
LCA-5703
Vi skriver och 
talar om konst 
på svenska

Krista Kattilakoski

krista.kattilakoski@aalto.fi



LCA-5703 Vi skriver och talar 
om konst på Svenska
(0 op + 1 op +1 op)

• Lähtötaso A2-B1

➢ tavoitetaso B1-B2

• Kontaktiopetusta (= Zoom)

• Itsenäistä työskentelyä

• Aktiivinen läsnäolo

• Huom! Kurssi keskeytyy automaattisesti, jos
poissaoloja on liikaa eikä niistä ole ilmoitettu
opettajalle.



Miten kurssilla työskennellään?

Kurssilla "flipataan" paljon (flipped learning) 
eli opiskelija valmistautuu itse

annettujen tehtävien ja materiaalien avulla
oppitunneilla opiskeltavaan teemaan jo 

etukäteen.

Läksyjen tekeminen
ja itseopiskelu on tärkeää !



Kurssilla mm.

▪Puhutaan. Paljon!

▪Luetaan tekstejä ja keskustellaan niihin
liittyvistä teemoista.

▪Kartutetaan itse omaa sanavarastoa
tekemällä omia sanalistoja.

▪Työskennellään paljon erilaisissa
kokoonpanoissa (pareittain, ryhmissä).

▪Tehdään pieniä esityksiä/videoita.

Kurssi vaatii omaa panostusta

ja itsenäistä työskentelyä.



Kurssitehtävistä

• Kirjallisia tehtäviä

• sähköposti

• yksi pidempi teksti (aihe tarkentuu myöhemmin)

• Suullisia tehtäviä

• ääntämisharjoituksia

• keskusteluja

• esityksiä / videoita

• Jotta voit osallistua kurssin suulliseen ja kirjalliseen kokeeseen, 
kurssitehtävät tulee olla tehtynä ja palautettuna ajallaan!

• Jos kärsit esiintymisjännityksestä tai –pelosta, lukihäiriöstä tai jostain
muusta kurssin suorittamiseen vaikuttavasta asiasta, ota yhteyttä
opettajaan. 



Hyväksytty kurssi edellyttää: 

▪ Että tehtävät palautetaan ajallaan ja 
ovat hyväksytysti suoritettuja

▪ Että olet aktiivinen tunneilla ja 
työskentelet itsenäisesti kotona
(mm. kotitehtävät)



KOKEET

❑ Kirjallinen koe ( 1 op)

❑Koostuu kahdesta tehtävästä, 
joihin molempiin vastaaminen
on pakollista:

❑ sähköposti (50-70 sanaa)

❑ yksi pidempi kirjoitustehtävä
(150-200 sanaa)

❑ Kokeessa kirjoitetaan
yhteensä vähintään 200 
sanaa.

❑ Arvostelu asteikolla

hyl-tt-ht

(hylätty – tyydyttävät tiedot –
hyvät tiedot)

❑ Suullinen koe (1 op)

❑ Suullinen esitys itse valitusta
aiheesta, joka liittyy omaan
alaan tai opintoihin.

❑ Esityksen pituusn.7 min.

❑ Ryhmäkeskustelu esitykseen
/aiheeseen liittyen.

❑ Keskusteluosuuden pituus
n. 7 min.

❑ Arvostelu asteikolla

hyl-tt-ht

(hylätty –tyydyttävät tiedot –
hyvät tiedot)



ARVIOINTI

Saat kurssilta kolme arvosanaa:

• Ruotsin kirjallinen koe LC-5001 (1 op): 

hyvät tiedot / tyydyttävät tiedot / hylätty

• Ruotsin suullinen koe LC-5002 (1 op):

hyvät tiedot / tyydyttävät tiedot / hylätty

• Arvosana kurssista LCA-5703 Vi skriver och talar om konst på svenska

(0 op):

hyväksytty / hylätty

HUOM! Suullinen ja kirjallinen koe järjestetään tenttiviikolla ja niiden

ajankohdat ilmoitetaan erikseen kurssilla!



Miten pärjäät
kurssilla?

▪ Ole aktiivinen tunneilla ja hyödynnä
tilaisuus puhua ruotsia tunneilla –
keskustelua on hankala harjoitella yksin
kotona.

▪ Tee kotitehtävät – tunneilla käytävä
sisältö on riippuvainen kotitehtävistä!

▪ Seuraa kurssin MC-sivua, siellä on kaikki
tarvittava ajankohtainen tieto ja paljon
hyödyllistä materiaalia.

▪ Opettele MOT-sanakirjan käyttö, älä
Google-kääntäjää (Google-kääntäjä
kääntää usein väärin, koska se ei ymmärrä
kontekstia).

▪ Uskalla puhua ruotsia aina, kun se on 
mahdollista: tunneilla, kavereiden kanssa, 
kaupassa... Muista, 
että harjoitus tekee mestarin!



Kurssin
jälkeen

➢Sinulla on rohkeutta
käyttää ruotsia

➢Osaat puhua
spontaanisti ruotsia

➢Osaat kirjoittaa
alasi asiatekstiä
ruotsiksi
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