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Tietoja kirjoittajasta

Morten Fahlvik on norjalainen opetus- ja koulutusalan tutkija Bergenistä (Centre for 

New Media, Bergen University College). Opettajan koulutuksen saanut Morten on opettanut 

lähinnä alakouluissa, kouluttanut opettajia sekä tutkinut tieto- ja viestintätekniikan 

pedagogisia mahdollisuuksia.

Keskittyminen oppimiseen
Lähiopetuksessa oppijoita yleensä opetetaan 

tarpeeksi. Sen sijaan on vaikeaa saada 

selville, paljonko oppijat ovat oppineet. Siksi 

oppijakeskeisessä opettamisessa korostetaan 

erityisesti sitä, mitä oppijat oppivat opettajan 

antamasta opetuksesta. 

Oppijakeskeisen opettamisen tavoitteena on antaa 

oppijoille mahdollisuus kehittää ajattelun taitojaan 

toimivassa oppimisympäristössä eikä kaataa tietoa 

päähän, kunnes he pystyvät oppimaan itsenäisesti 

ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan. 

Opiskelijoiden nostaminen tälle tasolle edellyttää 

tietoista ponnistelua. Opettajien, rehtorien, 

opiskelutoverien ja vanhempien täytyy osallistua 

tähän työhön sekä omaksua uusia rooleja. 

Opettajan täytyy uudessa roolissaan varmistaa, 

että kaikki oppijat toimivat oppimisympäristössä 

aktiivisesti, ja tarkkailla heidän ajattelutaitojen 

kehittymistä. Kysymys kuuluu: Kuinka pystyt 

mukauttamaan opetuksesi ja arviointisi, siten että 

oppijat oppivat itseohjautuvasti kehittämään omia 

ajattelutaitojaan?

Mitään ’ihmelääkkeitä’ ei tietenkään ole olemassa. 

Luettelo oppijakeskeisen opettamisen strategioista 

on loputon. Siksi tässä artikkelissa perehdytään 

kolmeen strategiaan, jotka on melko helppo ottaa 

käyttöön ja joiden tuloksena voidaan saavuttaa 

onnistunut oppijakeskeinen opettaminen useissa 

tilanteissa.

Oppijakeskeinen

Oppijakeskeisestä opettamisesta 
puhuminen voi tuntua turhalta, 
koska kaiken opettamisen tulisi 
lähteä oppijoiden tarpeista. 
Tutkimusten mukaan opettajilla on 
silti usein liian korostunut rooli 
opetustilanteissa. Meidän opettajien 
tulisikin aktivoida oppijoita 
enemmän oppimisprosessissa. 
Oppijakeskeinen opettaminen on 
yksi mahdollisuus onnistua tässä. 

Mitä oppijakeskeinen 
opettaminen on?
Tähän kysymykseen ei ole yhtä selkeää 

vastausta. Oppijakeskeistä opettamista ei voi 

määritellä yksiselitteisesti. Useimpien mielestä 

oppijakeskeinen opettaminen merkitsee opetuksen 

mukauttamista yksittäisten oppijoiden tarpeisiin. 

Siinä käytetään esimerkiksi eriytettyä, yksilöllistä ja 

personoitua opettamista. Vaikka nämä periaatteet 

vaihtelevat, niillä on jotain yhteistä: 

opettaminen perustuu ensisijaisesti 

opiskelijoihin ja heidän osaamiseensa.

Tämän 
artikkelin 

sisältö:

Tutustu kolmeen 

strategiaan oppijakeskeisen 

opettamisen ottamiseksi 

käyttöön opetuksessasi. 

Lue, kuinka opettajat 

ovat soveltaneet näitä 

strategioita käytäntöön. 

Hanki lisätietoa 

kirjallisuusluettelon ja 

resurssien avulla.
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Huomion kiinnittyessä entistä enemmän 

opettajien antaman palautteen laatuun, 

monet koulut ovet pyrkineet parantamaan 

formatiivisia arviontikäytäntöjään. Tutkimusten 

mukaan opiskelijat omaksuvat vain pienen 

osan saamastaan palautteesta. Tässä kuvattu 

strategia auttaa keskittymään antamasi palautteen 

sijaan siihen, miten hyvin opiskelijat pystyvät 

hyödyntämään antamasi palautteen. 

Käytännössä tämä saadaan aikaan kannustamalla 

opiskelijoita käyttämään enemmän aikaa ja 

energiaa oman työskentelynsä reflektointiin. 

Reflektointi on pohjimmiltaan itsearviointia, joka 

edellyttää, että opiskelijat ymmärtävät oppimisen 

tavoitteet ja arviointiperusteet. Siksi kunnollinen 

arviointikäytäntö edellyttää, että autat opiskelijoita 

ymmärtämään:

-  kuinka pitkälle he ovat jo edenneet

oppimisessaan

- kunkin opetustilanteen tavoitteen

-  mitä heidän täytyy tehdä kuroakseen

umpeen heidän nykyisen osaamisensa ja

tavoitteena olevan osaamisen välisen eron

Nämä eivät ole uusia ideoita. Royce Sadler 

kuvasi nämä kolme ehtoa jo vuonna 1989 

artikkelissaan Formative assessment and the design 

of instructional systems. Hänen johtopäätöksensä 

mukaan oppijoita täytyy opettaa arvioimaan 

omaa osaamistaan ja edistymistään. Toisin sanoen 

oppijoiden täytyy kehittyä kykeneviksi arvioimaan 

itseään ja itsenäistymään opettajistaan. Siirtyminen 

pelkästään opettajan antamasta palautteesta 

opiskelijoiden itseohjautuvaan toimintaan ei 

tapahdu itsestään. Se vaatii perusteellista ja 

tavoitteellista työtä, jossa on ratkaisevaa, että 

oppijat saavat kokemusta itsearvioinnista ja apua 

toimivien itsearviointistrategioiden kehittämiseen. 

Seuraavassa 
skenaariossa 

esitellään, kuinka 
eräs opettaja on 

onnistunut tässä. »

...oppijoiden täytyy 

kehittyä kykeneviksi 

arvioimaan itseään 

ja itsenäistymään 

opettajistaan.

Strategia 1
Oppijakeskeisen arvioinnin ja 
itsearvioinnin kulttuurin luominen
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David Walton opettaa englantia 10- ja 11-vuotiaille Englannissa Kibworthin alakoulussa. 

Luokkahuoneessa on vain yksi Internet-yhteydellä varustettu tietokone. Se on opettajan ja 

oppilaiden yhteisessä käytössä. Siitä huolimatta David on kehittänyt opetusmenetelmän, jossa 

hyödynnetään koulun käytössä olevan itslearning-oppimisen ohjausjärjestelmän tarjoamia 

mahdollisuuksia. Tässä skenaariossa kuvataan, kuinka David ja hänen oppilaansa kehittävät 

suostuttelevan kirjoittamisen taitoja.

David Walton opettaa kirjoittamaan 
oppijakeskeisesti

David aloittaa opettamisen esittelemällä 

suostuttelevan kirjoittamisen käsitteen 

ja sen keskeiset piirteet. Oppimistavoite 

esitellään oppilaille. Heidän tehtävänsä on 

laatia kirje, jossa suostutellaan tekemään 

lahjoitus Gambiassa toimivalle koululle. 

David oppilaineen perehtyy suostutteleviin 

teksteihin. Oppilaat keskustelevat ryhmissä 

siitä, mitkä tekstin osat ovat faktoja, 

mielipiteitä tai argumentteja. Tämän jälkeen 

David antaa oppilaille kaksi tehtävää, jotka 

aloitetaan luokkahuoneessa ja tehdään 

valmiiksi kotona.

Tehtävä 1 

David on lähettänyt itslearning-

keskustelualueelle lyhyen suostuttelevan 

tekstin. Oppilaiden täytyy keskusteluryhmän 

kommenttikentässä kertoa, mitä he 

pitävät tekstin keskeisinä kohtina ja 

ehdottaa seuraavan kappaleen sisältöä. 

Keskustelualueen avulla David varmistaa, 

että oppilaat näkevät toistensa kommentit, 

joten saadaan aikaan ryhmäkeskustelu 

verkossa.

Oppitunti 1 

Tavoitteiden asettaminen ja perustan luominen

Tehtävä 2  

Opiskelijat kirjoittavat työkirjoihinsa 

Gambiassa toimivan koulun puolesta 

laadittavan varojenkeruukirjeen 

ensimmäisen kappaleen.

Oppitunti 2

Palautteen antaminen muille 
Seuraavan oppitunnin alussa David kertaa lyhyesti 

edellisen oppitunnin sisällön ja palauttaa tavoitteen 

mieliin. Jotta kaikki oppilaat saavat palautetta toisesta 

tehtävästä, David käyttää menetelmää, jolle hän on 

antanut seuraavan nimen: Mikä meni hyvin & Vielä 

parempi jos.

Kun David ottaa tämän tutun menetelmän puheeksi, 

oppilaat ottavat työkirjat esille ja vaihtavat niitä 

keskenään. He arvioivat toistensa tekstejä ja antavat 

kirjallista palautetta: mikä meni hyvin ja mikä olisi 

voinut mennä paremmin. Kun arvioiminen on 

meneillään, David kiertelee luokkahuoneessa lukien 

kirjoituksia ja tarvittaessa auttaen yksittäisiä oppilaita.

Seuraavaksi käydään lyhyesti läpi hyvän palautteen 

periaatteet. Sen jälkeen muutamat oppilaat lukevat 

antamansa palautteen ääneen. Näin oppilaat oppivat 

antamaan rakentavaa palautetta ja arvioimaan itseään.

Tämän jälkeen David heijastaa 

itslearning-keskustelualueen 

(tehtävä 1) valkokankaalle. 

Hän lukee muutaman kommentin ääneen ja pyytää 

oppilaita kommentoimaan keskustelualueella 

esitettyjä näkemyksiä. Davidin saamien kokemusten 

mukaan tietyt oppilaat kommentoivat mieluiten 

suullisesti luokkahuoneessa, kun taas joistakin on 

mukavampaa osallistua keskusteluun kirjallisesti. 

Kun käytetään kahta menetelmää, useammat oppilaat 

voivat osallistua keskusteluun. Oppilaat tekevät 

muistiinpanoja pienoisvalkotauluille seuraavaksi 

käytävien ryhmäkeskustelujen pohjaksi.

Tämän ja edellisen oppitunnin aikana oppilaat ovat 

tavoitteen mukaisesti käsitelleet esimerkkejä toimivista 

suostuttelevista teksteistä sekä antaneet ja saaneet 

palautetta. Nyt oppilaat ovat valmiita kirjoittamaan 

suostuttelevan tekstin loppuun (tehtävä 2). Tämä 

tehdään luokkahuoneessa. David auttaa oppilaita 

tarvittaessa. 

Davidin 

oppitunneilla 

työskennellään 

kokonaisena 

opetusryhmänä, 

pienryhmissä ja 

itsenäisesti.

Mikä meni hyvin ja mikä olisi voinut mennä paremmin

Strategia 1
/ OPETTAMISSKENAARIO
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Oppiminen edellyttää, että oppijat uskovat voivansa 

saavuttaa heille asetetut tavoitteet. Siksi opettajien täytyy 

varmistaa, että oppijat ymmärtävät opetuksen sisällön ja 

tavoitteet. 

Yhdysvaltalaiset opetusalan asiantuntijat Grant Wiggins 

ja Jay McTighe ovat laatineet opetuksen suunnittelemista 

varten mallin ja menetelmät, jotta opettajat voivat auttaa 

opiskelijoita järjestelmällisesti ymmärtämään opetuksen 

sisällön ja tavoitteet. Tästä konseptista käytetään nimitystä 

Understanding by Design (UbD, ymmärtäminen rakenteen 

avulla). McTighen mukaan sillä on kaksi tarkoitusta:

Strategia 2
    UbD korostaa opettajan 

merkitystä oppijan 

oppimisen suunnittelijana. 

Se auttaa selkeyttämään 

oppimistavoitteet, dokumentoimaan 

oppijan ymmärtämisen sekä kehittämään 

tehokkaita ja sitouttavia aktiviteettejä. Monilla 

opettajilla on pulaa ajasta, joten he ovat usein 

pakotettuja tinkimään opetussuunnitelman sisällöstä 

tai vakiintuneista pedagogisista arvoista, kuten 

kriittisen ajattelun, luovuuden ja yhteistyötaitojen 

kehittämisestä. Seuraava kolmivaiheinen menetelmä 

auttaa asettamaan asiat tärkeysjärjestykseen opetuksen 

suunnittelun aikana.

Arviointi on tärkeä UbD:n osa. Täytyy kuitenkin 

korostaa, että UbD on suunnittelumalli eikä 

opetusmenetelmä. Wiggins muistuttaa, että 

huonoillakin opettajilla voi olla hyvä suunnitelma. 

Siksi hyvä suunnitelma ei tee kenestäkään parempaa 

opettajaa, mutta se toimii perustana paremmalle 

opettamiselle.

Taaksepäin suunnitteleminen
{ Suunnitteleminen }

Vaihe 1:
Haluttujen tulosten 
määrittely

Mitä osaamista ja taitoja 

oppijoilla tulee olla, kun 

oppimisprosessi päättyy?

Vaihe 2:
Hyväksyttävä näyttö

Millaista näyttöä 

oppimisesta tarvitaan, 

jotta saadaan selville, 

ovatko oppijat 

saavuttaneet halutut 

tulokset?

Vaihe 3:
Oppimisprosessin 
suunnittelu

Mitä aktiviteettejä oppijat 

tekevät? Mitä sisältöjä 

käytetään? Kuinka paljon 

aikaa käytetään?

Opettamisen aikajana

- Keskittyä ymmärtämiseen (sisältäen oppimisen

arvioinnin sekä oppijoiden kyvyn osoittaa mitä he

ovat oppineet ja soveltaa sitä käytäntöön).

- Suunnitella tarkoituksenmukainen opetusprosessi

tarkasti oppimistavoitteiden pohjalta.

Ymmärtäminen 
rakenteen ja 
taaksepäin 

suunnittelemisen 
avulla

Seuraavassa skenaariossa esitellään, kuinka 
opettaja varmistaa UbD:n ja taaksepäin 

suunnittelemisen avulla, että oppijat osaavat 
soveltaa saavuttamiaan tietoja ja taitoja. »
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Strategia 2
/ OPETTAMISSKENAARIO

2 3 4

Arviointikriteerien avulla oppilaat 

hahmottavat, mitä heiltä odotetaan. 

Lisäksi ne toimivat perustana, kun 

Frøydis antaa palautetta oppilaiden 

antamiin vastauksiin. Kun 

oppilaat tuntevat jokaisen tason, 

arviointikriteerit myös osoittavat, 

mitä he ovat saaneet aikaan ja mitä 

heidän täytyy tehdä päästäkseen 

seuraavalle tasolle. Arviointikriteerit 

ovat aina oppilaiden saatavilla 

itslearning-järjestelmässä.

Kunnollisten arviointikriteerien 

laatiminen on vaativaa. Ne eivät 

saa rajoittaa oppilaiden oppimista 

tai uteliaisuutta eivätkä lannistaa 

halua tarttua tilaisuuksiin 

virheiden tekemisen uhallakin. 

Arviointikriteerin täytyy saada 

opiskelijat esittämään itselleen 

kolme kysymystä: Kuinka pärjään 

juuri nyt? Olenko oikealla polulla? 

Mitä täytyy tehdä, jotta suoriudun 

paremmin?

Frøydis antaa palautetta 

tietysti muillakin tavoilla kuin 

arviointikriteerien avulla. Lisäksi 

hän antaa opiskelijoille jatkuvaa 

palautetta heidän toiminnastaan 

oppituntien aikana ja tehtävien 

suorittamisesta.

Vaihe 2:

Harjoittelukokeita ja 
mallivastauksia
Frøydis antaa itslearning-järjestelmän avulla 

oppilaiden aikaisempia kokeita (ja vastauksia 

niihin), jotta he oppivat muotoilemaan vastauksia 

ja löytämään ratkaisuja. Vaikka kokeita ei ole pakko 

tehdä, useat oppilaat tutustuvat niihin. Monet oppilaat 

tekevät harjoittelukokeita joko yksin tai ryhmässä 

ennen vastausten lukemista.

Vaihe 3: 

Lopullinen arviointi ja 
itsearviointi
Frøydisin opetusjaksot päättyvät loppukokeeseen. 

Hän on kuitenkin huomannut, että useimpia 

oppilaita kiinnostaa vain lopullinen arvosana. Hänen 

antamansa palaute luetaan vain harvoin. Koska 

itseohjautuva oppiminen edellyttää itsearviointikykyä, 

Frøydis on ottanut käyttöön arviointikäytännön, 

jonka mukaan opiskelijoiden täytyy arvioida oma 

suoriutumisensa ja oppimisensa ennen arvosanan 

saamista. Näin se toimii:

Oppilaat saavat arvosanansa kokeesta.

1Frøydis lukee 

oppilaiden 

koevastaukset ja tekee 

muistiinpanoja heidän 

suoriutumisestaan. 

Hän palauttaa 

oppilaiden vastaukset 

ilman arvosanoja ja 

kommentteja sekä 

luettelon ehdotetuista 

ratkaisuista kuhunkin 

kysymykseen.

Oppilas arvioi 

omat vastauksensa 

vertaamalla niitä 

ehdotettuihin 

ratkaisuihin.

Tämän jälkeen oppilaat 

ottavat itslearning-

kyselyssä kantaa 

suoriutumiseensa ja 

ilmoittavat, kuinka 

hyvin he ymmärtävät 

aiheen.

Oppilaat 

pohtivat omaa 

suoriutumistaan ja 

oppimistaan ennen 

arvosanan saamista.

Frøydisin oppituntia varten laatimissa arviointikriteereissä kuvataan kolme 

suoriutumistasoa:

Vaihe 1: 

Oppijat tietoisiksi tavoitteista 
arviointikriteerien avulla
Frøydis aloittaa laatimalla 

arviointikriteerit oppimistavoitteiden 

ja kurssin vaatimusten pohjalta. 

Arviointikriteerien kuvaukset laaditaan 

koulun käyttämässä itslearning-

oppimisen ohjausjärjestelmässä. 

Arviointikriteerejä käytetään kaikessa 

opettamisessa sen varmistamiseksi, 

että opiskelijat tietävät aina, 

mitä heiltä odotetaan. Esimerkki 

oppituntisuunnitelmasta:

"Tämän oppitunnin tavoite on, että 

oppilaat osaavat selittää entropian 

ja entalpian käsitteet sekä määrittää 

niiden pohjalta, onko reaktio 

spontaani."

Matala taso Keskitaso Korkea taso

Selittää, mitä 

endotermiset ja 

eksotermiset reaktiot 

ovat. Laskee ja 

määrittää sitoutuneen 

energian avulla, onko 

reaktio endoterminen 

vai eksoterminen.

Selittää entropian 

ja entalpian. Tietää 

spontaanien 

reaktioiden 0 

vaatimukset. (rH-

TrS<0)

Pystyy 

keskustelemaan 

käsitteistä rH, T ja rS 

sen selvittämiseksi, 

onko reaktio 

spontaani.

Taaksepäin suunnitteleminen 
ja itsearviointi Frøydis Hamren 
kemiantunneilla 
Frøydis Hamren kemiantunnit 

Nordahl Griegin yläkoulussa 

Norjan Bergenissä tunnetaan 

vahvasta oppijakeskeisyydestään. 

Pyrkimyksenä on varmistaa, 

että oppilaat osaavat soveltaa 

saavuttamiaan tietoja ja taitoja 

sekä arvioimaan itseään. Frøydis 

hyödyntää opettamisessa taaksepäin 

suunnittelemista. Hän laatii tehtävät 

ja aktiviteetit siten, että oppilaat 

saavuttavat tavoitteen.
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Käänteistä oppimista on usein kuvattu skenaariolla, 

jossa opiskelijat tekevät kotitehtävät koulussa ja 

koulutehtävät kotona. Kyse on kuitenkin paljon 

enemmästä. Käänteinen oppiminen on erittäin 

opiskelijakeskeistä. 

Käänteiseen oppimiseen perehtyneiden opettajien 

Flipped Learning Network -järjestö määrittää sen 

seuraavasti:

Käänteinen oppiminen on pedagoginen 

lähestymistapa, jossa tiedon välittämiseen tähtäävä 

opetus muutetaan ryhmässä tapahtuvasta itsenäisesti 

tapahtuvaksi. Näin ryhmässä tapahtuva opetus 

voidaan käyttää dynaamiseen ja vuorovaikutteiseen 

toimintaan, jossa opettaja tukee oppijoita kun 

he yhdessä luovat tapoja soveltaa oppimaansa 

käytäntöön.

... käänteinen 

oppiminen on paljon 

enemmän kuin 

oppimateriaalin 

lataamista 

Internetiin. Strategia 3
/ KÄÄNTEINEN OPPIMINEN

On tärkeää, että Flipped Learning Network erottaa 

käänteisen luokkahuoneen ja käänteisen oppimisen 

konseptit toisistaan. Opettaminen käänteisessä 

luokkahuoneessa voi aiheuttaa käänteistä oppimista, 

mutta ei välttämättä. Monet opettajat ovat jo ottaneet 

käyttöön käänteiset luokkahuoneet, siten että 

opiskelijat lukevat tekstejä, katselevat täydentäviä 

videoita tai ratkaisevat tehtäviä muualla kuin 

luokkahuoneessa. Jotta opettamista voidaan pitää 

käänteisenä oppimisena, seuraavien neljän ehdon 

tulee täyttyä:

1. Ajan ja paikan suhteen joustava oppiminen

2. Oppijakeskeinen oppimiskulttuuri

3. Oppimistavoitteisiin mukautettu sisältö

4. Ammattitaitoinen opettaja

Toisin sanoen käänteinen oppiminen on paljon 

enemmän kuin oppimateriaalin lataamista 

Internetiin. 

Opettajan rooli käänteisessä 

oppimisessa

Käänteisen oppimisen perustarkoitus on 

hyödyntää luokkahuoneessa vietettävä aika 

tehokkaammin siirtämällä osia opetuksesta 

luokkahuoneen ulkopuolelle. Siksi opettajan 

tehtävä on hyödyntää kasvokkain ja 

verkossa tapahtuvan opetuksen yhdistelmän 

mahdollisuudet. Opiskelijoiden kotitehtävät 

täytyy suunnitella huolellisesti ja niiden 

tekemiseen kuluva aika täytyy ottaa huomioon.

Opettajan täytyy myös arvioida kotitehtävien sisällöt 

ja vaikeustaso sekä löytää keinoja auttaa umpikujaan 

joutuneita opiskelijoita.

Kuinka opiskelijat ohjaavat omaa 

oppimistaan

Käänteisessä oppimisessa opiskelijoilla on mahdollisuus 

käydä oppimateriaali läpi useaan kertaan, jotta 

he varmasti ymmärtävät sen. Tällöin heillä on 

mahdollisuus oppia omaan tahtiinsa ja työskennellä 

itseohjautuvammin. Tämä antaa heille aikaa löytää 

oma ratkaisu kohtaamiinsa ongelmiin, mikä myös lisää 

heidän motivaatiotaan.

Seuraavassa skenaariossa 
kuvataan, kuinka opettaja 

soveltaa tätä käytäntöön 
opettaakseen yksilöllisesti 

suurta opiskelijaryhmää, 
jossa valmiudet vaihtelevat 

huomattavasti. »
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Ennen opettamista: 

Oppimistavoitteiden 
asettaminen
Norjassa 12–13-vuotiaille opetetaan kitaransoittoa. 

Kun opetusjakso alkaa, Kjell Rune tekee tavoitteet 

selviksi opiskelijoille ja kertoo selkeästi, kuinka ne 

saavutetaan. Koulussa käytettävään itslearning-

järjestelmään laaditaan kuvaukset oppimistavoitteista 

ja arviointikriteereistä. 

Arviointikriteerit sisältävät neljä tasoa (vasta-alkaja, 

aloittelija, asiantuntija ja mestari). Kaikki opiskelijat 

pyrkivät saavuttamaan samat tavoitteet, ja heihin 

sovelletaan samoja arviointikriteerejä.

Valmistautuminen: 

Aineiston valmisteleminen 
käytettäväksi 
luokkahuoneessa ja sen 
ulkopuolella 
Kjell Runen opiskelijat saavat itslearning-

järjestelmässä käyttöönsä runsaasti erilaisia tehtäviä 

ja oppimateriaaleja, kuten hänen laatimiaan videoita,  

erilaisista soittotekniikoista. Lisäksi on 

useita opiskelijoiden harjoiteltavaksi tarkoitettuja 

musiikkikappaleita. Niiden nimen vieressä näkyy 

luettelo tarvittavista soinnuista, joten opiskelijat 

näkevät heti, minkä kappaleen he voivat oppia. 

Lisäksi he voivat käyttää iPad-sovellusta, joka esittelee 

kitaralla soitettavat soinnut ja antaa palautetta niiden 

soittamisesta. Opiskelijat voivat käyttää 

aineistoja koska tahansa. Siksi he voivat 

edetä omaan tahtiinsa ja keskittyä kehittämistä 

kaipaaviin osa-alueisiin.

Luokkahuoneessa: 

Yksilöllisen työskentelyn 
ja ryhmässä työskentelyn 
tasapainottaminen
Musiikin opetussuunnitelma on laaja ja aikaa on 

vähän. Siksi Kjell Rune suunnittelee huolellisesti, 

mitä käydään läpi osana luokkahuoneopetusta. Hän 

haluaa jättää sen vähälle, koska osa opiskelijoista osaa 

jo soittaa kitaraa taitavasti. Yhteinen opettaminen 

saisi heidät turhautumaan. Sen sijaan hän antaa 

opiskelijoiden käyttöön itslearning-resurssit, joten 

he voivat harjoitella 

luokkahuoneessa tai 

kotonaan. 

Kjell Rune aloittaa oppitunnit 

kuvaamalla tavoitteet lyhyesti sekä 

näyttämällä opiskelijoille, mistä oppimateriaali ja 

harjoitustehtävät löytyvät. Tämän jälkeen opiskelijat 

tarttuvat iPadeihin ja koulun kitaroihin sekä ryhtyvät 

harjoittelemaan. Kjell Rune kiertelee luokkahuoneessa 

auttaen opiskelijoita tarvittaessa.

Opiskelijat saavat valinnanvaraa, mutta Kjell Rune 

varmistaa, että he eivät käytä vapauttaan väärin 

valitsemalla liian helppoa musiikkia. Hän työskentelee 

luokkahuoneessa yksittäisten opiskelijoiden kanssa 

varmistaen, että he harjoittelevat oikealla tasolla, jotta 

oppiminen säilyy palkitsevana.

Strategia 3
/ OPETTAMISSKENAARIO

Kjell Rune Fjellheim opettaa 
kitaransoittoa käänteisesti 
Kjell Rune Fjellheim opettaa musiikkia Kannikin alakoulussa Norjan 

Stavangerissa. Hänen opetusryhmissään osaamis- ja taitotasot yleensä 

vaihtelevat suuresti. Tämä haaste on yhteinen kaikkien aineiden opettajille. 

Kjell Rune selviytyy siitä käänteisen opettamisen avulla.
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Johtopäätös 
Oman polun valitseminen 
matkalla kohti oppijakeskeistä 
opettamista
Tässä artikkelissa perehdytään kolmeen tapaan, joilla 

voidaan vahvistaa oppijakeskeisyyttä opettamisessa. 

On myös olemassa paljon muitakin strategioita, kuten 

Growth Mindset, pelillistäminen (Gamification), 

Concept-Oriented Reading Instruction ja oppiminen 

yhteistyön avulla (Learning through Collaboration). 

Kohti oppijakeskeisempää opettamista voi edetä monella 

tavalla. Tärkeintä on käyttää useita eri strategioita, 

jotta voit arvioida opettamistasi jatkuvasti, tarkkailla, 

toimivatko valitsemasi strategiat halutulla tavalla ja säätää 

opettamistasi tarvittavalla tavalla.

Onnea ja menestystä oppijoiden sitouttamisessa 

opettamiseesi!
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Pääkonttori:

itslearning AS, P.O. Box 2686, 

5836 Bergen, Norja, puh. +47 5523 6070

www.itslearning.eu  |  marketing@itslearning.com

Opettajia ja heidän valitsemaansa opetusmenetelmää 

varten suunniteltu itslearning on pilvipohjainen 

oppimisen ohjausjärjestelmä. Se yhdistää opettajat, 

opiskelijat, vanhemmat ja oppilaitoksen johdon 

luokkahuoneissa ja niiden ulkopuolella. Se antaa 

opettajien käyttöön lukemattomia tapoja luoda 

mukaansatempaavia oppitunteja ja resursseja, 

tekee opetusmateriaalien jakamisesta helppoa ja 

automatisoi rutiinitehtäviä, joten opettajille jää 

enemmän aikaa keskittyä opiskelijoihin.

Pilvipohjainen järjestelmä on helppo ottaa 

käyttöön ja pitää kunnossa. Miljoonat opettajat, 

opiskelijat, hallintohenkilöstöön kuuluvat ja 

vanhemmat käyttävät itslearning-järjestelmää 

eri puolilla maailmaa. Sitä käytetään kaikilla 

koulutustasoilla esikouluista yliopistoihin. Se auttaa 

opettajia muuttamaan opettamista opiskelijoita 

innostavampaan ja heidän enemmän arvostamaansa 

suuntaan. 

Me itslearningilla olemme ylpeitä siitä, että 

ymmärrämme opettamiseen liittyvät tarpeet. Yli 

20 % henkilöstösämme on työskennellyt opettajina. 

Meitä tapaa usein luokkahuoneissa ottamassa oppia 

opettajilta. 

Tarjoamme oppilaitoksille laajaa palveluvalikoimaa 

koulutustilaisuuksista aina suuren mittakaavan 

käyttöönottoprojekteihin. itslearning on perustettu 

vuonna 1999. Sen pääkonttori toimii Norjan 

Bergenissä, ja sillä on toimipisteet Lontoossa, 

Birminghamissa, Berliinissä, Pariisissa, Mulhousessa, 

Malmössä, Enschedessä, Helsingissä ja Bostonissa.

Auttaa opettajia 

luomaan yksilöllisiä oppimispolkuja 

opiskelijoille

at the heart of education

www.facebook.com/itslearning

twitter.com/itslearning

www.youtube.com/user/itslearning

www.itslearning.eu
mailto:post%40itslearning.com
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