
TEEMA 2: 
Minä oppijana

 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen - Minä oppijana 
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Oppilas on aktiivinen toimija, jolla on suurin rooli omassa oppimisessaan. Oppilaan tiedollisen toimijuuden edellytyksiä 
voidaan vahvistaa ohjaamalla häntä olemaan osallinen omassa oppimisessaan. Itseluottamus ja oman oppimisen hallinta 
kasvavat, kun oppilas saa kokemuksia omasta osallisuudestaan. Minäkuva ja luottamus omiin taitoihin vaikuttavat opiske-
lumenestymiseen, kuten muun muassa siihen, kuinka oppilaat suhtautuvat uusiin haasteisiin ja kuinka haastavia tavoittei-
ta he asettavat.

Taito 1: 

Vastuu omasta oppimisesta

 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen - Minä oppijana - Vastuu omasta oppimisesta
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 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen - Minä oppijana - Vastuu omasta oppimisesta

TASO 0 TASO 1 TASO 3

Opettaja kannustaa oppilaita 
kysymään ja ilmaisemaan ajatuksi-
aan sekä antaa valinnanvapauksia 
opiskeluun liittyen. Opettaja nostaa 
esiin oppilaiden omia havaintoja, 
kokemuksia ja kysymyksiä. Oppi-
laat saavat ottaa hieman vastuuta 
omaan oppimiseensa liittyvistä pe-
rusasioista, mutta opettaja tarjoaa 
tarkan rakenteen opiskelulle. 

Opettaja ohjaa oppilaita käyttä-
mään tietoa itsenäisesti, ideoimaan 
ja toimimaan oma-aloitteisesti. 
Oppilaat saavat ottaa selkeästi 
vastuuta omasta oppimisestaan, 
esim. valitsemalla oppisisältöjä ja 
työtapoja. Opettajan johdolla oppi-
laat hahmottavat tavoitteita omalle 
opiskelulleen ja pohtivat kuinka ne 
voidaan saavuttaa. Oppilaita ohja-
taan kartoittamaan omia tietojaan 
ja taitojaan ja miettimään, mitä 
heidän tulisi oppia.

Oppilaat saavat omatoimisesti 
suunnitella ja toteuttaa pitkäkestoi-
sia projekteja sekä itsenäisesti että 
ryhmässä. Oppilaat asettavat tavoit-
teita, valitsevat työtavat sekä oppisi-
sällöt ja arvioivat omaa sekä muiden 
toimintaa ja edistymistä. Oppilaat 
oppivat itsenäisesti arvioimaan omat 
senhetkiset tietonsa ja taitonsa sekä 
suunnittelemaan palautteen avulla 
tulevaa oppimistaan.

TASO 2

Opettaja ei anna oppilaiden ottaa 
minkäänlaista vastuuta oppimi-
sestaan eikä anna tilaa oppilaiden 
havainnoille ja kysymyksille.
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Viikoittainen ajattelu ja oppimaan oppiminen -tunti. Oppilaiden kanssa 
keskustellaan oppimiseen liittyvistä asioista kuten tunteista, älykkyydestä, 
lahjakkuudesta, flowsta yms., ja kuinka erilaiset asiat ja ilmiöt voivat vaikut-
taa oppimiseen. Kun opettaja sanallistaa oppimiseen liittyviä käsitteitä, on 
oppilaiden helpompi käsitellä oppimiseen liittyviä ilmiöitä.

Vinkki

 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen - Minä oppijana - Vastuu omasta oppimisesta
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Omien vahvuuksien, tapojen ja opiskelustrategioiden tunnistaminen auttaa ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen 
kehittämisessä. Kun oppilas hahmottaa omia tapojaan oppijana, voi hän tietoisesti kehittää toimintaansa. Oppisisältöjen 
lisäksi tulee hahmottaa oppimisprosessia. Oppimisprosessin näkyväksi tuominen auttaa oppilaita ymmärtämään, millaisia 
erilaisia asioita oppimiseen liittyy ja kuinka oppimiseen voi vaikuttaa.

On kuitenkin oltava varovainen puhuttaessa erilaisista oppimistyyleistä, sillä vaikka meillä saattaa olla erilaisia taipumuk-
sia käsitellä tietoa, tutkimukset eivät tue ajatusta, että meillä jokaisella olisi jokin oma ennalta määräytynyt oppimistapa 
tai -tyyli. Olemme paljon monipuolisempia oppijoita kuin usein ajatellaan ja pystymme tarvittaessa opettelemaan uusia 
toimintatapoja ja sopeuttamaan toimintaamme erilaisten tehtävien mukaisesti.

Taito 2: 

Omien vahvuuksien ja opiskelustrategioiden 
löytäminen

 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen - Minä oppijana - Omien vahvuuksien ja opiskelustrategioiden löytäminen
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 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen - Minä oppijana - Omien vahvuuksien ja opiskelustrategioiden löytäminen

TASO 0 TASO 1 TASO 3

Opettaja kertoo erilaisista tavoista 
oppia ja kiinnittää huomiota oppi-
laiden erilaisiin opiskelustrategioi-
hin. Opettajan johdolla käydään 
läpi ja kokeillaan erilaisia opiske-
lustrategioita.

Oppilaita ohjataan löytämään hei-
dän omia vahvuuksiaan oppijoina ja 
opettelemaan käyttämään erilaisia 
opiskelustrategioita. Heikkoja opis-
kelustrategioita ja tapoja pyritään 
karsimaan. Oppilaita ohjataan myös 
arvioimaan omia opiskelustrate-
gioitaan ja tapojaan. 

Oppilaille mahdollistetaan moni-
puolisia oppimistilanteita, joissa 
he voivat järjestelmällisesti käyttää 
erilaisia opiskelustrategioita. Tärkeää 
on oppia, kuinka erilaisia strategioita 
voidaan soveltaa erilaisten tilantei-
den ja tehtävien mukaisesti. Oppilaat 
oppivat myös arvioimaan itsenäisesti 
omia ja toistensa strategioita ja vah-
vuuksia, kuinka niitä voidaan kehit-
tää ja kuinka erilaiset tavat voisivat 
toimia yhdessä tehokkaasti. 

TASO 2

Opettaja ei ohjaa oppilaita tarkas-
telemaan heidän tapojaan oppia 
tai tutustuta oppilaita erilaisiin 
opiskelustrategioihin. Opetus liittyy 
pelkästään oppiainesisältöihin. 
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Erilaiset opiskelumenetelmät ja -strategiat voivat sopia eri tavoin eri oppiai-
neisiin ja oppimistilanteisiin. Mieti millaiset menetelmät sopivat esimerkiksi 
omaan oppiaineeseesi, voisitteko kokeilla erilaisia tapoja ja millä tavoin eri-
laisten oppimistilanteiden oppimisprosessit eroavat toisistaan. 

Vinkki

 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen - Minä oppijana - Omien vahvuuksien ja opiskelustrategioiden löytäminen
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Oppimiseen liittyvät niin sanotut “havaintokanavateoriat”, joiden mukaan 
ihmisiä voidaan jakaa eri kategorioihin sen mukaan, opimmeko parhaiten 
katsomalla, kuulemalla vai tuntemalla, ovat havaittu myyteiksi. Ihmisten 
välillä on eroja, mutta tärkeimmät erot liittyvät esimerkiksi tiedollisiin val-
miuksiin, temperamenttiin ja motivaatioon eivätkä oppimistyyleihin. Paljon 
hyödyllisempää on edes yhden hyvän oppimisstrategian hallitseminen kuin 
kategorisointi tiettyyn oppimistyyliryhmään. On myös hyödyllisempää poh-
tia mikä meitä kaikkia oppijoita yhdistää pikemminkin kuin kuinka eroamme 
toisistamme. Erilaisia opiskelustrategioita ja tekniikoita kannattaa kuitenkin 
opetella ja soveltaa pohtien, mikä olisi sopiva mihinkin tilanteeseen. Teho-
kasta oppimista on joustavuus ja taito sopeuttaa strategioita käsillä olevan 
tehtävän mukaisesti.

Vinkki

 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen - Minä oppijana - Omien vahvuuksien ja opiskelustrategioiden löytäminen
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Opiskeluun liittyvien tavoitteiden ja valintojen pohtiminen auttaa oman opintopolun rakentamisessa. Oppilaita ohjataan 
ottamaan selvää erilaisista mahdollisuuksista ja autetaan heitä tekemään sekä pitkän että lyhyen tähtäimen valintoja omien 
kiinnostuksen kohteidensa mukaisesti. Omien valintojen ja mahdollisuuksien pohdinnassa painotetaan ennakkoluulotto-
muutta ja kannustetaan kyseenalaistamaan koulutukseen ja ammatteihin liittyviä ennakkokäsityksiä (esim. sukupuolistereo-
typiat). Tavoitteena on, että oppilaat oppivat, kuinka voivat itsenäisesti vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa. 

Taito 3: 

Oman opintopolun rakentaminen

 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen - Minä oppijana - Oman opintopolun rakentaminen
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 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen - Minä oppijana - Oman opintopolun rakentaminen

TASO 0 TASO 1 TASO 3

Opettaja kertoo oppilaille erilaisista 
opiskeluun liittyvistä valinnoista 
ja mahdollisuuksista. Valintoja ja 
mahdollisuuksia tarkastellaan aina 
ennakkoluulottomasti. Lisäksi oppi-
laita autetaan nimeämään joitakin 
ammatteja, joissa omia vahvuuksia ja 
kiinnostuksen kohteita voi hyödyntää.

Oppilaita ohjataan pohtimaan 
omia kiinnostuksen kohteitaan 
ja vahvuuksiaan liittyen erilaisiin 
opiskelumahdollisuuksiin sekä aset-
tamaan niiden mukaisia opiskeluta-
voitteita. Opettaja tuo oppilaiden 
kiinnostuksen kohteita ja opiske-
luun liittyviä tavoitteita osaksi op-
pimistehtäviä, joiden avulla oppilai-
ta autetaan oivaltamaan koulussa 
ja vapaa-ajalla hankitun osaamisen 
merkitys tulevan työuran kannalta.

Oppilaat tutkivat erilaisia opintopol-
kuja ja opiskeluun liittyviä mahdol-
lisuuksia sekä reflektoivat omia kiin-
nostuksen kohteitaan, vahvuuksiaan 
ja kehittämistarpeitaan. Oppilaita 
ohjataan luomaan henkilökohtaisia 
tulevaisuudenpolkuja, asettamaan 
omien polkujen mukaisia lyhyt - ja 
pitkäkestoisia tavoitteita ja arvioi-
maan säännöllisesti tavoitteiden 
saavuttamista. Oppilaat oppivat 
kyseenalaistamaan koulutukseen ja 
ammatteihin liittyviä ennakkokäsi-
tyksiä. Tärkeintä on oppia, kuinka 
omaan tulevaisuuteen voidaan oma-
toimisesti vaikuttaa. 

TASO 2

Opettaja ei käy läpi oppilaiden 
kanssa erilaisia opintoihin tai tule-
vaisuuteen liittyviä mahdollisuuksia.  
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Pohdi oppilaiden kanssa yhdessä, millaisia erilaisia oppiaineiden yhdistelmiä 
tarvitaan erilaisissa ammateissa, ja yrittäkää keksiä uusia oppiaineita, jotka 
olisivat kuin tehtyjä tietyn ammatin oppimiseen. 

Vinkki

 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen - Minä oppijana - Oman opintopolun rakentaminen

31


