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KYSYMYKSIÄ, JOITA KURSSIN AIKANA TARKASTELEMME

• Millaiset opetuskäytänteet innostavat ja
motivoivat oppilasta oppimaan ruotsia ja
ottamaan vastuuta opiskelusta?

• Miten opettaja voi tieto- ja viestintätekniikan
avulla tukea oppimista?

• Miten ruotsin opettaja integroi toimivia
viestintätapoja opetukseensa?

• Miten ja millainen arviointi tukee oppimista ja
motivoi opiskelemaan?

• Millainen ammattilainen ruotsin opettaja on?

Kuva: Sebastian Lineros/ imagebank.sweden



Oman kokemuksen kautta
tuntuma tutkivaan ja
ongelmalähtöiseen

työskentelyyn!!
TOTEUTUS

• Ennakkotehtävä ja 2 lähiopetuspäivää

• Työstätte pienryhmissä etäjaksolla
ongelmalähtöisen oppimisen mallin
mukaisesti yhteisen ratkaisun/
projektituotoksen (ml. opetusideoinnin)
ryhmänne täsmentämään teemaan.

• Jokainen laatii etäjaksolla myös
henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman.



• Hahmotat uuden opetussuunnitelman pääsisällöt
ruotsin opetuksen näkökulmasta.

• Osaat suunnitella motivoivia ja aktivoivia
oppimistehtäviä osaksi opetusta.

• Ymmärrät arvioinnin merkityksen osana
oppimisprosessia ja pystyt ideoimaan toimivia
arviointikäytänteitä.

• Hahmotat viestinnän merkityksen ruotsin
opetuksessa ja osaat integroida toimivia
viestintätapoja opetukseen.

• Osaat hahmottaa kehittymistarpeesi ruotsin
opettajana ja suunnitella, miten kehität osaamistasi
ja asiantuntijuuttasi edelleen.



PIENRYHMÄT
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Oppimiskäsityksessä keskeistä

• Oppilas aktiivinen toimija
• Vuorovaikutuksessa oppiminen
• Myönteiset kokemukset
• Oppimaan oppiminen ja

itseohjautuvuus

Kokemukselliset ja toiminnalliset
työtavat, tutkiva ja ongelmalähtöinen
työskentely, leikillisyys ja pelillisyys,

Työtapojen ja arvioinnin monipuolisuus
Yksilöllinen eteneminen

Oppimisen ilo ja onnistumisen
kokemukset

POPS JA LOPS

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/lukiokoulutus/lops2016
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus


TUTKIVA JA ONGELMALÄHTÖINEN TYÖSKENTELY

POPS JA LOPS

Oppilas oppii asettamaan tavoitteita,
ratkaisemaan ongelmia, toimimaan muiden

kanssa, reflektoimaan oppimaansa.
Ohjataan oppilasta käyttämään tietoa
ongelmanratkaisuun, argumentointiin,

päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen
sekä uuden keksimiseen.

Oppiminen on yksin ja yhdessä tekemistä,
ajattelemista, suunnittelua, tutkimista ja

näiden prosessien monipuolista arvioimista.



TUTKIVA OPPIMINEN
Ongelmien määrittäminen

Tiedon rakentaminen



TUTKIVA OPETUS KÄYTÄNNÖN
OPETUKSESSA KOULUSSA?

Kokemuksia tästä?



PBL ‒ PROBLEM-BASED LEARNING ‒ 7 ASKELTA
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Avaus

- Kaaoksen sietokyky
- Vastuu ja aktiivinen ote ryhmässä
- Toiminko oppimista edistäen



ONGELMALÄHTÖISEN OPPIMISEN TEOREETTISIA KYTKÖKSIÄ

Kehitetty lääketieteellisessä koulutuksessa

Pedagogiset mallit ja teoriat, joissa painotetaan kokemuksen
merkitystä sekä opiskelijan omaa vastuuta ja aktiivista roolia
oppimisprosessissa (aito opiskelijalähtöisyys)
 Tutkiva oppiminen (Inquiry learning)
Kokemuksellinen oppiminen ja tekemällä oppiminen (learning by doing)
(Dewey, Kolb)
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Oivaltava oppiminen (Lonka)



Oppilaat oppivat tehtävää ratkoessaan yhteistyötaitoja,
vuorovaikutustaitoja, tiedonhaku- ja tiedon arviointitaitoja,
päättely- ja argumentointitaitoja sekä kriittistä ajattelua.

Oppilaat eivät opi vain faktoja, vaan he oppivat
suhteuttamaan ja arvioimaan löytämäänsä tietoa sekä
ratkaisemaan ongelmia.

Oppilaat kehittävät metakognitiivisia taitojaan kuten
oppimisen itsesäätelytaitojaan ja taitojaan arvioida omaa
oppimistaan.

Oppilaiden sisäinen motivaatio ja kiinnostus opiskeltavaa
asiaa kohtaan syvenee ja kasvaa.

PBL:N TAVOITTEITA ‒ MILLAISTA OSAAMISTA?

Oppimiskäsityksessä
keskeistä:

• Oppilas aktiivinen
toimija

• Vuorovaikutuksessa
oppiminen

• Myönteiset kokemukset
• Oppimaan oppiminen

ja itseohjautuvuus
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KIELTENOPET VERKOSSA -PALVELU

Kieltenopet verkossa -palvelun Opetussuunnitelmatyö-ryhmässä on nyt saatavilla
työskentelypohjia eri kielten ja eri oppimäärien paikallisten tekstien laadintaa
varten. Lisäksi ryhmässä on apua kaipaaville vihjeitä siitä, miten tekstiä voisi
kirjoittaa. Opetussuunnitelmatyö-ryhmän jäseneksi voi liittyä kuka tahansa Kieltenopet
verkossa -palveluun aiemmin liittynyt. Työskentelypohjia voi käyttää esimerkiksi ennen
kuin ePerusteiden paikalliseen työkaluun - tai johonkin vastaavaan - kirjoitetaan
kielten tekstejä. Palautetta ja keskustelua työskentelypohjien toimivuudesta toivotaan
niiden käyttäjiltä mielellään.

Käy Kieltenopet verkossa :
http://kieltenopetverkossa.ning.com/?xg_source=msg_mes_network

http://kieltenopetverkossa.ning.com/?xg_source=msg_mes_network

