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Luku 1

Johdanto

Yhteiskunnassa yleisin opetusmuoto, opettajajohtoinen opettaminen, perustuu vahvas-

ti vanhoihin käsityksiin ihmisen oppimisesta ja kognitiosta, jotka viime aikainen tutki-

mus on osoittanut epätarkoiksi tai jopa täysin vääriksi. Oppimisen tutkimuksessa tätä

parempana oppimisen ja opetuksen paradigmana pidetään sosiaalista konstruktivismia,

jossa oppiminen tapahtuu enemmän oppijoiden ehdoilla, yhteisöllisesti, aidompien tut-

kimusongelmien parissa ja luonnollisemmassa ympäristössä. Erityisesti tällainen aja-

tusmalli soveltuu tilanteisiin, joissa on tarkoitus oppia taitoja sekä asian ymmärrystä ja

sovelluskykyä.

Toisaalta tiedon vallankumous on tuonut tietotekniikan aivan uudeksi elementiksi

sekä ihmisten elämään että myös opetukseen. Tietotekniikan tarjoamat mahdollisuudet

opetuksen tehostamiseen ovat valtavat, mutta alan tutkimus on toistaiseksi vähäistä.

Nämä kaksi uutta suuntausta yhdistämällä päästään yhteisöllisen verkko-oppimi-

sen1 alueelle, jonka tutkimus on runsasta, mutta monessa suhteessa vielä alkuvaihees-

sa. Alan tutkimuksen ongelmana on se, että perinteinen psykologinen tutkimusperinne

keskittyy yksilön tutkimiseen, kun taas sosiokonstruktiivinen teoria korostaa nimeno-

maan yhteistoimintaa ja oppijoiden välistä vuorovaikutusta. Tästä syystä alan psyko-

loginen tutkimus vaatii uusia menetelmiä.

Yksi lupaavimmista tutkimusmenetelmistä on sosiaalinen verkostoanalyysi, SVA2,

joka on jo pitkään käytetty, toimiva menetelmä sosiologian tutkimuksessa. SVA:n on

myös osoitettu soveltuvan erilaisiin tilanteisiin (Otte & Rousseau, 2002). SVA:ta on

1CSCL; computer supported collaborative learning
2SNA; social network analysis

1



2 LUKU 1. JOHDANTO

alustavasti käytetty yhteisöllisen verkko-oppimisen tutkimiseen, mutta aineistot ovat

vielä olleet pieniä ja tulokset suuntaa-antavia.

Tässä tutkimuksessa on tarkoitus selvittää SVA:n soveltuvuutta yhteisöllisen verk-

ko-oppimisen piirteiden tutkimiseen. Tutkimuksen aineistona on 23 koululuokkaa, joi-

den oppimiskokemusten perusteella pyritään selvittämään, antaako SVA tuloksia, jotka

ovat sosiokonstruktiivisen teorian ja aikaisempien empiiristen SVA-tutkimusten tulos-

ten suuntaisia.

1.1 Sosiokonstruktiivinen yhteisöllinen oppiminen

Koulutusjärjestelmän perimmäinen tarkoitus on yhteiskunnan säilyttäminen — kult-

tuurin jatkumisen ehto on sille tärkeiden asenteiden, käytäntöjen ja arvojen opettami-

nen seuraavalle sukupolvelle (Kruger & Tomasello, 1998). Toisaalta lapset omaksuvat

ne arvot ja asenteet, joita niiden lähiympäristössä esiintyy, eivätkä niitä, joita heille

yritetään opettaa (Kruger & Tomasello, 1998). Koulussa tulisi siis esiintyä samoja ar-

voja ja käytäntöjä kuin muuallakin yhteiskunnassa (Oatley & Nundy, 1998). Perintei-

nen tiedon siirtämisen ja varastoinnin paradigmaan perustuva opettajajohtoinen opetus

muistuttaa arvoiltaan ja käytännöiltään kuitenkin lähinnä liukuhihnatyöläisen arkea.

Tulevaisuudessa liukuhihnatyön kysyntä vähenee entisestään ja tietotyötä3 tekee

jopa 30 % työvoimasta (Freeman, 2001). Yksittäiset taidot vanhenevat yhä nopeam-

min, joten tärkeimmiksi opittaviksi taidoiksi nousevat oppimaan oppiminen, sosiaali-

set ja digitaaliset taidot4 sekä hallinnolliset taidot (Schienstock, 2001). Työtavat muut-

tuvat lineaarisista ja hierarkkisista verkostoihin, tiedon jakamiseen, tiimeihin ja ite-

ratiivisiin prosesseihin, joissa tärkeää on jatkuva oppiminen ja innovaatio (Nyholm,

Normann, Frelle-Petersen, Riis & Torstensen, 2001).

Sosiokonstruktiivisessa teoriassa nähdään, että oppiminen tarkoittaa tiedon siirron

sijaan merkityksen luomista (katso mm. Bereiter & Scardamalia, 1998; Donald, 2001;

Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 1999), sosiaalinen toiminta on keskeisessä asemas-

sa ja tietämys on jakautunut toisaalta sosiaalisiin verkostoihin, toisaalta käsitteellisiin

3Tietotyö tarkoittaa yleensä informaation käsittelyä, johon kuuluu ongelmanratkaisua ja oman asian-

tuntemuksen hyödyntämistä. Tietotyö on luonteeltaan suorittavan ja luovan työn välimaastossa.
4Digitaaliset taidot tarkoittavat perustaitoja digitaalisten palvelujen ja välineiden käytössä ja hyö-

dyntämisessä.
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Taulukko 1.1: Esimerkkejä yhteisöllisistä opetussuuntauksista ja niiden painotuse-
roista.

Opetussuuntaus Painotuksia

Ongelmalähtöinen opetus Laajat tehtävät, aidot tilanteet

Avoimet ympäristöt Teknologia (simulaatiot, mikromaailmat)

Tavoitelähtöinen opetus

Projektiopetus

Vastavuoroinen opetus Sosiaalinen vuorovaikutus

Ankkuroitu opetus Laajat tehtävät, fiktiiviset tilanteet

Kognitiivinen oppipoika-oppiminen Sosiaalinen vuorovaikutus

Konstruktiivinen opetus

Sosiaalisesti välittynyt opetus Sosiaalinen vuorovaikutus

Mukailtu: Land & Hannafin (2000)

artefakteihin5 (Jonassen & Land, 2000). Sosiokonstruktiiviseen teoriaan perustuvan

yhteisöllisen oppimisen katsotaan edistävän juuri edellä mainittujen taitojen oppimista

(katso mm. Hakkarainen ym., 1999). Esimerkkejä yhteisöllisistä oppimismenetelmistä

on taulukossa 1.1. Tässä tutkimuksessa keskitytään Suomessa kehitettyyn yhteisölli-

seen oppimismenetelmään, Tutkivaan oppimiseen (katso sivu 10).

Opettajakeskeisessä opetuksessa pyritään käsittelemään opiskelijoita yhtenäisenä

massana, johon samat opetuskäsittelyt kohdistetaan (Keating, 1998). Oppilaat ovat

kuitenkin jo kouluun tullessaan yksilöllisiä ja tietävät asioista eri määrän (Premack

& Premack, 1998). Lisäksi koulussa opetettavat asiat voidaan jäsentää ja opettaa hy-

vin monilla, yhtä oikeilla tavoilla, joten tiettyyn yhteen oppimisjärjestykseen ja -tapaan

pakottaminen ei ole perusteltua (Phillips & Soltis, 1998).

Yksilöllisyyden huomioon ottavan koulutusjärjestelmän puolesta puhuvat myös

Vygotskin lähikehityksen vyöhyke ja ”scaffolding”, joiden mukaan kehittymistä ta-

pahtuu lähes ainoastaan tällä lähikehityksen vyöhykkeellä, siis yksilön kykyjen äärira-

joilla (katso mm. Wood & Wood, 1996). Lähikehityksen vyöhykkeellä pysyminen tar-

koittaa pitkäkestoista, tarkoituksellista, tuettua harjoittelua, joka on kaiken todellisen

5Artefakti tarkoittaa yleensä ihmisen valmistamaa asiaa. Käsitteellinen artefakti tarkoittaa tässä ta-

pauksessa esimerkiksi kirjoituksia ja muita tuotoksia, joita oppimisen ohessa luodaan.
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asiantuntijuuden taustalla (Hakkarainen ym., 1999). Koulun opetustehtävien tulisi siis

olla laajuuden lisäksi riittävän syviä6, jotta jokainen oppija löytäisi siitä omalle osaa-

miselleen ja tavoitteilleen sopivan tason (Clay, 1998). Pienten tehtävien teettäminen

koko ryhmälle ei mahdollista oppilaiden työskentelyä omalla lähikehityksen vyöhyk-

keellään.

Yhteisöllinen, opettajajohtoinen ja lapsikeskeinen opetus saavat kaikki aikaan op-

pimista, mutta näissä oppimisissa on laadullisia eroja. (Rogoff, Matusov & White,

1998): Opettajajohtoisessa oppimisessa korostuu sääntöjen seuraaminen, kurssien lä-

pipääsyn keskeisyys ja itse opetettavan asian syrjäänjäänti. Lapsikeskeisessä oppimi-

sessa korostuu vapaus, aloitteellisuus ja mielenkiintoisten asioiden tekeminen, mutta

syrjään jäävät sääntöjen ymmärtäminen ja tavoitteellisuus. Yhteisöllisessä oppimises-

sa korostuvat sosiaalisten taitojen oppiminen, yhteistyö, aloitteellisuus ja sääntöjen

ymmärrys.

Koulun ja muun oppimisen välisen kuilun kaventamiseksi on ehdotettu käytäntö-

kenttiä (Barab & Duffy, 2000). Käytäntökentissä oppilaat harjoittelevat oppimisaluee-

seen liittyviä todellisia, aitoja, avoimia tehtäviä, jotka he kokevat omikseen ja joihin

he panostavat. Opettajan määräämät tehtävät eivät ole tällaisia — opettajan tehtävä on-

kin toimia oppimisen ja ongelmanratkaisun asiantuntijana, eräänlaisena valmentajana.

Asiat määrittyvät neuvottelun kautta, eivät opettajajohtoisesti, ja oppijoilla on oltava

aikaa reflektoida tehtävää ja tekemisiään. Opetusjärjestelmän tehtävä on suunnata op-

pimista haluttuihin suuntiin, oppilaiden motivaatiota häiritsemättä.

Yhteisöllisen opettamisen on havaittu tuottavan yhtä hyviä tuloksia kuin perintei-

nen opetus tuottaa jopa perinteisillä arvosteluasteikoilla arvioituna (Rogoff ym., 1998).

Rohkaisevia empiirisiä tuloksia onkin saatu useilta opetuksen aloilta (katso mm. Be-

reiter & Scardamalia, 1998; Clay, 1998; Keating, 1998).

Yhteisöllisiä menetelmiä on sovellettu hyvin laajasti, mm. matematiikan (Carrac-

her & Schliemann, 2000; Lampert, Rittenhouse & Crumbaugh, 1998), historian (Seixas,

1998), ohjelmoinnin (Kolodner & Guzdial, 2000), biologian (Atran, 1998; Hatano &

Inagaki, 1998), arkkitehtuurin (Kolodner & Guzdial, 2000) ja fysiikan (Disessa, 1998)

aloilla niin peruskoulussa kuin korkeakoulutuksessakin. Samankaltaiset tulokset näillä

sovellusaloilla viittaavat siihen, että menetelmät ovat yleisesti sovellettavissa.

6”tasks with scope”
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1.2 Yhteisölliset verkko-oppimisympäristöt

Etenkin teknologian turvin toteutettuja ympäristöjä kehitellään nykyisin innokkaasti ja

tarjolla on lukuisia vaihtoehtoja, kuten Blackboard, WebCT, BSCL, Opit ja Fle3. Useat

niistä ovat kuitenkin insinöörien tekemiä, eikä pedagogisia saati psykologisia teorioi-

ta ole otettu riittävästi huomioon. Pelkkä oppijan hallinnassa oleva ohjattu harjoittelu

ei ole konstruktiivista tai yhteisöllistä oppimista, vaikka oppimisympäristöjen markki-

noijat niin väittäisivätkin (Land & Hannafin, 2000). Ympäristön suunnittelun on oltava

teoriaan ja käytäntöön perustuvaa, ei mielivaltaista tai teknologian ohjaamaa.

Jotta oppimisympäristön voitaisiin katsoa olevan teoreettisesti ja empiirisesti pe-

rusteltu, sen on toteutettava seuraavat neljä ehtoa (Land & Hannafin, 2000):

1. Seuraavat viisi ydinaluetta on tunnistettava, määritettävä ja sovitettava toisiinsa:

(a) Psykologinen teoria, jonka mukaan oppimisen katsotaan tapahtuvan.

(b) Pedagoginen käytäntö, jonka mukaan opetus ja oppiminen tapahtuu. Tämä

käytäntö on alisteinen valitulle psykologiselle teorialle.

(c) Kulttuuriset tekijät, eli ympäröivässä kulttuurissa vallitsevat arvot ja asen-

teet.

(d) Teknologiset käytännöt, eli minkälaiset välineet ja tekniikat ovat käytettä-

vissä.

(e) Käytännön rajoitteet, kuten yhteisön asettamat vaatimukset, aikarajat, ryh-

mäkoot, budjetit ja muut säädökset, joita on noudatettava.

2. Käytettyjen menetelmien on perustuttava sovellettavien teorioiden empiiriseen

tutkimukseen.

3. Menetelmät on voitava yleistää empiirisesti testatuista tilanteista koskemaan eri-

laisia oppimistilanteita.

4. Teorioiden ja menetelmien on parannettava toisiaan iteratiivisesti. Menetelmiä

siis tarkennetaan teorian mukaan ja teoriaa tarkennetaan empiiristen löydösten

perusteella.

Yllä mainittujen vaatimusten lisäksi seuraavien arvojen katsotaan kuuluvan yhtei-

söllisiin oppimisympäristöihin (Land & Hannafin, 2000):
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• Oppija määrittää tiedon merkityksen.

• Ajattelu on tilannesidonnaista ja ympäristöt ja tehtävät ovat autenttisia.

• Keskustelussa ja tulkinnassa sallitaan useita näkökulmia.

• Aiemmat jokapäiväiset elämänkokemukset otetaan huomioon.

• Teknologia tukee syvällisen ymmärryksen muodostumista.

Useimmat tarjolla olevat verkko-oppimisympäristöt eivät täytä yllä mainittuja tie-

teellisesti perustellun oppimisympäristön kriteerejä. Osittain tästä syystä tietoteknii-

kan käytännön hyödyt opetuksessa ovatkin hyvin vaihtelevia, sillä usein tietotekniik-

ka aiheuttaa viestinnän vaikeutumisen ja yhteisöllisyyden heikkenemisen myötä suu-

rempia haittoja kuin hyötyjä (katso mm. Kolodner & Guzdial, 2000; Kuusinen, 2001;

Lipponen, Rahikainen, Hakkarainen & Palonen, 2002; Lipponen, Rahikainen, Lalli-

mo & Hakkarainen, 2003; Nurmela, Palonen, Lehtinen & Hakkarainen, 2003; Suthers,

Hundhausen & Girardeau, 2003).

Verkko-oppimisen tutkimuksissa on toisaalta saatu positiivisiakin tuloksia. Yh-

teisöllisen verkko-oppimisen on todettu parantavan mm. tehtäväorientaatiota, meta-

kognitiivisia taitoja ja reflektoivaa toimintaa (Cohen & Scardamalia, 1998), argumen-

tointitaitoja (Hoadley, 2000) sekä monimutkaisten käsitteiden ymmärrystä (Rochelle,

1992). Näissä tutkimuksissa ympäristön suunnitteluun onkin panostettu selvästi enem-

män kuin monissa käytännön opetuskokeiluissa.

1.3 Sosiaalinen verkostoanalyysi

Koska sosiokonstruktiivinen teoria korostaa ihmisten välisiä suhteita yli yksittäisen ih-

misen toiminnan, alan tutkimuksenkin on otettava kantaa tutkimustilanteessa esiinty-

viin vuorovaikutussuhteisiin. Tähän perinteiset yksilön tutkimiseen tarkoitetut psyko-

logiset menetelmät eivät sovellu kun taas sosiaalitieteissä suhteellisen vanha analyy-

simenetelmä SVA on tarkoitettu nimenomaan ihmisryhmien analysoimiseen (Scott,

2000; Wasserman & Faust, 1998).

SVA:ta hyödyntäviä yhteisöllisen verkko-oppimisen tutkimuksia onkin viime vuo-

sina alkanut ilmestyä, mutta tutkimustulokset perustuvat vielä hyvin pitkälle yksilöi-
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den vertailuun yksittäisissä tilanteissa eikä ryhmien välisiä vertailuja ole juurikaan teh-

ty (Lipponen ym., 2002). Tutkimuksissa on käytetty vain muutamia perustason SVA-

tunnuslukuja eikä menetelmää ole kokonaisvaltaisesti hyödynnetty. Tyypillinen tut-

kimustilanne koostuu yhdestä koululuokallisesta oppilaita, joiden keskinäistä vuoro-

vaikutusta on tarkasteltu verkkoympäristössa tapahtuneen toiminnan perusteella. Eri

oppilaiden aktiivisuutta kuvaavia tunnuslukuja lasketaan muutama, yleensä ilman sen

tarkempaa teoreettista perustelua, ja koko verkostoa tarkastellaan lähinnä laskemalla

sen tiheys. SVA tarjoaa lukuisia muita tunnuslukuja ja menetelmiä, joihin nykyinen

alan tutkimus ei ole ottanut kunnolla kantaa.

Lipponen ym. (2003) ovat hyvin tiivistäneet alan nykyisen tilan ja toteavat, että

sosiaalisen verkostoanalyysin sovellus oppimisen alueella on vielä hyvin vähäistä ja

tietämyksessämme on useita aukkoja esimerkiksi sellaisten seikkojen merkityksestä

kuten oppilaiden aktiivisuus ja asema, kuka viestii kenenkin kanssa ja kuinka kattavaa

viestintä on.

1.4 Tutkimusongelmat ja hypoteesit

Sosiokonstruktiivinen pedagogiikka on jo osoitettu toimivaksi menetelmäksi sekä em-

piirisissä tutkimuksissa että käytännön opetustilanteissa. Yhteisöllisen verkko-oppimi-

sen hyödyllisyys sen sijaan on vielä epävarmalla pohjalla ja tarkat hyödyllisyyteen ja

haitallisuuteen vaikuttavat tekijät ovat edelleen epäselviä.

Sosiokonstruktiivisen teorian perusteella oppimistilanteissa tulisi keskittyä oppi-

joiden väliseen vuorovaikutukseen eli näiden verkostokäyttäytymiseen. Tätä voidaan

tutkia SVA:lla, mutta näitä tutkimuksia on tehty vasta kourallinen ja menetelmällä saa-

dut tulokset ovat hajanaisia ja alustavia.

Tämän tutkimuksen päätarkoitus on selvittää, voidaanko SVA:ta soveltaa yhteisöl-

lisen verkko-oppimisen tutkimiseen. Tämän selvittämiseksi käsitellään laajaa verkko-

oppimisaineistoa SVA:n menetelmillä ja pyritään vastaamaan seuraaviin hypoteesien

muotoon asetettuihin kysymyksiin:

1. Minkälainen yhteys koko luokan verkostokäyttäytymisellä on kurssin onnistu-

miseen? Teorian mukaan kurssin vuorovaikutusten tulisi olla tasaisesti jakau-

tuneita osanottajien kesken, eikä kenenkään tulisi olla ehdottoman keskeisessä
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asemassa (katso mm. Lipponen ym., 2002). Odotetaan siis, että vuorovaikutuk-

sen ja aktiivisuuden epätasaisuutta kuvaavat tunnusluvut olisivat käänteisessä

yhteydessä kurssin onnistumiseen.

2. Millainen yhteys oppilaan verkostokäyttäytymisellä on oppilaan kurssin onnis-

tumiseen? Teorian mukaan oppilaan uutta luova aktiivisuus on yhteydessä tämän

oppimiseen (Hakkarainen ym., 1999). Oletus siis on, että aktiivisuutta kuvaavat

tunnusluvut olisivat positiivisessa yhteydessä kurssin koettuun onnistumiseen.

3. Onko tyttöjen ja poikien välillä eroa verkostokäyttäytymisessä? Aiemmissa tut-

kimuksissa on todettu, että tytöt ovat tiiviimmässä vuorovaikutuksessa ja ovat

aktiivisempia kuin pojat (Hakkarainen & Palonen, 2003; Palonen & Hakkarai-

nen, 2000). Oletus siis on, että tyttöjen aktiivisuus on korkeampi kuin poikien.

4. Onko oppilaiden luokkatasolla vaikutusta heidän verkostokäyttäytymiseensä tai

kurssin onnistumiseen? Yhteisöllisen oppimisen on katsottu olevan luonnolli-

sempi tapa toimia kuin koulumainen opetus (Hakkarainen ym., 1999). Tästä voi-

si tehdä oletuksen, että nuoremmat oppilaat pärjäävät menetelmän kanssa hel-

pommin kuin koulussa pidempään olleet, erilaiseen oppimistekniikkaan tottu-

neet.

5. Onko opettajan ja oppilaan sukupuolilla merkitystä opettajan ja oppilaan vuo-

rovaikutukseen? Yhdessä tutkimuksessa on havaittu miesopettajan ottaneen tyt-

töoppilaita huomioon poikia enemmän (Palonen & Hakkarainen, 2000). Oletus

siis on, että miesopettajat huomioivat tyttöoppilaita keskimääräistä enemmän.



Luku 2

Menetelmät

2.1 Tutkimuksen kulku

Tämä tutkimus on osa eurooppalaista ITCOLE-projektia1 (lisätietoja: Dean & Leino-

nen, 2003), jossa selvitettiin tutkivan oppimisen ja yhteisöllisen tiedonrakentamisen

käytännön sovellus- ja kehitysmahdollisuuksia eurooppalaisissa kouluissa. Projekti oli

osa EU:n ”School of Tomorrow” -kattoprojektia ja kesti kolme vuotta. Projektin vii-

meisen vuoden aikana projektissa kehitettyä Synergeia-verkko-oppimisympäristöä ja

pedagogista käytännön koulutusta pilotoitiin peruskouluissa ja lukioissa EU:n alueella.

Projektiin osallistuneet opettajat saivat teknologisen koulutuksen Synergeia-ympä-

ristön käyttöön, sekä pedagogisen koulutuksen Tutkivan oppimisen menetelmän käyt-

töön. Kukin opettaja veti yhden kurssin koululuokkansa kanssa. Kullakin kurssilla oli

luokkaoppimisen lisäksi käytössä Synergeia-verkko-oppimisympäristö, jossa oppilaat

yhdessä rakensivat tietämystään opiskeltavista aiheista. Tiedonrakentelusta muodostui

joukko keskusteluja, jotka arkistoitiin analyysia varten. Tähän arkistoon tallentui täy-

dellinen tieto keskustelun kulusta: kunkin viestin kirjoittaja, kirjoitusajankohta, otsik-

ko, sisältö, sijainti viestiketjussa, kaikki viestin lukemisajankohdat ja lukijat. Kussakin

tiedonrakentelun viestissä on lisäksi tietämystyyppi, joka kertoo, minkä tyyppistä tie-

toa kirjoittaja on tuottanut.

1Innovative Technologies for Collaborative Learning

9
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2.1.1 Tutkiva oppiminen

Tutkiva oppiminen on sosiokonstruktiivinen pedagoginen käytäntökenttä, joka on se-

kä teoreettisesti että empiirisesti perusteltu (katso tarkemmin Toikkanen & Lippo-

nen, 2004). Tutkivassa oppimisessa oppiminen tapahtuu iteratiivisesti, seuraavaa sykliä

toistaen (Hakkarainen ym., 1999):

Kontekstin luomisessa määrätään käsiteltävä aihealue. Koulussa tämä määräytyy ope-

tussuunnitelman mukaisesti, muissa tilanteissa oppijoiden tarpeiden mukaisesti.

Oppijat jaetaan samalla noin 4–6 hengen pienryhmiin.

Tutkimusongelmien asettaminen tapahtuu pienryhmissä. Jokainen ryhmä valitsee oman

itseään kiinnostavan tutkimusongelmansa opettajan avustuksella annetusta ai-

hepiiristä. Opettajan tehtävä on varmistaa, että tutkimusongelma on hedelmälli-

nen ja mielekäs. Omien ongelmien valinta ankkuroi asian paremmin oppijoiden

omaan käsitemaailmaan ja motivoi sitoutumaan oppimisprosessiin.

Oppijoiden työskentelyteorioiden esittäminen tapahtuu ennen kuin itse asiaa ope-

tetaan tai selvitetään. Tarkoitus on tuoda esiin oppijoiden nykyiset, naiivit kä-

sitykset, jotta niiden riittämättömyys voidaan osoittaa, näin edesauttaen käsit-

teellistä muutosta, eli vanhojen käsitysten korvaamista uusilla, toimivammilla

rakenteilla.

Kritisointi tapahtuu ryhmien välillä siten, että kaikki tutustuvat toisten ryhmien esit-

tämiin teorioihin rakentavasti kritisoiden ja kommentoiden. Teorioiden esittäjät

puolustavat teorioitaan tai korjaavat niitä kritiikin perusteella.

Tiedon hakuun ryhdytään, kun oppijoiden omat tiedot alkavat loppua. Tietoa haetaan

alan asiantuntijoilta, kirjoista, netistä ja muualta. Saatujen tietojen avulla paran-

netaan teorioita sekä kritiikkiä, jotka siis jatkuvat samanaikaisesti tiedon haun

kanssa.

Tarkentuvat ongelmat ovat aliongelmia, jotka on selvitettävä, jotta itse tutkimuson-

gelma saadaan selvitettyä. Tällaisia aliongelmia tulee aina esiin, kunhan alku-

peräinen tutkimusongelma vain on tarpeeksi hedelmällinen. Kukin tarkentuva

ongelma aloittaa uuden syklin, jossa ensin esitetään työskentelyteorioita, sitten
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mukaan tulee kritisointi ja lopulta tiedon haku sekä yhä syvenevien tarkentuvien

ongelmien paljastuminen.

Esimerkki valottanee menetelmän toimintaa: Peruskoulun biologian tunnilla kon-

teksti voi olla vaikkapa Suomen luonto. Oppilaat jakautuvat pienryhmiin yhteisten

kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Yksi pienryhmä voisi vaikka kiinnostua siitä, mi-

tä eläimille tapahtuu talvella. He aloittavat esittämällä hypoteeseja: eläimet menevät

pois, kaivautuvat maan alle, menevät koteihinsa, nukkuvat, jne. Nämä hypoteesit kir-

jataan muistiin. Kaikki luokan oppilaat tutustuvat hypoteeseihin ja esittävät rakentavaa

kritiikkiä: variksia näkyy talvellakin, samoin karhuja, joku muistaa jotain muuttolin-

nuista, jne. Pienryhmän oppilaat ottavat kritiikin vastaan ja parantavat hypoteesejaan:

jotkin linnut muuttavat etelään, osa eläimistä on aktiivisia talvellakin, osa nukkuu tal-

viunta, jne. Muut oppilaat jatkavat kommentointiaan, sekä kritiikillä että kehuilla, joi-

hin taas vastataan. Hiljaksiin selviää tarkentuvia ongelmia: miksi eläimet nukkuvat

talviunta, miten ne selviävät hengissä, miten hereillä olevat eläimet löytävät ruokaa,

jne. Kun oppilaiden oma tietämys on ammennettu kokonaan, aloitetaan tiedonhaku

kirjoista, netistä ja muista lähteistä. Näin teorioita parannetaan ja uusiin tarkentuviin

kysymyksiin etsitään vastauksia. Prosessin päätyttyä muutaman viikon päästä oppilaat

eivät ehkä ole käyneet läpi jokaisen eläimen talvikäyttäytymistä, mutta he ymmärtävät,

millaiset eläimet vaipuvat horrokseen, mitkä taas talviuneen ja mitkä pysyvät hereil-

lä, miksi jotkin eläimet muuttavat etelään, millaista ruokaa talvisin on tarjolla, miten

linnut suunnistavat, miten eliöiden aineenvaihdunta toimii... Suomen luonnosta päädy-

tään siis elämän biologiaan, Maan magneettikenttään, ekologiaan ja sääilmiöihin.

Tutkiva oppiminen panostaa nimenomaan yhteisölliseen tiedonrakenteluun. Tietä-

myksen ei edes katsota ensisijaisesti sijaitsevan yksilön päässä, vaan hajautettuna ryh-

mään ja laajemmin yhteisöön ja yhteiskuntaan (Hakkarainen ym., 1999). Jokaisessa

työvaiheessa on mukana oma pienryhmä, rinnakkaiset ryhmät sekä mahdollisesti ul-

kopuoliset asiantuntijat. Tutkiva oppiminen on siis sosiokonstruktiivisen viitekehyksen

ja yhteisöllisen oppimisen mukainen.

Tutkiva oppiminen on tarkoitettu sovellettavaksi peruskoulujen ala-asteelta aina

korkeakoulutukseen, yksityisiin opintopiireihin ja muihin oppimistilanteisiin saakka.

Tutkiva oppiminen edustaa oppijakeskeisiä oppimislähestymistapoja, eli se pyrkii tuo-

maan oppijat autenttisten ongelmien äärelle ja tukemaan todellista ongelmanratkaisua,
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itsenäistä tiedonhankintaa, kriittistä ajattelua, yhteistyötaitoja, viestintää, itseohjautu-

vuutta, ajanhallintaa ja metakognitiota (Hakkarainen ym., 1999).

2.1.2 Fle3

Fle3 on ITCOLE-projektissa Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratorion toteut-

tama ja yhteistyössä Helsingin yliopiston psykologian laitoksen sekä Helsingin kau-

pungin opetusviraston Mediakeskuksen kanssa suunnittelema Synergeia-verkkoympä-

ristö2 (Fle3 Team, 2004). Ympäristön suunnittelussa on ensisijaisena pidetty pedago-

gisten ja psykologisten periaatteiden seuraamista. Kuviossa 2.1 on esimerkki Fle3:n

käyttönäkymästä.

Kehitystyön tavoitteena on ollut verkko-oppimisympäristö, joka nimenomaan tu-

kee Tutkivan oppimisen menetelmää mahdollisimman hyvin, eli rohkaisee ja ohjaa

oppilaita toimimaan menetelmän mukaisesti, ja vaikeuttaa väärin toimimista. Fle3 ei

sovellu muun tyyppiseen oppimiseen kovin hyvin, vaan se on nimenomaan yhteisölli-

seen tiedonrakenteluun tarkoitettu väline.

Fle3 täyttää kaikki osiossa 1.2 mainitut empiirisesti ja teoreettisesti perustellun

oppimisympäristön kriteerit (Toikkanen & Lipponen, 2004).

2.2 Aineisto

Tutkimusmateriaali kerättiin ITCOLE-projektin kolmannen vaiheen suomalaisilta osal-

listujilta. Tutkimukseen osallistui 23 koululuokkaa Helsingin alueelta, joiden luokka-

tasot vaihtelivat ala-asteelta lukioon.

Koska tutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa SVA:n soveltumista yhteisöllisen verkko-

oppimisen analysoimiseen, ei tutkimusasetelmassa ollut kontrolliryhmää. Keskeistä ei-

vät ole tästä aineistosta saatavat yksittäiset tulokset, vaan sen selvittäminen, soveltuuko

SVA yhteisöllisen verkko-oppimisen tutkimiseen.

Osa opettajista oli ollut mukana ITCOLE-projektin vaiheessa kaksi, joten heille

2ITCOLE-projektissa luotiin kaksi eri toteutusta Synergeia-ympäristöstä, jotka olivat toiminnoiltaan

toisiaan vastaavat: Fle3 ja BSCL. Fle3:n oli alunperin tarkoitus olla vain toiminnallinen käyttöliittymä-

prototyyppi, mutta koska BSCL:n toteutus ei tätä käyttöliittymää koskaan saavuttanut, tuli Fle3:sta sille

vaihtoehto.
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Kuvio 2.1: Esimerkki Fle3-ympäristön käytöstä. Kuva on erään tutkimuksessa olleen

kurssin tiedonrakentelun näkymästä, jossa yksi keskustelu on avattu esiin. Itse aloitus-

viestin lisäksi kuviossa näkyy alkua keskusteluketjusta.
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Taulukko 2.1: Tutkimuksen aineistona olleet kurssit ja koululuokat.

Kurssia Luokka Aihe

583 6 Englantilaisen ja suomalaisen koulun ja oppilaiden vertailua
893 6 Suomalainen ja englantilainen koulu — mitä samaa ja mitä eroja
1002 10–11 Ammatinvalinnanohjaus
1237 9 Elämisen taito
1338 10 LUE2
1518 6 Saksalaisia juhlia
1590 10–12 Oppimisen laadun parannuskurssi
1683 9 Alppilan syyskulttuurikurssi
2214 10 Tekstin ymmärtäminen ja tuottaminen
2387 10 Saksa 4
2659 8 Matematiikan salkku
3577 9 Maanantai ei mittään
3840 3 Tutkimme meren rannan eliöitä
4762 5 10 salaisuuttab

5063 5I Rautakausi
5279 5 10 salaisuutta
5508 11 Antiikin Kreikan ja Rooman taide
5800 9 EKY:n asuntokurssi
6054 3 Ihmeellinen Itämeri
6496 6 Merkilliset meret
6929 6 Comparison between an English and a Finnish school
7003 4 Lastenkirjailijat Pohjoismaissa
8088 6 Pohjoismaiset lastenkirjailijatc

8456 3 Tirlittan - nattilriTc

a Kurssien numerot ovat Fle3:n niille antamat yksilölliset tunnukset.
b Kurssilla toimi yhdessä kaksi rinnakkaisluokkaa, joilla oli omat kurssialueet (4762 ja 5279), mut-

ta pääsy myös toisen luokan kurssialueelle. Tässä analyysissä päädyttiin yhdistämään nämä kaksi
kurssia yhteen.

c Nämä kaksi luokkaa käyttivät Fle3:ssa samaa kurssialuetta (4314) vierailematta kuitenkaan tois-
tensa keskusteluissa, joten ne erotettiin kahdeksi eri kurssiksi.

ympäristö ja pedagogiikka olivat jo valmiiksi tutumpia. Kukin opettaja piti syksyllä

2002 yhden kurssin oppilailleen Tutkivaa oppimista ja Fle3:a käyttäen. Taulukossa 2.1

on tarkemmat tiedot kursseista.

Kurssin jälkeen jokaiselle oppilaalle annettiin paperinen kyselylomake täytettäväk-

si (liite A). Tässä lomakkeessa kysyttiin monia eri asioita projektiin liittyen, mutta täs-

sä tutkimuksessa keskityttiin osan II kysymyksiin, joissa selvitettiin oppilaiden koke-

muksia, opettajan toimia sekä järjestelmän pedagogista käytettävyyttä. Kyselylomak-

keen täytti 417 oppilasta. Kaikki oppilaat eivät kuitenkaan täyttäneet lomakkeita täy-

dellisesti. Lisäksi käsialan ja merkintöjen epäselvyyden vuoksi joitain vastauksia ei

saatu tulkittua. 52:lla oppilaalla oli jäänyt yksi tai useampi analyysissä käytetty kysy-
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mys vastaamatta. Koska kysymyksiä oli 15 ja kaikkien vaihteluväli on 1 . . . 5, päätet-

tiin korvata puuttuvat vastaukset 3:lla niillä vastaajilla, joilla oli yksi tai kaksi puuttu-

vaa vastausta. Näin saatiin lopulta 403 oppilasta analyysiin ja vain 14 jäi pois puuttu-

vien vastausten vuoksi.

Fle3-työhön osallistui 521 ihmistä, joista luokkien opettajia oli 27, muita opettajia

3 ja oppilaita loput 491. Kolmea oppilasta lukuuottamatta oppilaiden antamat kysely-

lomakevastaukset ja heidän tunnuksensa Fle3-ympäristössä voitiin yhdistää toisiinsa.

Lisäksi kyselylomakkeen palauttaneista oppilaista 17 ei ollut osallistunut verkkokes-

kusteluun lainkaan ja 19 oppilasta oli jättänyt kertomatta luokkansa ja opettajansa, jo-

ten he jäivät luokkakohtaisten analyysien ulkopuolelle. Opettajan tuottamia raportteja

ei tässä tutkimuksessa hyödynnetty.

2.3 Aineiston analyysi

2.3.1 Kyselyaineiston analyysi

Oppilaiden kyselylomakkeesta (katso liite A) poimittiin osion II Likert-asteikolliset

kysymykset 1–27 tutkimukseen mukaan. Näille kysymyksille suoritettiin ortogonaali-

nen eksploratiivinen pääakselifaktorianalyysi.

Saaduista faktoreista laskettiin kullekin oppilaalle faktoripistearvot. Lisäksi las-

kettiin kurssikohtaiset keskiarvot kullekin faktoripisteelle. Faktoripisteiden jakauman

normaalisuus tarkistettiin Shapiro-Wilksin testillä sekä graafisella tarkastelulla.

2.3.2 Vuorovaikutuksen sosiaalinen verkostoanalyysi

Fle3-työskentelyssä käytyjä keskusteluita tutkittiin sosiaalisella verkostoanalyysillä.

SVA:ssa osallistujia voidaan tarkastella kahdella eri tavalla: verkoston tasolla ja toi-

mijan tasolla. Verkostotasolla tarkastellaan koko verkoston ominaisuuksia ja toimijan

tasolla tarkastellaan kunkin yksittäisen toimijan asemaa verkostossa.

SVA:ta varten vuorovaikutusdatasta on muodostettava analysoitava sosiomatriisi3,

3Sosiomatriisissa (sociomatrix) on joka rivillä ja sarakkeella verkon toimija. Sama toimija on samal-

la sarakkeella ja rivillä. Kukin matriisin solu Xij kertoo yhteydestä toimijan i ja j välillä. Diagonaalissa

kulkee toimijan suhde itseensä, jos se on mielekäs tieto. Jos suhde ei ole suunnattu, matriisi on symmet-

rinen.
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joka voidaan muodostaa useilla eri periaatteilla. Esimerkki sosiomatriisista on liittees-

sä B.

Aiemmissa tutkimuksissa sosiomatriisit on muodostettu hyvin erilaisin periaattein,

eikä selkeää yhtä parasta ratkaisua ole. Tästä syystä keskusteluista tuotettiin kurssi-

kohtaisesti seuraavat matriisimuotoiset tiedot keskustelujen rakenteista:

Vastausmatriisi, jossa näkyy, kuinka monesti jokainen on kunkin viesteihin vastan-

nut. Samalla tavalla matriisin ovat muodostaneet esimerkiksi Lipponen ym. (2003).

Lukumatriisi, jossa näkyy, kuinka monta kenenkin kirjoittamaa viestiä jokainen on

lukenut. Samalla tavalla matriisin ovat muodostaneet esimerkiksi Martinez, Di-

mitriadis, Rubia, Gómez & de la Fuente (2003).

Viestiketjuosallistujamatriisi, jossa näkyy, kuinka monta viestiä jokainen on kuhun-

kin viestiketjuun4 kirjoittanut.

Fle3:n tuottamat vastaus- ja lukumatriisit ovat sosiomatriiseja eli valmiiksi soveltu-

via sosiaaliseen verkostoanalyysiin. Näistä matriiseista tehtiin myös dikotomiset ver-

siot5 sillä suuri osa yleisistä SVA-tunnusluvuista on tarkoitettu nimenomaan dikoto-

misten verkostojen analysointiin.

Fle3:n tuottama viestiketjuosallistujamatriisi ei ole sosiomatriisi, vaan suhdeverk-

ko6, joten siitä tuotettiin kaksi sosiomatriisia muuntamalla matriisi dikotomiseksi sa-

moin kriteerein kuin aiemminkin sekä suorittamalla matriisikertolaskut7 M · MT ja

MT
· M (Wasserman & Faust, 1998, sivut 308–309). Tuloksena saatiin seuraavat so-

siomatriisit:
4Viestiketju (message thread) on verkossa käyty keskustelu, jossa on yksi aloitusviesti, siihen kir-

joitettuja vastausviestejä sekä niihin edelleen kirjoitettuja vastausviestejä. Kokonaisuus on muodoltaan

puumainen, eli ei sisällä syklejä.
5Dikotominen sosiomatriisi sisältää vain arvoja 0 ja 1. Muunnos tehtiin siten, että jos oppilaiden vä-

lillä oli yksikin viestiyhteys, dikotomiseen matriisiin tallennettiin arvo 1; muuten arvo 0. Dikotomisoin-

ti voitaisiin tehdä monella muullakin tavalla, esimerkiksi sopimalla leikkauspisteeksi matriisin arvojen

keskiarvo.
6Suhdeverkko (affiliation network) sisältää riveillä toimijat ja sarakkeilla eri tahot, joihin toimijat

ovat yhteydessä. Suhdeverkko ei ole neliön muotoinen, toisin kuin sosiomatriisi. Näissä suhdeverkoissa

sarakkeilla olivat kurssilla käydyt viestiketjut
7Matriisin ja sen transpoosin kertolasku tuottaa neliömatriisin, jossa vasemmanpuoleisen kerrottavan

matriisin sarakkeet ovat sekä sarakkeina että riveinä.
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Taulukko 2.2: Kursseista tuotetut sosiomatriisit. VastausD ja LukuD viittaavat
vastaus- ja lukumatriisien dikotomisiin versioihin.

Matriisi Suun- Diago- Dikoto- Kuvaus
nattu naalit minen

Vastaus on on ei Kuinka monta viestiä kirjoittanut kullekin.
Luku on on ei Kuinka monta kenenkin viestiä lukenut.
VastausD on on on Kenelle vastannut.
LukuD on on on Keiden viestejä lukenut.
Osallistuja ei ei on Keiden kanssa kirjoittanut samaan viestiket-

juun.
Viestiketju ei ei on Millä viestipuilla on yhteisiä kirjoittajia.

Osallistujamatriisi, joka näyttää, keiden kanssa jokainen on kirjoittanut samaan vies-

tiketjuun. Samalla tavalla matriisin on muodostanut esimerkiksi Nurmela ym.

(2003).

Viestiketjumatriisi, joka näyttää, millä viestipuilla on keskenään yhteisiä osallistujia.

Tällaista matriisinmuodostustapaa ei aiemmista tutkimuksista löytynyt.

Jokaisesta kurssista saatiin lopulta muodostettua taulukossa 2.2 luetellut sosiomat-

riisit. Jokaisen kurssin sosiomatriiseille laskettiin useita verkostotason tunnuslukuja8

sekä toimijatason tunnuslukuja9 käyttämällä R-tilasto-ohjelmaa10 (R Development Co-

re Team, 2003) sekä sen erillistä sna-kirjastoa (Butts, 2004).

Seuraavaksi on kuvailtu tunnusluvut, joiden avulla sosiomatriiseja analysoitiin.

Osa tunnusluvuista olettaa, että matriisit ovat dikotomisia ja osa, että ne ovat suun-

nattuja11. Kukin tunnusluku laskettiin vain niille matriiseille, joille se soveltuu. Al-

goritmien käytössä otettiin huomioon onko matriisin diagonaalitiedot12 käsiteltävä ja

onko matriisi suunnattu vai ei.
8GLI, graph level index; koko verkoston jotain ominaisuutta kuvaava asteikko.
9Yhteen verkoston toimijaan keskittyneet tunnusluvut, jotka tarkastelevat verkostoa toimijan näkö-

kulmasta, egosentrisesti.
10R on avoin ja vapaa, laajennettava analyysiohjelma, joka on yhteensopiva S-tilasto-ohjelmiston

kanssa.
11Suunnatussa matriisissa kahden toimijan välillä on kaksi yhteyttä, yksi kumpaankin suuntaan.

Suuntaamattomassa matriisissa yhteydet ovat symmetrisiä, eli kahden toimijan välillä on vain yksi yh-

teys.
12Sosiomatriisin diagonaali kertoo toimijan yhteydestä itseensä. Joissain tilanteissa tämä on merki-

tyksellistä tietoa, toisissa tilanteissa diagonaalit taas on jätettävä huomioitta.
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Perustunnusluvut

Koko Verkostossa olevien toimijoiden määrä. Tätä tietoa tarvitaan esimerkiksi tihey-

den tulkitsemisessa.

Tiheys Ehkä yleisin ryhmätason koheesion tunnusluku on tiheys13, joka kertoo, kuin-

ka suuri osa mahdollisista yhteyksistä verkostossa on. Tiheys vaihtelee siis vä-

lillä [0, 1]. Tiheys on valitettavasti kuitenkin riippuvainen verkoston koosta, sillä

suuremmassa verkostossa tiheys laskee, jos toimijoilla on sama määrä yhteyksiä

toisiinsa (Wasserman & Faust, 1998, sivu 181). Koska tutkimuksessa vertailtiin

eri kokoisia verkostoja toisiinsa, tiheyttä on tulkittava hyvin varovasti ja aina

ottaen huomioon myös verkostojen koot.

Komponentit Komponentti14 on joukko toimijoita, jotka ovat yhteydessä toisiinsa.

Jos kaikki toimijat muodostavat yhteisen verkon, koko verkosto on yksi kompo-

nentti. On myös mahdollista, että toimijat jakautuvat useampiin komponenttei-

hin, joilla ei ole yhteyksiä toisiinsa.

Eristyneet Verkostossa olevat eristyneet toimijat15, jotka eivät ole missään yhteydessä

muihin toimijoihin.

Keskeisyys ja keskittyneisyys

Keskeisyystunnusluvut16 kuvaavat toimijoiden tärkeyttä verkostossa (Scott, 2000; Was-

serman & Faust, 1998). Tärkeyttä tai keskeisyyttä voidaan arvioida useilla eri tavoilla,

joita on alla lueteltu. Keskeisyystunnusluvut ovat toimijakohtaisia, siis jokainen oppi-

las saa oman keskeisyyspistemäärän.

Keskeisyystunnusluvuista voidaan laskea verkostotason keskittyneisyys17. Kukin

keskittyneisyystunnusluku saa dikotomisissa matriiseissa arvon väliltä [0, 1]. Voimak-

kaasti keskittynyt verkosto on sellainen, jossa on muutama keskeisessä asemassa oleva

toimija ja toisaalta marginaalisessa asemassa olevia toimijoita (Wasserman & Faust,

13density
14component
15isolates
16centrality
17centralization
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1998). Matalasti keskittyneessä verkostossa toimijat ovat tasavertaisemmissa asemis-

sa.

Verkosto, jonka keskittyneisyys on 1, on tähtiverkko, jossa kaikki muut toimijat

ovat yhteydessä vain yhteen keskellä olevaan toimijaan. Verkosto, jonka keskittynei-

syys on 0, on rengasverkko, jossa jokainen toimija on yhteydessä kahteen viereiseen

toimijaan, eikä muihin. Samoin täysin kytkeytyneen verkon, jossa kaikki ovat yhtey-

dessä kaikkiin, keskittyneisyys on 0.

Keskeisyystunnusluvut voivat antaa joko suoria numeroarvoja, joiden vaihteluväli

riippuu käytetystä tunnusluvusta, tai arvot voidaan skaalata siten, että kaikkien toi-

mijoiden keskeisyyksien summa on 1 (Wasserman & Faust, 1998). Jos tunnuslukuja

ei skaalata, niiden suuruudet riippuvat kunkin verkon koosta ja aktiivisuudesta, eivät-

kä ne ole vertailukelpoisia verkkojen välillä. Kun tunnusluvut skaalataan, ne kertovat

suhteellisista suuruuksista, jolloin tunnuslukujen vertailu eri verkkojen välillä on mah-

dollista.

Vastaanotetut yhteydet Tarkastelee toimijoiden vastaanottamien yhteyksien määrää18.

Kuinka moni on lukenut heidän viestinsä tai kuinka moni on vastannut heille.

Lähetetyt yhteydet Tarkastelee toimijoiden lähettämien yhteyksien määrää19. Kuin-

ka monien viestejä he ovat lukeneet tai kuinka monelle vastanneet.

Yhteydet Tarkastelee toimijoiden yhteyksien kokonaismäärää20 ja on kahden edelli-

sen tunnusluvun yhdistelmä. Symmetrisissä eli suuntaamattomissa matriiseissa

kaikki degree-tunnusluvut ovat identtisiä.

Läheisyys Tarkastelee toimijan läheisyyttä21 muihin toimijoihin eli toimijan geodee-

sien22 pituuksia kaikkiin muihin toimijoihin (Wasserman & Faust, 1998).

Välittyneisyys Tarkastelee toimijoiden sijoittumista muiden toimijoiden välisille geo-

deeseille. Korkea välittyneisyysarvo23 kertoo, että toimija on monien muiden toi-

mijoiden välisellä lyhimmällä reitillä eli on ikäänkuin välittäjänä niiden välillä.

18Freeman’s indegree
19Freeman’s outdegree
20Freeman’s degree
21closeness
22geodesic: lyhin reitti kahden toimijan välillä
23betweenness
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Arvoa säädetään pienemmäksi, jos toimijoiden välillä on muitakin yhtä pitkiä

reittejä, jotka eivät kulje ko. toimijan kautta (Wasserman & Faust, 1998). Välit-

tyneisyys on yksi yleisimmistä keskittyneisyyden tunnusluvuista (Wasserman &

Faust, 1998). Esimerkiksi Lipponen ym. (2002) käyttivät tätä tunnuslukua sekä

Freemanin yhteyksiä yksilöiden asemien tarkasteluun.

Tietokeskeisyys Stephensonin ja Zelenin kehittämä tietokeskeisyys24 on yleistys Free-

manin välittyneisyyteen; Freemanin tunnusluku huomioi ainoastaan geodeesit,

mutta tietokeskeisyys ottaa huomioon kaikki mahdolliset reitit ja niiden pituu-

det (Wasserman & Faust, 1998).

Stressikeskeisyys Stressikeskeisyydessä25 lasketaan, kuinka monen geodeesin varrel-

la toimija on (Wasserman & Faust, 1998). Tämä tunnusluku on siis pitkälti sama

kuin välittyneisyys.

Arvostus Arvostustunnusluvut soveltuvat vain suunnatuille verkoille. Arvostuksen kes-

keisyys26 kertoo, kuinka useasti muut toimijat valitsevat tietyn toimijan (Was-

serman & Faust, 1998). Arvostuksen keskittyneisyys tarkastelee toimijoiden ar-

vostuksen vaihtelua. Arvostusta voidaan laskea eri tavoin; yhteysarvostus27 on

yksinkertaisin tällainen tunnusluku ja on itse asiassa tarkalleen sama kuin vas-

taanotetut yhteydet.

Bonacichin voimaindeksi Bonacichin voimaindeksi on monimutkaisempi arvostus-

tunnusluku, jolla on sekä Katzin esittelemä vaimennusparametri β että Bonacic-

hin oma skaalausparametri α (Wasserman & Faust, 1998). β kertoo, kuinka suu-

resti toimijan arvoon vaikuttaa sen viereisten toimijoiden arvo. Tätä parametria

muuttamalla voidaan tarkastella kilpailu- ja yhteistyötilanteita. Wasserman &

Faust eivät käsittele tätä tunnuslukua kovin syvällisesti sen monimutkaisuuden

ja harvinaisuuden vuoksi. Esimerkiksi Cho, Stefanone & Gay (2002) arvioivat

tällä tunnusluvulla toimijoiden arvostusta ja havaitsivat sen korreloivan heidän

lähettämänsä tiedon leviämisnopeuteen.

24information centrality
25stress centrality
26prestige centrality
27degree prestige
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Yllä olevia tunnuslukuja voidaan tarkastella ja yhdistellä eri tavoin. Esimerkiksi

Friedkin ehdottaa verkoston kuvailuun kolmea tunnuslukua: toimijan vaikutustehoa,

vaikutusnopeutta ja välittyneisyyttä; näitä voidaan kuvata esimerkiksi yhteys-, lähei-

syys- ja välittyneisyys-tunnusluvuilla (Wasserman & Faust, 1998).

Hierarkkisuus

Verkoston hierarkkisuutta voidaan arvioida useilla eri tavoilla, esimerkiksi keskitty-

neisyyksien varianssin suuruutta tarkastelemalla, mutta Krackhardtin hierarkkisuusas-

teikot ovat eräs toinen vaihtoehto (Butts, 2004). Nämä asteikot arvioivat tehokkaan

viestintäpuurakenteen aksioomien toteutumista (Butts, 2004):

Yhdistyneisyys Yhdistyneisyys28 tarkistaa, ovatko kaikki toimijat vähintään heikos-

ti29 kytkettynä toisiinsa.

Tehokkuus Tehokkuus30 laskee, kuinka vähän verkostossa on ylimääräisiä yhteyksiä

puurakenteen vaatimien lisäksi.

Liukkaus Liukkaus31 arvioi, onko kaikilla toimijapareilla yhteinen toimija, jolta he

saavat viestejä.

Hierarkkisuus Hierarkkisuus32 arvioi epäsymmetristen dyadien osuutta kaikista ei-

tyhjistä dyadeista33.

Jos kaikki Krackhardtin asteikot lähenevät arvoa 1, verkostossa on tarvittavat yksi-

suuntaiset yhteydet kaikkien toimijoiden välillä, ylimääräisiä yhteyksiä ei ole, toimijat

lähettävät viestejä useammille muille toimijoille, jotka eivät ole yhteydessä toisiinsa

ja yhteydet ovat epäsymmetrisiä (Butts, 2004). Tällöin kyseessä on puurakenne, jossa

viestit kulkevat yhdeltä keskeiseltä toimijalta yksisuuntaisesti kohti puun latvoja.

28connectedness
29Heikko polku on polku, jossa yhteyksien suuntia ei oteta huomioon.
30efficiency
31lubeness
32hierachy
33Dyadi tarkoittaa kahta toimijaa ja niiden välistä yhteyttä. Tyhjässä dyadissa toimijoiden välillä ei

ole yhteyttä, symmetrisessä dyadissa molemmilla on yhteys toisiinsa ja epäsymmetrisessä vain toisella

on yhteys toiseen.
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Vastavuoroisuus

Verkoston keskeinen piirre on sen tasapainoisuus eli symmetrisyys. Tätä voidaan ar-

vioida tarkastelemalla symmetristen dyadien määrää tai osuutta kaikista dyadeista. Ta-

sapainoisessa verkostossa viestit kulkevat usein molempiin suuntiin kun taas epätasa-

painoisessa verkostossa viestintä on enemmän hierarkkista.

Vastavuoroisuus Vastavuoroisuus34 kuvaa, kuinka suuri osa dyadeista on symmetri-

siä (vrt. Krackhardtin hierarkkisuusasteikko yllä).

Molemminpuoleisuus Molemminpuoleisuus35 laskee symmetristen dyadien määrän.

Koska määrä riippuu verkoston koosta, tämän tunnusluvun tuloksia on vaikea

vertailla erikokoisten verkostojen välillä.

2.3.3 Yhdistetyt analyysit

Kurssien tulosten ja onnistumisen kuvaajina pidettiin kyselylomakkeelta saatuja fak-

toreita. Kursseilla tapahtuneen toiminnan kuvaajina taas pidettiin SVA:n tunnuslukuja.

Kunkin oppilaan faktoripistemääristä muodostettiin luokkakohtaiset keskiarvot, joita

tarkasteltiin yhdessä kunkin luokan saamien SVA-tunnuslukujen kanssa. Oppilaiden

omia faktoripistemääriä tarkasteltiin oppilaiden omien SVA-tunnuslukujen kanssa.

Koska aiemmissa tutkimuksissa on havaittu eroja tyttöjen ja poikien välillä, tyt-

töjen ja poikien väliset erot tarkistettiin varianssianalyysillä sekä faktoripisteiden et-

tä SVA-tunnuslukujen osalta. Oppilaiden iän tai luokka-asteen merkitystä tarkasteltiin

Spearmanin tulomomenttikorrelaatiolla luokka-asteen ja faktoripisteiden sekä SVA-

tunnuslukujen välillä. Opettajan ja oppilaiden sukupuolten merkitystä tarkasteltiin kak-

sisuuntaisella varianssianalyysillä.

Luokkatasolla selvitettiin, mitkä SVA-tunnusluvut ovat yhteydessä kurssien onnis-

tumiseen. Tätä tutkittiin Spearmanin tulomomenttikorrelaatiolla. Tilastollisesti mer-

kitsevät korrelaatiot tarkistettiin vielä graafisesti ja poikkevista havainnoista johtuvat

jätettiin pois analyysistä.

Toimijoiden faktoripistemäärien korrelaatiot yksilötason SVA-tunnuslukujen kans-

sa laskettiin samoin Spearmanin tulomomenttikorrelaatiolla. Tilastollisesti merkitsevät

34reciprocity
35mutuality
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korrelaatiot tarkistettiin vielä graafisesti ja poikkevista havainnoista johtuvat jätettiin

pois analyysistä.



Luku 3

Tulokset

3.1 Kyselylomakkeen faktorit

Ennen faktorianalyysin tekoa valittiin analysoitavien 27 Likert-asteikollisen kysymyk-

sen joukosta intuitiivisesti 15 tämän tutkimuksen kannalta keskeisimmältä vaikuttavaa

kysymystä. Esimerkiksi käyttöliittymän miellyttävyyteen tai tietokoneiden riittävyy-

teen liittyvät kysymykset katsottiin epäolennaisiksi.

Kaikille 27:lle muuttujalle suoritettiin ortogonaalinen eksploratiivinen pääakseli-

faktorianalyysi. Tämän faktoriratkaisun kolme ensimmäistä faktoria sisälsivät täsmäl-

leen ne 15 kysymystä, jotka oli intuitiivisestikin valittu keskeisimmiksi. Tämän tulok-

sen perusteella faktorianalyysi toistettiin ainoastaan näillä 15 muuttujalla. Aineistosta

saatiin viisi faktoria, joiden ominaisarvo ylitti yhden, mutta käytännössä kaksi vii-

meistä faktoria sisälsivät vain yhden muuttujan, joten ne eivät tuoneet juurikaan uut-

ta sisältöä aineiston rakenteeseen. Lopulta faktorianalyysi tehtiin kolmella faktorilla.

Faktorianalyysin tulokset ovat taulukossa 3.1.

Subjektiivisesti tuloksia tarkastellen faktoreille annettiin nimet ”Koettu hyöty”,

”Oppimisprosessin hahmotus” ja ”Opettajan aktiivisuus”. Koska faktorit rotatoitiin or-

togonaalisesti, ei latauksista tullut yhtä puhtaita kuin vinorotaatiolla olisi mahdollista

saada, mutta näin tehtynä faktorien välillä ei ole riippuvuuksia ja niitä voidaan tarkas-

tella itsenäisinä dimensioina. Se, että osa muuttujista latautuu kohtuullisesti useam-

malle faktorille, kertoo vain siitä, että kyseiset muuttujat ovat yhteydessä useampaan

faktoriin.

Koetty hyöty -faktorille latautuivat lähes kaikki kysymykset, mutta vahvimmin ne,

24
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Taulukko 3.1: Faktorianalyysin tulokset. Kaikki yli .30 lataukset on vahvennettu.

Koettu Oppimisprosessin Opettajan
hyöty hahmotus aktiivisuus

13. Synergeian avulla oli helppoa löytää uusia yh-
teyksiä eri ideoiden välillä.

.62 .16 .08

12. Kokosin yhteen omia ajatuksiani Synergeiassa. .63 .18 .09
8. Omaa ajatteluani auttoi omien ideoitteni ja

viestieni kirjoittaminen Synergeiaan.
.62 .14 .05

9. Uskoisin, että muille oppilaille oli hyötyä siitä
että he pystyivät lukemaan minun viestini Sy-
nergeiasta.

.62 .16 .02

6. Viestien kirjoitus Synergeiaan auttoi minua
ymmärtämään paremmin opiskeltavia asioita.

.54 .05 .20

10. Minulle oli hyötyä siitä että pystyin lukemaan
muiden oppilaiden viestejä Synergeiasta.

.54 .11 .26

11. Minulle oli hyötyä siitä että pystyin lukemaan
opettajan viestejä Synergeiasta.

.50 .12 .19

17. Synergeiassa työskennellessäni ymmärsin
kuinka Tutkivan oppimisen prosessi etenee.

.52 .35 .09

7. Selitin omia ideoitani ja käsityksiäni muille
oppilaille Synergeian avulla.

.48 .18 .31

15. Kirjoitin Synergeiaan tutkimuksestani tarken-
tuvia kysymyksiä projektin aikana.

.39 .09 .40

18. Pystyin seuraamaan oman tutkimusprosessini
etenemistä Synergeiassa.

.30 .95 .05

19. Minun oli helppoa jäsentää omaa tutkimuspro-
sessiani Synergeiassa.

.37 .34 .11

26. Opettaja rohkaisi meitä oppilaita tekemään
paljon yhteistyötä keskenämme.

.03 .05 .61

16. Opettaja rohkaisi meitä tekemään yhteenvetoja
Synergeiassa.

.10 -.08 .56

14. Opettaja ohjasi meitä kirjoittamaan omasta
työstämme tutkimusongelmia Synergeiaan.

.13 .19 .42

3.28 1.35 1.30

joissa kysyttiin oppilaan saamasta hyödystä ja avusta. Oppimisprosessin hahmotus -

faktorille latautuivat kysymykset 18, 19 ja 17, joissa kysyttiin tutkivan oppimisen mu-

kaisen tutkimusprosessin seuraamisesta, jäsentymisestä ja ymmärtämisestä. Opettajan

aktiivisuus -faktoriin latautuivat pääasiassa kysymykset 26, 16 ja 14, joissa kysyttiin

oppilaan kokemusta opettajan antamasta rohkaisusta ja ohjauksesta.

Faktoripisteiden normaalisuus näkyy kuvion 3.1 Q-Q-kuvioissa, joissa jakaumat

poikkeavat hieman teoreettisesta normaalijakaumasta, mutta ovat kuitenkin saman-

suuntaisia. Shapiro-Wilksin testin mukaan yksikään faktoripisteistä ei ole normaali-

nen, mutta toisaalta normaalisuustestit usein ovat ylikriittisiä, kun aineisto on kohtuul-
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Kuvio 3.1: Faktoriratkaisun normaalisuudet Q-Q -kuviona.

lisen suuri (Metsämuuronen, 2003). F-testi ja sitä kautta myös varianssianalyysi kes-

tävät kuitenkin varsin hyvin normaalisuuden rikkoutumisen — jos jokaisessa F-tes-

tin havaintosolussa on useita havaintoja, niiden keskiarvojen jakauma on normaalinen

vaikka itse muuttuja ei olisikaan (StatSoft Inc., 2003).

3.2 Verkostoanalyysi

Erilaisten verkostoanalyysien onnistuminen ei ole itsestäänselvyys. Jos matriisi on sin-

gulaarinen, ei esimerkiksi Bonacichin voimaindeksiä voida laskea. Samoin sopivalla

tavalla erikoisen muotoinen verkosto estää tiettyjen tunnuslukujen laskemisen. Täs-

sä aineistossa viestiketjumatriisin tietokeskeisyyttä ei voitu laskea 32 oppilaan koh-

dalla, dikotomisen vastausmatriisin Bonacichin voimaindeksi laskeminen epäonnistui

23 oppilaan kohdalla ja osallistujamatriisin välittyneisyys ja stressikeskeisyys epäon-

nistuivat 58 oppilaan kohdalla. Nämä tunnusluvut pudotettiin analyysistä pois, jolloin

analyysiin saatavien oppilaiden määrä nousi 243:sta 356:een. 417 oppilaasta jäi siis

61 analyysien ulkopuolelle joko puuttuvien kysymyslomakkeen vastausten tai keskus-

teluun osallistumattomuuden vuoksi. Poisjäänti puuttuvien vastausten tai analyysien

soveltumattomuuden vuoksi oli lopulta siis 14 %.

Kurssien koot vaihtelivat 7–34 oppilaan välillä. Lukumatriisien tiheydet vaihtelivat

välillä 0.27–1 ja vastausmatriisien tiheydet välillä 0.083–0.72. Mitä enemmän kurssilla
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Taulukko 3.2: Sukupuolen vaikutukset faktoripisteisiin.

Faktori Pojat Tytöt F(1,411)

Koettu hyöty −0.035 (0.89) 0.034 (0.89) 0.61

Oppimisprosessin hahmotus 0.0058 (1.03) 0.0057 (0.95) 0.014

Opettajan aktiivisuus −0.088 (0.79) 0.086 (0.77) 5.08∗

* p<0.05

oli osallistujia, sitä pienempiä tiheydet yleensä ottaen olivat (p < 0.001), mikä olikin

odotettavissa sekä terveen järjen että aiempien tutkimusten perusteella (Nurmela ym.,

2003). Tarkemmat tunnusluvut ovat liitteessä C.

Lukumatriisit muodostivat aina yhden komponentin, eli toisistaan erillään olevia

ryhmiä ei ollut. Vastausmatriiseissa komponenttien määrä vaihteli välillä 1–13, mikä

kertoo oppilaiden muodostaneen joko ohjatusti tai spontaanisti pienryhmiä, joiden vä-

lillä vuorovaikutusta ei juurikaan ollut, vaikka oppilaat seurasivatkin muiden ryhmien

toimintaa.

3.3 Yhdistetyt analyysit

3.3.1 Sukupuolen vaikutus

Sukupuolen vaikutusta oppilaiden faktoripistemääriin tutkittiin yksisuuntaisella va-

rianssianalyysillä. Faktoripisteet oli normalisoitu, eli niiden keskiarvo oli 0 ja keskiha-

jonta 1. Taulukossa 3.2 olevat poikien ja tyttöjen keskiarvot kertovat siis sukupuolten

välisistä kokemuseroista. Ainoastaan opettajan aktiivisuuden osalta pisteissä oli mel-

kein merkitsevä ero.

Sukupuolen vaikutusta verkostokäyttäytymiseen tutkittiin samoin varianssianalyy-

sillä. Millään käytetyistä tunnusluvuista ei ollut edes melkein merkitsevää yhteyttä

sukupuolen kanssa. Lähimmäksi pääsivät lukumatriisien vastaanotetut yhteydet ja vä-

littyneisyys, mutta nekään eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.

Opettajan ja oppilaiden sukupuolten merkitystä oppilaiden kokemaan opettajan ak-

tiivisuuteen tarkasteltiin kaksisuuntaisella varianssianalyysillä. Tulokset ovat taulukos-

sa 3.3. Opettajan sukupuolella ei ollut omavaikutusta, eikä myöskään yhdysvaikutusta
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Taulukko 3.3: Sukupuolten vaikutukset koettuun
opettajan aktiivisuuteen.

df Sum sq F(1,355)

Opettajan sukupuoli 1 2.29 3.68·

Oppilaan sukupuoli 1 2.86 4.59∗

Yhteisvaikutus 1 0.291 0.47

· p<0.10, * p<0.05

Taulukko 3.4: Iän vaikutukset faktoripistei-
siin.

Faktori Korrelaatio

Koettu hyöty −.15∗∗

Oppimisprosessin hahmotus −.16∗∗

Opettajan aktiivisuus −.018

** p<0.01

löytynyt. Oppilaan sukupuoli vaikutti, mikä jo aiemmin todettiin.

3.3.2 Iän vaikutus

Tutkimuksessa oli oppilaita aina peruskoulun ala-asteelta lukioon saakka. Iän eli luok-

katason vaikutusta tarkasteltiin Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla. Tulokset ovat

taulukossa 3.4.

Sekä koettu hyöty että prosessin hahmotus korreloivat luokka-asteen kanssa nega-

tiivisesti. Korkeammilla luokka-asteilla olevat oppilaat kokivat siis kurssista saatavan

hyödyn vähäisemmäksi kuin alemmilla luokilla olevat ja he myös kokivat oppimispro-

sessin hankalammin omaksuttavaksi.

Iän vaikutusta verkostokäyttäytymiseen tarkasteltiin samoin korrelaation avulla. Il-

meni, että yksilötasolla oikeastaan kaikki tunnusluvut Bonacichin indeksiä lukuunot-

tamatta korreloivat positiivisesti luokka-asteen kanssa.
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3.3.3 Opettajan kokemuksen vaikutus

Osa tutkimukseen osallistuneista opettajista oli ollut mukana tutkimusprojektin aikai-

semmassa pilottivaiheessa. Näiden opettajien voidaan katsoa olleen kokeneempia se-

kä pedagogisen menetelmän että teknisen ympäristön käytössä. Kaikki opettajat olivat

kuitenkin käyneet läpi saman koulutuksen ennen kurssien aloittamista. Kokeneiden ja

kokemattomien opettajien oppilaiden kokemuksia vertailtiin varianssianalyysillä. Ai-

noastaan opettajan aktiivisuuden osalta kokeneiden ja aloittelevien opettajien oppilai-

den välillä oli melkein merkitsevä ero (F (1, 401) = 4.32, p < 0.05).

3.3.4 Faktoreiden yhteydet SVA-tunnuslukuihin kurssitasolla

Oheinen taulukko 3.5 näyttää 23 kurssin SVA-tunnuslukujen ja faktoripisteiden väli-

set korrelaatiokertoimet. Korrelaatiot nousivat parhaimmillaankin vain noin 0.6:een,

mikä ei vielä tuo kovinkaan suurta selitysastetta. Löydetyt tunnusluvut siis selittävät

vain osan oppilaiden kokemasta hyödystä, oppimisprosessin hahmotuksesta tai opetta-

jan aktiivisuudesta. Taulukosta poistettiin ne merkitsevät korrelaatiot, jotka graafisessa

tarkasteluissa osoittautuivat muodostuneen muutaman poikkeavan havainnon vuoksi,

eivätkä kuvanneet yleisempää trendiä.

Tuloksia tarkastellessa on otettava huomioon, että koska korrelaatioita tutkittaessa

tehtiin paljon merkitsevyystasovertailuja1, voivat nyt löydetyt merkitsevät korrelaatiot

hyvinkin olla sattuman tuottamia. Koska tarkoitus oli kuitenkin tehdä alustavaa ai-

neiston kuvailua eikä tilastollisesti pitäviä johtopäätöksiä, jätettiin Bonferroni-korjaus

tekemättä. Tulokset ovat siis lähinnä tulevalle tutkimukselle suuntaa antavia.

Koettu hyöty -faktoripiste korreloi pääosin vain viestiketjumatriisin ja vastausmat-

riisin tunnuslukujen kanssa. Oppilaiden osallistuminen useisiin keskusteluihin paransi

hyötyä, kun taas laajan keskustelun rajoittuminen vain joihinkin oppilaisiin heikensi

sitä. Hyötyä heikensivät muista keskusteluista erilliset keskustelut, liiallinen kahden-

keskinen keskustelu, hierarkkinen keskustelujärjestys sekä tiettyihin oppilaisiin kes-

kittynyt aktiivisuus.

Oppimisprosessin hahmotuksen korrelaatit löytyivät lukumatriiseista. Korkea ti-

heys eli mahdollisimman monen muun viestien lukeminen, oli yhteydessä heikkoon

prosessin hahmotukseen. Toisaalta korkeat keskittyneisyydet eli lukemisaktiivisuuden

1Tarkistukset tehtiin kaikkien faktoripisteiden ja kaikkien tunnuslukujen välillä
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Taulukko 3.5: Faktoreiden ja SVA-tunnuslukujen yhteydet luokkatasol-
la. Poikkeavien havaintojen takia muodostuneet korrelaatiot on poistettu
graafisen tarkastelun jälkeen.

Koettu Oppimisprosessin Opettajan
Matriisi Tunnusluku hyöty hahmotus aktiivisuus

Luku Tiheys −.48∗

Vastavuoroisuus .56 ∗ ∗

Tehokkuus .47∗

LukuD Tiheys −.46∗

Vastaanotetut yhteydet .54 ∗ ∗

Lähetetyt yhteydet .45∗

Yhteydet .54∗

Välittyneisyys .65∗∗∗

Stressi .59 ∗ ∗

Tehokkuus .46∗

Vastaus Lähetetyt yhteydet .50∗

Vastavuoroisuus −.40∗

Bonacicha
−.53∗

VastausD Komponentit −.53∗

Hierarkkisuus −.41∗

Viestiketju Tiheys .50∗

Yhteydet −.41∗

Stressi .46∗

Tehokkuus .41∗

n = 22, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
a Bonacichin indeksin laskeminen ei onnistunut kaikilla kursseilla (df = 13).

epätasaisuus, oli yhteydessä hyvään hahmotukseen. Myös Krackhardtin tehokkuus eli

vain joidenkin muiden viestien lukeminen oli yhteydessä hyvään hahmotukseen, sa-

moin vastavuoroinen toisten viestien lukeminen.

Opettajan aktiivisuus oli yhteydessä kirjoitettujen viestien epätasaiseen jakautumi-

seen sekä epätasaiseen keskusteluihin osallistumiseen. Aktiivisen opettajan kursseilla

on siis oppilaita, jotka kirjoittavat ahkerasti ja osallistuvat laajasti, kun taas toiset op-

pilaat ovat passiivisempia.

3.3.5 Faktoreiden yhteydet SVA-tunnuslukuihin oppilastasolla

Oppilaiden faktoripistemääriä verrattiin yksilötason SVA-tunnuslukuihin Pearsonin tu-

lomomenttikorrelaatiolla. Faktoripisteiden ja SVA-tunnuslukujen väliset korrelaatiot

olivat suuruusluokkaa 0.2. Esimerkiksi yksilön kokemaan hyötyyn siis vaikutti hyvin

paljon muita tekijöitä ja verkostokäyttäytyminen pystyi selittämään siitä vain pienen,
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Taulukko 3.6: Faktoreiden ja SVA-tunnuslukujen yhteydet oppilasta-
solla. Graafisessa tarkastelussa ei näkynyt poikkeavista havainnoista
johtuvia korrelaatioita.

Koettu Oppimisprosessin Opettajan
hyöty hahmotus aktiivisuus

Luku: yhteydet .16 ∗ ∗ .18∗∗∗

Luku: saapuvat yhteydet .15 ∗ ∗

Luku: lähtevät yhteydet .20∗∗∗

Luku: tietokeskeisyys .16 ∗ ∗

LukuD: yhteydet .16 ∗ ∗

LukuD: lähtevät yhteydet .19∗∗∗

LukuD: tietokeskeisyys .15 ∗ ∗

Vastaus: yhteydet .14 ∗ ∗ .16 ∗ ∗

Vastaus: saapuvat yhteydet .18∗∗∗

Vastaus: lähtevät yhteydet .14 ∗ ∗

Vastaus: tietokeskeisyys .14 ∗ ∗

VastausD: yhteydet .14 ∗ ∗

VastausD: saapuvat yhteydet .17 ∗ ∗

n = 362, ** p<0.01, *** p<0.001

joskin tilastollisesti merkitsevän osan.

Oheinen taulukko 3.6 näyttää eri tunnuslukujen ja faktoripisteiden väliset tilastol-

lisesti merkitsevät korrelaatiokertoimet oppilaille. Yksilötason tunnuslukujen kanssa

on muistettava edelleen, että Bonferroni-korjausta ei tehty, joten tuloksiin on suhtau-

duttava alustavana kartoituksena.

Koettu hyöty -faktoripiste oli yhteydessä sekä oppilaan eri oppilaille kirjoittamien

viestien määrään että tämän vastaanottamien viestien määrään. Samoin oppilaan tieto-

keskeisyys vastausmatriisissa oli yhteydessä koettuun hyötyyn — tietokeskeisyyshän

nousee oppilaan vastatessa eri oppilaille, jotka eivät suoraan viesti keskenään.

Oppimisprosessin hahmotuksen kanssa ei löytynyt korreloivia muuttujia yksilöta-

solla. Opettajan aktiivisuus sen sijaan oli yhteydessä aktiivisemman ja kattavamman

lukemisen kanssa sekä oppilaan vastaanottamien vastausten määrän kanssa. Samoin

opettajan kannustus lisäsi oppilaiden lukemismatriisin tietokeskeisyyttä, eli oppilaat

lukivat enemmän toisistaan erillään olevien oppilaiden viestejä.
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3.4 Tulosten vertailua aiempiin tutkimuksiin

Yhteisöllisen verkko-oppimisen SVA-tutkimusta ei ole vielä tehty kovin runsaasti,

mutta SVA:n käyttö koko ajan yleistymässä. Tähän mennessä julkaistut tutkimukset

ovat alustavia ja sisältävät myös hieman menetelmällisiä virheitä, mikä kertoo me-

netelmän vieraudesta alan tutkijoille. Aiemmissa tutkimuksissa yksilöiden toimintaa

tutkittavassa tilanteessa on arvioitu erityyppisin sosiomatriisein sekä erilaisin tunnus-

luvuin. Osan käytetyistä tunnusluvuista osoittautuessa myös tässä tutkimuksessa mer-

kittäviksi valtaosa ei näyttänyt merkitsevältä tarkastellun kolmen faktoripisteen osalta.

Useita yhteisöllisen verkko-oppimisen ryhmiä keskenään vertailevia SVA-tutki-

muksia on julkaistu vain yksi kappale. Nurmela ym. (2003) tutkivat neljää yliopisto-

kurssia WorkMates-ympäristössä, ja laskivat osallistujamatriiseista verkostojen tihey-

det sekä yhteyksien keskittyneisyydet. Nämä tunnusluvut eivät olleet tässä tutkimuk-

sessa yhteydessä mihinkään faktoriin.

Yhden ryhmän sisäisiä yksilötutkimuksia on useampia. Lipponen ym. (2003) tut-

kivat yhtä oppimistilannetta VWS-ympäristössä. He laskivat vastausten saapuvien ja

lähtevien yhteyksien määrät sekä välittyneisyyden. Tutkimusraportissa yhteyksien kes-

keisyys kuitenkin sekoitettiin verkon yhdistyneisyyteen (s. 495). Näistä tunnusluvuista

vastausten lähtevien yhteyksien määrä on tämän tutkimuksen mukaan yhteydessä op-

pilaiden kokemaan hyötyyn ja saapuvien yhteyksien määrä yhteydessä opettajan aktii-

visuuteen.

Martinez ym. (2003) tutkivat BSCW-ympäristössä toteutettua oppimistilannetta,

joka oli jaettu neljään peräkkäiseen aliprojektiin. He laskivat lukemisten tiheydet ja

lähetettyjen yhteyksien keskittyneisyydet, mutta tulkitsivat keskittyneisyyksiä väärin,

sillä arvotetussa matriisissa skaalaamattoman keskittyneisyyden tulkinta ei ole edes

mielekästä (s. 364). Lukemisten lähetettyjen yhteyksien keskittyneisyys oli tässä tut-

kimuksessa positiivisessa ja tiheys negatiivisessa yhteydessä oppimisprosessin hah-

mottamisen kanssa.

Cho ym. (2002) tutkivat viestien välittymistä yhdellä yliopistokurssilla. He laskivat

oppilaille vastausten saapuvien ja lähtevien yhteyksien keskeisyydet sekä Bonacichin

voimaindeksit. Vastausten lähtevien yhteyksien keskeisyys näyttäisi tämän tutkimuk-

sen valossa olevan yhteydessä koettuun hyötyyn ja saapuvien yhteyksien keskeisyys

opettajan aktiivisuuteen.
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Lipponen ym. (2002) tutkivat yhtä peruskoulukurssia CSILE-ympäristössä. He las-

kivat vastausten tiheyden ja sekä välittyneisyyskeskeisyydet. Vastausten välittyneisyys

ei tämän tutkimuksen mukaan ollut yhteydessä koettuun hyötyyn.



Luku 4

Johtopäätökset

Tämä tutkimus pyrki selvittämään sosiaalisen verkostoanalyysin soveltuvuutta Tutki-

vaan oppimiseen perustuvan yhteisöllisen verkko-oppimisen tutkimiseen. Aiemmissa

tämän alueen tutkimuksissa SVA:n käyttö on varsin vähäistä ja Rice (1994) onkin to-

dennut, että tietotekniikan avulla tapahtuvaa viestintää tulisi tarkastella pitkittäistut-

kimuksena ja yksilötason lisäksi ryhmätasolla, eikä tällaisia tutkimuksia juurikaan ole

julkaistu. Tämän tutkimuksen aineisto ja asetelma ei soveltunut pitkittäistutkimukseen,

mutta on kuitenkin ensimmäinen tutkimus, jossa yhteisöllisen oppimisen piirteitä tut-

kitaan ryhmätasolla useamman koululuokan aineistolla.

4.1 Kyselylomake

Oppilaille jaettua kyselylomaketta on käytetty aiemmin, ITCOLE-projektin toisessa

vaiheessa. Tällöin Rahikainen, Emans & Lakkala (2002) tekivät vastauksille pääkom-

ponenttianalyysin, josta saadut komponentit olivat osittain yhteensopivia tässä aineis-

tossa saatujen faktoreiden kanssa. Etenkin Koettu hyöty -faktori löytyi jokseenkin sa-

manlaisena nimellä “Externalizing ideas for understanding” ja Oppimisprosessin hah-

motus nimellä “Structuring the process of inquiry”. Saadut erot voivat osittain johtua

siitä, että aiemmassa tutkimuksessa käytetty pääkomponenttianalyysi on metodologi-

sesti väärä menetelmä psykologiseen kyselyaineistoon, sillä pääkomponenttianalyysi

olettaa, ettei aineistossa ole mittausvirhettä (Tarkkonen, L., henkilökohtainen keskus-

telu, 6.4.2004). Vaiheessa kaksi oli myös käytössä erilainen verkkoympäristö, mikä

on myös voinut vaikuttaa vastauksiin. Tässä tutkimuksessa saadun kolmen faktorin

34
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ratkaisua ei siis voida suoraan verrata aiempaan saman lomakkeen analyysiin, mut-

ta olennaisesti samankaltaisten faktoreiden nouseminen esiin tässä analyysissä kertoo

faktoriratkaisun luotettavuudesta.

Faktoriratkaisun stabiiliutta lisää myös se, että olennaisesti sama ratkaisu saatiin

sekä pääakselifaktoroinnilla että suurimman uskottavuuden faktoroinnilla1. Saadut kol-

me faktoria arvioivat oppilaan näkökulmasta kurssista saatua hyötyä (ja nimenomaan

käytetyn oppimismenetelmän tuomaa lisähyötyä), käytettävän oppimisprosessin sel-

keyttä sekä opettajan aktiivisuutta. Mikään näistä tunnusluvuista ei sinällään kerro eh-

dottoman suoraan kurssin onnistumisesta, joskin koettu hyöty olisi näistä lähimpänä

sitä — vaikka oppilaiden itsensä hyödylliseksi kokema toiminta ei suoraan vaikuttai-

sikaan oppimistuloksiin, parantaa se ainakin motivaatiota, joka vaikuttaa oppimiseen

myönteisesti (Oatley & Nundy, 1998). Jokin objektiivinen arviointiasteikko kurssin

onnistumisesta olisi tutkimuksellisesti erittäin hyödyllinen, mutta tässä tutkimuksessa

oli tyydyttävä tähän oppilaiden raportoimaan kokemukseensa kurssin hyödyllisyydes-

tä.

4.2 Taustatekijöiden vaikutus

Muutamassa aiemmassa tutkimuksessa on löydetty merkitseviä eroja poikien ja tyttö-

jen verkostokäyttäytymisessä. Niissä tytöt ovat olleet tiiviimmässä yhteistyössä keske-

nään ja yleensä aktiivisempia kuin pojat (Hakkarainen & Palonen, 2003; Palonen &

Hakkarainen, 2000; Rahikainen ym., 2002). Tässä tutkimuksessa sukupuoli ei kuiten-

kaan vaikuttanut merkitsevästi mihinkään verkostokäyttäytymisen tunnuslukuun. Hy-

poteesi 3 näyttäisi siis kumoutuvan.

Palonen & Hakkarainen (2000) havaitsivat tutkimuksessaan, että miesopettaja huo-

mioi tyttöjä poikia enemmän (hypoteesi 5). Tämä havainto vahvistuu tässä tutkimuk-

sessa osittain ja kumoutuu osittain: tyttöjen mielestä opettajat ovat aktiivisempia, mut-

ta opettajan sukupuoli ei vaikuta asiaan. Voidaan siis todeta, että joko opettajat todella

huomioivat tyttöjä enemmän tai tyttöjen vastaustyyli poikkeaa poikien vastaustyylistä.

Hypoteesi 5 siis kumoutuu osittain.

Ikä eli luokka-aste oli negatiivisessa yhteydessä koettuun hyötyyn ja prosessin

hahmotukseen, mutta toisaalta positiivisessa yhteydessä useimpiin verkostokäyttäy-

1maximum likelihood factoring



36 LUKU 4. JOHTOPÄÄTÖKSET

tymisen tunnuslukuihin. Tämä löydös vahvistaa sosiokonstruktiivisen teorian pohjalta

muodostettua hypoteesia 4, jonka mukaan tällainen oppiminen on helpompaa nuoril-

le, jotka eivät ole tottuneet koulumaisiin toimintatapoihin. Toisaalta tämän hypoteesin

lisävahvistukseksi tarvittaisiin myös aikuisten ja yliopisto-opiskelijoiden tutkimista,

jotta nähtäisiin, johtuuko löytynyt yhteys pelkästään iästä vaiko koulumaisesta ympä-

ristöstä.

Opettajien kokemus tutkivan oppimisen menetelmästä oli yhteydessä ainoastaan

oppilaiden kokemukseen opettajan aktiivisuudesta. Kokeneemmat opettajat siis osasi-

vat paremmin rohkaista oppilaitaan aktiiviseen työskentelyyn, mutta suoraa vaikutusta

kurssin hyödyllisyyteen tällä ei ollut. Voitaneen siis vetää johtopäätös, että opettajien

saama koulutus on ollut riittävää, koska myös ensi kertaa menetelmän kanssa työsken-

televät opettajat saivat kurssinsa onnistumaan yhtä hyvin.

4.3 Verkoston piirteet

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu taustateorian (katso esim. Hakkarainen ym., 1999)

mukaisesti, että tasapuolinen toiminta parantaa yhteisöllisen oppimisen onnistumista

(Lipponen ym., 2002). Myös tässä tutkimuksessa näkyi, että jos jotkut oppilaat oli-

vat aktiivisia kirjoittajia ja toiset passiivisia, koettu hyöty laski. Kaikkia oppilaita tulisi

siis kannustaa kirjoittamaan ajatuksiaan. Epäselvää on, haittaako kurssin onnistumista

enemmän muutama passiivinen oppilas vaiko muutama yliaktiivinen oppilas.

Samoin, jos osaan keskusteluista osallistui vain vähän oppilaita, koettu hyöty laski.

Myös keskustelujen jakautuminen toisistaan irrallisiin kokonaisuuksiin vähensi koet-

tua hyötyä.

Oppimisprosessin hahmottamisen kanssa korreloi positiivisesti — ehkä teorian

odotusten vastaisesti — lukemisaktiivisuuden keskittyminen tietyille oppilaille ja ni-

menomaan joidenkin oppilaiden toimiminen tiedon välittäjinä. Tätä luultavasti selittää

se, että kun oppilaita ohjattiin keskustelemaan pienryhmissä, kukin omalla alueellaan,

vain osa oppilaista seurasi muidenkin alueiden viestejä. Tällä tavalla saatiin aikaan

korkeat lukemisen keskittyneisyydet, jotka olivat kuitenkin yhteydessä sinänsä oppi-

misprosessia selkeyttävän menetelmän (eli oppilaiden jakamisen pienryhmiin) kanssa.

Tämän tuloksen kanssa samansuuntainen toimintamalli on jigsaw-menetelmä (Barab

& Duffy, 2000), jossa kullakin pienryhmällä on määrätyt oppilaat, jotka ovat yhtey-
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dessä kuhunkin osa-alueryhmään ja välittävät tietoa omalle ryhmälleen. Tällainen toi-

mintamalli siis selventää koko prosessin hahmotusta, mutta ei suoraan ole yhteydessä

kurssin hyödyllisyyteen.

Opettajan aktiivisuus vaikutti siten, että osa oppilaista aktivoitui osallistumaan laa-

jemmin eri keskusteluihin ja nimenomaan tietyt (oletettavasti opettajan kannustuksen

mukaiset) keskustelut alkoivat kasvaa. Opettajan aktiivisuus -faktorin tuloksia voita-

neen varovasti yleistää kuvaamaan vaikutuksia, joita ulkoisella motivaattorilla on op-

pilaiden käyttäytymiseen.

Nämä tulokset pääosin tukevat Tutkivan oppimisen menetelmässä tehtyjä oletuksia

ja ovat hypoteesin 1 mukaisia. Oppilaiden jakaminen pienryhmiin tuntuu parantavan

oppimisprosessin hahmotusta ja toisaalta oppilaiden kattava keskusteluihin osallistu-

minen parantaa koettua hyötyä. Verkostotason tunnuslukujen tulkinta ei kuitenkaan ole

suoraviivaista. Niihin vaikuttaa hyvin moni asia, joten tarkkaa tutkimusta varten oli-

si kurssit yhdenmukaistettava vielä paljon huolellisemmin, sillä nyt taustalla voi olla

monia vielä tuntemattomia tekijöitä.

Sosiokonstruktiivisen oppimisen teorian mukaan verkkojen tulisi olla epähierark-

kisia, joten Krackhardtin indekseistä tehokkuuden ja hierarkkisuuden tulisi olla lähellä

nollaa. Koettu hyöty väheneekin vastausten hierarkkisuuden kasvaessa. Toisaalta pro-

sessin hahmotus helpottuu, kun viestiminen tapahtuu tehokkaammin, siis kun kaikki

eivät lue kaikkien viestejä.

4.4 Oppilaiden verkostokäyttäytyminen

Oppilaan kokema hyöty kasvoi oppilaan kirjoittaessa paljon useiden eri oppilaiden

kanssa sekä mahdollisimman monen oppilaan lukiessa tämän kirjoittamia viestejä mah-

dollisimman usein. Oletettavasti viestien lukemista tapahtuu sitä enemmän, mitä enem-

män viestejä oppilas kirjoittaa, joten ensisijainen vaikuttaja tuntuisi olevan viestien

runsas kirjoittaminen eri oppilaille. Samoin vastauksia tulisi kirjoittaa laajasti eri op-

pilaille, jotka eivät muuten ole suoraan tekemisissä keskenään, eli käytännössä osallis-

tuminen eri pienryhmien keskusteluihin koettiin hyödylliseksi.

Huomionarvoista on se, että oppimisprosessin hahmotuksen kanssa ei mikään yksi-

lötason tunnusluku korreloinut merkitsevästi. Tämä tukee aiemmin tehtyä johtopäätös-

tä, että hahmotukseen vaikuttavat sellaiset ryhmätason toimenpiteet, kuten oppilaiden
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rajaaminen tietylle keskustelun osa-alueelle, joka näkyy luokkatason keskittyneisyyk-

sissä mutta ei ole lineaarisessa yhteydessä yksilötason tunnuslukuihin.

Opettajan aktiivisuuden kokeminen korreloi positiivisesti sekä lukemisaktiivisuu-

den että saatujen vastausten määrän kanssa ja nosti oppilaiden lukemistoimintojen

tietokeskeisyyttä. Ilmeisesti siis opettajan kannustus saa oppilaat lukemaan toisten-

sa viestejä ahkerammin ja myös vastaamaan niihin enemmän. Myös muiden pienryh-

mien keskustelujen seuraaminen lisääntyi, mutta osallistuminen näihin keskusteluihin

ei kasvanut.

Nämä tulokset ovat yleissuunnaltaan sosiokonstruktiivisen teorian ja aiempien tut-

kimusten johtopäätösten mukaisia ja vahvistavat hypoteesin 2. Oppilaat olisi saatava

vähintäänkin lukemaan muidenkin ryhmien pohdintoja ja mielellään myös vastaamaan

toisille mahdollisimman laajasti sekä kirjoittamaan yleensäkin aktiivisesti. Osallistu-

minen muiden pienryhmien keskusteluihin on tärkeää. Huomionarvoista on sekin, että

oppilaan oma toiminta ei riitä hyödyn saamiseen vaan siihen vaaditaan myös muiden

oppilaiden aktiivisuutta. Opettajan kannustus ainakin tässä tutkimuksessa sai oppilaat

lukemaan kattavammin muiden kirjoituksia sekä kirjoittamaan enemmän, mikä lisäsi

niiden opiskelijoiden saamaa hyötyä, joiden viestejä luettiin ja joihin vastattiin.

4.5 Tulosten merkitys aiemmalle tutkimukselle

Aiemmissa yhteisöllisen oppimisen SVA-tutkimuksissa on käytetty erilaisia sosiomat-

riiseja ja niistä on laskettu erilaisia tunnuslukuja. Oikeastaan ainoa tunnusluku, joka

tässä tutkimuksessa oli yhteydessä kurssin koettuun hyötyyn ja jota aiemmissa tutki-

muksissa oli käytetty, oli oppilastasolla vastausten lähtevien yhteyksien keskeisyys.

Ryhmätason tutkimuksia ei ole julkaistu kuin yksi eikä yhteisiä tunnuslukuja tämän

tutkimuksen tulosten kanssa löytynyt.

On kuitenkin huomattava, että useimmat keskittyneisyystunnusluvut korreloivat

keskenään varsin voimakkaasti, joten myös tässä tutkimuksessa ei-merkitsevät tun-

nusluvut ovat olleet samansuuntaisia merkitsevien kanssa. Ja se, mitä onnistumisena

tai toivottavana käyttäytymisenä kussakin tutkimuksessa on pidetty, poikkeaa jonkin

verran tämän tutkimuksen kriteereistä, joten sekin vähentää tulosten suoraa vertailu-

mahdollisuutta.

Tämä tutkimus ei tyrmää aiempien tutkimusten käyttämiä tunnuslukuja, mutta nos-
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taa kyllä esiin kysymyksen parhaan tunnusluvun valitsemisen tärkeydestä. Kussakin

tutkimustilanteessa toivottu käyttäytyminen tulisi määritellä tarkemmin ja valita joko

teoreettisesti tai empiirisesti perustellen sellainen SVA-tunnusluku, joka on yhteydessä

kyseiseen toimintaan mahdollisimman vahvasti. Pelkkä kategorinen tyytyminen ylei-

simpiin tunnuslukuihin2 ei ole perusteltua.

4.6 Menetelmien ja tarkastelutason arviointia

Kuten jo mainittiin, tärkeä haaste tässä tutkimuksessa ovat lukuisat merkitsevyystes-

tit, joita on tehty useiden kymmenien muuttujien välillä. Faktoripisteiden ja SVA-tun-

nuslukujen välisiä korrelaatiotuloksia onkin siis pidettävä alustavina kuvauksina, jotka

vaativat varmistuakseen lisätutkimuksia.

Toinen tuloksia arvioitaessa huomioon otettava seikka on objektiivisen kurssin on-

nistumisen arviointiasteikon puuttuminen. Tässä tutkimuksessa jouduttiin tarkastele-

maan oppilaille tehdyn kyselylomakkeen vastauksista löydettyjä taustatekijöitä, joista

”Koettu hyöty” lienee lähimpänä onnistumista. Parempi kriteeri kouluopetuksen ar-

vioinnille olisi, jos kaikki tutkitut kurssit olisivat käsitelleet samaa aihetta ja jokaisen

lopuksi olisi ollut sama koe, jolla opetuksen onnistumista arvioitaisiin. Tällaisen ko-

keen tulisi tietysti mielellään olla luonteeltaan sosiokonstruktiivinen, siis ei vain ulko-

lukua testaava, vaan syvällistä ymmärrystä ja sovelluskykyä arvioiva, vaikkakin sosio-

konstruktiivisen menetelmän on osoitettu tuottavan hyviä tuloksia myös perinteisillä

oppimisen arviointiasteikoilla (Rogoff ym., 1998).

Eräs tulkintaa vaikeuttava tekijä tässä tutkimuksessa oli se, että eri kursseilla Fle3-

ympäristöä käytettiin hyvin eri tavoin. Osassa kursseista oppilaat keskustelivat kaik-

kien kanssa, osassa taas pienryhmät keskustelivat pääosin vain keskenään. Opettajien

saamaa ohjeistusta tulisi siis täsmentää entisestään.

Yksi näennäinen ristiriita on siinä, että oppilaiden luokka-aste eli ikä korreloi ne-

gatiivisesti koetun hyödyn ja oppimisprosessin hahmottamisen kanssa, mutta toisaalta

korreloi positiivisesti oikeastaan kaikkien oppilaiden aktiivisuutta arvioivien tunnus-

lukujen kanssa, jotka puolestaan korreloivat positiivisesti tutkittujen faktorien kans-

sa. Matalat korrelaatiokertoimet antavat hyvin tilaa tällaisille yhteyksien vaihteluille,

2kuten tiheys, yhteyksien keskeisyydet tai välittyneisyys
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mutta tämä yllättävä tilanne vaatii silti selvittämistä. Ilmeisesti pelkkä oppilaan aktii-

visuuden numeerinen tarkkailu ei ole riittävää vaan aktiivisuuden laadullinen analyysi

olisi otettava tutkimukseen mukaan. Samoin eri ikäisten oppilaiden mahdolliset erot

vastaustyylissä tulisi ottaa huomioon.



Luku 5

Yhteenveto

Sosiaalisen verkostoanalyysin menetelmiä on käytetty psykologisessa tutkimuksessa

hyvin vähän. Yhteisöllisen, sosiokonstruktiivisen pedagogiikan tutkimuksessa on kui-

tenkin päästävä tutkimaan yksilöiden välisiä suhteita, sillä teorian mukaan kiinnos-

tavimmat prosessit tapahtuvat nimenomaan yhteistyössä, toimijoiden välillä, eivätkä

yksilön pään sisällä. Tähän tarpeeseen SVA:ta on joissain tutkimuksissa jo käytetty,

mutta näissä on käytetty vain kaikkein yksinkertaisimpia ja tavallisimpia tunnuslukuja

eikä niiden valinnalle ole useinkaan esitetty kunnollisia perusteita.

Tämän tutkimuksen tarkoitus olikin käydä kattavasti läpi eri SVA-tunnuslukuja

ja yleisluontoisesti tarkastella niiden soveltuvuutta yhteisöllisen oppimistilanteen ar-

viointiin.

SVA:lla voidaan tarkastella joko kokonaisen ryhmän, kuten koululuokan, raken-

netta, tai yksittäisten toimijoiden, siis oppilaiden, verkostokäyttäytymistä. Aiemmissa

tutkimuksissa käytetyt tunnusluvut saivat vain osittain tukea tämän tutkimuksen tulok-

sista.

Erityisesti tutkimusta suunniteltaessa olisi otettava huomioon millä tavalla verkos-

toa tarkastellaan. Aiemmissa tutkimuksissa on muodostettu sosiomatriiseja lukemi-

sen, vastaamisen ja osallistumisen perusteella. Näitä erityyppisiä matriiseja ei kuiten-

kaan voi tulkita yhteismitallisesti, sillä ne kertovat hyvin erilaisista asioista. Tämän

tutkimuksen valossa näyttäisi siltä, että yhteisöllisen oppimisen onnistumisen kannalta

olennaisimpia olisivat vastausmatriisit.

Kuten sosiokonstruktiivinen teoria olettaa, toiminnan tasainen jakautuminen op-

pilaiden kesken näyttäisi olevan yhteydessä kurssin hyödyllisyyteen. Edelleen teorian

41
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mukaisesti yksilötason luova, laadukas aktiivisuus on yhteydessä kurssin hyödyllisyy-

teen.

Oppilaiden opettajalta saama kannustus verkkokeskusteluun näyttää lisäävän sekä

oppilaiden viestien lukemista että kirjoittamista. Kannustuksen tulisi keskittyä nimen-

omaan passiivisiin oppilaisiin, sillä hyödyn saaminen yhteisöllisessä oppimisessa il-

meisesti edellyttää toimivaa vuoropuhelua. Aktiivinen oppilas ei yksi hyödy kurssista,

vaan tarvitsee muiden aktiivista osallistumista.

Toisin kuin aiemmissa tutkimuksissa on päätelty, ei tässä tutkimuksessa oppilai-

den sukupuolijakaumalla ole merkittävää vaikutusta heidän verkostokäyttäytymiseen-

sä. Ainoa sukupuoliriippuvainen löydös oli tyttöjen korkeampana kokema opettajan

aktiivisuus, mutta epäselvää on, johtuuko tämä vastaustyylien erosta.

Ikä sen sijaan näyttää olevan merkitsevässä yhteydessä koettuun kurssista saata-

vaan hyötyyn: mitä ylemmillä luokka-asteilla oppilaat olivat, sitä vähemmän hyötyä

he kokivat kurssista saavansa. Samoin oppimisprosessin hahmottaminen koettiin vai-

keampana ylemmillä luokilla. Mahdollisesti siis koulussa vietetyt vuodet ovat jo totut-

taneet koulumaiseen oppimistapaan, jolloin palaaminen lapselle ja aikuiselle luonnol-

lisempaan tutkivaan oppimiseen on hankalampaa.

Tulevissa tutkimuksissa olisi varmistettava nyt löydettyjen alustavien SVA-tunnus-

lukujen validisuus. Lisäksi olisi selvitettävä, miten tunnusluvut toimivat erilaisen on-

nistumiskriteerin, kuten vaikkapa tentissä pärjäämisen kanssa. Kursseja vertaillessa

olisi kurssit pyrittävä myös vakioimaan tätä tutkimusta paremmin, jotta oppilaille an-

nettavat ohjeet olisivat mahdollisimman samankaltaiset ja oppilaiden käytös samoja

peruspiirteitä noudattavaa. Kurssin onnistumista tutkittaessa kannattaisi keskittyä op-

pilaskohtaisen kirjoitusmatriisin ja lukumatriisin yhteyksien määrään sekä verkosto-

tason viestiketjumatriisin tiheyteen ja kirjoitusmatriisin johonkin keskittyneisyystun-

nuslukuun ja vastavuoroisuuteen. Nämä tunnusluvut olivat tässä tutkimuksessa lupaa-

vimpia, joten niiden validointi uudessa tutkimuksessa olisi erittäin tärkeää.

Tämä tutkimus on alustavuudestaan huolimatta voinut vahvistaa sosiokonstruktii-

visen teorian mukaisen Tutkivan oppimisen menetelmän parantavan verkko-oppimis-

tilanteen tuloksia. Se on myös osoittanut SVA:n toimivaksi menetelmäksi tällaisten ti-

lanteiden tutkimisessa. Lisäksi tutkimus antaa viittausta siitä, että nykyinen koululaitos

opettaa oppilaat ”väärille tavoille”, joista on opittava pois koulun jälkeen työelämään

siirryttäessä.
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Nämä tulokset kannustavat toivottavasti alan tutkijoita ottamaan SVA:n laajempaan

käyttöön sekä kouluttajia ja opettajia rohkeammin kokeilemaan sosiokonstruktiivisia

menetelmiä opetuksessaan.
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Liite A

Oppilaiden kyselylomake
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Liite B

Esimerkki sosiomatriisista

Sosiomatriisi sisältää tiedot toimijoiden välisistä tietyistä suhteista. Esimerkiksi tau-

lukko B.1 sisältää kurssin 1590 vastausten sosiomatriisin. Toimijat ovat sekä riveillä

että sarakkeissa samassa järjestyksessä. Kukin taulukon solu kertoo kyseisen rivin ja

sarakkeen toimijoiden välisestä yhteydestä. Tässä tapauksessa yhteys muodostuu, kun

yksi toimija kirjoittaa vastauksen toisen toimijan viestiin.

Tästä matriisista näkee jo päällepäin, että vuorovaikutus on ollut melkoisen opet-

tajakeskeistä (AnneH on opettaja). Esimerkiksi Jukkah on vastannut 9 kertaa opettajan

viesteihin ja opettaja taas on vastannut yhteen Jukkah:n viestiin. Useat oppilaat eivät

ole vastanneet toisilleen lainkaan.

Taulukko B.1: Esimerkki kurssin vastausten sosiomatriisista.

AnneH Jukkah LauraRa Okkim SamiVi VarpuW joonas

AnneH 2 1 1 1 2 1 3

Jukkah 9 0 0 0 0 0 0

LauraRa 8 0 0 1 0 1 1

Okkim 9 2 1 0 0 0 1

SamiVi 3 0 0 0 0 1 0

VarpuW 9 0 0 1 0 0 1

joonas 8 0 1 1 0 1 0
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Liite C

Kurssitason SVA-tunnusluvut

Tässä liitteessä ovat kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden kurssien kurssitason SVA-

tunnusluvut. Erikseen on raportoitu lukumatriisien, dikotomisten lukumatriisien, vas-

tausmatriisien, dikotomisten lukumatriisien, viestiketjumatriisien sekä osallistujamat-

riisien kaikki tunnusluvut, jotka kustakin matriisista voidaan sen ominaisuuksien pe-

rusteella laskea (katso taulukko 2.2 sivulla 17).
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Koko Komponentit Eristyneet Tiheys Saap. yht. Läht. yht. Yhteydet

2659 18 1 0 8.537 15.725 22.608 14.556

6496 30 1 0 1.576 3.680 3.094 3.566

893 28 1 0 0.772 2.496 2.866 2.833

6929 13 1 0 1.343 2.212 3.712 1.888

5508 17 1 0 6.394 14.768 11.143 8.863

583 31 1 0 1.116 7.914 8.881 8.824

3577 19 1 0 4.626 21.673 7.339 15.749

2387 26 1 0 3.354 3.992 6.752 5.531

5800 26 1 0 2.516 7.263 7.263 5.798

1237 15 1 0 4.373 8.171 2.386 5.825

1338 13 1 0 6.899 15.192 6.942 12.511

5063 26 1 0 1.108 1.288 6.808 3.722

1590 7 1 0 6.878 9.143 5.143 9.091

7003 28 1 0 1.153 2.989 3.656 3.511

2214 9 1 0 11.148 7.958 8.208 9.250

8088 24 1 0 3.646 7.283 7.239 4.197

3840 20 1 0 5.617 10.139 11.508 11.701

1683 22 1 0 5.736 18.848 6.658 13.686

4762 34 1 0 1.213 4.084 3.387 2.830

1518 15 1 0 1.822 2.548 2.262 1.958

6054 24 1 0 2.030 13.621 6.274 10.611

1002 27 1 0 1.682 8.292 3.754 6.377

Taulukko C.1: Lukumatriisien tunnusluvut
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Koko Komponentit Eristyneet Tiheys Saap. yht. Läht. yht. Yhteydet Välittyneisyys Stressi Bonacich Läheisyys

2659 18 1 0 0.691 0.327 0.327 0.357 0.057 0.262 0.229 0.254

6496 30 1 0 0.444 0.575 0.540 0.587 0.172 0.538 0.278 0.344

893 28 1 0 0.379 0.644 0.644 0.681 0.445 0.656 NA 0.402

6929 13 1 0 0.438 0.609 0.609 0.688 0.521 0.680 NA 0.404

5508 17 1 0 0.761 0.191 0.254 0.210 0.030 0.141 0.348 0.201

583 31 1 0 0.267 0.757 0.757 0.795 0.555 0.788 0.210 0.446

3577 19 1 0 0.701 0.316 0.260 0.313 0.080 0.213 0.156 0.192

2387 26 1 0 0.679 0.254 0.334 0.312 0.031 0.205 0.173 0.247

5800 26 1 0 0.618 0.397 0.397 0.421 0.102 0.354 0.318 0.278

1237 15 1 0 0.911 0.095 0.095 0.106 0.008 0.053 0.383 0.085

1338 13 1 0 0.959 0.045 0.045 0.051 0.002 0.020 NA 0.043

5063 26 1 0 0.389 0.235 0.635 0.335 0.053 0.202 0.376 0.432

1590 7 1 0 0.959 0.048 0.048 0.061 0.004 0.022 NA 0.056

7003 28 1 0 0.429 0.593 0.556 0.607 0.306 0.606 NA 0.348

2214 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0

8088 24 1 0 0.877 0.129 0.129 0.137 0.005 0.061 0.434 0.112

3840 20 1 0 0.885 0.121 0.121 0.131 0.018 0.076 0.021 0.113

1683 22 1 0 0.868 0.139 0.139 0.149 0.009 0.083 0.197 0.114

4762 34 1 0 0.279 0.743 0.349 0.381 0.192 0.530 0.283 0.201

1518 15 1 0 0.729 0.290 0.290 0.323 0.073 0.245 0.184 0.234

6054 24 1 0 0.370 0.658 0.658 0.701 0.549 0.697 0.077 0.420

1002 27 1 0 0.549 0.469 0.469 0.496 0.109 0.425 0.255 0.322

Taulukko C.2: Dikotomisten lukumatriisien tunnusluvut, 1/2
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Molemminpuolisuus Vastavuoroisuus Arvostus Tieto Yhdistyneisyys Tehokkuus LIukkaus Hierarkkisuus

2659 85 0.765 0.327 0.538 1 0.326 1 0

6496 128 0.738 0.575 1.311 1 0.574 1 0

893 72 0.669 0.644 1.120 1 0.643 1 0

6929 21 0.756 0.609 0.680 1 0.605 1 0

5508 77 0.640 0.191 0.200 1 0.253 1 0

583 71 0.819 0.757 1.292 1 0.756 1 0

3577 93 0.719 0.316 0.492 1 0.315 1 0

2387 167 0.695 0.254 0.653 1 0.333 1 0

5800 148 0.705 0.397 0.820 1 0.396 1 0

1237 87 0.848 0.095 0.049 1 0.095 1 0

1338 72 0.936 0.045 0.029 1 0.045 1 0

5063 86 0.800 0.235 1.230 1 0.634 1 0

1590 20 1 0.048 0.078 1 0.047 1 0

7003 101 0.720 0.593 1.144 1 0.592 1 0

2214 36 1 0 0 1 0 1 0

8088 213 0.801 0.129 0.104 1 0.128 1 0

3840 147 0.789 0.121 0.049 1 0.121 1 0

1683 175 0.792 0.139 0.118 1 0.138 1 0

4762 92 0.815 0.743 1.486 1 0.743 1 0

1518 54 0.610 0.290 0.233 1 0.289 1 0

6054 75 0.859 0.658 1.105 1 0.656 1 0

1002 135 0.707 0.469 1.026 1 0.468 1 0

Taulukko C.3: Dikotomisten lukumatriisien tunnusluvut, 2/2
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Koko Komponentit Eristyneet Tiheys Saap. yht. Läht. yht. Yhteydet

2659 18 2 0 1.676 4.814 3.637 3.679

6496 30 1 0 0.431 0.726 1.037 0.928

893 28 13 0 0.125 2.019 0.241 1.037

6929 13 12 0 0.420 4.712 0.212 2.594

5508 17 3 0 0.734 1.596 2.096 1.956

583 31 2 0 0.307 5.183 0.916 3.205

3577 19 3 0 0.632 5.222 2.556 4.222

2387 26 7 0 0.241 0.429 0.509 0.371

5800 26 6 0 0.333 2.774 1.494 1.458

1237 15 5 0 0.382 0.733 0.948 0.934

1338 13 1 0 0.923 6.667 1.500 4.616

5063 26 4 0 0.260 0.289 0.289 0.222

1590 7 1 0 1.429 6.333 0.500 4.136

7003 28 6 0 0.217 2.701 0.479 1.406

2214 9 1 0 2 4.500 2.125 3.225

8088 24 4 0 0.436 2.502 0.632 1.092

3840 20 2 0 0.805 5.784 0.784 3.351

1683 22 5 0 0.525 3.117 1.165 2.297

4762 34 2 0 0.266 2.786 0.422 1.583

1518 15 5 0 0.293 2.114 0.400 1.159

6054 24 1 0 0.326 1.138 2.094 1.724

1002 27 7 0 0.174 2.358 0.434 1.478

Taulukko C.4: Vastausmatriisien tunnusluvut
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Koko Komponentit Eristyneet Tiheys Saap. yht. Läht. yht. Yhteydet Välittyneisyys Stressi Bonacich Läheisyys

2659 18 2 0 0.361 0.559 0.265 0.289 0.087 0.203 0.207 0.060

6496 30 1 0 0.216 0.363 0.605 0.509 0.390 0.838 0.224 0.353

893 28 13 0 0.083 0.951 0.136 0.496 0.406 0.491 NA 0.007

6929 13 12 0 0.112 0.962 0.045 0.569 0.083 0.083 NA 0.011

5508 17 3 0 0.211 0.088 0.088 0.097 0.188 0.286 0.152 0.049

583 31 2 0 0.134 0.895 0.161 0.537 0.597 0.762 NA 0.255

3577 19 3 0 0.235 0.696 0.640 0.725 0.564 0.739 0.217 0.071

2387 26 7 0 0.146 0.088 0.288 0.157 0.157 0.252 NA 0.202

5800 26 6 0 0.186 0.766 0.526 0.473 0.301 0.589 0.272 0.015

1237 15 5 0 0.244 0.238 0.238 0.106 0.110 0.189 NA 0.147

1338 13 1 0 0.337 0.718 0.551 0.717 0.534 0.726 0.081 0.304

5063 26 4 0 0.206 0.146 0.266 0.155 0.144 0.296 NA 0.263

1590 7 1 0 0.510 0.571 0.571 0.727 0.451 0.550 0.247 0.377

7003 28 6 0 0.117 0.878 0.249 0.478 0.485 0.959 0.088 0.031

2214 9 1 0 0.716 0.319 0.319 0.308 0.050 0.156 0.129 0.232

8088 24 4 0 0.278 0.710 0.362 0.224 0.086 0.172 0.635 0.301

3840 20 2 0 0.318 0.613 0.455 0.549 0.303 0.547 0.195 0.170

1683 22 5 0 0.267 0.768 0.340 0.595 0.303 0.464 0.100 0.098

4762 34 2 0 0.122 0.783 0.177 0.455 0.509 0.797 NA 0.093

1518 15 5 0 0.182 0.876 0.233 0.537 0.369 0.425 0.155 0.104

6054 24 1 0 0.175 0.817 0.817 0.871 0.921 0.935 NA 0.493

1002 27 7 0 0.103 0.893 0.278 0.620 0.593 0.797 0.099 0.033

Taulukko C.5: Dikotomisten vastausmatriisien tunnusluvut, 1/2
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Molemminpuolisuus Vastavuoroisuus Arvostus Tieto Yhdistyneisyys Tehokkuus LIukkaus Hierarkkisuus

2659 36 0.778 0.559 0.575 1 0.674 1 0.111

6496 52 0.860 0.363 1.060 1 0.811 1 0

893 5 0.862 0.951 0.444 1 0.950 0.812 0.615

6929 1 0.846 0.962 0.338 1 0.955 0.182 0.958

5508 17 0.912 0.088 0.180 1 0.835 0.833 0.621

583 19 0.858 0.895 0.805 1 0.894 1 0.232

3577 24 0.819 0.696 0.464 1 0.805 0.993 0.200

2387 18 0.846 0.088 0.372 1 0.886 1 0.397

5800 24 0.788 0.766 0.659 1 0.845 0.967 0.333

1237 6 0.705 0.238 0.259 1 0.806 0.989 0.466

1338 17 0.731 0.718 0.656 1 0.713 1 0

5063 22 0.785 0.146 0.643 1 0.825 1 0.222

1590 10 0.810 0.571 0.465 1 0.558 1 0

7003 15 0.844 0.878 0.545 1 0.914 0.974 0.314

2214 22 0.750 0.319 0.312 1 0.315 1 0

8088 29 0.656 0.710 1.027 1 0.752 1 0.239

3840 44 0.805 0.613 0.861 1 0.717 1 0.100

1683 28 0.727 0.768 0.924 1 0.767 0.976 0.323

4762 33 0.891 0.783 0.787 1 0.904 1 0.059

1518 5 0.733 0.876 0.551 1 0.872 0.945 0.450

6054 29 0.928 0.817 0.732 1 0.859 1 0

1002 13 0.872 0.893 0.442 1 0.930 0.957 0.377

Taulukko C.6: Dikotomisten vastausmatriisien tunnusluvut, 2/2
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2659 16 2 1 0.700 0.190 0.022 0.067 0.190 0.494 0.109 0.552

6496 32 3 2 0.698 0.254 0.020 0.139 0.254 0.255 0.077 1.247

893 9 2 1 0.306 0.571 0.281 0.375 0.571 0.549 0.258 0.434

6929 1 1 1 NA NA NA NA NA NA NA NA

5508 75 14 13 0.150 0.318 0.204 0.687 0.318 0.231 0.024 0.873

583 10 1 0 0.911 0.111 0.012 0.062 0.111 0.520 0.167 0.178

3577 16 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0 0

2387 95 46 45 0.071 0.210 0.033 0.099 0.210 0.282 0.011 3.252

5800 22 1 0 0.922 0.086 0.003 0.036 0.086 0.055 0.140 0.265

1237 13 1 0 0.756 0.288 0.037 0.181 0.288 0.168 0.411 0.476

1338 17 5 4 0.449 0.342 0.032 0.111 0.342 0.409 0.083 1.266

5063 35 6 5 0.402 0.323 0.032 0.187 0.323 0.256 0.051 1.677

1590 9 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0 0

7003 6 1 0 0.933 0.100 0.010 0.040 0.100 0.046 0.150 0.107

2214 5 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0 0

8088 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

3840 9 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0 0

1683 24 5 4 0.536 0.316 0.023 0.125 0.316 0.575 0.069 1.429

4762 22 3 2 0.472 0.424 0.092 0.292 0.424 0.517 0.124 0.864

1518 1 1 1 NA NA NA NA NA NA NA NA

6054 5 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0 0

1002 16 1 0 0.550 0.438 0.131 0.368 0.438 0.307 0.521 0.586

Taulukko C.7: Viestiketjumatriisien tunnusluvut
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Koko Komponentit Eristyneet Tiheys Yhteydet Välittyneisyys Stressi Arvostus Bonacich Läheisyys Tieto

2659 18 1 0 0.706 0.331 0.037 0.221 0.331 0.066 0.467 0.689

6496 30 1 0 0.720 0.300 0.060 0.247 0.300 0.317 0.411 0.912

893 28 1 0 0.987 0.014 0.000 0.003 0.014 0.046 0.025 0.056

6929 13 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0 0

5508 17 1 0 0.235 0.158 0.244 0.381 0.158 0.236 0.282 0.197

583 31 1 0 0.886 0.122 0.076 0.114 0.122 0.246 0.175 0.413

3577 19 1 0 0.719 0.314 0.069 0.244 0.314 0.270 0.433 0.683

2387 26 5 4 0.252 0.420 0.123 0.336 0.420 0.291 0.078 0.904

5800 26 1 0 0.831 0.183 0.008 0.094 0.183 0.030 0.281 0.610

1237 15 2 1 0.581 0.401 0.124 0.265 0.401 0.446 0.196 0.757

1338 13 1 0 0.974 0.030 0.001 0.008 0.030 0.039 0.052 0.060

5063 26 1 0 0.514 0.440 0.074 0.334 0.440 0.115 0.515 1.016

1590 7 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0 0

7003 28 1 0 0.847 0.125 0.013 0.075 0.125 0.197 0.174 0.497

2214 9 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0 0

8088 24 2 1 0.917 0.043 0 0 0.043 0.308 0.041 0.279

3840 20 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0 0

1683 22 1 0 0.957 0.048 0.001 0.018 0.048 0.050 0.080 0.152

4762 34 1 0 0.335 0.706 0.381 0.675 0.706 0.066 0.822 1.347

1518 15 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0 0

6054 24 1 0 0.297 0.767 0.660 0.758 0.767 0.052 0.863 0.835

1002 27 1 0 0.356 0.488 0.267 0.646 0.488 0.278 0.564 0.555

Taulukko C.8: Osallistujamatriisien tunnusluvut


