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Oppiminen autenttisissa ympäristöissä 

• Ilmiöpohjaisen oppimisen erityisyys on nimensä mukaisesti 
ilmiössä eli autenttisessa aidossa kohteessa.


• Oppimista yhdistää siis jaettu havaintokohde, jota voidaan 
tutkia monesta näkökulmasta.


• Kyse ei ole pedagogisesta mallista vaan 
lähestysmistavasta, jonka toteuttamiseen sopii useampi 
pedagoginen malli, kuten ongelmalähtöinen oppiminen, 
tutkiva oppiminen tai projektioppiminen.


• Kielissä tätä on tehty aina. Nyt on vain yhdistettävä 
näkyvämmin eri aineet yhteen ja otettava rohkeasti uutta 
näkökulmaa oppimateriaalista riippumatta. 
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Ammatillisen identiteetin tarkastelua

●   Miten itse opin ja opetan? 

●   Mikä on nyt erilaista kuin ennen? 

●  	Olenko avoin muutokselle vai rakastunut rutiineihin? 

●  	 Mitä haluan omassa toimintatavassani säilyttää? 

●   Missä asioissa haluan muuttua? 

●   Mikä on minun tunnuslauseeni opettamisessa?

Kysy.
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Ilmiöpohjaisen oppimisen prosessin rakentaminen

TAUSTA: Mitä ilmiöpohjainen oppiminen on? 

KOKO KOULU: Ilmiön valinta ja hallinnointi  

KOKO KOULU/OMA OPETUS: Ilmiöjakson kaari 

OMA OPETUS: Oppimistehtävät ja pelisäännöt 

KOKO KOULU/OMA OPETUS: Näkökulmia arviointiin
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Miten ottaa huomioon kielen ja muiden 
oppiaineiden erilaisuus?

Kieli välineenä? 
 

Kieli kohteena? 

Muiden 
aineiden 

opettajien 
tietämys 
kielestä

Työtavat?
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Ruotsin haasteet

• Ryhmäkoko ja osaamistasojen erot

• Kiinnittyminen oppimateriaaleihin

• Alueellisesti erilaiset mahdollisuudet

• Kieli välineenä ajattelu

• => luetaan kaikki ruotsiksi

• => tuotetaan kaikki ruotsiksi

 

Opetussuunnitelman väljyys!
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Käytäntöön siirtyminen  
– suunnittelusta toimintaan
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”Jos ilmiötyöskentely on oppijoille kovin uusi 
menetelmä, sen käynnistymisen onnistumiseksi 
on hyvä käydä tarkoin läpi toimintatavat sekä 

työskentelyn ja sisältöjen tavoitteet. 
Sääntöjä ei ole hyvä keksiä matkan varrella 

vaan matkan alussa.”

Yhdessä?
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Oppimisprosessiajattelu

• (Opetussuunnitelman) tavoitteista muodostuu osatavoitteita.  

• Osatavoitteista syntyy oppimisprosessin aikajana. 

• Oppimisprosessia voidaan ideoida oppijoiden kanssa. 

• Visualisointi vaikkapa luokan seinälle kiinnitetyn taulukon avulla.  

• Keskeinen kohde: oppiminen. Kysy siis itseltäsi: miten tämä asia 
opitaan? 

• Ei etukäteen tarkkoja tuntisuunnitelmia, ei pakotettua etenemistä 
johonkin malliin. 

• Rakenna ajallinen kehys, jossa on työskentelyn elementeille varattu 
ajankohta ja kesto.
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ILMIÖPOHJAISTA RUOTSIA
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Lukion RUB5: ilmiötyö

LOPS 2003:  
  
 Elinympäristömme  (RUB5) 

Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Aihekokonaisuudet ”kestävä 
kehitys”, ”teknologia ja yhteiskunta” sekä ”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin 
aiheiden käsittelyyn. Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita ja hiotaan kirjallista ilmaisua 
kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä 

• Koulun ilmiöinä: hyvä elämä, tulevaisuus ja tiede 

• Opiskelija valitsee kurssiensa pohjalta sopivimman ilmiön 

• Oppimistehtäviä suunnitellaan yhdessä  

• Opettaja tukee valinnassa ja ohjaa oppimistehtäviin. 

• Pohdittavaa: Kirjan ja muun opiskeltavan aineksen asema? 
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Ilmiöpohjainen ruotsinkurssi koko koulussa

• Koko koulun eri kurssit ja sisällöt kootaan ilmiön alle 

• Oppija laatii oman suunnitelman kursseistaan ja linkittää ruotsin mukaan: 
ohjauksellinen haaste 

• Oppija tutustuu oppiaineen oppimiskaareen ja suunnittelee oppimistaan: 
ruotsin opetus 

• Aiemmin luodut oppimistehtävät suoritetaan yhteisten pelisääntöjen mukaan. 

• Mukana yksilöllistä ja yhteisöllistä etenemistä 

• Opettaja seuraa, ohjaa, teettää tarpeen tullen koonteja.  

• Läpinäkyvä arviointi läsnä koko ajan.   
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Ilmiöpohjainen ruotsinkurssi: KÄYTÄNTÖ

• Koko koulun eri kurssit ja sisällöt kootaan ilmiön alle: esim. GOOGLE FORM 

• Oppija laatii oman suunnitelman kursseistaan ja linkittää ruotsin mukaan: ohjauksellinen 
haaste: OMAN YHTEISPORTFOLIO ETUSIVU 

• Oppija tutustuu oppiaineen oppimiskaareen ja suunnittelee oppimistaan: ruotsin opetus: 
PORTFOLIOSSA RUOTSIN SIVU, johon sisällytetään oppimispäiväkirja 

• Aiemmin luodut oppimistehtävät suoritetaan yhteisten pelisääntöjen mukaan.  
KYSELYITÄ, HAASTATTELUITA, VIERAILUITA, KIRJOITUKSIA, VIDEOITA, 
SOVELTAVAA KIRJAN TEHTÄVÄÄ,  
huomio: ei suorituksia vaan oivalluksia ja omaa tuotosta    

• Mukana yksilöllistä ja yhteisöllistä etenemistä: ITSE- JA VERTAISARVIOINTI 

• Opettaja seuraa, ohjaa, teettää tarpeen tullen koonteja: OHJAUKSEN ROOLISTA 
MUISTUTUS, YHTEISPORTFOLIOON LINKITYKSIÄ ERI AINEISIIN, MUISTUTUS 
OMAN OPPIMISEN VASTUUSTA 

• Läpinäkyvä arviointi läsnä koko ajan. KOONTILISTAT ilman arvosanoja, 
HLÖKOHTAINEN PALAUTE 13



Oppimistehtävät kuljettavat työskentelyä

Oppimistehtävä on onnistunut, kun oppija tietää:   

●      mihin tavoitteeseen ja sisältöön pyritään 

●      miten, kenen kanssa, missä ja milloin opiskellaan 

●      mitä havaintoja oppijalta odotetaan, myös itse- ja vertaisarvioinnin osalta 

●      miten oppija tekee näkyväksi oppimaansa 

●      miten oppija arvioi omaa työprosessiaan ja toisten panosta 

●      miten ja milloin eri välineitä käytetään 

●      mitä apukeinoja, kuten neuvontaa, hänellä on käytössään 

●      millaista lopputulosta häneltä ja ryhmältä odotetaan 

●      miten prosessi ja lopputulos arvioidaan?
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POHDINTAA: 
Pelisäännöt työlle

●      Miten opettaja osallistuu opiskeluun? 

●      Millaisia ohjauksen keinoja käytetään? 

●      Miten eteneminen tehdään näkyväksi? 

●      Miten vastuun kantaminen jaetaan? 

●      Mitä, jos joku ei tee sovittuja asioita? 

●      Miteä, jos joku toimii epäasiallisesti? 

●      Mitä asioita vähintään on tehtävä? 

●      Mitä nopeasti etenevät tekevät? 

●      Palkitaanko ylimääräisestä? 

●      Miten aikataulussa pysymisestä 
huolehditaan?
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”Kun oppimisen rakenteet ja toimintakäytännöt 
on suunniteltu, opettaja voi siirtyä ohjaamaan 

työskentelyä tilannekohtaisesti.”

Mieti ja 
toimi.
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Ohjausta matkan varrella

• Oppimisprosessin välietapeilla tilannetarkistuksia. 

• Tarvittaessa korjataan suuntaa tai etsitään lisää apua etenemisen 
vauhdittamiseen.  

• Palautetta apukysymysten tai lomakkeiden avulla myös oppijaryhmissä toinen 
toiselle sekä itse itselle. 

• Ohjaustilanteissa opettaja opastaa metataitoihin, kuten tiedon prosessointiin ja 
kiteytymiseen, erilaisiin työtapoihin, oppimaan oppimisen taitojen kehittämiseen, 
yhteistyön jalostumiseen ja arvioinnin työkalujen hyödyntämiseen.  

• Myös joustavia ja spontaaneja väliintuloja.  

• Ohjaamistyöllä pidetään huolta, että kaikki pysyvät matkalla mukana.
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Näkökulmia arviointiin

Arviointi kuuluu ajallisesti koko matkan tueksi ja sen ensisijainen tehtävä on 
auttamaan oppijaa eteenpäin.  

• Arvioinnin tulisi olla jatkuvaa ja monipuolista 

• Alkuarviointi on tärkeää 

• Tavoitekeskusteluja käydään oppimisprosessin alkuun 

• Tavoitteeksi määritellään myös, että se on oppilaiden osallisuutta edistävää, 
keskustelevaa ja vuorovaikutteista 

• Neuvotellut tavoitteet sitovat myös opettajaa 

• On tärkeää huolehtia siitä, että oppijalle syntyy oikea käsitys mahdollisten 
testien, kokeiden ja näyttöjen arvioinnista ja arvioinnin tarkoituksesta.
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”Samalla kerralla opettajalla on siis arvioitavana 
hyvinkin laaja kirjo erilaisia suorituksia. Kun 

tavoitteet ja arviointikriteerit ovat selkeät, tämä 
vaihtelu ei tuota ongelmia.” 

.”

Onko 
näin?
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Kielen oppimisen arvioinnista

• Oppimistehtävistä voidaan laatia oppimisportfolion työkansio.  

• Palaute- ja arviointikohteiksi on syytä valita tiivistelmät, kollaasit tai opitusta 
luodut muut kokoelmat, kuten näyteportfolio.  

• Prosessin aikaista työskentelyä voi myös dokumentoida yksin tai ryhmän 
kanssa oppimispäiväkirjaan, joka voi olla paitsi tekstiä, vaikkapa 
valokuvasarja tai video 

• Loppukatselmus ja ryhmäreflektointi on tärkeää.  

• Oppimisen kannalta on tärkeää tiedostaa, mitä opittiin ja miten opittu 
liittyi asetettuihin tavoitteisiin. 

• Kokeiden merkitys hyvä kyseenalaistaa.  
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Miksi aika ei koskaan riitä?

        Mihin työaika kuluu?  

                Mistä asioista voidaan luopua?  

                  Mitä voidaan jakaa?
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Kiitos.

joanna.ovaska@gmail.com


Lähteenä: Ilmioppi-opas 

Tutustu myös:

http://bit.ly/ilmioppivideot

Facebookin Ilmioppi-ryhmä

 

Elämää 
varten!
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