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”KAIKKIALLA OPPII” –periaatteen ydin

 Matalan kynnyksen kokeiluja: kuinka tuoda 

kaikkiallista oppimista lukiokursseihin

 Keskeisenä ajatuksena perinteisten paikan 

ja tilan rajojen ylittäminen – ulos 

luokkahuoneesta!

 Tarkastelun kohteet KOPPI-mallissa

 Oppimisen ja työskentelyn pedagogiset 

tavoitteet

 Tavoitteiden saavuttamista tukevat, 

oppimisen resursseihin kohdistuvat 

käytännön järjestelyt

 Oppimista ja käytännön järjestelyjä tukevat 

toimijuuskäsitykset ja toimijuuden rakenteet

Oppiminen

Toiminta-
kulttuuri

Käytäntö



Mistä tutkimuksessa on kyse?

 Tavoitteena arvioida KOPPI-mallin toimivuuden 

edellytyksiä lukiokurssien toteutuksessa

 Perustuu opiskelijoiden arvioihin ja opettajien kuvauksiin 

ja kokemuksiin KOPPI-kurssien toteutuksesta

Opiskelijapalautteet

Opettajien haastattelut

Opettajien laatimat kurssikuvaukset

 Aineiston avulla pyritään eri tavoin tunnistamaan 

onnistumisten ja ongelmien taustalla olevia tekijöitä



Opiskelijapalautteet, yleistä

 Palautteita yht. 418 kpl lukuvuosilta 2015-2016 ja 2016-2017

 Eri tekijöiden numeerinen arviointi ja arviointien sanallinen perustelu

 13 ainekokonaisuutta, 22 lukiokurssia, 21 opettajaa tai opettajaryhmää

 Opiskelijoiden arviot KOPPI-kursseista olivat selkeästi myönteisiä: 

”Suosittelisitko KOPPI-kurssia tavallisen kurssin sijaan?” Kyllä 64,4 % ja Ei 10,5 % 

(Kolmogorov-Smirnovin testi, p<0.001)

 Oppiaineiden välillä on eroja suositusten suhteen (Kruskal-Wallisin testi, 

p<0.001)

 Muista oppiaineista erottuivat jossain määrin positiivisesti ilmiöopinnot ja 

kuvaamataide ja negatiivisesti maantiede (Tukeyn testi)



Opiskelijapalautteet, suositteluun 

yhteydessä olevat tekijät

 Yhteys opiskelijoiden valmiuteen suositella KOPPI-kurssia opiskelukaverilleen 

tavallisen kurssin sijaan oli oppimisen, opiskelumotivaation ja 

opiskelutapojen osalta varsin voimakasta (Spearmanin

järjestyskorrelaatiokerroin, p<0.001), viihtyvyyden, vaikeustason ja 

ryhmähengen osalta kohtalaisen voimakasta (p<0.001) ja kurssin 

edellyttämien opiskelutaitojen ja opiskeluasenteen osalta hienoista (p=0.03)

 Taustalla tunnistettavissa kaksi piilomuuttujaa eli faktoria

 1: Opetuksen ja oppimisen tavat (tehtävä- ja tavoiteorientaatio): oppiminen, 

opiskelumotivaatio, opiskelutavat, vaikeustaso

 2: Osallisuus ja viihtyvyys (sosiaalinen orientaatio): viihtyvyys, ryhmähenki

 Selittävät yhdessä 52,6 % opiskelijoiden valmiudesta suositella KOPPI-kurssia 

tavallisen kurssin sijaan (promax-rotatoitu eksploratiivinen faktorianalyysi)



Opiskelijapalautteet, sanallinen

 Samat opiskelutavat voivat saada opiskelijoilta yhtä hyvin erittäin 

negatiivisen kuin erittäin positiivisen arvion

 Itsenäisen opiskelun edellyttämät valmiudet tärkeitä

 Negatiivisen arvion antaneilla opiskelijoilla oli usein huomattavia 

ongelmia keskittymisen, asioiden sisäistämisen, ajanhallinnan ja 

motivaation kanssa

 Näille opettajan läsnäolo, ohjeet ja vaatimukset sekä asioiden 

läpikäyminen oppikirjoista olivat keskeisiä motivaatiota luovia tekijöitä

 Opiskelutapojen yksilökohtaisen soveltuvuuden merkitys

 Itsenäisten lukemiseen ja kirjoittamiseen perustuvien tehtävien kohdalla 

osa opiskelijoista koko oppivansa paremmin ja helpommin kuulemalla ja 

näkemällä



Opettajahaastattelut, yleistä

 Pedagogisina tavoitteina opiskelijoiden aktiivisuuden ja 

itseohjautuvuuden kehittäminen, erilaisten ydintaitojen 

kehittäminen, opetuksen rikastaminen ja konkretisoiminen 

sekä oppimisen syventäminen

 Keinoina itsenäisten tehtävien tekeminen yksin tai ryhmässä, 

tiedonhankinnan monipuolistaminen vierailujen tai 

vierailijoiden avulla sekä arjessa tapahtuva aktiivinen 

havainnointi ja tekemällä oppiminen

 Koppi-tuntien osuus useimmiten hyvin pieni, 2-3 kaksoistuntia



Opettajahaastattelut, 

opetus ja oppiminen

 Opiskelijoiden valmius ja kyky itsenäiseen ja itseohjautuvaan 

työskentelyyn on keskeistä

 Opiskelijat, jotka jo entuudestaan osaavat ja ovat motivoituneita 

työskentelemään, näyttävät onnistuvan oppimisessaan 

opetusmetodista riippumatta, kun taas opiskelijoille, joilla on puutteita 

valmiuksissa ja motivaatiossa, itsenäinen työskentely on vaikeaa.

 Opiskelijoilla on vaikeuksia asennoitua asianmukaisella tavalla, sillä 

työskentelyä luokan ulkopuolella ei aina osata ottaa yhtä vakavasti kuin 

luokassa työskentelyä

 Opiskelijoilla voi olla oppimisessaan ongelmia, mutta he eivät 

välttämättä osaa ilmaista tai edes tunnistaa niitä itse



Opettajahaastattelut,

käytännön järjestelyt

 Tärkeää suunnitella, miten kurssikokonaisuus toimii ja missä kohdissa 

kokonaisuuden toimivuuden voi tarkistaa

 Tunnit tulisi saada sijoitettua kokonaisuuteen niin, että ne ovat 

pedagogisesti mielekkäitä sekä sisällön että ajoituksen kannalta

 Järjestelyihin liittyvä epävarmuus voi tehdä tarpeelliseksi suunnitella 

vaihtoehtoisia ratkaisuja mahdollisten ongelmien varalta

 KOPPI-tuntien järjestäminen tuo aina ylimääräistä työtä – tärkeää 

arvioida tämän lisätyön pedagoginen ja toiminnallinen mielekkyys 

sekä kohtuullistaa oma työmäärä



Opettajahaastattelut, 

toimintakulttuuri

 Opettajien oma toimijuus on muutoksessa: haussa itselle mielekäs ja 

omiin vahvuuksiin sopiva opettajana olemisen tapa

 Kyse syvällisestä sisäisestä prosessoinnista ja kokemuksellisuudesta 

siten, että opettaja onnistuu kokemaan omaan työskentelyynsä 

tekemänsä muutokset aidosti mielekkäinä ja hyväksyttävinä

 Kouluyhteisön taholta on olennaista myönteinen suhtautuminen ja 

kannustaminen pedagogisiin kokeiluihin ja uudistuksiin

 Kouluorganisaation tasolla huomio tulisi kiinnittää siihen, miten 

toimijuuden rakenteet tukevat ja helpottavat kokeiluihin ja 

uudistuksiin liittyviä käytännön järjestelyjä



Yhteenveto

 Aiempien tutkimusten pohjalta muodostuu hyvin moninainen ja rikas 

kuva kaikkiallisesta oppimisesta, joka yhdistyy hyvin mutkattomasti 

KOPPI-mallin esittämään jäsennykseen lukiokurssien toteutuksesta.

 Kokeiluilla on ollut selkeä myönteinen vaikutus opiskelijoiden 

kokemukseen lukiokurssien toteutuksesta

 Opettajien vahva pedagoginen ja muu ammatillinen osaaminen 

kiteytyy KOPPI-mallissa tavalla, joka yhdistää mielekkäästi 

kaikkiallisen oppimisen lukiokurssien toteuttamiseen

 Tuo esiin uusia kysymyksiä ja haasteita, joihin on tärkeää kyetä 

vastaamaan
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