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Lyhyet kuvaukset

Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) sekä yhteisöllinen media oman opetuksen 
kehittämisessä

Oman opetuksen ja työyhteisön kehittämisessä toimintamallina on Design based
research –lähestymistapa, omaa työtä tutkitaan ja reflektoidaan, tuloksia jaetaan 
kollegoille ja haastetaan omaa osaamista. Hanketoiminta on vahvassa roolissa 
TVT:n ja yhteisöllisen median käyttöönotossa, erilaiset kokeilut tuovat uusia 
elementtejä omaan työhön. TVT-työkalut jaetaan pedagogisiin, kognitiivisiin ja 
metakognitiivisiin työkaluihin. 

Information and communication technology (ICT) and social media supporting 
the development of your teaching

The development of teaching and working community is based on Design based 
research, you are analyzing and reflecting your own teaching, you are sharing 
your results and experiences and you are challenging our knowledge. Projects 
have a vital role in deployment of ICT and social media, they bring new elements 
to your teaching. You can divide ICT-tools to pedagogical, cognitive and 
metacognitive tools.
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Oppiminen tiedon 
prosessointina
Kognitiivinen suuntaus syntyi 1960-luvun alussa, kun ulkoisen sijaan alettiin kiinnittää 
huomiota ihmismielen sisäisiin ilmiöihin, kognitiivisiin prosesseihin. Kognitiivisessa 
oppimisessa kiinnostus kohdistuu siihen, miten ihminen prosessoi tietoa: oppiminen 
nähdään tiedon prosessointina. Oppija nähdään erilaisen tiedon aktiivisena käsittelijänä: 
tietoa vastaanottavana, havaintoja tekevänä, valikoivana, taltioivana, tulkitsevana ja 
aktiivisesti kehittävänä olentona. Painopiste on viime vuosina siirtynyt yksilöllisen 
tiedonrakennus- ja merkitysten asemasta jaetun kognition eli oppimisen yhteisöllisen 
prosessin tutkimukseen (Nevgi & Lindblom-Ylänne, 2003,16).

Mielekäs oppiminen alkaa käytännön elämän ongelmista ja ristiriidoista. Oppijan mielessä 
syntyy tiedollinen ristiriita, kun hänen tietonsa ja taitonsa eivät riitäkään tilanteen 
hallitsemiseen. Oppija pyrkii ratkaisemaan ristiriidan joko hankkimalla uutta tietoa 
(assimilaatio) tai hän järjestää aiemman tiedon uudella tavalla (akkommodaatio). 
Oppimisen tuloksena syntyy jäsentyneitä ajatuksia sekä selittäviä periaatteita, joista 
muodostuu oppijalle toimintaa ohjaavia sisäisiä rakenteita ja malleja, skeemoja. Uuden 
tiedon omaksuminen nähdään aina riippuvaisena aikaisemmasta tiedosta.

Kognitiivinen oppimisajattelu pitää tärkeänä myös oppijoiden metakognitiivisten taitojen 
kehittämistä. Metakognitiivisilla taidoilla tarkoitetaan oman oppimisen kriittistä arviointia: 
miten oppii ja miten voi kehittää oppimistaan. Nämä taidot kuvaavat kykyä tulla tietoiseksi 
omasta tiedonkäsittely- ja oppimisprosessistaan. (Sava 1993, 25). Arkikielisesti voisi sanoa, 
että metakognitiiviset taidot tarkoittavat sitä, että ”oppija ymmärtää, mitä ymmärtää ja 
ymmärtää, mitä ei ymmärrä”.

https://oppimateriaalit.jamk.fi/oppimiskasitykset/oppimiskasitykset/kognitiivinen-oppimiskasitys/

Taustaa 1.

https://oppimateriaalit.jamk.fi/oppimiskasitykset/oppimiskasitykset/kognitiivinen-oppimiskasitys/


1. Tieto- ja 
viestintätekniikka (TVT) 
sekä yhteisöllinen media 
omassa työssä



Myyttejä tietotekniikan 
käytössä ja käyttöönotossa
Pedagogiikka edellä vs. tekniikka edellä –myytti.

◦ Perinteinen tapa tuomita ja rakentaa muutosvastarintaa

Uusi oppijasukupolvi on ns. diginatiiveja. He oppivat eri tavalla.
◦ ”Oppilaat auttavat opettajaa tietotekniikan soveltamisessa oppitunneilla”

◦ Ovatko aivot kehittyneet erilaisiksi viimeinen 10 vuoden aikana?

Meillä on Google, miksi meidän pitää opetella näitä asioita? Miksi on 
yleensä opettajia?

◦ Ulkoaopettelu vs. asioiden ymmärtäminen / jäsentäminen 
(käsitteellistäminen)

Teknologiaan on käytettävä (käytetään) joka paikassa, ubiikkiopetus ja 
ubiikkioppiminen vs. TPACK tai SAMR







Lukion kemian opetus ja 
opetussuunnitelma (pian vanha?)

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään muun 
muassa mallintamisen välineenä, tutkimusten 
tekemisessä ja tuotosten laatimisessa. 

• osaa arvioida kemian ja siihen liittyvän 
teknologian merkitystä yksilön ja yhteiskunnan 
kannalta.

• osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa 
mallintamisen välineenä. (KE2)

• osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa 
tuotosten muodostamisessa. (KE4)



TVT:n ja yhteisöllisen median käyttöön-
otossa – myös erehtyminen sallitaan(ko?)

• Mallintaminen – kemian opetuksen kurssien anti!

• Oma kotisivu – kemian opetuksen kotisivu
• Käyntimäärien seuraaminen (Google analytics) →

• Kotitehtävät, kurssisuunnitelman päivitykset

• Sähköiset oppimateriaalit

• Kemian opettajan blogi

• e-Kirja? e-Oppi/Pernaa – Orbitaalit 1-4, 5, uusi OPS

• Yammer→ Edmodo→ Edmodo ja peda.net – virtuaalinen 
opiskeluympäristö →Microsoft Teams

• Virtuaaliluennot (KE3) – asiantuntija.fi

• Flippaaminen – opetus.tv -videot

• Sähköiset muistiinpanot – ”e-vihko” 



Oma kotisivu



Opetuksen kehittäminen – Blogi



Blogit metakognitiivi-
sena työkaluna

Blogit toimivat esim. 

• Tunteiden kanavana: opiskelijat jakoivat positiivisia ja negatiivisia 
tunteita ja kokemuksia

• Reflektion kanavana: toimivat reflektion ja kriittisen ajattelun 
alustana opetetuista aiheista

• Ajasta ja paikasta riippumattomina: oppimispäiväkirjana online-
ympäristön mahdollistamassa interaktiivisuudessa ajasta ja paikasta 
riippumatta

Taustaa 2.

http://terveyttatieteesta.blogspot.com/2016/10/blogit-oppimisen-tukena-terveysalan.html

http://terveyttatieteesta.blogspot.com/2016/10/blogit-oppimisen-tukena-terveysalan.html


2. Oman työn jakaminen 
ja tutkiminen



Opetushallinnon artikkelit



Kirjat ja artikkelit

e-Mentorointi (2012)

Dimensio 4/2018

Dimensio 5/2015



Konferenssit – Esityksiä

EASE - Tokyo 2016

TEPE - ONTP Malta 2016

ONTP - Braga 2015

CITIE - Arequipa 2016 CITIE - Arequipa 2016



Konferenssit – Esityksiä

EASE – Hualien 2018WERA – CapeTown 2018

ASE-konferenssi, 
Liverpool 2019

EASE-konferenssi, Hualien
2018

WERA-konferenssi, 
CapeTown 2018



Opetusharjoittelun kehittäminen

Opetusharjoittelun wiki, jossa ryhmänoh-
jauksien lisäksi opettajien lukujärjestyksen 
Google-kalenterissa (merkitään koetunnit, 
harjoittelijoiden tunnit

Opetusharjoittelijoiden reflektio tapahtuu 
blogien muodossa. Vertaisten tuntipa-
lautteet kootaan tuntien aikana blogiin, 
joita myös kommentoidaan.

Tämä on korvautunut 
Microsoft Teams –
ryhmällä, johon eri 
toiminnot eri kanaville



MAOL-koulutuksen materiaalit
https://peda.net/yhdistykset/maol-ry/koulutus/dmfjk2l/materiaalit/kk

https://peda.net/yhdistykset/maol-ry/koulutus/dmfjk2l/materiaalit/kk


MarvinSketch –sivusto ja e-kirja
https://peda.net/p/myllyviita/marvinsketch tai http://bit.ly/marvinsketch

https://peda.net/p/myllyviita/OrbitaaliMarvinSketch2

https://peda.net/p/myllyviita/marvinsketch
http://bit.ly/marvinsketch
https://peda.net/p/myllyviita/OrbitaaliMarvinSketch2


Spektroskopia -sivusto

https://peda.net/p/myllyviita/spektroskopia

https://peda.net/p/myllyviita/spektroskopia


Itsensä kehittäminen 
– osa opettajuutta
1. Opettajan identiteetti – käyttöteoria –lähestymistapa
◦ Teorian ja käytännön yhdistäminen – tai oikeammin teorian 

tunnistaminen omasta käytännöstä ja käytäntöjen rakentaminen 
omasta teoriasta (käyttöteorian tunnistaminen ja oman 
identiteetin toteuttaminen)

2. Opettaja – kehittäjä
◦ Tutkimuslähtöinen opettajankoulutus

◦ Tutkimuslähtöinen opetus

3. Oman työn tutkiminen
◦ Em. reflektion hyödyntäminen

◦ Omat kokeilu- ja kehittämishankkeet (onko oikeus epäonnistua?)

Taustaa 3.



3. Design based research
–lähestymistapa oman 
opetuksen ja työyhteisön 
kehittämisessä



DBR opetuksen kehittämisen 
lähestymistapana



4. Hanketoiminta osana 
TVT:n ja yhteisöllisen 
median käyttöönotossa



Viikin normaalikoulun koordinoiman 
Norssiope.fi –hankkeen orientaatiopohja



Hankkeita

Tasa-arvo –hankkeet
Kielten opetuksen hanke
Kerhotoiminnan hanke
Liikkuva koulu –hanke
Erasmus+ -hanke

Opettajien henkilöstökoulutusTvt-hankkeet - verkosto

Koulun OPH-OKM-
hankkeita (toistuvia)

Oppimisympäristöhankkeita – eNorssi, yksityiskoulut-verkosto

AntiVirus-hankkeet, SecondLife-hanke, Ubiikkilukio-hanke, DigiTutor-
hankkeet, ICT-ohjaushankkeet, SysTech-hanke, Viisari-hanke, Toteemi-
hanke

Erasmus+, Horizon2020 -hankkeita
Blended learning –hanke (Eramus+), UMI-Sci-Ed-hanke (H2020), EL-
STEM-hanke (Erasmus+)

Norssiope.fi I-V 

http://molla.ejuttu.fi/


5. Pedagogiset työkalut, 
kognitiiviset ja 
metakognitiiviset työkalut



Kemian opetuksen 
kokonaisuus
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Kemian opetuksen 
kokonaisuus 1/3

Mallintaminen
- 3D-mallinnusohjelmat: Molview.org, MarvinSketch
Simulointi / Animointi
- PhET-simulaatiot, ChemSenseAnimator –animointi
Visualisointi
- Kuvitus, metaforat, videot, AR/VR/MR
Käsitteiden hallinta (kemian kieli)
- Käsitekartat, CmapsTools
- Miellekartat, Freemind
Kokeellisuus
- Inquiry based learning, kriteeriperustainen arviointi
Tutkiva oppiminen – Tiedekäytäntöoppiminen
- PIRE-hanke



This study contributes to the research on student engagement in 
three ways: 

1. by combining questionnaire and situational measures of 
engagement using the Experience Sampling Method (ESM)

2. by applying a demands-resources model to describe the 
positive and negative aspects of student engagement,

3. by adopting a person-oriented approach to describe 
subgroups of students with different profiles of engagement 
and burnout symptoms. 

Two studies were conducted among US and Finnish high school 
students about the engagement using mobile phones (ESM)

PIRE-project

Michigan 
State 
University

University
of Helsinki



1. Scientific practices: eight behaviors and skills that 
emphasize inquiry in science;

2. Cross-cutting concepts: seven ways of linking the different 
scientific disciplines; and

3. Disciplinary core ideas: essential content knowledge across 
four domains of science: physical; life; earth and space; and 
the engineering, technology, and application of science 
(National Research Council [NRC], 2012).

The new Finnish upper secondary school core curriculum 
emphasizes acquiring relevant competences through 
familiarizing students with core scientific knowledge and 
practices.

The framework for the NGSS is a
“three-dimensional” learning model



Scientific Practices
The multiple ways of knowing and doing that scientists 
use to study the natural world and design world.

34

1. Asking questions and 
defining problems

2. Developing and using 
models

3. Planning and carrying out 
investigations and designing 
solutions

4. Analyzing and interpreting 
data

5. Using mathematics and 
computational thinking

6. Constructing explanations 
and designing solutions

7. Engaging in argument from 
evidence

8. Obtaining, evaluating, and 
communicating information

The practices work together – they are not separated!



Kemian opetuksen 
kokonaisuus 2/3

Käsitekarttaohjelman käyttö (CmapTools)
- Kemian käsitteiden kokoaminen ja niiden yhdistäminen

Posterit / Työselostukset tai tutkimusraportit (PIRE)

Sähköisen oppimisympäristöt
- Teams, peda.net … 



Kemian opetuksen 
kokonaisuus 3/3

Reflektointi
• Blogien hyödyntäminen (Blogger)

Arviointi
• Kokeellisuuden kriteeripohjainen arviointi
• Työselostus / Tutkimuksen raportti
• Aineistokoe / Videoanalyysi (vrt. yo-koe)

Itsearviointi
• Oppimisympäristöjen arviointityökalut
• Gridi -palvelu


