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1 Johdanto

Työssäni kuvaan, mitä oppimisesta nykyään ajatellaan, millä tavalla Kognitiiviset ja luovat

prosessit –kurssimme rakentui, ja lopulta aineiston avulla kuvaan, miten opiskelijat

osallistuivat kurssille ja kokivat toimintansa kurssilla.

Tietokoneiden ja tietoverkkojen nopea kehittyminen viime vuosina on muokannut

mullistavasti ihmisten toimintaa. Toffler (1991) on puhunut kehityksen kolmannesta aallosta.

Hän vertaa tietokoneen mukanaan tuomaa murrosta yhtä suureen murrokseen kuin teollinen

vallankumous oli aikanaan. Nyt nopea tietotekninen aalto on pyyhkäissyt työelämän kautta

myös ihmisten yksityiselämän apuvälineeksi, ja jälleen yhteiskuntarakenteemme on

muuttumassa.

Tämän ohella mm. Bereiter (1999) puhuu tietämyksen ajasta (knowledge age), jossa tiedon

merkitys kasvaa yhteiskunnassa. Vanhan murtuessa ja uudenlaisen työn kuvan muotoutuessa

on erilainen yhteistyö ja verkostoituminen tiedon käsittelemiseksi tullut tärkeimpien

työskentelymuotojen joukkoon. (mm. Tella 1997, 41-42) Tiedonkäsittelyverkostot voivat yhä

kommunikoida perinteiseen tapaan kasvokkain, mutta entistä useammin kommunikointi

tapahtuu myös virtuaalisesti tieto- ja viestintäteknisten laitteiden avulla. Tämä aiheuttaa

muutostarpeita nykyiseen oppimiskulttuuriimme, jossa tuntuu voimakkaasti olevan vallalla

kehitys yhteisönä oppimisen suuntaan. (kts. myös Lipponen 2001, 11)

Yhteisön voimaa oppimisessa ja opetuksessa on pyritty ennenkin käyttämään hyväksi.

Joukossa on aina ollut mukavaa työskennellä, työn jakaminen on helpottanut tekemistä ja

toisilta on saanut ideoita, joita itse ei välttämättä olisi keksinyt. Tällä hetkellä onkin

mielenkiintoista miettiä, miten on perusteltu vaikkapa ryhmätöiden tekemistä – vastaus on

luultavasti ollut enemmänkin yhteistyötaitojen oppimisessa, kuin siinä että oppimista itseään

pidettäisiin yhteistyönä.

Moderni kognitiotiede pitää yhteisön voimaa tärkeänä oppimisen ehtona. Se, että voimme

hajauttaa omaa tietoamme sosiaalisesti ryhmän välille ja käyttää erilaisten ihmisten

tietopääomaa ongelman ratkaisemiseksi takaa, että yhteisesti luodun kokonaisuuden summa

on paljon enemmän kuin yksin voisimme koskaan saavuttaa. (Hakkarainen, Lonka &
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Lipponen 1999) Kiinnostuin itse näistä ajatuksista, kun muutama vuosi sitten kokeilin

verkostopohjaisessa oppimisympäristössä opiskelua. Opiskelimme luovuutta ja kognitiivisia

prosesseja CSILE –ympäristössä (Bereiter & Scardamalia 1987). Samalla ymmärsin

heijastamalla lukemaani asiaa käytännön työskentelyyn verkko-oppimisympäristössä, kuinka

valtavan paljon yhteisöllinen työskentelytapa onnistuessaan pystyy tarjoamaan. Yhdistin

itselleni silloin uudet ajatukset oppimisesta ja tiedon rakentamisesta voimakkaasti tuohon

uuteen oppimisympäristöön. Yhdistän ne vieläkin verkostopohjaisen oppimisympäristön

hyvään käyttöön. Ennen kaikkea yhdistän ne kuitenkin yhteisöön.

Jotta voi oppia yhteisön tukemana, on yhteisöön päästävä jäseneksi ja osallistuttava yhteisön

toimintaan. Osa kurssillemme tulleista valitti myöhemmin kurssista. He eivät olleet

mielestään oppineet mitään ja kokivat, että projektimme oli opettajallemme vain keino välttää

opetusvelvollisuuttaan. Heidän osallistumisensa oli ollut vähäistä. Toisaalta kurssillamme oli

osallistujia, jotka eivät mielestään toimineet aktiivisesti oppimisympäristössä, mutta silti

kokivat oppineensa.

Tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa mm. verkon välityksellä nykypäivänä tukea ihmisen

erilaisille toiminnoille. Kommunikointi- ja viestintävälineenä se kuitenkin luo myös kerroksen

ihmisten väliin. Kun yritetään luoda yhteisöä ja saavuttaa yhteisön kannalta oppimisen etuja

verkon välityksellä, kohdataan myös ongelmia. Ensimmäistä kokemustani seuranneilla

kursseilla, joilla olen ollut sekä oppilaana että tutorina, olen törmännyt konkreettisemmin

tällaisiin verkko-oppimisen kenttään kuuluviin ilmiöihin.

Mikä ensimmäisessä kokemuksessani sitten oli niin vaikuttavaa? Ryhmässämme oli minulle

tuttuja ihmisiä, aihe oli mielenkiintoinen, tavoitteeni oli selvillä. Sain rakentaa tietoa omaan

kysymykseeni ja ohjata prosessiani itsenäisesti, muut kommentoivat ja ottivat kantaa omien

ajatustensa ja tietojensa pohjalta. Miksi osa koki kurssin positiivisena ja osa ei? Miten eri

osallistumisen tavat vaikuttivat oppimiseen?

Edellisten kysymysten pohjalta kartoitan tässä työssä, kuinka opiskelijat ovat kokeneet

toimineensa yhteisön avulla verkostopohjaisessa oppimisympäristössä. Tutkimusaineistonani

on pari vuotta myöhemmin pidetty vastaava kurssi kuin miltä omat kokemukseni olivat. Olin

itse kurssilla mukana tutorin roolissa. Raportissani yritän kuvata, mitä oppimisesta ja
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osallistumisesta oppimisyhteisöön tänä päivänä ajatellaan, ja minkälaiset raamit pyrimme nyt

tutkimuksessa mukana olevalle Kognitiiviset ja luovat prosessit –kurssillemme luomaan.

Lopulta selvitän, miten opiskelijat mielestään osallistuivat kurssille, ja miltä heidän

osallistumisensa todellisuudessa näytti.

Tutkimus osallistuu samalla Future Learning Environment –ympäristön kehityskeskusteluun.

Itselleni se on tietokoneavusteiseen ja yhteisön tukemaan oppimiseen suuntautuva

oppimisprosessi. Tarkoituksena on selvittää, minkälaista tarjottavaa verkostopohjaisella

oppimisympäristöllä on oppimiselle ja tiedon rakentamiselle.

2 Tutkimuksen lähtökohtia

Tieto- ja viestintätekniikan kehitys on noussut suureksi kysymykseksi koulutuksen ja

opetuksen suhteen. Sitä kohtaan on suunnattu sekä mahdottomia että mahdollisia toiveita.

Ollaan vakuuttuneita, että uuden teknologian avulla opetuksessa ja oppimisessa saavutetaan

entistä parempia sekä määrällisiä että laadullisia oppimistuloksia. On kuitenkin kiinnitetty

huomiota siihen, että tutkimus ja kehitys on painottunut eniten juuri teknologian kysymyksiin

ja informaation välittämiseen. Pedagogiset lähtökohdat ovat jääneet vähemmälle. (Sallila

2001, 8) Seuraavassa kartoitetaan verkostopohjaisiin oppimisalustoihin ja -ympäristöihin

suunnattuja toiveita ja odotuksia, luodaan katsaus tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen

tutkimukseen, sekä osoitetaan tämän tutkimuksen taustalähtökohdat.

2.1 Erilaisia näkökulmia tarkastella verkostopohjaisia oppimisympäristöjä

Tietotekniikan ja uusien medioiden mukanaan tuoma murros ei voi olla vaikuttamatta

oppimiskulttuuriimme. Tekniikasta etsitään välineitä oppimisen tueksi. Valtiovalta on

ponnekkaasti ajanut asiaa eteenpäin sijoittamalla resursseja tietotekniikan käytön

edistämiseen. Opetusministeriö on vaatinut jokaiselta oppilaitokselta tietostrategia-asiakirjan

vuoteen 2002 mennessä ja sen toimeenpanon vuoteen 2004 mennessä, joten julkinen paine

tieto- ja viestintätekniikan käyttämisestä opetuksen tukena asettaa omia vaatimuksiaan

oppilaitoksille. (Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia 2000-2004 1999, 14-16;
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Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategian 2000-2004 toimeenpanosuunnitelma 2000, 10;

Sallila 2001, 7)

Viimeisenä vuosikymmenenä opetusteknologian kasvu on ollut räjähdysmäistä. Internetin

graafisen käyttöliittymän keksiminen ja yleistyminen oli tekijä, joka osaltaan sysäsi

kehittämään oppimisen tueksi verkostopohjaisia oppimisympäristöjä. Näiden

oppimisympäristöjen varaan on laskettu mm. didaktisia odotuksia. (Matikainen & Manninen

2000, 7; Sallila 2001, 7-8) Niiden on ajateltu mahdollistavan uudenlaisien

oppimismahdollisuuksien tarjoamisen joustavasti ajan ja paikan suhteen. Immosen (2000, 15-

18) mukaan niistä voidaan muovailla ratkaisua mm. perinteisen etäopetuksen ongelmiin, joita

ovat olleet mm. eristyneisyys, materiaalin huono saatavuus, vuorovaikutuksen puute ja

opiskelun määrätahtisuus. Juuri saatavuus ja saavutettavuus on katsottu verkostopohjaisen

oppimisen vahvimmaksi eduksi. (Järvelä & Häkkinen, in press) Matikainen ja Manninen

(2000, 7) puhuvat myös yksilöllisen eriyttämisen ja nykyaikaiseen oppimiskäsitykseen hyvin

soveltuvan työskentelymuodon tukemisesta.

Manninen (2000, 36-39 sekä 2001, 58-64) jaottelee verkostopohjaisen tekniikan erilaisia

käyttötapoja. Ympäristöä on käytetty mm. kalvopankkina ja informaatiovarastona, jolloin on

mahdollistettu informaation saatavuus. Oppimisympäristöä on rakennettu monipuoliseksi

oppimista tukevaksi keskustelualueeksi tai koottu hyperlinkkirakenteiden avulla

itseopiskeluun tarkoitettuja oppimateriaaleja. Manninen kuvaa myös verkostopohjaisen

oppimisympäristön käyttöä virtuaaliluokkana, jonka sisään voidaan upottaa kaikki edellä

kuvatut modulit. Erilaisia mahdollisuuksia ja niiden yhdistelmiä on lukuisia.

Suunniteltaessa uusia opetusmuotoja ja oppimisympäristöjen hyödyntämistapoja on

ratkaisevaa kiinnittää huomiota siihen, kuinka käsityksemme oppimisesta ja opetuksesta

vaikuttavat oppimistilanteiden järjestämiseen. Pelkkä tekniikan käyttäminen ei johda hyvään

oppimiseen. Joidenkin viimeaikaisten opetushankkeiden sivumakuna on tullut esiin

muodikkuuden ajatus. On välillä tuntunut, että hyvin perinteisenä opetuksena toiminut opetus-

oppimisprosessi viedään verkkoon siksi, että verkossa opettamisella on nykyaikainen leima.

On unohdettu pohtia, millainen verkostopohjaisten oppimisympäristöjen käyttö palvelee

opetus-oppimisprosessia. Tieto- ja viestintätekniikan lisäarvon saavuttaminen opetuksen

tukena edellyttää perinteisestä oppimiskäsityksestä luopumista ja opettajan työnkuvan sekä
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auktoriteetin uudelleen miettimistä suhteessa oppilaalle annettavaan valtaan ja vastuuseen.

(Lipponen 2001, 13; Tella 1997, 51, 56-57)

Viimeisen vuosikymmenen aikana on ollut nähtävissä yhä kasvava kiinnostus

sosiokulttuuriseen tapaan tarkastella oppimista. Erityisesti Vygotskyn (1962; 1978) ajatukset

ovat tarjonneet tutkijoille lähtökohtia. Kun oppimista on aikaisemmin tutkittu yksilön pään

sisällä tapahtuvana prosessina, sitä ollaankin viime aikoina tutkittu yhteisön välisen

vuorovaikutuksen ja osallistumisen prosessina. Tämän ohella tieto- ja viestintätekniikan

nopea kehittyminen on raivannut tilaa ja luonut perustan tietokoneavusteisen yhteisöllisen

oppimisen (computer supported collaborative learning, CSCL) ajatuksille. (Hakkarainen

2001, 30; Lipponen 2001, 13)

Pyysalo, Iivonen ja Lallimo (2001, 23-26) ovat laatineet katsauksen tämän hetkiseen

tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen tutkimuksen tilanteeseen vuonna 2001 pidetyn

ensimmäisen eurooppalaisen European Conference of Computer Supported Collaborative

Learning (Euro-CSCL) –konferenssin tutkimusten pohjalta. Ensimmäinen CSCL –konferenssi

pidettiin vuonna 1995 Bloomingtonissa, Indianassa. Konferenssi kokoaa teknologian,

oppimisen, opettamisen ja työelämän edustajia vaihtamaan ja jakamaan asiantuntemusta sekä

innovaatioita teknologian hyödyntämisestä yhteisöllisen opiskelun tueksi. Katsauksessa

hyödynnettiin kuuttakymmentä tutkimusta, jotka löytyvät Dillenbourgin, Eurelingsin ja

Hakkarainen (2001) toimittamasta European Perspectives on Computer-Supported

Collaborative Learning –kirjasta. (Kirjan tutkimukset löytyvät myös verkosta.) Erillisiä tietoja

kirjasta löytyvistä tutkimuksista ei ole viety lähdeluetteloon, ellei niihin ole tämän

tutkimuksen varsinaisessa teoriataustassa viitattu perusteellisemmin kuin seuraavassa

käsiteltävässä katsauksessa.

Tutkimusten perusteella voidaan todeta, että ala on vasta ottamassa ensimmäisiä

kehitysaskeleita ja hakemassa ilmenemismuotojaan. Esimerkiksi tutkimusten teoreettiset

taustat ja pedagogiset käytännöt vaihtelevat suuresti. Tutkimusten tekijät alleviivaavat, että

tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimistutkimuksen suuri haaste on luoda käyttökelpoista

teoreettista lähestymistapaa ja pedagogisia malleja. Osa töistä perustuu toiminnan teorialle

(esim. Bourgoin & Derycke; Fjuk & Ludvigsen; Docq & Daele; Issroff & Scanton; Verdejo,

Barros, Rodriguez-Artacho), osa hajautettuun kognitioon (esim. Stoyanova & Kommers) tai
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ja osa tiedon rakenteluun (esim. Muukkonen, Lakkala & Hakkarainen; Rahikainen, Lallimo &

Hakkarainen). Suuri osa konferenssin tutkimuksista ankkuroituu väljähköön

konstruktivistiseen teoriataustaan, ja tuntuu siltä, että teoriaa käytäntöjen tueksi ei ole

onnistuttu vielä määrittämään. Tutkimuksissa on käytössä myös vaihtelevasti pedagogisia

malleja, mm. ongelmakeskeistä oppimista (esim. Fahraeus; George & Leroux; Koch, Slichter

& Tröndle; Tosunoglu & Rabanotti), vastavuoroista oppimista (esim. Anderson et al.) ja

tutkivaa oppimista (esim. Muukkonen et al.; Rahikainen et al.). Mallien yhteisenä nimittäjänä

voidaan pitää yhteisöä oppimisen tukena. Kuten Lipponen (2001b, 8) on täsmentänyt,

positiivisesti katsoen voidaan sanoa, että alan vaihtelevat teoreettiset taustat ja pedagogiset

mallit ja metodologiset otteet ovat rikkaus. Negatiivisesti katsoen ala etenee hyvin toisistaan

poikkeavia linjoja pitkin löytämättä yhdistäviä taustoja, jolloin tietokoneavusteisesta

yhteisöllisestä oppimisesta ei voitaisikaan puhua koulutusteknologian paradigmana. (Pyysalo,

Iivonen & Lallimo 2001, 23, 25)

Euro-CSCL –konferenssin tutkimuksissa yhteisöllisen oppimisen tueksi rakennetut asetelmat

ja kontekstit vaihtelevat suuresti, mikä tekee monessa tapauksessa tutkimustulosten

vertailemisen hankalaksi. Joissakin projekteissa teknologiaa käytetään puhtaasti

etäopetusvälineenä, eivätkä opiskelijat tapaa toisiaan fyysisesti (esim. Arnseth et al.; Joiner &

al.; Ligorio, Mininni & Traum). Toisissa projekteissa teknologiaa käytetään

luokkahuoneopetuksen tukena (esim. Abnet & al.). Tyypillisin tapaus asetelmien joukossa oli

käyttää jonkinlaista verkostopohjaista tiedonrakenteluympäristöä luokkahuoneopetuksen

lisänä. Tällöin opiskelijat kommunikoivat sekä kasvokkain että verkon välityksellä yhteisen

tiedon rakentamiseksi (esim. Lahti, Seitamaa-Hakkarainen & Hakkarainen). (Pyysalo, Iivonen

& Lallimo 2001, 24)

Noin puolet tutkimuksista keskittyi korkeamman koulutusasteen tutkimukseen,

peruskouluasetelmia oli joukossa vain viidennes. Lopuissa tutkimuksissa tavoitteena oli

kehittää teknistä oppimisympäristöä tai muuta ratkaisua, jonka kohderyhmää ei oltu erikseen

määritelty. Tutkimukset antavat viitettä myös tietokoneavusteisen yhteisöllisen

oppimistutkimuksen moniulotteisuudesta. Suurin osa tutkimuksista keskittyy tietyn teknisen

ratkaisun käyttöönoton kartoittamiseen. Toinen tärkeä tutkimuskohde on oppimisprosessin

luonne teknologian tukemana. Noin 80% tutkimuksista käsitteli mm. kommunikaatioprosessin

luonnetta, yhteisöllistä oppimisprosessia ja tiedonrakentelua. Joukosta löytyi myös kuvauksia
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mm. motivaatiosta, prosessiin sitoutumisesta, osallistumisesta oppimisprosessiin tai tutorin

roolista (esim. Cullen; Lakkala & al.; Lipponen & al.; Tapola & al.). (Pyysalo, Iivonen &

Lallimo 2001, 24-25)

2.2 Oppija oppimisympäristössä – haasteita ja mahdollisuuksia

Euro-CSCL –konferenssin tutkimusten perusteella yhteisöllisen oppimisen tueksi suunnitellun

teknologian kuvataan lisäävän motivaatiota, itsearviointia, monimutkaisten ongelmien kanssa

työskentelyä sekä tukevan oppijoiden välistä yhteistyötä. Samaa osoittavat myös muut alan

tutkimukset. Tietokoneavusteiset yhteisölliset oppimisprosessit tukevat yhteisöllisiä

tiedonrakenteluprosesseja sekä kyselymallien mukaista oppimista. Oppilaiden toimintaan on

saatu tuotua asiantuntijakulttuurin ongelmanratkaisukäytäntöjä. Tämän myötä oppilaiden

yksilölliset suoritukset sekä ryhmän yhteinen suorituskyky tiedonrakentelun suhteen on

parantunut. Oppilaiden tehtäväkeskeinen keskustelu ja reflektiivinen ajattelu on lisääntynyt.

Vuorovaikutuksen laatu ja määrä sekä oppilaiden välillä että oppilaiden ja opettajan välillä on

kasvanut. (Cohen & Scardamalia 1998; Lipponen 2001, 9; Lipponen, submitted; Pyysalo,

Iivonen & Lallimo 2001; Scardamalia & Bereiter 1994)

Scardamalia ja Bereiter (1994) eivät näe mitään syytä, miksei asiantuntijoiden tapaa tutkia ja

rakentaa tietoa voitaisi tukea myös koulukulttuurissa. Tähän on kuitenkin matkaa, sillä

yritykset tuoda samaan aikaan uusia pedagogisia ajatuksia ja uudenlainen yhteisöllinen

oppimisympäristö käyttöön vaativat sekä opettajilta että oppilailta vanhasta poikkeavia

käytäntöjä. (Lipponen 2001, 11) Nykyinen koulukulttuuri pedagogisine käytäntöineen ja

tiukasti määriteltyine lukujärjestyksineen ei ole sellaisenaan tukenut uusien oppimisajatusten

käyttöön ottamista. Opettajilla on valmiina tietty kuva siitä, minkälaista oppiminen ja

opettaminen on. Useissa Euro-CSCL -tutkimuksissa kuvattiin ongelmaa, joka aiheutuu

opettajien ennakkokäsitysten olemassaolosta ja niiden ylitse pääsemisen vaikeudesta (esim.

Cullen). Opettajat alkavat helposti käyttää teknologiaa vanhojen ennakko-oletusten

mukaisesti, kun olisi tarkoitus ottaa käyttöön uuden teknologian ohessa kokonaan toisenlaisia

ajatuksia oppimisesta ja opettamisesta. (Pyysalo, Iivonen & Lallimo 2001, 25-26)
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Uusia kokeiluja oppimisyhteisön ulkopuolella rajoittaneet tekijät ovat olleet mm.

organisatorisia, pedagogisia ja tieto- ja oppimiskäsityksiin liittyviä. Lukujärjestyksien,

luokkahuoneiden ja ryhmien välille on kouluyhteisössä muodostettu tiukkoja rajoja, jotka

haittaavat uudempien oppimisajatusten tietokoneavusteisuuden käyttöönottoa. Opettajilla on

jo vakiintuneita käytäntöjä omaan opetukseensa, joiden muuttaminen ja laajentaminen on

hidasta. Lisäksi käsitykset tiedosta ja sen oppimisesta ovat hyvin kirjavia kentällä. Tieto

käsitetään faktoiksi, jotka oppilaan täytyy jollain tavalla omaksua. Koulumaailmassa uskotaan

yhä myös tiedon välittämiseen. (Paavola, Lipponen ja Hakkarainen 2001, 6)

Edellisen vuoksi on ymmärrettävää, että Euro-CSCL -konferenssin tutkimusten mukaan

joillakin oppilailla tuntuu olevan vaikeuksia osallistua prosessiin, elleivät he saa hyvin tarkkaa

ohjausta siitä, mitä on tarkoitus tehdä. (Blake & Rabanotti, Ploetzner) Tutkimusten perusteella

on osoitettu, etteivät oppilaat automaattisesti yllä syvällisen tiedon rakentelun prosessiin.

(Lipponen & al.; Muukkonen, Lakkala & Rahikainen; Mäkitalo & al.) Myös oppilailla tuntuu

opettajien ohella olevan suuria ennakkokäsityksiä siitä, millaista oppimisen tulisi olla (esim.

Tholander). Joissakin projekteissa verkkotyöskentely on oppilaiden mielestä ollut jonkinlaista

kysymys-vastaus –peliä (Kynigos, Dimaraki & Trouki), jossa ei tarvitse rakentaa uutta tietoa,

jos ei nimenomaisesti sitä kysytä. Myös opettajilla on ollut vaikeuksia ohjata prosessia

(Rahikainen, Lallimo & Hakkarainen). (Pyysalo, Iivonen & Lallimo 2001, 25)

Oppilaat eivät hyödy CSCL-ympäristön käytöstä, jos he eivät osaa toimia uudenlaisen

oppimiskulttuurin ehdoilla, mikä vaatii omien ideoiden esiin tuomista ja tiedon rakentamista

itse syventävän tiedon ja ryhmän tuen avulla. Opettajakeskeisen oppimiskulttuurin siirtäminen

verkkoympäristöön tarjoaa toisenlaista tukea, kuin mitä verkkoympäristön avulla

parhaimmillaan voitaisiin saavuttaa. Tämän ohella myös yhteisön jäsenten joko tiedostettu tai

tiedostamaton käsitys tiedosta vaikuttaa siihen, miten oppilaat menestyvät verkko-

oppimisympäristön käytössä. (Järvelä, Lipponen & Hakkarainen 1998)

Euro-CSCL -konferenssin tutkimuksista käy hyvin ilmi, että on ollut haasteellista ottaa

käyttöön teknologiaa yhteisöllisen oppimisen tukena. Ei ole olemassa selkeitä malleja siitä,

kuinka teknologiaa olisi erilaisissa tilanteissa hyvä käyttää, jotta saavutettaisiin parhaita

tuloksia yhteisöllisestä oppimisesta ja tiedon rakentelusta. Jotkut tutkimukset osoittavat, että

tietokoneavusteista yhteisöllistä oppimista ei tulisi ajatella vanhojen oppimis-
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opetustraditioiden hylkäämisenä vaan opetella uuden ja vanhan paras yhdistelmä.

(Muukkonen, Lakkala & Hakkarainen) Pedagogisia haasteita tuovat myös epätasainen

oppilaiden osallistuminen ja motivaatio osallistumiseen (esim. Cullen; Lipponen & al.;

Rahikainen, Lallimo & Hakkarainen; Tapola & al.) Monet tutkijat ovatkin ottaneet

seuraavaksi haasteekseen selvittää toimintoja, jotka ilmenevät teknologian käyttöönoton

ohessa. Olisi mm. ymmärrettävä, minkälaista tukea prosessiin osallistuville oppilaille olisi

hyvä tarjota (esim. Salovaara, Järvelä 2001; Tholander) Tärkeä aihe on myös selvittää, miten

heidät saadaan osallistumaan prosessiin. (Pyysalo, Iivonen & Lallimo 2001, 26)

On suuri tarve kehittää uusia menetelmiä tutkia tietokoneavusteista oppimisprosessia. Tämän

rinnalla on tarve kehittää menetelmiä, joilla arvioida oppilaiden oppimista ja todellisia

tapahtumia verkossa, jotta verkko-oppimisen todelliset vaikutukset pystyttäisiin todentamaan.

(Karlgren)

Tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen tutkimus on kuvannut sosiokognitiivisia

vaikutuksia, selittämistä ja perustelemista, tiedon oppimista ja oppimisprosesseja, tiedon

rakenteluprosessia, kognitiivista ja metakognitiivista ymmärtämistä sekä suunnittelua ja

motivaatiota. (Lipponen 2001, 10)  Vasta viimeaikaisissa tutkimuksissa (mm. Bielaczyc) on

kiinnitetty huomiota oppimisyhteisön toimintatapoihin verkkoympäristön ohella eikä

pelkästään oppimiseen verkkoympäristössä tai sen avulla. On alettu kiinnittää entistä

enemmän huomiota yhteisön muodostamisen tärkeyteen ja siihen, miten yhteisö muodostuu ja

mitä se vaatii muodostuakseen. Tämän vuoksi on tärkeää tietää enemmän yhteisössä

toimivista yksilöistä ja heidän oppimiskokemuksistaan. Jotta voitaisiin ymmärtää

tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen käytäntöjä, on tutkimuskohdetta laajennettava

teknologian ja pedagogian tutkimisesta niihin sosiaalisiin konteksteihin, joissa käyttöönotto

tapahtuu. (Fjuk & Ludvigsen)

Tutkijat (Guzdial & Turns 2000; Lipponen, submitted) ovat olleet huolestuneita mm.

verkostopohjaisissa oppimisympäristöissä ilmenevästä vähäisestä tai epätasaisesta

osallistumisesta. Tietokoneavusteiseen yhteisölliseen oppimiseen on ollut pitkään

sisäänrakennettuna lupaus oppilaiden tasa-arvoisesta asemasta. On ajateltu, että ympäristö

rohkaisee ujoja osallistumaan ja tasoittaisi näin mm. luokkahuonetilanteissa helpommin ja

vaikeammin sosiaalisissa tilanteissa kommunikoivien oppilaiden eroja. Se on ollut sokaiseva
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tekijä, joka on saanut uskomaan tietokoneavusteisen oppimisen vaikuttavan enemmän kuin se

todellisuudessa vaikuttaa. Onkin pohdittu, olisiko osa näistä tuloksista ollut saavutettavissa

myös ilman teknologian apua. Liian pieni osa tutkimuksesta on keskittynyt erilaisiin

osallistumisen muotoihin ja tapoihin ja siihen, kuinka nämä yhdistyvät esimerkiksi oppilaiden

verkkokeskusteluun.

3 Tutkimuksen viitekehys

Hakkarainen (2000, 86) kirjoittaa, että koulutuskulttuurissamme on

tiedonhankintavertauskuvalla (kts. luku 4.1) edelleen hallitseva rooli. Tämän rinnalla

oppimiseen liittyviä osallistumisprosesseja ei ole toistaiseksi tutkittu lainkaan riittävästi.

Myös Lave ja Wenger peräänkuuluttavat jo vuonna 1991 ilmestyneessä kirjassaan yksilöiden

osallistumiskäytäntöjen ymmärtämistä, jotta yhteisöjen muodostumista voitaisiin ymmärtää

paremmin. (Lave & Wenger 1991, 42) Tämä tutkimus pyrkii kartoittamaan yhden tapauksen

osalta oppilaiden kokemuksia toiminnasta yhteisöllisessä oppimisprosessissa

verkostopohjaisessa oppimisympäristössä. Näitä kokemuksia verrataan opiskelijoiden

todelliseen osallistumiseen ja pyritään saamaan esiin erilaisia syitä osallistumiselle ja

osallistumattomuudelle.

Kuviossa 1 esitetään tutkimuksen viitekehys, joka kuvaa opiskelijoiden toiminnan

taustatekijöitä Kognitiiviset ja luovat prosessit kurssilla. Opiskelijoiden toimintaan

vaikuttavat Kognitiiviset ja luovat prosessit -kurssin kurssijärjestelyt. Järjestelyihin ovat

vaikuttaneet erityisesti ajatukset tutkivasta oppimisesta (kts. luvut 4.3.1 ja 4.3.2) ja

verkostopohjaisen Fle2-ympäristön käyttämisestä oppimisen tukena. Kurssin toimintamuotoa

on syytä tarkastella myös osallistumisena yhteisölliseen tiedonrakentamisprosessiin. Näitä

puolia kartoitetaan tutkimuksen teoreettisissa lähtökohdissa. Opiskelijoiden osallistumiseen

vaikuttavat myös heidän omat kokemuksensa verkkokurssilta, joita selvitetään opiskelijoiden

osallistumiskokemuksen osana tutkimuksen tuloksien kuvauksessa. Kokemuksiin ja

osallistumiseen vaikuttavat myös opiskelijoiden käsitykset oppimisesta, joita ei suoranaisesti

tämän tutkimuksen puitteissa tutkita, mutta ne ovat läsnä tutkimustuloksien kuvauksessa.
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Kuvio 1   Tutkimuksen viitekehys

4 Oppimistoiminta - tiedon hankkimista, osallistumista vai rakentamista?

Anna Sfard on tarkastellut artikkelissaan (1998) kahta oppimisen metaforaa, jotka ohjaavat

käsityksiämme oppimisesta ja opettamisesta. Kun koettu todellisuus selitetään käsitteellisesti

ja kuvaannollisesti, voidaan tulosta pitää metaforana. Metaforan avulla voimme selittää

päivittäistä toimintaamme tai tieteellistä ajatteluamme. Ne mahdollistavat abstraktin ajattelun

ja ilmiöiden kriittisen tarkastelun. Sfard on perehtynyt erilaisiin käsityksiin ja tieteellisiin

selityksiin oppimisesta ja muodostaa näiden perusteella kaksi oppimisen metaforaa. Tiedon

hankkimisen metaforassa oppiminen kohdistuu keskeisesti tietoon ja ajatuksiin oppimisesta

kognitiivisina toimintoina. Osallistumisen metaforan tausta-ajatuksina taas pidetään ihmisen

ja ympäristön keskinäistä vuorovaikutusta, eli ihmisen tilanteeseen sidottua toimintaa, jossa

oppimista  pidetään käytäntöjen ja taitojen oppimisena. (Paavola, Lipponen & Hakkarainen

2001, 2; Sfard 1998, 5-7)

Koulukunnat kahden metaforan ajatuksien takana ovat keskustelleet siitä, kumman mallin

mukaista oppiminen on. Myös Sfard (1998) on pohtinut artikkelissaan kahden metaforan
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perusteltuja ja ongelmallisia puolia. Molempien metaforien tausta-ajatuksissa on puutteensa.

Sfard kiteyttää, että toista metaforaa ei voi hylätä toisen kustannuksella. Tarvitaan monia

näkökulmia, jotta voidaan saada oppimisen ilmiöiden erilaiset puolet näkyviin. Molemmat

metaforat itsessäänkin hyödyntävät samoja, esim. Vygotskyn, ajatuksia, joita tulkitaan omista

lähtökohdista käsin. Kaikkea sosiaaliseksi oppimisen muodoksi ajateltua oppimista ei voida

tulkita osallistumisen metaforan kautta. (Lipponen 2001B, 8; kts. myös Salomon 1993, 111-

112)

Voimme ajatella metaforien lähestyvän samaa ilmiötä eri suunnilta. Erilaiset ajatukset

oppimisesta täydentävät toisiaan ja yhdessä niistä syntyy ehjempi kuva. (Sfard 1998, 11-12)

Useilta tutkijoilta on tullut vastaavanlaisia kannanottoja asiasta. Anderson, Greeno, Reder ja

Simon (2000, 11-13) tähdentävät, että molemmat metaforat valottavat oppimistapahtumaa eri

perspektiiveistä. Jos puhutaan oppimisesta kognitiivisena toimintana, ei ole suotavaa ajatella,

että silloin kielletään oppimisen tilannesidonnaisuus ja sosiaalisuus. Jos taas puhutaan

tilannesidonnaisuudesta, ei olla kieltämässä kognitiivista näkökulmaa. Myös

oppimistilanteissa ovat läsnä molemmat näkökulmat, vaikka joissain asetelmissa tietty

näkökulma korostuisikin enemmän. Wengerkin tuo esiin (1998, 4), että se sosiaalinen

oppimisteoria, jota hän edustaa, ei ole niiden teorioiden syrjäyttäjä, jotka keskittyvät

oppimisen ongelmaan muista näkökulmista.

Oppimisen ajattelu metaforin on mielestäni helpottava tapa ymmärtää suuret ja moniulotteiset

asiat yksinkertaistetussa muodossa. Seuraavassa onkin tarkoitus valottaa lyhyesti eroa

oppimisesta tiedon hankkimisen ja oppimisesta osallistumisen välillä kuvaamalla niitä

edustavia oppimisen malleja tai ajatuksia oppimisen luonteesta. Paavola, Lipponen ja

Hakkarainen (2001) ovat ehdottaneet tiedon hankkimisen ja osallistumisen metaforan rinnalle

vielä kolmatta, tiedon luomisen metaforaa, jossa toiminta nähdään sekä kognitiivisena että

tilannesidonnaisena ja sosiaalisena, mutta oppiminen itsessään ajatellaan tiedon luomisena.

Kahden metaforan jälkeen kuvataan vielä tiedon rakentamista, jossa on piirteitä molemmista

metaforista ja joka oli lähtökohtana tämän tutkimuksen aineistona olleelle verkkokurssille.
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4.1 Oppiminen tiedon hankkimisena

Oppimista on pidetty suurimman osan ihmiskunnan historiaa tiedon hankkimisena. Tiedon

hankinnan metaforassa oppimisen oletetaan tapahtuvan siten, että ihminen kerää jonkinlaiseen

tietosäiliöönsä tietorakenteita ja käsitejärjestelmiä. Eri aikakausina on kiistelty siitä, miten

tämä käsitejärjestelmien ja tietorakenteiden kokoaminen tapahtuu. On luotu erilaisia

oppimiskäsityksiä, joiden mukaan oppiminen on ollut joko ulkoisesti tai sisäisesti ohjautuvaa

toimintaa (oppimisprosessista mm. Rauste von Wright & von Wright 1994, 17-50). Laven ja

Wengerin mukaan (1991, 47) tietoa on ”keksitty”, ”siirretty” tai ”koettu vuorovaikutuksessa

toisten kanssa”. Lopputuloksena on käsitysten eroavuuksista huolimatta ollut, että ihminen

oppii, kun tieto hänen päänsä sisällä lisääntyy. Opettaja ohjaa näissä käsityksissä oppijaa

kartuttamaan tietoaan tai kuvaannollisesti jopa kaataa oppijaan tietoa, joka muodostuu yksilön

henkilökohtaiseksi omaisuudeksi tai jopa ominaisuudeksi. Tietäminen on jonkinlaista tiedon

omistamista. (Rogoff & al. 1996, 391-393; Sfard 1998, 5-6)

Tutkimusten mukaan moni opettaja ja oppilas uskoo, että tiedon oppiminen on enemmän

kiinni yksilöllisistä ominaisuuksista kuin järjestelmällisistä ponnisteluista oppimisen eteen.

Oppimisen helppoutta ja vaikeutta selitellään usein jonkinlaisilla yksilöllisillä ominaisuuksilla

ja aivomekanismeilla. Ominaisuusselitykset pohjautuvat usein arkipsykologiseen oletukseen,

jonka mukaan oppiminen tapahtuisi varastoimalla tietoa mielen sisään. (Bereiter 1999, 2;

Hakkarainen 2000, 84; Olson & Bruner 1996, 17) Sfard huomauttaa (1998, 8), että tiedon

keräämisen perusteella ihmisiä pystytään arvioimaan ja vertailemaan, jopa luokittelemaan

suhteessa muihin yksilöihin. Se voi asettaa ihmiset hyvin henkilökohtaiseenkin

kilpailuasetelmaan tietämisen suhteen. Tieto saatetaan mieltää materian ohella

kauppatavaraksi, johon koetaan omistajuutta.

Hakkaraisen (2000, 86) mukaan tiedonhankintametaforan ongelma on, että yritys muistaa

tietorakenteita ja koota niitä uusiksi rakenteiksi itselleen, ei vastaa sitä, kuinka todellisuudessa

tarvitsemme tietoa omaan käyttöömme. Ulkoa opettelu ei mahdollista tiedon syvällistä

ymmärtämistä. Tieto saattaa jäädä täysin irralliseksi, jolloin sen soveltaminen

oppimistilanteiden ulkopuolella ei onnistu.
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Monella julkisella taholla korostetaan tällä hetkellä konstruktivistisen oppimiskäsityksen

monipuolista selittävyyttä. Kuitenkin se, mikä katsotaan toisaalla konstruktivismin

vahvuudeksi, katsotaan myös sen heikkoudeksi. Konstruktivismi-käsitteen epämääräisyydestä

on esitetty kritiikkiä. Käsite pyrkii kattamaan niin paljon erilaisia taustateorioita, jolloin termi

ei todellisuudessa enää kerro mitään. Myös konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan

oppiminen on oppijan omien tietorakenteiden luomista. (Sfard 1998, 6, Verkko-oppimisen ja

tiedonrakentelun tutkimuskeskus 2002, 1/9)

Konstruktivistinen oppimiskäsitys pohjautuu kognitiiviseen psykologiaan, joka tarkastelee

ihmistä informaation käsittelijänä. Se ottaa huomioon oppijan omana itsenään omassa

ympäristössään ja selittää oppimista monitahoisesti. Sen perusajatuksen mukaan oppija

konstruoi, ”rakentaa”, itse oman maailmankuvansa ja käsityksensä omien skeemojensa ja

tavoitteidensa pohjalta. Ihminen valikoi, havainnoi ja tulkitsee ympäriltä saamaansa

informaatiota jo olemassa olevan tietonsa pohjalta. Näin hänelle jäsentyy aikaisempaan

tietoonsa nivoutuen yhä syvempi kuva ympäröivästä maailmasta ja omasta itsestään

ympäristönsä osana.

Tiedon rakentamisen ja skeemojen suuntaamisen perusajatus on lähtöisin jo Piaget’n

käsiteparista assimilaatio ja akkomodaatio. Assimilaatiolla tarkoitetaan uuden informaation

liittämistä jo olemassa oleviin tietorakenteisiin. Akkomodaatiolla taas tarkoitetaan sitä, kuinka

uusi tieto muuntaa vanhoja tietorakenteitamme. (Rauste-von Wright & von Wright 1994, 15,

18, 23-26)

Konstruktivismissa on otettu huomioon myös sosiaalisen tilanteen ja ympäristön merkitys.

Jotta tieto muodostuisi käyttöympäristön kannalta toimivaksi, se edellyttää sen kulttuurin

käsitysjärjestelmien tuntemista, jossa oppiminen tapahtuu. (Rauste-von Wright & von Wright

1994, 33) Oppimisprosessi on aina sidoksissa tilanteeseen ja kulttuuriin. Siihen vaikuttavat

voimakkaasti myös oppijan sosiaaliset vuorovaikutustilanteet ja niiden kautta oppijalle

syntyneet merkitysrakenteet ympäristöstä ja sen suhtautumisesta asioihin. Oppimisessa

korostetaan yhteyksiä muuhun elämänmenoon, yhteiskunnassa tapahtuviin prosesseihin.

(Rauste-von Wright & von Wright 1994, 15, 33)
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Uudenlaisessakin ympäristössä oppija oppii sen kautta, kuinka hän saa liitetyksi uudesta

ympäristöstä nousseet havainnot jo olemassa olevaan tietorakenteeseensa. Voi olla, että

häneltä ei löydy vanhoista tiedoistaan sellaisia tietorakenteita, joihin hän pystyisi liittämään

uuden ympäristön antamaa informaatiota. Tällöin oppija ei näe aikaisemmassa ympäristössä

toimineilla skeemoillaan uutta ympäristöä niin kuin uuden ympäristön ihmiset sitä jäsentävät.

Pystyäkseen toimimaan ja oppimaan uudesta ympäristöstä omaa toimintaa helpottavaa tietoa,

hänen olisi luotava uusia skeemoja, jotta pystyisi havainnoimaan uudessa ympäristössä

toimimisen kannalta oleellisia asioita ja muokkaamaan näistä itselleen uutta tietoa. (Rauste-

von Wright & von Wright 1994, 15, 23-26, 33)

4.2 Oppiminen osallistumisen prosessina

“Learning is the way of being in the social world, not a way of coming to know about it.”

(William F. Hanks, Laven ja Wengerin Situated learning Peripheral Legitimate Participation

-kirjan esipuheessa 1991)

Sfard pohtii artikkelissaan (1998, 6), että tiedon keruun metafora on kasvanut historian

mukana mieliimme niin voimakkaasti, ettemme olisi luultavasti tulleet siitä ollenkaan

tietoisiksi, ellei toinen vaihtoehto olisi lähtenyt kehittymään. Osallistumisen metafora ei

mainitse oppimista yksilön käsitejärjestelmien rakentamisena. Tietämisen syrjäyttää toiminta,

joka tapahtuu aina jossain kontekstissa. Oppiminen nähdään prosessina, jossa yksilö osallistuu

johonkin yhteisöön tai toimintakulttuuriin ja vähitellen tulee sen jäseneksi. Vertauskuvallisesti

yksilö tulee jonkin suuremman kokonaisuuden osaksi. Oppimisen tavoitteena on rakentaa

yhteisö, johon kuuluvia voidaan kaikkia pitää oppijoina, osa jäsenistä voi olla asiantuntijoita,

osa noviiseja. (Sfard 1998, 6-7)

Laven ja Wengerin (1991, 52-53) mukaan ihmisen tutkiminen pelkkänä kognitiivisena

kokonaisuutena tuottaa hyvin rajatun näkökulman tiedoista, taidoista ja niiden oppimisesta.

Yksilöä tulisi tutkia sosiokulttuurisen yhteisön jäsenenä. Mitkään ihmisen tiedot, taidot tai

harjoittamat toiminnot eivät ole rajattavissa pois yhteisöstä ja ympäristöstä. (Pea 1993, 48-49)

Näin myös oppiminen on ympäristöä hyväksi käyttävää osallistuvaa toimintaa. Myös Brown,
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Collins ja Duguid (1989) korostavat, että kaikki oppiminen on luonteeltaan sosiaalista ja

toimintympäristöön sidottua. Myös tieto nähdään sosiaalisesti luotuna. Se on välitettävissä

yhteisöstä ja ympäristöstä, jossa yhteisö toimii. Jos yritetään opettaa asioita abstraktisti

asiayhteydestään irrallaan, ei tueta asioiden aitoa ymmärtämistä.

4.2.1 Oppiminen yhteisön reuna-alueelta täysivaltaiseksi jäseneksi

Lave ja Wenger ovat pohtineet (1991, 91-117), millaista sosiaalista sitoutumista tulisi olla,

jotta oppimista tapahtuisi, ja muokanneet erilaisten yhteisötutkimusten perusteella oppimisen

mallin, ”legitimate peripheral participation”, jolla yritetään selventää yhteisön reuna-alueella

toimivan yksilön osallistumista ja sitä kautta oppimista. Mallissa yksilö osallistuu yhteisön

toimintaan rajoitetusti. Hänelle sallitaan toimiminen yhteisön reuna-alueella, eikä hän joudu

ottamaan täyttä vastuuta kokonaisuuksista. Vähitellen yksilö oppii yhteisön toimintaa ja tulee

asiantuntevammaksi. Ymmärtäminen syvenee, kun oppija omien kykyjensä mukaan pystyy

ottamaan toiminnastaan vastuullista roolia ja tulee tämän tietyn yhteisön täysivaltaiseksi

jäseneksi.

Tällaisissa yhteisöissä, joissa mukaan otetaan sallitusti sen reuna-alueilla työskenteleviä

jäseniä, on tyypillistä, että itse opetustilanteita on hyvin vähän. Oppimisen kannalta on

tärkeää, että oppijalle muodostuu itsestään oppimissuunnitelma, joka hyödyntää kaikkia eteen

tarjoutuvia oppimistilanteita. Perinteinen opetussuunnitelma on rytmittänyt oppimistilanteet

oletetusti opittavan asian kannalta. Oppimissuunnitelma muodostuu oppijan omasta

perspektiivistä aidossa asiayhteydessä. Merkittävää on myös se, että opetteleva jäsen tekee

aidosti merkityksellisiä työtehtäviä ja pääsee etenemään vaikeampiin tehtäviin kykyjensä

mukaan. Vaikka yhteisössä rajoitetusti toimiva yksilö toimiikin sallitusti yhteisön reuna-

alueella, hänen tulisi silti tuntea kuuluvansa yhteisöön. Tämä edesauttaa hänen pääsyään

yhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi. (Lave & Wenger 1991, 35, 91-117)

Brown, Collins ja Duguid (1989, 34-35, myös Lave & Wenger 1991, 41, 51) näkevät koulun

ja oppilaitosten ongelmaksi oppimisen sosiaalisen ja ympäristöön sidotun luonteen. Koulu

opettaa tietoa kouluyhteisöstä ja koulutehtävistä selviytymisestä. Oppilaat oppivat toimimaan

kouluyhteisön jäseninä. Fysiikan opetuksessa ei opita toimimaan fyysikkona vaan
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kouluyhteisön jäsenenä fysiikan tunnilla. Kirjoittajat erottelevat oppimistoiminnasta

autenttisen toiminnan ja koulutoiminnan. Kun autenttisia toimintoja tuodaan koulutehtäviksi,

ne usein muuttuvat koulutoiminnaksi. Oppilaitosten ja opetuksen tulisikin pyrkiä siihen, että

oppilaita ja opiskelijoita tutustutetaan tietoisesti oppimisen kohteena olevaan

toimintakulttuuriin.

4.2.2 Oppiminen käytännön yhteisöissä

Sosiaalisiin käytäntöihin osallistuminen on Wengerin (1998) mukaan prosessi, jonka opimme

ja joka määrittelee sen, millaisia olemme. Muodostamme keskenämme käytännön yhteisöjä,

joihin osallistumme ja joissa toimimalla opimme olemaan käytännön yhteisön jäsenenä.

Yhteisössä toimiminen, siihen kuuluminen, ja sen merkityksellisiin toimintoihin

osallistuminen muokkaa meitä. (Wenger 1998, 4) Kaikkein syvimmin ja voimakkaimmin

omaksumme asioita sellaisiin yhteisöihin osallistumalla, joita pidämme arvossa. (Hakkarainen

2000, 86; Wenger 1998, 10)

Käytännön yhteisöt saattavat olla hyvin epävirallisesti muotoutuneita, emmekä ole välttämättä

edes tietoisia niiden olemassaolosta. Yhteisön jäseniä yhdistää erityisesti kolme

tunnusmerkkiä. Ensinnäkin heillä on yhteinen tavoite tai päämäärä, jaettu yritys, jota kohti

ponnistellaan. Toiseksi tällaisesta projektista otetaan vastavuoroisesti vastuuta, ja

kolmanneksi jaetaan sen toteuttamisessa tarvittavat välineet, olivatpa ne sitten käsitteellisiä

artefakteja tai työvälineitä. (Wenger 1998, 72-73) Kaikki yhteisön sisällä käytävät keskustelut

ja vuorovaikutuksen muodot eivät tarvitse johdantoa asiaan, sillä yhteisön jäsenet tuntevat

käytetyn kontekstin. Samalla he tuottavat merkkejä, jotka vain yhteisö tunnistaa ja joiden

käyttäminen liittää yksilön yhteisöön. Tunnusomaista on myös se, että tieto yhteisön sisällä

virtaa nopeasti ja vastaan tulevat ongelmat saadaan ratkaistua nopeasti. Lisäksi jäsenet

tietävät, mitä kukin osaa ja millaisia yhteisön jäsenet ovat. (Hakkarainen 2000, 88-89; Wenger

1998, 6-7, 123-126)

Mitkään viralliset tahot, organisaatiot tai koululuokat, eivät määrää yhteisöjen muotoutumista.

Syntyneet yhteisöt edustavat paikallisia tapoja sopeutua toimimaan ja selviytymään niille

asetetuista haasteista. Esimerkkinä Hakkarainen (2000, 89-90, kts. myös Wenger 1998, 6)
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mainitsee, että koululuokassa voi syntyä erittäin innovatiivisia käytännön yhteisöjä, jotka

oppivat selviytymään oppimisympäristössään toteuttamalla vaaditut oppimistehtävät

pyrkimättä sen enempää ymmärtämään niitä. Toisaalta  koululuokkaan voi syntyä myös

käytännön yhteisöjä, joiden pyrkimyksenä on hyötyä oppimastaan. Näiden yhteisöjen jäsenet

peilaavat itseään ja hyväksyntäänsä omaan yhteisöönsä ja toimivat yhteisön toimintatapojen

mukaan. Käytännön yhteisöt määrittelevät näin ollen voimakkaasti yksilön minäkuvaa ja

tavoitteita, joita hän asettaa itselleen.

Uuden asian oppimisessa auttaa osallistuminen asiaa työstävään käytännön yhteisöön. Uuteen

käytännön yhteisöön osallistuminen voi osoittautua hankalaksi, jos oppija törmää osaamisensa

ja ymmärtämisensä rajoihin eikä pysty kiinnittymään uuden käytännön yhteisön reuna-

alueelle. Oppija tarvitsee tukea ja apua päästäkseen osallistumaan yhteisön toimintaan.

Päästyään käytännön yhteisön sisään oppija pääsee käsiksi myös yhteisön ylläpitämään

tietoon ja käytäntöihin. Osaamisen saavuttamiseen ei tarvita poikkeuksellista mieltä tai älyä

vaan pitkäaikaiseen osallistumiseen pohjautuvaa pääsyä asiantuntijakulttuuriin. (Hakkarainen

2000, 94)

4.3 Tiedon rakentaminen yhteisössä

Oppimisen metaforat eivät pysty kuvaamaan tiedon käsittelemisen ja oppimisen käytäntöjä

siinä mittakaavassa, että voitaisiin kokonaan ymmärtää tietoyhteiskuntamme rakenteita ja

tietoa luovia yhteisöjä. Bereiterin (1999) tiedon rakentamisen teoria pohtii yhteisöä uuden

tiedon luojana. Bereiter hyödyntää ajattelussaan aineksia molemmista metaforista. Hänen

käsitteissään on kuitenkin selkeä ero oppimisen ja tiedon rakentelun välillä. Nyky-

yhteiskunnassa on erilaisia hankkeita, joissa täytyy työskennellä yhdessä ja tuottaa tietoa.

Siinä ohessa tapahtuu myös oppimista. Pääasia näissä hankkeissa on kuitenkin luoda tietoa ja

ratkaista ongelmia. (Paavola, Lipponen & Hakkarainen 2002, 4)

Paavola, Lipponen ja Hakkarainen uskovat (2001, 1), että voisimme helpottaa

tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen avulla tapahtuvaa opetuskäytäntöjen muutosta,

jos voisimme kuvata teknisen infrastruktuurin ja sosiaalisen infrastruktuurin ohella myös

työskentelyn tieto-opillisia käsityksiä. Heidän mukaansa mm. Bereiterin tiedon rakentamisen
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malli (in press) keskittyy tiedon edistämiseen yhteisöllisellä tasolla ja tarjoaa mahdollisuuksia

toteuttaa tietokoneavusteista yhteisöllistä oppimista käytännön opetuksessa.

Carl Bereiter (1999) puhuu yhteisöstä, joka paitsi rakentaa tietoa yhteisenä tavoitteenaan,

myös yhteisesti ylläpitää tietoa poikkeuksena näkemykseen yksilön mielestä rakennettuna

tietopankkina. Kun yhdistetään oppimisen metaforien käsityksiä Bereiterin pohdintoihin siitä,

missä tiedon kuvataan olevan, saadaan mielenkiintoisia jännitteitä oppimisen metaforiin.

Bereiter pohtii kirjansa, Education and mind in the knowledge age (1999), kolmannessa

luvussa, kuinka ihmiset puhuvat tiedosta. Tieto käsitetään kahdella tasolla, kun siitä puhutaan

arkisesti yrittämättä selittää, mitä tieto on tai missä sitä on. Ensinnäkin tiedosta voidaan puhua

kuin jostain omasta asiastaan. Bereiter kuvaa tiedosta puhuttavan ”real in itself”, todellisena

itsessään. Puhutaan jonkin tiedon tilasta tai edistymisestä. Tietoa on voitu myös jakaa tai

levittää, ja se voi sijaita esimerkiksi kirjoissa. Toisaalta tiedosta puhutaan yksilön mielen

sisältönä. Silloin puhutaan tiedon omaksumisesta tai siitä, kuinka joillakuilla on paljon tai

vähän tietoa asioista. Bereiterin mukaan usein tahoilla, joilla tiedosta kirjoitetaan esimerkiksi

arvovaltaisissa lehdissä, kirjoittajat näyttävät puhuvan jälkimmäisellä tavalla ajatellen sen

olevan perustellumpaa. (Bereiter 1999, 2) Äskeisestä vain osa selittyy mielestäni tiedon

hankkimisen metaforan avulla.

Bereiterin mukaan osallistumisen metafora(kaan) ei pysty selittämään kumpaakaan

näkökohtaa edellä kuvatusta dualismista. Silti osallistumista ja yhteistyötä pidetään

ensiarvoisen tärkeänä tiedon luomisessa. Metaforan mukaan tietoa ei tuoteta tai omaksuta,

vaan se muodostuu käytännön yhteisöissä ja ilmentyy käytännön työkaluina.

Sosiokulttuurisesta näkökulmasta tieto ei ole lukittuna mihinkään fyysiseen tai metaforiseen

elimeen. Se on sosiaalisissa toiminnoissa ja käytännöissä. Bereiter lainaa Lavea ja Wengeriä

(1991) siinä, että oppiminen on siirtymistä osittaisesta jäsenyydestä täyteen kulttuuriseen

jäsenyyteen. Pitemmälle vietynä oppiminen on noiden käytäntöjen evoluutiota. (Bereiter

1999, 3-4)

Sosiokulttuurisessa näkökulmassa olennaisena osana on tiedon ja toiminnan hajauttaminen

sekä sosiaaliseen että konkreettiseen ympäristöön. Tiedon hajauttamista on tutkittu paljon

arkipäivän askareiden ja mekaanisten töiden yhteydessä. Bereiterin mukaan on tärkeää
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tiedostaa, että tieto ja toimintatavat sijoittuvat asiayhteyteensä. Tämän pitäisi olla lähtökohta,

ei päätepiste. Hän korostaa, että tarvitsemme tietoa ja on olemassa tietoa (esimerkiksi

matematiikka tai äidinkieli), jonka avulla otamme uusia asioita haltuun, vaikkemme

osaisikaan valmiita toimintatapoja. Osallistumisen metaforakaan ei näin ollen riitä kuvaamaan

oppimista ja tiedon käsittelyä. (Bereiter 1999, 4)

Bereiterin mielestä tietämyksen yhteiskunnassa, ”knowledge age”, tarvitaan tiedon

käsittelemisen ja oppimisen kuvaamiseksi selkeämpiä käsitteitä ja rakenteita, joiden avulla

voitaisiin kuvata nykytyöyhteisöjen toimintaa. Yhdeksi lähestymistavaksi hän ehdottaa

kehittämäänsä käsitteellisten artefaktien ideaa. Käsitteelliset artefaktit ovat ihmisten itsensä

kehittämiä. Bereiter perustaa ajatuksensa käsitteellisistä artefakteista Popperin (1972)

esittämälle erottelulle todellisuudestamme kolmena maailmana. Popper erottelee

ensimmäiseen maailmaan kuuluvaksi fysikaaliset objektit ja materian, toiseen maailmaan

yksilön tajunnan tilat, ja kolmanteen taas ihmisen luomat artefaktit ja abstraktiot.

Bereiter kuvaa (1999, 5-6) sellaista toimintaa ja tietoa, jota yhteisö tarvitsee toimintaansa.

Hänen mukaansa organisaatio, joka työkseen tuottaa tietoa, käyttää kahdenlaista tietoa uuden

tiedon tuottamiseen. Organisaatiossa työskentelevillä on muodollista yleisesti saavutettavissa

olevaa tietoa, sekä epämuodollista, oman ryhmän työskentelytavoista syntynyttä, ryhmän

toimintaan hajautettua tietoa. Yhteisö työskentelee päämääränsä saavuttamiseksi, jolloin

syntyy samaan tapaan kahdenlaista tietoa oheistuotteina. Syntyy tietoa, jota ei voida erottaa

yhteisöstä itsestään, ja syntyy tietoa, jolla on arvoa, kun se pystytään erottamaan yhteisöstä

erilleen. Tämä yleisesti ymmärrettävä tieto on sellaista tietoa, joka on myös ryhmän

ulkopuolelta saavutettavissa. Sitä, että yhteisö luo uutta tietoa eli lisää merkityksiä

käsitteellisille artefakteille, voidaan kutsua tiedon rakenteluksi. Oppimista tapahtuu tämän

ohessa. Se on toimintaa, jossa opetellaan tietämään ja autetaan muita tietämään. Oppiminen

on tärkeä rakennusaine tiedon rakentamiselle. (Bereiter 1999, 13; Scardamalia & Bereiter

1999, 275)

Paavolan, Lipposen ja Hakkaraisen (2002, 2) tulkinnan mukaan tiedon rakentamisessa

tapahtuu oppimista, kun jotain aihealuetta edistetään yksilön ja yhteisön vuorovaikutuksella

sekä tietoa että sosiaalisia käytäntöjä luomalla. Yksilön pyrkimykset huomioidaan osana

yhteisiä tiedon rakentamisen käytäntöjä. Tieto on toiminnan kohteena, kuten tiedon keruun
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metaforassa. Osallistumisen metaforaan nähden painotetaan osallistumista vuorovaikutukseen

yhteisön kanssa, mutta kohteena on tiedon kehittämisen ja luomisen prosessi.

Oppiminen tapahtuu parhaimmillaan kysymysprosessien (”processes of inquiry”) avulla

oppimisena, jossa tiedon avulla luodaan uutta rikastuttamalla olennaisesti tietoa tai

muuttamalla sitä merkittävästi prosessin aikana. Kysymykset ja ongelmanasettelu ohjaavat

prosessia. Näistä pyritään luomaan yhteisön asiantuntijuuden avulla selkeä kuva ja ymmärrys.

Jos yksilöillä on samasta aiheesta tietoa eri näkökulmista, heidän kaikkien ymmärryksensä

asiasta kasvaa prosessin aikana. Yksilön asema on tärkeä. Yksilöt toimivat yhdessä yhteisönä,

mutta yhteisö koostuu omista yksilöllisistä toimijoistaan. (Paavola, Lipponen & Hakkarainen

2002, 5; Miyake 1986, 171-173)

4.3.1 Tutkiva oppiminen

Yhteiskunnassamme elävän täytyy jo nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän osata työskennellä

tiedon kanssa tuottavasti. Tiedonkäsittelytaitoihin voidaan laskea tiedon etsiminen,

tuottaminen, hallinta (organisointi) ja arvioiminen. Useiden tutkijoiden kesken on ollut

keskustelua siitä (kts. mm. tämän tutkimuksen luku 1.3), kuinka nykyinen koulukulttuurimme

ei tue aitojen tiedonkäsittelytaitojen muodostumista. Scardamalian ja Bereiterin mielestä jo

peruskoulussakin voitaisiin opettaa oppilaita asiantuntijakulttuurin tiedon luomisprosessin

työskentelytapoihin ja ohjata osallistumaan sen vaatimiin keskustelukäytäntöihin,

tutkimustehtävän luomiseen, hypoteesien asettamiseen, teorioiden rakentamiseen ja

käytännön ongelmanratkaisuun osallistumiseen. Tämä ohjaisi oppilaita ymmärtämään tiedon

muodostumista ja kyseenalaistamaan ympäristössä tarjolla olevaa informaatiota. (Edelson &

al. 1999, 392; Hakkarainen 2001, 32; Scardamalia & Bereiter 1994, 1999)

Kognitiivisesta näkökulmasta ongelmalähtöinen oppimisprosessi voidaan katsoa

ongelmalähtöiseksi ymmärtämisen prosessiksi. Tähän tähtää myös tutkivan oppimisen malli,

joka oli tämän tutkimuksen aineistona olleen kurssin pedagogisena mallina. Se perustuu Carl

Bereiterin teorialle tiedon rakentelusta ja Jaakko Hintikan kyselymallille. (kts. esim.

Hakkarainen & Sintonen 2001) Tutkivan oppimisen malli on kehitetty kyselymallista

erityisesti pedagogisiin tarkoituksiin. (Hakkarainen 2001, 32,33) Tutkiva oppiminen perustuu
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edellisen lisäksi kognitiivisen psykologian näkemyksiin oppimistapahtumasta. Ajatuksena on

jäljitellä oppimisprosessissa tieteellisille tutkijaryhmille tai asiantuntijaorganisaatioille

tyypillisiä tiedonrakentelemisen käytäntöjä. Näitä käytäntöjä, ajatusten ulkoista esittämistä,

sosiaalista vuorovaikutusta ja älyllisen toiminnan työnjakoa pyritään todentamaan

oppimisyhteisön toiminnassa. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 1999, 201; Muukkonen & al.

1999, 407)

Seuraavassa käydään tutkivaan oppimisprosessiin kuuluvia osavaiheita läpi.

Ongelmien asettaminen

Kontekstin 
luominen

Työskentelyteorian 
luominen

Kriittinen arviointi

Syventävän  tiedon  
hankkiminen

Tarkentuvan ongelman 
asettaminen

Uuden työskentelyteorian 
luominen

Jaettu
asiantuntijuus

Ongelmien asettaminen

Kontekstin 
luominen

Työskentelyteorian 
luominen

Kriittinen arviointi

Syventävän  tiedon  
hankkiminen

Tarkentuvan ongelman 
asettaminen

Uuden työskentelyteorian 
luominen

Jaettu
asiantuntijuus

Ongelmien asettaminen

Kontekstin 
luominen

Työskentelyteorian 
luominen

Kriittinen arviointi

Syventävän  tiedon  
hankkiminen

Tarkentuvan ongelman 
asettaminen

Uuden työskentelyteorian 
luominen

Jaettu
asiantuntijuus

Kuvio 2   Tutkiva oppiminen

Tutkivan oppimisen prosessi (kuvio 2) alkaa kontekstin luomisella. Tietty käsiteltävä

asiakokonaisuus pyritään liittämään opiskelijoiden aikaisempiin kokemuksiin ja tietoihin tai

johonkin rikkaaseen asiayhteyteen. Tarkoituksena on saada osallistujat sitoutumaan ja

motivoitumaan aiheeseen sekä ymmärtämään, miksi kyseiset asiat ovat tärkeitä. Osallistujat

ohjataan nostamaan aiheesta omia ajatuksia omasta näkökulmasta ja käsitteellistämään

kysymyksiä, ongelmia, joihin he ihmettelyn edetessä törmäävät. Kuvainnollisesti voidaan

ajatella, että tutkivassa oppimisessa ei sulauteta uutta tietoa aikaisempiin tietorakenteisiin,

vaan tietoa rakennetaan itse ratkaisemalla ongelmia. Prosessin edetessä on tarkoitus syventää
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omaa tutkimusprosessia tarkentamalla asetettuja ongelmia rajatummiksi

tutkimuskysymyksiksi. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 1999, 202-203)

Keskeistä tutkivalle oppimiselle on omien työskentelyteorioiden esiin kirjoittaminen.

Osallistujia rohkaistaan selittämään ilmiöitä omin sanoin. Tarkoituksena on tulla tietoiseksi

omista tulkinnoistaan ennen uuden tiedon hankkimista ja saattaa ne tietoisen tarkastelun ja

yhteisen keskustelun kohteeksi. Eri selitysten ja lähestymistapojen vahvuuksia ja heikkouksia

arvioidaan yhdessä ja autetaan yhteisöä ohjaamaan ja säätelemään meneillään olevia

tutkimusprosesseja. Esiin nostetaan epäselvyyksiä ja pohditaan, minkälaista teoreettista tukea

epäselvyyksien selvittämiseksi tai omien käsitysten tueksi tarvitaan. Tarpeet ohjaavat

tieteellisen tiedon ja vastausten hakemista. Olennaista on, että prosessi ei pysähdy

ensimmäisten tietolähteiden löytämiseen, vaan johtaa asteittain syvenevään

tutkimusprosessiin. Ongelmaan vastaavan tieteellisen tiedon selittäminen omin sanoin ja sen

pohjalta tarkentuvien tutkimusongelmien ja omien työskentelyteorioiden luominen ohjaa

prosessia edelleen eteenpäin. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 1999, 203-204)

Tutkivan oppimisen osaprosessit voidaan jakaa ja pyritään jakamaan oppimisyhteisön

jäsenten kesken. Yhteisön avulla pystytään ratkaisemaan monimutkaisempia ongelmia kuin

muutoin olisi mahdollista. Yksilöt pystyvät tekemään asioita, mihin he eivät ilman tukea

pystyisi. He voivat nojautua yhteisön sosiaalisesti hajautuneisiin voimavaroihin ja eri

yksilöiden asiantuntijuuteen. Yksittäisen osallistujan tehtäväksi ei jää tietyn kokonaisuuden

hallitseminen vaan myös toisten osaamisen täydentäminen. Lisäksi toisten palaute toimii

uusien ajatusten testaamisen välineenä. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 1999, 204-205)

4.3.2 Perusteita tutkivan oppimisen toiminnalle

Hakkaraisen, Lonkan & Lipposen (1999, 201) mukaan oppiminen on parhaimmillaan

prosessi, joka synnyttää sekä uutta ymmärrystä että uutta tietoa. He näkevät oppimisen

samankaltaisena prosessina kuin uuden tiedon keksimisen tai aikaisemman tiedon

ymmärtämisen. Seuraavassa esitellään tutkivassa oppimisessa olennaisten osa-alueiden

perusteita.
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Kognitiivinen vastuu. Tutkivan oppimisen prosessissa pyritään oppimisprosessin

suuntaaminen ja suunnittelu antamaan mahdollisuuksien mukaan oppilaan itsensä tehtäväksi.

Perinteisessä opettajan ohjaamassa oppimisprosessissa opettaja on tehnyt tämän oppilaan

puolesta. Kognitiivinen tutkimus kuitenkin osoittaa, että jos oppilaille halutaan opettaa

metakognitiivisia toiminnan säätelyn taitoja, niitä täytyy systemaattisesti harjoittaa.

Käsitteellisen ymmärryksen syveneminen on riippuvainen oppijan omista kognitiivisista

ponnisteluista. Tämän takia tutkivan oppimisen prosessissa pyritään saamaan oppija

itsenäisesti suunnittelemaan ja arvioimaan kriittisesti tiedonrakenteluprosessiaan.  (Bereiter &

Scardamalia 1987; Hakkarainen 1997, 66-67)

Kysyminen. Kysymyksillä on tavattoman suuri kognitiivinen arvo. (Muukkonen & al. 1999,

408) Scardamalia ja Bereiter huomasivat tutkimuksessaan (1992; 190-191), että lapset

esittivät korkeamman asteisia tietoon perustuvia kysymyksiä ja oppilaiden aitoa ihmettelyä

edustavia kysymyksiä, kun heidän ei oletettu osaavan vastata kysymyksiin välittömästi.

Muussa tapauksessa he yrittivät välttää epäonnistumista ja esittää kysymyksiä jo tietämäänsä

pohjaten. Kysyminen on oman kiinnostuksen kohteen määrittelyä ja uuden informaation

jäsentelyä tarkoituksen mukaisesti. Wengerin (1998, 41) mukaan meidän tulee valita, mitä

haluamme tietää käytännössä ja minkä voimme jättää tietämättä, jotta pääsisimme omissa

tarkoituksissamme eteenpäin. Omasta itsestä lähtevä kysyminen on askel tähän suuntaan.

Selittäminen. Tutkimuskysymyksen ohjaamille prosesseille on tärkeää, että uutta

informaatiota tutkitaan selitettävänä ilmiönä. (Scardamalia & Bereiter 1993) Kun pystymme

selittämään vaikean ilmiön toiselle omin sanoin ymmärrettävästi, voimme sanoa, että itse

ymmärrämme kyseisen ilmiön. Samalla tulemme tietoiseksi ymmärtämästämme sekä

ymmärryksemme aukkokohdista. Selittämällä uusi tieto tulee liitetyksi vanhaan tietoon.

Selittämisprosessin kautta uusi tieto saa merkityksensä. Selittämisen ohella on tärkeää laatia

omia hypoteeseja, ja testata niiden paikkansa pitävyys. Careyn ja Smithin (1995, 40) mukaan

tietoa tulisi opettaa kyseenalaistaen ja auttaen oppilaita ymmärtämään, että usein se mitä

pidämme tietona, on syntynyt ihmisten osuvien hypoteesien todentamisen kautta.

(Hakkarainen 1997, 69; Hakkarainen, Lonka & Lipponen 1999, 223; Perkins, Crismond,

Simmons & Under 1995, 72-74)
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Jaettu prosessi. Hakkarainen, Lonka ja Lipponen (1999, 235) korostavat, että sosiaalisella

vuorovaikutuksella ja älyllisen toiminnan työnjaolla tuntuu olevan ratkaiseva merkitys, kun

etsitään ongelmaan parasta selitystä. Selityksen löytämiseksi tarvitaan kulttuurin tarjoamia

työvälineitä, vuorovaikutusta ja toimintatilanteiden tarjoamaa informaatioita, vaikka

päättelyprosessi tapahtuisikin yksilön mielessä. Verkostopohjaisessa oppimisympäristössä

saamme koko ryhmän asiantuntijuuden käyttöön. Ilmiöstä puhutaan jaettuna

asiantuntijuutena, joka tarkoittaa sitä, että ryhmä ihmisiä jakaa tietoa, omia yhteisiä

suunnitelmiaan sekä tekemiään ratkaisuja saavuttaakseen tavoitteensa. Asiantuntijuuden ja

prosessin jakaminen toimii tärkeänä omien ajatuksien testaamisen välineenä. Muiden

näkökulma asiaan on uusien ajatusten luomisen kannalta olennaista ja tukee ratkaisujen

muodostumista.

(Hakkarainen, Lonka & Lipponen 1999, 143-146)

Jaettuun prosessiin kuuluu olennaisesti oppimisen tutkimuksessa paljon lainattu Vygotskyn

teoria lähikehityksen vyöhykkeestä. Siihen viitataan, kun tarkastellaan oppimisen

ohjaustoimintaa. Vygotsky erottelee lapsen todellisen kehitystason ja hänen lähikehityksen

vyöhykkeensä. Todellisella kehitystasolla lapsi pystyy työskentelemään sen hetkisten

taitojensa avulla, mutta tuen avulla hän pystyy suoriutumaan vaativammista tehtävistä kuin

hän muutoin kykenisi. Vähitellen lähikehityksen vyöhykkeestä tulee, lapsen oppiessa

toimimaan sillä, hänen todellisen toimintansa taso. (Hedegaard 1996, 172; Vygotsky, 1978,

85-87)

Lave ja Wenger (1991, 48; 1996, 144) katsovat, että ajatusta lähikehityksen vyöhykkeestä on

tulkittu eri oppimisen suuntaviivojen sisällä eri tavoin. Se on usein tulkittu välimatkaksi, joka

on oppilaan työskentelyn tuloksen ero ilman kokeneemman apua tai kokeneemman avun

kanssa. Se voidaan tulkita myös kulttuurisesta näkökulmasta, jolloin lähikehityksen vyöhyke

on ero kulttuurissa tarjottavan tiedon, joka voidaan tarjota oppilaalle ohjeiden välityksessä, ja

oppilaan arkipäivän kokemuksien välillä. Ajatusta on lainattu monenlaisiin

ohjaustarkoituksiin. Tutkivan oppimisen prosessissa sekä verkostopohjaista

oppimisympäristöä käytettäessä pyritään siihen, että oppimisyhteisön jäsenet, muut oppijat ja

opettaja oppimisen ohjaajana, auttavat yksilöä toimimaan lähikehityksen vyöhykkeellään

tietokoneohjelman tarjoaman tuen lisäksi. (Hakkarainen 1997, 76)
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5 Verkostopohjaiset verkko-oppimisympäristöt ja Future Learning Environment 2

5.1 Future Learning Environment 2, Fle2

Dillenbourgin (1996, 166) mukaan eri alojen tutkijoiden kanssa on meneillään lukuisia

hankkeita, joissa pyritään kehittämään verkostopohjaisia oppimisympäristöjä tiettyihin

oppimista tukeviin tarkoituksiin. Samalla yritetään vastata erilaisiin ongelmiin, joita

oppimisympäristöjen käytössä on ilmennyt, sekä niihin kehitystarpeisiin jotka helpottaisivat

ihmisten kanssakäymistä koneen välityksellä. Yhteisöllisiin oppimisprosesseihin

suunniteltavat ympäristöt poikkeavat tavanomaisista sovelluksista siinä, että ne on pyritty

toteuttamaan jo itsessään tukemaan korkeamman tason tiedonkäsittelyä esim. yhteisöllisen

tiedonrakentelun ja tutkivan oppimisen välityksellä. (Hakkarainen, Lipponen, Muukkonen,

Seitamaa-Hakkarainen 2001, 152,153)

Yksi mm. edellämainittuja haasteita, mahdollisuuksia, sekä järjestelmän yleistä käytettävyyttä

pohtiva verkko-oppimisympäristön kehitysprojekti on Taideteollisen korkeakoulun

Medialaboratorion koordinoima projekti. Sen tuloksena yhteistyössä eri tahojen, mm.

Helsingin yliopiston Psykologian laitoksen kanssa, kehitetään Future Learning Environment,

Fle, –verkko-oppimisympäristöä. Projekti on ollut käynnissä keväästä 1998 lähtien. Keväällä

2002 on otettu koekäyttöön Fle3–versio. Fle on internetpohjainen oppimisympäristö, joka on

suunniteltu tietokoneavusteista yhteisöllistä oppimista ja yhteisöllistä suunnittelua ajatellen.

Sovellus tarjoaa käyttäjilleen työkaluja ongelmalähtöiseen tutkivaan oppimiseen ja ryhmässä

tapahtuvaan tiedonrakentamiseen. (Fle2 Groupware. Published by the UIAH Media Lab,

University of Art and Design Helsinki at: http://Fle2.uiah.fi/; Mielonen 1997, 9/27;

Muukkonen & al. 2000; Seitamaa-Hakkarainen & Lahti 2000)

Kurssilla, jolta tämän tutkimuksen aineisto on kerätty, käytettiin Fle2–oppimisympäristöä.

Ympäristö koostuu kolmesta modulista: virtuaalisesta työpöydästä, tiedonrakentelu-modulista

sekä kirjasto-modulista, joka ei ollut tällä kurssilla käytössä. Osallistujakohtainen virtuaalinen

työpöytä, jonne jokainen pystyy lataamaan omia tiedostoja talteen, on avoin kaikille kurssin

osallistujille. Jokainen pystyy käymään toisen osallistujan työpöydällä ja saamaan siellä

sijaitsevat tiedostot omaan käyttöönsä. Työpöydän kautta pääsee katsomaan kunkin
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osallistujan henkilötietoja ja kiinnostuksen kohteita, sekä katsomaan kuinka monta viestiä

henkilöllä on lukematta, ja koska hän on viimeksi käynyt ympäristössä. Kognitiiviset ja luovat

–prosessit kurssilla työpöytää ei kuitenkaan ohjattu käyttämään aktiivisesti. Kurssin

vuorovaikutus tapahtui tiedonrakentelu-modulissa, joka tarjoaa ryhmälle keskustelualueen

tiedon rakentamista ja yhteisöllistä tutkivan oppimisen prosessia varten. Tiedonrakentelu

voidaan jakaa kategorioihin, joiden sisällä voi olla yksi tai useampi aloitusongelma, joiden

alle keskusteluketjut muodostuvat. Keskusteluketjut muodostuvat osallistujien laatimista

viesteistä, joiden yhteyteen voidaan liittää liitetiedostoja: kuvia, tekstiä, videopätkiä tai www-

linkkejä.

Fle–oppimisympäristöllä pyritään tukemaan oppijoita rakentamaan tietoa ja kirjoittamaan

asiantuntijan tiedonrakenteluprosessille tyypillisellä tavalla. (Kts. myös tämän tutkimuksen

kohdat 4.3 Tiedon rakentaminen yhteisössä, 4.3.1 Tutkiva oppiminen sekä 4.3.2 Perusteita

tutkivan oppimisen toiminnalle) Tavoitteena on, että kirjoitus- ja ajatteluprosessiin

annettaisiin toiminnallista tukea ympäristössä itsessään, jolloin asiaa entuudestaan

tuntematonkin tulisi paneutuneeksi kehiteltävään asiaan mielekkäistä lähtökohdista.

Olennaista tällaisen toiminnallisen tuen antamiselle on, että se annetaan varsinaisen prosessin

aikana, eikä jälkikäteen, sillä jälkikäteen annettavat ohjeet eivät auta vähentämään

kirjoittamisprosessin aikaista tiedonkäsittelyn kuormitusta. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen

1999, 128; Bereiter & Scardamalia 1987) Fle2-oppimisympäristössä pyritään tukemaan

osallistujia prosessin aikana viestit määrittävillä ajatustyypeillä. Kun osallistuja kirjoittaa

viestin tietokantaan, hänen tulee pohtia viestin ajatustyyppi. Ajatustyypit on määritelty

tutkivan oppimisen prosessin osavaiheiden mukaisesti ja niiden tarkoituksena on auttaa

opiskelijaa sekä ankkuroimaan viestinsä käytävään keskusteluun, että ulkoistamaan omaa

ajatteluaan prosessin vaatiman vaiheen mukaan. Lisäksi niiden on tarkoitus auttaa prosessin

yleisessä organisoimisessa. Fle2-oppimisympäristössä käytössä olevia ajatustyyppejä ovat

ongelma, työskentelyteoria, kommentti, syventävää tietoa, metakommentti, yhteenveto ja

apua.
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5.2 Verkko-oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia

Erilaiset verkostopohjaiset työskentely-ympäristöt ovat tietotekniikan viime vuosikymmenen

aikana mukanaan tuoma ilmiö. Niitä on suunniteltu tukemaan erilaisia yhteistyömuotoja ja

tiedon jakamista yhteisön kesken. Yhteistä ympäristöille on, että ne tarjoavat tietyn ryhmän

jäsenille yhteisen tietokannan, jota ryhmä voi yhdessä rakentaa omien tavoitteidensa

mukaisesti. Koko työskentelyprosessi ja sen ohella syntyneet ideat kirjautuvat muistiin,

jolloin niihin voi palata myöhemminkin. Yksilöllä on aikaa pohtia sanottavaansa ja kehittää

omia ja toisten ajatuksia omassa tahdissaan eteenpäin. Kun tietokantaan on järjestetty pääsy

internetin avulla, jokainen voi halutessaan työskennellä oman aikataulunsa mukaan.

Työskentely voi tapahtua mistä tahansa paikasta, jossa osallistujalla on käytössään tietokone

ja internetyhteys. (Kts. myös Lipponen 2001, 9)

Kognitiotieteen osa-alue, joka tutkii ihmisen oppimisen, ajattelun ja älykkyyden kehittämistä

on ollut kiinnostunut näistä työympäristöistä. Vuorovaikutteisuutta tukevilla ympäristöillä on

mahdollisuus auttaa ihmistä ylittämään älykkään toiminnan rajoituksia. Emme pysty pitämään

mielessämme aktivoituneena kovin suurta tietomäärää kerrallaan. Ajatteluprosessin vaiheet ja

erilaiset keskustelut katoavat helposti mielestämme. Johtopäätökset saatamme muistaa mutta

itse prosessin unohtaa. Vuorovaikutuksen ja ajattelun näkyväksi saattaminen sekä

mahdollistaa yhteistyön että helpottaa oppilaita sitoutumaan prosessiin. Yhteisöllisten

oppimisprosessien tutkimuksissa juuri välineet prosessin jakamiselle, kognitiivisten

ponnistusten tietoon saattamiselle ja prosessin organisoimiselle, on koettu tärkeiksi.

(Hakkarainen, Lipponen, Muukkonen, Seitamaa-Hakkarainen 2001, 152; Hakkarainen, Lonka

& Lipponen 1999, 120-142, Herrenkohl & al. 1999, 489)

Ihminen on pystynyt kehittämään toimintaansa käyttämällä hyväkseen sekä sosiaalista että

fysikaalista ympäristöään ajattelunsa tukena. Tällaiset toimintatavat lasketaan kuuluvaksi

hajautetun kognition käsitteen piiriin. Ihmismielen sisäistä kognitiivista voimaa on näihin

päiviin asti yliarvostettu. Ajattelun tuen välineitä ei ole huomioitu erilaisten prosessien

suorittamisessa tai niiden tutkimisessa. Kognitiivista kuormitusta voidaan vähentää

sosiaalisesti jakamalla tehtävän suorittaminen usean yksilön kesken tai käyttämällä avuksi

muita tietyn asian tuntevia yksilöitä. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2001, 123; Hutchins

1995)
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Kuormitusta voidaan vähentää myös fysikaalisesti käyttämällä keinotekoisia välineitä

ajattelun ulkoistamiseen. Kirjoittaminen on kaikkein tärkein ajattelemisen oppimisen väline.

Sitä kuitenkin käytetään sangen vähän tietoisen ajattelun ja ideoiden kehittämisen ja

tuottamisen välineenä. Verkostopohjaisessa oppimisympäristössä pyritään kirjoittamalla

saamaan omia ajatuksia muiden luettavaksi ja yhteisen työstämisen alle. Samalla tieto

muuntuu tietoedustukseksi, representaatioksi, jota on tämän jälkeen helpompi käsitellä.

(Hakkarainen, Lonka & Lipponen 1999, 122, 128; Hutchins 1995) Verkostopohjaisessa

työskentely-ympäristössä luodaan virtuaalinen tila, jossa voidaan päästä hajautettuun

kognitioon rakentamalla yhteisön kesken yhteistä tietokantaa. Parhaassa tapauksessa ihminen

kykenee näin suorittamaan monimutkaisemman ongelmanratkaisutehtävän kuin hänelle

muuten olisi mahdollista. (Hakkarainen, Lipponen, Muukkonen, Seitamaa-Hakkarainen 2001,

156; Hakkarainen, Lonka & Lipponen 1999, 122-123)

5.3 Haasteita verkko-oppimisympäristöjen käytössä

Verkostopohjaiset oppimis- ja työympäristöt tuovat mukanaan tavoiteltavien etujen ohella

myös suuren ongelmakentän. Teknologiaan ja verkostopohjaisiin oppimisympäristöihin on

ladattu niin paljon positiivisia odotuksia, että kokeilujen tuloksina ei osata odottaa myös

vastakkainasetteluja, kilpailuasetelmia ja konflikteja. (Lipponen 2001, 9; Stahl 1999)

Hyvin usein verkkoympäristö on otettu käyttöön perinteiseen tyyliin opettajajohtoisella

pedagogisella otteella, jolloin oppimisympäristöä käytetään lähinnä tiedon varastoimiseen ja

välittämiseen. Tekninen ympäristö itse voi tukea tämänkaltaisia käytäntöjä, jolloin verkon

todelliset mahdollisuudet jäävät huomiotta. Koska ympäristöjä on lukuisia erilaisia kehitteillä

eri tarkoituksiin, olisi tärkeää huomata niiden hyvät ja huonot puolet eikä välttämättä sitoutua

yhteen toimintoja rajoittavaan tekniikkaan ja olla valmiina linkittämään uusia innovaatioita

yhteen eri sovellusten kanssa.

Suureksi haasteeksi oppimisympäristöjen käytön yleistyessä on katsottu

osallistumisaktiivisuuden lisääminen. Ympäristöissä ongelma näkyy mm. osallistumisen ja

keskustelun hajanaisuutena, sekä lyhyinä keskusteluketjuina, joissa ei edistetä asiapitoista
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keskustelua eteenpäin. Jotta yhteisöllisen oppimisen hyvät tulokset olisi saavutettavissa olisi

opiskelijat saatava keskustelemaan verkossa aktiivisesti. Ilman vuorovaikutusta ei pystytä

luomaan verkossa toimivaa käytännön yhteisöä, jonka jäseniksi opiskelijat kasvaisivat, tai

jaetun asiantuntijuuden vaatimaa verkostoa, saati sitten jakamaan tietoa verkossa. (Guzdial &

Turns 2000, 440-444, 467)

Guzdial ja Turns (2000, 440-444, 467) listaavat kolme näkökohtaa, jotta voidaan sanoa

keskustelun verkossa edustavan hyvää tietokoneavusteista yhteisöllistä oppimista. He

huomauttavat, että keskustelua tulee ylläpitää. Jotta vastavuoroisuutta syntyisi, tarvitaan

viestejä ja keskusteluketjuja, joiden avulla keskustelu etenee. Toiseksi keskusteluun pitäisi

osallistua aktiivisesti. Vaikka voidaan olettaa, että joku oppii ainoastaan seuraamalla

keskustelua, kirjoittamista on syytä pitää tärkeämpänä, sillä silloin osallistuja on muiden

nähtävissä ja edistämässä itse keskustelua. Kolmanneksi keskustelun tulisi olla asiapitoista.

Vaikka sosiaalisen yhteisön luominen auttaa opiskelijoita sulautumaan yhteisöksi, he pystyvät

työstämään itse asiaa vain keskustelemalla asiasta. Guzdialin ja Turnsin kolme näkökohtaa

ovat toki ilmeisiä, mutta ongelmana onkin selvittää, kuinka opiskelijat lopulta saadaan

sitoutumaan osallistumiseen. Yhtenä ratkaisuna tähän voitaisiin nähdä vahva yhteisön

muodostaminen, joka velvoittaisi ja ohjaisi osallistumaan keskusteluun. (Muukkonen & al.

1999) Yhteisön muodostumista pohditaan lisää tämän tutkimuksen kappaleessa 5.5.

Haasteeksi verkostopohjaisessa oppimisympäristössä voidaan laskea myös tiedonhallinnan

ongelma, joka varsinkin suuremmilla ryhmillä on lähes väistämätön. Suuren ryhmän tuottama

viestimääräkin on suuri. Opiskelijoilla on tällöin vaikeuksia seurata keskustelua ja saada

yleiskuva keskustelun juonesta. Keskustelun organisointi tiettyjen aloituskysymyksien ja

kategorioiden alle helpottaa asiaa, mutta keskusteluketjujen kasvaessa pitkiksi opiskelijoilla

voi olla vaikeuksia osallistua siihen varsinkin, jos he eivät ole seuranneet sitä alusta asti.

(Guzdial & Turns 2000, 467; Muukkonen & al. 1999, 415) Tähän ongelmaan

ohjelmistokehittäjät pyrkivät parhaillaan löytämään ratkaisua. Myös Fle-oppimisympäristön

kehittäjät ovat luomassa omaa ehdotustaan asiaan (kts. Leinonen & al. 2002).

Tutkivan oppimisen tyylisissä ongelmalähtöisissä oppimisprosesseissa olisi tärkeää saada

opiskelijat sitoutumaan asteittain syvenevään oppimisprosessiin ja älyllisiin ponnisteluihin.

Opiskelijat eivät Muukkosen Hakkaraisen ja Lakkalan (1999,415) mukaan ole kuitenkaan



31

tottuneet tämän kaltaisiin prosesseihin, joissa he itse antaisivat tutkimuskysymyksen viedä

prosessia eteenpäin vaan luottavat opettajan antamaan informaatioon. Heidän tutkimuksessaan

opiskelijat viittasivat hyvin vähän kurssimateriaaliin verkkokeskustelussa. (Muukkonen & al.

1999, 415) Tutkijat pohtivat, että opiskelijoiden oppimiskulttuuri suosii yhtäaikaisesti pieniä

kurssikokonaisuuksia laajempien syvälle suuntautuvien sijaan, jolloin syvälle suuntautuville

tutkimusprosesseille ei jää aikaa. Toisaalta tarvitaan oppimis- ja opetuskulttuurin muutosta

myös opinto-ohjelmien tasolla, jotta opiskelijoilla olisi mahdollista sitoutua aikaa vievään

syvälle suuntautuvaan tutkivan oppimisen prosessiin.

Myös verkko-oppimisympäristön käyttötaito saattaa hillitä opiskelijoiden sitoutumista

prosessiin. Lisäksi opiskelijat eivät välttämättä ymmärrä, mitä tarkoittaa uudenlainen

työskentelytapa verkostopohjaisessa oppimisympäristössä yhteisöllisessä oppimis- tai

suunnitteluprosessissa ja miksi sitä tulisi toteuttaa. He eivät välttämättä ole valmiita

keskustelemaan tai suunnittelemaan verkossa, jos kasvokkain keskustelukin on mahdollista.

(Seitamaa-Hakkarainen & al. 2002, 10/12)

Edelson, Gordin ja Pea (1999, 399-401) listaavat myös haasteita, joihin täytyy vastata, kun

lähdetään toteuttamaan ongelmalähtöistä oppimista. 1.) He ovat omissa tutkimuksissaan

huomanneet, että opiskelijoiden täytyy olla motivoituneita käsiteltävästä aiheesta. Jos

motivaatiota tutkimiseen, tuloksiin ja niiden soveltamiseen ei ole, opiskelijat eivät osallistu tai

saattavat osallistua ainoastaan muodon vuoksi tavalla, joka ei tue heidän todellista

oppimistaan. 2.) Opiskelijoiden täytyy tuntea prosessin tukena käytettävä tekniikka ja sen

käytön tarkoitus. 3.) Opiskelijoilla täytyy olla aiheesta taustatietoa, jotta he pystyvät

kehittämään omaa tieteellistä ymmärrystään. 4.) Opiskelijoiden täytyy pystyä organisoimaan

ja järjestelemään prosessiaan. 5.) Opiskelijoilla on oltava pääsy käytettävän tekniikan luo ja

pääsyn täytyy mahtua aikatauluihin.

5.4 Vastavuoroinen ymmärtäminen verkossa

Pelkästään verkostopohjaisessa ympäristössä työskenneltäessä ihmisen sosiaalisissa tilanteissa

käyttämät viestintäkeinot - eleet, ilmeet ja äänenpainot - jäävät pois. Samoin koko se

materiaalinen maailma, jota voimme käyttää hyväksemme, jää ainoastaan tekstipohjaisten



32

sanallisten (tai kuvallisten) selitysten varaan. (Lipponen 2001b, 8; Roschelle & Pea 1999)

Viestin kirjoittamisessa onkin tärkeää pyrkiä sanoin välittämään kaikki tällaiset ulkoiset

kiinnekohdat. Nämä ovat keskeisiä elementtejä vastavuoroisen ymmärtämisen saavuttamisen

kannalta, johon tarvitaan yhteisesti luotua perustaa  ja asian tarkastelua toisen perspektiivistä.

(Krauss, Fussel & Chen 1995, 125-127)

Vastavuoroinen ymmärtäminen vaatii osapuolilta tunnetta, että toinen on ymmärtänyt sen

mitä itse yrittää sanoa. Kun toinen antaa viestistä palautetta, on viestin lähettäjällä

mahdollisuus tarkistaa, kuinka toinen on viestin ymmärtänyt. Keskinäisen ymmärtämisen

saavuttamiseksi osapuolien tulisi pyrkiä huomioimaan toistensa taustatiedot, uskomukset,

asenteet, suunnitelmat jne. (Mead 1934) Tämän perusteella osapuolien tulisi osata kohdistaa

sanomansa toisilleen ottaen kartoitetut taustalähtökohdat ja niiden luomat mielikuvat

huomioon, jolloin väärin ymmärryksen mahdollisuus pienenee. (Järvelä & Häkkinen in press;

Krauss, Fussel & Chen 1995, 125-127)

Keskinäisen ymmärryksen saavuttamiseksi osapuolten tulee luoda yhteistä ymmärrystä,

perustaa (common ground), koordinoimalla prosessia yhdessä. Varsinainen työ ei edisty, ellei

prosessia organisoida jatkuvasti yhdessä sekä itse prosessin, että prosessin kohteen (sisällön)

suhteen. Yhteisen ymmärryksen luomiseksi osapuolten on pyrittävä varmistamaan toisille,

että mitä prosessissa on sanottu, on myös ymmärretty. Palautteen antaminen ja prosessin

seuraaminen luovat osallistujille tietoisuutta yhteisestä perustasta. Palautteella ja

kysymyksillä voidaan korjata mahdollisia väärinymmärryksiä. Verkostopohjaisessa

oppimisympäristössä vastavuoroinen ymmärrys täytyy luoda verkon välityksellä. Kasvokkain

tapaavaan ryhmään verrattuna perustan luominen saattaa tässä tilanteessa olla vaikeampaa, tai

ainakin hitaampaa, palautteen eriaikaisuuden vuoksi. (Clark & Brennan 1991, 127; Baker &

al. 1999, 30, 34-38)

Visuaalisen informaation puutteen vuoksi moni asia, joka saatettaisiin kasvokkain hoitaa

perinteisellä vuorovaikutuksella sujuvasti, voi verkossa mutkistua. Tällainen asia on

tutkimustulosten mukaan mm. päätöksen teko (katso mm. Lahti, Seitamaa-Hakkarainen &

Hakkarainen 2001). Verkossa virtuaaliyhteisössä työskentely ei näiden eroavaisuuksiensa

vuoksi ole samankaltaista kuin kasvotusten läsnä olevan yhteisön työskentely. Näihin

yhteisön työskentelymuotoihin pätevät ainoastaan osittain samat käytännöt, vaikka
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virtuaaliyhteisön olemukseen onkin pyritty ja yhä pyritään etsimään lainalaisuuksia juuri

läsnä olevan yhteisön lainalaisuuksista. (kts. esim. Järvelä & Häkkinen, in press)

Muukkonen & al. (1999, 416) esittävät, että yhteisen perustan luomiseksi kursseilla, joilla

käytetään verkko-oppimisympäristöä, tarvitaan samanaikaista vuorovaikutusta ja tilanteita,

jolloin yhteisö on fyysisesti läsnä. Järvelä ja Häkkinen (in press) ovat tutkineet

vastavuoroisuuden syvyyden ja keskustelun tason yhtäläisyyttä. Heidän tutkimuksessaan

yhteisö ei tavannut kasvokkain toisiaan. Tutkimustulokset osoittivat, että korkeamman

tasoisissa keskusteluissa, joissa on keskusteltu tieteellisiin teorioihin tukeutuen, oli myös

vastavuoroisuuden aste ja pyrkimys toisten ajatusten ymmärtämiseen korkeampi. Lipponen

(2001b, 9) kuitenkin kyseenalaistaa, millä perusteella voidaan sanoa, että viesteistä olisi

näkyvissä vastavuoroisuutta. Hän pohtii, onko vastavuoroinen yhteistyö lopulta edes

mahdollista verkostopohjaisessa oppimisympäristössä. Hänen mukaansa ei ole olemassa

todisteita asian puolesta.

Dillenbourgin (1996, 178) mukaan yhteisen perustan luominen on älykkäitä

oppimisympäristöjä luotaessa kynnyskysymys. Hän kuitenkin huomauttaa, että yhteinen

perusta pitäisi saada luotua sekä ryhmän osallistujien kesken että osallistujien ja järjestelmän

kesken. Osallistujien kesken yhteiseen perustaan voitaisiin pyrkiä saattamalla jäsenet

tietoiseksi muusta yhteisöstä. Luultavasti vastavuoroisuutta verkkoympäristössä täytyy

edellisen tyylisesti käsitellä ilmiönä, jossa yhteisen tiedon rakentamisen vaatimia sosiaalisia

vihjeitä toteutetaan järjestelmän tarjoamilla mahdollisuuksilla, esim. saatetaan osallistujat

tietoisiksi siitä, keitä ympäristössä on läsnä, tai kerrotaan kunkin viestin kohdalla, kuka on

lukenut viestin. Ehkä vastavuoroisuutta voitaisiin pohtia myös niin päin, että kasvokkain

keskusteltaessa eri järjestelmien tarjoamat vihjeet eivät ole käytössä. Toisaalta esim. Wiio

(1989) kyseenalaistaa vastavuoroisuuden mahdollisuuden ylipäätänsä. Emme voi koskaan olla

täysin varmoja siitä, miten toinen lähettämämme (sanallisen tai kirjallisen) viestin ymmärtää.

Viestin vastaanottaja tekee oman tulkintansa viestistä ja antaa mahdollisesti palautteen ja

alkuperäisen viestin lähettäjä tekee oman tulkintansa palautteesta.
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5.5 Oppimisyhteisö verkostopohjaisessa oppimisympäristössä

Manninen (2000, 29-31) on pohtinut oppimisympäristön käsitettä ja määritellyt sen

osatekijöiksi neljä ulottuvuutta. Oppimisympäristön sosiaalinen osatekijä tarkoittaa ryhmän

roolia, vuorovaikutusta ja yhteistyön ilmapiiriä. Fyysinen ilmapiiri kuvaa fyysisen ympäristön

merkitystä, pöytien ja tuolien asettelua, valaistusta yms. Teknisestä ulottuvuudesta voidaan

puhua telemaattisten välineiden myötä. Siihen katsotaan kuuluvaksi mm. välineiden

helppokäyttöisyys, luotettavuus ja ihmisläheisyys. Lisäksi kokonaisuudesta voidaan erottaa

didaktinen ilmapiiri, joka tarkoittaa sitä didaktista lähestymistapaa, jonka varaan opetus ja

oppiminen on rakennettu. Hänen mukaansa mikä tahansa ympäristö sisältää kolme

ensimmäistä osatekijää, mutta vasta didaktinen ilmapiiri, joka asettaa ympäristössä oleskelulle

oppimistavoitteita, tekee ympäristöstä oppimisympäristön.

Mannisen jäsennystä voidaan käyttää myös pohdittaessa verkko-oppimisympäristön roolia

opetuksen tukena. Verkostopohjaisen oppimisympäristön tuominen yhteisön käyttöön ei takaa

hyvää didaktista ilmapiiriä, oppimista ja onnistumista oppimisprosessissa, sen enempää kuin

mikään muukaan väline. Bielaczyc (2001) esittää, että virtuaalisen oppimisympäristön käytön

yhteydessä on pyrittävä luomaan hyvä sosiaalinen infrastruktuuri, josta väline ja sen käyttö on

yksi osa. Omassa tutkimuksessaan Bielaczyc jakaa sosiaalisen infrastruktuurin kolmeen

tasoon: kulttuuriseen tasoon, toiminnalliseen tasoon ja välineelliseen tasoon.

Bielaczyc (2001, 107-114) esittää kysymyksiä, joiden vastaukset selventävät sosiaalisen

infrastruktuurin tasoja. Seuraavassa näitä kysymyksiä selvennetään tämän tutkimuksen

kohteena olleen kurssin kannalta. Kulttuurinen taso kuvaa, millainen on

luokkahuonekulttuuri, johon oppimisympäristö viedään. Minkälainen filosofia ja normit

oppilaiden ja opettajien työskentelyä ohjaavat? Tämän tutkimuksen kohteena olleen

Kognitiiviset ja luovat prosessit -kurssin puitteissa kulttuurinen taso pyrittiin luomaan

tiedonrakentelun teorian ja tutkivan oppimisen mallin ohjaamille käytännöille.

Toiminnallinen taso kuvaa luokkahuonetoimintoja. Miten luokkahuonetoiminta ja käytännöt

tukevat varsinaista oppimistoimintaa? Millaisia käytäntöjä yhteisön on luotava? Kognitiiviset

ja luovat prosessit -kurssilla käytännöksi muodostui osallistujien itsenäinen osallistuminen

verkko-oppimisympäristössä olevaan yhteisöön. Välineellinen taso kuvaa välineen

käytettävyyttä. Miten välinettä lopulta käytetään työvälineenä? Millainen työväline
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oppimisympäristö on? Välineenä Kognitiiviset ja luovat prosessit -kurssilla toimi Fle2-

oppimisympäristö.

Sosiaalisen infrastruktuurin luomisessa avainkysymyksenä on luoda osallistujista

oppimisyhteisö. Tietokoneavusteisessa yhteisöllisessä oppimisessa tiedon rakentaminen vaatii

sosiaalista yhteisöä ja toisaalta sosiaalinen yhteisö rakentaa oppiakseen tietoa. (Paavola,

Lipponen ja Hakkarainen 2001, 7) Suuri haaste verkko-oppimisen onnistumiselle on juuri

sosiaalisen yhteisön luominen. Verkosta puuttuu joitakin keskeisiä sosiaalisia elementtejä,

jotka velvoittavat meidät tavallisissa sosiaalisissa tilanteissa järjestämään aikaa

osallistumiselle ja tehtävien suorittamiselle. Sosiaalinen yhteisö pakottaa meitä hoitamaan

lupaamamme asiat. Jos virtuaalimaailmassa ei onnistuta sosiaalisen yhteisön luomisessa,

opiskelijoilla on helpompi vetäytyä yhteisöstä ja jättää sitoutumuksensa hoitamatta.

(Hakkarainen 2001, 28)

Etäopetuksessa ja –oppimisessa etäisyys tuo Immosen (2000, 23) mukaan mukanaan

eristyneisyyden ongelman. Verkostopohjaisia oppimisympäristöjä on pidetty tähän yhtenä

vastauksena, jonka avulla voitaisiin luoda vuorovaikutusta etäopiskelijoiden välille.

Vuorovaikutuksen määrän ja laadun ongelma on kuitenkin yhä olemassa. Sitoutuminen

prosessiin vaatii yhteisyyden tunnetta. Yksi tärkeä verkkoympäristöjen kehittämisen haaste on

sellaisten välineiden luominen, jotka auttavat käyttäjää olemaan tietoinen muiden käyttäjien

toiminnasta. Tällaista helpottavaa tietoa olisi esim. ketkä muut ovat ”on-line”, mitä he ovat

tekemässä ja millaisia aikomuksia heillä on. (Hakkarainen 2001, 43)

Bielaczycin ja Collinsin (1999, kts. myös Bielaczyc 2001, 106) mukaan oppimisyhteisöllä on

oltava neljä piirrettä pystyäkseen toimimaan oppimisyhteisönä: 1) Yhteisön jäsenien

asiantuntijuuden tulee olla monimuotoista. 2) Yhteisöllä tulee olla yhteinen kohde, tavoite,

jota kohti ponnistellaan. 3) Yhteisöllä tulee olla yhteinen näkemys siitä, miten opitaan. 4)

Yhteisöllä tulee olla yhteiset käytännöt, joilla jaetaan opittua. Erilaisilla CSCL-työkaluilla on

pyritty tarjoamaan tukea eri tavoin työskenteleville oppimisyhteisöille. Oppimisympäristöihin

on usein rakennettu sisään tietyt tausta-ajatukset erilaisien oppimismallien ja toimintatapojen

muodossa.
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Mannisen ja Matikaisen mukaan (2000, 9) uusi teknologia ja virtuaaliset oppimisympäristöt

vaikuttavat voimakkaasti opiskelijan rooliin toimijana. Uusissa oppimisympäristöissä tulee

olla henkisesti läsnä. Ellei opiskelija ajattele, lue, prosessoi, tuota ja kommentoi aktiivisesti,

hän ei ole verkon muulle ryhmälle olemassa. Tella (1997, 51) pohtii, että vain aktiivinen

itseohjautuva toiminta avaa oppimisympäristöjen mahdollisuudet käyttäjänsä ulottuville.

Hakkarainen (2001) pitää erityisesti aikuisopiskelijan haasteena omien ajatusten esiin

tuomista. Osallistumisen pitää olla myös omien ajatusten kirjoittamista. Suomalainen vallalla

ollut yksisuuntainen tiedon siirtämisen oppimiskulttuuri ei ole kannustanut tähän.

Myös Guzdial ja Turns (2000, 441-442) määrittelevät vaatimuksia opiskelijoille

tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen onnistumiseksi. Heidän mielestään opiskelijoiden

tulisi olla tietoisia osallistumisensa syistä ja olla valmiita aktiiviseen osallistumiseen. On

oltava valmis seuraamaan ja ylläpitämään keskustelua. Toiseksi opiskelijoiden olisi syytä

tutustua muiden viesteihin ja hahmottaa kuka sanoo mitäkin tai ainakin seurata kuinka

näkökulmat edistyvät. Kolmanneksi heidän tulisi kiinnittää huomiota oman viestinsä

muotoon, jotta se ei olisi viesti vain osallistumisen tähden vaan aidosti tiettyyn aiheeseen

tietyssä prosessin vaiheessa suuntautuva viesti. Guzdial ja Turns kuitenkin huomauttavat, että

viestin ankkuroiminen asiayhteyteensä saattaa olla äärimmäisen vaikeaa, varsinkin jos

opiskelija on aloittelija käsiteltävän aiheen ja käytettävän järjestelmän kanssa.

Verkostopohjaisen oppimisympäristön välityksellä tapahtuva kommunikaatio ei samalla

tavalla suosi ulospäin suuntautuneita oppilaita kuin perinteinen luokkahuoneopetus vaan antaa

mahdollisuuden erilaisille persoonallisuuksille. (Hakkarainen 1997, 77) Osallistujilla täytyy

kuitenkin olla valmiutta kantaa oma vastuunsa yhteistyöstä. Verkoston valta hajaantuu koko

verkossa toimivalle yhteisölle. Vaikka opetuskokonaisuuden ohjaamisvastuu olisikin viime

kädessä opettajalla, jokaisella osallistujalla on valtaa ja vastuuta tehdä aloitteita sekä reagoida

viesteihin. (Tella 1997, 51-52)

6 Tutkimuksen tiedon luonne ja tutkimusmenetelmä

Empiirisessä tutkimuksessa voidaan erottaa kaksi tieteenfilosofista päätraditiota: positivismi

ja hermeneutiikka. Hermeneutiikan metodi on ymmärtävä ja tulkitseva (Anttila 1996, 28).
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Hermeneutiikassa tutkimusmenetelmänä on laadullinen tutkimus. Sen ote tutkimukseen on

kuvaileva. Se ei testaa hypoteeseja, vaan rakentaa kokonaisvaltaisen kuvan tutkittavasta

ilmiöstä. Kuvailevien tutkimusten tietoa ei pystytä saavuttamaan määrällisillä menetelmillä.

Tutkimukset nimensä mukaisesti kuvailevat ilmiöitä, tilanteita ja tapahtumia (Anttila 1996,

250; Creswell 1998, 15; Strauss & Corbin 1998, 10). Niiden avulla pyritään nostamaan tietoa

abstraktimmalle ja rikkaammalle tasolle kuin määrällisen otteen tutkimuksissa.

Kvalitatiivinen tieto on mahdollisimman elävää, konkreettista ja yksityiskohtaista kuvausta

tapahtumista, tilanteista, ihmisten kokemuksista, tunteista, mielipiteistä ja näkemyksistä. Sillä

pyritään kokonaisvaltaiseen kontekstuaaliseen ymmärtämiseen. (Strauss & Corbin 1990, 17-

19; Suojanen luennollaan 21.11.1996; Syrjälä 1988, 80)

Positivistisen ajattelun mukaan tieto on kyettävä verifioimaan eli todentamaan (Cohen &

Manion 1994, 11) Positivismissa tutkimusmenetelmänä on kvantitatiivinen eli määrällinen

tutkimus. Postpositivistisen tieteen filosofian mukaan totta on se, mikä voidaan konkreettisesti

tavoittaa, mutta ilmiöt saattavat olla hankalasti hahmotettavissa, jolloin ymmärryksemme

ulkopuolelle voi jäädä jotain, mitä emme pysty tavoittamaan. (Metsämuuronen 2001, 11)

Tässä työssä tutkimuksen peruslähestymistavaksi on valittu kvalitatiivinen ote. Opiskelijoiden

kokemuksia omasta toiminnastaan kartoitetaan hermeneuttisen tieteen tradition otteella.

Tutkimuksessa on taustalla ajatus, että todellisuus muovautuu ja tarkentuu kulttuurisessa ja

sosiaalisessa kontekstissa. (Metsämuuronen 2001, 12) Tutkimuksen kohteena olleelta

kurssilta kertynyt päiväkirja-aineisto käsiteltiin sisällön analyysillä induktiivisesti. Toisaalta

opiskelijoiden päiväkirjojen osoittamia kokemuksia verrattiin heidän aktiivisuuteensa

verkostopohjaisessa oppimisympäristössä. Aktiivisuus määriteltiin verkostoanalyysilla, joka

menetelmänä edustaa positivistista tieteen traditiota. Strauss ja Corbin painottavat (1990, 18-

19), että kvalitatiivista ja kvantitatiivista otetta voidaan hyvin käyttää samaan

tutkimusprojektiin. Tällä tavalla voidaan selventää määrällisellä tutkimusotteella saatuja

tuloksia, kuten tässä työssä on tehty, tai pyrkiä tutkimaan esimerkiksi laadullisen otteen

tulosten yleisyyttä. Lisäksi useissa tapauksissa, kuten tässä työssä, molempien otteiden käyttö

lisää tutkimuksen validiteettia (triangulaatio). Ilmiötä käsitellään näissä tapauksissa

useammasta suunnasta. (Metsämuuronen 2001, 64)
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Kun kiinnostuksen kohteena on tietyssä ympäristössä tapahtuva käytännön toiminta,

tapahtumaketju tai jokin yksittäinen kohde, voidaan puhua tapauksesta. Tapaustutkimus

selvittää erillistä yksittäistä kohdetta moniulotteisena ilmiönä, ja pyrkii ymmärtämään sen

ilmenemistä siihen kuuluvine toimintoineen. Tapauksen selvittäminen luo näkymää siihen

populaatioon, johon tapaus kuuluu. (Syrjälä 1994, 11; Cohen ja Manion 1994, 106)

Syrjälä (1994, 11) katsoo, että yhtenäistä tapaustutkimuksen määritelmää ei ole mahdollista

esittää. Sen avulla voidaan tutkia nykypäivän ilmiöitä, mutta lisäksi tehdä myös historiallista

tutkimusta. Tapaustutkimus-käsitettä on käytetty mm. perinteisiin tilastollisiin menetelmiin

liittyvissä teoksissa tarkoittamaan varsinaisen tutkimuksen esivaihetta tai kartoitusta. (Syrjälä

1994, 10-11) Yinin mukaan (1989, 23) tapaustutkimuksen avulla tutkitaan tapahtumaa tai

toimintaa tietyssä rajatussa ympäristössä käyttäen monipuolista ja monin eri tavoin hankittua

tietoa. Tutkimuksen luonteeseen kuuluu se, että tutkittavasta tapauksesta pyritään kokoamaan

monipuolisesti ja monella tavalla tietoa. Tiedonhankinnan strategiana tapaustutkimus kuvaa

tämän tutkimuksen luonnetta hyvin, sillä kartoitan yhden kurssikontekstin jäsenten

osallistumista omana erillisenä kohteenaan käyttämällä erilaisia tiedon hankinnan tapoja.

Tapaustutkimuksen lähtökohtana on Syrjälän (1994, 13) mukaan yksilöiden kyky tulkita

inhimillisen elämän tapahtumia ja muodostaa merkityksiä maailmasta, jossa he toimivat.

Tällöin tutkijaa kiinnostavat ne merkitykset, joita tutkittavat antavat toiminnalleen omassa

ympäristössään. Tässä tutkimuksessa pyritään kokoamaan opiskelijoiden omia kokemuksia

toiminnastaan ja osallistumisestaan yhteisölliseen oppimisprosessiin verkostopohjaisessa

oppimisympäristössä. He ovat itse luoneet oman käsityksensä toiminnastaan. Tutkimuksessa

on yhdellä tasolla opiskelijoiden oma käsitys toiminnastaan ja toisella tasolla heidän

todellinen toimintansa. Lopulta kuvataan näiden kahden tason kohtaamisessa eri tavoin

toimineiden opiskelijoiden kokemuksia ja niiden eroja.

Tapaustutkimus itsessään mahdollistaa induktiivisen päättelyn. Tutkijalla on tutkimuksen

alussa mielessään lähtökohtaoletuksia tai tietty esiymmärrys tutkimukseen, joka muuttuu

tutkimuksen edetessä. Tutkimusaineisto tuo esiin uusia hypoteeseja, käsitteitä ja tapausta

kuvaavia yleistyksiä. Se lisää ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. (Syrjälä 1994, 15)

Tutkimusaineiston avulla tutkittavasta tapauksesta piirretään joko holistinen kuva koko

ilmiöstä tai korostetaan tiettyä tapauksen piirrettä. (Creswell 1998, 63) Tässä tutkimuksessa
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pyritään kuvaamaan opiskelijoiden kokemuksia osallistumisesta yhteisölliseen

oppimisprosessiin verkko-oppimisympäristössä. Päiväkirjoissa ollut materiaali, joka koski

muuta kuin opiskelijoiden kokemuksia heidän omasta toiminnastaan tai osallistumisestaan,

rajattiin pois. Toisaalta tapausta kuvataan myös ottaen huomioon opiskelijoiden todellinen

toiminta.

7 Tutkimusasetelma ja -ongelmat

Tässä tutkimuksessa on kartoitettu oppimista ja verkossa oppimista kuvaavia teorioita.

Seuraavaksi kuvataan Kognitiiviset ja luovat prosessit –kurssin pedagoginen toteutus ja

tavoitteet, ja lopulta kuvataan, miten opiskelijat osallistuivat kurssille ja kokivat toimintansa

kurssilla.

Tutkimusasetelmassa (kuvio 3) esitetään opiskelijoiden omien oppimispäiväkirjojen

reflektoinnin välittämää kuvaa heidän osallistumisestaan ja toiminnastaan Kognitiiviset ja

luovat prosessit –kurssilla. Tutkimuksessa kartoitetaan opiskelijoiden ajatuksia toiminnan

kohteesta eli yhteisesti rakentuvasta tietokannasta, heidän osallistumistaan sen rakentamiseen

eli toiminnasta sen rakentamiseksi, sekä heidän kokemuksiaan kurssilla toimimisesta eli niistä

kokemuksista, jotka olivat osallistumisen taustatekijöinä. Lopulta opiskelijoiden reflektointia

verrataan heidän todelliseen toimintaansa tietokannassa.

REFLEKTOINNIN KRIITTINEN TASO:  
Toiminnan taustatekijät 

Kokemukset  
työtavasta 

oppimisympäristössä 

 
 
REFLEKTOINNIN TEKNINEN JA TULKINNALLINEN TASO:  
Toiminnan ja sen kohteen kuvaus 

Yhteisesti rakentuva 
tietokanta 

 

Oma osallistuminen 
tietokannan 

rakentamiseen 

OPPIMISPÄIVÄKIRJAT 

TIETOKANNASSA TAPAHTUVA TODELLINEN TOIMINTA 

Kuvio 3   Tutkimusasetelma
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Tutkimusongelmat:

1. Kuinka opiskelijat kokivat toimintansa yhteisöllisessä oppimisprosessissa
verkostopohjaisessa oppimisympäristössä oppimispäiväkirjojensa mukaan?

Miten opiskelijat kuvasivat Fle2-ympäristöön yhteisesti rakentuvaa tietokantaa ja sen
muutosta?

Miten opiskelijat kuvasivat omaa osallistumistaan tietokannan rakentamisprosessiin ja
miten kuvaukset muuttuvat prosessin aikana?

Miten opiskelijat kokivat työtavan verkostopohjaisessa oppimisympäristössä prosessin
aikana?

2. Millaista oli opiskelijoiden todellinen osallistuminen verkostopohjaisessa
oppimisympäristössä?

3. Miten aktiivisesti ja vähemmän aktiivisesti osallistuneiden opiskelijoiden kuvaukset
eroavat toisistaan heidän oppimispäiväkirjoissaan?

8 Tutkimuksen toteuttaminen

8.1 Tutkimusaineiston kerääminen

Tutkimusaineisto kerättiin Kognitiiviset ja luovat prosessit –kurssilta, joka tarjottiin vuoden

2001 alussa KVY:n, eli Käsityön verkkoyliopiston, kautta siihen kuuluville tahoille. Kurssi

toimi kehitteillä olevan Käsityön verkkoyliopiston pilottikurssina, jolla oli tarkoitus kokeilla

verkkoympäristöä etäopetusmuotona käsityötiedettä kouluttavien tahojen välillä. Käsityön

verkkoyliopiston alustavana tavoitteena on luoda mahdollisuus suorittaa käsityötieteen

perusopintojen kokonaisuus tietoverkon kautta. Tälle kokeilukurssille lähtivät mukaan

Helsingin yliopiston käsityönopettajankoulutuslinja, sekä Turun, Rauman ja Savonlinnan

opettajankoulutuslaitosten käsityönopetusta antavat yksiköt. Kognitiiviset ja luovat prosessit –

kurssilla tarkasteltiin luovuutta psykologisesta ja sosiokulttuurisesta kontekstista. Tavoitteena

oli perehtyä luovan toiminnan edellytyksiin ja sen psykologiseen tutkimukseen. Kurssi

toteutettiin verkostopohjaisessa Future Learning Environment 2, Fle 2–oppimisympäristössä

aloitusluentoa ja oppimisympäristön käyttöön perehdyttämistä lukuun ottamatta.
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Kognitiiviset ja luovat prosessit -kurssille ilmoittautui alunperin yhteensä 47 opiskelijaa.

Opiskelijoiden tausta ja oletettu osallistumismotivaatio vaihteli paikkakuntien ja kurssin

valinnaisuuden mukaan. Opintojakso on kuulunut Helsingissä jo pitkään pakollisena kurssina

kasvatustieteen syventäviin opintoihin. Sen on voinut valita myös käsityötiedettä

pääaineenaan opiskeleva opiskelija valinnaiskurssina. Turussa kurssia tarjottiin käsityön

aineopintoihin kuuluvana valinnaiskurssina.  Savonlinnassa kurssi tarjottiin valinnaiskurssina

käsityönopettajiksi opiskeleville liitettäväksi valinnaisiin opintoihin. Raumalla sitä tarjottiin

käsityötieteen perusopintojen valinnaiskurssina luokanopettajaopiskelijoille. Käytännössä

raumalaisten kohdalla kävi kuitenkin niin, että suurin osa joutui valitsemaan kurssin lähes

pakollisena, sillä vaihtoehtoa ei tarjottu. Raumalta kurssille ilmoittautui viime hetkellä myös

teknisen työn opettajaksi opiskelevia, joille kurssia tarjottiin valinnaisena. He olivat kuitenkin

pääasiassa ilmoittautuneet mukaan vain katsoakseen, millainen on Fle2-oppimisympäristö.

Heillä ei ollut tarkoitustakaan saada kurssilta suoritusta itselleen.

Koska ilmoittautujia oli niin paljon, heidät jaettiin kahdelle yhtä suurelle kurssille, joilla oli

suurin piirtein yhtäläinen määrä ihmisiä jokaiselta osallistuvalta taholta. Sekaryhmät luotiin

siksi, että erilainen kokemustausta mahdollisesti tuottaisi keskustelua. Molempia kursseja

varten luotiin oma verkkotietokantansa. Suurimmalla osalla opiskelijoista ei ollut aikaisempaa

kokemusta verkko-oppimisympäristöjen käytöstä. Raumalaisilla tekstiilityöhön erikoistuvilla

opiskelijoilla oli tämän lisäksi erittäin vähän kokemusta tietokoneiden käytöstä yleensä, mikä

osaltaan vaikutti heidän opiskeluunsa ja motivaatioonsa. Osalla heistä ja yhdellä

helsinkiläisellä oli suuria vaikeuksia kirjautua omalle kurssilleen ja he päätyivät lopulta

väärälle kurssille. Tämän vuoksi toiselle kurssille ajautui lopulta 26 opiskelijaa ja toiselle 12

opiskelijaa, jotka aloittivat tietokantatyöskentelyn perehdytyskerralla. Näistä suuremmalta

kurssilta 5 henkilöä ja pienemmältä kurssilta 2 henkilöä eivät osallistuneet kurssin

tietokantatyöskentelyyn muutamaa hajaviestiä enempää eivätkä osallistuneet aktiivisesti

oppimispäiväkirjojen lähettämiseen. Lopullisiksi kurssien osallistujamääriksi jäi näin ollen 21

+ 10 kaikkiin kurssisuorituksiin osallistunutta opiskelijaa.

Opiskelijat perehdytettiin kurssityöskentelyyn. Heidät ohjattiin pohtimaan itsenäisesti

luovuutta ja sen monimuotoisuutta tutkivan oppimisen periaatteiden mukaisesti. Aluksi

opiskelijoille luotiin orientaatio luennon muodossa aiheesta luovuus, jonka jälkeen he lähtivät

itse ihmettelemään ja muodostamaan omia kysymyksiään. Heidän ihmettelyistään ohjaajat
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nostivat teemoja kurssikonteksteiksi, joiden avulla keskustelua pyrittiin jo alustavasti

jäsentämään erillisiksi aihepiireikseen. Jokainen opiskelija ohjattiin ottamaan osaa vain

muutamaan itseä kiinnostavaan kontekstiin. Tietokantaa rakennettiin kommentoiden muiden

pohdintoja, muokaten omia teorioita ja tuoden uutta informaatiota oheislukemistona olleista

artikkeleista ja muista tietolähteistä.

Kurssin aikana pidettiin oppimispäiväkirjaa omasta henkilökohtaisesta oppimisprosessista.

Tätä varten oli valmis pohja, jonka avulla opiskelijat ohjattiin pohtimaan luovuutta, itseä

tiedonrakenteluyhteisön jäsenenä ja millaisena hän kokee oppimisympäristön ja työskentelyn

siinä. Valmiissa pohjassa oli näiden kolmen osion alle muotoiltu muutama kysymys ajatusten

herättäjiksi (Katso liite 1). Opiskelijat lähettivät tutorille oppimispäiväkirjan kerran viikossa

neljän viikon ajan. Kaikki eivät käyttäneet valmista päiväkirjan pohjaa, mutta kirjoittivat

reflektointinsa pyydettyjä aiheita silmällä pitäen. Kurssin lopuksi opiskelijat kirjoittivat vielä

koko prosessista ja luovuuskysymyksiin löydetyistä vastauksista loppuyhteenvedon.

Yhteenvedon kirjoittamisen katsottiin korvaavan viidennen oppimispäiväkirjan kirjoittamisen,

sillä heitä pyydettiin myös sen yhteydessä sivuamaan samoja kysymyksiä kuin

oppimispäiväkirjoissa.

Koska keskustelu oli kurssin 1 tietokannassa selkeästi vilkkaampaa ja heterogeenisempaa

kuin kurssin 2 tietokannassa, kohdennettiin tutkimus koskemaan ainoastaan tämän

tietokannan rakentamiseen osallistujia. Kurssi 1 on tuottanut tämän tutkimuksen kannalta

mielenkiintoisemman aineiston. Tutkimusaineistoon rajattiin tässä työssä ainoastaan kurssille

yksi osallistuneet 21 opiskelijaa, joista yksi lähetti vain yhden oppimispäiväkirjan (4.

päiväkirja), ja toinen lähetti loppupohdinnan ja vain kaksi oppimispäiväkirjaa (1. ja 3.

päiväkirja), ja kolmannelta puuttui loppupohdinta. Ensimmäiseksi mainittu opiskelija

osallistui kurssille vasta kurssin puolesta välistä lähtien. (Hän korvasi puuttuvia suorituksia

myöhemmin erillisellä esseellä.) Toiseksi mainittu opiskelija taas oli ajautunut

keskustelemaan sekä kurssilla yksi että kaksi. Tämän lisäksi kolmelta opiskelijalta puuttui

ensimmäinen oppimispäiväkirja, jota he eivät pystyneet lähettämään teknisiin ongelmiin

vedoten.

Tutkimusaineistona käytettiin näin ollen Helsingistä viiden kasvatustiedettä pääaineenaan

lukevan käsityönopettajaopiskelijan, Turusta kolmen luokanopettajaopiskelijan, Raumalta 11
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luokanopettajaopiskelijan, sekä Savonlinnasta kahden käsityönopettajaksi opiskelevan

oppimispäiväkirjoja. Lisäksi kurssin toimijoihin kuuluivat opettaja ja tutor, jotka ohjasivat

opiskelijoita kurssin toimintamuotoon ja osallistuivat yhteisen tietokannan rakentamiseen.

Tutkimusaineistona tullaan käsittelemään opiskelijoiden tutorille lähettämiä

oppimispäiväkirjoja sekä tietokannasta saatuja loppuyhteenvetoja. Näistä on rajattiin pois jo

alkuvaiheessa kaikki suoraan luovuutta, kurssin sisältöä, koskevat ajatukset, sillä ne eivät ole

tämän tutkimuksen mielenkiinnon kohteina. Opiskelijoiden oman rekflektoinnin ohella

selvitetään myös heidän tietokantaan osallistumistaan sosiaalisen verkostoanalyysin avulla.

Tässä käytetään pohjana heidän tietokantaan kirjoittamiaan viestejä. Tietokannasta on otettu

mukaan ainoastaan ne osuudet, jotka koskevat itse tiedonrakentelua. Verkostoanalyysin

ulkopuolelle jätetään sekä tietokannan infokanava että esittäytymispalsta että opiskelijoiden

luovuuden alkuihmettelyt, sillä näillä kanavilla ei syntynyt (eikä ollut tarkoituskaan syntyä)

keskusteluketjuja eikä vastavuoroisuutta.

8.2 Oppimispäiväkirjat tutkimusaineistona

Oppimispäiväkirjat ovat opiskelijoiden omaa reflektointia kurssilla tapahtuneesta toiminnasta.

Reflektoinnilla, kokemusten mieleenpalauttamisella ja uudelleen arvioinnilla, pyritään

ymmärtämiseen, joka johdattaa ihmisen tietoiseksi oman toimintansa perusteista. Siinä

pohditaan, kyseenalaistetaan asioita ja toimintatapoja, sekä mietitään sisäisen ja ulkoisen

maailman vuorovaikutusta. Reflektiosta voidaan puhua yleiskäsitteenä tiedollisille ja

affektiivisille toiminnoille, joissa ihminen tutkii kokemuksiaan. Monipuolinen reflektointi

edellyttää halua muuttua ja kehittyä, kykyä nähdä ongelmia, hämmästellä asioita ja sietää

epävarmuutta. Reflektoidessaan ihminen asettuu ikään kuin itsensä ulkopuolelle ja yrittää

tarkastella itseään ja omaa toimintaansa sieltä käsin. (Boud, Keogh & Walker 1985 a, 11;

Suojanen 2002)

Reflektiota voi tapahtua useilla eri tasoilla. Kemmis (1985, 145) on erotellut Habermasin

(1974) kolmen tiedon intressin avulla reflektoinnin tasoja. Teknisen reflektoinnin tasolla

tarkastellaan ainoastaan meneillään olevaa ilmiötä ja pääasiassa ylhäältä annettujen

toimintamallien sovelluksia. Asioita ei kyseenalaisteta, vaan ne hyväksytään selviöinä.
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Tulkinnallisen reflektoinnin tasolla tarkastellaan asioita osana suurempaa kokonaisuutta.

Kokemusten luonnetta arvioidaan ja tehtyjen valintojen perusteluja pohditaan. Kriittisellä

reflektoinnin tasolla pohditaan työn arvopäämääriä mm. kasvatuksen ja koulutuksen

näkökulmasta. Silloin tarkastellaan ja uudelleenarvioidaan päämääriä ja toimintatapoja.

(Suojanen 1993, 120-122; Suojanen 2001)

Kasvio (1990) on tarkastellut toiminnan reflektointia. Toimintatilanteesta voidaan erottaa ns.

hallitsevat muuttujat (tässä tutkimuksessa esim. Fle2-oppimisympäristö, kurssille osallistuva

yhteisö ja muut taustatekijät), itse toiminta ja sen kohde (tässä tutkimuksessa esim.

osallistuminen tietokannan rakentamiseen) ja toiminnan seuraukset (tässä tutkimuksessa

opiskelijoiden oppiminen ja kokemukset kurssista). Toimija voi reagoida toimintatilanteessa

toiminnan tuloksiin tarkastelemalla vain itse toimintaa ja jättää pohtimatta tilanteeseen

vaikuttavien hallitsevien muuttujien arvioinnin. Toisaalta hän voi pohtia näiden hallitsevien

muuttujien luonnetta ja niiden mielekkyyttä toiminnan takana. Ensimmäinen vaihtoehto

edustaa teknisellä tasolla olevaa reflektointia ja toinen kriittisellä tasolla olevaa reflektointia.

(Argyris 1985, 50-51; Kasvio 1990, 74-76; Suojanen 2002)

Tällä kurssilla opiskelijoita pyydettiin reflektoimaan edistymistään oppimispäiväkirjojen

avulla kerran viikossa. Sitä varten oli annettu valmis pohja (katso liite 1), jonka avulla oli

tarkoitus auttaa opiskelijoista pohtimaan omaa toimintaansa suhteessa sekä yhteisöön että

oppimisympäristöön. Aineistosta pystyy hyvin näkemään, että osa opiskelijoista käyttää

kysymyksiä apunaan toivotulla tavalla ajattelun lähtökohtana ja kirjoittamisen jäsentäjänä.

Osa opiskelijoista on ottanut päiväkirjan kirjoittamisen suorituksena muun ohessa ja kirjoittaa

vastaukset suoraan kysymyksiin pohtimatta omaa rooliaan kurssin toimijana yhtään sen

enempää. Tämä on luonnollisesti suunnannut myös tutkimusta ja tulee näin ollen ottaa myös

tutkimusasetelmassa huomioon. Opiskelijoiden reflektoinnin taso antaa viitettä myös heidän

muusta työskentelystään. Myös Mäkisen (1999) portfoliotutkimuksen mukaan toiminnastaan

monipuolisemmin reflektoineet oppilaat olivat omaksuneet myös aktiivisen ja vastuullisen

roolin omasta opiskelustaan.
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8.3 Tutkimusaineiston analyysi

Tässä tutkimuksessa pääaineistona on kvalitatiivinen aineisto, johon on tuotu lisäulottuvuutta

kvantitatiivisesti Kognitiiviset ja luovat –kurssin tietokannasta rakennetulla

verkostoanalyysilla. Kvalitatiivisten tutkimusaineistojen ominaispiirteitä ovat informaation

sisällöllinen moniulotteisuus sekä muodollinen pirstaloituneisuus. Nämä aineiston

käsittelyvaiheessa ongelmallisena pidettävät asiat ovat kuitenkin tutkimusotteen vahvuus.

Kvalitatiivista aineistoa voidaan pitää kvantitatiivista aineistoa rikkaampana, sillä se sisältää

moniulotteista informaatiota ilmiöstä. Tutkimuskohteesta pystytään kartoittamaan erilaisia

arvolatauksia, syitä ja seurauksia kvalitatiivisella otteella aivan toisella ulottuvuudella kuin

kvantitatiivisella otteella. (Moilanen & Roponen 1994,  4-5)

Tämän tutkimuksen kirjallisessa muodossa olleiden päiväkirjojen analysoimisessa on käytetty

apuna ATLAS/ti-ohjelmaa. Ohjelmaa on käytetty tutkijan omien päämäärien toteuttamiseen,

eikä lähdetty käyttämään kaikkia ATLAS/ti:n tarjoamia apuvälineitä hyväksi. Minkään

tietokoneavusteisen ohjelman käyttäminen laadullisen aineiston analysoimisessa ei saa olla

itsetarkoitus, vaan tutkijan tulee hallita metodinsa, jonka avuksi analyysiohjelmaa käytetään.

(Moilanen & Roponen 1994, 8; Saari 1994, 162)

Päiväkirja-aineiston omia käsityksiä kartoittavan analyysin ohella haluttiin selvittää myös

opiskelijoiden todellista toimintaa Kognitiiviset ja luovat prosessit –kurssin tietokannassa.

Tietokantaan kirjoitetut viestit analysoitiin kvantitatiivisiin menetelmiin kuuluvalla

verkostoanalyysilla, joka kertoo verkoston jäsenten määrällisestä aktiivisuudesta ja suhteista

toisiinsa. Verkostoaineiston käsittely tapahtui UCINET 5.1 verkostoanalyysiohjelman avulla.

(Borgatti, Everett & Freeman 1999)

8.3.1 Luokittelurungon rakentaminen

Sisällön analyysi on alun perin luonteeltaan kvantitatiivinen menetelmä, jolla on merkitystä

myös kvalitatiivisena analyysimenetelmänä. Sen tavoitteena on kuvata jonkin aineiston

jakautumista erilaisiin luokkiin ja kategorioihin sekä tehdä toistettavia päätelmiä

tutkimusaineistosta suhteessa tiettyyn asia- ja sisältöyhteyteen. Sisällönanalyysin kategoriat
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ovat toisensa poissulkevia, minkä vuoksi niitä on helppoa verrata toisiinsa. Perinteisen

sisällönanalyysin eri kategoriat on myös luotu ennen analyysia, eikä niihin enää tehdä

analyysivaiheessa muutoksia. (Anttila 1996, 254-255; Moilanen & Roponen 1994, 28) Tässä

tutkimuksessa sisällön analyysin luokkia ei ole luotu ennen analyysiä vaan sen aikana.

Grounded theory on syntynyt vastareaktiona perinteiselle deduktiiviselle tutkimusperinteelle,

jossa ensin valitaan teoria ja kerätty aineisto sijoitetaan aikaisemmin luotuun teoreettiseen

malliin. Grounded theoryn ajatuksena on, että ilmiöt eivät ole staattisia vaan koko ajan

muuttuvia. Tarkoituksena on prosessoida tämä muutos teoriaksi. Tutkija nostaa aineistostaan

käsitteitä, koodeja, rakentaa näiden välille yhteyksiä ja päätyy lopulta teoriaan. (Anttila 1994,

308; Moilanen & Roponen 1994, 21-25)

Eskola ja Suoranta (1998, 157) erottavat kaksi tapaa muodostaa kvalitatiivisen aineiston

koodiluettelo. Ensimmäisenä vaihtoehtona he puhuvat aineistolähtöisestä analyysista, eli

koodaamisesta, jossa tutkija lukee aineistoaan ja nostaa luokitusrungon aineistosta. Toisena

vaihtoehtona he nimeävät koodiluettelon tekemisen teoriasta operationalisoimalla. Tällöin

tutkija laatii luokittelurungon tietyn teorian pohjalta. Molemmissa tapauksissa tutkijan oma

ennakkokäsitys ohjaa prosessia ja tuottaa subjektiivisen otteen tutkimukseen.

Tämän tutkimuksen aineiston analysoimisessa on lähdetty liikkeelle aineistolähtöisesti.

Kvalitatiivisen aineiston analyysissa käytetään usein työkaluina koodausta ja koodatun

aineiston hakemista, järjestämistä haluttujen koodien mukaan. Koodaus on kvalitatiivisessa

tutkimuksessa toimintaa, jossa tutkija tuottaa havaintoja analysoimalla tiettyä kohtaa

aineistosta. (Anttila 1996, 188-189) Aineistoon tutustuttiin etukäteen perin pohjin lukemalla

sitä läpi, jotta siitä pystyttiin luomaan etukäteiskuva. (Eskola & Suoranta 1998, 152) Tämän

jälkeen aineisto koodattiin rajaamalla siitä erillisiä tekstisegmenttejä, joita varten luotiin

samalla niitä kuvaavia kategorioita. Yhden tekstisegmentin kooksi määriteltiin yhden

kokonaisen ajatuksen tai yhtä erillistä asiaa kuvaavan osan sisällään pitävä kokonaisuus.

Usein yksi segmentti muodostui yhden tai kahden lauseen mittaiseksi osuudeksi. Joskus

lauseita jouduttiin myös jakamaan puolikkaiksi lauseiksi.

Jotta kategorioita pystyttiin myöhemmin vertaamaan toisiinsa, ne luotiin toisensa pois

sulkeviksi ja yksi tekstisegmentti sijoitettiin ainoastaan yhteen kategoriaan. Vaikka
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tutkimuksessa ei niinkään olla kiinnostuneita kategorioihin sijoitettujen tekstisegmenttien

määrästä vaan sisällöstä, on kuitenkin kiinnostavaa todeta tietyn ilmiön mainintojen yleisyys

suhteessa muihin ilmiöihin. Laadullisessa tutkimuksessa voidaan käyttää tilastollista aineistoa

kuten taulukoita ilmaisemaan, kuinka paljon jotain ominaisuutta esiintyy aineistossa. Ei

kuitenkaan voida vertailla, esiintyykö ominaisuutta jossain suhteessa enemmän tai vähemmän

(Raunio 1999, 324, 399).

Koodausvaiheessa löytyi myös muutamia luettelonomaisia mainintoja toimista, jotka oli

järkevää koodata lähinnä määrällisen laskemisen vuoksi. Tällainen määrällisen analyysin

mahdollisuus on katsottavissa sisällönanalyysin eduksi. Grounded theory –lähtöisesti

segmentit voisivat olla päällekkäisiä ja yksi segmentti voitaisiin koodata useampaan

kategoriaan. Tämän tutkimuksen aineiston kannalta oli kuitenkin yksiselitteisempää luoda

sisällön analyysin tapaan eksplisiittiset analyysisäännöt, jolloin analyysin reliabiliteetin

varmistaminen rinnakkaisluokittelijan avulla olisi mahdollista. (Moilanen ja Roponen 1994,

9-11, 27) Tässä sitä ei kuitenkaan tapahtunut. Luokittelija kykeni itse kuitenkin

analyysisäännöin tarkistamaan jatkuvasti luokitteluaan.

Strauss ja Corbin (1990, 61-142) ovat täsmentäneet grounded theorylle ominaiselle

koodaukselle kolme vaihetta, joita on hyödynnetty tässä työssä. Avoimella koodauksella on

etsitty relevantit kategoriat ja eritelty niiden ominaisuuksia. Tämä vaihe on tehty

induktiivisella otteella aineistolähtöisesti, mutta sitä on samalla heijastettu teoriataustaa ja

tutkimuskysymystä vasten ja arvioitu sen mielekkyyttä deduktiivisesta näkökulmasta. (Anttila

1996, 130-131) Seuraavaksi on tehty vuoroin aksiaalista ja vuoroin selektiivistä koodausta.

Ensimmäisessä pyritään erittelemään kategorioiden sisältöä alakategorioihin, sekä tutkimaan

kategorioiden ulottuvuuksia, ja jälkimmäisessä määritellään tarkemmin koodien välisiä

suhteita, sekä luodaan koodeja koodisysteemeiksi. Vähitellen avoimen vaiheen yleiset koodit

tarkentuivat ja järjestäytyivät suhteessa toisiinsa. (Moilanen ja Roponen 1994, 12-13, 22-23;

Saari 1994, 167; Strauss & Corbin 1990, 96-142)

Moilanen ja Roponen (1994, 12) huomauttavat, että vaikka nämä kolme vaihetta on määritelty

grounded theoryn yhteydessä, niiden avulla voidaan eritellä ja kuvata myös muuta

kvalitatiivista metodia hyödyntävän tyypillisen analyysiprosessin kulkua. Niitä soveltamalla

voidaan yleisesti luonnehtia koodaus jatkuvana tarkentumisena, jota ohjaa kullekin metodille
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soveltuva koodausparadigma. Koodausparadigma käsittää Straussin ja Corbinin (1990, 104)

mukaan ne taustaoletukset, jonka mukaisesti aineistoa lähdetään analysoimaan. Tässä

tutkimuksessa koodausparadigma on noussut tutkimuksen teoriataustasta jo tutkijan aineiston

keruuvaiheessa Kognitiiviset ja luovat prosessit –kurssilta nousseista esikäsityksistä.

Koodausparadigman avulla tutkija ratkaisee, minkälaiset koodien väliset suhteet asetetun

tutkimusongelman kannalta ovat mielekkäitä. (Moilanen ja Roponen 1994, 12; Strauss ja

Corbin 1990, 68-69)

Kategorioiden määrittämiseksi ja segmenttien sijoittamiseksi oikeille paikoilleen käytettiin

apuna myös hakujen tekemistä koodatun aineiston perusteella ja muistiinpanojen

kirjoittamista. (Moilanen ja Roponen 1994, 13) Jo analysoitu aineisto haettiin uudelleen

tarkasteltavaksi, ja tehdyn koodauksen pätevyyttä voitiin täsmentää. Tarkastelu loi samalla

uusia ajatuksia koodauksen eteenpäin viemiseksi. Muistiinpanojen avulla taas oli mahdollista

kontrolloida tiukemmin, mihin luokittelurunkoa tuli suunnata.

Aineisto jakaantui pääluokiltaan neljään osaan, jotka sisälsivät yhteensä 891 ajatusta.

Ensimmäinen kategoria kuvaa 272 ajatuksella opiskelijoiden arviota tietokantaan tuotetusta

tiedosta. Yhteisesti rakentuva tietokanta –kategoria jakaantuu Viestimäärien arviointia-,

Keskustelun asiasisällön määrittelyä-, Keskustelun asiasisällön syvyys-, sekä Jaettu

asiantuntijuus –luokkiin. Toinen kategoria kuvaa 347 ajatuksella sitä, kuinka opiskelijat

analysoivat tietokannan rakentamisprosessia. Oma osallistuminen tietokannan rakentamiseen

-kategorian alaluokissa ilmenevistä toimista voi löytää myös tutkivan oppimisen mallissa

esiin tulevia vaiheita. Kategoria jakaantuu Oma osallistuminen prosessiin-, Oman

aktiivisuuden arviointi-, sekä Esteitä osallistumiselle –luokkiin. Kolmas kategoria esittää 212

ajatuksella opiskelijoiden kokemukset kurssin työtavasta. Kokemukset työtavasta

oppimisympäristössä -kategoria jakaantuu luokkiin Työtavan myönteisiä puolia, Työtavan

kielteisiä puolia, Työskentelymuodon tuki, sekä Miten kurssilla tulisi toimia. Neljäs kategoria,

Palautetta kurssijärjestelyistä, 60 ajatusta, jakaantuu Kurssijärjestelyt- ja Palautetta Fle2-

ympäristöstä-luokkiin, jotka nimensä mukaisesti sisältävät opiskelijoiden kokemuksia

kurssijärjestelyistä ja Fle2-oppimisympäristöstä. Nämä ilmiöt eivät olleet tämän tutkimuksen

kannalta mielenkiintoisia, joten ne jätettiin tutkimustuloksissa analysoimatta.
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Pääkategorioita selittäviä luokkia on eritelty pienemmiksi kokonaisuuksiksi ja ilmiöiksi.

Kategoriaa selittäviä luokkia kuvataan näiden ilmiöiden avulla. Näin pyritään vastaamaan

tutkimuskysymyksiin. Ensimmäisen ja toisen kategorian alaluokista löytyy myös selittäviä

tekijöitä sille, mitä opiskelijat ajattelevat oppimisen olevan, sekä miten he ajattelevat

oppivansa. Luokitusrunko alaluokkineen löytyy liitteenä (kts. liite 2).

8.3.2 Verkostoanalyysi aineistolle

Verkostoanalyysiksi kutsutaan tiettyä joukkoa tilastomatematiikkaan liittyviä menetelmiä,

joiden avulla pystytään selvittämään erilaisten toimijoiden välisiä suhteita ja näkemään näiden

riippuvuus toisistaan. Verkostoanalyysin luonteesta tutkimusmenetelmien joukossa on ollut

tutkijoiden kesken paljon keskustelua. Sitä on arvioitu jopa uudeksi sosiologiseksi

paradigmaksi. Ero verkostoanalyysin ja muun määrälliseen tutkimuksen välillä on se, että

ensisijaisena kiinnostuksen kohteena ovat havaintoyksikköjen tai toimijoiden väliset suhteet,

eivät niihin liittyvät ominaisuudet. (Borgatti 1998, 1-3; Johansson, Mattila & Uusikylä 1995,

1.0-2.0; Teittinen 2001)

Tässä tutkimuksessa hahmotan verkostoanalyysin menetelmien ja käsitteiden avulla

verkostopohjaisessa oppimisympäristössä toimivien opiskelijoiden tiedonrakenteluverkoston

muotoa ja aktiivisuutta. Selvitän virtuaalisesti toimineen opiskelijaverkoston keskeisiä ja

vähemmän keskeisiä toimijoita ja heidän osallistumistaan yhteiseen tiedonrakenteluun. Samaa

metodia on käytetty myös aikaisemmissa tutkimuksissa hahmottamaan sosiaalisen

vuorovaikutuksen muotoja verkko-oppimisympäristössä. (Lipponen & al. 2001, Palonen &

Hakkarainen 2000) Verkostoanalyysin avulla päästään näkemään opiskelijoiden todellista

osallistumista verkkotyöskentelyyn sekä asemaa keskustelun herättäjänä verkossa.

Myöhemmin vertailen verkostoanalyysin tuloksien näyttämien aktiivisesti ja passiivisesti

osallistuvien opiskelijoiden osallistumista ja sisällönanalyysin antamia tuloksia siitä, mitä he

ovat itse ajatelleet verkkoympäristössä toimimisesta ja työskentelyyn osallistumisesta.

Verkoston rakenne, joka voi olla monella tavalla muodostunut, vaikuttaa siihen, kuinka

analyysiä tulisi kyseiseen tapaukseen soveltaa. WWW-alustalla toimivassa

verkostopohjaisessa oppimisympäristössä verkosto näyttäytyy verkkokeskusteluketjuina.
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Keskusteluketjun on aloittanut aina viesti tai aloitusongelma, jonka yksi keskustelun jäsenistä

on luonut. Keskusteluun osallistuvat muut jäsenet ovat kommentoineet tätä aloittavaa viestiä.

Näihin kommentteihin on saatu lisäkommentteja. Tämän tutkimuksen aineistossa kaikki

verkoston jäsenien keskinäinen yhteistyö ja tiedon rakentelu sijaitsee Fle2 -

oppimisympäristössä. Aineisto on näin ollen yksiulotteinen. Sen toimijajoukossa on vain

yhden joukon välisiä suhteita. (Johansson, Mattila & Uusikylä 1995, 3.1; Teittinen, 2001)

Kyseistä oppimisympäristöä voitaisiin käyttää myös luokkahuoneopetuksen ohessa, jolloin

oppijaverkoston osallistumista ja aktiivisuutta tiedonrakenteluun tällä kurssilla tulisi arvioida

myös oppimisympäristössä toimimisen ulkopuolella. Aineisto antaakin mielenkiintoisen

näkökulman juuri siihen, kuinka tiedonrakenteluverkosto pääsee muodostumaan pelkästään

virtuaalisissa olosuhteissa.

Verkkokeskusteluaineistosta viesti luo aina suhteen vähintään kahden toimijan välille.

Kahden verkostossa olevan toimijan suhteessa voidaan huomioida mm. suhteen suuntaa ja

suhteen vahvuutta. Kun poimimme verkostosta kaksi toimijaa, voimme tarkastella, onko

heidän välillään yhteyttä. Se joko on tai ei ole. Jos tutkimme pelkkää suhteen olemassaoloa,

puhumme dikotomisoidusta suhteesta. Suhteen suunnalla ei tällöin ole välttämättä merkitystä.

Voimme tutkia myös, kuinka vahva suhde on laskemalla näiden kahden toimijan väliset

kontaktit, jolloin puhumme arvotetusta suhteesta. (Scott 1991, 47-50; Johansson, Mattila &

Uusikylä 1995, 3.1)

Verkko-oppimisympäristössä pystymme laskemaan verkostosta suoraan kunkin lähettämät ja

teknisesti vastaanottamat viestit. Viestille muodostuu suunta. Se on jonkun lähettämä.

Ongelmaksi jää kuitenkin huomioida, onko viesti tarkoitettu vastaukseksi juuri siihen viestiin,

johon se on yhteydessä, vai kenties kannanotoksi kaikille koko aikaisempaan

keskusteluketjuun osallistuneille. Tässä kohtaa saattaisi olla apua sisällönanalyysistä, jolloin

voitaisiin yrittää tulkita viestistä itsestään, mihin viestiin tai viesteihin se on suunnattu

kommentiksi. Lisäpiirteen asiaan tuo se, että jokainen viesti voi käytännössä saavuttaa kaikki

verkkokeskusteluun osallistuvat. Tässä tutkimuksessa viesti on laskettu suunnatuksi sille,

kenen viestiin se on vastaus. Tämän tutkimuksen tarpeisiin pystytään näin saamaan riittävää

tietoa osanottajien aktiivisuudesta ja heidän yleisestä osallistumisestaan, vaikka itse viestin

sisältöjä ei lähdetäkään perusteellisesti tutkimaan. (Johansson, Mattila & Uusikylä 1995, 3.1)
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Verkostoanalyysiin rajattiin mukaan ne henkilöt, jotka osallistuivat tietokannassa varsinaiseen

verkkokeskusteluun. Analyysistä jätettiin pois ne henkilöt, jotka heti kurssin alkuvaiheessa

jättivät kurssin kesken muutaman tietokantaviestin jälkeen, eivätkä osallistuneet varsinaiseen

keskusteluun. Mukaan otettiin kuitenkin opiskelija, joka osallistui tietokantatyöskentelyyn

ainoastaan yhdellä viestillä, mutta lähetti kaikki oppimispäiväkirjat ja palautti loppuraportin.

Näin verkostoanalyysissa oli mukana samat 21 opiskelijaa kurssilta yksi, joiden

oppimispäiväkirjat tai oppimispäiväkirjoja oli otettu mukaan myös sisällönanalyysiin, sekä

tutor ja opettaja, joihin ei tässä tutkimuksessa kiinnitetä huomiota, mutta jotka kuitenkin

omalta osaltaan ovat suunnanneet keskustelua. (Johansson, Mattila & Uusikylä 1995, 4.1)

Tietokannassa olevien viestien ilmaisemat henkilöiden välille muodostuneet suhteet kirjattiin

sosiometrisen merkintätavan mukaisesti tapausmatriisiin, jolloin matriisi voitiin analysoida

UCINET 5.0 verkostoanalyysiohjelman avulla. (Borgatti, Everett & Freeman 1999)

Matriisista voidaan nähdä kunkin henkilön lähettämät ja vastaanottamat viestit. (Liite 7X)

Tapausmatriisin avulla pystytään laskemaan verkostoa kuvaavia arvoja. Tässä tutkimuksessa

tietokantaan muodostunutta verkostoa kuvataan lasketuilla verkoston tiheydellä ja

keskittyneisyydellä, sekä ”multi dimensional scaling”- eli MDS-kartalla. Lisäksi verkoston

yksittäisiä toimijoita kuvataan Freemanin keskeisyysarvoilla, välillisyysarvolla ja

keskeisyysluvulla. Näistä arvoista, niiden tulkinnasta ja niiden muodostumisesta kerrotaan

kohdassa opiskelijoiden todellinen osallistuminen.

8.3.3 Luotettavuuden arviointia

Laadullisen tutkimuksen luotettavuus on sidoksissa koko tutkimusprosessin kuvaukseen.

Aineiston tulee vastata tutkimuskohdetta. Siitä nostettujen merkitysten on vastattava

tutkimushenkilöiden ilmaisuissaan tarkoittamia merkityksiä. Samalla merkitysten tulee liittyä

tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin. Laadullisen tutkimuksen validiteetti tarkoittaa yleisesti

sitä, onko tutkimus tehty niin, että sillä on saatu tarkoituksenmukaisesti tieteellistä tietoa

tutkimuskohteesta, ja että tulokset ovat yhtä todellisuuden kanssa. (Ahonen 1994, 129-131;

Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2001, 214-215)
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Aineiston kohdalla validiteetti merkitsee aitoutta. Kun tutkimushenkilöt puhuvat siitä, mistä

tutkija olettaa heidän puhuvan, aineistoa voidaan pitää aitona. Aineistosta nostetut kategoriat

ovat aitoja silloin, kun ne vastaavat sitä, mitä tutkittavat ovat tarkoittaneet, eikä tutkija ole

ylitulkinnut aineiston ilmaisuja. Validiteetissa on pyrittävä myös relevanssiin aineiston ja siitä

nostettujen kategorioiden ja teoreettisten lähtökohtien suhteen. (Ahonen 1994, 129)

Tässä tutkimuksessa aineistona on tarkasteltu opiskelijoiden oppimispäiväkirjoja, jotka he

ovat lähettäneet kerran viikossa kurssin tutorille. Emme voi tietää, kuinka rehellisiä opiskelijat

ovat kirjoituksissaan olleet. Osa on hyvin voinut kaunistella kirjoittamistaan tai pitää

innostunutta profiilia yllä toivoen, että näin pääsisivät kurssista varmemmin läpi. Tämän

varmentamiseksi olisi opiskelijoita tullut haastatella tarkemmin kurssin ulkopuoliselta taholta.

Päiväkirjoissa löytyi kuitenkin sen verran negatiivissävyistäkin palautetta, että voidaan

katsoa, ettei ilmiö ei ainakaan ollut kovin yleinen. Tutkimuksessa tutkitaan kuitenkin juuri

päiväkirjojen antamaa kuvaa opiskelijoiden osallistumisesta. Se täytyy huomioida myös

tuloksia kirjattaessa ja niitä lukiessa.

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa säilytetään alkuperäinen tekstiaineisto, jotta nähdään mihin

perustaen tulokset on saatu. (Saari 1994, 165) Käsillä olevassa työssäkin on säilytetty

mahdollisuus palata alkuperäiseen aineistoon. Aineiston käsittely ja luokittelu on pyritty

raportissa selittämään mahdollisimman ymmärrettävästi ja yksiselitteisesti luotettavuuden

parantamiseksi. Koodausorientoituneen analyysitavan etuna on, että päästään systemaattisesti

analysoimaan moniulotteisia kvalitatiivisia aineistoja. Tutkijan tekemien havaintojen ja

luokittelujen validiteetti on korkea, myös aineistosta tehtävien päätelmien pätevyys on

arvioitavissa. Tietokoneavusteinen analyysi parantaa tutkimuksen arvioitavuutta, sillä

päätelmien perustana olevien havaintojen korrektius on helpommin arvioitavana. (Moilanen

& Roponen 1994, 20-21)

Verkostoaineiston luotettavuutta on pohdittu kirjallisuudessa vain vähän. Verkkokeskustelu-

tietokantaa verkostoanalyysin aineistona voidaan pitää sangen luotettavana. Verkostoaineiston

piirissä esiintyy yleisesti vastaajien tulkintoja erilaisista suhteista. Olemassa olevassa

verkkotietokannassa suhteiden olemassaolo ei ole mitenkään tulkinnanvaraista. Suhteet

tosiaan ovat olemassa tai eivät ole. Toinen yleinen ongelma on verkoston rajaus.

Verkostoaineistossa on se etu, että kurssille osallistujat ovat hyvin selkeästi nähtävissä.
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Kaikki kurssille osallistuneet osallistujat kirjattiin matriisiin. Analyysistä jätettiin pois ne

henkilöt, jotka heti kurssin alkuvaiheessa jättivät kurssin kesken, eivätkä osallistuneet

varsinaiseen keskusteluun. (Johansson, Mattila & Uusikylä 1995, 3.5)

Lukija voi arvioida tutkimusprosessin luotettavuutta, jos hän saa seikkaperäisen kuvauksen

prosessista. Kuvauksesta tulee löytyä tutkimusongelman taustalla vaikuttavat teoreettiset

lähtökohdat, tutkimustilanteen kuvaus, aineiston keruun ja tulkintaprosessin periaatteet sekä

merkitysten tulkintaa todennettuna esimerkein. (Ahonen 1994, 131) Tämä on toiminut

kyseisen tutkimuksen ja tutkimusraportin laatimisen ohjenuorana koko prosessin ajan.

Teoreettiset lähtökohdat tukeneet aineiston tulkintaa ja toisaalta myös tiettyjen ilmiöiden

ymmärtämiseksi on täytynyt tarkentaa teoreettista taustaa.

9 Tulokset

9.1 Opiskelijoiden kokemuksia toiminnasta yhteisöllisessä oppimisprosessissa

verkostopohjaisessa oppimisympäristössä

Seuraavassa käsitellään opiskelijoiden itse reflektoimia ajatuksia verkostopohjaisen

oppimisympäristön tietokannasta, tietokannan rakentamiseen osallistumisesta, sekä

kokemuksista työtavasta tietokannassa. Sitä, miten opiskelijat ovat kuvanneet omia

ajatuksiaan yhteisen tietokannan rakentumisesta, voidaan pitää Kasvion (1990) malliin

viitaten reflektointina toiminnan kohteesta. Toimintana voidaan ajatella omaa osallistumista

tietokannan rakentamiseen. Edellisten reflektointi on tapahtunut pääasiassa teknisellä, mutta

osittain myös tulkinnallisella tasolla. Opiskelijat ovat kuvanneet puhtaasti tapahtumia ja

yhteistä osallistumista verkkokurssilla, mutta osa on pohtinut myös omaa toimintaansa

kokonaisuuden osana. Toimintaan vaikuttavina tekijöinä voidaan pitää kokemuksia kurssilla

käytetystä työtavasta. Työtavasta reflektointi on tapahtunut pääasiassa kriittisellä tasolla,

mutta reflektoinnin tekninen ja tulkinnallinenkin taso ovat läsnä.

Opiskelijoiden oppimispäiväkirjoissa tapahtuva reflektointi tapahtui heille valmiiksi jaetun

lomakepohjan kautta. Tämä luonnollisesti lisäsi teknisen reflektoinnin määrää, kun osa

opiskelijoista valitsi helpoimman tien ja kirjoitti pelkästään vastauksia valmiisiin kysymyksiin
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suorittamatta kriittistä reflektointia. Se antoi kuitenkin mielenkiintoisen näkökulman

tarkastella opiskelijoiden päiväkirjojen syvyyttä.

Sisällön analyysin tulokset esitellään kategoria kerrallaan. Kunkin kategorian luokkien

yhteydessä esitetään myös oppimispäiväkirjojen muutosta. Jos muutos ei ole ollut merkittävää

tai sitä ei ole ollut luokan sisällä, siitä on vain mainittu kyseisessä kohdassa. Lukija voi

kuitenkin tutkia itse aineistossa tapahtuvaa muutosta myös kohdassa mainitusta liitteestä

tarkemmin. Selkeyden vuoksi luokitusrungon pääkategorioista puhutaan tekstissä

kategorioina. Kategorioita kuvaavat luokat on alleviivattu. Kuvaavien luokkien alaluokat,

joissa on eritelty esitettävää ilmiötä, ovat kirjoitusasultaan normaalia tekstiä.

9.1.1 Yhteisesti rakentuva tietokanta

Yhteisesti rakentuva tietokanta -kategoria (kuvio 4) kuvaa opiskelijoiden reflektointia

tietokannan viesteistä, joiden ympärille toiminta rakentui. Kategoria jakaantuu Keskustelun

asiasisällön määrittelyä-, Viestimäärien arviointia-, Keskustelun asiasisällön syvyys- ja Jaettu

asiantuntijuus –luokkiin. Koska tietokanta oli kurssin tapahtumapaikka, juuri tietokannan

viestit, niiden määrä, niiden asiasisältö uusine näkökulmineen sekä niiden tarjoamat

sosiaaliset vihjeet olivat opiskelijoiden toimintaan ja osallistumiseen keskeisesti vaikuttava

tekijä. Jokainen näistä tietokannasta nousevista ilmiöistä on omalta osaltaan perustana ja

selittäjänä opiskelijoiden osallistumishalukkuuteen ja aktiivisuuteen. Yhteisesti rakentuva

tietokanta –kategorian sisällön esitteleminen ja muutoksen seuraaminen toimii lukijalle hyvin

johdantona kurssin opiskelijoiden ajatuksiin.

Tietokanta oli käytännössä ainoa väylä oppimispäiväkirjan lähettämisen ohella osallistua

kurssille ja yhteisön toimintaan sekä rakentaa muiden yhteisön jäsenien kanssa yhteistä pohjaa

työskentelylle. Raumalaisten tekstiilityötä sivuaineenaan lukevien luokanopettajien

muutamissa päiväkirjoissa näkyi mainintoja, että aiheesta on keskusteltu Raumalla myös

tietokannan ulkopuolella, mutta tämän tyyliset maininnat olivat harvassa:

”…mutta keskustelua aihe on kuitenkin herättänyt kovasti omilla käsityötunneillamme.

Ajattelinkin, että nyt on tavoite ehkä saavutettu, kun verkossa aloitettu keskustelu on
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siirtynyt jokapäiväiseen toimintaamme.” (esimerkki syventävää tietoa ja sen vaikutuksia -

luokasta)
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Keskustelu hiljenee {7-1}~

Keskustelu mielenkiintoista {10-1}~

Keskustelun etenemättömyys {35-1}~

Keskustelun syveneminen {22-1}~

Ryhmän kiinnostuksen määrittely {12-1}~

Runsaasti viestejä {11-1}~

Viestejä ei vielä paljon {6-1}~

Viestimäärien arviointia {0-4}

Yhteisesti rakentuva tietokanta {0-4}

Oman tuotetun tiedon arviointi {9-1}

Oman kiinnostuksen määrittely {33-1}~

Keskustelun asiasisällön määrittely {0-4}

Keskustelun asiasisällön syvyys {0-4}

Käsitysten eriävyys {15-1}~

Käsitysten yhtenäisyys {28-1}~

Palautteen saaminen {30-1}~

Uusia näkökulmia {55-1}~

Jaettu asiantuntijuus {0-5}

Kuvio 4   Yhteisesti rakentuva tietokanta

Keskustelun asiasisällön määrittelyä

Keskustelun asiasisällön määrittelyä -luokka sisälsi erilaisia mainintoja siitä, mistä ryhmä

keskustelee, mistä itse keskustelee, ja mistä haluaisi keskustella. Tästä ryhmästä rajautui pieni

10 maininnan Keskustelu mielenkiintoista -luokka, joka kertoi opiskelijoiden innokkuudesta

seurata uudenlaista keskustelua. Nämä maininnat sijoittuvat kolmen ensimmäisen päiväkirjan

ajalle (kts. liite 4), joten voidaan ajatella ilmiön kertovan myös uutuudenviehätyksestä. Loput

maininnat kyseisestä luokasta voitiin jakaa oman mielenkiinnon kohdistamisesta kertoviin

ilmauksiin (33 segmenttiä) ja ryhmän keskusteluaihetta määritteleviin ilmauksiin (12

segmenttiä), jotka sijoittuivat tasaisesti jokaisen päiväkirjan ajalle (kts. liite 4). Opiskelijat

määrittelivät kommenteissa omaa kiinnostustaan, jonka kautta he myös pyrkivät

osallistumaan keskusteluun. Tätä kautta ei kuitenkaan voida sanoa, kokivatko opiskelijat

tietokannassa olevan keskustelun ryhmän välityksellä yhteiseksi aiheeksi. Oman
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kiinnostuksen kohteen määrittäminen on opiskelijoiden näissä reflektoinneissa kuitenkin

pääasiana määrällisesti katsottuna (33 segmentin suhde 12 segmenttiin).

”Kiinnostuin lähinnä keskustelemaan verkossa luovuudesta yhteisössä ja sen

opettamisesta sekä siihen liittyvästä ongelmallisuudesta.”

Ryhmän keskustelun aihetta määrittävissä ilmauksissa katsottiin ryhmän keskustelun

etenemistä suhteessa omaan kiinnostukseen. Jos ryhmän kiinnostus johonkin aiheeseen oli

hiipumassa, oltiin harmissaan. Toisaalta, kun omasta kiinnostuksen kohteesta tuntuu olevan

kaikki tarpeellinen jo kirjoitettu ryhmän toimesta, siirrytään seuraavaan aiheeseen ja katsotaan

voisiko sinne rakentaa mitään omaa. Jotkut pyrkivät luomaan nimenomaan muiden kanssa

tietoisesti yhteistä prosessia. Esimerkiksi seuraavan kommentin kirjoittanut opiskelija pyrki

saamaan muita innostumaan itse ehdottamastaan aiheesta:

”Itsetunnon kasvattaminen (suoranaisesti aiheena) ei ole saanut tuulta purjeisiin

ainakaan vielä”

Viestimäärien arviointia ja keskustelun asiasisällön syvyys

Viestimäärien arviointia -luokka sisälsi 24 mainintaa viestien vähyydestä tai paljoudesta

kurssin eri vaiheissa (katso liite 4). Ensimmäisen viikon päiväkirjoissa oli kuusi mainintaa

siitä, ettei viestejä ole vielä paljon. Tämä tuntui näistä opiskelijoista hämmentävältä. He eivät

halunneet osallistua, jos muutkaan eivät osallistuneet. Tämän jälkeen opiskelijat päivittelevät

viestien runsasta määrää. Tällaisia mainintoja oli yhteensä 11, joista kahdeksan osuu toisen ja

kolmannen viikon päiväkirjoille. Loput seitsemän viestiä osuvat kolmannelle ja neljännelle

päiväkirjalle, ja ilmaisevat, kuinka keskustelu alkaa jo hiljentyä. Sama ilmiö vahvistuu ja

näkyy myös Kokemukset työtavasta oppimisympäristössä -kategorian kuvauksessa.

Keskustelun asiasisällön syvyys -luokka sisälsi mainintoja viestien asiasisällöstä ja tiedon

syvenemisestä. Luokan maininnat pystyttiin jakamaan Keskustelun etenemättömyys-luokkaan

(35 mainintaa), Keskustelun syveneminen-luokkaan (22 mainintaa) ja Oman tuotetun tiedon

arviointia -luokkaan (9 mainintaa), jossa opiskelijat esittivät arviointia itse tietokantaan

tuottamastaan tiedosta. He totesivat näissä maininnoissa, että olisivat halunneet päästä omassa

prosessissaan syvemmälle kuin mitä olivat päässeet. Kolmen ensimmäisen
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oppimispäiväkirjan aikana keskustelun etenemättömyyttä koskevat maininnat kasvavat ja ovat

huipussaan 14 maininnalla kolmannessa päiväkirjassa (katso kuvio 5). Tämän jälkeen

neljännessä päiväkirjassa ollaan tyytyväisiä siitä, että keskustelu on syventynyt. Kun äskeistä

verrataan edellisessä kappaleessa kuvattuun Viestimäärien arviointia -luokkaan huomataan

mielenkiintoinen ilmiö. Voidaan todeta, että opiskelijat ovat olleet harmistuneita suuresta

määrästä viestejä, jotka eivät kuitenkaan kerro mitään. Kun keskustelu on rauhoittunut,

viestien laatu ja asiapitoisuus ovat myös syventyneet.
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Kuvio 5   Keskustelun asiasisällön syvyys

Jaettu asiantuntijuus tietokannan rakentamisen ja oman ajattelun tukena

Opiskelijat kokivat saavansa tietokannan viesteistä tukea ajatustensa pohtimiseen. Nämä

ilmaukset yhteisön tuesta kerättiin Jaettu asiantuntijuus -luokan alle. Luokka muodostui

toiseksi suurimmaksi yksittäistä kategoriaa selittäväksi luokaksi 128 maininnalla. Kaikki

luokkaa selittävien osuuksien maininnat jakautuivat melko tasaisesti eri oppimispäiväkirjojen

ajalle. Joukosta erottui ainoastaan ensimmäinen päiväkirja, jolloin jaettua asiantuntijuutta

kuvaavia mainintoja oli yli kaksinkertainen määrä (45 mainintaa) loppupäiväkirjojen

mainintamääriin (19-22 mainintaa) verrattuna (katso liite 4). Opiskelijat olivat selvästi

yllättyneitä ja ilahtuneita siitä, kuinka paljon yhteisön muiden jäsenten ajattelun näkeminen ja

seuraaminen, palautteen saaminen toisilta ja jopa ristiriidat näkemyksissä tarjoavat tukea

omalle ajattelulle. Ensimmäisessä päiväkirjassa ilmiö oli suurimmalle osalle opiskelijoista
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uusi, jolloin ilmiöstä myös raportoitiin iloisen yllättyneesti. Jälkimmäisten päiväkirjojen

maininnat jäävät vähemmän yllättyneiksi.

Jaettu asiantuntijuus -luokassa suurin osa maininnoista, 55 mainintaa, eriteltiin Uusia

näkökulmia -luokan alle. Opiskelijat olivat hämmästyneitä monista erilaisista tavoista ajatella

ja lähestyä asiaa. Erilaiset mielipiteet erilaisista näkökulmista auttoivat omaa ajattelua

eteenpäin.

”Olen kuitenkin positiivisesti yllättynyt siitä, miten mielenkiintoista on ollut lukea

muiden tuottamaa ajatustyötä kirjallisessa muodossa.”

”Olen huomannut, että kiinnostukseni aiheet nousevat monesti

juuri tietokannan kirjoituksista.”

”Mielestäni on mukavampaa alkaa pohtimaan toisten ideoiden pohjalta kuin olla koko

ajan keksimässä jotakin aivan uutta.”

Palautteen saaminen -luokka kuvasi 30 ajatuksella opiskelijoiden vuorovaikutuksen

merkitystä verkossa. Opiskelijat kokivat toisilta saadut kommentit omiin viesteihin hyvin

henkilökohtaisesti. Toisten tuki oli suuri ilon aihe. Näistäkin maininnoista pystyi lukemaan

hämmästystä palautteen saamisen hyödyllisyydestä. Omiin ongelmiin saadut kommentit

innostivat opiskelijoita antamaan vastakommentteja ja kehittämään ideoitaan. Kun yhteisö oli

toiminut oman ajatuksen testaajana, sitä teki mieli kehittää eteenpäin.

”Nyt kun olen itse esittänyt ongelman ja saanut siihen ratkaisuvaihtoehtoja, koen

todella oppineeni jotakin.”

”Oli upeaa voida kommentoida lukemaansa, nykyään Hesariakin tekee mieli

kommenteerata... Oivallista oli myös kuulla rakentavia lisäyksiä ja oikaisuja omiin

käsityksiin.”

”Olin saanut kommentteja omiin ajatuksiini – niitä on kiinnostavaa jatkaa."

Käsitysten yhtenäisyys -luokan 28 ajatusta kuvaavat yhteisen ymmärtämisen muodostumista

opiskelijoiden välille. Ilmiötä voidaan katsoa yhteisen perustan luomisen tulokseksi.

Opiskelijat kokivat, että he ymmärsivät toisten esittämiä ajatuksia. Tämä vastavuoroisuuden

kehittyminen ja yhteisen perustan syntyminen nähtiin positiivisena. Kun ymmärrys oli luotu,

oli helpompi lähteä eteenpäin. Tosin mainintojen joukossa yksi opiskelija harmistui siitä, että
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joku muu oli ehtinyt jo kirjoittaa hänen ajatuksensa tietokantaan, jolloin hänelle ei jäänyt enää

mitään kirjoitettavaa. Tällöin yksilö asettui ikään kuin kilpailuasetelmaan muiden kanssa.

”yllättävää kyllä muun ryhmän mielipiteet alkavat kulkea samoilla linjoilla omien

mielipiteideni kanssa. Etenemme ikään kuin samaan tahtiin.”

”Tuntuu tosi hauskalta ja avuliaalta löytää omia ajatuksia valmiiksi sanoiksi puettuna

toisten teksteistä.”

Yhteisen perustan luomistoimintaa selittää myös Käsitysten eriävyys -luokka 15 maininnalla.

Tämän luokan kommentit kuvasivat yhteisön erilaisista taustoista osallistuvien ihmisten

mielipiteiden kohtaamisia. Jotkut jättivät itselle vastakkaiset mielipiteet huomioimatta ja

kertoivat vastaavansa omia mielipiteitä puoltaviin ajatuksiin. Jotkut taas kokivat haasteena

lähteä keskustelemaan ristiriitaisuuksista ja selvittää käsityksiä eli luoda yhteistä ymmärrystä.

Luokka osoittaa, että yhteisen perustan luominen ei tarkoita välttämättä yhteisen mielipiteen

luomista vaan vastavuoroista ymmärtämistä.

”mutta yhteisö on mielestäni vielä aika hajanainen ja puhutaan vähän välillä niin,

että toinen puhuu aidasta ja toinen aidan seipäästä.”

”On myös painotuseroja ja mielipide-eroja, joten olen saanut ihan kiukun innolla

koittaa selventää omia ajatuksiani ja sitä, miten saan ilmaistuksi kuningasideani

toisille ymmärrettävästi.”

9.1.2 Oma osallistuminen tietokannan rakentamiseen

Oma osallistuminen tietokannan rakentamiseen –kategoria (kts. kuvio 6) kuvaa opiskelijoiden

yhteisölliseen oppimisprosessiin osallistumista (Oma osallistuminen prosessiin –luokka).

Lisäksi se sisältää osallistumisaktiivisuuden arviointia (Oman aktiivisuuden arviointi –luokka)

sekä selityksiä osallistumisen esteistä (Esteitä osallistumiselle –luokka). Opiskelijat

reflektoivat omaa osallistumistaan pienieleisesti. Kuvaukset jäävät useasti tekniselle tasolle.

Jokunen maininta kuvaa omaa roolia kokonaisuuden osana yltäen näin tulkinnalliselle tasolle.

Päiväkirjojen tästä osasta näkyy, että toimenpiteiden kuvaus on usein kirjoitettu ainoastaan

vastauksiksi ylhäältä annettuihin kysymyksiin, eikä kysymysten merkitys ole alkanut elää

opiskelijoiden mielessä. Kategoria kertoo kuitenkin osallistumisen muotojen arvottamisesta ja
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lopulta jonkin verran oppimisprosessin tuloksistakin, joihin kukin on päätynyt omalla

osallistumisen tavallaan.
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[]

Kirjoitusta yhteisen tiedon tuottamiseksi 
{19-1}~

Kommentointia {44-1}~

Lukemista {28-1}~

Syventävän tiedon lukusuunnitelma 
{16-1}~

Oman tiedon rakentamista {11-1}

Pidättäytyminen kirjoittamisesta {25-1}~

Sulateltavaa {24-1}~

Oma osallistuminen tietokannan 
rakentamiseen {0-3}

Kirjoittamista tiedon tuottamiseksi {0-3}

Ajatusten työstämistä {0-3}

Tekninen osallistumiseste {26-1}~

Tietokoneen käytön osaaminen {15-1}~

Ei esteitä {18-1}~

Muut kuin tekniset esteet {14-1}~

Omat muut esteet {49-1}~

Esteitä osallistumiselle {0-6}

Oma eteneminen suhteessa muihin {8-1}~

Oma aktiivisuus {18-1}~

Syventävän tiedon vaikutuksia {32-1}~

Oman aktiivisuuden arviointi {0-3}

Syventävää tietoa {0-3}

Oma osallistuminen prosessiin {0-6}

Kuvio 6   Oma osallistuminen tietokannan rakentamiseen

Oma osallistuminen prosessiin

Opiskelijat kuvasivat omaa osallistumistaan prosessiin reflektoimalla niitä toimenpiteitä,

joilla he olivat toimintaan osallistuneet. Oma osallistuminen prosessiin -luokka voitiin erotella

luokiksi, joita olivat Kirjoittaminen tiedon tuottamiseksi, Kommentointi, Lukeminen,

Syventävää tietoa ja sen vaikutuksia, sekä Ajatusten työstämistä.

Opiskelijat erottivat viestin kirjoittamisessa selkeästi tiedon tuottamisen ja kommentoinnin.

Näihin kahteen suhtauduttiin vielä hyvin toisistaan poikkeavalla tavalla. Tiedon tuottaminen

oli jotain, jolla oli paljon suurempi merkitys kuin kommentoinnilla. Kirjoittamista tiedon

tuottamiseksi -luokan sisällöstä 19 segmenttiä 30 segmentistä olivat selkeästi tulkittavissa

omana osallistumisena yhteisen tietokannan rakentamiseen. Näiden mainintojen takana olevat

opiskelijat pyrkivät edistämään yhteistä tietokantaa syvemmän asiatiedon tai
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monipuolisempien näkökulmien suuntaan. He pyrkivät omalta osaltaan edistämään jaettua

asiantuntijuutta.

”…ja pyrkinyt hiukan eriyttämään näkökulmaa aiheessa, jonka keskustelu

tuntui jumiutuneen hieman yksipuolisille raiteille.”

Loput 11 segmenttiä olivat mainintoja oman tiedon tuottamiseksi. Niistä näki selkeämmin

oman itsenäisen tiedon rakentamisen. Niiden perusteella ei kuitenkaan voi sanoa, ovatko

opiskelijat ajatelleet tiedon tuottamista nimenomaan itseä varten vai lopulta yhteiseksi

tiedoksi.

”Olen edistänyt keskustelua ensin kirjoittamalla oman pohdintani asiaan…”

Kommentointia (44 mainintaa) pidetään vähäarvoisempana toimintana tiedon tuottamiseen

nähden. Samalla se kuitenkin on selkeästi yhteisen prosessin tai toisten prosessin eteenpäin

viemiseksi tarkoitettua toimintaa. Teksteissä oli mainintoja (9 tapausta), joissa opiskelijat

kertovat sekä kirjoittaneensa oman tiedon rakentelua edistävän pohdinnan ja sitten

kommentoineet muiden juttuja tai toisin päin.

”…ja tämän jälkeen olen kommentoinut muiden kirjoittamia juttuja.”

Yhdistelmistä voidaan päätellä, että nämä opiskelijat ajattelivat oman

tiedonrakenteluprosessinsa ryhmän prosessista tai ”muiden jutuista” erillisenä. Se ei

kuitenkaan tarkoita sitä, etteivät he ajattelisi ryhmästä olevan hyötyä heidän toiminnalleen tai

heidän omasta toiminnastaan ryhmälle, kuten näemme Jaettu asiantuntijuus -luokasta.

Osallistuminen kommentoimalla saikin helposti vähättelevän sävyn:

”Tällä viikolla omat panokseni verkkojutusteluun olivat pelkkiä kommentteja.”

”En avannut keskustelua vaan kommentoin toisten puheita.”

Tämän rinnalla oli myös kommentointia arvostavia mainintoja, joissa kommentointia pidettiin

nimenomaan osoituksena yhteisestä prosessista:

”Keskustelua pyrin ainakin eilen edistämään siten, että pyrin kokoavasti

kommentoimaan”

”Olen yrittänyt edistää omilla kommenteillani keskustelua.”

”Olen lähinnä kommentoimalla tuonut uusia näkökulmia toisten ajatuksiin ja

vastannut toisten pohdintoihin.”
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Lukeminen-luokka muodostui 28 maininnasta, joissa opiskelija kertoi lukeneensa toisten

viestejä tietokannasta. Viestien lukeminen on koettu pääasiassa mielenkiintoiseksi (kts. Jaettu

asiantuntijuus –luokka). Toisaalta toisen päiväkirjan aikaan mainintoihin viestien lukemisesta

tuli mukaan sävy, että viestejä on tietokannassa liiankin kanssa.

”Muiden ajatusten lukeminen on kyllä avartavaa ja mielenkiintoista.”

”Olen lukenut paljon muiden pohdintoja ja se on ollut loputon kaivo, kun lähtee

seikkailemaan muiden tekstien pariin.”

Syventävää tietoa ja sen vaikutuksia -luokka jakaantui selkeästi kahteen ryhmään. Ryhmästä

16 segmenttiä olivat mainintoja kurssimateriaalin lukemisesta ja suunnitelmia siitä, mitä

aiotaan lukea seuraavaksi. Sen sijaan loput 32 segmenttiä olivat positiivissävyisiä huomioita

siitä, kuinka opiskelijoiden tällä kurssilla lukema kurssimateriaali ja verkkokeskustelu olivat

alkaneet elää omissa ajatuksissa ja myös kurssin ulkopuolella. Kaikki ajattelu, mitä tapahtui,

ei ole tapahtunut Fle2-ympäristössä vaan muilla kursseilla, opetusharjoitteluissa, ja käytännön

elämässä. Osa on pyrkinyt tuomaan tätä pohdintaansa myös yhteiseen keskusteluun:

”Sen olen huomannut, että kurssin johdosta muutakin kirjallisuutta lukiessa silmät

"nappaavat" kiinni jos joku puhuu jotakin luovuudesta.”

”Aloitin oppilaiden kanssa virkkaustyön ja todellakin tuli pohdittua, että kuinka

oppilaan saisi suunnittelemaan itsenäisemmin ja luottamaan omiin taitoihinsa.”

Ajatusten työstämistä -luokkakin jakaantui kahteen asiakokonaisuuteen. Segmenteistä 24

kuvasivat sitä, kuinka tietokannan viesteistä oli noussut monia erilaisia näkökulmia, joita oli

tarpeen jäsennellä. Opiskelijat kaipasivat näissä maininnoissa aikaa sulatella ja ymmärtää

kaikkea uutta informaatiota:

”Artikkeleissa on tullut myös niin paljon asiaa, ettei ole ehtinyt vielä kaikkea

sulattaa.”

”Tässä vaiheessa mielenkiintoiset asiat ovat kuitenkin vielä melko iso yhtenäinen

"mössö", jota on eriteltävä ja pohdittava analyyttisemmin.”

Loput 25 segmenttiä kuvasivat keskustelusta pidättäytymistä hyvin monenlaisista syistä. Osa

totesi suoraan, että tällä viikolla osallistuminen on jäänyt vähemmälle. Osa selitti olevansa

keskusteluissa kuunteleva osapuoli. Toiset vetosivat siihen, että viestitulvan äärellä on niin
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paljon ajatuksia, että ei yksinkertaisesti halua kirjoittaa niitä ylös, ennen kuin on työstänyt

niitä itsekseen. Osa halusi olla lisäämättä viestiketjun pituutta turhanpäiväisyyksillä. Osa taas

ei halunnut tai ”ei saanut laitetuksi” ajatuksiaan verkkoon.

”Taidan muutenkin olla keskusteluissa kuunteleva osapuoli.”

”…huomaan tulevani passiiviseksi tarkkailijaksi. Luen muiden ajatuksia ja sanomisia,

muodostan niistä oman mielipiteen, mutta en saa laitetuksi niitä tekstimuotoon.”

Maininnat omasta osallistumisesta toimintaan vaihtelivat eri oppimispäiväkirjoissa (kts. kuvio

7). Näistä ei voi päätellä opiskelijoiden todellisesta osallistumisesta juuri mitään, mutta ne

antavat kuvaa siitä, minkä opiskelijat ovat kokeneet joko tärkeäksi itselleen tai tärkeäksi

raportoitavaksi tutorille.

Oma osallistuminen prosessiin
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Kommentointi-mainintojen määrä laskee tasaisesti ensimmäisien oppimispäiväkirjojen 16

maininnasta viimeisien oppimispäiväkirjojen kahteen mainintaan. Myös maininnat

kirjoittamisesta tiedon tuottamiseksi vähenevät ensimmäisen oppimispäiväkirjan jälkeen.

Tämä ei seuraa opiskelijoiden aikaisemmin kuvattua näkemystä viestien kirjoittamisesta

tietokantaan, jolloin viestien kirjoittaminen lisääntyi toisessa ja kolmannessa päiväkirjassa.

Saattaa olla, että opiskelijat kokivat, ettei tällaista toimintaa kannata enää loppupuolella edes

raportoida. Työskentely alkoi luultavasti tuntua luontevammalta. Kirjoittaminen ja
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kommentointi eivät enää olleet ihmettelyn kohteena. Raportoinnissa siirryttiin pohtimaan

ympäristöstä saatuja muita kokemuksia. Maininnat lukemisesta ja ajatusten työstämisestä sen

sijaan kasvavat ensimmäisen oppimispäiväkirjan jälkeen. Molemmat ovat huipussaan toisessa

oppimispäiväkirjassa. Ajatusten työstämistä -luokka on korkea muihin luokkiin nähden vielä

kolmannessakin oppimispäiväkirjassa. Tämä selittyy koetulla viestimäärän lisääntymisellä ja

rinnakkaisella keskustelun etenemättömyydellä. Opiskelijat ovat pidättäytyneet suuren

informaatiomassan edessä kirjoittamisesta, jota on vaikea hahmottaa, ja joka ei edes tunnu

mielekkäältä. Lisäselitystä tähän tuo myöhemmin työtavan kielteisissä puolissa oleva luokka

Tietomassan hahmottaminen.

Oman aktiivisuuden arviointia ja esteitä osallistumiselle

Suurin osa opiskelijoiden pohdinnoista koskien omaa aktiivisuutta olivat yleisluontoisia

toteamuksia kurssin kulusta omalla kohdalla. Oman aktiivisuuden arviointi -luokka jäi hyvin

pieneksi 26 maininnan ilmiöksi, jotka jakautuivat tasaisesti eri päiväkirjojen osille (kts. liite

5). Oman aktiivisuuden arviointi -luokasta rajattiin 18 mainintaa Oma aktiivisuus -luokaksi.

Niistä 14 mainintaa kuvasi hyvin toteavasti hyvää edistymistä:

”Olen edennyt luovuuden pohdinnoissani mielestäni ihan hyvin ja olen pohtinut

luovuutta monelta eri kantilta.”

Ainoastaan 4 mainintaa näistä 18 olivat negatiivissävytteisiä, joissa todettiin tuskastuminen

kurssiin:

”Olen edennyt huonosti ja koko kurssi mättää. Ei ainuttakaan luovaa ajatusta”

Oman aktiivisuuden arviointi -luokasta oli nähtävissä myös mielenkiintoinen, vaikkakin hyvin

pieni ilmiö (vain 8 mainintaa, mutta eri opiskelijoilta), joka rajattiin Oma eteneminen

suhteessa muihin -luokaksi. Siinä ilmeni, kuinka opiskelijat vertailivat omaa osallistumistaan

muiden osallistumiseen ja tunsivat syyllisyyttä, jos eivät itse pystyneet samaan. Luokassa

ilmeni myös huolta siitä, kuinka lukemattomat viestit ahdistavat tai ettei ole päässyt

luovuuden pohdinnassa niin pitkälle kuin muut:



65

”Välillä tuntee syvää syyllisyyttä, kun keskittyy vain muutamaan alkuongelmaan. Kun

lukee muiden viestejä huomaa, että muutama henkilö esiintyy jatkuvasti ja joka

paikassa. Pitäisikö minun olla yhtä aktiivinen?”

Oman aktiivisuuden ja osallistumisen vähäisyyttä selitettiin runsaasti. Nämä syyt kerättiin

Esteitä osallistumiselle -luokkaan, joka muodostui 122 viestillä kolmanneksi suurimmaksi

luokaksi. Luokan sisällä olevat selittävät luokat jakaantuivat Tekninen osallistumiseste -

luokkaan (26 mainintaa, esim. Fle2-ympäristö ei toiminut), Tietokoneen käytön osaaminen -

luokkaan (15 mainintaa, esim. joku ei osannut käyttää tietokonetta), Muut kuin tekniset esteet

-luokkaan (14 mainintaa, esim. tietokoneluokka ei ollut vapaana), Omat muut esteet -

luokkaan (49 mainintaa, esim. on ollut kiire kaikkien muiden töiden vuoksi) ja lopulta Ei

esteitä -luokkaan (18 mainintaa). Viimeinen luokka kuvasi, kuinka tekniset osallistumisesteet

eivät haittaa tai tietokonetta on opittu käyttämään. Omat muut esteet -luokka muodostui

sangen suureksi 49 maininnalla. Se kuvasi selkeästi, kuinka opiskelijoilla oli vaikeuksia

löytää verkkotyöskentelylle ja itsenäiselle toiminnalle aikaa, kun sitä ei oltu lukujärjestykseen

merkitty. Selitysten määrät osallistumisen vähäisyydelle vaihtelivat päiväkirjoittain, mutta

eivät noudattaneet kurssin etenemisen suhteen minkäänlaista säännönmukaisuutta (kts. liite

5). Ainoastaan Tietokoneen käytön osaaminen-luokka pieneni ensimmäisen päiväkirja 7

maininnasta toisen päiväkirjan 6 maininnan kautta kolmannen päiväkirjan yhteen mainintaan.

Lisäksi yksi opiskelija mainitsi vielä loppupohdinnassa koneen käytön vaikeudesta. Kurssin

aikana tietokonetta vaikeana työvälineenä pitäneet oppivat vähitellen käyttämään sitä

sujuvammin kurssin tarpeisiin nähden.

9.1.3 Kokemuksia työtavasta oppimisympäristössä

Opiskelijoiden kokemukset ja metatason pohdinnat tietokannassa toimimisesta kerättiin

Kokemukset työtavasta oppimisympäristössä -kategorian alle (kuvio 8). Kategoria jakaantuu

luokkiin Työtavan myönteisiä puolia, Työtavan kielteisiä puolia, Työskentelymuodon tuki ja

Miten kurssilla tulisi toimia. Tämän luokan reflektointi oli ilahduttavan monipuolista ja ylsi

suurimmalta osaltaan kriittiselle tasolle. Kategorian luokat kuvaavat opiskelijoiden kielteisiä

ja myönteisiä kokemuksia, joista pystyy näkemään syitä tietokannan rakentamiseen

osallistumiselle tai osallistumattomuudelle. Ilmeneviin epäkohtiin on myös pohdittu
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ratkaisuvaihtoehtoja. Kokemukset työtavasta oppimisympäristössä -kategorian segmenttejä on

eniten loppuyhteenvedoissa, joihin opiskelijoita ohjattiin pohtimaan samoja asioita kuin

oppimispäiväkirjoissa. Kategorian sisältö on voimakkaasti arviointia, jota opiskelijat

luontevasti tekivät loppuyhteenvedossaan.

Tämän kategorian kuvaamia opiskelijoiden kokemuksia lukiessa on mielenkiintoista muistella

edellistä Oma osallistuminen tietokannan rakentamiseen –kategoriaa, jonka reflektointi jäi

tekniselle ja osin myös tulkinnalliselle tasolle. Kun kokonaisuutta katsotaan näiltä

reflektoinnin eri tasoilta saadaan monitasoisempi kuva oppimisprosessin kokemisesta.
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Kuvio 8   Kokemukset työtavasta oppimisympäristössä

Työtavan myönteisiä puolia

Työtapa keräsi sekä kannattajien ryhmän että vastustajien ryhmän. Lisäksi oli henkilöitä, jotka

suhtautuivat toimintaan kriittisesti nähden siinä sekä vahvuuksia että heikkouksia. He myös

pohtivat kriittisemmin, miten kurssilla tulisi toimia. Työtavan myönteisiä puolia -luokka

muodostui 59 segmentistä. Luokasta pyrittiin erittelemään ilmiöitä, jotka selittäisivät, miksi
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työtapa tuntui mukavalta. Tämä osoittautui kuitenkin hankalaksi. Suurin osa luokan

ajatuksista oli yksinkertaisesti myönteisiä ilmauksia itse työtavasta. Nämä 38 mainintaa

kerättiin Myönteisiä ilmauksia -luokan alle. Luokan ajatuksista voidaan lukea, että

oppimisympäristössä toimiminen hankalan tuntuisten ensikokeilujen jälkeen onkin mukavaa.

”Itse asiassa alun hyvinkin negatiivisten kokemusten (ja asenteidenkin) jälkeen

tämäkin kurssi alkaa tuntua ihan kiinnostavalta.”

”Tuntuu hauskalta kirjoittaa itse omia ajatuksiaan esille – tulee "asiantuntijaolo",

vaikka omat tiedot ovatkin todella huteralla pohjalla.”

”Fle-kurssi on kokonaisuudessaan ollut kiinnostava lähestymistapa oppimiseen.”

Joukossa oli myös kommentteja, joista voitiin lukea, että opiskelijat pitivät nimenomaan

yhteisön voimaa ja jaetun asiantuntijuuden ajatuksia työskentelymuodon etuna. Tällaisia

segmenttejä usein edelsi tai seurasi (12 tapausta) Jaettu asiantuntijuus -luokkaan kuuluva

segmentti.

”Tavallaan Fle on ollut kuin pitkä kahvipöytäkeskustelu, jota joku aina välillä suuntaa

tutkittuun tietoon pohjautuvilla lausunnoillaan (eli artikkelien ja muun kirjallisuuden

pohjalta tehdyt kommentit).”

Työtavan myönteisiä puolia -luokasta pystyttiin erottamaan lisäksi ainoastaan kaksi sangen

pientä, mutta selkeästi erillistä myönteisiksi katsottua ilmiötä. Toinen näistä oli Vapaus ajasta

-luokka, jonka 8 ajatusta kuvasivat, kuinka oman työskentelyrytmin määrittäminen oli

mukava etu:

”Työskentely tuntuu oikein sopivalta minulle, koska ei tarvitse olla tasan johonkin

aikaan jossain paikassa, vaan kurssia voi suorittaa silloin, kun siihen on aikaa ja

kiinnostusta.”

Toisaalta kaksi opiskelijaa huomasivat vapauden kääntöpuolella olevat vaikeudetkin:

”Oli vaikea löytää aikaa, kun ei ollut pakko osallistua tiettyyn aikaan. Toisaalta

omaan tahtiin opiskelu on positiivinen asia, mutta...”

Toinen myönteinen selkeä ilmiö Työtavan myönteisiä puolia -luokassa oli nähtävissä

ilmauksissa tiedon tuottamisen mukavuudesta. Tiedon tuottaminen mukavaa -luokan 13

segmenttiä olivat useimmiten melko pinnallisia vastauksia oppimispäiväkirjassa olleeseen
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kysymykseen: ”Miltä tiedon tuottaminen tuntuu?” Näissä tiedon tuottoa pidettiin mukavana.

(Kysymykseen löytyy myös negatiivisia vastauksia Työtavan kielteisiä puolia -luokassa.)

Kolme opiskelijaa oli vastannut myös, että on hyvä, kun aloitusidean saa usein muilta. Lisäksi

verkon kasvottomuutta pidettiin myös positiivisena asiana:

”Keskustelu verkossa on mukavan anonyymia: itse en ole sitä tyyppiä, että 100

hengen luennolla innostuisin keskusteluun, mutta täällä voi rennosti tuoda omia

mielipiteitään julki ja mukavinta on huomata saavansa niihin kommentteja sekä

puolesta että vastaan.”

Maininnat työtavan myönteisistä puolista yltävät ensimmäisessä päiväkirjassa 16 segmenttiin

(kuvio 9), jonka jälkeen ne vähenevät 7 segmenttiin. Tämän jälkeen ne nousevat

loppupohdintaan mennessä 15 segmenttiin. Myönteisiä ilmauksia luokasta tämän näkee

selvemmin, jolloin tyytyväisyys työskentelymuotoon tuntuu koko ajan kasvavan toisen

päiväkirjan jälkeen. Toisen päiväkirjan kohdalla ollut pudotus myönteisissä ilmauksissa

saattaa johtua viestimäärän kasvusta johtuneesta tuskastumisesta. Tätä puoltaa myös

seuraavassa kohdassa ilmenevä Työtavan kielteisiä puolia -luokan segmenttien

jakaantuminen.

Työtavan myönteisiä puolia
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Työtavan kielteisiä puolia

Työtavasta löydettiin myös harmittavia puolia. Nämä 84 ilmausta kerättiin Työtavan kielteisiä

puolia -luokkaan. Kuten Työtavan myönteisiä puolia -luokan kohdalla, myös tässä pyrittiin

löytämään luokan sisältä selkeitä erillisiä kokonaisuuksia, jotka selittäisivät, mitä nämä

työtavan kielteiset puolet ovat. Syyt olivat tässä luokassa edellistä selkeämmin näkyvissä

suuremmilla mainintojen määrillä.

Maininnat (19 mainintaa) yleisistä kielteisistä puolista kerättiin Ilmauksia hankaluuksista -

luokkaan. Alkupuolen päiväkirjoissa oli ilmauksia (5 mainintaa) hankaluuksista, jotka

kertoivat ennakkoluulosta työtapaa kohtaan. Niissä kerrottiin, että työtapa tuntuu vaikealta ja

hankalalta, mutta todettiin myös, että tilannetta kannattaa seurailla. Kolmannesta päiväkirjasta

eteenpäin ilmaukset muuttuivat jo toteaviksi arvioiksi työtavasta. Näiden joukossa perusteltiin

syiksi tietokoneen käytön ikävyyttä ja kasvottomuutta. Joillakin oli tietokonetta ja tietoverkon

käyttöä kohtaan hyvin negatiivinen asenne jo ennen kurssia, eikä kurssi saanut sitä

muuttumaan:

”Verkostotyöskentely ei kiinnostanut minua ennen tätä kurssia, eikä se edelleenkään

motivoi minua uuden oppimisessa.”

”Yritin koko kurssin ajan miettiä onko vika aiheessa vai toteutustavassa, kun

kertaakaan ei houkutellut avata fle-ohjelmaa, enemmänkin täytyi pakottautua. Koin

fle-ympäristön aika "vaikeaksi".”

Yksi selkeä työtavan kielteiseksi puoleksi muodostunut todellinen ongelma oli viestien

valtava määrä, joka haittasi kokonaisuuden hahmottamista. Vaikka opiskelijoiden ei ollut

tarkoituskaan lukea kaikkia tietokannan viestejä vaan keskittyä itseä kiinnostaviin

aihepiireihin, osa koki kuitenkin velvollisuudekseen edes silmäillä kaikki läpi. Vaikka osa oli

rajannutkin pääkiinnostuksen kohteensa, tuntui keskusteluketjujen seuraamisessa olevan silti

työtä. Opiskelijoista monien ihmisten kommentit aiheeseen olivat rikastuttava tekijä, mutta

myös keskustelun ja tiedon rakentamisen seuraamista ja syvenemistä vaikeuttava tekijä. Nämä

31 mainintaa tiedonhallintaongelmista ja viestien valtavista määristä kerättiin Tietomassan

hahmottaminen -luokan alle.

”Viestien määrä oli niin tyrmistyttävä, että ajattelin jo jättää koko kurssin.”
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”Minua askarruttaa lähinnä käytännön ongelmat ja se miten rajata ajattelua, ettei

tulisi kovin klaustrofobinen olo.”

”Työskentelyn haittana on se, että viestejä on niin runsaasti, että kokonaisuus pääsee

hämärtymään.”

Toinen selkeästi nimettävä työtavan vaivalloiseksi puoleksi muodostunut tekijä oli tiedon

tuottaminen. Kuten aikaisemmin nähtiin, osa koki tiedon tuottamisen mukavaksi. Ilmauksia

tiedon tuottamisen vaikeuksista kertyi kuitenkin enemmän. Nämä 27 ajatusta kerättiin Tiedon

tuottaminen vaikeaa -luokan alle. Kielteiset ajatukset eivät olleet yhtä pinnallisen tason

vastauksia kuin myönteiset, vaan niitä oli perusteltu syvemmin. Opiskelijat pohtivat selkeästi,

kuinka tiedon tuottaminen on vaivalloista ja työskentelyyn on hyvin vaikeaa päästä käsiksi.

Syyksi koettiin viestien suuri määrä ja niiden hahmottaminen. Kommenteista näki myös

opiskelijoiden turhautumisen tiedon tuottamisen vaikeuteen, mutta suuri osa lähti myös

pohtimaan kirjoittamisen vaikeutta yleensä. Muutamasta kommentista pystyi näkemään

ymmärryksen siitä, että omien ajatuksien kirjoittaminen on aina vaikeaa varsinkin silloin, kun

pyrkii työstämään omaa ymmärrystään teoreettisista asioista. Luokka esittääkin oman

näkökulmansa siitä, kuinka osa opiskelijoista on ymmärtänyt kurssin tavoitteet. Tutkivan

oppimisen prosessiin on tehtävä itse töitä, ja töiden tekoon on myös panostettava.

Ajatteleminen ei aina ole helppoa.

”Tiedon tuottaminen on vaikeaa. Minulta se ainakin vaatii melko paljon aikaa.”

”Kirjoittaminen tuntuu vaivalloiselta. Ajatuksia on paljon, mutta niiden saaminen

oikeaan muotoon paperille ei olekaan niin helppoa.”

”Kaiken kaikkiaan ajattelen, että kyse on ehkä pohjimmiltaan suhteestamme tietoon ja

sen tuottamiseen. Emme ehkä lopultakaan uskalla pitää itseämme tarpeeksi

kyvykkäinä kommentoimaan mitään ajateltua ja ajattelua vaativaa, mikä on tietenkin

aivan väärin.”

Viimeinen kielteiseksi puoleksi hyvin pienellä määrällä mainintoja (vain 7 segmenttiä)

hahmottunut ilmiö oli Henkilökohtaisen kontaktin puute -luokka. Nämä maininnat kuvasivat,

kuinka opiskelijat kaipasivat ihmisen persoonaa ja ihmisyhteisöä ympärilleen. Kahdessa

kommentissa mainittiin, kuin he haluaisivat keskustella ”oikeiden ihmisten” kanssa. He

vetosivat myös siihen, kuinka keskustelun jäsentäminen ja päämäärän hahmottaminen olisi

helpompaa henkilökohtaisen kontaktin kautta.
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”Tuntuu jotenkin niin turhauttavalta "jutella" koneen kanssa, vaikka pienellä viiveellä

voikin saada vastauksia omiin kysymyksiin verkon kautta.”

”Ehkä kaipaan kuitenkin kohtaamista aivan reaalimaailmassa. Tällöin ajatuksia

selkeyttää ihmisten kohtaaminen persoonallisuuksina, jolloin heidän esittämänsä

ajatuksetkin jäävät paremmin elämään."

Maininnat työtavan kielteisistä puolista jakaantuvat pääosin melko tasaisesti

oppimispäiväkirjojen ajalle (kuvio 10). Ilmauksia hankaluuksista -luokan segmentit vähenevät

ensimmäisen päiväkirjan kuudesta maininnasta neljännen päiväkirjan yhteen mainintaan. Tätä

ilmiötä voidaan pitää myös sisältöjensä puolesta ennakkoluuloina ja niiden vähenemisenä.

Poikkeavana ilmiönä tasaisuudesta voidaan katsoa toisen päiväkirjan Tietomassan

hahmottaminen -luokan 13 segmenttiä. Muissa oppimispäiväkirjoissa näitä mainintoja

tiedonhallinnan ongelmista oli viimeisessä oppimispäiväkirjassa korkeimmillaan 7

segmenttiä. Ilmiö vahvistaa jo aikaisemmin esiin tullutta huomiota, että opiskelijat kokivat

viestien suuren määrän erityisesti kurssin toisella viikolla vaativaksi.

Työtavan kielteisiä puolia
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Työskentelymuodon tuki

Työskentelymuodon tuki -luokka muodostui selkeästi vastauksista oppimispäiväkirjan

kysymykseen ”Tukeeko Fle2-työskentelymuoto oppimistasi?”. Tähän saatiin vastauksina 26

puoltavaa ajatusta, jotka voitiin kerätä On tukea -luokaksi ja 10 kieltävää ajatusta, jotka

kerättiin Ei ole tukea -luokaksi. Luokkien ajatusten määrää ei ole syytä verrata toisiinsa.

Vaikka mainintoja työskentelymuodon tuesta onkin enemmän, myönteisyys ja kielteisyys

työtavan tukea kohtaan ei selviä pelkästään tämän luokan maininnoista. Työskentelymuodon

tuki -luokan sekä myönteisiä että kielteisiä segmenttejä jakaantui neljänteen

oppimispäiväkirjaan asti tasaisesti 0-5 kappaletta jokaiselle oppimispäiväkirjalle.

Loppuarvioinnissa myönteisten ilmauksien määrä kohosi 12 segmenttiin, kun kielteisiä oli

vain 3 kappaletta (katso liite 6).

Puoltavissa ajatuksissa oltiin sitä mieltä, että työskentely tukee oppimista.

Työskentelymuodon tukeviksi ominaisuuksiksi katsottiin nimenomaan yhteisön tuki. Tätä

päätelmää vahvistaa se, että 18 segmenttiä seurasi tai edelsi Jaettu asiantuntijuus -luokkaan

kuuluva segmentti. Omien ajatusten eritteleminen ja ylös kirjoittaminen muiden katsottavaksi

nähtiin myös hyödylliseksi. Lisäksi 6 kommenttia mainitsi, että on paljon hauskempaa

työskennellä yhdessä. ”Yksinään pänttäämistä” pidettiin paljon tylsempänä.

”Kyllä Fle on tukenut oppimista, paljonkin ja on oikeastaan koko homman perusta.”

”En usko, että olisin voinut osallistua niin voimallisesti keskusteluun luovuudesta,

ellen olisi saanut purkaa ajatusvyyhtiäni verkossa.”

”kurssin kehittyessä huomasin yhä enemmän tarvitsevani toisten tukea. Yhteisöllistä

oppimistako tämä tuen tarve?”

Kieltävissä ajatuksissa katsottiin, ettei työskentely tue oppimista. Näihin kommentteihin ei

sisältynyt syitä, miksei Fle-työskentely tue oppimista. Päiväkirjoissa näitä segmenttejä edelsi

tai seurasi erilaisista vaikeuksista tai hankaluuksista, mm. työtavan kielteisistä puolista (6

mainintaa), kertovat maininnat. Ensimmäisten oppimispäiväkirjojen ajatukset olivat epäileviä

”Luulen, ettei tämä tue oppimistani” -tyylisiä ajatuksia. Muutama näiden ajatusten esittäjistä

vaihtoi selkeästi mielipidettään kurssin loppupuolella. Viimeisten päiväkirjojen ajatukset taas

olivat suorempia toteamuksia asiaan.
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”Fle ei taida olla minua varten. Muusta nettiopiskelusta ei ole kokemusta, mutta

taidan olla perinteisempien oppimismuotojen kannalla.”

Miten kurssilla tulisi toimia

Opiskelijat pohtivat työskentelymuodon myönteisien ja kielteisien puolien ohessa myös

parannusehdotuksia, joilla toiminta saataisiin sujuvammaksi. Nämä 34 ajatusta kerättiin Miten

kurssilla tulisi toimia -luokkaan. Segmentit jakaantuivat Työskentelymuodon tuki -luokan

tavoin neljänteen oppimispäiväkirjaan asti hyvin tasaisesti. Jokaiselle oppimispäiväkirjalle

jakaantui 4-7 segmenttiä. Vasta loppupohdinnassa segmenttien määrä nousi 14 kappaleeseen.

Luokan segmentit jaoteltiin aihepiiriensä mukaan neljään eri selittävään luokkaan, joista vain

yksi muodostui vähän suuremmaksi 17 maininnalla, ja jota voitiin näin ollen pitää yleisesti

kurssilaisten joukossa toivottuna ilmiönä. Juuri tämän Ohjausta -luokan segmentit lisääntyivät

loppupohdinnassa muiden luokkien segmenttimäärien pysyessä pieninä. Ohjausta -luokka

kuvasi kaipuuta selkeämmästä ohjauksesta ja organisoimisesta. Informaation hahmottamisen

ja jäsentelyn ongelma oli ilmeinen ja siksi opiskelijat toivoivat jonkun, jota yleensä pidettiin

tutorina tai opettajana, tekevän yhteenvetoja ja ohjaavan keskustelua selkeämmin eri aiheiden

alle. Toisaalta opettajan toivottiin tekevän tietokantaan myös selkeitä valmiita kysymyksiä.

”Tutorit tai itse ryhmänä olisimme voineet ohjata enemmänkin keskustelua, ehkä. Itse

kuvasin keskustelua pitkäksi kahvipöytäkeskusteluksi, välillä kaipaisin siihen

pohditumpia kannanottoja ja syvällisyyttä ja rajausta. ”

Loput kolme luokkaa jäivät hyvin pieniksi, mutta niiden erotteleminen katsottiin silti

tärkeäksi. Tavoite -luokka sisältää 4 kriittistä kannanottoa siitä, kuinka työskentelyllä ei

tuntunut olevan päämäärää. Opiskelijat toivoivat selkeästä tavoitteesta olevan hyötyä nyt

käytyä älykkäämmälle ja päämäärähakuisemmalle keskustelulle verkossa. Nämä neljä

henkilöä pohtivat, ettei kaikille ollut selvää, mihin kurssilla ja tietokantatyöskentelyllä

tähdätään.

”Ihanteellista olisi jos kaikilla kurssiin osallistuvilla olisi selvänä kurssin tavoite ja

keskustelun ja kirjoittelun päämäärä. Selkeä tehtävä, mihin pyrkiä. Sitoutuminen

työskentelyyn olisi toista, jos tavoitteena ei olisi pelkästään vierailu kerran viikossa

verkossa.”
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Pienemmät ryhmät -luokka sisältää puolestaan 4 kannanottoa pienten ryhmien puolesta.

Näiden opiskelijoiden mielestä olisi parempi, jos tietäisi selkeästi henkilöt joiden kanssa

työskentelee. Tätä saattaisi edistää pienemmät ryhmät, jolloin nimen ja viestin verkossa

pystyisi yhdistämään selkeämmin tiettyyn henkilöön.

”Myös pienemmät ryhmäjaot selkiyttäisivät sitä, kenen kanssa pohdiskelee ja kuka on

loppujen lopuksi mitäkin mieltä.”

Viimeinen Miten kurssilla tulisi toimia -luokan selittävä luokka on Lukea ja ajatella -luokka 9

kommentilla. Tässä luokassa opiskelijat pohtivat oman mielekkään työskentelyn tärkeyttä.

Siinä ilmenee, että tällaisessa työskentelyssä on tärkeää lukea muiden tekstejä ja pohtia niiden

kautta prosessia eteenpäin. Tällöin pystyy myös itse tuomaan omia ajatuksiaan oikeisiin

kohtiin. Lisäksi prosessi tuntuu näin mielekkäältä. Tämä luokka kertoo omalta osaltaan

yhteisen pohjan luomisen tärkeydestä. On pakko yrittää ymmärtää ja hahmottaa, mistä ryhmä

keskustelee ja yrittää yhteisesti rajata aihetta mielekkääksi.

”Kun itse on perehtyy lisää aiheeseen ja artikkeleihin työskentely tuntuu

mielekkäämmältä. On tukevammalla pohjalla. Tuntuu, että on oikeasti jotain

sanottavaa ja jaettavaa muille.”

9.2 Opiskelijoiden todellinen osallistuminen verkostoanalyysin avulla tarkasteltuna

Opiskelijat osallistuivat yhteisölliseen oppimisprosessiin verkostopohjaisessa

oppimisympäristössä varsinaisella tiedon rakentelualueella 286 viestillä viiden viikon aikana.

Keskusteluketjut muodostuivat verrattain pitkiksi. Yksinäisiä ilman vastauksia jääneitä

viestejä ei juurikaan ollut. Ensimmäisellä viikolla viestejä tuli 59 kappaletta, toisella 96

kappaletta, kolmannella 55 kappaletta, neljännellä 48 kappaletta ja viimeisellä viikolla 28

kappaletta. Toisella viikolla tuli näin ollen selkeästi eniten viestejä ja viimeisellä viikolla

vähiten.

Viestien jakaantumista ja jakaantumisen osoittamia suhteita opiskelijoiden välille tarkasteltiin

verkostoanalyysin avulla. Verkostoanalyysiin otettujen henkilöiden välille muodostui

yhteensä 279 viestiä. Seuraavassa kuvataan opiskelijoiden verkostopohjaisessa

oppimisympäristössä muodostamaa verkostoa ja opiskelijoiden osallistumista siihen.
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Verkoston tiheys kertoo, kuinka tiivis tarkasteltava ryhmä on. Siinä empiirisesti havaittujen

suhteiden määrää verrataan teoreettisesti suurimpaan mahdolliseen määrään jakamalla

edellinen jälkimmäisellä. Tiheyden laskemiseksi käytettiin dikotomisoitua matriisia, joka ei

huomioi suhteiden voimakkuuksia tai suuntaa vaan ainoastaan niiden olemassaoloa. Tiheyden

arvo vaihtelee aina nollan ja yhden välillä. Tässä tutkimuksessa verkoston tiheydeksi saatiin

0.38. Tulos kertoo, että 38 % yhteisön jäsenistä olivat kommentoineet toistensa viestejä

tietokannassa. Tiheys voidaan tulkita korkeaksi. Osallistujien keskustelu on edennyt usean

henkilön edistämänä. Tiheyttä tarkasteltaessa täytyy ottaa huomioon, että mitä vähemmän

osallistujia, sitä helpommin tiheys muodostuu korkeammaksi. Kahdentoista osallistujan

ryhmässä on helpompi kommunikoida kaikkien kanssa kuin 21 osallistujan ryhmässä.

Esimerkiksi Lipposen (submitted) tutkimuksessa 12 osallistujaryhmän tiheydeksi muodostui

0.39, mikä katsottiin melko korkeaksi. Palosen ja Hakkaraisen (2000) tutkimuksessa taas 28

osallistujan verkoston tiheydeksi muodostui 0.41, mikä myös katsottiin melko korkeaksi.

(Johansson, Mattila & Uusikylä 1995; Palonen & Hakkarainen 2000, 336; 6-8; Scott 1991,

74)

Kuviosta 11 voidaan nähdä verkoston keskittyneisyys visuaalisesti ”multi-dimensional

scaling”- eli MDS-kartan muodossa. MDS-kartan piirtämiseen käytettiin opiskelijoiden

suhteiden voimakkuutta. Suhteiden voimakkuus määritettiin sekä lähetettyjen että

vastaanotettujen viestien määrästä, joiden avulla opiskelijat sijoittuvat kartan tilaan oikealle

etäisyydelle toisistaan. Mitä tiiviimmin opiskelijat ovat kommentoineet toistensa viestejä, sitä

lähempänä he ovat kartassa. Kartta on piirretty kaksiulotteisesti, mikä omalta osaltaan

hankaloittaa ja jopa vääristää kuvaa. MDS-kartan laatu ja oikeellisuus voidaan päätellä sen

stressiarvon perusteella. Tämän kartan stressiarvoa voidaan pitää tyydyttävänä (0.134), joten

se näyttää suhteellisen hyvin kuinka opiskelijat ovat lopulta kommunikoineet keskenään.

(Lakkala 2001, 10; Palonen & Hakkarainen 2000, 337; Scott 1991, 151-156)
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Kuvio 11   Osallistujien välinen kommunikaatio tietokannassa

MDS-kartasta nähdään, kuinka opiskelijaverkosto ei ole luonut kovin erillään olevia

keskusteluryhmiä, vaan kommunikaatio on jakautunut koko ryhmän kesken. Opiskelijat ovat

yhdessä kehittäneet keskustelua eteenpäin lukuun ottamatta kahta verkoston isolaattia (yksi

turkulainen, d, ja yksi raumalainen, o). Kaikki loput osallistujat ovat melko kiinteästi

sijoittuneet yhteen ryppääseen, jolloin osallistuminen ei ole eriytynyt vain tiettyjen

osallistujien kesken tietyn aiheen ympärille. Sen sijaan kuvasta on nähtävissä, että

entuudestaan toisensa tuntevat opiskelijat ovat sijoittuneet lähekkäin, joten tuttuus ja jo valmis

yhteinen perusta ovat hiukan ohjanneet osallistumista. Raumalaiset ja helsinkiläiset ovat

sangen tiiviisti omina ryhminään, vaikkakin ryhmät ovat päällekkäiset. Savonlinnalaiset, jotka

eivät tunteneet toisiaan entuudestaan sijoittuivat hiukan erilleen, toinen sijoittui enemmän

raumalaisten keskiöön ja toinen helsinkiläisten keskiöön. Kaksi turkulaista on sen sijaan

ryhmien välissä kuitenkin lähellä toisiaan.

kolmio - Turku
ympyrä - Rauma
nelio - Savonlinna
risti - Helsinki
o ja f - osallistuminen katkonaista
tähti - tutor ja opettaja
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Verkoston keskittyneisyyden selvittämisen lähtökohtana on dikotomisoitu matriisi. Määre

kuvaa kuinka tiiviisti verkoston vuorovaikutus on keskittynyt tiettyjen osallistujien välille.

Keskittyneisyysarvoiksi saatiin lähetettyjen viestien suhteen 28,5% ja vastaanotettujen

viestien suhteen 38.5%. Luvut vahvistavat sen, minkä MDS-kartta näyttää visuaalisesti.

Keskustelu on jakautunut verkostossa usean osallistujan kesken. Lähetetyt viestit ovat tulleet

usealta ihmiseltä, eikä viestien kirjoittaminen ole jäänyt vain tiettyjen henkilöitten vastuulle.

Vastaanotetut viestit ovat olleet hiukan keskittyneempiä tietyille henkilöille. Käytetyissä

vertailututkimuksissa keskustelu on ollut yhtä keskittynyttä tai hiukan vähemmän

keskittynyttä. Palosen ja Hakkaraisen (2000) tutkimuksessa keskittyneisyysarvot olivat 24%

ja 28% ja keskustelu oli näin ollen jakaantunut hyvin koko ryhmän välille. Lipposen

(submitted) tutkimuksessa keskittyneisyysarvot olivat lähetettyjen viestien osalta 40% ja

vastaanotettujen 29%, jonka perusteella nähtiin, että viestien lähettäminen oli enemmän

tiettyjen henkilöiden vastuulla. Lipposen tutkimuksessa vastaanotettujen viestien

keskittyneisyysarvo on pienempi kuin lähetettyjen, mikä osoittaa, että viestien lähettäminen

on jäänyt enemmän tiettyjen henkilöiden vastuulle.

Yksittäisten toimijoiden kuvaamiseksi on määritetty heidän keskeisyysarvojaan. Keskeisellä

osallistujalla on paljon yhteyksiä verkoston muihin toimijoihin. Toimijan keskeisyyttä

voidaan mitata esimerkiksi Freemanin vuonna 1979 määrittelemän toimijan suorien ja

välillisten yhteyksien määrän mukaan. Taulukossa 1 nähdään verkostoanalyysiin mukaan

rajattujen osallistujien lähetettyjen ja saatujen viestien määrät (outdegree ja indegree, l.

keskeisyysluvut), osallistujien yhteyksien määrät (centrality, l. keskeisyysarvo), sekä

opiskelijoiden keskeisyydet välittäjänä (betweennes, l. välillisyysarvo). (Johansson, Mattila &

Uusikylä 1995, 5.1-6.3) Näiden lukujen avulla on määritelty yksittäisten osallistujien

aktiivisuus suhteessa toisiinsa.
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Lähetettyjen 
viestien 
määrä 
(outdegree), 
ka: 12.57

Saatujen 
viestien 
määrä 
(indegree), 
ka: 11.05

Opiskelijan 
yhteyksien 
määrä 
(keskeisyys), 
ka: 12.14

Opiskelijan 
keskeisyys 
välittäjänä 
(betweennes), 
ka: 5.23

Turku c 10 10 14 4.402
d 1 0 1 0
e 14 16 18 10.604

Rauma f 9 2 8 2.242
g 10 8 13 3.057
h 24 20 16 10.614
i 19 15 15 6.288
j 14 15 16 6.217
k 8 7 9 2.181
l 17 7 13 4.394

m 8 10 14 7.384
n 13 16 13 24.176
o 3 2 5 0.191
p 9 8 9 2.082

Savonlinna q 18 7 12 2.418
r 17 19 14 7.37

Helsinki s 14 12 12 2.384
t 6 5 9 0.919
u 23 26 17 5.951
v 12 14 13 3.591
w 15 13 14 3.447

Taulukko 1   Osallistujien osallistumisaktiivisuus

Yksittäinen opiskelija osallistui tietokannan viestien kirjoittamiseen keskimäärin 12.57

viestillä. Turkulainen opiskelija d osallistui pienimmällä viestimäärällä, eli yhdellä viestillä.

Myös hänen indegree-arvonsa jäi 0 viestiin. Raumalainen opiskelija h osallistui suurimmalla

24 viestin viestimäärällä. Suurimman indegree-arvon sai kuitenkin helsinkiläinen opiskelija u

26 viestillä. Lähetettyjen ja vastaanotettujen viestien määrästä voidaan päätellä, että

opiskelijat ovat olleet kurssin työmäärään ja kestoon nähden suhteellisen aktiivisia.

Tietokantaan ilmestyneiden viestien seuraaminen on kuitenkin vaatinut itse viestien

kirjoittamisen ohella sangen paljon työtä.

Taulukon 1 arvoista voidaan nähdä, että useimmiten opiskelijan lähetettyjen ja saatujen

viestien määrät ovat olleet toisiaan lähellä olevia lukuja. Tästä suuntauksesta on kaksi yli

kymmenen yksikön poikkeusta. Nämä opiskelijat l ja q ovat lähettäneet kymmenen viestiä

enemmän kuin ovat vastaanottaneet. Tämä on osoitus tietynlaisesta osallistumisesta, jonka

tarkempi tutkiminen vaatisi kyseisten henkilöiden viestien sisällön analyysia. Näiden
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henkilöiden viestit eivät ole herättäneet jatkokommentteja. Tässä aineistossa ei ilmennyt

samaa ilmiötä toisin päin. Ei ollut opiskelijaa, joka olisi saanut paljon enemmän viestejä kuin

lähetti.

Opiskelijat loivat keskimäärin 12,14 yhteyttä toisiin opiskelijoihin joko kirjoittamalla itse

viestin tai saamalla viestin. Suurimman määrän yhteyksiä, yhteensä 18 yhteyttä 23

mahdollisesta, loi turkulainen opiskelija e. Yhteyksien määrästä näkee yksittäisen henkilön

kautta keskustelun jakaantumista verkostossa ja yksittäisen henkilön asemaa verkostossa. Jos

opiskelijan lähetettyjen ja vastaanotettujen viestien arvot ovat paljon yhteyksien määrää

pienempiä, voidaan nähdä, että opiskelijan yhteydet ovat hajaantuneet useiden eri ihmisten

kanssa, eikä hän ole keskittynyt vain pienen klikin keskustelijaksi. Jos yhteyksien määrä taas

on paljon pienempi, nähdään, että opiskelija on osallistunut keskusteluun ainoastaan pienen

ihmismäärän kanssa. Tässä aineistossa ei lukujen välillä ollut suuria eroja kumpaankaan

suuntaan. Muutaman tapauksen kohdalla näyttäisi siltä, että opiskelija on keskustellut

ainoastaan samojen ihmisten kanssa, kun yhteyksien määrä jää pienemmäksi kuin esim.

lähetettyjen viestien määrä (esim. opiskelija h), mutta yhteyksien määrä on näissä tapauksissa

silti niin suuri, että nähdään opiskelijan luoneen hyvin yhteyksiä verkoston muihin

osallistujiin.

Välillisyysarvo (betweennes) eli opiskelijoiden keskeisyys välittäjänä kuvaa, kuinka usein

opiskelija on kahden muun opiskelijan yhteyden välittäjänä verkossa. Sen merkittävyyttä

verkko-oppimisympäristössä luodussa verkostossa voidaan kritisoida, sillä periaatteessa

välittäjän asema verkossa on kyseenalainen. Kaikki osallistujat pystyvät lukemaan kaikkien

kirjoittamat viestit. Emme pysty sanomaan, kuinka kukin välittää tietoa ja omaksuuko henkilö

tietoa välittäjän kautta vai suoraan alkuperäisestä viestistä. Välillisyysarvo antaa silti yhden

näkökulman opiskelijoiden keskeisyysarvoihin osoittamalla yhteyksiä omaavia keskeisiä

toimijoita ja auttaa aktiivisten ja ei-aktiivisten osallistujien määrittelyssä.

Opiskelijoiden keskeisyysarvoja tutkittaessa voidaan sanoa heidän olleen keskimäärin

aktiivisia osallistujia. He ovat kirjoittaneet tietokantaan ahkerasti viestejä. He ovat luoneet

yhteyksiä yli kaupunkirajojen muihin osallistujiin. Verkostoanalyysin tulosten perusteella ei

ole nähtävissä tiiviitä erillisiä ryhmittymiä tai tarkoituksellista eristäytymistä. He ovat
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osallistuneet keskusteluun teknisesti juuri siten kuin vastavuoroinen tietoa rakentava toiminta

edellyttää.

9.3 Aktiivisesti ja passiivisesti tietokantakeskusteluun osallistuneiden opiskelijoiden

kokemuksia toiminnasta

Seuraavaksi selvitettiin, miten aktiivisten ja passiivisten kuvaukset osallistumisestaan ja

toiminnastaan poikkeavat toisistaan. Tätä varten valittiin opiskelijajoukosta aktiivisemmin

osallistuneiden opiskelijoiden ryhmä sekä passiivisemmin osallistuneiden opiskelijoiden

ryhmä. Ennen valintaa opiskelijoista rajattiin pois jo aiemmin mainitut 2 henkilöä, joilta

puuttui enemmän kuin yksi oppimispäiväkirja, sillä heidän päiväkirjojaan ei ollut mahdollista

verrata muiden opiskelijoiden päiväkirjoihin, mikä oli olennaista jatkopäätelmien kannalta.

Heidän keskeisyyslukunsa on merkitty taulukkoon 1 harmaalla.

Taulukossa 1 esitetystä opiskelijajoukosta erotettiin aktiivisia ja passiivisia opiskelijoita

heidän keskeisyyslukujensa avulla. Taulukon jokaisesta keskeisyyslukusarakkeesta merkittiin

viisi suurinta arvoa (vihreä) ja viisi pienintä arvoa (punainen). Jos rajalla olevia arvoja oli

useampia, myös nämä arvot merkittiin (Lähetetyissä viesteissä on kuusi suurinta arvoa

merkittynä). Jos yksittäisellä opiskelijalla ylsi enemmän kuin kolme keskeisyysarvoa viiden

suurimman arvon joukkoon, hänen katsottiin osallistuneen tämän kurssin muihin osallistujiin

verrattuna aktiivisesti. Jos yksittäisellä opiskelijalla ylsi enemmän kuin kolme

keskeisyysarvoa viiden pienimmän arvon joukkoon, hänen katsottiin osallistuneen tämän

kurssin muihin osallistujiin verrattuna passiivisesti. Näin neljä opiskelijaa, e, h, i ja u,

muodostivat aktiivisten joukon ja d, k, p ja t, muodostivat passiivisten joukon. Joukoista

puhutaan jatkossa kielen selkeyden vuoksi aktiivisten ja passiivisten joukkoina.

Tässä aktiivisesti ja passiivisesti osallistuneiden opiskelijoiden vertailuasetelmassa täytyy

huomioida se, että opiskelijoilla on ryhmien sisälläkin eroja osallistumisaktiivisuudessaan.

Lisäksi heidän motiivinsa osallistua ovat olleet selkeästi erilaisia. Mitään esille tulleista syistä

osallistumiselle ei ole syytä yleistää koskemaan kaikkia aktiivisesti tai passiivisesti

osallistuneita tai osallistuvia opiskelijoita. Vaikka näihin ryhmiin valikoituneista
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opiskelijoista puhutaan samoissa lauseissa, osassa tuloksista on silti pyritty näyttämään, että

tietyt ajatukset ovat vain yhden yksittäisen opiskelijan sanomia.

Tässä tutkimuksessa on kuitenkin yhdistetty aktiivisesti ja passiivisesti osallistuneiden

opiskelijoiden joukot, jotta pystyttäisiin keräämään yhteen tiettyjä tekijöitä näiden ryhmien

opiskelijoiden toiminnasta. Näin pystytään hahmottamaan erilaisia syitä osallistumiselle ja

osallistumattomuudelle. Tässä tutkimuksessa aineisto riittää kuvaamaan syitä ainoastaan

suuntaa antavasti, mutta se antaa silti tärkeän näkökulman osallistumisen taustalla olevista

profiileista, motiiveista ja ilmiöistä jatkotutkimuksia ajatellen.

Verkossa aktiivisesti esiintynyt opiskelijaryhmä oli passiivisesti verkossa esiintynyttä

opiskelijaryhmää aktiivisempi myös päiväkirjojen kirjoittamisessa. Heillä oli kaikilla

oppimispäiväkirjat ja loppupohdinta palautettuna. Passiivisten ryhmästä opiskelija k ei

palauttanut ensimmäistä oppimispäiväkirjaansa eikä opiskelija t loppupohdintaansa. Näin

aktiivinen opiskelijaryhmä tuotti yhteensä 172 segmenttiä ja passiivinen 138 segmenttiä

tämän tutkimuksen kiinnostuksen kohteena olevista kategorioista.

Aktiivisesti ja passiivisesti tietokantakeskusteluun osallistuneiden opiskelijoiden

ajatuksia yhteisesti rakentuvasta tietokannasta

Aktiivisesti ja passiivisesti osallistuneiden opiskelijoiden ajatukset Yhteisesti rakentuva

tietokanta -kategorian luokissa poikkesivat osittain sekä määrällisesti että laadullisesti

toisistaan. Keskustelun asiasisällön määrittely -luokassa passiivisemmin osallistuneet

opiskelijat ilmaisivat huolenaiheitaan ryhmässä käytävästä keskustelusta ja sen suhteesta

omaan itseensä 9 maininnalla. Opiskelijan d kommenteista pystyi tulkitsemaan erottelun

omasta prosessista ja muun ryhmän prosessista. Lisäksi heidän ryhmänsä muutamasta

maininnasta pystyi lukemaan, että kaikki tarpeellinen on heistä sanottu muun ryhmän

toimesta. Aktiivisilla opiskelijoilla oli vain 3 mainintaa tässä luokassa, eikä niistä yksikään

koskenut ryhmän kiinnostuksen kohteen määrittelyä.

Aktiivisesti osallistunut opiskelijaryhmä tuntui seuraavan paljon passiivisesti osallistunutta

ryhmää tarkemmin verkkokeskustelun kulkua. Viestimäärien arviointia -luokassa aktiiviset
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opiskelijat ovat odotelleet keskustelun alkamista ja päivitelleet toteavaan sävyyn mm. viestien

runsasta määrää tai keskustelun hiljenemistä 13 maininnalla kun passiivisten joukosta löytyi

vastaavia mainintoja vain kolme kappaletta.

Keskustelun asiasisällön syvyys -luokassa passiivisesti osallistuneet olivat selkeästi aktiivisia

ärsyyntyneempiä keskustelun etenemättömyydestä.

”Kaikki pohdinnat jankkaavat paikallaan ja eteneminen luovuuden käsittelyssä ja

pohdiskelussa tuntuu olevan olematonta.”

Aktiivisesti osallistuneet puhuvat etenemättömyydestä määrällisesti vähemmän (4 mainintaa,

kun passiivisilla 10 mainintaa) ja kuvailevat ilmiötä kauniimmin sanakääntein.

”Syvällinen keskustelu ei oikein luontunut, ehkä netissä on tavallisesti tottunut

keskustelemaan pinnallisesti.”

Molemmista ryhmistä löytyi ilahtuneita kommentteja keskustelun syvenemisestä, mutta

aktiivisten ryhmästä niitä löytyi kuusi mainintaa verrattuna passiivisten kahteen mainintaan.

Aktiivisesti ja passiivisesti osallistuneiden opiskelijoiden suhtautumisessa ryhmän tukeen

Jaettu asiantuntijuus -luokassa ei juurikaan ollut eroa. Passiivisesti osallistuneilla oli

määrällisesti vähemmän mainintoja asiasta mutta mainintojen sisältö poikkesi ainoastaan

käsitysten yhtenäisyyttä kuvaavissa maininnoissa. Aktiivisesti osallistuneet pitivät mukavana

sitä, että muut ymmärtävät heidän ajatuksiaan. Näitä ajatuksia oli 7 kappaletta. Passiivisilla

ajatuksia oli vain kaksi, mutta toinen niistä oli hyvin kärkäs:

”Eriäviä mielipiteitä on niin vähän ettei keskustelusta saa mitään uutta irti.”

Aktiivisesti osallistuneista opiskelijoista näki, että he ovat pohtineet ja seuranneet verkossa

tapahtuvaa prosessia kokonaisuutena enemmän kuin passiivisesti osallistuneet. Kun

passiiviset törmäsivät verkossa siihen, että ryhmän keskustelussa on sanottu kaikki se, mitä he

olisivat itse halunneet sanoa, voidaan ajatella, että passiivisesti osallistuneilla on ollut

enemmän tarvetta rakentaa omaa prosessiaan tai he ovat olleet huolestuneita oman

panoksensa näkyvyydestä verkossa. Toisaalta passiivisia on ärsyttänyt keskustelun

etenemättömyys. Tuloksista voidaan tulkita, että heillä on saattanut olla vaikeuksia mieltää

tiedon rakentamista yhteiseksi prosessiksi. He ovat olleet aktiivisia enemmän hämmentyneitä

uuden työskentelymuodon edessä ja olleet ärsyyntyneitä toisaalta keskustelun
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etenemättömyydestä ja toisaalta omista vaikeuksista osallistua keskusteluun, kun ne ajatukset,

jotka itse haluaisi näkyvän omissa nimissään verkossa, onkin jo sanottu.

Aktiivisilla osallistujilla ei ole ollut hankaluuksia tarttua yhteisten ajatusten kehittämiseen. He

ovat myös olleet innostuneita verkossa ilmenneestä yhteisymmärryksestä ja kääntäneet

yhtäläiset ajatukset edistymiseksi, kun passiivisesti osallistuneet näkivät useammin ajatusten

esiin tuomisen jonkinlaisena päätepisteenä prosessille.

Aktiivisesti ja passiivisesti tietokantakeskusteluun osallistuneiden opiskelijoiden

ajatuksia osallistumisesta tietokannan rakentamiseen

Aktiivisesti osallistuneet opiskelijat raportoivat omasta osallistumisestaan prosessiin

passiivisesti osallistuneita opiskelijoita enemmän. Aktiivisilla oli 47 mainintaa Oma

osallistuminen prosessiin -luokassa kun passiivisilla oli 36 mainintaa. Merkittävä

aktiivisuusero ilmeni erityisesti kirjoittamisessa tiedon tuottamiseksi. Aktiiviset mainitsivat

edistäneensä tiedollista keskustelua 13 otteeseen kun passiiviset vain 3 otteeseen.

Toinen määrällinen ero oli nähtävissä syventävän tiedon lukusuunnitelman kirjaamisessa.

Aktiivisten opiskelijoiden joukossa oli vain kaksi sen tyylistä mainintaa, että on syytä lukea

tietty artikkeli, kun muut viittaavat siihen niin paljon. Passiivisten joukossa oli seitsemän

mainintaa, kuinka jokin tietty artikkeli on luettu tai kuinka seuraavaksi on luettava syventävää

tietoa. Tämä voi viitata siihen, että passiivisilla on ollut muita suurempi tarve raportoida

tekemiään toimenpiteitä ja vakuuttaa tutor, että myös he osallistuvat prosessiin. Aktiiviset

ovat enemmän kuvanneet prosessiaan ja suunnitelleet sen eteenpäin viemistä myös

oppimispäiväkirjoissaan. Edellistä pohdintaa puolustaa myös se, että passiiviset selittävät

aktiivisia enemmän (passiivisilla 12 mainintaa, aktiivisilla 7 mainintaa), kuinka he kokevat,

että heidän täytyy sulatella asioita, ja että he ovat pidättäytyneet kirjoittamasta. Yksi

passiivisesti osallistunut opiskelija sanoo suoraan, että hän taitaa muutenkin olla kuunteleva

osapuoli keskusteluissa.

Oman aktiivisuuden arviointi -luokan sisällä ei ilmennyt määrällistä eikä laadullista eroa.

Molemmissa ryhmissä oli tyytyväisyyttä ja tyytymättömyyttä omaan etenemiseen.
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Passiivisesti osallistuneiden joukossa oli kommentteja, ettei viestien määrällä varmaankaan

ole väliä, vaan sillä, että ajattelu etenee:

”Alkuun ajattelin, että hurja kun toiset kirjoittavat paljon viestejä, mutta nyt ajattelen,

ettei kai sillä määrällä ole niin väliä.”

Samoin Esteitä osallistumiselle -luokassa ei ollut aktiivisten ja passiivisten välillä suurta eroa.

Pieni poikkeava yksityiskohta kuitenkin oli, että passiivisten osallistujien joukossa esteistä oli

raportoitu muutama maininta enemmän. Aktiivisesti osallistuneet taas raportoivat esteiden

voittamisesta seitsemällä maininnalla, kun passiiviset vain kahdella maininnalla.

Samoin kuin tietokantaa kuvaavasta kategoriasta myös tietokannan rakentamiseen

osallistumista kuvaavasta kategoriasta voidaan nähdä, että aktiivisesti osallistuneet opiskelijat

ovat olleet mielessään rakentamassa yhteistä tietokantaa ja tietoa ja valinneet myös luettavia

artikkeleita tukemaan tiedonrakentamisprosessia. Passiivisesti osallistuneet opiskelijat ovat

raportoineet toimenpiteistään enemmän kertoen siitä, mitä he ovat suorittaneet. Molemmat

ryhmät ovat raportoineet esteistä, joita toiminnassa on ollut, mutta aktiiviset ovat myös

yrittäneet päästä esteistä eroon. Passiiviset ovat halunneet selittää osallistumisen vähyyttä

erilaisilla esteillä sekä vetoamalla muihin vaikeuksiin. He sanovat suoraan, että ovat

pidättäytyneet kirjoittamasta, koska asioita täytyy sulatella. Prosessi on ollut heille

hämmentävämpi kuin aktiivisesti osallistuneille. He eivät ehkä ehtineet sopeutua toimimaan

uudenlaisessa ympäristössä uudenlaisin vaatimuksin yhtä joustavasti kuin aktiivisten joukko.

Aktiivisesti ja passiivisesti tietokantakeskusteluun osallistuneiden opiskelijoiden

kokemuksia työtavasta oppimisympäristössä

Kokemuksia työtavasta oppimisympäristössä –kategoriassa ilmeni määrällisesti katsoen

yllättäviä eroja aktiivisesti ja passiivisesti osallistuneiden opiskelijoiden välillä. Passiivisesti

osallistuneet opiskelijat kommentoivat työtavan myönteisistä puolista 12 mainintaa, kun taas

aktiiviset kommentoivat vain 7 mainintaa. Erot ilmenivät erityisesti työtapaan kohdistuvien

myönteisten ilmauksien määrässä. Kolme neljästä passiivisesti osallistuneesta opiskelijasta

ilmaisi positiivisia ajatuksia työskentelymuodosta. Samoin kolme neljästä aktiivisesti

osallistuneesta opiskelijasta ilmaisi positiivisen ajatuksen työskentelymuodosta (kts. liite 2).
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Passiivisten opiskelijoiden keskuudessa oli myös kommentti siitä, että verkossa on helpompi

osallistua:

”Keskustelu verkossa on mukavan anonyymia: itse en ole sitä tyyppiä, että 100

hengen luennolla innostuisin keskusteluun, mutta täällä voi rennosti tuoda omia

mielipiteitään julki ja mukavinta on huomata saavansa niihin kommentteja sekä

puolesta että vastaan.”

Työtavan kielteisistä puolista passiivisesti osallistuneet opiskelijat kommentoivat jälleen 12

mainintaa ja aktiiviset taas 22 mainintaa. Aktiivisesti osallistuneet opiskelijat olivat selkeästi

passiivisesti osallistuneita kriittisempiä toimintaa kohtaan ja kiinnittivät huomiota toiminnan

epäkohtiin. Varsinkin tietomassan hahmottamisen ongelmaa pidettiin vaikeampana juuri

aktiivisten joukossa 10 maininnalla, jotka olivat peräisin kaikilta neljältä aktiiviselta

opiskelijalta verrattuna passiivisten 4 mainintaan, jotka olivat peräisin vain kahdelta

opiskelijalta.

Työskentelymuodon tuki -luokassa jokainen aktiivisesti osallistunut opiskelija kommentoi

työskentelymuodon tukeneen oppimista. Toisaalta heistä kaksi (i ja u) kommentoi, ettei

työskentelymuoto ole ollut heitä tukevaa. Toinen muutti mielipidettään loppupohdinnassaan

myönteiseksi (i), mutta toinen heistä (u) kertoi vielä loppupohdinnassaankin, ettei

työskentelymuoto ole ollut hänelle mieluinen. Passiivisesti osallistuneiden joukosta kaksi

kommentoi (d ja p), että työskentelymuoto on tukenut heidän oppimistaan, ja yksi (k) ettei se

ole tukenut hänen oppimistaan.

Vaikka aktiivisesti ja passiivisesti osallistuneiden opiskelijoiden kielteiset ja myönteiset

kokemukset hämmentävät ensi katsomalta numeerisesti, ne ovat selitettävissä sillä, että

aktiivisesti osallistuneet opiskelijat ovat olleet selkeästi passiivisia osallistujia kriittisempiä ja

seuranneet prosessia kokonaisuudessaan tarkemmin. He ovat nähneet myös enemmän vaivaa

osallistumalla keskustelun hahmottamiseen ja edistämiseen. He ovat näin olleet kiinnittäneet

myös enemmän huomiota työskentelymuodossa ilmenneisiin epäkohtiin.

Työskentelymuodon tuki -luokan erotteluista, jotka kertoivat kuka opiskelijoista lopulta katsoi

työskentelymuodon tukeneen omaa oppimista, voidaan selkeästi nähdä opiskelijoiden

eroavaisuus toisiinsa nähden. Vaikka opiskelija on osallistunut aktiivisesti ja nähnyt
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työskentelytavassa tukevia puolia, se ei takaa sitä, että opiskelija olisi tyytyväinen

työskentelymuodon tukeen. Toisaalta vaikka opiskelija on osallistunut passiivisemmin kuin

muu ryhmä, ja näyttää siltä, että hän kuuluu ryhmään, jossa ei olla osattu hahmottaa

tiedonrakentelun tarkoitusta, hän voi silti pitää työskentelytapaa omaa oppimistaan tukevana

ja olla ilahtunut sen tarjoamasta anonyymiydestä. Sekä aktiivisten että passiivisten ryhmässä

oli positiivisesti että negatiivisesti toimintaan suhtautuvia opiskelijoita.

10 Pohdintaa ja johtopäätöksiä

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yhden tapauksen osalta opiskelijoiden kokemuksia

toiminnasta yhteisöllisessä oppimisprosessissa verkostopohjaisessa oppimisympäristössä sekä

tutkia, löytyykö kokemuksista selitystä opiskelijoiden osallistumiselle tai

osallistumattomuudelle. Tutkimustehtävänä haluttiin tarkastella opiskelijoiden kokemuksia

tietokannan rakentumisesta, sen rakentamiseen osallistumisesta sekä työtavasta, jota

verkostopohjaisen oppimisympäristön tietokannan rakentaminen vaatii. Opiskelijoiden

kokemuksien vastapainoksi haluttiin selvittää heidän todellista osallistumistaan tietokannan

rakentamiseen verkostoanalyysin avulla. Näin pystyttiin erottamaan keskiverto-osallistujaa

aktiivisemmin ja passiivisemmin tietokannan rakentamiseen osallistuneiden opiskelijoiden

ryhmä ja vertaamaan heidän kokemuksiaan toisiinsa.

Tutkimuksen toteuttamisen motiivina oli luoda katsaus verkostopohjaisten

oppimisympäristöjen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin. Halusin tarkastella

verkostopohjaisen kurssin kokemista yksilöiden näkökulmasta ja löytää piirteitä, joita on

syytä ottaa huomioon, kun käytetään verkostopohjaista oppimisympäristöä oppimisen tukena.

Mielestäni tutkimus on vastannut tavoitteisiinsa. Seuraavassa pohditaan oppimisympäristön

kokemista ja siihen osallistumista näiden tavoitteiden ja tutkimustehtävän kautta.
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10.1 Pohdintaa opiskelijoiden kokemuksien pohjalta verkostopohjaisen

oppimisympäristön ja yhteisöllisen työskentelytavan käytöstä

Opiskelijoiden kokemuksista Kognitiiviset ja luovat prosessit –kurssilla nähdään, että

verkostopohjaisen oppimisympäristön käyttö opiskelun tukena on uusi ilmiö. Opiskelijoista

ainoastaan muutama oli käyttänyt verkostopohjaista oppimisympäristöä aikaisemmin. Suuri

osa heistä suhtautui silti avoimesti osallistuessaan kurssille. Savonlinnan ja Turun opiskelijat

olivat saaneet ottaa kurssin valinnaiskurssina. Heidän joukossaan vastarintaa ilmeni vähiten.

Helsingissä kurssi kuului kasvatustieteen opiskelijoiden pakollisiin laudatur –opintoihin.

Raumalla kurssi kuului approbaturopintoihin. Kurssin piti käytännössä olla valinnainen, mutta

lopulta opiskelijoille ei tarjoutunut muuta kurssivaihtoehtoa, joten osa heistä joutui kurssille

vastoin tahtoa. Raumalaisten joukossa oli eniten muutosvastarintaa. Helsingissäkin sitä ilmeni

vähän.

Opiskelijoiden suhtautumista verkostopohjaiseen oppimisympäristöön ja yhteisölliseen

oppimisprosessiin voidaan tarkastella Rogersin (1983) innovaation diffuusio -teorian pohjalta

sekä Lyytisen (1991) tutkimuksessaan määrittämiä uudistuksen edellytyksiä. Rogersin

mukaan innovaation omaksuminen on hyvin yksilöllinen prosessi. Sitä, kuinka

uudistushalukas henkilö on, hän kutsuu innovoituvuudeksi. Innovoituvuuteen vaikuttavat

henkilön omat ominaispiirteet, tarpeet ja ympäristö, sekä käytössä olevat tiedotuskanavat ja

uudistuksen ominaisuudet. Ihminen omaksuu uudistuksen eri vaiheiden kautta.

Ensimmäiseksi yksilö saa tiedon uudistuksesta ja muodostaa alkuymmärryksen asiasta.

Seuraavaksi hänelle muodostuu joko myönteinen tai kielteinen asenne asiasta. Kolmanneksi

seuraa päätös, joka johtaa joko uudistuksen käyttöönottoon tai hylkäämiseen. Lopuksi henkilö

vakiinnuttaa käytäntönsä.

Lyytinen (1991) on tarkastellut koulukohtaisten kehittämishankkeiden toteuttamisen

edellytyksiä. Hän on listannut tekijöitä, jotka selittävät uudistushankkeen tuloksellisuutta. Jos

uudistukselle on todellinen tai aito tarve ja se on selkeä, ymmärrettävä ja käytännöllinen,

hankkeella on hyvät mahdollisuudet menestyä. Hankkeen tulisi olla toisaalta myös hyvällä

tavalla haastava, jotta sen eteen tuntuu mielekkäältä nähdä vaivaa. Tällöin yhteisön

kehittämiskulttuurilla on merkittävä osuus uudistuksen omaksumisessa. Jos yhteisö lähtee

tukemaan hanketta, tarkkailee ja arvioi sen edistymistä, luodaan hyvät onnistumisen
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edellytykset uudistukselle. Lyytinen listaa myös hanketta pysähdyttäviä tekijöitä. Jos

uudistusta kohtaan on negatiivisia ennakkoasenteita, ne lisäävät ihmisten työmäärää

kohtuuttomasti. Tarvitaan liiaksi uuden oppimista, hankkeen toteuttaminen ja alkuun

saaminen on vaikeaa. Uudistus saa vastarintaa myös, jos sitä varten ei ole saatavilla

taloudellista, teknistä tai psykologista tukea, tai vastuuta kantavat ihmiset vaihtuvat liian

usein. Useat uudistukset voidaan myös kokea epäolennaisiksi tai epämielekkäiksi. (Lyytinen

1991, 63-70)

Kaikille Kognitiiviset ja luovat prosessit -kurssin opiskelijoille oppimisympäristön käyttö

näyttäytyi selvästi uutena ilmiönä. Osa heistä hyväksyi uudenlaisen välineen kokeilun ilman

epäilyksiä. Usein tälle ryhmälle oli tietokone jo tuttu, eikä sen käyttö tuntunut haastavalta.

Osalla opiskelijoista oli selvästi vaikeuksia hyväksyä verkostopohjaisen oppimisympäristön

käyttöä mielekkääksi työvälineeksi (vrt. Lyytinen 1991). He eivät olleet ”muutenkaan

innostuneita tietokoneista” eivätkä nähneet aloitusluennosta ja kurssin käytäntöihin

perehdytyksestä huolimatta verkkotyöskentelyn tarpeellisuutta. He joutuivat opettelemaan

yhtä kurssia varten omasta mielestään liikaa uutta, eikä työvälineen käyttöön ollut apuakaan

kokoaikaisesti tarjolla tutorin ja opettajan ollessa toisessa kaupungissa. Vaikeasti

innovoituneet henkilöt käynnistyivät vastahakoisemmin toimimaan kurssilla kuin helpommin

innovoituneet (vrt. Rogers 1991). Toisaalta nopeammin toimintaan osallistuneet ja siitä

innostuneet opiskelijat olivat ehkä uudistuksen omaksumisessa pitemmällä kuin hitaammin

mukaan tulleet.

Uutta kurssin toteutuksessa oli myös yhteisöllinen tutkivan oppimisen työskentelytapa, jota

kurssilla toimiminen edellytti. Tutkivan työtavan omaksumisen tasoa omaksi toiminnan

tavaksi voidaan arvioida opiskelijoiden erilaisista osallistumisen tavoista sekä mielipiteistä

tietokannan viesteistä ja tietokannassa toimimisesta. Opiskelijoiden päiväkirjojen

reflektoinnista voidaan tulkita, että osa opiskelijoista pyrki rakentamaan tietoa itsenäisesti

yhteisöstä sivussa. Toiset taas pyrkivät rakentamaan tietoa päämäärätietoisesti yhteisön

kanssa. Kolmannet saattoivat vaellella verkossa rakentaen tietoa päämäärättömästi siitä, mistä

yhteisökin oli kiinnostunut, ja neljännet pyrkivät välttelemään itse tiedon rakentelua

osallistuen vain ”olen samaa mieltä” –kommenteilla.
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Osallistumisen taustalla vaikuttavat sekä opiskelijoiden oma motivaatio osallistua, joka on

pitkälti riippuvainen myös henkilön innovoituvuudesta ja omista tavoitteista kurssin suhteen

(Rogers 1983; Tapola & al. 2001), että opiskelijoiden omat käsitykset oppimisesta. Osa

opiskelijoista oli omaksunut yhteisöllistä työskentelytapaa pitemmälle kuin toiset. He

käyttivät tiedonrakentelun periaatteita omassa työskentelyssään. Osan toiminta taas vaikutti

vähemmän itseohjautuvalta. Kaikki eivät pystyneet luomaan itselleen mielekästä

tutkimuskysymystä. Osa koki tiedon rakentamisen, prosessin ohjaamisen ja syventävän tiedon

käyttämisen vaikeaksi. Mielenkiintoinen tutkimuksen aihe olisikin tutkia tarkemmin juuri

opiskelijoiden omia käsityksiä oppimisesta ja verrata näitä käsityksiä heidän omiin

pyrkimyksiinsä oppimisen ja opiskelun suhteen.

Opiskelijoiden kokemuksista keskimäärin jäi voimakas mielikuva, että Kognitiiviset ja luovat

prosessit –kurssilla oman prosessin rakentaminen koettiin päätehtäväksi, joka sitten jaettiin tai

julkistettiin ryhmän kesken. Ryhmän apu koettiin silti hyvin tärkeäksi, kuten tuloksissa jo

todettiin. Oman prosessin painotus johtuu paljolti myös siitä, että aineistona on käytetty

opiskelijoiden itsensä kirjoittamia oppimispäiväkirjoja, joissa heidän oma näkökulmansa

prosessiin korostuu. Bielaczycin ja Collinsin (1999, kts. luku 5.3) määritelmät siitä, mitä

oppimisyhteisöllä on oltava pystyäkseen toimimaan oppimisyhteisönä eivät täysin

toteutuneet. Ryhmän asiantuntijuus oli monimuotoista, mutta toisaalta osallistujat eri

kaupungeista eivät tunteneet toisiaan. He kokivat kasvottomuuden ongelman, ryhmäkoon

ongelman sekä ohjauksen tarpeen. Selkeästi ryhmän kanssa yhteisen pohjan luominen on ollut

vaikeaa. Yhteinen päämääräkin on selvinnyt vasta verkossa työskenneltäessä. Oman prosessin

korostuminen on näin ollen hyvin luonnollista myös tältä kannalta. Vastavuoroisuus on

löytynyt vähitellen, kun opiskelijat ovat löytäneet vastaavia ajatuksia tietokannasta.

Tuntuu siltä, että vastavuoroisuuden prosessia ja aidon yhteisen pohjan luomista osallistujien

välille on syytä helpottaa yhteisöllisen tiedonrakentelun onnistumiseksi. Kognitiiviset ja

luovat prosessit –kurssilla vain osa opiskelijoista lopulta onnistui löytämään yhteisen perustan

toisten kanssa. Osa opiskelijoista jäi kurssista irralleen. Jotta irralleen jääneetkin opiskelijat

saataisiin mukaan yhteisölliseen tiedonrakenteluprosessiin, on yhteisten tavoitteiden ja

perustan luomiseksi, prosessin organisoimiseksi sekä vastavuoroisuuden syntymiseksi syytä

varata enemmän aikaa. Opiskelijalla tulisi olla selvillä keiden kanssa he työskentelevät,

millaiset tavoitteet ryhmällä on, ja millaisiin ratkaisuihin prosessilla tulisi pyrkiä. Tavoitteita
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pitäisi voida tarkistaa uudelleen ryhmän kesken. (Bielaczyc & Collins 1999; Clark & Brennan

1991) Kurssillamme opiskelijat eivät oikein osanneet edes määritellä, ketkä ylipäätään olivat

rakentamassa samasta aiheesta prosessia eteenpäin. Myös opettajan ja tutorin selkeä ohjaus ja

tuki erilaisissa päätöksen teoissa on tärkeää. (Lakkala & al. 2001) Ongelmana on kuitenkin

yhä voittaa opiskelijoiden motivationaaliset esteet. Oppiminen ja opiskelu vaativat aina työtä.

Tutkivan oppimisen prosessi erityisesti vaatii itseohjautuvaa työtä ja aikaa. Mikä lopulta saa

yhteisölliseen prosessiin osallistumisen ja panostamisen opiskelijoiden mielestä

kannattavaksi?

Kognitiiviset ja luovat prosessit -kurssilla opiskelijoista pyrittiin luomaan yhteisö. (kts. luku

5.5, Bielaczyc & Collins 1999) Oppimisympäristön käytön tarkoituksena oli saattaa heidät

käyttämään asiantuntijoiden tapaa luoda tietoa ja ratkaista ongelmia. Yhteisö ei toiminut

Laven ja Wengerin mallin (1991) mukaisesti, sillä kaikki kurssilla opettajaa lukuun ottamatta

olivat aloittelijoita, eikä yhteisöllä ollut valmiita toimintatapoja, jotka he olisivat voineet

omaksua sosiaalistumalla yhteisöön. Opettaja ja tutor pyrkivät opettamaan näitä

toimintatapoja kertomalla, miten oppimisympäristössä tulisi toimia. Heidän toimintansa

oppimisympäristössä ei kuitenkaan ollut opiskelijoille varsinaisesti tiedonrakentelijan mallina.

Lakkalan & al (2001) tutkimus osoittaa, että tutorit toimivat usein lähinnä metatason

kommentoijina eivätkä opiskelijoiden vertaisina tiedonrakentelijoina. Näin oli myös tällä

kurssilla.

Toimintatapa verkossa muistutti käytännön yhteisön toimintaa (Wenger 1998). Yhteisön

jäsenet olivat samassa tilanteessa ja pyrkivät suoriutumaan samasta kurssista. Opiskelijat

joutuivat luomaan tietokantaan osallistumiskäytäntönsä itse. Yhteisön jäsenet ovat peilanneet

omaa toimintaansa muuhun yhteisöön ja etsineet hyväksyntää toimintatavoilleen. He ovat

olleet myös huolestuneita siitä, osallistuvatko he itse tarpeeksi verrattuna muuhun yhteisöön.

Opiskelijoilla on luultavasti ollut varsinkin kurssin alussa suuri tarve osallistua viesteillä

myös aktiivisuuden osoittamiseksi. Ovathan he halunneet suorittaa kurssin ja viestittää

mukanaolostaan. Sitä, onko viestin kirjoitus tapahtunut lopulta opettajaa varten,

tiedonrakentelun edistämiseksi vai yhteisöön kuulumiseksi, emme pysty tämän aineiston

perusteella arvioimaan. Kirjoittamisen ja osallistumisen erilaiset motiivit on kuitenkin syytä

tiedostaa.
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Tulevaisuudessa vastaavanlaisia kursseja järjestettäessä on syytä kiinnittää huomiota, miten

opiskelijoille saadaan välitettyä tiedon rakentamisen vaatimat, perinteisemmistä

opiskelukäytännöistä poikkeavat, toimintakäytännöt. Guzdialin ja Turnsin mukaan (2000)

yhteisöllisen tiedonrakentelun kannalta tietokantaan kirjoitettavien viestien tulisi olla

perusteltuja. Välineen mukanaan tuoma ongelma on selvästi suuri viestimäärä ja sitä kautta

tiedon hallinta. Kognitiiviset ja luovat prosessit –kurssilla suuri viestimäärä ei opiskelijoiden

mielestä lopulta kertonut mitään. Keskustelun rauhoittuessa viestien sisältökin tuntui

mielekkäältä, jolloin opiskelijoista alkoi tuntua enemmän siltä, että he edistyvät prosessissaan.

Toisaalta yhteisen perustan luominen vaatii opiskelijoilta viestejä, joiden avulla he

varmistavat vastavuoroista ymmärtämistä ja kertovat myös omat kokemuksensa toisten

esittämistä ajatuksista. Se taas lisää viestien, ei-asiapitoisten viestien, määrää tietokannassa.

Tarvitsemme yhä lisää tietoutta, millä tavalla verkostopohjaisessa oppimisympäristössä

toimien voimme lopulta ylittää sen käytön yhteydessä ilmeneviä vaikeuksia. Parhaiden

käytäntöjen löytämiseksi tarvitaan lisää kokemuksia verkostopohjaisten oppimisympäristöjen

käytöstä sekä tutkimusta yhteisön luomisesta, tiedonrakenteluprosessin edistymisestä ja

vastavuoroisesta ymmärtämisestä verkossa.

10.2 Pohdintaa verkostoanalyysin tuloksena näkyvästä opiskelijoiden todellisesta

osallistumisesta

Kuten tuloksista huomataan, opiskelijoiden syyt osallistua tietokannan rakentamiseen ovat

olleet hyvin erilaisia ja heidän asenteensa opiskelua kohtaan poikkeavat toisistaan. Lisäksi on

otettava huomioon, että emme voi tietää, kuinka totuudenmukaisia opiskelijat ovat olleet

päiväkirjojen tuottamisessaan. Osasta näkyy, että he ovat vilpittömästi reflektoineet omaa

prosessiaan, mutta joistakin herää väkisin epäilys kirjoittajan rehellisyydestä. Passiivisemmin

osallistuneiden opiskelijoiden joukossa oli esimerkiksi opiskelija d (kts. taulukko 1), joka on

osallistunut yhdellä tietokantaviestillä, ja silti sanoo keskustelleensa verkossa ja

kommentoineensa muiden tekstejä. Hän kuitenkin raportoi omista pohdinnoistaan ja

keskustelun edistymisestä tietokannasta, joten voidaan nähdä, että hän on ainakin seurannut

keskustelua. Tuotettujen oppimispäiväkirjojen on kuitenkin annettu tässä työssä puhua omalla

suullaan tulkitsematta sen enempää niiden totuudenmukaisuutta.
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Verkostoanalyysin perusteella pystytään näkemään, että Kognitiiviset ja luovat prosessit –

kurssilla opiskelijat osallistuivat keskusteluun aktiivisesti etäällä asuvista ja vieraista ihmisistä

huolimatta. Toisaalta nähtävissä oli myös se, että esim. raumalaisten ja helsinkiläisten kesken

tuttuus on lähentänyt opiskelijoita. Tutun ihmisen viestiä on ollut helppo kommentoida.

Yhteisönä osallistujat toimivat kuitenkin sangen kiinteästi. He ovat keskustelleet ja vaihtaneet

ajatuksiaan ja ideoitaan teknisesti katsoen juuri siten kuin vastavuoroinen, palautetta antava ja

yhdessä etenevä tiedon rakentamisen prosessi edellyttää (kts.luku 4.3.1 Tutkiva oppiminen).

Analyysi osoitti myös sen, kuinka erilaisia osallistujia opiskelijat ovat olleet kurssilla. Heillä

on ollut erilaisia rooleja. Toisten viestit ovat keränneet enemmän palautetta, toiset ovat taas

lähettäneet sitä enemmän.

Verkostoanalyysin tuloksia tutkittaessa saadaan puhtaasti määrällistä tietoa opiskelijoiden

osallistumisesta. Sen perusteella pystymme päättelemään keskusteluun osallistumisesta sekä

koko ryhmän osalta että opiskelijakohtaisesti melko paljon. Verkostoanalyysi menetelmänä

tuntuu hyvältä kartoittavalta peruslähestymistavalta verkko-oppimisympäristön aineiston

kuvaamiseksi. Sen avulla ei kuitenkaan pysty näkemään, minkälaisia viestejä opiskelijat ovat

välittäneet, emmekä näin ollen pysty määrittelemään heidän todellista rooliaan tiedon

rakentelun edistäjinä.

Olisi mielenkiintoista verrata verkostoanalyysin osoittamien opiskelijoiden roolia keskustelun

rakentajana sekä heidän tietokantaviestiensä osoittamaa roolia keskustelun rakentajana. Näin

pystyttäisiin tarkentamaan opiskelijoiden osallistumisen motiiveja. Se voisi myös antaa tietoa

siitä, millaista ohjausta ja tukea opiskelijat tarvitsisivat prosessinsa tueksi, sekä selvittää,

miten osallistumalla irralleen jäävät ja perinteisempiä opiskelustrategioita ilmentävät

opiskelijat yltäisivät tiedon rakentamisen prosessiin. Vertaamalla heidän osallistumisen

rooliaan heidän oppimispäiväkirjoihinsa olisi nähtävissä ne ongelmat, joita kyseisellä tavalla

osallistuvat ovat kohdanneet.
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10.3 Pohdintaa aktiivisten ja passiivisten osallistujien kokemuksien eroista

Tässä työssä verkostoanalyysi toimi hyvänä vastinparina sisällön analyysille. Sen avulla

pystyttiin erottelemaan aineistosta osallistumisaktiivisuudeltaan kaksi erilaista ryhmää, ja

tutkimaan niitten eroja oppimispäiväkirjoista ilmenevien kokemuksien suhteen. Guzdialin ja

Turns (2000) ovat painottaneet, että osallistuminen oppimisympäristöön on ainoa keino

rakentaa yhteisöllistä oppimisprosessia verkossa. Se on ainoa keino näkyä muille osallistujille

ja edetä yhdessä. Osallistuminen on kuitenkin monissa tutkimuksissa (esim. Muukkonen & al

1999; Lipponen submitted) koettu suureksi haasteeksi. On ollut vaikeaa määrittää, miksi

opiskelijat joko osallistuvat tai eivät osallistu. Tämä tutkimus pyrki omasta näkökulmastaan

ottamaan kantaa tähän kysymykseen.

Kognitiiviset ja luovat prosessit –kurssilla aktiivisesti osallistuneitten opiskelijoiden

päiväkirjakuvaukset poikkesivat passiivisesti osallistuneitten kuvauksista mm.

kriittisyydellään. Aktiiviset olivat yllättäen passiivisia osallistujia kriittisempiä. Toisaalta he

ovat selkeästi myös seuranneet prosessia aktiivisesti ja pyrkineet rakentamaan omaa

prosessiaan siten, että se avaisi myös ryhmän prosessia. He ovat pyrkineet lukemaan sellaista

lisämateriaalia, joka auttaisi heitä ymmärtämään verkossa keskusteltavasta aiheesta enemmän,

ja joka auttaisi heitä itseään osallistumaan. Heillä ei ole ollut hankaluuksia tarttua yhteisten

ajatusten kehittämiseen tämän jälkeen. Lisäksi he ovat katsoneet yhtäläiset ajatukset muiden

kanssa edistymiseksi ja ryhmän tueksi. (Vrt. luku 4.3.1 Tutkiva oppiminen)

Passiivisesti osallistuneet olivat harmistuneita, kun verkossa oli sanottuna sellaista, jonka he

olisivat halunneet kirjoittaa. He ovat halunneet rakentaa aktiivisia osallistujia selkeämmin

omaa prosessiaan ja heillä on ollut vaikeuksia mieltää verkossa raportoituja ajatuksia

yhteiseksi etenemiseksi. He ovat olleet huolestuneita siitä, näkyykö heidän oma

osallistumisensa verkossa. Passiivisemmin osallistuvien päiväkirjoissa on ollut aktiivisia

enemmän raportoituna toimenpiteitä, joita he ovat suorittaneet. Tiedon hankkimisen

metaforan yhteydessä Sfard (1998) puhuu omistavasta suhteesta tietoon. Passiivisesti

osallistuneet ovat olleet enemmän huolestuneita siitä, saavatko he itse kirjoittaa tietyn

ajatuksen tietokantaan.



94

Tuntuu siltä, että aktiivisesti osallistuneet ovat olleet selkeästi passiivisia valmiimpia

yhteisöllistä tutkivan oppimisen prosessia ajatellen. Heidän asenteistaan ja toimenpiteistään ja

kriittisyydestään näkee, että he ovat pyrkineet osallistumaan vireästi ja panostaneet prosessiin

sekä omasta että yhteisön näkökulmasta. Passiivisesti osallistuneet opiskelijat ovat pitäneet

tärkeänä sitä, että he tekevät kurssisuorituksensa hyvin. Tästä päästään pohtimaan

opiskelijoiden omia näkemyksiä oppimisesta. Jos passiiviset opiskelijat ovat tottuneet

perinteisiin opiskelumenetelmiin, on yhteisöllinen oppimisprosessi verkostopohjaisessa

oppimisympäristössä voinut tuntua todella työläältä. Aktiiviset osallistujat ovat olleet

valmiimpia yhteisölliseen prosessiin ja kritisoineet toimintatapoja sen suhteen, kuinka ne

tukevat heidän omaa toimintaansa. Toisaalta passiivisten opiskelijoiden osallistuminen on

voinut olla vähäistä myös muunlaisista motivationaalisista syistä. Jos he eivät ole olleet

kiinnostuneita kurssin aiheesta ja ovat halunneet vain suorittaa kurssin alta pois, he eivät ole

halunneet nähdä kurssin eteen liikaa vaivaa.

Palonen ja Hakkarainen selvittivät tutkimuksessaan (2000), kuinka koulusaavutuksiltaan eri

tasoiset ala-asteen oppilaat osallistuivat verkkokeskusteluun. Tulokset osoittivat, että

keskitasoiset ja korkeita arvosanoja saavuttaneet tytöt osallistuvat eniten ja kantavat kaiken

vastuun käydystä verkkokeskustelusta. Lisäksi tytöt ja pojat muodostivat omia tiiviitä

keskinäisiä ryhmittymiään keskusteluun. Eri tasoiset oppilaat kommunikoivat keskenään

näiden ryhmittymien sisällä.

Palonen ja Hakkarainen (2000) esittävät hypoteesin, että selitys sukupuolten erilaiseen

osallistumiseen ongelmalähtöiseen verkko-opiskeluun johtuu kasvatuskulttuurista. Tytöt

lähtivät tulosten mukaan keskustelemaan paljon intensiivisemmin kuin pojat ja esittivät

rohkeammin omia selityksiään ja teorioitaan pohtiessaan omia tutkimuskysymyksiään. Pojat

esittivät autoritäärisemmin tieteellistä tietoa, eivätkä lähteneet helposti esittämään omia

arvailujaan. Osallistumisen erot voivat tosiaan johtua kasvatus- tai opiskelukulttuurista myös

tämän tutkimuksen aktiivisemmin ja passiivisemmin osallistuneiden opiskelijoiden välillä.

Passiivisemmin osallistuneilla opiskelijoilla on voinut olla tiukemmin käsitys siitä,

minkälaista oppimisen olisi heidän mielestään pitänyt olla ja näin he ovat törmänneet

uudenlaiseen kulttuuriin, jossa he eivät olekaan osanneet toimia ja hyötyä kaikista sen

mahdollisuuksista.
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10.4 Mitä ajattelen oppimisesta – miten toimin oppijana, jatkotutkimusajatuksia

Jatkotutkimustehtävänä olisi mielenkiintoista verrata opiskelijoiden oppimispäiväkirjoista

nousevaa toimintatapaa heidän tietokantaviesteistä nousevaan toimintatapaansa. Kuten jo

aikaisemminkin totesin, näin saataisiin esiin opiskelijan todellinen rooli keskustelun

rakentajana. Tästä kuitenkin nousee itseäni tämän työn perusteella vaivaamaan jäänyt

asetelma. Tämän tutkimuksen viitekehyksessä kirjoitin, että opiskelijoiden kokemuksiin ja

toimintaan osallistumiseen vaikuttaa heidän käsityksensä siitä, mitä oppiminen on. Näitä

käsityksiä voidaan hyvin mieltää myös tämän tutkimuksen puitteissa aktiivisten ja passiivisten

opiskelijoiden toimintaan ja osallistumiseen vaikuttavina asioina. Emme kuitenkaan voi

pelkästään tämän tutkimuksen analyysien perusteella sanoa, miten he oikeasti oppimisen

käsittävät.

Työtä tehdessäni ja tuloksia tarkastellessani olen toistuvasti pohtinut sitä, oppiiko yksilö vai

yhteisö ja mitä se oppii. Huomaan itse olevani Sfardin (1998) mainitseman historian kasvatti.

Olen aina tottunut mieltämään oppimisen toiminnaksi, jossa loppujen lopuksi yksilö saavuttaa

jotain itselleen. Näin olen ajatellut sen olevan yhteisössäkin. Jos yksilöt toimivat yhteisönä, he

oppivat toimintatavat ja käytännöt, joilla saavat jokaisesta yksilöstä parhaan panoksen irti

yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Samalla jokainen yksilö oppii toimimaan yhteisössä

koko ajan paremmin sekä oppii yhteisestä päämäärästä – enkä minä pääse tässä kohtaa tiedon

keruun metaforasta – omaan taustaansa yhdistäen uutta tietoa, jonka koko ryhmä on tuottanut.

Tai jos yksilö saavuttaa yhteisössä yksin toimimalla jotain, hän tuottaa sen myös yhteisölle

yhteiseksi omaisuudeksi. Mutta Sfardin toinen metafora (osallistumisen metafora) ei

mielestäni tarkoita tätä.

Omassa ajattelussani kohteena on selvästi yksilö, kun Sfard (1998) taas pyrkii näyttämään,

että se voisi olla myös yhteisö. Itse en pysty liittämään yksilön toimintaa kokonaan joksikin

yhteisöön sulautuneeksi massaksi. Minun on vain pakko eristää yksilö omaksi itsenäiseksi

toimintayksikökseen. Onko tosiaan oppimista, jos yksilö sulautuu kokonaisuuteen. Itselleni

tästä herää kysymys: Voisiko oppiminen toisen metaforan mukaan olla kuitenkin jotain muuta

kuin oppimista? Se tuntuu niin voimakkaasti jonkinlaiselta ryhmäytymisprosessilta, joka on

ihmisen järkevän toiminnan kannalta ehdottoman tärkeää, mutta myönnän – minulla on

vaikeata ymmärtää sen olevan oppimista ainoassa muodossaan. Tämä vain siksi, että omat
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ajatukseni ovat kasvaneet niin voimakkaasti näkemään yksilön oppijana. Yhteisössä on

tärkeää, että se muodostuu kokonaisuudeksi, joka osaa toimia ja ikäänkuin hengittää yhdessä,

mutta mielestäni tarvitaan yksilöiden omaa panosta, että oppimista tapahtuu. Juuri tämä

asetelma yhteisön jäsenten erilaisuudesta herättää miettimään, että yksilöllä on jotain, mikä on

vain hänen. Silloin on pakko ajatella, että yksilö sittenkin omistaa jotain. Ja silloin turvaudun

selittämään oppimista tiedon keruun metaforalla. Yksilö joutuu rakentamaan jotain itselleen,

jotta pystyisi palauttamaan sitä yhteisöön.

Tästä päästään pohtimaan luvussa 4.1 ja 4.2 kuvattua Sfardin kahtiajakoa ja Bereiterin (1999)

ajatuksista nousseita mietteitä tiedosta – voidaanko oppimista pitää ollenkaan tiedon

oppimisena, vai onko oppiminen sittenkin ainoastaan käytäntöjen oppimista ja tiedolla lopulta

vain työskennellään? Tätäkö osallistumisen metaforalla tarkoitetaan? Kun teemme käsityötä,

emme opi ”saksia” tai ”villaa” tai muuta välinettä, vaan opimme käyttämään näitä työhömme.

Opimme käsityöprosessin ja oikeat toimintatavat. Mitä muut oppijat tästä ajattelevat, ja miten

he toimivat ja osallistuvat yhteisölliseen oppimisprosessiin omien ajatustensa kanssa?
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12 Liitteet

Oppimispäiväkirja     –     Kognitiiviset ja luovat prosessit
päivämäärä:                             oppilaitos:
nimi:
Lähetä päiväkirja kurssin ajan kerran viikossa osoitteeseen:   marjut.iivonen@helsinki.fi

Luovuus    (Kurssin sisältö)
Mitä olen ajatellut? Mikä askarruttaa juuri nyt?
Miten olen edennyt luovuuden pohdinnassa?

Minä tiedonrakenteluyhteisön jäsenenä
Miten tämänviikkoiset viestit tietokannassa vaikuttivat pohdintaasi?
Miten oma pohdintasi tuntuu etenevän suhteessa ryhmän keskustelun?
Miten itse edistit keskustelua?

Oppimisympäristön kokeminen: työskentelyn ”metatietous” ja miltä työskentely tuntuu
Tukeeko Fle2 -työskentelymuoto oppimistasi?
Miltä tiedon tuottaminen tuntuu?

Lisäideoita ja muita ehdotuksia? :



Liite 2   Luokitusrunko: kategoriat, luokat, luokkia kuvaavat alaluokat, segmenttien määrä päiväkirjoittain ja aktiivisten ja passiivisten
opiskelijoitten tuottamien segmenttien määrä

1 2 3 4 5 Yhteensä Aktiiviset Passiiviset
Yhteisesti rakentuva tietokanta Viestimäärien arviointia 7 3 8 5 1 24 13 2

Viestejä ei vielä paljon 6 0 0 0 0 6 2 1
272 segmenttiä Runsaasti viestejä 1 3 5 1 1 11 8 0

Keskustelu hiljenee 0 0 3 4 0 7 3 1
Keskustelun asiasisällön määrittelyä 14 11 18 9 3 55 3 9

Keskustelu mielenkiintoista 4 2 4 0 0 10 1 1
Ryhmän kiinnostuksen määrittely 2 2 4 3 1 12 0 5
Oman kiinnostuksen määrittely 8 7 10 6 2 33 2 3

Keskustelun asiasisällön syvyys 9 11 17 20 9 66 11 13
Keskustelun etenemättömyys 4 8 14 4 5 35 4 10
Keskustelun syveneminen 2 1 3 14 2 22 6 2
Oman tuotetun tiedon arviointi 3 2 0 2 2 9 1 1

Jaettu asiantuntijuus 45 22 21 19 21 128 26 16
Uusia näkökulmia 15 9 10 9 12 55 14 9
Palautteen saaminen 13 6 4 4 3 30 4 4
Käsitysten yhtenäisyys 10 4 5 6 3 28 7 2
Käsitysten eriävyys 7 3 2 0 3 15 1 1

Oma osallistuminen tietokannan rakentamiseen Oma osallistuminen prosessiin 54 52 50 36 7 199 47 36
Kommentointia 16 11 8 7 2 44 12 6

347 segmenttiä Lukemista 6 10 6 6 0 28 7 4
Kirjoittamista tiedon tuottamiseksi 11 6 7 6 0 30 13 3
Syventävää tietoa ja sen vaikutuksia 12 9 15 9 3 48 8 11
Ajatusten työstämistä 9 16 14 8 2 49 7 12

Oman aktiivisuuden arviointi 5 4 8 4 5 26 5 5
Oma aktiivisuus 0 4 6 3 5 18 4 3
Oma eteneminen suhteessa muihin 5 0 2 1 0 8 1 2

Esteitä osallistumiselle 30 29 22 19 22 122 24 25
Tekninen osallistumiseste 9 2 8 3 4 26 5 7
Tietokoneen käytön osaaminen 7 6 1 0 1 15 3 5
Muut kuin tekniset esteet 4 1 4 2 3 14 3 3
Omat muut esteet 7 13 7 14 8 49 6 8
Ei esteitä 3 7 2 0 6 18 7 2

 1 2 3 4 5 Yhteensä aktiiviset passiiviset 
Kokemukset työtavasta oppimisympäristössä Työtavan myönteisiä puolia 16 7 11 10 15 59 7 12 

Myönteisiä ilmauksia 9 2 7 8 12 38 3 8 
212 segmenttiä Vapaus ajasta 2 0 2 1 3 8 2 1 

Tiedon tuottaminen mukavaa 5 5 2 1 0 13 2 3 
Työtavan kielteisiä puolia 15 25 14 8 22 84 22 12 

Ilmauksia hankaluuksista 6 3 2 1 7 19 4 3 
Tietomassan hahmottaminen 3 13 6 2 7 31 10 4 
Tiedon tuottaminen vaikeaa 6 6 6 5 4 27 6 5 
Henkilökohtaisen kontaktin puute 0 3 0 0 4 7 2 0 

Työskentelymuodon tuki 5 1 5 7 18 36 9 3 
On tukea 3 1 2 5 15 26 5 2 
Ei ole tukea 2 0 3 2 3 10 4 1 

Miten kurssilla tulisi toimia 7 4 5 4 14 34 5 5 
Tavoite 0 0 1 2 1 4 0 1 
Pienemmät ryhmät 1 0 0 0 3 4 2 0 
Ohjausta 1 1 3 2 10 17 2 2 
Lukea ja ajatella 5 3 1 0 0 9 1 2 



Liite 3   Kategorioita kuvaavien luokkien segmenttien ajallinen sijoittuminen
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Liite 4   Yhteisesti rakentuva tietokanta –kategorian luokkia kuvaavien luokkien segmenttien ajallinen sijoittuminen
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Liite 5   Oma osallistuminen tietokannan rakentamiseen –kategorian luokkia kuvaavien luokkien segmenttien ajallinen sijoittuminen
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Liite 6   Kokemukset työtavasta oppimisympäristössä –kategorian luokkia kuvaavien luokkien segmenttien ajallinen sijoittuminen
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