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Mitä opetuksen aikana tapahtuu? Uutuusteos 
tarkastelee akateemisia oppimistaitoja 

24.9.2013 Tekijä Jyväskylän yliopiston kirjasto 

Jyväskylän yliopistossa on meneillään monitieteinen opetuksen kehittämishanke. Hankkeen 

ensimmäinen toimintakausi oli lukuvuonna 2011-2012, jonka aikana opetuksen hyviä käytänteitä 

tutkittiin ja jaettiin koko yliopistoyhteisölle neljän tiedekunnan ja avoimen yliopiston 

kehittäjäopettajien voimin. 

 

Ensimmäisen hankekauden oivallukset on koottu keväällä 2013 julkaistuun teokseen ”Yhdessä 

parempaa pedagogiikka. Interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa”. Teos käsittelee keskeistä 

yliopistopedagogista kysymystä eli akateemisten taitojen edistämistä nykyopetuksessa. Teoksen 

aiheet koskettavat koko suomalaista yliopistolaitosta, sillä yliopistopedagogiset opinnot osana 

yliopisto-opettajan pätevyysvaatimuksia ovat vähitellen vakiinnuttaneet asemansa. 

Yliopistopedagogiikka on opetuksen kanssa vähän tekemisissä olevalle yliopistoyhteisön jäsenelle 

haastavaa. Merkityksellisempää lienee se, että pedagogiset opinnot siirtävät opettajan huomion 

substanssiajattelusta oppijaan ja siihen, mitä opiskelijassa todella tapahtuu opetuksen aikana. 

Interaktiivista opettamista ja oppimista voidaan pitää kattokäsitteenä maamme yliopistoissa 

meneillään oleville hankkeille, joissa puhutaan muun muassa aktivoivasta opetuksesta, 

merkityksellisestä oppimisesta, vastavuoroisesta kommunikoinnista ja metakognitiivisista 
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taidoista. Kyse on siitä, että kun opettaja siirtää huomionsa oppijaan ja oppimisprosessiin, hän 

alkaa problematisoida myös itseään opettajana ja niitä ristiriitoja, opetustilanteiden epävakautta ja 

kompromisseja, joita uudenlainen opetusmuoto tuo tullessaan. 

Yksisuuntaisuudesta vastavuoroisuuteen 

Jyväskylän yliopiston opettamisen ja oppimisen kehittämisen hankkeen ydin on ollut rutiinien 

ravistelussa ja opettajien omien opettamiseen ja oppimiseen liittyvien uskomusten kriittisessä 

tarkastelussa. Teoksen johdantoartikkelissa vararehtori Helena Rasku-Puttonen nostaa esille 

opettajien kriittisimmän kipupisteen eli sen, mitä tehdä, kun opettaja ei voikaan kontrolloida 

kaikkea. Hänen on jätettävä osa opetettavista asioista oppijan omalle vastuulle. 

Opettajan on jätettävä osa opetettavista asioista oppijan vastuulle. 

Opettajakeskeiseen opettamiseen uskova saattaa aivan vilpittömästi uskoa, että hänen on pakko 

luennoida opetettavan aineen keskeiset abstraktit ja monimutkaiset käsitteet tai ilmiöt, koska 

opiskelijat eivät voi mitenkään muuten niitä oppia. 

Hankkeen jokainen opettaja oli kohdannut omassa opetustyössään haasteita siitä, miten asetetut 

oppimistavoitteet ja -sisällöt oikeasti saavutetaan. Yhteinen huomio oli ollut, että yksisuuntaisella 

luennointi- tai opetusmenetelmällä edellä mainittujen abstraktien, monimutkaisten tai muuten 

haasteellisten asioiden opettaminen ei aina tuota toivottua tulosta. 

Hankkeen yhteydessä kehitettyihin vuorovaikutteisiin opetuskäytänteisiin ovat kuuluneet muun 

muassa opiskelijoiden osallistumista aktivoivat menetelmät, ryhmää tukevat menetelmät, tavat 

luoda avointa oppimisilmapiiriä ja opettaja-opiskelijasuhdetta sekä kurssirutiinien muuttaminen 

että vastavuoroisuuden ja tasavertaisuuden vahvistaminen. 

Opiskelijoita aktivoivaa tiedonhankinnan 
opetusta 

Jyväskylän yliopiston kirjasto seurasi aktiivisesti hankkeen etenemistä sen ensimmäisen kauden 

ajan ja on nyt mukana hankkeen toisessa vaiheessa. Kirjastollamme on tänä aikana kehitetty 

aikaisempaa vuorovaikutteisempaa ja toiminnallisempaa tiedonhankinnan koulutusta, jossa 

merkittävään asemaan on noussut opiskelijoiden vertaisopettaminen. 

”Yhdessä parempaa pedagogiikkaa” tarjoaa yliopistokirjastojen asiantuntijoille moninaisia ideoita 

ja näköaloja muun muassa tiedonhankinnan opetusmenetelmien kehittämiseen sekä ennen 

kaikkea kasvamiseen ”suurisieluiseksi opettajaksi” (ks. teoksesta Olli-Pekka Moision artikkeli 

Matkalla suurisieluiseksi opettajaksi). 



Opetuksen ja oppimisen kehittäminen on osa yliopiston vuoteen 2017 ulottuvaa strategiaa ”Laatua 

ja liikettä”, joka opetuksesta vastaavan vararehtori Helena Rasku-Puttosen sanojen mukaan antaa 

luvan ja myös velvoittaa yliopistoyhteisöä kehittämään opetusta aikaisempaa interaktiivisempaan 

suuntaan. 

Kokoomateos on julkaistu Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen sarjassa ja siinä on 

mukana lähes 40 kirjoittajaa. Julkaisua voi tilata Jyväskylän yliopiston uudesta julkaisujen 

verkkokaupasta. 

Interaktiivinen opetus ja oppiminen –hankkeen yleisötilaisuuksien tallenteita voit katsella 

Jyväskylän yliopiston Moniviestimessä. 
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