
 

 

Innostavaa ruotsia kielikylpymetodein ja multimodaalisesti                               

-täydennyskoulutus, 10.4 & 8.5.2015 Helsinki  

Etätehtävän ohjeistus 

 

Valmistautukaa pitämään 15 minuutin opetustuokio laajemmasta 

opetuskokonaisuudesta kurssin seuraavassa lähitapaamisessa 

(8.5.) 

Kurssin muut osallistujat ovat oppilaitanne.  

 

Toimintaohje: 

 

1. Miettikää ensin kohderyhmänne erityispiirteitä. Miettikää 

tavoitteenne (kielelliset, sisällölliset, kasvatukselliset). 

Tukena tähän voi käyttää tulevan opetussuunnitelman 

luonnosta 3-6 vuosiluokille:  

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_

ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus  

2. Miettikää, millaisen opetuskokonaisuuden osa 

opetustuokionne on: mitä on tapahtunut ennen sitä ja mitä 

tapahtuu sen jälkeen. Valitkaa 15 minuuttiin mahtuva 

opetuskokonaisuuden osa, jonka pidätte seuraavassa 

lähitapaamisessa. 

3. Kirjoittakaa suunnitelma, joka sisältää opetustuokionne 

tehtävänannot oppilaille ja toimintaohjeet opettajalle. 

Kirjoittakaa suunnitelma mahdollisimman konkreettisesti, 

jotta se avautuu muillekin. Valmistautukaa pitämään 15 

minuutin opetustuokionne seuraavassa lähitapaamisessa 

8.5. 

 

Pitäkää mielessä: Pohdittavaksi: 

- Miten aktivoitte ja 

motivoitte oppilaitanne 

-  Miten käytätte koko ryhmänne 

voimavarat hyödyksi tehtävää 

tehdessä   ja   erityisesti esittäessä 

(ts. mitä kaikki tekevät tilassa) 

- Millainen havainnollistus 

tukee opetustanne 

- Miten käytätte luokkatilaa hyödyksi 

opetuksessanne? 

 - Millaisia viestintävalintoja teette 

(kielenkäyttö, havainnollistus, 

nonverbaalinen  viestintä jne.)? 

 -  Mitä uutta opitte? 

-  Mikä oli haastavaa? Mikä oli 

miellyttävää? 

 

Opetuskokonaisuuden suunnitelmasta ja suunnittelusta 

palautetaan lyhyt (max. 1 sivun) raportti, joka on ryhmän 

tiivistetty pohdinnan tulos ja jossa tuodaan esiin 

suunnitteluprosessin keskeiset kohdat (ks. numeroidut kohdat 1 ja 

2). Liitteeksi lisätään tehtävänannot oppilaille ja toimintaohjeet 

opettajalle (ks. kohta 3). Pohtimisen apuna voitte käyttää myös 

ryhmätyön osuutta blogista sekä teille jaettua ryhmäviestinnän 

analyysilomaketta. 

Raportin kirjoittamisessa voi hyödyntää esim. Google 

Docsia/Google Drivea tai jotain muuta tapaa. Ryhmät saavat 

tarvittaessa palautetta ja tukea Kirsiltä ja Riikalta jo opetustuokion 

valmisteluprosessin aikana sekä raportin palauttamisen ja 

opetustuokion pitämisen jälkeen. 

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus


 

 

 

Raportti palautetaan viimeistään 30.4.2015 mennessä sähköpostin 

liitteenä kurssin koulutussuunnittelijalle osoitteeseen 

sofia.nissila@helsinki.fi. OPH koulutuksen rahoittajana edellyttää, 

että opetusideoita jaetaan laajemmin muillekin. 

Opetustuokiokuvaukset ja materiaalit laitetaan kurssin blogialustalle, 

jossa muutkin asiasta kiinnostuneet voivat niihin tutustua. Ideoita 

voidaan jakaa myös OPH:n hyvät käytännöt sivuston kautta.   

Winheimo 
Opetuskokonaisuuden ja –tuokion suunnittelun tueksi: 
 
Tavoite: Miksi tämä asia opiskellaan? Mitä oppilaiden pitää osata 
tämän jälkeen ja millä tasolla? 
1. Viestinnällinen tavoite (selviytyminen viestintätilanteessa) 
2. Kielellinen tavoite (sanasto, rakenteet, ääntäminen, 
oikeinkirjoitus) 
3. Kasvatuksellinen tavoite (yleiset kompetenssit, esim. 
opiskelutaidot, yhteistyötaidot) 
Työskentelyn sisällöllinen ja käytännöllinen jäsentäminen: 
Mitä? Kenelle? Millä ehdoin? 
Tavoitelähtöisyys ja johdonmukaisuus 
Mihin kokonaisuuteen suunniteltava osa kuuluu ja miten? 
Mikä on tavoitteiden keskinäinen painotus? Mikä on tärkeintä, mikä 
alisteista millekin? 
Miten opiskelutehtävä jäsentyy osatoimintoihin ja vaiheisiin? 
Miten vaiheet yhdistyvät mielekkäästi? (”punainen lanka”) 
Millaiset siirtymät tarvitaan vaiheiden välille? 
Onko jokainen vaihe sopusoinnussa tavoitteiden kanssa? 
Ymmärtäväkö oppilaat, mitä ollaan tekemässä ja miksi? 
Onko kaikki toiminta oppilaita aktivoivaa tai heidän ajatteluaan 
kehittävää? 
Missä vaiheessa oppilaiden kanssa keskustellaan tavoitteesta? 
Voivatko oppilaat muokata tavoitteita itse? 
Miten arvioidaan? 
Miten kontrolloidaan koko prosessin (tunnin, viikon, kurssin) 
onnistumista? 

Miten jatketaan? 
Monipuolisuus ja vaihtelevuus 
Ovatko työmuodot monipuoliset (opettaja/oppilaskeskeisyys; 
kielitoiminnot; monikanavaisuus)? 
Ovatko työmuodot perusteltuja tavoitteen kannalta? 
Miten eriytetään (eri tehtävin, saman tehtävän tasoa muunnellen/ 
opettajajohtoisesti, oppilaiden 
valinnan mukaan)? 
Miten joustetaan, jos kaikki ei sujukaan suunnitelman mukaan? 
Vaihtoehtoiset toimintatavat tavoitteen suunnassa? 
Valmistelut: Kenelle? Missä olosuhteissa? 
1. Oppilaat 
ikä, kielitaidon taso, tausta, kiinnostuksen kohteet ja tarpeet 
eri oppijatyypit ja opiskelutyylit 
2. Olosuhteet, välineet, materiaalit 
opetuksen ajankohta ja tila, opetustilan varustetaso (lisävarusteet) 
oppimateriaalit (valmiit, itse valmistettavat, oppilaiden valmistamat) 

 

Kirsi 
Wallinheimo 
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