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Aloitetaan
Kouluttajien roolit muuttuvat verkko-oppimisympäristöissä: He luopuvat
asemastaan kaiken tietävinä sovittelijoina ja ottavat sen sijaan vastaan
moderoinnin ja neuvonannon työn1. Tämän muutoksen on tuonut tullessaan

digitalisaatio, kuten myös uusien teknologisten apuvälineiden ja muiden vastaavien
metodien käyttö. Näiden teknologisten innovaatioiden vuoksi niin koulutus kuin kouluttajan
roolikin täytyy määritellä uudestaan.

Mitä opin täältä ja miksi?

Saat tietää lisää verkkokouluttajan erilaisista rooleista sekä verkko-opetukseen liittyvistä
tehtävistä. Suunnitellessaan, luodessaan ja toteuttaessaan verkkokursseja,
verkkokouluttajan täytyy pitää mielessään oppijoiden erilaiset lähtökohdat.

Millaista sisältöä löydän täältä?

Oppijat kykenevät ymmärtämään, että verkossa tiedon välitys on erilaista kuin tavallisessa
luokkahuoneessa. Verkkokouluttajan tehtävänä on täyttää monia rooleja antaakseen
optimaalista ohjausta ja tukea verkko-oppijoille; laatijana, tuutorina, sekä moderaattorina.
Lopussa tiedät kaikista näistä rooleista ja myös täytettävistä tehtävistä.

Kouluttajan uusi rooli
Erilaiset roolit/ihmiset mahdollistavat verkko-oppimiskokemuksen, joten tahtoisimmekin
puhua heistä seuraavilla sivuilla. Näillä ihmisillä on erilaisia tehtäviä täytettävänään kuin
heillä on luokkahuoneessa opetettavilla kursseilla.

2

2 support, help, avatar, speackers (Person with headset) ǀ OpenClipart-Vectors ǀ CC0-License;
https://www.needpix.com/photo/89006/support-help-avatar-headset-speakers-mic-microphone-broadcast-radio (free picuture);
pixabay.com.

1 Cf. Graf, P./Motamedi, S. (2001): Formen der Weiterbildung, IN: Seminare 2001, pp. 137-164.; hier: S.154 quoted from
Lindecke, Ch.; Beer, D. (2003): Vom dozieren zum beraten – veränderte Rollen im Lernprozess der betrieblichen Weiterbildung.
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Laatija

Ideoiminen, oppimisprosessien suunnittelu, käsitteiden ajattelu, skriptien kirjoittaminen,
multimediasisällön tuottaminen, tehtävien miettiminen, arviointien tekeminen…
Verkko-luojilla on useita ja erilaisia tehtäviä. Heidän tehtävänsä on välittää tietoa.
Onnistuakseen tässä heidän täytyy tuntea aihe, omata hyvä ymmärrys teknisistä seikoista
sekä oltava didaktisesti päteviä. Heidän työnsä kuitenkin päättyy kun kurssi alkaa. He ovat
verkko-oppimisskenaarion taustajoukot, eivätkä täysin näkyvissä oppijalle. Kaikkien näiden
tehtävien täyttäminen on paljon yhdelle henkilölle. Siksi usein tuottajia onkin enemmän kuin
vain yksi, varsinkin isommissa yhtiöissä. Yhdellä henkilöllä on tieto, toinen on vastuussa
grafiikasta ja kolmas pitää huolen animaatiosta ja videosta. Lopussa kaikki sovitellaan
loppusilauksien jälkeen yhteen. Sinä verkkokouluttajana olet vastuussa kaikesta. Sinulta
vaaditaan luovuutta, kielitaitoa, silmää grafiikalle ja tottakai opetusopillista osaamista. Tulet
tietämään, kuinka suunnitella ja toteuttaa kaikki komponentit sopivasti. Lisäksi kaikki
päätökset ovat sinun tehtävissäsi, esimerkiksi mitä elementtejä tahdot käyttää ja mitä et,
kuinka syväluotaava oppimiskokonaisuutesi tulee olemaan, tai onko vuorovaikutus sinulle
tärkeää.

Vinkki: Jaa ajatuksiasi ja ideoitasi oppimiskokonaisuudestasi muiden osallistujien
kanssa. Muiden palaute voi olla erittäin oleellista ja auttavaista laadun
kehittämisessä.

Lisäksi saattaa olla mielenkiintoista nähdä, mitä muut tekevät tehtävän parissa. Ehkä saat
heiltä inspiraatiota3.

Tuutori

Tuutorit voivat olla suuri apu verkko-oppimisskenaarioissa, he voivat kohentaa tuloksia (tämä
on tieteellisesti todistettu!) ja edistää tarjonnan hyväksymistä. Niin oppijan saama tuki kuin
onnellisuuskin riippuvat hänestä itsestään. Syykin on looginen: verkko-oppimiskurssilla
osallistuja on omillaan ja tarvitsee itsekuria, motivaatiota ja kykyä pystyä oppimaan omillaan.
Pelkkien oppimismateriaalien antaminen ei riitä. Pätevänä ja mukavana apuna oleminen voi
olla kuin taikaa.

3 Cf. GrandExpertS Learning Unit 1 (author: Anne-Marie Lipphardt, ILI-FAU: trainer as author.
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Tuutorin hyödyt
ovat:

Osallistujilla on parempi ymmärrys sisällöistä ja he voivat siten
kehittää tuloksiaan.

Osallistujat tuntevat itsensä osallisiksi ja ovat motivoituneita
esittämään kysymyksiä ja omia vinkkejään foorumissa.

Ryhmän dynamiikka ja kaikkien motivaatio paranee.

Opiskeluympäristö kehittyy.

Mistä tuutorointi koostuu ja mikä on tuutorin työ? Onko verkko-tuutoroinnilla rajoitteita?

Tuutorit ovat yhtymäkohta laatijan ja osallistujan välillä. He ovat kuin koulutuskonsultteja,
jotka eivät välitä tietoa tai sekaannu henkilökohtaiseen oppimisprosessiin. Heidän
tehtävänsä on auttaa oppijaa järjestelmällisissä ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvissä
ongelmissa. He auttavat oppimisprosessiin liittyvissä epäluuloissa ja ongelmissa sekä
ratkaisujen löytämisessä näihin ongelmiin. Toisin kuin tuutoroinnissa luokkatilanteessa,
verkkotuutorit kommunikoivat osallistujiensa kanssa tekstiviestien välityksellä.

Tuutorin tärkein piirre on empatia. Hyvät tuutorit osaavat eläytyä osallistujien tilanteisiin ja
antaa niille tilaa. He reagoivat ystävällisesti ja kohteliaasti kysymyksiin (esimerkiksi)
foorumissa. Empatian lisäksi heillä tulisi olla asiantuntemusta opetettavasta aiheesta, jotta
he osaavat vastata kysymyksiin oikein. Joskus osallistujat kysyvät heiltä myös
järjestelmällisistä asioista (esim. kuinka kauan heillä on pääsy kurssille ja kuinka
kirjaudutaan oppimisalustalle).

Vinkki: Australialainen pedagogi Gilly Salmon, joka on kirjoittanut paljon
verkko-oppimisesta, katsoo seuraavien kolmen tehtävän olevan erityisen tärkeitä
verkko-opetuksessa:

● Motivaatio ja aktivointi:

○ Esittele itsesi foorumissa kurssin alussa ja pyydä myös muita osallistujia esittelemään
itsensä, sekä kirjoittamaan miksi he osallistuvat kurssillesi. Vastaa usein ja toivota
kaikki tervetulleiksi kurssille.

○ Tiedota osallistujille ennen aktiviteettia ja kirjoita mikä harjoituksen tavoite on.
○ Motivoi osallistujia ottamaan aktiivisesti osaa foorumin keskusteluun. Tämä koskee

lähinnä ihmisiä, jotka ovat hieman introvertteja ja passiivisia. Motivaatio voi elävöittää
heitä paljon!

○ Jos sinä tuutorina päätät olla navigoimatta keskusteluja foorumilla, pidä silti silmällä
viestejä ja astu väliin kun väärinkäyttöä esiintyy (nimittelyä, yms).

● Yhteenvetoja ja palaute:

○ Tee säännöllisesti yhteenveto ketjun (keskustelunaihe foorumilla) tärkeimmistä
aiheista ja mahdollisesti lisää uusia näkökohtia. Syvempää tietoa aiheista, linkkejä ja
tiedon yhdistämistä arvostetaan.
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○ Korostaaksesi tiettyjä mielipiteitä voit siteerata niitä. Tällä tavoin voit mennä
yksityiskohtiin tietyssä aiheessa. Puhu suoraan henkilölle, nimeä heidät ja vahvista
heidän mielipidettään.

● Lopuksi:

○ Kiitä jokaisen kesustelun/aktiviteetin päätteeksi kaikkia heidän osallistumisestaan ja
heidän mielenkiintoisista merkinnöistään ja esimerkeistään. Voit itsekin pohtia ja
yhdistää syvällisempään tietoon.

Esimerkki
Kurssisi osallistuja on ärtynyt ja valittaa sinulle foorumissa. Tällainen tilanne ei ole
epätavallinen verkko-oppimisessa, sillä monia osallistujia häkellyttää oman ajan
organisointi oppimista ja opiskelua varten.

“Parahin tuutori,

tämä kurssi ei ole lainkaan, mitä odotin. Minulla on ollut ongelmia alusta asti. Ensiksi
minulla oli ongelmia lukea postejani, sillä salasanaani ei hyväksytty. Sitten kun sain
ongelman ratkaistua, halusin kirjautua sisään oppimisalustalle, ja sitten kaikki olikin
sekaisin. Mistä painetaan? Kuinka oikeastaan kirjaudutaan sisään? Lisäksi en löydä
mitään siitä informaatiosta, jota minulle luvattiin. Kaikki on niin hämmentävää ja
minusta tuntuu kuin apua ei olisi ollenkaan. Ensi kerralla kun järjestät kurssin, ajattele
vähän kuinka valmistelet mahdolliset osallistujasi paremmin. Olisin voinut investoida
tähän kuluttamani ajan johonkin hauskempaan.

Ystävälliset terveiset”.

Miten reagoisit tähän postiin? Kuinka vastata? Kirjoita ajatuksiasi alas ja lähetä ne
sähköpostilla tuutorillesi tai kirjoita kurssin foorumiin, jotta kouluttaja tai kaikki oppijat voivat
lukea vastauksesi ja keskustella ongelmasta kanssasi.
Kuten varmasti jo arvaatkin, tuutorin rooli on moniulotteinen ja todella tärkeä. Joka vuosi

Institute of Innovation in Learning FAU:ssa tarjoaa koulutusta tuutoreille. Jos olet
kiinnostunut osallistumaan koulutukseen, kirjoita osoitteeseen info@lernhaus.net 4.

Moderaattori

Verkkomoderointi on kommunikaation sekä opinto- ja työryhmien tiedonvaihdon
kohde- tai opetussuunnitelma-orientoitunutta valvontaa sekä hallintoa.

Jo valmiiksi monimutkaisen ryhmäsidonnaisen oppimisen rakennetta usein vahvistaa
edelleen tietokoneen välityksellä käydyn kommunikaation erikoistehosteet. Tavallisen

4 Cf. GrandExpertS Learning Unit 1 (author: Anne-Marie Lipphardt, ILI-FAU): trainer as tutor.
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oppimisprosessin rakentamisen kannalta verkkomoderaattoreiden käyttö on siis itsestään
selvä vaihtoehto – se on myös uusi tehtävä, joka verkkokouluttajan täytyy täyttää.

Nämä täyttävät useita tehtäviä, jotka voidaan määrätä huolellisuutta vaativien alueiden,
sisällön, organisaation, teknologian sekä oppimisilmapiirin perusteella, mutta jotka
oppimisskenaariosta riippuen täytyy tietenkin suorittaa konteksin mukaan. Etenkin
oppimisilmapiiri, eli oppijoiden psykologinen tuki ja motivaatio, on tärkeää ryhmäpohjaisten
verkko-oppimistilanteiden menestymisen kannalta.

Useat moderointimallit, mukaan lukien esitykset verkkomoderointimenetelmistä, viittaavat
tarkoituksella ryhmädynaamisiin menetelmämalleihin (katso Tuckmanin Ryhmän
kehityskulku, 1965): Muovausvaiheessa ryhmän jäsenet tutustuvat toisiinsa,
kuohuntavaihetta kuvastavat alitajuiset konfliktit, jotka johtuvat ryhmän (uusien) jäsenten
omakuvasta ja ”klikkien” muodostumisesta. Seuraavassa vaiheessa säännöt ja normit
selkeytyvät (yhdenmukaisuusvaihe), ja näin suorittaminen viimein mahdollistuu ja yhteistyö
sekä yhteisön tavoitteellinen tekeminen korostuvat. Viimeiseksi yhteisö taas hajoaa
(lopetus). Verkkomoderoinnin tulisi nyt tietoisesti tukea ja optimoida näitä ryhmäprosesseja5.

Miten voin löytää roolini ja organisoida itseni?

Ennen kuin suoritat tämän oppimisjakson loppuun, tahtoisimme antaa sinulle joitain
muistiinpanoja käyttäytymisestä verkko-oppimisessa ja omassa oppimismoduulissasi. Lisää
omia ajatuksiasi listaan:

● Mikä on kurssisi aihe? Miten se poikkeaa muista kyseisen aiheen materiaaleista?
● Kenelle kirjoitat? Mitä tahdot auttaa kohdeyleisöäsi saavuttamaan?
● Millaista perustietoa osallistujilla tulisi olla?
● Kuinka paljon aikaa ja resursseja aiot käyttää sen toteuttamiseen?
● Onko ketään, joka voisi auttaa sinua vai aiotko luoda sisällöt itse?
● Onko olemassa materiaaleja, joita voisit käyttää?
● Mitä tahdot tehdä valmiilla kurssilla?
● Tahdotko tuutoroida kurssia tai olla jollain muulla tapaa kontaktihenkilönä?
● Onko ympäristössäsi ihmisiä, joilta voit pyytää apua? Kuka se voisi olla? Tietenkin on aina

hyvä kun on joku, joka kertoo rehellisen mutta reilun mielipiteensä.

Tarve kouluttajalle, joka fasilitoi oppimista, ennemmin kuin pelkästään luentoja,
joka antaa osallistujille heidän tarvitsemansa työkalut luokkahuoneen
ulkopuolistakin oppimista varten, vaatii opettajalta digitaalisten työkalujen sekä
taitojen hallintaa.

5 Cf. Kommunikation und Moderation – Internetgestützte Kommunikation zur Lernunterstützung; Ebner, M.; Schön, S.;
Bäuml-Westebbe, G.; Buchem, I.; Lehr, Ch.; Egloffstein, M.; CC BY-SA L3T; http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/ ;
http://l3t.eu ; Verändert von T. Suttner

A.3. KOULUTTAJAN UUSI ROOLI 8

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/
http://l3t.eu
http://l3t.eu


VERKKO-OPPIMINEN, SISÄINEN AARRE

Harjoituksia
Kuten kasvokkain tapahtuvillakin kursseilla, myös
verkko-oppimiskokonaisuuksissa voi olla oppilaita, jotka oppivat eri tahtiin tai
omalla tavallaan. Tämä ilmenee usein hyvin nopeasti, kun yksittäiset oppijat joko
eivät pysy kurssin tahdissa mukana tai ovat jo edellä muuta ryhmää hyvien
taustatietojensa ansiosta.

Sinun roolisi kouluttajana ja myös tulevana verkkokouluttajana on puhua näille yksilöille ja
ehdottaa ratkaisua, jotta oppimisryhmä itsessään ei kärsi. Alla on kaksi tilannetta, jotka
saatat kohdata (verkko)koulutustilanteen aikana. Lue esimerkit ja mieti, kuinka reagoisit ja
käyttäytyisit kussakin tilanteessa. Pyri aina pysymään puolueettomana ja rakentavana ja
ennen kaikkea ylläpitämään netikettiä!

Harjoitus 1: Hankalien tilanteiden hallinta (palaute) I

6 - Tapaus 1:

Viiden oppitunnin jälkeen pystyt selkeästi näkemään, että Nti. Smith, yksi osallistujistasi, ei
kykene pitämään samaa tahtia muun ryhmän kanssa. Lisäksi intensiivinen huomio, jota
sinun täytyy hänelle antaa, hidastaa muiden oppimisen edistymistä. Organisaatiossasi on
toinenkin kurssi samasta aiheesta aloittelijoille. Ohjaaja on valmis ottamaan Nti. Smithin. Nyt
tehtäväsi tuutorina on keskustella tilanteesta Nti. Smithin kanssa. Sinulle on tärkeää, että Nti.
Smith ei luovu tietotekniikan aiheesta, vaan näkisi alkeiskurssiin vaihtamisen hyödyt
mahdollisuutena. Kuinka toteuttaisit tämän keskustelun?

Lue esimerkki ja mieti, kuinka voit tähdentää Nti. Smithille, miksi kurssin vaihdos olisi
parempi sinulle ja oppimisryhmälle. Mieti:

1. Onko sinulla koskaan ollut vastaavaa tilannetta luokkahuonetapaamisissa?
2. Kuinka hoidit tilanteen?
3. Kuinka vastakappaleesi reagoi?

Harjoitus 2: Hankalien tilanteiden hallinta (palaute) II

7 - Tapaus 2:

7 (cf. EHLSSA Learning Unit 3: Communication (author: Anne-Marie Lipphardt, ILI-FAU): feedback

6 cf. EHLSSA Learning Unit 3: Communication (author: Anne-Marie Lipphardt, ILI-FAU): feedback
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Hra. Meyer tuntee jo tietokoneet ja internetin aika hyvin, mutta on päättänyt osallistua vielä
yhdelle tietotekniikka-aiheiselle kurssille organisaatiossasi. Tämä on järkevä päätös, sillä
hänen tietonsa on valtaisaa mutta järjestelemätöntä. Tuntien aikana Hra. Meyer näyttää
muille tietonsa, käyttää muille tuntematonta tietoteknistä terminologiaa ja dominoi ryhmän
sisäisiä keskusteluja. Ryhmän sisällä herää levottomuutta. Mieti:

1. Kuinka hoidat tilanteen?
2. Kuinka muodostaisit palautetta, jotta Hra. Meyer ei nolostu, mutta kuitenkin

selkeästi vastaanottaa viestin?

Ole hyvä ja keskustele foorumissa mahdollisesta vastauksesta tähän esimerkkiin ja kerro
muille oppijoille, kuinka toimisit tässä tilanteessa. Tämä auttaa sinua harjoittelemaan
palautteen muodostamista.

Tämä kappale on sidoksissa oppimisen teorioihin ja oppimisen tyyppeihin. Ole hyvä
ja lue tätä kappaletta varten kappale 4 “Oppijan uusi rooli”.

Yhteenveto
Tähän asti opettaja on aina ollut johtajana frantaalisessa opetuksessa ja antanut
kaikki ohjeistukset, nyt hänestä tulee yhä enemmän kumppani
oppimisprosessissa. Hän on selkeästi paikalla tukemassa oppimisprosessia, jota
hän ruokkii impulsiivisilla luennoilla, lähestymistavoilla ja keskusteluilla, ja ohjaa

oppijaa tiettyyn suuntaan. Tässä kappaleessa olet oppinut, että kouluttajan osa
koulutuksessa on muuttunut digitalisaation ja digitaalisten välineiden sekä työkalujen vuoksi.
Tiedät kouluttajan eri roolien erilaisista ominaisuuksista: sisällön tuottaja, tuutori,
moderaattori. Lisäksi tiedät digitaalisten taitojen kehityksen tärkeydestä opettajana, ja
kykenet käyttämään tätä verkko-oppimisympäristössä.

Lähteet ja kirjallisuus

Esseitä: “Wissenschaftliche Weiterbildung” der Universität Rostock:

Trainer as a author + trainer as a tutor

(Cf. GrandExpertS Learning Unit 1 (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.
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Steffi Zander, Anja Hawlitschek u.a. Psychologische Grundlagen des Lernens mit neuen
Medien. In: Wissenschaftliche Weiterbildung. Rostock 2012.

Lutz Hellmig: Gestaltung von Lernprozessen. In: Wissenschaftliche Weiterbildung. Rostock
2016.

Lisää

CC BY Sandra Schön (BIMS e.V.) und Martin Ebner (TU Graz) | imoox.at 2017: Arbeitsheft
für “Gratis Online Lernen”. Bad Reichenhall/Graz 2017.

Verkkokirja

Trainer as a moderator

Kommunikation und Moderation – Internetgestützte Kommunikation zur Lernunterstützung
by Ebner, M.; Schön, S.; Bäuml-Westebbe, G.; Buchem, I.; Lehr, Ch.; Egloffstein, M. (2013)
IN: Ebner, M.; Schön, S. (Hrsg.): L3T – Lehrbuch für Lernen und Lehren mit neuen
Technologien; Bad Reichenhall ǀ CC BY-SA L3T ǀ
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/ ǀ http://l3t.eu

Graafit/ Kuvat

support, help, avatar, speackers by OpenClipart-Vectors ǀ CC0-License ǀ
https://www.needpix.com/photo/89006/support-help-avatar-headset-speakers-mic-microphon
e-broadcast-radio (free picuture) ǀ
https://pixabay.com/de/vectors/unterst%C3%BCtzung-hilfe-avatar-147502/ .

Harjoitukset

EHLSSA Learning Unit 3: Communication (author: Anne-Marie Lipphardt, ILI-FAU
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