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Kehittämistoiminnan 

tavoitteet

 Kaikkien luokan oppilaiden mahdollisuus vaikuttaa aktiivisesti, sitoutua ja 

osallistua pysyvässä pienessä ryhmässä

 Vuorovaikutustaitojen kehittyminen

 Työrauhan paraneminen

 Vastuun kantaminen ryhmässä, annetun tehtävän tehokkaampi 

suorittaminen

 Itseohjautuvuuden lisääntyminen

 Oppimismotivaation lisääntyminen.



Kehittämistoiminnan 

kuvaus

Luokanohjaajan tunneilla tehtäviä koulun kehittämiseen…

 25  luokanohjaajaa (17 isoa luokkaa ja 8 pienluokkaa)+ 1 kops-ope ak

 toimintakulttuuri 

 oppimisympäristöt

 työrauha

 oppiminen

 arviointi

 Opetussuunnitelma

….suoritetaan pienissä pysyvissä ryhmissä



Luokkatuntien kehittäminen:

 Luokkatunnit kerran kuussa

 Teemasta sovitaan yhdessä muiden saman luokka-asteen 

luokanohjaajien kanssa

 Luokanohjaajien yhteinen palaveri ennen luokanohjaajan tuntia

 Luokkatuntien aiheet tiedoksi hyvissä ajoin, jotta niihin ehditään paneutua

 Toimintatavat luokkatunneilla valitaan ryhmän mukaan



7 lk Toteutunutta

 Luokkatunnilla aloitetaan ja harjoitellaan 4 hengen ryhmätyöskentelyä 

(haaste seiskaluokalla, koska oppilaita ei vielä tunneta)

 Ensin tavoite, sitten yksinkertainen tehtävä ja lopuksi riittävä aika 

arviointiin. Arviointikysymykset tehdään valmiiksi luokkatunteja varten.

Tavoitteita:

 Luokkatunnin kehittäminen

Teemoja: ryhmätyötaitojen opettelu, keskustelutaidot(kuuntelu ja 

kommentointi) ja oman mielipiteen esittäminen, roolit ryhmässä



7 lk Tavoitteita ja Teemoja

Teema:

 Toimivan ryhmän roolit (puheenjohtaja, sihteeri, ajanottaja, esittelijä)

 Oppilaat valitsevat itse roolinsa (kirjataan)

Tavoite: Opetella ryhmässä toimimista / Turvallisen ryhmän sääntöjen 

luominen

 Pohditaan käsitteitä: luottamus, rehellisyys, auttavaisuus, avoimuus, toisen 

mielipiteen kuuntelu ja kunnioittaminen

 Millainen on turvallinen ryhmä? Turvallisen ryhmän säännöt

 Viimeisellä kouluviikolla keväällä luokka-asteen yhteistä ohjelmaa.



7 lk Tavoitteita ja Teemoja

Teema: Oma ja toisen mielipide

Tavoite: oman mielipiteen muodostaminen ja ilmaisu, ryhmässä muiden 
mielipiteen kuunteleminen

 alustus oman mielipiteen merkityksestä ja toisen mielipiteen kunnioittamisesta

 4-5 kysymystä koulun arjesta, jokaiselle kysymykselle oman värinen post-it-
lappunen

 millainen on kiva ja turvallinen välitunti?

 millainen on viihtyisä luokkahuone?

 miten opit parhaiten?

 miten kaikkien mielipide saataisiin luokassa esille?

 mikä on koulussa mukavinta juuri nyt? Mainitse 3 asiaa.



8 lk Toteutunutta

 Luokanohjaajat ovat muodostaneet ryhmät.

 Keskusteltu oppilaiden rooleista ryhmissä; tärkeänä avata ja selventää 

oppilaille ryhmän merkitystä ja rooleja.

 Roolien vaihtumista ryhmässä pidettiin tärkeänä.

 Ryhmissä käsiteltävät asiat pitää muotoilla selkeiksi ja helposti 

ymmärrettäviksi, jotta työskentely on mielekästä ja sujuvaa.



8 lk Luokkatuntien teemoja

 Motivointi opiskeluun

 Yhteistyötaidot

 Opiskelutaidot: Läksyjen lukeminen ja tekeminen

 Vastuun ottaminen omasta opiskelusta

 Luokkahengen vahvistaminen; luokanohjaajan sitoutuminen tärkeää

 Oppilaille vastuutehtäviä luokkatunneille. Luottamusoppilaan roolin 

vahvistaminen. Oppilaat ääneen tunneilla.

 Pienryhmien roolit ja merkitys



8 lk Kevään 2016 teemat

 9.3. KÄYTÖS ERI TILANTEISSA: Tervehtiminen, ruokailu, käyttäytyminen 

bussissa, sääntöjen noudattaminen, muiden kanssa toimeen tuleminen

 12.4. VÄLITUNNIT: ”unelma välitunti”, Oma käytös ja sen seuraukset, 

ideana kävelyä koulun ympäri pitkänä välituntina opettajan johdolla.

 12.5. ”MINUSTA TULEE YSILUOKKALAINEN”

 Ryhmäytystunnit kaseille SPR:n järjestäminä ”Kuuvuoren keskiviikkoina” 

maaliskuussa. 

 Viimeisellä kouluviikolla keväällä luokka-asteen yhteistä ohjelmaa.



9 lk:t Toteutunutta

 Keskustelua pienryhmien muodostamisesta, kokemuksia

 käytökseen liittyvät toimintakulttuuriin liittyvät asiat ovat erityisen tärkeitä 

yhdeksäsluokkalaisille jatkoelämän kannalta.

 Luokkaretkeen liittyvät kysymykset tärkeitä yhdeksäsluokkalaisille.

 Kevään viimeiselle viikolle ideoidaan luokkien kiinteissä ryhmissä tehtävää 

kaupunkisuunnistusta. Ideana siinä olisi, että yhdistettäisiin eri oppiaineita 

ja teemoja kartanlukuun. (Kela, verotoimisto, TE-keskus yms.)

 Tämä voisi olla hyvä ja pysyvä lisä koulumme toimintakulttuuriin ja se tulee 

toteuttaa vuosittain 



9 lk Teemoja

Teema:

 Oppilaan oman ajankäytön seuranta viikon ajan

Tavoite:

 Huomata, minne aika kuluu,  mistä aikaa voisi löytyä, jos ajankäyttö vaatii 

tehostamista


