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Johdanto

Valitsimme raporttimme aiheeksi verkko-oppimisympäristöt. Tarkastelemme aihetta verkko-opetuksen muotojen ja yhteisöllisen oppimisen kautta. Koemme aiheen ajankohtaiseksi sekä omien opintojemme kannalta että tulevan opettajan työn näkökulmasta. Käytimme lähteinämme kahta Kasvatus-lehden artikkelia ja yhtä pro gradu-tutkielmaa.

1 Verkko-oppimisympäristöt ja verkko-opetuksen muodot

Verkko-opetus mielletään usein vain oppimateriaalin jakamisena sekä kasvottomana, virtuaalisena kohtaamisena opettajan ja opiskelijan välillä. Verkko-opetusta tulisikin tarkastella ennemmin erilaisina keinoina hyödyntää verkkoa opiskelun ja oppimisen tukena. Verkko voidaan nähdä myös välineenä ohjata oppimista opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen kautta. On tarkoituksenmukaista, että verkkoa käytetään pedagogisin menetelmin ja sitä voidaan hyödyntää opetuskäytössä sekä itseopiskelun ja lähiopetuksen tukena että monimuoto-opetuksen ja etäopiskelun välineenä. (Laine 2006, 16–17.) 

Internet on pullollaan erilaisia verkko-oppimisympäristöjä ja niitä käytetään eri tavoin opiskelun apuna. Laajemmin tarkasteltuna Internetiä itsessään voidaan tarkastella eräänlaisena oppimisympäristönä. Internet rakentuu verkostomaisesti erilaisista hakukoneista, tietokannoista ja tiedonhankintavälineistä, joista opiskelija voi oppia ja etsiä erilaisia tietoja. Kun verkko-oppimisympäristöä tarkastellaan lähiopetuksen tukena, keskeiseksi nousee oppimateriaalin ja tehtävien jako tietoverkkojen välityksellä. Monimuoto-opetuksella tarkoitetaan opetuskokonaisuutta, jossa käytetään sekä lähi- että verkko-opetusta vuorotellen. Etäopiskelussa verkko-oppimisympäristön merkitys korostuu, sillä se sisältää oppimateriaalin lisäksi niin itsenäisiä kuin yhteisiäkin työalueita sekä keskustelufoorumeita ja tiedonrakentamisen työvälineitä. Opiskelussa voi olla pelkkää itseopiskelua, mutta se voi olla myös yhteisöllistä tiedonrakentamista kaikkien oppijoiden kesken. (Laine 2006, 16.)

Kuten allaoleva kuva osoittaa verkko-opetus voi toteutua monella tavalla: strukturoidusti, puolistrukturoidusti, avoimen vuorovaikutuksellisesti ja emergentin mallin mukaan. Strukturoidussa ja puolistrukturoidussa mallissa annetun tehtävän toteuttaminen on olennaisempaa kuin tiedon rakentaminen yhdessä muiden kanssa. Avoimessa vuorovaikutuksellisessa mallissa osallistujien välinen vuorovaikutus nostetaan keskiöön ja annetun tehtävän lopputulosta ei ole ennustettavissa. Tärkeintä on yhteinen tiedonrakentaminen ja oppiminen. Emergentissä mallissa tavoitteena on saada erilaisia näkökulmia ja mielipiteitä esille ja oppiminen nähdään laajana yhteisöllisenä rakentumisprosessina. (Laine 2006, 19.)

Taulukko 1. Verkko-opetuksen toteutumismuodot ja oppiminen 

Verkko-opetuksen muoto

Strukturoitu malli
Yksilötyöskentely, teknisyys, tehtäväkeskeisyys
Puolistrukturoitu malli
Mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen,
tehtäväkeskeisyys
Avoin vuorovaikutuksellinen malli
Osallistujien keskinäinen vuorovaikutus,
oppimisen tuottaminen, tiedon rakentaminen
Emergentti malli
Yhteisöllinen ja sosiaalinen tiedon rakentuminen


2 Yhteisöllisen oppimisen tukeminen verkko-oppimisympäristöissä

Kollaboratiivisella eli yhteisöllisellä oppimisella voidaan tarkoittaa tilannetta, jossa kahden tai useamman henkilön tavoitteena on oppia yhdessä jotain uutta. Tällaisessa tilanteessa henkilöt tekevät samaa tehtävää ja pyrkivät olemaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, sekä löytämään oikeat ratkaisut yhdessä. Verkko-oppimisympäristöissä ja -opetuksessa yhdistyvät yhteisöllisen oppimisen idea sekä verkkoteknologia. (Kähäri, Väisänen, Laurinen & Marttunen 2011, 338.)

Yhteisöllinen oppiminen, jossa hyödynnetään tietokoneita, voi parhaimmillaan olla yhteisiin tavoitteisiin sitoutumista, yhteistä arviointia, tiedon oppimista, työstämistä ja muokkaamista. Samalla se voi synnyttää ryhmän jäsenten välille positiivisen siteen, jolloin ryhmän jäsenet oppivat muilta ryhmän jäseniltä, sekä pystyvät samalla saavuttamaan enemmän ryhmässä kuin yksinään. Yhteisöllisellä toiminnalla pyritään rakentamaan ja ylläpitämään positiivista yhteistyötä, jolloin ryhmän jäsenillä olisi samanlainen käsitys ongelman ratkaisemisesta ja ongelman ratkaisun etenemisestä.  Verkko-oppimisen mahdollisuuksia ei tule kuitenkaan yliarvioida, sillä vuorovaikutuksellinen ja yhteisöllinen työskentely on vielä harvinaista verkko-ympäristöissä. ( Kähäri & al. 2011, 338.)

Yhteisöllisessä oppimisessa yhdistyvät ryhmätyöskentelyn monet hyvät puolet: tarkoituksenmukaisuus, merkityksellisyys, sekä yhteistyö. Samalla oppilaat ovat riippuvaisia toisten ryhmäläisten työpanoksesta. Toisen ryhmäläisen tiedot, lähteet, yhteistyöhalukkuus vaikuttavat suuresti ryhmän toimintaan. Yhteisöllinen työskenteleminen on palkitsevaa ja tuottoisaa silloin, kun ryhmän jäsenillä on samat tavoitteet, he toimivat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja heidän kykynsä, tietonsa ja taitonsa täydentävät toisiaan. (Kähäri & al. 2011, 339.)

2.1 Skriptaaminen

Skripteillä tarkoitetaan tarkkoja toimintaohjeita, joita on mahdollisuus julkaista verkko-oppimisympäristössä. Skripteillä pystytään näin tukemaan yhteisöllistä oppimista, sillä skriptien avulla pyritään saada opiskelijat toimimaan mahdollisimman tehokkailla tavoilla. Skriptien avulla pyritään ohjaamaan opiskelijoiden yhteistyötä ja heidän vuorovaikutusprosessejaan. Skriptit koostuvat viidestä komponentistä: 1.) oppimistavoitteet 2) erilaiset toimintatavat 3) toimintatapojen vaiheistus 4) rooli- ja työjaot ja 5) opiskeltujen asioiden esittämistavat. (Kähäri, Väisänen, Laurinen & Marttunen 2011, 338, 340.)
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Kuvio 1. Skriptien komponentit

Skriptaamisella on myös omat haittapuolensa. Skriptaamisella opiskelijoiden työskentelyä rajataan, jolloin oppilaiden luova työskentely jää vähemmälle, eikä oma ajattelu kehity. Tämä on suuri haaste yhteisöllisessä verkko-opiskelussa. Kuitenkin on huomioitava, että skriptit myös tukevat oppimista. Toimintaohjeiden avulla oppilaat pystyvät keskittymään oppimisen ja opiskelun kannalta olennaisiin asioihin, sekä ajan säästäminen on mahdollista, kun aikaa ei kulu toiminnan suunniteluun tai aiheeseen kuulumattomien tietojen läpikäyntiin. (Kähäri & al. 2011, 341, 347.)

3 Verkko-oppimisympäristöihin liittyvät haasteet

Verkko-opiskeluun liittyy hyvien puolien lisäksi myös paljon haasteita, sillä teknologia kehittyy nopeasti, eikä tietoa uusissa verkko-oppimisympäristöissä tapahtuvasta oppimisesta välttämättä ole.  Haasteeksi muodostuu esimerkiksi se, miten verkko parhaiten toimisi oppimisen tukena. Verkko-oppimisympäristöt eivät itsessään takaa oppimista, vaan sitä tulee tukea myös muilla toimilla. (Kähäri et al. 2011, 337–338.) Haasteena onkin, se miten vuorovaikutuksellista oppimista ja opetusta pystytään rakentamaan verkkoon, niin että fokus on opetuksessa eikä tekniikassa (Laine 2006, 15).

Verkko-oppimisympäristöissä tapahtuva aktiivinen ja yhteisöllinen työskentely luo haasteita myös opettajille. Opettajien tulisi hallita oppimisympäristöön liittyvät tekniset taidot sekä samalla kyetä käyttämään verkkoa mielekkäästi ja tehokkaasti. Opettajien tulee tutustua käytettäviin ohjelmistoihin, jotta he voivat kohdentaa opetettavan asian ja teknisiin välineisiin. Verkko-opettamiseen siirtyminen voi myös hyvällä tavalla häiritä opettajan vakiintuneita opetustapoja, sillä hänen täytyy kehittää omia taitojaan ja itseään suhteessa uuden virtuaalisen toimintaympäristön vaateisiin.
 Opettajan tulee myös suunnitella verkko-oppimisympäristössä suoritettavat materiaalit ja tehtävät tarkemmin kuin kontaktiopetuksessa. (Valtonen, Kukkonen, Puruskainen, & Hatakka 2007, 444–446, 449.)

3 Pohdinta

Verkko-opiskelun ja verkko-oppimisympäristöjen mahdollisuudet ovat nykyään laajat ja yhä moninaistuvat. Parhaimmillaan virtuaalinen oppimisympäristö toimii luovana ja yhteisöllisenä kenttänä, jossa oppiminen tapahtuu yhteisen tiedon rakentumisen kautta. Hyvä tekniikka ei kuitenkaan sinänsä takaa oppimista, vaan oppijoiden tulee kyetä myös käyttämään teknologiaa hyödyksi omassa oppimisessa ja keskinäisessä vuorovaikutuksessa. 
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