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Avoimen koulutuskulttuurin työkalupakki 
opettajakoulutukseen 

Johdanto 
Avoin koulutuskulttuuri, on toimintamalli, jossa kouluyhteisöt (mukaan lukien opettajat, oppilaat, rehtorit ja 

vanhemmat) hyödyntävät lähiympäristönsä ideoita ja resursseja toimintansa kehittämiseen. Yhteistyössä eri 

tahojen (esimerkiksi yliopistot, yritykset ja kansalaisjärjestöt) kanssa kouluyhteisöt löytävät opetukseen ja 

koulun arkipäivään uusia toimintatapoja, joilla käsitellä ajankohtaisia teemoja ja yhteiskunnallisia kysymyksiä. 

Yksinkertaisimmillaan luokka voidaan viedä koulun ulkopuolelle tai koulun ulkopuoliset toimijat kutsutaan 

vierailemaan kouluun.  

Avoin koulutuskulttuuri tarjoaa väylän syventää formaalia opetusta informaalin oppimisympäristön aidoilla ja 

merkityksellisillä tilanteilla. Informaalit oppimistilanteet tuovat oppilaat ja koulun ulkopuolisen yhteisön 

lähemmäksi toisiaan. Yhteistyö lisää oppimistilanteen todenmukaisuutta, laajentaa oppimiseen käytettäviä 

aisteja ja tuo vaihtelua kouluarkeen (Dansk Evalueringsinstitut, 2018). Olipa puitteet, yhteistyökumppani tai 

menetelmät mitkä tahansa, keskiössä pitäisi aina olla oppilas ja parhaiden mahdollisten oppimis- ja 

opetusympäristön luominen. 

STEAM-opetukselle avoin koulutuskulttuuri tarjoaa mahdollisuuden kytkeä toiminta aitoihin aiheisiin ja 

kysymyksiin. Näin voidaan lisätä oppilaiden sitoutumista, motivaatiota ja omistajuutta. Olipa aiheena 

tosielämän ongelma, työelämän arki tai yksittäinen kysymys, avoin koulutuskulttuuri vaatii opettajalta erilaisia 

lähestymistapoja kuin perinteinen opettajajohtoisuus. 

Tämän työkalupakin luovien ja innovatiivisten menetelmien hyödyntäminen STEAM-opetuksessa auttaa 

koulutuksen siirtämisen kohti oppijakeskeisempää lähestymistapaa. Työkalupakin sisältöjen avulla onkin 

mahdollista luoda oppilaille motivoivia avoimen koulutuskulttuurin aktiviteetteja. Työkalupakki soveltuu niin 

opettajaopiskelijan, valmistuneen opettajan kuin opettajatiimienkin käyttöön. Menetelmän vaihtaminen voi 

vaatia paljon harjoittelua, kokeilua ja motivaatiota yrittää uudestaan epäonnistumisen jälkeen. Ajan kanssa 

onnistumiset kuitenkin yleistyvät. 

Uuden taidon hallitsemista edeltää harjoittelukausi, jonka kesto vaihtelee. Jos harjoittelu tuntuu 

turhauttavalta, tulee muistaa asiantuntijuuden vaativan työtä ja aikaa. Jotta uskalletaan epäonnistua, 

oppimisympäristön täytyy olla sellainen, että taitojen luominen on yhtä tärkeää kuin onnistuminen. 

Tämä työkalupakki on luotu osana EU Horizon 2020 -rahoitteista Phereclos-hanketta, jonka kolme tärkeintä 

tekijää ovat: 

• Tiedepääoma, jolla tarkoitetaan kaikkea tiedettä koskevan tietämyksen, asenteiden, kokemusten ja 

resurssien summaa, jota yksilö kartuttaa elämänsä aikana. 

• Lasten yliopistot, jotka tarjoavat yliopistopohjaisia, non-formaaleja tiedekasvatusohjelmia lapsille ja 

nuorille 

• Avoin koulutuskulttuuri, joka esiteltiinkin jo tämän kappaleen alussa. 

Nämä lähtökohdat ovat vaikuttaneet tämän työkalupakin sisältöihin. Täysi työkalupakki on saatavissa 

englanniksi Phereclos-hankkeen verkkosivuilta. Tähän suomenkieliseen versioon sisältyvät esittely työkaluista 

avoimen koulutuskulttuurin aktiviteettien suunnitteluun sekä opettajien kouluttamiseen suunnatut aktiviteetit. 

 

  

http://www.phereclos.eu/
https://www.phereclos.eu/project-structure/
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Suunnittele avoimen koulutuskulttuurin aktiviteetti 

Tässä työkalupakissa käytetään yksinkertaista suunnittelumenetelmää avoimen koulutuskulttuurin 

aktiviteettien luomiseen. Prosessin vaiheisiin kuuluvat analysointi, vaihtoehtojen määrittely, reflektointi ja 

valintojen tekeminen. 

Tässä osiossa esitellään 

• osallistavan ja merkityksellisen tapaamisen järjestäminen 

• oppimismateriaalien kehittäminen tiedejulkaisuista 

• tulevaisuuden taitojen merkitys ja sisällyttäminen tiedeaktiviteetteihin 

• ongelmanratkaisutaidot osana käytännön tiedekasvatusta 

• esimerkkejä aktiviteettien suunnittelusta käyttäen suunnitteluhaasteita ja tutkivan oppimisen 

menetelmiä 

• arviointityökalu avoimen koulutuskulttuurin peruselementtien kehittämiseen. 

Mikä on toteutussuunnitelma ja miksi sellainen on tärkeä olla? 

Toteutussuunnitelma auttaa luomaan kestäviä avoimen koulutuskulttuurin aktiviteetteja. Suunnitelman avulla 

määritellään alusta lähtien, miten saavuttaa aktiviteetille asetetut tavoitteet. Vaikka suunnitelman tekeminen 

on työlästä, tutkimukset osoittavat, että suunnitelman olemassaolo tukee aktiviteettien toteuttamista halutulla 

tavalla. 

Toteutussuunnitelma sisältää tavoitteet, kohderyhmät sekä toimintakuvauksen avoimen koulutuskulttuurin 

aktiviteetista ja toimintaympäristöstä. Aktiviteetille voi olla useita kohderyhmiä, kuten opettajakollegat, koulun 

ulkopuoliset yhteistyökumppanit, eri ikäiset oppilaat jne. Sinun tulee itse määritellä, mikä on aktiviteetillesi 

sopiva kohderyhmä ja tavoitteet jokaiselle kohderyhmälle. Tämän jälkeen voit määritellä koko aktiviteetin 

tavoitteet ja pienemmät välitavoitteet. 

Toteutussuunnitelma sisältää myös pohdintaa siitä, miten tavoitteet saavutetaan. Mitä konkreettisia mittareita 

ja toimia tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi? Listaa nämä jokaiselle tavoitteelle! Tarkista sitten, onko 

kaikkien mittareiden ja toimien sisällyttäminen suunnitelmaan realistista vai täytyykö jokin sisällöistä tai 

tavoitteista jättää pois. 

Suunniteltaville aktiviteeteille tarvitaan myös kuvaus. Milloin aktiviteetti toteutetaan eli mikä on aikataulu? 

Kuka osallistuu? Kuka on vastuussa? Mitä (esim. materiaaleja) tarvitaan? Milloin täytyy olla valmista? Voit 

luoda visuaalisen aikajanan aktiviteetille esimerkiksi hyödyntämällä seuraavan verkkosivun työkalua: 

https://www.gantt.com/ 

Lopuksi on tärkeää huomioida myös avoimen koulutuskulttuurin toimintaympäristö. Koulun sisäinen ympäristö 

(eli koulun opetuskulttuuri, opettajat ja oppilaat) vaikuttavat toteutukseen: miten motivoituneita osallistujat 

ovat ja minkälaisia resursseja on saatavilla? Koulun ulkopuolisella toimintaympäristöllä on myös vaikutusta: 

mitkä organisaatiot ovat mukana toteutuksessa? Mikä on heidän motivaationsa? Kuinka kokeneita 

yhteistyökumppanit ovat lasten kanssa työskentelystä?    

Uusien toimintatapojen kehittämisessä voi ilmetä odottamattomia haasteita. Erityisesti kansalliset ja alueelliset 

käytänteet voivat vaikeuttaa avoimen koulutuskulttuurin toteuttamista. Alta löydät listan Phereclos-hankkeen 

julkaisuista ja työkaluista, jotka voivat tukea opettajakoulutusta ja avoimen koulutuskulttuurin aktiviteettien 

suunnittelua. 

• PHERECLOS policy briefs. Kokoelma ohjeita ja suosituksia eri sidosryhmille, jotka ovat kiinnostuneita 

avoimesta koulutuskulttuurin kehittämisestä.  

• PHERECLOS policy and school structure inventory. Selvitys eri maiden koulujärjestelmistä ja niitä koskevista 

lainsäädännöistä. 

https://www.gantt.com/
https://www.phereclos.eu/policy-briefs/
https://www.phereclos.eu/wp-content/uploads/2020/10/PHERECLOS_D2.2_Policy-and-school-system-inventory.pdf
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PHERECLOS overall paper structure. Koonti kaikista Phereclos-hankkeen julkaisuista ja työkaluista. 

 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että toteutussuunnitelma on vaiheittainen ohjeistus aktiviteetin käytännön 

toteutukselle. Suunnitelman tulee olla realistinen ja yksityiskohtainen. Se tulisi luoda yhteistyössä kaikkien 

sidosryhmien kanssa ja sitä tulisi päivittää tarpeen mukaan. Hyvä toteutussuunnitelma vastaa taulukossa 1 

esitettyihin kysymyksiin. 

Muutama vinkki ennen kuin aloitat 

● Älä koskaan tee avoimen koulutuskulttuurin aktiviteetteja yksin. Ota ainakin yksi opettajakollega 

mukaan. Yhdessä on helpompaa luoda aktiviteetteja, joiden toimintatavat jäävät osaksi koulun 

toimintakulttuuria. 

● Ota koulun ulkopuoliset kumppanit mukaan toimintaan niin pian kuin mahdollista. Jokaisesta 

yhteistyöorganisaatiosta olisi hyvä olla mukana useampi kuin yksi henkilö, jotta toiminta ei ole yhden 

henkilön varassa. Aloita yhteistyö aluksi yhden kumppaniorganisaation kanssa. 

● Pohdi, mitä rooleja ulkopuolisella yhteistyökumppaneilla voisi/pitäisi olla. Kiinnitä erityisesti huomiota 

opetus- ja kasvatusalan osaamiseen. Esimerkiksi museokuraattoreilla on alan osaamista, kun taas 

maanviljelijöillä ei välttämättä ole. 

● Luo kestävä tiimirakenne: mieti ryhmäkokoa (suositus on 3–7 henkilöä) ja eri organisaatioiden 

painotuksia. Keskustelkaa kaikkien näkökulmista ja siitä, ketkä ottavat vastuuta mistäkin osa-alueesta. 

● Käyttäkää aikaa luottamuksen luomiseen uusien yhteistyötahojen välillä. 

TAULUKKO 1. KYSYMYKSET JA VAIHEET TOTEUTUSSUUNNITELMAN LUOMISEKSI. 

Mitä haluamme saavuttaa? Ketkä ovat tavoitteen kannalta tärkeitä? Ketä tarvitsemme? 

Vaihe 1. Määritä tavoitteet ja kohderyhmät 

Mikä on päätavoite eli mitä haluamme kehitettävällä avoimen koulutuskulttuurin käytänteellä muuttaa? 

Ketä muutos koskee? Mitä kohderyhmien pitäisi tietää, ajatella ja tehdä toteutuksen jälkeen? 

Muodosta tavoitteet jokaiselle kohderyhmälle pohtimalla tavoitteiden spesifisyyttä, mitattavuutta, 

saavutettavuutta, realistisuutta ja ajoitusta. 

Spesifisyys: Kuvaile tavoite mahdollisimman selkeästi ja yksityiskohtaisesti. Tavoitetta tulisi voida 

havainnoida, joten kerro esimerkiksi tietystä toiminta- tai menettelytavasta. Tavoitetta on suositeltavaa 

esitellä myös numeraalisesti (esimerkiksi 90 % oppilaista pitäisi saavuttaa XY). Spesifinen tavoite vastaa 

seuraaviin kysymyksiin: 

● Mitä haluamme saavuttaa? 

● Kuka on mukana? 

● Missä me teemme sen? 

● Milloin se tapahtuu? 

● Mitkä tavoitteen osat ovat välttämättömiä?  

 

Mitattavuus: Tavoite pitäisi olla mitattavissa. Tämä auttaa sinua varmistamaan, missä määrin tavoite on 

saavutettu. 

Saavutettavuus: Tavoite pitäisi hyväksyttää ihmisillä, jotka ryhtyvät saavuttamaan sitä. 

Realistisuus: Jotta tavoite motivoisi osallistujia, sen pitäisi olla realistinen eli käytännössä toteutettava. 

Muista, että liian helppo tavoite ei kuitenkaan haasta ihmisiä. Olisikin hyvä asettaa sellainen tavoite, 

joka asettuu hieman henkilön tai organisaation osaamisen yläpuolelle. 

https://www.phereclos.eu/project-structure/
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Ajoitus: Tavoitteella pitäisi olla selkeä aloitus- ja lopetuspäivämäärä. 

Mitkä ovat kohderyhmiesi pääpiirteet? 

Vaihe 2. Analysoi kohderyhmät 

Selvitä eri kohderyhmien luonteenpiirteet ja tilanteet. Analysointi auttaa varmistamaan, että tavoitteet ja 

toimintatavat sopivat kohderyhmille. Analysoinnissa voit hyödyntää seuraavia kysymyksiä: 

- Miksi kohderyhmä haluaa työskennellä koulujen ja oppilaiden kanssa?  

- Mitä kohderyhmä tietää avoimesta koulutuskulttuurista?  

- Mitä kohderyhmä ajattelee muutoksesta?  

- Mitkä motivaatiot saavat kohderyhmät osallistumaan toteutukseen?  

Joskus analyysin tekeminen voi vaatia tiedon keräämistä myös käytännössä. Esimerkiksi vanhempien 

ennakkokäsitykset voidaan selvittää etukäteen ennen varsinaista avoimen koulutuskulttuurin aktiviteettia. 

Muistathan lisätä nämä “esiaktiviteetit” suunnitelmaasi, jotta et unohda niitä. 

Mitkä ovat toteutettavan avoimen koulutuskulttuurin toimintamallisi pääpiirteet? 

Vaihe 3. Analysoi toteutettava toimintamalli 

Tarkastele avoimen koulutuskulttuurin toimintamalliasi kriittisesti. Pohdi etukäteen sen vahvuuksia ja 

heikkouksia hyödyntämällä seuraavia kysymyksiä: 

- Mitkä ovat toteuttamasi avoimen koulutuskulttuurin käytänteet pääelementit?  

- Mitä aktiviteetteja toimintamalliin sisältyy? 

- Onko todisteita siitä, että nämä aktiviteetit auttavat saavuttamaan toteutukselle asetut tavoitteet? 

- Mitä henkilöstöä ja organisaatiota tarvitaan aktiviteettien toteuttamiseen? 

Mitkä ovat toimintaympäristön pääpirteet? 

Vaihe 4. Analysoi toimintaympäristö 

Määritä mahdollisimman konkreettisesti, mitkä koulun sisäiset ja koulun ulkopuoliset tekijät vaikuttavat 

toteutukseen. Ulkopuolisiin tekijöihin kuuluvat muun muassa ympäröivä yhteisö, sen organisaatiot ja 

taloudelliset tekijät. 

Osa tekijöistä voi vaikeuttaa ja osa edesauttaa toteutusta. Kiinnitä huomioita sosiaaliseen 

toimintaympäristöön ja toteutukseen osallistuvien yksilöiden välisiin suhteisiin. Organisaatiotason 

analyysissä voit hyödyntää seuraavia kysymyksiä: 

- Mitkä ovat toimintaan osallistuvan/osallistuvien organisaation/organisaatioiden arvot ja 

toimintaperiaatteet? 

- Miten päätöksenteko toimii organisaatio(i)ssa? 
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- Millaisia johtamistyylejä organisaatiossa on ja mikä johtamistyyli on valitseva? 

Miten avoimen koulutuskulttuurin käytänne toteutetaan?  

Vaihe 5. Valitse soveltuvat aktiviteetit 

Määritä yksityiskohtaiset aktiviteetit, jotka tulee toteuttaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Tee aktiviteeteista 

listaus ja tarkista niiden realistisuus. Tarvittaessa muokkaa listaa karsimalla siitä aktiviteetit, joita ei ole 

realistista toteuttaa. 

Aika, tehtävät, vastuut ja kustannukset 

Määritä jokaiselle toteutusaika ja ketkä ovat vastuussa aktiviteettien toteuttamisesta. Tarkista myös, että 

aktiviteettien kustannukset sopivat budjettiin. Toteutuksen aikataulu on myös syytä tarkistaa ja tarvittaessa 

muokata suunnitelmaan sopivammaksi. 

Tapaamiset 

Älä unohda määrittää toteutustiimin tapaamiskäytänteitä. Tiimillä tulisi olla säännölliset ja johdonmukaiset 

tapaamisajat. Selkeät ja yhdessä muodostetut tapaamiskäytänteet auttavat tiimin jäseniä hyödyntämään 

tapaamisia tehokkaasti ja saavuttamaan suunnitellut tavoitteet.  

Varaa tapaamisiin riittävästi aikaa toteutuksen reflektoimiseen tiimisi kesken. Keskusteluissa olisi hyvä käydä 

läpi seuraavia kysymyksiä: 

- Miten olemme onnistuneet? 

- Mikä toimii ja mikä ei toimi? 

- Mitä olemme oppineet? 

- Mitä ja miten voimme kehittää projektia? Mitä toteutusta tulisi muuttaa? 

Miten kohderyhmä(t) tavoitetaan?  

Vaihe 6. Määritä pääviesti ja perusta toteutustiimi 

Määritä pääviesti tiivistämällä tavoiteltavat tulokset muutamaan merkitykselliseen lauseeseen. Viestin 

kirjoittaminen auttaa sinua artikuloimaan suunnitelmaasi selkeästi. Tee jokaiselle kohderyhmälle oma viesti. 

Viesti kertoo lyhyesti: 

- Mitä haluat saavuttaa? 

- Ketkä ovat mukana? 

- Millä tavoilla tavoitteet saavutetaan? 

Kirjoittaessa mieti, miten saisit parhaiten välitettyä viestin. Mitkä sanat ja ilmaisutavat saattaisivat herättää 

yleisön kiinnostuksen? 

Esimerkki pääviestistä: 
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Projektissa “Kreikkalainen mytologia tapaa saksalaisen biologisen monimuotoisuuden” opiskelijat 

käsittelevät aihetta tarkastelemalla siihen liittyviä kestävän kehityksen ongelmia. 

Toimivan toteutuksen kannalta on hyödyllistä perustaa toteutustiimi eli ryhmä, jolla on näkemys projektista, 

ohjaavat ja hallinnoivat toteutusprosessia.  

- Ketkä pitäisi olla osa toteutustiimiäsi?  

- Miten voit rekrytoida näitä ihmisiä tiimisi jäseniksi?  

- Mitkä voisivat olla vakuuttavia argumentteja? 

Tämä taulukko pohjautuu vaiheittaiseen ohjeistukseen, jonka tarjosi ZonMV. 

Luo verkosto ja ammattimaista tapaamisenne 
 

Osallistavat tapaamiskäytännöt 

Eräs opettaja on sanonut: “Liian monet osallistuvat liian moniin tapaamisiin, joissa mistään ei päätetä.” 

Kokemus hyödyttömästä tapaamisesta ei ole paras tapa edistää luovaa yhteistoimintaa. Käytännön 

toteutukseen keskittyvä ja osallistava tapaaminen minimoi riskin menettää tapaamisen osallistujien 

kiinnostuksen. Osallistujien tulisikin päättää yhdessä tapaamisen tavoitteista, asialistasta, säännöistä, rooleista 

ja aikajanasta.  

Tapaamisen suunnitelma voi seurata seuraavaa kaavaa: 

• Valitkaa puheenjohtaja ohjaamaan ensimmäisiä tapaamisia 

• Päättäkää tapaamisen lopullisesta sisällöstä tapaamisen aluksi. Näin kaikki osallistujat pääsevät 

ilmaisemaan mielipiteensä alusta lähtien. Pohjana voi käyttää esimerkiksi seuraavaa: 

o Tapaamisen päätavoite 

o Tapaamisen muut tavoitteet 

o Tapaamisen asialista 

o Tapaamisen säännöt 

o Osallistujien roolit 

o Aikataulu: kuinka paljon aikaa eri asioiden käsittelemiselle varataan 

• Kuule kaikkien odotukset ja tavoitteet tapaamiselle, jotta yhteisiä tavoitteita voidaan hienosäätää. 

• Tehkää selkeät päätökset ja sopimukset, jotta kaikille on selvää, kuka tekee mitä ja milloin. 

• Vältä tapaamisia, joissa ei tehdä päätöksiä. Ihmisillä on parempaakin tekemistä. 

Lähde: https://kaospilotradar.dk/2018/03/06/i-do-arrt-making-meetings-great-again/ (linkki tarkistettu 5/2022) 

Luo aitoja oppimistilanteita yhteistyökumppanien kanssa 

Avoimen koulutuskulttuurin yhteistyökumppanit, esimerkiksi paikalliset yritykset tai julkiset laitokset, tarjoavat 

aitoutta, erityisvälineitä, erityisiä toimintaympäristöjä ja erityisosaamista. Aitouden ja opettavaisuuden välillä 

on kuitenkin ristiriita. Jos tapaamista ei pohjusteta opetuksellisesti, on riski, etteivät oppilaat ymmärrä 

kokemustaan koulun ulkopuolisen kumppanin kanssa. Toisaalta liika opetuksellisuus voi tuhota aitouden 

tunteen ja saada yhteistyön vaikuttamaan tavalliselta koulupäivältä (Høiby et. al 2020). Opettajan rooli asioiden 

linkittäjänä onkin kriittinen. Yhteistyökumppanin ei voi olettaa ottavan vastuuta opetuksellisuudesta, ellei 

hänellä ole opetusalan koulutusta. Tarvitaankin selkeä yhteisymmärrys työnjaosta ja siten todellista 

yhteistoimintaa opettajan ja kumppanin välille. 

https://kaospilotradar.dk/2018/03/06/i-do-arrt-making-meetings-great-again/
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Asiantuntija- ja tutkimustiedon muuntaminen 
opetusmateriaaliksi 

Avoimen koulutuskulttuurin mukaisessa yhteistyössä on tärkeää varmistaa, 

että sisällöt opetetaan ikä- ja taitotason huomioivalla tavalla. Kiinnostavia 

aiheita avoimelle koulutukselle ovat aitojen ongelmien ratkaisu hyödyntäen 

alakohtaista ja tieteellistä tietoa. Jotta nuoret oppijat kykenevät 

ymmärtämään sisällöt, sen vaikeustasoa täytyy säätää oppijoiden 

ennakkotietoihin ja aktiviteetin tavoitteiden mukaisesti. Tällöin alkuperäisen 

materiaalin sisältämä tieto tulee purkaa ja koota uudelleen 

opetustilanteeseen sopivaksi. Muokkausprosessin haasteena on säilyttää 

ongelman alkuperäinen aitous ja tukea oppilaiden tietopohjan rakentumista. 

Aktiviteetti: Tiedekasvatusmateriaalin muokkaaminen tiedejulkaisusta 

Yleensä opetusmateriaaleja tuottavat asiaan erikoistuneet yritykset, mutta 

saattaa olla, ettet löydä avoimen koulutuskulttuurin tilanteeseen soveltuvia 

valmiita materiaaleja. Oheinen aktiviteetti on suunniteltu kehittämään 

opettajien osaamista luoda aidon tuntuisia avoimen koulutuskulttuurin opetusmateriaaleja. Aktiviteetissa 

esitellään, miten muokata alakohtaisesta tai tieteellisestä julkaisusta oppilaille soveltuvia sisältöjä. 

 

KUVA 1. MALLI TIEDON MUOKKAUKSESTA TAVALLISESSA OPETUKSESSA JA AVOIMEN KOULUTUSKULTTUURIN MUKAISESSA OPETUKSESSA . (MUKAILLEN 

ACHIAM, 2014) 

Luovia menetelmiä avoimen koulutuskulttuurin aktiviteettien luomiseen ja 
ohjaamiseen 

Tässä osiossa esitellään erilaisia luovia lähestymistapoja, joiden avulla STEAM-aiheisia ideoita, tulevaisuuden 

taitoja ja innovaatiotaitoja hyödynnetään käytännössä. Tavoitteena on myös toteuttaa osallistavaa 

oppilaskeskeistä toimintamallia (Concina, 2019). 

Yhteinen ymmärrys on luovan yhteistyön perusta 
Toimivan yhteistyön kannalta on tärkeää luoda yhteinen ymmärrys yhteistyökumppaneiden kanssa siitä, mitä 

STEAM-opetus, luovuus ja innovaatiotaidot tarkoittavat ja miten niistä puhutaan oppilaille. 

KlimaZirkus on luonut osa Phreclos-hanketta projektipohjaisen oppimisen (tai projektioppimiseen) mallin, joka 

hyödyntää kestävän kehityksen tavoitteita, STEAM-ideologiaa ja tulevaisuuden taitoja. Mallia voidaan 

hyödyntää myös sisällönsuunnittelun pohjana tai avoimen koulutuskulttuurin aktiviteettien arviointityökaluna. 

Malli ei rajoitu ainoastaan projektipohjaiseen oppimiseen, vaan sitä voidaan soveltaa myös lyhytkestoisempiin 

aktiviteetteihin, kuten tutkivaan oppimiseen, ongelmalähtöiseen oppimiseen ja suunnitteluhaasteisiin. 
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Opetustyössä aika on usein rajallista, joten lyhyet aktiviteetit ovat hyviä vaihtoehtoja täysimittaiselle 

opetusprojektille. 

Osallistavan STEAM-aktiviteetin suunnittelu 
Projektipohjaisen oppimisen elementtejä voidaan käyttää oppimisprosessin tarkasteluun, mutta myös 

käytännön tukena työskentelyyn innovatiivisessa, oppijakeskeisessä ja oppimisen arviointia tukevassa 

opetuksessa. KlimaZirkusin reflektio-ohjeet kertovat, mitä tulee huomioida suunnitellessa ja ohjatessa 

innovatiivisia oppijakeskeisiä aktiviteetteja. 

Tulevaisuuden taitojen tunnistaminen 
Tulevaisuuden taidot ovat myös tärkeä osa STEAM-aiheiden opetusta. Tärkeimmät taidot ovat yhteistyötaidot, 

luovuus, kriittinen ajattelu ja vuorovaikutustaidot. Ne ovat kaikki avaintekijöitä taitavaksi kansalaiseksi 

kasvussa, minkä vuoksi niitä tulisi käsitellä osana opetusta. 

 

KUVA 2. TULEVAISUUDEN TAITOJEN 4C-KOMPASSI (KLIMAZIRKUS 2020). 

Edellä mainitut taidot esitelty kuvassa 4. Taitojen alle on liitetty lauseita, jotka auttavat tunnistamaan tietyn 

taidon ilmenemisen käytännössä. Kaikki neljä taitoa liittyvät toisiinsa, joten käytännössä niiden käsittely 

toisistaan erillään voi kuitenkin olla haastavaa. Kuvan tarkoitus on avata taidot, jotta niitä voidaan käsitellä 

oppilaiden kanssa ennen varsinaisen aktiviteetin aloittamista. 

Aktiviteetti: Tulevaisuuden taitojen oppimisen tunnistaminen 

Innovaatio avoimessa koulutuskulttuurissa 

Kun tulevaisuuden taidot ovat tärkeitä taitavan kansalaisen taitoja, ovat innovaatiotaidot osa yksilöiden 

erilaista osaamista. Innovaatiotaidot menevät osittain tulevaisuuden taitojen kanssa päällekkäin, mutta niissä 

huomio kiinnittyy enemmän metaoppimiseen eli opitaan, miten opitaan parhaiten. 

Aina ei ole kuitenkaan helppoa sisällyttää innovaationäkökulmia opetukseen. KlimaZirkus onkin kehittänyt 

työkalun, joka auttaa opettajia, oppilaita, yhteistyökumppaneita ja vanhempia ymmärtämään paremmin, mitä 

innovaatiotaidoilla tarkoitetaan ja miten näitä taitoja voidaan yhdessä vahvistaa. 
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KUVA 3. VIISI INNOVAATIOTAITOA JA NIIDEN ILMENEMISTAPAA (KLIMAZIRKUS 2020). 

Oheisessa kuvassa listatut innovaatiotaitojen ilmenemistavat kertovat, miten innovaatiotaidot näyttäytyvät 

käytännössä. Näiden avulla voidaan arvioida myös taitojen kehittymistä, sillä itse taitoa on vaikea arvioida. 

Ilmenemistapojen pohjalta voidaan käydä keskustelua oppilaiden kanssa heidän oppimisprosessiinsa liittyvistä 

kokemuksistaan. 

Prosessi vai tuote? 

Oleellista on oppia hallitsemaan prosessia, ei niinkään prosessin lopputuotos. Oppilasryhmä voi työskennellä 

hyvinkin innovatiivisesti ilman, että kuitenkaan luovat mitään uutta ja ihmeellistä. Oppilaat tulisi saada korkea 

arvio innovatiivisuudesta, jos he hallitsevat innovatiivisia menetelmiä (Sølberg 2015).  

Innovatiivisuus on osa avointa koulutuskulttuuria, koska keskiössä on ratkaisujen luominen aitoihin tilanteisiin 

ja toimintaympäristöihin. 

Innovaatiotaidot monimutkaisissa ongelmissa 

On haastavaa ratkaista ongelma ilman valmiita kysymyksiä tai määriteltyjä tavoitteita. Siksi onkin tärkeä 

määrittää, harjoitella ja arvioida taitoja, jotka tukevat tällaista oppimista. Taitoja voidaan opetella erilaisilla 

aktiviteeteilla, kuten suunnitteluhaasteella tai kokeellisen menetelmän suunnittelulla. Innovaatiotaitoja ei voi 

oppia seuraamalla täsmällisiä ohjeistuksia, vaan näkökulmaa täytyy laajentaa. Tämä on tärkeää kaikessa 

kouluopetuksessa, mutta erityisesti STEAM-opetuksessa ja avoimessa koulutuskulttuurissa. Kuvassa 5 

vasemmalla listatut innovaatiotaidot on luotu hyödyntäen tutkimusta koulussa yleisimmin näkyvistä taidoista 

(Nielsen, 2015). 
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Käytä arviointitaulukkoa määrittämään, mihin taitoihin keskittyä 

Pehmeitä taitoja kehittäessä on tärkeä määrittää, mihin keskitytään. Aktiviteettien suunnittelussa oheinen 

taulukko voi olla hyvin hyödyllinen. Taulukko auttaa määrittämään, millä kriteereillä oppilaiden kehittymistä 

seurataan. Taulukko laajentaa kuvan 5 sisältöä. Valitse ne taidot, jotka koskevat kyseistä aktiviteettiä ja harjoita 

muita myöhemmin.  

TAULUKKO 2. LAAJENNETTU TAULUKKO VIIDESTÄ INNOVAATIOTAIDOSTA JA MERKKEJÄ NIIDEN OPPIMISESTA . 

Innovaation 
perustaidot 

Yhteistyötaidot Toteuteutustaido
t 

Navigointitaidot Viestintätaidot Luovuus 

Ilmenemistap
a #1 
 

Työskentelee 
tehokkaasti ja 
luotettavasti 

Sietää 
epävarmuutta 

Reflektoi 
kriittisesti 

Kuuntelee 
tehokkaasti 

Tutkii ja 
selvittelee 

Merkki 
oppimisesta #1 

Ottaa osaltaan 
vastuuta yhteistyöstä 

Hyväksyy, ettei 
vastausta anneta 
etukäteen. 

Käsittelee tietoa 
kriittisesti ja 
arvioivasti. 

Viestii erilaisten 
kohderyhmien 
kanssa. 

Kysyy uteliaasti 
asianmukaisia 
kysymyksiä. 

Merkki 
oppimisesta #2 

Kunnioittaa muiden 
työpanostuksia. 

Ei tee hätäisiä 
päätöksiä. 

Työskentelee 
suuren tietomäärän 
parissa. 

Kuunetelee ja 
hyväksyy muiden 
mielipiteitä. 

Testaa tietoa 
tutkimusten ja 
selvitysten kautta. 

Merkki 
oppimisesta #3 

 Ymmärtää, että 
ratkaisu luodaan 
prosessin aikana. 

Järjestelee, 
rakentaa ja priorisoi 
tietoa. 

Analysoi tietoa, 
arvoja, mielipiteitä 
ja kiinnostuksen 
kohteita. 

Haastaa yleisiä 
oletuksia. 

Ilmenemistap
a #2 

Työskentelee 
joustavasti ja 
auttavaisesti 

Uskaltaa 
epäonnistua 

Käyttää 
prosesseja 

Viestittää 
selvästi 

Yhdistelee 
ideoita 

Merkki 
oppimisesta #1 

Haluaa tehdä 
kompromisseja. 

Omaa dynaamisen 
ajatusmaailman 

Hyödyntää 
menetelmää 
luodakseen 
kokonaiskuvaa. 

Käyttää viestinnässä 
eri medioita. 

Yhdistää aiheita, 
ajatuksia ja 
teorioita omiin 
ideoihinsa. 

Merkki 
oppimisesta #2 

Tarjoaa apua muille. Pitää 
epäonnistumisia 
osaksi 
oppimisprosessia. 

Tekee päätelmiä 
työskentelyprosesis
ta. 

Tekee päätelmiä 
siitä, miten viesti on 
viestitetty. 

Hyödyntää 
saatavilla olevia 
organisaatioita 
(koulu tai avoimen 
koulutuskulttuurin 
mukainen 
kumppani) 

Merkki 
oppimisesta #3 

Haluaa kehittää 
muiden ideoita. 

Ei lannistu vaikeissa 
tilanteissa. 

Ymmärtää eron 
prosessin eri 
vaiheiden välillä.  

Suunnittelee ja 
haastattelee. 

 

Ilmenemistap
a #3 

Antaa ja 
vastaanottaa 
palautetta 

Ajattelee ja 
toimiii erilaisesti 

Syventyy 
aiheeseen 

Muodostaa 
ajatuksia ja 
ideoita selkeästi 

Leikkii eri 
mahdollisuuksilla 

Merkki 
oppimisesta #1 

Osallistuu 
keskusteluihin. 

Luottaa omiin 
ideoihinsa. 

Käyttää 
asianmukaista 
kieltä 
ymmärtääkseen ja 
muokatakseen 
ongelmia. 

Motivoi ja sitouttaa. Löytää ratkaisuja 
haasteisiin. 

Merkki 
oppimisesta #2 

On pehmeä ihmisille, 
mutta kova sisältöä 
kohtaan. 

Puhuu rohkeasti 
omista 
mielipiteistään ja 
seisoo niiden 
takana. 

Tunnistaa sopivia 
aiheeseen liittyviä 
sisältöjä. 

Vakuuttaa muut. Arvioi ja valitsee 
ideoita ja 
palautetta. 
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Innovaation 
perustaidot 

Yhteistyötaidot Toteuteutustaido
t 

Navigointitaidot Viestintätaidot Luovuus 

Ilmenemistap
a #1 
 

Työskentelee 
tehokkaasti ja 
luotettavasti 

Sietää 
epävarmuutta 

Reflektoi 
kriittisesti 

Kuuntelee 
tehokkaasti 

Tutkii ja 
selvittelee 

Merkki 
oppimisesta #1 

Ottaa osaltaan 
vastuuta yhteistyöstä 

Hyväksyy, ettei 
vastausta anneta 
etukäteen. 

Käsittelee tietoa 
kriittisesti ja 
arvioivasti. 

Viestii erilaisten 
kohderyhmien 
kanssa. 

Kysyy uteliaasti 
asianmukaisia 
kysymyksiä. 

Merkki 
oppimisesta #3 

Hyödyntää 
palautetta toiminnan 
kehittämisessä. 

Uskaltaa tarttua 
tilaisuuteen. 

Muotoilee 
aiheeseen liittyviä 
ongelmia. 

Viestittää selkeästi, 
miten ideoista 
/ehdotuksista 
päästään 
ratkaisuihin. 

 

 

Laajentava ja supistava ajattelu 

Tässä osiossa keskitytään oppilaiden ongelmanratkaisutaitojen tukemiseen. Keskiössä on oppilaiden kyky 

hyödyntää laajentavaa ajattelua (divergent thinking) ja supistavaa ajattelua (convergent thinking) osana 

ongelmanratkaisuprosessia. 

Laajentava ajattelu tarkoittaa avautumista erilaisille mahdollisuuksille ja odotuksille. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että oppilas etsii, kehittää, kysyy ja tutkii jotain. 

Supistava ajattelu voidaan puolestaan ajatella toimintana, jossa oppilas keskittyy, vertailee, kaventaa, analysoi, 

tuottaa ja tekee valintoja. (Darsø, 2011) 

Määritä aktiviteetin luonne – viisi kategoriaa valittavaksi 

Projektipohjaiseen oppimiseen perustuvan projektin suunnittelussa ensimmäinen vaihe on päättää projektiin 

kuuluvien aktiviteettien luonne. Tämä auttaa valitsemaan tilanteeseen ja sen osallistujille sopivan 

lähestymistavan eli millä käytännön menetelmillä aihetta lähdetään käsittelemään. 

Oheisessa mallissa on viisi pääkategoriaa, jotka auttavat löytämään aktiviteetille sopivan lähestymistavan. 

Projektin parissa voidaan työskennellä pitkäkestoisesti useita viikkoja tai kuukausia, mutta projekti voi olla 

hyvin myös päivän tai parin mittainen.  

Kaikki esitetyt kategoriat sopivat avoimen koulutuskulttuurin toimintaympäristöön. Kategorioita voidaan 

soveltaa esimerkiksi museovierailuun tai paikallisen yrityksen kanssa käytävään yhteistyöhön. Oppilaat voivat 

käyttää kategorioita valitessaan aiheeseen sopivia työskentelytapoja. 
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KUVA 4. VIISI KATEGORIAA AKTIVITEETIN VALITSEMISEKSI (KLIMAZIRKUS 2020) 

 

Phereclos-hankkeen aktiviteetit ovat luonteeltaan hyvin erilaisia. Monet niistä kuuluvat useampaan kuin 

yhteen kategoriaan. Osa aktiviteeteista liittyy myös vahvemmin tiettyyn kategoriaan kuin muihin. Alla olevat 

esimerkit osoittavatkin, miten avoimen koulutuskulttuurin aktiviteetit voivat olla luonteeltaan hyvin erilaisia, 

mutta silti täyttää oppilaslähtöisen ja osallistavan lähestymistavan kriteerit. On hyvä kuitenkin huomioida, että 

kaikki esimerkit on kuvattu hankkeen ulkopuolisen kumppanin näkökulmasta. 

1. Aito ongelma 

Yritys tai alan ammattilainen asettaa haasteen oppilaiden ratkaistavaksi. Tämän kategorian tärkein 

elementti on yhteistyön tekeminen todellisen yhteistyökumppanin kanssa, aidon aiheen tai ongelman 

parissa. 

EAFIT Children’s University koordinoiman Columbian LEC Medellinin tavoite oli rohkaista oppilaita 

hyödyntämään tiedettä paikallisten ongelmien ratkaisemiseen. Oppilaiden tehtävä oli kehittää 

ratkaisuja kahdeksaan kaupungissa vallitsevaan aiheeseen: terveys, ympäristö, talouskehitys, kulttuuri, 

liikkuvuus, sukupuolten tasa-arvo, nuoret ja sosiaalinen osallisuus. Ratkaisumalleja oppilaat työstivät 

yhdessä korkeakoulun, yksityisen sektorin, voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden ja julkisen 

sektorin kanssa. 

2. Abstrakti ongelma 

Oppilaat eivät keskity todelliseen ongelmaan tai tuotteeseen vaan aineettomiin ideoihin ja käsitteisiin. 

He voivat luoda videon, visuaalisen esityksen, leikin, taideteoksen, runon tai järjestää 

tiedekeskustelutilaisuuden. 

Ongelma voidaan luoda esimerkiksi seuraavasti: Miten on mahdollista muistaa unia heräämisen 

jälkeen? Onko elämää muilla planeetoilla? Mitä luonto merkitsee minulle? Ovatko robotit hyviä vai 

pahoja? 

https://www.phereclos.eu/initiatives/lec-medellin
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TEMP-kumppanuusohjelmaan kuuluneet serbialaisia ja unkarilaisia kouluja, jotka yhdessä vapaata 

sivistystyötä edistävän Liget Műhely Alapítvány - Dragonfly -järjestön kanssa järjestivät tutkivaan 

oppimiseen perustuvia tiedetyöpajoja. Yhteistyön kohderyhmänä olivat sosiaalisesti heikot alueet 

Unkarissa ja Serbiassa. Ohjelman kuvakseen ja verkkosisältöihin pääsee tästä linkistä. 

3. Merkityksellinen kysymys 

Tehokkaalla kysymyksellä on useita vastauksia ja lukematon määrä näkökulmia, jotka vetoavat 

erilaisiin ihmisiin ja heidän erilaisiin ajatusmaailmoihinsa. Esimerkiksi: miten tiedämme, mihin uutisiin 

on kannattaa luottaa? Mitä kasvit merkitsevät jokapäiväiselle elämällemme? 

SnellmanEDUn Lasten yliopiston koordinoimassa LEC Pohjois-Savon toteutuksessa lapsille esitettiin 

kysymys: ”Mitä haluat tietää avaruudesta?” Lapset saivat esittää kysymyksensä ammattimaiselle 

tiedetoimittajalle, joka vastasi kysymyksiin tekemällä lapsille soveltuvia tiedevideoita yhdessä Lasten 

yliopiston kanssa. 

4. Tutkimusongelma 

Oppilaiden tehtävä on vastata tutkimukseen liittyvään kysymykseen. Tämä voidaan tehdä luomalla 

hypoteeseja, keräämällä dataa, toteuttamalla analyysejä ja tekemällä johtopäätöksiä. Tutkivan 

oppimisen lähestymistavassa aktiviteettia voidaan säätää oppilaiden taitoihin sopivaksi. 

 

TEMP-kumppanuusohjelmassa portugalilaiset ja espanjalaiset nuoret pääsivät työskentelemään 

yhdessä yrittäjyyteen ja innovaatioon liittyvien aiheiden parissa. Toiminnan aikana he tutustuivat 

tutkivaan tiedeoppimisen, innovaation ja yrittäjyyden väliseen suhteeseen. Kumppaneihin kuuluva, 

Santiagon yliopiston Xuvenciencia tarjosi tutkivan oppimisen aktiviteetteja sosiotieteellisestä 

näkökulmista. 

5. Suunnitteluhaaste 

Tämä kategoria on hyvin monijakoinen. Kategorian aktiviteetteihin voi kuulua esimerkiksi siltojen 

rakentamista, uusien ruokien suunnittelemista ja vaatteiden kehittämistä. Myös koodaus ja 

ohjelmointi sekä tapahtuman suunnittelu kuuluvat tähän kategoriaan. 

Phereclos-hankkeessa LEC Lodz auttoi oppilaita suunnittelemaan ja kehittämään lasten 

tiedekonferensseja. Näissä tiedekonferensseissa keskityttiin tulevaisuuden työmarkkinoihin tekniikan ja 

tieteen aloilla. 

 

Esimerkki: Tutkimus kuudessa vaiheessa – MetodeLabin menetelmä 

 

MetodeLabin malli on yksinkertaistettu malli tieteellisestä tutkimusprosessista. Mallissa tietoa rakennetaan 

suorittamalla yksittäisiä tutkimustehtäviä. Ideaalitapauksessa tutkimusprosessi alkaa tutkimuskysymyksellä tai -

ongelmalla, josta muotoillaan hypoteesi. 

Hypoteesi on tyypillisesti teoriasta johdettu 

oletettu vastaus tutkimuskysymykseen. 

Luotua hypoteesia testataan erilaisilla 

menetelmillä, joilla tietoa kerätään 

tutkimuskohteesta. Saatua tietoa 

analysoidaan, jotta voidaan vastata 

alkuperäiseen tutkimuskysymykseen ja tehdä 

johtopäätöksiä hypoteesin paikkaansa 

pitävyydestä. Johtopäätösten luominen 

lopettaa tutkimusprosessin tai voi johtaa 

uuteen tutkimuskysymykseen aloittaen uuden 

tutkimusprosessin. (Kofod & Tougaard, 2014). 
KUVA 5. METODELABIN TUTKIVAN OPPIMISEN MALLI. 

https://www.phereclos.eu/initiatives/temp-future-memory
https://www.phereclos.eu/initiatives/temp-future-memory
https://en.futurememory.eu/project/
https://www.phereclos.eu/initiatives/lec-north-savo
https://www.phereclos.eu/initiatives/temp-1
https://www.phereclos.eu/initiatives/temp-1
https://xuvenciencia.org/campus/es/
https://www.phereclos.eu/initiatives/lec-lodz
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Mallin yksittäisten vaiheiden itseohjautuvuutta voidaan säätää oppilaiden osaamistasoon sopivaksi. 

Mallista löytyy ehdotuksia sille, miten tutkivaa oppimista oppilaiden kanssa käytännössä toteutetaan sekä 

miten toimintaan voidaan ottaa mukaan avoimen koulutuskulttuuria edistävää yhteistyötä. 

Aktiviteetti: Tutkimuksellisen oppimistehtävän luominen 

 

Säädä tiedetutkimuksen itseohjautuvuuden tasoa 

Kuinka löytää tasapaino oppilaiden osaamistason ja oppimistehtävässä tarvittavan itseohjautuvuuden välillä? 

Jos oppilaille antaa tehtävässä liian väljästi määritellyn tehtävän, niin oppilaat eivät tiedä mitä tehdä. Toisaalta, 

jos oppilaat tuntevat tehtävässä käytettävät menetelmät, on hyvä tilaisuus tarjota heille enemmän tilaa tehdä 

omia päätöksiä tutkimusprosessissa. Opettajan tehtävä on joka tapauksessa ohjata, kuunnella ja esittää oikeat 

kysymykset. 

Oheisessa aktiviteetissa tutustutaan malliin, jolla tutkivaan oppimiseen perustuvan aktiviteetin haastavuutta 

voidaan säätää oppilaiden taito- ja tietotason mukaiseksi. Aktiviteetti ja sen sisältämät tehtävät perustuvat 

tanskalaisen tiedeoppimiskeskus Astran kehittämään ohjeeseen. 

Aktiviteetti: Tiedetutkimuksen haastavuuden säätely 

Esimerkki: Suunnitteluhaaste  

Todellisen maailman ongelmien käyttäminen opetukseen kannustaa oppilaita kehittämään ongelmiin 

ratkaisuehdotuksia. Ongelmanratkaisuun sisältyvä ideointi lisää oppilaiden autonomiaa ja omistajuutta 

oppimisprosessissa. Ratkaisumallien kehittäminen haastaa oppilaiden luovuutta, innovatiivisuutta ja kriittistä 

ajattelua. Samalla he harjoittelevat yhteistyö- ja kommunikointitaitojaan. Oppilaat oppivat myös sietämään 

epäonnistumisia ja yrittämään uudelleen.  

Ongelman määrittely ja ratkaisujen 

muotoilu haastaa ihmisiä olemaan paitsi 

luovia ja innovatiivisia myös järjestelmällisiä. 

Tämä tehtävä perustuu suunnitelmallisen 

ajattelun menetelmään (design thinking 

process), jota kutsutaan Kaksoistimantiksi. 

Menetelmän esitteli vuonna 2005 

Brittiläinen Muotoiluneuvosto (British 

Design Council) ja sitä käyttävät monet eri 

toimijat kuten ammattilaissuunnittelijat, 

tekniikan insinöörit, yliopiston opiskelijat ja 

myös koulujen oppilaat. Suunnitteluhaaste 

sopii helposti käytettäväksi tieteellisen 

tutkimuksen jälkeen, kun tutkimustulosten 

perusteella pyritään ymmärtämään ilmiötä, 

ongelmaa ja syy-seuraus-suhteita. 

Aktiviteetti: Ongelmanratkaisu Kaksoistimanttimallilla 

 

 

  

KUVA 6. KAKSOISTIMANTTIMALLI ONGELMARATKAISUN TUEKSI (BRITISH 

DESIGN COUNCIL 2005). 

http://www.astra.dk/
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Varmista avoimen koulutuskulttuurin aktiviteetin rakenne 
KlimaZirkus hyödyntää mallia, jossa on kahdeksan peruselementtiä. Mallin tarkoitus on auttaa opettajaa 

arvioimaan projektin perusteita. Projektin ei kuitenkaan tarvitse sisältää kaikkia kahdeksaa elementtiä. On 

kuitenkin tärkeää pohtia projektin alussa näitä elementtejä ja miten niiden menetelmät sisältyvät projektiin. 

Nämä elementit sitovat yhteen projektin tavoitteet, taidot, tiedot, työskentelytaidot ja metaoppimisen yhdeksi 

kokonaisuudeksi. 

 

KUVA 9. MALLI PROJEKTIN TAI AKTIVITEETIN KAHDEKSAN PERUSELEMENTTI ARVIOIMISEKSI JA VAHVISTAMISEKSI (KLIMAZIRKUS 2020). 

Malli tarjoaa opettajille ja koulun ulkopuolisille yhteistyökumppaneille visuaalisen lähestymistavan avoimen 

koulutuskulttuurin aktiviteetin yhteiseen arviointiin, kehittämiseen ja päätöksien tekemiseen. Yksinkertainen 

tapa käyttää mallia on käydä läpi kaikki kahdeksan elementtiä ja arvioida, missä esiintyykö tämä elementti 

aktiviteetissa vai ei ja missä määrin. Kuten sanottua, tähän ei ole olemassa oikeaa tai väärää vastausta. 

Kuitenkin jotkut elementit ovat tärkeä huomioida aktiviteetin osallistavan luonteen vahvistamiseksi. Tällaisia 

ovat numero 4: “Aitous” ja numero 5: “Oppilailla on yhteisvaikutus”. Nämä elementit ovat pohtimisen arvoisia 

aiheen merkityksen lisäämiseksi oppilaille ja oppilaiden osallisuuden vahvistamiseksi aktiviteetissa. Alla 

olevassa taulukko tarjoaa työkalun elementtien arvioimiseen käytännössä.  
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TAULUKKO 3. TAULUKKO AVOIMEN KOULUTUSKULTTUURIN ARVIOIMISEKSI KAHDEKSAN PERUSELEMENTIN AVULLA. 

Kategoria Kuvaus Omat muistiinpanot 
(kyllä/ei/kommentit) 

1. Aiheen sisältö Tämä voi sisältää aiheeseen liittyvät 
tavoitteet, taidot, tiedon, 
luonteenpiirteet ja metaoppimisen. 

 

2. Haaste, ongelma 
tai kysymys 

Projektin kehyksenä on merkityksellinen 
ongelma, joka tulee ratkaista riittävällä 
tasolla. Tämä voi olla myös kysymys, 
johon tulee löytää vastaus. 

 

3. Tutkimus Oppilaat osallistuvat prosessiin 
esittämällä kysymyksiä, etsimällä 
resursseja ja käyttämällä kerättyä tietoa 
rakentavasti. 

 

4. Aitous Projekti on todellista elämää lähellä 
oleva haaste tai se perustuu oppilaiden 
oman elämän huolenaiheisiin, 
kiinnostuksen kohteisiin ja olennaisiin 
ongelmiin. 

 

5. Oppijoiden 
vaikutus 
projektiin 

Oppilailla on yhteisvaikutus projektin 
sisältöön riippuen siitä, miten he 
työskentelevät ja millaisia tuotteita he 
tekevät projektin aikana. 

 

6. Reflektointi
  

Oppilaat ja opettajat reflektoivat 
oppilaiden oppimista, oppilaiden työn 
laatua ja millaisia havaintoja oppilaat 
ovat työskentelyn aikana tehneet.  

 

7. Palaute  Oppilaat antavat ja saavat palautetta 
prosessinsa ja tuotteidensa 
parantamiseksi. 

 

8. Julkinen tuote
 
  

Oppilaat julkaisevat projektinsa 
selittämällä ja/tai esittämällä sitä luokan 
ulkopuoliselle yleisölle. 
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Yhteenveto: Käytä osallistavaan oppimiseen perustuvaa lähestymistapaa arviointityökaluna 

Esitettyjen työkalujen avulla voit nopeasti varmistaa, sisältääkö suunnitelmasi avoimelle koulutuskulttuurille 

olennaisia elementtejä, esimerkiksi oppilaiden osallistuminen, oppijan vaikutus projektiin, innovaatio jne. Listan 

työkaluja on tarkoitus käyttää suunnitteluvaiheessa ennen kuin oppilaat otetaan mukaan aktiviteetin 

toteuttamiseen.  

Tässä kappaleessa käytiinkin läpi seuraavat työkalut ja menetelmät: 

● Työkalu avoimen koulutuskulttuurin aktiviteetin suunnitteluun 

● Menetelmä osallistavan ja merkityksellisen tapaamisen järjestämiseksi toteutustiimille 

● Menetelmä, jolla tiedeartikkelista tai ammatillisesta julkaisusta luodaan opetusmateriaali 

● Tulevaisuuden taitojen sisällyttäminen avoimen koulutuskulttuurin aktiviteettiin 4C kompassin avulla 

● Innovaatiotaitojen sisällyttäminen osaksi STEAM-opetusta 

● Arviointityökalu suunniteltavan avoimen koulutuskulttuurin aktiviteetin peruselementtien 

arvioimiseksi 

Lisäksi tutustuttiin esimerkkeihin avoimen koulutuskulttuurin aktiviteeteista painottaen 

○ Kuinka luoda suunnitteluhaasteisiin perustuvia aktiviteetteja 

○ Kuinka luoda tutkivaan tiedeoppimiseen perustuvia aktiviteetteja 

○ Kuinka säätää oppilaiden itseohjautuvuuden tasoa tutkivan oppimisen tehtävissä 

○  

Lähteet: 

ZonMW. (2020) Make your own implementation plan [Online], Available at 

https://publicaties.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/ZonMw_implementati 

eplan_invulbaar_EN.docx (Accessed 5 May 2022). 
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Kartoita paikalliset mahdollisuudet 
avoimelle koulutuskulttuurille 
Tehtävä 1 (80 min) 

Johdanto 
Usein avoimen koulutuskulttuuriin osallistumiseen on 

olemassa piilotettuja mahdollisuuksia, joita ei aina 

huomaa. Miten voisit siis opettajana paremmin tunnistaa, 

mitä vaihtoehtoja on olemassa: mihin toimintaan 

kannattaisi ryhtyä ja kenen kanssa? Vaihtoehtojen 

tietoinen selvittäminen on tärkeää myös sujuvan ja 

jatkuvan yhteistyön kannalta. Tässä harjoituksessa 

esitellään erilaisia menetelmiä, joilla kartoittaa paikallisia 

avoimen koulutuskulttuurin resursseja. 

 

Lyhyesti 
Tässä tehtävässä opettaja pääsee kartoittamaan avoimen 

koulutuskulttuurin resursseja ja mahdollisuuksia omassa 

kouluyhteisössä. Pyrkimys on, että tehtävä toimii mallina, joka auttaa kartoittamaan koulun ulkopuolisia 

oppimisympäristöjä ja yhteistyökumppaneita. 

Tarkoituksena on käyttää luovia ja innostavia menetelmiä opettajatiimeissä, jotta kerätty tieto on kestävässä ja 

eettisessä muodossa, ja kiinnittyy osaksi koulun toimintakulttuuria. 

Tavoitteet 
Tavoitteena on ideoida, miten opettajan kannattaisi lähteä toteuttamaan avoimeen koulutuskulttuurin 

mukaista toimintaa. Tehtävässä myös pyritään tunnistamaan koulun ulkopuolisten yhteistyökumppanien 

tarjoamia mahdollisuuksia. Tämä on tärkeää, jotta opettaja tunnistaa myös oman roolinsa yhteistyössä. 

Ideoinnissa on huomioitava myös eettiset näkökulmat – etenkin, jos yhteistyökumppaneihin lukeutuu 

oppilaiden vanhempia tai muita perheenjäseniä.  

Konkreettiset tavoitteet tehtävässä ovat: 

• Harjoitus tehdään ryhmätehtävänä.  

• Ryhmän lopputuotos voi olla verkossa tai fyysinen, mutta sen tulisi olla helppokäyttöinen ja 

mahdollista päivittää. 

• Lopputuotoksen tyylin tulisi huomioida paikallisten yhteistyökumppaneiden tarpeet tuotoksen 

jakamisen suhteen (esimerkiksi halutaanko lopputuotos jakaa ja vastaanottaa verkossa vai 

mieluummin paperisena). 

• Tuotetta pidetään ikuisessa edistyksessä olevana työnä, mutta silti se luokitellaan työvälineeksi. 

• Toiminnan lopputuotosta voidaan hyödyntää työvälineenä, mutta opettajan täytyy myös olla 

valmis päivittämään sitä. 

Kuvaus 
Toiminta alkaa alkulämmittelyllä motivaation herättämiseksi. Luovassa vaiheessa muodostetaan ideoita 

avoimin mielin. Tiivistysvaiheessa ideoista muodostettaan alustava kartoitus. 

• Tehtävä 1. Tilannekatsaus - kuka tarvitsee avointa koulutuskulttuuria ja miksi? 

• Tehtävä 2. Aivoriihi ja ideoiden yhdistäminen 

• Tehtävä 3. Kartan luominen potentiaalisista yhteistyökumppaneista 
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• Tehtävä 4. Tulosten esittäminen ja palautteen kerääminen 

1. Tilannekatsaus (25 minuuttia) 
Kartoita paikallinen oppimisympäristö! Tämän tehtävän tarkoituksena on luoda visuaalinen kartta paikallisen 

oppimisympäristön toimijoista ja heidän rooleistaan. Osallistujien tulisi työskennellä pienryhmissä. Prosessi on 

itseään ruokkiva, sillä toimijoiden välisten yhteyksien tarkastelu nostaa usein esiin uusia toimijoita.  

"Oppimisympäristökartat" rakennetaan käyttämällä kahta elementtiä ja hyvin yksinkertaista prosessia. 

Ensimmäisenä rajataan toiminta-alue (missä me voimme toteuttaa avointa koulutuskulttuuria?). Sitten 

pidetään aivoriihi mahdollisista yhteistyökumppaneista: 

● Jokainen toimija kirjoitetaan ylös esimerkiksi paperille tai muistilapulle. 

○ Jos tarvitset apua toimijoiden löytämisessä, voit käyttää apunasi esimerkiksi Google Maps -

palvelua (ww.google.com/maps) tai paikallista sanomalehteä.  

● Kun toimijat on tunnistettu, tarkastellaan heidän välisiänsä yhteyksiä. Yhteydet eri toimijoiden välillä 

merkitään nuolilla.  

○ Onko koululla jo olemassa olevia yhteistyösuhteita toimijoihin?  

○ Millaista yhteistyötä kukin tekee kenenkin kanssa? 

○ Kuka on riippuvainen kenestä?  

○ Miten tieto liikkuu toimijoiden välillä?  

Lopuksi kartoitusta yksinkertaistetaan niin paljon kuin mahdollista keskittyen yhteistyöpotentiaaleihin. Tämän 

jälkeen lopputuotoksesta kartasta tehdään juliste. Karttaan voidaan lisätä visuaalisia kuvakkeita eri toimijoille. 

Oppimisympäristökartta esitellään avoimessa tilaisuudessa ja siitä voidaan keskustella vielä lisää. 

 

Yllä oleva ekosysteemi on tehty Padlet-palvelussa (www.padlet.com). 

https://www.google.com/maps
http://www.padlet.com/
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2. Aivoriihi ja ideoiden yhdistäminen (45 min) 
Tehtävän ohjaajana vältä ideoiden esittämistä itse tai osallistujien ideoiden arvioimista, jotta osallistujat 

uskaltavat esittää ajatuksiaan. Ideoiden laatu testataan vasta loppukeskustelussa muiden toimijoiden kanssa. 

1. Pyydä osallistujia muotoilemaan ongelma tai tavoite ratkaisukeskeiseksi lauseeksi, joka alkaa "Kuinka 

voimme...", esimerkiksi "Kuinka voimme löytää koulullemme monipuolisen kirjon ulkoisia 

kumppaneita?" (5 min) 

2. Osallistujat valitsevat nyt parhaan "Kuinka voimme..." lauseen. (2 min) 

3. Esittele aivoriihen säännöt (5 min): 

a. Älä tuomitse omia tai muiden ajatuksia 

b. Ideoiden määrä ratkaisee 

c. Älä puhu päälle 

d. Villit ideat ovat tervetulleita 

e. Rakenna muiden ideoista eteenpäin 

f. Keskity aiheeseen 

g. Ole visuaalinen (ja muista kirjata ideat ylös) 

4. Osallistujat kirjoittavat nyt ideansa tarralapuille ja asettavat ne fläppitauluille. Voit antaa aikarajan 

(esimerkiksi 5 minuuttia), jotta osallistujilla ei ole aikaa sensuroida itseään liikaa 

5. Käänteinen aivoriihi: Jos haluat viedä prosessia hieman pidemmälle, anna nyt osallistujille tehtäväksi 

keksiä pahimmat ideat yhteistyökumppaneille seuraavan 5–10 minuutin aikana. Tämä voi nostaa 

ideoinnin uudelle tasolle, kun se näyttää olevan jumissa. Tämä käänne voi myös johtaa huvitukseen ja 

nostaa ryhmähenkeä, koska jotkin "pahimmat ideat" ovat todella erikoisia. 

6. Osallistujat ottavat nyt joitain pahimpia ideoita ja yrittävät uudistaa ne käyttökelpoisiksi ideoiksi. Tälle 

prosessille voidaan antaa aikaa niin kauan kuin ryhmissä riittää tuottavuuden tuntua. 

7. Nyt on aika analysoida syntyneitä ideoita ja yhdistää erilaisia ehdotuksia ja ideoita, joilla on jotain 

yhtäläisyyksiä. Tehkää tämä ryhmittelemällä muistilappuja, joilla on yhteistä sisältöä. 

8. Käyttäkää 5-10 minuuttia yhdistettyjen ideoiden uudelleenkirjoittamiseen yhteiseksi lauseeksi. 

3. Kartan luominen potentiaalisista kumppaneista (10 minuuttia) 
Kootkaa ideanne paikallisista yhteistyökumppaneista visuaaliseksi tuotokseksi. Tuotos voi olla kuvaus 

esimerkiksi 

• teksti-, kuva- ja/tai videokuvaus eri toimijoista 

• miellekartta, joka esittelee erilaisia mahdollisuuksia 

• lähiympäristön kartta, johon toimijat merkitään. 

Kartta voi olla fyysinen tai virtuaalinen. Virtuaalisia karttoja on helppoa tehdä esimerkiksi 

maksuttomilla Google Mapsillä (/www.google.com/maps), ThingLinkillä (www.thinglink.com/) tai 

Padletillä (www.padlet.com/) 

4. Tulosten esittäminen ja palautteen kerääminen 
Esitelkää tuotokset ulkopuolisille sidosryhmille. Sidosryhminä voitte käyttää esimerkiksi työryhmän 

ulkopuolisia opettajia, koulun hallintohenkilöitä, vanhempia ja/tai oppilaita. Pyydä heiltä palautetta 

esityksestä suullisesti ja/tai kirjallisesti. Verkossa voitte kerätä palautetta esimerkiksi sähköpostitse tai 

Google Forms -lomakkeella. Voitte arvioida lopputuotosta myös tehtävään osallistujien kesken 

hyödyntäen seuraavia apukysymyksiä: 

• Mitkä tahot valitsisit yhteistyökumppaneiksi ja mitä kriteereitä valintaasi liittyy? 

• Tuliko villeistä ideoista todellisia? 

• Miten käänteinen aivoriihi työskentelyn aikana mielestäsi toimi? 

• Koetko, että työskentelyssä on saatu aikaan yleiskatsaus paikallisista mahdollisuuksista tehdä 

opetuksessa yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa? 

http://www.google.com/maps
http://www.thinglink.com/
http://www.padlet.com/
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(Tehtävään on saatu inspiraatiota: https://innovation.sites.ku.dk/metode/klassisk-brainstormi/) 

Tarvikkeet 
● Muistilappuja 

● Fläppitaulu(ja) 

● Kyniä 

● Kannettavat tietokoneet, jos tuotokset ovat digitaalisia 

● Valinnainen: Online-karttatyökalu esim. Google Maps (https://www.google.com/maps), ThingLink 

(https://www.thinglink.com/) tai Padlet (https://padlet.com/) 

Arviointi 
Osallistujilla 

● on laajempi näkemys potentiaalisista koulun ulkopuolisista yhteistyökumppaneista. 

● on yhteinen ymmärrys siitä, ketä toimijoita voidaan lähestyä. 

● on parempi ymmärrys termistä ”avoin koulutuskulttuurin kumppani”. 

● on suurempi motivaatio integroida avoimen koulutuskulttuurin elementtejä 

tuntisuunnitelmiin/opetussuunnitelmaan. 

Lähteet 
https://innovation.sites.ku.dk/metode/klassisk-brainstormi/ 

https://innovation.sites.ku.dk/metode/okosystem/ 

  

https://innovation.sites.ku.dk/metode/klassisk-brainstormi/
https://www.google.com/maps
https://www.thinglink.com/
https://padlet.com/
https://innovation.sites.ku.dk/metode/klassisk-brainstormi/
https://innovation.sites.ku.dk/metode/okosystem/
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Tiedekasvatusmateriaalin 
muokkaaminen tiedejulkaisusta 
Tehtävä 2 (180 min) 

Johdanto 
Usein STEAM-oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa haasteena on löytää 

sisältöjä, jotka ovat oppilaille merkityksellisisiä. Sisältöjen tulisi liittyä todellisen 

maailman ajankohtaisiin aiheisiin. Monet aiheet muuttuvat kuitenkin niin 

nopeasti, etteivät oppikirjat pysty täyttämään oppilaiden tarpeita. Oppilaiden 

ennakkotietämykseen sopiva ja kiinnostuksen kohteiseen liittyvä STEAM-aihe voi 

tarjota myös hyvän lähtökohdan avoimen koulutuskulttuurin toiminnalle, jossa 

oppilaat pääsevät käsittelemään aihetta koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden 

kanssa.  

Miten siis voidaan kehittää oppilaita kiinnostavia oppimissisältöjä, joilla on yhteys 

todelliseen maailmaan? Kenties kollegoillasi tai koulun ulkopuolisilla 

kumppaneillasi on tietoa ajankohtaisista aiheista. Eri alojen tieto on kuitenkin 

usein paljon monimutkaisempaa kuin kouluissa, ja asiantuntijat puhuvat asioista 

vaikeilla käsitteillä. Alakohtaisten sisältöjen muokkaaminen on siis välttämätöntä, 

jotta ne sopisivat paremmin opetuskäyttöön. 

Tässä tehtävässä esitellään menetelmä, jolla tiedeartikkeleista voi tehdä 

oppimateriaaleja hyödynnettäväksi kouluun ja avoimen koulutuskulttuurin toimintoihin. 

Tarkoitus 
Tämän tehtävän tarkoituksena on luoda opetusmateriaali tiedeartikkelin tai koulun ulkopuolisen 

yhteistyötahon tiedon pohjalta. Materiaalin tieto täytyy ensin purkaa ja koota uudelleen oppilaiden 

osaamistason mukaisesti, jotta oppilaat kokisivat opetusmateriaalin sisällön heille merkitykselliseksi. Lisäksi 

todellisen maailman aihe voi tukea oppilaiden ja non-formaalin oppimisympäristön toimijoiden välistä 

yhteistyötä. Ideaalitapauksessa non-formaalin oppimisympäristön toimijat ovat mukana jo oppimismateriaalin 

luomisen alusta lähtien. 

Tavoitteet 
Osallistujat käyttävät tehtävän opetusopillista mallia vaihe vaiheelta analysoidakseen, purkaakseen ja 

kootakseen itse valitsemansa aihe STEAM-tutkimuksesta. Tavoitteena on luoda opetusmateriaali, joka soveltuu 

10–16-vuotiaille oppilaille. Opetusmateriaalin tulisi olla sellainen, että sitä voidaan myöhemmin soveltaa myös 

muihin opetusmenetelmiin kuten tutkivaan, ilmiölähtöiseen ja kokemukselliseen oppimiseen. Konkreettisen 

tuntisuunnitelman luominen jää tämän tehtävän ulkopuolelle. 

 

● Osallistuja valitsee kohderyhmälle merkityksellisen STEAM aiheen.  

● Riippuen oppilaiden iästä, aihetta voidaan käsitellä sosio-kulttuurisesta näkökulmasta tieteellisen 

näkökulman lisäksi. 

● Aiheella on myös yhteys paikallisen yhteisön tarjoamiin avoimen koulutuskulttuurin mahdollisuuksiin. 

● Osallistuja muokkaa valitsemansa tieteellisen materiaalin osallistavaan muotoon, joka on saavutettava 

ja merkityksellinen oppilasryhmälle. 
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Kuvaus 
Aluksi: 

Etsi merkityksellinen aihe, joka liittyy jollain tavoin 

opetustavoitteisiin. Tiedetuubi-verkkojulkaisu 

(www.tiedetuubi.fi) on erinomainen kanava aiheiden 

löytämiselle. Parhailla aiheilla on myös sosio-

kulttuurisia merkityksiä oppilasyhteisölle. Monet niistä 

liittyvä oppilaiden arkipäivään, kuten kuvassa näkyvä 

tiedejuttu. Artikkeleita täytyy kuitenkin muokata, 

ennen kuin ne ovat käyttökelpoisia opetukseen. 

 

Ensimmäinen vaihe - Analysoi (45 min) 
● Analysoi ja kuvaile ilmiötä, sen 

toimintaperiaatteita, lainalaisuuksia ja sen tutkimiseen käytettäviä tieteellisiä tutkimusmenetelmiä. 

● Mitkä ovat avainkäsitteet eli mitä täytyy ymmärtää, jotta ymmärtää kokonaisuuden? 

 

Toinen vaihe - Arvioi (45 min) 
● Miten aihe liittyy yhteisön tavoitteisiin ja poikkitieteelliseen tutkimustyöhön? 

● Miten aihe tukee oppilaiden tulevaisuuden taitojen kehittymistä? 

● Miten aihe liittyy oppilaiden näkökulmiin, henkilökohtaisiin kiinnostuksiin ja olemassa olevaan 

osaamiseen? 

 

Kolmas vaihe - Valitse (45 min) 
● Mitkä tapausesimerkit ja kysymykset tekevät aiheesta merkityksellisen ja saavutettavan oppilaille? 

● Mitkä paikalliset avoimen koulutuskulttuurin yhteistyökumppanit voivat tukea aiheen 

ajankohtaisuutta ja merkityksellisyyttä? 

 

Neljäs vaihe - Järjestä (20 min) 
Missä järjestyksessä aihetta on loogista käsitellä oppilaiden kanssa? 

 

Viides vaihe - Suunnittele 
Didaktinen muokkaustyö on nyt tehty ja seuraava vaihe on suunnitella konkreettinen 

opetusaktiviteetti yhteistyössä koulun ulkopuolisen toimijan kanssa. Aktiviteetin tulisi olla oppilaita 

osallistava. 

 

Kuudes vaihe – Esittele ja anna vertaispalautetta (25 min) 
Osallistujat muodostavat pareja, jotka pitävät toisilleen lyhyen esitelmän. Esittelyissä parit voivat 

hyödyntää liitetiedostosta 1. löytyvää pohjaa ja esittää toisillensa tarkentavia kysymyksiä. 

 

Tehtävä perustuu julkaisuun: Duit et. al (2012) and the MER-The Model of Educational Reconstruction as a model for 

teacher professional development and a workshop from www.Astra.dk - on the topic “From research to school education in 

STEM” (Nana Quistgaard and Christina Frausing Binau) 

 

 

 

 

http://www.tiedetuubi.fi/
http://www.astra.dk/
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Tarvikkeet 
● Pohja didaktiselle analyysille mielellään A3 kokoisena (liite 1)  

● Erilaisia esimerkkejä ajankohtaisista tiedeartikkeleista tai yritysuutisista 

○ Tiedetuubi (www.tiedetuubi.fi) 

○ Yle Tiede (https://yle.fi/aihe/tiede) 

○ Helsingin Sanomien tiedeuutiset (https://www.hs.fi/tiede/) 

○ Tiede-lehti (https://www.tiede.fi/) 

Tehtävän arviointi 
● Osallistujat keskustelevat erilaisista STEAM-opetukseen soveltuvista aiheista. 

● Osallistujat hyödyntävät didaktiseen analyysipohjaa aktiivisesti keskustellessaan erilaisten 

tiedesisältöjen mahdollisuuksista opetusmateriaalina. 

● Osallistujat keskustelevat tieteellisten termien käytöstä ja oppilaille soveltuvasta materiaalin 

vaikeustasosta, jotta lopputulos huomioi oppilasryhmän olemassa olevan tietotason. 

Lähteet 
• Duit et al. (2012) The model of educational reconstruction - a framework for improving teaching and 

learning in science. Science Education Research and Practice in Europe Retrospective and Prospective, 

Jorde & Dillon (red.) 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-94-6091-900-8_2.pdf  

• Achiam, Marianne. (2014). Didactic Transposition: From theoretical notion to research programme. 

(PDF) Didactic Transposition: From theoretical notion to research programme (researchgate.net) 

 

 

  

http://www.tiedetuubi.fi/
https://yle.fi/aihe/tiede
https://www.hs.fi/tiede/
https://www.tiede.fi/
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-94-6091-900-8_2.pdf
https://www.researchgate.net/publication/272941721_Didactic_Transposition_From_theoretical_notion_to_research_programme
https://www.researchgate.net/publication/272941721_Didactic_Transposition_From_theoretical_notion_to_research_programme
https://www.researchgate.net/publication/272941721_Didactic_Transposition_From_theoretical_notion_to_research_programme
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Liite 1: Pohja didaktiseen analyysiin 
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Alla oleva analyysi on tehty eräästä herneproteiinista kertovasta artikkelista. Artikkelissa herneen proteiinia 

esitellään potentiaalisena raaka-aineena kasvisperäiselle juustolle. Artikkeli on saatavissa osoitteesta:  

https://news.ku.dk/all_news/2022/06/yellow-peas-show-promising-results-as-tomorrows-cheese/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://news.ku.dk/all_news/2022/06/yellow-peas-show-promising-results-as-tomorrows-cheese/
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Tulevaisuuden taitojen oppimisen 
tunnistaminen 
Tehtävä 3 (70 min) 

Johdanto 
”Tulevaisuuden taidot” on käsite, jota on laajasti 

käytetty viime vuosikymmeninä. Sitä on ehkä 

käytetty liiankin paljo miettimättä sitä, kuinka nämä 

”taidot” viedään käytäntöön ja kuinka löytäisimme 

yhteisen ymmärryksen keskustellaksemme niistä. 

Osaan ajatella! Olen luova! Pystyn tekemään 

yhteistyötä muiden kanssa! Miten nämä lauseet 

näkyvät oppilaiden toiminnassa ja mitä ne 

oppilaiden mielestä tarkoittavat? Näitä kysymyksiä 

kasvattajien olisi tärkeä miettiä. Erityisesti opettajia näiden asioiden harjoittelusta on hyötyä, kun he arvioivat 

oppilaiden taitoja ja antavat palautetta taitojen kehittymisestä. 

Oppilaita tulevaisuuden taitojen harjoittelu tukee heidän kasvuaan aktiivisiksi kansalaisiksi, jotka pystyvät 

ratkaisemaan ongelmia myös monialaisessa yhteistyössä. He voivat työskennellä ammateissa, joista emme 

vielä tiedä mitään. Kansainvälisen National Academies of Science -julkaisun asiantuntijat ovatkin todenneet: 

”Koulutusjärjestelmän on mukauduttava valmistaakseen yksilöitä muuttuvia työmarkkinoita varten. Samaan 

aikaan tieto- ja viestintäteknologian kehitykset tarjoavat uusia ja saavutettavuutta parantavia tapoja 

kouluttautua”. 

Lyhyesti 
Tässä tehtävässä osallistujat harjoittelevat tunnistamaan, mitkä merkit viittaavat oppilaiden oppivan 

tulevaisuuden taitoja. Osallistujien tehtävä on tutkia neljää tulevaisuuden taitoa: viestintä, luovuus, kriittinen 

ajattelu ja yhteistyö (eng. communcation, creativity, critical thinking, collaboration). Tarkoitus on vahvistaa 

osallistujien kykyä kuvailla ja arvioida oppilaiden tulevaisuuden taitoja. Tehtävässä pyrkiä muodostamaan myös 

yhteistä ymmärrystä, joka auttaa osallistujia keskustelemaan toistensa kanssa tulevaisuuden taitoihin liittyvistä 

näkökulmista. 

Arkipäivässä viestintä, luovuus, kriittinen ajattelu ja yhteistyö esiintyvät toisilleen päällekkäisinä taitoina. 

Tehtävässä nämä taidot ajatellaan toisistaan erillisinä taitoina yksinkertaisuuden vuoksi. 

Tavoitteet 
Osallistujat keskittyvät yhteen tulevaisuuden taitoon kerrallaan. Työskentelyssä heidän tulee käsitellä erityisesti 

seuraavia näkökulmia: 

• Oppilaiden tulevaisuuden taitojen kehittymisen seuraaminen 

• Saavutettujen oppimistavoitteiden ja kehitysmahdollisuuksien tunnistaminen 

• Keskustelun käyminen siitä, miten oppilaita voidaan parhaiten tukea tulevaisuuden taitojen 

oppimisessa. 

Konkreettiset tavoitteet ovat seuraavat: 

Osallistujat 

● syventyvät yhteen valitsemaansa tulevaisuuden taitoon: viestintä, luovuus, kriittinen ajattelu tai 

yhteistyö. 

● keskustelevat ja löytävät ainakin jonkinlaisen yhteisymmärryksen siitä, miten valittu taitoaluetta 

voidaan kokonaisuutena kuvata ja määritellä toimintalähtöisesti. 
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● listaavat oppimismerkkejä, jotka liittyvät käsiteltyihin tulevaisuuden taitojen osa-alueisin. 

● määrittelevät iän mukaiset kohderyhmät, sillä esimerkiksi kriittinen ajattelu ilmenee usein eri tavoin 7, 

12 ja 16-vuotailla. 

Kuvaus 
Tehtävä koostuu seuraavista vaiheista: 

1. Valitkaa taidot (yksi per ryhmä): viestintä, luovuus, kriittinen ajattelu tai yhteistyö 

2. Syventykää taitoon 

3. Vierailkaa ryhmissä 

4. Etsikää oppimismerkit 

5. Luokaa visuaalinen tuotos valittuun taitoon liittyvistä määritteistä ja oppimismerkeistä 

6. Tehkää lyhyt esitys 

7. Esittäkää ja antakaa vertaispalautetta  

Valitkaa taidot (2–5 min) 
Muodostakaa 3–5 osallistujan ryhmiä. Jakakaa taidot ryhmien kesken siten, 

että kaikki taidot on jaettu. Taitojen jakautumisella ei ole väliä, sillä 

menetelmä tulee toimimaan kaikkien taitojen kohdalla. 

Syventykää taitoon (15 min) 
Ryhmät tarkastelevat valitsemiaan taitojaan lähemmin. Tarkoituksena on 

luoda tavoitteille yleisiä määritelmiä ja kuvailla taitoa ilmentäviä esimerkkejä. 

Työskentely voidaan hyödyntää tulevaisuuden taitojen kompassia* (liitteet 1–

2) ja alla olevia kysymyksiä. 

 

Apukysymyksiä: 

● Mitä tarkoittaa olla yhteistyö-, tai viestintätaitoinen? 

● Mitä mielestänne tarkoittaa ajatella luovasti tai kriittisesti?  

● Kuvailkaa tilanteita, joissa olet huomannut toisen henkilön olevan 

yhteistyö- tai viestintätaitoinen. 

● Kuvailkaa tilanteita, joissa olet huomannut toisen henkilön ajattelevan luovasti tai kriittisesti. 

● Luokaa yksi tai useampi lause, joka kuvailee tulevaisuuden taidon näkymistä ammatillisessa 

kontekstissa. Esimerkiksi: ”Kun luen ilmastonmuutoksesta kertovaa artikkelia, olen kriittinen artikkelin 

lähdetietojen suhteen”.  

Vierailkaa ryhmissä (5 min) 
Valitkaa ryhmistä henkilöt, jotka vierailevat toisissa ryhmissä. Yksi henkilö jää kotiryhmään esittämään 

ryhmänsä aikaansaannoksia. Vierailijat jakautuvat ryhmiin siten, että jokaisessa ryhmässä on ainakin yksi 

vierailija.  

Vierailijan tehtävä on ensin kuunnella lyhyt esitys, minkä jälkeen hänellä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. 

Ajankäytön vuoksi mielipiteiden tai neuvoja ei voida jakaa. Ainoastaan kysymysten esittäminen on sallittua. 

Kun vierailijat palaavat kotiryhmiinsä, he tekevät yhden minuutin esityksen vierailun aikana saaduista tiedoista. 

Etsikää oppimisen merkit (15 min) 
Ryhmät kuvailevat valitsemiaan tulevaisuuden taitoja hyödyntämällä aiemmin kirjoittamiansa määritelmiä ja 

ryhmävierailujen tietoja. Luokaa mahdollisimman monta tulevaisuuden taitojen oppimiseen viittaavaa merkkiä, 

jotka perustuvat toimintalähtöisiin lauseisiin.   

 

 

 

 

*tulevaisuuden taitojen kompassia kutsutaan alkuperäisessä käännöksessä ”4 C compass”, joka tulee englannin kielen sanoista 

”communcation, creativity, critical thinking, collaboration”. 
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Esimerkiksi: 

Kuinka kuvailisit tilannetta, jossa oppija ajattelee kriittisesti analysoidessaan hänelle tarjottua tekstiä tai muuta 

tietolähdettä? 

Ehdotus oppimismerkistä: 

Oppilaat esittävät tietolähteeseen liittyviä kysymyksiä ja etsivät lisätietoa teoksen tekijästä. 

Luokaa visuaalinen tuotos valittuun taitoon liittyvistä määritteistä ja oppimismerkeistä (5 
min) 
Ryhmät tekevät määritelmistä ja oppimismerkeistä visuaalinen tuotos. Tämän ohjeistuksen lopusta löytyy 

pohja (liite 3), jota osallistujat voivat halutessaan käyttää tiedon kokoamiseen. 

Esittäkää ja antakaa vertaispalautetta (yht. 10 min, 5 min/ryhmä) 
Ryhmät esittävät tuotoksensa vuorotellen toisilleen. Kuuntelevalla ryhmällä olisi hyvä olla eri tulevaisuuden 

taito kuin esittävällä ryhmällä. Ryhmän esitys saa kestää 2 minuuttia, minkä jälkeen toinen ryhmä saa 3 

minuuttia aikaa esittää tarkentavia kysymyksiä. 

Tarvikkeet 
● pohja tulvaisuuden taidoista (liitteessä). 

● fläppitaulu 

● tusseja 

● tarralappuja 

Arviointi 
Arviointi tehdään tehtävän yhteisellä palautekeskustelulla tulevaisuuden taitojen määritelmistä. Arviointi 

perustuu keskusteluissa eriäviin mielipiteiden määrään, argumentoinnin laatuun ja taitoon kuunnella muita 

osallistujia. 

Lähteet 
• National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2017. Information Technology and the 

U.S. Workforce: Where Are We and Where Do We Go from Here? Washington, DC: The National 

Academies Press. doi:10.17226/24649. 

• National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2017. Information Technology and the 

U.S. Workforce: Where Are We and Where Do We Go from Here? Washington, DC: The National 

Academies Press. https://doi.org/10.17226/24649. KlimaZirkus. 

 

  

https://doi.org/10.17226/24649
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Liite 1. 4C kompassi 
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Liite 2. Täytettävä 4C kompassi 
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Liite 3. Pohja muistiinpanoille. 

Tulevaisuuden taidon nimi: _________________ 

Muistiinpanot: 
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Ongelmanratkaisu 
Kaksoistimanttimallilla 
Tehtävä 4 (120–180 min) 

Johdanto 
Todellisen maailman ongelmien käyttäminen opetukseen kannustaa oppilaita kehittämään ongelmiin 

ratkaisuehdotuksia. Ongelmanratkaisuun sisältyvä ideointi lisää oppilaiden autonomiaa ja omistajuutta 

oppimisprosessissa. Ratkaisumallien kehittäminen haastaa oppilaiden luovuutta, innovatiivisuutta ja kriittistä 

ajattelua. Samalla he harjoittelevat yhteistyö- ja kommunikointitaitojaan. Oppilaat oppivat myös sietämään 

epäonnistumisia ja yrittämään uudelleen.  

Ongelman määrittely ja ratkaisujen muotoilu haastaa ihmisiä olemaan paitsi luovia ja innovatiivisia myös 

järjestelmällisiä. Tämä tehtävä perustuu suunnitelmallisen ajattelun menetelmään (design thinking process), 

jota kutsutaan Kaksoistimantiksi. Menetelmän esitteli vuonna 2005 Brittiläinen Muotoiluneuvosto (British 

Design Council) ja sitä käyttävät monet eri toimijat kuten ammattilaissuunnittelijat, tekniikan insinöörit, 

yliopiston opiskelijat ja myös koulujen oppilaat.  

Kaksoistimanttimenetelmässä ratkaisuvaihtoehdot luodaan laajentamalla ja supistamalla ajattelua. Ajattelu 

laajentaminen tapahtuu vapaalla ideoinnilla käyttämällä luovia ja epäsuoria menetelmiä. Supistavassa 

ajattelussa tehdään loogiseen päättelyyn perustuvia valintoja. 

Tieteelliset tutkimusmenetelmät soveltuvat hyvin uuden tiedon hankkimiseen, mutta ei niinkään ratkaisujen 

luomiseen. Kaksoistimanttimenetelmä sopii käytettäväksi tieteellisen tutkimuksen jälkeen, kun 

tutkimustulosten perusteella pyritään ymmärtämään ilmiötä, ongelmaa ja syy-seuraus-suhteita. Menetelmät 

siis täydentävät toisiaan ja tukevat oppilaiden taitoa työskennellä muiden STEAM-aiheiden parissa.  

Ongelmanratkaisuprosessin tulee olla oppilaiden kehitystasoon sopiva. Mitä nuoremmista oppilaista on kyse 

sitä yksinkertaisempi ongelman ja sen ratkaisupolun tulisi olla. Nuorempien lasten kanssa on suositeltavaa 

käyttää vähemmän vaiheita ja abstrakteja käsitteitä kuin vanhempien lasten kanssa. 
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Lyhyesti 
Tässä tehtävässä harjoitellaan Kaksoistimanttimallin käyttöä ongelmanratkaisussa, jotta opettaja voi opettaa 

mallia myös oppilailleen. Harjoituksessa tutustaan myös mallin neljän päävaiheen alaprosesseihin. Mallissa 

jäsennetään yleisestä ongelmasta tietty ongelma ja siihen soveltuva ratkaisu. Jos tarvitsette työskentelyn 

jossain vaiheessa lisämateriaalia, voitte palata edelliseen vaiheeseen. Tämän ohjeistuksen lopun liitteistä löytyy 

materiaaleja, joita voi käyttää tehtävän eri vaiheissa. 

Tavoitteet 
Osallistujat 

● työskentelevät ryhmissä listalta valitsemansa tai itse päättämänsä aiheen parissa 

● määrittelevät ensimmäiseksi yleisen ongelman, jota harjoituksessa työstetään 

● seuraavat mallin askelia ja kokeilevat alaprosesseja 

● testaavat ja parantavat kehittämiään ratkaisuja 

● harjoittavat kykyään laajentaa näkökulmaa ongelman käsittelyssä 

● harjoittavat kykyään supistaa näkökulmaa ongelman käsittelyssä 

● esittelevät prosessin ja lopputuotoksensa painottaen menetelmän hallinnasta oppimaansa 

Kuvaus 
Suunnitteluprosessi jaetaan neljään vaiheeseen 

● Selvitä (laajentava ajattelu - mitkä ovat mahdolliset syyt ongelmaan?) 

● Määritä (supistava ajattelu - minkä yksittäisen ongelman pyrimme ratkaisemaan?) 

● Kehitä (laajentava ajattelu - mitkä ovat mahdollisia ratkaisuja ongelmaan?) 

● Tuota (supistava ajattelu - mikä on paras ratkaisu tähän ongelmaan? ) 

 

Suunnitteluprosessin lähtökohtana voi olla yleisluonteinen kysymys tai ongelma, jota oppilaat voivat vapaasti 

tutkia. Vaihtoehtoisesti opettaja voi rajata ongelmaa jo valmiiksi. 

 

Avoimia kysymysesimerkkejä 

• Kuinka kaikkia luokkamme oppilaita saadaan liikkumaan enemmän välitunneilla? 

• Voiko luonto inspiroida keksintöjä, jotka helpottavat elämäämme? 

• Voiko koulumme/kotimme roskia hyödyntää? 

• Voiko kouluruoka olla maukasta, edullista ja luontoystävällistä saman aikaisesti? 

• Miten voimme auttaa lapsia, joilla on vaikeuksia nukahtaa? 

• Miten voimme oppia millaista työssäkäyvän elämä on? 

  

Rajatumpia kysymysesimerkkejä 

• Miten voimme kehittää välineen, joka suojelee kännykkää, jos se tippuu vahingossa maahan? 

• Miten voit kehittää asusteen, joka kertoo käyttäjänsä tarinan? 

• Miten voimme parantaa koulumme ympäristön liikuntamahdollisuuksia? 
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SELVITÄ (30 min) 
Mitkä ovat tämän ongelman mahdollisia syitä? Tässä vaiheessa on tarkoitus 

avata ongelmaa ja tutkia ongelmaa luovasti. Tärkeää on kuulla kaikkien 

osallistujien ajatuksia. Voitte hyödyntää liitetiedostosta löytyvää pohjaa 

ongelman selvittämiseen. 

Menetelmät 

Tässä vaiheessa tutkitaan ongelmaa, jotta saadaan siitä parempi ymmärrys 

● kuvittelemalla miten ongelma vaikuttaa yksittäisiin ihmisiin. 

● haastattelemalla asiantuntijoita tai muita ihmisiä, joihin ongelma 

vaikuttaa suoraan. 

● lukemalla ongelmaan liittyviä artikkeleita. 

● järjestämällä aivoriihen ongelmaan liittyvistä haasteista. 

MÄÄRITTELE (20 min) 
Nyt kun ongelman taustat tunnetaan paremmin, voidaan yleisestä ongelmasta 

supistaa tietty ongelma jatkotyöstettäväksi. Kaikkien ongelmien ratkaiseminen 

on mahdotonta, joten tässä vaiheessa on tehtävä valinta. 

Menetelmä 

Aiemmassa vaiheessa saatua tietoa voidaan käsitellä monin eri tavoin. Yksi tapa on luoda ajatuskartta, joka voi 

auttaa tiedon jäsentämisessä. 

Vaiheet: 

● Aloittakaa kirjoittamalla ongelma tarralapulle ja asettamalla se keskelle taulua. Kirjoittakaa ympärille 

ongelmaan liittyvä tieto, jota keräsitte edellisessä vaiheessa.  

● Seuraavaksi keskustelkaa, mitkä ovat ongelman kiinnostavimmat osa-alueet. 

● Ympyröikää kiinnostavimmat asiat ja päättäkää, mitä niistä käsittelette. Jatkoon voi valita vain yhden 

asian.  

KEHITÄ (40 min) 
Seuraavaksi etsitään valittuun ongelmaan erilaisia ratkaisuja. Tarkoituksena on keksiä mahdollisimman monta 

ratkaisuehdotusta. Luovan ajattelun tutkimuksen mukaan ideoiden määrä on tärkein tekijä uusien ideoiden ja 

innovaatioiden luomisessa. Siksi tässä tehtävävaiheessa pyritään keksimään useita eri ratkaisuja. 

Menetelmät 

Ratkaisuja voidaan luoda monella eri tavalla. Alla esitellään kaksi menetelmää.  

Aivoriihi  

Tehtävän ohjaajana vältä ideoiden esittämistä itse tai osallistujien ideoiden arvioimista, jotta osallistujat 

uskaltavat esittää ajatuksiaan. Ideoiden laatu testataan vasta loppukeskustelussa muiden toimijoiden kanssa. 

1. Pyydä osallistujia muotoilemaan ongelma tai tavoite ratkaisukeskeiseksi lauseeksi, joka alkaa "Kuinka 

voimme...", esimerkiksi "Kuinka voimme löytää koulullemme monipuolisen kirjon ulkoisia 

kumppaneita?" (5 min) 

2. Osallistujat valitsevat nyt parhaan "Kuinka voimme..." lauseen. (2 min) 

3. Esittele aivoriihen säännöt (5 min): 

a. Älä tuomitse omia tai muiden ajatuksia 

b. Ideoiden määrä ratkaisee 

c. Älä puhu päälle 

d. Villit ideat ovat tervetulleita 

e. Rakenna muiden ideoista eteenpäin 

f. Keskity aiheeseen 

g. Ole visuaalinen (ja muista kirjata ideat ylös) 
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4. Osallistujat kirjoittavat nyt ideansa tarralapuille ja asettavat ne fläppitauluille. Voit antaa aikarajan 

(esimerkiksi 5 minuuttia), jotta osallistujilla ei ole aikaa sensuroida itseään liikaa 

5. Käänteinen aivoriihi: Jos haluat viedä prosessia hieman pidemmälle, anna nyt osallistujille tehtäväksi 

keksiä pahimmat ideat yhteistyökumppaneille seuraavan 5–10 minuutin aikana. Tämä voi nostaa 

ideoinnin uudelle tasolle, kun se näyttää olevan jumissa. Tämä käänne voi myös johtaa huvitukseen ja 

nostaa ryhmähenkeä, koska jotkin "pahimmat ideat" ovat todella erikoisia. 

6. Osallistujat ottavat nyt joitain pahimpia ideoita ja yrittävät uudistaa ne käyttökelpoisiksi ideoiksi. Tälle 

prosessille voidaan antaa aikaa niin kauan kuin ryhmissä riittää tuottavuuden tuntua. 

7. Nyt on aika analysoida syntyneitä ideoita ja yhdistää erilaisia ehdotuksia ja ideoita, joilla on jotain 

yhtäläisyyksiä. Tehkää tämä ryhmittelemällä muistilappuja, joilla on yhteistä sisältöä. 

8. Käyttäkää 5-10 minuuttia yhdistettyjen ideoiden uudelleenkirjoittamiseen yhteiseksi lauseeksi. 

Nopea luonnostelu 

Tämä menetelmä toimii parhaiten, jos ratkaisuja on jo runsas määrä. Tarkoitus on visualisoida ideoita nopeasti 

rakentamalla niistä konkreettisia malleja. On tärkeää, ettei osallistujat huolehdi mallien ulkonäöstä vaan 

keskittyvät luomaan välineitä, jotka auttavat keskustelemaan eri ratkaisuvaihtoehdoista. 

Vaiheet: 

● Valitkaa ratkaisuvaihtoehdot, joista luotte mallit (ainakin kolme). 

● Valitkaa tarvikkeet mallien luomiseen. 

● Asettakaa kahden minuutin aikaraja jokaisen mallin rakentamiseen. 

● Esittäkää mallit muille ryhmille. 

● Halutessanne voitte muokata malleja palautteen perusteella 

TUOTA (30 min) 
Tässä vaiheessa siirrytään supistavan ajatteluun, jossa valitaan paras ratkaisu luotujen vaihtoehtojen joukosta. 

Menetelmä 

Matriisi 

Matriisi on arviointimenetelmä, jolla ratkaisuvaihtoehtoja vertaillaan. Arviointikriteerejä voi säätää ratkaisuihin 

tai malleihin sopiviksi. Oheisessa esimerkissä pyritään löytämään uusia luonnonmateriaaleja kenkien 

valmistamiseen. Kriteereiksi käyvät esimerkiksi jalkineen helppokäyttöisyys/vaikeakäyttöisyys ja halpa/kallis. 

 

Tämän tehtävävaiheen tarkoitus on valita paras ratkaisu niistä vaihtoehdoista, jotka kehitettiin edellisessä 

vaiheessa. 



D7.3 Teacher Training Innovation Toolkit on Open Schooling 

© PHERECLOS  |  SwafS-01-2018-2019 |  824630 

  

Vaiheet: 

● Mitkä vertailuperusteet soveltuvat valittuun aiheeseen? 

● Piirrä matriisi käyttäen valittua kahta vertailuperustetta (kts. edellinen esimerkki). 

● Aseta kaikki ratkaisuvaihtoehdot matriisiin muistilapuilla keskusteltuanne niiden paikoista matriisissa. 

● Keskustelkaa, mitkä ratkaisuista ovat kelvollisia.  

● Pohtikaa, voisiko joidenkin ratkaisujen paikkaa matriisissa muuttaa. 

● Valitkaa paras ratkaisu. 

● Luokaa valitsemallenne ratkaisulle yhden minuutin mittainen markkinointipuhe. 

● Esittäkää ratkaisu toiselle ryhmälle ja antakaa vertaispalautetta. 

● Halutessanne voitte vielä hioa ratkaisua palautteen perusteella. 

 

Tarvikkeet 
● Tulostettu pohja Kaksoistimanttimallista (A3 tai 

A4) 

● Fläppitauluja 

● Tusseja  

● Tarralappuja 

● Valinnainen: erilaisia materiaaleja mallien 

rakentamiseen 

Arviointi 
Osallistujat  

● käyttävät Kaksoistimanttimallin terminologiaa 

● suorittavat suunnitteluprosessin kaikki vaiheet 

● keskustelevat prosessista 

● tuovat loppuesityksissään ilmi, mitä oppivat ja missä kaipaavat lisäharjoitusta 

Lähteet 
https://dschool.stanford.edu/  

Design Council. 2021. What is the framework for innovation? Design Council's evolved Double Diamond. 

[online] Available at: <https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-innovation-design-

councils-evolved-double-diamond 
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Liite 1. Kaksoistimanttimalli ja sen eri vaiheet 
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Liite 2. Pohja Kaksoistimanttimallin Selvitä-vaiheeseen. 
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Liite 3. Matriisi Kaksoistimanttimallin Selvitä-vaiheeseen. 
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Liite 4. Esimerkkivastaksia tehtävän eri vaiheisiin. 
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Tutkimuksellisen oppimistehtävän 
luominen  
Tehtävä 5 (120 min) 

Johdanto 
Tutkiva oppiminen ja tutkivaan oppimiseen perustuva 

tiedekasvatus (inquiry based science education) ovat 

osoittautuneet erittäin toimiviksi STEAM-aiheiden 

opetusmenetelmiksi. Menetelmissä oppimistehtävien 

itseohjautuvuuden tasoa säädetään tekemällä tehtävistä joko 

opettajajohtoisia, opettajan ohjaamia tai oppilasjohtoisia. 

Tässä tehtävässä osallistujat muokkaavat reseptimäisesti 

rakennetusta laboratoriotutkimuksesta tutkivaan oppimisen 

periaatteita noudattavan oppimistehtävän, joka kannustaa 

oppijoita toimimaan omatoimisesti tiedeaiheen parissa. Tutkimustehtävän yhteyksiä todelliseen maailmaan 

voidaan vahvistaa kytkemällä tiedetutkimusta ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden tarjoamia resursseja. 

Tehtävässä keskitytään kuitenkin vain tutkimustehtävän muotoiluun ja ohjaajan vastuulle jää tutkimuksen 

kytkeminen avoimen koulutuskulttuurin kontekstiin. 

Lyhyesti 
Tehtävässä osallistujat perehtyvät tutkivan oppimisen malliin ja pohtivat sen käyttömahdollisuuksia osana 

avoimen koulutuskulttuurin projekteja. Tehtävässä osallistujat toteuttavat kokeellisen tutkimuksen ja ideoivat, 

miten tutkimusta voidaan muokata oppijakeskeisempään muotoon. Tarkoitus on myös arvioida, mitkä 

tutkimusvaiheet olisi hyvä olla opettajajohtoisia ja missä oppilaille voidaan antaa enemmän tilaa itsenäiseen 

työskentelyyn. 

Tavoitteet 
Osallistujat 

● hyödyntävät tutkivan oppimisen mallia vaihe vaiheelta muokatakseen alkuperäistä oppimistehtävää 

tutkivaan oppimisen mukaiseksi tutkimustehtäväksi. 

● käyttävät keskusteluissa tutkivaan oppimiseen liittyviä käsitteitä. 

● valitsevat tutkivaan oppimiseen perustuvat menetelmät työnsä pohjalle. 

● keskustelevat, pitäisikö oppilaiden itseohjautuvuutta lisätä joihinkin tutkimusvaiheisiin. 

Konkreettiset tavoitteet ovat seuraavat: 

Osallistujat 

● luovat ehdotuksia, missä tutkimustehtävän vaiheissa oppijoille tulisi antaa enemmän vastuuta arvioida 

ja tehdä johtopäätöksiä itse. 

● arvioivat, missä oppimistehtävän kohdissa epäonnistumisen riski on suurempi ja missä oppilaille 

voidaan antaa mahdollisuus epäonnistua. 

● pohtivat mahdollisuuksia sisällyttää tutkimustehtävään koulun ulkopuolisten toimijoita. 

● keskustelevat oppimistehtävän muokkaamisesta itseohjautuvuuden eri tasoilla. 

Kuvaus 
Menetelmä: Tutkimus kuudessa vaiheessa (MetodelLabin menetelmä) 

MetodelLabin malli (Kofod & Tougaard 2014) on yksinkertaistettu malli tieteellisestä tutkimusprosessista. 

Mallissa tietoa rakennetaan suorittamalla yksittäisiä tutkimustehtäviä. Ideaalitapauksessa tutkimusprosessi 

alkaa tutkimuskysymyksellä tai -ongelmalla, josta muotoillaan hypoteesi. Hypoteesi on tyypillisesti teoriasta 

johdettu oletettu vastaus tutkimuskysymykseen. Luotua hypoteesia testataan erilaisilla menetelmillä, joilla 
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tietoa kerätään tutkimuskohteesta. Saatua tietoa analysoidaan, jotta voidaan vastata alkuperäiseen 

tutkimuskysymykseen ja tehdä johtopäätöksiä hypoteesin paikkaansa pitävyydestä. Johtopäätösten luominen 

lopettaa tutkimusprosessin tai voi johtaa uuteen tutkimuskysymykseen aloittaen uuden tutkimusprosessin 

(Astra 2015).  

Mallin yksittäisten vaiheiden itseohjautuvuutta voidaan säätää oppilaiden osaamistasoon sopivaksi. 

Seuraavaksi kerrotaan vinkkejä mallin käyttämiseen oppilaiden kanssa. Lisäksi nostetaan esiin ehdotuksia, 

miten tutkimustehtävässä voidaan hyödyntää yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 

 

 

Tutkimuskysymyksen tai -ongelman valitseminen 

Mitä, miksi tai miten? 

 

Hypoteesin muotoilu 

Mitä odotamme? Hypoteesi on oletettu selitys tai vastaus tutkimuskysymykseen. Hypoteesi ei ole koskaan kysymys. 

Hypoteesin tekeminen voi olla vaikeaa, minkä vuoksi sitä olisi hyvä harjoitella oppilaiden kanssa. Hypoteesi 

tulisi muotoilla sellaiseksi, että sitä olisi mahdollista tutkia myös käytännössä. 

Nuorempien lasten kanssa voidaan puhua myös arveluista ja arvauksista, joita testataan vaikkapa pienellä 

tiedekokeella. 

Tutkimuksen suunnittelu 

Mitä menetelmiä käytetään? Mitä materiaaleja tarvitaan? Mitkä tekijät tulee huomioida? Mitkä tekijät täytyy vakioida? 

Missä järjestyksessä tutkimuksen eri osat suoritetaan? 

Tässä vaiheessa valitaan tutkimusmenetelmä. Tutkimusmenetelmä voi olla esimerkiksi laboratoriokoe tai 

asiantuntijan haastattelu. On tärkeää selvittää myös käytettävissä olevat resurssit. Resurssien selvittely on 

erityisen tärkeää kokemusperäisessä tutkimuksessa, joka toteutetaan informaalissa oppimisympäristössä 

koulun ulkopuolella. Tutkimuksen suunnitteluun kuuluvat myös keskusteleminen ja tarvittavien sopimusten 

laatiminen yhteistyökumppaneiden kanssa: uusilla laitteilla, oppimisympäristöillä ja asiantuntijatuella 

voidaan vaikuttaa oppilaiden oppimiseen. 
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Tutkimuksen toteuttaminen 

Kerätkää dataa, havainnoikaa ilmiöiden muutoksia ja kehittymistä, tehkää mittauksia, purkakaa ja analysoikaa tietoa. 

Tässä vaiheessa oppilaita tulisi ohjata keräämään tietoa systemaattisesti. Lisäksi olisi hyvä pysähtyä 

keskustelemaan, kun oppilaat kokevat suunnitelmansa menneen pieleen.  

“Mitä tekisit, jos haluat katsoa tähtiä, mutta taivas onkin pilvessä?” 

 

Tulkintojen tekeminen - Analyysi 

Analysoikaa sekä järjestelkää dataa ja tuloksia. Tulkitkaa ja vertailkaa tuloksia. 

Kuinka havainnot tukevat tai ovat ristiriidassa hypoteesiin? Onko olemassa käyttökelpoista menetelmää, jolla 

tuloksia voidaan analysoida tai järjestellä: taulukko, kuvaaja vai malli? 

 

Johtopäätösten tekeminen 

Vastatkaa tutkimuskysymykseen. Tehkää päätelmiä yhteyksistä tutkimuskysymyksen, hypoteesin ja tutkimustulosten välillä. 

Hyväksykää tai hylätkää hypoteesi. 

Todetkaa, tukeeko analyysi hypoteesia vai ei. Tee tämän pohjalta päätelmä siitä, pitäisikö hypoteesi hylätä vai 

onko se vielä epäselvää. Pitäisikö tutkimusmenetelmiä, jotta saataisiin selkeämpiä tuloksia? 

Esimerkki 
Aivoriihi alkukysymysten luomista varten lähtien liikkeelle valokuvasta 

(Jatkakaa aivoriihiä. Voitte käyttää myös toista kuvaa tai poimia listasta kysymyksiä työskentelynne tueksi.)  

Miksi kaikki eivät pidä parsakaalista? (yhteistyö 

ravitsemustieteilijän tai kokin kanssa) 

 

Miten parsakaalia kasvatetaan? (yhteistyö 

maanviljelijän tai puutarhahoitajan kanssa) 

 

Miten luonnonvaraiset kasvit puolustavat 

itseään syömiseltä? (yhteistyö luontokeskusten 

tai kasvitieteilijöiden kanssa) 

 

Voiko myrkyllisyyttä mitata? (yhteistyö esim. 

kemistin tai farmaseutin kanssa) 

 

Mitä esi-isämme tekivät sairastuessaan? (yhteistyö historian tutkijoiden paikallisen museon tai yliopiston 

verkkoluennoijien kanssa) 
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Tutkimuskysymyksen tai -ongelman valitseminen 

Esimerkki:  

Valittu yllä olevasta esimerkistä: Voiko myrkyllisyyttä mitata?  

Tutki ja tarkastele kysymystä ennen jatkamista: 

 

Miten määritellään, onko jokin myrkyllinen? Onko se myrkyllinen samalla tavalla kaikille? Onko käärmeen 

myrkky samanlaista kuin kasvien myrkky? Olen kuullut, että jotkut myrkyt toimivat myös lääkkeinä, onko se 

totta? Löysimme tutkimuksen, jolla voidaan testata krassin siemenien myrkyllisyyttä – ehkä voimme käyttää 

samaa tutkimusta ja selvittää, onko alkoholi myrkyllistä.  

 

Hypoteesin muotoilu 

 

Esimerkki: Oppilaat voivat päätyä alla olevaan hypoteesiin. Hypoteesi saattaa olla selkeästi väärä, mutta 

opettajan kuuluu päättää tilannekohtaisesti, tarjoaako johdatusta vai antaako oppilaiden yrittää ja erehtyä. 

“Alkoholi on myrkyllistä eläville olennoille ja myrkyllisyyttä voidaan selvittää mittaamalla, miten alkoholille 

altistuneet kasvit kasvavat”. 

 

Tutkimuksen suunnittelu 

Tutkimuksen suunnittelu voi olla opettajajohtoista, opettajan ohjaamaa tai oppilasjohtoista. 

Esimerkki: “Arvelemme, että lisäämällä eri määriä alkoholia krassin siementen kasteluveteen näyttää, mikä 

määrä alkoholia estää siemeniä itämästä. Tämä kertoo, kuinka myrkyllistä alkoholi on.” 

“Haluamme testata viittä eri alkoholimäärää ja sitten tutkia, mitkä siemenet eivät itäneet.” 

Mittauksen tarkkuuden vaatimuksissa huomioidaan oppilaiden ikä. 

Tarvikkeet: 

● 5 petrimaljaa 

● pumpulia 

● 5–25 krassin siemeniä per petrimalja 

● vettä 

● etanolia 96 % 

● mittalaseja 

Eri alkoholiliuokset saadaan aikaiseksi laimentamalla alkuperäistä 96 prosenttista alkoholiliuosta. 

Kysymys: Kuinka täsmällistä suunnittelua odotat ryhmältä? Tuleeko laimennosten alkoholipitoisuus olla 

täsmällinen vai riittääkö arvio? Mittausasteikko voi olla esimerkiksi numeerinen tai verbaalinen kuten: paljon 

etanolia, vielä enemmän etanolia, ei paljoa etanolia, hieman alkoholia, ei lainkaan?  

Mitä muuta ryhmien pitäisi tietää kasvien kasvatuksesta? 

 

Tutkimuksen toteuttaminen 

Kuinka kauan kokeen suorittamiseen pitäisi käyttää aikaa? 
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Millä tavalla tulosten seuraaminen toteutetaan? Seurataanko suunniteltua aikataulua? 

Miten tuloksia dokumentoidaan: kirjoittamalla ylös, ottamalla valokuvia vai ei millään tavalla?  

 

Tulkintojen tekeminen - Analyysi 

 

Kuinka havainnot tukevat tai ovat ristiriidassa 

hypoteesiin? Onko olemassa käyttökelpoista 

menetelmää, jolla tuloksia voidaan analysoida tai 

järjestellä: taulukko, kuvaaja vai malli? 

Osaavatko ryhmät analysoida tuloksia? Ovatko he 

huomanneet virheitä tutkimuksen toteutuksessa? 

Jatkavatko ryhmät analysointia ja tekevätkö he 

johtopäätöksiä? Vai palaavatko he muokkaamaan 

tutkimussuunnitelmaa ja yrittämään tutkimusta 

uudelleen? 

 

Johtopäätösten tekeminen - (lopettaa tutkimuksen tai esittää parannusehdotuksia) 

 

Tee toteamus siitä, tukeeko analyysi hypoteesia vai ei. Tee tämän pohjalta toteamus siitä, pitäisikö hypoteesi 

hylätä vai onko se vielä epäselvää. Olisiko tarpeen muokata tutkimusasetelmaa, jotta saataisiin selkeämpiä 

tuloksia? 

Näkökulmia 
Tulokset eivät aina ole niin tärkeitä. Tiedetutkimus voi luoda pohjaa myös 

● tapaamiselle toksikologia-alan asiantuntijan kanssa.  

● vierailulle paikalliselle viljelytilalle, jossa käytetään tuholaismyrkkyjä. 

● kiinnostuksen laajentamiselle muita oppiaineita kohtaan. Oppilaat oppivat hallitsemaan 

tutkimusmenetelmää, jota he voivat jatkossa hyödyntää muissa yhteyksissä.  

Arviointi 
Osallistujat 

● muotoilevat kysymyksiä eli hypoteeseja, joita on mahdollista tutkia myös oppilaiden kanssa. 

● suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat kokeelliseen tutkimustehtävän, joka on avoin, 

opettajajohtoinen, opettajan ohjaama tai suljettu. 

● työstävät tutkimustehtäväänsä avoimen koulutuskulttuurin näkökulmasta – missä vaiheissa on 

mahdollisuus tehdä merkityksellistä yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa? 

Lähteet 
Kofod, L. H. & Tougaard, S. (toim.) Metoder i naturfag – en antologi, 2. painos (2014) 

https://www.experimentarium.dk/wp-content/uploads/2017/06/antologi_2014_kap_1-6.pdf (Luettu: 

29.6.2022). 

  

https://www.experimentarium.dk/wp-content/uploads/2017/06/antologi_2014_kap_1-6.pdf
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Tiedetutkimuksen haastavuuden 
säätely 
Tehtävä 6.1 ja 6.2 

Johdanto 
Kuinka löytää tasapaino oppilaiden osaamistason ja oppimistehtävässä tarvittavan itseohjautuvuuden välillä? 

Jos oppilaille antaa tehtävässä liian väljästi määritellyn tehtävän, niin oppilaat eivät tiedä mitä tehdä. Toisaalta, 

jos oppilaat tuntevat tehtävässä käytettävät menetelmät, on hyvä tilaisuus tarjota heille enemmän tilaa tehdä 

omia päätöksiä tutkimusprosessissa. Opettajan tehtävä on joka tapauksessa ohjata, kuunnella ja esittää oikeat 

kysymykset. 

Jos haluat harjoittaa ainoastaan hypoteesin muodostamisen taitoa, voit antaa oppilaille itseohjautuvuutta 

hypoteesin tekemisen suhteen, mutta muissa vaiheissa voit tarjota enemmän ohjausta ja valmista jäsentelyä. 

Tällöin oppilaat pystyvät keskittymään taitojensa kehittämiseen kuormittumatta liikaa koko prosessin 

itseohjaamisesta kerralla. 

Lyhyesti 
Tässä tehtävässä osallistujat muokkaavat tutkimustehtävän vaikeustasoa oppilaiden osaamistasoon sopivaksi. 

Tehtävä auttaa eriyttämään tutkimustehtävää ilman, että oppilaille täytyy tarjota erillisiä aiheita. 

Tavoitteet 
Osallistujat: 

● tutustuvat itseohjautuvuuden merkitykseen tiedekasvatuksessa 

● pohtivat esimerkkitapauksien pohjalta, miten he voivat säätää itseohjautuvuutta omassa 

toimintaympäristössään 

● miettivät, miten tutkimusprosessia tulisi muokata, jotta se tukee avointa koulutuskulttuuria 

Tarvikkeet 
Tehtävä 1: 

● keittiövaaka (1 per ryhmä) 

● natriumkloridia eli ruokasuolaa 

● vettä 

● erikokoisia dekantterilaseja (4-5 per ryhmä) 

● perunoita (yksi iso per ryhmä) 

● veitsiä perunoiden leikkaamiseen (1 per ryhmä) 

● viivoittimia mittaamiseen (1 per ryhmä) 

● lusikoita suolan sekoittamiseen ja liuottamiseen veteen sekä perunoiden rakenteen testaamiseen (1 

per ryhmä) 

Tehtävä 2: 

● Kananmunia 

● Muistiinpanovälineet 

● Liitteenä oleva pohja, jossa on taulukko itseohjautuvuuden tasoista 

Oppimisen arviointi 
Osallistujat  

● tarkastelevat ja keskustelevat tiedekokeista ja -tutkimuksista itseohjautuvuuden näkökulmasta 

● luovat erilaisia esimerkkejä uusista aktiviteeteista 

● jakavat ideoitaan ja kuuntelevat toistensa ideoita 

● miettivät itseohjautuvuutta tutkimuksen eri vaiheissa 
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● soveltavat tarvittaessa liitteenä olevaa pohjaa 

Tehtävä 6.1 - Osmoosi ja muusi 
Muodostakaa 2–3 henkilön ryhmiä. Osmoositutkimuksia varten jokainen ryhmä saa yhden neljästä erilaisesta 

tutkimusohjeesta.  

 

ESIMERKKI 1: Avoin tutkimus 

Menetelmä:  

Avoin tutkimus on hyvin oppijajohtoinen. Oppilaat määrittävät omat tutkimuskysymyksensä ja suunnittelevat 

tutkimuksen. 

 

Tehtävänanto: 

Onko totta, että muusiksi tarkoitetut kuoritut perunat on parempi keittää vedessä ilman suolaa? 

 

Materiaalit ja välineet:  

Ryhmä etsii itse materiaalit ja välineet, jotka ovat esillä tutkimuslaboratoriossa. 

 

Esimerkki 2: Ohjattu tutkimus 

Menetelmä: 

Ohjattu tutkimus on vähemmän itseohjautuva. Esimerkiksi opettaja voi esittää tutkimuskysymyksen, mutta 

oppilaiden täytyy itse keksiä tapa tutkia sitä. 

 

Tehtävänanto: 

1. Tutki, mitä tapahtuu perunoille, kun ne lisätään suolaveteen. 

2. Kiinnitä huomiota siihen, että tulosten täytyy olla vertailukelpoisia. 

 

Materiaalit ja välineet:  

Ryhmä etsii itse materiaalit ja välineet, jotka ovat esillä tutkimuslaboratoriossa. 

 

Esimerkki 3: Opettajajohtoinen tutkimus 

Menetelmä:  

Opettajajohtoinen tutkimus muutamia vapauksia, mutta prosessi on hyvin ennalta määrätty. Tutkimuskysymys 

ja menetelmä ovat ennalta määrättyjä, mutta oppilaat voivat muokata tutkimussuunnitelmaa esimerkiksi 

suolapitoisuuden ja ajoituksen suhteen. 

 

Tehtävänanto: 

1. Leikkaa peruna kuuteen osaan, joista jokainen on kooltaan 3x1x1 cm. 

2. Laita perunanpalat hetkeksi erilaisiin suolaliuoksiin. 

3. Mitä perunanpaloille tapahtuu? 
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Materiaalit ja välineet:  

Ryhmälle tarjotaan seuraavia materiaaleja 

- ruokasuolaa 

- peruna 

- keittiövaaka 

- viivoitin 

- lusikka 

- 6 pientä dekantterilasia, joiden tilavuus on 100 ml 

 

Esimerkki 4: Suljettu tutkimus 

Menetelmä: 

Suljettu tutkimus tunnetaan myös keittokirjakokeena. Tehtävän ohjeet opastavat täsmälleen, mitä välineitä 

oppilaat tarvitsevat ja mitä heidän tulee tehdä. 

 

Tehtävänanto: 

1. Leikkaa peruna kuuteen samanlaiseen osaan, joiden koko on 3x1x1 cm. 

2. Laita kaksi palaa perunaa jokaiseen kolmeen erilaiseen suolaliuokseen (suolapitoisuudet 0 %, 1 % ja 10 %). 

3. Ota perunanpalat pois suolaliuoksista 10 minuutin kuluttua. 

4. Onko perunanpaloissa tapahtunut muutoksia? 

 

Materiaalit ja välineet:  

Oppilaille annetaan seuraavat materiaalit ja välineet,  

- ruokasuolaa 

- peruna 

- keittiövaaka 

- viivoitin 

- lusikka 

- 6 pientä dekantterilasia, joiden tilavuus on 100 ml  

- ajastin 

 

Pohdintakysymyksiä opettajille tehtävän jälkeen 

1. Mikä ryhmä tarvitsee eniten aikaa ja mistä se voisi johtua? 

2. Vertailkaa käytettyjä lähestymistapoja: Puuttuuko jostain tutkimuksesta jotain oleellista? Jos kyllä, niin 

mitä ja miksi? 

3. Miten prosessi ja lopputulos painottuivat eri ryhmissä? 

4. Miten käytetyt lähestymistavat liittyvät aiemmin käyttämiinne opetusmenetelmiin? 

5. Mitä mahdollisuuksia näette avoimen koulutuskulttuurin hyödyntämiseen kokeellisissa tutkimuksissa? 

Tehtävä 6.2 – Itseohjautuvuuden määrä tiedetutkimuksessa (45 min) 
Oheinen taulukko kertoo, miten oppilaiden itseohjautuvuuden määrää tutkimustehtävässä voidaan säätää 

oppilaiden taitotason mukaan. Siinä kiinnitetään huomioita tutkimusprosessin eri vaiheisiin. Taulukko perustuu 
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tanskalaisen tiedeoppimiskeskus Astran kehittämään ohjeeseen. 

Aiemmasta tehtävästä poiketen suljettu tutkimus on jätetty pois, koska se 

ei ole lainkaan oppilaita osallistava lähestymistapa. 

Vaiheet: 

● Muodostakaa 2–3 hengen ryhmiä. 

● Pohtikaa, mitä tutkittavaa kananmunassa on. Esimerkiksi: 

○ Ravintoaineet ja terveysvaikutukset 

○ Elinkaari 

○ Käyttötavat ruoanlaitossa 

○ Evoluutio 

○ Ruoantuotanto 

● Määrittäkää oppilasryhmä, jolle tutkimus kohdistetaan. 

● Pitäkää aivoriihi tutkimuskysymyksistä. 

● Hyödyntäkää MetodeLabin tutkivan oppimisen mallia (Tehtävä 5: 

Tutkimuksellisen oppimistehtävän luominen) luodaksenne 

hahmotelman prosessista. Voitte käyttää oheista taulukkoa. Jokaiseen 

vaiheeseen tulisi käyttää vain 5 minuuttia. 

● Jokaisessa vaiheessa ryhmä päättää itseohjautuvuuden määrän ja kirjaa ajatuksia siitä, mitä vaiheessa 

tapahtuu. 

● Kun koko prosessi on valmis, ryhmät pitävät toisillensa lyhyet esitykset tutkimustehtävistään. 

○ Keskustelkaa siitä, miten opetussuunnitelma toimii käytännössä. Miten itseohjautuvuutta 

voidaan säätää tutkimusprosessin eri vaiheissa? Mitkä ovat vahvuudet ja heikkoudet?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosessin vaiheet Opettajajohtoinen Opettajan ohjaama Oppilasjohtoinen 

Tutkimuskysymys 

Mitä, miksi ja miten? 

Opettaja esittää 

kysymyksen. 

Opettaja esittää viisi 

kysymystä, joista oppilaat 

valitsevat yhden. 

 

Oppilaat esittävät 

kysymyksen. 

Hypoteesi 

Mitä odotamme? Oletettu 

selitys tai vastaus 

tutkimuskysymykseen. 

Hypoteesi ei ole koskaan 

kysymys. 

Opettaja esittää 

hypoteesin tai hypoteesit. 

 

 

Oppilaat valitsevat yhden 

opettajan esittämistä 

hypoteeseista. 

Oppilaat keksivät itse 

hypoteesin. 

Tutkimuksen 

suunnittelu 

Mitä menetelmiä käytetään? 

Mitä materiaaleja tarvitaan? 

Mitkä tekijät tulee huomioida? 

Mitkä tekijät täytyy vakioida? 

Missä järjestyksessä 

tutkimuksen eri osat 

suoritetaan? 

Opettaja kertoo, mitä 

materiaaleja, välineitä ja 

menetelmiä oppilaat 

käyttävät. 

 

Oppilaat valitsevat 

materiaalit, välineet ja 

menetelmät opettajan 

esittämistä vaihtoehdoista. 

 

Oppilaat valitsevat 

materiaalit, välineet ja 

menetelmät. 

Tutkimuksen 

toteuttaminen 

Kerää dataa, havainnoi 

ilmiöiden muutoksia ja 

kehittymistä, tee mittauksia, 

pura ja analysoi tietoa. 

Opettaja antaa ohjeet 

tutkimukseen. 

Opettaja ohjaa datan 

keräämisessä. Oppilaat 

saavat itse päättää jonkin 

kokeessa tarvittavan 

muuttujan. 

Oppilaat suunnittelevat 

tutkimuksen ja 

keräävät dataa 

itsenäisesti. 

 

Analysointi 

Analysoi sekä järjestele dataa 

ja tuloksia. Tulkitse ja vertaile 

tuloksia. 

Opettaja kertoo, mitä 

tuloksia tutkimuksesta 

saatiin. 

 

 

Opettaja ohjaa oppilaita, 

miten dataa analysoidaan. 

Oppilaat analysoivat 

dataa itsenäisesti. 

 

http://www.astra.dk/
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Prosessin vaiheet Opettajajohtoinen Opettajan ohjaama Oppilasjohtoinen 

Tutkimuskysymys 

Mitä, miksi ja miten? 

Opettaja esittää 

kysymyksen. 

Opettaja esittää viisi 

kysymystä, joista oppilaat 

valitsevat yhden. 

 

Oppilaat esittävät 

kysymyksen. 

Hypoteesi 

Mitä odotamme? Oletettu 

selitys tai vastaus 

tutkimuskysymykseen. 

Hypoteesi ei ole koskaan 

kysymys. 

Opettaja esittää 

hypoteesin tai hypoteesit. 

 

 

Oppilaat valitsevat yhden 

opettajan esittämistä 

hypoteeseista. 

Oppilaat keksivät itse 

hypoteesin. 

Tutkimuksen suunnittelu 

Mitä menetelmiä käytetään? 

Mitä materiaaleja tarvitaan? 

Mitkä tekijät tulee huomioida? 

Mitkä tekijät täytyy vakioida? 

Missä järjestyksessä 

tutkimuksen eri osat 

suoritetaan? 

Opettaja kertoo, mitä 

materiaaleja, välineitä ja 

menetelmiä oppilaat 

käyttävät. 

 

Oppilaat valitsevat 

materiaalit, välineet ja 

menetelmät opettajan 

esittämistä vaihtoehdoista. 

 

Oppilaat valitsevat 

materiaalit, välineet ja 

menetelmät. 

Tutkimuksen 

toteuttaminen 

Kerätkää dataa, havainnoikaa 

ilmiöiden muutoksia ja 

kehittymistä, tehkää 

mittauksia, purkakaa ja 

analysoikaa tietoa. 

Opettaja antaa ohjeet 

tutkimukseen. 

Opettaja ohjaa datan 

keräämisessä. Oppilaat 

saavat itse päättää jonkin 

kokeessa tarvittavan 

muuttujan. 

Oppilaat suunnittelevat 

tutkimuksen ja 

keräävät dataa 

itsenäisesti. 

 

Analysointi 

Analysoikaa sekä järjestelkää 

dataa ja tuloksia. Tulkitkaa ja 

vertailkaa tuloksia. 

Opettaja kertoo, mitä 

tuloksia tutkimuksesta 

saatiin. 

 

 

Opettaja ohjaa oppilaita, 

miten dataa analysoidaan. 

Oppilaat analysoivat 

dataa itsenäisesti. 
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Johtopäätösten tekeminen 

Vastatkaa 

tutkimuskysymykseen. Tehkää 

päätelmiä yhteyksistä 

tutkimuskysymyksen, 

hypoteesin ja tutkimustulosten 

välillä. Hyväksykää tai 

hylätkää hypoteesi. 

Opettaja selittää oppilaille 

tutkimuksen tuloksia. 

Opettaja ohjaa oppilaita 

huomaamaan yhteyksiä 

tutkimuskysymyksen, 

hypoteesin ja 

tutkimustulosten välillä. 

 

Oppilaat selittävät 

tutkimustuloksia 

itsenäisesti. 

 

 

Prosessin vaiheet Opettajajohtoinen Opettajan ohjaama Oppilasjohtoinen 

Tutkimuskysymys 

Mitä, miksi ja miten? 

 

 

 

Hypoteesi 

Mitä odotamme? Oletettu 

selitys tai vastaus 

tutkimuskysymykseen. 

Hypoteesi ei ole koskaan 

kysymys. 

 

  

Tutkimuksen suunnittelu 

Mitä menetelmiä käytetään? 

Mitä materiaaleja tarvitaan? 

Mitkä tekijät tulee huomioida? 

Mitkä tekijät täytyy vakioida? 

Missä järjestyksessä 

tutkimuksen eri osat 

suoritetaan? 

   

Tutkimuksen 

toteuttaminen 

Kerää dataa, havainnoi 

ilmiöiden muutoksia ja 

kehittymistä, tee mittauksia, 

pura ja analysoi tietoa. 
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Analysointi 

Analysoi sekä järjestele dataa 

ja tuloksia. Tulkitse ja vertaile 

tuloksia. 

 

  

Johtopäätösten tekeminen 

Vastaa tutkimuskysymykseen. 

Tee päätelmiä yhteyksistä 

tutkimuskysymyksen, 

hypoteesin ja tutkimustulosten 

välillä. Hyväksy tai hylkää 

hypoteesi. 

   

 

Lähteet 
Stærke nationale læringsfællesskaber (www.SNLiskyen.dk ) - exercise on autonomy in inquiry based science 

education 

  

http://www.snliskyen.dk/
https://rise.articulate.com/share/xC3eCeV7TOQ38csK4HS7zElpRmqg2CCL#/lessons/3RcF2f4RrSC84eFj7DtmLcGdXHN7zc3C
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Arviointilomakkeen luominen 
Tehtävä 7 (60–120 min) 

Johdanto 
Avoimen koulutuskulttuurin toimintojen arviointi on tärkeää. Oleellisin elementti on oppimisprosessi ja 

kohderyhmän saama hyöty. Myös yhteistyötä tulee arvioida, jotta menetelmiä, kommunikointia, kestävyyttä ja 

kannattavuutta voidaan kehittää. 

Lyhyesti 
Tämän tehtävän tarkoitus on hyödyntää arviointia tukemaan avoimen koulutuskulttuurin yhteistyötä. Arviointi 

voi olla yhteistyön aikaista formatiivista arviointia tai toiminnan jälkeen summatiivista arviointia. Tehtävässä 

kuitenkin luodaan formatiivisen arvioinnin tavoitteita, mikä osittain liittyy myös tulevaisuuden taitojen 

tukemiseen (katso Tehtävä 3: Tulevaisuuden taitojen tunnistaminen). Henkilökohtaiseen persoonallisuuteen 

liittyvien pehmeiden taitojen arviointi on vaikeaa summatiivisella arvioinnilla, joten tehtävässä keskitytään 

tulevaisuuteen suuntautuvaan formatiiviseen lähestymistapaan. 

Tavoitteet 
Yhteistyökumppanit muodostavat yhteisen ymmärryksen siitä, miten avoimen koulutuskulttuurin projekteja 

voidaan arvioida. Arviointipohjan luomisella on vaikutuksia itse yhteistyön suunnitteluun, koska 

arviointikriteereistä keskustelu tuo esiin kunkin toimijan arvoja ja tavoitteita projektin suhteen. Tarkoituksena 

on luoda yhteisiä tavoitteita sekä yhteistyön aikaiselle että yhteistyön jälkeiselle ajalle. Konkreettiset tavoitteet 

ovat: 

● Tehtävän lopussa osallistujalla on käyttökelpoinen pohja avoimen koulutuskulttuurin yhteistoiminnan 

arvioinnille. 

● Osallistujat ymmärtävät oman ja yhteistyökumppaninsa roolit ja aikataulut. 

● Arviointilomake suunnitellaan niin, että sitä voidaan kehittää edelleen. 

● Arviointilomaketta voidaan mahdollisesti käyttää yhteistyön tuomien saavutusten dokumentointiin ja 

julkaisemiseen. 

Kuvaus 

Tehtävänanto: Luo pohja arviointisuunnitelmalle.  

Mieti suunnittelun alla olevaa avoimen koulutuskulttuurin projektiasi ja aseta sille arviointikriteereitä. Voit 

kehittää niin monta arviointikriteeriä kuin haluat ja sitten valita oleellisimmat. Esimerkiksi: 

• Mitä tuloksia haluat saavuttaa?  

• Mitä tulisi arvioida toteutuksen aikana ja mitä toteutuksen jälkeen? 

• Kenen tulisi osallistua arviointiin? 

• Miten tuloksia voidaan mitata? 

• Milloin tuloksia tulisi mitata? 

• Kenelle ja milloin tuloksista raportoidaan? 

LOMAKE 

Formatiivinen Kuvaile miten ja milloin arviointi toteutetaan projektin aikana. 
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Mitä? 

 

  

  

Kuka?   

  

Miten? 

  

  

  

Milloin?   

  

Raportointi: kenelle ja 

milloin? 

  

  

Summatiivinen Kuvaile miten ja milloin arviointi toteutetaan projektin päätyttyä. 

Mitä?   

  

Kuka?   

  

Miten? 

  

  

  

Milloin?   

  

Raportointi: kenelle ja 

milloin? 

  

  

Muokattu lähteestä: ZonMW 
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Tarvikkeet 
● tusseja 

● useita lomakkeita, jotta kaikkien arviointikriteereiden kirjaamiselle on tilaa. 

Arviointi 
Osallistujat 

● keskustelevat arvioinnin konkreettisista mahdollisuuksista. 

● tunnistavat summatiivisen ja formatiivisen arvioinnin eroja. 

● määrittelevät täsmällisiä arviointikriteerejä. 

● valitsevat sekä summatiivisen ja formatiivisia arviointikriteerejä lopulliseen arviointilomakkeeseen. 

Lähteet 

ZonMW. (2020) Make your own implementation plan. Saatavilla verkossa: 

https://publicaties.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/ZonMw_implementati

eplan_invulbaar_EN.docx (Luettu 5.5.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://publicaties.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/ZonMw_implementatieplan_invulbaar_EN.docx
https://publicaties.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/ZonMw_implementatieplan_invulbaar_EN.docx

