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Avoin yliopisto / KL Pirkko Raudaskoski /Yksin 

puurtamisesta yhdessä tekemiseen 



www.helsinki.fi/avoin 

 tiedonluomista yhdessä,  

 jaettujen artefaktien eli kohteiden yhteisöllistä kehittämistä,  

 yhdessä toimimista joidenkin ilmiöiden tutkimiseksi, 
kehittämiseksi ja tarkastelemiseksi, 

 yhdessä tuottamista, kirjoittamista (toistensa tuotoksien 
arvioimista, 

 kehittää ryhmätyötaitoja, opitaan olemaan ryhmän jäsen ja 
jakamaan yhteistä vastuuta 

 edellyttää oppimisen kulttuurin muutosta (yksi puurtamisen 
kulttuurista yhdessä tekemisen ja neuvottelevan työtavan 
kulttuuriin) 

 trialogista työskentelytapaa tarvitaan työelämässä (jo 
työelämässä toimivat olisivat kaivanneet juuri ryhmätyö- ja 
neuvottelutaitoja (ks. Urapalvelujen tutkimus Lindholm 2011) 

 http://www.helsinki.fi/urapalvelut/materiaalit/maisterittyomarkkinoilla.pdf 
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Avoin yliopisto / KL Pirkko Raudaskoski /Yksin 

puurtamisesta yhdessä tekemiseen 

 

Trialoginen oppiminen  

http://www.helsinki.fi/urapalvelut/materiaalit/maisterittyomarkkinoilla.pdf


www.helsinki.fi/avoin 

 

 The aim of the research is to promote and 

investigate pedagogical and knowledge practices 

both from the viewpoint of students, teachers and 

working life representatives.  

 Our specific research questions focus on students’ 

competence learning and on teachers’ 

pedagogical practices. We are interested in the 

core elements of effective practices, pedagogies 

and technologies for promoting collaborative 

knowledge creation in higher education. 
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Tutkimusintressit ja tavoitteet 

ProWo – hankeessa? 
http://blogs.helsinki.fi/prowo-project/about-prowo/  

http://blogs.helsinki.fi/prowo-project/about-prowo/
http://blogs.helsinki.fi/prowo-project/about-prowo/
http://blogs.helsinki.fi/prowo-project/about-prowo/
http://blogs.helsinki.fi/prowo-project/about-prowo/
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KT  Liisa Ilomäki, tutkimusryhmän TeDU , Technology in Education 

Research Group,  johtaja  (Käyttäytymistieteiden laitos,  Psykologia) 
Kiinnostunut siitä,  miten oppimisen ja opetuksen käytännöt muuttuvat uuden digitaalisen 

teknologian mukana. (Työskennellyt pitkään Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun 

tutkimuskeskuksessa) 

ProWo  - hanke (Promoting 

working life Competencies) 

HANKKEEN TUTKIJAT 

FT Hanni Muukkonen  (Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta) 
Yliopistopedagogiikan lehtori. kiinnostunut yhteisöllisestä oppimisesta, opetusteknologiasta ja 

tiedonluomisen mahdollisuuksista ja haasteista yliopisto-opetuksessa.  Perehtynyt tutkivan oppimisen 

mallin soveltamiseen yliopisto-opintoihin. (Työskennellyt  Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun 

tutkimuskeskuksessa) 

 
FT Auli Toom (Käyttäytymistieteellinen tiedekunta) 
Yliopistopedagogiikan yliopistonlehtori FT, dosentti , kiinnostaa esim. opettajan pedagogiset lähestymistavat 

Opetukseen.  YouTube - videolla (siirrä esitys kohtaan 49.21)   

http://www.youtube.com/watch?v=HOxjL1e4yJk&feature=youtube_gdata 

 

 

FT Minna Lakkala (Käyttäytymistieteiden laitos, Psykologia, TeDU) 
Kiinnostunut  koulujen  ja yliopistojen opettajien  suunnittelemista  ja  toteuttamista pedagogisista 

ratkaisuista, joissa hyödynnetään  teknologiaa  yhteisöllisen  tutkimisen ja tiedon  luomisen välineenä 

(Työskennellyt pitkään Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskuksessa) 

http://www.youtube.com/watch?v=HOxjL1e4yJk&feature=youtube_gdata
http://www.youtube.com/watch?v=HOxjL1e4yJk&feature=youtube_gdata
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1. Raudaskosken suunnitelma verkkokurssille P3 Opetuksen ja oppimisen 

perusteet (4 op) : kurssilla työstetään yhdessä  ”aitoja” opetus-oppimistilanteita 

ja tuotetaan pienryhmässä suunnitelma yhdestä opetus-oppimistilanteesta, 

joita kaikkia arvioidaan koko verkkoryhmän  tasolla 

 

2. Kansainvälinen maisteriopiskelijoiden menetelmä- ja graduopintoihin 

valmentava kurssi :  kurssilla tuotetaan ryhmissä tutkimussuunnitelma 

 

3. Sulautuvan yliopisto-opetuksen linjakas suunnittelu, toteutus ja arviointi(5 

op)  

 

4. Lääketeollisuuden ohjattu työkokemus - raportti (4 op)  

 

5. Voutilainen Ravitsemustieteen perusopintojen kokoomatehtävä  

 

6. Vuorovaikutusseminaari 6 op :käsitellään sosiaalityöntekijöiden ja 

asiakkaiden välisiä sekä eri ammattilaisten keskinäisiä vuorovaikutustilanteita 

empiirisen tutkimuksen pohjalta.  

 

7. Viikki - Projektinhallintaa maisteriopiskelijoille 4-10 op: aitojen projektien 

tekeminen tilaustyönä  

Hankkeessa mukana olevat kehittämisprojektit 



www.helsinki.fi/avoin 

 

Teoreettisena perustana on ihmisen kognitiota ja oppimista koskevat 
tiedonluomisen yhteisöllisiä käytäntöjä painottavat mallit (ks. Paavola & 
Hakkarainen 2009; Lakkala & al. 2009;  Bereiter 2002; Engeström 1987; Nonaka & 
Takeuchi 1995) 

TRIALOGISUUS: Yhteisöjen organisoitumista sosiaalisesti jaettujen 
yhteisten kohteiden ympärille, joiden luominen ja kehittäminen on 
kyseisten yhteisöjen päätarkoitus. 

http://www.helsinki.fi/science/networkedlearning/texts/paavolahakkarainen-2007-valittyneisyys.pdf 

 

 Pääroolissa on  ihmisten luomat tietoa sisältävät artefaktit, kuten esim. 
teoriat, mallit, tarinat tai kirjojen oppisisällöt, joita prosessoidaan yhdessä ja 
joita ajatellaan yhdessä ja joita hyödynnetään yhdessä 

  Yhteinen toiminta organisoidaan pitkäjänteisesti konkreettien, yhteisesti 
kehitettävien     ja ”aitojen” kohteiden ympärille”:  wikisivuja, suunnitelmia, 
toimintamalleja, käytäntöjä, tuotteita, jne.  

 Opettaja luo aitoa ”tutkimuskulttuuria” ja vuorovaikutusta tutkijoiden, 
asiantuntijoiden ja opiskelijoiden välille  "ristipölytystä” 

 Todellisen asiantuntijuuden kehittäminen edellyttää uuden tiedon 
luomistaitoa 
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Trialoginen lähestymistapa 

(ks. Paavola & Hakkarainen, 2005, 2007)  
Kuvaa tietokäytäntöjä, joita nähdään nykyisessä ja tulevaisuuden 

tietotyössä keskeisinä  (Muukkonen, H 2012) 

http://www.helsinki.fi/science/networkedlearning/texts/paavolahakkarainen-2007-valittyneisyys.pdf
http://www.helsinki.fi/science/networkedlearning/texts/paavolahakkarainen-2007-valittyneisyys.pdf
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VÄLINEET (fyysiset välineet esim. netti tai 
kirja, älylliset  välineet esim. eri teoreettiset 
näkökulmat  opetukseen ja oppimisen 
• Variaatioteoria (vaihtelevuus, mitä on/mitä ei ole) 
• Sosio – kulttuurinen  (osallisuus) 
• Kollektiivinen älykkyys (yhteiskehittely) 
• Konstruktiivinen linjakkuus 

(syväsuuntautuneisuus) 

 

 
 YKSILÖ 
Yksilön intressit, kysymykset 
motivaatio, aiemmin opittu 
ennakkotieto ja ennakkokäsitykset 

YHTEISÖ, RYHMÄT  
Jaetut  tavoitteet, tiedot, 
Kysymykset, säännöt,  
toimintatavat jne., 
sovitut vastuut, tehtävät 

YHTEINEN 
KOHDE 
(esim. ”aito” 
  ongelma, 
  tietty opetus- 
  oppimis- 
  tilanne) 

YHTEISET 
TUOTOKSET ja 
niiden käyttö 
(esim. erilaiset 
suunnitelmat) 

Tietoa on  
valautunut  
fyysisiin ja älyllisiin  
välineisiin, 
yksilöön, yhteisöön 
ja ryhmiin 
 
 
KAIKKI 
TAHOT  JA VOIMAVARAT 
MUKANA 
TIEDON 
LUOMISESSA 
JA KEHITTELYSSÄ 

TO
D

EL
LI

SU
U

S 

PR:n omaksuma näkemys 
oppimisesta, opittavasta 
P3 

Kerää, etsii, löytää, toistaa, kertoo …… MUISTAA 

Keskustelee, selittää , muotoilee uudelleen.. YMMÄRTÄÄ M1 

M2 
Täydentää, kehittää, suhteuttaa,  tuottaa …….SOVELTAA 

Erittelee, vertaa, yhdistää, kritisoi… …………….ANALYSOI 

M3 

M4 

Suunnittelee, ehdottaa, muokkaa, summaa …..ARVIOI 

Oikeutetaan, suositellaan, vakuutetaan… LUODAAN 



Miksi pitäydyin  niin pitkään yksin puurtamista  

korostavassa verkko-oppimisympäristössä  

(ennakko-oletukset) 

 Opiskelijamäärien kasvaessa pyrittävä yksinkertaisuuteen, tehokkuuteen 

 Pyrittävä tehotuotantoon ja yksilön kannalta joustavuuteen 

 Yksittäisiä opiskelijoita on helpompi kontrolloida 

 Yksilöllisiä  suorituksia on helpompi arvioida 

 Ryhmätöitä on vaikea suorittaa etänä, välineet alkeelliset 

 Aikuisopiskelijat eivät kuitenkaan sitoudu ryhmätöihin 

 Syntyy kaaosta ja opettaja syytetään ensimmäisenä 

 Opettajalla ei ole aikaa edistää ryhmien toimintaa 

 Opiskelijoilla  tai opettajalla  ei ole riittäviä valmiuksia  

    toimia ryhmissä 

 Kurssiaikataulut ovat liian kireitä yhdessä opiskelun 

   mahdollistamiseksi, ryhmäytyminen, organisointi nielevät 

   liikaa huomiota sisällöltä 

 Ryhmissä on vapaamatkustajia, oppimistulokset jäävät 

      yksilötasolla huonommiksi, syntyy tiedollisia aukkoja 

 Verkko - oppimisympäristö ei taivu tarpeeksi yhdessä opiskeluun 

 Tekniset häiriöt sabotoivat yhdessä työskentelyn 

       



Kohti yhteisöllisempää verkko-opiskelua  -  omia 

pohdintoja ,  miksi?      

     ERILLISYYS, KESKEYTTÄMINEN               YHTEENKUULUVUUS,    VERTAISAPU, SITOUTUMINEN 

 Etäopiskelijat tulisivat enemmän osaksi  opiskeluyhteisöä  ja tiedeyhteisöä. Voisi vahvistaa  

      sitoutumista ja  kehittää yliopisto-opiskelussa tarvittavaa toimijuutta, hyvät opiskelukäytännöt  

      leviäisivät . Opiskelijoiden opiskelutaakka ja opettajan ohjaustaakka kevenisi, apua saisi muiltakin 

      kuin opettajalta ja tuutorilta ja muilta  Avoimen tukihenkilöiltä, itseohjautuvuus ja  

      riippumattomuuden tunne opettajasta lisääntyisi 

 

      ”MUKA YKSILÖLLISTÄ AJAUTUS HIRVITTI, KAIKKI  PUUDUTTI, OPETTAJA ON NIIN YKSIN, 

        OMA TAPA TOIMIA   KYLLÄSTYTTI                 TARVITTIIN UUTTA POTKUA, REHELLISYYTTÄ 

    Samanlaisten tuotoksien ja tekstien arviointi puudutti. Monotonisuus ja toistaminen kyllästytti.  

       Liian ennustettavaa. Halu syttyä opettajana uudelleen, motivoitua paremmin saada uutta intoa ja potkua 

      työhön. Tarve toimia verkossa enemmän ihanteiden ja uusimpien oppimista ja opettamista 

      koskevien näkökulmien suuntaisesti. ”Organisoi oppimisen edellytykset sellaisiksi kuin opetat” 

     

      OPPIMISESTA OPETTAJAA VARTEN               OPPIMISTA TOISIA JA MAAILMAA VARTEN  

   Ei tehtäviä tehtävien vuoksi.  Useammat kädet, aivot, silmät, kädet ja suut voisivat  rikastuttaa 

      Syntyisi enemmän vuoropuhelua  opiskelijoiden sekä käytännön ja  teorian kesken ja sitä kautta  

       ymmärrys opiskeltavista ilmiöistä ja teorioista sekä käsitteistä syvenisi 

 

      OIVALLUKSET, TUOTOKSET JÄIVÄT PIILOON TOISILTA  OPISKELIJOILTA            TARVITTIIN 

      LÄPINÄKYVYYTTÄ,, NÄKEMYSTEN JA TUOTOSTEN JAKAMISTA 

   Aikuisopiskelijoiden: Työelämän konkareiden ja eri alan asiantuntijoiden kokemukset, havainnot 

      näkemykset, ideat, tavat asettaa kysymyksiä, määritellä ongelmia ja ratkaista niitä   jäivät  

      hyödyntämättä koko ryhmän tasolla 



1.JAETUT 

KOHTEET 

2.TUETAAN 

YHDESSÄ 

TOIMISTA 

JA TOIMIJUUTTA 

TRIALOGISET SUUNNITTELUPERIAATEET 
Lähde: Hanni Muukkosen esitys  13.2.2012 ProWo työpajassa 

3. EDISTETÄÄN 

TIEDON LUOMISTA 

4. TIEDON ERI MUODOT JA   

TUOTOSTEN 

TARKASTELU,  

PITKÄJÄNTEISYYS 

5. TIETOKÄYTÄNTÖJEN 

RISTIPÖLYTYS 

6. JOUSTAVAT  TYÖVÄLINEET 

ASIOIDEN 



Tietokäytäntöjen ristipölytys 
(monialaisuus, monenlaista osaamista ja monenlaisia käytäntöjä 

ja tapoja olla tekemisessä tiedon kanssa) 

 

 Monialaisten ryhmien innovatiivisuus on jo yleisesti 

tunnistettu, mutta monialaisuuden käytännön 

toteuttaminen on edelleen haasteellista. Se voi tarkoittaa 

toisaalta opettajien osaamista, materiaaleja ja työvälineitä, 

mutta myös työelämän edustajia kursseilla tai asiakkaina tai 

useamman koulutusohjelman opiskelijoita samalla kurssilla." 

(Muukkonen & Bauters, 2011, 135) 

 

 P. Raudaskoski: Kuinka saada erilaisuus, monialaisuus 

voimavaraksi verkkokurssille? Omalla kurssillani aikuisopiskelijat 

edustavat  eri oppilaitoksia (oppijoina ja opettajina),  työelämän eri 

sektoreita/julkinen,yksityinen,3.sektori  ja  eri ammattialoja  

-Tutkijoiden näkökulmaa saadaan  tuotua kurssille oppikirjojen, teorioiden, 

videohaastatteluiden avulla, TV-ohjelmien, nauhoitettujen yleisöluentojen, 

opettajan kautta. 

-Kukin taho tuo omanlaistansa viestiä ja käytäntöjä, tapauksia todellisuudesta 

yhteisen tarkastelun kohteeksi. 



1.JAETUT 

KOHTEET 

2.TUETAAN 

YHDESSÄ 

TOIMISTA 

JA TOIMIJUUTTA 

TRIALOGISET SUUNNITTELUPERIAATEET 

Lähde: Hanni Muukkosen esitys  13.2.2012 ProWo työpajassa 

3. EDISTETÄÄN 

TIEDON LUOMISTA 

4. SALLITAAN TIEDON 

ERI MUODOT JA   

TUOTOSTEN 

TARKASTELU 

5. TIETOKÄYTÄNTÖJEN 

RISTIPÖLYTYS 

6. JOUSTAVAT   

TYÖVÄLINEET 

ASIOIDEN  

PITKÄJÄNTEINEN 

TYÖSTÄMINEN 

 Millainen teknologia tukee yhteistä ja pitkäjänteistä asioiden 

työstämistä? Miten yhdistää eri sovellusten käyttö? 

 

Mielekäs ja toimiva yhteistyö eri tahojen välille. Miten yhdistää erilaisia 

työtapoja ja löytää tarvittavia resursseja tähän? 

Miten saada eri näkökulmia kysymykseen ja kuinka luoda  

uusia ratkaisuja ja tukea ideoiden jalostamista ja  toimintojen  

muuttamista? (ideointia, kysymistä, käytännöllistä tietoa,  

käsitteellistämistä, reflektointia, dokumentointia) 

Miten  jatkumoita eri kurssien tekemisten välille? Tietokohteiden ja 

käytäntöjen kehittäminen kurssien ja tilanteiden yli? Tuotoksien 

jatkokäyttö 

Miten löytää jaettuja kohteita, joissa yhdistyvät osallistujien omat intressit ja 

asioiden yhteinen työstäminen? Miten rytmitetään ja sovitaan toimintatavat 

sekä aikataulut mielekkäästi? Kuinka ohjeistetaan yhteistyö?  

Millaisia ovat työstettävät kohteet  lyhyillä kursseilla?   

(prosessin suunnittelu, luonnoksia, välivaiheita, versiointeja,  

kommentointia, käytäntöjen reflektointia ja kehittämistä)  

Miten organisoida yhteisten kohteiden ympärille. 



Trialogisten 

suunnitteluperiaatteiden 

soveltaminen omaan kurssiin vaati 

 Oman opetuksen reflektointia, rohkeutta luopua vanhasta 

 Älyllistä ponnistelua, keskeneräisyyden sietoa 

 Heittäytymistä ja kokonaisvaltaisuutta  

 Useita eri luonnoksia kurssirakenteeksi ja sen etenemiseksi 

 Palautetta luonnoksista ja muutamista kriittisistä pisteistä  

 Uskoa prosessimaisen työtavan toimivuuteen, 

     jatkuvan kehittelyn ja parantelun ideaan  

     omassa ja opiskelijoiden toiminnassa 

 



 Tausta:  Mikä on kehittämiskohde? Miksi kehitetään? 

 Tavoitteet: Mitä kehittämisellä tavoitellaan ja koko kurssilla? 

 Ennakkovalmistelut: Mitä vaatii ja edellyttää eri tahoilta 

 

 Toteutus:  

o Mitkä ovat työskentelyprosessin päävaiheet ajallisessa järjestyksessä?  

     Jokaisesta vaiheesta kuvaus lyhyesti. : Vaiheen nimi, aihe,  oppimistavoite  

     (esim. opetustilanteet, lähiopetus, omatoiminen työskentely, työskentelyjaksot)  

o Ajankäyttö 

o Resurssit: esim. materiaalit, tilat, tietotekniset työkalut, opettajat ja asiantuntijat jne. 

o Työtavat ja opetusmenetelmät (esim. työtavan kuvailu,  

o opiskelijoiden tehtävät ja rooli,  teknologian käyttö, ohjaus, tuotokset yms.) 

o Linkitys vaiheisiin liittyvään muuhun saatavilla olevaan materiaaliin 

o Muuta huomioitavaa 

 

 Opiskelijoiden arviointi:  Miten toteutetaan?  

 Kokemuksia, kehittämisideoita ja vaihtoehtoisia toteutustapoja 
 

Suunnittelun karkeat työkalut  

Prowo – hankkeessa 

(helmi 2012 -  elo 2012) 





TUTKIMUKSELLISUUS,  JATKUVUUS 

Minna (10.4.2012): Tämä jatkuvuus kurssilta toiselle on todella hieno juttu ja mielekäs opiskelijoiden 

näkökulmasta. Mietin sitä, että voisiko tutkivan oppimisen idean mukaisesti pyytää oppilaita 

tuottamaan itseään kiinnostavia kysymyksiä aihepiiristä, ei vain ennakkokäsityksiä. 

 

KOHTEELLISUUS 
Minna (10.4.2012): Eli tähän sopisi myös kysymysten tuottaminen. Onko tarkoitus, että yhteisestä 

työskentelystä syntyy joku lopputulos vai käydäänkö vain keskustelua? Miten tämän vaiheen tuotoksia 

voitaisiin hyödyntää seuraavassa vaiheessa? 

 

Minna (10.4.2012): Minulle jäi tästä vähän epäselväksi, mikä on ryhmien varsinainen tehtävä ja mikä 

on se tuotos, jota heiltä edellytetään (tieteellinen raportti, pedagoginen suunnitelma tms.)? 

 

VERTAISPALAUTTEEN  HYÖDYNTÄMINEN,  PROSESSIMAISUUS KEHITTELYSSÄ 
Minna (10.4.2012): Hieno idea, että edellisen vaiheen työpajojen tuotoksia hyödynnetään tässä 

seuraavassa vaiheessa. Ilmeisesti opiskelijat omien käsitystensä pohtimisen lisäksi antavat myös 

palautetta itse tuotoksista, mikä myös on hyvä idea, koska silloin korostuu kohteellinen, tietoa kehittävä 

työskentely. Miten on tarkoitus, että palautetta hyödynnetään, eli onko tarkoitus, että työn tehnyt ryhmä 

kehittää tuotostaan palautteen pohjalta? Onko lopulliset työpajatuotokset tarkoitus julkaista jotenkin 

kurssilaisten kesken tai laajemmin? 

 

KONKREETTISUUS, PRODUKTIIVISUUS, UUDEN LUOMINEN 
Minna (10.4.2012): Minulle tuli mieleen, että voisiko tässä vaiheessa jo vaatia opiskelijoita tuottamaan 

jonkin esimerkkisuunnitelma perusteluineen johonkin opetustilanteeseen, jolloin työskentely ei olisi 

pelkkää keskustelua vaan tähtäisi konkreettisemman soveltavan tuotoksen tekemiseen? ….. 

PROWO – Hankeen tutkijan interventiot  

(palaute koski yhdessä tutkimisen 

ja kehittelyn edellytyksiä) 

 



SÄÄNTÖJEN JA  OSALLISTUMISEN SELKEYS 

[Minna 29.5.2012]  Tuosta verkkokeskustelusta heräsi kysymys, että oletko miettinyt tarkemmin sen 

organisointia, esim. onko siellä valmiina jotain alkuteemoja tai pyydätkö jokaista opiskelijaa kirjoittamaan 

itseään pohdituttavia kysymyksiä/ajatuksia aluksi ja sitten kommentoimaan toistensa viestejä jotenkin 

sovittujen sääntöjen mukaan? Jonkinlainen strukturointi ja tavoitteiden asettaminen todennäköisesti jämäköittää 

työskentelyä.  

 

KAIKKIEN OSALLISTAMINEN,  VASTUUTTAMINEN 

[Minna 29.5.2012] Minulla on se kokemus, että kannattaa aika tarkasti sopia kommentointivastuut (eli mikä 

ryhmä kommentoi minkäkin ryhmän työtä), koska näin varmistetaan, että kaikki ryhmät saavat kommentteja eikä 

haaste ole liian iso kommentoijille. …. 

TEORIA  - KÄYTÄNTÖ VUOROPUHELUUN INNOSTAMINEN, TEKEMÄLLÄ OPPIMISEN EDISTÄMINEN, 

OPISKELIJOIDEN OSALLISTAMINEN  KURSSIN KEHITTÄMISEEN 

[Minna 29.5.2012] Tässä tuli mieleeni idea, että voisiko tuossa kurssipalautteessa pyytää opiskelijoita myös 

miettimään, minkälaista pedagogiikkaa ja oppimiskäsitystä tämän kurssin tehtävät välittivät, eli yhdistää tässäkin 

teoriaa ja käytäntöä. 

 

YHTEISTOIMINNALLISUUDEN EDISTÄMINEN, TYÖTAAKAN JAKAMINEN 

[Minna 29.5.2012] Tuo "tarkkalukeminen" on hauska käsite ja hyvä idea helpottaa ruotsinkielisen kirjan lukemista 

yhteistoiminnallisella lukemisella. 

 

YHTEISTEN  TUOTOSTEN POHJALTA  OLENNAISEN KITEYTTÄMINEN KAIKKIA VARTEN, YHTEISEKSI HYVÄKSI 

[Minna 29.5.2012] Tuo opetuksen kultaisten sääntöjen kokoaminen yhteisenä tavoitteena on hyvä idea. 
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 JAETUT KOHTEET / Toiminnan organisoiminen yhteisesti kehitettävien kohteiden 

ympärille: opettajan luoma orientaatioperusta,          tutkijoiden  tekstit ja teoriat sekä 

käsitteet,         oppijoiden  muotoilemat kysymykset,           yksittäisten  oppijoiden ja ryhmien 

luomat  ”aidot tilanteet ja ongelmat”         ryhmissä tuotetut suunnitelmat 

 

 YHDESSÄ  TOIMISEN  JA TOIMIJUUDEN TUKEMINEN / Henkilökohtaisen ja 

sosiaalisen tason yhdistäminen sekä aktiivinen toimijuus: jatkuva vuoropuhelu  yksilön 

oman oppimispäiväkirjan ja ryhmissä  tuotettujen ajatusten välillä,  mahdollisuus peilata 

keskusteluissa tuotettuja ideoita omaan työhön ja työyhteisöön, omien aiemmissa jakson 

vaiheissa tuotettujen tekstien hyödyntäminen yhteisessä suunnittelussa. Toimijuutta 

/ryhtymistä, sitoutumista, vastuullisuutta, päättäväisyyttä, aloitteelisuutta jne.  lähdettiin 

tukemaan  jo edellisellä kurssilla (oman oppijuuden peilaamista  ryhmissä valmiiden 

maistereiden videolla esiettyihin kertomuksiin) 

 

 JATKUMOT, TIEDON LUOMISEN EDISTÄMINEN / Pitkäjänteiset työskentelyprosessit: 

oman ajattelun ja näkemyksen rakentaminen jatkui P1:stä P3: lle ja jatkuu läpi opintojakson 

P3, oppimis- ja opetustilanteita tutkitaan kaikissa moduuleissa yhdessä eri tavoin, eri 

näkökulmista eri konteksteissa. (mikä tilanteesta tekee epäonnistuneen tai onnistuneen) 

 

 

 

TRIALOGISUUS  OMALLA  P3  VERKKOKURSSILLA 
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 TIEDON MUODOT JA TUOTOSTEN TARKASTELU: Ongelmien 

työstämistä , ideoiden jalostamista sekä ratkaisujen luomista 

tukevat käytännöt:  
 Opetus- ja oppimistilanteita (onnistuneita ja epäonnistuneita) 

tarkastellaan eri konteksteissa ja eri teorioiden ja tutkijoiden 

näkökulmista. Opiskelijat jakavat havaintojaan, kokemuksiaan, 

asiantuntemustaan, näkemyksiään sekä peilaavat yhteistä ymmärrystä 

teoreettiseen tietoon. Opiskelijat yhdistävät mitä, miten, miksi – tietoa 

omiin ja ryhmien luomiin tapauksiin, ryhmissä tuotettuihin,  

näkemyksiin ja suunnitelmiiin  ja aiempiin tietorakenteisiinsa.  

Suunnitelmien käytettävyydestä annetaan vertaispalautetta 

 

 Tietokäytäntöjen ”ristipölytys” eri kontekstien ja yhteisöjen 

välillä:  
 työelämäyhteys ja työelämän vaateet ja odotukset nousevat työssä 

käyvien opiskelijoiden kautta, oppilaitosyhteydet eri oppilaitoksissa 

opiskelevien kautta. Opettaja tekee interventioita kysyen ja patistaen 

käymään vuoropuhelua  tutkijoiden esittämien kriittisten ajatusten,  

ideaalien  ja suositusten välillä. Vuoropuhelua opettajan pedagogisten 

ratkaisujen ja ryhmän tuottamien ratkaisujen välillä huomaamatta. 

 

 Joustavien digitaalisten työvälineiden käyttö:  
 kysymysten muotoiluun, tutkijoiden tekstien ja teorioiden 

prosessointiin, ongelmatilanteiden analysointiin ja suunnitelmien 

ideointiin keskustelualusta, wiki suunnitelmien kehittelyyn ja 

kirjoittamiseen, sanastot ja videot lisätiedon hankkimista ja 

tietämyksen syventämistä varten 



”Yksilön pään sisällä tapahtuvaa 
tiedon konstruointia”  
 
 Verkkokurssilla jokainen itsekseen kuvaili, 

määritteli, jäsensi ja ratkaisi sekä käsitteellisti 

ongelmatilanteita omaksumansa tiedon pohjalta 

saman  tehtävän sisällä.  Verkkotentissä opettaja 

antoi ongelmatapauksen  ratkottavaksi. 

Oppimispäiväkirjan pito ja keskustelut 

vapaaehtoisia. Itsearviointi + opettaja arvioi. 

”Ryhmissä tapahtuvaa tiedon 
konstruointia  yhteisten Kohteiden 
parissa”   
 Verkkokurssilla jokainen tuo ryhmään 

lukemaansa hyödyntäen tulkintoja, havaintoja, 

ideoita, näkemyksiä sekä erilaisia todellisia 

ongelmatapauksia, joita eritellään, jäsennetään 

käsitteellistetään sekä ratkaistaan ryhmissä --- 

toiminta tähtää  yhteiseen ryhmätuotokseen, 

joita arvioidaan koko yhteisön tasolla.   

 

 Oppimispäiväkirjan pito ja keskustelut 

pakollisia.  Itse- ja vertaisarviointia.  

   Kaikki ryhmäläiset saavat tuotoksesta saman  

arvosanan. Yksilöponnistukset huomioidaan. 

VANHA   VERKKOKURSSI 
(yksin tekemistä ja tutkimista sekä tuottamista) 

UUSI   VERKKOKURSSI 
(yhdessä tekemistä, tutkimista  ja tuottamista) 

Ks. Kuvat kurssin etusivulla 



VANHA 

VERKKO- 

KURSSI 

Moodlessa 



Verkkokurssi ennen:    

rakenne ja kulku   
(kesto n. 8 viikko, opiskelijoita n. 50) 

Ennakkokäsitykset 

Orientoiva keskustelu 

(Vapaaehtoiinen)) 

1.TEHTÄVÄ 

 (Säljön teos) 

1.TEHTÄVÄ 

 (Säljön teos) 

2 .TEHTÄVÄ 

 (Lyytinen et,. Al 

 teos) 

2 .TEHTÄVÄ 

 (Lyytinen et al. 

teos) 

2 . VERKKOTENTTI 

 (Engestörmin teos) 
2 . VERKKOTENTTI 

 (Engestörmin teos) 

OPISKELIJA   A OPISKELIJA B, C, D  jne. 
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YHTEINEN KOHDE 
OPETUS-OPPIMIS- 

TILANTEET 
OPPIMISPÄIVÄKIRJA P3 
EK -reflektointia, oman 

opetus-oppimis-

ajattelun rakentamista, 

oman oppimisen 

arviointia 
opO M1 

M2 

M2 

 ALOITUSKESKUSTELUT          12 hengen ryhmissä  (H/T) 
YHTEISENÄ  KOHTEENA: Opetusta ja oppimisen perus-

teita, traditionalismia ja progressivismia koskevat tekstit,  

YHTEINEN TUOTOS: Kysymykset, vertailut, jaettu 

hämmästys 

ORIENTAATIO 
Vko 40 - 41 

 P1  ALKAEN MOTIVOITUMISTA 
Oman ja yliopisto-opiskelussa 

tarvittavan toimijuuden, omien 

tavoitteiden, kiinnostuksen 

kohteiden ja ennakkokäsitysten 

(EK) tiedostamista 

Yksilön oppiminen Ryhmissä oppiminen P3 Jaksolla 

TYÖPAJA I VAIHE:  OPINTOPIIRIT         
16 hengen työpajoissa    (H/T) 

YHTEISENÄ KOHTEENA: Eri teorioita käsittelevät 

teksti ja epäonnistuneet tilanteet   

YHTEINEN TUOTOS: Keskeiset käsitteet, 

ongelmien uudelleenmäärittelyt ja jäsentelyt, 

selitykset, alustavat kehittämisideat 

ERI NÄKÖKULMIIN  
TUTUSTUMISTA 
Vko  42 

Ryhmissä tuotetut tapaukset, 
havainnot, tulkinnat, 

kokemukset, ajatukset 

TYÖPAJA II VAIHE: SUUNNITELMIEN IDEOINTIA JA 
KIRJOITTAMISTA       16 hengen työpajoissa    (H/T) 
YHTEISENÄ KOHTEENA: Yksi teoria ja  yksi tilanne 

YHTEINEN TUOTOS: Suunnitelma yhdestä 

onnistuneesta opetus-oppimistilanteesta 

YHTEEN  
NÄKÖKULMAAN 
SYVENTYMISTÄ 

Vko 43  - 46 

P1 Jakson 
ryhmät 



M3 

M3 

M4 

M4 

ERI NÄKÖKULMIIN 
TUTUSTUMISTA 
Vko 46 
 

VERTAISARVIOINTI 

Tutustutaan useisiin suunnitelmiin. 
Jokainen arvioi ja antaa palautetta 
yhdestä suunnitelmasta ja kommentoi 
jonkun toisen arviointia 
YHTEINEN KOHDE: RYHMÄTUOTOKSET,  ERI 

SOVELLUKSET, PERUSTELUT  OPETUKSELLISILLE   
RATKAISUILLE  
YHTEINEN TUOTOS:  LAADITUT PALAUTTEET JA 
PERUSTELUT NIILLE 

OPITUN KITEYTTÄMISTÄ 
KURSSIN 
OPPIMISKÄYTÄNTÖJEN  
ARVIOINTIA 
Vko 47 

OPPIMISPÄIVÄKIRJA OLTAVA 
VALMIS 2.12 

LOPETUSKESKUSTELUT 
Kurssin oppimiskäytäntöjen arviointi 
(2 rinnakkaista 24 h ryhmä:  
Opetuksen kultaisten sääntöjen ideointi 
(3 rinnakkaista 16 h ryhmää) 
 YHTEINEN KOHDE: TEORIAT, 
SOVELLUKSET,  KURSSIN KÄYTÄNNÖT 
YHTEINEN TUOTOS: OPETUKSEN 
KULTAISET SÄÄNNÖT,  KEHITTÄMISIDEAT 



Moodle  ja siellä 

 4 keskustelualustaa  

o Kysymyksiä ja kiinnostuksen kohteita etsivä aloituskeskustelu 

(4 rinnakkaista  ryhmää  – järjestäytyminen: aakkosjärjestyksessä  

o Ongelmallisia tilanteita jäsentävät keskustelut  työpajoissa – 

järjestäytyminen kiinnostuksen mukaan 

o Pienryhmien tuotoksia esittelevä ja arvioiva keskustelu (12 

erilaista suunnitelmaa, esiasteelta korkea-asteelle ja 

aikuissovelluksiin, kussakin suunnitelmassa sovellettu yhtä 

teoreettista näkökulmaa)  

o Lopetuskeskustelut:  Hyvän opetuksen sääntöjen ideointi ja 

opintojakson oppimiskäytäntöjen arviointi (3 x 16 hengen ryhmää – 

järjestäytyminen aakkosjärjestyksessä)  

 Pienryhmäkohtaiset Wikit– ja keskustelualustat (12 pienryhmää) 

tuotoksien eli suunnitelmien ideointia ja kirjoittamista varten 

 Opettajan laatimat materiaalit: tehtäväannot, ohjeistukset, 

orientaatioperustat, taulukot, sanastot ja niihin linkitetyt videot ja lähteet 

 

KÄYTETYT   VÄLINEET JA TYÖKALUT 



P3  OPISKELUOPAS 
TEHTÄVÄT JA ARVIOINTI 
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P3 Ohjaus foorumilla  ja moduulien ryhmäkeskusteluiden 

lomassa, sähköpostitse ja puhelimitse 



Moduuli 1 
 
ALOITUS- 
KESKUSTELUN 
ORGANISOINTI 
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Ruotsinkielisen tekstin prosessointia yhdessä (Moduuli 1) 



Moduuli 2 
TYÖPAJATYÖSKENTELYN 
ORGANISOINTI JA  
OHJEISTUS 



Työpajan  A jäsenet (1 - 4 
pienryhmisstä) 
 
 
Linkki 
Mene tästä ryhmäsi 
keskusteluun (A) 
 

Pienryhmä 1: 
Case: Jokin peruskoulun, 

lukion, ammatillisen 

oppilaitoksen  jne. opetus-

oppimistilanne? 
 
•OP1 

•OP2 
•OP3 

Pienryhmä 2 
Case: Jokin koulun, lukion 

tai ammatillisen 

oppilaitoksen jne. opetus-

oppimistilanne? (kaikkia 

kiinnostaa liikunta) 
 
•OP4 
•OP5 
•OP6 
•OP7 

Pienryhmä 3 
Case: Jokin 

korkeakouluun (yliopisto 

tai Amk) sijoittuva opetus-

oppimistilanne nuorille 

aikuisille. 
 
•OP8 
•OP9 
•OP10 
•OP11 

 Pienryhmä 4 
Case: Jokin aikuisten 

ammatilliseen täydennys- 

koulutukseen, sijoittuva 

opetus-oppimistilanne? 
 
•OP12 
•OP13 
•OP14 
 

Työpajan  B jäsenet (5 - 

8) pienryhmistä 
Linkki  
Mene tästä ryhmäsi 

keskusteluun (B) 
 

 Pienryhmä 5 
Case: Jokin päiväkodin tai 

esikoulun opetus-

oppimistilanne?  
 
•OP15 
•OP16 
•OP17 
 
  

 Pienryhmä 6 
Case: Jokin koulun, lukion 

tai ammatillisen 

oppilaitoksen opetus-

oppimistilanne (kaikkia 

kiinnostaa liikunta)? 
 
•OP18 
•OP19 
•OP20 
•OP21 

Pienryhmä 7 
Case: Jokin korkeakoulun 

(yliopisto tai Amk) opetus-

oppimistilanne nuorille tai 

aikuisille? 
 
•OP22 
•OP23 
•OP24 
•OP25 
 
 

 Pienryhmä 8 
Case:  

Jokin aikuisten 

ammatilliseen 

koulutukseen sijoittuva 

opetus-oppimistilanne 

(esim.keskiaste tai 

korkea-aste?) 
 
•OP26 
•OP27 
•OP28 
•OP29 
 

Työpajan C jäsenet (8 -

12) pienryhmistä 
Linkki  
Mene tästä ryhmäsi 

keskusteluun (C) 
 

 Pienryhmä 9 
Case: Jokin peruskoulun, 

lukion tai ammatillisen 

oppilaitoksen jne. opetus-

oppimistilanne? 

 
• OP30 
•   OP31 
 

 Pienryhmä 10 
Case: Jokin vapaan 

sivistystyön piiriin 

sijoittuva opetus-

oppimistilanne aikuisille: 

suurinta osaa näyttäisi 

kiinnostavan vapaa 

sivistystyö) 
 
•OP32 
•OP33 
•OP34 
•OP35 
 

 Pienryhmä 11 
Case: Jokin 

korkeakouluun tai vapaan 

sivistystyön piiriin 

(yliopisto tai Amk- taso) 

sijoittuva opetus-

oppimistilanne nuorille tai 

aikuisille? 
 
•OP36 
•OP37 
•OP38 
•OP39 

 Pienryhmä 12 
Case: Jokin aikuisten 

ammatilliseen 

koulutukseen sijoittuva 

opetus-oppimistilanne 

(keskiaste tai korkea-

aste)? 
 
•OP40 
•OP41 

https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/view.php?id=272369
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/view.php?id=272369
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/view.php?id=275631
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/view.php?id=275631
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/view.php?id=275644
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/view.php?id=275644
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 Mahdollisuus tehdä virheitä on mahdollisuus oppia: Runesson - ALOITUS   

 Mönkään meni, ja se muistetaan (Biggs & Tang) (ALOITUS)   

 Epäonnistunut "pakollinen" peruskoulun liikuntatunti: Säljö (ALOITUS)  

 Kun lapsi kokee epäonnistuneensa Runesson (ALOITUS)    

 Huonon oppimistilanteen kuvaaminen kollektiivisen oppimisen näkökulmasta: 

Hakkarainen (ALOITUS)     

 Pieleen mennyt oppimistilanne, Hakkarainen (ALOITUS)    

 Hukattu loistava oppimismahdollisuus Biggs & Tang (aloitus)   

 Pikkuasioita mutta ei kokonaisuuksia (Biggs &Tang) (ALOITUS)   

 Epäonnistunut opetus-oppimistilanne liikunnan parissa, Säljö (ALOITUS)  

 Hukkaan mennyt kurssi (Biggs ja Tang) (ALOITUS)    

 Epäonnistunut piirustus vai epäonnistunut opetushetki? : Runesson (ALOITUS) 

 Yhteisöllisen oppimisen edellytyksistä ammatillisissa opinnoissa: Hakkarainen 

(ALOITUS)     

 "Ei noin, vaan TEE näin" - epäonnistunutta valmennusta peli-ilon kustannuksella. 

Sosiokulttuurinen näkökulma, Säljö (ALOITUS)     

 Epäonnistunut järjestelmä sosiokulttuurisesta näkökulmasta. (ALOITUS)  

 Mahdollisia epäonnistuneita opetus- ja oppimistilanteita sosiokulttuurista 

näkökulmasta: Säljö (ALOITUS)    

 

Keskustelu epäonnistuneista opetus-

oppimistilanteista (Moduuli 2) 



Keskustelu Aloittanut: Ryhmä Vastaukset Lukematta  Viimeisin viesti 

Luku 3 - kommentteja kaivataan 
Pienryhmän 3 
keskustelualusta 

3 4 
 
ma, 5 marras 2012, 
21:54 

luku 2 pe ip 
Pienryhmän 3 
keskustelualusta 

8 5 
 
ma, 5 marras 2012, 
21:48 

OSAAMISTAVOITTEET? Ideoita 
ja mallioppimista muiden 
oppilaitosten ja hankkeiden 
sivuilta 

Pirkko Raudaskoski 
Pienryhmän 3 
keskustelualusta 

0 0 
Pirkko Raudaskoski 
ma, 5 marras 2012, 
12:48 

Sisältöä lukuun 1 
Pienryhmän 3 
keskustelualusta 

5 0 
 
la, 3 marras 2012, 
11:49 

Opintojakson kuvauspohja 
opinto-oppaaseen 

Pienryhmän 3 
keskustelualusta 

2 0 
 
to, 1 marras 2012, 
20:47 

Ideoita lukuun 2 
Pienryhmän 3 
keskustelualusta 

2 0 
 
to, 1 marras 2012, 
19:54 

Ehdotuksia suunnittelua varten 
Pienryhmän 3 
keskustelualusta 

7 0 
 
to, 1 marras 2012, 
16:29 

Vaikuttaa hyvältä ja napakalta 
alulta 

Pirkko Raudaskoski 
Pienryhmän 3 
keskustelualusta 

0 0 
Pirkko Raudaskoski 
to, 1 marras 2012, 
10:05 

Hienoa, olettekin jo löytäneet 
toisenne 

Pirkko Raudaskoski 
Pienryhmän 3 
keskustelualusta 

0 0 
Pirkko Raudaskoski 
ke, 31 loka 2012, 
22:20 

Opettajan ohjeet suunnitelman 
kirjoittamiseen 

Pienryhmän 3 
keskustelualusta 

0 0 
 
ti, 30 loka 2012, 
15:21 

SUUNNITELMAN IDEOINTIA JA YHTEISTYÖN ORGANISOINTIA 

https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=139572
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=139572
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=139572
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=139572
https://moodle.helsinki.fi/user/index.php?id=6397&group=7119
https://moodle.helsinki.fi/user/index.php?id=6397&group=7119
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=139572
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=139572
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=139572&parent=378788
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=139572&parent=378788
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=138705
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=138705
https://moodle.helsinki.fi/user/index.php?id=6397&group=7119
https://moodle.helsinki.fi/user/index.php?id=6397&group=7119
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=138705
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=138705
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=138705&parent=378778
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=138705&parent=378778
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=139351
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=139351
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=139351
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=139351
https://moodle.helsinki.fi/user/view.php?id=174&course=6397
https://moodle.helsinki.fi/user/view.php?id=174&course=6397
https://moodle.helsinki.fi/user/index.php?id=6397&group=7119
https://moodle.helsinki.fi/user/index.php?id=6397&group=7119
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=139351
https://moodle.helsinki.fi/user/view.php?id=174&course=6397
https://moodle.helsinki.fi/user/view.php?id=174&course=6397
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=139351
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=139351
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=138223
https://moodle.helsinki.fi/user/index.php?id=6397&group=7119
https://moodle.helsinki.fi/user/index.php?id=6397&group=7119
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=138223
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=138223&parent=376147
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=138223&parent=376147
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=138356
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=138356
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=138356
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=138356
https://moodle.helsinki.fi/user/index.php?id=6397&group=7119
https://moodle.helsinki.fi/user/index.php?id=6397&group=7119
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=138356
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=138356&parent=374896
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=138356&parent=374896
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=138208
https://moodle.helsinki.fi/user/index.php?id=6397&group=7119
https://moodle.helsinki.fi/user/index.php?id=6397&group=7119
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=138208
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=138208&parent=374838
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=138208&parent=374838
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=137413
https://moodle.helsinki.fi/user/index.php?id=6397&group=7119
https://moodle.helsinki.fi/user/index.php?id=6397&group=7119
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=137413
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=137413&parent=374605
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=137413&parent=374605
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=138104
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/discuss.php?d=138104
https://moodle.helsinki.fi/user/view.php?id=174&course=6397
https://moodle.helsinki.fi/user/view.php?id=174&course=6397
https://moodle.helsinki.fi/user/index.php?id=6397&group=7119
https://moodle.helsinki.fi/user/index.php?id=6397&group=7119
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Suunnitelman otsikko (kirjurina opiskelija ?)                                                                                              OHJEET WIKISSÄ 

OPETTAJAN OHJE. Keksikää itse sellainen otsikko, joka kertoo omasta tapauksestanne, opetus-oppimistilanteestanne ja 

teorettisista lähtökohdista ja kirjoittakaa teidän nimenne suunnitelmaan sekä sisällysluettelo. 

 

Suunnitelman laatijoiden nimet (kirjurina opiskelija ?) 

Sisällysluettelo  (luvut 1 - 4) (kirjurina opiskelija ?) 

Luku 1  Johdanto (kirjurina opiskelija ?) 

OHJE: Kirjoittakaa luvun 1 alle opetus-oppimistilanteen teoreettisista lähtökohdista.  Hyödyntäkää 1 suunnittelun ideointivaiheen 

tuotoksia ja tekstejä. Esim. mikäli olisitte saaneet tehtäväksi soveltaa sosiokulttuurista näkökulmaa, tarjoatte lukijalle tietoa 

kyseisestä näkökulmasta ja keskeisistä käsitteistä. Pyrkisitten nostamaan esille  sosiokulttuurikon tai kulttuuripsykologin silmin ne 

kriittiset tekijät, jotka estävät oppijoita oppimista ja niistä tekijöistä ja opetuksellisista periaatteista, joiden avulla voidaan edistää 

oppimista. 

 

Luku 2. Onnistuneen oppimis-opetustilanteen kuvailu (kirjurina opiskelija ?)  

OHJE: Kuvailkaa luvussa 2 yhtä opetus-oppimstilannetta, joka mielestänne on valitsemastanne teoreettisesta näkökulmasta 

oppimisen kannalta onnistunut. Hyödyntäkään suunnittelun ideointivaiheen tuotoksia tai tekstejä. Kertokaa millaista tapausta olette 

työstänee, millaiselta onnistunut opetus-opetustilanne näyttää, millainen se on kestoltaa  ja  mihin ympäristöön tilanne sijoittuu jne. 

Miksi pääsyitte juuri tiettyyn tapaukseen. 

 

 

Luku 3. Opetukselliset ratkaisut ja niiden  yhteys oppimiseen (kirjurina opiskelija ?)  

OHJE: Kertokaa luvussa 3 perustelut sille, millaisiin opetuksellisiin ratkaisuihin olette päätyneet, millainen opetus-oppimistilanteen 

sisältö ja muoto on  Hyödyntäkää 3. suunnitteluvaiheen tuotoksia ja tekstejä. Ottakaa kantaa opetuksen keskeisiin kysymyksiin 

siitä teoreettisesta näkökulmasta, jota olette soveltaneet  eli a) opetus-oppimistilanteen sisältöön: mitä on tarkoitus oppia ja miksi ja 

b) opetus-oppimistilanteen muotoon; ketkä oppivat, milloin, missä (luokassa vai missä) ja miten.  Kertokaa, mihin lähteisiin (esim. 

tutkijoiden esittämiin näkemyksiin) opetukselliset ratkaisunne ja esittämänne ajatuksenne nojavat. 

 

Luku 4. Pohdintaa (kirjurina kaikki vuorotellen ellei saada ryhmään neljättä opiskelijaa) 

OPETTAJAN OHJE: Kirjoittakaa luvun  4 alle, miksi opetus-oppimistilanteen sisältö ja muoto on juuri tietynlainen? Perustelkaa, 

miksi suunnittelemanne opetukselliset ratkaisut (valitut sisällöt ja muodot) valitsemassanne opetus-oppimistilanteessa parhaiten 

edistävät juuri tietynlaista oppimista ja mihin kyseisellä oppimisella loppukädessä pyritään, millaiseen oppimistulokseen. Kertokaa 

lukijalle, mihin lähteisiin ratkaisunne ja esittämänne ajatuksenne nojaavat. 

 

Lähdeluettelo (kirjurina kaikki, kerryttäkää lähteitä sitä mukaa, kun lisäilette niitä yllä oleviin lukuihin, kaikki on vastuussa lähteiden 

oikeasta merkitsemisestä, joten saatte antaa toisillenne niistä palautetta tai tehdä korjauksia toistenne merkintöihin, jos tarve 

vaatii) 
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