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Faktat kurssista

• Pakollinen kurssi 2. vuoden farmasian opiskelijoille
• Massakurssi, noin 160 opiskelijaa
• Biofarmasian ja farmakokinetiikan perusteet 5 op –

vanhanmuotoisena viimeisen kerran vuonna 2012
• Uudistettiin syksyllä 2013 flipped-classroom kurssiksi ja

samalla farmakokinetiikka eriytettiin omaksi kurssiksi (3
op)
– Luentoja 20 h
– Harjoituksia 8 h
– Itsenäistä opiskelua 53 h



Opettajan musta syksy 2012- 3.kerta
toden sanoo?

”Luento-osuuksissa olisi
kehitettävää. Tällä hetkellä
luennot tukivat oppimista
heikosti.”

”Kinetiikan osuuteen pitäisi
panostaa enemmän ja siihen
tulisi käyttää mielestäni
enemmän aikaa.”

”Jossain määrin kurssi
tuntui keskeneräiseltä.”



Syksy 2013 – mikä ihmeen Flipped-
classroom?

Hanna:“Oppimistulokset ovat
huonoja ja opiskelijapalaute myös.
Eikä minulla ole motivaatiota
opettaa. Kurssia pitäisi jotenkin
kehittää.”

Nina: “ Hyvä, että sinulla on
motivaatiota lähteä kehittämään
kurssia. Ehkä voisit kokeilla flipped-
classroom-menetelmää.”

Hanna: “Mikä ihme se on?”



Tarina jatkuu- opettaja valvoo
yhden yön

“Minähän en ole miettinyt
oppimista ja tavoitteita
opiskelijan näkökulmasta!”

“Miten minä itse opin
syväsuuntautuneesti?”

“Olemalla aktiivinen ja
muodostamalla omannäköiseni
kokonaiskuvan.”



Ja sitten hommiin – siitähän tuli
flipped-classroom

1. Materiaali, oppimistavoitteet ja
ennakkotehtävä ennen luentoa
Moodlessaà ennakkotehtävän
vertaisarviointi

2. Luennoilla keskityttiin
opiskelijoiden kysymyksiin ja
ennakkotehtävien ratkaisemiseen

3. Harjoitustöistä laadittiin työkirja,
jossa oli myös oppimistavoitteet

4. Opiskelija arvioi työpanostaan ja
oppimistavoitteidensa
saavuttamista (itsearviointi)



Mutta mites tentti? – Linjakasta ihan
huomaamatta

“Millainen tentti tästä
kurssista tulee?”

“Pitääkö luennoilla olla, jotta
tentistä voi päästä läpi?”

Kurssilla oli sekä formatiivista että summatiivista
arviointia. Tämä ohjasi opiskelijoita opiskelemaan
koko kurssin ajan.



Opettajan ihmetys- interaktiivinen
massaluento

• Kysymyksiä
• Katsekontakti
• Istuma-asento
• Yleinen ilmapiiri

“Massaluennolla
opettaminenhan on mukavaa.”



LEARN-kysely kurssin alussa ja lopussa
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Hyvät pärjäävät aina – entä heikot?

• Kurssin alussa oli 28
pintasuuntautuneesti
opiskelevaa

• 71%:lla näistä opiskelijoista
pintasuuntautuneisuus väheni
kurssin aikana ja heidän
tenttiarvosanansa oli koko
kurssin keskiarvon yläpuolella



Kysely opiskelijoille (n=84)
Mikä edisti oppimistani?
• Uusi opetusmenetelmä (n = 63) 75%
• Harjoitustyöt (n = 22)
• Opiskelijaan itseensä liittyvät tekijät (n = 21)
• Kurssimateriaali (n = 18)
Mikä esti oppimistani?
• Uusi opetusmenetelmä (n = 7)
• Käytännön täytäntöönpano (luennot ja ennakkotehtävien

vastaukset)  (n = 32) 38%
• Opiskelijaan itseensä liittyvät tekijät (n = 22)
• Samaan aikaan olevat kurssit (n = 17)
• Kurssimateriaali (oppikirja) (n=4)



Opettajan ja opiskelijoiden
onnistumisen syksy 2013

1. Mahtavaa että olet lähtenyt
uudistamaan innolla kurssia! Olen
varma että uudistus tuottaa tulosta
myös arvosanoissa ja yleisesti
oppimisessa ! :) Paras kurssi.

2. Uudenlainen kurssi oli hyvin
toteutettu ja tällaisiä kursseja saisi
olla enemmänkin.

3. Kiitos kun yritätte saada meidät
oppimaan mahdollisimman hyvin ja
keksitte tällaisia uusia juttuja! :)

4. Kurssin opettajalle terveiset: kiitos,
että olit todella tukenamme. Tuntui,
että olit aina tavoitettavissa ja sitä
kautta myös apua oli saatavilla.


