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Aloitetaan
Verkossa on totuttu kommunikoimaan ja vuorovaikuttamaan ryhmissä muiden
kanssa. Ryhmät edustavat hyväksynnän ja turvallisuuden tunteen raameja, sekä
yhteenkuuluvuuden tunteen tarvetta ihmisissä.

Ryhmät ovat olennainen osa verkko-oppimista. Oppijan mielenkiinnon säilyttäminen on
oleellinen osa onnistunutta oppimista, mutta verkko-oppijat ovat vähemmän osallisina
aktiivisessa oppimisessa. He tuntevat kilpailevansa keskenään ja tarvitsevat rohkaisua
tehdäkseen yhteistyötä. Ryhmäaktiviteetit verkkoympäristössä ovat yksi tapa oppijoille luoda
kommunikaatiota muiden kurssilaisten kanssa, ja varustaa oppijat aktiivisella roolilla ryhmän
sisällä.

Mitä opin täältä ja miksi?

Tässä kappaleessa aloitamme katsomalla lähemmin ryhmän luomisprosessia. Opit ryhmän
kehitystavoista sekä verkkoryhmän luomisen asteista.

Mitä sisältöä löydän täältä?

Pystyt analysoimaan ja arvioimaan ryhmäkehityksen metodeja ja tekniikoita. Kykenet myös
tunnistamaan ryhmän luonnin eri piirteitä sekä selittämään ryhmän luonnin viisi askelta. Opit,
kuinka tunnistaa erityyppiset ryhmät ja kuvailemaan ryhmän eri rooleja.

Ryhmäkehityksen menettelytavat ja näkökulmat
Ryhmä on toisiinsa yhteisen päämäärän kautta yhdistyneiden yksilöiden summa:
he ovat toisistaan riippuvaisia ja mielletään ryhmäksi.

Ryhmä muodostuu kolmesta tai useammasta ihmisestä, jotka ovat vuorovaikutuksessa
saavuttaakseen yhteisen päämäärän. Ei riitä, että samaan tilaan on kerääntynyt useampi
ihminen. Ryhmän henkilöluvun nousu on suoraan verrannollinen ideoihin ja kommunikaation
diversiteettiin. Gilles Amandon mukaan “loogisen vastauksen etsiminen koordinoituu
paremmin pienissä ryhmissä (3-4 henkilöä), kun taas lopullinen tehokkuus tuskin ylittää
kyvykkäimmän osallistujan loogista ajattelukykyä”1.

Ryhmät ovat erilaisia riippuen motivaatiosta ja niiden muodostamista ihmisistä.
Ryhmän dynamiikka tarkoittaa mukautuvia muutoksia, jotka tapahtuvat ryhmän
kokonaisvaltaisessa rakenteessa johtuen muutoksesta jossakin sen osassa.

1 Gilles, A. & Andre, G. (2007): Psihologia comunicării în grupuri (2007)
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Erilaisia ryhmiä:

1. Koon mukaan:

● Pienet ryhmät (2-9 jäsentä).

● Keskikokoiset ryhmät (10-20/25 jäsentä).

● Suuret ryhmät (yli 25 jäsentä).

2. Muodostamisen mukaan:

● Spontaanit ryhmät (muodostetaan lyhyeksi ajaksi).

● Institutionaaliset (muodostetaan pysyvästi pitkäaikaisia päämääriä varten).

3. Ryhmän jäsenten keskinäisten suhteiden mukaan:

● Muodolliset ryhmät muodostuvat tiettyjen tehtävien/päämäärien
loppuunsaattamisen organisointia varten: komentoryhmät, toimiryhmät, komiteat,
funktionaaliset ryhmät.

● Epämuodolliset ryhmät kehittyvät järjestössä itsessään: harrastusryhmät,
ystäväryhmät.

4. Suhteen mukaan:

● Ensisijaiset ryhmät, joiden sisällä yksilöt luovat henkilökohtaisia suhteita.
Ryhmän jäsenten mahdollinen vuorovaikutus suoraan muiden ryhmän jäsenten
kanssa, esimerkiksi: perhe, ystävät.

● Toissijaisia ryhmiä kuvaavat muodolliset suhteet, joita ylläpitää roolien ja
tehtävien (epäsuorat suhteet) jaosta syntynyt yhteistyö, esimerkiksi: ammattiliitot,
poliittiset organisaatiot.
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Vuonna 1965, psykologi Bruce Tuckman tutki ja julkaisi teorian ryhmän muodostamisen
viidestä kehitysvaiheesta2:

Jokaisen ryhmän ei automaattisesti ole tarpeellista käydä läpi näitä vaiheita.

Jokaisessa ryhmässä on tarkkaan määriteltyjä rooleja ja hankalia persoonia, joista jokaisella
on merkittävä panos ryhmän kehityksessä ja tavoitteiden saavuttamisessa. Roolit ovat
“käytöskokoelmia, jotka kuvaavat persoonia tietyissä sosiaalisissa konteksteissa”3 ja
“muodostavat osan itsemme määrittelystä ryhmän sisällä, itsetietoisuutemme”4. Benne ja
Sheats5 (Journal of Social Issues) määrittelivät kolme kategoriaa ryhmänsisäisille rooleille:

● Velvollisuusroolit: koordinaattori, tutkija, kriitikko;
● Ryhmän yhteishenkeen liittyvät roolit: sovittelija, stimuloija;
● yksilöiden roolit suhteessa henkilökohtaisiin tarpeisiin: dominoija, riippuvainen.

Kuvaukset rooleista, joita yksilöt voivat omaksua eri ryhmissä:

1. Johtaja – itsevarma yksilö, joka osaa koordinoida ja ohjata muita ryhmän jäseniä,
korreloi ideoita.

2. Tutkija – utelias ja kommunikatiivinen, etsii faktoja, tietoa, mielipiteitä.

3. Kouluttaja tai hengennostattaja – tiiviisti mukana, avoin ja dynaaminen.

5 Benne K.D. & Sheats P. (1948): Functional Roles of Group Members. In Journal of Social Issues 4(2), p. 41-49 (1948)

4 Brown, R. (2000): Group processes: Dynamics within and between groups, Oxford, UK. In Blackwell Publishers, p. 72 (2000)

3 Forsyth, D. R. (1999): Group dynamics, Belmont, CA: Wadsworth Publishing p. 124 (1999)

2 Bruce, T. (1965): Team-Development Model (1965)

C.6. RYHMÄN MUODOSTAMINEN VERKOSSA/RYHMÄDYNAMIIKKA
VIRTUAALISESSA TILASSA 6



VERKKOKOULUTUS, SISÄINEN AARRE

4. Kehittäjä – tuo luovaa ajattelua, vähemmän herkkä muiden tarpeille.

5. Arvioija – harkitsevainen, ei tunteile, hienovarainen.

6. Työskentelijä – konservatiivinen, käytännöllinen, järjestelmällinen, ahkera.

7. Ryhmätyöskentelijä – vastaa muiden tunteiluihin, edistää ryhmähenkeä.

8. Suorittaja – pikkutarkka, kärsimätön ja perfektionisti, tekee parhaansa
suorittaakseen tehtävänsä ajoissa.

Ryhmät synnyttävät valtasuhteita. Ryhmän johtamiseen liittyy kolme päätyyppiä, joista
jokainen vaikuttaa sekä yksilön että ryhmän käyttäytymiseen:

● Demokraattinen – johtaja johtaa vain silloin kun sitä tarvitaan.
● Autoritaarinen – johtaja keskittyy panokseen ennemmin kuin ryhmän jäsenten

tyytyväisyyteen.
● Suvaitsevainen – henkilökohtaiset päämäärät ovat yleisten päämäärien

yläpuolella, jonka johdosta päämäärää ei välttämättä saavuteta.

Verkkoryhmät vuorovaikuttavat tietokonejärjestelmien avulla ja ovat riippuvaisia teknisistä
verkostoista. Ilman tällaisen infrastruktuurin olemassaoloa verkkoryhmät eivät voi toimia.

Ryhmien muodostaminen verkkoympäristössä voi olla vaikeaa, sillä oppijat tietävät vain
vähän toisistaan tai yhteisistä mielenkiinnon kohteistaan, mutta verkkoympäristössä yhdessä
työskentelevillä ryhmillä on myös etuja: oppijat kehittävät välttämättömiä luontaisia taitoja
(kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä, yhteistyötaitoja); he oppivat tovereiltaan ja
heidän kauttaan yhdessä kommunikoidessaan.

Verkkoryhmän luomisen vaiheet:

● Luo sivu virtuaalisessa tilassa, verkon keskustelupalstoilla, missä oppijat voivat
julkaista mielenkiinnon kohteitaan, vahvuuksiaan sekä heikkouksiaan. Tällä tavoin
myös kouluttaja oppii tuntemaan oppilaansa ja heidän mieltymyksensä, tai kuinka
oppilaat samaistuvat toisiinsa, jotta hän voi luoda ryhmän. Esimerkiksi; Kirjoita
lista kymmenestä asiasta, joita he ottaisivat mukaansa jos heidän täytyisi muuttaa
toiseen maahan. Etsi muita, joilla on vastaavia asioita listallaan ja luo ryhmä.

● Ryhmän tulisi olla pieni onnistuakseen tapaamisaikataulun luomisessa, sillä
verkkokurssien oppilaat oppivat heille sopivina aikoina. Sopiva ryhmäkoko
vaihtelee tehtävän luonteen mukaan.

● Oppijat voidaan valita oppilasnumeron, syntymäkuukauden tai nimen
alkukirjaimen mukaan.

● Luo yksityinen keskustelupalsta jokaiselle ryhmälle ja näytä heille, kuinka sinne
päästään.

● Luo selkeät odotukset jokaiselle ryhmän jäsenelle ja tunnista yksilölliset
työpanokset.

● Sopikaa yhteisestä päämäärästä. Päämäärällä voi olla seuraavanlaisia piirteitä
ryhmän sisäisesti: Sillä täytyy olla tuloksia, ei aktiviteetteja; sen tulee olla selkeästi
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laadittu; sen täytyy olla saavutettavissa; jokaisen jäsenen tulisi hyväksyä se.
Onnistunut ryhmä on riippuvainen päämääränsä saavuttamisesta.

● Luo roolit jokaiselle ryhmän jäsenelle. Kaksi johtajaa voi aiheuttaa stressiä, mutta
johtajan puuttuminen voi hankaloittaa ryhmässä strategian luomista projektin
aloittamiseksi.

● Anna ohjeita ja palautetta järjestelmällisesti. Rohkaise oppijoita ottamaan sinuun
yhteyttä huoliin liittyen.

Ryhmän tuki verkkoympäristöissä ja
virtuaalisissa tiloissa

Verkkoympäristössä oppija ei ole kouluttajan jatkuvan ja välittömän valvonnan alaisena,
mutta nämä hyötyvät kuitenkin kouluttajan tekemästä suunnittelusta, orientaatiosta ja
ohjauksesta.

Kouluttajien täytyy huomioida, että verkko-oppimisympäristöissä oppijat tarvitsevat erilaisia
strategioita oppimiseen osallistamiseksi. Verkkokouluttajan täytyy näyttää oppijoille, että he
ovat osa ryhmää oikeiden ihmisten kanssa. Teoreettisen tiedon opettamisen lisäksi
kouluttajien täytyy kehittää oppijien kykyjä hyödyntäen teknologiaa maksimoimalla
virtuaalisen ryhmän jäsenten välisen kommunikaation potentiaaliset hyödyt.

Useimmilla ihmisillä on huonoja kokemuksia ryhmätyöskentelystä, mutta ryhmissä
työskentelyä ei voi elämässä välttää.

Yleisiä ongelmia verkkoryhmissä ja kuinka suoriutua niistä:

1. Oppijan vastahakoisuus ryhmää kohtaan. Selviytyäkseen oppijan
vastahakoisuudesta ryhmää kohtaan, kouluttajan tulisi selostaa heille ryhmässä
oppimisen edut ja hyödyt (että he kehittävät uusia taitoja, mukaan lukien
yhteistyötaitoja) kommunikoidakseen tehokkaasti.

2. Ryhmä muodostuu erilaisista ihmisistä, joilla on erilaiset luonteet. Kouluttajien
tulisi etsiä kaikkien ryhmän jäsenten vahvuuksia.

3. Yksi ihminen tekee kaiken työn, eri suuruisia työpanoksia ryhmätyössä.
Taatakseen kaikkien ryhmän jäsenten tasapuolisen työpanoksen ryhmätyössä,
kouluttajan tulisi selvittää, miksi jäsen ei osallistu, ja taata kaikille mahdollisuus
osallistumiseen.

4. Huono kommunikointi. Tehokkaan kommunikaation takaamiseksi kouluttajan tulee
tunnistaa pulmat, jotka vaikuttavat kommunikaatioon ja pyrkiä niiden
ratkaisemiseen.

C.6. RYHMÄN MUODOSTAMINEN VERKOSSA/RYHMÄDYNAMIIKKA
VIRTUAALISESSA TILASSA 8



VERKKOKOULUTUS, SISÄINEN AARRE

On joiktain ehdotuksia siihen, kuinka tukea ryhmiä verkkoympäristöissä:

1. Saa oppijat tuntemaan olonsa mukavaksi kanssasi: jaa kuva, jaa video
henkilökohtaisesta mielenkiinnon kohteestasi, vastaa foorumin keskusteluihin,
esittele itsesi uudelleen ennen arviointia ja sen jälkeen, vakuuta kaikille, että olet
heidän käytettävissään.

2.    Julkaise viikoittaisia ilmoituksia, muistutuksia ja vinkkejä tehtäviin.

3.    Tarjoa lisätietoa, lähteitä, lisää linkkejä.

4.    Tarjoa työpohjia.

5. Anna tarkkaa palautetta (ensin positiivinen kommentti, esitä kaksi tai kolme tapaa
kehittyä ja lopeta taas positiivisella kommentilla).

Harjoituksia

Harjoitus 1: Vuorottele kysymyksiä

Pyydä ryhmien jäseniä listaamaan kolme kysymystä, joita heillä on jostain kurssin
aiheesta. Jaa listat ryhmien kesken ja anna heille aikaa löytää vastaukset. Vastaa
kysymyksiin, joihin ryhmät eivät löytäneet vastausta.

Harjoitus 2: Vakuuta minut!

Kysy oppijoilta kysymys aiheestasi. Muodosta pari oppilaista, jotka valitsivat
kaksi erilaista vastausta ja pyydä heitä vakuuttamaan toisensa oman
vastauksensa oikeellisuudesta.

Yhteenveto
Ryhmiin vaikuttavat sisäiset tai kontekstuaaliset seikat, jotka vaikuttavat heidän
tehokkuuteensa sekä suoritukseensa.
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Ryhmäkokemus voi olla joko rakentava ja nautinnollinen tai katastrofi. On olemassa tärkeitä
strategioita ryhmien rakentamiseen onnistuneen oppimisen takaamiseksi.
Verkkoympäristössä ryhmien luominen voi olla vaikeaa ja voi ilmetä ongelmia, mutta ne on
helppo päihittää.
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