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Koulutuksen 
sisältö ja 
tavoite

• Koulutuksessa perehdytään STEAM-projektien suunnitteluun 
siten, että ne tukevat paitsi monialaista oppimista myös 
oppimisen taitojen kehittymistä. Koulutuksessa pääset 
toteuttamaan pienen STEAM-projektin, ja samalla kokeilemaan 
yhtä tapaa tukea yhteisöllistä ja itsesäätöistä oppimista 
projektityöskentelyn aikana. 

• Koulutuksen jälkeen osaat:

• nimetä yhteisöllisen oppimisen ja oppimisen säätelyn 
keskeiset piirteet,

• määritellä värkkäys-käsitteen,

• kuvata avoimen ongelmanratkaisuprosessin vaiheet,

• tarkkailla ja arvioida yhteisöllistä työskentelyä, sekä

• kertoa kollegoillesi, miten oppimisen taitoja voi tukea 
värkkäysprojektin aikana. 



Aikataulu

13.00 Kouluttajien ja osallistujien esittelyt

13.15 Keskeisten käsitteiden määrittely: 
oppimisen taidot, värkkäys, yhteisöllinen 
ongelmanratkaisutyöskentely

13.45 Ongelmanratkaisutyöskentelyä 
(värkkäysprojekti) skriptin tukemana

15.30 Ratkaisujen esittely

15.45-16.00 Johtopäätökset



Mitä tiedän 
värkkäyksestä?
https://answergarden.ch/1545290



Värkkäys

MOK

Projektityöskentely

LuMa

Makers-oppiminen

Yhteisöllinen oppiminen

Oppimisen itsesäätely ja 
jaettu säätely

Luova ongelmanratkaisu

Ilmiölähtöisyys

Monialaisuus

Yrittäjyyskasvatus

Teknologiakasvatus

Oppijalähtöisyys

Tekemällä oppiminen

Osana muuta koulutyötä →
integroivat projektit

Luokka-asteiden välinen 
yhteistyöTyöelämäyhteistyö

MITÄ?

MIKSI?

MITEN?

Esimerkki: Vuopala, E. & al. (2020). Implementing a Maker Culture in Elementary School - Students’ Perspectives Technology. Pedagogy, and Education. 
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1.Neljän hengen ryhmä - 1 kasvi
2.Suunnitelkaa paperille kasvilabyrintti

1. voitte kirjoittaa sekä piirtää
2. “haastakaa” kasvia
3. ehtona hoitoluukku ja vähintään yksi valoaukko

3. Käyttäkää tarvittaessa koodausta apuna: mitä voisitte 
koodata työhön?

• Laittakaa multaa ruukkuun ja istuttakaa siemenet ruukkuihin 
- 2 siementä/ruukku

• Tehkää hypoteesi: tieteellinen arvaus, mitä tulee 
tapahtumaan ja perustelkaa miksi ajattelette niin. 

• Voitte etsiä tietoa biologian kirjasta tai netistä tukemaan 
päätelmäänne. MUISTAKAA LÄHDEKRIITTISYYS: millaiseen 
tietoon voi luottaa?

• Kuvatkaa kasvia joka biologian tunti ja liittäkää kuvat 
yhteiseen slideen. Kertokaa joka tunti havainnoistanne. 

Jotsenon koulu, Lappeenranta – Birgitta Ovaska
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Yhteisöllinen oppiminen

YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN 
(collaborative)

Opiskelumuoto, jossa kaikilla ryhmän 
jäsenillä on  yhteinen tehtävä ja tavoite 

ja jossa pyritään jaettujen merkitysten ja 
yhteisen ymmärryksen rakentamiseen 
vuorovaikutuksessa toisten ihmisten 

kanssa (Crook, 2000; Dillenbourg, 2002).

YHTEISTOIMINNALLINEN OPPIMINEN 
(co-operative)

Tehtävät jaetaan osallistujien kesken ja 
jokainen jäsen on vastuussa vain omasta 

osuudestaan.



Mitä ovat onnistuneen yhteisöllisen oppimisen 
osatekijät? (Vuopala, 2013; Vuopala, Hyvönen & Järvelä, 2016; Vuopala &. Al. 2019)

Ryhmäilmapiiri

Yhteinen työskentelyperusta

Sosiaalinen vuorovaikutus Oppimistehtävä

Skripti

Ohjaus

Teknologia

Taidot

Aktiivinen osallistuminen



Korhonen, 2006;  Volet, 2009;  Vuopala 2013; 
2015; 2016

Oppimiseen johtava vuorovaikutus 
verkossa suuntautuu sekä sisältöön 

että ryhmään. 



Oppimisen taidot

SÄÄTELYTAIDOT VUOROVAIKUTUSTAIDOT TEKNOLOGIAN 
KÄYTTÖTAIDOT



Oppimisen taidot

SÄÄTELYTAIDOT

Oman oppimisen säätely 
(self-regulated learning)
- Suunnittelu, tarkkailu 

ja arviointi
- Motivaatio, emootiot, 

kognitio

Yhteisöllisen oppimisen 
säätely (socially shared
regulation of learning)
- Yhteisen työskentelyn 

suunnittelu, tarkkailu 
ja arviointi.



Oppimisen taidot

VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Kuuntelutaidot!

Palautteenanto

Argumentointi
Nonverbaali viestintä

Palautteen 
vastaanottaminen

Kysymisen taito



Oppimisen taidot

TEKNOLOGIAN KÄYTTÖTAIDOT

Rohkeus kokeilla

Teknologian joustava käyttö

Teknologian monipuolinen 
käyttö

Teknologian kriittinen 
hyödyntäminen
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2. MONITOROINTI, 
KONTROLLOINTI

1. SITOUTUMINEN 
TAVOITTEESEEN

3. ARVIOINTI

Mistä ME olemme ryhmänä kiinnostuneita?
Mitä ME haluamme ryhmänä saavuttaa?
Kuinka tärkeä tämä tehtävä on MEILLE?

Kuinka ME etenemme kohti tavoitetta? 
Ymmärrämmekö ME toisiamme? 
Ymmärrämmekö ME tavoitteen? 
Kuinka ME voimme kehittää työskentelyämme?

Kuinka ME onnistuimme ryhmänä? 
Miksi ME onnistuimme/epäonnistuimme? 
Miten ME aiomme työskennellä jatkossa?



Esimerkki oppimisen
taitojen tukemisesta: 
STEAM-valinnainen
- Avoin ongelma: ‘Meidän Rajakylä’
- Ryhmien omat mielenkiinnonkohteet
- Jokaisen kerran jälkeen itsearviointilomake –
keskustelu ja huomion suuntaaminen
yhteisöllisen työskentelyn ‘kriittisiin kohtiin’.



Värkkäysprojekti
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Group-
formation

Athmosphere
Orientation 

triggers

1. OPEN 
PROBLEM

with a 
description

Problem space

Perceiving, approaching and 
managing the 
problem(space)
Categorizing and analyzing 
information?
Activating useful previous 
understanding. 
What do we know; what 
more we need to know? 
Which recourses are useful?
What kind of 
change/renewal is needed? 
Why?

Modelling the
problem

in the given context

Context

Through 
understanding the 
problem and the 
context.

2. PLANNING
a) solving process 
b) group process

Creativity and divergent thinking: 
possible solution 
Convergent thinking: decisions

Critical thinking
Procedural thinking

Collaborative learning, creative 
collaboration
SRL, CO-SRL, SSRL
Interaction plan
Roles and responsibilities
Tools and resources
Doing & reflecting and learning

Core
Patterns
Other factors

Knowledge 
construction in 

collabration

Collect data and 
information
Analyze and reuse it
Variety of resources
Group, teachers
Human networks
Scientific articles

3. CONSTRUCTING 
SOLUTION 4. PRESENTING 

SOLUTION 

Understanding the context, 
audience and client is 
required for the solving  
process. What is relevant 
information in the present 
case?

5. ELABORATION

Reflections
(Piloting/testing plan)
Guidelines

Expertise of 
the group

Guidance
Triggers

ORIENTATION ACTIVITIES

Pirkko Siklander, Niina Impiö & Essi Vuopala

ELABORATION



’Toimenkuvaani kuuluu historian ja uskonnon 
opettaminen erityisesti alakoulussa. OPS 
edellyttää meitä opettajia hyödyntämään 
erilaisia ryhmätyömenetelmiä, ja tämän olen 
kokenut haastavaksi, sillä asia on minulle uusi ja 
minulta puuttuu konkreettisia välineitä ja 
ideoita, kuinka voisin tukea oppilasryhmien 
muodostamista ja työskentelyä. Erityisen 
haasteen tuo se, että kierrän opettamassa eri 
ryhmille ja eri luokissa, enkä koskaan tiedä, mitä 
materiaaleja ryhmätyön tukemiseen luokassa 
on. Tarvitsen konkreettisen ja mukaan otettavan 
välineen, joka sisältää materiaaleja, joiden 
avulla voin tukea oppilaiden ryhmätyöskentelyä. 
Välineen on oltava kannettava ja helposti 
käyttöön otettava, ja tarjottava materiaalien 
lisäksi ideoita ryhmätyöskentelyn 
toteuttamiseen luokassa. OPS on niin täynnä 
sisältöjä. Miten ehdin toteuttaa tällaisia 
projekteja?’

Pekka, historian ja uskonnon opettaja, ala- ja yläkoulu 



Työskentely (https://padlet.com/evuopala8/varkkays)

(Orientaatiovaihe)

1. Ongelman ymmärtäminen: Mikä on 
ongelma (kuvatkaa omin sanoin)?, 10 
min.

2. Kontekstin ymmärtäminen: Mikä on 
konteksti, jossa ongelma esiintyy? 10 
min.

3. Millaisia ratkaisuja on jo olemassa? 10 
min.

4. Ideointi: Miten ongelman voisi 
ratkaista (ajatteluapurikuvat)? 10 min.

5. Ratkaisuvaihtoehtojen esittely ja 
ratkaisun valinta. 10 min

6. Prototyypin rakentaminen. 45 min

- Tarvikkeet ja välineet:
• Pahvia, paperia, kyniä.
• Sakset, liimaa, teippiä.
• Kangasta, lankaa
• Vinyylileikkuri, ompelukone

7. Esittely. 10 min.
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Skriptin vaihe Orientaatio Tarkkailu Arviointi

Skriptikysymykset Millaisia tunteita
tehtävänanto herättää?

Miten haluamme
työskennellä (esim. osittaa
tehtäviä, jakaa rooleja)?

Mikä on tavoitteemme?

Miten työmme on edennyt?

Millaisia tunteita
työskentely on herättänyt?

Millaisia haasteita olemme
kohdanneet?

Onko osallistuminen ollut
tasapuolista?

Kiinnostaako projekti
edelleen kaikkia?

Miten jatkamme 
työskentelyä?

Miten arvioisimme yhteistä 
työskentelyämme?

Saavutimmeko
tavoitteemme? 

Mikä edisti ja/tai vaikeutti 
tavoitteidemme 
saavuttamista?

Oliko ryhmässä mukava 
työskennellä?

Miten voisimme parantaa 
työskentelyämme?



Yhteenvetoa ja 
keskustelua


