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TUTKIMUSLÄHTÖINEN OPPIMINEN

IBE - Inquiry Based Education

Opetusjärjestely, jossa oppilas laitetaan tutkijan asemaan – keräämään ja 
tulkitsemaan tietoa ympäröivästä maailmasta ja sen lainalaisuuksista.



TUTKIMUSLÄHTÖINEN OPPIMINEN 

Tutkimuslähtöinen luonnontieteiden opiskelu vaikuttaa positiivisesti ainakin seuraaviin 
asioihin:

 tiedollinen oppiminen

 käsitteiden ymmärtäminen

 tieteellisen tutkimusprosessin ymmärtäminen

 kriittinen ajattelu

 asenne luonnontieteitä kohtaan



TUTKIMUSLÄHTÖISEN OPPIMISEN OSAT 

1. Tutkimusongelman hahmottaminen

2. Tiedon etsiminen

3. Ennustusten tekeminen ja hypoteesin muodostus

4. Tutkimuksen suunnittelu ja toteutus

5. Mallien luominen ja/tai käyttö

6. Datan analysointi, tulkitseminen ja arviointi

7. Selitysten kehittäminen

8. Argumentointi/väittely

9. Keskustelu (jokaisessa vaiheessa)



TUTKIMUSLÄHTÖISEN OPPIMISEN ARVIOINTI

- Perinteiset summatiiviset kokeet (tai esim. PISA) eivät mittaa kaikkia taitoja, jotka 
kehittyvät tutkimuslähtöisen opiskelun myötä.

- Opetuksen ja arvioinnin tulee olla samassa linjassa. 

 Olen arvioinut tutkimuslähtöisesti opiskeltavan kurssin tutkimustöiden avulla

Tutkimus tehdään ryhmissä, mutta jokainen tekee oman työselostuksensa.

Työselostukset arvioidaan.



OPETUKSEN SELKÄRANKANA OPPIKIRJA

Aiheena kirjan kappale 1 (esim. mittaaminen)

 Opetus

 Muistiinpanot

 Luetaan oppikirjaa

 Tehdään tutkimustöitä

 Tehdään tehtäviä

Aiheena kirjan kappale 2 (esim. vuorovaikutus ja voima)

 Sama uudelleen…



OPETUKSEN SELKÄRANKANA TUTKIMUSTYÖT

Aiheena tutkimus (esim. kumin putoamisnopeuden määrittäminen)

 Tiivis opetus

 Muistiinpanot

 Tutkimustyö & työselostus

Aiheena tutkimus (esim. massan vaikutus kitkavoimaan)

 Sama uudelleen…



OMA KOKEMUKSENI NÄKÖKULMAN 
MUUTTUMISESTA

Oppikirjalähtöinen

Opetus palvelee oppikirjan sisältöjen 
ymmärtämistä

Arvosana kokeesta

Oppikirja keskiössä

Opettaja pitää langat käsissään

Tutkimuslähtöinen

Opetus palvelee tutkimuksen tekemistä

Arvosana tutkimuksista

Oppikirja resurssina

Opettaja ohjaa oppimista ja auttaa 
tarvittaessa.



ESIMERKKIKURSSI - MEKANIIKKA (8. LK)

Keskinopeuden määrittäminen (työselostus)

Voimamittauksia (lapputyö)

Massan vaikutus kitkavoimaan (työselostus)

Tiheyden määritys (työselostus)

Vipututkimus (lapputyö)

Työ ja teho (lapputyö)

Laskutesti

Mekaanisen energian säilyminen (työselostus)



ESIMERKKITUTKIMUS



TYÖSELOSTUKSEN OHJE



YLÖSPÄIN ERIYTTÄMINEN: ERI HAASTETASOT



ALASPÄIN ERIYTTÄMINEN: VALMIS TUTKIMUSPOHJA



TUTKIMUKSEN ARVIOINTI



FORMATIIVINEN ELI OPPIMISTA EDISTÄVÄ 
ARVIOINTI

Useita tutkimuksia  useita palautekertoja

Kurssin alussa tärkeää palaute, ei arvosana

Kehitys tulee näkyväksi

Positiivinen vaikutus arvosanaan



SUMMATIIVINEN ELI OPPIMISTA MITTAAVA 
ARVIOINTI

Tutkimustöiden vaikutus arvosanaan kasvaa kurssin edetessä.

Painokertoimet töille, esim.

1, 2, 3, 4 tai 1, 2, 4, 8

Viimeinen työ ns. näyttötyö, jolla mahdollista näyttää osaamista yhtä aihetta 
laajemmin. 

Arvosanat ovat olleet pitkälle saman suuntaisia kuin perinteisesti arvioituna. 



MIKSI ARVIOISIN KAIKEN ITSE?

Itsearviointi

 Sopii erityisesti kurssin alkupuoliskolle

 Oppilas tulee tietoiseksi arvioinnin kriteereistä

 Tehtävän parissa käytetty aika lisääntyy

Vertaisarviointi

 Sekä arvioija että arvioitava hyötyvät

 Tehtävän parissa käytetty aika lisääntyy huomattavasti

 Tutkimusten mukaan oppilaan tekemä arviointi on pääsääntöisesti yhtä luotettavaa kuin opettajan 
tekemä arviointi. 

 Tutkimusten mukaan oppilaan tekemä arviointi on vaikuttavampaa kuin opettajan tekemä.

 Opettaja saa olla  mielekkäässä, ohjaavassa roolissa.



KURSSIKANSIO




