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Johdanto

Työn ensimmäinen osa on katsaus verkkopedagogiikkaa ja verkko-opetusta käsittelevään

kasvatustieteelliseen kirjallisuuteen. Ensin jaotellaan verkon käyttöä ja laajuutta

opetuksessa. Esitän viimeaikaisia analyysejä verkko-opetuksen vaikutuksesta oppimiseen.

Vertailuja on tehty verkko-opetuksen ja perinteisen lähiopetuksen välillä. On myös etsitty

olennaisia laadukkaan verkko-opetuksen piirteitä ja verrattu sitten verkkokursseja

keskenään. Yleiset kasvatustieteen suuntaukset kuten konstruktivismi ja erilaiset tulkinnat

siitä ovat vaikuttaneet verkkopedagogiikan toteutukseen ja tutkimukseen. Keskeisenä

tutkimuskohteena on ollut yhteisön vaikutus oppimiseen. Toisessa osassa esitän muutamia

“Lukuteoriaa lukiolaisílle” -verkkokurssille tekemiäni teoriaosuuksia ja lukuteoriaan liittyviä

ohjelmointitehtäviä. Pyrkimyksenäni on ollut lukuteoreettisen ymmärryksen rakentaminen

edeten niistä matematiikan peruspalikoista, jotka lukiolaisilla on hallussaan.

Verkkopedagogiikka

Verkkopedagogiikka on nykyään koulutuksen valtavirtaa. Koulutus organisoidaan yleisesti

verkossa julkaistujen kurssien kautta (Dziuban et al. 2018). Suomessa toiselta asteelta

lähtien miltei jokaisella kurssilla on oma kansio jollain verkkopedagogiikkaan tarkoitetulla

alustalla (oppimisen hallintajärjestelmä). Kullakin oppilaitoksella on yleensä käytössä ainakin

yksi alusta. Yleisimpiä alustoja ovat Google classroom, Microsoft teams ja yliopistoissa

Moodle. Verkko-opetuksen osuus koko opetuksen määrästä on vaihdellut täydellisestä

osittaiseen. Osa kursseista suoritetaan myös hyvin suurin osin itsenäisesti ilman aikataulua

(asynkroninen oppiminen). Yhteistyön ja ohjauksen pienryhmissä on osoitettu olevan

olennaista myös asynkronisten oppimisverkostojen onnistumiselle (Hiltz, 1998).

Kurssit voi myös jaotella kaikille avoimiin (MOOC, Massive open online courses) ja

oppilaitosten opetussuunnitelmiin kuuluviin. Esimerkiksi Helsingin yliopiston verkkokurssit

kurssit ovat usein molempia.

Koronavirus pandemia on voimistanut siirtymistä verkko-opetukseen ja pakottanut välillä

täydelliseen etäopetukseen. Etäkokoukset (teams, zoom) ovat tulleet välttämättömäksi

osaksi opetusta. Etäkokousluentojen olennaisena osa ovat olleet opiskelijoiden keskustelut

ja yhteistyöprojektit pienryhmissä. Myös verkossa yhteisesti käytettävät
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valkotaulusovellukset (esim. Web Whiteboard) ovat saavuttaneet maailmalla suosiota

(Kansal et al. 2021). Valkotaulusovellusten avulla voi yhdessä vapaamuotoisesti kynällä,

sormella tai näppäimistöllä muokata samaa verkko- näkymää ja tiedostoa. Nyt pandemian

lähestyessä loppua on mahdollista arvioida, mitkä käyttöön otetuista opetustavoista lisäävät

yleisesti opetuksen tehoa ja positiivista ilmapiiriä. Erityisesti luentotallenteet oppimisalustalla

ovat saaneet positiivista palautetta kurssin osanottajilta Helsingin yliopistossa (Mattern,

2021).

Verkkopedagogiikan ulottuvuudet

Verkkopedagogiikassa erottuu siis erilaisia ulottuvuuksia, joista tässä neljä:

1. verkko-opetuksen suhteellinen määrä, prosenttiosuus kurssilla 0-100 %. Allen

yhteistyökumppaneineen (2007) on jaotellut verkko-opetuksen määrän kursseilla

seuraavasti:

a. Traditionaalinen kurssi: verkko-opetuksen osuus 0%, opetus suullista tai

kirjallista.

b. Verkkoavusteinen kurssi (1-29%). Kurssin organisointi, tehtäviä ja

lukujärjestys verkkovälitteisesti.

c. Sekamuotoinen hybridikurssi (0-79%). Suurin osa tapaamisista, sisällöstä ja

tehtävistä on verkkovälitteisiä.

d. Verkkokurssi: yli 80% sisällöstä verkon välityksellä. Yleensä ei kasvokkain

tapaamisia.

Osittain verkkovälitteisen sekamuotoisen opetuksen mahdollisuuksia ja vaikutuksia ja

jopa uhkia on tutkittu laajalti (“blended learning” n. 106 hakutulosta, Google scholar).

2. Verkko-opetuksen ajoittuminen, onko opetuksella tiukka ajoittuminen, onko se siis

täysin synkronoitua vai täysin asynkronoitua. Asynkronoidussa opetuksessa

kommunikaatio ei ole rajoitettu tiettyyn ajankohtaan. Kirjoitetut verkkokeskustelut

ovat tyypillinen asynkronisen verkko-opiskelun muoto. Tekniikan kehittyessä

synkronoitu opetus ja kommunikaatio ovat lisääntyneet verkkokursseilla (Watts,

2016). Asynkronisuuden korostaminen verkko-opetuksen tutkimuksessa näyttää

vähentyneen julkaisuissa.
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3. Verkko-opetuksen avoimuuden aste: missä määrin se liittyy oppilaitoksen antamaan

pätevöitymiseen ja missä määrin se on avoin kaikille. MOOC-kurssien tarkoitus ja

niiden laadun arviointi voi poiketa tiedekuntien sisäisten kurssien arvioinnista. Useat

avoimet kurssit myös akkreditoivat opiskelijoitaan (Reich & Ruipérez-Valiente, 2019).

4. Verkkovälitteisen yhteistyön määrä kursseilla: Asynkroniseen oppimiseen on ajateltu

liittyvän opiskelijoiden konstruktiivisen yhteistyöverkoston luominen (Wu et al., 2008).

Tietokonevälitteisen yhteisöllisen oppimisen (CSCL) on myös ajateltu olevan hyvin

merkitsevää verkkopedagogiikan onnistumisen kannalta (Chen ym. 2018, Jeong ym.

2019).

Verkko-opetus: yksilö ja yhteiskunta

Opiskelijoilla on hyvin erilaiset taustat ja tarpeet. Toiset tarvitsevat enemmän tukea ja toiset

vähemmän. Elämäntilanteet, aikaisemmin opitut taidot ja käytettävissä olevan ajan määrä

vaihtelevat. Muun muassa näistä syistä oppilaitokset pyrkivät yksilöllistämään ja

joustavoittamaan opetusta. Verkko-opetus ei ainoastaan tarjoa uudenlaista parempaa

oppimisympäristöä vaan joustavamman mahdollisuuden opiskella yksilön tarpeisiin sopivalla

tavalla (Smith & Hill 2019). Hyvä keino tähän ovat kurssit, joilla on vaihteleva määrä verkko-

ja lähiopetusta (sekamuotoisen opetuksen kurssit, Müller ja Mildenberger 2021).

Yhteiskunnan ja taloudellisten suhdanteiden jatkuvan muutoksen vuoksi on

uudelleenkouluttautumisen tarvetta, johon verkko-opetus tarjoaa oman vastauksensa.

Useilta aloilta puuttuu osaajia ja toisaalta yksilön oppimalle ammatille ei ole enää kysyntää.

Verkko-opetuksessa oppii myös kurssien asiasisällön lisäksi juuri niitä digitaalisia taitoja,

mitä nyky-yhteiskunnassa tarvitaan. Oppiminen jatkuu nykyään koko elämän ajan

(OECD,2017). Joustavaan oppimiseen kuuluu luottamus yksilön kykyyn ottaa vastuuta

omasta oppimisestaan (Wade, 1994). Tutkimus on yhä uudestaan osoittanut, että

digitaalisilla tekniikoilla voidaan luoda interaktiivisia, kommunikoivia ja mukaansatempaavia

oppimisympäristöjä, jotka vaikuttavat positiivisesti opittuun tietomäärään, taitojen hankintaan

ja oppilaiden oppmisnäkemykseen (Müller & Mildenberger 2021; Chen ym. 2018).
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Verkko-opetuksen laatu ja tehokkuus

Verkko-opetuksen laadulla tarkoitetaan opiskelijoiden oppimistuloksia suhteessa asetettuihin

päämääriin, opiskelijoiden ja opettajien arvioita verkkokurssien laadusta ja tunnustettujen

opettamisen asiantuntijoiden arvioita verkko-opetuksen toteutuksien laadusta (Martin, 2019).

Verkko-opetus verrattuna muihin opetusmuotoihin

Verrattaessa sekamuotoista verkko-opetusta, kokonaan verkossa tapahtuvaa opetusta ja

pelkkää lähiopetusta on yleisesti havaittu, että parhaimmat oppimistulokset saadaan

sekamuotoisella ja lähiopetuksella ja pelkällä verkko-opetuksella heikommat.

Sekamuotoisesti opiskelevat saivat tilastollisesti merkitsevästi paremmat tulokset kuin

pelkässä lähiopetuksessa olevat (Means ym. 2013, Bernard ym. 2014; Vo ym. 2017).

Tutkittaessa objektiivisia oppimistuloksia opiskelijoiden subjektiivisiin tuntemuksiin

oppimisesta havaittiin edelleen, että objektiivinen ero sekamuotoisen verkko-opetuksen

hyväksi oli suurempi kuin subjektiivisten tuntemusten ero (Spanjers ym. 2015). Vertailussa

täytyy ottaa huomioon se, että opetuksen toteutus, selkeä viestin välittäminen, on

tärkeämpää kuin se välitetäänkö viesti digitaalisilla välineillä vai kasvokkain.

Viestintävälineistä riippumatta opetuksen tärkeitä piirteitä ovat selkeät kriteerit

menestymiselle, riittävän haasteen ja palautteen tarjoaminen, laadukas vuorovaikutus

oppilaiden kanssa ja oppilaiden välinen hyvä vuorovaikutus (Müller ja Mildenberger 2021,

Hattie 2015).

Müllerin ja Mildenbergerin (2021) mukaan lähiopetusta voi vähentää sekamuotoisen

opetuksen kursseilla 30-79% ja saavuttaa samat tai jonkin verran paremmat oppimistulokset

kuin pelkällä lähiopetuksella. He perustivat näkemyksensä meta-analyysiin 21

tutkimuksesta, joissa verrattiin sekamuotoista verkko-opetusta perinteiseen opetukseen.

Näistä 8 koski STEM-opetusta (luonnontieteiden, teknologian, insinööritaidon ja

matematiikan opetus; Science, Technology, Engineering and Mathematics). Müllerin ja

Mildenbergerin mukaan itsenäisempiä opiskelijoita voi tulla enemmän sekamuotoisille

verkko-kursseille kuin pelkän lähiopetuksen kursseille, ja tämä voi jonkin verran vääristää

tulosta.
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Mitkä tekijät vaikuttavat sekamuotoisen verkkokurssin tehokkuuteen

verrattuna perinteiseen kurssiin?

Mitkä ovat ne verkko-opetuksen säätelevät tekijät, jotka erityisesti tuovat tehoa

oppimistuloksiin verrattuna lähiopetukseen? Yksi ilmiö on “kurssi ja puoli kurssia”:

verkkomateriaali tehtävineen ja vertaisarviointeineen luo niin paljon lisätyötä opiskelijoille

että puolitoistakertaisella työllä väistämättä saadaan hivenen parempi oppimistulos (Garrison

& Vaughan, 2008). Tehoa selvitettäessä on siis tärkeää verrata oppimiseen käytettyä aikaa.

Tutkittaessa mitkä tekijät säätelevät verkkokurssin onnistumista suhteessa

lähiopetuskurssiin havaittiin, että sekamuotoinen verkkokurssi oli sitä parempi, mitä

enemmän oppilaat viettivät aikaa verkossa (‘online’) verrattuna suoraan lähiopetuksessa

käytettyyn aikaan (‘face-to-face’, kasvokkain). Sama aika verkossa oli siis tehokkaampaa.

Tämä tulos oli miltei tilastollisesti merkitsevä (Means ym. 2013).

Sekamuotoiseen opetukseen vaikuttaviiin tekijöihin (Müller & Mildenberger 2021) laskettiin

opetettavan kurssin ala ja opetusaste (yliopisto, toinen aste), ja minä vuonna kurssit on

pidetty. Kurssin ja kurssia tutkivan julkaisun ajankohta on tärkeä tutkittaessa teknologisen

kehityksen vaikuttavuutta verkko-opetuksen tehokkuuteen. Vo yhteistyökumppaneineen

(2017) havaitsi meta-analyysissään verkko-opetuksen olevan STEM-aloilla tehokkaampaa

kuin muilla. Tulos oli tilastollisesti merkitsevä. Syyksi eli sääteleväksi tekijäksi he esittivät

STEM-alojen opetuksen lineaarisuutta: lähdetään hyväksytyistä perusperiaatteista ja

teorioista, joita sitten käytetään suoraan ongelmanratkaisussa. Oppimisalustoilla (moodle

ym.) on helppo organisoida tämäntyyppinen opetus. Vastaavasti muilla aloilla tarvittaisiin

enemmän verkossa toteutettuja konstruktiivisia dialogeja (Vo ym. 2017, Arbaugh ym. 2010).

Opetuksen suunnittelu on myös yksi sekamuotoisen verkko-opetuksen tehokkuuteen ja

vaikuttava tekijä. Digitaalisten välineiden avulla on helppo toteuttaa motivoivia

kyselyitä,“visoja” (Spanjers ym. 2015) kuten kahoot!, ja käänteinen luokkahuone (Thai ym.

2017) .

Verkkokurssien vertailu keskenään: Mitkä ovat hyvän verkko-opetuksen

piirteet?

Verkkokurssit ovat osa koko yhteiskunnan ja ihmisten sosiaalisen elämän digitalisoitumista.

Yleinen huoli on ollut, miten sosiaalisen median käyttö vaikuttaa ihmisen psyykeen.

Tutkimuksissa on havaittu, että passiivinen selaus liittyy masennukseen , mutta
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osallistuminen vuorovaikutukseen kohonneeseen mielialaan ( Escobar-Viera et al. 2018).

Tästä voisi päätellä, että myös verkkokurssien materiaalien pitää olla aktivoivia ja että

monimuotoisen kirjallisen, kuvallisen ja suullisen vuorovaikutuksen tulee olla osa kurssia.

Opiskelijan pitää päästä eri tavoin nopeasti soveltamaan ja toistamaan juuri oppimaansa.

Kokonaan verkossa toimivien yliopistojen kurssien laadun arviointi

Martin yhteistyökumppaneineen haastatteli kahdeksaa laadukkaasta verkkoyliopiston

kurssista palkintoja saanutta verkkokurssin suunnittelijaa ja toteuttajaa (Martin, 2019).

Oppimisen hallintajärjestelmänä (Learning Management System (LMS)) viisi käytti mm.

Blackboardia ja yksi moodlea. Haastateltujen verkko-opetuskokemus vaihteli välillä 5-42

vuotta. Palkittu opetus oli joko asynkronista synkronista tai niiden sekoitusta.Tarkoituksena

oli tutkia laadukkaan verkko-opetuksen käytäntöjen keskeisiä piirteitä. Opetuksen käytännöt

jaettiin kurssin suunnitteluun, arviointiin ja opiskelijoiden fasilitointiin. Arviointiin kuului sekä

opiskelijoiden arviointi, että kurssin laadun arviointi. Kurssin laatua voi tarkastella mm.

opiskelijoiden osaamisen arvioinnin kautta. Fasilitointi tarkoittaa sitä, kuinka opettaja auttaa

oppilaita eri tilanteissa saavuttamaan kurssin oppimistavoitteet.

Kriteerit palkinnoille

Palkinnot verkkokursseja järjestäville tiedekunnille olivat antaneet seuraavat järjestöt: Online

Learning Consortium (OLC), Association for Educational Communications and Technology

(AECT) ja United States Distance Learning Association. Järjestöjen asiantuntijaraadit

arvioivat kurssien oppimistulosten saavuttamista ja sisällön tasoa mm.

mielikuvituksellisuutta, kurssimateriaalien suunnittelua ja opetuksen suunnittelua.

Palkituilta haastateltavilta kysyttiin kuinka he suunnittelevat kurssinsa (suunnittelu), kuinka

he arvioivat oppilaiden osaamisen (arviointi, kyselyillä, keskusteluilla jne.), kuinka he

opettavat päivittäin kurssilla (fasilitointi) ja kuinka he arvioivat kurssin saavuttaneen sille

itsellensä asetetut tavoitteet (itse kurssin arviointi).
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Keskeisten käytäntöjen laatua tuottavat piirteet

Verkko-opetuksen tehokkuustutkimusten perusteella on pitkään yritetty luoda

suunnitteluohjeita, “reseptiä”, hyvälle verkkokurssille. “Laatu merkitsee ohjeisto” (Quality

Matters Rubrics (QM, Quality Matters 2021) antaa ohjeita sekä hyvän verkkokurssin

suunnitteluun että sen laadun arvioimiseen. Vaikka QM:n käyttö ei itse vielä takaisin kurssin

onnistumista, se tarjoaa standardit ja yhteisen kehikon, joiden avulla verkko-opetusta

pystytään kehittämään (Martin 2019, Legon 2015).

Standardeja verkko-opetuksen suunnitteluun on tullut kahdelta suunnalta: toisaalta

perinteisiltä oppimisteorioilta, joita sovelletaan verkkoympäristöön ja toisaalta

verkko-opetukseen suoraan tarkoitetuilta oppimismalleilta, kuten oppimisyhteisö mallilta

(Community of Inquiry, Martin 2019).

Suunnittelu

Palkintoja voittaneet tiedekunnat suunnittelivat kurssin hyvin systemaattisesti lähtien kurssin

kuvauksesta ja päämääristä ja tehden opintosuunnitelman kurssille ennen verkkokurssin

työstämistä. Tiedekunnat jakoivat kurssin paloihin, moduuleihin, opintosuunnitelman

päämäärät lähtökohtanaan ja kuhunkin palaan tai jaksoon lisättiin opiskelijan ymmärtämistä

auttava sisältö. Jokaisessa moduulissa pitää olla määriteltynä 1. mitä opiskelijan tulee tietää,

2. mitä hänen pitää tehdä saavuttaakseen tämän tiedon ja 3. kuinka he osoittavat todella

oppineensa yhden tiedekunnan kuvauksen mukaan. Oppilaille pitää luoda oppimispolku,

joka lisää heidän itsenäisen työskentelynsä tehokkuutta ja tunne, että he tekevät kaiken

selkeää tarkoitusta varten. Tarvittavan työajan ilmaisua opiskelijoille pidettiin myös tärkeänä.

Opintosuunnitelma, oppimisaktiviteetit ja -teknologiat linjattiin yhtenäiseksi aikajanaksi

jakson kokonaisuutta tarkastellen.

Suunnittelussa otetaan huomioon myös erilaiset oppijat, ja se kuinka paljon aikaa heillä on

käytettävissä opintoihin. Suuri osa kokonaisvaltaisesta verkko-opetuksesta on suunnattu

työssäkäyville osa-aikaisille opiskelijoille.
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Opiskelijoiden kommunikaatio ja interaktiot täytyy suunnitella. Tarkoituksena on luoda

oppimisyhteisö yhteistyöprojektien, keskustelupalstojen ja vertaisarvioinnin avulla. Kaikkien

kommunikaatiokeinojen käyttöä ja erilaisen digitaalisen sisällön luomista pidettiin tärkeänä.

Verkko-opetuksen arviointi

Opiskelijoiden oppimista arvioitiin mm. kyselyillä, osallistumisella verkkokeskusteluihin,

kokeilla, kirjoitetuilla lopputöillä, multimedialopputöillä, vertaisarvioinnilla ja oman oppimisen

reflektiolla. Yleisintä oli arvioida osaamista viikottain, esimerkiksi automatisoiduilla testeillä,

jotta ymmärrettäisiin opiskelijoiden oppimistilanne: se, kuinka hyvin oppi menee perille. Yksi

arvioimistapa oli verkkokeskustelun vaatiminen oppilailta (myös äänitteillä toteutettuna).

Arvosteluohjeistoa käytettiin oppilaiden arviointiin ja kurssin arviointiperusteet annettiin

oppilaille etukäteen. Kurssin oppimistavoitteiden saavuttamista suhteessa koko

koulutusohjelman tavoitteisiin arvioitiin sisäisesti ja yhdessä tapauksessa myös ulkopuolisten

asiantuntijoiden toimesta. Sekä itse kurssia että opiskelijoiden osaamista arvioitiin siis

kaikkien osallisten näkökulmista.

Kurssien laadunvalvontaan ja kehittämiseen panostettiin tiedekunnissa Yhdessä

tapauksessa erityinen ryhmä, johon kuului suunnittelija, multimediaspesialisti, editori ja

tiedekunnan opetettavan alan asiantuntija valvoi kurssin laatua ja kehittämistä. Kurssin

kehittämisen jälkeen sen arvioi toinen asiasisällön asiantuntija ja opetuksen suunnittelija,

joka ei ollut osallistunut suunnitteluun. Myös kurssin opiskelijoilta ja tiedekunnan kollegoilta

pyydettyä palautetta käytettiin laadunvalvontaan. Opiskelijoiden palaute ja opiskelijoiden

oppimistulokset olivat erityisen tärkeitä pätevyyden antavilla kursseilla.

Oppimisen auttaminen eli fasilitointi

Tärkeäksi koettiin päivittäinen kontakti ja nopea reagointi oppilaiden yhteydenottopyyntöihin

24 tai 48 tunnin sisällä. Oppilaiden täytyy tuntea olevansa tuettuja ja heidän täytyy ymmärtää

että koko oppimisympäristö on heidän puolellaan ja tukenaan. Kurssien opettajien täytyy olla

saavutettavissa ja läsnä. Hyvä keino tähän ovat videotallenteet, joissa opettaja itse näkyy.

Tähän liittyy myös päivittäinen yhteydenotto päivän tehtäviin liittyen ja viikoittaisen ohjelman

ilmoittaminen. Opettajien tehtävänä on myös saattaa opiskelijat yhteen, eli yhteisen

oppimisyhteisön luominen. Yksi haastateltu kuvasi prosessia seuraavasti: Ensin otetaan
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selvää minkälaisia opiskelijat ovat. Sitten aletaan luoda kontakteja heidän välilleen. Tämän

jälkeen aletaan yhteistoiminnassa keskittyä kurssin asiasisältöön.

Verkko-opetuksen hyvien käytäntöjen arvioinnin kritiikkiä

Martinin ja kumppaneiden (2019) mukaan palkintoja voittaneet verkkokurssin pitäjät toimivat

suunnittelijan, arvioitsijan ja oppimisen auttajan rooleissa, ja heillä oli erinomaiset taidot

näiden roolien toteuttamisessa. Arvion erinomaisesta verkko-opetuksen laadusta olivat

antaneet verkko-opetuksen kehittämiseen keskittyvät järjestöt. Mihin mitattavissa oleviin

suureisiin tai asioihin nämä arviot perustuvat? OLC:n palkinto (viisi kahdeksasta

haastateltavasta) erinomaisesta verkkokoulutuksesta jakaantuu useisiin osapalkintoihin,

kuten OLC:n palkinto tehokkaista käytännöistä (Online Learning Consortium (OLC) 2021).

Tämän palkinnon kriteerit ovat: 1. oppimistulosten saavuttamisen tehokkuus, mikä vastaa

oppijoiden tarpeita ja instituutin erityislaatua. 2. Laajuus, eli se lisääkö käytäntö

opiskelijoiden määrää ja heidän oppimistaan 3. Saavutettavuus eli se, helpottaako käytäntö

ihmisten pääsyä opiskeluun ja vähentää kouluttautumisen esteitä. 4. Tiedekunnan

henkilöstön tyytyväisyys esitettyyn käytäntöön. 5. Opiskelijoiden tyytyväisyys.

Palkintojen kriteereissä on siis pyrkimystä objektiivisuuteen ja mitattavuuteen. Yksi tärkeä

lähtökohta näyttäisi olevan ammattilaisten arvioi toisten ammattilaisten taidoista.

Riippumattomia mitattavia suureita pitäisi mielestäni olla enemmän. Yksi mahdollisuus olisi

seurata oppilaiden onnistumista työelämässä ja opiskelussa kurssin jälkeen. Onko olemassa

joitain oppimisympäristöjä, joilla olisi ratkaiseva positiivinen merkitys opiskelijan oppimiselle

ja motivaatiolle, ja tämä vaikutus olisi mitattavissa suorituksista ennen ja jälkeen kurssin?

Yleisenä ongelmana on koulutuksen todellisen laadun ja koulutuksen arvostuksen

erottaminen. Arvostettuun koulutukseen otetaan parhaat. Arvostetulla koulutuksella pääsee

arvostettuun työpaikkaan jne. Toimitaan siis kehässä. Miten arvostetun koulutuksen tasoa

arvioidaan, jos oppilaiden suoritustaso on jo ennalta hyvä? Pitäisi siis löytää henkilöitä, jotka

ovat saaneet aikaan jonkin positiivisen muutoksen, ja tutkia mitkä asiat heidän taustassaan

ja ympäristössään ovat tukeneet tätä luovaa kykyä. Kehämäisyyden riski näkyy myös

verkko-opetuksen kehittämisessä: QM määrittelee hyvän verkko-opetuksen käytännöt. Näita

toteutetaan 3. arvioidaan kuinka hyvin käytäntöjä on toteutettu.
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Massiivisten avoimien verkkokurssien (MOOC) laadun ja merkityksen

arviointi

Massiiviset avoimet verkkokurssit (MOOC) alkoivat herättää laajempaa huomiota vuodesta

2012 alkaen. Niiden odotettiin muuttavan koko koulutuskulttuurin. Alueilta, joilta ei aiemmin

päässyt koulutuksiin päästäisiin nyt. Koulutus tasa-arvoistuisi ja yhä suuremmilla

väestöryhmille olisi pääsy koulutukseen. Yksi Courseran perustajista visioi “sininen valtameri

mallin” : maailman parhaiden yliopistojen opetus tulisi avoimeksi kaikille, ja tulot tulisivat

aiemmin koulutusta saamattomien maksamista todistuksista ja kurssimaksuista. Nyt totuus

on kuitenkin toisenlainen MOOCit auttavat jo korkeakoulutettuja ammattilaisia täydentämään

koulutustaan hyvinvoivissa maissa. MOOCien ongelmana ovat koko ajan olleet kurssien

suuri keskeyttäjien määrä. Noin 6-10% kurssin aloittaneista saa suoritettua kurssin loppuun.

Myös yliopistot ovat siirtäneet kurssejaan kokonaan verkkoon mm. MOOC-kursseja ja

tarjoavien yritysten avustuksella säästösyistä (Reich ja Ruiperez-Valiente 2019 ). Opiskelijat,

joilla on alunperin heikompi tausta, ovat vähemmän koulutettujen ja ansaitsevien lapsia,

saavat heikompia tuloksia kokonaan verkossa olevilta kursseilta kuin lähiopetuskursseilta

ensimmäisenä yliopistovuotenaan (Xu ja Jaggars, 2014). MOOC -yritysten (Coursera, EdX,

Futurelearn) alunperin julkistettu tarkoitus antaa koulutusta niille, joilla sitä ei ole, on siis

kääntynyt päinvastaiseksi: huononnetaan jo koulutuksessa olevien koulutusta. MOOC

-kurssien suosio räjähti nousuun koronaviruspandemian myötä (Impey 2020). Maailmassa

oli vuonna 2019 n. 180 miljoonaa MOOC -opiskelijaa (Shah 2020). Kaikki tämä merkitsee,

että MOOC -kursseja on edelleen kehitettävä erilaisiin olosuhteisiin sopiviksi. Ne tulee

sopeuttaa ihmisten taitoihin ja saatavilla olevaan teknologiaan (Haipinge ja Kadhila 2021).

Kurssien osanottajien arviot

Yksi selkeä MOOCien tarkoitus on erityisesti kurssin tarjoajan kannalta saavuttaa

mahdollisimman suuri opiskelijamäärä ja saada myönteistä palautetta näiltä opiskelijoilta. Ne

ovat myös yhteiskunnan kannalta keino lisätä kansalaisten tietoisuutta, ymmärrystä ja taitoja

työväenopistojen tapaan. Ratkaisevia tekijöitä MOOCin menestymisen kannalta on tutkittu

analysoimalla hyviksi havaittujen kurssien opiskelijoiden ja kurssin alan asiantuntijoiden

arvioita kurssista (Li ym. 2021). Tällä ns. joukkoistamis (crowdsourcing) lähestymistavalla

eroteltiin tietoon keskittyvät ja taitoihin keskittyvät MOOC-kurssit. Li kumppaneineen valitsi

kurssit osallistujamäärien ja positiivisten arvioiden perusteella. Kurssin arvioista valittiin 1000

yleisintä sanaa ja ne lajiteltiin omiin aiheisiin (synonyymiluokkiin), joita vastasi oma

10



avainsanansa esim. “luento”. Aiheita identifioitiin mm. seuraavasti: opettaja (ohjaaja),

materiaali, tehtävä, todistus, alusta (oppimisen hallintajärjestelmä). Seuraavaksi tutkittiin

lauseita, joissa nämä sanat esiintyivät ja näiden sanojen yhdistymistä joko positiivista tai

negatiivista tunnetta ilmaisevaan sanaan. Tähän käytettiin luonnollisen kielen tunneanalyysiä

varten kehitettyä Vader-analyysiä ja ohjelmistoa (Hutto ja Gilbert 2014). Vaderin

lähtömateriaalina voi olla mikä tahansa teksti. Tekstien tunneanalyysiä on käytetty

sosiaalisen median, erityisesti twitterin tekstien ja reaktioiden analysointiin (Giachanou ja

Crestani 2016).Tietoihin keskittyvissä kursseissa olennaisia aiheita olivat kurssin materiaalin

ja suunnittelun laatu, taitoihin keskittyvissä taas opettaja ja hänen luennointikykynsä ja taito

sitoa yhteen kurssin materiaali annettuihin tehtäviin. Taitokategoriaan kuuluivat

tietojenkäsittelytiede, matematiikka, informaatioteknologia ja datatieteet. Tietokategoriaan

muut mm. taiteet, insinööritietteet ja kielet. Olennaisia aiheita kuten taitokategoriassa

opettajaa, mainittiin useammin ja ne yhdistyivät enemmän hyvillä kursseilla lauseissa

positiiviseen arvioon. Kurssien analyysin kaikissa vaiheissa: arvioinneissa, keskeisissä

avainsanoissa ja lauseiden tunneanalyysissä taito- ja tietokategoriat erottuivat selkeästi. Li

ym. (2021) pitivät lähestymistapaansa objektiivisempana kuin kyselytutkimuksia, koska

kyselyllä on vastaajaa ohjaava ja rajoittava vaikutus: tutkitaan vain jo tiedettyjä tekijöitä.

Keskeinen tulos, opettajan tai kurssin ohjaajan, hänen luentojensa ja niiden tehtäviin

kytkeytymisen tärkeys taitokategorian kursseilla, vaatisi mielestäni vielä lisää analyysiä.

Tämä voisi olla kurssien suunnittelun kannalta merkityksellistä. Onko myös itsestäänselvää,

että opiskelijoiden arviot kurssin hyvyydestä ovat sama asia kuin kurssin todellinen hyvyys

eli vaikutus opiskelijan osaamiseen? Kysymykseksi myös jää, onko positiivinen arvio

kurssin ohjaajasta pätevä peruste kurssin laadun arvioimiselle. Päämääränä sinänsä ei voi

olla positiiviset arviot opetuksen tasosta. Odotuksena on, että opiskelijoista tulee itsenäisiä

soveltajia. Tähän itsenäisyyteen kuuluu kyky arvioida kriittisesti ja välillä jopa negatiivisesti

opetusta ja opetettua. Ajatus siitä, että soveltamalla omalla tavallaan oppimaansa voi päästä

vielä parempiin tuloksiin.

MOOC kursseja Suomessa

Helsingin yliopistossa MOOC -kurssien taustalla on ollut yleinen opettamisen kehittäminen ja

automatisoiminen. Tietojenjenkäsittelytieteen laitoksella alettiin vuodesta 2010 alkaen

käytännönläheistämään opiskelua. Opiskelijat työskentelivät itse tietokoneella

luento-opetuksen sijaan ns. kisälliopetuksessa, jossa assistentit tarjoavat tarvittaessa

neuvoja. Opiskelijoiden ohjelmia alettiin tarkistamaan automaattisesti TestMyCode
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-järjestelmällä. Koska opiskelu ei automaation ja internetin vuoksi vaatinut enää paikallaoloa

tavallaan luonnollisena askelena päädyttiin tarjoamaan avoimia kursseja kaikille. .

(Department of Computer Science 2012). Kurssi sai eEemeli-palkinnon digitaalisesta

oppimisratkaisusta (eOppimiskeskus 2021). Opiskelemaan on voinut päästä suorittamalla

MOOC -kursseja. Arizonan osavaltion yliopisto on toteuttanut samanlaista strategiaa

(Ehrenberg 2015). Avoimien kurssien tarkoituksena on ilmeisesti ollut madaltaa kynnystä

tietojenkäsittelytieteen opiskeluun, houkutella ammatinvalintavaiheessa olevia ja antaa

lahjakkaille nuorille jo etukäteen mahdollisuus suorittaa opintoja.

Helsingin yliopiston ja teknologiayhtiö Reaktorin MOOC- kurssi Elements of AI on palkittu

vuonna 2019 Vuoden viestintäteko -palkinnolla. Palkinnon merkittävänä perusteena oli

suosio, 150 000 osallistujaan 110 maasta, ja käyttäjätyytyväisyys (ProCom 2019). 10 %

kurssin osanottajista oli  valmistunut, mikä on MOOC -kurssien maksimiarvoja.

Yhteisöllisyys verkkopedagogiikassa

Yhteisöllisyyden merkitystä verkkopedagogiikassa on tutkittu 90-luvulta lähtien ja

digitaalisten välineiden käyttöä 80-luvun alkupuolelta lähtien. On selvää, että opettajan,

oppimisen ohjaajan, ja oppimisyhteisön puuttuminen on ollut syynä useiden verkkokurssien

heikompaan tasoon verrattuna lähiopetukseen, koska juuri se on erottava tekijä. Vaikka

etäopetus korona pandemian aikana ei ole tuottanut välttämättä huonompia oppimistuloksia

(Iglesias-Pradas ym. 2021), monet opiskelijat ovat kokeneet tyytymättömyyttä pelkkään

verkko-oppimisympäristöön (Gillis ja Krull 2020). Toisaalta verkko-opetuksessa on nähty

mahdollisuuksia tuottaa uudenlaisen yhteisöllisyyden malleja, jotka tekisivät opiskelusta

yhteisöllisempää ja puoleensa vetävämpää, yksinkertaisesti hauskempaa. Internet on

potentiaalinen väline samoista asioista kiinnostuneiden ihmisten yhteensaattamiseksi ja

dialogin virittämiseksi. Ihmisten kohdatessa syntyy ensin ajatuksia ja myöhemmin tuloksia:

Ihmiset tarvitsevat sekä yksinäisyyttä että yhteisöä kyetäkseen uutta tuottavaan työhön

kuten on havaittu mm. matematiikassa: Andrew Wiles työskenteli vuosia yksin Fermat’n

lauseen todistuksen parissa, mutta lopulliseen pätevään todistukseen ilman aukkoja tarvittiin

yhteistyötä hänen oppilaansa Richard Taylorin kanssa (Kolata 1995). Matemaatikkojen

välisen yhteistyön merkitys näyttää myös kasvaneen (Nielsen 2020), mikä näkyy

matemaattisten työpajojen merkityksen ja suosion kasvussa.
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Tutkiva yhteisö -kehys verkkopedagogiikassa (Community of Inquiry

(CoI) Framework)

Tutkiva yhteisö -kehys (CoI) on ollut tärkeä verkko-opetuksen kehittämisessä ja

suunnittelussa siitä lähtien kun Garrison ym. (1999) esittelivät sen. Tutkiva yhteisö -kehys

auttaa merkityksellisen oppimiskokemuksen luomisessa kolmen elementin avulla (kuva 1).

● Sosiaalinen läsnäolo on osallistujien identifioitumista yhteisöön, siis tunne yhteisön

osana olemisesta. Tähän sisältyy kommunikointi turvallisessa ympäristössä, johon

osallistuja voi luottaa, ja yksilöiden välisten suhteiden luominen. Yhteisö voi olla

esim. verkkokurssi.

● Opettamisen läsnäolo on tiedollisten (kognitiivisten) ja sosiaalisten prosessien

suunnittelua, ylläpitoa ja johtamista tarkoituksena opiskelijoille yksilöllisesti

merkitykselliset oppimistulokset (Anderson ym. 2001).

● Kognitiivinen läsnäolo tarkoittaa sitä kuinka paljon oppijat pystyvät rakentamaan

merkitystä jatkuvan reflektion ja keskustelun avulla. Reflektio tarkoittaa tässä oman

ajattelun ja toiminnan arviointia ja pohdintaa (Anderson ym. 2001, Li ym. 2021).

Opettamisen läsnäolon alakategoriat ovat oppimateriaalien sopiva suunnittelu,

verkkokeskustelujen edistäminen ja auttaminen, ja oppialaan liittyvä ohjeistaminen.

Kognitiivinen läsnäolo jakautuu neljään tasoon: käynnistävään tapahtumaan, tutkimiseen ja

etsintään, integraatioon, ja päätökseen eli varmuuteen opitun merkityksestä (resoluutio,

Garrison 2001).

Kuva 1. Tutkiva yhteisö -kehyksen oppimiskokemukselle tärkeät elementit (Garrison 1999)
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Tutkiva yhteisö -kehys perustuu filosofi John Deweyn tutkivan yhteisön ja käytännöllisen

tutkimisen käsitteisiin. Deweylle koulutus oli kokemuksen yhteistyössä tehtyä

rekonstruktiota, jonkinlaista yhteisen todellisuuden mallin rakentamista (Garrison 1999,

Dewey 1959, alkuteos 1897). Tämän mallin luomiselle yhteisö on välttämätön, käsitteet

saavat merkityksensä yksilön mielessä yhteisön tutkivassa konstruktivistisessa prosessissa,

joka on tieteen metodien kaltainen (Swan 2009). Garrison kehitti Tutkiva yhteisö -kehyksen

elementit analysoimalla verkko-opetuksen keskustelufoorumien kirjoitettuja tekstejä ja

sijoittamalla niissä esiintyviä aiheita ja fraaseja kuhunkin elementtiin (Garrison 1999)

Sosiaalinen läsnäolo -elementin merkitys

Randy Garrisonin tutkiva yhteisö -kehys mallia on kritisoitu sosiaalisen läsnäolon elementin

ylikorostamisesta koulutuksessa (Annand 2011). Opiskelijoiden vastauksissa kurssien

hyvyyteen vaikuttavista merkityksellisisistä asioista on jatkuvasti noussut esiin kontakti

opettajaan. Yleinen kommunikointi toisten opiskelijoiden kanssa verkkokeskusteluissa on

saanut systemaattisesti pienemmän painoarvon kuin kommunikaatio opettajan kanssa.

Tutkiva yhteisö -kehystä on sovellettu käytäntöön mm. MOOC -kurssien toteutuksen

tutkimuksessa. Watson ym. (2017) tutkivat kuuden kurssin ohjaajan Sosiaalinen läsnäolon

ja Opettamisen läsnäolon vaikutusta eläinten käyttäytymistä käsittelevällä kurssilla. Näiden

elementtien ylläpito eli fasilitaatio ohjaajien toimesta oli hyvin merkitsevää oppijoiden

asenteiden muotoutumiselle ja kurssin ilmapiirin kannalta. Patwardhan ym. (2020) tutkivat

mitkä Tutkiva -yhteisö kehyksen elementit vaikuttavat siihen, kuinka tyytyväisiä oppijat ovat

etäopiskeluympäristöön. Opettamisen läsnäolo yhdistyi voimakkaimmin tähän

tyytyväisyyteen. Toisaalta Guo ym. (2021) huomasivat, että mitä enemmän opiskelijat olivat

läsnä kurssien keskustelufoorumeilla sosiaalisesti ja kognitiivisesti sitä paremmat heidän

oppimistuloksensa olivat. Sosiaaliseen läsnäoloon laskettiin mm. huumori ja kognitiiviseen

mielipiteiden ilmaisu ja asioiden edelleen selvittäminen.

Tutkimuksissa sosiaalisen läsnäolon merkityksestä on havaittu, että opiskelijat eivät anna

suurta arvoa ryhmäkeskustelufoorumeille (Anand 2011). Myönteisiin oppimiskokemuksiin

tällä on ollut jonkin verran vaikutusta (Boston ym. 2009). Selkeä havainto on sen sijaan ollut

se, että maisteri- ja tohtoritason opiskelussa vertaisarvioinnilla voi olla suuri merkitys

oppimistuloksien kannalta. Opiskelijan anonyymi vertaisarviointi vaikutti positiivisesti mm.

oppimiseen, sosiaaliseen kanssakäymiseen, varmuuteen tiedon hallinnasta ja soveltamisen

osaamisesta (integraatio ja resoluutio). Koko ryhmän keskeisen keskustelun merkitys oli sen

sijaan vähäinen (Nagel ja Kotze 2010). Nagelin ja Kotzen tulokset viittaavat siihen, että

kognitiivinen läsnäolo oli pikemminkin edellytys sosiaaliselle läsnäololle kuin päinvastoin.
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Garrisonin ‘virtuaalinen luokkahuone’ ei olisi siis edellytys oppimiselle vaan näyttämö omien

taitojen esittämiselle.

Tutkiva yhteisö -kehys mallin kehittäminen

Kun Garrisonin kuvausta oppimisen prosessista, tutkiva yhteisö -kehystä on tutkittu ja

testattu empiirisesti, se on kehittynyt objektiiviseksi teoriakokonaisuudeksi (paradigmaksi),

jonka perusoletusten pitäisi iteratiivisesti muuttua (Anand 2011). Tutkiva yhteisö -kehyksen

empiiristä tutkimusta varten kehitettiin alunperin 34 kohtaan perustuva kyselytutkimuksen

malli, tutkiva yhteisö- kyselyinstrumentti (Arbaugh ym. 2008). Tällä instrumentilla on

edelleenkehitetty tutkiva yhteisö- mallia. Shea ja Bidjerano (2008) tekivät instrumentilla

kyselytutkimuksen, johon vastasi yli 5000 opiskelijaa yhdysvaltain korkeampaa koulutusta

tarjoavista instituuteista. Kyselyn perusteella he tuottivat mallin, jossa opetuksen ja

sosiaalisen läsnäolon elementit ovat kausaalinen syy kognitiiviselle läsnäololle (kuva 2).

Kuitenkin he huomasivat myöhemmin että on opiskelijoita, joilla heikon sosiaalisen

presenssin jälkeen oli vahva kognitiivinen presenssi ja päinvastoin (Shea ja Bidjerano 2009).

Shea ja Bidjerano kehittivät toisen mallin (kuva 2), jossa selittävänä tekijänä on myös

oppijan läsnäolo, koska sosiaalinen ja opetuksen läsnäolo selittivät vain 25% kognitiivisesta

läsnäolosta. Yhdessä kolme elementtiä selittivät 75% (kuva; ) Oppijan läsnäolo tarkoittaa

oppijan pystyvyyden tunnetta ja yksilöllisen yrityksen määrää (Shea ja Bidjerano 2010).

Tämä malli sopii yhteen Means ym. (2009) meta-analyysin tuloksen kanssa: Kaikkein

menestyksekkäimmät verkko-opetusstrategiat rohkaisivat itsereflektioon, itselle

selittämiseen ja oppimisensa itse monitorointiin.

Kuva 2. Tutkiva yhteisö -mallin iteratiivinen kehittäminen (Anand 2011). Vasemmalla Shean
ja Bidjeranon (2008) malli oikealla (2009).

Tutkiva yhteisö -kehyksen ehdottamat parhaan opetuksen käytännöt ovat samoja kuin

objektiivisten tiedon merkitystä korostavien oppimisteorioiden. Tiedon syvempi

ymmärtäminen saavutetaan näiden teorioiden mukaan intensiivisemmillä kahden välisillä

interaktioilla (Anand 2011). Nämä voivat olla opettaja-opiskelija, opiskelija-oppimateriaali ja
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opiskelija-opiskelija interaktioita. Koko ryhmän keskeinen kommunikaatio on siis

vähämerkityksinen tiedon konstruoimisen kannalta.

Tutkivan yhteisön ulkopuolinen mitta tarvitaan

Rourke ja Kanuka (2009) ovat kritisoineet tutkiva yhteisö -kehystä. Heidän mukaansa

“tutkivan yhteisön” tuloksia pitää arvioida sen mukaan onko se auttanut oppilaita

saavuttamaan “syvää ja merkityksellistä oppimista”. Tällä he tarkoittivat asioiden tarkastelua

olemassaolevien tietorakenteiden kautta. Yhteisön tuloksia pitää siis arvioida ulkopuolisen

objektiivisen mitan, asioiden syvällisen ymmärtämisen avulla. Olemassaolevat tietorakenteet

ovat tämän hetken yleisesti hyväksyttyjä näkemyksiä siitä, miten maailma toimii ja miten sitä

pitää tutkia. Newtonin teorioita opiskellessa ei tarvita integraatiota ja resoluutiota, vaan

ymmärrys käsitteistä, joihin se perustuu, sen rajoitteista ja kykyä soveltaa sitä. Integraatio ja

resoluutio ovat mielestäni termejä, jotka voisivat myös soveltua enemmän

maailmankatsomuksen muodostumisen ja uskonnollisten yhteisöjen kuvaamiseen.

Resoluutio vastaisi tällöin kääntymystä tai “uskoon tuloa”. Nykyään sosiaalisessa mediassa

erilaiset kuplat, “tutkivat yhteisöt”, päätyvät usein omiin resoluutioihinsa, esimerkiksi

koronarokotteen vaikutuksista, jotka eivät vastaa tiedeyhteisön näkemystä maailman

toiminnasta.

Yhteisen tiedon konstruoiminen ei itse asiassa tapahdu itse koulutuksessa, vaan on

tapahtunut aiemmin tieteentekijöiden ja opettajien muodostamissa tutkivissa yhteisöissä.

Korkeamman tason verkko-opetuksessa ei välttämättä tarvita jatkuvaa sosiaalista yhteisön

kommunikaation tuottamaa tiedon konstruointia hyvien oppimistulosten saavuttamiseksi.

Tutkiva yhteisö -kehyksen kritiikkiä

Ryhmäkeskusteluissa voidaan esittää kysymyksiä, haasteita ja vastauksia haasteisiin

Vastausten konstruointi vastaajan mielessä on erillinen prosessi, johon on voitu tarvita

interaktioita, mutta itse keskustelu ei anna tietoa tästä tapahtumasta. Esimerkiksi

Mathematical Stack Exchange -keskustelufoorumissa on yleistä, että pidemmälle edistyneet

vastaavat aloittavien opiskelijoiden kysymyksiin. Vastaukseen tarvittavan tiedon konstruointi

on tapahtunut jo aiemmin ja konstruoidun tiedon soveltaminen eri tilanteisiin on osoitus

heidän syväosaamisestaan. Mutta miksi he vastaavat avuttomien aloittelijoiden ehkä

huonosti muotoiltuihin kysymyksiin? Kyse täytyy olla siitä, että vastaaminen sinänsä on

palkinto. Sillä saadaan sosiaalista arvostusta ja hyväksyntää. Jokainen halua olla hyvä

omassa viiteryhmässään (Bauman ja Zay 2019). Verkkokeskustelun kommentit olivat ne
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sitten suullisia tai kirjoitettuja ovat siis joko motivaattoreita tai palkintoja, eivät itse tiedon

konstruointia, joka tehdään joko yksin kommunikoiden oppimateriaalin tai syvemmin toisen

opiskelijan tai opettajan kanssa. Kysymyksen kysyjä voi tietysti käyttää saamiaan vastauksia

apunaan omassa tiedon konstruktiossaan. Kuvassa 3 esitetään malli, jossa sosiaalinen

ryhmä motivoi oppijaa. Toisten ryhmän jäsenten itseilmaisu motivoi oppijaa ilmaisemaan

itseään ja esittämään osaamistaan.

Kuva 3. Sosiaalinen läsnäolo, toisten osaamisen ‘näkeminen’ ja ‘nähdyksi tulemisen’, oman
osaamisen näyttämisen tarve motivoi oppijaa konstruoimaan tietoa yksilöllisesti intensiivisemmissä
kontakteissa.

Esiintymistä ryhmäkeskustelussa ja ajatusten johdonmukaista esittämistä niissä voi pitää

myös päämääränä sinänsä. Omien ja toisten ajatusten johdonmukainen ja ymmärrettävä

esittäminen on kansalaisuuteen liittyvä taito ja sitä tarvitaan myös monissa työtehtävissä.

Vaikka ohjelmoinnin opiskelija ei olisi kiinnostunut ryhmäkeskusteluista, yhteistyöprojekteista

ja esiintymisestä, uran varrella tulee tilanteita jolloin täytyy vakuuttaa sekä

yhteistyökumppaneita että henkilöitä jotka eivä tiedä tietotekniikasta mitään.

Tutkiva yhteisö käsite on alunperin peräisin logiikkaa merkittävästi kehittäneeltä filosofi

Peirceltä (Pardales ja Girod 2006). Hän tarkoitti nimenomaan tieteentekijöiden muodostamia

yhteisöjä. Koulutuksen ja opetuksen yhteisöt eivät vielä tässä mielessä tutkivia yhteisöjä,

koska ne eivät vielä osallistu sen määrittämiseen, mikä on todennäköisesti totta ja toimivaa.

Voisi ajatella, että tutkiva yhteisö -kehyksen yhteisöjen jäsenet ovat vasta matkalla kohti

tällaisia todellisia tutkivia yhteisöjä. Perusedellytysten oppimisen jälkeen voidaan olla

tällaisen yhteisön jäseniä. Opetuksessa on vielä kysymys ajatusrakenteiden

ymmärtämisestä, joka voi parhaimmillaan olla uusiin tilanteisiin soveltavaa ja kriittistä, ei

yhteisön sosiaalisesta demokraattisesta toiminnasta. Totuus ei ole demokraattinen vaan
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meidän on yhteistoiminnalla sopeuduttava totuuteen siis tehtävä parhaita mahdollisia

päätöksiä ja epädemokraattisen totuuden edessä. Verkko-opetuksessa enimmäkseen vasta

edetään kohti tutkivaa yhteisöä, joka on tavoiteltava ideaali.

Tutkiva yhteisö -kehys on edelleen hyvin käytetty malli verkko-opetuksen tulosten

analyysissä sosiaalisen läsnäolon elementtiin kohdistuneesta kritiikistä huolimatta. Jos

kasvatustieteiden eri haarat vertautuvat puun oksiin, joista jotkut kuihtuvat professoreiden

kuollessa ja heidän tutkimustapojensa epäajankohtaisuuden vuoksi, niin tutkiva yhteisö

-kehys on vielä elinvoimainen. Tämä johtuu mielestäni siitä, että intuitiivisesti sosiaalinen

yhteistyö on hyvin merkitsevää tärkeiden ongelmien ratkaisuissa ja uuden luomisessa, joten

sen tutkiminen on tärkeää. Yhteistyön ja sosiaalisuuden merkitys tieteissä on jatkuvasti

kasvanut (Nielsen 2020). Metodologisesti tutkiva yhteisö kehys on keskittynyt opiskelijoille

kohdennettuihin kyselytutkimuksiin. Mielestäni osuva korjaus olisi ulkopuolisten mittojen ja

päämäärien, syvän oppimisen ja todella tuottavan yhteistyön onnistumisen, käyttö.

Tuottavaa sosiaalista läsnäoloa, presenssiä, ei siis nähtäisi välineenä vaan päämääränä.

Tutkiva yhteisö -kehys mallin hyvä puoli on ollut voimakas tukeutuminen empiiriseen

tutkimukseen. Jo olemassa olevan verkko-opetuksen kehittämiseen tarvitaan silti

ulkopuolisia mittoja, joita kohden edetään, samoin kuin sen arvioimiseen.

Käänteinen oppiminen

Käänteisen oppimisen perusajatus on, että ihmisten yhteistä aikaa, “luokkahuoneaikaa” ei

käytetä ensisijaisesti tiedon siirtämiseen opettajalta ja oppimateriaalista opiskelijoille, vaan

opiskelija itse hakee tiedon ja luokkahuoneaika käytetään käsitteiden syvempään

ymmärtämiseen joko yksin tai intensiivisessä vuorovaikutuksessa yhden tai useamman

henkilön kanssa. Tehtävien teko siis keskittyy luokkahuoneeseen ja tiedon hankinta tehdään

voidaan tehdä luokan ulkopuolella esim. internetin avulla, josta tulee termi käänteinen

oppiminen. Käänteisessä oppimisessa nojaudutaan voimakkaasti nykyteknologian luomiin

mahdollisuuksiin ja siten se on sekamuotoista verkko-opetusta. Intensiivistä yhteistyötä eli

“luokkahuoneen” voi luoda täydellisessä verkko-opetuksessa verkkokeskusteluissa annetun

aiheen pohjalta. Aihetta käsitellään joko kahden opiskelijan dialogina tai useamman

välisenä keskusteluna. Nykyään etäkokoukset (mm. zoom ja teams) antavat mahdollisuuden

tiiviiseen yhteistyöhön, jota myös saman aikaa kurssia suorittavat asynkronisella kurssilla

olevat opiskelijat voivat tehdä. Verkko-opetuksen merkityksen kasvamisen vuoksi Talbert ja
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Bergman ehdottavat “luokkahuone” termin sijaan käytettäväksi ilmaisua “ryhmätila” ja

yksilölliseen oppimiseen, reflektioon ja tiedonhakuun käytettyä aikaa “yksilölliseksi tilaksi”

(Talbert 2017).

Käänteisessä luokkahuoneessa perusajatuksena on kurssin materiaalin ja esimerkiksi

verkosta saatavilla olevan materiaalin tutkiminen yhdessä. Opettajalle, opiskelun ohjaajalle,

jää siten enemmän aikaa auttaa opiskelijoita olennaisissa ongelmakohdissa (Academy of

Active Learning Arts and Sciences, 2018). Opettaminen ei ole enää tiedon siirtämistä vaan

luokkahuoneaika käytetään aktiivisiin ja sosiaalisiin toimintoihin (Abeysekera & Dawson,

2015). Nämä menetelmät aktivoivat oppilaita ja tekevät heistä oman ympäristönsä

osallistuvia subjekteja, jotka näkevät opiskelun osana omaa sosiaalista ympäristöään.

Opiskelu on heille mielekästä toimintaa, johon kannattaa uhrata aikaa.

Käänteisestä luokkahuoneesta (opetuksesta) käänteiseen oppimiseen

Käänteisen luokkahuoneen kehittyminen alkoi kahden kemian opettajan, Aaron Samsin ja

Jonathan Bergmanin, yhteistyöstä Coloradon osavaltiossa Yhdysvalloissa 2006-7. He

opettivat ensin perinteisesti luennoiden ja yrittivät saada oppilaita osallistumaan ja

keskustelemaan. He myös yrittivät kehittää parempia opetuskäytäntöjä ja tapoja integroida

teknologiaa opetukseen säännöllisissä tapaamisissa. He kokeilivat Powerpoint luentojen

tallentamista. Heidän käyttämänsä ohjelma mahdollisti merkintöjen tekemisen dioihin

esityksen kuluessa. He päättivät kokeilla luopumista luokkahuoneessa tapahtuvasta

suorasta luennoinnista ja korvata ne tallenteilla. Luokkahuoneaika käytettiin opiskelijoiden

tukemiseen tehtävien teossa. Kotitehtävistä tuli siis luokkahuonetehtäviä. Sams ja Bergman

luopuivat kokonaan koko luokalle suunnatuista luennoista ja keskittyivät yksittäisten

oppilaiden neuvontaan tai ryhmätöiden organisointiin. He kertoivat opettajien verkkoyhteisön

keskusteluissa projektistaan. Näiden yhteyksien pohjalta kehitettiin flippedclassroom.org

-yhteisö, johon 2015 kuului 25000 jäsentä (Bergmann ja Sams 2015 ). Vapauduttuaan

luennoimisesta Bergmann ja Sams keskittyivät oppimisen kehittämiseen.

Käänteisen oppimisen varhaisena edustajana pidetään Harvardin fysiikan professoria Erik

Mazuria. Hän alkoi testata opiskelijoidensa kurssin jälkeistä osaamista fysiikan voiman

käsitteen ymmärtämistä mittaavalla FCI-testillä (Force Concept Inventory; Hestenes ym.

1992). Motiivina tähän oli mm. testin kehittäjien tulos, jonka mukaan opiskelijoilla oli yleisesti

yhä Newtonia edeltävät käsitykset voiman luonteesta fysiikan johdantokursseilla käymisen

jälkeen (Halloun ja Hestenes 1985). Ilmeni, että myös Harvardin opiskelijoilla oli samoja
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Aristoteleen aikaisia käsityksiä kun he vastasivat testin jokapäiväisiin tilanteisiin liittyviin

kysymyksiin voimasta. Kysymykset eivät vaatineet laskutaitoa. Harvardin opiskelijat eivät

pärjänneet sen paremmin kuin muutkaan. Taito ratkaista muistamista ja monimutkaista

laskemista vaativia ongelmia ei auttanut heitä käsitteiden ymmärtämistä vaativissa

tehtävissä (Mazur 1997). Mazur ratkaisi oppimisongelman vertaisopetuksen avulla:

Vertaisopetuksessa luokkahuoneaika käytetään opiskelijoiden väärin ymmärtämisen

paljastamisen ja korjaamiseen. Valmistaessaan tuntia opettaja tunnistaa kolmesta viiteen

tulevan aiheen keskeistä käsitettä. Sen jälkeen hän valmistelee jokaista käsitettä koskevan

miniluennon tai muun demonstraation. Tähän liitetään isolla näytöllä esitettävä

monivalintakysymys, johon vastatessa tarvitsee ymmärtää käsitteen kaikki puolet mutta joka

ei vaadi laskemista. Opiskelijoille annettiin muutama minuutti aikaa, jonka kuluttua he

äänestivät oikeasta vastauksesta. Jos riittävän suuri määrä opiskelijoista vastasi oikein

luennoitsija paljasti oikean vastauksen ja selityksen siihen. Opiskelijat saivat kysyä

tarkennuksia. Jos oikeiden vastauksen prosenttimäärä jäi vähäiseksi opiskelijat määrättiin

jakautumaan pareiksi. Parityöskentelyssä tuli viisi minuuttia argumentoida oman

vastauksen puolesta ja pohtia kumman vastaus on oikea. Tämän jälkeen vastauksesta

äänestettiin uudestaan. Usein tuloksena oli oikean vastauksen prosenttiosuuden nousu tai

vaihtoehtoisesti esiin nousi oikea vastaus ja yksi väärä vastaus. Tuloksesta keskusteltiin

noin 10-15 minuuttia.

Mazur havaitsi vertaisopetuksen parantavan FCI-testin tulosta 2-3 standardipoikkeama

verran. Vertaisopetus on havaittu tehokkaaksi 10 vuoden seurannan jälkeen (Crouch ja

Mazur 2001). Mazurin esittelemä vertaisopetus on nykyään helppo toteuttaa esimerkiksi

Microsoft teams -luokassa jakamalla forms -monivalintakysymyksiä.

Tekniikan kehittyminen ja tiedon jakamisen helpottuminen sen myötä on myös vaikuttanut

käänteiseen oppimiseen. Kommunikaatiotieteiden professori J. Wesley Baker piti

käyttöliittymän kehittämiskurssia luennoimalla ja käyttäen lisämateriaalina grafiikan

oppikirjaa. Verkon asentamisen jälkeen 1995 Baker piti luentoja. Opiskelijat tekivät

muistiinpanoja. Hän loihe lausumaan kesken luennon: “Ei tässä ole mitään järkeä. Tieto

dioista menee suoraan paperille käymättä välillä aivoissanne. Esitys on verkossa ei tuhlata

aikaa sen kopioimiseen.” Näiden sanojen livahdettua hänen suustaan, hän tajusi että

opiskelijoille täytyy keksiä jotain tekemistä. Ratkaisuna oli diojen sisällön selventäminen

keskustelulla, lisätiedon hankkiminen ja juuri hankitun tiedon soveltaminen suunnitteluun.

Projektina oli huonosti suunnitellun käyttöliittymän parantaminen. Suunnittelukurssin

painopiste siis siirrettiin suunnitteluun (Talbert 2017).
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Käänteisessä oppimisessa pyritään ottamaan huomioon opiskelijoiden erilaiset

persoonallisuudet ja oppimistavat. Lage, Platt ja Treglia vaativat ekonomian

johdantokurssilla, että opiskelijat tutustuisivat ennakolta opitttavaan asiaan materiaalien

avulla (mm. VHS-nauhat). Heidän mukaansa vain osa oppilaista oppii parhaiten

kuuntelemalla perinteisesti luentoa. Opettajan pitäisi opettaa jokaista persoonallisuustyyppiä

tälle sopivalla tavalla. Opiskelija voisi täten käyttää omia vahvuuksiaan luokassa

tapahtuvassa keskustelussa ja tehtävien teossa (Lage ym. 2000).

Käänteinen  oppiminen oppimista tukevana ja tarkkailevana prosessina

Kukin ihminen oppii omalla tavallaan liikkumaan: jotkut etenevät ensiksi takaperin, jotkut

konttaavat, jotkut liikkunut pepun varassa. Sama pätee kaikkeen oppimiseen: Ihminen

rakentaa itsenäisesti tavat, joilla tekee asioita. Kukaan opettaja ei voi suoraan siirtää omaa

ajatteluaan opiskelijalle, kukaan ei pysty siirtämään neuronien yhteyksiä. Opettaja voi auttaa

opiskelijaa löytämään ajatteluunsa peruspalikat, joiden avulla hän itse rakentaa

oppimisensa. Käänteisessä oppimisessa opettaja on opiskelijoiden ymmärtämisen auttaja ja

tukija, ei enää ainoastaan tiedon siirtäjä (Toivola 2019).

Käänteisellä opetuksella voidaan Marika Toivolan mukaan tarkoittaa opettajuuden

uudelleenrakentamista. Tähän kuuluvat yksilöllistäminen, oppilaiden osaamisen

tarkistaminen ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä ja siten yksilöllistetyt oppimispolut.

Koululuokkien samanaikaisen etenemisen pakonomaisuus kyseenalaistetaan. Tärkein asia

on yksilöllinen oppimistuloksien saavuttaminen, jota Bergmann ja Sams tarkastelivat

Bloomin tavoiteoppimisen teorioiden valossa. Opiskelijoiden mielenkiintoa pyritään

herättämään heille tuttujen asioiden kuten tietokone- ja mobiilipelien avulla eli pellilistämällä

opetusta. Opetuksessa siirrytään siis pelkästä tiedonsiirrosta oppilaan tilanteeseen

samaistumiseen ja tästä lähtökohdasta yritetään parantaa oppimistavoitteiden saavuttamista

mm. tietotekniikan avulla (Toivola 2019).

Käänteisessä oppimisessa opettaja on opiskelijan ohjaaja ja valmentaja. Yarbron ym. (2014)

mukaan oppiminen on käänteisessä oppimisessa siirretty oppilaan hallintaan pois yhteisestä

tilasta. Tärkeää käänteisessä oppimisessa on oppilaan oma aktiivisuus ja luokkahuone

aktiivisena vuorovaikutusympäristönä. Opettajan tehtävänä on löytää opiskelijan oma taso,

jolla opiskelija pystyy olemaan itseohjautuva. Päämääränä on kehittää oppilas itsenäiseksi

opiskelijaksi, joka pystyy myös yksin hankkimaan tietoa. Opettajan tehtävänä on olla

Vygotskyn (2012) sanoja käyttäen oppilaan tukena lähikehityksen vyöhykkeellä. Tämä
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vertautuu mielessäni siihen kuinka 1-vuotiasta välillä talutetaan hänen oppiessa

kävelemään.  Ajatuksena on siis maailman tutkiminen yhdessä.

Vygotsky erottaa toisistaaan käsitteet oppiminen ja kehittyminen. Ihmisen psykologisten

kykyjen täytyy kehittyä ennen kuin hän pystyy oppimaan. Käsite oppimisen oikea-aikainen

tukeminen on lähellä Vygotskyn ajatusta ohjaamisesta lähikehityksen vyöhykkeellä (Toivola

2019). Oppimista täytyy siis tukea oikea-aikaisesti. Kaikki opettaminen ei ole oppimisen

oikea-aikaista tukemista: oppimisen oikea-aikainen tukeminen eroaa opettamisesta siten,

että vähitellen oppilas alkaa oppia kokonaan ilman opettajan tukea. sitten kun oppilas on

oppinut tukemaan itse itseään hän on oppinut oppimaan. Oppimisen oikea-aikainen

tukeminen merkitsee sitä, että opettajan on tarkkailtava oppilasta ja hänen selviytymistään

koko ajan, ja huomattava milloin hän on psyykkisesti valmis oppimaan uusia taitoja.

Lukemaan oppiminen on tästä yksinkertainen esimerkki, tavujen muodostaminen äänteistä.

Sähköisten välineiden itsenäinen käyttö, kuten opetusvideoiden katselu, on tärkeä osa

käänteistä oppimista. Tarpeen videon katsomiseen tulisi kuitenkin tulla oppilaan sen

hetkisestä oppimistilanteesta, esimerkiksi matemaattisen ongelman ratkaisuyrityksestä.

Oppilaalla on tällöin motivaatio katsoa videoita ja myös omaksua siitä jotain (Toivola 2019).

Käänteisen oppimisen vaikutuksia ja sen vaikuttavat piirteet

Käänteinen oppiminen ja siitä tehdyt tutkimukset ovat yleistyneet voimakkaasti alle 20

vuodessa (Birgili ym. 2021). Vuonna 2013 29% yhdysvaltain korkeakouluista käytti

käänteistä oppimista ja 27% aikoi soveltaa sitä lähitulevaisuudessa (Bart 2013). Opetuksen

ja yhteiskunnan digitalisaatio vie vääjäämättä tähän suuntaan. Erilaiset tilanteet kuten

pandemia, tuovat tallennettujen materiaalien käytön edut ilmi ja niistä on vaikea luopua.

Tämä voi ilmetä opiskelijakatona yliopiston luennoilta kun vaihtoehtoista tallennettua

materiaalia on saatavilla (oma havainto).

Miten käänteisen oppimisen yleistyminen vaikuttaa? Oppimistulokset olivat samat tai

paremmat insinööritieteissä vuosina 2000-2015 tehtyjen 62 tutkimuksen mukaan

(Karabulut-Ilgu ym. 2017). Kurssien vertailu perustui arvosanoihin ja haastattelututkimuksiin.

Strelan ym. (2020) tekivät ensimmäisen laaja-alaisen meta-analyysin käänteisen

luokkahuoneen vaikutuksesta opiskelijoiden suoriutumiseen. Meta-analyysi sisälsi 198

tutkimusta, joissa oli yli 33000 oppilasta ja joista 174 oli kolmannelta asteelta (korkeakoulut

ja ammatteihin johtava koulutus). Hedgen g-asteikolla käänteisen luokkahuoneen tuloksia
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parantavaksi vaikutukseksi tuli 0,48 kolmannella asteella ja 0,64 toisella. g on standardoitu

keskiarvojen erotus. Otoksen suuruus vaikuttaa yksittäisen tutkimuksen arvon painotukseen

g:tä laskettaessa (Hedges ja Olkin 1985; Lipsey ja Wilson 2001). g = 0, 2 tulkitaan pieneksi

vaikutukseksi, 0,5 keskisuuruiseksi ja 0,8 suureksi (Cohen, 1992). Matematiikassa vaikutus

oli 0,35 insinööritieteissä 0,75 ja humanistisissa 0,98. Yhdessä aiemmassa 21 tutkimuksen

meta-analyysissä käänteisellä luokkahuoneella saavutettiin matematiikassa 0,3 es

(vaikutuksen koko, standardoitu keskiarvojen erotus) parempi tulos oppimisessa verrattuna

perinteiseen opetukseen (Lo ym. 2017).

Käänteisen opetuksen piirteille laskettiin myös g-arvoja. Jos perinteisellä ja käänteisellä

kurssilla oli sama opettaja käänteisen oppimisen vaikutus jäi pienemmäksi (g = 0,42) kuin

vertailuissa joissa opettaja oli eri tai ei määritelty (g = 0,59). Strelan ym. (2020) vertailivat

myös minkä tyyppinen opiskelijoiden aktivointi ja sitouttaminen ennen luokkahuoneaikaa oli

tehokkainta oppimistulosten kannalta. Tehokkainta oli opiskelijoiden osallistuminen ennen

luokkahuoneaikaa keskusteluun (g=0,78), vähiten tehokkainta materiaalin reflektointi

(g=0,35). Testien tekemisen vaikutus oli keskiverto (g=0,53). Luokkahuoneajan aikaisista

toiminnoista ryhmätöillä sinänsä ei ollut oppimista parantavaa vaikutusta verrattuna

itsenäiseen työskentelyyn. Ryhmien kokoja vertailtaessa pienillä ryhmillä (2-5 hengen,g =

0,57) näytti olevan suurempi vaikutus kuin isoilla (>6, g = 0,26-0,3). Ryhmätöitä koskevat

tulokset ovat mielestäni mielenkiintoisia mutta vähämerkityksisiä, koska käänteisen

opetuksen “luokkahuonetila” on määritelmällisesti yhdessä tekemistä. Opiskelijat saavat

tukea toisiltaan ja opettajilta.

Hyvät oppimistulokset, asiasisällön sisäistäminen ja soveltaminen, on vain yksi opetuksen

päämääristä. Muita voivat olla henkinen hyvinvointi, vaikutus myöhempään elämänlaatuun ja

menestymiseen. Näihin voidaan laskea myös verkostoituminen ja ihmisiin tutustuminen.

Opiskelijoiden käsitys käänteisestä oppimisesta oli 24 tutkimuksessa yleisesti positiivinen

(Bishop ja Verleger, 2013). Sen etuja ovat joustavuus, tallennettujen luentojen ja materiaalin

jatkuva saatavuus, kommunikaatiotaitojen, ammattiin liittyvien taitojen ja opiskelijoiden

osallistumisen parantuminen. Haittapuolia taas olivat henkilöstön työmäärän lisääntyminen,

opiskelijoiden vastustus ja se, että opiskelijoilla on vähemmän mahdollisuuksia kysyä

opettajalta välittömästi ja interaktiivisesti. Joissain tutkimuksissa on osoitettu että,

käänteisellä oppimisella on positiivinen vaikutus opiskelijoiden oppimiseen ja

menestymiseen joko akateemisella tai muulla uralla (Karabulut-Ilgu ym. 2017).

Vaikeiden tehtävien ratkaisu ilman intensiivistä kommunikaatiota on hankalaa ja tämä on

yksi tärkeimmistä syistä käänteisen oppimisen käytölle. Opiskelijat pystyvät

23



kommunikoimaan toistensa ja opettajan kanssa enemmän ja nauttivat siten opiskelusta

enemmän, mikä on todettu useissa tutkimuksissa esimerkiksi Karabulut-Ilgun ja

kumppaneiden (2017).

Käänteisen luokkahuoneen kritiikkiä

On mielestäni mahdollista, että menetetään jotain jos kokonaan luovutaan suorasta

luennoinnista opetustyylinä. Silloin jää puuttumaan koko luokan yhteinen, opetuskeskustelu,

dialogi. Itse ymmärrän opetuskeskustelulla opiskelijan ajattelun aktivointia ohjaavien

kysymysten ja vihjeiden avulla. Opiskelijalle annetaan välineet, joilla hän voi itse ratkaista

kysytyn kysymyksen. Opettaja helpottaa tarvittaessa viimeisen ratkaisulle tärkeän askeleen

ottamista vihjeillä ja lisäkysymyksillä, mikä prosessi vaatii opettajalta mielikuvitusta. Tämä

prosessi antaa opiskelijalle onnistumisen tunteen ja sitä kautta motivaatioita opiskeluun.

Lopullinen onnistuminen opetuskeskustelussa on mielestäni se, että opiskelija pystyy itse

kielentämään puhumalla esim. jonkun matemaattisen ongelman käsitteet ja

ratkaisuprosessin vastauksessaaan kokonaisuudessaan (tätä olen nähnyt seuratessani

Norssin yhdeksäsluokkalaisten opetusta). Puheella ilmaisu on osa esimerkiksi matematiikan

opiskelussa tärkeää kielentämistä, jolla tarkoitetaan ajattelun ja kielen yhteyttä. Kieli voidaan

ymmärtää puhuttuna, piirroksina, matematiikan symbolikielenä jne. (Joutsenlahti 2003).

Opiskelijalta voi siis vaatia enemmän kuin lyhyen oikean parin sanan vastauksen kun

oppimista on tuettu riittävän pitkään oikea-aikaisesti. 10-15 minuutin opetuskeskustelun

lisääminen “luokkahuonetilaan” ei mielestäni muuta käänteisen oppimisen perusajatusta.

Tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen (CSCL,

Computer-Supported Collaborative Learning)

CSCL on näkemys siitä millaista yhteisöllinen oppiminen, ennen kaikkea oppiminen yhteisön

kautta, voisi olla, kun siihen yhdistetään kaikki nykyisin käytössä olevan tietotekniikan

mahdollisuudet ja uudenlainen ajattelu oppimisesta. CSCL:n teoreettinen tausta kehittyy

vuorovaikutuksessa uusien digitaalisten teknologioiden ja pedagogisten menetelmien

kanssa (Stahl ja Hakkarainen, 2021). CSCL näkee Gerry Stahlin mukaan yhteistyössä

oppimisen yhteisöllisenä prosessina. Yhteisö toisi siis yhteistyössä oppimiseen jotain joka ei

olisi palautettavissa yksilöiden oppimiseen (Stahl ym. 2006). Olisi siis ilmeisesti ryhmän

luomia merkityksiä, käsiterakennelmia.
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Aikaisia esimerkkejä CSCL -oppimisympäristöistä

Gallaudetin yliopistossa Kaliforniassa luotiin kuuloltaan vaurioituneille opiskelijoille

verkkokeskusteluympäristö 1990-luvun alussa. Osalla oppilaista oli vajavainen kirjoitustaito.

Vuodesta 1983 lähtien Scardamalia ja Bereiter kehittivät Toronton yliopistossa

pedagogiikkaa ja teknologioita, joiden tarkoituksena oli muuttaa koululuokkia “tietoa

rakentaviksi yhteisöiksi”. 1995 he saivat valmiiksi tämän “tietofoorumi”-malliin. Opiskelijat

tuottivat yhteisesti kirjoitettuja tieteellisiä artikkeleita muistuttavia tekstejä. (Scardamalia

2004, Stahl 2006). Viides dimensio projekti alkoi Rockefellerin yliopistossa koulupäivän

jälkeisenä toimintana, jossa opettajaopiskelijat ja taitavammat oppilaat ohjasivat toisia

oppilaita tehtävien teossa tietokoneella. Projektin tarkoituksena oli parantaa oppilaiden

lukutaitoa ja tiedonhankintakykyä. Oppilaat pelasivat labyrintti-peliä, jonka eri huoneissa oli

erilaisia aktiviteetteja. Oppilaiden edistymistä pystyttiin seuraamaan pelin avulla. Ohjelma

levisi eri puolille maailmaa San Diegosta (Nicolopoulou & Cole, 1993). Stahlin mukaan kaikki

nämä projektit tähtäsivät siihen, että opetus ja ohjaus suuntautuisivat enemmän merkityksen

luomiseen, millä hän ilmeisesti tarkoitti, sitä että oppilaat tai opiskelijat yhdessä loisivat

merkityksiä.

Tietokoneavusteisen opetuksen kehittyminen kohti CSCL-mallia

Koschman (1996) jaotteli tietokoneiden käytön koulutuksessa eri vaiheisiin: 1.

Tietokoneavusteiseen ohjaamiseen, jonka taustalla on behavioristinen näkemys

oppimisesta. Behaviorismin mukaan oppiminen on pääasiassa tosiasioiden muistamista.

Asiakokonaisuudet pilkotaan elementaarisiin asioihin, jotka järjestetään loogisesti ja

esitetään oppilaille harjoitteiden sarjoina. Tätä lähestymistapaa on käytetty paljon

kaupallisissa sovelluksissa ja se oli vallitseva 1960-luvulla (Stahl, 2006). Mielestäni se on

käyttökelpoinen missä tahansa oppimisessa, erityisesti taitojen. Kielissä ja myös

matematiikassa toisto on miltei välttämätöntä ja lisää suoritusvarmuutta. Behavioristien

mielestä oppimista voi tukea välittämättä oppijoiden mentaalisista mielikuvista ja

käsitteenmuodostuksesta. 2. Kognitivistisen filosofian edustajat 1970-luvulla suunnittelivat

opetusjärjestelmiä, jotka analysoivat oppijoiden mentaalisia mielikuvia ja malleja ja niissä

esiintyviä tyypillisiä virheitä ja ohjasivat ajattelua oikeaan suuntaan. 3. 1980-luvulla siirryttiin

konstruktivistiseen lähestymistapaan. Opiskelijoiden odotettiin luovan tietoa itse heidän

tutustuttua ohjelmointiin ja siinä käytettyihin metodeihin funktioihin, luuppeihin ja rekursioon

(Logo) kokeilemisen avulla. Ongelmana tässä lähestymistavassa on mielestäni se, että
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opiskelijoiden odotetaan pystyvän toistamaan merkittäviä edistysaskeleita esimerkiksi

tietorakenteiden kehityksessä itsenäisesti, mikä ei ole nopeaa, ei automaattista eikä edes

mahdollista erilaisen ympäristön ja erilaisten motivoivien tekijöiden vuoksi.

Ongelmanasettelun ryhmälle pitää olla tarkasti määritelty ja ohjata ajattelua tiedeyhteisön

luoman mallin suuntaan. 4. Lopulta 1990-luvulla CSCL:n lähestymistavoilla alettiin tutkia

kuinka tietokoneet voisivat tuoda opiskelijoita yhteen oppimaan yhteistyössä pienryhmissä ja

isommissa oppimisyhteisöissä. He oppisivat ohjatuissa keskusteluissa konstruktivististen

teorioiden mukaisesti ja konstruoisivat jaetun tiedon yhdessä (Stahl, 2006).

CSCL:n soveltaminen käytännössä

CSCL:n lähestymistapa sopii mielestäni projekteihin, joissa on selkeä yhteinen käytännön

tekeminen, joko virtuaalinen tai reaalinen. Tieteen metodia voisi esimerkiksi opettaa

toistamalla Galileon kokeita joko ohjelmoimalla toteutetussa keinotekoisessa maailmassa tai

käytännössä reaalimaailmassa. Jeremy Roschelle kehitti mikromaailman, joka simuloi

Newtonin liikelakeja, Xeroxin PARC-tutkimuskeskuksessa (1986). Opiskelijoiden tuli saada

pallo liikkumaan nopeus- ja kiihtyvyysvektoreiden avulla samalla tavoin kuin ‘todellisessa’

maailmassa eli sovelluksen toisessa ikkunassa. Parien yhteistyötä tutkittiin ja yksi esimerkki

onnistuneesta yhteistyöstä raportoitiin (Roschelle ja Teasley 1995). Simulaation toistaminen

voi mielestäni auttaa liikelakien kvalitatiivista ymmärtämistä, mutta ei vielä takaa sitä. Ts.

kiihtyvyysvektorin yhdistämistä voiman käsitteeseen.

CSCL:n yhteistyö -käsityksen kritiikkiä

Stahlin mukaan merkitykset syntyvät ryhmän sisäisessä keskustelussa. Mielestäni tämä

näkemys on väärä, varsinkin jos sitä sovelletaan tilapäiseen ryhmätyöprojektiin. Myös kirjaan

tutustuminen on dialogia kirjan ja oman sisäisen maailman kanssa ja oppiminen on silloin

itsenäistä konstruoimista omassa mielessä. Taitojen oppiminen voi lisäksi vaatia kontaktia

asiantuntijaan. Tämä kontakti voi tapahtua myös pienryhmässä.

Filosofi Karl Popper jakaa todellisuuden kolmeen maailmaan: maailma 1 koostuu

fysikaalisesta todellisuudesta, maailma 2 ihmisen omasta mielestä, maailma 3 ihmisen

luomasta kulttuuriperinnöstä, johon myös tieteen luoma malli todellisuudesta kuuluu (Popper,

1979). Jokainen ryhmän jäsen tuo koko taustansa ja oman tietonsa ja käsityksensä maailma

3:sta, maailman toiminnasta, ryhmään. Riippuu täysin ryhmän sisäisestä dynamiikasta
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syntyykö siellä todellisuuden aitoa ymmärrystä, harhaanjohtavaa ryhmäajattelua vai

copy-paste kyhäelmä pienin muutoksin ilman asioiden syvempää ymmärrystä. Toisin kuin

Stahl väittää Vygotskyn lähikehityksen vyöhyke ei toimi mielestäni pääasiassa vertaisten

luomassa ryhmässä. Lähikehityksen vyöhykkeellä oppija oppii oppimaan itsenäisesti, kun

häntä tuetaan oikea-aikaisesti. Ryhmätyön voi ajatella toimivan sitä paremmin mitä

itsenäisempiä oppijoita ryhmän jäsenet ovat. Ulkopuolisen tukijan täytyy tuoda ryhmään

hyvin selkeät välineet, behavioristien elementaarisia faktoja muistuttavat peruspalikat, joista

itsenäiset oppijat pystyvät mahdollisesti kokoamaan avustettuina itselleen uusia paikkansa

pitäviä merkityksiä. Monet tieteen luomat uudet ajatukset ja käsitteet ovat olleet alunperin

vieraita arkiajattelulle, Jos ryhmä arkiajattelijoita laitetaan yhteen seurauksena voi

todennäköisesti olla arkiajattelua. Opittavien asioiden itsenäinen rakentaminen ryhmässä on

usein liian suuri suuri vaatimus, joka paradoksaalisesti voi johtaa siihen, että matematiikkaa

vaativissa tieteissä jäädään behavioristisesti toistamaan proseduureja ja laskentoa

ymmärtämättä käsitteiden merkitystä. Ihanne, lähellä todellisuutta olevien uusien mallien

luominen vaatii erilaisten ihmisten ryhmätyötä, mutta luova ryhmätyö ei ole automatiikka,

joka aina tuottaa halutun tuloksen. Kuten Dillenbourg ja kumppanit totesivat (2009) CSCL ei

ole resepti oppimistulosten saavuttamiseksi, vaan pyrkimyksenä täytyy olla luoda olosuhteet,

joissa tehokasta ryhmätyötä voi tapahtua. CSCL:n tutkimustraditioon on kuulunut

ryhmäkeskustelujen taltiointi ja yksityiskohtainen analyysi, Paradoksaalisesti tämä

muistuttaa CSCL:n kritiikin kohteen, behavioristien toimintaa eli ulkoiseen keskittymistä.

Ihmisten sisäisestä oppimiseen liittyvästä tunnekokonaisuudesta ei tunnuta olevan

kiinnostuneita. CSCL:n edustajan Stahlin kirjoituksista tulee vaikutelma, että oppia ei voisi

muutoin kuin ryhmän vuorovaikutuksen aikana, oppimisen aivokemiallinen ilmiö ei olisi

muutoin mahdollinen.

CSCL:n ajatus siitä, että vertaisten ryhmätyö on jotenkin pakollista, jotta tietoa saisi

konstruoitua, johtaa siihen, että se on pakkopullaa. Ryhmätyö voi mielestäni aiheuttaa työn

määrän ja oppimiseen käytettyjen tuntien kasvun ja siten opetuksen heikkoa tuottavuutta:

suurella opiskelijoiden työmäärällä saavutetaan suhteellisesti pieniä määriä oppimista, koska

käytännössä myös itsenäinen työskentely on välttämätöntä. Opiskelijat myös stressaantuvat.

Myös opiskelijoiden motivaatio ja se millaiseksi he oppimistilanteet kokevat on jäänyt CSCL -

tutkimuksissa huomiotta (Dillenbourg, 2009). Tiivistettynä: ryhmätyön pitäisi olla

enimmäkseen vapaaehtoista ja opiskelijoilla pitää olla mahdollisuus siihen. Pakollista se

voisi olla opiskelun niissä vaiheissa, joissa siitä on todellista hyötyä, ja silloin kun erikseen

opetellaan tuottavaa ryhmätyötä jonkin mielenkiintoa herättävän projektin avulla.

Työelämässä tuottava ryhmätyö on välttämätöntä. Esimerkiksi yliopisto-opiskelussa

ryhmätyöt voisivat olla merkittäviä opiskelun alussa mm. verkostoitumisen ja
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opiskelumotivaation luomisen kannalta ja toisaalta opintojen lähestyessä loppua.

Valmistumisvaiheessa olevalta voisi odottaa jo uutta tuottavaa dialogia ja hankittujen tietojen

ja taitojen soveltamista ryhmätyössä projekteihin, jotka ovat samanlaisia kuin työelämässä

vastaan tulevat.

Suomen opetussuunnitelmat ja verkkopedagogiikan suuntaukset

Suomen opetushallitus on asettanut verkosta saatavilla olevalle sähköiselle oppimateriaalille

eli e-materiaalille laatukriteerit (Opetushallitus 2012). Näissä laatukriteereissä on painotettu

ominaisuuksia jotka oppimisen tutkimuksen perusteella auttavat oppimaan tehokkaimmin.

Käytetyssä oppimisalustassa tulisi olla yhteistä työskentelyä ja siten myös yhteisöllistä

oppimista tukevia toiminnallisuuksia. Materiaalin tulisi tukea seuraavia oppimisen piirteitä: 1.

Yhteisöllisyyttä ja yhdessä työskentelyä, joka voi olla yhteisen projektin, kuten videon,

toteuttamista. 2. Oppimisen taitoja. Oppija itse tai ryhmä kehittää oppimisen taitojaan

arvioimalla omaa osaamistaan 3. Oppijan aktiivisuuden tukeminen. Tehtävien pitäisi tukea

aktiivista toimintaa. 4. Oppimistehtävien haasteellisuuden ja avoimuuden pitäisi innostaa

oppilaita ottamaan itse asioista selvää ja tekemään tuloksia tuottavaa työtä.

Käänteinen oppiminen sopii mielestäni tässä työssä esitetyistä verkkopegagiikan

tutkimustraditioista parhaiten opetussuunnitelmien tavoitteisiin ja Suomen

koulutusjärjestelmään. Käänteisessä oppimisessa luotetaan opiskelijan kykyyn konstruoida

käsitteitä myös ihan itse ja yksin. Koko käänteisyys perustuu tähän luottamukseen.

Ryhmääntyminen tapahtuu vasta asioihin tutustumisen jälkeen, eikä pidetä itsestään

selvänä, että ryhmien keskustelu johtaisi oikeaan lopputulokseen, vaan käsitteiden

ymmärrys korjataan vallitsevien tieteellisten näkemysten mukaisiksi. Yhteisö, vertaiset,

opettajat ja koko yhteiskunta ovat tässä prosessissa mukana oppimisen tavoitteiden

asettajina ja käsitteellisten kokonaisuuksien ymmärtämisen auttajana.

Käänteisessä oppimisessa tärkeät yksilölliset oppimispolut (Toivola 2019) ja Bloomin

taksonomia (Talbert 2017) sopivat hyvin yhteen Suomen opetussuunnitelmien kanssa.

Talbertin mukaan yhdessä työskentelyn aikaa (luokkahuoneaika) suunnataan Bloomin

taksonomian korkeimpiin luokkiin analysointiin, arvioimiseen ja luomiseen.
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Käänteisen opetuksen periaatteiden seuraaminen voi johtaa opetuksen tehostumiseen:

samassa ajassa opitaan enemmän. Se sopii erityisen hyvin tehtäväkeskeisten

luonnontieteiden ja matematiikan opettamiseen Olennaisimman asian, ongelmien ratkaisun,

opiskelu tehdään silloin kun apua on saatavilla.

Vaikutelmani on, että oppilaiden välisen kilpailun ja arvioinnin vaikutus luovaan yhteistyöhön

ei ole ollut riittävän huomioitua verkkopedagogiikan tutkimuksessa, vaikka erityisesti luovan

yhteistyön edellytykset on hyvin kiinnostava tutkimusalue.
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Teoriaa  ja tehtäviä Lukuteoriaa lukiolaisille

-verkkokurssille

Lukuteoriaa opitaan lukiossa valinnaisella MAA11 Algoritmit ja lukuteoria -moduulissa

vuoden 2019 lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan (opetushallitus 2021).

Lukuteoriaan tutustutaan siis samaan aikaan kuin ohjelmointiin, jolloin luonnollinen ratkaisu

on käyttää ohjelmointia lukuteoreettisten tehtävien ratkaisuun ja kokonaislukujen

ominaisuuksien tutkimiseen. Moduulin tavoitteena lukuteorian suhteen on lukuteorian

peruskäsitteiden hallitseminen, perehtyminen alkulukujen ominaisuuksiin ja taito tutkia

kokonaislukujen jaollisuutta. Matematiikan opetuksen yhtenä yleisenä tavoitteena on

perustelujen laatiminen, ja perustelujen pätevyyden ja yleistettävyyden arvioiminen.

Lukuteorian perusteiden ymmärtäminen tukee tätä ja johdattaa opiskelijoita myös todistusten

ymmärtämiseen (Campbell ja Zazkis, 2002).

MAA11 moduulin keskeisiä lukuteoriaa koskevia sisältöjä ovat kokonaislukujen jaollisuus,

jakoyhtälö, kongruenssi, Eukleideen algoritmi ja aritmetiikan peruslause. Algoritmeja

koskevista sisällöistä valintaa ja toistoa tarvitaan erityisesti Eukleideen algoritmin

toteuttamisessa ohjelmoimalla. Eratostheneen seula on kätevä toteuttaa yksiulotteisella

taulukolla, jollaisia tarvitaan myös keskeisiin sisältöihin kuuluvien lajittelualgoritmien

toteutuksessa.

Seuraavissa osioissa olen selostanut joitain lukuteorian peruskäsitteitä ja prosesseja (Rosen

2011, Ernvall-Hytönen 2020), joihin perustuvia tehtäviä opiskelijat ohjelmoivat

Python-ohjelmointikielellä. Teoriaosuuksista esittelen ne, jotka liittyvät ohjelmointitehtäviin.

Olen yrittänyt paloitella asiat mahdollisimman pieniin kokonaisuuksiin, jotta ne

ymmärrettäisiin ja näistä osista rakentaen edennyt isompiin kokonaisuuksiin. Lukuteoriassa

tämä on selkeää. Voi lähteä opiskelijoille tutuista peruslaskusäännöistä, kuten osittelulaista

ja siitä, että luku jaettuna itsellään on yksi, ja yhteiset tekijät supistuvat. Pythonin

ominaisuudet sopivat hyvin lukuteorian ja ohjelmoinnin yhtäaikaiseen opiskeluun (Carlson

2003).

Teoriaosuudet ja ohjelmointitehtävät on toteutettu Moodle- oppimisalustalla. Moodlen

Coderunner lisäosaa on käytetty ohjelmointitehtävien testauksessa ja toteutuksessa.
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Teoriaosuudet ja tehtävät on tarkoitettu Helsingin yliopiston Lukuteoriaa lukiolaisille

verkkokurssille.

Jaollisuus

Jakolasku jakoyhtälöksi
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Tehtävät jakoyhtälöstä

1. Opiskelija täyttää vastauslaatikkoon toimivan funktion. Nyt laatikossa on
mallivastaus.

2.

Suurin yhteinen tekijä
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Eukleideen algoritmi
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Tehtävä: suurimman yhteisen tekijän löytäminen Eukleideen algoritmilla

1. Rekursio on suhteellisen helposti ymmärrettävä kun funktio kutsuu itseään funktion
lopussa. Jos kutsu tehdään lopussa parametreilla syt(b, a%b) apumuuttujaa ei
tarvita.

Alkuluvun määritelmä
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Eratostheneen seula
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Tehtävät Eratostheneen seulasta

1. Harjoitellaan taulukon käyttöä seulaa varten

2. Seulan ohjelmointi. Seula tekee vähemmän jakojäännösoperaatioita (%), jos

kysytään onko luku jo todettu yhdistetyksi.
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