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TAUSTAKSI

OPETTAJAN TEHTÄVÄT PEKKA HIMASEN MUKAAN

• Oppilaan itseluottamuksen ja rohkeuden rakentaminen

• Rikastavan yhteisön luominen, jossa kaikki oppivat toisiltaan

• Luovan intohimon löytäminen: oma merkityksellisyys opetettavaan 
aiheeseen sekä oppimishalu

• Tiedolliset ja taidolliset sisällöt



MIKSI?

• (suurimman) osan turhautuminen opettajan (turhaan) opettamiseen.

• Motivaation parantaminen: minä osaan ihan itse!

• Objektista subjektiksi: vastuu oppimisesta onkin oppijalla itsellään.

• Oman työn korostaminen ja arvostaminen.

• Avun tarpeen tiedostaminen ja kyky pyytää apua.

• Ahkeruus on ilomme, ei velvollisuus.

• Ajankäytön maksimointi.

• Täystyöllisyys kaikille, ei tyhjä- eikä tyhmäkäyntiä, kun saa edetä omaan tahtiin.

• Yhteisöllisyys .



MITEN?
- Jokainen saa edetä omaa vauhtiaan vähintään annetun kirjallisen suunnitelman 

(target) mukaan.

- Tarkoituksena on antaa oppijalle itselle enemmän vastuuta omasta työstään ja 
lisätä jokaisen motivaatiota, kun päätösvalta etenemisen nopeudesta on oppijalla 
itsellään. 

- Perusvaatimuksena on edetä vähintään kappale (= kaksi aukeamaa) kerrallaan 
oppitunnin puitteissa ja jos aukeamasta jää tekemistä, pitää se tehdä kotona kuten 
tähänkin saakka = läksy

- Kotona saa  edetä omaa tahtia JOS OSAA ITSE! 

- Kun suurin osa oppilaista pystyy etenemään omatoimisesti melkein koko ajan, 
pystyy opettaja keskittymään niihin oppilaisiin, joilla on suurin avuntarve. 
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OPPILAIDEN SUUSTA: MATIKKA ONNISTUU, KUN…
• … on hieno tunne siitä, että opettaja luottaa meihin. Sitä luottamusta ei kannata pettää. 

• … muistaa, että jos huijaa, niin huijaa vain itseään ja se kostautuu ennemmin tai myöhemmin. 

• … saa suunnitella omaa etenemistään. Silloin se tuntuu enemmän omalta ja siihen on helpompi sitoutua. 

• ... pysyy aikataulussa tai mieluummin sen edellä. 

• … tekee omaa työtä koko ajan tasaisesti ja noudattaa  aikataulua. 

• … huolehtii, että ei jää jälkeen aikataulusta. Ja se on kiinni vain omasta itsekurista. 

• ... olet ahkera koulussa ja ainakin joskus myös kotona. 

• ... muistaa, että vastuu on itsellä, ei kenelläkään muulla. 

• … keskittyy omaan tekemiseensä ja oppimiseensa. 

• ... on rehellinen itselleen: jos ei osaa, pyydetään apua. Se on jokaisen oppilaan suurin oikeus ja velvollisuus. Apua 
saa aina opettajalta ja omilta luokkakavereilta. 

• … muistaa, että omat vanhemmat eivät ole opettajiani. Voin tietysti kysyä apua heiltä, mutta vastuu 
oppimisestani on minulla itselläni ja opettajallani minun tukenani. 

• ... antaa oman osaamisensa myös muiden käyttöön. 

• ... muistaa tarkistaa tehdyt tehtävät säännöllisesti. 

• ... saa tehdä kokeen sitten, kun on siihen itse valmis. 

• … kokeen saa uusia, jos tuntee, että ei pystynyt parhaimpaansa. 



OPPILAIDEN KOKEMUKSIA

PLUSSAA: 

• Saa edetä omassa tahdissa.

• Ei rajoituksia, ajankäytön maksimointi.

• Kun hoitaa hommansa kunnolla, saa itse päättää tuleeko läksyä.

• Ahkeruus palkitaan.

• Saa tehdä kokeen sitten, kun tuntee olevansa siihen valmis.

• Ei lopu tekeminen kesken.

• Ei tarvitse odottaa muita .

• Saa apua aina muilta ja opelta, jos tarvitsee.



OPPILAIDEN KOKEMUKSIA 
MIINUSTA: 

• Jos jää jälkeen, pitää tehdä kotona.

• Paljon vastuuta itsellä, mutta siihenkin tottuu.

• Huonoa on se, että ei ole mitään huonoa.

• Joskus avun saaminen voi kestää, jos avuntarvitsijoita on monta samaan 
aikaan. Pitää oppia siis kysymään apua muiltakin kuin opettajalta.

• Pitää pysyä annetussa aikatalussa eli targetissa.

• Jos ei jaksa tai huvita, niin jää jälkeen. Oma vika!

• Ope ei opeta asioita koko luokalle taululla. Onko se edes muuten tarpeen?



OPETTAJAN KOKEMUKSIA
• Tärkein asia saada oppija ymmärtämääm oma vastuunsa omasta 

oppimisestaan.

• Motivaation parantuminen.

• Asenteen parantuminen.

• Suoritustason parantuminen.

• Oppimistulosten parantuminen.

• Työrauhan parantuminen, kun joutokäyntiä ei ole.

• Luokkahengen parantuminen.

• Opettaja voi keskittyä oikeisiin ongelmiin.






