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Muokattu Bloomin tiedollisen alueen
taksonomia (W5W2- opas)
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Opetuksen linjakkuus (Biggs & Tang, 
2007)

• Opetuksen arviointikäytännöt ohjaavat 
opiskelijoiden oppimista 

• Osaamistavoitteet auttavat kertomaan 
paremmin opiskelijoille, mitä tavoitellaan
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Kriittistä ajattelua edistäviä kysymyksiä (King, 1995) 1/2

Kysymys Mitä ajattelun taitoja kirvoittaa
Mitkä ovat sulautuvan opetuksen 
vahvuudet ja heikkoudet?

Analysointia, päättelyä

Mikä on sulautuvan ja verkko-
opetuksen ero?

Vertailua

Miten sulautuva opetus liittyy 
teorioihin oppimiskäsityksistä?

Aiemman tiedon aktivointi

Miten sulautuva opetus voisi muuttaa 
oppimiskäsityksiä tulevaisuudessa?

Ennustamista/hypoteesien 
asettamista

Kuinka sulautuvaa opetusta voitaisiin 
käyttää matematiikan opetuksessa?

Soveltaminen

Mikä olisi vasta-argumentti väitteelle, 
että sulautuva opetus sopii vain 
faktatiedon opettamiseen?

Argumenttien kumoaminen

Mikä olisi mielestäsi ratkaisu 
sulautuvan opetuksen vähäiseen 
käyttöön?

Ideoiden yhdisteleminen
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Kriittistä ajattelua edistäviä kysymyksiä (King, 1995) 2/2

Kysymys Mitä ajattelun taitoja kirvoittaa

Mitä vastaavuuksia sulautuvalla 
opetuksella voisi olla työelämässä?

Analogioiden ja metaforien 
tunnistaminen ja luominen

Kuinka kurssin sisältö vaikuttaa 
sulautuvan opetuksen 
mahdollisuuksiin?

Syy-seuraussuhteen analysointi

Edellä esitettiin sulautuvan 
opetuksen käyttöä matematiikan 
opetuksessa. Valitse tentittävästä 
kirjallisuudesta kaksi muuta 
lähestymistapaa, joilla opetuksen 
voisi järjestää.

Muiden näkökulmien esittäminen
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Muita aktivoivia tenttikysymyksiä (Mähönen 2007)

Kysymys Mitä ajattelun taitoja kirvoittaa?

Arvioi sulautuvan opetuksen 
hyödyllisyyttä suhteessa muihin 
opetusmenetelmiin. Perustele kantasi.

Arviointia, perustelua

Esitä kritiikkiä sulautuvalle opetukselle 
vuorovaikutusteorioiden näkökulmasta.

Kritiikin esittäminen

Keksi 3 kpl vertauksia/käytännön 
esimerkkejä sulautuvalle opetukselle.

Vertausten keksiminen

Keksi koulumaailmaan sijoittuva case-
esimerkki, jossa sulautuvaa opetusta 
hyödynnetään oppimistulosten 
parantamisessa.

Ongelmanratkaisua, case-esimerkkien 
luomista

Olisiko sulautuva opetus yhtä 
hyödyllinen korkeakoulutuksessa kuin 
toisen asteen koulutuksessa?

Vaihtoehtoisten todellisuuksien 
luominen ja argumenttien tuottaminen 
vaihtoehtoisille näkemyksille

Suunnittele sulautuvan opetuksen 
kurssi matematiikan opetukseen.

Suunnittelutaitoja
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