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Aloitetaan
Osallistujien motivoitumiseksi verkossa on olemassa useita tapoja, joilla oppijat

henkilökohtaisesti kytkeytyvät aiheeseen. Aikuiset oppijat ovat enemmän
motivoituneita oppimaan – verkossa tai fyysisessä luokassa – kun heitä

kohdellaan ainutlaatuisina yksilöinä, joilla on omat tavoitteet, intressit ja elämät. Kun he
huomaavat sinun olevan heidän puolellaan, heistä tuntuu turvallisemmalta osallistua
keskusteluihin verkko-oppimisen ympäristössä ja yhdistää aihe omaan päivittäiseen
elämäänsä1.

Mitä opin täältä ja miksi?

Tämän oppimisjakson tavoitteena on opettaa tuleville verkkokouluttajille motivaation
tärkeydestä ja merkityksellisyydestä verkko-oppimisen tilanteissa.

Millaista sisältöä löydän täältä?

Kappaleen lopussa tuleva verkkokouluttaja tietää motivaation aseman verkko-oppimisessa,
että oppijaa tulee aktivoida positiivisten oppimistulosten saavuttamiseksi, sekä mikä on
motivaation ja vuorovaikutteisuuden välinen suhde.

Mikä vaikuttaa kykyymme oppia?
Kun aikuiset oppivat uusia asioita, muutamat tekijät vaikuttavat tapaamme oppia.

Nämä tekijät ovat:
● ...kytköksissä merkityksellisyyteen (Olenko kiinnostunut tästä aiheesta? Voinko

käyttää tätä tietoa päivittäisessä elämässäni?)
●

Esimerkki: Ajattele esimerkkejä, jotka voisivat olla mielenkiintoisia kohderyhmällesi.
Joskus on eduksi olla enemmän kuin kaksi esimerkkiä valmiiksi mietittynä.

● …kytköksissä yksilölliseen elämäkertaan (Olenko aina ollut utelias?)
● …riippuu motivaatiosta (Olenko motivoitunut oppimaan lisää tästä aiheesta?)

Yleensä oppijat ovat hyvin motivoituneita, mutta heidän mukanaan tulee erittäin tai ei
ollenkaan motivoitunut puoliso. Lisäksi motivaatio on hyvin haurasta – alussa nähty innostus
voi muuttua nopeasti turhautumiseksi. Ole tietoinen tästä ja koeta ottaa yhteyttä osallistujiin
kun koet että he saattavat tarvita apua.

1 cf. Stanford, Daphne (2016): How to motivate students online: what works and what doesn’t – How can we get each of our
students to take their transformation or education into their own hands?
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● …riippuu oppimisen kokemuksestamme, sekä siitä, tiedämmekö, kuinka opimme
parhaiten (Kuinka opin tehokkaimmin?)

Jotkut ihmiset pitävät käytännöllisemmästä lähestymistavasta, toiset tahtovat tietää
enemmän taustoista. Joidenkin täytyy saada välittömästi soveltaa oppimaansa, toiset eivät
kiirehdi. Anna kaikkien löytää heidän omat lähestymistapansa ja strategiansa. Etenkin
vanhemmat ihmiset usein tietävät, kuinka voivat oppia parhaiten.

Mikä vaikuttaa kykyymme oppia?
Mitä tulee vanhemmalla iällä oppimiseen, meidän täytyy ottaa huomioon ryhmän
heterogeenisyys. He tulevat erilaisista sosioekonomisista taustoista, heillä on erilaisia
terveydentiloja, eivätkä he kohtaa samoja koulutuksellisia normeja. Tästä syystä ikäihmisten
oppimisen kykyä ja oppimisen käyttäytymistä ei voida yhdenmukaistaa2.

Oppimisen kyky ja käyttäytyminen riippuvat…

Graafin
lähde: itse tehty

Aikuisten kyky oppia - motivaatio
Kykymme oppia riippuu motivaatiostamme. Mielenkiintomme oppimisessa voi kummuta
sisäisestä motivaatiosta sekä ulkoisesta motivaatiosta.

Aikuisten oppijoiden kyky oppia
Koska olet melkein valmis verkkokouluttaja, motivaatio aiheena on erittäin tärkeä sinulle.
Käytöksesi kautta voit vaikuttaa osallistujien motivaatioon, ja parhaimmillaan voimistaa sitä.

2 cf. GrandExpertS Learning-Unit 2: Methods (author: Elena Coroian, ILI-FAU: here 9.2. What influences learning?
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Harjoitus: Nyt tahtoisimme sinun pohtivan hetkisen, mikä vaikuttaa sinun
motivaatioosi oppia.

1. Sinun mielestäsi: mikä on sinulle täydellinen oppimistilanne (esimerkiksi:
aika päivästä - aikaisin aamulla/myöhään iltapäivällä; paikka: suuri/pieni huone;
ympäristö: yksin/ryhmässä, musiikkia taustalla/hiljaisuus, jne.)

2. Mikä on ideaali yleiskuntosi oppiessasi? (esim. levännyt tai yliaktiivinen, rauhallinen
tai paineen alla, jne.)

3. Sinun mielestäsi: Miltä näyttävät täydelliset oppimateriaalit? (esim. hyvin
rakenteelliset/aiheen mukaan järjestetyt/helposta vaikeaan/jne.)

Jos et ole ideaalissa oppimistilassasi, kuinka motivoit itseäsi? Mikä saa sinut jatkamaan
oppimista kaikesta huolimatta?

Motivaatio - vahvista oppimisen iloa
Aloitetaan kysymyksellä: Onko motivaatio erilaista aikuisille? Vai onko motivaatio
yleismaailmallinen aihe eikä niinkään ikäsidonnainen? Voimme olla yhtä mieltä siitä, että eri
ikäisiä ihmisiä motivoivat täysin erilaiset asiat!

Motivaatio johtaa menestykseen
On tärkeää muistaa, että motivoitunut oppija on myös menestyvä oppija, ja tehokas
oppiminen riippuu valtavasti motivaatiostamme. Mielenkiinto ja halu oppia ovat tärkeitä
edellytyksiä osallistujalle. Jokainen menestyksen askel voi vahvistaa molempia. Tämä voi
johtaa motivoivaan kierteeseen kohti oppijan tavoitteita. Winston Churchillin otaksutaan
sanoneen: “Menestys ei ole lopullista, epäonnistuminen ei ole tappavaa: merkityksellistä on
rohkeus jatkaa3”.

Vuorovaikutteisuus ja motivaatio
Ensinnäkin on tärkeää selventää, mitä vuorovaikutteisuudella tarkoitetaan.
Vuorovaikutus ja vuorovaikutteisuus koostuvat englannin kielessä (interactivity)
latinankielisistä termeistä “inter” (=keskuudessa) ja “agere” (=toimia). Molemmat

termit kuvaavat yksilöiden, ryhmien, sosiaalisten rakenteiden tai median välisiä yhtäaikaisia
vaikutteita.
Erityyppisiä vuorovaikutuksen muotoja voidaan erotella toisistaan4:

● Oppijan ja kouluttajan välinen vuorovaikutus: Opettajien ja oppijoiden välistä
vuorovaikutusta pidetään oppimista ajavana elementtinä. Oppimisen prosessi

4 vrt. Hill, J.R.; Wiley, D.;Miller Nelson, L.; Han, S. (2004): Exploring research on internet-based learning: From infrastructure to
interactions. IN: Jonassen, D.H. (Editor): Handbook of research on educational communications and technology (pp. 433-460).
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum quoted of Zumbach, J. (2010): Lernen mit neuen Medien – Instruktionspsychologische
Grundlagen. IN Hasselhorn, M.; Heuer, H.; Rösler, F. (Hrsg.): Standards Psychologie. W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart; Here:
pp.45.

3 vrt. GrandExpertS Learning-Unit 2: Methods (author: Elena Coroian, ILI-FAU: here: 9.4. The Learning ability of adults -
motivation.
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luodaan tiedon jakamisen ja palautteen kautta. Tämä oppimisen prosessi ei
ainoastaan evästä ja motivoi oppijoita, vaan hyödyttää myös opettajaa itseään.

● Oppijoiden välinen vuorovaikutus: Kun oppijat ovat vuorovaikutuksessa
keskenään, yhteistyöllinen oppiminen jaetun työn kautta onnistuu, ja myös tiedon
kommunikointia tuetaan. Oppijoiden välisen tiedon välittämisen kautta jaetut ideat
tai perspektiivit voivat edelleen vaikuttaa yksittäisten oppilaiden tiedon rakenteiden
mukautumiseen ja rikastumiseen.

● Oppijoiden ja oppimateriaalin välinen vuorovaikutus: Tämän tyyppinen
vuorovaikutus tulee huomioida erittäin kriittisenä: resurssit tai opetusmateriaalit,
kuten itse luento, oppikirjat, verkkosivut tai jopa opinto-ohjelmat, ovat vain
muutamia esimerkkejä, joihin voidaan viitata oppimateriaalin esimerkkeinä.
Oppijan tehtävä on toimia näiden sisältöjen kanssa pakollisella tavalla
hyödyntääkseen materiaaleissa esiteltyä tietoa ja sisällyttääkseen sitä omaan
tiedon rakenteeseensa. Kuitenkin tästä johtuen, voi esiintyä useita eri tyyppisiä
edistysaskeleita oppimisen prosessissa: huonon tai väärän ymmärryksen
kehittymisestä pinnalliseen sisällön tutkimiseen, ja edelleen syvempään
ymmärrykseen.

● Oppijoiden ja tietokoneen käyttöjärjestelmän välinen vuorovaikutus
(opintoalusta, tietokoneohjelma, jne.): Tässä tarkoitetaan erilaisia
vuorovaikutuksen mahdollisuuksia ohjelmiston ja oppijan välillä. Opettamisen ja
oppimisen asiayhteyksissä nämä ovat käytön eri alueita, kuten opinto-ohjelmiston
käsittely, informaatioalusta verkossa tai keskustelufoorumi verkossa.5

Vuorovaikutuksen vaikutus oppimisen kehityskulkuun
Kaikkein eniten vuorovaikutteisuus tukee oppimisen muotoa, jota voidaan kuvailla aktiivisena
oppimisena. Mitä vuorovaikutteisempia toimet oppiympäristössä ovat, sitä enemmän
kehkeytyy oppijan tehtäväksi ja velvollisuudeksi hankkia tietoa itsenäisesti
vuorovaikutteisuuden tason noustessa. Eriasteisilla vuorovaikutuksilla voi olla erilaiset
seuraukset. Vuorovaikutteisuuden etu on, että oppija voi järjestellä sen yksilöllisen
opintopolun ja täten saavuttaa omat toiveensa, tarpeensa ja ideansa. Vuorovaikutteisuus
sisältää enemmän kuin pelkän teknisen komponentin.

Vuorovaikutteisia opintoympäristöjä suunniteltaessa ylitse muiden nousevana
päämääränä on aina sallia oppijalle vuorovaikutteisia kokemuksia, oppimisen
prosessiin ja sen aktiiviseen muovaamiseen vaikuttamisen kautta6.

Hannon & Atkins (2002)7 ovat kehittäneet mallin, jolla he koettavat kartoittaa
vuorovaikutteisuutta oppilaisiin vaikuttamisen kautta. Kolme vaikuttavaa aluetta voidaan
erotella toisistaan:

7 cf. Hannon, J.; Atkins, P. (2002): All about interactivity. Online document, retrieved: 02.07.2004 from
[http://learnwebct.vetonline.vic.edu.au/IACTIVE/index.html] quoted from Zumbach, J. (2010): Lernen mit neuen Medien –
Instruktionspsychologische Grundlagen. IN Hasselhorn, M.; Heuer, H.; Rösler, F. (Hrsg.): Standards Psychologie. W.
Kohlhammer Verlag, Stuttgart; Here: pp.52.

6 cf. Rieber, L.P. (1996): Animation as feedback in a computer-based simulation: Representation matters. Educational
Technology Research & Development, 44(1); pp.5-22. Quoted from Zumbach, J. (2010): Lernen mit neuen Medien –
Instruktionspsychologische Grundlagen. IN Hasselhorn, M.; Heuer, H.; Rösler, F. (Hrsg.): Standards Psychologie. W.
Kohlhammer Verlag, Stuttgart; Here: p.52.

5 Cf. Zumbach, J. (2010): Lernen mit neuen Medien – Instruktionspsychologische Grundlagen. IN Hasselhorn, M.; Heuer, H.;
Rösler, F. (Hrsg.): Standards Psychologie. W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart; Here: pp.45.
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● Oppijan osallistumisen edistäminen oppimisen kehityskulussa: teknologia
tunnistaa, että oppija toimii, arvioi toimet ja sen jälkeen näyttää mukautetun
käytöksen (reagointi) arvioinnin perusteella. Mukauttamalla teknologiaa oppijaan ja
hänen tarpeisiinsa, uusien toimien potentiaali aukenee.

● Opintotapahtumien rakentamisen ja merkityksellisyyden ymmärtämisen
edistäminen: Vuorovaikutuksellisen toiminnan kautta todellisen maailman ja
oppimisen tilanteiden välisen yhteyden muodostaminen tulee mahdolliseksi ja täten
antaa autenttisuutta sen kehityskululle. Tämä auttaa oppijaa keräämään rikkaita
kokemuksia, jotka auttavat siirtämään opittua tietoa arkipäiväisiin tilanteisiin ja
johtavat lopulta ymmärrykseen. Tällä tavoin tieto saa tarkoituksen.

● Hallinnan tunteen kommunikoiminen oppijalle: Koska oppija ei ole enää
passiivisen osallistujan roolissa verkko-oppimisen ympäristöissä, vaan on
kasvavassa määrin osallisena oppimisen prosessissa aktiivisen osallistumisen
kautta, on hän vielä enemmän tietoinen omien toimiensa tärkeydestä. Ihanteellisessa
tapauksessa tämä johtaa henkilökohtaisen vastuun ja täyttymyksen tunteeseen
oppijan osalta, joka puolestaan palvelee oppimisen prosessia.

Nämä kolme näkökantaa tarjoavat rakenteen opintokeskeiselle vuorovaikutuksen mallille,
jossa oppiminen esiintyy aktiivisena ja autenttisena muotona. Ainoastaan jokaisen kolmen
näkökannan täyttyessä oppijan on mahdollista kokea vuorovaikutteisuutta mallin mukaan.

Interactivity in a learner-centered model (see Hannon, J.; Atkins, P. (2002))

Motivaation ja vuorovaikutteisuuden välinen yhteys
Motivaatio on perustavanlaatuinen edellytys oppimisen kehityskululle, oli se sitten ulkoista tai
sisäistä motivaatiota, vierasta tai omatahtoista oppimista. Vuorovaikutteisuus voi vaikuttaa
paljon edistämällä ja ylläpitämällä motivaatiota (lähinnä sisäistä) (vrt. Burgos, Tattersall,
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Koper, 2007)8. Strzebkowski ja Kleeberg (2002)9 kokosivat useita suunnittelun periaatteita,
jotka voivat positiivisesti vaikuttaa oppijan motivaatioon vuorovaikutteisten ohjelmistojen
avulla. Seuraavat asiat tulisi mainita:

1) Oppijoiden haaste: Jos opintoympäristöä kuvaillaan haasteellisempana, voidaan
aloittaa ongelmanratkaisuprosesseja ja motivoida oppijaa. Tämä pätee
pääsääntöisesti aktiiviseen oppimiseen, jossa oppijan täytyy työskennellä
tehtävänannoissa itsenäisesti sekä toimia näiden tehtävänantojen ratkaisujen
kanssa itsenäisesti. Tilaa tällaiselle oppimisen tilanteelle antavat vuorovaikutteiset
opintoympäristöt, jotka tarjoavat oppijalle mahdollisuuden ratkaista pulmia
itsenäisesti.

2) Uteliaisuuden sukupolvi: Uteliaisuus on aina läheisessä suhteessa haasteeseen.
Etenkin vuorovaikutteiset opintoympäristöt sopivat parhaiten tutkimuspohjaisen
oppimisen toteuttamiseen, sillä ne tarjoavat oppijoille mahdollisuuden kehittää
sisältöä itse, käyttäen tutkimuspohjaista lähestymistapaa.

3) Valinnanvapaus: Tämä kohta voi myös edistää ja ylläpitää motivaatiota. Etenkin,
kun oppijat voivat päättää itse opintopoluistaan, oppimisen tahdista sekä
kehityksestä, mielenkiinto sisällön itsenäistä kehittämistä kohtaan kohenee
samanaikaisesti, mikä taas vahvistaa heidän toimiensa tehokkuutta.

Se on täsmälleen viimeinen valinnanvapauden tai itsemääräämisen vaihe oppimisen
prosessissa.

Esimerkkejä
Ole hyvä ja tutki seuraavaa pulmaa: Onnistuneen hyökkäyksen aikana Halvar ja
hänen miehensä kaappasivat kymmenen säkillistä täynnä kultakolikoita.
Gordon, kaapatun fregatin laivapoika, kertoo Halvarille, että on kuullut laivassa
olevan säkillinen väärennettyjä kolikoita. Hän ei kuitenkaan tiedä, mikä niistä se

on. Hän tietää ainoastaan jokaisen aidon kolikon painavan 10 grammaa, kun väärennetyt
kolikot painavat vain 9 grammaa. Halvar, hellän sisimmän omaava peluri ja merirosvo,
ehdottaa laivapojalle: “Voit ottaa niin monta kolikkoa jokaisesta säkistä kuin tahdot ja asettaa
ne vaa’alle peräkannelle. Katso sitten osoitinta. Jos osaat kertoa minulle, missä säkeistä on
väärennettyjä kultakolikoita, voit pitää 10 kultakolikkoa.” Mitä Gordonin tulisi tehdä?

9 vrt. Strzebkowski, R.; Kleeberg, N. (2002): Interaktivität und Präsentation als Komponenten multimedialer Lernumgebungen.
IN: Issing, L.; Klimsa, P. (Hrsg.): Informationen und Lernen mit Multimedia. Pp.229-246. Weinheim: Beltz PVU. Quoted from
Zumbach, J. (2010): Lernen mit neuen Medien – Instruktionspsychologische Grundlagen. IN Hasselhorn, M.; Heuer, H.; Rösler,
F. (Hrsg.): Standards Psychologie. W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart; Here: pp.54.

8 vrt. Burgos, D.; Tattersall, C.; Koper, R. (2007): Re-purposing existing generic games and simulations for e-learning. IN:
Computers in Human Behaviour, 23(6), pp.2656-2667, quoted from Zumbach, J. (2010): Lernen mit neuen Medien –
Instruktionspsychologische Grundlagen. IN Hasselhorn, M.; Heuer, H.; Rösler, F. (Hrsg.): Standards Psychologie. W.
Kohlhammer Verlag, Stuttgart; Here: p.53.
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Arvasitko vastauksen pulmaan? (Löydät vastauksen alta.) Tahtoisitko jatkaa pulman
työstämistä, kunnes löydät ratkaisun? Oletko ärtynyt, koska et keksi ratkaisua?

Jokaisessa näistä tilanteista käyttäydyt sisäisen ja ulkoisen motivaation teorian mukaan.
Pulmat luovat motiivin uteliaisuudelle - tahdomme tietää, kuinka jokin toimii, ja mikä
lopputulos on. Päämääränä on tutkia pulmaa ja löytää ratkaisu. Tieteessä tällaista
kannustinta kutsutaan tutkimiseksi. Tuloksena useimmat ihmiset tahtovat arvata vastauksen
pulmaan, jonka ovat kerran aloittaneet  - eli he ovat sisäisesti motivoituneita10.

Ratkaisu: Ota yksi kolikko ensimmäisestä kassista, kaksi seuraavasta, kolme kolmannesta, ja niin edelleen. Laita nyt kolikot
vaa’alle. Kassi, jossa väärennetyt kultakolikot ovat, tuo erotuksen 550 gramman painoon.

Harjoituksia
Kuten olemme juuri kuulleet, motivaatio on elintärkeää opiskelun onnistumiselle.
Käänteisesti tämä tarkoittaa, että ilman motivaatiota ei voi olla myöskään
onnistunutta oppimista verkko-oppimisen ympäristöissä.

Harjoitus 1: Kuvaile motivaation tekijöitä

Täten on sinun tehtävänäsi kouluttajana suunnitella verkko-opiskelun ympäristö sekä
oppimateriaalit sellaisella tavalla, että ne ovat kiinnostavia ja motivoivia osallistujille.

Ensimmäisenä askeleena, koeta asettaa itsesi osallistujan asemaan, joka osallistuu
verkkokurssille ensimmäistä kertaa.

1. Mikä vähentäisi motivaatiotasi?
2. Kuinka nämä motivaation estäjät voitaisiin poistaa?
3. Kuinka kääntäisit opiskelumotivaatiota heikentäviä negatiivisia puolia positiivisiksi?
4. Mitä ajatuksia sinulla on?

Yleisesti: Mieti, millaiset negatiiviset puolet voivat estää motivaatiota ja kirjoita ne ylös. Mieti
nyt, kuinka voit soveltaa näitä tekijöitä positiivisiksi selvitäksesi motivaation esteistä.

Harjoitus 2: Vaikuta motivoitumiseen

Harjoituksena foorumissa, kysy: “Minkä näkökohtien ajattelet (ja kysy suoraan
itse oppijoilta) vaikuttavan omaan motivaatioosi verkossa opiskellessa (sekä

positiivisten että negatiivisten)?

10 Cf. Schelk, A. (2011): Leitfaden „Leistungsmotivation – Entstehung, Verlust und Einflussmöglichkeiten“. BBJ Consult AG
(Hrsg.): Modell „Auf Umwegen zum Berufsabschluss“ Servicestelle Nachqualifizierung Westbrandenburg. Perspektive
Berufsabschluss, Förderinitiative Abschlussorientierte modulare Nachqualifizierung. p.10. online:
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Potsdam_L
eitfaden_Leistungsmotivation.pdf (Stand: 20.08.2019)
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Mieti:
-   Mitä tekisit motivoidaksesi itseäsi tiettyä verkkokurssia varten?

- Miltä näyttäisi oma motivaatiollinen strategiasi, jotta pysyisit motivoituneena korkeaa
itsejärjestäytymistä vaativalla verkkokurssilla koko kurssin ajan?

Voit lukea lisää itsemääräätystä ja itsesäädellystä oppimisesta kappaleesta 3,
"Oppijan uusi rooli".

Yhteenveto
Oppijat tietävät, mitä elinikäinen oppiminen tarkoittaa, ja millainen rooli
motivaatiolla siinä on. He tietävät motivaation olevan avain oppimisen
onnistumiseen. Tällä tavoin verkkokouluttajat voivat parhaiten tukea ja kannustaa
oppijoita saavuttamaan omat oppimisen päämääränsä. Kouluttajat kykenevät

myös tunnistamaan motivaation ja vuorovaikutteisuuden välisen yhteyden ja käyttämään sitä
mielekkäästi omissa oppimisen tilanteissaan.

Lähteet ja kirjallisuus

Artikkelit

Aloitetaan

Stanford, Daphne (2016): How to motivate studnets online: wat works and what doesn’t –
How can we get each of our students to take their transformation or education into their own
hands? Here is how to motivate students online and get them fired up about the subject
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