Tuttu tunne ruotsin puheharjoituksissa – tuleeko mieleesi vain englantia?
Vaikka ruotsin kieli on toinen kotimainen kielemme, pääsevät useat meistä harjoittelemaan ja kokeilemaan
ruotsin kielen puhumista oikeissa keskustelutilanteissa harmillisen harvoin. Juuri tämän vuoksi eLukiossa on
jo useana vuonna järjestetty suullisen kielitaidon aktivointipäiviä, joina iloinen joukko ruotsin opiskelijoita
matkaa Ruotsin puolelle harjoittelemaan aitoon ympäristöön.
Edellinen aktiivipäivä järjestettiin syyslukukauden 2010 alussa.
Aktiivipäivän ohjelmana oli bussimatka Luulajaan ja bussi täyttyi
hetkessä ilmoittautuneista, jotka tällä kerralla poimittiin matkaan
Oulaisten, Haapaveden, Siikajoen ja Muhoksen lukioista. Opiskelijoiden
odotukset ja syyt matkalle lähtöön olivat varsin yhteneväisiä: ”Kivaa
päästä vähän reissuun kokemaan erilainen kielen oppitunti”, ”ihana
vaan saada erilainen koulupäivä” ja ”reissut on aina kivoja!” Pitkä
bussimatka hyödynnettiin tietysti sekin suulliseen harjoitteluun. Perillä
Luulajassa tutustuttiin asiantuntevien ja innokkaiden oppaiden johdolla
UNESCO:n maailmanperintökohde Gammelstadin kirkkokaupunkiin,
sen komeaan Nederluleån keskiaikaiseen kirkkoon ja sen läheisyydessä
sijaitsevaan Hägnanin ulkomuseoon.

Opiskelijoiden mielestä oppaat puhuivat nopeammin kuin oppimateriaalien äänitteillä. Aika paljon jäi
ymmärtämättäkin, mutta tutuista sanoista ja oppaan viittaamista kohteista päästiin taas jyvälle. Kahvila
Hägnanissa ruokailtaessa huomasi yhden syyn, jonka vuoksi ruotsin kieltä ei monella suomalaisella tule
käytettyä edes Ruotsissa: tarjoilija vaihtoi seurueen saapuessa puheensa heti englantiin.
Paluumatka sujui Gammelstadin antia kerratessa. Paluumatkan pysähdys Haaparanta-Tornion
ostosparatiiseihin olisi monesta kuitenkin saanut olla pidempi.

Mikä sitten on aktiivipäivämatkan tärkein anti? ”Ehdottomasti tärkeintä on asenne ruotsin kieleen ja sen
opiskeluun”, vastaa aktivointipäivien kantava voima Liisa Pekkala hetkeäkään epäröimättä. ”Itsevarmuuden
kasvu näkyi myös lounaan yhteydessä; opiskelija uskaltautui tulkiksi, jotta ruokalista selviäisi kavereillekin.”
Kerätystä palautteesta päätellen matka oli opiskelijoista antoisa: ”Vaikka ruotsi ei ole lempiaineitani, lisäsi
tämä intoa opiskeluun.” ”Kuulin kerrankin ruotsia muualta kuin CD:ltä. Ja uskalsin jopa jotain puhuakin.”
”Puhuin ensi kertaa ruotsia ruotsalaiselle!” Palautteen perusteella useaa opiskelijaa jäi silti oma aktiivisuus,
tai pikemminkin sen puute, harmittamaan: ”Olisi voinut itse olla aktiivisempi nyt kun puhumiseen oli
mahdollisuus.”
eLukion tarjoama yhteistyömahdollisuus ei ole jäänyt kaikilta opiskelijoiltakaan huomaamatta: ”Mahtava,
että tehdään tällä tavalla yhteinen matka. Ei meidän pienellä lukiolla olisi yksistään mahdollisuutta
toteuttaa tällaista päivää.”
Oletko Sinä opiskellut ruotsia lukiossa jo noin viisi kurssia? Kiinnostaisiko osallistuminen ruotsin kielen
aktivointipäivään? Toukokuussa 2011 järjestetään kaksi aktivointipäivää: 6.5. lähdetään matkaan
Ylivieskan / Oulaisten suunnalta ja 11.5. Vaalan suunnalta. Reissu tehdään Luulajaan ja matkalla
tutustutaan mm. Teknikens hus –tietokeskukseen.
Tarkempaa tietoa aikatauluista ja päivien ohjelmasta sekä ilmoittautumisohjeet ilmestyvät talviloman
(vko 10) jälkeen.
Lähde mukaan aktivoimaaan ruotsin puhumista ja kokeilemaan, miten ymmärrät ruotsia!

