
”MOOC-lyhenteellä tarkoitetaan 
kaikille avoimia verkkokursseja.”

Toteutettavuus- 
tutkimus

MOOC-kurssit
aikuisille 

perustaitoja opettaville 
opettajille 

Pohjoismaissa
 



2

NVL 2015 
© Nordiskt nätverk för vuxnas lärande 

www.nvl.org

ISBN 978-952-7140-13-0

Kuva: Hilde Søraas Grønhovd 
Taitto: Marika Kaarlela/Gekkografia

Pohjoismaiden ministerineuvosto  
on rahoittanut tämän julkaisun  

NVL:n kohdennetulla tuella. 

http://www.nvl.org


3

1 Johdanto        4
 Taustaa ja tehtävä     4
 Työryhmän jäsenet      4
 Työryhmän prosessi     5
 Raportin rakenne     5

2 Mikä on MOOC?       6
 MOOC-konseptin soveltaminen työryhmässä 7

3 Kohderyhmä ja tarve      8
 MOOC-kurssien käyttö luku- ja kirjoitustaidon  
 opettajien koulutusvaihtoehtona Pohjoismaissa 9

4 Osaamistavoitteet ja sisältö    11

5 Laajuus       12
 Kielellinen näkökohta     13

6 Toteuttamisen edellytykset    15

7 Vaiheittainen toteutus     17
 Vaihe 1: Resurssilinkkien kerääminen   17

 Vaihe 2: Oppimisresurssien järjestäminen  17

 Vaihe 3: Pedagoginen näkökulma   17

 Vaihe 4: Asiantuntijaryhmän perustaminen  20

 Vaihe 5: Sähköisen ympäristön valitseminen  20

 Vaihe 6: Foorumin perustaminen   21

 Vaihe 7: MOOC-kurssien luominen   21

 Vaihe 8: Yliopisto-/korkeakoulutasolla sertifioidun

 verkkokoulutuksen järjestäminen   21

8 Johtopäätökset ja suositukset   22

Sisällysluettelo



4

TausTaa ja TehTävä

Keväällä 2014 perustettiin pohjoismaisen 
aikuiskoulutus-verkoston (NVL) aloittees-
ta työryhmä nimeltään ”MOOC for Nordic 
Education for Teachers of Basic Skills for 
Adults” (MOOC-kurssit aikuisille perustaito-
ja opettavien opettajien koulutukseen Poh-
joismaissa). Työryhmän tehtävänä oli tutkia, 
voisiko NVL laatia MOOC-pohjaisen koulu-
tusvaihtoehdon, jonka avulla aikuisopiske-
lijoita opettavien pohjoismaisten opettajien 
osaamista voitaisiin vahvistaa painottamalla 
etenkin aikuisten maahanmuuttajien luku- ja 
kirjoitustaidon opettamista.

Työryhmä perustettiin yhteistyössä NVL:n 
etäoppimisverkoston (jäljempänä Distans), 
pohjoismaisen aikuisten luku- ja kirjoitus-

taitoverkoston Alfarådetin ja European 
Basic Skills Network -verkoston (EBSN) 
kanssa, jonka jäsen NVL on.

Ryhmän työ perustui seuraaviin osa-alu-
eisiin:

•	 tarve kehittää pohjoismaisten opetta-
jien osaamista tällä alalla

•	 opettajien osaamista kuvaavat Alfarå-
detin työn tulokset 

•	 Distansin asiantuntemus joustavista 
opiskelumahdollisuuksista ja -malleis-
ta, kuten MOOC-kursseista

•	 EBSN-verkoston panos joustavan 
MOOC-pohjaisen EBSN-akatemian 
organisoinnissa.

Työryhmän jäseneT

hilde søraas Grønhovd (NVL-koordinaattori Norjassa) – Työryhmän koordinaattori 
Graciela sbertoli (Vox, European Basic Skills Network, Norja) – Vetäjä 
Beate Linnerud (Vox, Alfarådet, Norja)  
Torhild slåtto (Fleksibel learning Norway, Distans, Norja)  
Barfuss ruge (Internettikkut AS, Distans, Grönlanti) 
Guðmundur B. Kristmundsson (Islannin yliopisto, Alfarådet, Islanti) 

 Johdanto
1
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Työryhmän prosessi

Työryhmä järjesti kolme tapaamista kesällä/syksyllä 2014: fyysisen  
tapaamisen/verkkokokouksen Oslossa (19.6.2014), fyysisen tapaamisen  
Kööpenhaminassa (26.11.2014) sekä verkkokokouksen (23.9.2014).

raporTin rakenne 

Raportissa kuvaillaan aluksi MOOC-termiä ja sen konseptia sekä konseptin soveltamista 
ja käyttöä työryhmässä. Sen jälkeen pyrimme määrittämään mahdollisen MOOC-pohjai-
sen koulutusvaihtoehdon tarpeen. Ratkaisun avulla voitaisiin vahvistaa pohjoismaisten 
luku- ja kirjoitustaidon opettajien osaamista. Esittelemme myös pohjoismaisen aikuis-
ten luku- ja kirjoitustaitoverkoston, Alfarådetin, kehittämän kompetenssikuvauksen, 
jonka avulla pyrimme kuvailemaan mahdollisen toteutuksen kenttää ja olettamuksia. 
Lopuksi ennen johtopäätöksiä ja suosituksia esittelemme ehdotuksen vaiheittaisesta 
toteutuksesta.

Pitäisikö luku- ja kirjoitustaidon 
opettajille kehittää  
verkkopohjainen  

jatkokoulutusvaihtoehto?

Pitäisikö koulutus 
järjestää kaikille 

avoimena verkko-
kurssina (MOOC)?

Kuka tämän  
toteuttaisi ja  

miten?

Kuinka monta  
henkilöä tulisi olla  

mukana eri alueilta?

Miten tämä  
rahoitettaisiin?

  

1 2

3 4 5

Ryhmä keskittyi työssään viiteen pääkysymykseen:
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MOOC on lyhenne, jolla tarkoi-
tetaan kaikille avoimia verk-
kokursseja (Massive Open 

Online Course). Näillä avoimilla verkko-
kursseilla ei ole opiskelijamäärärajoituksia: 
kuka tahansa voi osallistua, eikä muodol-
lisia vaatimuksia ole.

MOOC-konseptia käytettiin ensimmäisen 
kerran vuonna 2008, kun Manitoban yli-
opistossa, Kanadassa, järjestettiin avoin 
verkkokurssi. Kurssille osallistui 25 opiske-
lijaa, jotka olivat yliopiston omia maksul-
lisia opiskelijoita, sekä 2 300 opiskelijaa, 
jotka osallistuivat kurssille maksuttomasti 
Internetin kautta. Ylipisto-opiskelijat sai-
vat kurssista opintomerkintöjä. Kurssin si-
sältö oli saatavilla RSS-syötteiden kautta, 
ja opiskelijat saivat valita, mitä sähköisiä 
ympäristöjä he käyttivät osallistumiseen 
(esim. Facebook-ryhmät, Wiki-sivut, 
blogit ja foorumit). Seuraavina vuosina 
useat muut yliopistot/laitokset kopioivat 
ja muokkasivat kyseistä kurssirakennetta 
ja useita MOOC-kursseja järjestettiin. Nyt 
kursseja on järjestetty jo tuhansia useilla 
eri aihealueilla.

MOOC-kurssien kehittämisen myötä on 
syntynyt kaksi eri kurssityyppiä: cMOOC 
ja xMOOC. Merkittävin ero näissä on kurs-
seilla sovellettava koulutuksen lähesty-
mistapa. cMOOC-kursseilla viitataan al-
kuperäiseen kurssityyppiin eli kurssien 
järjestämiseen kokeilevissa oppimisympä-
ristöissä ja ruohonjuuritason yhteisöissä. 
cMOOC-lyhenteessä c-kirjain tarkoittaa 
kytkeytyneisyyttä eli sitä, että opiskelijat 
ovat yhteydessä toisiinsa verkostoissa. 
Nämä kurssit perustuvat konstruktiivi-
seen (sosiokulttuuriseen) oppimisnäkö-
kulmaan. Konstruktiivinen oppimisnäke-
mys perustuu siihen olettamukseen, että 
todellisuutemme rakentuu sosiaalisesti 
eli että emme hahmota maailmaa ilman 
”suodatinta”, vaan että tulkitsemme nä-
kemäämme pikemminkin aiempien ha-
vaintojemme pohjalta, joihin olemme 
päätyneet keskustelujen ja mielipiteiden 
vaihdon kautta. Uuden oppimisessa on 
siis kyse siitä, että jostakin uudesta neu-
votellaan, jotakin uutta hyväksytään tai 
mahdollisesti hyväksytään erimielisyys. 
Tässä oppimisnäkökulmassa oppimisen 
edellytyksenä on siis keskusteleminen.

Mikä on MOOC? 
2



7

Viime vuosina MOOC-kursseihin liittyvä huo-
mio on keskittynyt pääasiassa xMOOC-kurs-
sien kehittämiseen. Ne perustuvat kognitii-
viseen oppimisnäkökulmaan. Kyseinen näkö-
kulma perustuu oppimiseen, jota tapahtuu, 
kun tietoa siirtyy opettajalta opiskelijoille. 
Opiskelijat toteuttavat opetussuunnitelmaa 
yksilöllisesti esimerkiksi suorittamalla kir-
joitustehtäviä tai tekemällä testejä. Kyse 
on opettaja- ja liitutaulukeskeisestä koulu-
tuksesta. MOOC-maailmassa tämäntyyppi-
nen oppiminen on tyypillistä MOOC-kurs-
seille, jotka on kehitetty yhdysvaltalaisissa 
yliopistoissa ja myöhemmin myös muissa 
koulutuslaitoksissa ympäri maailmaa. Tämä 
oppimisnäkökulma on jatkoa useimmissa 
korkeakouluissa vallalla olevalle oppimisnä-
kökulmalle.

mooC-konsepTin  
soveLTaminen Työryhmässä
Kuten edellä mainittiin, MOOC määritellään 
usein laajaksi, kaikille avoimeksi verkkokurs-
siksi. Laajalla tarkoitetaan sitä, että kursseilla 
sovellettavat pedagogiset työkalut ja mene-
telmät ovat skaalattavia. Kun sovellettavat 
menetelmät ovat skaalattavia, resurssien 
käyttö ei kasva osallistujamäärän noustessa. 
Ei ole siis väliä, onko kurssilla 10 vai 1 000 
osallistujaa. Videot, testit ja verkkoseminaarit 
ovat esimerkkejä skaalattavista menetelmistä 
ja opettaminen ja ohjaus skaalaamattomis-
ta menetelmistä. Skaalattavat työkalut ja 
menetelmät ovat kiinnostavia, koska niiden 
avulla voidaan rajoittaa kurssien järjestämis-
kustannuksia, ja lisäksi ne tarjoavat uusia ja 
kiinnostavia pedagogisia mahdollisuuksia.

Videot, testit ja 
verkkoseminaarit 
ovat esimerkkejä 
skaalattavista  
menetelmistä.
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Jatkokoulutukselle ja uudelleen-
koulutukselle on suuri tarve muita 
kuin pohjoismaisia kieliä äidinkie-

lenään puhuvien aikuisten luku- ja kirjoi-
tustaidon opettamisen alalla. Useimmilla 
kyseistä aihetta Norjassa opettavilla on pe-
rustason pedagoginen koulutus, ja monet 
alalla toimivat puhuvat itse norjaa toisena 
kielenä. Harvoja poikkeuksia lukuun otta-
matta useimmilta kuitenkin puuttuu sekä 
aikuispedagogiikkakoulutus että koulutus 
luku- ja kirjoitustaidon opettamiseen. Kaik-
kia Pohjoismaita käsittelevässä KAN-rapor-
tissa vahvistetaan, että sama koskee myös 
kaikkia muita maita:

”Raportissa Alfabetiseringsundervisning 
i Norden (luku- ja kirjoitustaitokoulutus 
Pohjoismaissa) vuodelta 2007 (päivi-
tetty 2009 ja 2012) ja täydentävässä 
tutkimuksessa on todettu, että useissa 
Pohjoismaissa opettajien osaamiselle, 
kuvauksille ja opetussuunnitelmille on 
asetettu hyvin vähän muodollisia vaati-

muksia ja että saatavilla on rajoitetusti 
ohjaukseen liittyvää opettajakoulutus-
ta, joka suuntautuisi aikuisten luku- ja 
kirjoitustaidon opettamiseen. On myös 
selvää, että useissa Pohjoismaissa on ra-
jalliset pätevyysvaatimukset opettajille, 
jotka opettavat aikuisille toisen kielen 
perustaitoja.”

Alfarådetin vuonna 2012 järjestämän poh-
joismaisen konferenssin aikana tapahtu-
maan osallistuneilta 200 opettajalta kysyt-
tiin, tarvitsevatko he jatkuvaa koulutusta 
aikuisten luku- ja kirjoitustaidon opetta-
misesta muita kuin pohjoismaisia kieliä 
äidinkielenään puhuville aikuisille. Suuri 
enemmistö vastasi tarvitsevansa lisää osaa-
mista ja kertoi olevansa kiinnostunut sekä 
kompetenssia lisäävästä koulutuksesta että 
lyhyemmistä, jatkuvista kursseista. Lisäksi 
monet kertoivat olevansa kiinnostuneita 
verkko-opinnoista, koska koulutuspaikka on 
kaukana tai koska he tarvitsevat opiskeluun 
joustavuutta työnsä takia.

Kohderyhmä ja tarve 
3



9

Alfarådetin vuoden 2014 syyskuussa järjestä-
män pohjoismaisen konferenssin aikana noin 
160 opettajalta kysyttiin jälleen osaamisen 
kehittämistarpeista. Opettajilta tiedusteltiin 
erityisesti, olisivatko he kiinnostuneita aikuis-
ten luku- ja kirjoitustaidon opettamisen mais-
teritason tutkinnosta. Suuri enemmistö vastasi 
jälleen olevansa kiinnostunut sekä pohjois-
maisesta jatko- että lisäkoulutuksesta useilla 
eri tasoilla peruskoulutuksesta maisteritason 
koulutukseen asti. Lisäksi vastaajat ilmaisivat 
kiinnostuksensa verkkopohjaiseen koulutuk-
seen. On siis selvää, että tällä osa-alueella on 
suuri tarve jatkuvalle koulutukselle ja uudel-
leenkoulutukselle.

suppea osa-alue, rajallinen  
kohderyhmä ja vain vähän tutkijoita 

Vierasta kieltä puhuvien aikuisten luku- ja 
kirjoitustaidon opetus koskee varsin harvoja.

Esimerkiksi Norjassa vain 18 prosenttia noin 
43 000:sta norjankieliseen yleissivistävään 
koulutukseen osallistuneesta sai luku- ja 
kirjoitustaitokoulutusta osana Norjan kielen 
opetusta1. Koska kohderyhmä on rajallinen 
ja tämäntyyppistä jatkuvaa koulutusta suo-
rittavien opettajien työmahdollisuudet ovat 

rajalliset, koulutuksen ei voida olettaa hou-
kuttelevan aikaa myöten paljon hakijoita. Poh-
joismaissa vain harvoilla on asiantuntemusta 
tällä aihealueella. Alan kehittämisen kannal-
ta opetussuunnitelmiin liittyvä ja opettajia/
kouluttajia koskeva pohjoismainen yhteistyö 
olisi erittäin suotavaa. Pohjoismaista puuttuu 
osaamista aikuisten peruslaskutaidon opet-
tamisessa. Norjassa järjestettiin jonkin aikaa 
jatkuvaa koulutusta tästä aiheesta, mutta 
ammattilaisten puutteessa koulutusta ei ole 
enää tarjolla.

mooC-kurssien käyTTö Luku-  
ja kirjoiTusTaidon opeTTajien  
kouLuTusvaihToehTona  
pohjoismaissa

Alfarådet on kiinnostunut järjestämään yh-
teistyössä yliopistojen kanssa yliopistotason 
kursseja ja esimerkiksi maisteritason koulu-
tusta. Tässä opettajaryhmässä on kuitenkin 
tarvetta myös toisentyyppisille kursseille, ku-
ten lyhytkursseille, jotka yhdistävät teoriaa ja 
käytäntöä. Ne voivat olla hyvin lyhyitä (1–20 
tuntia) tai pidempiä (100–200 tuntia). Kuten 
aiemmin mainittiin, joustavuus on erittäin tär-
keää tälle ryhmälle.

 

...tällä osa-alueella on suuri tarve jatkuvalle 
koulutukselle ja uudelleenkoulutukselle.

1 Englanniksi luku- ja kirjoitustaidosta voidaan erottaa peruslukutaito (initial literacy) ja toiminnallinen lukutaito 
(functional literacy), jolla tarkoitetaan yhteiskunnassa ja työelämässä toimimiseen tarvittavaa luku- ja kirjoitustaitoa. 
Alfarådet tarkoittaa peruslukutaidolla luku- ja kirjoitustaidon perustasoa. Norjassa funktionaaliseksi luku- ja kirjoitu-
staidoksi määritellään ”grunnleggende lese- og skriveferdigheter”.

”
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On tärkeää, että opettajat voivat osallistua 
kursseille silloin, kun heillä on siihen aikaa 
ja kiinnostusta. Kampusalueella tapahtuva 
opiskelu on erinomaista siinä mielessä, että 
osallistujat voivat kokoontua ja keskustella 
ryhmissä, mutta tällöin oppiminen on aikaan 
ja paikkaan sidottua. Osallistuminen voi olla 
vaikeaa joillekin opettajille, koska heidän on 
todennäköisesti matkustettava opetuspaik-
kakunnalle, mikä voi maksaa paljon niin aikaa 
kuin rahaa. Opettajien voi myös olla hankalaa 
odottaa kuukausia kursseille osallistumista, 
etenkin jos heillä on akuutti tarve saada kou-
lutusta jostakin tietystä aiheesta. Näihin tar-
peisiin voidaan vastata järjestämällä verkko-
kursseja, mieluiten MOOC-kursseja.. 

EU-komission nykyisessä aikuisoppimisen 
toimenpideohjelmassa on määritetty tavoite 
kehittää opettajien yleisiä digitaalisia taito-
ja. Komission aikuisoppimisen työryhmä on 
määrittänyt tieto- ja viestintäteknologian ja 
avoimien koulutusresurssien käytön yhdeksi 
kolmesta painopistealueesta vuosille 2013–
2015. Työryhmä suunnittelee julkaisevansa 
aiheesta raportin vuonna 2015. Eurooppalaiset 
poliitikot ovat yleisesti yhtä mieltä siitä, että 
aikuisoppimisen parissa työskentelevän ope-
tushenkilökunnan osaamista on päivitettävä 
pikaisesti. 

ja haasteeseen onkin jo vastattu aikuisoppi-
misen uuden eurooppalaisen EPALE-yhteisön 
avulla. (Katso https://ec.europa.eu/epale/en/
blog/basic-skills-adult-learning-staff)

Useimmat pohjoismaiset opettajat osaavat 
käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa varsin 
hyvin, ja monet käyttävät sitä työssään jol-
lain tapaa. Monet opettajat ovat jo kokeilleet 
verkkokoulutusta (etäopetus), ja useimmat 
käyttävät verkosta löytyviä aiheita tavalla tai 
toisella. MOOC-kursseille osallistumisen edel-
lytysten pitäisi siis olla kunnossa. MOOC-kurs-
sien avulla voidaan luoda yhteisö, jossa opet-
tajat voivat keskustella eri aiheista ja jakaa 
osaamistaan ja kokemuksiaan.

Jos luku- ja kirjoitustaidon opettajia varten 
kehitetään toimiva sähköinen ympäristö, siitä 
voi olla hyötyä paitsi opettajille itselleen myös 
opettajan työpaikan osaamiselle ja ammatti-
taidolle.

  

Näihin tarpeisiin 
voidaan vastata 
järjestämällä  
verkkokursseja,

https://ec.europa.eu/epale/en/blog/basic-skills-adult-learning-staff
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/basic-skills-adult-learning-staff
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A lfarådet on laatinut kuvauksen osaamisvaatimuksista ammattiopettajille, jotka opet-
tavat peruslukutaitoa ja toiminnallista lukutaitoa aikuisille, joiden äidinkieli on jokin 
muu kuin pohjoismainen kieli. Työ saatiin valmiiksi vuonna 2013. Osaamiskuvauksen 

tarkoitus on toimia perustana koulutuksen ja kurssien kehittämiselle ja toteuttamiselle Pohjois-
maissa ja niiden välillä. Kuvaukseen sisältyy kuusi osaamisaluetta, joista kaksi ensimmäistä on 
laaja-alaisia. Kolmas osaamisalue koskee oppimisresursseja, ja lopuissa kolmessa keskitytään 
tärkeimpiin kompetensseihin:  

Luku- ja kirjoitustaito 
globaalista, paikallisesta 

ja yksilöllisestä  
näkökulmasta. 

Teoreettiset ja didaktiset 
näkökohdat ja  

lähestymistavat.  

Osaamistavoitteet  
ja sisältö 

4

aikuisten muodollinen oppi-
minen luovassa ja kriittisessä 

oppimisympäristössä.

Perustuu opettajien  
toimintaan ja oppijoiden  

oppimistavoitteisiin.

aikuisoppimisen  
materiaalit

Monipuolinen,  
ajantasainen ja haastava 

materiaali.

suullisten viestintätaitojen 
opettaminen ilman  

kirjallista tukea

aikuisille toisen  
kielen oppijoille. 

peruslukutaito ja  
toiminnallinen lukutaito

aikuisille toisen  
kielen oppijoille

perusmatematiikka- 
taidot (laskutaito) 

aikuisille toisen  
kielen oppijoille.

1 2 3

4 5 6
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Kuten edellä on jo mainittu, mah-
dollisuus kehittää luku- ja kirjoitus-
taidon opettajien osaamista Poh-

joismaissa on sekä toivottavaa että välttä-
mätöntä.

Alfarådetin laatima osaamiskuvaus on teh-
ty pohjoismaisella tasolla ja siksi siihen on 
yhdistetty pohjoismainen oppimisalusta. 
Pohjoismaissa ollaan yksimielisiä siitä, että 
asiantuntemusta ja osaamista kannattaa ke-
hittää kaikilla edellä mainituilla osa-alueilla.

Tästä huolimatta Pohjoismaissa ollaan jäljes-
sä alan asiantuntemuksessa etenkin lasku-
taidon osalta. Kyseessä on suppea osaamis-
alue, jonka kohderyhmä on pieni ja tutkijoita 
on vähän. Muualla Euroopassa on laajempaa 
kokemusta maahanmuutosta ja sen myötä 
myös laajempaa osaamista aiheesta, joten 
muissa Euroopan maissa saatuja kokemuk-
sia  kannattaisi hyödyntää.

EBSN-akatemian taustalla oleva ryhmä 
on kannustanut käynnistämään ammatti-
taidon jatkuvaan kehittämiseen liittyvien 
MOOC-kurssien valmistelun aloittamalla 
tietojen keruusta:

asiaankuuluvat artikkelit  
tai akateemisia tekstejä  

sisältävät antologiat,  
asiantuntijavideot konferens-
seista tai kursseilta, verkko- 

seminaarien tallenteet, podcas-
tit, ammattimaiset keskustelut 

sosiaalisessa mediassa jne.

NVL haluaa luonnollisesti tehdä yhteistyötä 
EBSN:n kanssa, jotta sisältö olisi hyödyksi 
molemmille kohderyhmille. Opettajat voi-
sivat käyttää koottuja elementtejä laajasti 
omaan, itsenäiseen oppimiseen, ja lisäksi 
niitä voitaisiin käyttää valtakunnallisen tai 
paikallisen tason kurssien rakennuspalikoi-
na. Osa kursseista voitaisiin rakentaa siten, 
että ne johtaisivat tutkintoon ja pätevöity-
miseen, eli jatkuvasta koulutuksesta voisi 
tulla jatkokoulutusta.

Laajuus
5
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Lähestymistavan etuja:

•	 Sekä Pohjoismaiden että muiden Euroo-
pan maiden pidempää kokemusta aihees-
ta voitaisiin hyödyntää. 

•	 Tieto olisi myös niiden opettajien käytet-
tävissä, joilla ei ole aikaa tai motivaatiota 
suorittaa kokonaista kurssia.  

•	 Eri Pohjoismaat voisivat hyödyntää tois-
tensa resursseja rajoittumatta kansallisiin 
koulutusrakenteisiin, jotka saattavat olla 
esteinä maiden välillä.

•	 Asteittain voitaisiin siirtyä 1) pelkkien 
avointen koulutusresurssien keräämisestä 
2) jäsentyneisiin MOOC-kursseihin ilman 
opettajan ohjausta (kurssi ilman määri-
tettyä alkua ja loppua), 3) jäsentyneisiin 
verkkokursseihin ilman tutkintoa ja 4) 
jatkuvaan, tutkintoon johtavaan koulutuk-
seen valtuutetussa korkeakoulussa.

Esimerkki opettajien MOOC-koulutuksen ra-
kennuspalikoista on NALA:n tuutorisivuilla 
osoitteessa  https://www.nala.ie/tutors. Si-
vuilla on muun muassa videoita konferenssi-
esitelmistä sekä mallien ja resurssien esitte-
lyjä luokiteltuna teemoittain. NALA-lyhenne 
viittaa Irlannin kansalliseen aikuiskoulutus-
yhdistykseen (Irish National Adult Learning 
Association). Se tekee läheistä yhteistyötä 
Irlannin hallituksen kanssa kehittääkseen ja to-
teuttaakseen valtakunnallisia aikuisoppimisen 
ohjelmia painottaen erityisesti perustaitoja.    

NALA:n  
tuutorisivut,
nala.ie/tutors

https://www.nala.ie/tutors
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kieLeLLinen näkökohTa 
Useimmista osaamistavoitteista olisi saatavilla 
hyviä pohjoismaisia tekstejä, joita voitaisiin 
käyttää opettajien jatkuvan koulutuksen ra-
kennuspalikoina. Pohjoismaisilla kielillä kirjoi-
tettuja tekstejä olisi helposti saatavilla tans-
kalaisille, norjalaisille, ruotsalaisille ja jossain 
määrin islantilaisille opettajille. Lisäksi käytet-
tävissä voisi olla käännöksiä pohjoismaisilta 
kieliltä suomeksi ja kenties islanniksi.

EBSN haluaa antaa panoksensa tarjoamalla 
sisältöä ja verkostoon kuuluvien asiantun-
tijoiden osaamista sekä tuomalla saataville 
pohjoismaisia materiaaleja. Aluksi on tarkoitus 
kerätä materiaalia aiheesta ”Maahanmuut-
tajien laskutaito”, sillä Alfarådetin mukaan 
Pohjoismaista puuttuu asiantuntemusta tällä 
osa-alueella. Laskutaitokoulutuksessa olisi 
sama perussisältö kansallisesta kielestä riip-
pumatta. Koska englantia käytetään yleisenä 
opiskelukielenä Norjassa/Pohjoismaissa, sitä 
voitaisiin soveltaa myös tässä koulutuksessa.

    

Artikkelit voidaan myös kääntää ja videoihin 
voidaan lisätä tekstitys. Taloudellinen tilanne 
voi luonnollisesti rajoittaa tämäntyyppistä 
toimintaa, mutta jos mallia halutaan kehit-
tää edelleen, aluksi voitaisiin aloittaa tietyillä 
artikkeleilla ja videoilla, joita laajennettai-
siin myöhemmin esimerkiksi Nordplus- tai 
Erasmus+-projekteista saatavan rahoituksen 
avulla.

Kiinnostus aiheeseen ja kehittämisen tarve 
on selvää myös Pohjoismaiden ulkopuolella 
– sen vahvistaa Alfie-kumppanuushankkeen2  

(Euroopan maahanmuuttajien lukutaito) ra-
portti. Siksi projektia voitaisiinkin laajentaa 
suuremmalle käyttäjäkunnalle muualle Eu-
rooppaan Pohjoismaiden ulkopuolelle, mikä 
tukisi Pohjoismaiden ministerineuvoston ta-
voitetta tuoda Pohjoismaita yleisesti esiin.

 

Artikkelit voidaan myös kääntää  
ja videoihin voidaan lisätä tekstitys.

”

2 www.vox.no/English/projects/ALFIE---Alphabetisation-of-Immigrants-to-Europe

http://www.vox.no/English/projects/ALFIE---Alphabetisation-of-Immigrants-to-Europe
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Jotta teknistä infrastruktuuria si-
sältävän MOOC-ratkaisun rahoitus 
saadaan järjestettyä, henkilöstö-

resurssien markkinoinnin ja tietojen on 
oltava kunnossa. Toinen edellytys on se, 
että käytettävissä on opettajia, jotka ovat 
motivoituneita käynnistämään ja kokeile-
maan kyseistä vaihtoehtoa. Lisäksi tarvi-
taan osaamista ja riittävästi aikaa tietokan-
nassa olevien resurssien laadunvalvontaan.    

Jo aiemmin on yritetty kehittää aikuisope-
tuksen pohjoismaisia koulutusvaihtoehtoja, 
mutta yliopistot eivät ole onnistuneet siinä. 
Mielestämme aiemmista yrityksistä kan-
nattaa ottaa opiksi ja kehittää vaihtoehto, 
johon voidaan ottaa suuri määrä osallis-
tujia. Hanke kannattaa panna alulle, ja sen 
jälkeen yliopistoja voidaan kutsua mukaan. 
Pohjoismaiset yliopistot ja aikuiskoulutus-
laitokset voisivat tehdä yhteistyötä. 

Tämänkaltainen prosessi ja yhteistyö oli-
sivat innovatiivisia aiempiin saavutuksiin 
verrattuna.

Hankkeen toteutuksen kannalta on tärkeää 
panostaa huolelliseen valmisteluun esimer-
kiksi työskentelemällä asiantuntijaryhmän 
kanssa. Ryhmä voisi vastata olemassa olevien 
tekstien ja materiaalien keräämisestä pää-
asiassa Pohjoismaista, mutta myös muista Eu-
roopan maista aiemmin kuvatun mukaisesti.

Markkinointistrategiaan  
voisi sisältyä verkkoyhteisön 

perustaminen esimerkiksi  
sosiaalisessa mediassa,  

kuten Facebookissa. 

Ryhmä voisi vetää ammatillista keskus-
telua ja suunnitella sähköisen ympäristön 
osallistujien kokemusten vaihtoa varten. 
Samalla se voisi julkaista lyhyitä näytteitä 
kurssimateriaalista (tekstit/videot/testit 
jne.) ja testata asiantuntijamateriaaleja.

Toteuttamisen  
edellytykset 

6
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Asiantuntijaryhmä voisi myös seurata yk-
sittäisiä osallistujia ja pyytää aktiivisimmat 
heistä testihenkilöiksi. Näin testiryhmän jä-
senet saisivat tilaisuuden antaa palautetta ja 
suosituksia. Kurssimateriaalia voitaisiin siis 
testata ja hioa, ennen kuin se julkaistaisiin 
laajemmalle yleisölle. Jos työssä onnistutaan 
ja hanketta saadaan kehitettyä suurempia 
osallistujamääriä varten, sen jälkeen voidaan 
alkaa kutsua yliopistoja laajemmin mukaan 

esimerkiksi virallisen koulutuksen järjestä-
miseen pohjoismaisen MOOC-kurssin muo-
dossa. Näin MOOC-kurssia voitaisiin kehittää 
oman pohjoismaisen mallin pohjalta.

Tämänkaltainen pohjatyö voisi herättää kiin-
nostusta tulevissa osallistujissa ja edistää 
samalla keskustelua toivottavasta kurssisi-
sällöstä, mikä takaisi sen, että kehitettävä 
kurssiratkaisu vastaa todellisia tarpeita. Koh-
deryhmän kiinnostusta ja motivaatiota pide-
tään hankkeen toteuttamisen edellytyksenä.

Näin MOOC- 
kurssia voitaisiin 
kehittää oman  
pohjoismaisen  
mallin pohjalta.
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Tässä osiossa esittelemme osaamisen ke-
hittämishankkeen mahdollista vaiheit-
taista toteuttamista. Hanke on suunnat-

tu pohjoismaisille opettajille, jotka opettavat 
luku- ja kirjoitustaitoa aikuisille maahanmuut-
tajille. Kuvaus ei ole missään tapauksessa kai-
kenkattava, mutta se voi tarjota ideoita siihen, 
miten toteuttamisessa voidaan edetä.  

vaihe 1:  
resurssilinkkien kerääminen 

Ensimmäiseksi on alettava kerätä sisältöä 
kurssitietokantaa varten. Työ voidaan aloittaa 
esimerkiksi jäsennetyn blogin avulla, jolloin 
sisältö on helposti saatavilla. Koska materiaalit 
ovat hajanaisia, ne kannattaa järjestää #aihe-
koodeittain, jotta ne on helpompi jaotella eri 
kategorioihin (esim. mihin oppimistavoittei-
siin sisältö vastaa ja minkä tyyppisestä ma-
teriaalista on kyse). Blogi voi toimia tulevan 
sähköisen oppimisympäristön esiasteena. 
Alfarådet, EBSN ja muut tahot voivat tarjota 
oppimissisältöä.

vaihe 2:  
oppimisresurssien järjestäminen 

Materiaalit voidaan luokitella Alfarådetin 
osaamiskuvauksen kuuden osa-alueen pe-
rusteella. Videoihin ja materiaaleihin on laa-
dittava esittelytekstit, jotta käyttäjät tietävät, 
mitä on saatavilla. Lisäksi henkilön, jolla on 
aiheesta riittävää ammatillista osaamista, on 
arvioitava sisällön laatu. Jos materiaalissa on 
aukkoja, uutta sisältöä on tuotettava. Materi-
aalit voivat olla videohaastatteluja, blogikir-
joituksia, tilattuja tekstejä, verkkoseminaarien 
tallenteita jne.

vaihe 3:  
pedagoginen näkökulma 

Ennen kuin lopullisen MOOC-kurssin raken-
neosat valitaan, tulisi käydä keskustelua siitä, 
millainen pedagoginen lähestymistapa sopii 
parhaiten kurssin ammatilliseen sisältöön. 
Esimerkiksi tosiasioihin keskittyvä sisältö so-
pii paremmin xMOOC-menetelmiin, kun taas 

Vaiheittainen  
toteutus  

7
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cMOOC-menetelmissä voidaan käyttää ”pehmeämpää” sisältöä. Valintojen ei tarvitse olla 
toisiaan poissulkevia, ja joskus on hyödyllistä valita elementtejä molemmista lähestymis-
tavoista.

Olemme listanneet alle esimerkkejä rakennuspalikoista, jotka edustavat kognitiivista oppi-
mismenetelmää (a.). Lisäksi olemme ottaneet mukaan useita konstruktiiviseen (sosiokult-
tuuriseen) oppimiseen (b.) perustuvia rakennuspalikoita. Käytännössä raja on häilyvä eikä 
jakolinja ole selvä. Olemme myös kommentoineet ei-skaalattavaa menetelmää (c.), joka ei 
yleensä sisälly MOOC-kursseihin ja joka voisi olla keskeinen elementti verkko-opinnoissa.

a) kognitiiviset ”rakennuspalikat” (xmooc):

videot

Video on tyypillinen op-
pimisresurssi, jossa esi-
tellään aihetta. Kyseessä 
voi olla jo verkossa saa-
tavilla oleva video tai 
juuri tiettyä tarkoitusta 
varten laadittava video. 

 verkkoseminaarit 

Ammattilaisten esityksiä si-
sältävät verkkoseminaarit 
tallennetaan ja tuodaan saa-
taville verkkoon videoina. 
Menetelmän avulla voidaan 
perehtyä poikkeuksellisen 
haastaviin teemoihin tai täyt-
tää olemassa olevan materi-
aalin aukkoja.

Linkit teksteihin, kuten artik-
keleihin tai verkkosivustoille.

Tekstit

visat/testit

Visat soveltuvat yleensä 
parhaiten faktatietojen tes-
taamiseen, ja vastaukset 
ovat joko oikein tai väärin.  

b) konstruktiiviset ”rakennuspalikat” (cmooc):

keskusteluryhmät (kirjoitusfoorumit) 

Osallistujia pyydetään julkaisemaan foorumilla kir-
joituksia, joissa käsitellään jotain tiettyä aihetta. Sen 
jälkeen osallistujat kommentoivat toistensa julkaisu-
ja. Osallistujilta voidaan vaatia tietty vähimmäismää-
rä julkaisuja, esimerkiksi yhden keskustelunaiheen 
esittely, vähintään kolmen muun julkaisun kommen-
tointi ja moderaattorin rooli omaan julkaisuun.

Blogit

Osallistujia pyydetään pitämään 
blogia, mieluiten julkista blogia,  
ja jakamaan blogikirjoituksia 
toisille osallistujille. Kyseessä 
voi olla myös suljettu blogi, joka 
toimii keskustelufoorumina
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Wiki

Osallistujat laativat yhdessä yh-
teistä ”wiki”-sisältöä eli suunnit-
televat yhdessä asiakirjan, jossa 
käsitellään tärkeitä ammatillisia 
konsepteja. Osallistujat voivat 
tehdä lisäyksiä wiki-sisältöön ja 
muokata toistensa kirjoituksia. 
Yhteisen prosessin kautta he 
laativat yhteisen asiakirjan ja 
voivat esimerkiksi selittää eri 
määritelmiä ja näkökulmia.

Lukuryhmät internetissä

Osallistujat jaetaan lukuryhmiin, 
jotka kokoontuvat ja keskuste- 
levat verkossa esimerkiksi  
Skypen välityksellä. 

aivoriihi verkossa

Verkossa voidaan teh-
dä yhteistyötä monien 
verkkotyökalujen avulla. 
Verkossa voi järjestää ai-
voriihiä, kehitellä ideoita 
yhteisten muistiinpanojen 
avulla, laatia miellekartto-
ja jne

opiskelija-arviointi

Osallistujat kirjoittavat 
esseitä. Esseitä eivät  
kommentoi opettajat  
vaan toiset osallistujat, 
jotka antavat palautetta 
oman osaamisensa ja ko-
kemuksensa perusteella.

verkkoseminaari

Verkkoseminaareja voidaan 
järjestää entistä yhteisölli-
semmällä ja vuorovaikuttei-
semmalla tavalla. Osallistujat 
voivat jakautua eri ”ryhmähuo-
neisiin” keskustelemaan. Taval-
lisesti yleinen keskustelu käy-
dään kuitenkin chat-kentässä. 
Verkkoseminaariympäristöön 
voidaan myös liittää erilaisia 
verkkotyökaluja, jolloin yhteis-
työmahdollisuuksia voidaan 
laajentaa. Verkkoseminaariin 
voidaan sisällyttää esimerkiksi 
työkalu aivoriihtä ja äänestystä 
varten, ja siten voidaan luoda 
perusta verkkoseminaarin si-
sältöä koskevalle yhteistyölle.

Ammattilaisen jatkuva ohjaus, johon sisältyy tehtävien kommentointia, on ”ei-skaalattava”-me-
netelmä, koska resurssien käyttö kasvaa suhteessa osallistujien määrään. Ammattilaisen ohjaus 
on tärkeä pedagoginen elementti verkko-opinnoissa. Jos tavoitteena on kehittää jatkokoulu-
tusta, josta opiskelijat saavat opintomerkintöjä, on suositeltavaa ja ehkä välttämätöntä tarjota 
ammattilaisen ohjausta, jotta opettajille tarjottavien kurssien laatu voidaan varmistaa. 

c)  ei-skaalattava menetelmä:
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vaihe 4:  
asiantuntijaryhmän perustaminen

Jotta sisällön toteuttaminen voidaan varmistaa ja osallistujien tarpeisiin voidaan vastata, on 
tärkeää ottaa hankkeeseen mukaan alalla toimivia asianomaisia osapuolia. Asiantuntijaryhmän 
tai sitoutuneiden luku- ja kirjoitustaidon opettajien verkoston perustaminen on erinomainen 
tapa ottaa heidät mukaan hankkeeseen. Verkosto voisi toimia Facebook-ryhmänä, ja verkos-
toon osallistuvien tehtävänä olisi tuoda esiin käytännön kokemuksia, kommentoida tarjottua 
materiaalia, tukea suunnittelua ja keskustella pedagogisista menetelmistä. Kyseisen kehittä-
misverkoston tulisi olla osa sisällön ja kurssien jatkuvaa kehittämisprosessia. 

vaihe 5:  
sähköisen ympäristön valitseminen  

Sähköinen ympäristö kannattaa rakentaa vaiheittain. Ongelmana on se, että sähköiset ympäristöt 
edellyttävät kirjautumista. (Kirjautumista hallitaan joko ylläpidon avulla tai henkilökohtaisella 
rekisteröitymisellä ja valitulla salasanalla.) Avointen oppimisresurssien tulisi olla mieluiten saa-
tavilla ilman salasanaa. Suosittelemme käyttämään tavallisia verkkosivustoja.

Erinomainen esimerkki avoimesta oppimisresurssista on: www.norsksidene.no 

pediT (norjalainen 
verkko-oppilaitos): 
Tarjoaa ryhmille/
luokille suunnattuja 
virtuaalisia oppimis-
ratkaisuja. Havain-
nollinen ja käyttä-
jäystävällinen.  

moodLe: Ei yhtä 
havainnollinen, 
voi olla sekava ja 
epäselvä – mutta 
se riippuu jossain 
määrin henkilöstä, 
joka räätälöi Mood-
len käyttöön. 

Canvas: Bibsys on 
kääntänyt oppimis-
alustan norjaksi. So-
vellettu tähän men-
nessä kahdella tai 
kolmella MOOC-kurs-
silla. Sisällön esittely 
heikkoa.

FronTer ja iT’s  
LearninG: Nämä 
työkalut on suun-
niteltu kouluja 
varten, eivätkä ne 
luultavasti sovellu 
käyttötarkoituk-
siimme. 

Käytettävissä on myös useita muita oppimisympäristöjä. Lisäksi tietyt Google-työkalut voivat 
olla hyödyksi. Ennen kuin käytettävästä ympäristöstä tehdään päätös, on oltava selvä kuva siitä, 
millainen kurssin sisältö on ja kuinka läheisesti sisältö/oppimisresurssit ja kurssi liittyvät toisiinsa. 
Toinen tärkeä kysymys on se, kuka hallinnoi ympäristöä ja ylläpitää ja kehittää/rakentaa sisältöä.

Esimerkkejä nykyisin käytössä olevista ympäristöistä:

http://www.norsksidene.no
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vaihe 6:  
Foorumin perustaminen

Oppimisympäristöksi kannattaa todennäköi-
sesti valita sellainen alusta, joka toimii sekä 
oppimisresurssina että foorumina ja joka lisäk-
si soveltuu hyvin kurssilla käytettäväksi. Toi-
nen vaihtoehto on aloittaa tavallisesta verkko-
sivustosta ja kerätä aluksi oppimisresursseja. 
Kun kurssin käynnistäminen on ajankohtaista, 
voidaan edetä oppimisalustaan.

Foorumin perustaminen voi olla hyödyllistä 
riippumatta siitä, miten päätetään aloittaa. 
Kun toiminta lisääntyy, foorumiin voidaan li-
sätä uusia säikeitä chat-keskusteluja/teemoja 
ja kokemusten vaihtoa varten. Foorumilla tulisi 
olla mentori/vetäjä, joka seuraa kutakin aihet-
ta ja aktivoi ja sitouttaa osallistujia.

vaihe 7:  
mooC-kurssien laatiminen

Kun koulutusmateriaali ja oppimisresurssit 
on kerätty, ne voidaan järjestää moduuleihin, 
joihin tulee tehtäviä, pohdintoja ja toisten 
opiskelijoiden kommentteja.

kurssin yksinkertaisin muoto: ”Oppimispolun 
läpikäynti” Yhdistelmä monenlaista sisältöä 
(videot, tekstit, webinaarit jne.), joka liittyy 
johonkin tiettyyn oppimistavoitteeseen. Sisäl-
tö järjestetään kronologisesti asiaankuuluvine 
tehtävineen, pohdintoineen jne. MOOC-kurs-

sin suorittaminen voidaan dokumentoida tes-
tin avulla tai täyttämällä tietyt vaatimukset 
(esim. blogin kirjoittaminen, julkaisu foorumilla 
ja/tai toisten blogien kommentointi tai arvi-
ointi). Vaihtoehtona olisi hyvä olla myös kurs-
sitodistus tai muu dokumentaatio kurssin suo-
rittamisesta (Open badge -osaamismerkki).

syventävämpi kurssi (ylittää MOOC-konseptin 
vaatimukset): Kurssi koostuu samantyyppisis-
tä rakennuspalikoista, mutta kurssiin sisältyy 
ammattilaisen ohjaus (katso vaihe 3c).

entistä syventävämpi kurssi: Kurssista saa 
opintomerkintöjä esimerkiksi maisterintut-
kintoa varten (katso vaihe 7).

vaihe 8:  
yliopisto-/korkeakoulutasolla sertifioi-
dun verkkokoulutuksen järjestäminen

Verkkopohjaiset opinnot on suunniteltava 
yhteistyössä sellaisen korkeakoulun/yliopis-
ton kanssa, jolla on tutkinto-oikeudet. Kou-
lutuksen laajuus on määritettävä selvästi, ja 
sen yhteydessä on määritettävä esimerkiksi 
mahdolliset neuvonantajat ja koulutuksesta 
myönnettävät opintomerkinnät. Alfarådet 
on jo perustanut työryhmän, jonka tehtävä-
nä on tutkia eri vaihtoehtoja. Kehitystyös-
sä kannattaa hyödyntää jo olemassa olevaa 
osaamispohjaa (vaiheet 1–7) ja Alfarådetin 
työn johtopäätöksiä.

Foorumin perustaminen voi olla hyödyllistä  
riippumatta siitä, miten päätetään aloittaa.

”
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Kuten alussa mainittiin, ryhmä kes-
kittyi työssään viiteen pääkysymyk-
seen:

1. Pitäisikö luku- ja kirjoitustaidon   
 opettajille kehittää verkkopohjainen  
 jatkokoulutusvaihtoehto?

2. Pitäisikö koulutus järjestää kaikille   
 avoimena verkkokurssina (MOOC)?

3. Kuka tämän toteuttaisi ja miten?

4. Kuinka monta henkilöä tulisi  
 olla mukana eri alueilta?

5. Miten tämä rahoitettaisiin?

Verkkopohjaisen koulutusvaihtoehdon tulisi 
perustua olemassa oleviin ammattilaisre-
sursseihin, jotka saadaan vaivatta käyttöön. 
Lisäksi sen tulisi perustua Alfarådetin asetta-
miin, muotoilemiin ja määrittämiin osaamis-
tavoitteisiin luku- ja kirjoitustaidon opetta-
jille. Vuosille 2015 ja 2016 Alfarådet on aset-
tanut kaksi ensisijaista oppimistavoitetta: 

4: Suullisten viestintätaitojen opettaminen 
ilman kirjallista tukea aikuisille toisen kielen 
oppijoille ja nro 6. Perusmatematiikkataidot 
(laskutaito) aikuisille toisen kielen oppijoil-
le. Mikäli jatkuvan koulutuksen vaihtoehtoa 
päätetään arvioida tai tutkia, työ kannattaa 
perustaa näihin prioriteetteihin. Ehdotam-
me, että työ aloitetaan keräämällä rakennus-
palikat edellä mainittuja kahta osa-aluetta 
varten. Lisäksi on perustettava asiantunti-
jaryhmä, joka pystyy tarjoamaan tarpeita 
vastaavaa tietoa, varmistamaan tietoihin 
pohjautuvan kurssirakenteen ja tuottamaan 
kurssisisältöä. Asiantuntijaryhmä voisi myös 
esittää esimerkkejä ja kommentteja koke-
mustensa perusteella. Näin koulutuksessa 
voitaisiin hyödyntää sekä asiantuntemusta 
että käytännön tietoja.

Mielestämme kurssirakennetta kannattaa 
rakentaa alhaalta ylöspäin. Onnistumisen 
edellytyksenä on dynaaminen keskustelu 
alalla toimivien kanssa ja heidän osaamisen-
sa ja kokemuksensa hyödyntäminen. 

Johtopäätökset/suositukset
8
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Aluksi tarvitaan paljon resursseja oppimisre-
surssien keräämisen järjestämiseen ja laadun 
varmistamiseen. Suosittelemme, että proses-
sin aluksi perustetaan projektiryhmä/pilotti-
projekti, jonka avulla voidaan määrittää myös 
tarkempi toteuttamissuunnitelma. Lisäksi suo-
sittelemme, että kyseinen ryhmä tekee lä-
heistä yhteistyötä ESBN:n kanssa kerätäkseen 
materiaalia eurooppalaisista lähteistä. Tämä 
on erityisen tärkeää osaamistavoitteen nro 
6. Peruslaskutaito kannalta.

Vision toteutuminen vaatii useiden käytännön 
ennakkoedellytysten toteutumista. Olemme 
luonnostelleet joitakin niistä, mutta suosit-
telemme, että niitä tutkitaan tarkemmin tä-
män toteutettavuustutkimuksen seurannan 
yhteydessä.

Mielestämme on luonnollista, että NVL ottaa 
johtavan roolin tämän raportin seurannassa, 
ja suosittelemme, että Alfarådetin ja Distan-
sin resursseja hyödynnetään mahdollisessa 
jatkuvassa seurannassa. Tietokannan laati-
minen vaatii sekä ulkopuolista rahoitusta että 
lisärahoitusta. Jos tehtävä hoidetaan hyvin, 
pystymme rakentamaan vakaan perustan ta-
voitekeskeiselle, joustavalle ja tulevaisuuteen 
tähtäävälle jatkokoulutusvaihtoehdolle poh-
joismaisille opettajille, jotka opettavat luku- 
ja kirjoitustaitoa aikuisille maahanmuuttajille.

...suosittelemme, että niitä tutkitaan tarkemmin tämän 
toteutettavuustutkimuksen seurannan yhteydessä.

”
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