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Tiivistelmä 
 
Ammattikorkeakoulun kieltenopetus on muuttumassa enenevässä määrin etä- ja monimuoto-
opetukseksi. Tieto- ja viestintätekniikkaa kielten opetuksessa käytettäessä suullisen kielitaidon 
harjoittamiseen sekä opetuksen dialogisuuteen tulee kiinnittää huomiota, sillä niihin ei ole 
perinteisessä verkko-opetuksessa juurikaan keskitytty.  
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, pystytäänkö suullista kielitaitoa parantamaan 
aikuistradenomiopiskelijoiden englannin kielien monimuotokurssilla, kun suullisiin harjoituksiin 
käytetään eri sovelluksia kuten Skype-, Vocaroo- ja Voxopop -ohjelmia. Lisäksi haluttiin löytää 
oppimista edistäviä ja oppimista estäviä seikkoja englannin monimuotokurssilla. 
 
Tutkimuksen teoriataustana on käytetty kommunikatiivista kieltenopetusta, tietokoneavusteista 
kieltenoppimista sekä tietokonevälitteistä viestintää. Tämä tutkimus on tapaustutkimus, joka 
keskittyy Kajaanin ammattikorkeakoulun aikuistradenomiopiskelijoiden ensimmäisen englannin 
kurssin - Basics of Professional English – kuvaamiseen.  
 
Tutkimusaineisto koostuu opiskelijoiden oppimispäiväkirjoista, kurssin alussa ja lopussa tehdyistä 
suullisen kielitaidon testeistä sekä alku- ja loppukyselyistä. Suulliset kielitaitotestit arvioitiin 
numeerisesti (0-5) keskittymällä tehtävästä suoriutumiseen, sujuvuuteen, ääntämiseen, kielen 
laajuuteen ja rikkauteen, sanastoon ja rakenteeseen sekä kielen virheettömyyteen.  Alku- ja 
loppukyselyistä sekä oppimispäiväkirjoista etsittiin kielen oppimista edistäviä ja estäviä tekijöitä. 
Aineistosta etsittiin yhteneviä vastauksia, jotka ryhmiteltiin kolmeentoista oppimista edistävään 
tekijään ja kuuteen oppimista estävään tekijään. 
 
Tutkimuksesta ilmenee, että englannin monimuotokurssilla pystytään parantamaan opiskelijoiden 
suullista kielitaitoa. Säännölliset suulliset harjoitukset kasvattavat opiskelijoiden itsevarmuutta ja 
virheensietokykyä, jolloin he pystyvät parantamaan omaa suullista kommunikaatiotaan. Oppimista 
edistävistä tekijöistä merkittävimmiksi nousivat viikoittaiset Skypen välityksellä parin kanssa 
käytävät keskustelut, oppimateriaali, työelämäsidonnaisuus, onnistumisen tunne, yhteisöllisyys ja 
lähiopetus sekä opettaja ja opetusmetodit. Vastaavasti suurimpia esteitä oppimiselle olivat kiire, 
heikko lähtötaso ja aihepiirin vaativuus, puutteellinen valmistautuminen sekä tekniikan aiheuttamat 
haasteet. 
 
Tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää kehitettäessä kielten monimuotokursseja; tulokset soveltuvat 
kaikkiin ammattikorkeakoulussa opiskeltaviin vieraisiin kieliin. 
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JOHDANTO

Hakeutumiseni Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan oppimisen ja koulutustek-
nologian maisteriopintoihin lähti halustani oppia käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa 
kieltenopetuksessa. Toinen syy oli konkreettinen tarve, joka kumpusi työelämästä. Toimin 
kielten lehtorina Kajaanin ammattikorkeakoululla, missä tarjotaan kielten monimuoto- ja 
etäopetusta enenevässä määrin. Tunsin, että en hallitse vaadittavia metodeja enkä sovel-
luksia vaan sovelsin lähiopetusmetodeja etäopetukseen, jolloin oppiminen ja opetus eivät 
toimineet.

Maisteriopinnot ja tämän tutkimuksen tekeminen ovat olleet pitkäkestoinen ja mielekäs tapa 
saada kieltenopettajuuteeni täydennyskoulutusta. Opinnot ovat olleet mitä parhainta oman 
ajattelun, opettamisen ja pedagogiikan kehittämistä sekä reflektointia. Tämän tutkimuksen 
ja opinnäytetyön tekeminen on ollut haastavaa, mutta antoisaa. Työn, perheen ja opintojen 
yhteensovittaminen on välillä ollut vaikeaa.

Kiitän tyttäriäni Taikaa ja Sadea ymmärryksestä, kannustamisesta ja joustavuudesta sekä si-
sartani KM Tiina Korkealehtoa tutkimusmateriaalini analysoimisesta tutkimustulosten luo-
tettavuuden varmistamiseksi.
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1. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA MERKITYS

Kajaanin ammattikorkeakoulussa on mahdollista suorittaa koko tradenomitutkinto moni-
muoto-opetuksena. Aikuisopiskelijat opiskelevat yleensä työn ohessa ja sen vuoksi kurssit 
on suunniteltu siten, että kontaktiopetusta on keskimäärin kerran kuukaudessa perjantaisin 
ja lauantaisin. Muilta osin opetus ja opiskelu tapahtuvat tieto- ja viestintäverkkoa käyttäen. 

Kieltenopetuksessa on jo pitkään käytetty hyväksi verkkosivustoja ja erilaisia etätyösken-
telyn ja itseopiskelun mahdollistavia oppimisalustoja. Näillä oppimisalustoilla on kaksi 
olennaista puutetta. Ensinnäkään ne eivät mahdollista opiskelijoiden yhteisöllisyyden synty-
mistä ja toiseksi suullinen kommunikointi ja dialogisuus puuttuvat niistä lähes täysin. Verk-
ko-opinnoissa on mahdollista tuottaa puhetta ja tehdä kuullunymmärtämisen tehtäviä, mutta 
suullinen interaktiivisuus on jäänyt vähemmälle huomiolle. Perinteisillä kielten verkkokurs-
seilla opiskelijat voivat kommunikoida keskenään chatin tai keskustelupalstan avulla, mut-
ta suulliseen kommunikointiin niissä ei ole kiinnitetty juurikaan huomiota. Kuitenkin juuri 
suullinen kielitaito on monesti se, mitä opiskelijat tarvitsisivat. 

Tämän tutkimuksen myötä kehitän monimuoto-opetukseen aikuistradenomiopiskelijoille 
suunnattua Basics of Professional English-opintojakso, jonka etäjaksot toteutetaan tieto- ja 
viestintätekniikkaa käyttäen. Tavoitteenani on luoda mielekäs, pedagogisesti punnittu, kielitai-
don kaikki osa-alueet huomioiva monimuoto-opetuskonsepti. Painotan tutkimuksessani tähän 
asti ongelmalliseksi osoittautunutta suullisen viestinnän etäopetusta ja myös sen arviointia. 
Tutkimustulokset ovat englannin ohella sovellettavissa kaikkien vieraiden kielten opetukseen.

Tutkimukseni hypoteesi on, että opiskelijoiden suullinen kielitaito kehittyy monimuotokurs-
sin etäjaksojen aikana tehdyillä harjoitteilla, joissa he käyttävät tieto-ja viestintätekniikan eri 
sovelluksia hyväkseen.

1.1. Ammattikorkeakoulujen kieltenopetuksesta

Suomessa on yhteensä 25 ammattikorkeakoulua (tilanne vuonna 2012), mutta niillä ei ole 
valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Valtioneuvoston asetuksessa määritellään, että am-
mattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle: 1) laa-
ja-alaiset käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä niiden teoreettiset perusteet asianomaisen 
alueen asiantuntijatehtävissä toimimista varten, 2) edellytykset asianomaisen alan kehityk-
sen seuraamiseen ja edistämiseen, 3) valmiudet jatkuvaan koulutukseen, 4) riittävä viestin-
tä- ja kielitaito ja 5) asianomaisen alan kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet 
(Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 352/2003, 7 §) 
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Saman asetuksen pykälässä 8 tarkennetaan riittävää viestintä- ja kielitaitoa seuraavas-
ti: ”Opiskelijan tulee osoittaa saavuttaneensa ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä 
opinnoissa tai muulla tavalla: 1. suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen hen-
kilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkea-
koulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka on tarpeen oman 
alan/ammatin harjoittamiseen ja ammatillisen kehityksen kannalta; sekä 2. sellainen yhden 
tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen kielitaito, joka ammatin harjoittamisen ja 
ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen” (Valtioneuvoston asetus ammattikorkea-
kouluista 352/2003, 8 §). Nämä asetusteksti määrittelevät ammattikorkeakoulujen viralliset 
valtakunnalliset tavoitteet, joiden pohjalta jokainen ammattikorkeakoulu voi itse päättää, 
kuinka näiden kielitaitotavoitteiden saavuttamiseksi toimitaan ja miten saavutettu kielitai-
totaso testataan.

Ammattikorkeakouluopetus on ensisijaisesti työelämälähtöistä, jolloin opetettavilla aineilla 
täytyy olla käytännön merkitys työelämässä. Ammattikorkeakoulut eivät anna yleissivistä-
vää kieltenopetusta, vaan niiden tehtävä on nimenomaan ammatissa tarvittavan kielitaidon 
kehittäminen. (Juurakko-Paavola 2005, s. 11). Työelämässä tehtyjen kielitaitokartoitusten 
tulokset osoittavat, että ammattikorkeakoulututkinnon suorittajat tarvitsevat tulevassa työs-
sään kieli- ja viestintätaitoja; vaatimus ei ole vain muodollisuus ammattikorkeakoulutut-
kinnossa. Kielitaitoa tarvitaan ulkomaankomennuksilla sekä sähköpostin, tietoverkon ja 
tietopankin käyttämiseen.  Myös yritysten yhteistyösopimukset saattavat olla vieraalla kiel-
lä. Eritoten englannista on muodostunut tieteellisen, taloudellisen ja teknisen tiedon edistä-
misen kieli. Lisäksi suomalaisten työpaikkojen monikulttuurisuus kasvaa ja kansainväliset 
kontaktit ja verkostot lisääntyvät entisestään. Kielitaidosta on muodostunut osa professio-
naalista kompetenssia. (Juurakko-Paavola 2005, s. 11)

Työelämän tarvekartoitusten tuloksena englanti on tärkein ja työelämässä eniten tarvitta-
va kieli; sitä seuraavat ruotsi ja saksa - näiden jälkeen ranska, venäjä ja espanja. Edelleen 
tarvekartoituksista kävi ilmi, että kielen tuottaminen ja ennen kaikkea puheen tuottaminen 
koettiin kielen käytön haastavimpana osa-alueena. (Kantelinen & Airola 2008)

Kieltenopetus ammattikorkeakouluissa on erityisalojen kieltenopetusta (Languages for 
Specific Purposes, LSP) ja ne ovat ammatillisesti suuntautuneita kieliopintoja (Vocational-
ly Oriented Language Learning, VOLL). Tämä tarkoittaa sitä, että kieliopintojen aiheet ja 
terminologia ovat juuri tietylle ammattialalle ominaisia. Kielitaito on osa ammatillista osaa-
mista ja pyrkimys onkin integroida kieltenopetus ammattiaineeseen. Tällöin tarvitaan subs-
tanssiaineen ja kieltenopettajan yhteistyötä, jolloin ammattiaineen opettaja opettaa ja arvioi 
substanssiosaamisen ja kieltenopettaja ammatillisen kielitaidon kehittymistä. (Kantelinen & 
Airola 2008)
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Samoin kuin Eurooppalaisessa viitekehyksessä (Eurooppalainen viitekehys: Kieltenoppimi-
sen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen viitekehys 2003, s. 193–198) myös erityisalojen 
kieltenopetus  ja ammatillisesti suuntautuneet kieliopinnot korostavat vaihtelevien opetus-
metodien ja autenttisen kielenopetuksen materiaalin merkitystä. Tavoitteena on opiskelijan 
kokonaisvaltaisen kielenoppijan tarpeiden huomioonottaminen. (Kantelinen & Airola 2008) 

Kieltenopiskelu ammattikorkeakouluissa yleensä edellyttää opiskelijoilta runsaasti itseopis-
kelua. Tällä pyritään opiskelijan itseohjautuvuuteen ja tuetaan sitä, että opiskelijasta ke-
hittyisi autonominen kokonaisvaltainen kielenoppija. (Juurakko & Airola 2002, s. 11-12) 
Kohosen mukaan kokonaisvaltaisen kieltenoppimisen tavoitteet ovat: 1. kielitaidon, kielelli-
sen tietoisuuden ja kielitaidon opettaminen. 2. oppijan itsetuntemuksen ja itseohjautuvuuden 
edistäminen kieliopinnoissa ja 3. oppijan itsearvioinnin, oppimaan oppimistaitojen ja yhteis-
työvalmiuksien kehittäminen. (Kohonen 2009) 

Ammattikorkeakoulututkinnon edellyttämän kielitaidon saavuttaminen ammattikorkea-
koulussa on haasteellista, koska opiskelijat ovat kielenoppijina heterogeeninen ryhmä. He 
ovat aikuisia tai nuoria aikuisia, joiden koulutuspohja voi olla hyvinkin eritasoinen, sillä 
ammattikorkeakoulun pääsyvaatimuksena on joko lukio tai ammattikoulu. Lukion käynyt 
opiskelija on opiskellut englantia 8-9 kurssia, kun taas ammattikoulupohjalta tuleva on opis-
kellut mahdollisesti vain yhden kurssin englantia. Kuitenkin molempien opiskelijaryhmien 
pitäisi tutkimusvaatimusten mukaan saavuttaa samantasoinen kielitaito. 

Ammattikorkeakoulujen kieltenopetuksen käytännönsuositukset
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry perusti vuonna 2003 Ammattikorkea-
koulujen kieltenopetuksen kehittämistyöryhmän selvittämään kieltenopetuksen kehittämis-
tarpeita. Tämä kehitysryhmä teki vuonna 2004 kielenopetuksen käytännönsuositukset, jotka 
ARENE suositteli ammattikorkeakoulujen ottavan käyttöön lukuvuonna 2005-2006. Näiden 
kielisuositusten on tarkoitus yhtenäistää suomalaisten ammattikorkeakoulujen kieltenope-
tusta. (Kantelinen & Airola 2008)

Ammattikorkeakoulujen kielten vastuuopettajien kokous perusti 18.-19.9.2008 pidetyssä 
kokouksessa ARENEn kielityöryhmän seuraajaksi ammattikorkeakoulujen kielten ja vies-
tinnän asiatuntijatiimin, jonka tehtäviin kuuluu mm. valtakunnallisten linjausten kehittämi-
nen ja amk-kieltenopetksen sisältöihin vaikuttaminen (arenektr)

Kielityöryhmän mukaan ammattikorkeakoulujen kieli- ja viestintäopintojen tehtävä on: 
”Ammattikorkeakoulun kieltenopetuksen tehtävänä on tuottaa opiskelijoille kansainvälisty-
vän elinkeino- ja työelämän asiantuntijatehtävissä tarvittava kieli- ja viestintätaito. Kielten 
ja viestinnän opetuksessa korostetaan opiskelijan valmiuksia kieli- ja kulttuurirajat ylittä-
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vään vuorovaikutukseen ja omaan ammatilliseen kehittymiseen. Ammatillista kielten ja vies-
tinnän opetusta kehitetään kansallisen ja kansainvälisen tutkimuksen pohjalta tavoitteena 
ammattikorkeakoulututkintojen kansainvälinen vertailukelpoisuus ja kilpailukyky.” (Kielten 
ja viestinnän opetuksen käytännön suositukset ammattikorkeakouluissa 2011)

Lisäksi Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän asiatuntijatiimin käytännön suosituk-
set koskevat seuraavia seikkoja:

1. Asiantuntijan kieli ja viestintäosaaminen viestinnässä, toisessa kotimaisessa kielessä 
ja englannissa

2. Kielet, sisäänotto ja lähtötasokokeet

3. Suomen ja ruotsin kielen taidon osoittaminen ammattikorkeakouluopinnoissa koulu-
sivistyskielestä riippuen sekä todistusmerkinnät

4. Kypsyysnäytetilaisuuden järjestäminen ja kypsyysnäytteen kieliasun arviointi

5. Minimiopintopistemäärä

6. Kieliopintojen sijoitus mielekkäästi ammattialan ja osaamistason kannalta

7. Opintopisteiden kertyminen valmentavista opinnoista

8. Integrointisuositukset

9. Vapaasti valittavat kielet ja viestintäopinnot

10. Opintojen hyväksilukeminen eri tapauksissa.

Seuraavaksi käsittelen tarkemmin kohtia 1 ja 2

1. Asiantuntijan kieli-ja viestintäosaaminen toisessa kotimaisessa kielessä ja englannissa

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut osaa viestiä riittävästi suullisesti ja kirjallisesti 
sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle ja kykenee itsenäiseen kansainväliseen viestin-
tään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Tätä 
osaamisen tasoa kuvataan Kansallisessa tutkintojen ja osaamisen viitekehyksessä NQF, joka 
perustuu Eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen EQF. Ammattikorkeakoulussa saavu-



7

tettavan tason pitäisi olla NQF-taso 6.  Ammattikorkeakoulujen englannin ja toisen kotimai-
sen kielen (ruotsi/suomi) arvioinnissa suositellaan käytettävän eurooppalaiseen viitekehyk-
seen perustuvia taitotasokuvauksia.

2. Kielet, sisäänotto ja lähtötasokokeet

Ammattikorkeakoulun hyväksyessä opiskelijan tutkintokoulutukseen sen on varmistettava, 
että opiskelijalla on riittävät kieli- ja viestintävalmiudet suoriutua opinnoistaan. Valmiudet 
voidaan testata lähtötasotestillä opintojen alussa ja testin perusteella opiskelijat voidaan oh-
jata ammattikorkeakoulun valmentaville kieli- ja viestintäkursseille.

Käytännössä kaikilla ammattikorkeakouluun hyväksytyillä opiskelijoilla ei ole opintojen 
edellyttämää kielitaitoa, koska opiskelijoilla on hyvin heterogeeninen tausta ja pohjakoulu-
tus.

Kajaanin ammattikorkeakoulu tarjoaa valmentavan kielikurssin ruotsista ja englannista 
sellaisille opiskelijoille, jotka eivät ole saanut näiden kielten lähtötasotestiä hyväksytysti 
läpi. Valmentavat kielikurssit järjestetään ennen pakollisia kieltenkursseja. Opiskelijoiden ei 
kuitenkaan ole pakko osallistua valmentavalle kurssille, jolloin he tulevat pakollisille kiel-
tenkursseille ilman vaadittavaa kielitaitotasoa. Opiskelijat saavat valmentavista kursseista 
opintopisteet vapaasti valittaviin opintoihin.

1.2. Aikuistradenomiopiskelijoiden kielten opiskelu Kajaanin ammattikor-
keakoulussa

Syyslukukaudella 2012 Kajaanin ammattikorkeakoulussa aloitti liiketalouden koulutusoh-
jelmassa kaksi aikuisopiskelijaryhmää kahdella eri paikkakunnalla. Molempien ryhmien 
koko tutkintoon johtava opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena; kaikki kurssit sisältävät 
lähi- ja etäjaksoja. Opiskelijat tulevat keskimäärin kerran kuukaudessa koululle, jolloin heil-
lä on perjantai-iltapäivänä ja lauantaina lähiopetusta kaikista kyseisessä jaksossa opiskelta-
vista aineista. 

Molempien ryhmien sisäänotto oli 20 opiskelijaa. Ryhmille laaditut opintojen rakenteet ovat 
hieman toisistaan poikkeavat. B-ryhmän perusopinnoissa on Viestintä ja vuorovaikutusosaa-
mista yhteensä 9 opintopistettä, johon sisältyvät Liikeviestintä (3 op) Basics of Professional 
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English (3 op) ja Svenska i affärslivet (3op). Ryhmän ammattiopinnoissa on osio Viestinnän 
syventävä osaaminen (13 op), joka koostuu opintojaksoista Kokoustaito ja tiedottaminen (3 
op), English for Marketing (3 op), Business Communication Skills (4 op) ja Svenska i affärs-
livet (2 op). 

A-ryhmän perusopinnoissa ei ole lainkaan kieliopintoja, vaan ne on sijoitettu ammattiopin-
toihin osioon Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (28 op), johon kuuluvat opintojaksot 
Kokoustaito ja tiedottaminen (3 op), Asiakirjoittaminen (3 op), Basics of Professional Eng-
lish (3 op), English for Management 3, Business Communication Skills (4 op), Svenska i 
affärslivet 1 (3 op) ja Svenska i affärslivet 2 (3 op). 

Molemmilla ryhmillä oli englannista ja ruotsista kirjalliset lähtötasotestit (englannin kir-
jallinen lähtötasotesti liite 2), joista hylätyn tuloksen saaneet opiskelijat suorittivat kysei-
sen kielen kertauskurssin (Practice first (3 op) ja Bygg upp din svenska (3 op)). Kajaanin 
ammattikorkeakoulun englanninkielen opintojen lähtötaso on eurooppalaisen viitekehyksen 
mukaan B2, mikä tarkoittaa kielitaidon eri osa-alueilla seuraavaa: 
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Taulukko 1. Englannin puhumisen taitotasokuvaukset tasolla B2 (2007). Opiskelija pystyy 
ammattialaansa liittyvissä suullisissa viestitätilanteissa…  

Kokonaisku-
vaus

Vuorovaikutus Ymmärrettä-
vyys ja rakenne

Sanasto Ääntäminen

toimimaan pu-
hetilanteissa, 
jotka vaativat 
kykyä ilmaista 
näkökantoja 
ja kehitellä 
argumentteja 
joutumatta juuri 
rajoittamaan 
sanottavaansa

kuvaamaan 
omin sanoin 
erilaisia asioita 
yhtämittaises-
ti ja selkeästi 
vaikkakin ajoit-
tain epäröiden

osallistumaan 
sujuvasti kes-
kusteluun tilan-
teeseen sopival-
la tavalla

ymmärtämään 
keskustelun yk-
sityiskohtia, vä-
littämään moni-
tahoista tietoa ja 
perustelemaan 
omaa kantaansa

kommentoimaan 
toisen puhetta 
sekä esittämään 
täydentäviä nä-
kökohtia ja joh-
topäätöksiä

ottamaan pu-
heenvuoroja, 
vaikkakaan ei 
aina tyylikkäästi

viestimään suju-
vasti ja vaivatto-
masti ymmärret-
tävällä kielellä

käyttämään ra-
kenteita pääosin 
oikein, eivätkä 
virheet haittaa 
ymmärtämistä

käyttämään laa-
jaa sanavaras-
toa täsmällisesti 
ja vaihtelevasti, 
mutta sanava-
linnoissa voi 
esiintyä epä-
tarkkuuksia

käyttämään 
kiertoilmaisuja, 
jotka edesaut-
tavat viestin 
perillemenoa

ääntämään 
selvästi ja 
luonnollisesti

kiinnittä-
mään huo-
miota myös 
intonaatioon

Taulukosta 1 ilmenee, että opiskelijoiden suullinen kielitaito pitäisi olla suhteellisen kor-
kealla tasolla, sillä heidän pitäisi pystyä selkeästi ilmaisemaan oma kantansa asioihin sekä 
kuvailla erilaisia asioita. Vuorovaikutuksen pitäisi olla sujuvaa niin kuullun kuin puhutunkin 
osalta, sanavaraston on oltava laaja sekä ääntämisen luonnollista. Lisäksi opiskelijan pitäisi 
kiinnittää huomiota myös intonaatioon.
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Taulukko 2. Englannin kirjoittamisen taitokuvaukset tasolla B2 (2007). Opiskelija pystyy 
ammattialaansa liittyvissä kirjallisissa viestitätilanteissa…

Kokonaiskuvaus Ymmärrettävyys Rakenteet Sanasto

tuottamaan hyvää, 
melko monipuolista 
ja johdonmukaista 
tekstiä, jossa kui-
tenkin voi esiintyä 
lukurytmiä jossakin 
määrin häiritseviä 
kielellisiä virheitä

tuottamaan tekstiä 
joka on pääosin sel-
keää, jäsentynyttä ja 
tyylillisesti asianmu-
kaista, ja jossa kehi-
tellään argumentteja 
systemaattisesti, 
vaikkakaan se ei 
kaikilta osin vastaa 
viestintätilanteen 
vaatimuksia

ilmaisemaan ajatuk-
siaan ilman että il-
maisutaito juurikaan 
rajoittaa ymmärret-
tävyyttä

käyttämään yleensä 
rakenteita hyvin, 
vaikka lauseraken-
teessa saattaa esiin-
tyä puutteita, jotka 
eivät yleensä aiheuta 
väärinkäsityksiä

käyttämään melko 
laajasti ammat-
tialalla ja toimin-
taympäristössä tar-
vittavaa sanastoa

käyttämään vaih-
televaa kieltä, kor-
vaavia ilmaisuja ja 
tavallisia idiomaat-
tisia ilmauksia, 
vaikka sanavalin-
nassa ja ilmauk-
sissa voi esiintyä 
virheitä, jotka eivät 
estä viestin perille-
menoa

 

Taulukon 2 mukaan opiskelijan pitää pystyä tuottamaan johdonmukaista, hyvää tekstiä, joka 
on tyylillisesti asianmukaista. Hänen pitäisi osata käyttää yleisiä rakenteita ja sanaston pitäi-
si olla melko laajasti ammattialalla ja toimintaympäristössä tarvittavaa sanastoa.
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2. TEOREETTINEN VIITEKEHYS

2.1. Kielenoppimisteoriasta

Kieltenopetuksesta ja – oppimisesta on runsaasti teorioita ja niitä kehitetään edelleen, niinpä 
esimerkiksi Brownin (2007) mielestä jokaisen kieltenopettajan täytyisi itse määritellä oma 
lähestymistapansa, jota hän voi käyttää eri tehtävissä ja konteksteissa.  Näin opettajalle muo-
dostuisi omaan pedagogiseen ajatteluunsa malli, jonka taustalla on olemassa olevat kielen 
oppimiseen liittyvät oppimisteoriat. Minun pedagoginen ajatteluni lähtee konstruktiivisesta 
oppimisteoriasta sisältäen myös sosiokonstruktivismin piirteitä. Oman opetukseni lähtökoh-
ta on kommunikatiivinen kielenopetus, jonka tavoitteena on autonominen, aktiivinen kie-
lenoppija.

Konstruktivismi on yleisesti käytössä oleva oppimisteoria myös nykyisessä kieltenopetuk-
sessa. Kaikkosen ja Kohosen (2009, s. 7-9) mukaan kielenoppimisprosessi tapahtuu eri ke-
hitysvaiheiden mukaan ja siinä painottuvat erityisesti kielen kommunikatiivinen käyttö ja 
kulttuurienvälinen oppiminen. Konstruktivistisessa oppimisteoriassa opettaja on opiskelun 
ohjaaja ja oppilas on aktiivinen, joten hänen tulee itse ottaa vastuu omasta oppimisestaan.  
Opiskelija arvioi itse omaa oppimistaan, mutta ei pelkästään esimerkiksi koetuloksiaan, 
vaan myös oppimisprosessia. Konstruktivismi kielenoppimisen kannalta on aiheuttanut sen, 
että painopiste on siirtynyt kieliopin ja rakenteiden opettelusta suullisen kielitaidon harjoit-
telemiseen. Lisäksi kielenoppiminen tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa konstruktii-
visen oppimiskäsityksen mukaan. (Kaikkonen & Kohonen 2009, s. 7-9)

Konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen sopii hyvin vaatimus oppimistilanteiden ja materi-
aalin autenttisuudesta. Helakorpi korostaa, että ammattikorkeakoulupedagogiikassa opitta-
va tieto pitäisi olla sidoksissa johonkin tilanteeseen, jossa tieto on syntynyt tai rakentunut. 
(Helakorpi 1997, s. 94). Ammattikorkeakoulussa kieltenoppimistilanteiden tulisi olla mah-
dollisimman autenttisia, kieltenoppijasta pitäisi tulla tehokas, autonominen kielenkäyttäjä. 
Kaikkosen mielestä tekstin suuri autenttisuuden määrä valmistaa oppijaa todellisiin elämän-
tilanteisiin. (Kaikkonen 1994, s. 36) ”Konstruktivismiin liitetään edistyksellisyys ja ajankoh-
taisuus, kuin myös oppilaan oma-aloitteisuus, osallistuminen, omaehtoinen toiminta, ryh-
mätyö, yhteistoiminnallisuus, vuorovaikutuksellisuus, itsenäinen tiedonhankinta, luovuus, 
uusien ajatusten esittäminen ja uusien ideoiden kokeilu” (Puolimatka 2002, s. 240)
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2.2. Kielenoppijan autonomisuudesta

Ammattikorkeakoulun kielenopetuksen tavoite on autonominen kielenoppija. Kielenoppijan 
pitäisi pystyä hyödyntämään ja käyttämään oppimaansa kieltä itsenäisesti aidossa kielen-
käyttötilanteessa. Little jakaa kielenoppimisen autonomian kolmeen periaatteeseen: oppijan 
voimaantuminen, oppijareflektio ja sopiva kohdekielen käyttö. Oppijan voimaantuminen 
tarkoittaa sitä, että oppija itse ottaa vastuun oppimisestaan. Opettajan rooli on tässä proses-
sissa keskeinen, sillä hänen on valittava sopivat vuorovaikutteiset oppimistilanteet, jotka 
auttavat oppijaa huomaamaan uudet oppimistavoitteet, materiaalit ja vastuualueet. Oppija-
reflektiossa oppija reflektoi omaa oppimistaan niin oppimistehtävien onnistumisessa kuin 
kokonaisvaltaisesti koko kurssin aikana oppimaansa. Reflektio ja voimaantuminen ovat jat-
kuvia ja opettajan tukemia. Sopiva kohdekielen käyttö tarkoittaa sitä, että opettaja auttaa ja 
tukee oppijoiden kielenkäyttöä aitoihin kommunikatiivisiin tarkoituksiin. Nämä pedagogiset 
periaatteet edellyttävät opettajalta aktiivisuutta ja tukea, jotta lopulta opiskelijasta kasvaa 
autonominen kielenoppija ja käyttäjä. (Little 2004, s. 21-23)

2.3. Kommunikatiivinen kieltenopetus

Kieltenopetuksessa on olemassa kolme päänäkemystä: kielioppi-käännösmenetelmä, au-
diolingvistinen menetelmä ja kommunikatiivinen kieltenopetus. Kielioppi-käännösmene-
telmässä opittavaa kieltä opitaan hallitsemalla rakenteet sekä kielioppi ja sitä harjoitellaan 
tekemällä rakenne- ja käännöstehtäviä. Audiolingvistisen metodin pääpaino on kuuntelulla 
ja puhumisella. Kommunikatiivisen kieltenopetuksen mukaan kieli taas on ennen kaikkea 
kommunikaation väline ja painopiste on suullisen kielitaidon harjoituksilla. (Ks. esim. Little 
1998; Brown 2007)
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Taululukko 3. Kielen, kielitaidon, kielididaktiikan ja kieltenopetuksen muuttuneita painotus-
alueita (Tella & Harjanne 2004a)

1970-luku 1980-luku 1990-luku

Kieli opetuksen kohde; 
kieli koodina

väliaine; taitoaine taito-, tieto- ja kult-
tuuriaine; valtautta-
va mediaattori

Kielitaito kielitieto; grammati-
kaalinen kielitaito

pragmaattinen, 
funktionaalinen ja 
viestintästrateginen 
kielitaito

viestinnällinen kult-
tuurienvälinen kie-
litaito

Kielididaktinen 
painotus

OPETUS-oppiminen opetus-OPPIMINEN OPETUS-OPISKE-
LU-OPPIMINEN

Kieltenopetus kielioppi-käännös ”suljetut metodit” 
esim. audiolingvalis-
mi, drillimetodiikka

viestinnällinen, kriit-
tinen, metodisesti 
eklektinen lähesty-
mistapa; kielikas-
vatus

Taulukosta 3 on luettavissa, että kommunikatiivinen kieltenopetus alkoi painottua 1990-lu-
vulta lähtien ja nykyään sen käsitys on laajentunut ja puhutaankin kulttuurien välisestä kiel-
tenopetuksesta (Kaikkonen 1998) ja kielikasvatuksesta (Kohonen 2004).  Kielikasvatukses-
sa opiskelija nähdään kokonaisvaltaisena kognitiivisena, affektiivis-emotionaalisena ja so-
siaalisena toimijana. Kommunikatiivinen kieltenopetus näkyy kielikasvatuksessa siten, että 
oppilaan käsitykset ja uskomukset kielestä sekä käsitykset hänestä itsestään kielenoppijana 
kehittyvät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja ne vaikuttavat kielenoppimiseen. (Kohonen 
2004, s. 98-99)

Kommunikatiivisen kieltenopetuksen tavoite on se, että opiskelija pystyy viestimään kohde-
kielellä. Opetuksen kohde ei ole vieraskieli koodina, vaan tavoite on se, että oppilaat kehit-
tyvät käyttämään kohdekieltä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja he pystyvät ilmaisemaan 
merkityksiä. Lisäksi kommunikatiiviseen kielitaitoon liittyy olennaisesti vuorovaikutuksel-
lisuus, oppijan täytyy myös ymmärtää, mitä hänelle puhutaan. (Harjanne 2006, s. 79) 

Kommunikatiivista kieltenopetusta voi toteuttaa eri metodeilla, mm. tehtävään perustuvalla 
kielten opetuksella, jossa kielenopetus rakentuu kokonaan viestinnällisten tehtävien varaan. 
Tehtävät on laadittu niin, että niiden ratkaiseminen vaatii kohdekielen käyttöä. Oppijoiden 
täytyy esimerkiksi yhdessä neuvottelemalla löytää ratkaisu annettuun ongelmaan. (Richards 
& Rogers 2001, s. 223-224) 
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Aikuisten kieltenopetuksen ongelma saattaa olla se, että he ovat kouluaikoinaan opetelleet 
vieraita kieliä tekemällä etupäässä käännösharjoituksia, jolloin heille kuullunymmärtäminen 
ja puheentuottaminen saattavat aiheuttaa suuria haasteita. Lisäksi he ovat tottuneet siihen, 
että lauseen täytyy olla kieliopillisesti virheetön, ennen kuin sen voi ilmaista. Heidän vir-
heensietokykyään täytyy kasvattaa ja heille täyttyy opettaa totutusta täysin uudenlainen tapa 
omaksua kieltä.

2.4. Tietokoneavusteinen kieltenoppiminen 

Tieto- ja viestintäverkkojen hyödyntämistä kieltenopetuksessa kutsutaan useilla termeillä 
oppimistavoitepainotusten mukaan, mutta yleisimmin kirjallisuudessa käytetty termi on 
Computer Assisted Language Learning, CALL (Taalas 2005, s. 60)

Teknologiankäyttöä kieltenopiskelussa on ohjannut käytettävissä oleva teknologia. Taylor ja 
Gitsaki ovat taulukoineet millä ajanjaksolla mitäkin teknologiaa on käytetty kieltenopetuk-
seen ja samalla he ovat tarkastelleet opettajan ja oppijan roolia. (Taylor & Gitsaki  2004, s. 
134)

Taulukko 4. Call-ohjelmat ja tietokoneen, opettajan ja oppijan roolit

Aika-
kausi

1960-1970 1970-1980 1980-1990 2000-luku

CALL- 
ohjel-
mat

Drillit ja 
toistamiseen 
perustuvat 
harjoitukset

Tietorekonstruktiot, auk-
kotäydennykset, lukuope-
tusharjoitukset, simulaatio, 
sanastopelit

Sähköposti, 
www-selaimet, 
videokonfe-
renssi, multi-
media

Verkkopoh-
jai-set materi-
aalit kielenop-
pimi-seen

Tieto-
kone

Mekaaninen 
tuutori

Ärsyke puhumiseen Väline kom-
munikointiin

Väline tutki-
miseen, jul-
kaisemiseen ja 
informaation 
vaihtoon

Opetta-
ja

(Ei roolia) Koordinaattori/suunnittelija Fasilitaattori Tutkija ja ra-
kentaja

Oppija Passiivinen 
kielen vas-
taanottaja

Kommunikoija Aktiivinen Autonominen 
ja luova
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Taulukko 4 osoittaa, miten teknologian kehitys on antanut uusia mahdollisuuksia toteut-
taa tietokoneavusteista kieltenopetusta. Suomessa tieto- ja viestintätekniikkaa alettiin käyt-
tää kieltenopetuksessa yleisemmin 1990-luvulla, jolloin etenkin sähköpostia ja Internetin 
tiedonhakua hyödynnettiin (Ilomäki & Lakkala 2006, s. 184) 1990-luvun lopussa verkko-
pohjaisten oppimisympäristöjä käytettiin myös kieltenopetuksessa. (Kalliola & Toikkanen 
2009, s. 7) Uusimmat menetelmät koskevat sosiaalisen median opetuskäyttö (ks. esim.Pön-
kä, Impiö & Vallivaara  2012).  

Tieto- ja viestintätekniikan käyttämisessä kieltenopetuksessa täytyy ottaa huomioon Rozi-
gienen, Medvedevan ja Strakován mukaan seuraavat oppijan kannalta tärkeät seikat: opis-
kelijan on osattava organisoida oppimisensa niin, että hän pysyy annetussa aikataulussa, 
työskenneltävä yhdessä välttääkseen yksin jäämisen tunnetta, osoitettava vastuunsa siten, 
että hän pystyy suoriutumaan annetuista tehtävistä itsenäisesti, pystyttävä itsenäisiin, perus-
teltuihin ratkaisuihin ja analysoitava niitä sekä pystyttävä käyttämään tietoaan käytännössä 
ja ositettava hallitsevansa tietyt asiat (Rozigiene, Medvedeva & Straková 2008, s. 17).

Lisäksi opiskelijoiden motiivia saadaan ylläpidettyä, jos heidän tarpeensa otetaan huomioon 
myös teknologia-avusteisessa oppimisessa. Näitä tarpeita Rozigiene, Medvedeva ja Stra-
ková mainitsevat Maslowin tarvehierarkian mukaan viisi. Ensimmäisenä on biologiset ja 
fysiologiset tarpeet, jolloin opiskelijat voivat aloittaa oppimisprosessinsa silloin, kun heidän 
oppimisympäristönsä on siihen sovelias; he voivat itse tehdä oppimisympäristönsä itselleen 
sopivaksi. Toisena on turvallisuuden tarpeet. Itsenäinen opiskelu saattaa aiheuttaa turvat-
tomuutta, varsinkin jos opiskelijat eivät ole tottuneet työskentelemään yksin. Turvallisuu-
den tunne kasvaa prosessin edetessä, kun työskentelytavat käyvät tutummiksi. Kolmantena 
mainitaan yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet. Teknologia-avusteisessa oppimisessa 
painopiste ei ole niinkään opiskelijan taustalla, olemuksella ja käytöksellä, vaan se siirtyy 
henkilöstä enemmänkin henkilöiden saavutuksiin ja tuotoksiin. Neljäntenä ovat arvonannon 
tarpeet. Koska oppimisprosessi on oppijan itsensä ohjaama, hänen täytyy luottaa omaan har-
kintakykyynsä. Tämän takia itsearviointi on tärkeää samoin kuin se, että arvioidaan koko op-
pimisprosessia eikä ainoastaan tulosta. Viimeisenä mainitaan itsensä toteuttamisen tarpeet, 
joka on yleensä paljon suurempi teknologia-avusteisessa opetuksessa kuin perinteisessä op-
pimisessa. Opiskelijat pystyvät työskentelemään silloin, kun se heille itselleen on otollista ja 
tällöin myös koko oppimisprosessi on paremmin opiskelijalla hallussa.  (Rozigiene, Medve-
deva & Straková 2008, s. 17-19)
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2.5.  Tietokonevälitteinen viestintä

Tietokonevälitteinen viestintä (computer-mediated-communication CMC)  määritellään ih-
misten väliseksi viestinnäksi, joka tapahtuu tietokoneiden avulla (Higgins 1991). Viestintä 
tapahtuu ihmisten välillä eikä ihmisen ja tietokoneen välillä; tietokone on ainoastaan väline, 
joka yhdistää ihmiset. Nykyään teknologia mahdollistaa niin kirjallisen kuin suullisenkin 
tietokonevälitteisen viestinnän. (Ferrara et al. 1991, s.31). Tietokonevälitteistä viestintää on 
käytetty kieltenopetuksessa jo yli kolmekymmentä vuotta.

Tietokonevälitteinen viestintä jaetaan synkroniseen ja asynkroniseen viestintään; esimerkik-
si reaaliaikaisesti tapahtuva chat-keskustelu on synkronista, kun taas sähköpostit ovat asynk-
ronista viestintää. Niihin voi vastata viiveellä, eikä lähettäjän ja vastaanottajan tarvitse olla 
yhtä aikaa tietokoneen ääressä. (Dietz-Uhler & Bishop-Clark 2001, s. 269) 

Videokonferenssisovellukset mahdollistavat synkronisen suullisen viestinnän, kun taas 
asynkronista suullista viestintää on mahdollista toteuttaa äänittämällä suullisia viestejä verk-
koon, jolloin vastaanottaja kuuntelee ne valitsemallaan ajalla sekä äänittää oman vastauk-
sensa lähettäjän kuultavaksi. Viestit voidaan tallentaa joko käyttämällä pelkästään ääntä tai 
liittämällä mukaan myös videokuvaa puhetilanteesta.   

2.6. Monimuoto-opetus

Monimuoto-opetus tarkoittaa sitä, että siinä opetus tapahtuu vaihtelevasti sekä lähi- että etä-
jaksoilla. Etäopetuksessa käytetään teknologiaa, teknisiä sovelluksia ja ohjelmia sekä va-
rioidaan itsenäisesti suoritettavia ja yhteisöllisesti tehtäviä aktiviteetteja, jolloin opetuksesta 
saadaan kiinnostava ja monivivahteinen prosessi.  (Meisalo, Sutinen & Tarhio 2000, 154-
155.) Lähijaksoilla on merkitystä paitsi oppimisen, mutta myös yhteisöllisyyden ja ryhmä-
hengen luomisen kannalta (Luoto & Leppisaari 2005, 42 – 43.) 

Luoto ja Leppisaari kehottavat opettajaa miettimään lähijaksojen ohjelman huolellisesti, jot-
ta  se tukee etäjaksojen opintoja. Heidän mielestään pelkästään yhteisiä verkkokeskusteluja 
ja ryhmätöitä tai yksin tehtäviä pohdintatehtäviä tai esseen kirjoittamista sisältävät verk-
ko-kurssit eivät hyödynnä verkko-opetuksen monipuolisia mahdollisuuksia. Opiskelijoille 
onkin hyvä tarjota mahdollisuus sekä yksilölliseen että yhteisölliseen oppi-misprosessiin. 
(Luoto & Leppisaari 2005, 42 – 43.)

Sallila ja Kalli toteavat, että toimimaton teknologia voi aiheuttaa koko kurssin epäonnistu-
misen. Heidän mukaansa verkkokurssilla oppimista estäviä seikkoja ovat mm: eristyneisyys 
ja yksinäisyys, vaikeudet verkkoyhteyksissä, ajanhallinnan vaikeudet, tietotekniikan ongel-
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mat, henkilökohtaisen palautteen ja ohjauksen puute sekä opintosisältöjen liian vaativa taso.  
(2001)

Herno, Peltonen, Sirkka & Väänänen painottavat, että opiskelijan itsensä täytyy itsenäises-
ti rytmittää opiskelunsa ja pysyä annetuissa aikatauluissa, mikä vaatii itsekuria. Opettajan 
tulee antaa selkeää ohjeistukset ja tarkat palautuspäivämäärät. (Herno, Peltonen, Sirkka & 
Väänänen 2013) Opiskelijan tulee suhtautua itsenäisesti ja vastuullisesti opintojen suoritta-
miseen. Avoin mieli, kiinnostus ja uteliaisuus ovat avainasemassa. Opiskelijalla on vapaus 
suunnitella aikataulunsa, mutta toisaalta opiskelijalle jää myös vastuu opintojen edistymi-
sestä. Verkko-opiskelu vaatii tavallista opiskelua enemmän opiskelijalta itseohjautuvuutta, 
aktiivisuutta ja omatoimisuutta. (Herno et al.2013) 

2.7. Suullisen viestinnän ongelmat

Tutkimukseni kohteena on suullisen kielitaidon kehittyminen yhden kurssin aikana, joten 
käsittelen seuraavaksi haasteita, joita suomalainen opiskelija kohtaa harjoitellessaan eng-
lannin suullista kielitaitoaan. Yli-Rengon tutkimuksesta käy ilmi, että suomalaisten suullista 
kielitaitoa hankaloittaa rajoittunut sanavarastoa. (Yli-Renko 1993, s. 59, 68). Lehtonen tote-
aa, että viestintäarkuus sekä niukka sanavarasto, puutteelliset viestintästrategiat, riittämättö-
mät kokemukset puhetilanteista ja epäonnistumisen pelko voivat aiheuttaa puhumattomuutta 
viestintätilanteissa. (Lehtonen 1994, s. 50 - 51, 89 - 90). Lisäksi puhujan kielteinen käsitys 
omasta suullisesta kompetenssistaan johtaa arkailuun viestinnässä (Sallinen 1994, s 68). 
Puheen sujuvuuteen vaikuttaa Tiittulan mukaan vähäiset dialogiset taidot, jolloin tauot ja 
viestintäkatkokset vaikuttavat vuorovaikutuksessa onnistumiseen, mutta myös puheenym-
märtäminen on olennainen osa dialogin ylläpidossa. Suullisen kielitaidonharjoittelemisessa 
opiskelijat usein keskittyvät siihen, että puhe olisi kieliopillisesti korrektia, vaikka se ei yk-
sin riitä sujuvaan suulliseen kielitaitoon.  (Tiittula 1992)

2.8. Aikaisempia tutkimuksia

Tietokonevälitteistä viestintää (computer-mediated communication CMC) on tutkittu run-
saasti, mutta painopiste on ollut ennen kaikkea kirjallisessa vuorovaikutuksessa. Myös 
CMC:n käyttöä tietokone avusteisessa kieltenopetuksessa (Computer Assisted Language 
Learning, CALL) on tutkittu paljon. Esimerkiksi Ellis, Tanaka ja Yamazaki (1994) ja Pica 
(1994) päättelivät tutkimuksissaan, että oppija-oppija vuorovaikutusta todellakin tapahtuu 
tietokone välitteisessä viestinnässä, kun oppijoille annetaan merkityksen neuvottelu-tehtä-
viä. (Yanguas 2010 s. 72)
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Vähemmälle tutkimukselle on jäänyt se, miten tietokonevälitteistä viestintää voisi suoraan 
hyödyntää vieraan kielen omaksumisessa. (De la Fuente 2003; Sachs & Suh 2007; Sheka-
ry & Tahririan 2006; Smith  2004, 2005). Tutkimuksista käy ilmi, että sanat saavat aikaan 
enemmän neuvotteluepisodeja, kuin muut keskusteluaspektit, jolloin on todennäköisempää, 
että sanat myös omaksutaan. Esimerkiksi Smith (2004) havaitsi CMC:n positiivisen vaiku-
tuksen sanojen omaksumiseen, samoin De la Fuente totesi, että tekstilähtöinen tietokone-
välitteinen viestintä on yhtä tehokasta kuin kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus mitä tulee 
kohdekielen kirjoittamiseen ja sanojen oppimiseen. 

Tietokonevälitteisen suullisen viestinnän (oral computer-mediated-communication  OCMC) 
piirissä ensimmäisiä tutkimuksia on Czikon ja Parkin vuonna 2003 tekemä katsaus kuudesta 
verkko-pohjaisesta ohjelmasta, joilla voidaan kommunikoida videolla ja/tai äänellä.  

Kielten monimuoto-opetuksen tutkimus on keskittynyt lähinnä kvantitatiivisesti vertaamaan 
monimuoto-opetusta perinteiseen luokkahuoneopetukseen, mutta laadullista tutkimusta ai-
heesta ei ole juurikaan tehty. Kuitenkin monimuoto-opetuksen on todettu hyödyttävän kiel-
tenopetusta, sillä se lisää opiskelijan autonomiaa ja parantaa heidän asennettaan ja motivaa-
tiotaan sekä mahdollistaa joustavuuden ajan ja paikan valinnassa. (Gleason 2013)

Blake vertasi lähi-, monimuoto- ja verkko-opetuksena toteutettuja espanjan kursseja keskit-
tyen suullisen kielitaidon kehittymiseen ja päätyi tulokseen, että kaikilla kurssimuodoilla 
espanjan suullinen kielitaito parani. (Blake 2008) Chenoweth, Ushida ja Murday tutkivat 
espanjan ja ranskan kursseja, ja totesivat, että opiskelijat olivat verkkokursseilla tyytyväi-
sempiä aikataulun joustavuuden takia teknisistä ongelmista huolimatta. (Chenoweth, Ushida 
ja Murday 2006)

Lähimpänä omaa tutkimustani on Íñigo Yanguasin vuonna 2010 tekemä tutkimus, jossa 
hän keskittyy synkronisen tietokonevälitteisen suullisen viestinnän käyttöön espanjankielen 
opetuksessa. Hän jakaa yhden espanjan kurssin opiskelijat kolmeen ryhmään, joista yksi 
käyttää suullisiin harjoituksiin pelkkää ääntä, toinen kuvaa ja ääntä kun taas kolmannen ryh-
män opiskelijat tekevät harjoitukset kasvokkain. Tutkimuksen tulokset osoittavat ettei kom-
munikoinnilla face-to-face ja tietokoneavusteisella kommunikoinnilla eikä puheenvuoron 
ottamisella ole eroa vieraan kielen oppimiseen silloin, kun käytetään ääntä ja kuvaa yhdessä. 
(Yanguas 2010)
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3. TAPAUSTUTKIMUS BASICS OF PROFESSIONAL ENGLISH 
-KURSSI

3.1. Tutkimuskysymykset

Tässä tutkimuksessa keskityn suullisen kielitaidon kehittymiseen, koska se on kielenoppi-
misen osa-alue, jonka opettaminen on monimuoto-opetuksessa haasteellisinta. Tutkimuksen 
tutkimuskysymykset ovat:

•	 Pystytäänkö monimuoto-opetuksessa parantamaan suullista kielitaitoa?

•	 Mitkä seikat edesauttavat kielen oppimista monimuotokurssilla?

•	 Mitkä asiat estävät kielen oppimista monimuotokurssilla?

3.2 Tutkimuksen koehenkilöt 

Kajaanin ammattikorkeakoulu järjestää monimuotoista tradenomitutkintoon tähtäävää ai-
kuisopiskelua kahdella eri paikkakunnalla. Basics of Business English - kurssi on heille 
kaikille pakollinen kurssi, yhteensä kurssille osallistui pakkakunnalla A 19 opiskelijaa, ja 
paikkakunnalta B 12 opiskelijaa.  Molempien kurssipaikkakuntien kaikki englannin kurs-
sille osallistuneet opiskelijat suostuivat tutkimukseni koehenkilöiksi; paikkakunnalta A 19 
henkilöä ja paikkakunnalta B 12 henkilöä, yhteensä siis 31 koehenkilöä (N=31). Vaikka tein-
kin tutkimuksen opettamani kurssin yhteydessä, korostin opiskelijoille, että tutkimukseen 
osallistuminen on vapaehtoista, eikä ole edellytys kurssin suorittamiselle.

 

Koehenkilöiden ikäjakauma on 23 - 50 vuotta ja heidän pohjakoulutuksensa on sangen he-
terogeeninen: ammattikoulupohjalta koehenkilöistä on 10, lukion käyneitä 10 ja pelkällä 
peruskoulupohjalla tradenomiopiskelut aloittaneita koehenkilöitä on 5. Lisäksi kurssille 
osallistuneista kuudella oli korkeakoulututkinto.

 
Valitsin koehenkilöikseni aikuisopiskelijoita, koska heillä on heterogeeninen koulutustausta 
ja he ovat eri-ikäisiä. Oletin ennen tutkimusta, että opiskelijoiden oppivelvollisuuden suori-
tusajankohdalla saattaa olla vaikutusta heidän suulliseen kielitaitoonsa, sillä eri aikoina on 
kouluissa käytetty eri metodeja kieltenopetuksessa ja opetuksen fokus on vaihdellut. Oletin, 
että koehenkilöiden joukossa olisi opiskelijoita, jotka ovat kouluaikana opiskelleet kieltä 
käännösmenetelmällä, jolloin suullisia harjoituksia on tehty vähän tai ei ollenkaan.
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Toinen syy näiden opiskelijaryhmien valikoitumiseen koehenkilöikseni oli se, että nuoriso-
puolen tutkintoon tähtäävä opetus on kieltenkurssien osalta kokonaisuudessaan lähiopetusta 
ja halusin tutkimuksessani tutkia nimenomaan etäopetuksen mahdollisuuksia suullisen kieli-
taidon kehittymiseen. Lisäksi aikaisemmissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että kielenoppija 
voi rohkaistua puhumaan nimenomaan tietokone välitteisessä kommunikaatiossa ja koke-
mukseni mukaan aikuiskoulutukseen osallistuvat saattavat arastella vieraalla kielellä puhu-
mista kontaktiopetuksessa.

3.3. Opintojakson työparien muodostaminen

Tämän kurssin englannin kielen suullinen harjoitteleminen perustui parin kanssa tehtäville 
keskusteluharjoituksille. Kurssin lyhyestä kestosta johtuen päädyin siihen, että opiskelijoilla 
on koko kurssin ajan sama pari etäjaksoilla, mutta lähijaksoilla parit vaihtuivat.

Muodostin työparit aluksi lähtötasotestien perusteella suullista testiä varten. Suullinen kie-
litaito ei välttämättä korreloi kirjallisten tehtävien kanssa, joten suullisen testin jälkeen tein 
vielä muutoksia. Samantasoinen suullinen kielitaito mahdollistaa kaikille opiskelijoille op-
timaalisen tilanteen harjoitella kyseistä taitoa. Opiskelijoiden samantasoiset kognitiiviset 
taidot motivoivat opiskelijoita yhteistyöhön. Jos toinen opiskelija on paljon taitavampi kuin 
toinen, hän saattaa dominoida yhteistyötä, jolloin taidoiltaan heikomman opiskelijan panos 
jää vähäisemmäksi. (Jones & Issroff 2005, s. 398). Suullisen kielitaidon harjoittelemisessa 
on tärkeää, että molemmat opiskelijat vievät keskustelua eteenpäin ja panostavat yhtä paljon.

Parien muodostamisessa käytin näin ollen kriteerinä ainoastaan opiskelijoiden kognitiivisia 
kykyjä ja jätin huomiotta parien välisen sosiaalisen yhteenkuuluvaisuudentunteen ja kiinty-
mykseen (Jones & Issroff  2005, s. 398). Yhteenkuuluvaisuudentunne tarkoittaa molemmin 
puolista kunnioitusta ja halua työskennellä yhdessä. Se tehostaa oppimista ja yhteisöllistä 
vuorovaikutusta, mutta tämän englannin kurssin opiskelijat olivat aloittaneet tradenomikou-
lutuksen vain kuukausi aikaisemmin ja oletin, ettei sosiaalista yhteisöä ollut vielä ennättänyt 
muodostua, koska englannin kurssi oli heti ensimmäisellä periodilla. Sen sijaan uskon myös 
tämän kurssin auttavan yhteisöllisyyden muodostumisessa; onhan opiskelijoilla jäljellä vielä 
kolme vuotta yhteistä opiskeluaikaa.

3.4. Tutkimuksen konteksti

Tutkimus toteutettiin Kajaanin ammattikorkeakoulun Basics of Professional English-kurssin 
aikana; kurssi on aikuistradenomiopiskelijoiden ensimmäinen pakollinen englannin opinto-
jakso ja se toteutetaan opiskelujen ensimmäisenä lukuvuonna. Kurssin suunnittelun lähtö-
kohta on Kajaanin ammattikorkeakoulun opinto-opas 2012-13, jossa määritellään kurssin 
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sisältö sekä osaamistavoitteet. Kurssin laajuus on 3 opintopistettä ja sen osaamistavoite on 
se, että opiskelija osaa käyttää ammatillista englantia työtehtävissään ja osaa viestiä mo-
nikulttuurisessa työyhteisössä. Kurssin sisältöön kuuluu ammattikorkeakouluopintojen ku-
vaaminen englanniksi, ammattikielen keskeisiä rakenteita ja sanastoa, kansainvälistyminen 
ja kulttuurien kohtaamien työelämässä, työpaikan haku sekä suullinen yritysesittely. Kurssi 
toteutetaan monimuoto-opintoina, johon sisältyy lähiopetusta, Moodle-oppimisympäristön 
käyttöä sekä Adobe Connect Pro:lla toteuttavaa etäopetusta. Kurssilla käytettään lisäksi op-
pikirjaa, joka opiskelijoiden täytyy hankkia. (Kajaanin ammattikorkeakoulun opinto-opas 
2012-13)

3.5.  Kurssin toteutus

Ennen kurssin aloitusta opiskelijat tekivät: 

a) englannin kirjallisen lähtötasotestin, jollaisen kaikki Kajaanin ammattikorkeakoulun 
opiskelijat tekevät ensimmäisenä lukuvuonna ennen pakollisia kieliopintoja.  Jollei opiske-
lija saa lähtötasotestistä yli 50 % oikein, hänen täytyy suorittaa englannin valmentava kurssi 
ennen varsinaisia kieliopintoja.

b) alkukyselylomakkeen (liite 2), jossa kysytään koehenkilöiden taustatiedot sekä heidän 
asenteensa sekä suhtautumisensa englannin kielellä puhumiseen ja kokemuksensa suullisista 
harjoituksista.  Lisäksi heitä pyydettiin tekemään itsearviointi omasta englannin suullisesta 
kielitaidostaan. Kyselylomakkeessa on kuusi avointa kysymystä, joilla selvitetään tarkem-
min opiskelijoiden asennetta ja kokemusta suullisista harjoituksista. Samalla koehenkilöt 
täyttivät tutkimusluvan (liite 1). 

c) suullisen kielitaidonkokeen.  Ennen varsinaista kurssia pidin opiskelijoille pareittain lu-
kion suullisen kielitaidon kokeesta kaksi osiota, jotta pystyin arvioimaan opiskelijoiden läh-
tötason englannin suullisen kielitaidon osalta. Parit olin valinnut kirjallisen lähtötasotestin 
perusteella mahdollisimman samantasoisiksi.

Suullisen kielitaidon arvioinnissa täytyy pohtia mitataanko kielitaitoa normiviitteisesti, jol-
loin testattavia verrataan muihin testiin osallistujiin vai valitaanko kriteeriviitteinen mit-
taustapa, jonka taustalla on tasokuvaukset. Viimeksi mainittu mittaustapa soveltuu tähän 
tutkimukseen paremmin, sillä taustalla on eurooppalainen viitekehys. (Huhta 1993 s. 145.) 
Lisäksi on pohdittava arvioidaanko suullista kielitaitoa holistisesti vai analyyttisesti. Ho-
listisessa arvioinnissa suullinen kielitaito nähdään kokonaisuutena ja silloin annetaan yksi 
arvosana. Analyyttisessä arvioinnissa taas suullinen kielitaito pilkotaan osiin ja arvosanat 
annetaan jokaisesta osa-alueesta erikseen tai arvosanat lasketaan yhteen.  (Huhta 1993 s. 
146–151).  Tähän tutkimukseen valitsin analyyttisen arviointitavan, koska se on samassa 
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linjassa lukion suullisen kokeen arviointikriteerien kanssa.

Lukion suullisen kokeen arvioinnissa suositellaan käytettäväksi eurooppalaisen viitekehyk-
sen mukaisia puhumisen taitotasoja A.1.1.-C.2.2. . Tämän lisäksi arvioin kokeet käyttäen 
ammattikorkeakoulussa käytössä olevaa arvosanaskaalaa 0-5, jotta testin tulokset voi käyt-
tää suoraan koko kurssin arvioinnissa. Keskustelukokeessa mitataan taitoa puhua englantia. 
Arvostelussa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:

•	 tehtävän suorittaminen

•	 sujuvuus

•	 ääntäminen

•	 kielen laajuus/rikkaus (sanasto ja rakenteet)

•	 kielen virheettömyys 

Suullisen kielitaidon eri osa-alueet eivät välttämättä ole kaikki samalla taitotasolla. Lopulli-
nen arvosana on siis kokonaisarvosana, jossa otetaan yllä mainitut seikat huomioon. (Eng-
lannin kielen suullinen koe 2009-2010)

Kurssin aikana opiskelijat opiskelivat yhteensä 13 viikon ajan englannin kurssia. Kurssi on 
monimuotokurssi, sisältäen neljänä viikonloppuna lähitunteja ja muutoin etäopetusta. Etä-
jaksojen aikana oli kerran viikossa etäluento Adobe Connect Pro - välityksellä. Etäjaksojen 
aikana opiskelijat tekivät Moodlessa annetut tehtävät osin itsenäisesti ja osin parin kanssa. 
Lisäksi opiskelijat tekivät:

a) suulliset harjoitukset. Kurssin aikana opiskelijat tekivät Skypen välityksellä suulli-
sia harjoituksia pareittain. Lisäksi opiskelijat lukivat itsenäisesti annettuja tekstiä ja 
nauhoittivat sen Vocaroo.com-ohjelman avulla ja palauttivat sen Moodleen opettajan 
arvioitavaksi. Neljä puheharjoitusta äänitettiin voxopop.com avulla, jolloin kaikki 
opiskelijat pystyivät kuuntelemaan toistensa tuotokset, koska ne oli linkitetty Mood-
leen.  Vocaroo.com- ja Voxopop.com-ohjelmien kautta tulleet tuotokset arvioin suul-
lisen kielitaidon kriteerien mukaisesti ja pystyin seuraamaan opiskelijoiden jatkuvaa 
näyttöä. Skype-keskusteluja en pystynyt arvioimaan, koska opiskelijat tekivät ne 
keskenään.

b) blogiin oppimispäiväkirja suomeksi. Lisäksi opiskelijat perustivat blogin, jossa he 
pitivät oppimispäiväkirjaa. Oppimispäiväkirjan tekoon olin antanut ohjeistukseksi, 
että siihen piti kirjoittaa jokaisen lähi- ja etäjakson jälkeen. Opiskelijat vastasivat 
oppimispäiväkirjassaan seuraaviin kysymyksiin:

•	 Mikä oli tämän jakson paras oppimiskokemus? Miksi?

•	 Mikä oppimistehtävä oli haastavin? Miksi?
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•	 Mikä esti oppimistasi tällä jaksolla? Miksi?

•	 Mikä edesauttoi oppimistasi tällä jaksolla? Miksi?

Kurssin jälkeen opiskelijat tekivät: 

a) suullisen testin, joka toteutettiin yritysesittelynä. Opiskelijat esittelivät valitsemansa yri-
tyksen Power Point -diojen avulla. Tätä tutkimusta varten yritysesittelystä arvioitiin ainoas-
taan suullinen osuus, vaikka opiskelijoiden kurssiarvosanoihin arvoin koko esityksen, sisäl-
lön ja visuaalisen osuuden.

b) loppukyselylomakkeen (liite 3), jossa oli neljä avointa kysymystä koskien kurssilta saatu-
ja oppeja. Lisäksi opiskelijat saivat tehdä itsearvioinnin ja antaa kehittämisehdotuksia kurs-
sille. 

3.6. Kurssilla käytetty tieto- ja viestintätekniikka

Käytin kurssilla useita eri teknologisia ratkaisuja.

1. Moodle

Varsinainen kurssialusta on Moodlessa, koska Kajaanin ammattikorkeakoulussa suositellaan 
käyttämään sitä kaikkien kurssien oppimisalustana. Kurssi on jaettu 13 viikon kokonaisuu-
deksi ja jokaiselle viikolle on erilaisia suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Osa tehtävistä tehdään 
yksilöllisesti ja osa parin kanssa. 
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Moodle on käytössä useissa oppilaitoksissa; se on maailman käytetyin verkko-opetusympä-
ristö ja sitä käytetään yli 200 maassa yli 70 kielellä. Moodle on web-sovellus, jonka kurssien 
perustaminen ja kunkin kurssin sisällön luominen on tehty kurssinohjaajalle vaivattomaksi. 
(Karevaara 2009, s. 15). Moodle oli opiskelijoille entuudestaan tuttu, sillä he olivat opiskel-
leet muita kursseja käyttäen tämä verkko-opetusympäristöä.

2. MOT

Opiskelijoilla oli käytössään MOT-virtuaalinen sanakirja. Sanakirjassa on englanti-suo-
mi-englanti-sanasto sekä englanti-suomi-englanti tekniikan ja kaupan sanasto. Ohjeistin 
opiskelijat käyttämään tätä sanakirjaa ilmaisten nettisanakirjojen sijaan, koska heillä on oi-
keus käyttää MOT-sanakirjaa niin kauan, kuin he ovat Kajaanin ammattikorkeakoulun opis-
kelijoina.

MOT- sanakirja on Kielikone OY:n tarjoama maksullinen sanakirja, joka on käytössä Suo-
men kaikissa ammattikorkeakouluissa sekä useassa yliopistossa.  Oppilaitosten sisäverkossa 
olevat opiskelijat voivat käyttää kunkin oppilaitoksen hankkimia sanakirjoja tietokoneella 
tai matkapuhelimella
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3. Adobe Connect Pro

Kerran viikossa pidin kolmen oppitunnin luennon Adobe Connect Pro:n välityksellä. 
Olin ajatellut, että opetustunnilla opiskelijat tekevät pari- ja ryhmätöitä, mutta koska 
kurssin opiskelijat ovat työssäkäyviä aikuisia, etäyhteydelle oli mahdotonta löytää 
kaikille sopivaa aikaa. ACP-tunnit olivat sisällöllisesti kieliopinkertausta ja siihen 
liittyviä tehtäviä. Tehtävät tarkastettiin yhteistoiminnallisesti videokonferenssin ai-
kana. Opiskelijat, jotka eivät päässeet osallistumaan reaaliajassa ACP-opetukseen, 
katsoivat Moodle-alustalle siirretyt nauhoitukset myöhemmin.

Adobe Connect Pro on Adoben verkkokokousympäristö, jossa osallistujat voivat 
olla yhteydessä toiisiinsa webkameran, mikrofonin ja chatin välityksellä. Verkkoko-
kousympäristössä voidaan jakaa mm. word-dokumentteja,  ääni-ja videotiedostoja, 
Power Point-esityksiä sekä tietokoneen työpöytänäkymää. Luennot voi myös nau-
hoittaa jaettavaki opiskelijoiden myöhempää käyttöä varten.

4. Voxopop.com-ohjelma

Suulliset tehtävät opiskelijat äänittivät Voxopop.com-sivun kautta. Olin luonut sinne 
keskusteluryhmän, jonne aihekohtaisesti äänitettiin oma esitys. Opiskelijat pystyivät 
kuuntelemaan opettajan tehtävänannon, sekä muiden opiskelijoiden vastaukset.

Voxopop-ohjelma on ääneen perustuva ilmainen etäopetustyökalu, jonne opettaja 
voi luoda omalle ryhmälleen virtuaalisen luokkahuoneen. Ryhmän luokkahuonee-
seen voidaan lisätä useita keskusteluja, jolloin jokainen keskustelu muodostaa oman 
kokonaisuutensa. Opiskelijat pystyvät kuuntelemaan kaikki keskustelut niin usein, 
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kuin he kokevat tarpeelliseksi. Lisäksi he pystyvät äänittämään oman osuutensa aina 
uudelleen kunnes he ovat tyytyväisiä siihen. 

5. Vocaroo.com

Vocaroo-ohjelmalla opiskelijat äänittivät erilaisia lausumis- ja lukemistehtäviä. 
Äänitteet lähetettiin opettajalle sähköpostiin; näin olleen opiskelijat eivät päässeet 
kuuntelemaan toistensa äänityksiä. Opiskelija pystyi kuuntelemaan omaa puhettaan 
ja äänittämään sen päälle, jollei hän ollut lopputulokseen tyytyväinen.  

Vocaroo on samoin ilmainen äänityssovellus, jota voi käyttää kirjautumatta palve-
luun, eikä se vaadi mitään erikseen asennettavaa ohjelmaa toimiakseen. Opiskeli-
joilla täytyy olla mikrofoni ja kuulokkeet, jotta he voivat käyttää vocaroo-sovellusta. 

6. Blogi

Opiskelijat perustivat blogin, jossa heillä oli kaksi kategoriaa: oppimispäiväkirja ja 
Basics of Professional English. Opiskelijat tekivät kurssin kaikki kirjalliset englan-
nin tehtävät sinne sekä pitivät oppimispäiväkirjaa. Ohjeistin opiskelijat perustamaan 
blogin jo ennen kurssin alkamista, jotta he olisivat jo opetelleet valmiiksi sen käyt-
töä. Blogesissa käytettiin wordpress.com-palvelinta. Opiskelijat saivat valita, onko 
heidän bloginsa salasanasuojattu vai julkinen. Heillä oli mahdollisuus myös suojata 
salasanalla omavalintainen artikkeli. Oppimispäiväkirjaa tuli kirjoittaa viikoittain. 

Blogi on verkkosivu, jota voi kirjoittaa yksin tai yhteisöllisesti. Siinä voi tekstin 
lisäksi julkaista kuvia, äänilinkkejä sekä videokuvaa. Blogin lukijoilla on mahdolli-
suus kommentoida siinä olevia julkaisuja.
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7. Skype

Jokaisen etäjakson aikana opiskelijat tekivät Moodlen tehtävänannon mukaisia parikeskus-
teluharjoituksia Skype:n välityksellä tai kasvokkain. Opiskelijat saivat itse sopia parin kans-
sa ajan harjoituksen tekemiseen. 

Skype on ilmainen palvelu, johon käyttäjien täytyy luoda oma tilinsä. Se mahdollistaa ilmai-
set video- tai äänipuhelut käyttäjien kesken. Ilmaisessa versiossa yhdessä ryhmäpuhelussa 
voi olla 10 keskustelija samanaikaisesti yhteydessä toisiinsa. Lisäksi käyttäjillä on mahdol-
lista lähettää toisilleen pikaviestejä sekä tiedostoja.
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

4.1. Tapaustutkimus

Tutkimukseni on tutkimusstrategialtaan  tapaustutkimus, koska tutkin vain yhtä kurssia ja 
tarkoituksenani on kerätä mahdollisimman monipuolinen aineisto ja sitten kuvata tutkimuk-
sen kohde tarkasti  käyttäen eri  metodeja.   (Laine, Bamberg & Jokinen 2008, s. 10). Tutki-
muskysymykset ovat:

•	 Pystytäänkö monimuoto-opetuksessa parantamaan suullista kielitaitoa?

•	 Mitkä seikat edesauttavat kielen oppimista monimuotokurssilla?

•	 Mitkä asiat estävät kielen oppimista monimuotokurssilla?

Syrjälän ja Nummisen mukaan tapaustutkimuksen kohteena on tietyssä tilanteessa oleva 
yksilö, ryhmä, instituutio tai yhteisö ja siinä tutkitaan ryhmän kokemuksia tai näkemyksiä 
tietyistä asioista. Heidän mukaansa tapaustutkimus soveltuu erinomaisen hyvin opetuksen 
kehittämiseen, mistä tässäkin tutkimuksessa on kyse. (Syrjälä & Numminen 1988)

4.2. Tutkimusaineisto

Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat Basics of Professional English -kurssin ai-
kana oppilaiden suomeksi kirjoittamat oppimispäiväkirjablogit. Lisäksi tutkimusaineistoon 
kuuluvat kurssin alussa ja lopussa tehdyt suullisen kielitaidontestit sekä alku- ja loppukyse-
lyt.  Kurssin alussa opiskelijat tekivät pareittain muokatun lukion suullisen kielitaidon testin 
ja viimeisen lähipäivän ohjelmana olivat opiskelijoiden yksin pitämät suulliset yritysesitte-
lyt. Kolme opiskelijaa ei päässyt viimeiselle lähitapaamiselle paikalle, joten he pitivät omat 
suulliset esitelmänsä Adobe Connect Pro -yhteydellä seuraavalla viikolla.

4.3. Tutkimuksen vastaajat

Tutkimukseni koehenkilöt ovat Kajaanin ammattikorkeakoulun monimuoto-opetuksella tra-
denomitutkintoon tähtääviä aikuisopiskelijoita kahdelta eri opiskelupaikkakunnalta. Opis-
kelijat osallistuivat Basics of Business English-kurssille, mikä on heille kaikille pakollinen 
kurssi. Koehenkilöitä oli yhteensä 31; kurssille osallistui pakkakunnalla A 19 opiskelijaa, ja 
paikkakunnalta B 12 opiskelijaa.  Molempien kurssipaikkakuntien kaikki englannin kurs-
sille osallistuneet opiskelijat suostuivat tutkimukseni koehenkilöiksi; paikkakunnalta A 19 
henkilö ja paikkakunnalta B 12 henkilöä, yhteensä siis 31 koehenkilöä (N=31). 
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4.4.  Tutkimusaineiston analyysimetodi

Tässä tutkimuksessa käytettiin metodina sisällönanalyysia, joka on Sarajärven ja Tuomen 
mukaan perusanalyysimenetelmä laadulliselle tutkimukselle. (Tuomi & Sarajärvi 2002, s. 
93) Eskola jakaa sisällönanalyysin aineistolähtöiseksi, teorialähtöiseksi ja teoriasidonnai-
seksi. Aineistolähtöisessä analyysissa tutkimusaineistosta pyritään luomaan teoreettinen ko-
konaisuus, jolloin tutkijan aikaisemmalla tiedolla ei pitäisi olla merkitystä. Teoriasidonnai-
sessa analyysissa sen sijaan teoria voi toimia analyysin tekemisen apuna, mutta analyysi ei 
pohjaudu täysin teoriaan. Teorialähtöisessä mallissa taas tutkimus nojautuu johonkin malliin 
tai teoriaan, jolloin tutkimuksella ensisijaisesti testataan aikaisempaa tietoa uudessa kon-
tekstissa. (Eskola 2001). 

Tässä tutkimuksessa on käytetty aineistolähtöistä induktiivista sisällön analyysia, jolloin 
edetään kolmen vaiheen kautta: aineiston pelkistäminen, ryhmittely ja abstrahointi. Aineis-
tosta etsitään ensin ilmaisuja, joilla on yhteys tutkimuskysymykseen. Sen jälkeen ne ryhmi-
tellään yhteensopiviksi ja abstrahointivaiheessa hyödynnetään kuvausta tutkimuskohteesta 
ja muodostetaan yleiskäsitteitä. (Kyngäs & Vanhanen 1999) 

Kun aineisto on kerätty, on päätettävä mikä siinä on kaikkien kiinnostavinta ja keskittyä 
siihen. Aineisto käydään läpi ja merkitään nämä kiinnostaviksi määritellyt asiat. Aineistosta 
täytyy valita jokin tarkkaan rajattu ilmiö, kaiken muun voi jättää tästä tutkimuksesta pois. 
Kiinnostavat asiat löytyvät tutkimuksessa määritellyistä ongelmista, joten niiden täytyy olla 
linjassa käytännöstä kerätyn tiedon kanssa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, s. 91–92.) 

Luin opiskelijoiden blogit useaan kertaan ja etsin sieltä samankaltaiset vastaukset oppimis-
päiväkirjan kysymyksiin. Ryhmittelin vastaukset teemoittain.  Blogien aineisto kuvaa tut-
kittavaa ilmiötä, joten sisällönanalyysin tarkoituksena on luoda selkeä kuvaus kyseisestä 
ilmiöstä. Tavoitteena on koota hajanaisesta aineistosta tiivis ja selkeä kokonaisuus. (Tuomi 
& Sarajärvi 2009, s. 108.)

Vertaan suullista lähtötasotestiä ja kurssin päätteeksi pidettyä suullista esitystä kvantitatiivi-
sin menetelmin; tutkin, onko opiskelijoiden suullinen kielitaito kehittynyt verrattuna alkuti-
lanteeseen
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4.6. Tutkimusaineiston analyysi

4.6.1. Alkukyselyt

Opiskelijat täyttivät ensimmäisellä lähijaksolla alkukyselylomakkeen (liite 2), jossa he vas-
tasivat heidän asennettaan englannin kielellä puhumista kohtaan. Lomakkeessa kysyttiin 
myös heidän kokemuksiaan englannin kielen suullisista harjoituksista sekä heidän arviotaan 
omasta suullisesta kielitaidostaan.

Etsin vastuslomakkeista samankaltaiset vastaukset kysymyksittäin ja kokosin ne yhteen ja 
laskin kuinka monta samankaltaista tekijää kuhunkin vastaukseen tuli. Tutkimuksen tulokset 
osiossa olen koonnut vastaukset yhteenvedonomaisesti.

4.6.2. Suulliset kielitaitotestit

Kurssin alussa opiskelijat tekivät pareittain lukion suullisesta kielitaidon testistä mukael-
mani testin. Ennen suullista testiä olin jakanut opiskelijat pareihin kirjallisen lähtötasotestin 
perusteella. Videoin opiskelijoiden parikeskustelut varmuuden vuoksi, mutta itse arvioinnin 
suoritin heti testin suorittamisen jälkeen. Annoin jokaiselle opiskelijalle arvosanan 0-5 sekä 
kirjoitin sanallisen arvioinnin itselleni ylös.

Kurssin viimeisellä lähijaksolla opiskelijat pitivät yksilöllisesti suullisen yritysesityksen 
työpaikastaan. Opiskelijat olivat saaneet kirjalliset ohjeet esityksen sisällöstä sekä arvioin-
tikriteereistä. Videoin suulliset esitykset, mutta arvioin ne heti esityksen jälkeen arvosanalla 
0-5 sekä kirjoitin itselleni huomioita ylös. Arvosanaan ei vaikuttanut esityksen sisältö eikä 
visuaalinen toteutus, vaan ainoastaan suullinen ilmaisukyky. Säilyttääkseni objektiivisuuteni 
yritysesityksiä arvioidessani en palauttanut mieleeni opiskelijoiden arvosanoja suullisesta 
lähtötasotestistä. Arvioinnissani kiinnitin huomiota seuraaviin seikkoihin:

•	 tehtävän suorittaminen

•	 sujuvuus

•	 ääntäminen

•	 kielen laajuus/rikkaus (sanasto ja rakenteet)

•	 kielen virheettömyys 
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Suullisen kielitaidon eri osa-alueet eivät välttämättä ole kaikki samalla taitotasolla. Lopulli-
nen arvosana on siis kokonaisarvosana, jossa otetaan yllä mainitut seikat huomioon. Suullis-
ten testien analysointi suoritettiin noudattaen seuraavia vaiheita:

1. Työparien jakaminen kirjallisen lähtötasotestin perusteella (videointi)

2. Suullinen testi pareittain 

3. Arviointi numeerisesti ja sanallisesti

4. Paritestin videoinnin katsominen ja arvioinnin tarkistus

5. Lopputesti: yksilöllinen suullinen esitys (videointi)

6. Arviointi numeerisesti ja sanallisesti

7. Suullisen esityksen videoinnin katsominen ja arvioinnin tarkistus

8. Lähtötasotestin ja lopputestin arvosanojen vertaaminen toisiinsa

En litteroi sen paremmin suullisen kielitaidon testejä kuin viikoittaisia suullisia tehtäviäkään, 
vaan arvoin ne osa-alueittain mm. kielioppi ja syntaksi, sanasto, ääntäminen ja sävelkulku, 
keskustelun ylläpito sekä rekisteri. Mielestäni litterointi ei anna lisäarvoa analyysille, koska 
arvioinnin ja tutkimuksen kohteena on suullinen kielitaito kokonaisuutena. 

4.6.3. Oppimispäiväkirjat ja loppukyselyt

Opiskelijoille kerrottiin kurssin ensimmäisellä lähijaksolla oppimispäiväkirjan pitämises-
tä. Oppimispäiväkirjaa pidettiin samassa blogissa, jonne opiskelijat tekevät myös englannin 
kirjalliset tehtävät. Opiskelijoille painotettiin, että oppimispäiväkirjaan säännöllinen kirjoit-
taminen kuuluu kurssivaatimuksiin, vaikkei sen sisältö vaikutakaan kurssiarvosanaan. Opis-
kelijoiden tuli vastata oppimispäiväkirjoissaan seuraaviin kysymyksiin:

•	 Mikä oli tämän jakson paras oppimiskokemus? Miksi?

•	 Mikä oppimistehtävä oli haastavin? Miksi?

•	 Mikä esti oppimistasi tällä jaksolla? Miksi?

•	 Mikä edesauttoi oppimistasi tällä jaksolla? Miksi?

Opiskelijat ohjeistettiin pitämään oppimispäiväkirjaa blogissaan viikoittain. Oppimispäivä-
kirjan kirjoituskieli oli suomi. Kielenoppimisen kannalta olisi voinut olla perusteltua valita 
kirjoituskieleksi englanti, mutta kaikkien opiskelijoiden kielitaito ei ollut sillä tasolla, että he 
olisivat pystyneet sujuvasti kertomaan omista kokemuksistaan ja tuntemuksistaan englan-
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niksi. Opiskelijat pystyivät paremmin analysoimaan omaa oppimistaan ja reflektoimaan sitä 
suomeksi. En halunnut kuormittaa opiskelijoita liikaa vaatimalla heitä kirjoittamaan englan-
niksi ja toisaalta toivoin saavani kattavampia kuvauksia oppimisesta, kun opiskelijat saivat 
kirjoittaa äidinkielellään.  Kurssiin osallistui kaksi äidinkielenään venäjää puhuvaa opiskeli-
jaa, mutta he ovat asuneet Suomessa pitkään ja hallitsevat suomen riittävästi. 

Opiskelijat pitivät päiväkirjaa vaihtelevasti; suurin osa opiskelijoista kirjoitti säännöllisesti ja 
paneutuen, osa opiskelijoista toisti viikosta toisen samoja virkkeitä. Osa kirjoitti ainoastaan 
lähijaksojen jälkeen ja olipa yksi opiskelija, joka kirjoitti koko kurssista ainoastaan yhden 
päiväkirjamerkinnän. Tällainen yksi kirjoitus ei saavuta tavoitteita, mitä oppimispäiväkirjan 
pitämiselle asetetaan. Ensinnäkään opiskelija ei muista 13 viikon pituista oppimisprosessia, 
vaan hän antaa koko kurssin kattavan palautteen. Hänen on vaikeaa jälkeenpäin kirjoittaa ja 
muistella mitä hän milloinkin teki oppiakseen asiat.

Analysoin oppimispäiväkirjat siten, että etsin vastauksia kahteen tutkimuskysymykseeni:

•	 Mitkä seikat edesauttavat oppimista?

•	 Mitkä seikat estävät oppimista?

 Vaikka olinkin pyytänyt opiskelijoita pohtimaan myös syitä oppimisen esteille ja oppimista 
edistäville tekijöille, en nostanut tätä aspektia tutkimukseni keskeisiksi kysymyksiksi. Ana-
lysoin blogipäiväkirjat siten, että luin jokaisen opiskelijan päiväkirjan useaan otteeseen ja 
sen jälkeen etsin korostuskynällä päälleviivaten seikat, jotka he mainitsivat joko edistävän 
tai estävän kielenoppimista. Sen jälkeen vertasin opiskelijoiden päiväkirjoja keskenään ja 
poimin niistä yhteneväiset seikat. Opiskelijat olivat käyttäneet eri sanoja ilmaistakseen sa-
moja tekijöitä, jolloin jouduin pohtimaan oliko kyseessä sama tekijä. 

Yhteneväiset tekijät ryhmittelin sopivien otsikoiden alle, jolloin löysin 13 merkittävää teki-
jää, jotka edesauttoivat oppimista ja 6 tekijää, jotka estivät oppimista.

Loppukyselyssä (liite 3) oli neljä avointa kysymystä, joiden vastaukset analysoin samoin 
kuin oppimispäiväkirjatkin. Etsin niistä samankaltaisia vastauksia ja ryhmittelin ne tutki-
muskysymyksittäin. 



33

5. TUTKIMUKSEN TULOKSET

Ennen tutkimustulosten esittelemistä tutkimuskysymyksittäin, kuvaan opiskelijoiden ennak-
koasennetta opiskeltavaa kieltä sekä suullisia harjoitteita kohtaan.

5.1. Opiskelijoiden ennakkoasenne 

Ensimmäisellä lähitapaamisella halusin kartoittaa opiskelijoiden asennetta englannin kielel-
lä puhumista kohtaan ja sitä, miten tarpeelliseksi he kokivat suulliset harjoitukset.

Kaikki opiskelijat vastasivat suhtautuvansa englanninkielellä puhumiseen positiivisesti ja 
pitävät sitä tärkeänä taitona, mutta useat kertoivat jännittävänsä sitä. Lisäksi monessa vas-
tauspaperissa mainittiin, että englanninkielen suullinen ilmaisu on aluksi haasteellista, var-
sinkin, jos on kulunut pitkä aika siitä, kun sitä on viimeksi tarvinnut käyttää. Kokematto-
muuden lisäksi tärkeimmäksi puutteeksi vastauslomakkeissa nousi sanavaraston riittämättö-
myys. Kaksi opiskelijaa mainitsi, etteivät kielioppi ja sanat ole aina välttämättä oikein, mutta 
he ovat tyytyväisiä, kun saavat asiat kuitenkin hoidettua englanniksi. Neljä opiskelijaa kertoi 
joutuvansa käyttämään englantia päivittäin töissään, jolloin englannin suullinen kielitaito on 
heille välttämättömyys.

Opiskelijat vastasivat, että arkipäiväisistä asioista puhuminen ja small talk on heidän mie-
lestään helppoa. Opiskelijat, jotka käyttävät englantia töissään kokivat ammattisanaston ja 
fraasien käytön helpoksi.  Ääntämisen ja intonaation kokivat hallitsevansa ainoastaan viisi 
opiskelijaa. Kaksi opiskelijaa mainitsi asenteen ja rohkeuden tekevän englannin puhumises-
ta helppoa, heitä ei myöskään pelota epäonnistumisen mahdollisuus. Kaksi opiskelijaa kertoi 
englannin puhumisessa kaiken olevan helppoa ja vastaavasti viisi opiskelijaa sanoi, ettei sii-
nä ole mikään helppoa. Kaksi opiskelijaa mainitsi laajan sanavaraston ja kieliopin hallinnan 
tekevän englannin puhumisen helpoksi. Ainoastaan yksi opiskelija kertoi vaikeiden sanojen 
kiertämisen helpoksi.

Opiskelijoista 20 koki suurimmaksi haasteeksi kieliopin hallitsemattomuuden ja kolme sa-
noi keskittyvänsä liikaa siihen, että lause on kieliopillisesti virheetön. Sanavaraston niuk-
kuus teki englannin puhumisen 25 opiskelijalle haasteelliseksi ja samoin 25 opiskelijaa 
mainitsi ääntämisen olevan vaikeaa. Kuullunymmärtäminen sekä arkuus ja kokemattomuus 
mainittiin kolmesti. Yksi opiskelija mainitsi kokevansa englannin puhumisessa kaiken haas-
teelliseksi.

Ainoastaan kaksi opiskelijaa kertoi, etteivät he tarvitse englannin suullista kielitaitoa lain-
kaan, loput opiskelijat mainitsivat tarvitsevansa englannin suullista kielitaitoa niin töissään, 
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Tutkimustulosten valossa näyttää selvältä, että englannin monimuotokurssilla pystytään 
parantamaan opiskelijoiden suullista kielitaitoa. Kurssilla tehtävien harjoitusten täytyy olla 
opiskelijoiden oman työn ja vapaa-ajan kannalta merkittäviä, jotta he motivoituvat tekemään 
niitä. Ammattikorkeakoulun kieltenopetuksen, kuten muunkin opetuksen siellä, tulee ensisi-
jaisesti olla työelämälähtöistä. (Juurakko-Paavola 2005, s. 11)

Opiskelijat, jotka opiskelivat annettujen ohjeiden mukaan ja tekivät säännöllisesti kurssiin 
kuuluvat suulliset harjoitukset, saivat lisää itsevarmuutta ja pystyivät kasvattamaan omaa 
virheensietokykyään ja edelleen parantamaan omaa englannin suullista kommunikaatiotaan. 
Jännittäminen laski merkittävästi, koska he kokivat turvallisemmaksi harjoitella saman pa-
rin kanssa, jolloin he saivat rohkeutta puhua ja käyttää kieltä myös autenttisissa tilanteissa 
töissään ja vapaa-ajallaan. Kommunikatiivisen kieltenopetuksen kulmakivi on harjoitusten 
autenttisuus sekä toistaminen. Harjanne sai tutkimuksestaan samankaltaisen tuloksen lukion 
ruotsin suullisista harjoituksista; kun harjoituksia toistetaan, opiskelijoiden jännittäminen 
vähenee ja virheensietokyky kasvaa. (Harjanne 2006) 

5.3. Mitkä seikat edesauttavat kielen oppimista monimuotokursiilla?

Toisena tutkimuskysymyksenä tässä pro gradu -työssä oli kartoittaa seikkoja, joiden opiske-
lijat katsoivat edistävän oppimistaan englannin monimuotokurssilla. Selvitin opiskelijoiden 
pitämien oppimispäiväkirjojen avulla teemoja, jotka he kokivat edistävän oppimistaan. Seu-
raavat asiat nousivat merkittävimmiksi oppimista edistäviksi tekijöiksi oppimispäiväkirjois-
sa.

 Parikeskustelut

Viikoittaiset Skypen välityksellä käydyt parikeskustelut nousevat merkittävimmäksi oppi-
mista edistäviksi harjoituksiksi kaikilla opiskelijoilla. Opiskelijoilla oli koko kurssin ajan 
sama työpari, jonka kanssa he pystyivät joustavasti sopimaan parhaan ajankohdan keskus-
teluille. Opiskelijat eivät aluksi tienneet, että opettaja oli valinnut parit samantasoisiksi läh-
tötasokokeen perusteella. Samantasoisilla pareilla haluttiin varmistaa kaikille opiskelijoille 
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optimaalinen oppimiskokemus. Ohjeistus oli, että parikeskustelut tehdään joka viikko ja 
niille varataan aikaa noin tunti. 

Esimerkki 1

Kyllähän nuo keskustelutilanteet ovat parasta oppimiskokemusta. Välillä huo-
maa, että jokin hyvin itsestäänselväkin sana unohtuu keskustelutilanteessa ja 
myöhemmin vain saa ihmetellä, että miksi en tuotakaan muistanut. Kai se on 
sitä rutiinin puutetta. Keskustelu Skypellä on kyllä hieman outoa aluksi. Ei se 
keskustelu sinänsä, vaan se, että aiemmin kyseisen kaltaisia tehtäviä on tullut 
tehtyä ainoataan naamatusten, tottumiskysymys siis. (Juuso)

Esimerkki 2 

Ja haluaisin vielä kommentoida paljon keskustelua herättäneestä parityösken-
telystä netin välityksellä. Omat kokemukseni ovat olleet tosi hyvät, vaikkakin 
harjoittelen ääntämistä myös yksinäisessä opiskelussani ja luen sanat ja kap-
paleet ääneen, niin parityöskentelyn osalta on hyvää harjoitusta se että siinä 
keskustellaan yhdessä englanniksi, eli täytyy itse miettiä mitä sanoo ja muo-
dostaa lauseita jne, sekä keskittymiskyky harjaantuu myös siihen mitä toinen 
puhuu. Aluksi minullakin oli hieman ennakkoluuloja parityöskentelyä kohtaan 
ja ajattelin ajankäytön vaikeutta ym. Mutta olen positiivisesti yllättynyt. Ja 
minulle sattui myös hyvä pari, eli Satun kanssa meillä on mennyt hyvin aja-
tukset yksiin ja vaikka ollaankin välillä jouduttu aikatauluja muuttamaan so-
vitusta niin olemme saaneet käytyä parityöskentelytehtävät ongelmitta läpi. Ja 
samalla olemme myös paremmin tutustuneet ja ystävystyneet, pidämmekin nyt 
melkeinpä päivittäin yhteyttä facebookin välityksellä. (Pilvi)

Esimerkissä 1 opiskelija kuvaa kahden viikon opiskelun jälkeen tyytyväisyyttään Skype-kes-
kusteluihin  ja sitä, miten hyödyllisiksi hän kokee ne oppimisen kannalta, vaikka aluksi ne 
eivät tuntuneetkaan luontevilta. Samoin esimerkin 2 opiskelija kehuu Skype-keskusteluja 
koko kurssin jälkeen, vaikka hän oli aluksi skeptinen Skypen käyttöä ja parikeskusteluja 
kohtaan, mutta hän toteaa niiden edistäneen suullisen ilmaisun kehittymistä.

Kommunikatiivisessa kielten opetuksessa parhaaseen oppimistulokseen päästään toistamal-
la harjoituksia turvallisessa ympäristössä. (Harjanne 2006) Jonassenin (1995) mukaan mie-
lekkään oppimisen yksi aspekti on keskustelumuotoisuus ja vuorovaikutteisuus, koska hän 
näkee oppimisen sosiaalisena, dialogisena prosessina. (Jonassen 1995, s. 60-63) 

Oppimateriaali

Oppimispäiväkirjoissa yhdeksi keskeiseksi oppimista edistäväksi seikaksi nousi oppima-
teriaalin ja opittavan aiheen mielenkiintoisuus ja tarpeellisuus sekä työelämäsidonnaisuus.  
Opiskelijat motivoituivat opiskelemaan tunnollisemmin silloin, kun he huomasivat, että pys-
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tyvät hyödyntämään aineistoa omassa työssään tai vapaa-aikanaan autenttisissa tilanteissa. 
Oppimateriaalia kehui peräti 27 opiskelijaa.

Esimerkki 3

Yksi mielestäni hauska asia tässä opiskelussa on tuo kirja. Siinä on aivan ta-
vallista, arkipäivän juttua, jollaista saattaa hyvin kuvitella tarvitsevansa vie-
lä oikeassa elämässäkin. Jotenkin ehkä opiskelun alussa mielessä kaihersi 
joku yläasteen pakko-opiskelu höpöhöpö kirjoista lähes mielikuvituksellisista 
asioista. Kehitystä on siis tapahtunut oppimateriaalissakin. (Raili)

Esimerkki 4

Annan kyllä todella kiitosta kirjavalinnasta mikä on tehty tähän englannin 
opiskeluun, sekä myös nauhoitetuista teksteistä. Todella innostava ja mukaan-
sa tempaava opiskelumateriaali, aion todellakin säilyttää tämän kirjan. (Pilvi)

Esimerkissä 3 opiskelija kuvaa tyytyväisyyttään kirjaan kolmannen lähijakson jälkeen, 
jolloin opiskelijat ovat jo opiskelleet kirjaa yhteensä kymmenen viikon ajan. Hän on huo-
mannut, että oppimateriaali vastaa opiskelija tarpeita. Myös esimerkin 4 opiskelija ilmaisee 
tyytyväisyytensä kirjaan kolmannen lähijakson jälkeen, jolloin aiheena olivat kansainvälis-
tyminen ja yritysesittelyn tekeminen. 

Kieltenopetus ammattikorkeakoulussa on erityisalojen kieltenopetusta ja se on ammatilli-
sesti suuntautunutta, jolloin kieliopintojen aiheet ja terminologia ovat juuri tietylle alalle 
tyypillisiä. Tavoitteena on integroida kieltenopetus ammattiaineiseen. (Kantelinen & Airo-
la 2008). Tämän kurssin oppimateriaali on nimenomaan tradenomeille suunnattu oppikirja, 
jossa opittavat aihealueet ovat työelämän tarpeista kumpuavia.

Työelämäsidonnaisuus

Koehenkilöistä 20 (n=31) piti oppimisen kannalta merkittävänä sitä, että opiskeltavia aiheita 
voi suoraan soveltaa työelämään. Aikuisopiskelijoiden opiskelussa korostuu se, että oppi-
mistehtävillä pitäisi olla vahva sidos työelämään.  Kieltenopetuksen ammattikorkeakoulussa 
tulisi olla työelämälähtöistä ja vastata aitoon tarpeeseen. (Juurakko-Paavola 2005, s.11)

Esimerkki 5

Kappaleen sähköposteissa oli mielenkiintoisia ja todella hyviä lauseita käytet-
täväksi englannin kieliseen sähköiseen viestintään. Nämä osiot kirjaan itselle-
ni vielä kerrattavaksi. (Pilvi)

Esimerkki 6

Sanavarasto kasvaa huimaa vauhtia! Kappaleen 1 A ”Business and Society” 
sanasto oli laaja ja mielenkiintoinen, vaikka ensi näkemältä se vaikutti hanka-
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lalta. Kun huomasin, että se sisältää työni kannalta tärkeää sanastoa, sanoja 
tuli lopulta kerrattua useaan otteeseen. (Tiina)

Esimerkissä 5 opiskelija kertoo, miten relevantteja lauseita oppimateriaalissa on hänen oman 
työnsä kannalta. Kyseisessä jaksossa käsiteltiin sähköpostissa käytettävää työelämän eng-
lantia. Esimerkissä 6 opiskelija kuvailee kirjan ensimmäisen varsinaisen kappaleen sanaston 
vaikeutta, mutta hyödyllisyyttä. Siinä jaksossa kirjassa esiteltiin yhteiskunnan ja liike-elä-
män sidoksia ja sitä kautta opiskelijoille tuli runsaasti uutta sanastoa.

Vaikka oppimistehtävä olisikin haastava, opiskelijat ovat valmiita panostamaan ja opettele-
maan asian - etenkin, jos he huomaavat, että he tarvitsevat taitoa töissä ja voivat heti käyttää 
ja harjoitella sitä myös autenttisessa ympäristössä. Kommunikatiivisessa kieltenopetuksessa 
perusperiaatteita on muiden muassa mielekäs kielenkäyttö, sujuvuuden kasvattaminen sekä 
mielekkäät tehtävät. (Richards & Rogers 2001, 168-170)

Itsensä voittamien ja onnistumisen tunne

Opiskelijat nostivat esiin sen, miten he jännittivät sekä olivat epävarmoja ja hermostuneita 
ennen haastavaa tehtävää, mutta kertoivat, miten positiivinen tunne heille tuli, kun olivat 
saaneet tehtävän suoritettua.

 Kaikkiaan 22 opiskelijaa (n=31) piti onnistumista ja itsensä voittamista oppimista edistävä-
nä tekijänä.

Esimerkki 7

Myös yritysesittely oli kuitenkin lopulta hieno kokemus vaikka jännittikin ihan 
hemmetisti ennen sitä. Mutt kun alkuun pääsi niin alkoi helpottaa ja kun pääsi 
takaisin omalle paikalleen niin viimeistään jännitys laukesi. (Raili)

Esimerkki 8 

Mahtava fiilis, kaikki tehty ja omasta mielestä suoriuduin ihan hyvin…välil-
lä oltiin vähän oman mukavuusalueen ulkopuolella mutta ei haittaa…antoisa 
kurssi ja sen sisältö. (Irja)

Kurssin viimeisellä lähijaksolla opiskelijat pitivät yritysesittelyn englanniksi käyttäen apu-
naan Power Point-dioja sekä muistilappua. Esimerkissä 7 opiskelija kertoo, miten tyytyväi-
nen hän oli jännityksensä voittamiseen ja siihen, että suoriutui haasteellisesta tehtävästä. 
Esimerkki 8 sen sijaan kuvaa opiskelijan tuntemuksia koko kurssin jälkeen; hän on saanut 
sopivasti haasteita, joiden selvittämisten jälkeen hän on tyytyväinen itseensä ja koko kurs-
siin.
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Lehtonen (1994) näkee muun muassa viestintäarkuuden ja kokemattomuuden sekä epäonnis-
tumisen pelon olevan suomalaisten kieltenoppijien haasteita suullisissa viestintätilanteissa, 
mutta harjoittamalla säännöllisesti suullista vieraankielen ilmaisua, virheensietokyky kasvaa 
ja jännittäminen vähenee. (Lehtonen 1994). Kommunikatiivisessa kieltenopetuksessa oppi-
jan rooli on aktiivinen kielenkäyttäjä, jolloin hän väistämättä tekee virheitä, mutta hän myös 
oppii niistä. Opettajan tehtävä ei ole kontrolloida opiskelijan jokaista tuotosta. (Harjanne & 
Tella 2004)

Yhteisöllisyys ja lähiopetus

Opiskelijat kokivat parin tuen oppimista edistäväksi tekijäksi. Yhteisöllisyys mainittiin 17 
oppimispäiväkirjoissa oppimista edistävänä tekijänä. Koehenkilöt kertoivat, että tutun parin 
kanssa virheensietokyky kasvoi ja he rohkaistuivat käyttämään kieltä, vaikkeivät hallitse-
kaan sitä täydellisesti. Lähijaksoilla opiskelijat tekivät harjoituksia yleensä eri parin kanssa 
kuin etäjaksolla, jolloin he saivat mahdollisuuden harjoitella kieltä uuden ja mahdollisesti 
eritasoisen opiskelijan kanssa.

Yhteisöllinen työskentely lisäsi opiskelumotivaatiota ja jaksamista. Opiskelijat pystyivät 
myös neuvomaan ja auttamaan toisiaan, mikä juuri on yhteisöllisen oppimisen hyöty. Sa-
malla opiskelijoille muodostui parista opiskelukaveri, jonka kanssa pystyi keskustelemaan 
myös muista opiskeluun liittyvistä asioista.

Opiskelijat totesivat, että lähijaksoille oli mukava tulla; he odottivat koko ryhmän tapaa-
misia ja heille muodostui positiivinen ryhmähenki. Monimuoto-opetuksessa ryhmän tuki 
muodostuu opiskelijoille merkittäväksi, samoin opiskelukavereiden kannustus, hyväksyntä 
ja arvonanto koettiin tärkeäksi.

Esimerkki 9

Mutta kiva huomata että tämmöisessä ryhmässä kuin mitä meillä on voi puhua 
mitä tahansa ja jokainen omalla tasollaan eikä kukaan hymähtele taikka nau-
reskele vaan toisia kannustetaan kovasti. (Armi)

Esimerkissä 9 opiskelija kehuu ryhmähenkeä toisen lähijakson jälkeen. Tietokoneavus-
teisessa yhteisöllisen oppimisen hyöty opiskelijoille on se, etteivät he koe jäävänsä yksin 
myöskään etäjaksojen ajaksi. Rozigiene, Medvedeva ja Straková mainitsevat, että yksin 
opiskeleminen saattaa aiheuttaa opiskelijoissa turvattomuuden tunnetta, mutta yhteisöllisel-
lä oppimisella sitä voidaan poistaa. Edelleen he korostavat, että arvostuksen tunne on opis-
kelijoille tärkeää. (Rozigiene, Medvedeva & Straková 2008, s. 17-18) 

Lähijaksot koettiin sekä yhteisöllisyyden että opetuksen kannalta tärkeinä. Opiskelijoista 17 
mainitsi lähijaksojen motivoivan ja edistävän oppimista.
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Esimerkki 10

Taas on mielenkiintoiset kaksi lähipäivää takana. Englantia opiskelimme mo-
lempina päivinä. Melko reippaaseen tahtiin mentiin mutta tykkäsin kyllä tun-
neista ja siinä sai sitä puhumisen harjoittelua kun parin kanssa tehtiin. Ja 
kuuntelut, jotka ovat minulle hankalimpia olivat myös tosi hyviä. (Senja)

Esimerkki 11

Arvostan englannin etäluentoja ja lähipäiviä erittäin paljon ja pidän niitä yh-
tenä tämän oppijakson parhaimmista oppimiskokemuksista, koska saan niistä 
uutta intoa ja voimaa opintojen suorittamiseen. Opettajan rooli ja lähesty-
mistapa on ihanan raikas ja iloinen. Toisten opiskelijoiden kanssa on mukava 
keskustella ja tutustua heihin enemmän, sillä meillä ei ole juurikaan siihen 
muulloin mahdollisuutta, varsinkaan kun en asu Kajaanissa. Pidin hyvänä, 
että tammikuun lähipäivien oppitunnit olivat pidempiä ja käytettävissä oli 
enemmän aikaa. (Orvokki)

Esimerkki 12

Aivan mahtavaa oli taas lähiopetusjaksolla, sain ihanasti uutta pontta ja innos-
tusta opiskeluun. Oli kiva nähdä opiskelukavereita ja jakaa kokemuksia. (Pilvi) 

Esimerkki 13 

Perjantaina ja lauantaina on sitten lähipäivät joista olen kyllä nauttinut (kär-
sinyt) hirveesti musta tuo tyyli on ihan parasta. (Timo)

Esimerkissä 10 opiskelija kertoo toisen lähijakson jälkeen, miten hän on tyytyväinen lähijak-
soon; ei pelkästään opetuksen takia, mutta myös siksi, että hän voi opiskella yhteisöllisesi. 
Samoin esimerkeissä 11, 12 ja 13 opiskelijat kuvaavat kolmannen lähijakson jälkeen, miten 
hyödyllistä oli päästä vaihtamaan muiden opiskelijoiden kanssa ajatuksia kasvokkain. He 
mainitsevat myös sen, että lähijaksolla opetuksen tahti on nopea, mutta he pitävät sitä posi-
tiivisena asiana.  

Luoto ja Leppisaari toteavat, että monimuoto-opetuksessa lähitapaamiset ovat hyödyllisiä, 
koska silloin voidaan rakentaa ryhmähenkeä sekä tarkentaa epäselviä asioita ja ohjeistaa 
opiskelijoita oppimisprosessissa.  (Luoto & Leppisaari 2005, 42 – 43.) 

 Opettaja ja opetusmetodit

Opettajan tuki, ohjaus ja persoonallisuus koettiin oppimista edistäväksi, samoin opettajan 
joustavuutta aikataulussa arvostettiin. Oppimispäiväkirjoista 15 sisälsi opettajaan kohdistu-
van maininnan oppimista edistävänä tekijänä.
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Esimerkki 14 

Oppimista edesauttoi inspiroiva ympäistö ja innostava sekä hyväntuulinen 
opettaja. (Taru)

Esimerkki 15

Opettaja oli pirtsakka ja tsemppaava. (Armi)

Esimerkeissä 14 ja 15 opiskelijat ilmaisevat mielipiteensä opettajan persoonasta heti ensim-
mäisen lähijakson jälkeen. Kurssin edetessä opettajan on hyvä tarkistaa, onko kurssin kuor-
mitus liiallinen ottaen huomioon myös opiskelijoiden muut samanaikaiset kurssit.

Esimerkki 16

Tämä etäjakso ei ollutkaan enkun osalta ihan kauhean kiireinen, kiitokset 
opelle!!Aikaa meni pariin tenttiin valmistautuessa ja joulukiireissä ym ym. tuli 
päivitettyä ne tehtävät, mitä sinne pitikin. Kiva oli saada opettajan palautetta 
niistä, kun sitä aina miettii kirjoittaessa, että tulikohan tuo nyt ihan oikein..? 
Näiden lisäksi olen pyrkinyt aika ajoin ajattelemaan omiani in english. =) Aika 
suppeaahan se ajatusmaailma tällöin on, mutta eipä se kovin laajaa aina ole 
suomeksikaan…(Pekka)

Esimerkissä 16 opiskelija ilmaisee tyytyväisyytensä siihen, että opettaja huomioi muiden 
opintojaksojen työkuorman sekä joulukiireet ja vähensi tehtäviä kolmannelta etäjaksolta. 

Esimerkki 17 

Tänään sitten kauhukseni kuulin, että ekan viikon tehtävät (se introduction siis 
tekemättä) on häipyneet jo näkymättömiin. Kiireellä hattu kourassa opettejalle 
sähköpostia laittamaan, että vieläkö saisi tehtävän auki. Ja onnistuihan se. 
(Raili)

Esimerkki 18

Koko englannin opintojakso on mielestäni ollut erittäin onnistunut. Se on ollut 
riittävän monipuolinen, haastava ja kehittävä. Olen kokenut saaneeni hyvin 
tukea, kannustusta ja ohjausta. (Orvokki)

Esimerkissä 17 opiskelija huomaa ensimmäisellä etäjaksolla, ettei hän ole tehnyt vaaditta-
vaa tehtävää, mutta kiittelee opettajan joustavuutta, koska hän antoi lisäaikaa tehtävän suo-
rittamiselle. Esimerkissä 18 opiskelija antaa palautetta koko kurssista viimeisen etäjakson 
jälkeen; hän on kokenut saaneensa riittävästi ohjausta opettajalta.

Kolin ja Silanderin (2002) mukaan opettajan tehtävä verkko-opetuksessa on oppimisympä-
ristön ja vuorovaikutussuhteen rakentaminen, oppimisen edistämiseen vaikuttavien keinojen 
valinta sekä palaute ja arviointi. Opettajan ja opiskelijan vuorovaikutussuhteen pitäisi kehit-
tyä sellaiseksi, että se edesauttaa oppimista, jolloin ohjaajan tulee miettiä tapauskohtaisesti, 
miten oppiminen parhaiten kehittyy. Ohjaajan tulee myös reagoida oppimistapahtumaan an-
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tamalla palautetta, ohjaamalla, kannustamalla ja rohkaisemalla. (Koli & Silander 2002, 43)

Opetusmenetelmät mainittiin oppimispäiväkirjoissa oppimista edistäviksi tekijöiksi. Erityi-
sesti opiskelumenetelmien vaihtelevuus sai opiskelijoilta kiitosta, yhteensä 12 opiskelijaa 
mainitsi sopivien opetusmenetelmien edistävän oppimistaan.

Esimerkki 19

Ennakkoluulot liki 3 h kielten opiskelua kohtaan oli kyllä itselläni melko ma-
talat, mutta loppujen lopuksi (kiitos mielenkiintoisten tehtävien) aika meni 
hurjan nopeasti. Parin vaihto toi omalla tavallaan jännitystä sekä haastetta 
ja tehtävät oli oikein mainioita. Varsinkin ristikossa joutui pähkäilemään ko-
vastikin kiertoteitä sanoille. (Raili)

Esimerkki 19 on opiskelijan oppimispäiväkirjasta toisen lähijakson jälkeen; kyseisellä lä-
hijaksolla sekä perjantaina että lauantaina oli opetusta kolme tuntia. Opiskelija kertoo, ettei 
pitkä opetuskokonaisuus tuntunut raskaalta, koska tehtävät olivat vaihtelevia. Lisäksi hän 
piti siitä, että lähijaksolla oli eri työskentelypari kuin etäjaksolla.

Esimerkki 20

Ja mikä todella parasta ja uusi kokemus kielten opiskelun tunneilla oli vi-
deot…. aivan mahtavaa ja todella opettavia, koska siinä todella harjaantuu 
kuullun ymmärtämisen osalta. Englannin kielen ensimmäisen etäopiskeluvii-
kon kokemukset ovat kaikkinensa positiiviset uusien opiskelumuotujen (pari-
työskentely) myötä. Suosittelen jatkaaan ko käytäntöä myös tulevaisuudessa 

.(Pilvi)

Esimerkissä 20 opiskelija kuvaa tuntemuksiaan ensimmäisen lähijakson jälkeen. Hän on 
positiivisesti yllättynyt uusista opetusmenetelmistä ja videoiden käytöstä kielenopetuksessa.

Esimerkki 21

On todella hyvä että oppitunnilla käytetään mahdollisimman paljon opiskelta-
vaa kieltä, kuullun ymmärtäminen sekä rohkeus itse käyttää kielitaitoa lisään-
tyvät. Sanojen ääntämisharjoitukset ovat myös todella hyvä juttu (Päivi)

Esimerkki 22

Oli mielestäni kiva kurssi ja minunlaiselle oppijalle just ihan paras, tunneilla 
oli pakko puhua ja tehtäviä oli tosi paljo joka lähtöön joten en valita kyllä 
mistään. Kiitos! (Timo) 

Esimerkki 23

Englannin kurssi on ollut tänä lukuvuonna varmasti eniten puhetta herättävä 
kurssi. Alussa kaikille tuli järkytyksenä erilaiset suulliset harjoitukset, mutta 
niihin totuttiin pian ja myöhemmin niitä jopa odotettiin. Tiina
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Esimerkki 24

Kurssista jäi kyllä hyvä maku suuhun, toki tehtävää oli aika paljon, mutta ym-
märrän sen täysin että miksi sitä niin paljon vaadittiin. Tentin puuttuminen sai 
aikaan “stressittömän” työskentely ympäristön. Puhuminen oli ihmeen kivaa. 
Opettaja tiesi mitä puhui, se on ihmeen harvinaista. (Kyösti)

Esimerkit 21, 22, 23 ja 24 ovat opiskelijoiden oppimispäiväkirjoista viimeisen lähijakson 
jälkeen, he vetävät yhteen koko kurssin antaen palautetta opetusmenetelmistä, joiden moni-
puolisuuteen he ovat tyytyväisiä. He kehuvat lisäksi sitä, että kurssilla joutui käyttämään ja 
kuuntelemaan opeteltavaa kieltä. Tehtävien runsauskaan ei heitä haittaa, koska kurssista ei 
ollut tenttiä. 

Luoto ja Leppisaari painottavat, että opettajan tulee miettiä myös lähijaksojen ohjelma huo-
lellisesti, jotta se tukee etäjaksojen opintoja ja tuo vaihtelua koko oppimisprosessiin. (Luoto 
& Leppisaari 2005, 42-43). Kantelinen ja Airola painottavat, että erityisalojen kieltenope-
tuksessa ja ammatillisesti suuntautuneissa kieliopinnoissa autenttisen materiaalin lisäksi tär-
keää vaihtelevat opetusmetodit. (Kantelinen & Airola 2008)

Etäopetus 

Etäopetus koettiin myös merkittäväksi oppimista edistäväksi tekijäksi. Se mainittiin kolmes-
satoista päiväkirjassa oppimista edistävänä seikkana. 

Esimerkki 24

Tiistaiset luennot ja nauhoitukset ovat mielestäni erittäin hyviä ja ne auttavat 
palauttamaan mieleen kielioppia ja niistä on suurta apua senkin vuoksi, että 
saamme olla vuorovaikutuksessa opettajaan ja toisiin opiskelijoihin. (Orvokki)

Esimerkissä 24 opiskelija mainitsee etäopetuksen merkittäväksi niin opetuksen kuin yh-
teisöllisyydenkin kannalta. Meisalo, Sutinen & Tarhio toteavat, että silloin kun monimuo-
to-opetuksessa varioidaan lähi-ja etäjaksoja opetuksesta saadaan monivivahteinen ja miele-
käs prosessi (Meisalo, Sutinen & Tarhio 2000, 154-155.)

Suunnittelu ja valmistautuminen

Kurssi edetessä opiskelijat huomasivat, että aikataulussa pysyy helpommin, kun sekä yksin 
että parin kanssa yhdessä suunnittelee ja aikatauluttaa, mitä on tehtävä ennen etäjaksojen vii-
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kottaisia parikeskusteluja.  Opiskelijoista 13 totesi, että valmistautuminen ja annetun aiheen 
opiskeleminen ennen tapaamista hyödytti opiskelua eniten; silloin harjoiteltava sanasto ja 
aihe olivat opiskelijoille tuttuja, eikä heidän tarvinnut käyttää yhteistä aikaa viikon teemaan 
tutustumiseen. Näin harjoittelusta tuli tehokkaampaa.

Esimerkki 25

Työnjaon suhteen meillä näyttää vakiintuneen tapa, että teemme muut tehtävät al-
kuviikosta ja käymme keskustelut lopuksi perjantaina. Looginen ja hyvin toimiva 
systeemi, jolla tavalla keskusteluista saanee eniten irti, kun sanasto yms. on jo hal-
lussa. Lisäksi voidaan keskustella jonkin ongelmallisen tehtävän, kohdan tai sanan 
(kulttuurisesta) merkityksestä. (Jouko)

Esimerkki 26

Ennakkovalmistautuminen teki opiskelusta huomattavasti tehokkaampaa ja helpom-
paa, kuin “kylmiltään” työpäivän päätteeksi tapaaminen. Opimme siis ainakin jo-
tain tälläkin jaksolla  (Raili)

Esimerkeissä 25 ja 26 opiskelijat kuvaavat toisen etäjakson jälkeen, miten he ovat oppineet 
valmistautumaan etäjaksojen parikeskusteluihin opiskelemalla ensi itsenäisesti jakson teh-
tävät. Rozigiene, Medvedeva ja Straková toteavat, että teknologiaa opetuksessa käytettäessä 
opiskelijat voivat työskennellä silloin, kun se heille on otollisinta, jolloin oppimisprosessi on 
paremmin opiskelijan itsensä hallussa. (Rozigiene, Medvedeva ja Straková, 2008 s 17-19)  
Herno, Peltonen, Sirkka ja Väänänen painottavat, että  opiskelijalta vaaditaan itsenäistä ja 
vastuullista suhtautumista opintojen suorittamiseen, hänen täytyy itse ottaa vastuu opintojen 
etenemisestä . (Herno et al. [Viitattu1.4.2014].) 

Yksin harjoitteleminen

Parityöskentelyn rinnalle tärkeäksi opiskelutavaksi nousi oppilaan oma opiskelu yksinään. 
Yksin harjoittelu oli merkittävä oppimista edistävä tekijä kymmenen opiskelijan mielestä 
(n=31).

Esimerkki 27

Minulla oli hauskaa lukiessani tekstiä, sillä vaikka olin yksin, jännitin ääneen 
lukemista niin paljon että sain kurkkuni karheaksi ja leuat kipeäksi. Huomasin 
väänteleväni suuta ihmeellisesti =).(Orvokki)

Esimerkki 28

Tämän jakson paras oppimiskokemus on ollut se, että olen ryhtynyt huomaa-
mattani ajattelemaan miten sanoisin asiani englanniksi ja miten kirjoittaisin 
lauseet. Olen alkanut kiinnittämään enemmän huomiota englanninkielisiin oh-
jelmiin. (Armi)
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Esimerkeissä 27 opiskelija kuvailee yksin harjoittelemistaan toisen etäjakson aikana; hän on 
huomannut ääneen lukemisen tehokkaaksi menetelmäksi harjoitella ääntämistä. Esimerkissä 
28 opiskelija kertoo toisen etäjakson aikana alkaneensa kiinnittää enemmän huomiota eng-
lannin kieleen, jota tulee eri viestintävälineistä.

Kurssin aikana moni opiskelija huomasi ajattelevansa englanniksi ja ymmärtävänsä tele-
vision englanninkielisiä ohjelmia paremmin. Moni kertoi alkaneensa aktiivisesti kuuntele-
maan englanninkielisiä ohjelmia ja lukemaan muutakin englanninkielistä materiaalia kuin 
kurssille kuuluva opetusmateriaali.  Kaiken kaikkiaan opiskelijoiden englannin kielitaito 
aktivoitui kaikilla osa-alueilla, mutta etenkin puhumisen ja kuullunymmärtämisen osalta.

Ammattikorkeakoulussa opiskelijan tulisi olla autonominen, itse opiskeluistaan vastuunot-
tava toimija. Opettajan tehtävä on antaa sopivat harjoitteet ja näiden kautta opiskelijasta 
kasvaa autonominen kohdekielenkäyttäjä. (Little 2004)

 Asenteen muutos 

Opiskelijat huomasivat kurssin kestäessä oman asenteensa muuttuneen niin opetusmetodeja 
kuin myös itse kieltä kohtaan. Samalla huomattiin, ettei tarvitse osata kieltä täydellisesti 
pystyäkseen käyttämään sitä. Yhdeksän opiskelijaa nosti asenteen muutoksen merkittäväksi 
oppimista edistäväksi seikaksi.

Esimerkki 29

Tällä viikolla minulla ei erikseen ollut mitään yksittäistä hetkeä joka olisi ol-
lut oppimismielessä yksi ylitse muiden. Tai voisiko ajatella hyväksi hetkeksi 
sitä, että olen pyrkinyt muuttamaan suhtautumistapaa opiskella uusilla tavoin. 
(Sini)

Esimerkki 30

Oppimisen esteet löytyy lähinnä itsestä ja asenteesta. Vaikka itse olen aina pi-
tänyt kielten opiskelusta niin voisi hieman ennakkoluulottomammin suhtautua 
uusiin oppimismenetelmiin..antaa mennä vaan… Sama asia myös edesauttaa 
oppimista..into uusiin asioihin. Näin alussa opiskelutapa on vielä hakusessa 
itselläkin, seurailen tunnollisesti mitä tehtäviä pitää tehdä ja yritän keskittyä 
niihin asioihin, mitkä minulle on hankalia, enkä niihin mitä jo osaan…(Irja) 

Esimerkki 31

Oppimista on osittainenkin oppiminen. Olen ajatellut aikaisemmin että en voi 
käyttää tai osaa käyttää jotain uutta sanaa jos en tiedä miten se kirjoitetaan. 
Ja olen kuvitellut jostain syystä niin, etten opi uusia sanoja jos en näe miten ne 
kirjoitetaan. Uusien sanojen käyttäminen vaatii rohkeutta. (Aino)
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Esimerkit 29 ja 30 ovat opiskelijoiden oppimispäiväkirjoista toiselta etäjaksolta, jolloin he 
kertovat pyrkivänsä muuttamaan omaa asennoitumistaan uusia opetusmenetelmiä kohtaan. 
Esimerkissä 31 opiskelija kuvaa oivaltaneensa toisen lähijakson jälkeen, ettei kieltä tarvitse 
hallita täydellisesti pystyäkseen käyttämään sitä.

Monilla opiskelijoilla oli myös ennakkoluuloja kurssin opetusmetodeja kohtaa, mutta he 
huomasivat, että omalla positiivisella asenteella oppiminenkin onnistuu paremmin. Herno, 
Peltonen, Sirkka & Väänänen toteavat, että avoin mieli, kiinnostus ja uteliaisuus ovat avain-
asemassa verkko-opetukseen osallistuttaessa. (Herno et al. [Viitattu 1.5.2014].) 

Lähtötason määritys

Ensimmäisellä lähijaksolla opiskelijat arvioivat pareittain omaa englanninkielen lähtöta-
sonsa kielen kaikilla osa-alueilla eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti (tasot A1-C2). 
Samalla kerralla opiskelijat tekivät pareittain suullisen kielitestin. Ensimmäisen etäjakson 
ensimmäinen tehtävä oli kuvailla blogin oppimispäiväkirjaan omaa kielitaitoaan sekä aset-
taa itselle tavoitteet kaikilla kielen osa-aluilla.

Esimerkki 32

Edellisistä Englannin opinnoista on jo aikaa, joten ehkä paras oppimisko-
kemus oli lopulta se, että tuli selväksi lähtötaso osaamisen suhteen. Sinänsä 
lähtötasotesti näyttää, että kielioppi ja perussanasto ovat suhteellisen hyvästi 
hallussa, mutta tekemistä on kommunikoinnin kanssa. Oikeastaan hyvin tut-
tu tilanne aiemmistakin kieliopinnoista, mutta nyt se taas palautui mieleen. 
Uskoisin, että tuon oman lähtötason tiedostaminen sekä aiempien oppimis-
kokemusten mieleen palautuminen myös auttavat tulevaa oppimista. Aiempia 
virheitä voi vältellä ja tietää mihin tulee kiinnittää huomiota. (Jouko)

Esimerkissä 32 opiskelija kuvaa tyytyväisyyttään oman lähtötasonsa määrittämiseen ensim-
mäisen lähijakson jälkeen. Opiskelijat huomasivat, että on hyödyllistä kartoittaa oma tämän-
hetkinen taso eri kielen osaamisalueilla, jolloin pystyy kehittämään juuri sitä taitoa, mikä on 
heikointa. Samoin oli hyvä pohtia omia kielenkäyttötarpeita niin työssä kuin vapaa-ajalla-
kin. Tarve- ja tasokartoitus helpotti opiskelijoita asettamaan omat tavoitteet tälle englannin 
kurssille.  Oman lähtötasonsa arvioimista piti tärkeänä seitsemän opiskelijaa (n = 31)  

Opiskelijan omat tavoitteet ja motiivi

Opiskelijoiden omat tavoitteet ovat tärkeitä oppimista edesauttavia seikkoja. Tunne siitä, 
että opetettavat asiat on opittu auttaa opiskelijoita jaksamaan ja etenemään opinnoissaan. 
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Seitsemän opiskelijan mielestä omat tavoitteet edesauttavat oppimista.

Esimerkki 33 

Oppimista edesauttoi varmasti oma into ja halu oppia kieltä! Tällä jaksolla 
opiskelin uudella innolla ja rohkeudella.( Taru)

Esimerkki 34

Haluan päässtä ylemmälle kielitaitotasolle Mielestäni olen onnistuneesti ke-
hittänyt kielitaidon ja sanavaraston lisäksi myös kielellistä vastaanottavai-
suuttani Uskallan yrittää käyttää englantia arjessa ja jopa lukea englannin 
kielisiä artikkeleita jne. (Sini)

Esimerkki 35

Lienee ollut ensimmäinen opintokokonaisuus englannissa, jossa todella myös 
suullinen kommunikointi kehittyi, ja hyvä niin, sillä se onkin aina ollut se hei-
koin osa-alue. Aiemmin kielen opiskelu on ollut lähinnä tehtävistä selviytymis-
tä, nyt oli omaakin motivaatiota oikeasti kehittyä. Ehkä motivaation lisään-
tyminen johtuu osittain siitä, että ikää on tullut lisää, mutta osittain varmasti 
myös siitä, että näiden opintojen puitteissa keskusteluja käytiin hyvin omatoi-
misesti. Monesti liian tiukasti ja yksityiskohtaisesti määritellyt tehtävät tap-
pavat motivaation, kun keskustelut menevät vain jonkin yksittäisen tehtävän 
seikkaperäiseksi suorittamiseksi. Tällaisesta muistuu monia esimerkkejä aiem-
pien kielten opintojen tiimoilta. Vapaampi ja itsenäisempi suorittamistyyli siis 
motivoi ainakin minun tapauksessa. (Jouko)

Esimerkissä 33 opiskelija kuvailee toisella etäjaksolla suurimmaksi oppimista edistäväksi 
seikaksi oman halun oppia kieltä. Esimerkissä 34 opiskelija kertoo tavoitteekseen nostaa 
kielitaitoa seuraavalle tasolle eurooppalaisen viitekehyksen kielitaitotasojen mukaisesti, 
esimerkki on kolmannen etäjakson ajalta. Esimerkissä 35 opiskelija pohtii motivaationsa 
kehittymistä koko kurssin jälkeen; hän kokee omatoimiset tehtävät sopivan hänen opiskelu-
tyylilleen.

Kielten monimuoto-opetuksessa opiskelijan on pystyttävä itse arvioimaan omaa oppimis-
taan, koska koko oppimisprosessi on hänen hallussaan. Hänen täytyy luottaa omaan harkin-
takykyynsä. (Rozigiene et al. 2008, s. 17-19)

5.4. Mitkä seikat estävät kielen oppimista monimuotokurssilla? 

Kolmantena tutkimuskysymyksenä tässä työssä oli selvittää tekijöitä, jotka estävät kielen 
oppimista englannin monimuotokurssilla. Oppimispäiväkirjojen perusteelle seuraavat teki-
jät ovat merkittävimpiä oppimista estäviä tekijöitä:
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Aikataulussa pysyminen ja kiire

Yhteensä 22 (n=31) mainitsi suurimmaksi haasteeksi oppimiselleen aikataulussa pysymisen. 
He kokivat stressaavana, jos tehtäviä oli jäänyt tekemättä ennen määräaikaa. Ammattikor-
keakoulussa opiskelijan pitäisi olla autonominen toimija, joka ottaa itse vastuun omasta op-
pimisestaan. Lisäksi Herno, Peltonen, Sirkka & Väänänen korostavat, että opiskelijan täytyy 
itse osata rytmittää opiskelunsa ja pysyä annetuissa aikatauluissa, mikä vaatii itsekuria. Jos 
näin ei toimita, palauttamattomat tehtävät kasaantuvat ja silloin niistä on yhä hankalampi 
suoriutua. (Herno et al. [Viitattu 1.5.2014].) 

Kiire mainittiin 19 oppimispäiväkirjassa suurimmaksi oppimista estäväksi yksittäiseksi 
syyksi. Suurin osa kurssin opiskelijoista oli työssäkäyviä ja perheellisiä, jolloin he kokivat 
haasteelliseksi perheen, työn ja opiskelun yhteensovittamisen. Lisäksi kurssilaisilla oli sa-
manaikaisesti opiskeluohjelmassa kursseja, jotka vaativat aikaa ja panostusta. Joulu ajoittui 
kurssin keskelle ja useat opiskelijat kertoivat, etteivät pystyneet pitämään opiskeluistaan 
lainkaan lomaa, vaikka kurssisuunnitelmaan oli kirjattu kahden viikon joululoma. 

Esimerkki 36

Samat ajatukset pyörivät joka jakson jälkeen ja en saa kunnon otetta kurssista. 
koska aikaa pitäisi olla käytettävissä vaikka kuinka paljon enemmän mitä sitä 
nyt minulla on. (Senja)

Esimerkissä 36 opiskelijaa kuvaa tuntemuksiaan kolmannen etäjakson ajalta, jolloin hän 
kokee ajan puutteen estäväksi tekijäksi oppimiselleen. Opiskelijat mainitsivat väsymyksen 
toistuvasti oppimista estäväksi tekijäksi. Joissain blogeissa mainittiin, että opiskelijat ottavat 
yöunistaan opiskeluihin aikaa. Lisäksi kurssin aikana muutama opiskelija tai hänen lapsensa 
sairastui, mikä luonnollisesti vaikeutti tiiviissä opiskelutahdissa mukana pysymistä. 

Esimerkki 37

Oppimistani kaikenkaikkiaan kuitenkin esti tällä viikolla hieman se, että useas-
ta aineesta on paljon tehtäviä yhtä aikaa, niin yksilö- kuin ryhmätehtäviä. Töi-
den päälle näille kaikille oli hankala saada järjestettyä kodilta ja perheelta ai-
kaa niin, että ennättäisin paneutua opiskeluun niin hyvin kuin haluaisin. Olen 
tehnyt tällä viikolla opiskelun merkissä joka ilta pidemmän illan kuin mitä päi-
vällä on mennyt työssäolemiseen eli uni on jäänyt aika vähäiseksi. Väsyneenä 
taas en opi mitään ja perheenikin kanssa haluan tietenkin viettää aikaa. Tämä 
viikko tuntui vähän raskaalta pyörittää tätä kaikkea ja yritän kovasti olla tun-
tematta huonoa omatuntoa muista tekemättä olevista tehtävistä. Tänä jouluna 
taidan antaa lahjaksi rakkailleni aikaa. (Sini)
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Esimerkissä 37 opiskelija kuvaa kaikkien opiskeltavien aineiden tehtävien, töiden ja perheen 
sekä väsymyksen kuormittavan häntä kohtuuttomasti toisella etäjaksolla ennen joululomaa.  
Opiskelijat huomasivat, että ajankäytön suunnitelmalla ja priorisoimalla asioita he saivat 
suoritettua annetut tehtävät suurin piirtein aikataulussa. Ajanhallintahallinta on yksi suurim-
mista oppimista estävistä tekijöistä verkkokurssilla. (Sallila & Kallinen)

Heikko lähtötaso ja aihepiirin vaativuus

Aikuistradenomiopiskelijoiden heterogeeninen koulutustausta näkyy ennen kaikkea kielitai-
dossa. Opiskelijaksi pääsee niin ammattiopisto- kuin lukiopohjaltakin, jolloin erot ovat suu-
ret, sillä lukiossa englantia saattaa olla jopa yhdeksän kurssia ja ammattiopistossa vain yh-
destä kahteen. Lisäksi monilla aikuisopiskelijoilla on saattanut kulua vuosikymmeniä edel-
lisistä kieliopinnoista. Ammattikorkeakoulun kieltenopetus on erityisalojen kieltenopetusta, 
jolloin aiheet ja sanasto ovat nimenomaan sellaisia, joita valmistuvat tradenomit tarvitsevat 
tulevassa työssään. Kaikkiaan 19 opiskelijaa koki oman heikko lähtötasonsa vaikeuttavan 
opiskelua.

Esimerkki 38

Haastavaa on ollut ja joutunut kuuntelemaan nauhat aina uudelleen ja uudel-
leen, koska ei ehdi mielessään suomentaa puheita. (Kerttu)

Esimerkki 39

Haastavaa on tehdä tehtävät sinnikkäästi läpi, helppoa olisi välillä mennä sii-
tä mistä aita on matalin, mutta mitäpä se hyvejää… Itsellehän tässä opiskel-
laan. (Raili)

Esimerkeissä 38 ja 39 opiskelijat kuvaavat toisen etäjakson aikana kuunteluharjoitusten ja 
kirjallisten tehtävien vaativuutta, mutta myös sitä, miten he haluavat tehdä tehtävät huolelli-
sesti, jotta niillä olisi heidän oman oppimisensa kannalta merkitystä. 

Ammattikorkeakoulun yksi tavoite onkin saada opiskelijat toimimaan autonomisesti ja ot-
tamaan itse vastuun omista opinnoistaan. Lisäksi opiskelijalta vaaditaan itseohjautuvuutta; 
mikäli hän huomaa olevansa heikko jollain osa-alueella, hänen pitäisi panostaa juuri siihen 

osioon. (Herno et al.)[Viitattu 1.5.2014]
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Heikko valmistautuminen

Kurssi oli Moodlessa jaettu 13 viikkoon, jollain jokaisella viikolla oli omat tehtävänsä. Oh-
jeistin opiskelijat opiskelemaan ensin itsenäisesti oppimateriaalin ja tekemään kirjalliset teh-
tävät yksin ja vasta sen jälkeen tekemään suulliset harjoitukset parin kanssa Skypeä käyttäen. 
Näin opiskelija olisi saanut parhaan hyödyn suullisista harjoituksista, kun hän olisi käyttänyt 
jo opiskelemiaan sanoja ja sanontoja oikeassa kontekstissa. Kymmenen opiskelijaa mainitsi 
heikon valmistautumisen ennen joko lähijaksoa tai parikeskustelua hidastavan oppimista.

Esimerkki 40 

Parini kanssa suoritimme sunnuntaina sanojen ääntämisharjoitukset ja teim-
me tehtävän 1. Yhteisopiskelua ennen olisi ollut hyvä jos olisin kerennyt hie-
man itse käydä ensin läpi kappaletta ja koko aluetta, mutta viikonloppuni oli 
niin kiireinen koska minulla oli vieraita että ehdin hädin tuskin istahtaa tuo-
lille ennen parityöskentelyä. Siksi kävinkin vielä kertaallen itse jälkikäteen sa-
maiset ääntämisharjoituksen ja tehtävän 1 läpi. (Pilvi)

Esimerkissä 40 opiskelija kuvaa kolmannen lähijakson opiskeluaan, jolloin hän ei ennät-
tänyt valmistautua viikoittaisiin parikeskusteluihin, joten hän ei saanut niistä oppimisen 
kannalta suurinta hyötyä. Kielten opiskelu ammattikorkeakoulussa edellyttää itseopiskelua, 
jolla pyritään itseohjautuvuuteen sekä pyritään kehittämään opiskelijasta autonominen, ko-
konaisvaltainen oppija. (Juurakko & Airola, 2002 s 11-12)

Tekniikkaa

Monimuotokurssin yksi suurimpia haasteita on tekniikka. Opiskelijoilla saattaa olla riittä-
mättömät tieto- ja viestintätekniikkataidot, heidän tietokoneellaan ei ole riittävää suoritusky-
kyä tai internetyhteys voi olla liian hidas. Toimimaton tekniikka aiheuttaa helposti turhautu-
mista, jos saman oppimistehtävän joutuu tekemään uudelleen.  Yhteensä 13 opiskelijaa mai-
nitsi tekniikan haasteiden estävän oppimista. Blogin käyttöä pidettiin työläänä ja voxopop.
com-sovellusta pidettiin haastavana.

Esimerkki 41 

Haastava viikko, ainakin teknisesti. Äänitysharjoituksia tehty ja oman itsensä 
esittely, joka oli vaikea suomeksikin. tuntuu, että aina tulee kerrottua samoja 
asioita.. Sanasto äänitykset jouduin laittamaan meilillä, en saanut, tai osannut 
laittaa muuta kautta. (Irja)

Esimerkissä 41 opiskelija kertoo ensimmäisen lähijakson jälkeen suoritettavan tehtävän 
haastavuudesta. Opiskelijoiden tuli esitellä itsensä käyttäen Voxopop.com-sovellusta, mutta 
sen toimimattomuus tuotti monille ongelmia.  
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Esimerkki 42 

 Viikoilla 46 ja 47 edellämainittujen teknisten ongelmien kanssa meni tuhotto-
masti aikaa, mutta lopulta sain tallennettua oman suullisen esittelyn ja pyyde-
tyn sanaston. Mielestäni ne onnistuivat ihan hyvin. Kuuntelin yhden esittelyn 
myös. Toista en onnistunut kuuntelmaan, joten intoni lopahti siihen. Täytyy 
kokeilla joskus uudestaan kuunnella toisten esittelyjä. (Armi)

Myös esimerkissä 42 opiskelija moittii Voxopop.com-ohjelman haasteellisuutta ja hän tote-
aa intonsa lopahtaneen, kun ohjelma ei toiminut.

Esimerkki 43

Tunnen hieman turhautuneisuutta näiden uusien ohjelmien ja sivustojen kanssa 
ja tällä yömyöhäisellä hetkellä tunnen näiden hilavitkuttimien estävän opiske-
luani. Syystä, että kun ei ole aikaisemmin näitä muutamia vastaavia ohjelmia 
käyttänyt, niin osa ajasta menee järjestelmien eikä kielen opiskeluun. (Sini)

Esimerkki 43 on myös ensimmäisen lähijakson jälkeen, kun opiskelijoiden piti luoda itsel-
leen blogi sekä tutustua Vocaroo.com ja Voxopop.com- äänitys ja –kuunteluohjelmiin. 

Esimerkki 44

Moodleen tullut tell about making a presentation-äänitys tehtävä tuottaa hie-
man harmaita hiuksia. Edellisellä kerralla en saanut ohjelmaa toimimaan niin 
että olisin äänityksen saanut tehtyä… yritän todella saada ohjelman toimi-
maan, mutta onko mitään muuta mahdollista keinoa tehdä nauhoitetta mikäli 
ko ohjelma ei pelaa tälläkään kertaa. En haluaisi jättää tehtävää suorittamat-
ta. (Pilvi)

Esimerkissä 44 opiskelija kuvailee viimeisen lähijakson jälkeen saman Voxopop.com – oh-
jelman haasteellisuutta.

Tekniikan toimimattomuus saa opiskelijat turhautumaan ja opiskelumotivaatio laskee. Jos 
opiskelija ei saanut ladattua äänitiedostoa useista yrityksistä huolimatta, kehotin häntä jättä-
mään tehtävän tekemättä. Opettajana en halunnut lisätä opiskelijan turhautumista ohjelmaa 
ja sitä kautta koko kurssia kohtaan. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä Sallila ja Kal-
linen mainitsevat suurimpina oppimista estävänä seikkana tietotekniikan ongelmat. (Sallila 
& Kallinen)

 Jännittämien

Jännittäminen on yksi suurimpia esteitä varsinkin suullisia harjoituksia tehtäessä vieraan 
kielen oppimisessa, se nousi yhdeksi suureksi oppimista estäväksi tekijäksi; kaikkiaan 15 
opiskelijaa mainitsi sen tuovan haasteita oppimiselle.
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Esimerkki 45

Oppimista ehkä hieman esti jännitys. (Taru)

Esimerkissä 45 opiskelija mainitsee toisen lähijakson jälkeen jännittämisen haitanneen op-
pimista. Lehtosen mukaan sekä viestintäarkuus että niukka sanavarasto, puutteelliset vies-
tintästrategiat, riittämättömät kokemukset puhetilanteista ja epäonnistumisen pelko sekä 
jännittäminen voivat aiheuttaa puhumattomuutta viestintätilanteissa ja edelleen hankaloittaa 
oppimista. (Lehtonen 1994, s. 50-51, 89-90).

Tehtävien runsaus ja vaativuus

Tehtävien paljous tai vaativuus mainittiin 14 oppimispäiväkirjassa oppimista haittaavana 
tekijänä. Sallilan ja Kallin (2001) mukaan verkkokurssilla yksi oppimista estävä seikka on 
nimenomaan opintosisältöjen liian vaativa taso ja tehtävien runsaus.

Esimerkki 46

 Tulevat lähipäivät hirvittää ja lisäävät vähän stressiä kun on niin paljon teke-
mistä. (Senja)

Esimerkissä 46 opiskelija kuvaa kokevansa stressiä jo etukäteen ennen kolmatta lähijaksoa.

5.4. Tutkimustulosten yhteenveto

Tutkimustulosten valossa näyttää selvältä, että englannin monimuotokurssilla pystytään 
parantamaan opiskelijoiden suullista kielitaitoa. Kurssilla tehtävien harjoitusten täytyy olla 
opiskelijoiden oman työn ja vapaa-ajan kannalta merkittäviä, jotta he motivoituvat tekemään 
niitä.

Opiskelijat, jotka opiskelivat annettujen ohjeiden mukaan ja säännöllisesti tekivät kurssiin 
kuuluvat suulliset harjoitukset, saivat lisää itsevarmuutta ja pystyivät kasvattamaan omaa 
virheensietokykyään ja edelleen parantamaan omaa englannin suullista kommunikaatiotaan. 
Jännittäminen ääntämistä kohtaan laski merkittävästi, koska he kokivat turvallisemmaksi 
harjoitella saman parin kanssa, jolloin he saivat rohkeutta puhua ja käyttää kieltä myös au-
tenttisissa tilanteissa töissään ja vapaa-ajallaan.

Tekniikan toimivuus on monimuotokursseilla ehdoton edellytys.  Sen toimimattomuus las-
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kee motivaatiota - varsinkin, jos opiskelijat joutuvat paneutumaan teknisiin ongelmiin sen 
sijan että he voisivat käyttää energiansa kurssin substanssiin. Opiskelijoilla saattaa olla myös 
ennakkoluuloja opetuksessa käytettävää tieto- ja viestintäteknologiaa kohtaan, mutta jos he 
pystyvät voittamaan ennakkoasenteensa ja suhtautumaan tekniikkaan positiivisesti, se edis-
tää heidän oppimistaan. Opettajalta vaaditaan tässä kohtaa joustavuutta: jos jokin suunnitel-
maan kuuluva sovellus ei toimi opiskelijoiden kotikoneella, hänen täytyy olla valmis etsi-
mään toimivampi ratkaisu.

Etä- ja monimuoto-opetuksen ongelma on usein opiskelijan näkökulmasta se, että hän kokee 
opiskelevansa yksin, ilman yhteisön tukea. Tässä kurssissa ongelmaa vähennettiin viikoit-
taisilla parikeskusteluilla Skypen välityksellä, jolloin opiskelijoille avautui mahdollisuus 
keskustella myös muista opiskeluun liittyvistä asioista. Samalla opiskelijat kokivat olevansa 
vastuussa parinsa opiskelun etenemisestä ja se kannusti heitäkin tekemään oman osuuten-
sa. Parikeskustelut olivat hedelmällisiä niin oppimisen kuin yhteisöllisyydenkin kannalta. 
Myös lähijaksot ja ryhmälle muodostunut ryhmähenki sekä kannustava, hyväksyvä ilmapiiri 
edesauttoivat oppimista ja motivaatiota. Pari- ja ryhmätyöskentelyn vastapainoksi korostuu 
opiskelijan autonomisuus; monimuoto-opetuksessa opiskelijan tulee itse ottaa vastuu opis-
kelustaan ja ajankäytöstään.

Kun opiskelija huomaa edistyneensä, se kannustaa häntä jatkamaan harjoittelemista, samoin 
aihepiirien työelämälähtöisyys on etenkin ammattikorkeakouluopiskelijoille oppimista edis-
tävä seikka. Lisäksi opiskelijan oppimista edistää se, että hän tiedostaa oman aikaisemman 
osaamisensa ja sen puutteet, jolloin hän voi keskittyä kehittämään heikompia osa-alueita 
kielitaidossaan. Samoin opiskelijan on tärkeää tiedostaa ne tarpeet, joihin hän kielitaitoa 
tarvitsee niin työelämässään kuin vapaa-aikanaan.

Aikuisopiskelijoiden merkittävimmäksi oppimista haittaavaksi seikaksi muodostuu kiire ja 
väsymys. Opiskelijat ovat useimmiten työssäkäyviä ja perheellisiä, jolloin heidän on osatta-
va priorisoida ajankäyttönsä. Tiukat määräajat edistävät heidän oppimistaan, mutta opettajan 
on hyvä olla joustava, jotta opiskelija ei keskeytä opintojaan.

Ammattikorkeakoulun heterogeenisestä opiskelija-aineksesta johtuen monet opiskelijat ko-
kevat englannin monimuotokurssin haasteelliseksi oppisisällön korkean vaatimustason ta-
kia. He toivoisivatkin enemmän kontaktiopetusta nimenomaan kieltenkursseille.

Monimuotokurssin opetusmetodit ja oppimateriaali ovat merkittäviä oppimista edistäviä te-
kijöitä. Osalla opiskelijoista oli ennakkoluuloja teknologia-avusteista kielikurssia kohtaan, 
mutta he huomasivat, että sovelluksia käyttäen he pystyvät saavuttamaan parempia oppimis-
tuloksia. Opiskelijat kokivat jännittämisen yhdeksi suullisen kielitaidon harjoittelemisen ja 
kehittymisen merkittäväksi esteeksi.

Opettaja voi olla monimuotokurssilla niin oppimista haittaava kuin edistäväkin tekijä. Opet-
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tajan pitäisi antaa selkeät kirjalliset ja suulliset ohjeet kaikista tehtävistä ja opastaa eri ohjel-
mien käyttöön.  Opettaja on avainasemassa siinä, millainen ilmapiiri ryhmään, lähijaksoille 
ja koko kurssille muodostuu. Hänen täytyy osata kannustaa ja antaa riittävästi palautetta 
myös etäjaksoilla; opiskelijoille täytyy tulla tunne, ettei opettaja ole jättänyt heitä yksin vaan 
hän on saatavilla. Samoin etäjaksojen oppimistehtävien oikeat vastaukset on hyvä olla opis-
kelijoilla saatavilla nopeasti tehtävän suorituksen jälkeen, jolloin opiskelijat pystyvät oppi-
maan virheistään. Opettajan persoonaan liittyvät seikat kuten iloisuus, pirteys, huumorin-
taju, kannustavuus ja ennen kaikkea joustavuus koetaan merkittäviksi oppimisen kannalta.
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6. TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS

Tutkimukseni on tehty opettamallani englannin kielen kurssilla, joten tutkimus kuuluu viite-
kehykseen opettaja oman työnsä tutkijana.

Tässä tutkimuksessa keräämäni aineisto muodostui laajaksi ja osa siitä jäi hyödyntämättä. 
Alku- ja loppukyselyn monivalintakysymysten analyysiä en tehnyt lainkaan, vaan keskityin 
niissä avoimiin kysymyksiin. Monivalintakysymysten analyysillä olisi saanut kattavammin 
tietoa opiskelijoiden asenteesta ja ennakko-osaamisesta opiskeltavaa kieltä kohtaan, mutta 
katsoin, ettei se ollut relevanttia tämän tutkimuksen kannalta.

Tutkimuksessani olisi ollut tarkoituksenmukaista luoda laajempi katsaus aikaisemmin teh-
tyihin tutkimuksiin sekä monimuoto-opetukseen yleensä, mutta halusin rajata teoreettisen 
viitekehykseni koskemaan ainoastaan kielten monimuoto-opetusta. Tiedostan kuitenkin tältä 
osin rajoitteet pro gradu-työssäni.

Laadullista tutkimusta arvioidessa on tarkasteltava sitä, miten teoreettinen viitekehys ja tut-
kimuskysymykset ja – menetelmät sopivat yhteen. Lisäksi uskottavuuden kannalta täytyy 
pohtia ovatko aineistonkeruumenetelmät sopivat. 

Tutkimuksen validiteettilla tarkoitetaan sitä, onko tutkimuksesta saadut tulokset ja päätelmät 
uskottavia. Validiuteen liittyy myös kysymys siitä, onko tutkimuksessa tutkittu sitä, mitä oli 
tavoitteena tutkia sekä sopivatko tutkimuskysymykset, aineisto ja menetelmät yhteen. Tut-
kimuksen realiabiliteettilla tarkoitetaan tutkimus- ja mittaustulosten toistettavuutta. Tutki-
muksen toteutus luvussa olen kuvannut tutkimuksen vaiheet mahdollisimman tarkasti, jotta 
tutkimus olisi toistettavissa. Tutkimuksen vaiheiden tarkka esitteleminen parantaa tutkimuk-
sen luotettavuutta.(Hirsjärvi, Remes & Saajavaara, 2007, s. 227).  Koska samoilla tutkimus-
metodeilla päädytään samanlaisiin tuloksiin myös eri kontekstissa, tutkimus on toistettavissa 
eri kohdekielillä ja eri kursseille. 

Uskottavuuden lisäksi laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin liittyvät siirrettä-
vyys, varmuus ja vahvistuvuus (Eskola & Suoranta, 2001) Siirrettävyys tarkoita sitä, että voi-
ko tutkimustulosten perusteella tehdä yleistyksiä. Tämän tutkimuksen perusteella voi tehdä 
yleistyksen tietokonevälitteisen kommunikaation vaikutuksessa vieraankielen suullisen kie-
litaidon kehitykseen.

Tutkimuksen varmuus edellyttää sitä, että tutkija on huomioinut ennakoimattomat tekijät, 
jotka saattavat vaikuttaa tutkimukseen. Valitsin koehenkilöiksi opiskelijoita, joiden kanssa 
olen muutenkin vuorovaikutuksessa ja näin pyrin varmistamaan heidän osallistumisensa jat-
kuvuuden ja samalla pystyin itse selventämään heille tutkimuksen aihepiiriä sekä kyselylo-
makkeiden mahdollisia ongelmakohtia. Koehenkilöt koostuivat kahdella eri paikkakunnal-
la järjestettävistä Kajaanin ammattikorkeakoulun aikuistradenomiopintoihin osallistuvista 
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opiskelijoista. Tällä pyrin varmistamaan sen, että saan tarpeeksi koehenkilöitä ja analysoi-
tavaa materiaalia. 

Esitestasin lomakkeet, joilla selvitin kurssin aluksi ja lopuksi opiskelijoiden arviota omasta 
englannin suullisesta kielitaidosta sekä heidän asennettaan englannin kielen suullista ilmai-
sua kohtaan. Esitestauksen teki toinen opiskelijaryhmäni vapaaehtoisesti. Testauksesta saa-
mani palautteen perusteella muutin lomaketta helppolukuisemmaksi ja selitin joitakin kohtia 
tarkemmin sekä vaihdoin kieliopilliset termit suomenkielisiksi. Esimerkiksi minulla oli lo-
makkeessa aluksi sana ’syntaksi’, mutta opiskelijat eivät tiennet sen merkitystä, joten muu-
tin sen muotoon ’rakenne’. Esitestauksella halusin varmistaa, että koehenkilöt ymmärtävät 
kysymykset ja niissä esiintyvät termit samoin kuin minä. Edelleen olin läsnä, kun tutkittavat 
täyttivät kyselylomakkeet, jolloin heillä oli mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä. 
Tällä toiminnalla pyrin estämään väärinkäsityksen mahdollisuuden, sillä kyselyn merkit-
tävin puute aineistonkeruumenetelmänä on väärinymmärryksen mahdollisuus. (Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara 2007, s. 190)

Oma ennakko-oletukseni oli, että tietokonevälitteisen kommunikaation käyttämisellä kie-
len monimuotokurssilla saadaan parannettua opiskelijoiden englannin suullista kielitaitoa 
sekä muutettua heidän asennettaan puhumista kohtaan myönteiseksi. Ennakko-oletukseni ei 
kuitenkaan vaikuta tutkimuksen tulokseen, koska käytin suullisen kielitaidon mittaamiseen 
Opetushallituksen laatimaa lukion suullisen kielitaidon koetta tutkimuksen aluksi ja suullis-
ta esitystä lopuksi.  

Tutkimuksesta saatuihin tuloksiin vaikuttanee myös se, kuinka tottuneita tieto- ja viestintä-
tekniikan käyttäjiä opiskelijat ovat. Tutkimuksessani en kysynyt tutkittavieni ennakko-osaa-
mista tieto- ja viestintätekniikan käytöstä. Opiskelijat tiesivät ennakkoon, että koko traden-
omitutkinnon opetus järjestetään monimuoto-opetuksena, jolloin etäjaksojen aikana käyte-
tään erilaisia etäopetukseen soveltuvia menetelmiä.

Triangulaatio eli erilaisten metodien, tietolähteiden, teorioiden ja useampien tutkijoiden yh-
distäminen parantaa tutkimuksen validiteettia. (Tuomi & Sarajärvi 2004, s. 140-141) Tutkin 
koehenkilöitä käyttäen erilaisia metodeja. Tutkimusjakson aluksi ja lopuksi videoin tutkitta-
vien suullisen kielitaidon testin samalla, kun tein siitä itse havaintoja ja arvioin sen kirjalli-
sesti. Varsinaisen suullisen kielitaidon testin jälkeen katsoin videon uudelleen varmistaakse-
ni oikean kielitaitoarvion. Taustatietojen keruun yhteydessä tutkittavat arvioivat kirjallisesti 
omaa englannin suullista kielitaitoaan ja sen ongelmakohtia lomakkeella. Tutkimusproses-
sin aikana tein suullisen kielitaidon kehittymisestä viikoittain havaintoja, jolloin arviointi oli 
jatkuvaa. Tutkijatriangulaatiota sovelsin siten, että KM Tiina Korkealehto analysoi aineis-
tostani 20 % ja päätyen samoihin johtopäätöksiin kanssani.

Tutkimuksen eettisyyteen liittyy se, että tutkijalla on velvoitteita tutkimuksen kohteena ole-
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via henkilöitä ja heidän sidosryhmiään kohtaan. Tutkimukseen osallistuvilta pyydettiin kir-
jallinen lupa tutkimukseen osallistumisesta. Kaikki tutkimukseeni osallistuneet ovat täy-
si-ikäisiä. Vaikka teinkin tutkimusta opettamastani kurssista ja koehenkilöt ovat opettamiani 
opiskelijoita, tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. Varmistin, ettei tutkimukseen 
osallistumisella ja englanninkurssin suorittamisella ole yhteyttä keskenään; kurssin saa suo-
ritettua osallistumatta tutkimukseen. Pyrin joka vaiheessa tutkimusta tekemään koehenkilöil-
le selväksi kaikki tutkimuksen keskeiset aspektit, tutkimuskysymykset ja metodit. Kerroin 
heille, mihin opintoihin tekemäni tutkimus liittyy ja mistä pro gradu -työni on valmistuttuaan 
luettavissa. Informoin heitä niin suullisesti kuin kirjallisestikin siitä, että käytän keräämää-
ni ainoastaan tutkimukseen ja kaikki materiaali käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. 
Varmistin tutkittavien yksityisyyden suojaamisen sillä, että käytän opiskelijoista keksittyjä 
nimiä enkä mainitse mihin opiskelijaryhmään he kuuluvat eikä opiskelupaikkakuntiakaan 
ole kerrottu. Lisäksi videotallenteita ei näytetä julkisesti, jottei tutkimushenkilöiden identi-
teetti paljastu. Opiskelijoilla oli tutkimuksen edetessä joka vaiheessa oikeus lopettaa osallis-
tumisensa tutkimukseen.

Olen noudattanut tässä tutkimuksessa hyvää tieteellistä käytäntöä ja olen antanut aikaisim-
mille tutkimuksille niille kuuluvan arvon sekä olen viitannut niihin asianmukaisesti. Tutki-
muksen tulokset on esitelty kokonaisuudessaan.
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTAA

Tämä tutkimus toteutettiin Kajaanin ammattikorkeakoulun aikuistradenomiopiskelijoiden 
ensimmäisellä englannin pakollisella kurssilla nimeltään Basics of Professional English. 
Kurssi järjestettiin monimuoto-opiskeluna kolmentoista viikon aikana ja siihen sisältyi neljä 
lähijaksoa. Opiskelijoita kurssilla oli yhteensä 31 ja he kuuluivat kahteen eri ryhmään lähi-
opetusjaksojen paikkakuntien mukaan. Tässä tutkimuksessa selvitettiin pystyvätkö opiskeli-
jat parantamaan englannin suullista kielitaitoa teknologia-avusteisella kielikurssilla. Lisäksi 
tutkittiin seikkoja, jotka edesauttavat tai haittaavat oppimista. 

Tutkimuksessa päädyttiin samankaltaisiin tuloksiin kuten Yanguas (2010) omassa espanjan 
kursseja koskevassa tutkimuksessaan, sillä käy selvästi ilmi, että opiskelijat pystyvät paran-
tamaan suullista kielitaitoaan kielen monimuotokurssilla, kunhan suullinen harjoittelu on 
jatkuvaa, harjoitukset motivoivia ja työelämäsidonnaisia. Samoin Blake totesi verrattuaan 
eri metodeilla toteutettuja espanjan kursseja, että monimuotokurssilla suullinen kielitaito 
kasvaa yhtä paljon kuin lähi- tai verkko-opetuksessa. (Blake 2008)

Opiskelijat rohkaistuivat puhumaan, heidän jännittämisensä englanniksi puhumista kohtaan 
väheni ja heidän virheensietokykynsä opittavaa kieltä kohtaan kasvoi. Oppimisen kannal-
ta on merkittävää, että opiskelijalla on pariharjoituksia tehdessään kielitaidollisesti itsen-
sä kanssa samantasoinen pari. Kommunikatiivisen kielten opetuksen tehtävänä on kehittää 
opiskelijan taitoa käyttää vierasta kieltä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, sekä kasvattaa 
heidän virheensietokykyään autenttisessa kontekstissa. (Harjanne & Tella)

Teknologia-avusteisella kielikurssilla oppimista edistäviä asioita opiskelijoiden mielestä oli 
yhteisöllisyys ja ryhmähenki, opintojen suunnittelemien sekä lähiopetukseen ja paritapaa-
misiin valmistautuminen. Myös lähijaksot sinänsä koettiin oppimista edistävinä. Samoin 
kuin Chenoweth, Ushida ja Murday (2006) omassa tutkimuksessa havaitsivat, myös tässä 
tutkimuksessa opiskelijat olivat tyytyväisiä aikataulun joustavuuteen. Tärkeäksi nousi myös 
oppimateriaali ja sen työelämälähtöisyys, samoin opiskelijan omat tavoitteet ja onnistumi-
sentunne edistivät oppimista. Opetusmenetelmät sekä opettaja nähtiin tärkeinä oppimista 
edesauttavina tekijöinä. Vastaavasti oppimista haittasi kiire, väsymys sekä tekniset vaikeu-
det. Lisäksi opiskelijat kokivat haasteelliseksi tehtävien aloittamisen, niihin valmistautu-
mattomuuden, jännittämisen tai heikon lähtötason. Juurakko-Paavolan mukaan ammattikor-
keakoulun kieltenopetus on ensisijaisesti työelämälähtöistä, jolloin opiskelijat kokevat au-
tenttiset tehtävät mielekkäiksi. (Juurakko-Paavola 2005, s.11) Harjanne toteaa, että suullisia 
harjoituksia toistettaessa opiskelijoiden jännittäminen vieraalla kielellä puhumista kohtaan 
vähenee, jolloin suullinen kielitaito myös kehittyy. (Harjanne 2006)
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Tutkimukseni on merkittävä ensiksi oman työni kannalta, koska myös jatkossa opetan kieliä 
ammattikorkeakoulussa monimuotomenetelmällä. Toiseksi voin esitellä tutkimukseni tulok-
set kollegoilleni niin omalla koulullani kuin valtakunnallisesti muiden ammattikorkeakoulu-
jen kieltenopettajille. Ammattikorkeakoulujen tendenssi on vähentää lähiopetusta ja lisätä 
etä- ja monimuoto-opetusta, joten tutkimukseni on merkittävä siirrettäessä kielten kontak-
tiopetusta monimuoto- ja etäopetukseksi. Lisäksi käyttämäni opetusmetodit on sovelletta-
vissa kaikkiin kieliin. Kielten etäopetuksessa suullisen kielitaidon kehittäminen on jäänyt 
vähemmälle huomiolle keskityttäessä muihin kielitaidon osa-alueisiin, mutta tämä tutkimus 
osoittaa, että etäopetuksessa voidaan kehittää myös suullista kielitaitoa.

Ensimmäisellä tapaamiskerralla opiskelijat joutuivat haasteen eteen: parin kanssa suullinen 
testi. Opiskelijoita jännitti ja sanat olivat hukassa. Useilla opiskelijoilla oli monta vuotta 
englannin opiskeluista ja myös siitä, kun he olivat edellisen kerran käyttäneet englannin-
kieltä. Nämä seikat mahdollisesti laskivat opiskelijan saamaa arvosanaa. Samoin viimeisellä 
lähitapaamisella pidetty arvioitava suullinen esitys aiheutti opiskelijoille ylimääräistä jän-
nitystä, jolloin heidän suullinen kielitaitonsakin saattoi näyttää todellisuutta heikommalta. 
Yksi opiskelija kertoi jännittävänsä esitelmänpitämistä niin paljon, ettei pysty sitä tekemään. 
Annoin hänelle mahdollisuuden esittää sen minulle myöhemmin Adobe Connect Pro:n vä-
lityksellä. Mielestäni tilanne hänellä on erilainen, koska hän sai tehdä suullisentestin ilman 
yleisö yksin kotoaan.

Oppimispäiväkirjan säännöllistä pitämistä osana kurssivaatimuksia täytyy korostaa aiempaa 
painokkaammin, ettei opiskelijoilta jää kurssi suorittamatta puutteellisten päiväkirjamerkin-
töjen takia. Edelleen oppimispäiväkirjan pedagogista merkitystä pitää selventää opiskelijoil-
le; heidän pitäisi suhtautua tehtävään vakavammin ja todella reflektoida oppimisprosessiaan 
ja sen tulosta. Heille täytyy myös muistuttaa, ettei oppimispäiväkirjan sisältöä arvioida – jos 
heillä on vaikeuksia jonkin asian oppimisen kanssa, heidän täytyy uskaltaa kertoa siitä oppi-
mispäiväkirjassaan pelkäämättä sen vaikuttavan kurssiarvosanaan.

Opiskelijat olisi pitänyt perehdyttää paremmin blogin tekemiseen ja sen käyttämiseen. Aluk-
si he eivät osanneet käyttää blogia, joten oppimispäiväkirjan pitäminenkin oletettavasti kärsi 
siitä. Blogiin piti muodostaa kaksi kategoriaa: Basics of Professional English ja Oppimispäi-
väkirja; opiskelijat olivat osanneet muodostaa kategoriat, mutta eivät olleet muistaneet aina 
valita oikeaa kategoriaa artikkelia kirjoittaessaan. Olin ajatellut, että kategoriat helpottavat 
ensinnäkin kurssin arvioinnissa, koska kaikki tehtävät ovat samassa paikassa ja pystyn hel-
posti arvioimaan opiskelijan kehittymisen kirjallisen kielitaidon osalta. Toisaalta ajattelin 
sen helpottavan tämän tutkimuksen tekemisessä siten, että opiskelijan koko kurssin oppi-
mispäiväkirja on kronologisesti luettavissa yhden kategorian alta. Koska kategorioita ei ollut 
käytetty, teetätti sekä kurssin arvioiminen että opiskelupäiväkirjojen kokoaminen minulle 
enemmän työtä.
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Tämän tutkimuksen pohjalta kumpuaa mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita. Yhteisöllinen 
oppiminen kielten monimuotokurssilla olisi yksi aihe, joka tarvitsisi parempaa perehtymistä.  
Yhteisöllisyyden rakentuminen ja tukeminen kielen monimuotokurssilla käyttäen erilaisia 
sovellutuksi voisi olla jatkona käsillä olevalle työlle. 

Tämä työ keskittyi pelkästään suullisen kielitaidon kehittymiseen, mutta kyseisellä Basics 
of Professional English-kurssilla opiskeltiin kieltä kaikilla kielitaidonosa-aluilla, joten esi-
merkiksi kirjallisen kielitaidon parantumista blogien avulla voisi tutkia. Opiskelijathan kir-
joittivat tällä kurssilla kaikki palautettavat työt blogiin, joten niistä olisi mielenkiintoista 
havainnoida kielitaidon kehittymistä.

Kiinnostavaa voisi olla kokeilla samanlaista konseptia alkeiskielikurssille ja tutkia sovel-
tuuko monimuoto-opetus opiskelijoille, jotka aloittavat kieliopinnot alusta. Ryhmällä voisi 
olla verrokkiryhmä, joka opiskelee yhtä aikaa samaa kieltä kontaktiopetuksessa. Erityisesti 
suullinen kielitaito voisi olla tällaisen tutkimuksen painopisteenä.

Alun perin suunnittelin tekeväni koko kurssin Second Life-ympäristöön, mutta sen asettamat 
vaatimukset laitteistoille ja internetyhteydelle ovat niin suuret, että luovuin ajatuksesta. Tein 
alustalle jo demo-version, mutta opiskelijat eivät kuulleet aina ääntä ja myöskään heidän mi-
krofoni ei aina toiminut moitteettomasti. Second Lifen käyttö kieltenoppimisessa olisi yksi 
mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe. Virtuaalinen maailma olisi kiinnostava, koska opiske-
lijat voisivat esiintyä siellä avatarina ja voisivat ottaa itselleen kokonaan uuden persoonalli-
suuden ja olemuksen. Voisi tutkia, edesauttaisiko se suullisen kielitaidon kehittymistä.
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Liite 2

     Nimi: __________________

KYSELYLOMAKE: Englannin suullinen kielitaito ja asenne suullista kielitaitoa koh-
taan     

Osa A. Taustakysymykset. 

1. Sukupuoli 1  nainen 2  mies

2. Ikä (pyöristä lähimpään kokonaislukuun) ______ vuotta

3. Aikaisempi koulutus  1  peruskoulu 2  lukio 3 opisto  4  korkeakoulu

4. Oletko asunut ulkomailla? 1 olen   2 en

5. Oletko työskennellyt ulkomailla  1 olen 2 en

Osa B. Asennetesti

TSM OSM EOS OEM TEM

1. Englannin puhuminen on vaikeaa. 5 4 3 2 1

2. Englannin suullista kielitaidosta on paljon hyötyä. 5 4 3 2 1

3. Suullisen kielitaidon hallitsevaa ihmistä ei huipu-
teta niin helposti kuin sitä osaamatonta.

5 4 3 2 1

4. En pidä kielistä. 5 4 3 2 1

5. On mukavaa pystyä kommunikoimaan englannik-
si.

5 4 3 2 1

6. Innostun helposti englannin opiskelusta. 5 4 3 2 1

7. Englannin suullisia harjoituksia pitäisi olla kaikilla 
tunneilla.

5 4 3 2 1

8. Jokaisen pitäisi itse saada ammattikorkeakoulus-
sakin valita, harjoitteleeko suullista kielitaitoa.

5 4 3 2 1

9. Jokaisen valtion ja kunnan virkamiehen tulee pys-
tyä kommunikoimaan suullisesti englanniksi.

5 4 3 2 1



Osa C. Englannin suullinen osaaminen

TSM OSM EOS OEM TEM

1. Small talk on helppoa englanniksi. 5 4 3 2 1

2. Hallitsen englannin ääntämisen. 5 4 3 2 1

3. Hallitsen työalani terminologian englanniksi. 5 4 3 2 1

4. Pystyn perustelemaan asioita englanniksi. 5 4 3 2 1

5. Englannin sanavarastoni on laaja. 5 4 3 2 1

6. Englannin suullinen ilmaisuni on kieliopillisesti 
korrektia.

5 4 3 2 1

7. Pystyn keskustelemaan englanniksi. 5 4 3 2 1

8. Englannin kuullunymmärtämiseni on hyvää. 5 4 3 2 1

9. Englannin intonaationi on korrektia. 5 4 3 2 1

10. Luotan itseeni puhuessani englanniksi. 5 4 3 2 1

Avoimet kysymykset, kirjoita vastauksiisi esimerkkejä

1. Miten suhtaudut englanninkielellä puhumiseen?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. Mikä englannin puhumisessa on sinulle helppoa?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. Mikä englannin puhumisessa on haastavaa?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4. Millaisissa tilanteissa tarvitset englanninkielen suullista kielitaitoa?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. Koetko englanninkielen suulliset harjoitukset tarpeellisiksi? Miksi?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

6. Tehtiinkö aiemmissa englanninopinnoissasi suullisia harjoituksia? Millaisia?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Kiitos vastauksistasi!





Liite 3

             
     

    Nimi: ____________________________

LOPPUKYSELY: Englannin suullinen kielitaito ja asenne suullista kielitaitoa kohtaan 
    

              

Osa A. Asennetesti

TSM OSM EOS OEM TEM

1. Englannin puhuminen on vaikeaa. 5 4 3 2 1

2. Englannin suullisesta kielitaidosta on paljon hyö-
tyä.

5 4 3 2 1

3. Suullisen kielitaidon hallitsevaa ihmistä ei huipu-
teta niin helposti kuin sitä osaamatonta.

5 4 3 2 1

4. En pidä kielistä. 5 4 3 2 1

5. On mukavaa pystyä kommunikoimaan englannik-
si.

5 4 3 2 1

6. Innostun helposti englannin opiskelusta. 5 4 3 2 1

7. Englannin suullisia harjoituksia pitäisi olla kaikilla 
tunneilla.

5 4 3 2 1

8. Jokaisen pitäisi itse saada ammattikorkeakoulus-
sakin valita, harjoitteleeko suullista kielitaitoa.

5 4 3 2 1

9. Jokaisen valtion ja kunnan virkamiehen tulee pys-
tyä kommunikoimaan suullisesti englanniksi.

5 4 3 2 1

Osa B. Englannin suullinen osaaminen

TSM OSM EOS OEM TEM

1. Small talk on helppoa englanniksi. 5 4 3 2 1

2. Hallitsen englannin ääntämisen. 5 4 3 2 1

3. Hallitsen työalani terminologian englanniksi. 5 4 3 2 1

4. Pystyn perustelemaan asioita englanniksi. 5 4 3 2 1

5. Englannin sanavarastoni on laaja. 5 4 3 2 1

6. Englannin suullinen ilmaisuni on kieliopillisesti 
korrektia.

5 4 3 2 1

7. Pystyn keskustelemaan englanniksi. 5 4 3 2 1

8. Englannin kuullunymmärtämiseni on hyvää. 5 4 3 2 1

9. Englannin intonaationi on korrektia. 5 4 3 2 1

10. Luotan itseeni puhuessani englanniksi. 5 4 3 2 1



Osa C. Kurssin arviointi

TSM OSM EOS OEM TEM

1. Blogin kirjoittaminen edisti oppimistani. 5 4 3 2 1

2. Kirjoitin blogia säännöllisesti. 5 4 3 2 1

3. AC-luennot edistivät oppimistani 5 4 3 2 1

4. Osallistuin AC-luennoille säännöllisesti. 5 4 3 2 1

5. Oman puheen äänittäminen edisti oppimistani. 5 4 3 2 1

6. Äänitin puhettani opettajan ohjeiden mukaisesti. 5 4 3 2 1

7. Parikeskustelut edistivät oppimistani. 5 4 3 2 1

8. Tein parikeskustelut aikataulun mukaisesti. 5 4 3 2 1

9. Parikeskustelut edistivät yhteisöllisyyttä. 5 4 3 2 1

10. Parikeskustelut olivat mielekäs tapa harjoitella 
vuorovaikutusta.

5 4 3 2 1

Avoimet kysymykset

1. Mikä kurssissa oli mielestäsi hyvää?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

2. Mitä pitäisi kehittää?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

3. Mitä opit kurssilla? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

4. Muita terveisiä opettajalle

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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