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Kurssin esittely
Opiskelijapalautteen analyysi 
mielekkään ja yhteistoiminnallisen 
oppimisen näkökulmasta
Kurssin kehittämisideat



Yliopistopedagogiikan aineopintoihin 
kuuluva Ryhmässä oppiminen (3 op) -
opintojakso.
16 opiskelijaa (yliopisto-opettajia)
Ennakkotehtävä 
Kaksi oppimistehtävää
1. Usein kysytyt kysymykset
2. Oppimisympäristön ryhmädynaaminen 

suunnittelu
Neljä lähiopetuskertaa (puoli päivää)
Kurssin kesto kahdeksan viikkoa



1. ymmärtää ryhmän merkityksen yliopisto-
oppimisessa ja opiskelussa
2. tuntee aihetta käsitteleviä tutkimuksia
3. osaa tukea oppimista edistävää 
vuorovaikutusta opiskelijaryhmissä



Ennakkotehtävä Kertaa  Yliopisto-opettajan käsikirjasta luvut 5 ja 
13. 
Kirjaa ylös, mikä ihmetyttää ja kiinnostaa. 

Lähiopetuspäivä I Kysymysten kehittely ryhmässä
Kysymysten yhteinen kirjaaminen moodleen
”Oman” kysymyksen valinta

Välitehtävä Kirjoita vastauksesi moodlen keskustelualueelle. 
Perustele vastauksesi hyödyntämällä ryhmässä 
oppimisen teorioita, käsitteitä ja tutkimuksia.
150-250 sanaa + lähdeviitteet

Lähiopetuspäivät 
II ja III

Vastausten käsittelyä
Vastaajan alustus 
Yhteiskeskustelu
Opettajan palaute, jäsennys, täydennys jne.



Konstruktiivisuus
Aktiivisuus
Yhteistoiminnallisuus
Intentionaalisuus
Kontekstuaalisuus
Siirtovaikutus
Reflektiivisyys



1. Lähdettiin liikkeelle meitä koskevista ongelmista, joita käsiteltiin yhteisesti
2. Aika yksilöllisiä polkuja, tuli kaipuu myös yhdessä tehdylle kehykselle
3. Opettajan ”aivot” olivat positiivisesti väliin yhtä pihalla kuin meidän 

opiskelijoidenkin. Opettaja aktivoi meitä hyvin: teki niin kuin opetti.
4. Vielä on vaikea arvioida omaa oppimista kurssilla, koska tuntuu, että on saanut niin 

paljon. Uskon, että palaan näihin asioihin vielä useasti.
5. Välillä tuntui, että homma meni jutusteluksi, mutta toisaalta niistäkin oppi jotain.
6. Oppimista edisti ryhmän tuki: jos itsellä ei ollut kokemusta jostain, aina jollakulla oli.
7. Ryhmän välinen vuorovaikutus toimi spontaanisti kysymyksiä käsiteltäessä.
8. Ryhmäläisten rakentamat vastaukset  auttoivat todella paljon oman ymmärryksen 

kehittämiseksi.
9. Välillä koin, että opetus ei jäsentynyt minulle kun siirryttiin ”satunnaisesti” asiasta 

toiseen. Kuitenkin kurssin anti oli erinomainen  eli ehkä silloinkin kuitenkin opin 
huomaamatta, vaikka se poikkesi siitä, mihin olin tottunut.

10. Keskustelut tunneilla avasivat uusia näkökulmia.



• Yhteistoimintaa tukevien pienryhmien ja 
työskentelyrakenteiden hyväksikäyttö 
oppimistilanteissa

Yhteistoiminnan edellytykset
• Ryhmän jäsenten positiivinen keskinäinen riippuvuus
• Ryhmän jäsenten yksilöllinen vastuu
• Vuorovaikutteinen viestintä ja sosiaalisten taitojen 

harjoittelu
• Oppimisen ja ryhmän toiminnan arviointi
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opiskelijalla on yksilöllinen vastuu tehdä oma 
tehtävänsä
ryhmässä syntyy positiivinen keskinäisriippuvuus: 
kun jokainen hoitaa oman osuutensa, kaikki 
saavat laajasti tietoa ryhmässä oppimisen 
kysymyksiin: kysymys- ja vastuspankki on 
jatkossakin opiskelijaryhmän käytössä
toisten esitykset kiinnostavat, koska kysymyksiä 
on työstetty yhdessä ja kysymykset myös liittyvät 
toisiinsa
kurssilla harjoitellaan dialogin taitoja – kukin 
esittää vuorollaan ja muut kuuntelevat ja 
kommentoivat



opiskelu lähtee kunkin opiskelijan 
henkilökohtaisesta kiinnostuksesta
opiskelijalla on aktiivinen rooli – hän 
etsii itse vastauksia omiin kysymyksiinsä
opettajan rooli on auttaa, täydentää, 
jäsentää, kyseenalaistaa, kannustaa



Joillekin opiskelijoille jäi sekava olo: tarvitaan 
yhteinen orientaatioperusta ja/tai kooste
Suullisten esitysten parempi ohjeistus ja valmistelu
Kysymysten kehittelyyn ja muotoiluun enemmän 
aikaa ryhmässä – ohjeiden merkitys
Toisten opiskelijoiden vastausten kommentointi 
verkossa (esim. vähintään kolmea vastausta) ja 
vastaajan palaute kommentteihin
Opettajalla voisi olla ”tsekkauslista” usein kysytyistä 
kysymyksistä
Yksilö- ja ryhmätehtävien tasapaino?
Moodlen työkalujen tehokkaampi hyödyntäminen ?


