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Aloitetaan
Verkko-oppijat jättävät taakse roolin didaktisesti valmistellun tiedon passiivisista
vastaanottajista tullakseen itsetahdistaviksi alkuunpanijoiksi ja oman
oppimisprosessinsa organisoijiksi. Oppimistyön tekevät oppijat itse. He

määrittelevät päämääriä ja sisältöä itseohjatuilla oppimistavoilla ja muotoilevat
oppimisprosessinsa itsetahdistetuksi1.

Mitä opin täältä ja miksi?

Tässä oppimis-osiossa tahdomme näyttää, että myös oppijoiden roolit
verkko-oppimistilanteissa ovat erilaisia kuin luokkahuoneissa. Verkko-oppijan rooliin sisältyy
korkea-asteista itsekuria: ns. itsetahdistettu oppiminen on etusijalla.

Millaista sisältöä löydän täältä?

Oppijat oppivat, että heidän roolinsa muuttuu ja mukautuu jatkuvasti uusiin teknologioihin
(digitalisoitumisen vuoksi). Lopussa oppija tulee tietämään, mitä heidän tehtävänsä ovat ja
mitä toimintoja heillä on verkko-oppimisympäristöissä. He tietävät enemmän erityyppisistä
oppijoista, itsetahdistetusta oppimisesta, ja kykenevät käyttämään tätä informaatiota omassa
verkko-oppimiskokemuksessaan.

Oppijan uusi rooli
Verkko-oppimisessa itsetahdistettu oppiminen on yhä enenevässä määrin etualalla.
Tämäntapaisen oppimisen menestys riippuu kuitenkin aina myös oppimistyypistä.

Erilaisia oppijoita

Kuten olemme juuri kuulleet, oppijalla on erittäin aktiivinen rooli verkko-oppimisasetelmassa
verrattuna tavalliseen luokkahuoneopetukseen. Itsetahdistetun oppimisen pätevyys on täten
avainasemassa verkko-oppimisessa. Vasta sitten tiedonhankinta ja oppiminen voi lopulta
olla menestyksekästä. Tästä johtuen verkko-oppimisen menestys riippuu aina henkilöstä
itsestään ja siitä, millainen oppimistyyli tällä henkilöllä on. Katsotaan tarkemmin erityyppisiä
oppijoita.

Erilaisia oppijoita: Huomautus aiheesta

Seuraavaksi keskustelemme oppijoiden eri tyypeistä. Tämä kertoo meille, kuinka
tietty ihmisryhmä oppii parhaiten.

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.

A.4. VERKKO-OPPIJAN UUSI ROOLI 4



VERKKOKOULUTUS, SISÄINEN AARRE

Huomaa! Tämä luokitus ei ole täydellinen. Useimmat ihmiset ovat näiden tyyppien
sekoituksia, eivätkä täysin sovi yhteen kategoriaan. Silti ne voivat auttaa sinua
esittämään informaatiota parhaalla mahdollisella tavalla. Tutki omia

oppimistarpeitasi ja ehkä opit jotain uutta!

Auditiivinen oppija

Kuten nimestä voi päätellä: auditiivinen oppija oppii parhaiten käyttäen kuuloaan. Miten
huomaat tämän? Sinun on helpompi käsitellä kuulemaasi tietoa ennemmin kuin lukemaasi
tietoa. Kuinka oppia parhaiten?

● Tiedon alustaminen: Nauhoita itseäsi lukemassa aihetta, joka sinun täytyy oppia,
ja kuuntele nauhoite uudelleen ja uudelleen. Ehkä voit myös saada jonkun
lukemaan aineiston sinulle.

● Keskustelu: Keskustele muiden oppijoiden kanssa sisällöistä, esim. luomalla
opintopiiri.

● Video: Ehkä sinulla on mahdollisuus oppia videoiden avulla.

Visuaalinen oppija

Kuten nimestä voi päätellä, visuaalinen oppija oppii parhaiten, kun tietoa esitetään
kuvitus/kuvapainotteisella tavalla. Kaikkein äärimmäisin versio tästä oppijasta on henkilö,
jolla on valokuvamuisti. Kuinka oppia parhaiten?

● Luo omat oppimismateriaalisi: Sinulle saattaisi olla arvokas tapa luoda omat
oheismateriaalisi, kuvasi, käsitekarttakaaviosi, ym. Näin tehdessäsi käyt tietoa
uudelleen läpi ja järjestelet sisältöä omiin tarpeisiisi sopivaksi!

● Toisto: Katso näitä sisältöjä uudelleen ja uudelleen. Voit myös kopioida nämä ja
ripustaa ympäri asuntoasi.

● Tee se itse: Ollessasi luokassa, kirjoita aina ylös, mitä opettaja kertoo sinulle!
Muiden luomat oppimismateriaalit voivat olla toispuoleisen käytännöllisiä sinulle.
Oman mielen mukaan tiedon järjesteleminen on sinulle tärkeää.

● Kuvallinen visualisointi: Tee kuvia asioista, joita opiskelet tai etsi niitä verkosta.
Tämä voi auttaa sinua visualisoimaan tietoa ja yhdistämään tiedon tiettyyn
visuaaliseen kuvaan.

Haptinen/kineettinen oppija

Haptinen oppija oppii tekemällä asioita itse. Tuntoaisti on erityisen ilmeinen haptisella
oppijalla. Kuinka oppia parhaiten?
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● Tekemällä oppiminen: Aina ei ole mahdollista rakentaa malleja ja muita
3D-visuaaleja. Yritä siksi käydä läpi vaikeita oppimismateriaaleja askel askeleelta,
kuin rakentaisit jotain.

● Kirjoittaminen: Sisältöjen kirjoittaminen saattaa auttaa aivojasi liikuttamaan
kättäsi ja ajatuksiasi samaan tahtiin.

● Liike: Voi olla hyödyllistä liikkua oppimisen yhteydessä, pystyä yhdistämään liike
ja oppiminen. Voit esimerkiksi kävellä edestakaisin asunnossasi samalla kun opit
materiaaleista.

Kokonaisvaltainen oppija

Kokonaisvaltainen oppija oppii parhaiten kun heillä on tarkka käsitys siitä, mitä opitaan.
Kuinka oppia parhaiten?

● Valmistautuminen: Kokonaisvaltainen oppija oppii parhaiten, kun heillä on
yleiskuva aiheesta. Sisällön ei tulisi olla yllätyksellistä kokonaisvaltaiselle oppijalle,
sillä tämä saattaa häkellyttää heitä.

● Toisto: Toisto on yhtä tärkeää kuin valmistautuminen. Jos sisältöä ei ole järjestelty
mieluisalla tavalla, se saattaa kadota.

Analyyttinen oppija

Nimikin sen sanoo: analyyttinen oppija rakastaa loogista, systemaattista tiedon esitystä.
Kuinka oppia parhaiten?

● Rakenne: Tämä saattaa tuplata työmäärän, mutta sisällön järjestely loogisella ja
perusteellisesti tutkitulla tavalla on tärkeää kokonaisvaltaiselle oppijalle.

● Toisto: Älä unohda toistoa. Tieto pysyy kanssamme pidempään, kun sitä
toistetaan.

● Ongelmien ratkaisu: Analyyttinen oppija pitää opitun tiedon pohtimisesta. Siksi
saattaisi auttaa ratkaista pieniä kysymyksiä/ongelmia, joita esität itsellesi2.

Oppija aktiivisena kehittäjänä itsetahdistetuissa
oppimisprosesseissa

Osallistujan rooli on verkko-oppimiskurssilla täysin erilainen kuin luokassa pidettävällä
kurssilla. Ei ole aikataulutettuja tapaamisia ja velvollisuuksia. Olet vapaa päättämään, koska
oppia, kuinka syvälle ja mistä tahdot paneutua aiheeseen. Kysymykset, kuten “Osallistunko
foorumin keskusteluihin”, “Teenkö tehtävän...vai en” tai “opinko sisällön alusta loppuun?”

2 cf. GrandExpertS Learning Unit 2:Methods (Autorin: Elena Coroian, ILI-FAU: Learning types.
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ovat sinun vastattavinasi. Tätä kutsumme itsetahdistetuksi oppimiseksi. Oppijalle annetaan
tässä aktiivinen rooli oppimisprosessissa:

● Heidän täytyy suunnitella oma oppimisprosessinsa itsenäisesti,
● Asettaa omat päämääränsä,
● Tulla tietoiseksi omista olemassa olevista aiemmista tiedoista,
● Etsiä sopivia oppimisresursseja ja
● sitten työstää niitä omalla oppimistahdillaan, omien henkilökohtaisten tarpeidensa

mukaisesti (cf. Fischer & Mandl, 2002)3.
● hänen täytyy seurata omaa oppimisprosessiaan,
● mukauttaa sitä jatkuvasti muuttuvien oppimateriaalin vaatimusten mukaan ja
● sitten aina arvioida omat oppimistuloksensa, pystyäkseen arvioimaan,

saavuttaako hän oppimisprosessin alussa itse asettamiaan oppimispäämääriä.

Jotta itsetahdistettu oppiminen olisi onnistunutta, osallistuja tarvitsee perustaitoja, erityisesti
itseorganisointia, itsemotivointia, sekä oppimateriaaleihin mukautumista.

Monet ihmiset ajattelevat tätä verkko-oppimismenetelmää vapauttavana ja motivoivana.
Negatiivisia jännitteitä, kuten pakollista oppimista, kokeiden kirjoittamista sekä tehtävien
palautuspäivämääriä ei ole. Varsinkin vanhemmat ihmiset ovat kykeneväisiä
itsetahdistettuun oppimiseen. He ovat usein organisoineet itseään vuosia, ovat
motivoituneempia osallistumaan ja kiinnostuneempia aiheesta (siksihän sinäkin olet täällä,
eikö niin?) Paine opiskella ja vertailu muihin (arvosanat yms.) ovat täysin aiheettomia.

On kuitenkin ihmisiä, joita tämä vapaus saattaa häkellyttää, ja tarvitsevat vahvempaa
ohjausta. Siksi ei tule yllätyksenä, että yksi suurimmista syistä ihmisten verkkokursseilta
tipahtamiseen onkin heidän kyvyttömyytensä organisoitua. Tässä tilanteessa tuutorit voivat
auttaa tuutoroimalla heitä tiiviimmin. Ääritapauksissa tuutori voi ehdottaa henkilöä tutkimaan
muitakin koulutusohjelmia, mutta kokemuksemme mukaan näin käy aniharvoin.

Tärkeää: Itsetahdistettu oppiminen ei ole synonyymi yksin tai täydessä
eristyksessä oppimiselle. Oppimisprosessin edistämisessä tärkeitä tekijöitä ovat
tuutori ja muut oppijat. He ovat sekä seura, apu, että henkireikä.

Harjoitus
Mieti, mitkä asiat ovat tärkeitä, jotta itsetahdistettu verkko-oppimiskokemus olisi
onnistunut. Miten voit auttaa osallistujiasi matkan varrella? Mitkä taidot ja
strategiat ovat välttämättömiä ja hyödyllisiä? Juttele näistä ajatuksista muiden
osallistujien kanssa4.

4 cf. GrandExpertS Learning Unit 1: Learning online (author: Anne-Marie Lipphardt, ILI-FAU): Participant as active constructor

3 cf. Fischer, F. & Mandl, H. (2002). Lehren und Lernen mit neuen Medien. In: R. Tippelt (Hrsg.), Handbuch
Bildungsforschung, (S. 623–637). Opladen: Leske + Budrich, quoted from Niegemann, H. u.a. (2008): Kompendium
multimediales Lernen. Berlin, Springer-Verlag; S.65-79; here: pp.65.
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Esimerkki
Ymmärtääksemme itsetahdistettua oppimista paremmin, voimme käyttää apuna
esimerkkiä lämmityksen säätelystä: säädelläksemme huoneen lämpötilaa, täytyy
ensin määrittää haluttu lämpötila (tavoitearvo). Samalla sen hetkinen huoneen
lämpötila täytyy mitata (hetkellisarvo). Heti, jos tavoitearvon ja hetkellisarvon välillä

on poikkeama, lämmitin käynnistyy ja jatkaa lämmitystä, kunnes tavoitearvo on saavutettu.
Kun ennalta määritelty lämpötila on saavutettu, järjestelmä palaa aktiviteettiinsa ja tulee
jälleen väliin vasta kun tavoitearvosta on poikettu.
Jos tämä esimerkki nyt siirretään henkilön itsetahditukseen tehtävien teon aikana, oppijan
asettama päämäärä (esim. luentovapaalla kaudella lukukauden luentoskriptien
läpikäyminen) on tavoitearvo. Itsetutkiskeluvaiheen (jossa skriptit nyt sijaitsevat) jälkeen,
hetkellisarvo voidaan määritellä ja verrata tavoitearvoon. Jos tavoitearvoa ei ole saavutettu,
voidaan soveltaa strategioita sen saavuttamiseksi (esim. omatoimisuuden strategioita). Vain
tavoitteelliset strategiat säilytetään. Sellaisten strategioiden tapauksissa, jotka eivät johda
päämäärään, täytyy päättää, tulisiko strategiaa vaiko päämäärää mukauttaa 5.

Harjoituksia
Jotta pystyisit organisoitumaan verkko-oppimisympäristöissä, on tärkeää pystyä
priorisoimaan tehtäviä ja yhdistää niitä asianmukaiseen ajanhallintaan. Eisenhower
-menetelmä voi olla hyvinkin hyödyllinen sekä kouluttajille että oppijoille.

Harjoitus 1: Ajatuskartan luonti

Eisenhower -menetelmän avulla prioriteetteja voidaan asetella järkevästi ja tehtäviä
voidaan järjestellä niiden tärkeyden ja kiireellisyyden mukaan. Tämä johtaa

kategorisointiin, joka auttaa päättämään, mitkä tehtävät kannattaa tehdä heti, myöhemmin,
tai ei ollenkaan.

KIIREETÖN KIIREELLINEN

TÄRKEÄ II
Kiireetön
Tärkeä

PÄÄTÄ AIKATAULU

I
Kiireellinen

Tärkeä
TEE

5 Dr. Perels, F. (2011): Selbstreguliertes Lernen. IN: Institut für Qualitätsentwicklung (heute: hessische Lehrkräfteakademie),
Rheigans, K. i.A. des Hessischen Kultusministeriums (Hrsg.), Wiesbaden; p.5. Online unter:
https://kultusministerium.hessen.de/presse/infomaterial/9/selbstreguliertes-lernen (Stand: 20.08.2019)
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EI TÄRKEÄ III
Kiireetön
Ei tärkeä
POISTA

IV
Kiireellinen

Ei tärkeä
DELEGOI

Source: own depiction

Eisenhower -menetelmän mukaan on neljä tapaa asettaa prioriteetteja:

● Kiireellinen ja tärkeä: Nämä tehtävät täytyy suorittaa heti.
● Tärkeä, mutta kiireetön: Nämä tehtävät eivät vaadi huomiotamme samantien,

mutta ovat niin tärkeitä elämässämme, työssämme tai projektissamme, että
meidän täytyy sisällyttää ne aikatauluihimme.

● Kiireellinen, mutta ei tärkeä: Jos mahdollista, tällainen tehtävä tulisi delegoida tai
tehdä tärkeämpien tehtävien mukaan.

● Ei kiireellinen eikä tärkeä: Voit helposti välttää tällaisia tehtäviä ja antaa niiden
mennä roskiin.

Ehdotuksia työhön:
1. Luo yksinkertainen tai laaja muistilista kaikista tehtävistäsi sekä aktiviteeteistasi,

jotka sinun täytyy tehdä tänään tai huomenna verkkokurssiehdotuksen luomista
varten.

2. Luokittele nämä tehtävät tärkeyden ja kiireellisyyden mukaan käyttäen Eisenhower
-mallia.

Kuinka opettaisit tämän menetelmän osallistujillesi verkkokurssilla, niin että he voisivat
käyttää sitä oman oppimisensa organisointiin verkko-oppimisessa?

Harjoitus 2: Eisenhower -menetelmän soveltaminen

Opeta Eisenhower -menetelmä osallistujillesi verkkokurssilla, ja tähdennä
oppijoille, että he voivat hyvinkin käyttää tätä menetelmää oman työn ja
ajankäytön organisoimiseen. Tämä on hyvin tärkeää

verkko-oppimisympäristöissä.

Tehtävänanto osallistujille voisi olla seuraavanlainen:

1. Luo yksinkertainen tai laaja muistilista kaikista tehtävistäsi sekä aktiviteeteistasi,
jotka sinun täytyy tehdä verkkokurssilla.

2. Luokittele nämä tehtävät tärkeyden ja kiireellisyyden mukaan käyttäen Eisenhower
-mallia6.

6 Cf. Prioritäten setzen – Eisenhower-Methode ǀ teachSam OER Arbeitstechniken ǀ Crative Commons license Attribution
ShartAlike 4.0 International ǀ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode ǀ
https://www.teachsam.de/arb/zeitmanagement/zeitmanag_2_3_5.htm
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Kuinka helpoksi he kokivat tehtävien listaamisen ja luokittelun Eisenhower -rakenteella?
Auttoiko se heitä heidän työn- ja ajanhallintansa kanssa?

Ymmärtääksesi syvällisemmin, ole hyvä ja tutki kappaleita: 4 “Kurssin
johtaminen” ja 10 “Verkko-oppijan motivoiminen”.

Yhteenveto
Oppijat tulevat tietämään, että oppijan rooli muuttuu jatkuvasti ja sen täytyy
mukautua uusiin teknologioihin (digitalisoitumisen vuoksi). Tämän oppimisjakson
lopussa he tulevat tietämään erityyppisistä oppijoista, sekä oppijoiden tehtävistä ja
toiminnoista verkko-oppimisympäristöissä. Tästä riippuen on kouluttajan vastuulla

mukauttaa verkko-oppimisjärjestelyjä jokaisen kohderyhmän mukaan, jotta itsetahdistettu
oppiminen voi toteutua. Oppija ymmärtää, miksi hän on itse aktiivisena rakentajana omassa
oppimisprosessissaan.

Lähteet ja kirjallisuus
Esseet

(Cf. GrandExpertS Learning Unit 2:Methods (Autorin: Elena Coroian, ILI-FAU)

Northwest Center for Public Health Practice (=University of Washington. School of public
health) und The Network for Public Health Law (Hrsg.): Effective Adult Learning. A toolkit for
teaching adults. 2014.

Internet-lähteet

Cf. GrandExpertS Learning Unit 2:Methods (Autorin: Elena Coroian, ILI-FAU):

https://erwachsenenbildung.at/themen/lebenslanges_lernen/was_ist_lll/definitionen.php#eud
ef (Stand: 19.12.2018)

https://www.selbst-management.biz/lebenslanges-lernen/ (Stand: 19.12.2018)

https://derstandard.at/2000048803100/Nachgefragt-Was-wollen-Sie-noch-lernen (Stand:
01.01.2017)

Learning types

(Cf. GrandExpertS Learning Unit 2:Methods (Autorin: Elena Coroian, ILI-FAU)

Sebastian Kröschel:
https://www.geo.de/geolino/mensch/5849-rtkl-lernen-welcher-lerntyp-bist-du (Stand: 12. 02.
2019)
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https://www.mit-kindern-lernen.ch/lernen-kinder/gedaechtnistipps-und-merkstrategien/123-un
terschiedliche-lerntypen (Stand: 12.02.2019)

https://www.thesius.de/blog/articles/vier-lerntypen-visueller-lerntyp/ (Stand: 12. 02. 2019)

https://www.thesius.de/blog/articles/auditiver-lerntyp/ (Stand: 12. 02. 2019)

https://www.thesius.de/blog/articles/vier-lerntypen-haptischer-lerntyp/ (Stand: 12. 02. 2019)

https://www.thesius.de/blog/articles/vier-lerntypen-kommunikativer-lerntyp/ (Stand: 12. 02.
2019)

Esseitä “Wissenschaftliche Weiterbildung” der Universität Rostock:

Participant as an active constructor

(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.

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

Participant as an active constructor

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

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

Kirjat

Introduction

Graf, P./Motamedi, S. (2001): Formen der Weiterbildung, IN: Seminare 2001, pp. 137-164.;
hier: p.154.

Lindecke, Ch.; Beer, D. (2003): Vom dozieren zum beraten – veränderte Rollen im
Lernprozess der betrieblichen Weiterbildung. IN: Beer, D.; Hamburg, I.; Lindecke, Ch.;
Terstriep, J. (Hrsg.): E-Learning – Kollaboration und veränderte Rollen im Lernprozess.
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VERKKOKOULUTUS, SISÄINEN AARRE

Institut für Arbeit und Technik, Projektbericht des Instituts Arbeit und Technik; Gelsenkirchen;
pp.14-27.

Self-regulated learning

Fischer, F. & Mandl, H. (2002). Lehren und Lernen mit neuen Medien. In: R. Tippelt (Hrsg.),
Handbuch Bildungsforschung, (S. 623–637). Opladen: Leske + Budrich. IN: Niegemann, H.
u.a. (2008): Selbstreguliertes Lernen. IN: Kompendium multimediales Lernen. Berlin,
Springer-Verlag; pp.65-79.

Internet-lähteet

Example

Dr. Perels, F. (2011): Selbstreguliertes Lernen. IN: Institut für Qualitätsentwicklung (heute:
hessische Lehrkräfteakademie), Rheigans, K. i.A. des Hessischen Kultusministeriums
(Hrsg.), Wiesbaden. p.5. Online unter:
https://kultusministerium.hessen.de/presse/infomaterial/9/selbstreguliertes-lernen (Stand:
20.08.2019).

Harjoitukset

Eisenhower-Method
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