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Kielen oppimisen ja opettamisen teknologiat -kurssilla 
katse kohti tulevaa

Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksessa on järjestetty neljä kertaa kielen oppimisen ja opettamisen 
teknologioita käsittelevä kurssi. Kurssin tavoitteena on valmentaa tulevia kieltenopettajia työelämän digihaastei-
siin. Kurssilla tutustutaan teknologiavälitteiseen kielen oppimiseen ja opettamiseen teorian, käytännön ja jaetun 
asiantuntijuuden näkökulmista. Kurssi koostuu luennoista ja ryhmä- ja yksilötehtävistä sekä jonkin opetuskäyttöön 
sopivan teknologiasovelluksen esittelystä. Jaetun asiantuntijuuden periaatteesta kumpuavan kurssin on todettu 
vastaavan tulevien kieltenopettajien tarpeita erinomaisesti, ja se kiinnostaa laajemmalti myös muita opiskelijoita. 
Kysyntää tämän kaltaisiin työelämärelevanssia lisääviin kursseihin on selvästi tarjontaa enemmän.

Johdanto

Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksessa jär-
jestettiin keväällä 2017 neljättä kertaa Kielen oppimisen ja 
opettamisen teknologiat (KOOT) -kurssi. Tuleville kielten-
opettajille tarkoitetun kurssin päätavoitteena on pohtia, 
miten kielen opettamisessa ja oppimisessa voidaan hyö-
dyntää teknologisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä. 
Lähtökohtana on näkemys, että nykyiset vuosisadan vaih-
teessa syntyneet opiskelijat ovat ns. diginatiiveja, jotka 
hallitsevat tietyntyyppistä arjen sosiaalisen median vuoro-
vaikutusta, mutta joille ammatilliset digitaaliset, eri tekno-
logioiden tukemat ympäristöt voivat olla vieraampia (Mut-
ta, Pelttari, Lintunen, Johansson, 2014; Williams, Abra-
ham & Bostelmann, 2014). Pitää kuitenkin huomioida, että 
kaikki nuoret opiskelijat eivät ole välttämättä samalla ta-
valla omaksuneet taitoja käyttää erilaisia digitaalisen tek-
nologian sovelluksia. Tavoitteena on kouluttaa heitä tule-
van ammattialan käytäntöihin. Kurssilla kasvatetaan opis-
kelijoiden tietoisuutta teknologioiden hyödyistä ja haas-
teista käytännönläheisesti jaetun asiantuntijuuden periaat-
teen avulla. Taustalla on näkemys siitä, etteivät opettajien 
ja opiskelijoiden roolit ole enää niin selvärajaiset, ja oppi-
mistilanteessa käytännön vuorovaikutus on monen suun-
taista (Jalkanen & Taalas, 2015; Mutta ym., 2014). 

Kurssiin kuuluu seitsemän tapaamista, joilla tutustutaan 
teknologiavälitteiseen kielenoppimiseen (CALL, MALL) ja 
eri teknologisiin sovelluksiin vieraan kielen oppimisen ja 
opettamisen näkökulmasta (mm. sähköinen oppimisalus-
ta Moodle, verkkomateriaalit, mobiilioppiminen, sosiaali-
nen media). Kurssin aikana opiskelijat pitävät myös semi-
naariesityksen (45 min), jonka pohjana on tutkimuskirjal-
lisuuteen perustuva ryhmätyö jonkin kielitaidon osa-alu-
een kehittämiseen hyödynnettävästä sovelluksesta. Teh-

tävänä oli hakea aiheesta tutkimustietoa, opetella käyttä-
mään jotakin aihepiiriin sopivaa sovellusta ja opettaa sen 
käyttö muille opiskelijoille. Tässä harjoituksessa kriittinen 
lukutaito, lähdekirjallisuuden analysointi ja toisaalta mah-
dollisten sovellusvaihtoehtojen puntarointi ovat avainase-
massa.  Kurssin yhteistyökumppaneita ovat Sanoma Pro 
ja Turun yliopiston Brahea-keskuksen Areal Research and 
Development -yksikkö (ARD). Tässä kirjoituksessa kerro-
taan kurssin kehityksestä näinä neljänä vuotena. Esimer-
kit ovat kevään 2017 kurssilta. 

Opetustarjonnassa kurssin mentävä aukko 

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksella on järjestetty vuodes-
ta 2014 lähtien yhä enenevissä määrin eri oppiaineiden yh-
teiskursseja. KOOT-kurssi on yksi niistä. Viiden opintopis-
teen laajuinen KOOT-kurssi on tarkoitettu pääasiassa sy-
ventävissä opinnoissa oleville tuleville kieltenopettajille. 
Kurssin vastuuopettajat ovat englannin, espanjan ja rans-
kan oppiaineista. Kurssin suunnitteluun ja järjestämiseen 
ryhdyttiin, koska laitoksella koettiin tarpeelliseksi vasta-
ta digiajan haasteisiin: kielten laitoksen on tarjottava kiel-
ten oppimisen ja opettamisen teknologioista ajankohtais-
ta ja tutkimustietoon perustuvaa koulutusta tuleville kiel-
tenopettajille.

Vuonna 2017 opiskelijat vastasivat Webropol-kyselyyn, 
jossa selvitettiin muun muassa opiskelijoiden kielitaitoon 
ja -tietoisuuteen liittyviä asioita ja opiskelijoiden näke-
myksiä kielten tai kielitaidon merkityksestä tämän päivän 
yhteiskunnassa sekä omassa elämässään. Lisäksi kyselyl-
lä kartoitettiin opiskelijoiden asenteita kielten opetuksen 
ja oppimisen teknologioita kohtaan. Kysely oli muokattu 
CSLP:n (Centre for the Study of Learning and Performan
ce) teknologioiden käyttöönottoa käsittelevien kyselylo-
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makkeiden pohjalta (ks. myös Lintunen, Mutta & Pelttari, 
2017; Mutta, Lintunen & Pelttari, 2017).

Kurssi on herättänyt alusta alkaen kiinnostusta sen käy-
tännönläheisyyden ja työelämään orientoitumisen vuoksi, 
mutta kurssille on päässyt vain noin kolmannes hakijois-
ta, mikä johtuu käytetyn tietokoneluokan kapasiteetista ja 
kurssin keskustelevasta luonteesta. Valintakriteereinä ovat 
olleet ensisijaisesti suoritetut opintopisteet sekä se, että 
opiskelijat ovat oppimisen ja opettamisen opintopolulla. 
Tänä vuonna laitoksen kaikkien kieliaineiden opiskelijoil-
la oli mahdollisuus osallistua kurssille, kun taas aikaisem-
pina vuosina kurssille pääsivät vain vastuuopettajien op-
piaineiden opiskelijat. Taulukko 1 kuvaa kurssin kehitys-
tä. Kurssin luentoja on vuosittain päivitetty jonkin verran, 
joskin aihepiirit ovat pysyneet samanlaisina. 

Opettajat antoivat kurssin alussa opiskelijoille ideoita 
kielen opettamisen ja oppimisen eri näkökulmista, jois-
ta opiskelijat sitten valitsivat omalle ryhmälleen sopivan. 
Jaetun asiantuntijuuden näkökulmasta ryhmätyöskentely 
toimi opiskelijoiden mukaan hyvin ja antoi arvokasta tai-
totietoa siitä, miten ryhmässä toimitaan ja miten kukin 
opettaa toinen toisilleen esimerkiksi olennaiset kohdat lu-
kemastaan lähdekirjallisuudesta. Toisaalta esiteltävän so-
velluksen haltuunotto vaati myös jakamista: joissakin ta-
pauksissa joku ryhmän jäsenistä opetti ryhmäläisille jo 
hallitsemastaan sovelluksesta olennaisen ja joissakin ta-
pauksissa ryhmäläiset oppivat yhdessä käyttämään kyseis-
tä sovellusta. Ryhmätyöprosessin lopuksi ryhmät laativat 
työstään esityksen (esim. PowerPoint, Prezi tms.) kaikille 
kurssilaisille. Seuraavassa esimerkkejä vuoden 2017 sovel-
luksista ja teemoista:

• Sähköiset kokeet (Sanoma Pron oppimateriaalit)
• Kieliopin opetus (ViLLE)
• Arviointi (SIRI-sovellus)
• Käänteinen luokkahuone (PlayPosit)
• Suullinen kielitaito (VoiceThread)
• Sanaston oppiminen (Explain Everyhing)
• Ääntäminen (Twitter)

Tänä vuonna seminaariesityksiin (neljä seminaaria) oli 
myös muutamia vapaita paikkoja kurssin ulkopuolisille, 
laitoksen henkilökunnalle tai muille opiskelijoille. Ulko-
puoliset kuulijat tekivät sovellusesitelmistä todellisia esit-
telytilanteita. 

Lisäksi ryhmät ovat kirjoittaneet ryhmätyöstä ja siihen 
liittyvästä prosessista raportin. Vuosina 2016 ja 2017 kurs-
sin suorittamiseen on kuulunut myös ulkopuolisilta sulje-
tun kurssiblogin ylläpitäminen. Tänä vuonna postausten 
määrää vähennettiin: jokainen ryhmä teki yhden blogipos-
tauksen kurssin luennoista ja jokaisen opiskelijan vastuul-
la oli kirjoittaa vähintään kaksi kommenttia kevään aikana. 
Postaus- ja kommentointivuorot olivat etukäteen sovittuja.

Mitä olemme oppineet yhdessä?

Jaetun asiantuntijuuden hyödyntämisen edut ovat mit-
tavat sekä opettajien että opiskelijoiden näkökulmasta. 
Opettajat kokevat sen osittain vapauttavaksi, koska sen 
kautta tietoisesti sallitaan tietynlainen ”keskeneräisyys” 
tai se, että opettajakin saa olla oppijan roolissa yhdessä 
opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoita jaettu asiantuntijuus 
puolestaan voimaannuttaa ja antaa heille positiivista vas-
tuuta asioiden oppimisessa ja toisaalta opettamisessa. Tä-
mä voi parhaimmillaan motivoida asioiden aktiiviseen 
opiskeluun ja sitä myöten tehokkaampaan oppimiseen. 
Tällä kurssilla jaettu asiantuntijuus toteutui konkreettises-
ti sekä ryhmätöiden että bloggaamisen kautta.

Bloggaaminen on hyvä tapa syventää oppimista. Kurssin 
aikana ryhmät ylläpitivät kurssin omaa blogia: postaukset 
kirjoitettiin ryhmissä ja varsinainen postauksien kommen-
tointi tehtiin yksilöllisesti. Blogien hyödyllisyyttä vieraan 
kielen oppimisessa on tutkittu jo jonkin verran ja vieraalla 
kielellä bloggaamisen on katsottu edistävän oppijoiden ref-
lektointikykyä, autonomisuutta ja kielitietoisuutta. Myös 
kielenoppimiseen liittyvän motivaation on todettu paran-
tuvan (ks. myös Arslan & S‚ahin-Kızıl, 2010; Miyazoe & An-
derson, 2010; Sun & Chang, 2012; Ozkan, 2015).

Taulukko 1. KOOT-kurssin kehitys

Vuosi
(Osallistujat)

Opiskelijoiden tehtävät Muuta

2014
(18)

• Ryhmätyöesitys (30 min)
• Ryhmäraportti (2–3 s.)

Laajuus 3 op tai 5 op

2015
(18)

• Ryhmätyöesitys (45 min)
• Ryhmäraportti (2–3 s.)
• Henkilökohtainen raportti

• Laajuus 5 op
• Webropol-kysely alussa
• iPadit lainassa 2 krt (ARD/Brahea)
• Sanoma Pro -vierailuluento
• Palautetapaaminen

2016
(20)

• Ryhmätyöesitys (45 min)
• Ryhmäraportti (2–3 s.)
• Oppimispäiväkirjablogi (jokaisella opiskelijalla 1 

postausvuoro ja 1 kommentointivuoro/postaus) 

• Laajuus 5 op
• Webropol-kysely alussa
• Sanoma Pro -vierailuluento
• Palautetapaaminen

2017
(24)

• Ryhmätyöesitys (45 min)
• Ryhmäraportti (2–3 s.),
• Oppimispäiväkirjablogi (1 postaus/ryhmä ja 2 

kommentointivuoroa/opiskelija)

• Laajuus 5 op
• Webropol-kysely alussa
• Sanoma Pro -vierailuluento
• iPadit lainassa 2 esityksessä (ARD/Brahea) 
• Esitykset avoimia rajatulle yleisölle (opettajat/opiskelijat)
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Tällä kurssilla bloggaaminen toteutettiin suomeksi, kos-
ka kurssilaiset olivat eri kieliaineista. Kurssiblogit osoitta-
vat, että postauksiin panostettiin: blogit olivat huoliteltu-
ja ja käsittelemäänsä aihetta syvällisesti analysoivia. Vaik-
ka kurssin blogi oli suljettu eli sinne pääsivät vain kurssil-
le osallistujat, blogin ”julkisuus” ja vertaisarviointi asetti-
vat riman korkeammalle verrattuna siihen, että opiskelijat 
olisivat vain kirjoittaneet oppimispäiväkirjaa opettajalle. 
Jaettu asiantuntijuus oli postauksissa implisiittisesti läsnä, 
sillä postaukset olivat yhdessä laadittuja. Toisaalta tiedon, 
mielipiteiden ynnä muun jakaminen näkyi eksplisiittises-
ti kommentointiosioissa, joissa toteutui varsinainen opis-
kelijoiden vuoropuhelu. Parhaimmissa blogeissa kerrottiin 
tunnilla käsitellyistä asioista ja pohdittiin niiden merkitys-
tä suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan.

Opiskelijoiden ryhmätyöraporteista, blogipostauksista 
ja -kommenteista näkee, että opiskelijat oppivat kurssin 
aikana sovelluksista, aiheeseen liittyvistä tutkimustulok-
sista sekä käytännön haasteista (mm. tekniikka, tarjonnan 
määrä). He oppivat myös käyttämään joitakin näistä sovel-
luksista yhdessä muiden kurssilaisten kanssa.

(1) Olen jo käynyt pedagogiset ja tämän myötä näh
nyt teknologian käyttöä kouluissa käytännössä, mut
ta kurssilla olemassa olevien ohjelmien ja sovellusten 
valtava määrä ja monipuolinen kenttä tuli paremmin 
esille. Lisäksi seminaareissa käytiin läpi uusinta tut
kimustietoa ja perehdyttiin tarkemmin hyväksi havait
tuihin ohjelmiin, sekä puhuttiin paljon opetusteknolo
gioiden lukuisista haasteista.

(2) Kurssilla oivalsin ehkä selkeämmin, että teknolo
giaa voi todellakin käyttää kaikkiin kielen osaaluei
siin, mutta myös kuinka tärkeää oikeasti oppimisen 
kannalta hyödyllisen sovelluksen löytyminen on.

Kurssin aikana toistuvasti esiin tulleiden kommenttien ja 
palautteen perusteella on selvää, että kevään 2017 kurs-
silaiset suhtautuivat lähtökohtaisesti myönteisesti tekno-
logioiden käyttöön kielen oppimisessa ja opettamisessa. 
Opiskelijat pitivät kuitenkin huolestuttavana, jos teknolo-
giaa käytetään vain teknologian vuoksi ja jos se ei palvele 
oppimista. Sen täytyy toimia ”virkistäjänä” ja opetuksen 
monipuolistajana.

(3) Huono opetus on sellaista, jossa teknologia kulkee 
itse oppimisen edellä. En pidä siitä, jos ohjelmia tai 
sovelluksia käytetään ”pakosta” tai ”muodin vuoksi”. 
Huono kielenoppimiseen valjastettu teknologia on sel
laista, joka ei tarjoa oppijalle mitään tarkoituksenmu
kaista sisältöä.

Me KOOT-kurssin opettajat olemme tyytyväisiä kurssin si-
sältöön ja sen kehittämismahdollisuuksiin, yhteistyöhön 
Sanoma Pron ja Brahea-keskuksen kanssa sekä erityises-
ti opiskelijoiden kanssa jaetun asiantuntijuuden kautta ta-
pahtuvaan oppimiseen.

Miten tästä eteenpäin?

Kurssille on jatkuvasti enemmän tulijoita kuin voimme 
sinne ottaa, ja osa kurssin ulkopuolelle jääneistä opiskeli-
joista onkin toivonut etäosallistumisvaihtoehtoa tai verk-
kokurssivaihtoehtoa. Suuri osa kurssin antia on kuitenkin 
osaamisen ja oppimisen jakaminen kontaktitunneilla, jo-
ten emme halua tulevaisuudessakaan luopua tästä, vaan 
mietimme millaisia hybridimuotoja olisi mahdollista kehit-
tää. Voisiko luomamme ”perinteisen” kurssin rinnalla ol-
la hybridikurssi, joka yhdistää verkossa tapahtuvan ope-
tuksen (Echo 360, MOOC, Moodle) kontaktitunteihin (se-
minaari-istunnot) ja blogi-interaktioon? KOOT-kurssi elää 
ajassa ja pyrkii ennakoimaan tulevien kieltenopettajien 
tarvitsemia teknologisia valmiuksia myös jatkossa.

Sanna Pelttari työskentelee espanjan kielen yliopisto
opettajana, Pekka Lintunen toimii englannin kielen 
yliopistonlehtorina ja Maarit Mutta ranskan kielen 
yliopistonlehtorina. Kaikki ovat töissä Turun yliopistossa.
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