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HY:n Tieteestä toimintaa  -verkosto 

• Kurssien suunnittelupohjia, kurssikuvauksia ja 

esittelymateriaalia wikissä: 
https://wiki.helsinki.fi/display/Projektikurssit/Projektikurssiverkosto 

(http://bit.ly/projektiwiki) 

• Virtuaalinen yhteisö keskusteluille ja verkostoitumiselle 

Yammerissa (liittymispyynnöt eric.carver@helsinki.fi) 

• Opas projektityöskentelyyn tekeillä; tarkoitettu 

opiskelijoille, n. 20 sivua 

Tukea ja malleja projektikurssien 

pedagogiseen suunnitteluun 
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Promoting Working Life Competencies in University Education  

(ProWo) -hanke http://blogs.helsinki.fi/prowo-project 

Tutkimustuloksia yhteisöllisen 

tiedontuottamisen kurssikäytännöistä 
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3. Kasvatustieteen peruskurssi, Avoin yliopisto 

4. Perusopintojen kokoomatehtävä ravitsemustieteessä,  

    Avoin yliopisto 

5. Raportti työkokemuksesta osana lisensiaattiopintoja, 

    Teollisuusfarmasia 

1. Tutkimusmenetelmäkurssi, Sosiaalitieteet 

2. Projektityökurssi, Biotieteet 

Kehitetyt 

ja 

tutkitut 

kurssit 

(Lakkala ym. 2015) 



Korostetaan avoimia ja haastavia ongelmanratkaisutehtäviä sekä todelliseen 

käyttöön tulevan tiedon tuottamista. Yhteisöllisyys on keino käyttää kaikkien 

osallistujien osaamista yhteisen kohteen kehittämiseksi. 

Asiantuntijuuden ja oppimisen vertauskuvat 

Oppiminen  
tiedon luomisena 

”Trialoginen”  
yhteisten kohteiden  

kehittämisen näkökulma 

Oppiminen  
tiedonhankintana 

”Monologinen”  
mielen sisäinen 

näkökulma 

Oppiminen 
osallistumisena 

”Dialoginen” 
vuorovaikutus-

näkökulma 

Korostetaan mahdollisimman tehokasta 

tiedon välittämistä ja omaksumista. Tietojen 

ja taitojen harjoittelu tukee tätä. 

Yhteisöllisyyttä ei välttämättä tarvita. 

Korostetaan autenttista tietoa ja 

todenmukaisia tehtäviä. Oppiminen on 

myös sosiaalista kasvamista kulttuurin 

käytäntöihin ja siihen liittyvän identiteetin 

luomista. 4 

(Sfard 1998, Paavola &  

Hakkarainen 2005, 

Paavola 2012) 
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Tietoa luovien (”trialogisten”) 

käytäntöjen suunnitteluperiaatteet 

Minna Lakkala 2015 

1. Toiminnan organisoiminen yhteisesti kehitettävien kohteiden ympärille 

6. Joustavien digitaalisten työvälineiden käyttö 

2. Henkilö-

kohtaisen ja 

sosiaalisen 

tason 

yhdistäminen ja 

aktiivinen 

toimijuus 

3. Pitkä-

jänteiset 

työskentely-

prosessit 

4. Eri tiedon 

muotojen 

yhdistäminen ja 

reflektointi 

5. Tieto-

käytäntöjen 

”ristipölytys” eri 

kontekstien ja 

yhteisöjen 

välillä  

Paavola et. al. 2011; Muukkonen & Bauters 2011 

5 



Pedagogisten käytäntöjen kehittyminen kursseilla 
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  Aikaisemmat käytännöt   Uudet “trialogiset “ käytännöt 

Työtavat Aihepiirin käsitteiden ja teorioiden 

omaksuminen 

 Soveltavien kysymysten tarkastelu ja ratkaisujen 

tuottaminen (SP1, SP3) 

  Yksilöllisiä tehtäviä ja tuotoksia; 

vapaaehtoista yhteistyötä 

 Ratkaisujen ja tuotosten kehittelyä ryhmissä; 

vertaiskommentointi; vastuurooleja; ryhmän 

toiminnan reflektointia (SP2) 

  Erillisiä tai löyhästi toisiinsa liittyviä 

tehtäviä, teemoja ja osioita 

 Pitkäjänteisiä työskentelyprosesseja, toisiinsa 

liittyviä tehtäviä, laajoja teemoja ja osioita (SP4) 

  Ei tuotosten versiointia; jaetaan vain 

lopulliset tuotokset 

 Iteratiivista tuotosten kehittelyä; luonnosten 

jakaminen; reflektiivisiä tehtäviä (SP3, SP4) 

  Vain opettajia ja opiskelijoita osallistujina  Myös työelämän edustajia yhteistyötahoina (SP5) 

Työ-

välineet 

Teknologiaa käytetään kommentointiin ja 

materiaalien jakamiseen; käytössä 

sähköposti ja verkko-oppimisympäristöt 

 Teknologiaa käytetään myös yhteiskehittelyyn; 

myös joitakin sosiaalisen median välineitä 

käytössä (SP6) 

Ohjaus Luotetaan opiskelijoiden 

itseohjautuvuuteen 

 Työskentelyprosessien mallintamista; ohjeita ja 

sääntöjä yhteisölliseen työskentelyyn (SP2, SP5) 

  Ohjausta yksittäisille opiskelijoille 

tarpeen mukaan  

 Opettajan räätälöityä ryhmäohjausta; moni-

tieteinen ohjaajaryhmä; vertaistukea (SP2, SP5) 

Arviointi Arviointi ja arvosana lopputuotoksen 

perusteella; itsearviointi lopuksi 

 Myös tuotoksen välivaiheiden arviontia, prosessin 

arviointia (SP3) 

Opettajan arviointi; yksilöllinen 

itsearviointi 

   Myös vertaisarviointia; ryhmän itsearviointi (SP2) 

Ykisilöllisten tuotosten arviointi  Myös ryhmätuotosten arviointi (SP1) Minna Lakkala 2015 
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Tuloksia: Opettajien arvioita kursseista 
(kirjallisissa palautteissa mainittujen asioiden määrä) 
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Tuloksia: Opiskelijoiden arvioita 

kursseista 1-3  
(kirjallisissa palautteissa mainittujen asioiden määrä) 
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