Nousiaisten lukion kieli- ja opintomatka Tukholmaan 2.-4.11.2017
Idea A-ruotsin ryhmän matkasta Tukholmaan lähti alun perin
meiltä opiskelijoilta, sillä halusimme kuulla ja käyttää ruotsin
kieltä myös luokkahuoneen ulkopuolella. Osa meistä oli jo alaasteelta, pitkän ruotsin opiskelun aloittamisesta lähtien
toivonut matkaa Ruotsiin, ja vihdoin lukion kolmannella luokalla
tämä toive toteutui sijaisopettajamme Jussi Alminojan
ansiosta. Matkan ajankohdaksi sovimme yhdessä marraskuisen
viikonlopun.
Itse matkan suunnittelu oli opiskelijalähtöistä tiimityötä ja pienissä ryhmissämme kaikki saivat
ilmaista mielipiteensä. Keräsimme yhdessä ideoita mahdollisista yöpymispaikoista, sopivista
nähtävyyksistä ja liikkumismahdollisuuksista. Muutamassa viikossa saimme aikaiseksi kahden päivän
verran ohjelmaa, ja myöhemmin ansaitsemme matkastamme myös suoritetun kurssin täydentämään
lukiokurssiemme määrää.
Opettajamme jakoi meidät etukäteen asiantuntijaryhmiin, ja saimme erityistehtäviä esimerkiksi
turistikohteisiin tutustumiseen ja ruokailupaikkoihin liittyen. Osasimmekin ohjeistaa toisiamme sekä
suunnistaa kaupungissa myös omatoimisesti. Vaikka monenlaista ohjelmaa oli suunniteltuna,
ehdimme toteuttaa suurimman osan, ja aikaa riitti myös vapaa-aikaan.
Meille oli tärkeää, että pitkään toivomastamme
matkasta tulisi mieluinen ja meidän näköisemme.
Melko lyhyellä varoitusajalla mutta innolla ja hyvällä
mielellä suunniteltu matkamme onnistui hienosti ja
osoittautui loistavaksi irtautumiseksi kouluarjesta.
Huolimatta siitä, että ruotsin kielen taitomme ei
käytännön tilanteissa ollut aivan yhtä sulavaa kuin
oppituntien
vuoropuheluissa,
odotuksemme
täyttyivät erinomaisesti. Seuraavassa lyhyesti itse
matkan kulusta Tukholmassa.

Saavuttuamme perjantaiaamuna Tukholmaan ja
löydettyämme
hostellimme,
suuntasimme
Djurgårdeniin lautalla. Ensimmäisenä menimme
Junibackeniin, jossa kiertelimme muutaman tunnin
katsellen ja kuunnellen Astrid Lindgrenin satuhahmoja ja tarinoita. Seuraavaksi kävelimme lähellä olevaan ABBA-museoon,
jossa pääsimme tutustumaan kuuluisaan bändiin tarkemmin ja jopa
kokeilemaan omia laulu- ja tanssitaitojamme. Tämän jälkeen
palasimme lepäämään hostellille ja pienten päiväunien jälkeen
jatkoimme Tukholman keskustan tutkimista. Kuljimme yhtenä
joukkona Kuninkaanlinnalle, minkä jälkeen saimme kukin tutustua
haluamiimme kauppoihin. Ilta saapui ja palasimme väsyneinä mutta
iloisina takaisin hostellille.

Lauantaina suuntasimme aamupalan jälkeen kaupunkiristeilylle,
jossa näimme monia hienoja nähtävyyksiä ja pääsimme
kehittämään kielitaitoamme kuuntelemalla ruotsinkielistä
opastusta. Risteilyn jälkeen saimme kierrellä vapaasti vanhassa
kaupungissa ja katsella muita nähtävyyksiä. Söimme hyvin ja
lopulta palasimme hostellin kautta terminaaliin. Reissu oli
mielestämme hyvin onnistunut, opimme lisää ruotsia ja näimme
ruotsalaista kulttuuria lähempää.
Ruotsin kielen käyttäminen Tukholman matkalla tuntui melko
helpolta. Esimerkiksi kaupoissa, kahviloissa ja ravintoloissa
käydessämme käytimme ruotsin kieltä ja se sujui hienosti pieniä
ymmärtämisvaikeuksia lukuun ottamatta. Tavoitteenamme oli
nähdä, miten kieltä pystyy käyttämään jokapäiväisessä elämässä
ja minkälaiset rakenteet ja sanastot tulisivat eniten käyttöön.
Saavutimme tavoitteemme ja opimme matkalla ruotsin kielen
arkisanastoa ja päivittäin käytettäviä fraaseja, jotka tulivat
tarpeellisiksi, kun tutustuimme kaupunkiin.
Ruotsi soveltui meidän tapauksessamme matkakohteeksi hyvin,
sillä se sijaitsi lähellä. Matkustaminen oli helppoa laivalla. Matka
onnistui mielestämme todella hyvin. Matka oli motivoiva
pinttyneen kielen opiskelun ohella. Kieltemme kirjoissa olemme
käsitelleet paljon Tukholmaan liittyviä asioita, joten matka
paikan päälle konkretisoi opittuamme. Matka sivisti meitä
kulttuurillisesti, sillä kiertelimme Ruotsille ominaisia paikkoja,
esimerkiksi Tukholman Kuninkaanlinnaa sekä erilaisia museoita
kuten Junibacken sekä ABBA-museo.
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