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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus oli luonteeltaan kehittämistyötä, jonka keskiönä oli verkkopohjaisen opintoryhmän toiminta ja välineiden käyttö. Jaettua tilaa käytettiin
yhteistoimintaa edistävänä välinenä ja tietojenkäsittelyä tukevien kognitiivisten välineiden alustana. Tutkimuksen kontekstina oli työelämän ja
ammattiyhdistysliikkeen toimintamallin murros. Tutkimus toteutettiin ammattiyhdistysliikkeen opistojen luottamusmieskursseilla.
Kehittämistoiminnan tuotos oli ryhmäpohjainen verkko-opetusmalli. Kehittämisprosessin aikana tuotettiin lukuisia verkko-opetuksen ja
luottamusmiestoiminnan välineitä. Verkko-opetusmalli johti tarkoitettua itsenäisempään ja itseohjautuvampaan ryhmäopetukseen.
Oppimistehtävien ja materiaalin linkittäminen käyttöliittymän avulla orientoivaksi työjärjestykseksi vahvisti itsenäistymisprosessia. Opettaja
koki itsensä tarpeettomaksi kunnes oivalsi käyttää opetusverkkoa ryhmien toiminnan seurannan ja tukemisen välineenä.
Kehittämistoiminnan pohjana oli uudistuva luottamusmiesten toimintamalli, jossa yhdistyy työn kehittäminen, luottamussuhteet ja
yhteiskunnallinen vastuu. Työpaikan toiminnan ja työntekijöiden ammattitaidon kehittäminen on mallin keskeinen alue. Tavoitteena on
työntekijöiden kykyjen parempi käyttö. Toimintamalli edellyttää yhteistoiminnallisia, tietojen käsittelyä ja verkostoitumista tukevia välineitä,
jotka soveltuvat monimutkaistuvassa tuotannossa osapuolten yhteisen käsityksen muodostamiseen.
Jaetun tilan käsite on tutkimuksen keskeisin käsite. Jaettu tila, joka toteutettiin seinätaulun, tietokoneen näyttöruudun ja virtuaaliyhteisön avulla,
houkutteli opintoryhmän jäsenet itsenäiseen ja intensiiviseen tiedontuottamisyhteistyöhön. Välineen tietoinen ja opastettu käyttö edisti opettajien
ja kurssilaisten välistä ja opettajien keskinäistä dialogia. Jaettu tila voi esiintyä fyysisenä, virtuaalisena, kognitiivisena, affektiivisena,
kultuurisena tilana, jossa ryhmä ihmisiä tekee yhteistyötä.
Toisiaan täydentävät prosessinomaiset opintotehtävät olivat ryhmäpohjaisen verkko-opetuksen tärkein kognitiivinen väline. Opettajan rooli
muuttui dialogin ylläpitäjäksi ja oppimisprosessin ohjaajaksi. Tehtävät, joiden kognitiivinen kuorma oli suuri, tekniset häiriöt ja vaikeasti
käytettävät välineet aiheuttivat opiskelijoissa turhautumista.
Toiminnallisten menetelmien ja ryhmädynamiikan käyttö tuotti hyviä tuloksia. Tietoverkkopohjainen toiminnallisuus ja verkon leikinomainen
käyttö vapautti ilmapiirin. Toiminnallisen oppimisen ja tietoverkkopohjaisen tutkivan oppimisen vuorottelu edistivät oppimista.
Tutkimuksen mukaan opettajat suosivat yksintyöskentelyä ja heidän työnsä ja opetuksen kehittämiseen soveltuu kevyt, verkottunut työmalli,
jonka tasot ovat yksintyöskentely, parityöskentely, ketjutettu parityöskentely, tiimitetty parityöskentely ja verkottunut kehittämisyhteisö.
Kehittämistyön johtaminen on ennemminkin asioiden kypsyttelyä kuin hallinnointia. Jaetun tilan käyttö opettajien yhteistyön välineenä nopeutti
suunnittelua ja kehittämistyötä.
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