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Moduuli 3
Otsikko Opetus ja koulutus
Tavoite
Kuvaus

Tavoitellut
oppimistulokset

Tärkeimmät
oppimismenetelmät

Sisältö

Arviointi

Ohjeellinen aika

Antaa yleiskuva yrittäjyyskasvatusta tukevista opetus- ja
oppimisstrategioista
Tässä moduulissa tarjotaan yleiskatsaus
yrittäjyyskasvatusta tukeviin opetus- ja
oppimisstrategioihin. Siinä keskitytään tarjoamaan
todellisia konteksteja oppijoiden motivoimiseksi, jotta
he näkevät luokkatyön merkityksen myös
todellisessa elämässä. Moduulissa annetaan vinkkejä
projektipohjaisen lähestymistavan opetukseen
käyttäen mallia, jolla pyritään edistämään, tutkimaan,
rikastuttamaan, arvioimaan ja tehostamaan
yrittäjämäistä oppimista. Lopuksi pohditaan, miten
kouluttajat voivat edistää itsetuntemusta ja
esimerkiksi havainnointia ja yhteistyötä
yrittäjyysoppimisen tukena.
Moduulin jälkeen sinun pitäisi pystyä:
• Kuvaamaan erilaisia opetusstrategioita, joiden avulla
oppijat voivat innostua yrittäjämäisestä oppimisesta.
• Keskustelemaan siitä, mikä merkitys arvon luomisella
muille on.
• Selittämään tosielämän kontekstien merkitys
yrittäjämäiselle oppimiselle.
• Suunnittelemaan projektiperusteinen lähestymistapa
yrittäjämäiseen oppimiseen.
• Soveltamaan strategioita oppijoiden itsetietoisuuden
lisäämiseksi ja tehokkaan yhteistoiminnallisen oppimisen
tukemiseksi.
• Ohjattu lukeminen
• Havainnot videoilta
• Luovat harjoitukset
• Itseohjatut aktiviteetit
• Henkilökohtaisen kokemuksen pohdinta
3.1 Opettaminen oppilaiden inspiroimiseksi ja sitouttamiseksi
3.2 Arvon luominen muille
3.3 Opettaminen tosielämän kontekstien avulla
3.4 Itsetietoisuuden ja itseluottamuksen kehittäminen
oppimisen tueksi
3.5 Tuottavan yhteistyön edistäminen
Itsearviointiharjoitukset
Ryhmäreflektointi
Henkilökohtainen pohdinta
7 tuntia
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Moduuli Johdanto
KATSO
Videojohdanto Moduuliin 3 Opetus ja koulutus

https://www.youtube.com/watch?v=zbRlrHIz-vM
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3.1 Opeta, inspiroi ja sitouta
Opettajana sinulla on monia rooleja työelämäsi aikana. Sinä esimerkiksi huolehdit
oppilaista ja tuet heitä, hoidat hallinnollisia tehtäviä ja olet yhteydessä vanhempiin.
Opetuksesi on kuitenkin tärkein yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa oppilaiden
oppimisen parantamiseen 1 . Tutkimus kertoo meille, että hyvä opetus inspiroi ja
sitouttaa

oppilaita

erilaisten

strategioiden

kautta

ja

perustuu

vahvaan

tietämykseen sekä oppiaineesta että pedagogiikasta 2 . Inspiroiminen tarkoittaa
kirjaimellisesti ’saada toimimaan’,

ja EntreComp-viitekehyksessä korostetaan

’käytännön toimintaa’ yhtenä kolmesta laajasta yrittäjyyskompetenssista ’ideoiden
ja mahdollisuuksien’ ja ’resurssien’ ohella.
Mutta mikä on tarkalleen sinun roolisi, kun haluat inspiroida ja sitouttaa oppilaita
yrittäjyysoppimiseen? Opettajan roolista fasilitaattorina on kirjoitettu paljon. Tämä
tarkoittaa sitä, että painopiste on ennemmin oppimisessa kuin opetuksessa, mitä
kuvataan englanniksi usein ilmauksella ’guide on the side’ (opas rinnalla) eikä ’sage
on the stage’ (viisas lavalla). Käytännössä se tarkoittaa sitä, että oppilaille tarjotaan
säännöllisiä mahdollisuuksia tekemällä oppimiseen (esim. tiedustelut, tosielämän
ongelmanratkaisu ja keskustelu). Menestystä arvioidaan sen perusteella, missä
määrin oppilaat osoittavat yrittäjyyskompetensseja, esimerkiksi miten hyvin he
oppivat työskentelemään itsenäisesti, hallitsemaan resursseja ja soveltamaan
rahoituksellista lukutaitoa tosielämän konteksteissa.
Roolisi voi tietenkin olla luonteeltaan joustava sen mukaan, mitä yrität saavuttaa.
Joskus on todennäköistä, että omaksut ohjaajana didaktisemman roolin ja kerrot
oppilaille

tarkalleen,

mitä

haluat

heidän

tekevän

(esim.

terveys-

ja

turvallisuusmääräysten noudattaminen työpaikalla tai vierailun aikana), tai
mallinnat haluttuja käyttäytymistapoja asiantuntijademonstraatioiden avulla.

1 Sutton Trust (2011) Improving the impact of teachers on pupil achievement in the UK – interim findings,
Sutton Trust
2 Shulman kutsuu tätä pedagogisen sisällön tuntemiseksi (Pedagogical Content Knowledge, PCK). Shulman,
L. S. (1986): ’Those who understand: Knowledge growth in teaching’. Educational Researcher, 15, s. 9..
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Joskus taas oppilaiden on opittava itsekseen, ei ryhmänä (esimerkiksi
saavuttaakseen yksilöllisiä tavoitteita tai vahvistaakseen tiettyä taitoa). Itsenäiset ja
toisistaan riippuvaiset taidot ovat tärkeitä yrittäjyydessä ja elämässä yleensä.
Tämän

moduulin

keskeinen

yrittäjyysoppimiskouluttajana

ei

viesti

saa

on,

rajoittua

että

sinun

joko/tai-valintoihin

roolisi
–

tämä

kaksijakoisuus on hyödytöntä. Voit inspiroida oppilaita joko ohjaajan tai
fasilitaattorin

roolissa.

Voit

sitouttaa

oppilaita

antamalla

yksilöllisiä

tai

ryhmätehtäviä. Ja oppilaat voivat edistyä hyvin joko sinun ohjauksessasi tai halliten
omaa oppimistaan.
Yleisesti

ottaen

on

kuitenkin

siirryttävä

sisältöjen

siirtämisestä

vuorovaikutteisempaan malliin, jotta oppilaat voivat vaikuttaa oppimiseensa
enemmän ja merkityksellisemmin. On totta, että useimmissa yrittäjyysoppimiseen
yhdistettävistä

pedagogiikoista

arvostetaan

opettajan

ensisijaista

roolia

fasilitaattorina, esimerkiksi yhdessä työskentelevien oppilaiden tukemisessa
(yhteistoiminnallinen
oppimisessa

oppiminen),

(kokemusperäinen

kokemusten
oppiminen)

kautta

sekä

ja

kokemuksista

tosielämän

ongelmien

ratkaisemisessa (ongelma- ja projektilähtöinen oppiminen).

Inspiroi oppilaita huomaamaan mahdollisuuksia
Yrittäjyysprosessi

alkaa

tutustumisesta

"mahdollisuuksien

huomaamisesta",

joka

ympäröivään
on

maailmaan

ja

EntreComp-viitekehyksessä

kompetenssi 1.1. Oppilaat voivat saada inspiraatiota katsomalla tarkasti sekä
luontoa että ihmisten rakentamaa maailmaa. Monet suunnittelijat ovat esimerkiksi
saaneet inspiraatiota eläimistä, linnuista ja kasveista (taulukko 3.1). Appletietokoneiden alkuunpanija Steve Jobs uskoi, että 2000-luvun suurimmat
innovaatiot ovat tuotteita, joissa teknologia ja biologia yhdistyvät. Velcrotarranauhaa ei olisi koskaan keksitty havainnoimatta, miten takiaiskasvit suojelevat
itseään saalistajilta, äärimmäisiltä sääilmiöiltä ja karuilta elinympäristöiltä.
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.
Yritys/Henkilö

Idea

Inspiraation lähde

Nike

Goatek-traktiokenkä

Vuohien liikkuminen
Oregonin eläintarhassa

Clarence Birdseye

Pakastettu ruoka

Kanadalaisten luonnollisesti
jäätyneiden ja myöhemmin
sulatettujen kalojen
syöminen

Rene Laennac

Stetoskooppi

Lapsi, joka piteli korvallaan
pitkän, onton kepin päätä

Jorn Utzon

Sydneyn oopperatalo

Lohkoihin leikatun
appelsiinin syöminen

George de Mestral

Velcro

Koiran kävelyttäminen
takiaisten tarttuessa sen
turkkiin

Hideo Shima

Japanin luotijuna

Kuningaskalastajan
aerodynaaminen nokka

Herzog and de

Pekingin

Meuron

olympiastadion

Linnunpesä

Taulukko 3.1 Inspiraatiota luonnosta

Vettä hylkivät kasvit (esim. lootuskukka) ovat inspiroineet samaa tehtävää
hoitavien ulkomaalien kehittämiseen.
On selvää, että pelkästään antamalla oppilaiden havainnoida ohi kulkevaa elämää
ei välttämättä synny äkillisiä Heureka! hetkiä. Ne ovat hyvin harvinaisia. Monissa
tutkimuksissa on kuitenkin osoitettu, että pelkkä käveleminen auttaa meitä
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ajattelemaan luovemmin 3.
havainnointitaitojen

Oppilaille voidaan myös opettaa erityisiä tekniikoita

parantamiseksi

(katso

lisätietoja

kohdasta

Syvennä

osaamistasi 3.1). Oppilaat voivat esimerkiksi käyttää SCAMPER-tekniikkaa (taulukko
3.2).

SCAMPER
Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put to another use, Eliminate, Rearrange
(korvaa, yhdistä, mukauta, muunna, käytä toiseen tarkoitukseen, poista, järjestä
uudelleen)
Korvaa
•

Mitä voin korvata parantaakseni jotain?

•

Miten voin korvata paikan, ajan, materiaalit tai ihmiset?

•

Voinko korvata osan toisella tai vaihtaa osia?

•

Voinko korvata jonkun mukana olijan?

•

Voinko muuttaa sääntöjä?

•

Pitäisikö minun muuttaa nimeä?

•

Voinko käyttää muita ainesosia tai materiaaleja?

•

Voinko käyttää muita prosesseja tai menetelmiä?

•

Voinko muuttaa sen muotoa, väriä, karheutta, ääntä tai hajua?

•

Voinko käyttää tätä ideaa muissa projekteissa?

•

Voinko muuttaa tunteitani tai asennettani siihen?

Yhdistä
•

Mitä ideoita, materiaaleja, ominaisuuksia, prosesseja, ihmisiä, tuotteita tai
komponentteja voin yhdistää?

•

Voinko yhdistää tai sulauttaa tämän tai tuon muihin esineisiin?

•

Mitä voin yhdistää käyttötarkoitusten määrän maksimoimiseksi?

3 Katso esimerkiksi Oppezzo M. ja Schwartz, D.L. (2014): ’Give Your Ideas Some Legs: The Positive Effect of
Walking on Creative Thinking’, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, Vol. 40
(4), 1142–1152. Saatavilla osoitteessa https://www.apa.org/pubs/journals/releases/xlm-a0036577.pdf
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•

Mitä voin yhdistää tuotantokustannusten alentamiseksi?

•

Mitä materiaaleja voisin yhdistää?

•

Missä voin luoda yhteisvaikutuksia?

•

Mitkä ovat parhaat osatekijät, jotka voin yhdistää tietyn tuloksen
saavuttamiseksi?

Mukauta
•

Mitä tuotteen osaa voisin muuttaa?

•

Voisinko muuttaa komponentin ominaisuuksia?

•

Voinko hakea inspiraatiota muista tuotteista tai prosesseista, mutta eri
kontekstissa?

•

Tarjoaako historia ratkaisuja?

•

Mitä ideoita voisin mukauttaa, kopioida tai lainata muiden tuotteista?

•

Mitä prosesseja minun tulisi mukauttaa?

•

Voinko mukauttaa kontekstia tai kohderyhmää?

•

Mitä

voin

mukauttaa

tällä

tai

tuolla

tavoin

tämän

tuloksen

saavuttamiseksi?

Muunna
•

Mitä voin vahvistaa tai suurentaa?

•

Mitä voin lieventää tai poistaa?

•

Voisinko liioitella nappeja, värejä, kokoa...?

•

Voisinko kasvattaa kohderyhmää?

•

Mitä voidaan tehdä korkeammaksi, suuremmaksi tai vahvemmaksi?

•

Voinko lisätä sen nopeutta tai taajuutta?

•

Voinko lisätä uusia ominaisuuksia?

•

Miten voin lisätä arvoa?

•

Mitä voisi poistaa, pienentää, tiivistää, vähentää, lyhentää tai keventää,
nopeuttaa?

•

Mitä voin muuttaa tällä tai tuolla tavalla saavuttaakseni tietynlaisen
tuloksen?

Käytä toiseen tarkoitukseen
9

•

Mihin muuhun sitä voidaan käyttää?

•

Miten lapsi käyttäisi sitä? Entä vanhempi ihminen?

•

Miten eri tavoilla vammaiset käyttäisivät sitä?

•

Mikä muu kohderyhmä voisi hyötyä tästä tuotteesta?

•

Minkälainen muu käyttäjä tarvitsisi tai haluaisi tuotteeni?

•

Kuka tai mikä muu saattaa voida käyttää sitä?

•

Voivatko sitä käyttää muut kuin ne, joille se alun perin oli tarkoitettu?

•

Onko olemassa uusia tapoja käyttää sitä nykyisessä muodossaan?

•

Olisiko olemassa muita mahdollisia käyttötarkoituksia, jos muuntaisin
tuotetta?

•

Miten voin käyttää jotakin uudelleen tietyllä tavalla tekemällä sille mitä?

Poista
•

Mitä voin poistaa muuttamatta sen toimintaa?

•

Voinko lyhentää aikaa tai vähentää komponentteja?

•

Mitä tapahtuisi, jos poistaisin komponentin tai osan siitä?

•

Voinko vähentää vaivaa?

•

Voinko pienentää kustannuksia?

•

Miten voin yksinkertaistaa sitä?

•

Mikä ei ole epäolennaista tai tarpeetonta?

•

Voinko poistaa sääntöjä?

•

Voinko pienentää sitä?

•

Voinko jakaa tuotteeni eri osiin?

•

Voin poistaa mitä tekemällä mitä?

Järjestä uudelleen
•

Mitä voin järjestää jotenkin uudelleen – voinko vaihtaa komponentteja,
mallia tai asettelua?

•

Voinko muuttaa tahtia tai aikataulua?

•

Mitä tekisin, jos osa ongelmastasi, tuotteestasi tai prosessistasi toimisi
päinvastaisessa järjestyksessä?

•

Voin järjestää mitä miten, jotta tämä tapahtuu?
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Taulukko 3.2 SCAMPER-tekniikka 4

Myös ihmisten rakentama maailma tarjoaa paljon materiaalia, joka voi inspiroida
oppilaita

ajattelemaan

yrittäjähenkisesti.

Katukalusteiden,

rakennusten

ja

esineiden muotoilu voi herättää oppilaiden kiinnostusta. Ikean ja muiden
myymälöiden kuvastojen hankkiminen voi herättää keskustelua muotoilusta.
Edward de Bono on todennut, että kaikkia oppilaita olisi opetettava ajattelemaan
kuin muotoilijat ja näkemään maailma heidän silmillään. Guinnessin ennätysten
kirjan ja siihen liittyvien verkkosivujen kaltaisissa lähteissä luetellaan esimerkkejä
yrittäjien uskomattomista inhimillisistä saavutuksista ja siitä, miten ne ovat tuoneet
lisäarvoa eri aloilla.
Palkittu runoilija Michael Rosen esittää kirjassaan "Good Ideas", että inspiraatiota
voi hakea katsomalla ympärilleen:
•

kotona, esim. keittiö, kylpyhuone, olohuone, WC, ”minipedot”, rakentajat

•

ulkona, esim. puisto, taivas, ranta, meri, metsä, telttailun a

•

kadulla, esim. kuopat maassa, kauppojen nimet, pubien kyltit, kadunnimet,
katse ylöspäin

•

matkustaessa ja lomalla, esim. tietovisat, rautatieasemat, ulkomailla
oleskelu

•

päiväretkillä, tapahtumissa ja vierailuilla, esim. museot, galleriat, teatterit,
kartanot, konsertit

Rosen keskittyy lähinnä luovaan kirjoittamiseen, mutta hänen ideoitaan voi
helposti

tarkastella

yrittäjyyslinssin

kautta.

Mieti

esimerkiksi

uuden

yhteisöaloitteen, yrityksen tai sosiaalisen yrityksen nimeämistä. Pohdi näissä
esimerkeissä näkyvää luovaa ajattelua ja sanoilla leikkimiseen havaittuja
mahdollisuuksia:
•

Wokaholic (kiinalainen wok-ravintola)

•

Exchange and smart (kierrätysvaatteet)

4 Eberle, B. (1971). Scamper: Games for Imagination Development. Prufrock Press Inc
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•

Wooden it be nice (ovenkorjauspalvelut)

•

Abra Kebabra (kebab-pikaravintola)

Yrittäjähenkisesti ajattelevat voivat huomata mahdollisuuksia tuoda lisäarvoa
mitättömimpiinkin esineisiin. Eräs luovien kirjoittajien ryhmä halusi tietää,
voisivatko he ansaita rahaa ostamalla halpoja esineitä ja kertomalla niistä
kuvitteellisen tarinan myydäkseen ne edelleen voitolla. He huomasivat, että
tarinoilla oli suuri merkitys – he saivat huomattavia voittoja mitä arkipäiväisimmistä
esineistä, kuten tuhkakupista, marmorikuulapurkista ja teräsharjasta. 5

Sitoutuminen
Sitoutumista tapahtuu, kun oppilaat panostavat oppimiseensa aikaa ja vaivaa. Se
tarkoittaa tarkkaavaisuutta, tehtävään keskittymistä ja innostuksen osoittamista
siten,

että

tehdään

aloite

kysymysten

esittämiseksi,

ryhmätehtäviin

osallistumiseksi ja vertaisten auttamiseksi. Sitoutumista voidaan lisätä tarjoamalla
oppilaille

tehtävävalikoima,

luomalla

yhteys

tosielämän

konteksteihin

ja

varmistamalla, että annettu työ on mielenkiintoista ja riittävän haastavaa. Erään
kahdeksannen luokan oppilaita esimerkiksi pyydettiin kirjoittamaan arvostelu CDlevystä, jonka he valitsivat laajasta valikoimasta, joka sisälsi esim. country-, pop- ja
rap-musiikkia.

Oppilaat

lukivat

musiikkiarvosteluja

eri

lähteistä

(esim.

musiikkilehdistä, sanomalehdistä ja verkosta). Tämän jälkeen opettaja ja oppilaat
kehittivät koko luokan ja ryhmäkeskustelun avulla kriteerit CD-arvosteluille.
Lopulliset arvostelut jaettiin koulun verkkosivuilla. Tällainen yksinkertainen
aktiviteetti osoittautui erittäin motivoivaksi ja antoi oppilaille mahdollisuuden luoda
jotain arvokasta.

5 Grigg, R. and Lewis, H. (2018) Teaching on a Shoestring, Crown House.
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TOIMINTAA
TUTKI: Mahdollisuuksien havaitseminen
Kuuluisa amerikkalainen koripallovalmentaja Lawrence Peter (Yogi) Berra sanoi
kerran: ”Voit havainnoida paljon vain katsomalla.” Vietä muutama minuutti
ulkona istuen ja havainnoiden maailmaa (jos olet koulussa tai oppilaitoksessa,
käytä taukoasi) ilman matkapuhelinta.
Yritä tehdä tämä joka päivä viikon ajan samaan aikaan, esimerkiksi tauon aikana.
Valitse joka päivä eri teema (esim. väri, valo, melu, lämpötila, onnellinen,
surullinen, ihmettely). Pidä kirjaa näkemästäsi. Mitä yrittäjyysmahdollisuuksia
havaitsit?

TOIMINTAA
KATSO: EntreCompEdu-periaate: Luovuus

Tällä videolla Kathryn ja Andy Penaluna puhuvat luovuudesta ja sen
kehittämisestä.

https://www.youtube.com/watch?v=zfbnW75VkD0&t=209s
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RYHMÄTEHTÄVÄ
LoopMe-harjoitustehtävä 3.1: Innovoivat pedagogiikat
LUE: Tutustu avoimen yliopiston jakamiin Innovatiiviset pedagogiat -blogeihin ja
raportteihin.
http://www.open.ac.uk/blogs/innovating/
Vuonna 2020 uusimmassa blogissa on erilaisia digitaalisia oppimismenetelmiä
koskevia ohjeita etäoppimista ja verkkokoulutusta (joskus ensimmäistä kertaa)
kokeilevien opettajien tueksi.
Miten nämä täydentävät yrittäjämäistä oppimista?
Merkitse sivusto kirjanmerkillä ja pysy ajan tasalla kunkin vuoden julkaisusta.
Ehkä haluat myös selata edellisten vuosien tekstejä. Esimerkiksi vuoden 2012
versioon sisältyy "henkilökohtainen tiedusteluoppiminen", jossa korostetaan
avoimen kysymyksen aktiivista tutkimista, kun taas vuoden 2015 versioon
kuuluu "crossover-oppiminen", jonka yhteydessä käsitellään virallisen ja
arkioppimisen yhdistämistä.
REFLEKTOI:
Inspiroiko tämä sivusto sinua uusilla ideoilla (millä?), vai tuodaanko sillä vain
esiin asioita, jotka ovat sinulle opettajana jo itsestään selviä?
Minkä ohjeen koet tarjoavan parhaat mahdollisuudet yrittäjämäiseen
oppimiseen?
Tunnista yksi idea, jota voit käyttää opetuksessa...
KESKUSTELUPALSTAN RAPORTTI: Jaa keskustelusi muiden keskustelupalstan
jäsenten kanssa keskustelupalstan tehtäväraportilla
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LoopMe HENKILÖKOHTAINEN TEHTÄVÄ 3.1
SUUNNITTELE: Käytä edellisessä tehtävässä opetukseesi kehittämääsi ideaa ja
suunnittele oppijoille yksinkertainen aktiviteetti käyttämällä EntreComp in Your
Teaching -linkkiä.
https://s.surveyanyplace.com/activityfin
Toimi sitten jollakin seuraavista tavoista:
1.

Keskustele ideastasi työtoverin kanssa. Mitä innovatiivisia pedagogiikoita

työtoverisi käyttävät opetuksessaan?
2.

Toteuta aktiviteetti oppjoidesi kanssa. Miten se sujui? Mitä EntreComp-

kompetensseja oppijat käyttivät?
REFLEKTOI: Kun olet suorittanut tämän harjoituksen, pohdi seuraavia
kysymyksiä.
1.

Jaa opetuksestasi yksi esimerkki, jossa olet käyttänyt innovatiivista

pedagogista lähestymistapaa.
2.

Missä muualla voisit innovoida opetustasi tämän osion ideoiden ja sitä

tukevien asiakirjojen avulla?
OHJAAJAN RAPORTTI:: Jaa pohdintasi tulokset ohjaajasi kanssa täällä LoopMe
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3.2 Arvon luominen muille
Sana ’arvo’ tarkoittaa sitä, missä määrin
jotakin pidetään tärkeänä, eikä se
kuvaa pelkästään rahallista arvoa. Arvo
on

subjektiivinen

ja

vaihtelee

henkilöiden välillä. Arvo ei sisälly itse
tuotteeseen vaan kertoo siitä, kuinka
paljon haluamme jotain, ja heijastaa
toiveitamme

ja

mieltymyksiämme.

Maapähkinävoileipä

on

arvokas

ihmiselle, joka on nälkäinen, mutta
hengenvaarallinen ihmiselle, jolla on maapähkinäallergia.
Ei juuri kannata luoda jotain uutta, jos se ei tuo arvoa kenellekään. Mitä enemmän
jotain tavaraa tai palvelua arvostavia ihmisiä on, sitä enemmän on niitä, jotka ovat
valmiita maksamaan siitä, joten sitä korkeampi on hintakin. Näin arvo heijastuu
tavaroiden ja palvelujen markkinahintoihin. Joskus arvostamme asioiden
kokemista, esimerkiksi popcornin syömistä elokuvissa. Suostumme maksamaan
paljon korkeampia hintoja kuin marketissa. Näin ollen arvo ei määräydy pelkästään
tuotantokustannusten perusteella.
Yrittäjät ovat innovatiivisia, koska he luovat arvoa – esimerkiksi uusien tavaroiden
ja palvelujen avulla – yhdistämällä ideoita tai resursseja uusilla tavoilla. He
ymmärtävät, mitä muut haluavat. Esimerkiksi yrittäjät, jotka loivat Uberin, näkivät
tarpeen tuoda kaupunkilaisille lisäarvoa yhdistämällä matkustajat lähimpään
saatavilla olevaan autoon sovelluksen avulla siten, että nämä näkevät hinnan ja
sen, kuinka kauan heidän on odotettava, maksaen samalla kuljettajille ja
mahdollistaen sekä kuljettajien että matkustajien antaman palautteen.
Jonkin arvokkaan asian luomisen ei tarvitse tapahtua taloudellisella tasolla. Monet
oppilaat esimerkiksi rakastavat jalkapalloa. Vuonna 2010 hollantilaiset insinöörit
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vierailivat Etelä-Afrikassa FIFA:n maailmancupin aikana ja huomasivat kaksi asiaa:
eteläafrikkalaiset rakastavat jalkapalloa, ja heillä on pulaa juomavedestä. Insinöörit
yhdistivät nämä kaksi asiaa ja kehittivät projektin, jossa koulujen viereen
rakennettiin keinotekoisia jalkapallokenttiä, joiden yhteydessä on laite, joka
varastoi ja puhdistaa sadevettä samalla kun lapset pelaavat jalkapalloa. Kokeile
tallentaa tällaisia tarinoita jaettavaksi oppilaille sosiaalisten ja painettujen
medioiden avulla, jotta he näkevät arvon lisäämisen tosielämän sovelluksia niin
taloudellisessa, sosiaalisessa kuin kulttuurisessakin muodossa.
Martin Lackéus puoltaa arvoa luovan pedagogiikan kehittämistä koulussa, missä
oppilaat oppivat luomalla asioita, joilla on arvoa muille. Hän korostaa, että
kasvatuksessa on harvinaista, että oppilailla on mahdollisuus luoda jotain, jolla on
arvoa ainakin yhdelle koulun ulkopuoliselle yleisölle 6.
Fasilitaattorina yksi taidoistasi on ohjata oppilaat sellaisen prosessin läpi, jossa he
oppivat luomaan jotain arvokasta. Seuraavassa esitetään joitakin harkittavia asioita,
jotka liittyvät EntreComp-viitekehyksen yrittäjyyskompetensseihin.

6 Martin Lackéusin arvoa luovaa pedagogiikkaa käsittelevä verkkosivusto on osoitteessa
https://vcplist.com/
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TOIMINTAA
EntreCompEdu-periaate: Arvon luonti
Katso Martin Lackeuksen video, jossa kerrotaan, miksi arvonluomisen
pedagogiikka on tärkeää koulutukselle ja millaista arvoa se tuo oppijoille.

https://www.youtube.com/watch?v=ub6WbmL6Q-c

Mikä on minun suuri ideani / meidän Mahdollisuuksien huomaaminen 1.1
suuri ideamme?
Mikä tässä on erilaista?

Luovuus 1.2

Miltä menestys näyttäisi?

Visio 1.3

Kuka voisi olla kiinnostunut tästä? Ideoiden arvioiminen 1.4
Miksi?
Miten

tämä

vaikuttaa

muihin

ja Eettinen ja kestävä ajattelu 1.5

ympäristöön?
Milloin aloitamme?

Aloitteen tekeminen 3.1

Mikä on suunnitelmamme? Tavoitteet? Suunnittelu ja hallinnointi 3.2
Prioriteetit?
Kuka on hyvä tässä tehtävässä?

Itsetietoisuus

ja

luottamus

omiin

kykyihin 2.1
Mitä teemme, jos jäämme jumiin?

Motivaatio ja sinnikkyys 2.2
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Mitä resursseja tarvitsemme?
Mitkä

ovat

kustannukset?

Resurssien mobilisointi 2.3
Miten Rahoituksellinen

ja

voimme pitää ne pieninä?

lukutaito 2.4

Kuka voisi auttaa meitä?

Muiden mobilisointi 2.5

taloudellinen

Mitä riskejä on olemassa? Miten ne Epävarmuuden... kestäminen 3.3
minimoidaan?
Mitä olemme oppineet?

Kokemuksesta oppiminen 3.5

Neljän E:n malli sisältää myös yksityiskohtaisempia kehotteita ja strategioita, joiden
avulla voit ohjata oppilaita yrittäjyysprosessin jokaisessa vaiheessa (ks. Syvennä
osaamistasi 2.2. Yrittäjyyshankkeen suunnittelu).

TOIMINTAA
Katso: Felicity Healey Benson
Katso ensin Felicity Healey-Bensonin video siitä, miten opettajat voivat
hyödyntää kestävän kehityksen tavoitteita opetuksessa.

https://www.youtube.com/watch?v=adQhCT_CeC8
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RYHMÄTEHTÄVÄ 3.2: Arvon luominen YTE:n kautta
REFLEKTOI: Kestävän kehityksen tavoitteiden pohdinta voi olla hyvä tapa
tunnistaa arvo, joka voidaan luoda muille. Tässä tehtävässä pääset käyttämään
moduulin

2

osiossa

2.1.3

oppimiasi

asioita

ja

tarkastelemaan

oppimismenetelmien valintaa ja opetuksen suunnittelua kestävän kehityksen
tavoitteiden kautta. Näin voit tunnistaa aktiviteetteja, joissa oppijat luovat yhteen
tai useampaan kestävän kehityksen tavoitteeseen liittyvää arvoa muille.
Millaista kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvää arvoa oppijat voisivat luoda
muille sinulta saamiensa oppimiskokemusten avulla?
KESKUSTELUPALSTAN RAPORTTI: Jaa keskustelusi muiden keskustelupalstan
jäsenten kanssa keskustelupalstan tehtäväraportilla

HENKILÖKOHTAINEN TEHTÄVÄ 3.2: Arvon luonti
SUUNNITTELE: Miten oppijat voivat oppia luomaan arvoa muille?
Kehitä

käytännön

aktiviteetti,

joka

sisältää

molemmat

seuraavista

EntreCompEdun periaatteista:
https://s.surveyanyplace.com/activityfin
1. Reaalimaailman konteksti – aktiviteetti on yhteydessä luokkahuoneen
ulkopuoliseen maailmaan, joka on tuttu oppijoille.
2. Arvon luominen – oppijat tunnistavat luomansa arvon. Tämä voi olla mitä
tahansa arvoa – ilon tuomista muille, yhteiskunnallista tai taloudellista arvoa.
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OHJAAJAN RAPORTTI:: Jaa pohdintasi tulokset ohjaajasi kanssa täällä LoopMealustalla.
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3.3 Opettaminen tosielämän tilanteissa

Tosielämän kontekstien käyttö on keskeistä yrittäjyysoppimisen kannalta.
Euroopan

komissio toteaa,

että on

tärkeää

tehdä

yrittäjyysoppimisesta

merkityksellistä tosielämän kannalta yhdistämällä koulutus, liiketoiminta ja yhteisö
aktiivisesti toisiinsa erityisesti käytännön yrittäjyyskokemusten suunnittelussa ja
kehittämisessä 7 .

Kun oppilaat siirtyvät esimerkiksi tehtävämonisteiden tai

oppikirjojen kysymyksiin vastaamisesta koulun, lähialueen tai laajemman
maailman autenttisten ongelmien tutkimiseen, he todennäköisesti työskentelevät
kovemmin ja pohtivat asioita perusteellisemmin 8.
On olemassa monia erilaisia tosielämän konteksteja, joiden avulla voidaan
herättää oppilaiden mielenkiinto ja antaa heille mahdollisuuksia soveltaa
yrittäjyyskompetensseja käytännössä. Osa niistä sopii vanhemmille oppilaille,
kuten työpohjaiset oppimiskokemukset ammatillisessa koulutuksessa. Toiset ovat
kuitenkin yleisempiä, kuten koulualueen tai paikallisen puiston hyödyntäminen
luovien ideoiden synnyttämiseen. Taulukossa 3.3 esitetään joitakin mahdollisia
lähtökohtia.

7 Euroopan komissio (2014): Final Report of the Thematic Working Group on Entrepreneurship Education, s.
5.
8 Maxwell, M., Stobaugh, R., & Tassell, J. H. (2015). Chapter 1: Real-world learning. In Real-world learning for
secondary schools: Digital tools and practical strategies for successful implementation. Bloomington, IN:
Solution Tree.
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Esimerkkejä

Vierailut paikkoihin, joissa harjoitetaan
yritystoimintaa,
esim.
paikalliseen
ostoskeskukseen, tehtaaseen, toimistoon,
pääkadun liikkeisiin
Koulun alue: näyttelyt luokissa, käytävät,
aula, juhlasali, kirjasto, kokoushuoneet,
mahdolliset ulkorakennukset, leikkikenttä,
mahdollinen metsäalue, kävelytiet
Yrittäjävierailut
mallintamiseksi

yrittäjyyskompetenssien

Yhteisöhankkeet, joissa oppilaat oppivat
soveltamaan
kompetenssejaan,
esim.
rahoituksellista lukutaitoa
Vanhempien
ja
työtovereiden,
esim.
äskettäin
yrityksen
perustaneiden,
yrittäjyystaustan
ja
asiantuntemuksen
hyödyntäminen
Uutisissa
esiintyneiden
asioiden,
esim.
luonnonkatastrofien,
saavutusten, käyttäminen

ajankohtaisten
vuosipäivien,
inhimillisten

Sosiaalinen media: luo esim. luokkayhteisö,
tee luokassa mielipidetutkimus eri asioita
koskevista näkemyksistä, pysy ajan tasalla
uutisista, postaa kotitehtäviä ja tapahtumia,
esittele sosiaalisen median yrittäjyyskäyttöä,
kuten palautteen saamista tuotteista ja
palveluista tai markkinointi-ideoista
Virtuaalitodellisuuden ympäristöt, kuten
Kaneva, Cybertown, Entropia Universe,
Secret Builders, Heritage Key 9
Työpohjaiset harjoittelupaikat

9 Arvioon virtuaalimaailmojen käyttämisestä koulutuksessa voit tutustua Virtual Reality Societyn
verkkosivustolla https://www.vrs.org.uk/virtual-reality-education/virtual-worlds.html
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Esimerkkejä

Oppisopimuskoulutus/työharjoittelut
Erityiset tapahtumat, kuten konferenssit,
työpajat, messut
Työnhavainnointimahdollisuudet
shadowing)

(job

Tarjoa
vanhemmille
oppilaille
mahdollisuuksia ”olla asiantuntija” ja opettaa
nuoremmille valittua yrittäjätaitoa
Taulukko 3.3 Esimerkkejä yrittäjyysoppimisen tosielämän konteksteista

Ympäröivän maailman arkisten esineiden käyttö on hyödyllinen tapa tutustua
yrittäjyysoppimiseen.

Mieti

esimerkiksi

vaatimatonta

pahvilaatikkoa.

Kun

Kellogg’sin luomat ensimmäiset muropaketit otettiin käyttöön 1900-luvulla, alkoi
elintarvikepakkausten vallankumous, kun pahvilaatikot korvasivat puulaatikot.
Nykyään laatikoita on kaikenmuotoisia ja -kokoisia, ja niillä on monia
käyttötarkoituksia.

Eräs

alakoululuokka

sai

tunnin

aikaa

muuttaa

laatikkokokoelmansa joksikin uudeksi tai erilaiseksi; heidän tuotoksiaan olivat
läpiajettava elokuvateatteri, minigolfkenttä, teatteriesitys, linnoitus, robotti,
salainen miniaarrelaatikko ja maja 10.

10 Ks. Grigg, R. ja Lewis, H. (2018) Teaching on a Shoestring, Crown House.
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Kuva 3.1 Käytä yksinkertaista esinettä ideoiden luomiseen

Tärkeä painotettava asia on se, että yrittäjyysoppimisen tosielämän konteksteihin
ei tarvitse liittyä kalliita resursseja tai paljon enempää suunnittelua. Voit katsella
ympärillesi kouluympäristössä ja huomata, missä yhteydessä oppilailla on
mahdollisuuksia esittää kysymyksiä ja paneutua niihin, esimerkiksi ”Miksi tämä on
näin?”, "Voisiko tätä tehdä tehokkaammin?”, Entä jos teemme näin?”, ”Voimmeko
yhdistää x:n ja y:n?” Voit myös hyödyntää mahdollisuuksia improvisointiin
esimerkiksi silloin, kun oppilaat odottavat muutaman minuutin oppitunnin
alkamista tai tuntien välillä.
Inspiroivat opettajat näkevät mahdollisuudet tuoda tosielämän oppiminen
luokkahuoneeseen. Ruokaprojekti voisi johtaa siihen, että oppilaat pyörittävät
ravintolaa päivän ajan, kun taas kasvien tutkiminen voi johtaa vierailuun
paikalliseen puutarhakeskukseen, jossa seurataan, miten henkilökunta hoitaa
kasveja tai suhtautuu asiakaspalveluun. Lisäarvon luomiseksi oppilaat voisivat
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sitten

perustaa

oman

puutarhapalstansa

tai

työskennellä

yhteisössä

siirtolapuutarhan tukemiseksi.
Joukkotiedotusvälineiden aikakaudella inspiroivat opettajat hyödyntävät myös
sosiaalista ja painettua mediaa, jotta oppilaat eivät ainoastaan jaa koulussa opittuja
asioita vanhempiensa kanssa teknologioiden avulla vaan luovat lisäarvoa luomalla
omia sovelluksia. Inspiroivat kouluttajat eivät näe yrittäjyysoppimista lisäkkeenä jo
liian tiukkaan opetussuunnitelmaan. He pikemminkin opettavat oppiaineita
yrittäjyyshenkisesti.

Aivoriihiharjoitus
Etsi yksinkertaisia jokapäiväisiä esineitä, joiden avulla voisit innostaa oppilaita
ajattelemaan innovatiivisesti. Tee kokoelma näistä esineistä ja pyydä kerran
viikossa

oppilaitasi

ideoimaan

vaihtoehtoisia

käyttötapoja

esimerkiksi

vesipullolle, muovikannelle, koukulle tai muistilapulle.

TOIMINTAA
KATSO: EntreCompEdu-periaate: Real World learning
Katso Lea Oksasen lyhyt video todellisten kontekstien tuomisesta opetukseesi

https://www.youtube.com/watch?v=Ij67Ha9HW3U
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RYHMÄTEHTÄVÄ 3.3: Tosielämän oppiminen
TUTKI: Pohdi taulukossa 3.2 esitettyjä tosielämän konteksteissa oppimista
koskevia lähestymistapoja ja arvioi, miten hyvin ne toteutuvat omassa
opetuksessasi.
REFLEKTOI: Voitko antaa konkreettisen esimerkin, mikä on toiminut hyvin?
KESKUSTELUPALSTAN RAPORTTI: Jaa keskustelusi muiden keskustelupalstan
jäsenten kanssa keskustelupalstan tehtäväraportilla

HENKILÖKOHTAINEN TEHTÄVÄ 3.3:Tosielämän oppiminen
TOIMI: Toteuta opetuksessasi yksi tosielämän kontekstissa oppimisen
lähestymistapa.
Toimi sitten jollakin seuraavista tavoista:
1.

Keskustele ideastasi työtoverin kanssa. Mitä innovatiivisia pedagogiikoita

työtoverisi käyttävät opetuksessaan?
2.

Toteuta aktiviteetti oppjoidesi kanssa. Miten se sujui? Mitä EntreComp-

kompetensseja oppijat käyttivät?
OHJAAJAN RAPORTTI:: Jaa pohdintasi tulokset ohjaajasi kanssa täällä LoopMealustalla.
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3.4 Itsetietoisuuden, itsetunnon ja itseluottamuksen
kehittäminen

Koulutodistuksissa

on

perinteisesti

keskitytty

oppilaiden

saavutuksiin

ja

ponnisteluihin. Nyt kuitenkin tiedämme, että kolmannella osa-alueella on todella
merkitystä – itsetietoisuudella tai sillä, miten hyvin oppilaat tuntevat itsensä
yksilöinä eivätkä vain ihmisenä.
vahvuutensa

ja

hyväksyvät,

Ihmiset, joilla on hyvä itsetunto, tuntevat
missä

heillä

on

parantamisen

varaa.

Itseluottamuksessa on kyse siitä, että tuntee olevansa arvokas ja ansiokas. Nämä
käsitteet ovat merkityksellisiä, koska ne edistävät menestyksellistä yrittäjyyttä.
Ensinnäkin

itsensä

ymmärtäminen

paremmin

parantaa

päätöksentekoa.

Itsetietoiset yrittäjät oppivat virheistään, hyväksyvät kritiikin sekä kuuntelevat
muita ja ymmärtävät heidän tunteitaan. Oppilaiden kohdalla itsetietoisuus
tarkoittaa, että he ymmärtävät, miten he vaikuttavat muihin. Se tarkoittaa, että he
voivat olla empaattisia, säädellä tunteitaan ja asettaa realistisia henkilökohtaisia
tavoitteita.
Oppilaat, joilla on heikko itseluottamus, voivat rohkaistua niiden monien
menneisyyden ja nykyhetken taiteilijoiden, kirjailijoiden ja yrittäjien esimerkistä,
jotka tuntevat samoin. John Lennon esimerkiksi kirjoitti sanat kappaleeseen ”Help”
ilmaistakseen tunteensa Beatlesin saamasta äkillisestä maineesta. Lennon myönsi,
että hän oli ”lihava ja masentunut ja huusi apua”. Tärkeää on sinnikkyys, kova työ
ja itseluottamuksen puutteen näkeminen osana oppimiskokemusta.
Taulukossa 3.4 on esimerkkejä siitä, miten voit edistää oppilaiden itsetietoisuutta
ja itseluottamusta.
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Itsetietoisuus

Sisällytä

Itseluottamus

opetukseen

rehellisiä Rohkaise oppilaita ottamaan enemmän

keskusteluja siitä, mikä voisi olla vastuuta,
hämmentävin asia oppitunnissa

esim.

keräämään

siivoamaan

pois

ja

resursseja,

antamaan

palautetta

oppimisestaan,

toivottamaan

vierailevia

puhujia

tervetulleiksi,

järjestämään tapahtumia
Puhu avoimesti ”sokeista pisteistä” Edistä itsensä edustamisen taitoja, esim.
(persoonallisuutemme
olevista

piilossa puhujan pyytämistä toistamaan jotain, jos ei

aspekteista)

ja kuullut mitä sanottiin

henkilökohtaisista
ennakkoasenteista, opeta oppilaita
kohtaamaan ne
Keskustele ”selfie-sukupolvesta” ja Hyödynnä
siitä,

miksi

ulkonäöllä

oppilaiden

kiinnostuksen

näyttää kohteita ja vahvuuksia

olevan niin paljon merkitystä
Käytä Joharin ikkuna tekniikkaa (ks. Tarjoa

oppilaille

tehtävä 3.3), jonka avulla pyritään säännölliseen
edistämään

mahdollisuuksia

vuorovaikutukseen,

esim.

keskinäistä pari- ja pienryhmäkeskusteluissa

ymmärrystä..11

11 Sen nimi on johdettu luojien etunimistä saatujen tavujen yhdistelmästä, vaikkakin r-kirjaimia on vain yksi:
Joseph Luft ja Harrington Ingham käsittelevät ryhmän jäsenten välistä suhdetta ja keskinäistä ymmärrystä.
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Itsetietoisuus
Rohkaise

Itseluottamus
oppilaita

pohdintapäiväkirjoja

pitämään Pidä

säännöllisesti

”saavutuskokouksia”

projektien esim. oppilaille, jotka ovat osoittaneet oma-

aikana

aloitteisuutta, luovuutta tai sinnikkyyttä

Opeta metakognitiivisia strategioita, Korosta itsekurin merkitystä tosielämän
esim.

itsearviointia,

tavoitteiden tarinoiden avulla

asettamista, sen harjoittelua, mitä
aikoo sanoa (itsekseen puhuminen)
Käytä

rakenteita

kuten

”Ennen Opeta oppilaita kestämään takaiskuja ja

ajattelin näin... Nyt ajattelen...”

näkemään

"epäonnistuminen"

osana

yrittäjyysoppimista esimerkiksi jakamalla
henkilökohtaisia anekdootteja ja tarinoita
"nerokkaista epäonnistumisista”
Kiitä

oppitunneilla

ponnisteluistaan,

oppilaita
asenteestaan

heidän
ja

tiimityöstään
Taulukko 3.4. Miten kehittää oppilaiden itsetietoisuutta ja itseluottamusta

On tärkeää, että oppilaat näkevät, mitä itsetietoisuus tarkoittaa. Voit esimerkiksi
kertoa joistakin haasteista, joita kohtasit hankkiessasi uutta taitoa, kuten
instrumentin soittamisessa tai ruoanlaitossa. Kouluun voidaan kutsua puhujia,
myös

vanhempia,

kertomaan

yrityksen

perustamisen

ja

pyörittämisen

viehätyksestä ja haasteista. Taulukon 3.3 strategiat tarjoavat käytännöllisiä tapoja,
joilla oppilaat voivat kehittää itsetietoisuuttaan ja itseluottamustaan. Esimerkiksi
myönteisen itsekseen puhumisen tiedetään parantavan suoritusta urheilussa ja
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muilla aloilla 12. Voit laatia lauserunkoja tukemaan oppilaita puhumaan itsekseen
erilaisissa yhteyksissä ja erilaisissa tarkoituksissa. Esimerkkejä:
•

”Voisin kokeilla tätä” (3.1, aloitteen tekeminen)

•

”Mikä on pahinta, mitä tässä voi tapahtua?” (3.3, epävarmuuden kestämisen)

•

"Minun on tehtävä tämä, koska se ei voi odottaa" (3.2, suunnittelu ja
hallinnointi)

•

”Onko tämä oikein?” (1.5, eettinen ja kestävä ajattelu)

•

"Pystyn tähän" (2.1, itsetietoisuus ja minäpystyvyys)

•

”Entä jos yritän näin?” (1.1, mahdollisuuksien huomaaminen)

Minäpystyvyys
EntreComp-viitekehyksessä minäpystyvyys (2.1) määritellään seuraavasti: "Usko
kykyysi vaikuttaa tapahtumien kulkuun epävarmuudesta, takaiskuista ja tilapäisistä
epäonnistumisista huolimatta.” Minä-pystyvyydellä on merkitystä, koska jos se on
vahva, on todennäköistä, että oppilaat pääsevät hyvään tulokseen. Käsite
’minäpystyvyys’ ei kuitenkaan ole yksinkertainen

13

.

Itsetunnossa on kyse

arvokkuuden tunteista, kun taas minäpystyvyydessä on kyse henkilökohtaisten
kykyjen arvioimisesta. Siksi oppilaat saattavat kokea olevansa tehottomia jossakin
tietyssä tilanteessa mutta säilyttävät silti hyvän itsetunnon. Tai he saattavat tuntea
itsensä erittäin tehokkaiksi mutteivät ole kovin ylpeitä teoistaan. Pelkästään sen
sanominen, että pystyy tekemään jotain, ei välttämättä vakuuta henkilöä itseään.

12 https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/self-talk
13 Konseptin otti käyttöön Bandura. Ks. Bandura, A. (1977): ’Self-efficacy: Toward a unifying theory of
behavioral change’. Psychological Review, 84, 191–215.
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Minäpystyvyyttä voidaan vahvistaa juhlistamalla saavutuksia (suuria ja pieniä),
käyttämällä vertaismallinnusta ja antamalla oppilaille säännöllistä harjoitusta
realististen tavoitteiden asettamisessa ja seurannassa.

TOIMINTAA:
KATSO: minäpystyvyys
TUTKI: Mitä on minäpystyvyys? Se on yksi 15 EntreComp-kompetenssista, ja
siinä on kyse oppijoiden itseymmärryksestä.

Katso video täällä ja mieti, miksi minäpystyvyys on tärkeää oppijoille.

Yrittäjyyshenkisen minäpystyvyyden edistämiseksi kannattaa harkita strategioita,
jotka kannustavat oppilaita pysähtymään miettimään, miten he tekevät asioita ja
millaiset vaikutukset heidän päätöksillään voi olla (metakognitio). Auttaaksesi heitä
sinun tulisi tehdä ajattelun kielestä (laatikko 3.1) näkyvää luokkahuoneessa
sanamobilejen ja julisteiden avulla.
suunnittele... kehitä... pohdi...
mietintäaika... ehdota ideoita... ideoi... luo vaihtoehtoja...
tutustu menestyksen ehtoihin... paranna... arvioi ehtoja...
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lajittele... ryhmittele... järjestä... luokittele...
yhtäläisyydet ja erot... vertaa... puolesta ja vastaan... etsi kaavoja...
syy ja seuraus... järkeile... ennakoi... selvitä... päättele... perustele... arvota...
arvaa... punnitse... kuvittele... arvioi... tee johtopäätöksiä... spekuloi... analysoi...
kyseenalaista... päätä... keskustele ratkaisuista... tee yhteenveto tuotoksista...
mielipiteet... ennakkokäsitykset... luotettavuus...
harkitse... valitse... mallinna... seuraa... arvostele... oppimis-/ajattelustrategia...
pohdi... ...metakognitio...
luo linkkejä... luo yhteyksiä... suhde... yhdistäminen
Laatikko 3.1 Ajattelun kieli. 14

14 Walesin hallitus (2004): How to develop thinking and assessment for learning in the classroom, s. 20.
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RYHMÄTEHTÄVÄ 3.4 (1): Self talk
REFLEKTOI: Itsekseen puhuminen mainitaan usein taulukossa 3.4. Puhutko
itseksesi? Tiedämme nyt, että itsekseen puhuminen on yksi vähiten käytetyistä
mutta mahdollisesti tehokkaimmista oppimisstrategioista. Mistä se mielestäsi
johtuu, ja miten se voi auttaa yrittäjyysprojektin eri vaiheissa olevia oppijoita?
Jaa esimerkki siitä, miten voit sisällyttää itsekseen puhumisen opetukseesi.
KESKUSTELUPALSTAN RAPORTTI: Jaa keskustelusi muiden keskustelupalstan
jäsenten kanssa keskustelupalstan tehtäväraportilla

RYHMÄTEHTÄVÄ 3.4 (2): Minäpystyvyys omassa opetuksessani
REFLEKTOI:
1. Miksi minäpystyvyys on tärkeää oppijoille?
2.

Jaa

yksi

verkkotietolähde,

joka

mielestäsi

edistää

minäpystyvyys-

ymmärryksen rakentumista oppimisessa.
KESKUSTELUPALSTAN RAPORTTI: Share your reflections through a REPORT
loop in the Group Forum
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HENKILÖKOHTAINEN TEHTÄVÄ 3.4: Joharin ikkuna-tekniikalla

TOIMI: Käytännöllinen työkalu minäpystyvyyteen
Käytä tai sovella oppitunnin ideoita Joharin ikkuna -tekniikalla yhdessä
oppijoidesi kanssa. Mitä vaikutuksia havaitsit oppijoissa?
Internet-linkki:

https://www.businessballs.com/self-awareness/johari-

window-model-and-free-diagrams/
REFLEKTOI: Hyödynnä Joharin ikkuna -tekniikkaa ja pohdi, mitä vaikutuksia
havaitsit oppijoissa?
OHJAAJAN RAPORTTI:: Jaa pohdintasi tulokset ohjaajasi kanssa täällä LoopMealustalla.
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3.5 Edistä tehokasta yhteistyötä
Yksi aivopohjaisen tutkimuksen keskeisistä tuloksista on se, että meidät on
rakennettu olemaan yhteydessä muihin. Neurotieteilijät ovat saaneet selville, että
aivomme on suunniteltu sosiaalisiksi 15. Kun ihmiset tapaavat toisensa, käynnistyy
palautesilmukka, kun aivot lähettävät ja vastaanottavat signaaleja. Nuoret nauttivat
myös vertaisryhmän jäsenyydestä ja toisilleen puhumisesta. He tarvitsevat
yhdessäoloa 16.
Tiimityöskentely on olennaista tosielämässä. Koulutusjärjestelmissä kaikkialla
Euroopassa kaikilla koulutusasteilla on tunnistettu, että kyky työskennellä
yhteistoiminnallisesti on toivottava tavoite. Mutta kuten Education Endowment
Foundation

säätiön (2018) yhteistoiminnallista oppimista koskevissa ohjeissa

todetaan, oppilaita on tuettava ja heidän on saatava säännöllisesti kokemusta
yhteistyön harjoittelusta. Heikommin suoriutuvat oppilaat tarvitsevat erityistä
rohkaisua puhuakseen ajattelustaan yhteistoiminnallisissa tehtävissä, jotta voidaan
varmistaa, että he saavat kaiken mahdollisen hyödyn.
Olennainen seikka on tällöin oppilaiden vuorovaikutuksen laatu, ja se riippuu
huolellisesta suunnittelusta ja toteutuksesta. Pelkkä oppilaiden sijoittaminen
pienryhmiin ei riitä 17. Ihanteellista on pyrkiä kohti "ryhmävirtausta", joka on Mihaly
Csikszentmihalyin kuuluisan ”virtaustilan” kollektiivinen vastine, kun ihmiset ovat
niin kiinni hetkessä, että unohtavat ajan kulumisen.

Tällaista virtaustilaa tai

huipputehoa ei pitäisi odottaa välittömästi. Ryhmät käyvät läpi eri vaiheita ennen
kuin toimivat tuloksellisesti, ja niitä käsitellään osassa Syvennä osaamistasi 3.5.

15 Goleman. D. (2007) Social Intelligence, Arrow Books.
16 Rudduck, J. And McIntyre, D. (2007) Improving Learning through Consulting Pupils, Routledge, p.68.
17 Hattie, J. (2009) Visible Learning, Routledge.
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KATSO: EntreCompEdu-periaate: Yhteistyö
Katso Russell Griggin video yhteistoiminnallisesta työskentelystä muiden
kanssa (Edistää tarkoituksenmukaista yhteistyötä sekä koulussa että sen
ulkopuolella)
Mieti kolme asiaa, jotka voisit ottaa tästä mukaasi ja sovella niitä omassa
ammatillisessa ympäristössäsi.

Yhteistoiminnallisen oppimisen edesauttaminen
Opettajan tehtävänä on edesauttaa tuottavaa ryhmätyötä, seurata ja arvioida
edistymistä. Tätä voidaan tukea useilla ryhmätekniikoilla. Niitä ovat muun muassa
seuraavat:
Ohjattu keskustelu - joko opettaja kysyy oppilailta kysymyksiä tai oppilaat
kyselevät tai kommentoivat. Tästä on hyötyä palautteen antamisessa ja opitun
tiivistämisessä, mutta se rajoittaa avointa viestintää niiden ujojen oppilaiden
kanssa, jotka todennäköisesti jäävät huomiotta.
Vaiheittainen keskustelu - opettaja jakaa tekstin, esineen, kuvan, äänen tai
videon, jota käytetään järjestelmällisesti käytävän keskustelun virittäjänä. Tämän
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tekniikan etuna on, että ”vaikutusvalta” voidaan antaa virikkeelle sen sijaan, että
oltaisiin liian riippuvaisia opettajasta, vaikka ennalta organisoitu rakenne ei ehkä
vastaa oppilaiden tarpeita.
Porinaryhmät/juttelukumppanit

-

oppilaita

pyydetään

keskustelemaan

pareittain vastauksestaan kysymykseen tai aiheeseen. Näin opettaja voi tarkistaa
ymmärryksen tason ja antaa henkisen tauon työstä suuressa ryhmässä. Jos hetkeä
ei pidetä lyhyenä ja keskittyneenä, kumppani voi helposti kääntää oppilaan
huomion muualle.
Lumipalloryhmät - parit muodostavat ensin neljän ryhmiä ja sitten neljän ryhmät
kahdeksan ryhmiä, keskustelu voi kasvaa vähitellen ennen kuin pyydetään kaikilta
yhteistä palautetta. Lähtökohtana voi olla, että oppilas kirjoittaa listan vastauksena
kysymykseen. Se jaetaan kumppanin kanssa viiden minuutin aikana, jonka jälkeen
kaksi

listaa

jaetaan

neljän

prioriteetit/ehdotusratkaisut

oppilaan
saadaan

kesken
aikaan

(10

minuuttia).

kahdeksan

Sovitut
hengen

ryhmäkeskustelussa (15 minuuttia). Oppitunti päättyy koko luokan yhteiseen
keskusteluun (15–20 minuuttia).
Crossover-ryhmät ("palapeli") – tästä tekniikasta on olemassa variaatioita, jotka
kaikki on suunniteltu siten, että oppilaita kannustetaan kuuntelemaan tarkasti ja
välittämään tietoa ja ymmärrystä. Oppilaille annetaan ryhmän sisällä numero ja he
työskentelevät tehtävän parissa, ennen kuin he siirtyvät toisiin pöytiin liittyäkseen
uusiin ryhmiin ja lopulta palaavat ”kotipöytiinsä” raportoimaan uudesta opitusta
asiasta. Tämä toimii hyvin, kun eri ryhmille annetaan aiheeseen liittyviä eri
näkökohtia.)
Vaikka yhteistoiminta on olennaisen tärkeää yrittäjyysoppimisessa, siihen liittyy
mahdollisia rajoituksia. Yksi niistä on ”ryhmäajattelu”, jossa yksittäisten oppilaiden
näkemykset "uhrataan" ryhmän sopusoinnun aikaansaamiseksi. Itsevarmat
oppilaat voivat hallita sitä, mitä sanotaan, ja syrjäyttää näkökulmat, jotka ovat
ratkaisevan

tärkeitä

ideoiden

viemiseksi

eteenpäin.

Organisaatioissa

ryhmäajattelun vaarana on, että kaikki "normin" ulkopuoliset ajatukset hylätään tai
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niitä ei edes esitetä, mikä johtaa tuotteisiin ja palveluihin, jotka polkevat paikallaan
tai heikkenevät.
Tämän vaikutuksen torjumiseksi hyödyllisiä strategioita ovat muun muassa
seuraavat:
•

Sekoita ryhmät säännöllisesti uudelleen.

•

Muistuta kaikkia painopisteestä, esim. "Mitä ongelmaa yritämme ratkaista?”

•

Jaa/kierrätä tiettyjä rooleja.

•

”Kultakalamalja” – kun katsot, että jotkut oppilaat eivät osallistu niin kuin
pitäisi, muodosta kaksi ryhmää. Yksi ryhmä istuu keskellä keskustelemassa
valitusta aiheesta; toinen ryhmä tarkkailee ja kuuntelee ulommassa ringissä
oppimistuloksiin liittyvien käyttäytymistapojen tarkistuslistan avulla. Tuo
molemmat ryhmät yhteen keskustelemaan erilaisista näkemyksistään
ryhmän dynamiikasta.

•

Valmista oppilaita mahdollisiin konflikteihin ja niiden ratkaisemiseen.

•

Käytä ajastinta ja anna kullekin ryhmän jäsenelle tietty puheaika.

•

Puhu oppilaille erikseen ja muistuta heitä ryhmän säännöistä.

Roolit ja velvollisuudet
Jotta oppilaat voivat työskennellä hyvin ryhmissä, heidän on oltava selvillä
rooleistaan ja velvollisuuksistaan.

Roolien luonne voi vaihdella. Niihin voivat

kuulua kirjaaja (oppilas, joka pitää kirjaa päätöksistä), ajanottaja (edistää tiimin
työskentelyä tehtävän loppuun saattamiseksi), tutkija (selvittää olennaiset tiedot)
ja puheenjohtaja (jotta edistymisestä voidaan tehdä yhteenveto säännöllisin
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väliajoin). Esimerkiksi 8. luokan englanninprojektissa oppilaat työskentelivät
tiimeissä tuottaakseen koulun lehtiä. Oppilaille annettiin erityisiä rooleja, kuten
päätoimittaja, toimitussihteeri, toimittaja ja valokuvaaja. Oppilaat tarkastelivat
todellisia sanomalehtiä vertailukohteina, joiden perusteella he voivat arvioida
omaa

työtään.

Näin

he

tutustuivat

erilaisiin

kirjoitustyyleihin,

kuten

pääkirjoitukseen, urheiluraporttiin ja mielipidekirjoituksiin. Kaikki oppilaat hyötyivät
keskusteluista tekstien laadinnan ja uudelleenlaadinnan yhteydessä. Lopulliset
painokset toivat kouluyhteisölle sosiaalista ja kulttuurista lisäarvoa avaamalla
oppilaille mahdollisuuksia esitellä saavutuksiaan eri oppiaineissa.
Rooleja voidaan jakaa kiertoperiaatteella, ryhmän äänestyksen pohjalta tai
opettajan päätöksestä.

Cotton (1995) ehdotti roolien jakamiseen käytettävän

lomakkeen laatimista. Siinä oppilaat voisivat merkitä sarakkeita, jotka vastaavat
heidän yleisimmin ryhmässä hoitamiaan rooleja, ja opettajien pitäisi olla mukana.
Joitakin "ryhmänvastaisia rooleja", kuten estäjä, hallitsija ja välttelijä, voitaisiin myös
panna merkille ja käsitellä rehellisessä ryhmätyön jälkeisessä pohdinnassa 18 .
Kohdassa Syvennä osaamistasi 3.5 käsitellään joitakin ryhmätyön haasteita ja
niiden ratkaisemismahdollisuuksia.

18 Cotton, J. (1995) The Theory of Learning Strategies, Kogan Press, p.69.
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KATSO: EntreCompEdu-periaate: Pohdintaa
Katso Russell Griggin video:

Innostaa pohdintaan, joustavaan ajatteluun ja

kokemuksesta oppimiseen. Mieti, miten tärkeää reflektointi on oppilaidesi
kannalta.

Yritä hyödyntää tilaisuuksia havainnoida yhdessä toimivia oppilaita. Jaques (1991)
osoitti, että osallistumismallit vaihtelevat päivän aikana 19. Jonain hetkenä ryhmän
vuorovaikutusta voi hallita johtaja, joka puhuu ryhmän muille jäsenille, tai se voi
olla kaksisuuntaista tai monisuuntaisempaa siten, että kaikki jäsenet puhuvat
toisilleen ja koko ryhmälle. Suositeltava malli riippuu tehtävän vaatimuksista, mutta
yleensä pätee se, että mitä laajemmin ryhmän jäsenet osallistuvat, sitä syvemmät
ovat kiinnostuksen ja sitoutumisen tasot.

19 Jacques, D. (1991): Learning in Groups, Kogan Press, s. 30.
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Säännöt Oppilaille tulee kertoa tuottavan ryhmätyön säännöistä. Niistä voidaan
neuvotella oppilaiden kanssa. On tärkeää, että opettajat selittävät tarkasti
onnistumisen ehdot ja sosiaaliset taidot, joita tarvitaan, jotta ryhmät voivat
työskennellä hyvin yhdessä. Sinun on käsiteltävä luokkahuoneen yhteistoiminnan
sääntöjä ja laitettava ne esille. Yksinkertaiset kehotearkit, joissa esimerkiksi
todetaan, mitä hyvä kuuntelija, puhuja tai ryhmän jäsen tekee, voivat osoittautua
hyödyllisiksi visuaalisiksi muistutuksiksi odotetuista käyttäytymistavoista. Oppilaat
voivat itse laatia visuaaliset muistutukset.

Ideoiden luominen
Yrittäjyyden näkökulmasta yhteistoiminnan päätarkoitus on luoda ja kritisoida
ideoita. Edward Clapp katsoo, että ideoiden luomisprosessin tulisi olla sosiaalinen
ja näkyvä 20 . Yksi tapa on kertoa tarinoita idean kehityksestä luokkahuoneessa
esillä olevan kuvakäsikirjoituksen avulla. Kuvakäsikirjoitus voi olla muodoltaan
digitaalinen (voidaan käyttää sovelluksia, kuten WeTransfer-palvelun Paper 21 ,,
lyhyitä videoita tai äänileikkeitä), tekstipohjainen tarina, piirrettyjä luonnoksia tai
kolmiulotteinen. Idean biografia on keino, jonka avulla oppilaat ”näkevät”
panoksensa,

mahdolliset

käännekohdat,

pulmien

syntymishetket

ja

etenemistavat.
Ryhmän ideointiprosessin aikana oppilaiden tulee oppia olemaan samaa ja eri
mieltä kunnioittavasti. Hyödyllisiä ilmauksia voidaan ottaa käyttöön tällaisen
vuoropuhelun mallintamiseksi (laatikko 3.2). Nämä tulee laittaa esille huoneeseen.

20 Clapp, E. (2018): Participatory Creativity, Routledge.
21 https://paper.bywetransfer.com/
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•

Saanko kysyä jotain?

•

Puhutaan siitä, miten lähestymme tätä ongelmaa.

•

Voinko tehdä ehdotuksen?

•

Oletteko ajatelleet... /Olemmeko ajatelleet...?

•

Olen samaa mieltä tästä, mutta entä...?

•

Ennen kuin päätämme, olemmeko mielestänne pohtineet kaikkia tekijöitä?

•

Voinko kertoa teille, mitä ideaani tukevaa sain selville taustatyössäni?

•

Ymmärrän mitä sanot. Oletko ajatellut asiaa eri näkökulmasta?

•

Tiesitkö, että...?

•

Meidän pitäisi muistaa pari asiaa.

•

Haluaisin tietää, mitä ajattelette tästä...

•

Mitä vaihtoehtoja meillä mielestänne on?

•

Oletko harkinnut tämän lähestymistavan kokeilua?

•

Ehkä voisit harkita uudelleen, koska...

•

Ajattelin niin ennen, mutta nyt luulen...

•

Olen muuttanut mieleni tästä asiasta, koska...

•

En tiedä siitä paljoakaan, tiedätkö sinä?

Laatikko 3.2 Ilmauksia, joiden avulla oppilaat voivat vakuuttaa muita

Yksi suosittu tapa ideoida on aivoriihi. Tämä keksittiin alun perin 1950-luvulla
ratkaisuksi

liiketapaamisissa

vallinneeseen

ahdasmieliseen

ajatteluun

22

.

Tarkoituksena on vapauttaa ajattelutilaa, jotta ideoita voitaisiin aluksi luoda ilman
kritiikkiä. Osallistujia kannustetaan hyödyntämään ja kehittämään toistensa ideoita
ja yhdistämään niitä uusiksi ideoiksi. On kuitenkin syytä muistaa, että osa
seuraavien vuosikymmenten tutkimuksista on osoittanut, että ihmiset ovat
keksineet enemmän ideoita ilman aivoriihiä kuin niiden avulla. Keskeinen viesti on
se, että oppilaille on vakuutettava, että aivoriihi on tarkoitettu synnyttämään paljon
ideoita sen sijaan, että huolehdittaisiin liikaa siitä, miten muut niihin suhtautuvat.

22 Osborn, A. (1963) Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem Solving, Scribners.
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RYHMÄTEHTÄVÄ 3.5 (1): Monimuotoisuuden arvostaminen
REFLEKTOI: Oppijat ovat yleensä samaa mieltä niiden ryhmän jäsenten kanssa,
joista he pitävät, ja eri mieltä kuin ne, joista eivät pidä, vaikka ilmaistavat
näkemykset olisivat samat. Miten voit puuttua tähän?
KESKUSTELUPALSTAN RAPORTTI: Jaa keskustelusi muiden keskustelupalstan
jäsenten kanssa keskustelupalstan tehtäväraportilla

RYHMÄTEHTÄVÄ 3.5 (2): Yhteistyö
TUTKI: Tutustu 20:een suositeltuun yhteistoiminnallisen oppimisen strategiaan
aihetta käsittelevässä blogissa. (käännös löytyy moduulioppaan liitteestä 1):
https://www.teachthought.com/pedagogy/20-collaborative-learning-tipsand-strategies/
REFLEKTOI: Miten voisit käyttää joitakin näistä strategioista yrittäjämäistä
oppimista edistävässä projektissa?
KESKUSTELUPALSTAN RAPORTTI Jaa keskustelusi muiden keskustelupalstan
jäsenten kanssa keskustelupalstan tehtäväraportilla

HENKILÖKOHTAINEN TEHTÄVÄ 3.5: Yhteistyö
TOIMI: Ota luokkahuoneessasi käyttöön yksi yhteistoiminnallisen oppimisen
strategia, jota et ole aiemmin käyttänyt.
REFLEKTOI:

Anna palautetta kokemuksesta ohjaajalle ja pohdi seuraavia

kysymyksiä:
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1.

Osallistiko tämä useampia oppijoita kuin tavalliset menetelmät?

2.

Mitä tekisit seuraavalla kerralla toisin?

OHJAAJAN RAPORTTI:: Jaa pohdintasi tulokset ohjaajasi kanssa täällä LoopMealustalla.
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ANNEX 1 - 20 yhteistoiminnallisen oppimisen vinkkiä ja strategiaa
opettajille
Moduuli 3.5.4 Vinkkejä yhteistoiminnalliseen oppimiseen
Lähde:

https://www.teachthought.com/pedagogy/20-collaborative-learning-

tips-and-strategies/
Teksti: Miriam Clifford

20 yhteistoiminnallisen oppimisen vinkkiä ja strategiaa opettajille

1. Laadi ryhmille selkeät tavoitteet
Tehokkaassa yhteistoiminnallisessa oppimisessa ryhmille annetaan tavoitteet ja
yksilöille vastuuta. Kun ryhmällä on selkeä tarkoitus, se voi keskittyä tehtäväänsä.
Tavoitteet ja päämäärät kannattaa määrittää ennen tehtävän aloittamista. Näin
säästyy aikaa.
2. Pidä ryhmät keskikokoisina
Parit ja kolmen hengen ryhmät ovat harvoin tarpeeksi monimuotoisia
monipuolisen

ajattelun

tukemiseksi.

Liian

suuret

ryhmät

puolestaan

mahdollistavat ”vapaamatkustamisen”, jolloin kaikki jäsenet eivät osallistu
tasapuolisesti. Neljän tai viiden hengen ryhmät ovat yhteistoiminnallisen
oppimisen kannalta ihanteellisia.
3. Määrittele ryhmille joustavat normit
Tutkimusten mukaan vuorovaikutuksen laatu vaikuttaa yhteistoiminnalliseen
oppimiseen.

Ryhmäoppimisessa

vuorovaikutteisuus

ja

neuvottelu

ovat
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avainasemassa.

Jacobs

ja

Campbell

esittivät

1960-luvulla

tekemissä

tutkimuksissaan, että normien vaikutus on läpitunkeva ja että myös poikkeavat
normit siirrettiin eteenpäin niitä kyseenalaistamatta.
Jos havaitset jonkin ryhmän noudattavan poikkeavaa normia, voit tehdä kaksi
asiaa: vaihtaa ryhmän jäseniä tai auttaa ryhmää käyttämään ulkopuolista tietoa
uuden normin kehittämiseksi. Nuorempien oppilaiden ryhmätoiminnalle kannattaa
laatia säännöt, mutta vanhemmat oppilaat osaavat usein luoda omat norminsa.
Muista kuitenkin, että normit ovat luonteeltaan kestäviä, joten niistä kannattaa
tehdä joustavia. Normien on tärkeää mukautua eri tilanteisiin, etteivät ne kannusta
kankeaan ja ahdasmieliseen toimintaan ja ettei ryhmien sisään synny alaryhmiä.
4. Rakenna luottamusta ja edistä avointa viestintää
Ryhmätyöskentely

vaatii

onnistunutta

vuorovaikutusta.

Luottamuksen

rakentaminen on tärkeää. Selvitä mahdolliset tunteisiin ja ihmissuhteisiin liittyvät
ongelmat välittömästi ennen etenemistä. Tehtävien tulisi kannustaa ryhmän
jäseniä selittämään käsitteet toisilleen perusteellisesti. Tutkimusten mukaan
yhteistoiminnallinen oppiminen hyödyttää opiskelijoita eniten, kun asiat selitetään
ryhmissä seikkaperäisesti. Avoin viestintä on avainasemassa.
5. Laadi ryhmänsisäiset roolit laajempia tehtäviä varten
Vaikean tehtävän purkaminen osiin säästää aikaa ja mahdollistaa eri roolien
antamisen ryhmän jäsenille. Esimerkiksi omassa opetuksessani annoin viidennen
luokan oppilaideni ottaa eri rooleja tiedeluokassa. Näitä olivat ryhmänjohtaja,
kirjuri, tiedottaja ja faktojen tarkistaja. Oppilaat saivat valita roolinsa vuorotellen ja
vaihdella rooleja tehtävän vaiheen tai oppituntien mukaan.
6. Laadi lähtö- ja lopputasokokeet
Lähtö- ja lopputasokokeet ovat hyvä tapa varmistaa, että ryhmä oppii yhdessä.
Itse asiassa monet tutkijat käyttävät niitä selvittääkseen tapahtuuko ryhmissä
oppimista. Arvioinnista ryhmä saa tavoitteen, ja samalla varmistat, että oppiminen
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pysyy etusijalla. Arvioinnin avulla opettaja voi myös mitata ryhmän tehokkuutta.
Arviointien

eroavuuksien

tarkastelu

pidemmällä

aikavälillä

mahdollistaa

muutoksien tekemisen. Lisäksi voit Bloomin taksonomian avulla keskittyä
tarkemmin erityistaitoihin.
Ryhmän jäsenillä tulisi myös teettää kyselyjä, joissa he voivat arvioida ryhmän
toimintaa. Tehtävän jälkikäsittely on tärkeä osa oppimisprosessia ja antaa yksilöille
mahdollisuuden pohtia ryhmäoppimisen prosessia.
7. Sisällytä oppimisprosessi arviointiin
Monet tutkimukset, kuten Johns Hopkinsin ja Robert Slavinin tutkimukset, ovat
tarkastelleet yhteistoiminnallisen oppimisen vaikutuksia lasten sosiaalisten ja
ihmissuhdetaitojen kehittymiseen. Asiantuntijat ovat esittäneet, että sosiaaliset ja
psykologiset vaikutukset itsetunnon kehittymiseen ja yksilölliseen kehitykseen
ovat yhtä tärkeitä kuin varsinainen oppiminen.
Arvioinnissa voi olla hyödyllistä antaa oppilaille arvosanat keskustelun laadusta,
oppilaiden sitoutumisesta ja ryhmän normien noudattamista. Anna nuoremmille
ryhmille

kiitosta

normien

noudattamisesta

(esimerkiksi

digitaalisen

yhteistoiminnallisen oppimisen yhteydessä). Yhteistoiminnallinen oppiminen on
prosessi, jonka alkuvaiheessa tarvitaan selkeää ohjausta. Itse prosessin arviointi
motivoi opiskelijoita oppimaan ryhmässä toimimista. Se osoittaa oppilaille, että
arvostat merkityksellistä ryhmävuorovaikutusta ja normien noudattamista.
8. Harkitse erilaisia strategioita, kuten palapelitekniikkaa
Palapelitekniikan

on

esitetty

parantavan

oppimiseen

liittyvää

sosiaalista

vuorovaikutusta ja tukevan monimuotoisuutta. Työpaikat muistuttavat usein
palapeliä. Palapelitekniikassa tehtävä jaetaan osiin, joissa yksittäiset oppilaat
tutkivat heille määrättyä aihetta. Samaa aihetta tutkivat eri ryhmien oppilaat voivat
jakaa ajatuksia ryhmien välillä.
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Tällainen yhteistyö mahdollistaa oppilaiden kehittymisen oman aiheensa
asiantuntijoiksi. Muiden ryhmien jäsenten kanssa keskusteltuaan oppilaat jakavat
tietonsa omalle ryhmälleen. Tässä voi soveltaa klustereita, porinaryhmiä,
vuoropohjaista ideointia, oppimissoluja tai akvaariokeskusteluja.
9. Vähennä ahdistusta ryhmien avulla
Käsiteltäessä haastavia käsitteitä oppilaat voivat saada tukea ryhmäoppimisesta.
Ryhmätyöskentelyyn liittyvä huumori usein rentouttaa oppimisilmapiiriä, mikä
mahdollistaa positiiviset oppimiskokemukset. Salli ryhmille stressiä vähentävien
strategioiden käyttö, kunhan ne keskittyvät tehtäväänsä.
10. Vakiinnuta ryhmien vuorovaikutusta
Keskustelun laatu ennakoi ryhmän menestystä. Opettajan tulisi tarjota oppilaille
malli onnistuneesta ryhmätoiminnasta. Tässä voi usein olla hyötyä jaetusta
johtamisesta. Oppilaiden tulisi pyrkiä yhdessä edistämään ryhmän tehtäviin ja
ylläpitoon liittyviä toimintoja. Ryhmän kehityksessä roolit ovat tärkeitä. Tehtäviin
liittyviä toimintoja ovat:
•

keskustelujen aloittaminen

•

asioiden selkeyttäminen

•

yhteenveto

•

oletusten haastaminen/vastakkaisen kannan edustaminen

•

tiedonhaku tai tutkiminen

•

yhteisymmärryksen saavuttaminen.

Ylläpitoon liittyy ryhmän sopu ja henkinen hyvinvointi. Siihen kuuluu esimerkiksi
ryhmän tunnetilojen aistiminen, yhteensovittaminen, kompromissien tekeminen,
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kannustaminen, ajankäytön

hallinta, jännitteiden

purkaminen ja jäsenten

osallistaminen keskusteluun.
11. Käytä tosielämän ongelmia
Asiantuntijoiden mukaan avoimia kysymyksiä hyödyntävä projektilähtöinen
oppiminen voi olla hyvin mukaansa tempaavaa. Kuvitteellisen skenaarion
suunnittelun sijasta voit säästää aikaa hakemalla inspiraatiota arjen ongelmista.
Tosielämän ongelmilla voidaan edistää projektilähtöistä oppimista, ja ne ovat usein
myös sopivan laajoja yhteistoiminnalliseen oppimiseen.
12. Keskity ongelmanratkaisutaitojen ja kriittisen ajattelun kehittämiseen
Suunnittele tehtäviä, jotka antavat tilaa erilaisille tulkinnoille. Ratkaistavat
ongelmat voivat liittyä luokitteluun, suunnitteluun, asioiden tarkasteluun useista
näkökulmista

tai

ratkaisujen

ongelmanratkaisumenettelyä. Alla

kehittämiseen.
on

eräs

Kokeile

vaiheittaista

yleisesti

hyväksytty

ongelmanratkaisumenettely Mark Alexanderin jäsentämänä:
1. tavoitteen tunnistaminen
2. kriteerien tai tavoitteiden asettaminen
3. tiedonkeruu
4. vaihtoehtojen tai menettelytapojen suunnittelu
5. vaihtoehtojen arviointi tietojen ja tavoitteiden perusteella
6. päätöksen tekeminen
7. päätöksen toteuttaminen.
13. Huomioi ryhmien moninaisuus
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Sellaiset ryhmät, joissa oppilaiden kyvyt, taustat, oppimistyylit, ideat ja
kokemukset eroavat toisistaan, ovat parhaita. Tutkimusten mukaan tällaisten
sekaryhmien käyttö usein lisää oppilaiden oppimista toisiltaan ja tukee heikommin
pärjäävä oppilaita. Kun vaihtelet ryhmien kokoonpanoja, oppilaat pääsevät
oppimaan toisiltaan.
14. Huomioi sukupuolijakauma
Tasapuolisesti tytöistä ja pojista koostuvat ryhmät on havaittu tehokkaimmiksi.
Eräissä tutkimuksissa havaittiin, että ryhmissä pojat tarjosivat ja vastaanottivat
seikkaperäisiä selityksiä todennäköisemmin. Lisäksi ryhmät hyväksyivät heidän
mielipiteensä helpommin. Jos ryhmässä oli poikien enemmistö, tytöt eivät saaneet
huomiota. Jos ryhmässä oli tyttöjen enemmistö, tytöt esittivät usein kysymyksiä
pojalle, joka ei huomioinut heitä. Voit myös keskustella sukupuolten tasa-arvosta
erikseen tai vakiinnuttaa sen normiksi. Tämä voi vaikuttaa itsestään selvältä, mutta
se jää usein vaille huomiota. Siitä kannattaa keskustella erityisesti vanhempien
oppilaiden kanssa.
15. Sovella oppimisen ohjattua tukemista ja vähennä ohjausta, kun oppilaat
alkavat ymmärtää kokonaisuutta. Projektin alussa kannattaa ohjata oppilaita
enemmän kuin sen lopussa. Toimi mahdollistajana esimerkiksi tarkkailemalla
ryhmän vuorovaikutusta tai antamalla projektin alussa luettelo avustavista
kysymyksistä. Anna ryhmien kasvattaa vastuutaan projektin edetessä. Luokassa
tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ryhmät saavat kehittää omia aiheitaan tai
tuotoksiaan ajan mittaan. Lisääntynyt vastuu oppimisesta on loppujen lopuksi yksi
yhteistoiminnallisen oppimisen tavoitteista.
16. Käytä vaihtelevia oppimisskenaarioita
Tutkimukset osoittavat, että monipuolisiin konteksteihin ja haastaviin kysymyksiin
keskittyvä

yhteistoiminnallinen

pohdintaan. Tehtäviä

voivat

olla

oppiminen
esimerkiksi

johtaa

syvällisempään

laboratoriotyöt,

ryhmätyöt,

keskustelut, kirjoitelmat, ongelmanratkaisu ja yhteiskirjoittaminen.
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17. Teknologia helpottaa yhteistoiminnallista oppimista
Yhteistoiminnallisuus johtaa vastaavaan oppimismahdollisuuksien lisääntymiseen
riippumatta siitä, toteutetaanko kanssakäyminen henkilökohtaisesti vai teknisten
välineiden avulla. Voit kokeilla näppäriä ilmaisia verkkoyhteistyöalustoja. Näistä
esimerkkejä ovat verkon välityksellä jaettu kirjoitustaulu Stixy, Google-ryhmät ja
Mikogo-etäkokoustyökalu. Huomaa, että joidenkin tutkimusten mukaan verkon
välityksellä tapahtuneessa yhteistyössä suunnitteluun liittyvää vuorovaikutusta
tapahtui useammin kuin näkökulmien haastamista. Tämä saattaa johtua siitä, että
tutkimuksissa käytettiin oppilaita, jotka eivät tunteneet toisiaan. Jos olet tällaisessa
tilanteessa, voit aloittaa antamalla oppilaiden tutustua toistensa taustoihin ja
ajatuksiin etukäteen blogin tai keskustelualueen avulla.
18. Vältä ”huonoa ryhmätyötä”
Kuten muitakin oppimisstrategioita, yhteistoiminnallista oppimista on tärkeää
lähestyä tasapainoisesti. Myös yhteistoiminnallisen oppimisen epäilijöillä on hyviä
huomioita. New York Timesin artikkelissa arvostellaan yhteistoiminnallista
oppimista siitä, ettei se jätä riittävästi aikaa yksilölliseen ja luovaan ajatteluun. Voit
antaa oppilaille aikaa kirjoittaa muistiinpanoja ennen ryhmätöiden aloittamista. Se
voi myös auttaa henkilökohtaisten arvosanojen antamisessa.
19. Varo ”ryhmäajattelua”
Vaikka yhteistoiminnallinen oppiminen on erinomainen työkalu, sitä tulee aina
käyttää sopivassa suhteessa. Joskus sovun säilyttäminen ryhmässä voi mennä
kriittisten näkökulmien esittämisen edelle. Eräiden tutkimusten mukaan ryhmissä
suositaan itsevarmoja jäseniä. Ryhmien koostumuksen muuttaminen voi ehkäistä
tätä ongelmaa.
20. Arvosta monimuotoisuutta
Yhteistoiminnallinen oppiminen vaatii oppilaiden hyväksyntää. Jotta se toimisi,
oppilaiden täytyy kunnioittaa ja arvostaa toistensa näkökulmia. Esimerkiksi
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luokassa tapahtuvissa keskusteluissa voidaan korostaa tarvetta erilaisille
näkökulmille. Luo

luokkahuoneympäristö,

joka

kannustaa

itsenäiseen

ajatteluun. Opeta oppilaat arvostamaan monipuolista ajattelua. Voit käyttää
historiallisia tai yhteiskunnallisia esimerkkejä, joissa yhteistyöllä saavutettiin
moniulotteisia ratkaisuja.
Oppiminen on luonteeltaan sosiaalista toimintaa. Tutkimme ja kehitämme uusia
ideoita eri välineiden avulla, oli kyse sitten kirjoista, keskusteluista, teknisistä
sovelluksista tai projekteista. Välitämme ajatuksia ja jaamme näkökulmia muiden
kanssa. Yhteistoiminta on opittu malli. Oikein käytettynä se on tehokas työkalu,
joka mahdollistaa opettajille uusien ajatusten ja uuden tiedon hyödyntämisen.
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