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PED-131.2200 Opettajana Aalto-yliopistossa II: Opetuksen suunnittelu (5 op) 

 
Yleiskuvaus: Kurssilla työstetään yhtä omaan opetukseen kuuluvaa kurssia. Kurssin aikana osallistuja laatii 
analyysin omaan opetukseen kuuluvan kurssin nykytilasta linjakkaan opetuksen suunnittelun näkökulmasta 
sekä laatii suunnitelman kurssin kehittämisestä. Omaan opetukseen kuuluvan kurssin varsinainen toteutus-
suunnitelma laaditaan opetusharjoittelun yhteydessä, jossa tehty suunnitelma viedään käytäntöön. Kes-
keistä kurssilla on vertaisten antama tuki ja palaute. 
 
Sisältö 

• Opetuksen suunnittelu osana opetussuunnitelmatyötä  
• Opiskelijakeskeinen ja osaamislähtöinen lähestymistapa opetuksen suunnitteluun 
• Osaamistavoitteiden laatiminen ja ydinainesanalyysi 
• Arviointi- ja opetusmenetelmät 
• Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö 
• Mitoitus ja kuormittavuus 
• Opetuksen arviointi ja palaute oman opetuksen kehittämisessä 
• Rakentavan palautteen antaminen toisille osallistujille ja palautteen vastaanottaminen 

 
Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan osallistuja osaa 

• analysoida omaa opetustaan linjakkaan opetuksen periaatteiden näkökulmasta 
• suunnitella omaa opetustaan osana opetussuunnitelmatyötä opiskelijakeskeisesti ja osaamislähtöi-

sesti huomioiden linjakkaan opetuksen periaatteet sekä oman opetusalansa erityispiirteet 
• arvioida erilaisten pedagogisten ratkaisujen vaikutuksia ja soveltaa erilaisia pedagogisia ratkaisuja 

omaan opetukseensa 
• arvioida tieto-ja viestintätekniikan opetuskäytön hyödyllisyyttä ja valita omaan opetukseensa sopi-

vimmat menetelmät 
• antaa rakentavaa palautetta toisille osallistujille sekä ottaa vastaan palautetta toisilta osallistujilta 

 
Toteutusmuodot: Lähipäivät, yksilö-, pari- ja vertaisryhmätyöskentely ja verkkotyöskentely. 
 
Kurssin mitoitus: 

Lähipäivät  24 
Valmistautuminen lähipäiviin: ennakkotehtävä ja orientoivat tehtävät 19 
kurssisuunnitelman laatiminen  40 
Kirjallisuuteen perehtyminen  12 
Ryhmätyö  18 
Vertaisryhmän jäsenten kurssisuunnitelmiin tutustuminen ja palautteen antaminen 12 

Yhteensä: 125 h (5 op) 
 



Edeltävät opinnot: A!Peda Intro (5 op) ja Opettajana Aalto-yliopistossa I: Oppiminen ja opetus yliopistossa 
(5 op).  
Arviointi: Hyväksytty/Hylätty 
 
Kirjallisuus: 
Biggs, J & Tang, C. (2011). Teaching for quality learning at university: what the student does. (4th ed.)  
Link to e-book: Biggs, J. and Tang, C. (2011): Teaching for Quality Learning at University 4th edition 

Lindblom-Ylänne, S. ja Nevgi, A. (toim.) 2009. Yliopisto-opettajan käsikirja. Helsinki: WSOY.   
Lisäksi ajankohtaista ja teemaan liittyvää pedagogista kirjallisuutta, kuten artikkelit sekä kouluttajien laa-
tima materiaali. 
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