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VÄISKI
suullisen kielitaidon opetuksen 

kehittämishanke

LUKKI: Uusia kulmia opetukseen – kielet ja kielenopetus ajankohtaisessa tutkimuksessa. 5.3.2019



Tavoite

• Helsingin yliopisto, Kielten osasto

• Kehitämme tutkimusperustaista vieraan kielen 
ääntämisen ja vuorovaikutuksen opettamisen 
(täydennys)koulutusta 

• Kieliriippumatonta koulutusta 
kieltenopettajaopiskelijoille ja kieltenopettajille

• Rahoitus OKM



Tausta

Suulliset kielten kokeet tulossa ylioppilaskirjoituksiin

arviolta v. 2024 alkaen

Mutta: Ei voida testata asiaa, jota ei opeteta kunnolla!



Mitä opettajat toivovat?

Tuloksia kahdesta kieltenopettajille suunnatusta kyselystä:

• Vain 20 % opettajista kokee saaneensa riittävästi tietoa suullisen 
kielitaidon opettamisesta ja arvioinnista (n=85)

• 64 % opettajista toivoo lisää tietoa ääntämisen opettamisesta 
(n=175)

"Minusta on mukava opettaa ääntämistä, mutta koen tarvitsevani 
lisätietoa ja vinkkejä opetukseen, jotain "kättä pidempää"."

"En ole saanut siihen juurikaan opetusta, ja koulutusta on tarjolla 
todella vähän, jos ollenkaan."



Tähän mennessä:

• Työpajoja kieltenopettajille

• Kursseja opiskelijoille (ääntäminen ja vuorovaikutus)

• Verkkokurssi opettajille

• Tutkimusta

• Kansallinen seminaari alan tutkijoille ja sidosryhmille



Kursseja opiskelijoille

Ääntämisen opetuksesta: Fonetiikka kielen oppimisessa ja 
opetuksessa

"Hyvä kurssi, joka sai minut ymmärtämään ääntämisen opetuksen
tärkeyden."

Vuorovaikutuksen opetuksesta: L2 Spoken Interaction

"We got a lot of practice on assessing students' speech, which is going to be a
part of our future job. Hands-on experience is always the best
(in my opinion). The theoretical background was also useful."



Työpajat opettajille

• Vierailut kouluihin: tiedon keräämistä ja koulutusta

• Työpajoja opettajien täydennyskoulutustapahtumissa

• Verkkotyöpaja etäopetusta antaville opettajille
(yhdessä Opettajana virtuaaliluokassa –projektin
kanssa)



Työpajat opettajille (tilaa omasi: paivi.virkkunen@helsinki.fi)



Verkkokurssi opettajille

• Pilottikurssi (31 kieltenopettajaa)

• Opettajat toivoivat konkreettisia
työkaluja ääntämisen opetukseen, 
mutta erityisesti kokeneemmat
opettajat arvostivat myös
sisältöjen teoriaosuuksia

• Kurssia kehitetään hybridi-
muotoiseksi
täydennyskoulutukseksi



FUSE
(Finnish Upper Secondary School Corpus of Spoken English)

• ENA8-kurssin suullisen kielitaidon kokeen viimeisen 
osan äänitteitä, litteraatioita ja metadataa

• Käytetty L2 Spoken Interaction -kurssilla 
opiskelijoiden (n=15) suullisen kielitaidon arviointitaitojen
kehittämistyökaluna

• Käytetty lukio-opiskelijoiden (n=59) suullisen
kielitaidon vertaisarviointitaitojen kehittämisessä

• Vapaasti käytettävissä (www.fusecorpus.eu) ja laajenee 
jatkossa tutkijan ja opettajien yhteistyöllä

http://www.fusecorpus.eu


FUSE lukiolaisten 
näkökulmasta

• 49 % vertaisarviointiin osallistuneista 
lukiolaisista (n=59) koki FUSE-
korpuksen helppokäyttöiseksi

• Suullisen kielitaidon 
vertaisarviointimallista tehdyn 
tutkimuksen voi ladata 
osoitteesta https://helsinki.academia.
edu/LasseEhrnrooth

• Rohkaisen toteuttamaan myös omilla 
opetusryhmillä!

https://helsinki.academia.edu/LasseEhrnrooth


Tulevaa

• Kieltenopettajaopiskelijat: ääntämisen ja vuorovaikutuksen
opettamisen kurssit HY:n opetusvalikoimassa

• Kieltenopettajat: täydennyskoulutuksen kehittäminen, mm. 
hybridikurssit ja työpajat

• Tutkimuksen kautta ideoita ja metodeja kieltenopettajille

• Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö jatkuu



Kysely suullisen vuorovaikutuksen opettamisesta

• Linkki: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/88436/lomake.html

• QR-koodi:

• Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 - 20 minuuttia

• Kiitos osallistumisesta jo etukäteen! (Onnea myös arvontaan.)

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/88436/lomake.html


Kiitos!

Lisätietoa: https://blogs.helsinki.fi/vaiski-projekti/

paivi.virkkunen@helsinki.fi

lasse.ehrnrooth@helsinki.fi
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