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tyminen ja huippuyksiköiden verkottaminen vahvistavat tutkimusta ja parantavat sen laatua.
Teollisuuden, koulutuksen ja tutkimuksen välinen yhteistyö on toiminnan perusta.

Opettajana verkossa
Opettajan työnkuva muuttuu tieto- ja viestintätekniikan myötä. Perinteisesti opettaja toimii sisällön asiantuntijana ja asioiden esittelijänä sekä tiedonvälittäjänä. Teknologiaa hyödyntävässä
opiskeluympäristössä opettaja toimii oppimistapahtuman edistäjänä sekä tiedon järjestelijänä.
Oppimisen vastuu on opiskelijalla - opettaja siirtyy sisällön asiantuntijasta oppimisen tukijaksi.
Verkko-opetus tuo mukanaan myös ongelmia. Perinteistä oppimateriaalia ei voi - eikä saa siirtää sellaisenaan verkkoon, vaan materiaalia on muokattava ja muunnettava uuden ympäristön vaatimuksia vastaaviksi. Materiaalin tulee olla helppokäyttöistä ja hyödynnettävissä haluttuna aikana ja vaaditulla tavalla.
Oppimistehtävien tulee herättää opiskelijassa kysymyksiä, ajatuksia, tuntoja ja keskustelua sekä
innostaa yhdessä työskentelyyn. Materiaalin koossa pitävä punainen lanka auttaa opiskelijaa
etenemään ja yhdistämään asioita loogisesti ja motivoi samalla jatkamaan.

‘Monitieteinen’ vs. ‘poikkitieteellinen’ yhteistyö
Toimivan tietoyhteiskunnan koulutussektori tarvitsee monitoiminnallisia ohjaajia, jotka ovat
asiantuntijoita ainakin kognitiivisen ja kehityspsykologian, kasvatustieteen ja kommunikaatiota
tutkivien tieteiden alalla.
Ohjaajien kouluttamiseksi OPM voisi käynnistää kognitiivisen verkkopedagogiikan tutkimusja kehittämisohjelman perustamalla työryhmän, johon kutsutaan verkkopedagogiikan, modernin kognitiotieteen sekä tieto- ja viestintätekniikan tutkijoita ja asiantuntijoita. Työryhmän tehtäväksi annettaisiin toimintastrategian luominen kognitiivisen verkkopedagogiikan teoreettisten perusteiden ja käytännön sovelluskohteiden selvittämiselle.
Ensimmäinen aihepiiriä käsittelevä workshop järjestettiin Hämeenlinnassa ITK’04-päivien yhteydessä huhtikuussa 2004. “Kognitiivinen verkkopedagogiikka” -workshopissa pohdittiin verkkopedagogiikan ja kognitiotieteen välisiä yhteyksiä virtuaalisissa oppimisympäristöissä. Aihepiirin ajankohtaisuuden ja tärkeyden vuoksi workshopissa keskityttiin myös uusien tutkimus- ja
kehittämishankkeiden suunnitteluun ja käynnistämiseen. Workshopissa pidettyjen esitysten pohjalta toimitettu artikkelikokoelma Kognitiivisen verkkopedagogiikan erityiskysymyksiä [toim.
Marjomaa & Marttunen. Joensuu University Press Oy: Gummerus] ilmestyy helmikuussa 2005
ja seuraava workshop järjestetään syksyllä 2005.
Panostusta poikkitieteiseen oppimisen tutkimukseen peräänkuulutetaan erityisesti Jari Multisillan toimittamassa raportissa Poikkitieteellinen oppimisen tutkimus Helsingin yliopistossa ja
Suomessa. Raportissa kirjoitetaan mm. seuraavasti: “On perusteltua, että Helsingin yliopisto
pyrkii vahvistamaan tätä toimintaa kansainvälisesti tunnustetuksi huippu-tutkimusyksiköksi.
Poikkitieteinen oppimisen tutkimus on alue, missä tällä hetkellä ei näyttäisi olevan kovin paljon
tutkimusaktiviteetteja. Useimmat hankkeet ovat selvemmin keskittyneitä kapeampaan tutkimusalueeseen tai niitä voidaan parhaimmillaan luonnehtia monitieteisiksi. Haasteena on, miten omilla
tahoillaan toimivista tutkimusryhmistä saadaan aidosti poikkitieteellisiä.” Raportissa viitataan
Jussi Pakkasvirran luonnehdintaan ‘monitieteisyyden’ ja ‘poikkitieteellisyyden’ erosta: “Pakkasvirta (2004) luonnehtii kirjassaan käsitteitä monitieteisyys, tieteiden välisyys ja poikkitie-
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teellisyys. Monitieteisyys on hänen mukaansa akateeminen instituutio, jossa on edustettuna monta
tiedettä. Tieteidenvälisyyttä voidaan hänen mukaansa luonnehtia esimerkiksi sellaisella tutkimushankkeella, jossa eri tieteenaloja edustavat tutkijat hankkeen kuluessa löytävät yhteisen näkemyksen tutkittavaan aiheeseen tai ilmiöön. Tieteidenvälisissä hankkeissa eri tieteiden rajat
hämärtyvät, mutta ne ovat kuitenkin olemassa. Pakkasvirran (2004) mukaan poikkitieteisyys
toteutuu, kun tutkimusryhmien ongelmanasettelussa ja tutkimusotteessa on luovuttu tieteiden
omista näkemyksistä ja muodostettu uusi, yhteinen viitekehys. Tällöin tieteiden väliset rajat
katoavat kokonaan. Jotta poikkitieteellinen tutkimus onnistuisi, tarvitaan kokeneita tutkijoita,
joilla on jo näkemystä ja osaamista eri tieteenaloilta ja erilaisista tutkimusparadigmoista (Pakkasvirta, 2004).”

Mitä on verkkopedagogiikka?
Verkkopedagogiikalla tarkoitetaan verkossa ja verkon kautta tapahtuvaa opettamista ja opiskelua ja niiden tutkimista. Verkko-opetuksella puolestaan tarkoitetaan opetusta, opiskelua ja oppimista, jota tuetaan tai jonka jokin osa perustuu tietoverkkojen, erityisesti Internetin kautta saataviin tai siellä oleviin aineistoihin ja palveluihin (Tella &al. 2001).
“Kognitiivisella” ei tässä yhteydessä viitata “tiedolliseen” tai “tietoa koskevaan”, vaan kognitiotieteelliseen.
Erityisen kiinnostava uusi alue oppimisen tutkimuksessa on verkko-opiskelussa tapahtuvan vuorovaikutuksen mallintaminen. Yhden mallintamistavan on tarjonnut jo Herakleitos [540-480 eKr]:
“Viisaus on sen tietämistä, että kaikki vaikuttaa kaikkeen.” Tätä voidaan pitää myös modernin
kybernetiikan keskeisenä sisältönä, s.o., älykkyyttä ja osaamista ilmentävä käyttäytyminen on
tulosta verkottuneiden toimijoiden välisistä vuorovaikutuksista ja palautteista.

Mitä on kognitiotiede?
Kognitiotiede on tieteidenvälinen tutkimusryväs, joka pyrkii selittämään joko elävien organismien (erityisesti täysikasvuisten ihmisten)tai koneiden älykästä toimintaa. Näin ollen kognitiivinen psykologia ja tekoälytutkimus muodostavat sen ytimen.
Kognitiotieteen tarkoitus on mallien ja teorioiden avulla kuvata ja selittää tietoilmiöitä, tiedollisia taitoja ja tietoisuutta sekä yksilöllisellä että yhteisöllisellä tasolla. Kognitiotiede käyttää usein
laskennallisia malleja ja nojautuu eri tieteiden piirissä saatuihin tietoprosesseja koskeviin teoreettisiin ja empiirisiin tuloksiin. Vaikka pääpaino on usein ihmisen kognition tutkimisella, myös
koneiden ja eläinten representaatiotoimintojen tutkiminen kuuluu kognitiotieteen piiriin.
Kognitiotiedettä edeltänyt monitieteinen tietojenkäsittelyyn liittyvä tutkimus alkoi monissa amerikkalaisissa yliopistoissa 40-ja 50-luvuilla. Tyypillisiä esimerkkejä tältä kaudelta ovat keinotekoisten hermoverkkojen ja ongelmanratkaisuohjelmien tutkimus. Varsinaiset koulutusohjelmat
tulivat mukaan kuvaan 70-luvulla. Ensimmäinen puhtaasti kognitiotieteelle omistettu lehti syntyi 1977 ja alan tieteellinen seura perustettiin 1979.
Symbolisen tietojenkäsittelyn vastapainona kognitiotieteessä voidaan pitää konnektionistista
paradigmaa, jonka puitteissa 1986 syntyi Rumelhart & McClellandin PDP [“Parallel Distributed
Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition”] ja jonka yhtenä seurauksena voidaan pitää komputationaalisen neurotieteen syntyä.
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Myös eurooppalainen kognitiotiede on viimeisen kymmenen vuoden aikana alkanut järjestäytyä. Yksi kognitiotieteellisistä yhdistyksistä on ESSCS [European Society for the Study of Cognitive Systems], joka julkaisee Cognitive Science -lehteä ja joka on keskittynyt erityisesti kognitiotieteen teoreettisten perusteiden tutkimukseen.
Yksi ensisijaisista tekijöistä, jotka käynnistivät uudet kognitiivisten toimintojen tutkimukset,
oli Chomskyn generatiivinen kielioppi, jonka hän kehitti – ei ainoastaan kielen rakenteen abstraktiksi teoriaksi, vaan myös – tulkinnaksi kielen käyttäjien mentaalisesta kieltä koskevasta tiedosta (heidän kielellisestä kompetenssistaan). Perustavampaa laatua oleva tekijä oli kuitenkin
niiden ratkaisumallien (tai lähestymistapojen –approaches) kehitys, jotka esittivät informaatiota
koskevia teorioita abstraktilla tavalla, ja niiden koneiden esittely, jotka kykenivät käsittelemään
informaatiota (tietokoneet). Tämä antoi alun idealle, että voitaisiin ohjelmoida tietokone prosessoimaan informaatiota siten, että se ilmentäisi sellaista käyttäytymistä, joka vaatisi älykkyyttä,
jos sen suorittaisi ihminen.
Tietojenkäsittelijöiden usein toistuvana päämääränä on ollut kehittää tietokoneohjelmia jäsentämään luonnollisen kielen syötteitä ja tuottamaan sopivia syntaktisia ja semanttisia representaatioita. Mikäli ihmisen kognitiivista järjestelmää tarkastellaan laskennallisena järjestelmänä, luonnollisena pyrkimyksenä on jäljitellä sen suoritusta. Tavallisesti tämä vaatii esitystapoja informaation representointiin samoin kuin menettelytapoja sen etsimiseen ja käsittelyyn. Eräät varhaisimmista tekoälyohjelmista turvautuivat vahvasti ensimmäisen kertaluvun predikaattikalkyyliin
representoimalla informaatiota propositionaalisilla esitystavoilla ja käsittelemällä sitä loogisten
prinsiippien mukaisesti. Monille mallintamispyrinnöille osoittautui kuitenkin tärkeäksi representoida informaatiota laajamittaisemmissa rakenteissa, kuten kehykset (Marvin Minsky), skeemat (David Rumelhart) tai skriptit (Roger Schank), joissa objektiin tai toimintaan liitetyt eri
informaatiopalat olisi yhdessä tallennettu.
Yleisesti nämä rakenteet käyttivät oletusarvoja sellaisille täsmällisesti määritellyille aukoille
(täsmentämällä esim. että “kauriit elävät metsissä”), jotka olisivat osana representaatiota sikäli
kuin uusi informaatio ei syrjäytä sitä (esim. että “eräs tietty kauris elää San Diegon eläintarhassa”). Yksi erittäin vaikutusvaltainen vaihtoehtoinen lähestymistapa, Allen Newellin kehittämä,
korvaa deklaratiiviset representaatiot muodollisilla (procedural) representaatioilla eli nk. produktioilla. Nämä produktiot ovat konditionaali-muotoisia ja määrittelevät suoritettavat toiminnat (esim. ilmaisun kopioinnin työmuistiin), jos tietyt ehdot on täytetty (esim. että kyseinen
ilmaisu on yhteensopiva toisen ilmaisun kanssa).

Kognitiotieteen hyödyntäminen
Kognitiotieteellisten tutkimusmenetelmien laajan skaalan vuoksi kognitiotieteen sovelluskohteet ovat sellaisia, joihin yksistään jonkin tietyn erityistieteen tutkimusmenetelmät eivät riitä.
Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita vaikkapa akatemiaprofessori Mikko Samsin johdolla Teknillisen korkeakoulun laskennallisen tekniikan laboratoriossa Otaniemessä kehitettävä aivokäyttöliittymä. Tähtäimessä on ratkaisu, missä jopa täysin liikuntakyvytön ihminen voi esimerkiksi
surffata Internetissä ajattelemalla kursorin liikkeet tai käyttää robottikättä ajattelemalla käden
liikettä. Aivokäyttöliittymän suunnittelussa ja toteutuksessa vaaditaan monipuolista signaalinkäsittelyn, neurologian, kognitiivisen psykologian, tietojenkäsittelytieteen, robotiikan jne. osaamista. [Aiheesta enemmän: http://www.vates.fi/vatesinfo/info32003/18.htm ; viitattu 28.12.2004]
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Yhtenä mielenkiintoisena tutkimuskohteena on myös selvittää nk. peilineuroneiden osuutta ja
merkitystä verkkovuorovaikutuksessa. Miten opiskelijat, jotka eivät koskaan tapaa toisiaan,
kykenevät eläytymään tekstuaalisen vuorovaikutuksen avulla? Miten opiskelijat osaavat tulkita
toistensa ruumiillisuutta, emootioita, intentioita ja arvoarvostelmia kognitiivisesti painottuneista teksteistä? Miten emootiot tarttuvat virtuaaliopiskelussa? Miten peilineuronitietämystä voidaan hyödyntää entistä parempien kurssien suunnittelussa sekä opiskelijoiden ohjauksessa? (Vrt.
Hyvönen &al. [in progress].)
Samoin ‘jatketun’ kognition (‘augmented cognition’) tutkimus on uusi, erityisesti tieto- ja viestintäteknologian alalla kiinnostusta herättänyt tutkimusalue, jonka selvittämisessä peilineuronit
näyttävät olevan ratkaisevan tärkeässä asemassa. Ne tarjoavat myös aivan uuden näkökulman
käyttäytymistieteiden sekä etiikan ja yhteiskuntatieteiden teoreettiseen tarkasteluun. Ks. esim.
Rinesi (2002).
Bechtel ym. (1998) mukaan psykologian ja neurotieteiden merkitys tulee kasvamaan tietojenkäsittelytieteen kustannuksella 2000-luvulla ja keskeisinä haasteina ovat (i) situoitu, hajautettu ja
ruumiillistunut kognitio, (ii) emootiot ja tietoisuus, (iii) kognition matemaattisten lakien kehittäminen, (iv) sillan rakentaminen kognitiivisten mallien ja neurotieteiden välille sekä (v) tietokonemetaforan kriittinen evaluointi. Kaikkia näitä osa-alueita on alettu tutkia myös Suomessa.
Opetusta koskevaa monitieteistä tutkimus- ja kehittämistyötä on Suomessa harjoitettu erityisesti TVT:n opetuskäytön tutkimuksessa ja kehittämisessä. Erno Lehtisen ja Jorma Enkenbergin
Joensuussa alullesaama TOTY [“Tietotekniikan Opetuskäytön Tutkimus- ja kehittämisYksikkö”] on tästä ensimmäisenä esimerkkinä. Äskettäin Joensuun yliopistoon on perustettu myös
Koulutuksen yhteiskunnallis-kulttuurisen tutkimuksen yksikkö. Sen sijaan oppimisen poikkitieteellinen tutkimus on niin Joensuun yliopistossa kuten muissakin maamme korkeakouluissa varsin hajanaista. Tällä alueella yliopistoissa kuitenkin toimii vahvoja asiantuntijaverkostoja, kuten tieteiden ja teknologian historian tutkimukseen keskittyvä Torus-verkosto, kognitiotieteen ja
kognitiivisen teknologian Connet-verkosto, tulevaisuudentutkimuksen verkosto-akatemia, naistutkimus jne., joilla kaikilla on esittää omat, tärkeät näkökulmansa oppimiseen ja sen tutkimukseen.
Näiden verkostojen välisten yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen on ensimmäinen tehtävä
pyrkiessämme toimivan tietoyhteiskunnan kehittämiseen. Ensimmäinen askel tähän suuntaan
otettiin Espoossa, marraskuussa 2004 järjestetyssä suomalaisessa Tietofoorumissa [http://
www.dipoli.hut.fi/tietokoulutus/tietofoorumi/; viitattu 28.12.2004].
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Professionaaliseen dialogikulttuuriin kasvaminen:
Digitaalisen case-materiaalin mahdollisuudet luokanopettajakoulutuksessa

Kristiina Kumpulainen, Mari Puroila ja Marja Vanhatalo
Tässä artikkelissa kuvaamme tutkimusta, jossa selvitetään digitaalisen case-materiaalin
mahdollisuuksia tukea luokanopettajaksi opiskelevien (N=37) reflektoivaa dialogia kouluopetuksen pedagogisiin kysymyksiin liittyen.
Kansainvälinen opettajankoulutuksen tutkimus on antanut viitteitä digitaalisen oppimateriaalin potentiaalista luoda mielekkäitä dialogisia ongelmanratkaisutilanteita, jolloin
opettajaksi opiskelevat voivat tarkastella, tutkia ja reflektoida käytännön opetustyötä teorian ja praktiikan näkökulmista yhteisöllisissä keskustelutilanteissa.
Tässä tutkimuksessa pyrittiin ensisijaisesti selvittämään luokanopettajaopiskelijoiden diskurssien laatua ja sisältöä heidän työskennellessään pienryhmissä digitaalisen case-materiaalin parissa. Analyysin kohteena tutkimuksessa ovat luokanopettajaksi opiskelevien
ryhmäkeskustelut case-materiaalin tutkimisen yhteydessä sekä opiskelijoiden suulliset esitykset liittyen heidän itsenäisiin tutkimuksiinsa digitaalisen oppimateriaalin parissa.
Tutkimuksen teoreettis-metodologinen perusta määrittää opettajaksi oppimisen sosiaalisena ja situatiivisena prosessina (Wenger, 1998; Putnam & Borko, 1997, 2000). Opiskelijoiden ryhmäkeskustelujen analyysissä huomio on kiinnitetty vuorovaikutuksen sisältöön
(Tuomi & Sarajärvi, 2002) ja dialogisuuteen (Mercer, 2000).
Tutkimuksen alustavien tulosten mukaan digitaalisen oppimateriaalin käyttö osana opettajankoulutusta luo mahdollisuuksia aitoon ja reflektoivaan keskusteluun, joka omalta
osaltaan edesauttaa luokanopettajaopiskelijoiden kiinnittymistä professionaalisiin diskursseihin.
Opiskelijoiden keskustelut osoittautuivat sisällöllisesti rikkaiksi pureutuen monipuolisesti kouluopetuksen pedagogisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Keskustelujen luonne oli
paikoittain reflektoivaa, sisältäen dialogista ongelmanratkaisua ja merkityksenantoa.
Tutkimuksen tulokset tuovat esiin dialogisen toimintakulttuurin omaksumisen tärkeyden
opiskelijoiden reflektoivan ja yhteisöllisen keskustelun toteutumisessa myös digitaalisen
oppimateriaalin tutkimisen yhteydessä.

Johdanto
Kyky osallistua kasvatus- ja opetusalan professionaalisiin diskursseihin muodostaa keskeisen
osan nykypäivän opettajan ammatillisesta asiantuntijuudesta (Gudmundsdottir, 1995; Putnam
Lapin tietoyhteiskuntaseminaari tutkijatapaamisen artikkelikirja 2004 [Proceedings of the Lapland Information
Society Seminar Researcher Workshop 2004]. Rovaniemi: University of Lapland, Faculty of Education, Centre
for Media Pedagogy (CMP) (Lapin Yliopistopaino) [online http://ktk.ulapland.fi/ISBN951-634-919-6]. ISBN
951-634-918-8 (pain.) / ISBN 951-634-919-6 (pdf).
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& Borko, 1997, 2000; Schön, 1987). Professionaalisiin diskursseihin osallistumisen taito vaatii
opettajilta niin ammattispesifejä tietoja ja taitoja kuin myös sosiaalisia valmiuksia. Mielekkäiden ja laadukkaiden professionaalisten diskurssien rakentumisen ehtona on myös, että näitä tukee toimintakulttuuri, jossa arvostetaan dialogisuutta ongelmanratkaisun ja kehittymisen välineenä (Wenger, 1998). Opettajankoulutuksella on tärkeä funktio professionaalisen dialogikulttuurin luomisessa ja ylläpitämisessä. Tähän sisältyy opettajaksi opiskelevien tukeminen kohti
professionaalisen dialogikulttuurin jäsenyyttä.
Opettajan ammatillisen asiantuntijuuden kehittäminen opettajankoulutuksessa edellyttää, että
opiskelijoille luodaan mahdollisuuksia osallistua reflektoivaan ja dialogiseen ongelmanratkaisuun. Tällöin opetustyön käytäntöä ja siihen liittyviä haasteita tarkastellaan opiskelijoiden henkilökohtaisten kokemusten sekä teoreettisen tutkimustiedon ja käsitteiden valossa. Opettajankoulutuksen tehtävänä onkin tukea opiskelijoita kohti professionaalisia diskursseja, joihin opettajan työ on sidoksissa. Tämä ei tarkoita sitä, että opettajankoulutus pyrkisi poistamaan opiskelijoiden henkilökohtaisia uskomuksia tai oletuksia ja niitä kielenkäytön tapoja, joiden kautta
opiskelijat näitä kuvaavat. Opettajankoulutuksen ensisijainen tehtävä on sen sijaan laajentaa
opiskelijoiden diskursiivista horisonttia, jonka kautta mahdollistuu opetukseen ja oppimiseen
liittyvien elementtien uudenlainen tarkastelu ja määrittäminen. Opettajan diskursiivisen horisontin laajentaminen antaa myös opettajaksi opiskelevalle työvälineitä moniammatilliseen yhteistyöhön eri ammatti- ja sidosryhmien välillä.
Opettajan ammatin ja praktiikan moniulotteinen tarkastelu ja reflektointi yhteisöllisenä ongelmanratkaisuna osana opettajankoulutusta ei kuitenkaan tapahdu automaattisesti ilman tarkoituksenmukaisia välineitä, pedagogisia viitekehyksiä ja malleja. Tässä artikkelissa kuvaamme
tutkimusta, jossa selvitetään digitaalisten case-materiaalin mahdollisuuksia tukea luokanopettajaksi opiskelevien reflektoivaa ja yhteisöllistä dialogia kouluopetuksen pedagogisiin kysymyksiin liittyen. Ennen kuin esittelemme case-materiaalin soveltamista opettajankoulutuksessa tarkemmin, luomme tämän artikkelin alkuosassa katsauksen opettajan ammatilliseen oppimiseen
situatiivisena ja sosiaalisena prosessina.
Opettajaksi oppiminen situatiivisena prosessina
Näkemys tiedon, ajattelun ja oppimisen situatiivisuudesta on korostunut lukuisissa viimeaikaisissa kasvatus- ja opetusalan kehittämishankkeissa (Greeno, 1997; Greeno, Collins & Resnick,
1996). Situatiivinen oppiminäkemys ja sen käsitteet näyttävät tarjoavan potentiaalisia viitekehyksiä tarkastella opetusta, opettajan oppimista ja opettajankoulutuksen praktiikkaa uusin tavoin. Situatiivinen oppimisnäkemys valottaa opettajan oppimista tukevia sekä myös tätä estäviä
toimintamalleja ja -tilanteita (Putnam & Borko, 2000). Situatiivinen näkökulma korostaa myös
opettajan oppimisen olevan vahvasti sidoksissa käytännön praktiikkaan. Korostaessaan ajattelun ja kognition sosiaalista ja hajautettua luonnetta, situatiivinen oppimiskäsitys suuntaa huomionsa teknologisten työvälineiden merkitykseen tukea professionaalisten diskurssien rakentumista osana opettajan ammatillista kasvua.
Situatiivinen oppimisnäkemys haastaa perinteiset kognitiivisen psykologiaan pohjautuvat teoriat, jotka määrittävät ajattelun yksilölliseksi symbolien manipulaatioksi ja oppimisen tiedon ja
taitojen sisäistämiseksi, joita voidaan käyttää eri tilanteissa. Situatiivinen näkemys määrittää
ajattelun ja oppimisen olevan olennaisesti sidoksissa kognitiivisen toiminnan fyysiseen ja sosiaaliseen kontekstiin (Brown, Collins & Duguid, 1989; Lave & Wenger, 1991). Situatiivisesta
näkökulmasta opiskelutapa ja sen konteksti ovat keskeinen osa oppimisprosessia. Oppimisen
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tarkastelu ei täten keskity pelkästään yksilöön vaan se ulottuu koko vuorovaikutteisen systeemiin. Tämä systeemi koostuu osallistuvista yksilöistä, heidän keskinäisestä vuorovaikutuksesta
sekä fyysisten ja symbolisten työvälineiden käytöstä (Greeno, 1997).
Situatiivinen näkökulma oppimiseen pyrkii valottamaan ajattelun ja kontekstin keskinäistä suhdetta (Greeno, 1997). Perinteisesti tietoa on tarkasteltu yksilöiden hallussa olevana omaisuutena, jota yksilöt voivat käyttää eri tilanteissa. Tämä näkökulma tietoon ja oppimiseen heijastuu
myös useissa opettajankoulutusohjelmissa, joissa aluksi opiskelijoille tarjotaan abstraktiin teoreettiseen tietoon pohjautuvaa opetusta. Opiskelijoiden oletetaan sitten soveltavan tätä uutta
tietoa eri opiskelutilanteissa ja käytännön opetustyössä (Putnam & Borko, 1997). Situatiivinen
näkemys haastaa tämän oletuksen tiedosta ja oppimisesta. Se korostaa oppimisen ja tiedon rakentumisen yhteyttä opiskelutilanteisiin. Toisin sanoen oppimisen konteksti nähdään olennaisena osana opittavaa uutta tietoa. Tästä näkökulmasta myös opettajan ammatillinen tieto sijoittuu
opetuksen käytäntöön (Carter, 1990; Leinhardt, 1988).
Opettajaksi oppimisen sosiaaliset juuret
Situatiivinen oppimisnäkemys korostaa ajattelun ja toiminnan sosiaalisia alkujuuria. Näkemyksen mukaan toisten ihmisten rooli tiedon rakentumisessa ja oppimisessa on merkityksellinen. Se
nähdään laajempana kuin pelkästään stimulaation ja tuen antajan näkökulmasta (Resnick, 1991).
Vuorovaikutus yhteiseen toimintaan osallistuvien kanssa sekä tilanteiden tarjoamien työvälineiden käyttö määrittävät oppimisen luonnetta ja sisältöä. Henkilökohtainen tapa ajatella ja kommunikoida syntyy situatiivisen näkökulman mukaan erityyppisissä formaaleissa ja epävirallisissa diskurssiyhteisöissä (Wenger, 1998; Wertsch, 1991). Yhteisöjen diskurssit tarjoavat ja jatkuvasti kehittävät ajattelun työvälineitä, kuten ideoita, teorioita ja käsitteitä yhteisölliseen ja henkilökohtaiseen merkityksen antoon. Situaativisesta näkökulmasta oppiminen on kulttuuriin kasvamisprosessi, joka sisältää yhteisön ajattelu- ja toimintatapojen omaksumisen (Lave & Wenger, 1991). Tähän lukeutuu kyky osallistua yhteisön toimintaan ja diskursseihin näille tyypillisten normien ja käytänteiden mukaan. Oppimista ei määritellä situatiivisesta näkökulmasta yksisuuntaiseksi ilmiöksi vaan moniulotteiseksi prosessiksi, missä yhteisö kehittää yksilöä ja vastaavasti yksilö yhteisöä. Opettajaprofession dirkursseilla on keskeinen asema opettajan ajattelun
ja toiminnan määrittämisessä. Tähän sisältyy opettajien tulkinnat työstään ja siihen liittyvästä
praktiikasta (Gudmundsdottir, 1995; Putnam & Borko, 2000).
Opettajan oppiminen ja ammatillisen identiteetin rakentuminen on situatiivisen oppimisnäkemyksen mukaan vahvasti sidoksissa mahdollisuuksiin osallistua sellaisiin diskursseihin, jotka
tukevat kriittistä ajattelua, reflektiota ja praktiikan transformaatioita (McLaughlin & Talbert,
1993; Putnam & Borko, 1997). Hajautetun asiantuntijuuden hengessä, mahdollisuus osallistua
ammattiyhteisön diskursseihin, joita rikastuttavat jäsenten erilaiset kokemukset, uskomukset,
tietämisen muodot ja lähestymistavat luovat hedelmälliset puitteet mielekkäille ja rikkaille dialogeille avaten uusia näkymiä oppimiseen ja opetukseen (Wineburg & Grossman, 1998). Kaikkien äänien ja näkökulmien yhteensovittaminen rationaalisesti ja kunnioittavasti dialogisissa
ongelmanratkaisutilanteissa vaatii vahvan yhteisöllisen kulttuurin sekä halun luoda harmoniaa
ja yhteisiä ratkaisuja. Olemassa oleva kulttuuri ja sen diskurssit voivat myös haastaa yhteisöllisen tiedon rakentumisen, mikäli siihen ei sisälly kriittistä ja yhteistä opetuksen praktiikan tutkimista ja kyseenalaistamista. Valitettavan usein opettajayhteisöissä ovat vallalla sellaiset diskurssit,
jotka tukevat yksilöllistä työskentelyä ja ongelmanratkaisua (Sarason, 1990).
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Viime vuosina lukuisat opettajankouluttajat, alan tutkijat ja opettajat ovat perustaneet yhteisöllisiä kehityshankkeita, joiden tavoitteena on ollut luoda ja ylläpitää transformatiivisia diskurssiyhteisöjä opettajien pedagogisen ajattelun ja praktiikan kehittämiseksi (Saunders, Goldenberg,
& Hamann, 1992; Wineburg & Grossman, 1998; Thomas et al., 1998). Nämä hankkeet ovat
osoittaneet monialaisten diskurssien tukevan opettajien oppimista ja ammatillista kehitystä. Lisätutkimusta kuitenkin tarvitaan niistä työvälineistä ja konteksteista, jotka tukevat opetusalan
reflektoivia ja tutkivia diskursseja. Erityistä tietoa tarvitaan siitä, kuinka tukea opettajia ja opettajaksi opiskelevien muodostamaan henkilökohtainen ja merkityksellinen tietoperusta oppimisen ja opetuksen teorioihin. Tärkeää olisi myös, että koulutus tarjoaisi työvälineitä oppimisen ja
opetuksen sosiaalisten, poliittisten ja historiallisten taustojen hahmottamiseen (Cochran-Smith
& Lytle, 1990; Zeichner, 1996).
Case-perustainen opettajaksi oppiminen
Case-perustaiset opiskelumuodot tarjoavat mielenkiintoisen ja potentiaalisen kontekstin opettajien yhteisöllisille diskursseille. Case-perustaiset opiskelumuodot luovat autenttisia ongelmanratkaisutilanteita, joiden ratkaisuun voidaan soveltaa sekä teoreettista ja praktista tietoa (Leinhardt, 1990; Merseth, 1996; Sykes & Bird, 1992). Perinteinen kahtiajako teoreettisen ja käytännönläheisen ajattelun ja tiedon välillä on ehdotettu kuroutuvan umpeen case-perustaisessa opiskelussa. Syyksi tähän on esitetty sitä, että case-materiaali mahdollistaa erilaisen tiedon ja kokemuksen soveltamisen ongelmanratkaisussa. Case-perustaisten työskentelymuotojen vahvuudeksi
opettajankoulutuksessa on myös esitetty materiaalin tarjoamia rikkaita kuvauksia luokkahuoneopetuksesta ja pedagogisista haasteista. Näiden syvällinen tarkastelu ei ole useinkaan mahdollista itse tilanteisiin osallistumalla. Case-materiaalin kriittinen havainnointi, analyysi ja reflektio luovatkin mielekkäitä oppimistilanteita, joissa näkemykset ja kokemukset voivat nojata erityyppiseen tietoon ja ajatteluun (Feltovich, Spiro, & Coulson, 1997).
Opettajankoulutuksessa käytettävä case-materiaali on saanut uusia ulottuvuuksia digitaalisen
median kehittymisen myötävaikutuksesta. Kun perinteiset kirjalliset case-narratiivit ja valokuvat usein rajoittavat materiaalista välittyvää tietoa, tarjoavat digitaaliset videonauhat ja multimediaopiskeluympäristöt moniulotteisia ja autenttisia työvälineitä oppimisen ja opetuksen yhteisölliseen tarkasteluun. Modernia teknologiaa hyödyntävän case-materiaalin on raportoitu luovan
opiskelutilanteita, joissa opettajat ja opettajiksi opiskelevat voivat tunnistaa ja neuvotella näkökulmiaan ja asenteitaan opetuksen ja oppimisen käytäntöön liittyen (Lambert & Ball, 1998).
Digitaalisen case-materiaalin merkitys tutkivan ja reflektoivan työskentelyn edistämisessä on
nähty siinä, että se stimuloi aitoa vuorovaikutusta, johon sisältyy käsitteiden ja näkökulmien
selittämistä, argumentointia ja kyseenalaistamista. Digitaalisen case-materiaalin ei nähdä itsessään tukevan opettajan oppimista ja ammatillista kasvua vaan tärkeänä pidetään juuri case-materiaalin tutkimisen yhteydessä rakentuvaa sosiaalista vuorovaikutusta ja dialogista ongelmanratkaisua (Lin, 2001; Lin & Hatano, 2001).
Modernista teknologiasta ja sen tuomista pedagogisista mahdollisuuksista huolimatta, haasteena on, kuinka valjastaa nämä uudet työvälineet palvelemaan mielekästä ja laadukasta opettajankoulutusta. Tällä hetkellä saatavilla on suhteellisen vähän tutkimustietoa teknologiaa hyödyntävän case-materiaalin soveltamisesta opettajankoulutuksessa (Merseth, 1996; Putnam & Borko,
2000). Teknologiseen case-materiaaliin liittyvän pedagogisen tiedon vähäisyys tiedostetaan niin
tutkijoiden kuin myös opettajankouluttajien keskuudessa.
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Dolk esittää tutkijaryhmänsä kanssa pedagogista viitekehystä multimediaperustaisen case-materiaalin soveltamiseen opettajankoulutuksessa (Dolk et al., 2003). Tämä pedagoginen malli on
syntynyt opettajankouluttajien täydennyskoulutuskurssin yhteydessä. Koulutusjakson tavoitteena oli tukea kouluttajia asiantuntijuutensa kehittämisessä matematiikan opetukseen ja oppimiseen liittyen. Tavoitteena oli myös tarjota kouluttajille näkökulmia multimediaperustaisen casemateriaalin käyttöön omassa opetuksessaan.
Dolk et al. (2003) ehdottama pedagoginen viitekehys koostuu viidestä toisiinsa kietoutuneista
työskentelyvaiheesta. Näitä ovat (1) havainnointi, (2) havainnoinnista keskusteleminen, (3) analyysi, (4) reflektio ja (5) narratiivisen tiedon rakentuminen. Nämä vaiheet nähdään luonteeltaan
syklisinä, jolloin case-materiaalin havainnointi ja sen pohjalta rakentuva keskustelu muodostavat pohjan tilanteiden tarkemmalle analyysille ja reflektiolle. Case-materiaalin analyysi ja reflektio luovat myös uusia kysymyksiä, jotka ohjaavat havainnointia ja yhteistä keskustelua sekä
reflektiota. Tämä pedagoginen viitekehys nojaa ajatukseen teoreettisen ja käytännöllisen tiedon
rinnakkaisesta soveltamisesta case-materiaalin yhteisöllisen tutkimisen yhteydessä. Tämän ajatellaan tukevan opettajia ja opettajaksi opiskelevia rakentamaan situatiivista, sosiaalisesti jaettua ja henkilökohtaista tietoa opetuksesta ja oppimisesta (Cobb & Bowers, 1999; Lambert &
Ball, 1998). Dolk et al. (2003) esittämä pedagoginen viitekehys ohjasi myös tämän tutkimuksen
yhteydessä toteutettua opintojaksoa, johon sisältyi case-materiaalien hyödyntämistä.

Menetelmät
Tässä tutkimuksessa pyrittiin ensisijaisesti selvittämään luokanopettajaopiskelijoiden ryhmäkeskustelun laatua ja sisältöä heidän työskennellessään digitaalisen case-materiaalin parissa.
Opiskelijoiden keskusteluiden sisällöllisessä analyysissa huomio kiinnitettiin keskustelun teemoihin (Tuomi & Sarajärvi, 2002). Analyysi suunnattiin myös opiskelijoiden vuorovaikutuksen
laatuun, tarkastelemalla sen dialogisuutta (Mercer, 2000).
Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan
kansainvälisen koulutusohjelman matematiikan pedagogiikan opintojaksolta syksyllä 2003.
Koulutusohjelman, MEd International Teacher Education Programme, tavoitteena on kouluttaa
kansainvälisiin tehtäviin suuntautuneita luokanopettajia ja kasvatusalan asiantuntijoita. Koulutusohjelman opetuskielenä on englanti. Matematiikan pedagogiikan jaksolle osallistuvia luokanopettajaopiskelijoita oli yhteensä 37. Aineisto kerättiin kahden eri vuosikurssin jaksoilta samanaikaisesti. Jakso kesti lokakuusta joulukuuhun ja se sisälsi seminaarityöskentelyä ja itsenäisiä tehtäviä. Opiskelujakson työskentelyä ohjasi ongelmakeskeisyys sekä yhteistoiminnassa tapahtuva tutkiminen ja reflektointi.
Opiskelijoilla oli opintojakson aikana käytössään multimediaperustainen opiskeluympäristö,
MILE –International (Kumpulainen, et al., 2003). Opiskelijoilla oli myös käytössään muita digitaalisia opetus-oppimisprosesseja kuvaavia case-materiaaleja eurooppalaiseen matematiikan kouluopetukseen liittyen. Opiskelujaksossa käytettiin lisäksi Optima Discendum verkko-opiskeluympäristöä yhteisöllisen keskustelun ja tiedon rakentumisen tukemisen välineenä. Teknologisten artefaktien avulla opiskelijat pystyivät muun muassa tarkastelemaan, tutkimaan ja reflektoimaan kuinka eurooppalaisissa luokkahuoneissa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan matematiikan opettamista ja oppimista. Teknologia tarjosi myös opiskelijoille mahdollisuuden havainnoida ja tutkia luokkahuoneiden tilanteita sekä niiden sosiaalisia ja historiallisia konteksteja.
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Digitaalisen case-materiaalin avulla luokanopettajaopiskelijat tutkivat seminaarityöskentelyn
aikana eurooppalaisen matematiikan kouluopetuksen käytäntöjä eri näkökulmista. Case-materiaalin tutkiminen ja reflektointi tapahtuivat 3-5 hengen pienryhmissä, jotka opiskelijat itse muodostivat. Opiskelijat määrittelivät myös itsenäisesti tutkimuksensa tarkemman kohteen pienryhmän yhteisen neuvottelun ja merkityksenannon mukaan. Opiskelijoille annettiin opintojakson
aikana myös muutama ennalta käsin määritelty ongelmatehtävä, jolloin heitä pyydettiin muun
muassa tarkastelemaan ja pohtimaan tietyn opettajan opetustyyliä tai tietyn oppilaan työskentelyä. Näitä tutkimuksia seurasi tyypillisesti koko seminaariryhmän yhteinen reflektio.
Aineiston keruun menetelmät ja analyysi
Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu matematiikan seminaarityöskentelyn videoinneista
(200 h). Videomateriaaliin sisältyy koko seminaariryhmän yhteisiä keskusteluja ja esityksiä sekä
opiskelijoiden pienryhmätyöskentelyä digitaalisen case-materiaalin parissa. Tässä artikkelissa
pääaineistona on käytetty opiskelijoiden keskusteluja MILE-opiskeluympäristön äärellä. Kyseinen aineisto litteroitiin ja siirrettiin kvalitatiivisen aineiston analyysiohjelmaan, NVivoon. Kuvio 1 havainnollistaa aineiston analyysin vaiheita.

Kuvio 1. Aineiston keruu ja analyysin vaiheet

Sisällönanalyysissä (Tuomi & Sarajärvi, 2002) analyysiyksikkönä toimi episodi, jonka katsottiin alkavan uuden teeman, keskustelun aiheen myötä ja loppuvan, kun opiskelijat vaihtoivat
keskustelun aihetta. Episodit olivat lyhimmillään kahden puheenvuoron dialogeja, pisimmillään
200 puheenvuoroa sisältäviä 20 minuutin pituisia keskusteluja, joille oli luonteenomaista myös
kolmen - neljän minuutin tauot.
Opiskelijoiden pienryhmässä rakentuneen vuorovaikutuksen dialogisuuden analyysissä sovellettiin Neil Mercerin (2000) esittämiä luokituksia. Mercer nostaa tutkimuksissaan esiin kolme
laajaa kategoriaa, joiden avulla hän tarkastelee vuorovaikutuksen dialogisuutta yhteistoiminnallisen oppimisen näkökulmasta. Kiistelevän kommunikaation (disputational talk) käsitteellä viitataan vuorovaikutustilanteeseen, jossa puhujat ajautuvat ratkaisemattomiin ristiriitoihin ja päätöksenteko on yksilökeskeistä. Kumulatiivisessa kommunikaatiossa (cumulative talk) puhujat
täydentävät toistensa kontribuutioita kritiikittömästi ja lisäävät oman tietonsa keskusteluun. Tätä
vuorovaikutuksen muotoa puheessa ilmentävät toistaminen, vakuuttelu ja hyväksyntä. Kolmas
vuorovaikutuksen muoto on tutkiva ja pohtiva kommunikointi (exploratory talk), jolle on tyy-
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pillistä puhujien kriittinen ja rakentava osallistuminen keskusteluun sekä eri näkökulmien esille
tuominen. Tässä vuorovaikutuksen muodossa kommunikaatio on selkeästi dialogista, sosiaalisesti jaettu prosessi. Mercer painottaa, ettei vuorovaikutustilannetta voida absoluuttisesti koodata näihin kolmeen kategoriaan, vaan luokituksen tarkoituksena on auttaa ymmärtämään miten
eri tavoin ihmiset käyttävät autenttista puhetta sosiaalisissa tilanteissa (Mercer, 2000).

Tulokset
Tämän tutkimuksen alustavien tulosten mukaan digitaalisen case-materiaalin käyttö osana opettajankoulutusta luo mahdollisuuksia autenttiseen ja reflektoivaan keskusteluun, joka omalta osaltaan edesauttaa luokanopettajaopiskelijoiden kiinnittymistä professionaalisiin diskursseihin.
Dialogisen toimintakulttuurin pelisääntöjen omaksuminen nousee kuitenkin keskeiseksi tekijäksi reflektoivan keskustelun toteutumisessa myös digitaalisen oppimateriaalin käytön yhteydessä.
Opiskelijoiden keskustelun sisältö
Opiskelijoiden pienryhmäkeskusteluista nousee esiin yksitoista eri teemaa, joita opiskelijoiden
dialogit MILE-ympäristön ympärillä käsittelevät. Yleisimmin esiintyvät teemat ovat teknologia,
opetusmenetelmät ja motivaatio. Muita teemoja ovat opetusmateriaali, opetusolosuhteet, oppilas, monikulttuurisuus, opettajan persoona, opiskelijan oma suoritus, opiskelija itse pedagogina
ja kieli. Kuvio 2 esittää yhteenvedon aineistosta nousseista teemoista.

Kuvio 2. Opiskelijoiden keskustelun teemat

Yleisimmäksi teemaksi osoittautuneen teknologian esiintyminen opiskelijoiden keskustelussa
ilmentää sitä, että MILE-opiskeluympäristö ja sen sisältämä digitaalinen case-materiaali herätti
opiskelijoissa ajatuksia. Teknologiasta käyty keskustelu ei ollut kuitenkaan pohdintaa MILE-
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ympäristön tai tietokoneen käytöstä, vaan teknologia-teeman esiintyminen on aineistossa usein
nivoutunut opiskelijoiden omaa suoritusta käsittelevään pohdintaan. Teknologia oli siis keskustelun kohteena opiskelijoiden oman suorituksen, asetettujen opiskelutavoitteiden, esteenä tai
edistäjänä. Teknologia-teeman esiintyminen opiskelijoiden keskustelussa vähenee selvästi kurssin
edetessä, mikä kertoo opiskelijoiden tottuneen tähän uuteen teknologiseen opiskelun työvälineeseen.
Sisällönanalyysi osoittaa, että opiskelijat keskustelivat reflektoivasti opettajan työhön liittyvistä
teemoista. He kiinnittivät huomiota opettajiin persoonina, opettajien opetusmenetelmiin ja oppilaiden motivointiin. Opettajan persoonaan liittyvät huomiot olivat yleisiä. Erityisesti opettajien elehdintä, puhetyyli ja liikkuminen luokkahuoneessa herättivät argumentointia. Opetusmenetelmäkeskustelu puolestaan koski opettajan etenemistä aiheesta toiseen, kysymystekniikoita
ja havaintomateriaalien käyttöä. Myös motivaatio herätti opiskelijoissa pohtivaa keskustelua
nimenomaan oppilaiden motivoinnin haastavuuden näkökulmasta. Muiden teemojen (oppilas,
oma suoritus, opiskelija itse pedagogina, monikulttuurisuus, opetusmateriaali, opetusolosuhteet, kieli) esiintyminen aineistossa oli vähäisempää.
Kommunikaation luonne ja dialogisuus
Opiskelijoiden keskustelulle ominaisinta oli kommunikaation kumulatiivisuus. Opiskelijat keskustelivat teemoista usein aktiivisesti, mutta kritiikittömästi. He toivat esiin eri näkökulmia,
mutta eivät haastaneet toistensa argumentteja.
190 Hanna Pitäskö meiän laittaa nuo johdattelevat kysymykset
191 Kaisa Suht rauhassa
192 Hanna Mm
193 Virpi Jotenki innokkaita
194 Emilia Nii on
n.20 sekunnin tauko
195 Virpi se ei vaan luennoi jostain aiheesta vaan
196 Hanna Nii
197 Virpi se antaa lasten
198 Hanna Niin ja se
199 Virpi niinku muistella mitä ne
200 Hanna Niin ja se just että se muisti että osoittajat meni — nii se tavallaan sen vielä kertaa
201 Virpi Mm. Nii.
Kiistelevä kommunikaatio oli keskustelussa merkityksettömän vähäistä. Seuraavassa esimerkissä on nähtävillä se, että opiskelijan oma kokemus itsestään oppijana aiheuttaa erimielisyyttä
ja innokasta vasta-argumentaatiota. Liisa yrittää herättää keskustelua oppilaan näkökulmasta
oman kokemuksensa pohjalta, mutta muut puhujat tuovat yksilökeskeisesti esille omaa vahvaa
näkemystään matematiikan oppimisesta.
4 Liisa Se toimii jos ne osaa sen, käytännössä jos miettii että se ois joku meikäläisen kaltanen
lapsi niin—
5 Sirkku Mutta tiekkö mitä?
6 Liisa —ei ikinä——
7 Sirkku Tiekkö mitä? Tuossa oli se hyvä puoli että semmoset jotka eivät osaa semmosten ei oo
pakko —— ottaa 172 jaettuna kahella, vaan ne voi ottaa vaikka kymmenen, kymmenenko
jakaa kahdella, — helpomp-
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8 Liisa —ei—se on hirveen vaikee jos sä tiedät kokem—
9 Jenni Niin. Mutta toisaalta sää voit sanoo, vaikka että kun se kysyy että mitä sinä tuplaat, sää
voit sanoa että minä tuplaan ykkösen
10 Sirkku Se on kakkonen.
11 Jenni Niin. Et musta seki oli, se oli tosi hyvä et ne sai ite valita että mitä ne tuplas
12 Sirkku Niin, niin.
13 Liisa —mutta omalta…
Analyysien rinnakkaistarkastelu osoittaa, että opiskelijoiden kommunikaatio oli kumulatiivista
kaikissa keskustelun teemoissa. Aineistossa on kuitenkin erotettavissa teemat, jotka herättivät
opiskelijoissa tutkivaa ja pohtivaa kommunikaatiota. Nämä teemat ovat opetusmenetelmät,
motivaatio ja opettajan persoona. Erityisesti motivaatiota koskeva keskustelu osoittaa, että se on
opiskelijoiden mielestä vaikea ja merkittävä tekijä opetustilanteessa. Aihe herätti opiskelijoissa
pohdintaa ja argumentointia.

Pohdinta
Tutkimuksen alustavien tulosten mukaan digitaalisen oppimateriaalin käyttö osana opettajankoulutusta luo mahdollisuuksia aitoon ja reflektoivaan keskusteluun, joka omalta osaltaan edesauttaa luokanopettajaopiskelijoiden kiinnittymistä professionaalisiin diskursseihin. Opiskelijoiden keskustelut osoittautuivat sisällöllisesti rikkaiksi pureutuen monipuolisesti kouluopetuksen
pedagogisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Yhteisissä keskusteluissa esitetyt ja rakennetut
tulkinnat herättävät opettajaksi opiskelijoissa reflektiota ja metakognitiivista ajattelua tulevaan
ammattiinsa ja sen praktiikkaan liittyen.
Tutkimuksen alustavien tulosten mukaan opiskelijoiden MILE-ympäristön pohjalta käymän dialogin laatu ja sisältö osoittavat digitaalisen oppimismateriaalin herättävän opiskelijoissa reflektoivaa keskustelua opettajan työn haasteista. Opiskelijoiden keskustelujen luonteesta on kuitenkin tulkittavissa, että dialogiseen toimintakulttuuriin kiinnittäviä opintoja olisi hyvä olla opettajankoulutuksessa nykyistä enemmän, jotta opiskelijoille kehittyisi jo koulutuksen aikana valmiuksia osallistua professionaalista kehittymistä tukevaan dialogiin.
Tutkimuksen alustavien tulosten mukaan MILE-ympäristö ja tietokone ovat haastavia, mutta
innostavia oppimisen välineitä. Opintojakson kuluessa opiskelijoiden keskustelun laatu parani,
mikä osoittaa sen, että opiskelijoiden on mahdollista oppia käyttämään teknologisia oppimisvälineitä siten, ettei teknologia häiritse vaan palvelee opiskelijoiden reflektoivaa keskustelua ja
merkityksenantoa.
Tänä aikana jolloin opettajankouluttajat ja tutkijat yrittävät löytää ratkaisuja siihen, kuinka tukea opettajia ja opettajiksi opiskelevia rakentamaan merkityksellinen ja sovellettavissa oleva
tietoperusta ammatilliselle asiantuntijuudelle, näyttäisi case-materiaali ja siihen liittyvät teknologiset ratkaisut tuovan uusia mahdollisuuksia haasteen ratkaisemiseksi (Putnam & Borko, 2000).
Case-materiaalin soveltaminen opettajankoulutuksessa perustuu käsitykseen opetuksesta ja opettajan oppimisesta tutkivana ja reflektoivana toimintana (Lambert & Ball, 1998). Sen sijaan että
opettajan ammatillinen oppiminen ja kehitys nähtäisiin staattiseksi tiedon sisäistämiseksi ja soveltamiseksi, määrittyy se tästä näkökulmasta sosiaaliseksi ja kulttuuriseksi prosessiksi. Tärkeäksi nousee kysymys kuinka auttaa opettajia ja opettajaksi opiskelevia tutkimaan ja reflektoimaan omaa ja kollegoidensa praktiikkaa ammatillisen kasvun edistämiseksi.
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Tässä artikkelissa olemme kuvanneet, kuinka kouluopetusta valottava moniulotteinen case-materiaali ja sen käyttö yhteistoiminnallisissa työskentelytilanteissa antaa mahdollisuuden opiskelijoille jakaa kokemuksiaan, uskomuksiaan ja tietoaan opetukseen ja oppimiseen liittyen. Erilaisten kokemusten, uskomusten, ajattelutapojen ja näkökulmien sosiaalinen jakaminen casemateriaalin tarkastelun yhteydessä luo osallistujille tilaisuuksia reflektoivaan ja kriittiseen dialogiin opetuksen ja oppimisen käsitteellisistä, pedagogisista, kulttuurisista ja koulutuspoliittisista dilemmoista. On kuitenkin tärkeä huomioida, että case-materiaali ei itsessään takaa merkityksellistä dialogia tai opettajan ammatillista kehittymistä. Case-materiaalin mahdollisuudet tukea tiedon rakentumista ja oppimista ovat sidoksissa pedagogisiin ratkaisuihin ja kulttuuriseen
kontekstiin.
Tutkimus on osa MATIS, Mathematics Teacher Learning in the Information Society –tutkimushanketta. Hanketta
rahoittaa Suomen Akatemian Life as Learning –tutkimusohjelma.
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Kohtaamisia ja keskusteluja
Feministisen pedagogiikan haasteita verkkopedagogiikkaan

Jaana Saarinen ja Mervi Kutuniva
Artikkelissa pohdimme millaisia näkökulmia feminististen pedagogiikkojen kysymystenasettelut avaavat verkkopedagogiikkaan liittyviin keskusteluihin. Tutkimusaineistona käytämme valtakunnallisen naistutkimuksen yliopistoverkoston Hilman Kasvatuksen sukupuolistavat käytännöt -opintojaksoa. Tutkimme yhteisöllisyyttä, yhdessä oppimisen tiloja
ja tiedon tuottamisen prosesseja. Pohdimme myös kirjoittamisen merkitystä verkko-oppimisessa ja opetuksen tekstuaalisuutta. Miten oppiminen tapahtuu kirjoittamalla? Miten
opiskelijat käyttävät toistensa kommentteja ja tekstejä omassa argumentoinnissaan?
Yhteisöllisissä oppimisen prosesseissa opiskelijat voivat tuottaa syvällistä tietoa luomalla
tavoitteita sekä jakamalla tutkimuksia ja merkitysten muodostamisen prosesseja. Yhdessäoppimisen prosessien tuotokset rakentuvat henkilökohtaisista merkitysten muodostamisista sekä tiedon ja merkitysten sosiaalisesta konstruoinnista. Opettajan/ohjaajan tehtävänä on luoda yhteisöllisiä oppimisen tilanteita, jotka edistävät opiskelijoiden aloitteellisuutta, luovuutta, kriittisyyttä ja dialogia.
Oppimisyhteisöt eivät voi olla paikkoja, joissa perustellaan samuutta tai reflektoimatonta
yhtenäisyyttä. Niiden tulisi olla paikkoja, joissa maailmaa eri tavalla jäsentävät ihmiset
kohtaavat ja näissä kohtaamisissa voi nousta esille asioita, jotka voivat haastaa osallistujien syvimpiä uskomuksia. Feminististen pedagogiikkojen periaatteille rakentuva opintojakso vaatii osallistujilta kriittisyyttä, kykyä kyseenalaistaa ja mahdollisuutta tuoda kokemustieto teoreettisen tiedon rinnalle.

Aloituksia
Feminististen pedagogiikkojen yhtenä haasteena on tutkia opettamisen ja oppimisen itsestäänselvyyksiä sekä hahmotella uudenlaisia lähestymistapoja vuorovaikutukseen. Tämä on myös
verkkopedagogiikan haasteena, mikä vaatii opetusta ja oppimista koskevien teoreettisten keskustelujen kriittistä pohdintaa, niiden purkamista ja laajentamista. Abstraktien pedagogiikkaa
koskevien teorioiden sijaan voidaan suuntautua osittaiseen pedagogiikkaan, jolloin huomiota
kiinnitetään konteksteihin, opettamis- ja oppimistilanteisiin sekä sisältöihin että toimijoihin.
Feministisissä pedagogiikoissa kysymykset palautuvat tietämiseen ja tietoon, jotka ymmärretään osittaisina, poissulkevina ja epätäydellisinä. Pidämme tärkeänä pohtia ja tutkia opettajien ja
opiskelijoiden positioita, kuinka ne ovat yhteydessä opettamiseen ja oppimiseen, tietoon, tietämiseen, valtaan ja auktoriteettiin (ks. Gore 1993, Ewell 2000, Saarinen 2001, Tisdell 1998).
Tässä artikkelissa pohdimme millaisia näkökulmia feminististen pedagogiikkojen kysymystenLapin tietoyhteiskuntaseminaari tutkijatapaamisen artikkelikirja 2004 [Proceedings of the Lapland Information
Society Seminar Researcher Workshop 2004]. Rovaniemi: University of Lapland, Faculty of Education, Centre
for Media Pedagogy (CMP) (Lapin Yliopistopaino) [online http://ktk.ulapland.fi/ISBN951-634-919-6]. ISBN
951-634-918-8 (pain.) / ISBN 951-634-919-6 (pdf).
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asettelut avaavat verkkopedagogiikkaan liittyviin keskusteluihin, esimerkkinä käytämme Kasvatuksen sukupuolistavat käytännöt -opintojaksoa. Tutkimme yhteisöllisyyttä, yhdessä oppimisen tiloja, opiskelijakeskeisyyttä ja tiedon tuottamisen prosessuaalisuutta sekä kirjoittamista.
Verkko-opiskelussa korostuu kirjoittamisen merkitys. Opiskelijat ilmaisevat itseään tekstuaalisesti eikä keskusteluihin ole mahdollista reagoida yhtä nopeasti ja spontaanisti kuin kasvokkain
kohdatessa. Kirjoittamalla kommentointi on kuitenkin oivallinen tapa harjoitella argumentaatiota ja tieteellistä kirjoittamista.
Kasvatuksen sukupuolistavat käytännöt -opintojakson tavoitteena on koulun, kulttuurin ja yhteiskunnan sukupuolistavien käytäntöjen tunnistaminen ja lukeminen. Opintojakson keskeisenä
tavoitteena on esittää kysymyksiä ja käydä keskustelua sekä harjoitella kriittistä kasvatus- ja
koulutuskokemusten analyysia ja tulkintaa. Monitieteisen opintojakson suorittaminen vaatii
opiskelijalta runsaasti aikaa ja sitoutumista, sillä se rakentuu opiskelijoiden aktiiviseen toimintaan ja yhteistyöhön. Kasvatuksen sukupuolistavat käytännöt -opintojakso (http://ktk.ulapland.fi/
naistutkimus/kassu/index.html) on osa valtakunnallista naistutkimuksen yliopistoverkostoa Hilmaa (www.helsinki.fi/hilma).
Opintojakson suorittaminen koostuu erilaisista yksin ja pienryhmissä suoritettavista oppimistehtävistä sekä keskusteluista keskustelualueilla. Oppimistehtävien tavoitteena on tukea opiskelijoiden oppimis- ja tiedontuottamisprosesseja unohtamatta oppimisen yhteisöllisiä ulottuvuuksia. Jokaiselle pienryhmälle on muodostettu oma keskustelualue, jolla ne voivat käydä ryhmän
sisäisiä keskusteluja. Ryhmät alustavat vuoroviikoin yleiset keskustelut osion keskeisestä sisällöstä. Ryhmä vastaa keskustelun käynnistämisen lisäksi ylläpidosta ja tekee yhteenvedon käydyistä keskusteluista. Opettaja ja tutor seuraavat keskusteluja ja osallistuvat niiden ohjaamiseen
esittämällä kommentteja ja kysymyksiä.
Opintojakso arvostellaan arvosanalla 1 - 3. Jokainen opiskelija arvioi omaa pienryhmän toimintaa ryhmänä sekä omaa osallistumistaan siihen. Arvioinnissa voi kiinnittää huomioita ryhmän
työskentelyilmapiiriin, tehtävien jakoon ja vastuunottamiseen. Opintojaksoa kehitetään ja sitä
arvioidaan osin yhteisöllisesti (vrt. McConnell 2002). Opiskelijat osallistuvat keskusteluillaan
jakson sisällön tuottamiseen sekä ehdotuksillaan ja avauksillaan koko opintojakson kehittämiseen.
Aineistomme koostuu vuosina 2003 ja 2004 toteutetuista Kasvatuksen sukupuolistavat käytännöt -verkko-opintojakson oppimisympäristössä käydyistä keskusteluista. Vuonna 2003 opintojakso toteutettiin Lapin yliopistossa paikallisena ja keväällä 2004 valtakunnallisena osana Hilman opetustarjontaa. Verkkokurssin opiskelijat tulivat useista eri suomalaisista yliopistoista ja
eri tieteenaloilta (esim. sosiologia, aikuiskasvatus, taidekasvatus, tiedotusoppi). Opintojakso
toteutettiin myös luento-opetuksena ja lukupiireinä Lapin yliopiston aikuiskasvatuksen, kasvatustieteen, luokanopettaja ja kuvataidekasvattaja –opinnoissa.

Oppimisen yhteisöllisyys
Kasvatuksen sukupuolistavat käytännöt -verkkokurssi toteutettiin WebCT -verkko-oppimisympäristössä. Kurssi on rakennettu yhteisöllisen ja tutkivan oppimisen periaatteille. Opiskelijoilla
on mahdollisuus tuoda oppimisympäristöön omia ajatuksia, kokemuksia ja näkemyksiä yhteisesti tutkittaviksi ja analysoitaviksi. Oppimisen yhteisöllisyys painottuu yksilön oman työskentelyn rinnalla. Yhteisöllinen oppiminen vaatii osallistumista, tiedon jakamista, uskallusta ja uuden kokeilemista, luottamusta. Tutkiva ote puolestaan edellyttää luovuutta ja avoimuutta. Jak176
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son kytkeytyminen feminististen pedagogiikkojen periaatteille vaatii osallistujilta kriittisyyttä,
kykyä kyseenalaistaa ja mahdollisuutta tuoda kokemustieto teoreettisen tiedon rinnalle.
Opetus- ja ohjaustilanteista on kysymys kohtaamisesta. Aktiiviset ja vastavuoroiset kohtaamistilanteet mahdollistavat toimivan oppimistilanteen keskusteluineen. (Saarinen 2001.) Esimerkiksi verkko-opintojaksolla kohtaaminen keskusteluissa vaatii jokaisen osallistumista ja sitoutumista yhteiseen opiskeluun. Näissä kohtaamistilanteissa voi rakentua hetkellisiä yhteisöjä, joissa
pysähdytään yhdessä tutkimaan opiskeltavaa asiaa erilaisista näkökulmista ja etsitään uusia kysymyksiä.
Verkko-opiskelu rakentuu aktivoiviin työskentelymuotoihin, joissa korostuvat opiskelijoiden omat
ja yhdessä oppimisen prosessit sekä kirjoittamalla keskusteleminen. Yhtenä tavoitteena on se,
että opiskeltava asia alkaa elää opiskelijoiden omassa elämässä. Erilaiset oppimisen tilat luovat
mahdollisuuden oppia lukemaan kriittisesti ympäröivän maailman kulttuurisia tekstejä sekä
pohtimaan laajemmin suhdetta tietoon ja tietämiseen. Verkko-opetus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tarkastella millaisissa tiloissa ja tilanteissa oppimista tapahtuu. Eräs opiskelija toteaa, että käymämme keskustelu on yllyttänyt, suostutellut, näyttänyt kompleksisuutta, pistänyt
asioiden eteen ja keskelle, havahduttanut omien kokemusten kautta. Keskustelut ovat tuoneet
tiedon fragmentteja tarjolle, miten konstruoin näiden pohjalta omaa käsitystäni ja tietoani?
Olemme olleet tietoa tuottava ja konstruoiva verkkoyhteisö. Tiedon prosessinomainen tuottaminen on näkyvillä ja olemme olleet toistemme opettajia. (Viesti nro 599)
Oppimisyhteisöt eivät voi olla paikkoja, joissa perustellaan samuutta tai reflektoimatonta yhtenäisyyttä. Niiden tulisi olla paikkoja, joissa maailmaa eri tavalla jäsentävät ihmiset kohtaavat ja
näissä kohtaamisissa voi nousta esille asioita, jotka voivat haastaa osallistujien syvimpiä uskomuksia. (Abowitz 1999,150.) Yhteisöissä tulisi olla tilaa erilaisille näkemyksille ja kokemuksille, asioiden yhdessä ihmettelylle ja kysymyksille. Verkkokeskustelun tulisi toteutua muutoin
kuin kollektiivisena monologina, johon jokainen tuo oman keskustelunsäikeensä. Verkkokurssimme opiskelijat tulivat useista eri suomalaisista yliopistoista, eri tieteenaloilta ja olivat fyysisesti opiskelemassa eri puolilla maailmaa. Opiskelija kuvaa esseessään keskustelujen antia:
Kansainvälistä näkökulmaa tuoneet kurssitoverit toivat esiin samoja dilemmoja, kuin mitä Suomessakin on havaittavissa. Kurssin antia oli tunne yhteenkuuluvuudesta muiden kanssa: vaikka
ajatukset ja mielipiteet erosivat toisistaan, niin tietyt samuudet ja yhtäläisyydet leimasivat kuitenkin kokemuksiamme ja saivat kurssin toimimaan mielestäni hyvin kasvottomassa vuorovaikutuksessa olevien opiskelijoiden kesken.
Verkko-oppimisympäristö vaatii erilaisia ajattelutapoja ja käytäntöjä kuin luokkahuoneessa tapahtuva opetus ja vuorovaikutus. Oppimisen käytäntöihin opitaan vähitellen; sekä opettajat että
opiskelijat omaksuvat toiminta- ja vuorovaikutuskäytäntöjä sekä oppivat toimimaan yhteisesti
sovittujen normien mukaisesti. Oppiminen on prosessi, joka avaa uusia osallistumisen mahdollisuuksia. (Ks. Lave & Wenger 1991, Hakkarainen 2000.) Kolloboratiivisen oppimisen prosesseissa opiskelijat voivat saavuttaa syvällistä tietoa luomalla tavoitteita, jaettuja tutkimuksia, ja
jaettuja merkitysten muodostamisen prosesseja. Yhdessäoppimisen prosessien tuotokset rakentuvat henkilökohtaisista merkitysten muodostamisista sekä tiedon ja merkitysten sosiaalisesta
konstruoinnista. Opettajan/ohjaajan tehtävänä on luoda yhteisöllisiä oppimisen tilanteita, jotka
edistävät opiskelijoiden aloitteellisuutta, luovuutta, kriittisyyttä ja dialogia. (Palloff & Pratt 2001,
32, Kutuniva & Ylitapio-Mäntylä, tulossa 2005.)
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Erilaisten oppimisen tilojen luominen voi Pamela Whitehousen (2002, 209) mukaan edistää
opiskelijakeskeistä oppimista ja konstruktivistista opettamista antamalla mahdollisuuden opiskelijoiden kokemuksille, jotka nousevat todellisten kysymysten ja ongelmien kautta. Tähän liittyen kysymme, miten verkko-opintojaksoilla teoreettinen ja käytännöllinen tieto kietoutuvat toisiinsa.

Tutkiva oppiminen verkko-oppimisyhteisössä
Verkko opintojaksojen oppimisympäristöt rakennetaan jonkin erityisen asian tutkimiseen. Linda Harasimin (1996) mukaan internet ei ole pelkästään yhteyksien verkko, vaan se on paikka,
jonne oppimisyhteisöjä voidaan rakentaa. Rena Palloff ja Keith Pratt (1999) puolestaan toteavat, että oppimisyhteisöt ovat enemmän kuin paikkoja, koska ne muotoutuvat jaettujen identiteettien ja jaettujen arvojen perusteella. Ne eivät ole paikkaperustaisia. Näiden näkökulmien
mukaan oppimisen tila on todellinen ja ihmiset luovat oppimisen tilan tarkoituksellisesti. Oppimisen yhteisön malli voi olla konstruktivistinen ja sen pääkriteeri on, että joukko ihmisiä kokoontuu yhteen työskennelläkseen kohti jotakin päämäärää. Se voi olla jaettu ja/tai yksilöllinen.
(Whitehouse 2002, 214.) Eräs opiskelija tiivistää opintojakson yhteisen tavoitteen seuraavasti:
Tavoite meillä kaikilla kuitenkin lienee sama: tiedon ja tuntemuksen lisääminen kasvatuksen ja
koulutuksen sukupuolistuneista käytännöistä. Olemme kaikki kiinnostuineita näistä problemaattisista kysymyksistä ja haluamme osaltamme kehittää itseämme kasvattajina ja opettajina. (Viesti
nro 635)
Online-yhteisön tunnuspiirteitä Palloff ja Pratt (1999) määrittelevät seuraavasti: aktiivinen vuorovaikutus kurssin sisältöihin liittyen unohtamatta henkilökohtaista kommunikaatiota, yhteisöllinen oppiminen ja dialogi opiskelijoiden kesken, ei pelkästään opettajalle kohdistettujen kysymysten ja kommenttien kautta, sosiaalisesti konstruoitujen merkitysten rakentaminen dialogissa ja resurssien jakaminen, opiskelijoiden keskinäinen tuki ja rohkaisu. (Whitehouse 2002, 214.)
Palloff ja Pratt (2001, 138) toteavat, että ryhmän merkitys verkko-oppimisessa (online teaching)
on olennainen. Hyvin suunniteltu verkko-opintojakso rakennetaan tarkoituksellisesti oppimisyhteisöksi luomalla mahdollisuuksia ryhmätöihin, yhteisten tehtävien suorittamiseen sekä prosessin ja oppimisen reflektointiin. Jung ym. (2002) toteavat artikkelissaan, että aikuisopiskelijoiden kollaboratiivinen vuorovaikutus toisten opiskelijoiden kanssa laajentaa oppimista ja lisää
osallistumista verkkokeskusteluihin. Tämä kurssi on mielestäni feminististä pedagogiikkaa.
Sanottavansa saa sanoa, eikä kukaan keskeytä, tai haukottele, tai puhu omiaan päälle. Aihe on
feministinen ja alussa esittelyt vapauttivat ja loivat turvallisuutta (olivat ikään kuin draamaharjoitusta) . Pienryhmät ovat olleet käytössä, tosin omalta osaltani hyödyntämättä. Vetäjät ovat
olleet taka-alalla ja kurssilaiset ovat saaneet ottaa ne asiat esille, jotka henkilökohtaisesti ovat
koskettaneet juuri heitä. Hieno juttu! (Viesti nro 643)
Asynkroninen oppimisympäristö on keskustelupaikka, johon osallistujat postittavat ja jossa lukevat postia. Keskustelut antavat oppijoille akateemista, sosiaalista ja henkilökohtaista tukea
sekä rohkaisevat yhteistyöhön oppimistehtävissä, joissa lähtökohtina ovat todelliset ongelmat,
opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen ja yhteisöllisyys. (Whitehouse 2002, 214.) Tämän kurssin
puitteissa tapamme käyttää kieltä on ollut keskustelevaa, kyselevääkin, reflektoivaa, muistelevaa ja siinä on mielestäni ollut hyväksyntää pyytävä sävy, tietty sosiaalinen ja puheenomainen,
kontaktia ottava ja haluava sävy. (Viesti nro 599)
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Tiedon tuottamisen tilat ja prosessuaalisuus
Olemme usein rakentaneet opetustamme, jonka taustalla on ajatus tiedon ja tietämisen keskeneräisyydestä ja ristiriitaisuudesta. Opiskelijoilla voi olla vaikeuksia hyväksyä sitä, etteivät asiat
olekaan niin selviä ja yksinkertaisia, vaan usein miten monimutkaisia ja ristiriitaisia. Valmiita
vastauksia ei ole olemassa. Asioiden tarkasteleminen erilaisista näkökulmista ei ole aina helppoa, vaikka huomion kiinnittäminen eroihin avaa uusia ajattelun ulottuvuuksia. Omien käsitysten, ajattelu- ja toimintatapojen kyseenalaistaminen ei ole yksinkertaista. Verkko-opintojaksolla
tiedon rakentumisen elementit ovat keskustelussa ja ajatteluprosesseista jää kirjoitettuja jälkiä.
Voimme toistemme teksteistä lukea erilaisia perusteluja ja argumentteja sekä seurata erilaisia
tietämisen ja tiedon rakentamisen reittejä.
Opintojakson suunnittelu- ja toteuttamisvaiheissa olemme pohtineet opettajan/ohjaajan ja tutorin roolia ja merkitystä kurssilla. Verkko-opinnoissa olennaista on pohtia opettajan ja opiskelijoiden positioita, kuinka ne ovat yhteydessä opettamiseen ja oppimiseen, tietoon, tietämiseen,
valtaan ja auktoriteettiin. Opettaja-opiskelija -suhteen purkamiseen verkko-opiskelu tarjoaa oivan välineen ja tilan. Se luo tilaa jokaisen osallistujan omille ja yhteisöllisille tiedon tuottamisen
prosesseille. Opettaja-opiskelija -suhteen purkaminen on haastavaa eivätkä sen rajat ole yksinkertaisia. Ajattelemme opettaja-opiskelija -suhdetta jatkumona (ks. Ellsworth 1997), jossa käydään jatkuvaa neuvottelua rakenteellisissa suhteissa eroja korostaen. Erilaiset määrittelyt eivät
asetu yksittäisiin merkityksiin, vaan osallistujat liikkuvat ja vaihtavat paikkoja.
Olemme omaksuneet Tisdellin (1998) ajatuksen, että opettaja voi tutkimalla ja paikantamalla
omaa positiotaan erilaisissa tietämisen diskursseissa luoda osaltaan tilaa emansipatoriselle oppimiselle. Olga Dysthe (2003, 350-351) toteaa, että verkko-opinnoissa pedagogisesti tärkeää on
luoda haasteellisia oppimistehtäviä, jotka stimuloivat vuorovaikutusta ja dialogia. Lisäksi on
syytä kiinnittää huomiota opettajan rooliin näissä keskusteluissa. Osallistujien symmetria voi
olla tärkeä tekijä opiskelijoiden vuorovaikutukseen rohkaisemisessa. Lisäksi on tarpeen kehittää opiskelijoiden tietoisuutta ja kykyjä osallistua oppimisen sisältöihin liittyviin dialogeihin ja
erityisesti heidän kykyynsä käyttää toisten osallistujien ajattelun tuotoksia henkilökohtaiseen ja
kollektiiviseen tiedon luomiseen.
Kirjoittaminen verkko-opiskelussa
Valmiiden vastausten sijaan yliopisto-opetuksessa ja -opiskelussa on korostettava tiedon ja tietämisen keskeneräisyyttä, jatkuvaa kyseenalaistamista sekä erilaisten tietämisten tapojen kunnioittamista. Pohdimme kirjoittamisen merkitystä verkko-opiskelussa muun muassa seuraavien
kysymysten avulla: Miten oppiminen tapahtuu kirjoittamalla? Miten opiskelijat käyttävät toistensa kommentteja ja tekstejä omassa argumentoinnissaan? Asynkroninen oppimisympäristö
tarjoaa opiskelijoille erinomaisen mahdollisuuden harjoitella akateemista väittelyä ja argumentointia kirjoittamalla. Verkkokeskustelu voi olla myös hyödyllinen retorinen resurssi kehittää
opiskelijoiden omaa kirjoittamista. Lisäksi keskustelut antavat opiskelijoille mahdollisuuden
reflektoida opiskeltavan aiheen sisältöjä tavoilla, jotka eivät aina ole mahdollisia perinteisissä
oppimisympäristöissä, etäopetuksessa tai kasvokkain tapahtuvissa oppimistilanteissa. (Lea 2001,
163.) Dysthe (2002, 339) toteaa, että kirjoittaminen pedagogisena työvälineenä lisää oppimisen
potentiaalia.
Mary Lea (2001, 163) tarkastelee kirjoittamista kahden erilaisen genren, esseiden kirjoittamiseen ja kirjoitettujen keskustelujen, suhteen. Yliopisto-opetus ja opiskelu perustuvat teksteihin,
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opiskelijat lukevat autoratiivisia tekstejä ja kirjoittamalla suorittavat opintojaan. Kirjoittaminen
akateemisessa maailmassa on arvokkaampaa kuin ohimenevä keskustelu tai auktoratiiviset luennot. Kirjoittaminen jättää jäljet, sen sijaan luennointi ja keskustelut häviävät näkymättömiin.
Lähestymme kirjoittamista ajattelun apuvälineenä.
Verkkoympäristöissä käytyjä akateemisia keskusteluja voidaan pitää jossain mielessä opiskelijoiden ”uudenlaisena” kirjoittamisena. Tavanomaisissa pienryhmä tapaamisissa ja seminaareissa käytyjä keskusteluja ei nauhoiteta eivätkä ne tuota suoraan kirjoitettua akateemista argumentointia. Sen sijaan verkkokeskusteluihin osallistuminen jättää kirjoitettuja jälkiä, tiedostoja käydyistä keskusteluista. Näihin keskusteluihin opiskelijat voivat palata ja vetää asioita yhteen omissa
kirjoituksissaan. ( Lea, 2001, 164.) Eräs opiskelijamme toteaa, että lähiopetustilanteissa on reagoitava välittömästi syntyneeseen keskusteluun, verkko antaa mahdollisuuden kypsytellä asioita ja palata aikaisemmin sanottuun ja näin luoda laajempia kokonaisuuksia asian ympärille.
Opiskelijan intensiivinen keskittyminen kohdistuu opiskeluun. (viesti nro 586.) Asynkroninen
oppimisympäristö antaa mahdollisuuden eriaikaisiin oppimisprosesseihin ja mahdollistaa opiskelijoille palaamisen keskusteluihin ja oppimisympäristössä oleviin teksteihin niin usein kuin
he tarvitsevat omia tehtäviään kirjoittaessaan. (Lea 2001, 168.) Tekstinomaiset puheenvuorot
mahdollistavat analyyttisemman otteen käsiteltäviin asioihin ja vaativat reflektiivisyyttä ja oman
ajattelun kehittämistä. (viesti nro 586.)
Olemme korostaneet opintojakson yhteisöllisiä yhdessä oppimisen tiloja, jossa opiskelijat voivat oppia toisiltaan, jakaa kokemuksiaan ja tietojaan sekä tukea toisiaan. Yhteenvedossa oppimisen tilat ja tilanteet osiossa opiskelija toteaa, että verkko oppimistilana oli toinen kurssilla
paljon keskustelua herättänyt aihepiiri. Verkkokursseista käytiin monipuolista keskustelua. Viikon aikana keskusteltiin esimerkiksi ryhmätyön teon vaikeuksista verkossa, opiskelun haastavuudesta, keskustelun eroista verrattuna kontaktiopetukseen. Tärkeinä aiheina herätettiin myös
keskustelua esimerkiksi verkossa kiusaamisesta, mahdollisuudesta saada verkkoon myös muuta
kuin tekstuaalista ainesta ja yhteisöllisyyden mahdollisuudesta verkkokurssilla. Verkko-opetustakaan ei suurimmassa osassa nähty sukupuolesta vapaana vaan ylipäänsä sukupuolittuneen
todellisuuden nähtiin seuraavan verkkoonkin, jopa silloinkin kuin ihmisten on mahdollista luoda itselleen kuvitteellisia identiteettejä. (viesti nro 606.)
Verkko-opetuksessa opettaja tuottaa omia tekstejä ja valitsee toisten auktoriteettien tekstejä opiskelijoiden opintomateriaaleiksi, joka täydentyy opiskelijoiden ehdottamista materiaaleista. Puhuttujen luentojen hetkellisyyden sijaan opettajan toiminta jättää pysyvämpiä tekstuaalisia jälkiä. Luentopuhe muotoutuu jokaisessa opetustilanteessa omaksi performanssikseen, verkkoopetuksessa sen sijaan kirjoittaminen jähmettää tiedon prosessointia. Opettaja verkko-aineiston
kirjoittajana asettuu teksteineen alttiiksi keskusteluille, kysymyksille ja kritiikille. Tämä mahdollistaa myös keskeneräisten ajatuskulkujen testaamisen ja tiedon prosessoinnin jatkuvan luonteen.

Pohdintaa
Feminististen pedagogiikkojen tavoitteena on kriittisen asenteen omaksuminen esimerkiksi suhteessa tietoon ja valtaan. Kasvatuksen sukupuolistavat käytännöt -opintojaksolla opiskelijat suhtautuvat kriittisen rakentavasti verkko-opetuksen mahdollisuuksiin ja rajoituksiin.
Verkko-opiskelu rohkaisee opiskelijoita ottamaan entistä enemmän vastuuta omasta oppimisestaan, mutta se vaatii myös opettajaa kehittämään uusia tapoja täyttää tämä vastuullisuus. Tavan180
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omaisissa luokkahuonetilanteissa on helppo tarttua erilaisiin kysymyksiin tapahtumahetkellä.
Sen sijaan asynkroninen verkko-opetus vaatii erilaisia interventioita. Vallan jakaminen opetuksessa vaatii opiskelijat mukaan myös oppimisen arviointiin (ks. esim. McConnell 2002, 76).
Opiskelijat arvioivat omaa osallistumistaan, tuotoksiaan, ryhmien ja ohjaajien toimintaa sekä
oppimisprosessia että opintojakson sisältöjä.
Kuluneiden viikkojen aikana lukemiemme artikkelien teoreettinen tausta yhdistettynä oman henkilökohtaisen elämismaailman kokemukseen ja muistoihin omasta lähihistoriasta loivat puitteet
aktiiviselle keskustelulle verkossa, joka jättänee osallistujille päällimmäiseksi positiivisen ja
valaisevan kokemuksen tästä kurssista. Teoreettinen pohdiskelu feministisen pedagogiikan käsitteestä sinänsä sekä sen suhteesta subjektiuteen, valtaan, tietoon ja kokemukseen toi monenlaisia ja eriäviäkin näkemyksiä kurssilla esille. Olemme kurssilaisina omanneet joitakin yhteisiä nimittäjiä (mm. sukupuoli, kansallisuus), joilla on osansa lopputulokseen. Toisaalta taustamme myös vaihtelivat ja monien osallistujien vahva käytännön työelämäkokemus ja –tietämys
nykypäivän kouluista ym. kasvatusinstituutioista toivat perspektiiviä siihen tilanteeseen mikä
vallitsee nyt ns. ”kentällä”. (Viesti nro 659)
Feminististen pedagogiikkojen mukaisesti opiskeltava asia alkaa elää opiskelijoiden omassa elämässä. Tästä voi edelleen avautua sosiaalisesti oikeudenmukaisemman yhteiskunnan muotoutumiseen, joka voi alkaa pienistä toisin toistamisesta.
Useimmat kurssilaiset tiedostivat esimerkeillään tämän päivän kasvatuspedagogiset puitteet eli
yhteiskunnan rakenteelliset reunaehdot mitkä kasvatustilanteissa vaikuttavat. Ongelmat näissä
yhteiskunnan rakenteissa ja sukupuolistavissa käytännöissä nousivat keskusteluissa pintaan ja
muutoksentarve tiedostettiin syvästi: ne huomataan mutta niiden purkaminen auki on usein hyvin hankalaa, jolloin moni kokee olevansa tilanteessa, jossa taistelee tuulimyllyjä vastaan jo
arjen pienillä valinnoillaan Leena-Maija Rossin käsitettä lainatakseni ”toistaessaan toisin”
vallitsevia sukupuolisia käytäntöjä vastaan. (Viesti nro 659.)
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