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Pedagogiset mallit verkko-opetuksen tukena

OSAAMISTAVOITTEET

Tuntee tyypillisimmät pedagogiset mallit ja osaa soveltaa jotain em. malleista oman verkko-

opetukseen.

TEEMAT

Tyypillisimmät pedagogiset mallit opetuksessa

Pedagoginen malli ja oppimisprosessi

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Valitse jokin pedagoginen malli ja suunnittele verkko-oppimisprosessi mallin mukaisesti. 

Julkaise suunnitelma/asiakirja verkossa ja linkitä oppimismerkkihakemukseesi.



Mikä on pedagoginen malli?



Mikä on pedagoginen malli?

• malli, tapa organisoida opetus- ja 

oppimistapahtumia, siten että oppiminen etenee 

pedagogisesti taidokkaasti ja strukturoidusti

• malli, jonka taustalla vaikuttaa tämän hetkinen 

ymmärrys oppimisen luonteesta

• opetuksen suunnittelun apuväline, joka luo ja 

suuntaa oppimis-ja opetusprosessin



Tyypillisimpiä pedagogisia malleja:

• Kokemuksellinen oppiminen 
• Yhteistoiminnallinen oppiminen 
• Case-pohjainen oppiminen 
• Tutkiva oppiminen 
• Aktivoiva opetus
• Ongelmakeskeinen (tai -lähtöinen) oppiminen (PBL) 
• Diana-malli 
• Projektioppiminen 
• Kognitiivinen oppipoikamalli (mestari-kisälli)
• Draama
• Simulaatiot jne..



Oppimisprosessiperustainen opetuksen suunnittelu

Lähde: Silander & Koli 2013, 27



Pedagoginen käsikirjoitus

• pedagogisen mallin yhteydessä puhutaan 
pedagogisesta käsikirjoituksesta

• se tarkoittaa oppimistilanteiden ja oppimista 
edistävien tehtävien vaiheistamista pienempiin 
osiin

• opiskelija kulkee käsikirjoituksen mukaisen 
oppimispolun

• pedagogiset mallit ohjaa tätä käsikirjoittamista joko 
koko opintojakson tai osaa siitä





Strukturointi jäsentää oppimisprosessia





Pedagogiset mallit käytännössä



Yhteistoiminnallinen oppiminen

• opiskelua pienryhmissä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
• tavoitteena on yhdessäoppimisen kautta sitouttaa opiskelijat oppimisprosessiin
• opettaa oppilaille yhteistoiminnan taitoja ja vastuuta omasta ja toisten 

opiskelijoiden oppimisesta. 
• yhteistoiminnallisessa oppimisessa on pääpaino yhteisellä tuotoksella ja sillä, että 

kaikki oppivat samat asiat ja osallistuvat yhteisen tavoitteen saavuttamiseen



DIANA-malli

● oppimisprosessi etenee autenttisesti 

ja dialogisesti

● opettaja luo kokonaiskuvan käsiteltävästä asiasta 

ja oppimistavoitteet puretaan kysymyslauseiksi

● tietoa rakennetaan yhdessä

DIANA-malli muodostuu seuraavista kulmakivistä:

A. yhteisen perustan luominen oppimiselle verkossa

B. verkossa oppimisen autenttinen eteneminen

C. verkossa oppimisen dialogiset toimintatavat

D. oppimisen uudelleen suuntaaminen ja osaamisen 

kehittäminen



Ongelmakeskeinen oppiminen (PBL)
- opiskelijat ratkovat esimerkiksi työelämässä vastaan tulevia käyttötapauksia, 

haasteita ja ongelmia

- luettua ja opiskeltua tietoa päästään soveltamaan käytännössä 

- opiskelijat työskentelevät pienissä ryhmissä, ja itse opiskelu tapahtuu avoimia 

kysymyksiä asettamalla. 

- opettajan rooli on pienryhmätyöskentelyn eli tutoriaalin ajan toimia opiskelun 

ohjaajana eikä tarjota valmiita vastauksia

- yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen eli työryhmänä toimiminen, 

verkkoympäristössä ryhmän merkitys nousee keskeiseksi

- PBL-verkkototeutuksen eri vaiheet perustuvat samanaikaiseen ja eriaikaiseen 

verkkotyöskentelyyn

- mielekkäästi toteutettavan eri- ja samanaikaisen verkkovuorovaikutuksen sekä 

itsenäisesti ja ryhmässä tapahtuvan lähi- ja etätyöskentelyn 

yhdistäminen vaatii pedagogisten ja teknisten ratkaisujen huolellista 

suunnittelua



Projektioppimisen malli
- käytännön toiminta muodostetaan projektiksi 

- projektilla on selkeät tavoitteet, aikataulu ja resurssit (myös toimijoilla 

roolit

- oppiminen voi tapahtua konkreettisten tuotanto-, tutkimus-, tai 

kehittämisprojektien puitteissa tai aito asiakastyö 

- oppijat pyrkivät ratkaisemaan todellisia ongelmia täsmentämällä 

ongelmanasettelujaan, kokoamalla tietoa, keskustelemalla ideoista, 

keräämällä ja analysoimalla saatua tietoa,  työskentelemällä (toteutus) 

tulkitsemalla tuloksia, tekemällä johtopäätöksiä sekä kommunikoimalla 

ideoitaan ja saatuja löydöksiään muille

- vaiheet esim. 

Lähtötilanne Toteutus Arviointi



Case-pohjainen /tapausperustainen 
oppiminen

- tapausperustaista (caset) opetusta käytetään vastaan tulevien 

ongelmien ratkaisussa 

- opetus on opiskelijakeskeistä,vuorovaikutteista sekä ankkuroitua 

todellisiin tilanteisiin/tapahtumiin  (lehtileike, tarina, kuva, video, …)

- opetustilanteessa opiskelijat käsittelevät jotakin esimerkkitapausta 

aiempien kokemustensa sekä koulutuksessa oppimiensa tietojen ja 

taitojen avulla

- tapausperusteisuus pyrkii tiedon rakentamisen lisäksi kehittämään 

analyyttistä päättelyä, yhteistyötaitoja, viestintätaitoja, 

soveltamiskykyä sekä luovuutta



Tutkiva oppiminen

Kuva: 

http://www.helsinki.fi/science/networkedlearning/fi/tutkivaoppiminenmain.html



Aktivoiva opetus verkossa

• perusajatuksena on antaa opiskelijalle vastuu oppimisesta
• aktivoivien menetelmien kautta tehdä opetuksesta aktivoivaa 

ja motivoivaa
• kirjoittaminen on keskeistä 
• kolme vaihetta: 

• diagnosointi ja aktivointi ( opiskelijan aiemmat käsitykset 
ja niiden aktivointi)

• oppimisprosessin ja reflektiivisen ajattelun tukeminen 
(tiedon rakentuminen)

• palaute sekä kokonaisvaltainen arviointi



Oppipoika-kisälli

• tavoitteena oppia asiantuntijoiden käyttämiä 
ajattelu-ja toimintamalleja

• asiantuntijan ajattelumallit ja ongelmanratkaisut 
tehdään näkyväksi opiskelijalle

• opiskelija havannoi ja harjoittelee 
ohjauksessa

• oppiminen nähdään asiantuntijuuden 
kasvamisen prosessina, jossa opiskelija kohtaa 
työelämän aidot tilanteet, ongelmat, 
työmenetelmät ja -tavat

• tärkeässä roolissa asiantuntijan työskentelyn 
ulkoistaminen ja miten saada opiskelija 
havannoimaan 

• Scaffolding-ohjaus merkityksellisessä 
asemassa



Mobiilioppimiseen - ja ohjaukseen sopivia malleja

1. Työvaiheiden tai prosessin 

opettelu

2. AEFIRIP-malli mobiilioppimiseen 

ja ohjaukseen

3. Case-pohjainen mobiilioppiminen 

4. Mobiili-bongaus 

5. Tutkiva oppiminen

6. DIANA-malli

7. Reflektiivinen malli



Mobiilibongaus
Silander 2012

1. Havainto-orientaatio: Oppijat orientoidaan ja ohjeistetaan 

tekemään havaintoja ja tunnistamaan niitä, bongaamaan. 

2. Havainnointi ja havaintojen taltiointi: Oppijat tekevät 

orientaation ja tehtävänannon ohjaamina omia havaintojaan ja 

taltioivat niitä mobiililaitteilla. Havainnot voivat olla valokuvia, 

videoklippejä tai vaikka nauhoitettuja äänitiedostoja. 

3. Tunnistus: Taltioidut havainnot pyritään tunnistamaan (esim. 

lajimääritys tms. vastaava) heti autenttisessa tilanteessa, aidossa 

ympäristössä. 

4. Muun tiedon liittäminen tunnistukseen: Kun havainto on 

tunnistettu, siihen voidaan liittää muuta tietoa (mahdollisesti 

metatietoa), kuten päivämäärä, aika, paikkatieto, ympäristö, 

olosuhteet jne.  

5. Notaatioiden tuottaminen: Varsinaisen tiedon tai metatiedon 

lisäksi oppija voi liittää havaintoon omia huomioita, muistiinpanoja, 

merkintöjä tai vaikka annotaatioita kuvan päälle (esimerkiksi nuolin 

merkitä). 

7. Tallentaminen kokoelmaan, kokonaisuuden tarkastelu

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d-W5EtRCd1yOZA_wY5nxdrmRj6MN7ddqK4ql5KwhpxQ/edit#gid=0

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d-W5EtRCd1yOZA_wY5nxdrmRj6MN7ddqK4ql5KwhpxQ/edit#gid=0


Lähteet ja lisätietoa:

Koli,H. & Silander, P. 2003. Verkko-opetuksen työkalupakki.

Ammattipedagogiikan eoppimisen aineistoja: 
https://sites.google.com/site/eampeoppi/eoppimisen-suunnitteluvalineita

Mobiilioppimiseen soveltuvia pedagogisia malleja: 
https://sites.google.com/site/mobiilillaluonnollisesti/

https://sites.google.com/site/eampeoppi/eoppimisen-suunnitteluvalineita
https://sites.google.com/site/mobiilillaluonnollisesti/

