
2.1 Oppimis- ja tiedonkäsitys opetuksen suunnittelun lähtökohtina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn: 

 Opettajakunta perehtyy opetussuunnitelman perusteissa kuvattuun oppimiskäsitykseen (6. §), 
työtapoihin (8. §) ja yllä olevaan opetussuunnitelmatekstiin. 

 Koulussa päätetään, millä tavalla teksteihin perehdytään ja miten niistä keskustellaan. Tämä 
voi tarkoittaa esimerkiksi omien työtapojen peilaamista teksteihin alla olevaa mallia 
hyödyntäen. 

 Koulussa kirjataan opetuksen käytäntöjä koulun opetussuunnitelmaan. Luvun 2 ohella 
koulussa voidaan kuvata työskentelyä oppiaineosioissa (luku 7). 

 
ESIMERKKI TYÖSKENTELYSTÄ  
Opettajat tarkastelevat sovittujen viikkojen aikana työskentelyään esim. seuraavista näkökulmista: 

 työmuodot 

 yhteistyö opetuksen suunnittelussa/yhteistyö toteutuksessa 

 oppilaiden osuus/opettajan osuus 

 oppilaan aiemman opitun huomioiminen, yksilölliset opiskelutavoitteet 

 Opiskeltavan asian liittäminen laajempaan kokonaisuuteen 

 oppimisen näkyväksi tekeminen 

 oppimisen arviointi, opettaja – oppilaan itsearviointi 

 oppilaan yksilöllisyyden huomioon ottaminen. 
Opettajat keskustelevat pienryhmissä muistiinpanojen pohjalta ja arvioivat kokemuksiaan sekä ideoivat 
seuraavaa jatkotyöskentelyä. Opettajakunta keskustelee rehtorin johdolla ja kirjaa tehdyt päätelmät. 

 

Opetussuunnitelman perusteissa korostetaan, että oppiminen on yksilöllistä ja 
yhteisöllistä tietojen ja taitojen rakentamista. Oppimisprosessin käynnistymisen 
edellytyksenä on oppilaan motivoituminen. Motivaation virittäjänä opettajalla on tärkeä 
tehtävä. Opettajan tulee olla tietoinen oppilaan tietopohjasta, oppimis- ja 
työskentelytavoista ja hänen käsityksestään itsestään oppijana. Oppimista säätelee 
myös oppijan kulttuuritausta, hänen käsityksensä opittavan asian merkityksestä hänen 
elämässään.  
 
Onnistuneessa oppimisprosessissa oppilas on tietoinen opiskelun tavoitteesta. Hänellä 
on mahdollisuus olla osallisena työskentelyn suunnittelussa ja arvioinnissa. Oppiminen 
on aktiivista toimintaa ja tehokasta silloin, kun opittava asia kiinnostaa ja liittyy 
mielekkäällä tavalla aikaisempaan kokemukseen ja tietorakenteeseen.  
 
Opiskeluprosessin ohjaamisessa ja oppimisen näkyväksi tekemisessä opettajalla on 
merkittävä tehtävä. Opettaja kannustaa ja auttaa oppilasta havainnoimaan ja 
arvioimaan oppimisen kulkua ja tavoitteen saavuttamista. Opettajan tehtävänä on 
myös auttaa oppilasta jäsentämään tietoa ja ymmärtämään asiayhteyksiä aiemmin 
opitun ja uuden tiedon välillä. Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään tiedon 
muuttuvaa luonnetta ja sen kulttuurisidonnaisuutta. Opetuksessa on olennaista antaa 
esimerkkejä ja malleja tiedon soveltamisesta oppijan kokemusmaailmaan. 
 
Oppiminen on tilannesidonnaista. Oppimiseen tarvitaan aikaa, ohjausta ja rohkaisua. 
Opetuksen suunnittelun tavoitteena on kiireetön, salliva ja luova työskentelyilmapiiri, 
jossa on sijaa vuorovaikutteiseen työskentelyyn sekä opettajan että toisten oppilaiden 

kanssa.  


