahdollista painottaa erilaisia työtapoja ja työskentelyn medioita omista
lähtökohdistaan käsin. Tämä ei tietenkään tarkoita täydellistä vapautta
opiskelijan näkökulmasta vaan yleiset kurssin raamit ohjaavat toimintaa.
Kielikeskuksen kehittämistyön tulosta on myös Kielikompassi
(http://kielikompassi.jyu.fi), jota tälläkin kurssilla pyrittiin hyödyntämään kurssin eri vaiheissa. Kielikompassin ajatuksena on tarjota
opiskelijoille kielenoppimisen tukea ennen kursseja, niiden aikana ja
myös niiden jälkeen. Mediasuomen opiskelijoille Kielikompassi esiteltiin
sekä heidän oman oppimisensa tueksi mutta myös heidän projektitöidensä tulevana sijoituspaikkana.
3 MEDIASUOMEA — MILLAINEN KURSSI?
Mediasuomea-kurssi (2 ov) kuuluu Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen
ns. täydentäviin kursseihin, joita järjestetään peruskurssien rinnalla. Täydentävät kurssit ovat usein projektimuotoisia ja keskittyvät taidon kehittämiseen tekemällä. Peruskursseista poiketen niiden sisältöihin ei kuulu suoraa kieliopin opetusta, vaan pyrkimyksenä on kielenkäyttötaidon
kehittäminen ja vakiinnuttaminen jo olemassa olevista lähtökohdista.
Ongelmalähtöiseen oppimiseen (ks. esimerkiksi Boud & Feletti 1997)
pohjautuvan Mediasuomea-kurssin tavoitteet määriteltiin yli kurssirajojen, jotta kurssi tarjoaisi työkaluja kielitaidon jatkuvaan kehittämiseen:
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oikeassa elämässä oppimiseen ja omien oppimisen rutiinien kehittämiseen. Tavoitteena oli





kehittää niin opiskelussa kuin työelämässä tarvittavia projektityötaitoja
suomeksi:
•
tiedonhakua eri medioista, haastattelemalla ja lukemalla
•
ryhmässä toimimista yhteisten tavoitteiden mukaisesti
•
tiedon suullista ja kirjallista raportointia
hankkia tietoa suomalaisesta kulttuurista
vahvistaa luottamusta omaan suomen kielen taitoon ja kehittää
arkirutiineja taidon ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.

Kurssiin osallistui 12 suomen kielen taidoiltaan varsin eri vaiheissa
olevaa ulkomaalaista opiskelijaa (Australiasta, Italiasta, Puolasta,
Ruotsista, Saksasta, Unkarista, Yhdysvalloista ja Venäjältä). Heistä
useimmat puhuivat suomea jo varsin sujuvasti, mutta heillä ei ollut
lainkaan tai juuri lainkaan kokemusta tiedonhausta, ryhmätyöskentelystä
tai tiedon raportoinnista suomeksi.
2–3 hengen ryhmissä opiskelijat valitsivat itseään kiinnostavan
suomalaisen ilmiön, jota he tarkastelivat kahdessa vaiheessa: ”Ennen”vaiheessa he selvittelivät ilmiön keskeisiä yksityiskohtia ennen
nykyaikaa seulomalla erilaisia kirjallisia lähteitä. ”Nyt”-vaiheessa
selviteltiin ilmiön tilaa ja merkitystä nykyään haastattelemalla sekä alan
asiantuntijoita että tavallisia kadunmiehiä. Projektityö rakenteistettiin
kaksivaiheiseksi, millä tavoiteltiin ensinnäkin opiskelijoiden parempaa
jaksamista laajahkon tehtävän äärellä ja myös sitä, että näiden kahden
vaiheen tiedonhaussa opiskelijat joutuisivat käyttämään hyvinkin
erilaisia tietolähteitä ja tiedonhaun strategioita. Esimerkiksi Internetin
rajallisuus tulee vastaan aika pian, kun etsitään tietoa vaikkapa vain 15
vuotta vanhoista asioista. Niihin löytyy kyllä erilaisia elektronisia
arkistoja ja tietokantoja, mutta niiden ymmärtäminen edellyttää myös
perinteisempien tietolähteiden käyttöä.
Kurssin alussa ennen aiheiden lukkoon lyömistä projekteihin
orientoiduttiin keskittymällä tutustumiseen, ryhmäytymiseen ja myös
tiedonhaun piirteisiin. Leikkimielisiin Suomi-tietokilpailuihin oli
istutettu erityyppisiä tiedonhakutehtäviä sekä kielellisiä ja kulttuurisia
pähkinöitä purtaviksi. Pääasiallisena tavoitteena kuitenkin oli nostaa
esiin tiedonhaun strategioita, oppia arvioimaan erilaisia nettisivuja ja
tehdä havaintoja omista tiedonhaun tavoista. Lisäksi haluttiin tutustuttaa
opiskelijoita toisiinsa, jotta aivoriihi projektien mahdollisista teemoista
käynnistyisi helposti. Kun projektien aiheista sitten päätettiin,
opiskelijoiden valintoja ja päätöksiä ei missään vaiheessa pyritty
ohjailemaan. Projekteista tulikin hyvin opiskelijoiden näköisiä ja
aiheiden kirjo oli laaja aina suomalaisesta identiteetistä naisjääkiekkoon.
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Kuvio 2. Kurssin kulku

Kurssin pääkulku on tiivistetty kuviossa 2. Kurssin työvaiheista siinä
näkyy vain osa, mutta niistä saa kuvan kurssin rakenteesta ja siitä, miten
eri työskentelyvaiheisiin on rakennettu tavoitteita, vaihtelevia
työskentelyn tapoja, erilaisia arvioinnin ja palautteen muotoja sekä
kielityökaluja projektin edistämisen vaatimusten mukaan.
Ryhmäytymisen tärkeyttä tämän tyyppisellä kurssilla ei koskaan voi
korostaa liikaa. Toistensa tekemisestä kiinnostuneet oppijayhteisöt
syntyvät harvemmin itsestään ja kurssin hienot tavoitteet esimerkiksi
vertaispalautteen osalta vesittyvät nopeasti, elleivät opiskelijat aidosti
koe saavansa ja antavansa jotain ryhmälle (ks. Wenger 1998 ja Wenger
et al. 2002). Ryhmäytyminen ei ole itsetarkoituksellista toimintaa, vaan
siihen sisältyy jo varsinaiseen työskentelyyn liittyviä elementtejä. Tavoitteena on saada ryhmät toimimaan symmetrisesti, niin että ryhmässä
jokainen löytää paikkansa. Omalla kurssillamme ryhmäytyminen oli
aluksi opiskelijoiden omien ja sen jälkeen ryhmän yhteisten tavoitteiden
asettamista, minkä avulla ryhmäläiset pystyivät asemoimaan omat
tavoitteensa suhteessa siihen, mitä projektityössä tullaan yhdessä
tekemään. Pedagogisesti tämä vaihe on haastava, sillä tässä kohden
opiskelijoita jättäytyy helposti pois tämäntyyppiseltä kurssilta, koska he
kokevat omat ja ryhmän tavoitteet liian erilaisiksi tai havahtuvat siihen,
että ryhmätyö edellyttää sitoutumista tavalla, johon he eivät ole valmiita.
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Teemaan liittyvien avainsanojen määrittäminen puolestaan oli
käsitysten ja merkitysten neuvottelua siitä, mitä kukin ryhmän jäsen pitää
yhteisen teeman käsittelyssä tärkeänä ja minkälaisiin yhteisiin painotuksiin projektityössä päädytään. Työstettäviin ilmiöihin tutustumisella
on silläkin sekä kielellisiä että ryhmäytymiseen liittyviä aspekteja.
Kielenoppimisen näkökulmasta opiskelijat perehtyvät sellaisiin tekstilajeihin ja kielenkäyttöön, joka ei heille ole entuudestaan kovin tuttua.
Ryhmäytymisen näkökulmasta siinä taas luodaan yhteistä perustaa
(grounding), jonka pohjalle ryhmän ”yhteinen ajattelu” perustuu. Tämä
yhteinen pohja mahdollistaa esimerkiksi samaa tai eri mieltä olemisen
prosessin eri vaiheissa, kun ryhmän jäsenet tietävät, mistä he itse asiassa
keskustelevat (Dillenbourg, 1999).
Tiedonhaun suunnitelman tekeminen oli ensimmäinen ryhmän
näkyvä tuotos. Sen tekemiseen liittyy monia ulottuvuuksia: suunnitelma
kertoo, miten hyvin opiskelijat ovat onnistuneet ottamaan ilmiön
haltuunsa sanallisesti ja sisällöllisesti. Se on myös opettajan ikkuna
ryhmän toiminnan käynnistymiseen. Suunnitelman tekemisen yhteydessä
opiskelijoiden kanssa käytiin keskustelua kriittisen tiedonhaun
tärkeydestä, erilaisten medioiden viestin tulkinnasta sekä pyrittiin
saamaan opiskelijat tietoisemmiksi omasta media- ja tiedonlukutaidostaan. Palautteen saaminen suunnitelmasta oli myös keskeistä, sillä
suunnitelma oli tietyllä tapaa ryhmän käsikirjoitus tulevalle toiminnalle.
Palautteen muotona tässä vaiheessa oli sekä opettaja- että vertaispalaute.
Vertaispalautteen kautta ryhmillä oli mahdollisuus perehtyä ja saada
”omistajuutta” myös toistensa tekemisiin sekä pohtia palautteen erilaisia
sanallisia ilmentymiä sekä ymmärtää vastuunsa palautteen antajana.
Vertaisplautteessa käydyt merkitysneuvottelut olivat myös tärkeä osa
yhteisöllisyyden rakentumista. Opettajapalaute käsitti pitkälti työn
rajaamiseen ja loogiseen etenemiseen liittyviä kommentteja ja
lisäkysymyksiä.
Ennen-vaiheen esittelyt olivat suullisia esityksiä, jotka videoitiin.
Opiskelijoita oli ohjattu kiinnittämään huomiota esitysten rakenteeseen,
ryhmän sisäiseen työnjakoon ja kuulijoiden huomioon ottamiseen. Ennen
esityksiä opiskelijat työstivät materiaaleja opettajien kanssa ja saivat näin
sekä kielellistä että teknistä (mm. PowerPoint, kuvankäsittely) tukea
suunnitelmilleen ja sitä kautta varmuutta omaan esitykseensä.
Opiskelijoista monet pitivät suomenkielistä esitelmää ensimmäistä kertaa
elämässään eli tilanne oli heille ainutkertainen ja kriittinenkin, kun aiheet
kuitenkin olivat abstrakteja ja varsin vaativia. Esitelmän jälkeen ryhmät
saivat purkaa tuntojaan luokan edessä ja heidän työtään aiemmin
kommentoinut vertaisryhmä antoi esityksestä sekä sisällöllistä että itse
esitykseen liittyvää palautetta. Videoinnin tarkoitus oli antaa
opiskelijoille itselleen mahdollisuus nähdä oma esityksensä ja sitä kautta
hahmottaa omia taitojaan ja tarkentaa tavoitteitaan. Ryhmät kävivät
yhdessä katsomassa videoinnin ja arvioivat sitä sisällön rakentamisen ja
esiintymistaidon näkökulmista. Heitä ohjattiin myös pohtimaan ryhmän
tukitarpeita projektin jatkovaiheissa.
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Nyt-vaihetta käynnistettäessä arvioitiin ennen-vaiheen antia ja
määriteltiin sen pohjalta kysymykset projektin jatkovaiheelle. Nytvaiheen keskeisimpänä tiedonhakumenetelmänä oli haastattelu, jonka
kysymyksenasettelua tehtiin Internetistä löytyvien lähteiden avulla sekä
pienten sähköpostikyselyjen pohjalta. Haastatteluja tehtiin sekä
asiantuntijoille että kadunmiehille. Haastattelutilanne oli kaikille opiskelijoille uusi ja sitä kuivaharjoiteltiin luokassa opettajaharjoittelijoiden
avustamana. Kielellisesti opiskelijat harjoittelivat eri rekisterien käyttöä
(puolivirallinen asiantuntijahaastattelu vs. epämuodollinen kadunmieshaastattelu), kuuntelemista ja nopeaa reagoimista kuultuun, jatkokysymysten tekoa, siirtymäilmausten käyttöä, kohteliasta keskeyttämistä,
ystävällisiä aloituksia ja lopetuksia jne. Tällainen harjoittelu koettiin
erityisen mielekkääksi ja tärkeäksi, ja opiskelijat ottivat hyvin vakavasti
tehtävänsä tukea toisiaan palautteenannon keinoin.
Nyt-vaiheen alussa opiskelijat saivat käyttöönsä Inspirationmiellekarttaohjelman, jonka avulla oli tarkoitus hahmottaa projektin
kokonaisuutta ja sen jatkovaihetta. Miellekartan avulla heidän oli myös
mahdollista visuaalistaa ilmiötään kokonaisuutena suhteessa aikaan, eri
tietolähteistä kerättyyn aineistoon ja ennen-vaiheen löydöksiin.
Miellekartat toimivat myös tiimien yhteisen ajattelun jäsentäjinä ja
mallinnoksina sekä projektin jatkosuunnitelmina, joita vertaisryhmät
kommentoivat. Tekstimuodossa tämän vaiheen esittely toiselle ryhmälle
olisi ollut raskas ja joidenkin ryhmien kohdalla jopa mahdoton toteuttaa.
Kurssin loppuvaiheessa ryhmien työnä oli koostaa kerätystä tiedosta
(kirjallisesta ja suullisesta aineistosta) projektin esittelysivu Kielikompassiin. Tässä työvaiheessa opiskelijat tuottivat tekstiä, havainnollisia
graafeja ja kuvia ja miettivät mielekästä esittelytapaa tutkimalleen
ilmiölle. Projektikokonaisuus esiteltiin myös suullisesti koko ryhmälle,
ja tämäkin esitys videoitiin. Projektiesittelyihin saatiin suullista vertaispalautetta ja kirjallinen opettajapalaute. Ryhmät myös katsoivat
keskenään esittelyvideonsa ja arvioivat sitä ja samalla koko kurssia
suhteessa kurssin eri vaiheissa asettamiinsa tavoitteisiin.
Kuten kuviosta 2 myös näkyy, ryhmät toimivat viikoittain sekä
luokkaympäristössä,
omissa
projektiryhmissään
että
Optimaoppimisympäristössä. Optimassa oli saatavilla kaikki kurssilla jaettu
materiaali, sen pohdinta-areenalla käytiin erilaisia keskusteluja ja
annettiin palautetta kurssin eri vaiheissa. Projektiryhmillä oli myös omat
kansionsa, joihin he keräsivät löytämäänsä teksti-, ääni- ja
kuvamateriaalia ja jonka avulla he myös jakoivat dokumentteja ryhmän
ja vertaisryhmän sisällä. Opiskelijat kävivät Optimassa myös
omaehtoisesti tutustumassa toisten ryhmien töihin ja vain katsomassa
olisiko sinne tullut uutta materiaalia (tekstejä tai keskustelua). Optiman
käyttö näytti muodostuvan siinä määrin tavaksi, että opiskelijat kävivät
siellä vielä useita kuukausia kurssin loppumisen jälkeenkin.
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4 PROJEKTIMAISEN JA MONIMEDIAISEN KURSSIN
LISÄARVO JA KEHITTÄMISTARPEET
Projektimuotoinen kurssi vaati huolellista ennakkosuunnittelua, mutta
vain osa matkan varrella eteen tulevista tarpeista oli ennakoitavissa.
Kurssi vaati jatkuvasti herkkiä tuntosarvia tulkitsemaan, mitä
projekteissa vaadittiin ja millaisille työkaluille ja työskentelymuodoille
missäkin vaiheessa oli erityinen tilaus. Kielityökalujen sopiva linkitys ja
ajoitus oli hankalaa, koska tiimit saattoivat olla hyvinkin eri vaiheissa.
Tasapaino kielen, kielenoppimisstrategioiden, teknologian ja sisältöjen
kesken vaati jatkuvaa miettimistä, emmekä siinä täysin onnistuneetkaan.
Loppuarvioissa monet kokivat, että liikaa energiaa käytettiin teknologiataitojen kehittämiseen ja kurssin loppupuolella kielityökalujen tarkemmalle käsittelylle olisi ollut enemmän tarvetta. Nähdäksemme ongelma ei
niinkään ollut teknologiatyökalujen määrässä kuin niiden sopivassa
ajoituksessa.
Tiimit olivat hyvin erilaisia taidoiltaan ja ryhmädynamiikaltaan, ja
niiden vaatima ohjauksen laatu ja tarve vaihteli suuresti. Välillä
huomasimme, että olimme tulkinneet jotakin ryhmää väärin: ryhmä olisi
kaivannut enemmän työskentelyynsä puuttumista, kun taas me olimme
tulkinneet heidät suorastaan torjuviksi. Tiheät palautekierrokset kuitenkin
auttoivat tekemään nopeita korjausliikkeitä, mitä edesauttoi myös pieni
ryhmäkoko. Kaikkiaan projektien sisällölliset ongelmat heijastelivat
opiskelukulttuurieroja: yksi työskenteli itseohjautuvasti, toinen olisi
vaatinut opettajalta tarkkoja tehtäviä; joku siivilöi monipuolisesti tietoa
eri medioista, kun taas toiselle tiedonhaun perustyökalut olivat uusia.
Sisällöllinen ohjaaminen niin, että opiskelijoilla olisi vapaus tuottaa
itsensä näköisiä projekteja mutta samalla päästäisiin irti kliseistä ja
tuotettaisiin itse pureskeltua, uutta tietoa, oli hyvin vaativaa ja jätti kyllä
paljon kehittämisen varaa. Ryhmädynamiikan ongelmat puolestaan
kilpistyivät usein persoonaeroihin ja jonkin verran myös kielitaitoeroihin.
Saman tiimin jäsenillä saattoi olla melko erilainenkin käsitys tiimin
työskentelystä, kuten seuraavien opiskelijoiden kommentit osoittavat:
Minulle tämä projektityö antoi sisällön lisäksi myös sosiaalisia kykyjä, koska oli pakko
suunnitella asioita, tavata, keskustella toisten tyttöjen kanssa, saada osaprojektia
valmiksi aikataulun mukaan jne. Ei kukaan meistä olisi pystynyt tekemään tätä työtä
yksin!
Minusta tuntui siitä, että en ole saannut paljon irti kurssista. - - Palaamani mieleeni
projektimme heikkoja pisteitä on sanottavaa, että kokin harmittavaksi sen, että
projektimme ei etenyt niin tehokkaasti ja siksi aiheen käsittelyksemme jäi pinnallisella
tasolla.

Erään toisen tiimin jäsen arvioi omaa ryhmäänsä ja pariaan:
Oma ryhmäni ei toiminut niin hyvin - - oli vaikea tehdä meidän töitä tehokasti ja
kokonaisesti - - joten oli haasta olla hänen ryhmässä mutta on aina hyvä kun täytyy
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tehdä projektityötä uuden ja erilaisen ihmisen kanssa. Hänen puhenopeus oli toinen
hyvä haasta mulle.

Kun tavoitteenamme oli auttaa opiskelijoita luomaan omaa
oppijanpolkuaan ja suhdettaan kieleen, kielenkäyttöön ja sen oppimiseen,
on todettava, että positiivisesta palautteesta ja monien opiskelijoiden
hyvistä oppimiskokemuksista huolimatta kaikkia opiskelijoita emme
kyenneet tavoittamaan ja vakuuttamaan. Kurssin keskeytti alussa
useampi opiskelija ja loppuun asti suorittaneissa oli niitäkin, jotka eivät
kuitenkaan hahmottaneet keskeistä ideaamme. ”Perinteinen” kielikurssi
on kuitenkin tutumpi kielenoppimistilanne ja siksi helpommin
hahmotettava ja suoritettava kuin suurta itsekuria ja oma-aloitteisuutta
vaativa projektikurssi:
”Minusta kurssi oli mielenkiintoinen kokemus. Vaikka pidän enemmän kursseista, jotka
ovat kuin "tavallinen kielikurssi", missä hypätään yhdestä aiheesta toiseen todella nopeasti, tämäkin oli aika hyvä. Opimme keskittymään oikeasti yhteen aiheseen ja oppia siitä
niin paljon kuin mahdollista. Aikaisemmin ei ollut usein pakko etsiä tietoja suomeksi, ja
olisin ajatellut, että se on tosi vaikeaa - mutta nyt tiedän, että sekin on mahdollista.”

Kaikkiaan kurssin jatkokehittelyissä haasteeksemme jäi ohjauksen
kehittäminen niin, että se tavoittaisi hyvinkin erilaiset opiskelijatyypit
(esimerkiksi vähemmän analyyttiset ja reflektoivat oppijat), auttaisi heitä
jäsentämään omaa taitoaan ja tarpeitaan sekä rakentamaan tavoitteellista
ja heille itselleen aidosti merkityksellistä oppijanpolkua. Toisaalta on
myös muistettava, että uusien näkökulmien omaksuminen vaatii aikansa:
yksi kurssi toimii aina yhtenä lenkkinä oppimisen pitkässä ketjussa, ja
sen anti ja merkitys saattaa aueta vasta matkan päästä.
Vaikka pedagogisia haasteita ja erilaisia epävarmuustekijöitä (esim.
joidenkin opiskelijoiden sitoutuminen, ryhmädynaamiset ongelmat, työn
rajausongelmat) oli kurssin kuluessa paljon, luottamus prosessiin
kuitenkin pysyi vahvana koko ajan. Matkan varrella käydyt palautekeskustelut (niin opettaja- kuin vertaispalautteet) auttoivat merkittävästi
rakentamaan oppijayhteisöä, tarkentamaan yhteisiä käsityksiä ja
tavallaan loivat kurssin normit ja kriteeritason: opiskelijat nostivat
omalla toiminnallaan laadun sille tasolle, jolle kurssin projekteissa
pyrittiin. Kurssi jousti tekemisen myötä ja tuki siten eri työvaiheissa
syntyviä tarpeita. Kurssin sisään rakennetut projektietapit strukturoivat
kokonaisuutta ja sitouttivat sekä motivoivat opiskelijoita. Ryhmän voima
sitoutumisessa ja itsensä ylittämisessä oli suuri. Opiskelijat selvästi
tiedostuivat merkittävästi taidoistaan vertaispalautteiden, videointien ja
erilaisten keskustelujen avulla. Palautteiden pohjalta tehdyt uudet
tavoitteenasettelut näkyivät selvinä oppimistuloksina erityisesti kurssin
aikana pidetyissä esityksissä. Moni myös huomasi, miten
kokonaisvaltaisesti kielitaito tulee käyttöön ja kehittyy projektityötä
tehdessä. Rakenteet, sanasto, tekstin rakentaminen ja esiintymistaito ovat
sidoksissa toisiinsa. Ryhmätyöskentely vaatii ilmaisun tarkkuutta.
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En ole koskaan pitänyt niin mutkikas ja pitkä esittelyn suomeksi yleisön edessä. Minun
täytyi käyttää paljon uusia sanoja ja fraaseja ja sen lisäksi rakentaa looginen eteneminen.
Hyvä oli kurssin haastava tehtäviä. Minun piti käytä mun suomen kielen taidot monneilla
tavoilla. Kurssin aikana oli ensimmäinen kerta mulle pitää puhetta ja tehdä esityksen
materiaaleja suomen kielillä. Ennen mä käytin netistä saada tietoa mutta nyt menin
syvemmälle siihen.
Kurssin parasta antia oli: projektiesittelyt, haastattelut (harjoittelu tilanteissa, jotka jännittävät), ryhmätyöskentely (harjoittelin ajatukseni ja ideoitani selkeä ilmaistaminen)
Projektiesittely oli tärkein mulle, koska se on aina vaikea ei ainoastaan suomen kielellä
mutta myös äidin kielellä.

Toiminnallinen työskentely auttoi vapautumaan kielellisestä vertailusta,
jolloin jokainen saattoi työskennellä mukana omalla kielitaitoprofiilillaan. Erään opiskelijan harras toive olikin: ”opin käyttämään suomea
aktiivisemmin - - tulen lopuksi vähän varmaaksi.”
LÄHTEET
Boud, D. & Feletti, G. 1997. The Challenge of Problem Based Learning. London: Kogan
Page.
Dillenbourg, P. 1999. What do you mean by “collaborative learning”? Teoksessa P.
Dillenbourg, (toim.) Collaborative Learning. Cognitive and Computational Approaches.
Oxford: Elsevier Science.
Little, D. 2000. Why focus on learning rather than teaching? Teoksessa D. Little, L. Dam.
& J. Timmer (toim.) Focus on Learning Rather than Teaching: Why and How? Papers
from IATEFL conference on learner independence, Kraków, 14-16 May 1998. CLCS,
Trinity College Dublin, 3–17.
Little, D. & D. Singleton 1991. Authentic texts, pedagogical grammar and language
awareness in foreign language learning. Teoksessa C. James and P. Garrett (toim.)
Language Awareness in the Classroom. London and New York: Longman, 123–132 .
Taalas, P. 2005. Change in the Making: Strategic and Pedagogical Aspects of Technology
Integration in Language Teaching. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.
Taalas, P. & E. Aalto. 2003. Collaboration and Community Buildning - Teacher Trainees
and Language Learners in Interaction. CSCL 2003 - Communication and Interaction.
Bergen: Intermedia
van Lier, L. 1996. Interaction in the Language Curriculum. Awareness, Autonomy and
Authenticity. London & New York: Longman.
van Lier, L. 2000. From input to affordance: Social-interactive learning from an ecological
perspective. Teoksessa J.P. Lantolf (toim.) Sociocultural Theory and Second Language
Learning: Recent Advances. Oxford University Press.
Warschauer, Mark. 1999. Electronic Literacies. Language, Culture and Power in Online
Education. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Wenger, E. 1998. Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity. Cambridge:
Cambridge University Press.
Wenger, E., R. McDermott & W. Snyder. 2002. Cultivating Communities of Practice.
Harvard: Harvard Business School Press.
White Paper 21st Century Literacy Summit, Berlin 2002.
http://sueculig.com/digital/web_design/21century/white/WhitePaperEnglish.pdf (Luettu
viimeksi 15.7.2005)

362

