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Aloitetaan
Verkko-oppiminen on täysin muuttanut tapaa, jolla tietoa ilmaistaan oppijoille.
Verrattuna perinteiseen liidun ja liitutaulun opetustapaan, verkko-oppiminen tekee
oppimisesta yksinkertaisempaa, helpompaa ja tehokkaampaa. On monia etuja,

joita verkko-oppiminen tarjoaa, verrattuna perinteiseen kasvotusten opettamiseen1.

Mitä opin tässä ja miksi?

Tässä kappaleessa opit lisää verkko-oppimisen mahdollisuuksista sekä rajoituksista
aikuiskoulutuksessa. Opit myös, mikä erottaa verkko-oppimisen klassisesta kasvokkain
tapahtuvasta koulutuksesta, ja mitkä ovat verkko-oppimisen edut verrattuna klassiseen
koulutukseen.

Millaista sisältöä löydän tästä?

Valmentaja tulee tietoiseksi verkko-oppimisen hyödyistä ja haasteista, ja tulee oppimaan
tunnistamaan ja hyödyntämään verkko-oppimisen mahdollisuuksia.

Verkko-oppimisen piirteet - hyödyt ja haasteet
Miksi verkko-oppimista käytetään? Mitä ovat hyödyt kurssinjärjestäjien näkökulmasta?
Verkko-oppimisessa hyödyt ja haasteet ovat käytännössä samat kuin sen mahdollisuudet ja
rajoitteet. Verkko-oppiminen on erityisen hyödyllistä aikuis- ja senioriopetuksessa, sillä se
tarjoaa monia mahdollisuuksia. Verkko-oppiminen ei kuitenkaan ole taikomista, eikä
myöskään ihmelääke, jota voitaisiin soveltaa jok’ikisellä aikuiskoulutuksen osa-alueella. Alla
oleva kuvaelma painottaa tätä, joten katsohan!

1 Gupta, S. (2017): 9 Benefits Of eLearning For Students. Elearning Basics. online:
https://elearningindustry.com/9-benefits-of-elearning-for-students access: 17-01-2020
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HYÖDYT HAASTEET

● Verkko-oppiminen ei ole aika- tai
paikkasidonnaista. Tämä on
mahtavaa varsinkin ihmisille, jotka
elävät haja-asutusalueilla, sekä
myös ihmisille, joilla on tiukat
aikataulut tai joilla on
liikuntarajoitteita. Joskus
verkko-oppiminen on heille ainoa
tapa osallistua kurssille.

● Jokainen osallistuja voi oppia omaan
tahtiinsa ja voi toistaa sisältöjä niin
usein kuin hän tahtoo.

● Verkko-osaaminen voi olla
monimuotoista ja stimuloivaa
aisteille.

● Vuorovaikutteisuuden ansiosta
osallistujat voivat olla
vuorovaikutuksessa keskenään sekä
opiskella, toistaa ja tarkistaa
osaamisensa harjoitusten avulla.

● Osallistuakseen onnistuneesti
verkko-oppimiskurssille,
osallistujalla tulisi olla vähintäänkin
perusymmärrystä tietokoneista ja
internetistä.

● Verkko-oppimiskurssit
epäonnistuvat varmasti, jos
osallistujat eivät kykene
motivoimaan itseään osallistumaan.

● Sosiaalinen vuorovaikutus ja vaihto
on rajoitettua - joskus sitä ei ole
ollenkaan.

● Verkko-oppimiskurssin luominen on
kalliimpaa ja yksityiskohtaisempaa
kuin luokkahuoneessa opetettavan
kurssin järjestäminen.

● Jotkut aiheet eivät sovi lainkaan
verkko-oppimiseen (esim. pyörällä
ajamaan oppiminen) - toiset taas
ainoastaan yhdessä
verkko-oppimisen kanssa.

Luokkahuone- ja verkko-oppimiskurssien
vertailua

Nyt kun olet täysin perehdytetty verkko-oppimisen aiheeseen, tunnistat luultavasti
suurimman osan eroavaisuuksista luokkahuoneessa tapahtuvan oppimisen ja
verkko-oppimisen välillä. Pidäthän nämä mielessä alusta asti kurssia järjestäessäsi. Suurin
osa näkökulmista on mainittu edellisissä kappaleissa.
Voit ajatella seuraavaa kaaviota sekä kertauksena että yhteenvetona.

Luokkahuonekurssit Verkko-oppimiskurssit

Osallistujat ja opettaja tapaavat tietyssä
paikassa tiettyyn aikaan.

Osallistujat voivat opiskella koska vain,
missä vain.
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Opiskelun täytyy tapahtua tiettyyn aikaan. Osallistujien tulisi organisoida itsensä ja
suunnitella, milloin haluavat oppia.

Kommunikaatio ja sosiaalinen
vuorovaikutus on välitöntä.

Kommunikaatio/sosiaalinen vuorovaikutus
tapahtuu tekstin välityksellä
tahdistamattomasti.

Sisällöt esitetään suullisesti PowerPoint
-esitysten avulla, oheismateriaaleilla sekä
keskusteluilla.

On useita eri mediamuotoja: ääni, video,
teksti, osallistavat tehtävät, ym.
Verkko-oppiminen voi stimuloida aisteja.

Opettaja esittää sisällöt. Verkkoluojat kirjoittavat sisällöt. Tuutorit
auttavat osallistujia, jos tarpeen.

Onko vielä muita hallitsevia eroavaisuuksia? Kirjoita ajatuksiasi ylös.
Todellisuudessa eroavaisuudet eivät useinkaan ole kovin selkeitä. Useimmat
verkko-oppimiskurssit ovat muutenkin molempien sekoituksia. Silloin kurssin

toteutusta kutsutaan “sulautuvan oppimisen” tavaksi.

Mitä on sulautuva oppiminen?
Sulautuvan oppimisen toimintatavat riippuvat yleensä olosuhteista, mikä tekee universaalin,
kaikenkattavan määritelmän hankalaksi vakiinnuttaa. Wikipedia tarjoaa seuraavanlaisen
määritelmän:

Sulautuva oppiminen on verkko-koulutusmateriaaleja sekä verkko-vuorovaikutuksen
mahdollisuuksia perinteisillä paikkasidonnaisilla luokkahuonemetodeilla yhdistelevä
lähestymistapa koulutukseen. Siihen tarvitaan sekä opettajan että oppilaan fyysinen
läsnäolo, kuitenkin mahdollistaen oppilaan kontrollin joihinkin elementteihin, kuten
aikaan, paikkaan tai polkuun.”

Kuitenkin, mitä tulee verkko-oppimiseen, ”paikkasidonnaiset luokkahuonemetodit” voidaan
korvata webinaareilla, tehden oppimisesta vielä enemmän saavutettavaa ja miellyttävää.
Täällä LearnUponilla uskomme sulautuvan oppimisen kannustavan
verkko-oppimiskokemuksen personointia yhdistelemällä henkilökohtaisen opetuksen
parhaita puolia teknologiakeskeisten verkko-oppimismetodien kanssa. Se avartaa oppijan
kokemusta tukemalla missä vain, koska vain -tyyppistä oppimista, ja muotoilee uudelleen
kouluttajan roolia. Yhdistettäessä verkko-oppimiseen, sulautuva oppiminen on jälleen
olosuhteista riippuvaa, mutta yleensä pitää sisällään:

● Osa oppimisesta tapahtuu verkossa, jolloin oppilas voi itse hallita oppimistahtiaan.

● Toinen osa oppimisesta on kouluttajan ohjaamaa, yleensä webinaarien
välityksellä, joka mahdollistaa helpomman osallistumisen etäopiskelijoille.

Pääasiallisesti sulautuvan oppimisen ansiosta verkko-oppiminen sekä kouluttajan ohjaama
opetus ovat toisiaan täydentäviä, ja luovat integroidun oppimisympäristön.
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Hyötyjä oppijoille

● Sulautuva oppiminen tarjoaa oppijalle mukavuutta ja joustavuutta; heillä on
mahdollisuus hallinnoida oppimistahtiaan ja oppia etänä.

● Akateeminen tutkimus esittää, että sulautuva oppiminen antaa oppijoille
monipuolisemman ymmärryksen kurssin sisällöstä.

● Koska sulautuva oppiminen sallii oppijoiden olla vuorovaikutuksessa ohjaajien ja
muiden oppijoiden kanssa, myös sosiaalista oppimista tuetaan2.

Esimerkki
Verkko-oppiminen mahdollistaa tiedonjaon verkossa, joko tahdistetussa tai
tahdistamattomassa muodossa. Täten joustavuus, jota heillä on opiskelussa, on
todella suurta. Voit esimerkiksi helposti ottaa osaa kokouksiin (tahdistettu) samalla
kun olet matkalla konferenssiin, tai voit helposti hakea oppimissisältöä
verkko-oppimisalustalta verkkoyhteydellä (tahdistamaton) tai jopa ilman
verkkoyhteyttä.

Harjoituksia
Virtuaalinen oppimisympäristö tarjoaa myös laajan kirjon mahdollisuuksia
suhteessa erilaisiin tehtäviin, harjoituksiin ja verkkoaktiviteetteihin. Seuraavassa
kohdassa  kaksi näistä on selitetty yksityiskohtaisemmin:

Harjoitus 1: Käsitekartta

Perusideana on, että oppijoille annetaan keskeinen käsite. Tähän käsitteeseen
kartoitetaan graafisesti muita aiheeseen liittyviä käsitteitä, joista oppilaat ovat jo

tietoisia. Tehtävä voidaan tehdä yksin tai ryhmässä. Se voidaan toteuttaa myös kouluttajan
ohjaamassa asetelmassa. Tämä toteutetaan yleensä aktiviteettiyksikön alussa uuden
käsitteen sitomiseksi jo sisäistettyihin käsitteisiin, mutta voidaan toteuttaa myös arviointina
tunnin lopussa. Käsitekartoilla on mahdollista olla myös useampia pääkäsitteitä.
Avainasemassa on tiedon yhtenäisyys.

Esimerkkejä: Nopeaa lisäluettavaa käsitekartoista

2 Lawless, Caroline (2019): What is blended learning? online: https://www.learnupon.com/blog/what-is-blended-learning/
access: 2020-03-13
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Yleisesti ottaen käsitekartan päämäärä on yhdistää jo olemassa olevia ideoita uusiin ideoihin
ja käsitteisiin oppijan mielen rakenteissa. Joitain näytteitä tavoitelluista lausunnoista voivat
olla:
Käsitekartan rakentamisen aikana ja jälkeen, oppijat…

1. ymmärtävät yhteyden käsitteiden x, y, ja z välillä,

2. ymmärtävät käsitteen x,

3. yhdistävät yhtenäisiä käsitteitä aihealueessa x,

4. ilmaisevat uusia ideoita suhteessa jo sisäistettyihin käsitteisiin,

5. tunnistavat väärinkäsityksiä,

...kun ovat onnistuneesti osallistuneet 80%:n kategorisista osioista.

Tahdistetuille sovelluksille: Verkossa, käytännöllinen lähde on valkotaulutila. Muita
käytännöllisiä työkaluja voivat olla tahdistettu keskustelutila, jonka sisällä oppilaat voivat
yhdistellä käsitteitä.
Tahdistamattomille sovelluksille: Oppijat voivat luoda karttoja käyttämällä mitä tahansa alla
listatuista työkaluista tai ohjaajan antamia/nimeämiä työkaluja.
Ohjaavia kysymyksiä tälle oppitunnille: Miten käsite x suhteutetaan käsitteisiin y ja z?
Mitä tiedämme jo ennestään käsitteestä x suhteessa jo olemassa oleviin kognitiivisiin
rakenteisiin?

Nyt on sinun vuorosi! - Koita kehittää käsite seuraavalle verkko-oppitunnillesi aiheella
”Kuinka esittää sisältöä virtuaalisissa tiloissa?” Näytä tuloksesi muille kouluttajille ja pyydä
heiltä palautetta3.

Hyödyllisiä ohjelmia käsitekarttojen luomiseen:

● FreeMind (ilmainen): http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
(Tulee yleensä valmiiksi asennettuna Windows PC -tietokoneilla, joten sitä ei
tarvitse ladata erikseen).

● Mindmup (ilmainen): https://www.mindmup.com/

Tehtävä 2: Tietoa toiselta

Käsitekarttojen luomista voidaan käyttää myös muunnellussa muodossa
suuremmalle ryhmälle verkko-opetuksessa.

Tahdistettu ratkaisu: Jaa osallistujat kolmen tai useamman hengen ryhmiin. Jokainen
ryhmä lähetetään erilliseen virtuaaliseen huoneeseen. Tehtävänä on kerätä kaikki aikaisempi
tieto tietystä aiheesta, jonka sinä kouluttajana olet määritellyt, ja valmistella se visuaalisesti
ajatuskarttaan. Lopuksi kaikki ryhmät tuodaan takaisin virtuaaliseen luokkahuoneeseen ja he

3 University of Illionois Springield: ION Professional eLearning Programs. Online:
https://www.uis.edu/ion/resources/instructional-activities-index/concept-mapping/ access: 17-01-2020
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esittelevät tuotoksensa. Nyt kouluttaja sekä osallistujat voivat tehdä yhteenvedon vielä
kerran suuremmassa yleiskatsausluonnoksessa.

Tahdistamaton ratkaisu: Myös tässä on mahdollista käyttää tätä tekniikkaa. Toisin kuin
tahdistetussa skenaariossa, tässä se on mahdollista vain Wikien, foorumeiden, Etherpadien
tai GoogleDriven välityksellä. Mutta myös tässä tehtävänantona on, että ryhmään kuuluu
aina kolme ihmistä ja heidän täytyy kerätä aikaisemmat tietonsa tietystä aiheesta -
ajatuskartan muodossa. Lopussa kaikkien ryhmien tuotokset lähetetään kouluttajalle, joka
sitten kerää kaikki ajatuskartat ja luo niistä suuremman yleiskatsauksen.

Tässä on päämääränä, että oppijat voivat ryhmissä vaihtaa tietojaan ja näin oppia toisiltaan.

Tämä kappale antaa ensikatsauksen verkko-oppimisen etuihin ja haasteisiin.
Saadaksesi tarkempaa tietoa tietyistä aiheista verkko-oppimisympäristöihin liittyen,
katsothan muutkin kappaleet, jotka ovat kaikki sidoksissa tähän osioon.

Yhteenveto
Tässä kappaleessa kouluttaja oppi aikuisopetuksen verkko-oppimisen
mahdollisuuksista ja rajoitteista. He tietävät nyt verkko-oppimisen piirteet, hyödyt,
sekä haasteet. Samalla tulevat verkkokouluttajat ovat nyt tietoisia
eroavaisuuksista verkkokurssien sekä luokkahuonekurssien välillä ja täten voivat

punnita, mikä toteutusmalli sopii parhaiten heidän oppimismateriaaleihinsa. He tietävät myös
kaikki tärkeät asiat aiheesta ”mikä on sulautuva oppiminen -skenaario”.

Lähteet ja hakemisto

Esseitä “Wissenschaftliche Weiterbildung” der Universität Rostock:

E-Learning components + pros and cons + Comparison with in-class courses

(Cf. GrandExpertS Learning Unit 1: Learning online (Autorin: Anne-Marie Lipphardt, ILI-FAU)

Christian Schwertz: Didaktische Aufbereitung von Lernmaterialien. In: Wissenschaftliche
Weiterbildung. Rostock 2010.

Ludwig J. Issing, Heike Schaumburg u.a.: Grundlagen der Mediendidaktik. In:
Wissenschaftliche Weiterbildung. Rostock 2012.

Steffi Zander, Anja Hawlitschek u.a. Psychologische Grundlagen des Lernens mit neuen
Medien. In: Wissenschaftliche Weiterbildung. Rostock 2012.
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Lutz Hellmig: Gestaltung von Lernprozessen. In: Wissenschaftliche Weiterbildung. Rostock
2016.
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