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Abstract 

The first article discusses the foundations of the LUMO project (lu = lukio, "upper secondary school", 
mo = monimuoto, "flexible"), the distance secondary school model, and the important concepts 
connected with it. The distance secondary school model involves the basic elements of flexible 
learning usually connected with adult education, such as distance learning, contact teaching and 
independent study. 

Lavila´s article discusses the learning environment of the flexible upper secondary school from 
the viewpoint of self-direction. The article is based on a qualitative case study in which the research 
data consisted of theme interviews conducted with students. The study aimed at establishing whether 
or not the learning environment of the flexible school supports self-directed study. 

Heikkinen´s article discusses interaction in the learning environment of the flexible upper 
secondary school. It is based on a qualitative case study, the data for which was collected by means 
of theme interviews. The study aimed at establishing the nature of social interaction in the flexible 
school in which the instruction is provided through contact and distance education and self study. 

The fourth article (Sanna-Liisa Nurmi and Anne Seilonen) discusses evaluation and feedback in 
the flexible upper secondary school. The study aimed at establishing the evaluation and feedback 
practices at Tyrnävä and Kiiminki flexible upper secondary schools from the students´point of view 
and the students´suggestions for the development of evaluation and feedback practices. 

The last article (Sivula) discusses the upper secondary school students´study reading. It is based 
on a qualitative case study in which four flexible learners were interviewed. Theme interviews were 
carried out to establish how the flexible learners thought they had acted while reading for their 
biology test, how their metacognitions had changed in the flexible school and which factors had 
influenced thei reading strategies. 

Keywords: distance and flexible teaching, learning environment, self-direction, interaction, 
evaluation, feedback and reading strategies 
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Tiivistelmä 

Raportin alussa olevassa artikkelissa esitetään kokeilumalli ja siihen liittyvät keskeiset käsitteet vii
tekehykseksi tutkimuskokonaisuudelle. Artikkelissaan Viitala hahmottaa etälukiomallin taustalla ai
kuisopiskeluun liitetyt monimuoto-opetuksen peruselementit, etäopetus, lähiopetus ja itsenäinen 
opiskelu. Lähtökohtana etälukio opiskeluympäristön tarkastelulle käsitellään oppimista, joka hah
motetaan kokonaisvaltaisesti liittyen erityisesti oppijan motivaatio- ja ympäristön kontekstitekijöi
hin. 

Artikkelissaan Lavila tarkastelee etälukion opiskeluympäristöä itseohjautuvuuden näkökulmasta. 
Tutkimuksessa on pyritty selvittämään, tukeeko monimuotolukion opiskeluympäristö itseohjattua 
opiskelua. Tutkimuksen keskeisinä käsitteinä nostetaan esille itseohjautuvuuden ja opiskeluympäris
tön käsitteet. 

Heikkisen artikkelissa tarkastellaan vuorovaikutusta monimuotolukion oppimisympäristössä Hä
nen tutkimuksensa tarkoituksena oli selvittää millaista sosiaalinen vuorovaikutus on monimuotoluki
ossa, jossa opetus toteutetaan lähi- ja etäopetuksen sekä itseopiskelun avulla. Tarkastelun kohteena 
on opettajien ja opiskelijoiden välinen sekä opiskelijoiden keskinäinen vuorovaikutus. 

Nurmen ja Seilosen artikkelissa käsitellään evaluaatiota ja palautetta monimuotolukiossa. Aihetta 
käsitellään opiskelijoiden näkökulmasta. Tutkimuksessa on selvitetty myös opiskelijoiden arvioinnin 
ja palautteen kehittämisideoita. Teoriataustana artikkelissa käsitellään lukionuorta evaluaation koh
teena, evaluaation lajeja, ajankohtaa, funktioita, menetelmiä ja evaluaation suorittajia. Esille noste
taan myös hyvän palautteen piirteet. 

Raportin viimeisessä artikkelissa Sivula tarkastelee lukiolaisten opiskelulukemista. Opiskelijoi
den teemahaastattelun avulla pyrittiin selvittämään miten monimuotolukion opiskelijat ovat ajatelleet 
toimineensa kokeeseen lukiessaan, miten heidän metakognitionsa ovat muuttuneet monimuotoluki
ossa ja edelleen mitkä tekijät ovat vaikuttaneet lukemisstrategioihin. Teoreettisena lähtökohtana tar
kastellaan kognitiivisen suuntauksen teoriat sekä Brownin tekstistä oppimisen malli. 

Asiasanat: vuorovaikutus, oppimisympäristö, etä- ja monimuoto-opetus, itseohjautuvuus, 
evaluaatio, palaute ja lukemisstrategiat 





Saatteeksi 

Lumo (lu=lukio, mo= monimuoto) -monimuotolukion kokeilu- ja tutkimusprojektissa on 
rakennettu maassamme ainutlaatuinen etä- ja monimuoto-opetukseen perustuva luokaton 
päivälukio. Kehittelyn lähtökohtana oli tilanne, jossa kaksi pohjoissuomalaista kuntaa, 
Tyrnävä ja Ylikiiminki, jotka eivät olleet saaneet lupaa oman lukion perustamiseen, lähti
vät kehittämään nuorilleen lukio-opiskelumuotoa, jossa opiskelu pääosin tapahtuisi koti
paikkakunnalla. 

Lumo-projekti  käynnistyi keväällä 1996 ja päättyi keväällä 2000, kun ensimmäiset 
oppilaat kirjoittivat ylioppilaiksi. Projektin alussa, vuotta ennen kokeilulukion käynnisty
mistä, kokeiluun palkattiin suunnittelija.  Kokeilumallin kehittämisessä suunnittelijalla oli 
apunaan kehittämistyöryhmä, joka koostui kokeilussa mukana olleista eri tahoista; oppi
laitokset, kuntien koulutoimi, Oulun kaupungin koulutoimi, Opetushallitus ja Oulun yli
opisto. 

Projektin käynnistämisen yhteydessä päätettiin kokeiluun liittää tutkimusta, jolloin 
allekirjoittanut lähti vetämään tutkimusryhmää. Ryhmä koostui vetäjän lisäksi viidestä 
kasvatustieteen pro gradu tutkimuksen tekijästä. Käsillä olevan raportin artikkelit pohjau
tuvat näiden opiskelijoiden tutkimuksiin, ja ne on laadittu siten, että niitä voidaan lukea 
itsenäisinä kokonaisuuksina. Tutkimusten aiheet liittyvät monimuoto-opiskelun kannalta 
keskeisiin alueisiin; oppimisympäristön itseohjautuvuuteen, vuorovaikutukseen niin etä
kuin lähiopetuksessakin, arviointiin ja palautteeseen opiskelijoille ja opiskelutaitoihin. 
Raportin alussa olevassa artikkelissa esitetään kokeilumalli ja siihen liittyvät keskeiset 
käsitteet viitekehykseksi tutkimuskokonaisuudelle. 

Kiitämme kokeilussa mukana olleita eri tahojen edustajia hyvästä yhteistyöstä ja eri
tyisesti etälukion opiskelijoita myönteisestä suhtautumisesta tutkimukseen. 

Oulussa 10.4.2001 

Tuulikki Viitala 
Tutkimushankkeen vetäjä 
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1 Lumo-projektin lähtökohdista 

Tuulikki Viitala 

Artikkelissa tarkastellaan LUMO (lu=lukio, mo=monimuoto) -projektin lähtökohtia, etälukiomallia 
ja sen taustalla olevia keskeisiä käsitteitä. Etälukiomallin taustalla on nähtävissä yleensä aikuisopis
keluun liitetyn monimuoto-opetuksen peruselementit, etäopetus, lähiopetus ja itsenäinen opiskelu. 
Monimuoto-opiskeluympäristö on yksi tapa järjestää opetusta muun muassa teknologiaa hyödyn
täen. Lähtökohtana etälukio opiskeluympäristön tarkastelulle käsitellään oppimista, joka halutaan 
hahmottaa kokonaisvaltaisesti liittyen erityisesti oppijan motivaatio- ja ympäristön kontekstitekijöi
hin. Millainen ympäristö sitten etälukio on oppilaan tiedon rakentamisen näkökulmasta ja mitä vaa
timuksia monimuoto-ympäristön erityispiirteet mm. etäopetus ja itsenäinen opiskelu asettavat oppi
misen näkökulmasta. Näitä kysymyksiä tarkastellaan tässä artikkelissa. 

The article discusses the foundations of the LUMO project (lu=lukio, "upper secondary school", 
mo=monimuoto, "flexible"), the distance secondary school model, and the important concepts 
connected with it. The distance secondary school model involves the basic elements of flexible 
learning usually connected with adult education, such as distance learning, contact teaching and 
independent study. The flexible learning environment offers a means to provide instruction making 
use of technology, among other things. The starting-point for an examination of the distance 
secondary school learning environment is provided by learning perceived in a holistic manner as 
something connected with the learner's motivation and the environmental context factors in 
particular. What kind of an environment is the distance school, then, from the viewpoint of 
constructing the student's knowledge, and what requirements do the special characteristics of the 
flexible environment, such as distance learning and independent study, pose from the point of view 
of learning? These are some of the questions addressed in this article. 

Johdanto 

Länsimainen teollisuusyhteiskuntamme on muuttumassa tietointensiiviseksi vuorovaiku
tus- ja kansalaisyhteiskunnaksi. Uudistusten perimmäinen alku on aina uuden sukupol
ven kasvatuksessa ja koulutuksessa. Koululaitoksella on keskeinen rooli tietoyhteiskun
nan rakentamisessa. Luokkahuoneeseen sidottu perinteinen opetusmuoto ei ole enää riit
tävä, vaan uusien oppimisympäristöjen kehittäminen on ajan vaatimus. Erityisesti uuden 
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teknologian hyödyntämisestä kouluopetuksessa on tullut osa koulun arkea. (Kansallinen 
sivistysstrategia, 1993, 5). Verkottuminen niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin näh
dään keskeisenä tietoyhteiskunnan tekijänä. Tärkeänä pidetään myös yksilöllisten opiske
lumahdollisuuksien lisäämistä. Tällaisen kehityksen takaisi muun muassa. etä- ja moni
muoto-opetuksen järjestäminen kaikilla koulutuksen tasoilla (OPM, 1995). 

Koululaitoksen uudistukset ovat hitaita. Vaikka meille on jo tuttu luokattoman lukion 
käsite, luokattoman päivälukion laki ja siihen liittyvät asetukset tulivat voimaan vasta 
vuonna 1993. Koulut voivat antaa lukio-opetusta luokattomana, kurssimuotoisena opiske
luna. Oppilaiden näkökulmasta tämä merkitsee lisää valtaa, vapautta mutta ennen kaik
kea vastuuta opiskelunsa suhteen. Luokaton lukio tarjoaa oppilailleen yksilöllisyyttä niin 
kurssivalintoihin kuin opiskelutahtiinkin. Uusista mahdollisuuksista huolimatta meille on 
juurtunut syvälle luokkahuonekeskeinen ajattelutapa. Oppimisen perusprosessin suurin 
osa opettajista katsoo vieläkin sujuvan parhaiten juuri luokkahuoneessa opettajan joh
dolla. 

Yleensä suhteellisen harvaan asutut pitkien etäisyyksien maat, kuten esimerkiksi 
Kanada ja Australia, ovat olleet edelläkävijöitä etäopetuksen kehittämisessä. Näihin mai
hin lukeutuu myös Suomi. Maassamme on lukuisia paikkakuntia, joilla ei ole ollut mah
dollisuutta perustaa omaa lukiota ja näin paikkakuntien nuorten koulumatkat naapurikun
tien lukioihin saattavat muodostua kohtuuttomankin pitkiksi. 

Tähän pienten kuntien ongelmaan järjestää nuorilleen lukiokoulutusta, on tässä pilotti
kokeilussa lähdetty kehittämään ratkaisua. Uudet oppimisympäristöt ja kehittynyt tekno
logia mahdollistavat etäopiskelun järjestämisen entistä tehokkaammin ja oppimista tuke
vammin. Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella ja olla yhteydessä opettajiinsa joko nor
maalissa lähikontaktissa tai telematiikan välityksellä. Opiskelijat eivät ole sidottuja luok
kahuoneisiin koko koulupäivän- ja viikon ajaksi, vaan he voivat opiskella osan aikaa 
vapaasti ajan ja paikan suhteen joko kotonaan tai oman paikkakunnan oppimiskeskuk
sessa. 

Monimuotolukion pilottikokeilumalli (LUMO-projekti) 

Lumo-projekti on monimuoto-opetukseen perustuva monimuotolukion suunnittelu ja 
toteutusprojekti, joka käynnistyi keväällä 1996 ja joka loppui vuoden 2000 keväällä, kun 
ensimmäiset seitsemän ylioppilasta kirjoittivat ylioppilaiksi ja koulu toimii täysimääräise
nä. 

Kokeilukunnat ovat Oulun ympäristökuntia, Tyrnävä ja Ylikiiminki. Molempien kun
tien lukiota käyvillä oppilailla koulumatkat ovat pitkät, jopa 60 km. Sen seurauksena kou
lupäivät muodostuvat pitkiksi ja raskaiksi. Tämä saattaa olla eräs syy lukioon hakeutu
misprosentin alhaisuuteen näissä kunnissa. Tyrnävän lukiolaiset käyvät koulua lähinnä 
Oulussa, Muhoksella, Kempeleessä ja Limingassa. Ylikiimingin lukiolaiset Muhoksella, 
Kiimingissä sekä Oulussa. Lukion aloitti syksyllä 1995 Tyrnävältä 33 ja Ylikiimingistä 20 
nuorta. Kevään 1996 yhteishaussa on lukioon pyrkineitä Tyrnävällä 33 ja Ylikiimingissä 
19 oppilasta. 

Molempiin kuntiin on perustettu monipuoliset oppimiskeskukset. Opiskelijoilla on 
käytössään audio-, tietoliikenne- ja videoneuvotteluyhteydet sekä atk-laitteistot. Tietotek-
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niikkaa ja -verkkoja, videoneuvottelua sekä muuta teknologiaa käytetään hyväksi opiske
lussa. Opetus voidaan järjestää paikan päällä oppimiskeskuksissa tai projektissa mukana 
olevista kouluista telematiikan välityksellä. Lukion opiskelijat kuuluvat hallinnollisesti 
Oulun Lyseon lukioon, mutta mukana on myös muita kouluja ja tahoja. (Syrjäkari 1997b, 
3—5.) Lukio on ainakin alkuvuosina 1-sarjainen. Monimuoto-opetukseen perustuvassa 
lukio-opetusryhmässä voi maksimissaan olla 20 opiskelijaa/kunta. Oppilaaksi voidaan 
ottaa juuri yläasteen suorittaneita ja myös aikuisopiskelijoita. Lukioon pääsylle ei ole 
ainakaan alussa asetettu keskiarvorajaa. 

Ylikiimingin 
etäpiste 

Lyseon 
Lukio 
”Emolukio” 

Muhoksen 
lukio 

? 

Aikuislukio 

Normaali 
Koulun lukio 

Tyrnävän 
etäpiste 

Kuvio 1. Lumoprojektiin osallistujat projektin alussa. (Syrjäkari 1997b, 4). 

LUMO-projektissa toteutettavaa lukiota kutsutaan useilla nimillä. Käytössä ovat termit 
virtuaalilukio, etälukio (Syrjäkari 1997b, 5, Rutonen 1997, 12) ja monimuotolukio. Tella 
on tarkastellut useiden tutkijoiden käsityksiä virtuaalikoulujen olemuksesta. Heidän 
mukaansa ne voivat toimia ilman fyysistä koulurakennusta. Lisäksi niissä on olennaista 
uudenlaisten yhteysvälineiden käyttö sekä tietokoneen välityksellä tapahtuva kanssakäy
minen (1995, 14). Tässä tapauksessa virtuaalilukio termi ei kovin hyvin kuvaa LUMO
projektin lukion opetuksen toteutuksen moninaisuutta. Yhtäläisyyttä virtuaalilukioon on 
kuitenkin siinä suhteessa, ettei opetuksen tarvitse tapahtua kaikkien osallistujien suhteen 
fyysisesti samassa paikassa. Etälukio-käsite puolestaan korostaa liiaksikin etäisyyttä. Sillä 
viitataankin usein lukioihin, joissa työskentely tapahtuu pääasiassa etäopiskeluna. 
LUMO-projektin lukiossa lähiopetus on olennainen osa opiskelua ja oman paikkakunnan 
opiskelijat ovat useimmiten fyysisesti ryhmänä paikkakuntien oppimiskeskuksissa myös 
etäopetuksen aikana ja tehdessään joko ryhmässä tai yksin oppimistehtäviä. Projektis
samme monimuotolukion käsite juurtui tutkijoiden keskuuteen parhaiten. Monimuotolu
kio- termi on kuitenkin jossain määrin ongelmallinen. Se viittaakin siihen tapaan miten 
opiskelu on lukiossa järjestetty. Etälukio viittaa laajempaan koulutyön organisoitumi
seen. Tässäkin kokeilussa olennaista on, että oppilaat voivat käydä lukiota kotipaikkakun
niltaan käsin etäällä emolukiosta. Näin mielestäni etälukion nimikettä voidaan hyvin 
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käyttää monimuotolukion ohella. Ajalle on tyypillistä korostaa nimen omaan teknologian 
osuutta opetusjärjestelyissä ja etälukion käsite onkin yleisessä käytössä. 

Opiskelu kokeilulukiossa on luokatonta ja kurssimuotoista. Lukuvuosi koostuu kuu
desta jaksosta. Opetus sisältää lähiopetusta, etäopetusta ja itseopiskelua, suunnilleen kol
masosa kutakin. Kaikki kurssit alkavat lähiopetuksella, jotta opettajat ja oppilaat voisivat 
tutustua ennen etäopetuksen alkamista. Etäopetus pyritään järjestämään videoneuvotte
luna. Puhelinneuvottelua hyödynnetään vain tarvittaessa. Itseopiskelu käsittää itsenäisen 
työskentelyn lisäksi ryhmä- ja parityöt sekä opintopiirityöskentelyn.(Syrjäkari 1997a, 4) 
Kerran viikossa opiskelijoilla on Lyseon lukiossa koko päivä lähiopetusta. Siellä opiskel
laan muun muassa matemaattisia aineita. (Rutonen 1997, 13.) 

Tavoitteena monimuotolukiossa on pyrkiä lisäämään opiskelun valinnaisuutta ja jous
tavuutta. Opiskelijat voivat esim. valita erilaisia kursseja koulun ulkopuolisilta koulutuk
sen tarjoajilta. (Syrjäkari 1997b, 5.) Monimuotolukion alkuaikoina valinnaisuus oli vähäi
sempää kuin se tulee olemaan myöhemmin (Rutonen 1997, 13). Monimuotolukion opis
kelijat ottavat paljolti itse vastuuta omasta oppimisestaan. Heitä tukevat opettajien lisäksi 
tutor ja opiskelijaryhmä He voivat aina halutessaan ottaa yhteyttä opettajiin ja tutoriin. 
Yhteysvälineenä opiskelijat voivat käyttää mm. sähköpostia. (Syrjäkari 1997a, 4—5.) 
Opettajien rooli monimuotolukiossa on toimia oppiaineensa asiantuntijoina, oppimateri
aalin laatijoina, oppiaineiston yhteen nivojina ja suunnittelijoina. He työskentelevät myös 
opiskelijoiden oppimisen ja tiedon kehittäjinä. (m.t. 4) Lisäksi he ovat opiskelijoiden 
avustajia ja tukijoita. Opettajille on järjestetty koulutusta erilaisesta oppimiskulttuurista, 
teknisten välineiden käytöstä, tutoroinnista sekä palautteen antamisesta. (Rutonen 1997, 
13.) 

Alla olevassa kuviossa on esitelty monimuoto-opetuksen peruselementit LUMO-pro
jektissa. Tärkeitä tekijöitä ovat opiskelija, opettaja, tutor, erilaiset oppimateriaalit sekä 
itseopiskelua varten laaditut etätehtävät (Syrjäkari 1997b, 10). 

OPISKELIJA 

ETÄTEHTÄVÄT 

TUTOR 

OPPIMATE
RIAALI 

OPETTAJA 

Kuvio 2. Monimuoto-opetuksen perustekijät LUMO-projektissa (Syrjäkari 1997b, 10). 
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Monimuoto-opetus 

Lukiomallin kehittämisessä on keskeisellä sijalla ollut monimuoto-opetuksen käsite. 
Monimuoto-opetus liitetään yleensä aikuisopiskeluun. Tälläkin hankkeella on lähtökoh
tia aikuisopiskelun järjestämisestä Oulun avoimessa yliopistossa 1990-luvun alkupuolis
kolla. Silloin kirjoittaja oli vetämässä kasvatustieteen arvosanaopetuksen monimuotoista
mishanketta. Silloin kehitetty opiskelumalli on ollut käytössä maakuntaan suuntautuvas
sa arvosanaopetuksessa pian vuosikymmenen ajan. (Viitala 1996 ja 1998.) Monia 
aikuisopiskelussa hyväksi todettuja käytäntöjä voidaan soveltaa myös lukioikäisiin nuo
riin. Kuitenkin opiskelun itsenäisyyden korostuminen asettaa erityisvaatimuksia muun 
muassa tuki- ja ohjausjärjestelmän kehittämiselle. 

Käsitteen määrittelyssä monimuoto-opetus liittyy kiinteästi avoimen oppimisen käsit
teeseen. Käsitteen alkuperä on lähtöisin Englannin avoimen yliopiston piiristä. Sen perus
tamisen yhteydessä tuli esille avoimen oppimisen käsite koulutukseen pääsyn avoimuu
den lisäksi. Avoin oppiminen korostaa opiskelijan aktiivisuutta ja omatoimisuutta. Se 
madaltaa opiskelijan ja opettajan auktoriteettisuhteen opiskelijan ja ohjaaja-neuvojan 
tasavertaiseksi suhteeksi. (Viitala 1998, 7.) 

Tällä hetkellä puhutaankin avoimista oppimisympäristöistä/opiskeluympäristöistä, 
jossa opiskeluolosuhteet on järjestetty pitkälle opiskelijan näkökulmasta, mahdollistaen 
opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta. Uusista oppimisympäristöistä puhutaan, kun tek
nologia liitetään tiiviisti oppimisympäristöön. Monimuoto-opetus on puolestaan yksi 
didaktinen keino järjestää avoimia oppimisympäristöjä. Monimuoto-opetus on suomalai
nen termi ja siitä puhutaan silloin, kun eri opetusmuotoja ja -välineitä on yhdistetty tilan
teen mukaan mielekkääksi kokonaisuudeksi. (Viitala 1996, 8.) 

Monimuoto-opetuksen käsitteelle ei anglosaksisella kielialueella ole suoraa vastinetta. 
Sen sisällöllisiä lähtökohtia on ammennettu lukuisista lähikäsitteistä kuten open learning, 
distance education, distance teaching ja combined teaching. Monimuoto-opetuksen käsite 
on kuitenkin kehittynyt lähinnä etäopetuksen (distance learning) käsitteestä ja sitä edeltä
neen kirjeopetuksen (correspondence education or study) käsitteen perustalle. (Kiviniemi 
1993, Varila 1993.) 

Mannisen ja Pesosen (1997, 267) mukaan monimuoto –käsite on siirtymässä pois käy
töstä ja tilalle on tullut paljon erilaista oppimisympäristöihin liittyvää terminologiaa. 
Puhutaan muun muassa virtuaalisesta oppimisympäristöstä, avoimesta oppimisympäris
töstä, avoimesta oppimisesta, digitaalisesta oppimisympäristöstä ja modernista oppimis
ympäristöstä. Käytännössä edellä mainittujen termien kuvaamilla oppimis/ opiskeluym
päristöillä on varsin vähän tekemistä keskenään. Virtuaalinen ja moderni ei välttämättä 
ole avoin, eikä avoimuus vaadi modernin teknologian käyttöä. Manninen ja Pesonen 
näkevätkin avoimen oppimisympäristön yläkäsitteenä, jonka alle erilaiset erityistapauk
set (kontekstuaaliset-, virtuaaliset-, modernit oppimisympäristöt jne.) asettuvat. Tällä het
kellä ”käsitesekamelska” onkin melkoinen. Erityisesti avoimista oppimisympäristöistä 
esillä on tällä hetkellä verkkoympäristö. 

Tässä lukiokokeilumallin kehittelyssä on lähdetty ”perinteisistä” monimuoto-opetuk
sen elementeistä. Monimuoto-opetuksen peruselementit on jaettu kolmeen; lähiopetuk
seen, etäopetukseen ja itseopiskeluun (Paakkola 1991). Monimuoto-opetus ja sen määrit
tely on elänyt erilaisten kokeilujen myötä. Tällainen ”eläminen” lienee tarkoituksenmu
kaistakin, koska elementeistä erityisesti etäopetus on hyvin dynaamisen kehittelyn koh-
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teena. Teknologian kehittyminen lisää opiskelun mahdollisuuksia tällä hetkellä jopa rajat
tomasti. Esimerkiksi olennainen monimuoto-opetuksen elementti, vuorovaikutus, onnis
tuu yhä paremmin teknologiavälitteisesti. Etäopetuksen määritteleminen monimuoto-ope
tuksen rinnalla on näin tarkoituksenmukaista. Tunnettu etäopetuksen tutkija Holmberg 
(1992) määrittelee etäopetuksen oppimiseksi, jota tukevat ne opetusmenetelmät, joissa 
opiskelijoiden ja opettajien fyysisen välimatkan takia vuorovaikutukseen perustuva ja esi
aktiivinen opiskeluvaihe tapahtuu kirjallisesti tai mekaanisten tai elektronisten välineiden 
avulla. Monimuoto-opiskelun peruselementtien lähiopetuksen, etäopetuksen ja itsenäisen 
opiskelun, määrittely tapahtui meillä 1990-luvun alkupuolella. 

Lähiopetus 

Paakkolan (1992, 19) mukaan lähiopetukseksi kutsutaan niitä etäopetukseen kuuluvia 
tavallisen kontaktiopetuksen jaksoja, joissa opettaja toimii opetustapahtuman välittömä
nä ohjaajana. Tällaisia ovat luokkahuoneopetus, pienryhmäopetus, erilaiset projektit sekä 
yksilöllinen ohjaus. 

Paakkolan (1992, 102—103) mukaan lähiopetuksen tarkoituksena on vaikeiden asioi
den opettaminen, etäopetuksessa vaikeaksi havaittujen seikkojen selvittäminen, kurssima
teriaalin täydentäminen ja opiskelijan tietotason arviointi. Hän pitää lähiopetuksessa tär
keänä myös opiskelijan motivointia ja sosiaalisia kontakteja. Lisäksi sen aikana valmis
taudutaan seuraavaan etäjaksoon. 

Kerätyn tutkimustiedon mukaan (Viitala 1996 ja 1998) opiskelijat pitävät lähiopetus
jaksoja hyvin tärkeinä. En ole vielä tutustunut tutkimukseen, jossa etäopetus olisi asetettu 
kontaktiopetuksen edelle. Lähiopetuksen sijoittaminen ennen etäopetusjakson alkua mah
dollistaa Rönkän (1997, 7) mukaan toisiin opetuksessa mukana oleviin tutustumisen, 
alkutilanteen selvittämisen, opiskelutavoitteiden pohtimisen sekä opetuksen ja opiskelun 
suunnittelun. Myös etäopetusjaksojen välillä lähiopetusta on hänen mielestään hyvä antaa 
palautteenantoon, opiskelumotivaation ylläpitoon ja opetuksessa mukana olevien vuoro
vaikutuksen laaja-alaistamiseen. Mielestäni lähiopetuksella onkin erityinen psykologinen 
tekijä opiskelussa. Opettaja jonka on nähnyt ja johon on voinut luoda kontaktia lähiope
tuksessa, on myös etäjaksolla paljon ”tutumman tuntuinen”. Tällainen tuttuus luo hyvän 
pohjan myös etävuorovaikutukselle muun muassa video-opetustilanteissa. 

Etäopetus 

Monimuoto-opetuksen työryhmä (1986) on määritellyt etäopetuksen opetusmuodoksi, 
jossa opiskeluaineisto välitetään opiskelijalle postitse, radion, television tai muun data
siirron avulla ja jossa opiskelijalla on tarvittaessa yhteysmahdollisuus opettajaan kirjeit
se, puhelimitse tai muun vastaavan välittäjän kautta (Hätönen ym. 1991, 183). 

Etäopetuksen käsitettä on lähestytty monesta näkökulmasta. Tällaisia näkökulmia ovat 
mm. 

– etäopetus suhteessa ”traditionaaliseen” opetukseen 
– painopiste itseopiskelussa 
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– painopiste teknologiassa 
– etäopetus teollisena mallina 
– rakenteellinen lähestymistapa 
– etäopetus järjestelmänä 
– vuorovaikutusta korostavat lähestymistavat. (Immonen 2000, 19.) 

Immonen (2000, 19) toteaa etäopetuksen määrittelyn staattisuuden, huolimatta oppi
miskäsitysten muuttumisesta ja kehittyvästä teknologiasta. 

Määrittelyssä viitataan varsin usein Michael Mooren (1996) etäopetusmääritelmään, 
jonka mukaan etäopetus voidaan lyhyesti määritellä suunnitelluksi opetukseksi/opiske
luksi, jossa todellisessa opetus- oppimistilanteessa opettaja ja opiskelija eivät yleensä ole 
samassa paikassa samaan aikaan. Viestintä opettajan ja oppijan välillä tapahtuu yleensä 
kirjeiden, television, nauhoitteiden, puhelimen, tietokoneen ja muiden teknisten apuneu
vojen välityksellä. (Moore & Kearsley 1996.) 

John Verduin ja Thomas Clark (1991) tiivistävät etäopetuksen määritelmän neljään 
elementtiin: 
1.	 Opettaja ja oppija ovat ainakin suurimman osan opetusprosessin ajasta maantieteelli

sesti erillään toisistaan. 
2. Koulutusorganisaatiolla on vaikutus prosessissa, johon sisältyy oppimisen arviointi. 
3. Opetusvälineiden käyttö yhdistää opettajan ja oppijan sekä siirtää kurssin sisältöä. 
4. Kaksisuuntaisen kommunikaation käyttö yhdistää opettajia, tutoreita, oppijoita sekä 

koulutusorganisaatioita. 
Etäopetuksen määrittelyssä heijastuu opiskelijan itsenäisen työskentelyn merkitys. 

Usein käsitetään myös, että oppijan tukeminen tapahtuu pääasiassa etävuorovaikutuksen 
avulla. Etäopetuksessa tulisi kuitenkin muun muassa Rönkän (1997, 7) mukaan olla opis
kelijoiden tukena lähietäisyydellä olevia henkilöitä, etäohjaajia ja tutoreita. Uskon, että 
tällaisen lähiohjauksen mahdollisuus on tärkeä tekijä opiskelijan motivoitumisessa opis
keluun. Lukioikäisillä lähiohjaus korostuu vielä aikuisia enemmän. 

Itsenäinen opiskelu 

Itseopiskelusta puhuttaessa tarkoitetaan opetusta, josta puuttuu suora vuorovaikutus opet
tajan ja opiskelijoiden välillä. Vuorovaikutusta voi kuitenkin olla opiskelijan ja hänen 
lähiympäristöönsä kuuluvien ihmisten välillä. (Turunen-Kallio 1994, 200.) Itseopiskelus
sa opiskelijoiden ja opettajien välinen yhteydenpito tapahtuu välillisesti esimerkiksi tieto
koneen avulla (Vaherva 1986, 83). Paakkolan (1992, 11) mukaan monimuoto-opetukses
sa nimenomaan korostetaan opiskelijan itsenäisen työskentelyn merkitystä ja sen osuutta. 

Itseopiskelussa käytetään juuri sitä varten suunniteltuja oppimateriaaleja. Opettaja 
tukee opiskelijan itseopiskelua rajoitetun vuorovaikutuksen keinoin. Ihanne olisi, että 
oppiminen kehittyisi omaohjauksiseksi eli itseohjautuvaksi. Tällöin koko oppimispro
sessi oppimistarpeiden tunnistamisesta oppimistulosten arviointiin olisi siis opettajan 
käsissä. (Paakkola 1992, 13, 38—39.) 

Edellä kuvatussa monimuoto-opetuksen määrittelyssä voidaan nähdä monia sellaisia 
piirteitä, jotka edellyttävät oppijalta itsenäisyyttä ja vuorovaikutustaitoja sekä kehitty
neitä opiskelutaitoja. Oppimisprosessin läpivieminen vaatii myös oppimisen arviointi- ja 
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palautejärjestelmien kehittämistä. Viime kädessä oppijalta itseltään myös vaaditaan kykyä 
arvioida omaa oppimistaan. 

Oppimiskäsityksestä monimuoto-opetuksen taustalla 

Oppimista määritellään sekä yksilö että yhä enemmän myös yhteisön tasolla. Puhutaan 
tiimioppimisesta ja oppimisesta kokonaisten organisaatioiden tasolla. Perinteisesti oppi
misen yksikkönä on nähty yksilö. Hänen valmiutensa ja motivaationsa oppimiseen on rat
kaisevaa. Aktiivisuuden ja itseohjautuvuuden korostaminen onkin leimallista oppimiskä
sityksille. Yhä enemmän kuitenkin oppiminen nähdään myös sosiaalisena tapahtumana ja 
tapahtuvaksi yhteydessä ympäristöön ja muihin ihmisiin. Muun muassa Mezirovin (1995) 
hahmottama käsitys kommunikatiivisesta oppimisesta kuvaa oppimista ryhmän tasolla. 
Oppiminen tähtää asian hahmottamisessa aikaisempaa laajempaan ja syvällisempään 
käsitykseen. Siinä tavoitteena on erilaisten intentioiden ymmärtäminen Oppimisen koh
teena voivat olla kulttuurisesti määräytyneet käsitykset, tavat, uskomukset, normit, roolit 
ja yksilöiden suhde niihin. Kommunikatiivinen oppiminen tapahtuu pääosin keskustelun 
avulla. Vuorovaikutus on olennaista. 

Lähtökohtana oppimisen sosiaaliselle tarkastelulle on useimmiten konstruktiivinen 
näkemys oppimisesta ja oppijan itseohjautuvuus. Konstruktivistinne oppimiskäsitys liit
tyy historiallisesti tarkasteltuna humanismiin. Mannisen & Pesosen (2000, 70) mukaan 
konstruktivistisen oppimiskäsityksen synnyn taustalla on 1960-luvun amerikkalainen 
kognitiivinen psykologia, tietojenkäsittelyn psykologia 1960 ja 1970-luvuilla, erityisesti 
ihmisen tiedonkäsittelykyky, sekä oppimisen ja opetuksen realistinen tutkimus. Konstruk
tivismilla ja kognitiivisella mallilla on siten yhteiset juuret, vaikka ne ovatkin eriytyneet 
myöhemmin konstruktivismin ottaessa vaikutteita humanistisesta psykologiasta ja sosio
kulttuurisista lähestymistavoista. Kognitiivinen malli perustuu pitkälti objektiiviselle tie
donkäsitykselle, kun taas konstruktivismin eri suuntauksissa on vaikutteita relativismista, 
joka kyseenalaistaa objektiivisen todellisuuden olemassaolon. 

Monimuoto-opetuksen taustalla on nähty pitkälle humanistinen ihmis- tai oppimiskäsi
tys. Humanistiseen lähestymistapaan perinteisesti liitettävät tunnuspiirteet (yksilön 
minän, omaehtoisuuden, itseohjautuvuuden ja aktiivisuuden korostaminen) ovat paljolti 
syntyneet humanistisen psykologian ja muun muassa rogersilaisen psykoterapian poh
jalta. Humanistinen koulutussuunnittelun lähestymistapa, josta esimerkkinä mainitaan 
yleensä Knowlesin andragogiikka, syntyi vastareaktiona behavioristisen mallin opettaja
johtoisuudelle ja ylhäältä alas ajattelulle. Mallista puuttuu kuitenkin kognitiivisen oppi
mistutkimuksen teoriapohja, ja itse asiassa Knowles ei missään käsittele oppimista psyko
logisena ja kognitiivisena ilmiönä, vaan lähinnä pragmatismiin perustuvana itseohjattuna 
aikuisopiskeluna. (Manninen & Pesonen 2000, 72.) Humanistinen malli perustuukin pit
kälti itseohjatun opiskelun varaan; aikuinen määrittelee itse tarpeet ja tavoitteet sekä 
toteuttaa opiskeluprojektin ja arvioinnin (emt 72) 

Nämä humanismin piirteet liitetään nyt oppimisen tarkasteluun, jossa korostetaan juuri 
oppijan aktiivisuutta ja pyrkimystä itseohjautuvuuteen. Konstruktivismi on myös tullut 
ikään kuin sateenvarjotermiksi monelle erilaiselle näkemykselle (Duffy & Cunningham 
1996, Steffe & Gale 1995). Kasvatustieteellisessä keskustelussa konstruktivismi voidaan-
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kin nähdä yläkäsitteenä usealle aikamme eri ilmiölle, kuten muun muassa oppijakeskei
syydelle, oppijan sitoutumiselle opiskeluun ja itsenäisen oppijan ihanteelle (Tella 1996, 
40). 

Konstruktivismi kattaa monia erilaisia suuntauksia ja paradigmoja, joista vain osa liit
tyy varsinaisesti oppimiseen ja koulutukseen. Sosiaalisessa konstruktivismissa huomio 
kiinnittyy sosiaalisten funktioiden merkitykseen tiedon konstruointiprosessissa. Radi
kaali konstruktivismi korostaa sitä, että kaikki tieto on ihmismielen omaa tiuotetta eikä 
yksilö voisi saada ulkopuolista maailmaa koskevaa objektiivista tietoa. Informaation pro
sessoinnin konstruktivismissa huomio kohdistuu siihen, kuinka tietomme ja toimin
tamme rakentuvat. (Steffe & Gale 1995.) Duffy ja Cunnibgham (1996) nostavat esille 
kognitiivisen ja sosiokulttuurisen konstruktivismin eron. Edellinen selittää oppimista 
yksilön psykologisilla prosesseilla, kun taas jälkimmäinen keskittyy sosiaalisiin ja kult
tuurisiin prosesseihin. Yhteistä eri näkemyksille on se, että oppiminen nähdään tiedon 
aktiiviseksi konstruointiprosessiksi ja opettamisen tulisi tukea tätä prosessia. (Duffy & 
Cunningham 1996, 170—177.) 

Suomalaisessa keskustelussa keskitytään yleensä oppimisprosessiin ja toiminnan sää
telyn kautta myös opetukseen (von Wright 1993a ja b). Konstruktivistisen oppimiskäsi
tyksen mukaan oppiminen on oppijan oma aktiivinen tiedon ja taidon konstruointipro
sessi, jossa oppija valikoi ja tulkitsee informaatiota aikaisemmin oppimansa ja odotus
tensa pohjalta. Oppiminen on pitkälti tekemistä kokeilujen, ongelmanratkaisujen ja 
ymmärtämisen avulla. Oppiminen on aina tilanne- ja kontekstisidonnaista ja opitun trans
fer uusiin tilanteisiin riippuu tietojen tai taitojen organisoitumisesta. Sosiaalisella vuoro
vaikutuksella on keskeinen rooli jaetun vastuun ja sosiaalisen tuen myötä. Konstruktivis
tinen oppimiskäsitys johtaa väistämättä oppijan valmiuksia painottavan ja joustavan ope
tuksen korostamiseen. 

Keskeistä on myös, että opetussuunnitelmaan kirjataan vain keskeiset tavoitteet ja 
ideat. Konstruktivistisessa opetussuunnitelmassa tärkeitä ovat teemat ja kysymyksenaset
telut, joiden pohjalta uusi tieto jäsentyy ja tosiasiat käyvät ymmärrettäviksi. Tavoitteena 
tulisi olla sellainen oppimisympäristö, joka herättää oppijassa kysymyksiä ja auttaa häntä 
konstruoimaan vastauksia. (von Wright 1993a, 13—20.) 

Useat oppimisen tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että ollakseen hyvää oppimistilantei
den tulee olla konstruktiivisia, kumulatiivisia, kollaboratiivisia, tilanneherkkiä, itseohjau
tuvia ja tavoitteisia prosesseja. Konstruktiivisuus tarkoittaa sitä, että oppija luo merkityk
siä oman aktiivisuutensa kautta. Kumulatiivisuus korostaa oppijan aiemman tieto- ja 
kokemuspohjan merkitystä. Kollaboratiivisuus painottaa yhdessä tekemisen lisäksi sitou
tumista yhteisen tavoitteen saavuttamiseen. Situatiivisuus ilmenee oppimisen kontekstisi
donnaisuutena ja yhteisön toimintaan osallistumisena. Itseohjautuvuus edellyttää oppijan 
omaa vastuunottoa oppimisestaan sekä oppijan tietoisuutta oppimisestaan. (Soini 1999, 
45.) Järvelä ja Niemivirta (1997, 222) liittävät menestyksekkään oppimisen, Resnickin ja 
Piagetín ajatuksia mukaillen, oppijan ajattelu- ja tiedon käsittelytaitojen kehittymiseen 
sekä niitä ohjaavien metakognitiivisten taitojen hallintaan. 

Tavoitteisuutta voi pitää mielekkään oppimiskokemuksen välttämättömänä ehtona. 
Vain tavoitteeseen pyrkivä toiminta koetaan mielekkäänä ja se herättää oppijan aktiivi
suuden oppimistoimintaan (Ford 1992, 27). Tavoitteen lisäksi oppimistoimintaa voi virit
tää opiskelijan hallitsema tietojen niukkuus tai ristiriitaisuus. Tätä viriämistä tukee opis-
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kelijan tunnetason sitoutuminen aiheeseen sekä tietoisuus keskustelun mahdollisuudesta. 
(Hatano & Inagaki 1992.) 

Hyvä oppiminen lähtee tai hyödyntää opiskelijan omia kokemuksia. Siksi oppimista 
tukee, jos opettajat, oppimisen ohjaajat, osaavat kuulla ja ymmärtää, mitä opiskelijat 
heille kertovat. Kokemusten lisäksi keskeistä on, että opiskelijoilla on mahdollisuus ref
lektoida omaa oppimistaan, joko yksin, opiskelijatovereiden tai opettajien kanssa. Reflek
tiota tukeva vuoropuhelu ei ole mitä tahansa keskustelua, vaan aktiivista uusien näkökul
mien etsimistä ja omien kokemusten ja mielipiteiden kriittistä arviointia. Reflektiokin 
perustuu opiskelijan aiemmille kokemuksille, mutta se vaatii onnistuakseen turvallisen ja 
luotettavan ilmapiirin ja riittävästi aikaa. Reflektiivinen oppimistoiminta on hidasta lyhy
ellä aikavälillä arvoituna, mutta tuottaa pidemmän päälle syvällisemmän ja käyttökelpoi
semman oppimistuloksen. (Soini 1999, 46—47, 85—86.) 

Mielekkyys kumpuaa oppimisen päämäärän kokemisesta tavoittelemisen arvoiseksi ja 
itselle sopivaksi. Von Glaserfeld (1995, 14) kuvaa oppimisen vaativan itsesäätelyä ja käsi
terakenteiden muodostumista, jotka saavutetaan reflektion ja abstraktion kautta. Oppimi
nen edellyttää tehtävien kokemista haasteena, jotka pakottavat määrittelemään yhä uudes
taan omia tavoitteita ja ratkaisuvaihtoehtoja. Tavoitteen etsiminen ja saavuttaminen tuot
taa enemmän mielihyvää kuin pelkkä tieto siitä, että tehtävä on ratkaistu. On keskeistä, 
että opiskelija on itse asettanut toiminnalleen tavoitteet ja päämäärän ja hän myös uskoo 
pystyvänsä saavuttamaan ne (Soini 1999, 85, Ford 1992, 102). Tämän vuoksi opettajan 
liiallinen puuttuminen opiskelijan tavoitteen asetteluun voi jopa muodostua oppimisen 
esteeksi (Soini 1999, 85). Hyvä oppiminen rakentuu siten opiskelijan itse itselleen asetta
mien tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseen mahdollistavasta toiminnasta. 

Konstruktivistinen oppimiskäsitys korostaa voimakkaasti oppijan sisäisen motivaation 
merkitystä. Oppijan omat päämäärät ohjaavat hänen tiedollista rakennusprosessiaan Kon
struktivismin mukaan vain opiskelijan oma sisäinen motivaatio voi lopulta johtaa pitkäai
kaiseen menestykseen oppimispyrkimyksissä (Gruender 1996, 27). 

Motivaatio- ja ympäristötekijät oppimisessa 

Oppimistutkimus suuntautuukin tällä hetkellä voimakkaasti oppijan kokemusmaailmaan 
ja ympäristön konteksteihin. Muun muassa Pintrich, Marx & Boyle (1993, 167—199) tar
kastelevat laajan tutkimuskoonnan perusteella oppimista käsitteen muutosprosessina liit
täen siihen motivaatio- ja oppimiskontekstitekijät. Tarkastelussaan he nojaavat konstruk
tivismiin. 

Pintrichin et al. (1993, 167—199) mukaan opiskelijoiden käsitykset itsestään oppi
joina ja käsitykset roolistaan oppimisympäristössä edesauttavat tai ehkäisevät käsitteen 
muutosta. Tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota oppijan omiin päämääriin, aiko
muksiin, tarkoituksiin, odotuksiin tai tarpeisiin. Yksilön käsitteellinen muutosmalli kuvaa 
oppimisen interaktioksi, joka tapahtuu yksilön kokemusten ja senhetkisten käsitteiden ja 
ideoiden välillä. Tällaista oppijalla olevaa ennakkotietoa pidetään myönteisenä lähtökoh
tana oppimiselle. Käsitteellisen muutoksen tutkimus (mm. Vosniadou 1994, 105—110) on 
tuonut esille ennakkotiedon ongelmallisuuden, johon myös Pintrich et al. viittaavat. Vah
voista käsitteistä ei luovuta helpolla, vaikka ne olisivat virheellisiä. Oppija tuo oppimisti-
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lanteeseen mukaan myös sellaista ennakkotietoa, joka on ristiriidassa opittavien asioiden 
kanssa ja joka voi estää asian todellisen ymmärtämisen (Mikkelä-Erdmann et al. 1999, 
446). Pintrich et al. (1993) katsovatkin, että oppijan täytyy tulla vakuuttuneeksi uuden 
käsitteen paremmuudesta verrattuna omaan aikaisempaan käsitteensä sisältöön. 

Pintrich et al. (1993, 167—199) tarkastelevat ympäristö- ja motivaatio tekijöitä suh
teessa käsitteen muutokseen. He nostavat esille oppijan päämääräorientaatiot, kiinnostus
ja arvostususkomukset, kyvykkyysuskomukset sekä kontrolliuskomukset. Kun Ford 
(1992) tarkastelee toiminnan motivaatiotekijöitä, on niissä paljon yhtenevyyttä Pintrichin 
et al. näkemyksiin. Fordin (1992) mukaan motivoitumista määrittää kolme, keskenään 
vuorovaikutuksessa olevaa tekijää. Nämä motivaation osatekijät ovat yksilön itselleen 
asettamat päämäärät ja tavoitteet, hänen henkilökohtaiset toimintauskomuksensa, jotka 
koostuvat hänen uskomuksistaan omiin kykyihinsä sekä uskomuksiin oppimista mahdol
listavasta kontekstista ja oppimisympäristön tunneilmapiiri. (Ford 1992.) Oppimisessa, 
käsitteellisessä muutosprosessissa on tiiviisti mukana motivoitumista aiheuttavat tekijät. 
Oppiminen on pitkälle motivationaalinen prosessi. 

Pintrich et al. (1993) mukaan oppijan asettamien päämäärien oletetaan oppimistehtä
vissä ohjaavan hänen käyttäytymistään, kognitiotaan ja tunteitaan. Päämäärissä voidaan 
erottaa sisäisen hallinnan orientaatio, tehtäväorientaatio sekä ulkoinen suorituskeskeinen 
orientaatio. On osoitettu, että erityyppiset orientaatiot voivat johtaa erilaisiin kognitiivi
siin sitoumuksiin. Opiskelijat, jotka fokusoivat tehtävän oppimista hallintapainotteisesti 
prosessoivat mieluummin tietoa tavalla, joka lisää mahdollisuutta käsitteen muutokseen. 
(Pintrich et al. 1993, 168—170.) 

Oppimistehtävien luonteella voi olla vaikutusta opiskelijoiden päämääriin. Tehtävät, 
jotka ovat haasteellisia, merkityksellisiä ja autenttisia suhteessa koulutusorganisaation 
ulkopuoliseen elämään, voivat helpottaa hallintapäämäärän omaksumista. Edelleen arvi
ointimenetelmissä ei saisi painottaa kilpailua ja ilmapiirin opetustilanteissa tulisi olla 
demokraattinen. Kaiken kaikkiaan olisi tärkeää kehittää ohjausmenetelmiä, jotka suosivat 
oppijan kehittymistä aktiivisiksi ja itseohjautuviksi. Oppimistilanteissa ovat mukana 
Fordin (1992, 87) määrittelemät motivoitumista aktivoivat affektiiviset, kognitiiviset kuin 
myös subjektiiviseen asemaankin liittyvät tavoitteet. Affektiivisiin tavoitteisiin kuuluvat 
kaikki tunnetilat, joita yksilö haluaa joko saavuttaa tai välttää. Kognitiiviset tavoitteet 
edustavat niitä henkisiä taitoja tai tiloja, joita yksilö haluaa saavuttaa tai säilyttää. Subjek
tiiviseen asemaan liittyvillä tavoitteilla puolestaan tarkoitetaan niitä yksilön haluamia tai 
välttämiä kokemuksia, jotka sisältävät uusia, ennen kokemattomia tuntemuksia tai tilan
teita. (emt., 87.) 

Pintrich et al. mukaan oppijan kiinnostukset ja arvostukset ovat luonteeltaan affektiivi
sempia tai asenteellisempia, pysyvämpiä sekä henkilökohtaisempia verrattuna kognitiivi
sempiin ja tilannesidonnaisiin päämääriin. Opiskelijoilla on erilaisia päämääriä johtuen 
erilaisista kiinnostuksista ja arvostuksista. Kiinnostus voi ilmaista opiskelijan yleisen 
asenteen sisältöön tai tehtävään. Joku vain on ylipäänsä kiinnostunut esimerkiksi luon
nontieteistä. Toisella kiinnostus taas lähtee enemmän hyötynäkökohdista. Tieto auttaa 
opiskelijaa saavuttamaan jonkin päämäärän, esimerkiksi opiskelemaan pääsemisen. Tut
kimukset ovat osoittaneet muun muassa yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa, että aito 
kiinnostus opiskeltavaa sisältöä kohtaan merkitsee syväprosessoivien opiskelustrategioi
den käyttöä, halukkuutta hankkia materiaalia oppisisällöstä ja sitoutumista kriittiseen ajat
teluun. (Pintrich et al. 1993.) 
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Päämäärät, kiinnostus ja arvostus edustavat opiskelijoiden syitä paneutua erilaisiin teh
täviin. Eräs tärkeä motivaatioaspekti on opiskelijoiden uskomukset kyvyistään suoriutua 
tehtävästä. Kyvykkyysuskomusten oletetaan olevan suhteellisen tilannespesifejä. Käsit
teenmuutokasessa kyvykkyysuskomukset johtaisivat luottamukseen käyttää ajattelussa 
tutkimusmetodeja, hypoteesien testausta, näytön keräämistä, erilaisten argumenttien huo
mioimista jne. Tämä taas vaikuttaisi omien käsitteiden muutokseen. (Pintrich et al. 1993.) 
Ford (1992) viittaa motivaation syntymisessä henkilökohtaisiin toimintauskomuksiin liit
tyen yksilön luottamukseen omaan kapasiteettiinsa että oppimisen tai toiminnan mahdol
listavaan kontekstiin. Kykyuskomukset ovat arvioivia odotuksia siitä, onko yksilöllä sel
laisia taitoja joita tavoitteen ratkaisemiseen tarvitaan ja kontekstiuskomukset puolestaan 
yksilön arvioita siitä, onko ongelman ratkaiseminen mahdollista käytettävissä olevassa 
kontekstissa. 

Ford (1992, 124) pitää olennaisena, että ihminen itse uskoo kykyihinsä saavuttaa 
tavoitteensa – hän jopa väittää, että usko omiin kykyihinsä voi olla jopa tärkeämpää kuin 
kyvyt sinänsä. Itselleen asetetun tavoitteen saavuttaminen ei kuitenkaan ole mahdollista, 
jos todellinen tieto/taito tehtävän ratkaisemiseen puuttuu, mutta Ford korostaa lausumal
laan itseensä luottamisen merkitystä. 

Luottamus omiin kykyihin edessä olevan mielekkääksi koetun haasteen ratkaisemi
seksi rakentuu yksilön aiemmille kokemuksille ja niiden varassa kehitetyille toimintastra
tegioille. Kykyuskomuksilla on siis merkitystä motivaation kannalta vain silloin kun toi
minnalla on mielekäs tavoite. Henkilökohtaiset kykyuskomukset ovat keskeisessä roo
lissa etenkin pitkän tähtäimen päämäärien ja perustavaa laatua olevien valintojen tekemi
sessä – yksilö vetäytyy toiminnasta, ellei usko kapasiteettinsa riittävän haasteesta selviä
miseen. (emt, 125, 146—147.) 

Kontekstiuskomukset ovat siis arvioita siitä, millaiset mahdollisuudet yksilö uskoo 
ympäristönsä tarjoavan uudelle toiminnalle (Ford 1992, 45). Jos ihminen kokee konteks
tinsa epäluotettavaksi ja päämäärän saavuttamista ehkäiseväksi, voi virinnyt motivaatio 
hiipua. Fordin mukaan ympäristö on optimaalisesti mahdollistava ja vastaanottavainen, 
kun se on riittävän yhdenmukainen yksilön henkilökohtaisten päämäärien ja hänen kyky
jensä kanssa, mutta ei luonteeltaan kuitenkaan liian kontrolloiva. Liian vaativiksi koetut 
ja epäselvästi päämääränsä ilmaisseet kontekstit koetaan myös torjuvina. Kontekstin tulee 
tarjota myös todelliset aineelliset, materiaaliset ja tiedolliset mahdollisuudet päämäärän 
saavuttamiseen. Lisäksi yksilön tulee voida kokea konteksti emotionaalisesti hyväksy
väksi ja tukevaksi. (emt., 130—131.) 

Pintrichin (1989, 117—160) tutkimuksen mukaan sisäiset kontrolliuskomukset olivat 
positiivisesti yhteydessä yliopisto-opiskelijan käyttämään syväprosessointiin, metakogni
tiivisiin strategioihin ja heidän aktuaaliseen suoritukseensa opiskelutilanteessa. 

Skinner ja hänen kollegansa (Chapman, Skinner & Bates 1990, 246—253) ovat tutki
muksissaan tulleet siihen johtopäätökseen, että opiskelijoiden uskomukset koetusta kont
rollista ovat merkittävästi kietoutuneet motivaatioon ja akateemiseen suoriutumiseen. He 
tekevät eron kolmentyyppisten kontrolliuskomusten välillä: Toimintauskomukset viittaa
vat opiskelijan kokemuksiin siitä, että he voivat suorittaa tarkoituksenmukaista toimintaa 
suhteessa tehtävään (voin käyttää tätä strategiaa); keino-päämääräuskomukset kietoutu
vat uskomukseen, että on olemassa pysyvä yhteys suorituskäyttäytymisen ja tulosten 
välillä (jos käytän tätä strategiaa, opin paremmin) ja kontrolliuskomukset ovat yleisty
neet odotusten ja tulosten välillä (voin oppia, voin saada hyvät arvosanat). 
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Fordin (1992, 138) mukaan tunteet auttavat ihmisiä selviytymään muuttuvissa olosuh
teissa antamalla evaluatiivista tietoa ihmisen ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta 
sekä tukemalla ja helpottamalla haluttua toimintaa. Tunnekokemus on energisoiva vain 
silloin kun se liittyy selkeästi päämäärän saavuttamisen arviointiin. (emt 140, 252.) For-
din (1992, 138) mukaan tunteet ovat erityisen merkityksellisiä lähitavoitteiden saavutta
misen arvioinnissa. Ne auttavat ihmistä ylläpitämään ja helpottamaan tehokasta toimintaa 
tilanteissa, jotka edellyttävät nopeaa ja tehokasta reagointia. Tunteilla on myös keskeinen 
vaikutus sekä päämäärien että henkilökohtaisten toimintauskomusten alkuunpanossa. 

Lukio-oppimisympäristön rakentamisesta 

Edellisen oppimisen ja siihen liittyvien motivaatio- ja ympäristötekijöiden tarkastelun 
valossa etälukioympäristöä rakennettaessa, huomiota tulisi kiinnittää muun muassa seu
raaviin asioihin. Opiskelijan itseohjautuvuuden tulee olla tavoite ei lähtökohta. Peruskou
lunsa päättäneille nuorille tällainen paljon itsenäisyyttä vaativa etälukioympäristö on 
haaste. Lukiolaisen sitoutuminen tai sitouttaminen opiskeluun on tärkeää. Tämä ei tapah
du ilman oppijan motivoitumista opiskeluun. Puolestaan ilman opiskelun mielekkyyden 
kokemusta ei tapahdu olennaista motivoitumista. Omakohtaisilla tavoitteilla katsotaan 
olevan keskeinen asema oppimisen mielekkyyden kokemisessa. Lukio-opiskelussa omi
en tavoitteiden asettaminen sisältöjen suhteen on rajallista. Silti lukioympäristössä voi
daan monin tavoin ottaa huomioon oppijan omia pyrkimyksiä muun muassa sen suhteen, 
miten tavoitteisiin edetään. Tämä puolestaan merkitsee erityisesti opiskelun alussa tukea 
ja ohjausta henkilökohtaisten opintosuunnitelmien laatimisessa. 

Oppimisympäristön tulee myös vahvistaa ja tukea oppijan itseluottamuksen kasvua ja 
luottamusta omiin kykyihin. Jos oppimisympäristö ei motivoi joko liialla vaativuudellaan 
tai epäselvyydellään, ei oppijassa synny halua yrittää. Oppimishaastetta ei oteta vastaan. 
Ei synny aineksia itseluottamuksen kasvulle. Näin olisikin erityisesti uudenlaisessa ympä
ristössä (mm. teknologinen oppimisympäristö) varmistettava, että opiskelijoilla, mutta 
myös opettajilla, on riittävät opiskelutaidot ja edellytyksiä kehittää niitä edelleen. Tällä 
hetkellä perusopiskelutaidoista esimerkiksi lukeminen on hyvin keskeisellä sijalla. Lukio
laisen täytyy kehittää lukemisstrategioitaan. On hallittava yhä laajempia tekstikokonai
suuksia. 

Ymmärrystä omasta ajattelusta, oppimisesta (metakognitiot) tulisi vahvistaa. Tiedetään 
että tällaista oppimaan oppimista voidaan myös ”opettaa”. Erityisen korostetusti 
metakognitiivisten taitojen merkitys tulee esille puhuttaessa itsearvioinnista. Jos oman 
ajattelun ja oppimisen tiedostaminen on heikkoa, itsearvioinnin tekeminen on melko hyö
dytöntä oppimisen näkökulmasta. Itsearviointiin pitäisikin oppijoita harjaannuttaa syste
maattisesti. Pitäisi myös muistaa, että kyky arvioida omia suorituksia, ajattelua vaatii pit
kän ”kypsymisajan”. Tätä ei aina ole otettu huomioon. Itsearviointia vaaditaan usein 
hyvinkin nuorilta oppijoilta. Käytännön kokemus ja monet tutkimuksetkin ovatkin osoit
taneet, että oppijat eivät kovin hyvin osaa arvioida omaa oppimistaan eivätkä aina halua 
tehdä sitä. Asia joka tuntuu vaikealta muuttuu helposti ikäväksi. 

Edelliseen liittyy myös vuorovaikutusnäkökulma. Etälukioympäristössä tulee huoleh
tia myös riittävästä kanssakäymisestä niin opettajien kuin opiskelijatovereidenkin kanssa. 
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Ihmisellä on voimakas liittymisen tarve. Tästä kertoo muun muassa lähiopetuksen ja ryh
mätyöskentelyn suosio. Tällaista yhteisöllisyyttä voi syntyä myös etäopiskelussa, esimer
kiksi verkkoympäristössä. Kuitenkin etävuorovaikutus näyttäisi luonnistuvan parhaiten 
kun oppijoilla on tilaisuus myös tavata toisiaan. Tutkimukselle on haastetta selvittää, min
kälaisiin yhteyksiin ja opiskeluun esimerkiksi verkkoympäristö soveltuu? Verkkopedago
giikan tutkiminen onkin tällä hetkellä hyvin esillä. 

Lukioikäisillä nuorilla oman identiteetin muotoutuminen on vielä kesken. Haetaan 
omaa paikkaa yhteisössä. Opettajat ja oppilastoverit ovat tärkeitä identiteetin rakentajia. 
Vaikka tällä hetkellä korostetaan oppimisympäristön demokraattisuutta, ei tämä merkitse 
sitä etteikö lukionuori etsisi opettajasta ns. ”luonnollista auktoriteettia”. Opettaja on 
alansa asiantuntija ja ajattelun malli. Tällaisen merkittävämmän suhteen luominen opetta
jan ja oppilaiden välille edellyttää myös lähiopetustilanteita. Lähiopetustilanteissa kes
kustelevassa opetuksessa voidaan ehkä etäopetusta paremmin ”oppia” kanssaoppijoista, 
niin opettajista kuin opiskelijatovereista. Siitä minkälaisia persoonia he ovat, miten he 
ajattelevat, reagoivat ja suhtautuvat toisiin ihmisiin. 

Etä- ja lähiopetus/opiskelutilanteita ei ole syytä asettaa vastakkain, vaan käyttää niitä 
toisiaan täydentäen. Etävuorovaikutuksessa verkkoympäristössä voidaan saavuttaa paljon 
sellaista, mitä kontaktiopiskelu ei voi tarjota. Esimerkiksi oppimisyhteisö voi olla todella 
laaja, maantieteelliset rajat ylittyvät ja saadaan kosketus erilaisiin kulttuureihin. Myös 
verkon välityksellä vuorovaikutus voi olla paljon syvällisempääkin kuin lähikontaktissa. 
”Puheenvuoroja” rakennetaan huolellisemmin ja asioita pohditaan kun ei tarvitse välittö
mästi reagoida toisen ajatuksiin. 

Lukio-opiskelussa, myös tässä monimuoto-opiskeluympäristössä, tulee etäopiskelu 
(verkkoympäristöt esim.) lisääntymään. Tällöin myös oppimateriaalin merkitys kasvaa. 
Oppimateriaalien tulisi mahdollistaa oppijan tiedon rakentaminen nykyisten oppimiskäsi
tysten pohjalta. Täyttävätkö nykyiset oppimateriaalit sitten tätä vaatimusta? Mm. Mik
kelä-Erdmanin et al. (1999) tutkimustulokset antavat huolestuttavaa tietoa peruskoulun 
oppikirjoista tässä suhteessa. 

Tutkimusten aihealueet 

Kirjoittajan vetämässä tutkimusprojektissa on selvitetty etälukiolaisten kokemuksia luki
on ensimmäiseltä vuodelta. Näin saatiin tietoa koulumuodon edelleen kehittämistä var
ten. Oppilaiden haastattelut tehtiin ensimmäisen vuoden kevätlukukaudella, kun opinnot 
olivat käynnistyneet täydellä teholla ja oppilaat saattoivat tuoreeltaan kertoa opiskelun 
sujumisesta. Tutkimuksissa näkökulma oli opiskelijoiden. 

Keväällä 1997 mukaan lähti viisi kasvatustieteen syventävien opintojen opiskelijaa 
tekemään opinnäytetyötään lukioprojektissa. Lukio-opiskelun alussa tutkijat kävivät 
tutustumassa opiskelijoihin ja osallistuivat koulutustilaisuuteen, jossa he esittelivät moni
muotolukion opettajille tutkimusalueitaan. Tutkimuskokonaisuuden aihealueita lähdettiin 
hahmottamaan tutustumalla monimuoto-opetuksen eri elementteihin ja niiden merkityk
seen lukio-opiskelussa. Koska monimuoto-opiskelu on perinteisesti liitetty aikuisopiske
luun eräs yhteinen tekijä oli sen pohtiminen, mitä merkitsee että opiskelijat ovat vasta 
aikuisiän kynnyksellä. 



25 

Projektissa tehdyissä tutkimuksissa aineisto on kerätty haastattelemalla monimuotolu
kiolaisia. Tyrnävällä ja Ylikiimingissä. Raportin artikkeleissa tutkijat esittävät tiiviste
tysti tutkimuksensa keskittyen teoreettisen taustan selvittämisessä omassa tutkimukses
saan keskeisiin käsitteisiin. Laajempi kokeilun viitekehyksen käsitteet esitettiin tässä 
artikkelissa. 

Tutkimusten aihealueet: 
1. Itseohjattu opiskelu monimuotolukion opiskeluympäristössä 

Itseohjautuvuuden käsite on ehkä kaikkein leimallisin nykyisessä oppimiskeskuste
lussa. Nykyiset näkemykset oppimisesta painottavat voimakkaasti oppijan aktiivi
suutta ja omatoimisuutta. Miten sitten tässä tapauksessa monimuotolukion opiskelu
ympäristö tukee itsenäistä, itseohjattua opiskelua. Tutkimuksessaan Mervi Lavila on 
lähtenyt selvittämään tätä kysymystä. Oppimisympäristöön hän on sisällyttänyt ope
tus- ja opiskelumenetelmät, arviointitavat, ilmapiirin, oppimistarpeet ja tavoitteet, 
kurssien suunnittelun ja HOPS:in sekä ohjauksen ja opiskelun tukemisen. Tutkimuk
sessa on siis oppimisympäristö nähty varsi laajasti niin fyysisine kuin henkisinekin 
ominaisuuksineen. 

2.	 Vuorovaikutus 
Nina Heikkinen on tutkinut vuorovaikutusta monimuotolukion oppimisympäristössä. 
Tutkimuksessaan hän on selvittänyt, millaista sosiaalinen vuorovaikutus on opiskeli
joiden näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan sekä opiskelijoiden keskinäistä 
että oppilaiden ja opettajien välistä vuorovaikutusta. Heikkinen on keskittynyt nimen 
omaan ihmisten väliseen vuorovaikutukseen eikä esim. oppimateriaalin välityksellä 
tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Tutkimuksessa kerättiin myös opiskelijoiden ideoita 
opiskelun kehittämiseksi. 

3.	 Evaluaatio ja palaute monimuotolukiossa opiskelijoiden kokemana 
Oppilasarviointi on ollut viime aikoina maassamme esillä voimakkaasti. Sitä on 
pyritty kehittämään vastaamaan paremmin vallalla olevia oppimiskäsityksiä, erityi
sesti konstruktivistista oppimisnäkemystä. Erityisen painokkaasti esillä on ollut oppi
laiden itsensä tekemä omien tuotostensa arviointi. Myös tässä lukiokokeilussa pyrit
tiin arviointikäytäntöjä kehittämään ja monipuolistamaan ja ottamaan mukaan myös 
tärkeä itsearvioinnin käsite. Anne Seilonen (ent. Suutari) ja Sanna-Liisa Nurmi ovat 
paneutuneet tutkimuskessaan tähän ongelma-alueeseen. He ovat selvittäneet sitä mil
laista palautekäytäntöä toteutetaan ja miten arvioinnin eri funktiot toteutuvat. He ovat 
myös keränneet oppilaiden näkemyksiä arvioinnin ja palautteen kehittämisestä. 

4.	 Lukiolaisten opiskelulukemisesta 
Uudenlaisissa avoimissa oppimisympäristöissä myös opiskelutaidot joutuvat testiin. 
Lukio-opiskelu poikkeaa yläasteen opiskelusta usein niin, että esim. lukemisessa 
oppijoiden täytyy hahmottaa laajempia kokonaisuuksia. Atomistisella hahmotusta
valla on vaikea hallita laajoja kokonaisuuksia. Ylipäänsä opiskelustrategian kehittä
miselle mm. konstruktivistinen oppimiskäsitys asettaa suuren painon. Puhutaan oppi
maan oppimisesta eli metakognitiosta. Maarit Sivula tarkastelee tutkimuksessaan 
opiskelijoiden näkökulmasta lukemalla oppimisen eri tapoja ilmentäviä lukemisstra
tegioita monimuotolukiossa. Hän selvittää sitä, miten opiskelija kuvailee lukemisstra
tegioihin vaikuttaneita tekijöitä, miten opiskelijan metakognitiot ovat muuttuneet 
monimuotolukiossa ja millä tavoin opiskelija kuvailee lukemisstrategioitaan osana 
lukemisprosessia? 
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2 Itseohjattu opiskelu monimuotolukion 
opiskeluympäristössä 

Mervi Lavila 

Artikkelissa käsitellään monimuotolukion opiskeluympäristöä itseohjautuvuuden näkökulmasta. 
Artikkeli perustuu kvalitatiiviseen tapaustutkimukseen, jossa tutkimusaineistona käytettiin opiskeli
joille tehtyjä teemahaastetteluja. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään tukeeko monimuotolukion 
opiskeluympäristö itseohjattua opiskelua. Tutkimuksen teoreettisen viitekehityksen keskeiset käsit
teet ovat itseohjautuvuus ja opiskeluympäristö. Näiden käsitteiden taustalta löytyvät humanistinen 
ihmiskäsitys ja konstuktivistinen oppimiskäsitys. 

Tutkimustulosten mukaan monimuotolukion opiskeluympäristö tuki pääsääntöisesti itseohjattua 
opiskelua. Ympäristö edusti "harjoittavaa oppimisympäristö"-tyyppiä. Se tarjosi opiskelijoille 
itseohjauksen harjoittelumahdollisuuksia. Joissain yksittäisissä opiskeluprosessin osatekijöissä olisi 
ollut parantamisen varaa. Esimerkiksi opiskelun suunnitteluun opiskelijoita olisi hyvä ottaa 
enemmän mukaan. Suurin osa opiskelijoista koki itsenäisen työskentelyn myönteisenä ja 
haastavana työtapana, vaikka vaikeuksiakin ilmeni. 

The article discusses the learning environment of the flexible upper secondary school from the 
viewpoint of self-direction. The article is based on a qualitative case study in which the research 
data consisted of theme interviews conducted with students. The study aimed at establishing 
whether or not the learning environment of the flexible school supports self-directed study. The 
main things in the theoretical frame of reference of the study are the concepts of self-direction and 
learning environment. These concepts reflect a humanistic conception of man and a constructivist 
idea of learning. 

According to the research results, the learning environment of the flexible upper secondary 
school supported self-directed study for the most part. The environment represented the "exercising 
learning environment", offering the students opportunities for practice in self-directed study. There 
was room for improvement in certain individual factors contributing to the learning process. It 
would be good, for instance, to involve the students more in the planning of the studies. Most of the 
students felt that independent work was a positive and challenging working method, although they 
did also encounter difficulties. 
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Johdanto 

Itseohjatun oppimisen käsite on monien tutkijoiden mielestä jäsentymätön ja epäselvä. 
Sitä on käytetty useissa eri merkityksissä ja ajatuskehikoissa. (ks. esim. Ahteenmäki-Pel
konen 1996, 164, Koro 1993a, 16, 67, Varila 1992, 14.) Varilan (1992, 14) mukaan itse
ohjautuvan oppimisen käsitettä on käytetty aikuiskasvatustieteessä ainakin neljässä eri 
yhteydessä. Aikuiskasvatuksen filosofiassa sillä on usein viitattu normatiivisessa merki
tyksessä yhteen aikuiskoulutuksen päämäärään, itseään toteuttavaan, vapaaseen ihmi
seen. Psykologisessa merkityksessä se on liitetty enemmän tai vähemmän pysyväksi per
soonallisuuden piirteeksi. Koron (1992, 45) mukaan psykologisella näkökulmalla on 
haettu vastausta myös kysymyksiin siitä, kuuluuko itseohjautuvuus luonnostaan ihmisen 
ominaisuuksiiin ja voidaanko itseohjautuvuutta kehittää kouluttautumismahdollisuuksia 
säätelemällä. Didaktisessa merkityksessä sitä on käytetty esimerkiksi pohdittaessa missä 
mielessä ja missä määrin eri opetusmuodot tai -menetelmät ovat itseohjautuvia. (Varila 
1992, 14.) Mielestäni (opetus)menetelmä ei ole itseohjautuva, vaan menetelmän avulla 
pyritään tukemaan opiskelijan itseohjautuvuutta. Neljäs yhteys, jossa itseohjautuvan 
oppimisen käsitettä on käytetty on Varilan (m.t. 14) mukaan sosiologinen. Silloin pohdi
taan mitä yhteiskunnallisia seurauksia sillä on, jos koulutusjärjestelmää kehitetään itseoh
jautuvuutta suosivaan suuntaan. Myös Koro (1992) on esitellyt nämä neljä näkökulmaa. 
Hän on kuitenkin liittänyt vielä mukaan viidennen näkökulman, joka on futurologinen. 
Sen mukaan muuttuva maailma edellyttää yksilöltä lisääntyvää omatoimisuutta, kriitti
syyttä ja vastuullisuutta. (emt 45.) 

Tutkielmassani painottui didaktinen tarkastelukulma. Koron (1992) mukaan itseohjau
tuvuutta lähestytään didaktisena kysymyksenä silloin, kun pohditaan erilaisten opetus- ja 
ohjausmenetelmien toimivuutta itseohjatun oppimisen kannalta. Didaktinen näkökulma 
on keskeinen pohdittaessa oppilaitoksen toimintaa ja opettajan työtä. (emt 45) 

Varila (1992, 15,18) näkee itseohjautuvan oppimisen kahtena dikotomiana: prosessina 
tai tilana. Prosessinäkökulmassa tarkastelun kohteena on itseohjautuvan oppimisen mene
telmät ja oppimisprosessin viriäminen. Tilanäkökulmassa huomio kohdistetaan itseohjau
tuvaan oppimiseen oppimistoiminnan päämääränä tai oppijan valmiutena. Toinen tarkas
teludimensio on mielenkiinnon kohdistaminen joko opetus-oppimisprosessiin (didakti
nen tarkastelukulma) tai oppijaan (psykologinen tarkastelukulma). (emt 15, 18) 

Taulukko 1. Erilaisia itseohjautuvan oppimisen käsitteen käyttötapoja (Varila 1992, 18). 

Tarkastelun kohde Itseohjautuva oppiminen prosessina Itseohjautuva oppiminen tilana 

Opetus-oppimisprosessi Itseohjautuvan oppimisen (opiskelun) Itseohjautuva oppiminen opetuksen ja/ 
menetelmät tai oppimistoiminnan päämääränä 

Oppija	 Itseohjautuvan oppimisprosessin viriä
minen ja sen eteneminen 

Itseohjautuva oppiminen oppijan val
miutena ja siihen liittyvät tekijät 

Tutkielmassani käsittelin itseohjautuvaa opiskelua prosessina ja tarkastelun kohteena 
oli opetus-oppimisprosessi. Näkökulma oli siis lähinnä didaktinen. Jotta voitaisiin suunni
tella itseohjautuvuutta tukevia oppimisympäristöjä, täytyy mielestäni tietää millaisia opis
kelijoita halutaan kasvattaa. Tällöin pitää tarkastella myös itseohjautuvuutta tilana, oppi-
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jan ominaisuutena, siksi käsittelin sitä lyhyesti työssäni. Käytin Koron (1993a, 49) 
mukaisesti käsitettä itseohjattu oppiminen, (eikä itseohjautuva) koska tällöin painottuu se, 
että oppilas ohjaa oppimista eikä oppiminen ohjaudu itsestään. Myös oppimis-termin kor
vasin opiskelu-termillä, koska se kuvaa mielestäni paremmin koko prosessia, jolla oppi
miseen pyritään. 

Koron (1993a, 34) mukaan nykyaikaista kuvaa itseohjautuvasta aikuisesta voidaan 
lähestyä Rogersin (1983) demokraattisesta, kokonaisuutena toimivasta ihmisestä lähtien. 
Itseohjautuvuus on Rogersin ihmiskuvan keskeinen ominaisuus. Muita ominaisuuksia 
ovat muun muassa vastuullisuus, oma-aloitteisuus, kriittisyys, kykenevyys valinnante
koon, yhteistyökyky ja sopeutuvuus. Rogers korosti henkilökohtaisen vastuun ottamista 
itsestään ja ympäristöstään. Rogersin näkemys ihmisestä on siis humanistinen. 

Koron (1992, 46) mielestä vastuullisuuden merkitys on keskeistä itseohjautuvuudesta 
puhuttaessa. Hän jakaa vastuullisuuden koskemaan sekä opiskelun ulkoista ohjaamista 
että oppijan henkistä prosessointia. Ulkoisessa ohjaamisessa vastuullisuus liittyy muun 
muassa työskentelyn säännöllisyyteen, omatoimiseen oppimisresursssien hankintaan ja 
itseasetettujen aika- ja laatutavoitteiden saavuttamiseen. Henkisellä tasolla itseohjautu
van oppijan on otettava vastuu myös omasta ajattelustaan. Tämä edellyttää muun muassa 
reflektiivisen ajattelun hallintaa, eli oman toiminnan kriittistä arviointia. 

Useissa eri tutkimuksissa on etsitty itseohjautuvan oppijan piirteitä. Koro (1994, 32) 
on tehnyt mielestäni kattavan yhteenvedon eri tutkijoiden löydöksistä. Hän käyttää syn
teesissään Guglielminon (1977), Koron (1993), Rogersin (1983), Skagerin (1984) ja Vari
lan (1990) tutkimuksia. Suluissa oleva numero osittaa kuinka moni viidestä tutkijasta on 
käyttänyt piirrettä omassa määrittelyssään. 

Itseohjautuvan oppijan piirteitä: 
– Sisäinen motivaatio, oppimishalukkuus, oppimisen innostavuus (4) 
– Suunnitelmallisuus, tulevaisuuteen suuntautuneisuus (3) 
– Myönteinen käsitys itsestä oppijana, itsensä hyväksyminen oppijana (4) 
– Oma-aloitteisuus, itsenäisyys (5) 
– Luovuus, joustavuus, sopeutuminen uusiin tilanteisiin (4) 
– Sisäinen arviointi, vastuu omasta oppimisesta, kriittisyys omaa toimintaa kohtaan (4) 

Käytin opinnäytetyössäni termiä itseohjattu opiskelu itseohjatun oppimisen sijasta. 
Yrjönsuuret (1994, 10—11, 72) määrittelevät opiskelun yksilön intentionaaliseksi toimin
naksi, jonka tavoitteena on tietyn sisällön oppiminen. Opiskelussa on kysymys jonkin 
osaamisen oppimisesta, osaamisen hankkimis- ja käyttötaitojen oppimisesta. Aktiivinen 
kokemusten hankinta ja niiden tietoinen pohdinta ja arviointi ovat siis opiskelua. Oppimi
seksi puolestaan voi sanoa vasta yksilön sisäistä prosessia, jota hän ei voi määrätä, mutta 
johon hän yrittää vaikuttaa kokemuksia hankkimalla ja niitä reflektoimalla. (m.t. 11, 72.) 
En puhu työssäni itseohjatusta oppimisesta, koska emme voi itse päättää, mitä opimme, 
voimme vain luoda oppimiselle sopivat olosuhteet opiskelemalla. Opiskeluamme voimme 
ohjata. 

Monimuoto-opiskelusta puhuttaessa (monimuoto-opetuksen sijasta) painopiste on 
käsitteellisesti enemmän opiskelijan opiskeluprosessissa. Tästä näkökulmasta koulutusor
ganisaation tehtävänä on miettiä, miten se voisi tukea opiskelijoitaan heidän yksilöllisessä 
opiskeluprosessissaan. Koulutuksen lähtökohtana olisi oltava opiskelijoiden erityispiir
teet ja heidän yksilöllisten tavoitteiden huomioonottaminen. (ks. Kiviniemi 1993, 39.) 
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Kiviniemen mukaan (1993, 40) opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien ei pitäisi 
rajoittua opiskelun teknisiin yksityiskohtiin (esimerkiksi opiskelun aika ja paikka, opinto
jen suorittamisen aikataulu) vaan myös sisällöllisiin seikkoihin, kuten koulutuksen suun
nitteluun, tavoitteenasetteluun, koulutussisältöihin ja arviointiin. Näin opiskelija voisi 
keskittyä tiettyihin sisällöllisiin osa-alueisiin oman kiinnostuksensa ja taustakokemuk
sensa perusteella, eli asettaa itse omat oppimisen tavoitteensa. Mikäli opiskelijalla ei ole 
mahdollisuutta suunnata opiskeluprosessiaan myös sisällöllisesti, itseohjautuvuuteen 
perustuvasta opiskelusta ei voida juuri puhua. (m.t. 40.) Kiviniemi puhuu omien oppimis
tavoitteiden asettamisesta. Mielestäni oppimistavoitteiden asettaminen on opiskelua, yksi 
opiskeluprosessin osa. 

Knowlesin (1975, 18) mukaan itseohjautuva oppiminen on prosessi, jossa yksilöt teke
vät aloitteen, yksin tai toistensa avulla, oppimistarpeidensa diagnosoinnissa, oppimista
voitteidensa muotoilussa, inhimillisten ja materiaalisten oppimislähteiden tunnistami
sessa, sopivien oppimisstrategioiden valinnassa ja toteuttamisessa sekä oppimistulosten 
arvioinnissa. Itseohjautuvaa oppimista tapahtuu yleensä yhteydessä erilaisiin oppimista 
tukeviin henkilöihin, kuten opettajiin tai opintojen ohjaajiin. Itseohjautuvien oppijoiden 
ryhmän keskuudessa on paljon molemminpuolista, vastavuoroista toimintaa ja auttamista. 

Itseohjautuvan oppimisen malli on Knowlesin mukaan prosessimalli, jossa aikuisille 
pyritään antamaan sellaisia menetelmiä ja lähteitä, joiden avulla he voivat hankkia tietoja 
ja taitoja. (ks. Pasanen, Ruuskanen & Vaherva 1989, 15.) 

Taulukko 2. Itseohjatun ja ulkoaohjatun opiskeluprosessin osatekijät (Knowles 1975, 60, 
suomennos Pasanen, Ruuskanen ja Vaherva 1989, 14—15). 

Osatekijät Itseohjattu opiskelu Ulkoaohjattu opiskelu 

Ilmapiiri Vapaamuotoinen Muodollinen 
Vastavuoroisesti kunnioittava Auktoriteettisuuntautunut 
Yhteistoiminnallinen Kilpailuhenkinen 
Konsensushenkinen Arvosteleva 

Suunnittelu Osallistuva päätöksenteko Pääasiassa opettaja tekee 

Oppimistarpeiden diagnosointi Vastavuoroisesti arvioiden Pääasiassa opettaja tekee 

Tavoitteiden asettaminen Vastavuoroisesti neuvotellen Opettaja tekee 

Oppimissuunnitelman muotoilu Oppimisprojektit Sisältöyksiköt 
”Oppimissopimus” Kurssiohjelma 
Oppijoiden valmiuksien mukaisesti 

Työtavat Kokemukselliset tekniikat Tietoa välittävät tekniikat 
Itsenäinen opiskelu Ohjattu luenta 
Tiedonhankkimisprojektit 

Arviointi Vastavuoroisesti arvioiden itse Pääasiassa opettaja tekee 
kerättyä aineistoa käyttäen 

Opiskeluympäristön käsite on laaja. Pulkkisen (1997, 277) mukaan oppimis- ja opis
kelu-ympäristö käsitteitä käytetään rinnakkain toistensa synonyymeina. Pulkkinen itse 
käyttää opiskeluympäristökäsitettä oppimisen sosiaalisen ja kulttuurisidonnaisen luon
teen takia. Käytän itsekin mieluummin opiskelu-termiä, koska se kuvaa mielestäni parem-
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min koko prossessia, työtä, jota oppimisen saavuttamiseksi (sen mahdollistamiseksi) teh
dään. 

Auer ja Pohjonen (1995, 14) määrittelevät oppimisympäristön opiskelun kokonaisval
taiseksi toimintaympäristöksi. Siihen kuuluvat oppijat, kouluttajat, oppimisnäkemykset, 
toimintamuodot, oppimislähteet, media ja tekniikka. Termillä uusi oppimisympäristö tar
koitetaan ympäristöä, joka ei ole vielä vakiintunut käyttöön, vaan on "kokeilun alla". 

Tutkimuksen toteutus 

Tutkimusongelmien kautta tarkastelin opiskelijoiden kokemuksia opiskelusta monimuo
tolukion opiskeluympäristössä heidän näkökulmastaan. Opiskelijoiden kokemusten kautta 
pyrin arvioimaan tukeeko ja mahdollistaako opiskeluympäristö itseohjatun opiskelun. 
Tutkimusongelmien ja teema-alueiden muodostamisessa käytin hyväksi Knowlesin kaa
viota itseohjatun opiskeluprosessin osatekijöistä (ks. Johdanto). 

Teema-alueet: 
1.	 Työ- ja arviointitavat 
– opetus/opiskelumenetelmät 
– arviointitavat 

2. Ilmapiiri 
– yleinen ilmapiiri 
– opiskelijoiden välinen vuorovaikutus 
– opettajien ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus 

3.	 Oppimistarpeet ja -tavoitteet 
– oppimistarpeiden tiedostaminen 
– oppimistavoitteiden asettaminen 

4. Suunnittelu 
– kurssien suunnittelu 
– HOPS 

5. Ohjaus ja tukeminen 
– ohjauksen saatavuus 

Näistä teema-alueista ja teoreettisesta viitekehyksestä muodostin seuraavat tutkimus
ongelmat ja kysymykset. 
1. Millaisia kokemuksia opiskelijoilla on opiskelusta monimuotolukion opiskeluympä

ristössä? 
1.1. Millaisia työ- ja arviointitapoja monimuotolukiossa käytetään? 
1.2. Millainen ilmapiiri monimuotolukiossa on? 
1.3. Kuka määrittelee oppimistarpeet ja -tavoitteet? 
1.4. Miten opiskelijat saavat osallistua kurssien suunnitteluun? 
1.5. Millaista ohjausta ja tukea opiskelijat saavat opiskelussaan? 

2.	 Miten monimuotolukion opiskeluympäristö tukee itseohjattua opiskelua? 
1.1. Miten monimuotolukiossa käytettävät työ – arviointitavat tukevat itseohjattua 
opiskelua? 
2.2. Miten monimuotolukion ilmapiiri tukee itseohjattua opiskelua? 
2.3. Miten oppimistarpeiden ja -tavoitteiden määrittely tukee itseohjattua opiskelua? 
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2.4. Miten kurssien suunnittelu tukee itseohjattua opiskelua? 
2.5. Miten ohjauksella tuetaan itseohjattua opiskelua? 

Tutkimuksen kohdejoukko 

Monimuotolukiossa opiskeli lukuvuonna 1997—1998 yhteensä 21 opiskelijaa: 10 Tyrnä
vältä ja 11 Ylikiimingistä. Tutkimuksen kohdejoukko muodostui 5 haastateltavasta. Yli
kiimingistä mukana oli 3 opiskelijaa (2 poikaa ja 1 tyttö) ja Tyrnävältä opiskelijaa, tyttö 
ja poika. 

Tutkimusmenetelmät 

Tutkimukseni empiirisen aineiston keräsin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. 
Oman esiymmärrykseni lisäämiseksi osallistuin keväällä 1997 Tyrnävällä monimuotolu
kion esittelytilaisuuteen, joka oli järjestetty tuleville lukiolaisille ja heidän vanhemmil
leen. Syksyn 1997 alussa vierailin muiden LUMO-projektista gradua tekevien kanssa 
Oulun Lyseon lukiolla ja esittelimme itsemme monimuotolukion opiskelijoille. Kartoitin 
koko tutkimusjoukon itseohjautuvuusvalmiutta Guglielminon strukturoidulla itseohjautu
vuusvalmiustestillä. Analysoin testin pisteyttämällä. Lähetin myös ensimmäisten kurssi
en opettajille sähköpostitse kyselyn ja myöhemmin paperiversiona. Kyselyn aiheena oli 
miten opettajat ymmärtävät itseohjatun oppimisen ja miten he huomioivat sen tukemisen 
työssään. Näiden kyselyiden tarkoituksena oli lisätä omaa esiymmärrystäni tutkimuksen 
aihealueesta ja tutustuttaa opiskelijat tutkimusaiheeseen. 

Ennen haastatteluiden tekoa vierailin Tyrnävän ja Ylikiimingin oppimiskeskuksissa 
seuraamassa opiskelua paikan päällä. Olin myös sähköpostilla yhteydessä haastateltaviin 
ja opettajiin, joiden tunnilla haastattelut pidin. 

Tutkimusaineiston käsittely ja analysointi 

Käytin analysointitapana sisällönanalyysia. Sisällönanalyysi tarkoittaa merkityksellisten 
teemojen ja esimerkkien esille nostamista aineistosta. Tutkimusaineistoa yksinkertaiste
taan yhdistelemällä, luokittelemalla ja järjestelemällä teemojen mukaan. (Patton 1990, 
376.) 

Analysointi on hyvä aloittaa yksilöllisistä tapauksista, jossa yksilön väliset vaihtelut 
ovat tarkastelun kohteena. Tässä tapauskohtaisessa analyysimallissa (case analysis) jokai
sen henkilön vastaukset käsitellään erikseen. Tämän jälkeen siirrytään tapauksia yhdiste
levään analyysimalliin (cross-case analysis). Tutkijan näkökulmasta riippuen voidaan 
analysointi aloittaa myös jälkimmäisellä tavalla, jolloin etsitään ensin eroja ja yhtäläi
syyksiä eri tapausten kesken. Tällöin tutkija kokoaa yhteen henkilöiden vastauksia joko 
tyypillisiin kysymyksiin tai analysoi keskeisiä aiheita eri näkökulmista. Nämä kaksi ana
lyysimallia eivät ole toisensa poissulkevia, vaan tutkimuksissa sovelletaan usein molem-
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pia. Toisesta mallista on kuitenkin aloitettava ja jatkettava toisella, jotta tutkija kykenee 
hallitsemaan aineiston käsittelyn. (Patton 1990, 376—377.) Tutkimuksessani tein ensin 
tapauskohtaisen analyysin, josta jatkoin tehtyjen yhteenvetojen jälkeen yhdistelevällä 
mallilla. 

Litteroituani haastatelut aloitin analysoinnin. Käsittelin haastattelut aluksi erikseen 
(case analysis). Kävin jokaisen haastattelun läpi teemahaastattelurungon pohjalta. Suurin 
osa haastateltavista vastasi aika tarkasti vain niihin kysymyksiin joita esitin. Uusia teema
alueita ei siis syntynyt ja analysointia helpotti se, että haastateltavat vastasivat juuri esittä
miini kysymyksiin. Vastauksia tiettyyn teemaan ei näin ollen tarvinnut juurikaan etsiä ja 
yhdistellä eri teema-alueiden alta. Vastausten lyhyys johtunee osittain haastateltavien 
iästä, toisaalta myös persoonallisuudesta. Jokaisesta haastattelusta tein tapauskohtaisen 
yhteenvedon, josta näkyi mitä kukin painotti ja johon lisäsin omia silloisia ajatuksia haas
tateltavasta. 

Jatkoin analysointia yhdistelemällä kaikkien haastateltavien vastaukset pääteemoittain 
(5 kpl) karkeasti alateemojen alle. Tämän jälkeen minulla oli noin viiden kuukauden 
tauko tutkielman teossa. Tauko johtui työharjoittelustani. Tauon jälkeen luin litteroidut 
haastattelut, yksilölliset tapaukset ja yhdistelevät tapaukset useaan kertaan. Yhdistelevä 
analysointi oli minulla vielä hieman kesken. Jatkoin sitä etsimällä yhtäläisyyksiä ja ero
avaisuuksia vastuksista teemoittain. 

Analysointivaihetta jatkoin vertailemalla näitä kahta aineistoa keskenään, päättele
mällä yleisestä yksityiseen ja yksityisestä yleiseen. Tämä vaihe vaati paljon lukemista ja 
aineistojen selaamista. Yritin pitää teoriataustan koko ajan mukana ajatuksissa ja peilata 
asioita siihen. Etsin kunkin teeman aineistosta sekä samankaltaisuuksia että erilaisia vas
tauksia. Pyrkimyksenäni ei siis ollut yleistysten tekeminen, vaan aineiston koko ”kirjon” 
huomioiminen. 

Tutkimustulokset kirjoitin siten, että kirjoitin ensin kuvailut tuloksista, joita tuin vas
tausesimerkein. Esimerkeissä yritin tuoda esille sekä sellaisia vastauksia, jotka olivat ylei
simpiä, että vastausten ääripäitä, siis eroavuuksia. Tässä vaiheessa minulla oli kaikki 
kolme aineistoa (litteroidut haastattelut, yksilölliset ja yhdistelevät tapaukset) mukana. 
Pyrin pitämään mielessäni näkökulmani kuvata opiskelijoiden tuntemuksia siitä millaista 
on opiskella monimuotolukiossa ja verrata sitä koko ajan teoriataustan itseohjautuvuutta 
tukevan opiskeluympäristön määritelmiin. Tutkimuksessani en hakenut opiskelijoiden tie
dostamattomia ajatuksia tai ns. piilomerkityksiä, vaan opiskelijoiden omia tiedostettuja 
kokemuksia. Tulosten jälkeen kirjoitin tulkinnan, jossa peilasin tuloksia aiempiin tutki
muksiin ja teoriaosaan. 

Luotettavuuden tarkastelua 

Mäkelän (1990, 47—48) mukaan kvalitatiivisen analyysin onnistuneisuutta pitää arvioi
da ainakin seuraavien kriteerien mukaan: 

– aineiston merkittävyys ja yhteiskunnallinen tai kulttuurinen paikka 
– aineiston riittävyys 
– analyysin kattavuus 
– analyysin arvioitavuus ja toistettavuus. 
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Merkittävyyden osoittamiseksi tutkijan on osoitettava miksi juuri hänen tutkimuksaineis
tonsa on analysoinnin arvoinen (Mäkelä 1990, 48). Mielestäni LUMO-projektin kaltaiset 
avoimet opiskeluympäristöt tulevat lisääntymään. On siis tärkeää saada tietoa siitä, miten 
opiskelijat kokevat opiskelun tällaisissa uusissa opiskeluympäristöissä. Samalla on tärke
ää tutkia sitä, tukeeko ja mahdollistaako tämänkaltainen opiskeluympäristö itseohjattua 
opiskelua. 

Pyrkimys itseohjautuvuuteen on tärkeä tavoite. Siitä miten tähän tavoitteeseen päästäi
siin, tarvitsemme mielestäni tutkimustietoa. Aikaisempia tutkimuksia itseohjautusta opis
kelusta monimuotolukiossa lukiolaisten näkökulmasta ei oltu tehty. Tutkimukselle oli siis 
todellinen tarve. 

Kvalitatiivisen aineiston riittävyydestä ei ole muita ohjeita, kuin että laatu menee mää
rän ohi. Aineiston pitäisi olla riittävän monipuolinen. Puhutaan aineiston kyllääntymi
sestä: aineiston kerääminen voidaan lopettaa, kun uudet tapaukset eivät tuo enää esiin 
uusia piirteitä. Tutkittavaan kenttään tulisi tutustua jo ennen varsinaista aineiston kerää
mistä. (Mäkelä 1990, 52—53.) Esimakua tulevasta aineistosta sain tutustumiskäynneillä 
oppimiskeskuksiin sekä opiskelijoilla teettämälläni esikartoituksella (Guglielminon itse
ohjautuvuusvalmiustesti, jota en raportoinut). Aineiston monipuolisuutta lisätäkseni valit
sin haastateltaviksi molempien sukupuolten ja paikkakuntien edustajia tasapuolisesti. 

Analyysin kattavuudella tarkoitetaan sitä, että tutkija ei perusta tulkintojaan satunnai
siin poimintoihin. Kvalitatiivisten tutkimusten aineistot ovat usein laajoja ja vaikeasti hal
littavissa, tällöin on vaarana tulosten pohjautuminen satunnaisiin vaikutelmiin. Tutkijan 
on siis kyettävä lukemaan aineisto läpi useaan kertaan, mikä edellyttää hallittavissa ole
vaa tekstisivujen määrää tulkintojen muodostamiseksi. (m.t. 53.) Minulla kertyi aineistoa 
noin 55 sivua, jotka olen lukenut useaan kertaan. Pidin aineistoa riittävänä. Se oli hallitta
vissani ja analysointi sujui mielestäni jouhevasti. 

Analyysin arvioitavuudella tarkoitetaan sitä, että lukija kykenee seuraamaan tutkijan 
päättelyä, jotta hän voi hylätä tai hyväksyä tutkijan tulkinnat (Mäkelä 1990, 53). Analyy
sin arvioitavuutta olen pyrkinyt edistämään tuomalla esille kaikki tutkimuksen vaiheet. 
Omaa päättelyäni lukija voi arvioida esitettyjen vastausesimerkkien perusteella. Analyy
sin toistettavuudella tarkoitetaan sitä, että luokittelu- ja tulkintasäännöt on esitetty niin 
yksiselitteisesti, että toinen tutkija päätyy samoihin tuloksiin niitä soveltamalla. Kvalita
tiiviselle tutkimukselle on luonteenomaista luokitella havainnot ennaltamääriteltyihin 
kategorioihin tai samankaltaisuuden mukaan. (m.t. 53—54.) Olen luokitellut ja tulkinnut 
aineiston teema-alueittain. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia. 
Kvalitatiivinen analyysi on yksilöllisempää ja vähemmän standardoitua kuin kvantitatiivi
sen aineiston käsittely. Siksi on tärkeää antaa lukijalle mahdollisimman tarkka kuva sekä 
niistä teknisistä operaatioista että ajatusoperaatioista, jotka ovat johtaneet tutkimustulok
siin. (m.t. 59.) Tutkimuksessani pyrin tarkistamaan ja parantamaan aineiston luotetta
vuutta tiedostamalla ennakkokäsitykseni, tutustumalla teoreettisesti aihepiiriin, tekemällä 
esiymmärrystäni lisäävät testi opettajilla ja opiskelijoilla ja vierailemalla oppimiskeskuk
sissa. Lukijan on hyvä tietää tutkijan taustasta se, että tutkielmaa tehdessäni olin 28-vuo-
tias opiskelija. Omista lukioajoista oli kulunut kymmenisen vuotta. Olin myös itse opis
kellut monimuotoisesti koulutusteknologiaa tutkimuksen ollessa vielä alkuvaiheessa. 
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Tutkimustuloksia ja niiden tarkastelua 

Monimuotolukion opiskeluympäristö edustaa mielestäni melko puhtaasti Skagerin (1984, 
196—199) esittämää ”harjoittavaa oppimisympäristötyyppiä”. Näkemyksessä painote
taan sopivaa pedagogiikkaa, jonka seurauksena, tavoitteena on itseohjautuvuus, ei lähtö
kohtana. Oletuksena on, että ihmiset voidaan harjoituttaa / opettaa (be trained) itseohjau
tuviksi. Monimuotolukion opiskeluympäristö tarjoaa opiskelijoille, erityisesti opiskelun 
alkuvaiheessa, itseohjauksen harjoittelumahdollisuuksia. Ohjausta ja tukea opiskelijat 
kokivat saaneensa riittävästi, varsinkin alkuvaiheessa. 

Työtavat ja arviointi 

Opiskelijoiden vastauksista kävi ilmi, että videoneuvottelut olivat enimmäkseen opettaja
johtoisia. Vuorovaikutus opettajien ja opiskelijoiden välillä oli enimmäkseen yksisuun
taista, tosin joidenkin opettajien tunneilla oli myös keskustelua. Myös Piiroisen (1995, 
73) tutkimuksessa opiskelijat kokivat luennot opettajohtoisiksi. Knowlesin (1975, 60) 
mukaan itseohjautuvuutta voidaan tukea parhaiten välttämällä tietoa välittäviä tekniikoita 
ja ohjattua luentaa. Mielestäni videoneuvotteluissa olisi hyvä saada myös opiskelijat 
mukaan osallistumaan ja rakentaa tunti siten, että opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta olla 
vain vastaanottavina osapuolina. En usko, että tämä on helppoa. Toisaalta monimuotolu
kiossa on paljon muita työtapoja, jotka vaativat omatoimisuutta ja aktiivisuutta opiskeli
jalta, joten videoneuvottelun opettajajohtoisuus ei välttämättä ole negatiivista opiskelijoi
den itseohjatuvuuden kehittymisen kannalta. Skager (1984, 198—199) toteaa, että opis
kelijoita, jotka eivät vielä ole itseohjautuvia, pitäsi auttaa ja ohjata valinnan teossa, ohja
ta käyttäytymistä itseohjautuvuuden suuntaan. Opettaja voisi tarvittaessa olla jopa aukto
riteetin roolissa. 

Portfoliota opiskelijat kehuivat mukavaksi työtavaksi. Myös Piiroisen (1995) tutki
muksessa opiskelijat kokivat portfolion tekemisen mielekkääksi. Opiskelijat näkivät port
folion jossain mielessä itsearvioinnin välineenä. Piiroinen toteaa, että portfolion kirjoitta
minen tukee itseohjauksen kehittymistä monin tavoin. Sen tekeminen edellyttää autono
misuutta, muun muassa siksi, koska opiskelija on itse vastuussa siitä. Toinen itseohjautu
vuutta tukeva tekijä on joustavuus. Portfoliota on mahdollista tehdä missä vain, missä on 
tietokone. (m.t. 84—85, 96—97.) Mielestäni portfolion esitystavasta riippuu miten pal
jon tietokonetta tarvitaan, todennäköisesti tietokonetta ei tarvita jatkuvasti. 

Internetin käytön opiskelijat kokivat myös positiivisena, erityisesti sähköpostin käyt
töön oltiin tyytyväisiä. Sitä käytettiin kommunikointiin opettajien, tutorin ja kavereiden 
kanssa. WWW-sivuilta etsittiin tietoa omiin töihin. Mielestäni Internetin käyttö opetuk
sessa tukee itseohjautuvuutta, kunhan siihen alussa ohjataan. Erityisesti sähköpostin 
käyttö opettajan ja opiskelijan sekä tutorin ja opiskelijan välillä lisää henkilökohtaisen 
ohjauksen ja tukemisen mahdollisuutta. Sähköpostitse on helppo pyytää ja saada ohjausta. 
Se on joustava media ajan ja osittain paikan (vaatii modeemiyhteyden) suhteen. Skagerin 
(1984, 29—32) mukaan haluttaessa kehittää oppijoiden opiskelutaitoja itseohjautuvaan 
suuntaan, on oppimistilanteiden oltava joustavia ajan, paikan, sisällön ja muodon suhteen. 



37 

Arviointi tapahtui pääasiassa opettajan toimesta. Tämä ei mielestäni tue itseohjautu
vuutta. Itseohjautuvuuden kehittymisen kannalta olisi hyvä, että opiskelijat suorittaisivat 
myös itsearviointia.(Vrt. Knowles 1980, 57—58, Skager 1984, 29—32.) Koe oli yleisin 
arviointimenetelmä, mutta jonkin verran käytettiin myös esseitä ja portfolioita. Mieles
täni esseen kirjoittaminen ja portfolion tekeminen vaativat enemmän asioiden ymmärtä
mistä ja projektiluontoista asioiden uudelleen miettimistä (vrt. konstruktivismi) kuin 
kokeet. Ne vaativat myös omatoimisuutta, joten ne ovat itseohjautuvuuden kannalta hyviä 
arviointimenetelmiä. Toisaalta on hyvä säilyttää monipuolisuus ja esimerkiksi matemaat
tisissa aineissa perinteiset kokeet ovat todennäköisesti paras arviointitapa. 

Opettajat halusivat myös palautetta omasta työstään. He keräsivät opiskelijapalautteet 
kurssiensa jälkeen. Mielestäni tämä tukee myös opiskelijoiden itseohjautuvuutta, sillä se 
kertoo, että opettajat ovat kiinnostuneita opiskelijoiden mielipiteistä. Knowlesin (1975, 
57) mukaan itseohjatun oppimisen tukijana kouluttaja on kiinnostunut oman työnsä 
onnistumisesta. Hän pyytää oppilaita arvioimaan kurssia ja kouluttajan roolia avustajana 
(facilitator) ja oppimislähteenä (resource). 

Ilmapiiri 

Molempien ryhmien sisäinen ilmapiiri oli suhteellisen hyvä. Tämä on tärkeää itseohjautu
vuuden kehittymisen kannalta (vrt. Knowles 1984, 15—17). Mielestäni monimuotolukio
laisten kohdalla hyvä ilmapiiri on todella tärkeä asia, sillä he viettävät paljon aikaa keske
nään omissa ryhmissään, usein ilman opettajan fyysistä läsnäoloa. Opiskelijat ovat vielä 
nuoria (16—17 vuotiaita), joten ryhmän merkitys vielä korostuu heidän ikäisillään. 

Ryhmien välillä oli videoneuvotteluissa hieman jännitteitä ja pientä kilpailua, mutta 
lähiopetuksessa Oulun Lyseon lukiolla oli hyvä yhteishenki. Mielestäni tämä on aika ylei
nen käyttäytymismalli: isossa ihmisryhmässä (lyseolaiset) pienet (monimuoto-opiskeli
jat) pitävät yhtä. Ryhmien välinen me-henki vahvistui Lyseolla. 

Opiskelijat kokivat opettajat sekä auktoriteetteina että kavereina, riippuen opettajasta. 
Skagerin (1984, 198—199) mukaan opettaja voi olla jopa auktoriteetin asemassa, riip
puen opiskelijoiden itseohjautuvuuden tasosta. Opiskelijoiden mukaan molemminpuoli
nen luottamus vallitsi yleisesti ottaen opiskelijoiden ja opettajien välillä. Tämä on Know
lesin (1984, 15—17. ks. kpl 5.3.2) mukaan erittäin tärkeää itseohjautuvuuden tukemisen 
kannalta. 

Oppimistarpeet ja -tavoitteet 

Opiskelijat olivat tietoisia yleisistä oppimistavoitteista. Tämä tieto auttoi heitä itsenäises
sä työskentelyssä. Melkein kaikki opiskelijat tiedostivat oppimistarpeensa. Knowlesin 
(1975, 81) mukaan itseohjattu oppiminen alkaa siitä, että oppija tulee tietoiseksi jostain 
tarpeesta oppia jotain. Mielestäni tähän asiaan pitäisi keskittyä joka kurssin alussa lähi
opetuksessa niin, että jokainen opiskelija oppisi tiedostamaan omat oppimistarpeensa. 

Suurimman osan mielestä omia henkilökohtaisia oppimistarpeita ei huomioitu tar
peeksi. Toisaalta lukion opetussuunnitelma rajoittaa jo mielestäni aika paljon sitä ajatusta, 
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että voisi opiskella ja keskittyä niihin aineisiin, jotka kiinnostavat. Lukio yleissivistävänä 
oppilaitoksena ei mielestäni mahdollista ja suo kovin paljoa valinnanvapautta opiskelusi
sältöihin. Tältä osin monimuotolukion oppimisympäristö ei voi juurikaan tukea itseohjau
tuvuutta. Skagerin (1984, 29—32) mukaan oppimisen tulisi olla järjestetty siten, että se 
hyödyntää oppijoiden sisäistä motivaatiota. Kun virallinen oppimissisältö yhdistetään 
oppijoiden mielenkiintoihin ja tavoitteisiin, saavutetaan helposti sisäinen motivaatio. 

Opiskelijat asettivat itse omia oppimistavoitteita. Itseohjautuvuuden kannalta tavoittei
den asettelu on erittäin tärkeää (vrt. Knowles 1975, 18). Osa opiskelijoista asetti tavoit
teita vain niissä aineissa, jotka heitä kiinnostivat. Mielestäni itseohjautuvuutta on myös 
se, että tarkoituksella jättää jonkun aineen vähemmälle huomiolle ja keskittyy niihin 
aineisiin, jotka kiinnostavat. Varsinkin lukiossa, jossa on paljon eri aineita, ei opiskelijalla 
välttämättä riitä aika ja kiinnostus kaikkiin aineisiin. Yksi opiskelija on asettanut vain 
numerollisia tavoitteita. Itse näen tavoitteet konstruktivistiselta kannalta siten, että tavoite 
= mitä minä haluan oppia. Pelkän numerotavoitteen asettamisesta seuraa helposti vain 
ulkoinen motivaatio, tavoitteena hyvä numero. 

Suunnittelu 

Suurin osa haastateltavista oli sitä mieltä, että opiskelijat eivät saaneet osallistua tuntien 
suunnitteluun. He eivät saaneet osallistua kurssien tavoitteiden, sisällön eikä arviointita
pojen suunnitteluun. Ainoa, mihin opiskelijat saivat osallistua, oli työtapojen suunnittelu: 
esimerkiksi tekikö esseen vai tutkielman. Tosin jotkut opettajat ottivat opiskelijat mukaan 
suunnitteluun, mutta heitä oli vähemmistö. Knowlesin (1975, 35) mukaan opiskelijat 
pitäisi ottaa mukaan suunniteluvaiheen päätöksentekoprosessiin. Tässä suhteessa moni
muotolukion opiskeluympäristö ei tukenut itseohjautuvuuden kehittymistä. Mielestäni 
opiskelijoita voisi ottaa mukaan suunnitteluun vähitellen, alkaen jo ensimmäisestä syk
systä kun he lukioon tulevat. 

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma -käsite (HOPS) oli suurimmalle osalle opiske
lijoista outo. Haastateltavista suurin osa ei tiennyt tai muistanut HOPS-käsitettä tai sitä, 
että sellainen olisi tehty yhdessä tutorin kanssa edellisenä syksynä. Suurin osa opiskeli
joista kuitenkin suunnitteli omaa opiskeluaan. Mielestäni henkilökohtaisen suunnittelun 
harjoittelua tulisi jatkaa tutorin opastuksella koko lukio ajan, ettei se pääsisi unohtumaan. 
Suunnitelmallisuuden tärkeyttä ei voi mielestäni korostaa liikaa itseohjautuvuudesta 
puhuttaessa. 

Ohjaus ja tukeminen 

Ohjausta ja tukea opiskelijat saivat omasta mielestään tarpeeksi, varsinkin opiskelun alus
sa. Tukea ja ohjausta saatiin tutorilta, opettajilta ja kavereilta. Opiskelijoiden vastauksis
sa korostuikin opiskelun alussa saadun ohjauksen suuri määrä. Yksi opiskelija oli kuiten
kin sitä mieltä, että hän olisi voinut tarvita lisäohjausta itsenäisten töiden tekemiseen ja 
tehokkaaseen videonneuvotteluluento-opiskeluun. Itseohjatun opiskelun tärkeä edellytys 
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on, että opiskelijan ohjaus ja tukeminen hoidetaan hyvin (ks. esim. Knowles 1980, 170). 
Tältä osin monimuotolukion opiskeluympäristö tuki itseohjattua opiskelua. 

Pohdintaa 

Kokonaisuutena arvioituna monimuotolukion opiskeluympäristö mahdollisti, tuki ja har
joitutti itseohjattuun opiskeluun. Yksittäisissä oppimisprosessin osatekijöissä, kuten 
suunnitelussa olisi parantamisen varaa. Suunnittelussa olisi mielestäni hyvä, että opettaja 
ei tulisi kurssin ensimmäiselle (lähiopetus)tunnille valmis tuntisuunnitelma kädessä, vaan 
että hänellä olisi pohja, jolle yhdessä mietittäisiin miten asiat tehdään. Arviointikäytän
nössä opiskelijoita tulisi harjoituttaa lisää itsearviointiin. Oppimistarpeiden ja tavoittei
den tärkeyden sisäistäminen olisi opiskelijan itseohjautuvuuden kehittymisen kannalta 
todella tärkeää. Mielestäni nämä asiat ovat vaikeita omaksua ja siksi niitä pitäisi käsitellä 
toistuvasti tutor-tunneilla. 

Mielestäni tutorin ja opettajan roolit ovat tärkeitä tekijöitä itseohjautuvuutta tukevassa 
opiskeluympäristössä. Heillä on haastava työ yrittää saada opiskelijat huomaamaan omat 
roolinsa aktiivisina opiskelijoina ja ymmärtämään, että opiskelijat ovat koulussa itseään 
varten. Opettajan rooli muuttuu oppimisen ohjaajan suuntaan. Yksi opettajan tehtävä itse
ohjautuvuutta harjoittavassa opiskeluympäristössä on tunnistaa opiskelijoiden itseohjau
tuvuuden taso japyrkiä nostamaan sitä vaatimalla aina itsenäisempää toimintaa. 

Yleisesti opiskelijat kokivat opiskelun monimuotolukiossa positiiviseksi, vaikkakin 
itsenäisten töiden mukana tuoma vastuu vielä hieman pelotti. Myös Koron (1993a, 163) 
tutkimuksessa opiskelijat arvioivat monimuoto-opiskelun pääosin positiivisena opiskelu
muotona. Sen vahvuuksiksi osoittautuivat yksilöllisyyden korostaminen, itseohjautuvuu
den sekä ajankäytön ja opiskelutavan valinnan mahdollistaminen. 

Skagerin (1984, 196—197) mukaan opiskelijoille, jotka eivät ole vielä itseohjautuvia, 
pitäisi tarjota harjoittava oppimisympäristötyyppi. Tämä oppimisympäristö tarjoaa itseoh
jauksen harjoittelumahdollisuuksia. Mielestäni monimuotolukion opiskeluympäristö on 
tyypiltään harjoittava. Siksi kaikki ”ohjeet”, joita teoriaosuudessa annetaan itseohjautu
vuutta tukevasta oppimisympäristöstä, tulisi monimuotolukiossa nähdä tavoitteina. Näitä 
tavoitteita oli mielestäni hyvin otettu mukaan lukion ensimmäisenä vuonna. Ei oltu hol
hottu liikaa, muttei myöskään jätetty yksin. Toisena vuonna tavoitteet tietenkin kasvavat. 

Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia sitä, miten monimuotolukiosta valmistuneet yli
oppilaat pärjäävät jatko-opinnoissa. Miten he esimerkiksi kokevat yliopisto-opiskelun, 
ovatko he siihen valmiimpia kuin tavallisen lukion käyneet ylioppilaat. Korohan (1993a) 
teki tutkimuksessaan sellaisen johtopäätöksen, että nykyinen lukiokoulutus ei ole kyen
nyt tukemaan itseohjautuvuusvalmiuksen kehittymistä yhtä positiivisesti kuin muut 
perusasteen jälkeiset koulutusmuodot. (m.t. 157.) Olisi mielenkiintoista tehdä samantyyp
pinen tutkimus monimuotolukion käyneillä. 
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3 Vuorovaikutus monimuotolukion oppimisympäristössä 

Nina Heikkinen 

Artikkelissa tarkastellaan vuorovaikutusta monimuotolukion oppimisympäristössä. Se pohjautuu 
kvalitatiiviseen tapaustutkimukseen, jonka aineisto on koottu teemahaastattelujen avulla. Haastatte
lut tehtiin monimuotolukiolaisille. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaista sosiaalinen 
vuorovaikutus on monimuotolukiossa, jossa opetus toteutetaan lähi- ja etäopetuksen sekä itseopis
kelun avulla. Etäopetuksessa lukiossa on hyödynnetty puhelin- ja videoneuvottelulaitteita. Itseopis
kelussa puolestaan tärkeimpänä viestimenä on ollut tietokone. Tarkastelussa oli opettajien ja opiske
lijoiden välisen vuorovaikutuksen ohella opiskelijoiden keskinäinen vuorovaikutus. 

Tutkimuksessa ilmeni, että lähiopetuksessa vuorovaikutus koettiin opiskelua tukevaksi ja vaivat
tomaksi. Videoneuvotteluopetuksesta pidettiin opiskelumuotona, mutta puhelinneuvottelulaitteita 
kuvailtiin todella paljon keskittymistä vaativiksi. Etäopetuksessa keskustelu onnistui, mutta se 
osoittautui laitteiden välityksellä vaikeaksi. Erityisesti opettajan ja yhden opiskelijan välinen vuoro
vaikutus koettiin hankalaksi etäopetuksessa. Myöskään eri paikkakunnilla olevien opiskelijaryh
mien välistä vuorovaikutusta ei esiintynyt paljon. Video- ja puhelinneuvottelussa oli lisäksi hanka
lampaa havaita sanatonta viestintää kuin lähiopetuksessa. Itseopiskelun yhteydessä opiskelijat olivat 
yhteydessä toisiinsa muun muassa sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Opiskelijat pitivät tär
keänä sitä, että itseopiskelutehtäviä työstettäessä opettajiin saataisiin tarvittaessa lähes välittömästi 
yhteys. 

The article discusses interaction in the learning environment of the flexible upper secondary school. 
It is based on a qualitative case study, the data for which was collected by means of theme inter-
views. The interviews were made with the students of the flexible upper secondary school. The 
study aimed at establishing the nature of social interaction in the flexible school in which the 
instruction is provided through contact and distance education and self study. 

The study revealed that the students felt that interaction in contact teaching supported the studies 
and was painless. They liked videoconferencing as a learning method, but they also felt that phone 
conferencing equipment required a truly high degree of concentration. Conversation was successful 
in distance education, but it turned out to be difficult by the agency of the equipment. The 
interaction between the teacher and the individual student in particular was considered to be 
difficult in distance learning. There was also not much interaction between the groups of students 
located in different places. During self-study the students were in touch with each other by e-mail 
and phone, among other things. The students thought that it was important that they should be able 
to contact the teachers almost immediately, if necessary, when they working on their self-study 
assignments. 
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Vuorovaikutus monimuoto-opetuksessa 

Sosiaalista vuorovaikutusta pidetään usein hyvin tärkeänä opiskeluun kuuluvana tekijä
nä. Monimuoto-opetuksessakin vuorovaikutus on olennaista ja se saa uusia ulottuvuuk
sia. Vuorovaikutuksen määritelmissä tähdennetään sitä, että kaksi tai useampi ihminen 
toimivat yhdessä ja heidän välillään on sanallista ja / tai sanatonta kanssakäymistä. 

”Vuorovaikutus on molemminpuolista toimintaa ja sanallista tai sanatonta kanssakäymistä 
yhden tai useamman yksilön tai kahden tai useamman sosiaalisen ryhmän välillä” (Watson 
& Hill 1993, 94). 

”Kun kaksi tai useampi yksilö viestittävät toisilleen kielellisen ja/tai ei-kielellisen käyttäyty
misen kautta sanomme heidän olevan vuorovaikutuksessa” (Bar-tal & Bar-tal 1990, 132). 

Immosen (1989, 15) mukaan vuorovaikutus oppimistilanteessa on: 
”Toimintaa, jossa oppija voi olla kaksisuuntaisessa kontaktissa toiseen ihmiseen / toisiin 
ihmisiin.” 

Aikuiskoulutusneuvoston (1989) kehittelemän monipuolisen määritelmän mukaan 
”monimuoto-opetuksella tarkoitetaan tietylle kohderyhmälle suunnitelmalliseksi kokonai
suudeksi yhdistettyä lähi- ja etäopetusta sekä itseopiskelua, joita tukee opiskelijan ohjaus ja 
neuvonta. Monimuoto-opetuksessa käytetään tarvittaessa hyväksi sähköistä viestintätekniik
kaa, telemaattisia palveluja ja tietotekniikkaa. Opetusta voivat järjestää useat aikuiskoulutu
sorganisaatiot yhteistyössä.” (Paakkola 1992, 17—18.) 

Opettaminen ja oppiminen tapahtuu luokkahuoneessa useimmiten vuorovaikutuksen 
kautta. Vuorovaikutuksen ei tarvitse tapahtua kasvokkain vaan se voi tapahtua etäältä. 
Opettaja vaihtaa opetustilanteessa ajatuksia yhden opiskelijan tai useiden opiskelijoiden 
kanssa. Opiskelijat puolestaan keskustelevat opettajan tai muiden opiskelijoiden kanssa. 
Vuorovaikutusta esiintyy myös ryhmien välillä. (Bar-Tal & Bar-Tal 1990, 132—133.) 
Opiskelijan työskennellessä yksinkin muut ihmiset vaikuttavat monella tavalla hänen 
työskentelyynsä (Hypen ym., 1985, 96). 

Vuorovaikutus on vastavuoroista ja se muuttuu sekä kehittyy koko ajan. (Hypen ym., 
1985, 97). Esimerkiksi osanottajien lukumäärän vaihtuminen tai heidän käyttäytymisensä 
voivat muuttaa sitä (Bar-Tal & Bar-Tal 1990, 134). Vuorovaikutuksen ansiosta opiskeli
joiden tietojen ja taitojen kehittymisen ohella muuttuvat ja kehittyvät myös opiskelijoi
den ja opettajan väliset suhteet. Ne vaikuttavat opettajan toimintaan opettajana ja opiske
lijoiden tapaan suhtautua opetukseen. (Hypen ym., 1985, 97.) Vuorovaikutuksessa olevat 
ihmiset myös vaikuttavat toisiinsa. He reagoivat toistensa käyttäytymiseen ja osoittavat 
ajatuksensa siitä. Opettaja suuntaa ja hillitsee käyttäytymistä muun muassa antamalla 
opiskelijoille palautetta heidän käyttäytymisestään. Opettajan ja opiskelijoiden välinen 
käyttäytyminen on kuitenkin kaksisuuntaista ja molemminpuolista. (Bar-Tal & Bar-Tal 
1990, 135—136.) 

Vuorovaikutuksen tapahtumapaikkana on tietty fyysinen ja sosiaalinen ympäristö. 
Vuorovaikutuksen luonteeseen saattavat Altmanin (1975) mukaan vaikuttaa muun muassa 
huoneen koko, siellä olevat huonekalut, valon voimakkuus ja opetuksen tarkkailijat. 
Weinstein (1979) lisää näihin tekijöihin opiskelijoiden määrän, heidän istumapaikkansa ja 
pulpettien sijoittelun. Vuorovaikutuksella on myös normit, joiden mukaan toimitaan. Ne 
voivat olla yleisesti yhteiskunnassa hyväksyttyjä, joidenkin yksilöiden tai ryhmien muo
dostamia tai ne voivat vaihdella eri tilanteissa. Normit määräävät vuorovaikutusta ohjaa-
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vat säännöt, kuten kuka aloittaa vuorovaikutuksen sekä milloin ja miten muut siihen osal
listuvat. ( Bar-Tal & Bar-Tal 1990, 136—137.) 

Holmberg (1992, 8—10, 30) pitää tärkeimpänä tekijänä etäopiskelussa sitä, että se 
perustuu etävuorovaikutukseen. Hän korostaa etäopetuksen määritelmässään opiskelijoi
den ja opettajan välistä etäisyyttä sekä ohjausta ja neuvontaa. Etäopetuksessa tapahtuu 
hänen mukaansa järjestelmällistä kaksisuuntaista viestintää opiskelijoiden ja opettajien tai 
ohjaajien välillä, mutta se tapahtuu useimmiten tehtävien kautta. Opettajat arvioivat tehtä
viä ja lähettävät ne neuvojen ohella takaisin opiskelijoille. Tämän lisäksi kaksisuuntaista 
vuorovaikutusta voi hänen mukaansa tapahtua puhelimella, kirjeitse tai tietokoneen väli
tyksellä. Hän kutsuu etäopetusta median kautta ohjatuksi opetuskeskusteluksi. Hänen 
mielestään tällainen keskustelun muotoinen viestintä on tärkeä oppimista auttava tekijä. 

Shale ja Garrison (1990, 25, 31, 35) ovat työstäneet mallin opettajan ja opiskelijan 
välisestä vuorovaikutuksesta etäopetuksessa. Heidän mukaansa etäopetuksessa suurin osa 
kanssakäymisestä tapahtuu välillisesti. Opettajan ja opiskelijan väliseen kanssakäymi
seen tarvitaankin fyysisen eron vuoksi välittäjäksi teknologiaa. Kanssakäymisen tarkoi
tuksena on heidän mielestään helpottaa ja tukea opetusta. 

Etäopetuksessa on tarkoituksenmukaista etsiä teknologisia apuvälineitä, joiden avulla 
saadaan kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen kaltainen tilanne (m.t. 36). Seuraa
vasta kuviosta on nähtävissä kuinka opetustilanne mahdollistuu tällaisen välineen kautta. 

välittää tietoa 

opettaja Teknologia opiskelija 

keskustelu 

Kuvio 1. Vuorovaikutus teknologiavälitteisessä opetustilanteessa (muokattu Shalen & 
Garrisonin, 1990, 36 tekstiin perustuen). 

Paakkola (1993, 69) on kehittänyt käsitteen rajoitettu vuorovaikutus. Sillä tarkoitetaan 
hänen mukaansa monimuoto-opetuksen johdosta tapahtuvaa opettajajohtoisuuden vähe
nemistä, jolloin opiskelijan ja opettajan välistä vuorovaikutusta rajoitetaan ja tilalle tulee 
toisenlaisia vuorovaikutuksen muotoja. Vuorovaikutuksen rajoittamista tapahtuu hänen 
mielestään, koska luokkahuoneopetus on paikkaan sidonnaista eikä mahdollista opiskeli
jan yksilöllisten tarpeiden huomioimista. Paakkola (1992, 19) viittaa rajoitetulla vuoro
vaikutuksella etäisvuorovaikutukseen tai lähiopetuksen aikana tapahtuvaan vuorovaiku
tukseen. Ensimmäisellä hän tarkoittaa viestintävälineiden kautta tapahtuvaa vuorovaiku
tusta. Jälkimmäinen puolestaan merkitsee etäopetusjaksojen välistä lähiopetusta, jota on 
hyvin niukasti. 
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Tutkimuksen toteuttaminen 

Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää millaista sosiaalinen vuorovaikutus on monimuoto
lukiossa opiskelijoiden näkökulmasta. Siinä tarkasteltiin sekä opiskelijoiden keskinäistä 
kanssakäymistä että opiskelijoiden ja opettajien välisiä suhteita. 

Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusta voidaan luonnehtia laadulliseksi tapaustutkimukseksi. Aineisto koottiin teke
mällä teemahaastatteluja monimuotolukion opiskelijoille. Aineiston analysoinnissa on 
käytetty menetelmänä sisällönanalyysiä. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla viittä opis
kelijaa. Tutkimustuloksia ei voida yleistää laajemmin, koska tutkittavien määrä on vähäi
nen. Ainoastaan opiskelijoiden näkökulmasta asiaa tarkastelemalla ei myöskään pystytä 
saamaan monipuolista kokonaiskuvaa kyseessä olevasta ilmiöstä. Opiskelijoiden näkö
kulmiin keskittymällä oli kuitenkin tarkoituksena tuoda esille joitakin piirteitä monimuo
tolukion vuorovaikutuksesta. 

Tutkimusongelmat ja haastattelun teema-alueet 

Tutkimuksessa oli kolme pääongelmaa ja yksi niistä jakautui alaongelmiin. Tutkimuson
gelmat olivat seuraavanlaisia: 
1. Miten fyysinen oppimisympäristö on järjestetty vuorovaikutuksen kannalta? 
2. Millaista vuorovaikutus on monimuotolukiossa? 

2.1. Millaista vuorovaikutus on lähiopetuksessa? 
2.2. Millaista vuorovaikutus on etäopetuksessa? 
2.3. Millaista vuorovaikutus on itseopiskelun yhteydessä? 

3. Miten vuorovaikutusta voitaisiin monimuotolukiossa kehittää? 
Haastatteluissa oli kolme teema-aluetta. Ne muodostuivat teoreettisen viitekehyksen ja 
tutkimusongelmien pohjalta. Ensimmäisen teema-alueen avulla halusin selvittää moni
muotolukion fyysistä oppimisympäristöä. Olen valinnut sen tutkittavaksi Bar-Tal & Bar-
Talin (1990) esille tuomien muun muassa Altmanin (1975) näkemysten pohjalta. Niissä 
tuodaan esille vuorovaikutuksen luonteeseen vaikuttavia tekijöitä. Olen lisännyt fyysisen 
ympäristön tarkasteluun myös opetukseen kuuluvat välineet muun muassa teknisen ilma
piirin näkemysten pohjalta (ks. Manninen & Pesonen 1997). Toisessa teema-alueessa tut
kittavat asiat tulevat esille muun muassa Paakkolan (1992) käsittelemien monimuoto-ope
tuksen eri osa-alueiden eli lähi- ja etäopetuksen sekä itseopiskelun kautta. Teema-alueen 
olen koonnut lähinnä monimuoto-opetuksen erityispiirteissä esille tulleiden asioiden sekä 
aikaisempien kokeilujen ja projektien kokemusten perusteella (esimerkiksi Paakkola 
1992, Salonen & Falck 1996). Viimeisessä teema-alueessa keskityn vuorovaikutuksen 
kehittämiseen. 

Haastattelun teema-alueet: 
1. Fyysinen oppimisympäristö 
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* opiskelutilat 
• Lyseolla 
• Ylikiimingissä 
• Tyrnävällä 

* laitteet 
• videoneuvottelulaitteet 
• puhelinneuvottelulaitteet 
• tietokone 
• muut laitteet 

2. Vuorovaikutus 
* Vuorovaikutus lähiopetuksessa 

• määrä ja ajankohta 
• opetusmenetelmät 
•	 käyttäytyminen 

– opettajien kanssa tapahtuva 
– oman paikkakunnan opiskelijoiden kesken 
– opiskelijaryhmien välinen 

• vuorovaikutusta vaikeuttaneet asiat 
* Vuorovaikutus etäopetuksessa 

• määrä ja ajankohta 
• opetusmenetelmät 
•	 käyttäytyminen 

– opettajien kanssa tapahtuva 
– oman paikkakunnan opiskelijoiden kesken 
– opiskelijaryhmien välinen 

• vuorovaikutusta vaikeuttaneet asiat 
• videoneuvotteluopetus 
• puhelinneuvotteluopetus 
• vuorovaikutuksen ero lähi- ja etäopetuksessa 

* Vuorovaikutus itseopiskelun yhteydessä 
• määrä ja ajankohta 
• yhteydenpito 
• itseopiskelutehtävät 
• vuorovaikutusta vaikeuttaneet asiat 

3. Vuorovaikutuksen kehittäminen 
* nykyinen vuorovaikutus 

• opettajien kanssa 
• opiskelijoiden kanssa 
• tutorien kanssa 

* kehittämisideoita 
• lähiopetuksessa 
• etäopetuksessa 
• itseopiskelun yhteydessä 
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Tutkimuksen kohdejoukko 

Perusjoukko koostui kahdestakymmenestä nuoresta monimuotolukiolaisesta, jotka olivat 
16—17-vuotiaita. Muut projektissa opinnäytetyötään tekevät olivat jo haastatelleet moni
muotolukiolaisia. Näin ollen valitsimme toisen tutkijan kanssa harkinnanvaraisesti moni
muotolukiolaisia, joita ei oltu rasitettu liikaa haastatteluilla. Jaoimme heidät siten, että 
molemmat saivat tutkittaviksi sekä Tyrnävältä että Ylikiimingistä tyttöjä ja poikia. Koh
dejoukko koostui viidestä opiskelijasta. Heistä oli Ylikiimingistä kaksi poikaa ja yksi tyt
tö, koska ylikiiminkiläisiä oli enemmän ja suurempi osa heistä oli poikia. Tyrnäväläisiä 
puolestaan oli yksi tyttö ja yksi poika. 

Aineiston analysointi 

Haastatteluaineiston analysoinnissa hyödynnettiin sisällönanalyysia. Sen avulla aineisto 
saadaan mielestäni tiiviiseen ja hallittavaan muotoon siten, että aineiston rikkaus ja moni
naisuus säilyvät. Siinä yhdistellään, luokitellaan ja järjestetään aineistoa teemoittain. Se 
voidaan tehdä tapauskohtaisella analyysimallilla (case analysis) tai yhdistelevällä analyy
simallilla (cross-case analysis). Tapauskohtaisen analyysimallin mukaan toimittaessa 
jokaisen yksilön haastattelu analysoidaan erikseen. Yhdistelevässä analyysissa puoles
taan eri haastateltavien samankaltaiset vastaukset yhdistetään sisältöluokkiin. On myös 
mahdollista tehdä peräkkäin sekä tapauskohtainen että yhdistelevä analyysi. Tällöin 
tapauskohtainen analyysi tulee tehdä jokaisen haastattelun osalta ennen yhdistelevää ana
lyysiä. Niiden suorittaminen yhtäaikaisesti voisi nimittäin aiheuttaa sekaannuksen. (Pat-
ton 1990, 376—377, 381.) Aloitin aineistoni analysoinnin tapauskohtaisella analyysilla, 
jonka aikana otin tarkasteltavakseni kaikkien tutkittavien haastattelut erikseen. Sen jäl
keen jatkoin yhdistelevällä analyysillä. 

Tutkimusaineistosta voidaan etsiä sen sisältämät keskeiset aiheet nostamalla esiin tut
kimusongelman kannalta olennaisia teemoja (Suoranta & Eskola 1992, 277). Haastattelu
jen litteroinnin jälkeen järjestin jokaisen haastattelun aineiston haastattelun teema-aluei
den alle. Luin haastattelut useaan otteeseen ja lisäsin esille tulleet alateemat. Teemoittelun 
ansiosta teemojen esiintymistä ja ilmenemistä voidaan vertailla (m.t. 277). Yhdistelevässä 
analyysissä se olikin hyödyksi. Siinä laitoin yhteen kaikkien haastattelujen aineistot aiem
pien teemojen pohjalta. Tässä vaiheessa teemat vielä tarkentuivat. Seuraavaksi  ryhmitte
lin aineistoa tyypeiksi hakemalla siitä samankaltaisuuksia. Etsin myös analyyttisen induk
tion keinoin aineistosta tyypillisestä poikkeavia näkemyksiä. (vrt. Suoranta & Eskola 
1992, 278.) Tällä tavoin toimimalla halusin toisaalta jäsentää aineistoani, toisaalta muo
dostaa siitä monipuolisen kokonaisuuden. 

Tutkimustulosten tarkastelua 

Nuorten opiskelussa toisten ihmisten olemassaolo ja tuki on tärkeää. Heidän persoonalli
suutensa kehittyy sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden pohjalta. He keskittyvät paljolti 
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sosiaalisten rooliensa muodostamiseen ja pitävät toisten ihmisten ajatuksia omasta itses
tään tärkeinä. (Erikson 1994,  52, 94.) Näin ollen ainakaan useimmille nuorille ei mieles
täni sovellu yhtä lailla itseopiskeluun keskittynyt itsenäisesti tapahtuva opiskelu kuin 
aikuisille. Tämän osoittaa tutkimuksessa esille tullut lähiopetuksen, mutta myös etäope
tuksen tärkeyden korostaminen. Nuorten opiskelussa tavoitteet ovat paljolti yhteisiä, kun 
taas aikuisten opiskelulle on ominaista yksilökohtainen tavoitteiden asettaminen (vrt. 
Rauste-von Wright & von Wright 1994,  72). Tämän vuoksi opiskeluryhmä on nuorten 
opiskelussa ja motivaation ylläpitämisessä mielestäni hyvin tärkeä. Sen avulla nuoret 
oppivat tarkastelemaan asioita eri näkökulmista, saavat tukea toisiltaan ja oppivat myö
hemmässä elämässäkin tarvittavia yhteistyötaitoja. 

Fyysinen oppimisympäristö vuorovaikutuksen kannalta 

Fyysisen oppimisympäristön järjestelyillä saattaa olla vaikutusta vuorovaikutukseen (Bar-
Tal & Bar-Talin 1990, 136-137 viittaukset Altmaniin ja Weinsteiniin). Tutkimuksessa tuli 
ilmi, että monimuotolukion opiskelutilat soveltuvat melko hyvin monimuoto-opetukseen. 
Videoneuvottelu sujuu useiden mielestä monimuotolukiossa hyvin. Esille tulivat kuiten
kin hankaluudet laitteiden toiminnassa ja mikrofoonin käytössä. Lisäksi äänen toimivuu
den osalta esiintyy silloin tällöin ongelmia. Aiemmissa kokeiluissa on myös havaittu 
videoneuvotteluopetuksessa ääniongelmia, joilla on koettu olevan merkitystä vuorovaiku
tuksen kannalta (Korpi 1999, 302, Rönkä 1997, 13). Osa opiskelijoista kuvailee myös 
videoneuvottelulaitteiden kuvaa hieman huonoksi. Puhelinneuvottelulaitteita osa opiskeli
joista pitää monimuotolukiossa opiskelun kannalta hankalampina kuin videoneuvottelu
laitteita. Monet kokevat ne kuitenkin hyvin toimiviksi ja helppokäyttöisiksi. Tietokonetta 
ja faksia opiskelijat pitävät hyödyllisinä opiskelun apuvälineinä. Useat opiskelijat kuvai
levat tietokoneita hyvin toimiviksi ja helppokäyttöisiksi. 

Vuorovaikutus lähiopetuksessa 

Paakkola (1992,  102—103) tuo esille, että lähiopetuksessa on tarkoituksenmukaista 
muun muassa motivoida opiskelijaa, selvittää etäopetuksessa vaikeaksi havaittuja asioita 
ja valmistautua seuraavaan etäjaksoon. Monimuotolukiossa kaikki kurssit alkavat lähi
opetuksella. Jotkut opiskelijat pitivätkin sitä hyvänä ajankohtana lähiopetukselle, koska 
silloin mahdollistuu opettajaan tutustuminen ja opiskeluun tottuminen. Opiskelijat täh
densivät lähiopetuksen merkitystä myös kurssin lopussa, jolloin tapahtuu asioiden kertaa
minen. Turtiainen (1995, 54—55) on tutkimuksessaan havainnut lähiopetuksen tärkey
den erityisesti kurssin alussa, jotta opiskelijat voisivat tutustua opettajiin ja luoda heihin 
kontaktin. Osa opiskelijoista toivoi hänenkin tutkimuksessaan lähiopetusta myös kurssin 
loppuun. 

Tutkimuksessa jotkut kokivat lähiopetuksen määrän riittäväksi, mutta sitä voisi 
monien mielestä olla enemmänkin. Lähiopetuksen etuina pidetään mahdollisuutta opetta
jan suorittamaan neuvontaan ja sitä, että mukanaolo opetuksessa on helppoa. Myös Turti
aisen (1995, 54—55) tutkimuksessa lähiopetuksen osuus oli kolmasosa monimuoto-ope-
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tuksesta. Opiskelijat eivät kuitenkaan pitäneet sitä riittävänä. He kokivat lähiopetuksen 
etäopetusta tehokkaampana, miellyttävämpänä ja pitivät keskittymistä siinä helpompana. 
Tutkimustulosten eroavaisuutta tarkasteltaessa tulee huomioida se, että Turtiaisen haastat
telemilla opiskelijoilla etäopetus toteutettiin puhelinopetuksena. Videoneuvottelun 
näköyhteys saattaa osittain korvata lähiopetuksen fyysistä kanssakäymistä. Monimuotolu
kion opiskelijat pitävät opettajan läsnäoloa lähiopetuksessa oppimista ja keskustelua hel
pottavana. Keskustelua opettajan ja opiskelijoiden välillä on lähiopetuksessa jatkuvasti, 
mutta toisaalta se koetaan opettajajohtoiseksi. Tällainen tulos saattaa johtua siitä, että 
opettaja ei jaa lähiopetuksessa etäopetuksen tavoin puheenvuoroja, koska opiskelijat voi
vat helposti keskeyttää hänet ja kysyä ongelmakohdista. 

Vuorovaikutus sisältää käyttäytymistä. Opettajan ja opiskelijoiden välillä se tapahtuu 
kaksisuuntaisesti ja molemminpuolisesti. (Bar-Tal & Bar-Tal 1990, 132.) Tutkimuksessa 
ilmeni, että lähiopetuksessa Tyrnävän ja Ylikiimingin oppimiskeskuksissa opettajat huo
mioivat opiskelijoita paremmin kuin etäopetuksessa. Keskustelu on paikan päällä oppi
miskeskuksissa helpompaa ryhmän pienen koon vuoksi ja siksi, että vuorovaikutus on 
välitöntä. Opettajien käyttäytymisessä korostuu tällöin iloisuus. Lyseolla opettajien käyt
täytyminen on paljolti samanlaista kuin oppimiskeskuksissa. 

Molempien oppimiskeskuksien opiskelijat kokevat olevansa lähiopetuksen aikana 
omalla paikkakunnallaan aktiivisia ja motivoituneita. He pitävät aktiivisuuttaan tällöin 
suurempana kuin etäopetuksessa. Se ilmenee muun muassa siten, että opiskelijat keskus
televat runsaasti ja kyselevät paljon asioita. Ylikiiminkiläiset kuvaavat ryhmähenkeään 
todella hyväksi. Myös aiemmassa kokeilussa on havaittu opiskelijoiden aktiivisuus lähi
opetuksessa (Korpi 1999, 305). Tulosten perusteella näyttää siltä, että Paakkolan (1993, 
71) esille tuoma rajoitetun vuorovaikutuksen intensifioituminen toteutuu monimuotoluki
ossa. Lähiopetuksen vuorovaikutukselle tulee siis aiempaa enemmän merkityksiä. Moni
muotolukiossa tilanne ei tosin ole täysin samanlainen kuin Paakkolan teoriassa. Moni
muotolukiolaisilla on nimittäin mahdollisuus kaksisuuntaiseen vuorovaikutukseen myös 
etäopetuksessa. Lähiopetuksessa esiintyvän vuorovaikutuksen merkitys kuitenkin koros
tuu tulosten mukaan. 

Tyrnävän ja Ylikiimingin opiskelijat kokevat muodostavansa useimmiten yhtenäisen 
ryhmän Lyseolla tapahtuvassa lähiopetuksessa. He tulevat myös hyvin toimeen keske
nään, vaikka heidän välillään esiintyy kilpailua. Esille tuli, että Lyseolla on merkkejä vie
raantumisesta tyrnäväläisten ja ylikiiminkiläisten tavatessa fyysisesti viikon mittaisen 
tauon jälkeen. Syynä tähän voi olla se, että oman ja toisen paikkakunnan opiskelijoiden 
välistä vuorovaikutusta pidetään etäopetuksessa melko hankalana. Tämä johtuu opetuksen 
opettajajohtoisuudesta ja siitä, että keskustelu on laitteiden välityksellä vaikeaa. Kaiken 
kaikkiaan vuorovaikutus koetaan lähiopetuksessa yleensä vaivattomaksi. 

Vuorovaikutus etäopetuksessa 

Tutkimuksessa tuli esille, että etäopetuksen määrä on yleensä ollut sopiva eri kursseissa. 
Osassa kursseista se on kuitenkin koettu liian suureksi. Etäopetuksen etuna pidettiin sitä, 
että opiskelijat saavat kantaa vastuuta omasta opiskelustaan. Näin ajattelevat opiskelijat 
näyttävät omaksuneen ainakin jossain määrin humanistisessa ihmiskäsityksessä ja kon-
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struktivistisessa oppimiskäsityksessä korostuvan aktiivisuuden sekä itseohjautuvuuden 
ajatukset oman opiskelunsa kulmakiviksi. Etäopetuksen ajankohdan jotkut opiskelijat kat
soivat mielekkäimmäksi kurssin keskivaiheilla, jotta muihin opetuksessa mukana oleviin 
on ehditty tutustua. Kurssin lopulla tapahtuva asioita kokoava opetus voi kuitenkin tapah
tua lähiopetuksen ohella myös etäopetuksessa. 

Etäopetuksessa opettajat käyttäytyvät alkuvaiheessa epävarmasti. Hermostuneisuus ja 
jännittyneisyys kuitenkin vähenee, kun he hallitsevat laitteiden käytön. Tottumattomuus 
saattaa aiheuttaa sen, että etäopetus on jossain määrin opettajajohtoista. Tällaisia havain
toja on tehty aiemmissa kokeiluissa (Korpi 1999, 309, Kronlund 1996, 97—98). Väitettä 
tukee tutkimuksessa esille tullut seikka siitä, että opetus on opiskelijakeskeisempää kurs
sin loppupuolella. Tutkimuksessa tuli ilmi myös, että välitetty vuorovaikutus on hankalaa 
opettajan ja yhden oppilaan kesken. Parannusta tällaiseen vuorovaikutukseen tuskin saa
daan muutoin kuin tekniikkaa kehittämällä. 

Vuorovaikutusta etäopetuksessa ovat tutkimuksen mukaan vaikeuttaneet videoneuvot
telulaitteisiin liittyvien seikkojen ohella tuntien opettajajohtoisuus. Kritiikkiä opiskelijoi
den taholta tuli myös liiallisesta dokumenttikameran käytöstä. Tällöin opettaja ei näy 
kuvaruudulla. Näin ollen vuorovaikutus jää pelkän äänen varaan. Opiskelijoiden välistä 
vuorovaikutusta koettiin vaikeuttavan työrauhan puute ja se, ettei oman paikkakunnan 
opiskelijoiden kanssa ole mahdollisuutta keskustella etäopetuksessa. Tutkimuksessa 
ilmeni, että omassa oppimiskeskuksessa tapahtuva opiskelijoiden välinen vuorovaikutus 
on opiskelua tukevaa. Opettajan fyysisestä poissaolosta voi siis seurata opiskelijoiden 
kannalta jotakin positiivista. Etäopetuksessa opetusmenetelmänä käytetään luennoinnin 
ohella myös ryhmätöitä, joita tehtäessä videoneuvotteluyhteys sammutetaan työskentelyn 
ajaksi. Tällainen työskentely tuo oppilaiden kaipaamaa vaihtelua opiskeluun ja mahdollis
taa opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen. Aiemmassa kokeilussa opiskelijakeskeisiä 
menetelmiä, kuten ryhmätöitä, käytettiin harvoin (Salonen & Falck 1996, 82). Monimuo
tolukiossa tilanne on tältä osin parempi. 

Tuloksissa ilmeni, että etäopetuksen aikana toisen paikkakunnan opiskelijat näkyvät 
harvoin videoneuvottelulaitteen kuvaruudulla. Opiskelijaryhmien välistä vuorovaikutusta 
ei myöskään esiinny paljon. Ristiriitoja paikkakuntien välillä on jonkin verran. Ristiriidat 
osoittavat mielestäni sen, että nuorten identiteetin kehitys on kesken ja he toimivat suvait
semattomasti toisiaan kohtaan (vrt. Erikson 1994, s. 97—98). Kypsymättömyys ja kyke
nemättömyys jatkuvaan itseohjautuvuuteen on nähtävissä myös siinä, että jotkut haasta
teltavat totesivat paikkakuntien kilpailevan puhumalla videoneuvottelulaitteen välityk
sellä mahdollisimman harvoin. Tällöin heidän kuvansa ei näy opettajalle ja toiseen oppi
miskeskukseen, koska kamera on ääniohjattu. 

Useat haastateltavista pitävät videoneuvotteluopetuksesta. Monet kokevat keskustelun 
onnistuvan videoneuvottelulaitteiden välityksellä, mutta sitä pidetään hankalana. Se joh
tuu muun muassa siitä, että mikrofoni täytyy avata aina ennen puheenvuoroa. Useimmat 
haastateltavat kokevat ryhmätöiden onnistuvan videoneuvottelussa siten, että yhteys sul
jetaan työskentelyn ajaksi. Ryhmätöiden esittämisessä dokumenttikamera on havaittu 
oivaksi välineeksi. Videoneuvotteluopetuksessa useat kokivat esiintyvän joitakin hanka
luuksia. Eräs opiskelija totesi otteensa opiskeluun lipsahtavan toisinaan, kun opettaja ei 
ole paikan päällä. 

Tutkimus osoitti, että sanatonta viestintää on hankalampaa havaita videoneuvottelu
opetuksessa kuin lähiopetuksessa. Liikkeiden näkemistä vaikeuttaa se, että kuva menee 
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liikuttaessa rakeiseksi ja se välittyy viiveellä. Eräs haastateltava koki myös eleiden ja 
ilmeiden havaitsemisen vaikeaksi videoneuvottelussa. Äänen voimakkuuden avulla sitä 
vastoin voidaan hänen mielestään viestittää. Esille tuli, että opettajan huono asento saattaa 
estää sanattoman viestinnän havainnoinnin. Wiion (1989, 113) mukaan sanattoman vies
tinnän avulla välitetään tunnetiloja suuremmassa määrin kuin kielellisessä viestinnässä. 
Jotkut haastateltavat kokivatkin sanattoman viestinnän erottamisen hankaluuden aiheutta
van sen, että he eivät videoneuvottelulaitteen välityksellä tiedä millaisella tuulella opet
taja on. Tämä johtuu siitä, että he eivät näe hänen ilmeistään miten hän milloinkin suhtau
tuu asioihin. 

Puhelinneuvottelulaitteiden käytöstä opiskelijoilla ei ole paljon kokemusta, koska niitä 
on hyödynnetty harvoin. Niitä pidettiin kuitenkin videoneuvottelulaitteita hankalampina. 
Keskustelun onnistumisesta puhelinneuvottelussa opiskelijoiden mielipiteet vaihtelivat. 
Osa kokee sen sujuvan siten, että opettaja jakaa puheenvuorot. Toiset puolestaan pitävät 
sitä hankalana juuri puheenvuorojen jakamisen vuoksi. Ryhmätöitä puhelinopetuksessa ei 
ole tehty useimpien mukaan lainkaan. Eräs opiskelija kuitenkin totesi ryhmässä tehtävien 
pienimuotoisten pohdiskelutehtävien mahdollistaneen levähdystauon tarkan kuuntelemi
sen välissä. Jotkut opiskelijat kokivat puhelinneuvotteluopetuksen vaativan todella paljon 
keskittymistä. Myös asioiden kuuntelemista ja kirjoittamista samanaikaisesti pidettiin 
hankalana. Sanaton viestintä on puhelinneuvottelussa vähäistä, mikä aiheuttaa joitakin 
hankaluuksia. Erään opiskelijan  mielestä vuorovaikutus on puhelinopetuksessa mahdol
lista ainoastaan oman oppimiskeskuksen opiskelijoiden kesken. 

Opiskelumotivaatiota pitävät puhelinopetuksessa yllä opettajan esittämät kysymykset 
opiskelijoille. Eräs haastateltava toi esille sen, että opettajien luottamus opiskelijoihin on 
puhelinopetuksessa vähäistä. Opettajat ovat välillä epävarmoja siitä, ovatko opiskelijat 
lainkaan paikalla opetuksessa. Opettajien tulisikin mielestäni kohdistaa ainakin osa kysy
myksistä puhelinopetuksessa henkilökohtaisesti opiskelijoille, jotta luottamus heitä koh
taan säilyisi. Se saattaisi lisätä opiskelijoiden motivaatiotakin. Turtiainen (1995, 59—61) 
on myös havainnut, että sanattoman viestinnän vähäisyys saattaa aiheuttaa puhelinopetuk
sessa epäselvyyksiä ja väärinymmärryksiä. Sanaton viestintä koetaan tutkimukseni 
mukaan vähäiseksi puhelinneuvotteluopetuksessa. Se hankaloittaa opiskelijoiden mukaan 
työskentelyä. Videoneuvottelun tavoin opettajan toiveita ei havaita ilmeiden näkymättö
myyden vuoksi. Äänen painolla ja voimakkuudella voidaan kuitenkin ilmaista asioita. 

Tutkimuksessa ilmeni, että opiskelijaryhmien käyttäytyminen on erilaista etäopetuk
sessa kuin lähiopetuksessa. Opiskelijat kokevat olevansa lähiopetuksessa samaa ryhmää. 
Yhdessä tapahtuva keskustelu on tällöin helpompaa. Etäopetuksessa keskustelu puoles
taan tapahtuu enimmäkseen opettajan kanssa. Eräs haastateltava jopa kokee tyrnäväläis
ten ja ylikiiminkiläisten olevan etäopetuksessa eri oppitunneilla. Hänen mukaansa vuoro
vaikutuksessa ovat nimittäin erikseen tyrnäväläiset opettajan kanssa sekä ylikiiminkiläiset 
ja opettaja. Etäopetuksen aikana oppimiskeskuksissa esiintyy jonkin verran työrauhan 
häiriöitä. Myös muissa kokeiluissa on havaittu, että etäopetuksessa ryhmien välisen kiin
teyden syntyminen on hankalaa (Turtiainen 1995, 62—64, Rönkä 1997, 13). Niiden muo
toutumista näyttää edistävän ryhmien pieni määrä ja se, että opiskelijoilla on mahdolli
suus tutustua lähiopetuksessa. 

Tutkimuksessa ilmeni, että opettajan opettaessa samanaikaisesti lähi- ja etäryhmää 
opiskelijoiden käsitykset erosivat opettajan huomioinnin suhteen. Joidenkin opiskelijoi
den mukaan opettaja kiinnittää enemmän huomiota lähiryhmään kuin etäryhmään. Osa 
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puolestaan kokee opettajan huomioivan ryhmät melko tasapuolisesti. Näkemyserojen 
syynä saattavat olla opettajakohtaiset erot huomioimisessa. Kilpisjärvi-projektissa havait
tiin nimittäin, että suurin osa opettajista huomioi etä- ja lähiryhmän samassa määrin 
(Salonen & Kynäslahti 1996, 104, 110). Opettajia monimuoto-opetukseen koulutettaessa 
tulisi mielestäni korostaa molempien ryhmien huomioimisen tarvetta. Tutkimustulosten 
valossa on kuitenkin ymmärrettävää, että etäryhmän huomioiminen jää välillä vähem
mäksi. Opettajan ja lähiryhmän välinen vuorovaikutus on haastateltavien mukaan nimit
täin vaivattomampaa. Tulosten mukaan kysymyksiin vastaaminen tapahtuu lähiryhmältä 
nopeammin, heitä on helpompi neuvoa ja katsekontaktin luominen onnistuu paremmin. 

Vuorovaikutus itseopiskelun yhteydessä 

Itseopiskelun määrän jotkut opiskelijat kokevat sopivaksi. Eräs haastateltava toivoisi sitä 
kuitenkin lisää. Itseopiskelun sijoittamisen parhaana ajankohtana pidetään kurssin keski
vaihetta. Tällöin opiskelu on saatu alkuun ja uusi opiskeltava aihe on sisäistetty. Esille 
tuotiin kuitenkin myös, että loppukurssista voisi olla itsenäisesti tapahtuvaa kertausta. 

Paakkolan (1992, 38—39) mukaan opettaja tukee itseopiskelua rajoitetun vuorovaiku
tuksen avulla. Tutkimuksessa ilmeni, että monimuotolukion opiskelijat ovat yhteydessä 
opettajiin itseopiskeluun liittyvistä asioista sähköpostin välityksellä. Sitä kautta opetta
jilta saadaan neuvoa ja tarkennusta tehtävien tekoon sekä tietoa seuraavan tunnin sisäl
löstä. Opiskelijat toimittavat opettajille sähköpostitse opiskeluun liittyviä tehtäviä, kuten 
läksyjä ja aineita. Itseopiskelun yhteydessä vuorovaikutusta voi olla myös opiskelijan ja 
hänen lähiympäristöönsä kuuluvien ihmisten välillä (Turunen-Kallio 1994, 200). Pari 
opiskelijaa lähettää sähköpostia oman paikkakuntansa opiskelijoille. Yksi puolestaan on 
vuorovaikutuksessa sähköpostin välityksellä toisen oppimiskeskuksen opiskelijoiden 
kanssa. 

Monimuotolukiolaisten näkemykset sähköpostin kautta tapahtuvasta vuorovaikutuk
sesta vaihtelevat. Jotkut opiskelijat ovat siihen tyytyväisiä. Sitä kautta saadaan selvitettyä 
monenlaisia asioita. Sen positiivisena puolena pidetään viestien lähettämisen helppoutta. 
Sähköpostin kautta tapahtuva neuvojen pyytäminen koetaan kuitenkin myös hitaaksi ja 
epävarmaksi. Erään haastateltavan mielestä vuorovaikutus ei ole sähköpostitse erityisen 
laadukasta. Sen kautta ei hänen mukaansa voida tutustua. Tutkimuksen mukaan opiskeli
jat ovat olleet yhteydessä opettajiin myös puhelimella itsenäisiin tehtäviin liittyen. Tällai
sen viestinnän huonona puolena pidetään sitä, että opiskelijat eivät aina tavoita opettajia. 
Tämän vuoksi onkin haastateltavien mukaan hyvä, että opettajat soittavat silloin tällöin 
oppimiskeskuksiin itsenäisen työskentelyn aikana. Lisäksi videoneuvottelulaitteita hyö
dynnetään joskus itsenäisen työskentelyn yhteydessä opiskelijoiden ohjaamisessa. 

Itseopiskelutehtäviä työstettäessä esiintyy opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta. 
Opiskelijat kokevat voivansa tehdä itseopiskelutehtäviä yhdessä muiden opiskelijoiden 
kanssa. WWW-pohjaisten oppimisympäristöjen sisällä ei kuitenkaan ole esiintynyt vuoro
vaikutusta. Itseopiskelutehtäviä, kuten portfolioita ja esseitä, tehdessään opiskelijat kes
kustelevat toistensa kanssa. He vaihtavat mielipiteitään asioista sekä neuvovat ja tukevat 
toisiaan. Tietynlaisesta opiskelijoiden itseohjautuvuudesta kertoo se, että tyrnäväläiset 
opiskelijat ovat kehittäneet oman itseopiskelumuodon. Se on kotitehtävien tekoon suunni-
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teltu "teho-osasto", johon opiskelijat kokoontuvat työskentelemään ryhmänä. Se ei kui
tenkaan ole ollut kovin usein toiminnassa. 

Tutkimuksessa ilmeni, että vuorovaikutusta opettajien kanssa itseopiskelun yhtey
dessä on hankaloittanut yhteyden saamisen vaikeus. Eräällä oppilaalla on myös jonkinlai
nen kynnys lähestyä opettajia puhelimella. Kaikkia opettajia opiskelijat eivät tavoita 
puhelimella eivätkä kaikki opettajat lue sähköpostia kovin usein. Vaikeus tavoittaa opetta
jat hankaloittaa opiskelijoiden työskentelyä. Heidän täytyy tehdä tehtävänsä omalla ajal
laan saatuaan neuvoa ongelmiinsa. Eräs opiskelija haluaa toimia itseopiskelussa itseoh
jautuvasti ja arvostaa vastuun ottamista omasta työskentelystään. Yhden haastateltavan 
mukaan rajoitettu vuorovaikutus vaikuttaa myös opettajien työskentelyyn. He ovat nimit
täin epävarmoja siitä, tekevätkö opiskelijat lainkaan itseopiskelutehtäviä. Opiskelijoiden 
välistä vuorovaikutusta on vaikeuttanut parin haastateltavan mukaan myös se, että  kai
kilta opiskelijoilta ei voi saada neuvoa osan työskennellessä välillä kotona itseopiskelun 
aikana. Eräs haastateltava puolestaan kokee opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen hel
pommaksi itseopiskelun yhteydessä kuin muussa opetuksessa. Opiskelijat voivat nimit
täin keskustella jatkuvasti toistensa kanssa. 

Vuorovaikutuksen kehittäminen 

Monimuotolukiolaiset kokevat saaneensa olla riittävästi vuorovaikutuksessa opettajien, 
oman oppimiskeskuksen opiskelijoiden ja tutoreiden kanssa. Tutoreiden merkitys opiske
lun tukemisessa on tärkeä. He tukevat ja neuvovat monella tapaa opiskelussa. Heillä on 
myös opiskelumotivaatiota kohottava vaikutus. Eräs opiskelija toivoisi lisää kahdenkeski
siä keskusteluja opettajien kanssa. Yksi haastateltava toi esille, että kahden ylikiiminkiläi
sen opiskelijan kanssa vuorovaikutusta ei juuri synny heidän poissaolojensa vuoksi. Mie
lestäni olisi hyvä selvittää johtuvatko poissaolot monimuotoisesta opiskelusta vai joista
kin muista syistä. Toisen paikkakunnan opiskelijoiden kanssa haastateltavat eivät koe saa
vansa olla riittävässä määrin vuorovaikutuksessa. Jotkut haluaisivatkin keskustella toisen 
oppimiskeskuksen opiskelijoiden kanssa enemmän etäopetuksessa eli lähinnä videoneu
votteluopetuksessa. Eräs opiskelija ehdotti, että oppimiskeskuksien välille voitaisiin jär
jestää vuorovaikutuksen lisäämiseksi kerran tai kahdesti viikossa videoneuvottelu puolek
sitoista tunniksi pelkästään keskustelua varten. Pari opiskelijaa toivoisi lisää yhteisiä 
illanviettoja. Eräs opiskelija puolestaan haluaisi enemmän toisen paikkakunnan opiskeli
joiden kanssa tapahtuvaa lähiopetusta. 

Useat opiskelijat haluaisivat lisää keskustelua lähiopetukseen. Opettajan halutaan 
kysyvän enemmän asioita opiskelijoilta ja tunnin alkuun toivotaan yleistä keskustelua. 
Keskustelua toivotaan lähiopetukseen lisää, koska se on etäopetuksessa hankalampaa. 
Keskustelu helpottaisi myös tutustumista opettajiin. Videoneuvotteluopetukseen opiskeli
jat haluaisivat luokan sivulle kaiuttimen, tyrnäväläisten ja ylikiiminkiläisten välille lisää 
vuorovaikutusta, enemmän puhemahdollisuuksia opiskelijoille ja vähemmän kirjoitetta
vaa asiaa dokumenttikameran kautta. Videoneuvottelulaitteiden kehittämistä toivotaan 
myös kuvan laadun osalta, ja opettajan tulisi näkyä useammin videoneuvottelulaitteen 
kuvaruudussa. Lisäksi paikkakunnat voisivat olla etäopetuksessa välillä vuorotellen yhte
ydessä opettajaan. Myös ryhmätöitä toivotaan videoneuvotteluun, jotta tuntien sisällössä 
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olisi vaihtelevuutta. Itseopiskeluun liittyviä tehtäviä tehdessään osa opiskelijoista haluaa 
saada opettajan tarvittaessa lähes välittömästi kiinni puhelimitse tai videoneuvottelulait
teella. Opettaja voisi haastateltavien mukaan valmistella omia töitään itseopiskelujakson 
aikana, mutta häneen tulisi voida ottaa yhteyttä ongelmien ilmetessä. Opettaja voisi myös 
välillä kysellä videoneuvottelulaitteiden välityksellä opiskelijoiden töiden edistymisestä. 

Pohdinta 

Tutkimus osoittaa, että sosiaalinen vuorovaikutus on tärkeässä asemassa monimuotoluki
ossa. Viestintävälineiden kautta tapahtuva vuorovaikutus koetaan toimivaksi, mutta se ei 
ole yhtä vaivatonta kuin lähiopetuksessa. Lähiopetuksen merkitys näyttääkin jossain mää
rin korostuvan. Tähän saattaa vaikuttaa se, että opiskelijat ovat nuoria. He tarvitsevat 
opiskelussaan tukea monella tapaa oppimisympäristöön kuuluvilta henkilöiltä. Mielestä
ni opiskelijoilla olisi hyvä olla oppimiskeskuksissa etäopetuksen aikana läsnä opiskelua 
tukeva henkilö. Monimuotolukiolaiset eivät nimittäin tutkimuksen mukaan ole täysin 
itseohjautuvuuteen kykeneviä. Tämän osoittaa muun muassa videoneuvottelussa tapahtu
va kilpailu, jossa paikkakunnat koittavat pysyä mahdollisimman paljon hiljaa, jotta hei
dän kuvansa ei välity ääniohjatun kameran kautta opettajalle ja toiseen oppimiskeskuk
seen. 

Tutkimuksessa ilmeni, että keskustelua toivotaan enenevässä määrin lähiopetukseen, 
koska se on etäopetuksessa hankalaa. Lähiopetustunnin alussa voisi olla yleistä keskuste
lua asioista ja opettajien sekä opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta voitaisiin lisätä opet
tajien esittämien kysymysten avulla. Videoneuvottelulaitteet kaipaavat vielä kehittelyä, 
jotta ne toimisivat nykyistä paremmin ja niiden välityksellä siirtyvä ääni ja kuva olisivat 
riittävän hyvälaatuisia. Itseopiskelun yhteydessä puolestaan olisi tärkeää, että opiskelijat 
saisivat tarvittaessa mahdollisimman pian yhteyden opettajaan. 

Mielestäni monimuotolukiossa toteutettavan opetuksen kaltaista kokonaisuutta suunni
teltaessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota opettajien koulutukseen. Opetuksen suunnit
telu vuorovaikutuksen kannalta toimivaksi helpottuu, jos opettajilla on tietoa monimuoto
opetukseen liittyvistä seikoista. Esimerkiksi dokumenttikameran käyttöön tulisi kiinnit
tää huomiota. Opettajan ja toisen opiskelijaryhmän olisikin hyvä olla välillä näkyvillä 
oppimiskeskuksien kuvaruuduilla, jotta opetuksen vuorovaikutteisuus säilyisi. Näin opis
kelijat näkisivät konkreettisesti keiden kanssa he työskentelevät ja sanattoman viestinnän 
havaitseminen mahdollistuisi. Haastateltavat kokivat myös opiskelijaryhmien välisen 
vuorovaikutuksen ylläpitämisen erittäin tärkeäksi. Opettajan olisi hyvä sen ohella pohtia 
kuinka lähi- ja etäryhmä voitaisiin huomioida tasapuolisesti. Lisäksi opettajan ja yhden 
opiskelijan välisen vuorovaikutuksen tarve etäopetuksessa tuli selkeästi esille tutkimuk
sessa. Sen lisääminen voi mielestäni kuitenkin edellyttää tekniikan kehittämistä. Henkilö
kohtainen ohjaaminen voitaisiin tulevaisuudessa toteuttaa esimerkiksi kuulokkeiden väli
tyksellä. 

Muissa maissa käytetään tavallisesti etäopetus-termiä puhuttaessa monimuotolukiossa 
toteutettavan etäopetuksen ja itseopiskelun kaltaisesta opetuksesta. Tämä aiheuttaa hanka
luuden tarkastella niitä erillään toisistaan. Aikaisemmat tutkimukset itseopiskeluun liitty
västä sosiaalisesta vuorovaikutuksesta on tehty lähinnä materiaalin kautta tapahtuvasta 
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vuorovaikutuksesta, jota en ole tutkimuksessani ottanut selvitettäväksi. Saatavilla on 
myös tutkimuksia, joissa on sivuttu vuorovaikutusta tietokoneen välityksellä tapahtu
vassa itseopiskelussa. Niissä on kuitenkin usein ollut ongelmana se, että vain harvalla tut
kittavalla on ollut mahdollisuus hyödyntää tietoliikenneyhteyksiä. Pienenä puutteena tut
kimuksessani onkin se, että edellä mainittujen seikkojen vuoksi en tuonut esille itseopis
keluun liittyviä aikaisempia tutkimustuloksia. 

Mielestäni tutkimukseni ansiona voidaan pitää sitä, että olen tarkastellut vuorovaiku
tusta koko monimuoto-opetuksen kentästä käsin. Lähestymistapa on laaja, mutta mieles
täni vain siten voidaan saada kokonaiskuva monimuotolukion vuorovaikutuksesta opiske
lijoiden näkökulmasta. Yhteen osa-alueeseen keskittyminen ei mahdollistaisi vuorovaiku
tuksen vertailua erilaisissa opetuksen toteutuksissa eikä sitä kautta saataisi kehitysideoita 
opetuksen kokonaisuuteen. 

Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia onko monimuotolukion vuorovaikutus muuttunut 
opiskelun edetessä ja opiskelijoiden kehittyessä. Olisi myös mielenkiintoista tarkastella 
onko opiskelijoiden esille tuomien kehittämisideoiden toteuttaminen mahdollista sekä 
muuttaisiko se monimuotolukion opettajien ja opiskelijoiden välistä sekä opiskelijoiden 
keskeistä vuorovaikutusta. Lisäksi kiinnostava tarkastelun kohde olisi se, vaikuttaako 
monimuotolukion oppilasmäärien kasvaminen sosiaaliseen vuorovaikutukseen. 
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4 Evaluaatio ja palaute monimuotolukiossa opiskelijoiden 
kokemana 

Sanna-Liisa Nurmi ja Anne Seilonen 

Artikkelissa käsitellään evaluaatiota ja palautetta monimuotolukiossa. Artikkeli perustuu kvalitatii
viseen tapaustutkimukseen, jossa tutkimusaineiston muodostivat monimuotolukiolaisille tehdyt tee
mahaastattelut. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, millainen Tyrnävän ja Ylikiimingin moni
muotolukion evaluaatio- ja palautekäytäntö on opiskelijoiden näkökulmasta ja millaisia mielipiteitä 
opiskelijoilla on evaluaatio- ja palautekäytäntöjen kehittämiseksi. Monimuoto-opetuksen taustaläh
tökohtina tutkimuksessa on pidetty humanistista ihmiskäsitystä, kognitiivista, konstruktiivista ja 
systeemistä oppimiskäsitystä sekä kontekstuaalisuutta. 

Palautteenantajina monimuotolukiossa toimivat opettajien lisäksi tutor ja opiskelukaverit. Itsear
vioinnin määrä vaihteli. Numeropalaute oli hallitsevin palautemuoto, mutta myös suullista ja kirjal
lista palautetta saatiin. Palaute oli painottunut kurssien loppuun, vaikka jonkin verran palautetta saa
tiin koko ajan. Käsitykset palautteen ja osaamisen todellisen tason vastaavuudesta vaihtelivat. 
Samoin vaihtelivat käsitykset palautteen vaikutuksista asenteisiin opiskelua kohtaan sekä itseluotta
mukseen oppijana. Palautteessa oli tullut esille osaamisen heikkouksia ja vahvuuksia. Palaute olikin 
ohjannut opiskelijoita kehittämään omaa opiskeluaan ja palautteella oli ollut vaikutusta myös itsear
viointiin. 

The article discusses evaluation and feedback in the flexible upper secondary school. The article is 
based on a qualitative case study in which the research data consisted of the theme interviews con
ducted with the students in the flexible school. The study aimed at establishing the evaluation and 
feedback practices at Tyrnävä and Kiiminki flexible upper secondary schools from the students’ 
point of view and the students’ suggestions for the development of evaluation and feedback practi
ces. The study regards a humanistic conception of man, a cognitive, constructivist and systemic idea 
of learning and contextuality as the background approaches to flexible learning. 

In addition to the teachers, feedback was also given in the flexible school by the tutor and the 
fellow students. The amount of self-evaluation varied. Numerical feedback was the most dominant 
form of feedback, but verbal and written feedback was also given. The feedback focused on the last 
section of the courses, although some feedback was received all the time. The ideas of an 
equivalence between the feedback and the actual level of know-how varied, as did the ideas of the 
effects of feedback on attitudes towards studying and on self-confidence as a learner. The feedback 
had revealed weaknesses and strengths in the students’ knowledge. The feedback had thus guided 
the students to develop their own studying, and the feedback had also had an influence on self-
evaluation. 
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Johdanto 

Evaluaation eli arvioinnin käsitteen määrittelyssä on huomioitava mm. ketä, mitä, mil-
loin, miksi ja miten arvioidaan ja kuka arvioinnin suorittaa (Soininen 1997, 11). Lisäksi 
on tarpeellista selvittää millaista hyvän palautteen tulisi olla. Nämä ovat näkökulmia, joi
den kautta arviointia ja palautetta tarkastellaan tässä artikkelissa. 

Arviointi ja palaute ovat merkittävässä asemassa monimuoto-opiskelussa, jossa lähi
opetuksen lisäksi on paljon etäopetusta ja itsenäistä työskentelyä. Tässä artikkelissa kes
kitytään viime aikoina harvemmin esillä olleeseen yksilötason arviointiin. Aikuisia moni
muoto-opiskelun yhteydessä on tutkittu aikaisemminkin (esim. Kate-projekti), mutta arvi
oinnista saadun palautetiedon merkitys monimuoto-opiskelussa korostuu erityisesti sil
loin, kun kyseessä ovat nuoret. Tämä artikkeli perustuu Lumo-projektiin liittyvään moni
muotoisesti opiskelevien nuorten lukiolaisten näkökulmasta tehtyyn arviointia ja palau
tetta koskevaan tutkimukseen, joka lienee lajissaan ensimmäinen. 

Lukionuori evaluaation kohteena ja palautteen saajana 

Kasvatustyön tärkeä tavoite lukiossa on nuoren kypsyminen aikuisuuteen. Kypsyyteen 
sisältyy valmius itse arvioida realistisesti omat edellytyksensä selviytyä tavoitteeksi ase
tetuista tehtävistä sekä kyky suorittaa omien päämäärien suuntaisia valintoja. (Lukion 
opetussuunnitelman 1994, 14.) Käytännössä sekä opettajat että oppilaat katsovat lukion 
tavoitteena edelleen olevan pääasiassa korkean asteen opintoihin valmentamisen. Koska 
korkeakoulupaikoista on pulaa, korostuu lukion oppilasarvioinnissa arvostelun ja nume
roiden merkitys, vaikka opettajien ja oppilaiden ajattelussa olisikin tapahtunut muutok
sia. Lukiolaisia kiinnostaa arvostelussa ennenkaikkea se, miten oikeudenmukaisia heidän 
saamansa numerot ovat. Kokeet, ylioppilaskirjoitukset ja arvostelu säätelevät lukiolaisen 
elämää voimakkaasti, mutta niin lukiolaiset kuin heidän opettajansa katsovat, että arvos
telua tarvitaan myös opiskeluun motivoimisen takia. (Syrjälä 1989, 162—163.) 

Määrällinen, laadullinen ja kehittävä arviointi 

Määrällisen käsityksen mukaan ihminen on arvioinnin objekti, jonka persoonallisuus 
koostuu ominaisuuksista (Lahdes 1994, 208). Osaamista tarkastellaan siinä mekaanisesti, 
oikeiden tulosten määränä tai keskimääräisenä tasona ja osaamisen määrä ilmoitetaan 
lukujen avulla (Hakkarainen 1991, 3, Hämäläinen 1994, 23). Laadullisen näkemyksen 
mukaan ihminen on arvioinnin subjekti ja jatkuvasti kehittyvä persoonallisuus (Lahdes 
1994, 208). Laadulliset arvioinnit keskittyvät hankkimaan tietoa opiskelijan ajattelupro
sesseista ja opetus-oppimisprosesseista kokonaisuudessaan (Hakkarainen 1985, 53, 
Hämäläinen 1994, 23). Kehittävän arvioinnin keskeisin ajatus on se, että arviointi ei voi 
olla vain oppimistulosten tai oppimisprosessin toteamista. Kehittävä arviointi pyrkii sel
laisen opetus-oppimisprosessin toteuttamiseen, joka tuottaa oppilaassa pysyviä kehitys
vaikutuksia. Pysyvän kehitysvaikutuksen arvioimiseksi ei riitä, että todetaan tapahtuiko 
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kehitystä vai ei. On myös suunniteltava ja toteutettava opetus-oppimisprosessi, joka saa 
aikaan kehitysvaikutuksen. (Hakkarainen 1991, 56 ja 61.) 

Evaluaation lajit eli evaluaation ajankohta 

Evaluaation lajit voidaan jakaa diagnostiseen, formatiiviseen ja summatiiviseen arvioin
tiin. Diagnostisella evaluaatiolla tarkoitetaan ennen opetusta tai opetuksen alussa tapahtu
vaa evaluaatiota. Diagnostisen evaluaation tarkoituksena on arvioida oppilaiden valmiuk
sia, osaamisen tasoa ja oppimisen edellytyksiä. Formatiivisella evaluaatiolla tarkoitetaan 
opetuksen aikana tapahtuvaa enemmän tai vähemmän jatkuvaa oppilaiden oppimisen seu
raamista. Sen tarkoituksena on tukea, motivoida ja antaa tietoa kasvatettavan edistymises
tä tavoitteisiin nähden. Summatiivisella evaluaatiolla tarkoitetaan jonkin opetusjakson 
lopussa olevaa kokoavaa arviointia. Sen tehtävänä on antaa tietoa siitä, kuinka hyvin ase
tetut tavoitteet on saavutettu laajemman kokonaisuuden puitteissa. (Soininen 1997, 72— 
74, Thorpe 1988, 9, Åhlberg 1992, 7.) Usein ajatellaan, että oppimistulosten arvioinnissa 
kannattaa käyttää määrällistä arviointia ja oppimisprosessin aikana laadullista arviointia. 
Tämä käsitys on kuitenkin liian yksioikoinen, koska sekä lopputulosten että prosessien 
arvioinnissa voidaan soveltaa niin määrällistä, laadullista kuin kehittävääkin arviointia. 

Evaluaation funktiot eli tehtävät 

Evaluaation funktioiden eli tehtävien yleisin jako lienee jaottelu toteavaan, motivoivaan, 
ohjaavaan ja ennustavaan funktioon. Evaluaation toteava funktion avulla pyritään totea
maan oppilaiden kulloinenkin tietojen ja taitojen taso sekä psykofyysiset ominaisuudet. 
Toteavaa evaluointia tarvitaan jatkuvasti kasvatus- ja koulutusprosessin etenemisen seu
raamiseen. Motivoivan arviointipalautteen avulla pyritään aktivoimaan ja suuntaamaan 
oppilaiden toimintaa opiskeluun ja sen ohjaamiseen. Ohjaavalla arvioinnilla pyritään aut
tamaan oppilasta tekemään opiskelussaan järkeviä ratkaisuja. Arviointitiedon tulokset 
antavat vihjeitä koulutettavalle esimerkiksi siitä, millaisia toimintatapoja hänen kannattai
si käyttää ja miten hänen tulisi kehittää opiskeluaan. Arvioinnin ennustavan funktion teh
tävänä on auttaa oppilasta tekemään järkeviä jatko-opinto- ja uravalintaratkaisuja ja toi
saalta vastaanottajia suorittamaan opiskelija- ja työhönottovalintoja. (Lahdes 1994, 206, 
Soininen 1997, 20—21.) 

Evaluaation menetelmät 

Suhteellinen arviointi tarkoittaa kapea-alaisimmillaan opiskelijan suoritusten vertaamista 
muiden opiskelijoiden suorituksiin. Suhteellisessa arvioinnissa oppilaan arvosanan muo
dostuminen riippuu toisten oppilaiden arvosanoista. Absoluuttinen arvostelu tarkoittaa 
sitä, että arvosanojen antamisen perusteena ovat tarkasti määritellyt ennalta asetetut nor
mit. Absoluuttisesta arvioinnista voidaan käyttää myös nimitystä tavoitearviointi, koska 
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siinä oppilaan suoritusta verrataan niihin tavoitteisiin, jotka on asetettu oppimisen koh
teeksi. (Lahdes 1994, 207, Soininen 1997, 33, Åhlberg 1992, 8.) Tavoitearvioinnissa voi
daan erottaa ennalta asetettujen yhteisten tavoitteiden lisäksi ns. oppilassuhteinen arvioin
ti. Siinä oppilaan edistymistä seurataan vertaamalla oppilaan suorituksia hänen omiin 
aikaisempiin suorituksiinsa. (Lahdes 1994, 207.) 

Numeroarvostelua on kritisoitu, koska numerot eivät kerro, mitä oppilas osaa tai mitä 
tietoja hän hallitsee. Numerot eivät myöskään ole vertailukelpoisia eri ajankohtina, eri 
aineissa, eri opettajilla tai eri kouluissa. (Syrjälä 1989, 5.) Kuitenkin numeroita pidetään 
Tamirin (1987, 5—6) mukaan hyväksytyimpänä tapana kuvata koulusaavutusten tasoa 
niistä kiinnostuneille vastaanottajaryhmille. Numeroiden antamaa viestiä voidaan ja on 
tarpeen täydentää kvalitatiivisella arviointitiedolla. Syrjälän (1989, 22) mukaan sanal
lista arviointia voidaan antaa joko suullisesti tai kirjallisesti. Parhaimmillaan sanallinen 
arviointi voi Välijärven (1995, 35) mielestä kehittää opiskelun yksilöllistämistä ja tuottaa 
oppilaalle hänen persoonallisuutensa kehityksen kannalta korvaamattoman arvokasta 
palautetietoa. 

Palautteenannossa vuorovaikutus voi tapahtua joko kasvokkain tai jonkin teknisen apu
välineen välityksellä. Monimuotolukiossa on monenlaisia vaihtoehtoja. Erilaiset verkko
pohjaiset oppimisympäristöt mahdollistavat jatkuvan oppimisprosessin seurannan ja 
palautteenannon. Sähköposti soveltuu välineeksi palautteenantoon sekä yksilölle että suu
remmalle ryhmälle. Puhelimen välityksellä opettaja ja oppilas voivat kommunikoida kah
den kesken ja puhelinneuvottelulaitteiston avulla palautetta voi olla vastaanottamassa 
suurempikin ryhmä. Myös videoneuvottelulaitteita voidaan käyttää palautteenantoväli
neenä. 

Evaluaation suorittajat 

Arvioinnin suorittaa tavallisesti opettaja (Hämäläinen 1994, 31), mutta palautteenantaja
na voi toimia myös tutor eli oppimisen ohjaaja ja tukija. Tutorin kohdalla arvioinnin koh
teena ei ole niinkään oppisisällöt, vaan ennemminkin oppimaan oppiminen. Lukioissa on 
nykyisin nostettu esille oppilaan oma vastuu omassa arvioinnissaan. On tarkoituksenmu
kaista oppilaan tulevaisuutta silmällä pitäen opettaa häntä itse arvioimaan omaa kehitys
tään ja itseään muutoinkin (Nygren 1995, 38). Lisäksi opiskelijat voivat antaa toisilleen 
palautetta (Race 1994, 48). Luokkayhteisössä tapahtuva ryhmä- tai toveriarviointi voi 
muodostua tärkeäksi välineeksi sosiaalisten taitojen kehittymisessä (Välijärvi 1995, 34). 

Hyvän palautteen piirteitä 

Kasvatusevaluaation standardeja laatineen komitean mukaan evaluaation on oltava hyö
dyllistä, toteutettavaa, asianmukaista ja täsmällistä (Patton 1986, 23). Tehokkaan palaut
teen tulee olla oikeanlaista, myönteistä ja kannustavaa sekä laadullista, eikä vain määräl
listä (Hypen ym. 1992, 126, Soininen 1997, 21). On muistettava persoonallinen, yksilö
kohtainen lähestymistapa (Paakkola 1991, 84). Palaute on annettava viipymättä (Roger 
1989, 61). Oppimisprosessin aikana annettavan palautteen merkitys on erityisen tärkeää. 
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Palautteen antamisen yleisenä tavoitteena on tukea oppijan itseohjautuvuutta. Itseohjautu
vuus voi olla joidenkin opiskelijoiden kohdalla lähtökohta, kun taas joidenkin kohdalla se 
on enemmänkin tavoite. (Aalto ym. 1995, 10—12.) 

Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksella haluttiin selvittää, millainen arviointi- ja palautekäytäntö Tyrnävän ja Yli
kiimingin monimuotolukiossa on ja miten käytäntöä voisi kehittää. Tutkimuksen tarkoi
tuksena oli kuvailla arviointi- ja palautekäytäntöä lukiolaisten näkökulmasta sekä tuoda 
esille lukiolaisten ehdotuksia käytännön kehittämiseksi. Tutkimusongelmat muodostet
tiin poimimalla evaluaation ja palautteen teoreettisesta viitekehyksestä tämän tutkimuk
sen kannalta olennaisimmat aihealueet: 
1. Millaista palautekäytäntöä toteutetaan monimuotolukiossa? 

1.1. Keneltä palautetta saadaan? 
1.2. Missä vaiheessa kurssia palautetta saadaan? 
1.3. Miten palautetta saadaan? 

2.	 Miten arvioinnin funktiot toteutuvat palautteessa? 
2.1. Miten arvioinnin toteava funktio toteutuu palautteessa? 
2.2. Miten arvioinnin motivoiva funktio toteutuu palautteessa? 
2.3. Miten arvioinnin ohjaava funktio toteutuu palautteessa? 
2.4. Miten arvioinnin ennustava funktio toteutuu palautteessa? 

3. Miten arviointia ja palautetta tulisi kehittää? 

Tutkimuksen kohdejoukko 

Tutkimuksen kohdejoukkona olivat elokuussa 1997 Tyrnävän ja Ylikiimingin monimuo
tolukiossa opintonsa aloittaneet nuoret. Tyrnävällä oli yhteensä kymmenen opiskelijaa 
(kuusi tyttöjä ja neljä poikaa) ja Ylikiimingissä opiskelijoita oli yksitoista (neljä tyttöä ja 
seitsemän poikaa). Tyrnävän opiskelijoista yksi oli aikuinen, joka osallistui vain osaan 
opiskelusta. Hänet rajattiin kohdejoukon ulkopuolelle. Tutkimuksen kohdejoukkoon kuu
lui yhteensä siis 20 nuorta monimuotolukiolaista. 

Haastateltavien valinnassa käytettiin ositettua eli strafioitua otantaa, koska haluttiin 
varmistaa, että haastateltavien joukossa on molemman sukupuolen edustajia sekä Tyrnä
vältä että Ylikiimingistä samassa suhteessa kuin heitä on kohdejoukossa. Sukupuolella on 
todettu olevan vaikutusta arvioinnin ja palautteen kokemiseen ja konteksti vaikuttaa aina 
siihen, miten asioita koetaan. Neljästä alaryhmästä; Tyrnävän tytöt, Tyrnävän pojat, Yli
kiimingin tytöt ja Ylikiimingin pojat valittiin yksinkertaisella satunnaisotannalla suhteut
taen otoskoon ositteen kokoon yhteensä kymmenen haastateltavaa. 
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Tutkimusmenetelmät 

Pääaineiston tutkimuksessa muodostivat monimuotolukiolaisille helmikuussa 1998 teh
dyt teemahaastattelut. Haastatateltavien määrä (10) oli puolet perusjoukon määrästä, jon
ka katsottiin riittävän otokseksi. Useampien haastateltavien määrä ei olisi enää lisännyt 
tiedon määrää. Teemahaastattelun teema-alueet olivat tutkimusongelmia yksityiskohtai
sempia iskusanamaisia luetteloita, jotka “operationaalistettiin” kysymyksiksi haastattelu
tilanteessa: 
1. Palautekäytäntö 
– palautteen antajat (opettaja, tutor, opiskelijatoverit, itse, muut) 
– palautteen ajankohta (alussa, aikana, lopussa) 
–	 palautemuodot (numeroarviointi, kirjallinen, suullinen, kasvokkain, sähköposti, vide

oneuvottelu, puhelin, yksilö, ryhmä) 
2. Arvioinnin funktiot 
– toteava funktio (arvioinnin “osuvuus”) 
– motivoiva funktio (arvioinnin kokeminen esim. kannustus, aktivointi) 
–	 ohjaava funktio (opiskelutavat, oman oppimisprosessin hahmottaminen ja kehittämi

nen) 
– ennustava funktio (lukio-opinnot, jatko-opinnot, uravalinta) 

3. Arvioinnin ja palautteen kehittäminen (riittävyys, ajankohta, määrä, laatu, tavat...) 
Ennen varsinaisia haastatteluja haluttiin esitutkimusten muodossa kerätä lisäinformaa

tiota vierailemalla sekä Tyrnävän että Ylikiimingin oppimiskeskuksissa sekä Oulun 
Lyseon lukiolla havainnoimassa opiskelua. Lukiolaisten aikaisempia kokemuksia sekä 
toiveita ja odotuksia arvioinnista ja palautteesta kartoitettiin kyselylomakkein ja opetta
jien arviointi- ja palautekäytäntöjä sekä suunnitelmia sähköpostikyselyllä. Tutorin kanssa 
käydyt keskustelut lisäsivät myös esiymmärrystä tutkimusaiheesta. 

Aineiston käsittely 

Tutkimustuloksiin päädyttiin puhtaaksi kirjoitettuihin haastatteluihin kohdistuneen sisäl
lönanalyysin avulla. Pattonin (1986, 376) mukaan sisällönanalyysi tarkoittaa merkityksel
listen teemojen ja esimerkkien esille nostamista aineistosta. Tutkimusaineistoa yksinker
taistetaan yhdistelemällä, luokittelemalla ja järjestelemällä teemojen mukaan. Sisällönan
alyysiä voidaan tehdä kahdella tavalla. Kun jokainen haastateltava analysoidaan erik
seen, puhutaan tapauskohtaisesta analyysimallista (case analysis). Kun eri haastateltavien 
sisällöltään samantyyppiset vastaukset kootaan samaan sisältöluokkaan, on kyse yhdiste
levästä analyysimallista (cross-case analysis). Tässä tutkimuksessa käytettiin molempia 
analysointimalleja. 

Aineiston järjestely ja analysointi aloitettiin välittömästi haastattelujen litteroinnin jäl
keen. Ensimmäisessä vaiheessa jokaisesta haastattelusta etsittiin paitsi ennalta valittuja, 
myös tutkimuksen kannalta merkittäviä uusia aineistosta nousevia teema-alueita. Tee
moittelun lisäksi jokaisesta yksittäisestä haastattelusta kirjoitettiin tiivistelmät. Yksittäis
ten haastattelujen teemoittelun jälkeen kaikkien haastattelujen aineisto koottiin yhteisten 
teemojen alle, jolloin lopulliset aikaisempaa tarkemmat teemat muodostuivat. Seuraa-
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vaksi koko aineistoa analysoitiin teemoittain. Kunkin teeman aineistosta etsittiin paitsi 
samankaltaisuuksia niin myös tyypillisestä poikkeavia vastauksia. Pyrkimyksenä ei ollut 
yleistyksien esittäminen vaan ennemminkin kokonaisuuden monipuolinen esille tuomi
nen. Tutkimuksen tulokset muodostuivat tyypittelyn ja analyyttisen induktion (vrt. Suo
ranta & Eskola 1992, 278) kautta ja ne esitettiin tutkimusongelmittain tuettuna merkityk
sellisillä vastausesimerkeillä. Tutkimuksen tuloksia tarkasteltiin teoriataustaa vasten ja 
tuloksista vedettiin johtopäätökset. 

Tutkimustuloksia ja niiden tarkastelua 

Tässä kappaleessa tarkastellaan evaluaatiota ja palautetta saatujen tutkimustulosten, tutki
mukselle asetettujen ongelmien ja teoreettisen taustan kautta. Tulosten perusteella on pää
dytty johtopäätöksiin ja pohdintoihin, joita toivotaan hyödynnettävän kehitettäessä moni
muotolukio opiskelua. 

Yhteenvetoa tutkimustuloksista 

Seuraavassa esitetään tiivis yhteenveto tutkimuksen tuloksista ongelmittain. 

Monimuotolukion arviointi- ja palautekäytäntö 

Tavallisimmat palautteenantajat monimuotolukiossa olivat opettaja, tutor ja opiskeluka
verit. Erityisesti tutorin rooli yhdyshenkilönä opettajien ja opiskelijoiden välillä on suuri. 
Opiskelijat suorittivat itsearviontia, mutta määrä vaihteli paljon yksilöittäin. Muita palaut
teenantajia olivat vanhemmat ja muut kaverit. Palaute painottui kurssien loppuun, mutta 
sitä oli saatu myös jatkuvana palautteena kurssien aikana. Numeropalaute oli edelleen 
melko hallitseva palautemuoto. Jokaisesta kurssista saatiin numero, mutta myös kirjallis
ta ja suullista palautetta saatiin. Kirjallista palautetta saatiin sähköpostin välityksellä sekä 
erilaisten kirjallisten tehtävien yhteydessä. Suullista palautetta saatiin lähiopetustilanteis
sa tai videoneuvotteluopetuksen aikana. Palautetta saatiin sekä henkilökohtaisesti, että 
koko ryhmää koskien. Erityisesti sähköpostin kautta saatava palaute oli henkilökohtaista 
ja videoneuvottelun kautta saatava palaute koski yleensä koko ryhmää. Etäopetuslaittei
den välityksellä saadussa palautteessa jotkut näkivät kielteisenä asiana nonverbaalisen 
viestinnän erottumattomuuden. 

Arvioinnin funktioiden toteutuminen palautteessa 

Käsitykset palautteen ja osaamisen todellisen tason vastaavuudesta vaihtelivat. Oman 
osaamisen taso koettiin vastaavaksi, korkeammaksi tai matalammaksi kuin saatu palaute. 
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Myös mielipiteet numeropalautteen, kirjallisen palautteen ja suullisen palautteen osuvuu
desta osaamisen kuvaajana vaihtelivat paljon. Yleensä opiskelijat pitivät numeropalautet
ta melko oikeaan osuvana. Joidenkin mielestä kirjallinen ja suullinen palaute olivat 
parempia kuin numeropalaute, koska niissä ilmeni tarkemmin, mikä oli mennyt hyvin tai 
huonosti. Useimpien mielestä palautteessa tuli esille osaamisen heikkouksia ja vahvuuk
sia, mutta opettajien ja kurssien välillä oli kuitenkin vaihtelua. 

Joidenkin opiskelijoiden mielestä palaute oli vaikuttanut asenteisiin ja mielipiteisiin 
opiskelua kohtaan, mutta muutamien mielestä sillä ei ollut ollut vaikutusta. Myönteinen – 
mutta myös kielteinen – palaute oli motivoinut joitakin opiskelijoita yrittämään enem
män. Toiset olivat puolestaan jatkaneet samaan malliin saatuaan positiivista palautetta. 
Kielteinen palaute oli masentanut joitakin opiskelijoita. Palaute oli vaikuttanut joidenkin, 
mutta ei kaikkien, opiskelijoiden mielestä käsitykseen itsestä oppijana sekä itseluotta
mukseen opiskelijana. 

Palaute oli ohjannut opiskelijoita kehittämään omaa opiskeluaan. Saadussa palaut
teessa oli tullut esiin, mitä opiskelussa kannattaa parantaa, mihin kiinnittää huomiota ja 
mitä jatkaa entiseen tapaan. Palaute oli ohjannut ja tukenut esimerkiksi itsenäisten töiden 
tekemistä, ajankäyttöä, tuntiaktiivisuutta ja lukemista. Opiskelijat kokivat palautteen vai
kuttaneen myös itsearviointiin, mutta esimerkkejä palautteen vaikutuksesta itsearvioin
tiin oli vaikea antaa. Joidenkin mielestä opettajien ja tutorin kurssien lopussa opiskeli
joilla täytättämät arviointilomakkeet olivat auttaneet kehittämään itsearviointia. 

Muutamien opiskelijoiden mielestä palaute oli vaikuttanut aine- ja kurssivalintoihin. 
Kuitenkin valinnanmahdollisuuksia oli toistaiseksi ollut vain vähän, joten saatu palaute ei 
ollut kovin paljon voinut vaikuttaa valintoihin. Saatu palaute ei ollut ennustanut myöhem
pää menestymistä lukiossa tai opiskelijat eivät osanneet arvioida palautteen ennusta
vuutta. Lukiolaisten jatko-opintosuunnitelmat olivat vielä selkiytymättömiä, mutta muu
tamien mielestä saadulla palautteella oli jo ollut vaikutusta suunnitelmiin. 

Arviointi- ja palautekäytäntöjen kehittäminen 

Opiskelijat toivoivat saavansa nykyistä enemmän palautetta jatkossa kaikilla kursseilla. 
He toivoivat saavansa palautetta mahdollisimman nopeasti sekä erillisistä kurssiin liitty
vistä tehtävistä että koko kurssista. Palautteen viivästyminen häiritsi opiskelua vaikutta
malla seuraavien töiden tekemiseen ja opiskeluun keskittymiseen. Palautteensaantia eten
kin itsenäisistä töistä pidettiin tärkeänä motivaation säilymisen ja oman työskentelyn 
arvioimisen kannalta. Opiskelijat toivoivat jatkuvaa palautetta, joka auttaa oppimisen ref
lektointia ja itsearviointia. Joidenkin mielestä itsearviointiin tulisi kiinnittää nykyistä 
enemmän huomiota, mutta osa opiskelijoista ei pitänyt itsearviointia tärkeänä. 

Pelkkää numeropalautetta ei koettu riittävänä. Sanallista palautetta toivotiin numeron 
lisäksi. Palautteen toivotiin olevan monipuolista ja säännöllistä ja palautteessa pitäisi 
ilmetä vahvuuksien lisäksi myös heikkoudet. Opiskelijat toivoivat erityisesti henkilökoh
taista palautetta. Sähköpostipalautteesta pidetiin, koska se oli henkilökohtaista ja nopeaa. 
Vaikka videoneuvottelulaitteiden välityksellä saatu palaute koetiin miltei luonnollisena 
palautetilanteena, se ei kuitenkaan kaikkien mielestä korvannut kasvotusten saatavaa 
palautetta. Kokeenpalautus kasvokkain lähiopetustilanteessa oli koettu hyvänä käytän-
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tönä. Opiskelijat toivoivat, että kaikilta opettajilta saataisiin palautetta. Esille nousi myös 
opettajien koulutuksentarve koskien mm. palautteenantoa ja etäopetuslaitteiden käyttöä. 

Johtopäätöksiä ja tulkintaa 

Monimuoto-opetuksen periaatteena on kehittää ja tukea opiskelijoiden itseohjautuvuutta, 
mutta se ei tarkoita, että opiskelija jätettäisiin yksin. Nuori tarvitsee tukea ja ohjausta 
opiskelussaan erityisesti siksi, että hänen identiteettinsä voi olla vielä selkiytymätön ja 
hän tarvitsee sosiaalista palautetta muodostaakseen käsitystä itsestään oppijana (vrt. mm. 
Erikson 1950). Iältään vielä nuoret lukioloiset tarvitsevat “aikuishahmoa“ tuekseen. Opet
tajien ja opiskelijoiden lähikontaktien jäädessä vähäisemmäksi monimuotolukiossa tuto
rin rooli palautteenantajana ja ohjaavana aikuisena korostuu. Opettaja on oman oppiai
neensa sisällön asiantuntija ja tutor enemmänkin oppimaan oppimisen ja opiskelun ohjaa
ja (vrt. Koro 1993). 

Ryhmän merkitys korostuu opiskeltaessa monimuotoisesti ja erityisesti nuorilla, joille 
kaverisuhteet ovat muutenkin tärkeitä. Yksilön toiminta määrittyy aina suhteessa toisiin 
yksilöihin, kuten kontekstuaaliset ja systeemiset oppimiskäsitykset painottavat. Oppimi
nen ja palautetilanne on aina sosiaalinen prosessi. Vertaisarvioinnin kehittäminen on yksi 
mahdollisuus monimuotolukiossa. Opiskeluilmapiirillä ja ryhmähengellä on vaikutusta 
siihen, miten ryhmän voimavaroja pystytään hyödyntämään keskinäisessä palautteenan
nossa. Erityistä huomiota tulisikin kiinnittää ryhmähengen ja positiivisen ilmapiirin luo
miseen, koska opiskelijat opiskelevat pitkiä aikoja keskenään ja ovat näin potentiaalisia 
palautteenantajia toisilleen. Kiinteä opiskeluryhmä antaa turvallisen ympäristön kehittyä 
toisen ihmisen toiminnan ja tuotosten arvioinnissa sekä kehittävän palautteen antami
sessa, mitkä ovat tärkeitä sosiaalisia taitoja myöhemminkin elämässä (vrt. Välijärvi 
1995). 

Numeropalautteen – joka on hallitseva palautemuoto – lisäksi monimuotolukiolaiset 
ovat saaneet myös kirjallista ja suullista palautetta. Käsitykset palautemuotojen parem
muudesta vaihtelevat suuresti. Yhtä oikeaa palautemuotoa ei voida – eikä ole tarkoituk
senmukaista – osoittaa. Palautemuodon oikeutus riippuu kulloisestakin tilanteesta sekä 
palautteen vastaanottajasta ja palautteenantajasta. Tulosten perusteella voidaan sähköpos
tia pitää yhtenä hyvänä palautteenannon välineenä monimuoto-opiskelussa, jossa lähivuo
rovaikutus on rajoittunutta. 

Tutkimus osoitti, että saadun palautteen ja oman osaamisen todellisen tason vastaa
vuutta ei juurikaan ole mietitty, vaan palautteen luotettiin yleensä kuvaavan osaamista. 
Oman osaamisen tason tarkastelu rajoittui paljolti numeroiden osuvuuden tarkasteluun. 
Myös Syrjälän (1989) tutkimuksen mukaan opiskelijat pitävät tärkeänä nimenomaan saa
miensa numeroiden oikeudenmukaisuutta. Tulosten perusteella näyttää, että useimmat 
opiskelijat eivät kyseenalaista sitä, mittaako koenumero asian sisäistämistä ja hallintaa 
parhaalla mahdollisella tavalla. Tulosten mukaan kurssinumero määräytyy pitkälti koenu
meron mukaan, eivätkä opiskelijat tunnu kokevan sitä ongelmaksi. Välijärven (1993) tut
kimuksessa kävi ilmi, että lukion aikana opiskelijoiden kriittisyys numeroarviointia koh
taan lisääntyy siksi, että kurssin numeroiden keskiarvosta tulee suoraan päättöarvosana. 
Monimuotolukiossa koe- ja kurssinumeroiden merkitys päättöarvosanan määrittäjänä on 
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myös suuri. Etenkin etäopetuksessa opettajan on tavallista vaikeampi huomioida esimer
kiksi tuntiaktiivisuutta tai ryhmätyöskentelyä, koska hän ei ole paikanpäällä havainnoi
massa. Kriittisyys numeroarviointia kohtaan saattaakin lisääntyä monimuotolukiolaisilla. 
Tulosten mukaan kaikki eivät nytkään luota numeroihin osaamisen osoittajina, vaan suul
lista ja kirjallista palautetta pidetään kuvaavampana. Sanallisessa palautteessa ilmenee 
tarkemmin se, mikä on mennyt hyvin tai huonosti. Tämän tutkimuksen perusteella nume
ropalaute koetaan tutuksi ja turvalliseksi, mutta sitä ei pidetä yksistään riittävänä (vrt. 
Syrjälä 1989). Kuitenkin jos numeropalautteesta luovuttaisiin kokonaan, kuten eräs opis
kelija esitti, saattaisivat opiskelijat ruveta kaipaamaan niitä (vrt. Niemi 1995). 

Yksilöt voivat kokea samankin palautteen eri tavoin tilanteesta riippuen – motivoi
vana, kannustavana, kielteisenä. Palautteen kokemiseen vaikuttaa esimerkiksi yksilön 
itseluottamus (vrt. Hypen ym. 1992) ja käsitys itsestä oppijana. Tulosten perusteella näyt
tää siltä, että toisille kannusteeksi riittää muutama positiivinen sana (vrt. Race 1994), toi
set taas kaipaavat palautetta enemmän. Toisaalta tulosten mukaan “liiallinen” palaute voi
daan kokea jopa negatiivisena (vrt. Paakkola 1991). Palautteenantaja on melkoisen haas
teen edessä pyrkiessään motivoimaan erilaisia yksilöitä heidän tarpeensa huomioiden. 
Motivoiminen ei kuitenkaan ole yksistään palautteenantajan tehtävä, vaan myös oppijalla 
itsellään on suuri vastuu. Ulkoapäin saatava palaute ei yksistään voi taata opiskelijan 
motivoitumista oppimiseen, vaan se edellyttää myös oppijan sisäistä motivaatiota. Kon
struktivismin mukaan pitkäaikaiseen menestykseen oppimispyrkimyksissä voi loppujen 
lopuksi johtaa vain opiskelijan oma sisäinen motivaatio (vrt. Gruender 1996). 

Ohjaavan palautteen osalta monimuotolukiolaiset pystyivät kuvaamaan, miten saatu 
palaute on vaikuttanut heidän opiskeluunsa. Niemen tutkimuksen (1995) mukaan aikuiset 
kasvatustieteen approbaturin monimuoto-opiskelijat eivät osanneet esittää perusteluja 
arvioinnin ohjaavan funktion toteutumiselle, vaikka kertoivat palautteen sekä tukeneen 
että ohjanneen oppimista. Ero tulosten välillä voi kertoa siitä, että monimuotolukiolaisten 
saaman ohjaavan palautteen sisältö on toisenlaista. Mahdollista on myös, että monimuo
tolukiolaiset kykenevät paremmin hyödyntämään saamaansa palautetta. Nuoret voivat 
olla avoimempia ja heidän on kenties helpompi vastaanottaa kriittistäkin palautetta kuin 
vanhempien, koska nuorilla ei vielä ole niin paljon jäykkiä toiminta- ja ajatusmalleja (vrt. 
Rauste-von Wright & von Wright 1996). Rutiinit saattavat haitata palautteen vastaanotta
mista ja hyödyntämistä. Ehkäpä myös uudet oppimiskulttuurit alkavat vähitellen vaikutta
maan jo koulujen toimintakäytännöissä ja nykyajan opiskelijat ovat kehittyneempiä 
palautteen vastaanottajia ja hyödyntäjiä? 

Nuoruuden ikävaiheeseen kuuluu, että nuori asettaa tietoisesti tavoitteita ja alkaa tehdä 
omaa elämää koskevia päätöksiä (Lairio 1988). Yksi tähän elämänvaiheeseen kuuluva 
valinta nuorelle on ollut hakeutuminen monimuotolukioon. Arvioinnin ennustavan funk
tion toteutumista monimuotolukiossa on tutkimuksen mukaan vielä tässä vaiheessa vaikea 
arvioida. Ennustavan funktion toteutumisen tutkiminen olisi relevantimpaa lukion myö
hemmässä vaiheessa, jolloin nuoren opiskelua ja yleensä elämää koskevat suunnitelmat 
ovat mahdollisesti pitemmälle hahmottuneita. 

Useimpien opiskelijoiden mielestä palautetta pitäisi jatkossa saada enemmän. Tulos
ten mukaan tärkeää on myös, että palaute saataisiin viipymättä (vrt. Roger 1989, Willis 
1993). Viivästynyt palaute vaikeuttaa opiskelua. Keskittyminen seuraaviin tehtäviin tai 
kurssiin voi häiriintyä, jos edellisistä tehtävistä ja kurssista ei ole saatu palautetta. Jos 
palaute saataisiin riittävän nopeasti, palautteen antama tieto pystyttäisiin hyödyntämään 
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paremmin esimerkiksi seuraavien tehtävien teossa. Tässä, samoin kuin Niemen (1995), 
tutkimuksessa ilmeni, että nopea palaute on tärkeää, jottei samoja virheitä toistettaisi. 

Konstruktivistisen oppimisnäkemyksen mukaan opiskelijan pitäisi saada tietoa koko 
oppimisprosessin etenemisestä, jotta hän oppisi suuntaamaan opiskeluaan ja oppimistaan. 
Tuotosten ja loppuarvioinnin painottuminen kurssien loppuun voi aiheuttaa sen, että oppi
misprosessin arviointi jää vähemmälle. Jatkuva palaute auttaisi opiskelijaa oman oppimi
sensa reflektoinnissa ja suuntaamisessa. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että moni
muotolukiolaiset ovat tiedostaneet jatkuvan palautteen merkityksen oppimisen kannalta. 
Huomioiden opiskelijoiden kokemukset palautteen painottumisesta kurssien loppuun, jat
kuvan palautteen lisääminen voisi olla yksi keskeinen huomionkohde kehitettäessä moni
muotolukion arviointi- ja palautekäytäntöä. Monimuotolukion oppimisympäristö voi toi
saalta vaikeuttaa jatkuvan palautteen antamista, mutta toisaalta se tarjoaa myös uusia 
mahdollisuuksia. Opettajien ja opiskelijoiden fyysinen etäisyys voi hankaloittaa opetta
jan mahdollisuutta arvioida oppimisprosesseja ja näin vaikeuttaa palautteenantoa opiske
lijalle. Toisaalta uudet teknologiset välineet mahdollistavat oppimisprosessin jatkuvan 
seurannan, jos esimerkiksi opiskelijat työstävät itsenäisiä töitään verkkopohjaisissa oppi
misympäristöissä. Monimuotoisesti toteutetussa opiskelussa itsenäisen työskentelyn 
osuus onkin suuri. Siksi itsenäisistä töistä saatavan palautteen merkitys korostuu. Jatkuva 
palaute on tärkeää, jotta motivaatio itsenäiseen työskentelyyn säilyisi. Itsenäisistä töistä 
annettavalla jatkuvalla palautteella voidaan tukea myös oman työskentelyn arviointia. 

Oppilasarvioinnin avulla pyritään lisäämään itsetuntemusta ja tukemaan omaan oppi
miseen kohdistuvaa arviointia. Näihin sisältyy valmius tarkastella realistisesti omaa kas
vua ja kehitystä sekä kyky tunnistaa omia vahvuuksia ja heikkouksia. Konstruktivistiseen 
oppimiskäsitykseen pohjautuvissa opiskelumuodoissa, kuten monimuoto-opiskelussa, 
korostuu itsearvioinnin merkitys sekä oppijan oma vastuu oppimisestaan. Uusi oppimis
ympäristö tarjoaa opiskelijalle suuremman vapauden, mutta edellyttää samalla enemmän 
vastuun ottamista omista opinnoista (vrt. Auer & Pohjonen 1995). Vastuunottamiseen liit
tyy yhtenä olennaisena osana itsearviointi. Kaikki monimuotolukiolaiset eivät tutkimustu
losten mukaan ole vielä tiedostaneet itsearvioinnin tärkeyttä. Myös Syrjälän (1989) tutki
muksen mukaan opiskelijat luottavat ulkoisiin kannusteisiin. 

Vaikka opiskelijalla itsellään on vastuu oppimisestaan ja oman oppimisensa arvioin
nista, myös oppimisen ohjaajalla on vastuu ohjata oppijaa oman suorituksensa arvioin
tiin. Monimuotolukiossa opiskelijoilla täytätetään itsearviointilomakkeita kurssien 
lopussa. Jatkossa voisi kiinnittää huomiota siihen, mikä lomakkeiden täyttämisen todelli
seksi funktioksi mielletään. Itsearviointilomakkeita voisi ehkä kehittää enemmän itsearvi
ointia tukevaksi, esimerkiksi miettimällä kysymysten sisältöjä nimenomaan itsearvioinnin 
tukemisen kannalta, ei niinkään informaation keräämisen kannalta. Kun opetusta moni
muotoistetaan, itsearviointia ja sen tukemista ei voida jättää huomiotta ilman, että koko 
toiminta kärsii. Jos opiskelusta puutuu yksi olennainen oppimista edesauttava elementti – 
itsearviointi – opiskelija ei pysty hyödyntämään opiskelumuodon vahvuuksia ja oppimi
nen kärsii. 

Opiskelijoiden tarpeet ja toiveet palautteen suhteen vaihtelevat yksilöllisesti. Toiset 
kokevat muutaman sanan riittäväksi, toiset taas tarvitsevat enemmän, monipuolisempaa ja 
syvällisempää palautetta. Eräs yksilöllisiin eroihin vaikuttava seikka voi olla se, että tieto
jen ja taitojen sekä itsearviointikyvyn karttuessa opiskelija ei enää tarvitse niin paljon 
ulkoisia vihjeitä selviytyäkseen (vrt. Keskinen 1992). 
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Tämän tutkimuksen, samoin kuin myös Niemen (1995) tutkimuksen, mukaan opiskeli
jat kaipaavat arvioinnilta kriittisyyttä pelkkien kehuvien ylisanojen sijasta; myös heikko
jen puolien ja kehittämisen kohteiden pitäisi ilmetä palautteessa. Rakentava kritiikki ja 
neuvot siitä, kuinka jatkaa eteenpäin (vrt. Race 1994) voi auttaa tiedostamaan ja tätä 
kautta mahdollisesti kehittämään omaa työskentelyä. 

Tutkimustuloksissa korostui henkilökohtaisen palautteen tärkeys ja toiveet siitä, että 
palaute olisi henkilökohtaisempaa. Myös Niemen (1995) tutkimuksessa lähes kaikki opis
kelijat kokivat henkilökohtaisen palautteen itselleen hyödyllisenä. Henkilökohtainen 
palaute edellyttää pieniä opiskeluryhmiä. Pieni opiskelijaryhmä mahdollistaa yksilölli
semmän arvioinnin (Syrjälä 1989) ja pienissä ryhmissä palautteenantamiseen jää enem
män aikaa yksilöä kohden. Toistaiseksi monimuotolukioiden opiskelijaryhmät ovat suh
teellisen pieniä, joten ainakin tältä osin olisi periaatteessa mahdollista panostaa henkilö
kohtaiseen palautteenantoon. 

Tutkimuksen tulosten mukaan sähköpostipalautetta pidetään hyvänä erityisesti siksi, 
että sen välityksellä saatava palaute on usein henkilökohtaista. Opiskelijoiden on mieles
tään helppo keskittyä sähköpostipalautteeseen. Opiskelijat voivat valita ajankohdan ja 
tilanteen, jossa saamaansa palautteeseen perehtyvät. Tällöin avoimen oppimisympäristön 
joustavuus ajan ja paikan suhteen toteutuu. Sähköposti mahdollistaa myös nopean ja jat
kuvan palautteenannon, joka puolestaan tukee muun muassa itsereflektiota. Koska sähkö
posti mahdollistaa palautteen henkilökohtaisuuden, ajasta ja paikasta riippumattomuuden 
sekä nopeuden, sähköpostia palautteenannon välineenä monimuotolukiossa kannattaa 
hyödyntää ja kehittää edelleen jatkossakin. 

Tällä hetkellä monimuotolukiolaiset saavat jonkin verran palautetta kasvotusten, eikä 
kasvotusten annettavan palautteen määrää tulisi ainakaan vähentää jatkossa. Lähiopetuk
sen määrä on kuitenkin rajallinen monimuoto-opiskelussa. Harvoihin lähiopetustilantei
siin pitää sisällyttää paljon opetettavia asioita, joita on vaikea toteuttaa etä- ja itseopiske
lussa. Niinpä voi olla, että varsinaiseen palautteenantoon lähiopetustilanteessa ei jää 
aikaa. Lähiopetuksen määrää ei voida loputtomasti lisätä, jos halutaan säilyttää opiskelun 
monimuotoisuus. Jatkossa tulisi kehittää yhä enemmän muutakin kuin lähiopetuksessa 
annettavaa palautetta. Myös siihen, miten teknologisia välineitä hyödynnetään opetuk
sessa ja palautteenannossa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Se, että opetus ja 
palautteenanto tapahtuu välineiden kautta, ei automaattisesti muuta opiskelua monimuo
toiseksi. 

Tulosten mukaan kaikki opettajat eivät opiskelijoiden mielestä anna lainkaan palau
tetta ja opiskelijat toivovatkin saavansa jatkossa palautetta kaikilta. Etäopetuksen onnistu
misen perusedellytys on, että opettajat hallitsevat etäopetuslaitteiden käytön. Perinteisen 
opetuksen muuttaminen monimuotoiseksi teknologiaa hyväksi käyttäen on vaikeaa, jos 
oppimistilanteen osapuolten teknologiset perustaidot ovat puutteellisia. Luonnollisesti 
myös palautteenanto esimerkiksi videoneuvottelussa tai sähköpostin välityksellä on han
kalaa, jos huomion ja ajan vie pelkkä toimiminen uudessa teknologisessa ympäristössä. 
Tässä tutkimuksessa opiskelijat toivat esille, että opettajille pitäisi järjestää koulutusta 
etäopetuslaitteiden toiminnasta ja etäopetuksen didaktiikasta sekä palautteenannosta. 
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Pohdintaa 

Tutkimuksen viitekehys ei tue valmiiden konkreettisten kaavamaisesti toteutettavien mal
lien antamista ja noudattamista. Jokaisen palautteenantajan on luotava kuhunkin tilantee
seen ja itselleen parhaiten soveltuva arviointi- ja palautesysteemi, jossa huomioidaan 
koko konteksti. Jokaisen palautteenantajan on omakohtaisesti mietittävä, miten opiskeli
joita arvioi ja miten heille antaa palautetta. 

Tutkimuksen perusteella nousi kuitenkin esille asioita, jotka on hyvä huomioida 
palautteenannossa monimuotolukiossa, jossa itsenäisen työskentelyn osuus on suurempi 
kuin tavallisessa lukiossa. Erityisesti itsearvioinnin tukeminen sekä jatkuvan palautteen ja 
henkilökohtaisen palautteen antaminen esimerkiksi sähköpostin välityksellä ovat asioita, 
joiden tulisi toteutua arviointi- ja palautekäytännöissä. Myös vertaisarviointia tulisi kehit
tää. Itse- ja vertaisarvioinnin sekä jatkuvan ja henkilökohtaisen palautteen "täydellinen" 
toteutuminen on kuitenkin ideaali. 

Jokaisen opiskelijan olisi pyrittävä tiedostamaan, mitä hän todella oppii; mikä on oman 
opiskelun päämäärä ja miten opetus, oppimateriaalit ja oppimisympäristö päämäärän saa
vuttamista tukevat? Itsearviointitaito on tavoite, jonka kehittymistä voidaan tukea erityi
sesti jatkuvan ja henkilökohtaisen palautteen sekä vertaisarvioinnin avulla. Käytännössä 
hyvän itsearviointitaidon saavuttaminen vaatii sekä opiskelijalta itseltään että palauttee
nantajilta erittäin paljon. Tämän tutkimuksen mukaan kaikki opiskelijat eivät tiedosta 
itsearvioinnin merkitystä monimuoto-opiskelussa. Jatkossa olisikin mielenkiintoista tut
kia, miten opiskelijoiden suhtautuminen itsearviointiin ja itsearvioinnin toteuttaminen 
käytännössä kehittyy monimuotoisen opiskelun myötä sekä sitä, millaisen opiskelun ohja
uksen ja palautteen avulla itsearviointia voidaan parhaiten tukea. 

Jatkuvan ja henkilökohtaisen palautteen antaminen vaatii palautteenantajalta paljon 
aikaa ja työtä. Pienten ryhmien kohdalla näiden toteuttaminen voi vielä onnistuakin, 
mutta ryhmien suurentuessa tehtävä vaikeutuu. Jatkuvan ja henkilökohtaisen palautekäy
tännön omaksuminen edellyttääkin esimerkiksi opettajien kohdalla uudenlaista opettajan 
roolin hahmottamista. Jos opettaja näkee itsensä lähinnä tiedonjakajana, hänen on vaikea 
sisällyttää työhönsä riittävässä määrin henkilökohtaisen ja jatkuvan palautteen antamista. 
Opettajan roolin siirtyessä yhä enemmän oppimisen ohjaajan suuntaan, on työskentelyyn 
helpompi liittää henkilökohtaista ja jatkuvaa palautteenantoa. 

Kasvotusten annettavasta palautteesta ei tulisi kokonaan luopua, vaikka opiskellaan
kin monimuotolukiossa, koska välittömiä ihmiskontakteja ei voi täysin korvata välineillä. 
Erilaisten teknologisten sovellutusten yhteydessä sorrutaan usein helposti teknologiahar
haan. Esimerkiksi sähköposti mielletään nopean palautteen mahdollistajana, mutta väline 
itsessään ei riitä. Palautteenantaja on loppujen lopuksi aina ihminen. Nopea palaute edel
lyttää, että palautteenantajalla on aikaa ja halua perehtyä opiskelijoiden töihin ja kirjoit
taa palautetta viipymättä. Sähköposti voi sitten nopeasti välittää annetun palautteen opis
kelijalle. 

Erityispiirteenä monimuoto-opiskelussa on, että opettajan lisäksi myös tutorilla on 
merkittävä rooli palautteenantajana ja oppimaan oppimisen ja opiskelun ohjaajana. Tuto
rilla on tärkeä tehtävä hyvän ryhmähengen muodostumisen tukijana. Opiskelijoiden kes
kinäinen avoimuus ja luottamus ovat edellytyksiä tuloksellisen vertaistutoroinnin kehitty
miselle. 
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Lukio mielletään yhteiskunnassamme pitkälti väyläksi jatko-opiskelupaikkaan. Nume
roita pidetään edelleen yleisesti hyväksytyimpänä tapana kuvata opiskelijan tietojen ja 
taitojen tasoa muille opiskelijan oppimissaavutuksista kiinnostuneille. Lisäksi valtakun
nallisten ylioppilaskirjoitusten järjestämisen uskotaan takaavan yhtenäisen ja tasapuoli
sen arvostelun eri lukioissa. Numerot säilynevätkin lähitulevaisuudessa lukioarvioin
nissa, mutta niiden ohella olisi kehitettävä myös muita arviointi- ja palautemuotoja. Eri
tyisesti opiskeltaessa monimuotoisesti monipuolisemman informaation saaminen omasta 
osaamisesta ja opiskelusta on tärkeää. Monimuotolukiossa toimivien opettajien ja tutorei
den palautteenantovalmiuksien tukemiseen tulisikin kiinnittää huomiota. Oppimisen 
ohjaajille tulisi taata mahdollisuus jatkuvaan kouluttautumiseen. 
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5 Lukiolaisten opiskelulukemisesta 

Maarit Sivula 

Artikkelissa käsitellään lukiolaisten opiskelulukemista. Artikkeli perustuu kvalitatiiviseen tapaus
tutkimukseen, jossa haastateltiin neljää monimuoto-opiskelijaa. Teemahaastattelun avulla pyrittiin 
selvittämään miten monimuotolukio-opiskelijat ovat ajatelleet toimineensa biologian kokeeseen 
lukiessaan, miten heidän metakognitionsa ovat muuttuneet monimuotolukiossa ja mitkä tekijät ovat 
vaikuttaneet lukemisstrategioihin. 

Tutkimuksessa pyrittiin kuvailemaan lukemalla oppimista opiskelijoiden kokemana ja siten 
ymmärtämään laadullisesti erilaisia tapoja lukea. Tutkimukseni taustalla vaikuttavat kognitiivisen 
suuntauksen teoriat ja käsitteet sekä Brownin tekstistä oppimisen malli, joka puoltaa kvalitatiivista 
tutkimusmenetelmää. Tutkimukseni osoitti, että tekstin ominaisuudet vaikuttivat lukemisstrategioi
hin. Lisäksi kokeen kysymystyypeillä ja tekstin rakenteella oli yhteys lukemisstrategioihin. Tulok
sissani vahvistui, että lukemalla oppimisen taustalla vaikuttavat opiskelija itse, tehtävä ja konteksti. 
Tutkimustulosteni perusteella näyttää, että sisältöjen ymmärtämistä auttaa opiskelijan kiinnostus 
aiheisiin, selittävä oppikirjan teksti ja kysymysten kirjoitelmatyyppi. 

The article discusses the upper secondary school students’ study reading. It is based on a qualita
tive case study in which four flexible learners were interviewed. Theme interviews were carried out 
to establish how the flexible learners thought they had acted while reading for their biology test, 
how their metacognitions had changed in the flexible school and which factors had influenced their 
reading strategies. 

The study aimed at describing learning by reading as experienced by the students, thus trying to 
understand different ways to read in qualitative terms. The study was influenced by the theories and 
concepts of the cognitive approach and Brown’s model of learning from text supporting a qualita
tive method of research. 

The study showed that the characteristics of a text did have an influence on the reading strate
gies. The types of questions used in the test and the text structure were also connected with the rea
ding strategies. The results verified the fact that learning by reading is influenced by the student 
himself, the task and the context. The results would appear to indicate that understanding the con-
tents is helped by the student’s interest in the topics, an explicative approach in the book’s text, and 
essay type of questions. 
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Johdanto 

Lukemista voidaan määritellä eri tavoilla sen moni-ilmeisyyden vuoksi eli prosessina, 
tuotoksena, kehittyvänä taitona, hierarkkisena rakenteena ja kulttuuri-ilmiönä. Perusluon
teeltaan lukeminen on dekoodausta ja tekstisisällön ymmärtämistä. Lukemisen ymmärtä
minen pohjautuu mekaaniseen lukutaitoon (dekoodaus), jossa merkit tunnistetaan ja osa
taan toistaa. Lisäksi se on merkityksen tavoittelua painetusta tekstistä. Yhteenvedonomai
sesti lukeminen on ennenkaikkea ajattelua ja tulkintaa (Sarmavuori 1993, 18). 

Tekstien saatavuus ja niiden tulkintataito vähentävät sidonnaisuutta aikaan, paikkaan ja 
muihin ihmisiin. Strategioita tekstien ymmärtämiseksi tuleekin kehittää opetuksessa ja 
koulutuksessa kaikissa ikävaiheissa. (Takala 1990, 54.) Tässä tutkimuksessa strategialla 
tarkoitetaan toimintatapaa. Koska on kyse biologiatekstin lukemisesta käytän termiä luke
misstrategia, kuten esimerkiksi Linna (1994) ja Persson (1994). 

Koska oppikirjojen sisällöt muotoutuvat vaativammiksi siirryttäessä esimerkiksi yläas
teelta lukioon, tärkeimpiä opetuksen haasteita on opiskelijoiden oppimaan oppimisen tai
tojen kehittäminen. Näihin taitoihin kuuluvat hyvien lukutekniikkojen lisäksi luetun 
ymmärtämisen opetus. (Linna 1994, 33.) Kriittistä arvioivaa lukemalla oppimista edistäisi 
se, että opettaja järjestäisi oppimistilanteita. Opiskelijat tottuisivat esittämään ja perustele
maan mielipiteitään tekstien pohjalta. (Takala 1990, 48.) Monimuotolukiossa äidinkielen 
opettaja ohjasi opiskelijoita hyödyntämään esimerkiksi ajatuskarttaa sekä kiinnittämään 
huomiota siihen, mistä teksteissä on kysymys ja miten tekstit koostuvat osista kokonai
suuksiksi (Kajaste A-M 1997). Koska monimuotolukion opiskelijat joutuivat miettimään 
oppimistaan ja lukutapojaan enemmän kuin ns. perinteisen lukion opiskelijat, antoi tämä 
lukemisstrategioiden tutkimukselle arvokkaan pohjan. 

Perinteinen käsitys lukemisesta korostaa tiedon välittämistä tekstistä suoraan lukijalle. 
Oppiminen nähtiin kauan toistamisena ja muistamisena. Lukemisen ymmärtämistä on sit
temmin kuvattu skeemateoriaan pohjautuvien interaktioteorian ja transaktioteorian avulla. 
Nämä teoriat selittävät tekstistä/lukemalla oppimista myötäillen kognitiivista ja konstruk
tivistista oppimiskäsitystä. 

Skeemateoriassa korostetaan ennakkotiedon merkitystä tekstin ymmärtämisessä. Skee
mat ovat tietorakenteita, joiden avulla lukija ennakoi tekstin tapahtumia ja arvoi luke
maansa. Skeema helpottaa tiedon muokkaamista ja omaksumista tekstin merkityksen luo
misessa. Lukemisprosessissa aikaisemmat tiedot aktivoituvat luetun aihepiirin mukaan. 
Tämän lisäksi lukijalle on kokemusten myötä kertynyt tietoa erityyppisistä tekstiraken
teista. (Sarmavuori 1993, 27, Vähäpassi 1987, 26—28.) Tietorakenteet uudistuvat kah
della tavalla: Sulauttamalla (assimiloimalla) uusi tieto skeemaan ja mukauttamalla 
(akkommodoimalla) koko skeeman rakenne uudelleen (Sarmavuori 1993, 27). 

Tekstit sisältävät yleensä tuttujen asioiden lisäksi oudompaa, oppijalle uutta sisältöä, 
joten oppiminen assimilointina ja akkommodointina on yhä ajankohtainen. Tutut asiat on 
helppo assimiloida aikaisempiin tietorakenteisiin, jolloin skeemat muuttuvat laadullisesti. 
Tiedollisten ristiriitojen haasteellinen ratkaisu ohjaa oppijan toimintaa uusien oivallusten 
suuntaan eli akkommodoimaan uutta tietoa. Assimilaatio ja akkommodaatio tapahtuvat 
limittäin oppimisprosessin kuluessa. (Vaherva & Ekola 1986, 32—33.) Oppimateriaalissa 
tämä assimilaatio-akkommodaatio -prosessi tulisi huomioida asiasisällöissä, koska aikai
semmin opitun perusteella opitaan uutta (Rauste-von Wright & von Wright 1996, 85). 
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Perinteisen informaationsiirtoteorian mukaan merkitys sisältyy tekstiin sinänsä eli 
sanoihin, lauseisiin ja kappaleisiin. Tekstin rakenne on tekstin olennainen ja muuttuma
ton ominaisuus. (Takala 1990, 49.) Koska tekstin merkitys ei riipu lukijasta, voivat kaikki 
lukijat tulkita sen samalla tavalla. Informaationsiirtoteorian näkemys tekstiin sisältyvästä 
merkityksestä on joutunut voimakkaan kritiikin kohteeksi. (Takala 1990, 49.) 

Tekstin tulkinta alkaa jo lukemisprosessin alussa, jolloin lukija käyttää strategioita luo
dessaan henkistä edustusta (tietorakenteita eli skeemoja MS) lukemastaan (Takala 1990, 
49). Tällainen interaktioteoria korostaa lukijan ja tekstin vuorovaikutusta, johon tekstin 
ymmärtäminen perustuu. Lukeminen on prosessi, jonka aikana tekstin merkitys muodos
tuu. Sekä tekstin että lukijan taustaominaisuudet vaikuttavat siihen, miten tekstin sisältö 
tulkitaan. (Linna 1994, 34.) Harste esittää, että hyvä lukija on erilaisessa vuorovaikutuk
sessa tekstin kanssa kuin huono lukija. Tekstin ymmärtämistä arvioidaan sen perusteella, 
mitä lukemisstrategioita ihannelukija olisi käyttänyt huomioon ottaen tekstin tausta ja 
tilanne. (ks. Vähäpassi 1987, 33.) 

Transaktioteorian luojan Rosenblattin (1994) mukaan teksti on vain paperia ja mus
tetta, ympäristön objekti, kunnes joku lukija "herättää" sen. Transaktio viittaa lukemisen 
luonteeseen merkityksen luomisprosessina. Yleensä konteksti ja lukijan tarkoitus määrää
vät tekstin merkityksen. Tämä näkemys korostaa lukijan yksilöllistä suhdetta tekstiin. 
(m.t. 1063.) Toisin kuin interaktioteoriassa, jossa lukija vaikuttaa tekstiin ja teksti luki
jaan, Rosenblatt (1994, 1063) ei pidä lukijaa ja tekstiä erillisinä toisiinsa vaikuttavina, 
vaan lukemisen ilmiön kokonaisvaltaisina tekijöinä. 

Kognitiivisen suuntauksen perusperiaatteista kehitelty konstruktivistinen oppimiskäsi
tys (Rauste-von Wright 1996, 131) kuvailee oppimista samansuuntaisesti kuin transaktio
teoria lukemista. Oppiminen nähdään kontekstisidonnaisena prosessina, jonka aikana 
oppija konstruoi tiedosta sisäisen mallin (Rauste-von Wright 1996, 131—132). Oppies
samme kontekstit vaikuttavat esimerkiksi käsitteiden merkityksiin ja käyttötapaan (von 
Wright 1992, 18). 

Transaktioteoriassa lukeminen on aktiivinen tulkinnallinen prosessi, jonka aikana 
lukija valinnoillaan ohjaa kehittymäisillään olevan merkityksen täsmentymistä. Se on 
vastausta tekstin herättämiin vihjeisiin. Lukija tarkistaa lukemista ohjaavan periaatteen 
suhteessa tekstiin ja kontekstiin. Tällaisessa edestakaisessa vuorovaikutuksessa luodaan 
yhtenäistä merkitystä tekstisisällölle hypoteesipohjaisesti. (Rosenblatt 1994, 1063— 
1064.) Tämä (hypoteesipohjaisuus) viittaa lukemisprosessiin, jossa joko vahvistetaan tai 
hylätään mahdolliset tulkinnat (Takala 1990, 50). Lukeminen on tiettyyn paikkaan sijoit
tuva, ajallinen tapahtuma (Rosenblatt 1994, 1063, Takala 1990, 50). Koska tekstiä luetaan 
tietyssä tilanteessa, on tekstin merkitys suhteellinen. Merkitys vaihtelee eri lukijoiden 
kesken mutta myös samalla lukijalla erilaisissa lukemistilanteissa eri aikoina. (Linna 
1994, 34—35.) 

Konstruktivistinenkin näkemys sisältää ajatuksen yksilön ja ympäristön vuorovaiku
tuksesta. Ihmiset kokevat asiat hieman eri tavoin, sillä tiedon poimintaa suuntaa vali
koiva tarkkaavaisuus ja strateginen toiminta. (Rauste-von Wright 1996, 131—132.) 
Konstruktioprosessin yleispiirteitä voidaan pitää samanlaisina mutta todellisuudesta muo
dostamamme käsitykset ovat sisällöltään yksilöllisiä (Rauste-von Wright 1996, 132, von 
Wright 1992, 16). 

Lukemisen määritteleminen joko dekoodaukseksi (informaationsiirtoteorian näkemys 
MS) tai ymmärtämiseksi (interaktio- ja transaktioteorian näkemys MS) viittaa pinta- ja 
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syvätasoon lukemisessa (Sarmavuori 1993, 26). Etäopetuksen näkökulmasta pinta- ja 
syvätason oppimistottumukset ovat tärkeitä, sillä etäopiskelu perustuu kirjallisten materi
aalien lukemiseen. Koska luetun ymmärtäminen edistää uuden oppimista, olisi opiskeli
joita kannustettava suuntautumaan lukemisessaan tekstin syvätasoon. (Holmberg 1981, 
49.) On muistettava kuitenkin, että syväoppiminen edellyttää muun muassa vieraiden 
sanojen ja käsitteiden opettelua. Pintaoppiminen tavallaan mahdollistaa lauseiden merki
tyksen ja tekstin syvällisen ymmärtämisen (Holmberg 1981, 50—51). 

Lukemisen transaktioteorian mukainen käsitys merkityksen syntymisestä on samanlai
nen kuin konstruktivismissa. Itseasiassa nämä teoriat ovat olennaisilta piirteiltään yhtene
viä. Mielestäni vuorovaikutusta korostavina teorioina lukemisen interaktio- ja transaktio
teoria täydentävät toisiaan kuten konstruktivismi kognitiivista näkemystä oppimisesta. 
Kannatan näitä oppijan aktiivista otetta ja ymmärtämistä painottavia näkemyksiä tutki
mukseni taustalla, tosin sekä transaktioteoriassa että konstruktivismissa painotetaan lii
kaa uutta luovaa oppimista. Herääkin kysymys, mikä on yksilöllisesti katsottuna uutta 
luovaa oppimista? Onko se sitä, että lukija saa tarkentavaa tietoa jostain kokonaisuu
desta? Liittyykö se sisällön omaksumiseen tavalla, jonka kautta lukija voi puhua asioista 
eri näkökulmista? 

Lukemisen interaktioteoria onkin realistisempi kuvatessaan lukemista vuorovaikutuk
sena, joka edellyttää tekstin ja lukijan kokemusten jonkinasteista yhteensopivuutta sisäl
lön ymmärtämiseksi. Transaktioteoria sen sijaan edustaa ihanneteoriaa lukemalla oppimi
sesta, jonka tavoitteet saavuttaa vain osa ihmisistä ja hekin vain joissakin tilanteissa. Pää
piirteittäin sama kritiikki koskee myös konstruktivismia, jota on vaikea soveltaa käytän
nössä. Konstruktivismin periaatteet vaatisivat opettajalta alansa asiantuntijuuden lisäksi 
totuudenmukaista tietoa opiskelijoidensa lukemistyyleistä ja _strategioista sekä aikaisem
mista tiedoista ja kokemuksista, että voisi suunnitella opittavia sisältöjä ja opetusmuotoja 
kunkin opiskelijan tarpeiden mukaan. 

Konstruktivistisessa oppimisessa pidetään tärkeinä uusia jäsennys- ja tulkintatapoja 
(vrt. skeemat ja strategiat) (Rauste-von Wright & von Wright 1996, 29). Rauste-von 
Wright & von Wright (1996, 31) käyttävät termiä itsereflektio synonyymisesti metakogni
tioiden kanssa. Metakognitiot he erottavat sisällöllisesti tietoihin ja taitoihin. Metakogni
tiiviset tiedot viittaavat oppijan omaan käsitykseen siitä, missä vaiheessa oppimista 
ollaan. Metakognitiivisten taitojen pohjalta puolestaan kysytään ja haetaan vastauksia 
tekstistä. (m.t. 30—31) Jälkimmäiset sisältävät täten tekstien lukemisen strategiat. 

Ihannelukija osaa arvioida, mitä lukemistapaa ja -strategioita tilanne vaatii, mitä varten 
hän aikoo lukea tekstin ja minkälainen luettava teksti on. Tekstin ymmärtämiseksi lukijan 
on tiedettävä strategioita, mutta myös kyettävä käyttämään niitä joustavasti. Opiskelijat 
voivat hyötyä tiedosta, että on erilaisia strategioita tekstien lukemiseksi. Metakognitioi
den kehittäminen alkaa informatiivisen ohjauksen avulla. (Vähäpassi 1987, 38—39.) 

Lukijan lukemalla oppimisen ja reflektiivisen toiminnan tukeminen ovat keskeisiä 
sekä konstruktivismissa että humanismissa. Jälkimmäisessä reflektiivisyys on askel itse
ohjautuvaan lukemalla oppimiseen, kun taas konstruktivistinen oppimisnäkemys suuntau
tuu reflektiivisen toiminnan kautta oppimaan oppimisen eli metakognitioiden alueelle. 
Metakognitiivisiin tietoihin ja taitoihin viitataan myös itsereflektiolla, jonka avulla lukija 
voi tulla tietoiseksi omasta tyypillisestä tavastaan lukea (tyylit) tai erityisistä toimintata
voistaan tietyssä tilanteessa (strategiat). Tyylit ja strategiat johtavat opiskelutaitoihin. 
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Koska opiskelemalla voi oppia ja lukeminen on yksi oppimisen muoto, on määrittely
kysymys mikä etuliite kulloinkin yhdistetään strategioihin. Opiskelu-, oppimis- ja luke
misstrategiat liittyvät läheisesti toisiinsa. Taulukossa 1 olen esitellyt lukemisen eri tapoja, 
joita tutkijat kutsuvat opiskeluorientaatioiksi, suuntautumistavoiksi jne. Tietyssä tilan
teessa nämä ovat strategioita. Kehittynein oppimaan oppimisen aste ja aikaisempien luke
miskokemusten hyödyntäminen uusissa tilanteissa tulee esiin syväsuuntautuneessa tarkoi
tusorientoituneessa lukemisessa. Lukijan toiminta on reflektoivaa, jolloin täyttyvät monet 
itseohjautuvan lukemisen piirteet. 

Seuraava taulukko kuvaa motivaatiota ja suuntautumista lukemiseen sekä lukemalla 
oppimisen laatuun. Olen soveltanut Yrjönsuuren (1997, 43) tekemää luokittelua eri tutki
joiden edustamista kognitiivisen suuntauksen strategioista. Metakognitiivinen, aktiivinen 
ote lukemiseen huipentuu luetun ymmärtämisenä eli oppimisen eri tapoja kuvaavissa 
syväsuuntautuneisuudessa ja tarkoitusorientaatiossa. Lisäksi tämä oppimaan oppimisen 
kehittynein taso sisältää useita itseohjautuvan lukemisen piirteitä. 

Taulukko 1. Motivaatio lukemiseen ja lukemalla oppimiseen. 

Suuntautuminen lukemiseen Motivaatio lukemiseen Lukeminen toimintana 

Pintasuuntautunut lähestymistapa 
Toistava orientaatio 

Tekninen lähestymistapa 
Saavutusorientaatio 

Syväsuuntautunut lähestymistapa 
Tarkoitusorientaatio 

Välineellistä 
Selviytymistä 
Pelkoa epäonnistumisesta 

Kilpailullista 
Hyviin arvosanoihin ja pätemiseen 
pyrkimistä 

Sisäistä 
Merkityksellistä 
Onnistumisen toivoa 

Ihannelukijan itseohjautuva lukeminen Toimintaa reflektoivaa 

Atomistisuus:

Tunnistamista

Muistamista

Ulkoa opettelua


Suosion tavoittelua

Päämäärätietoista

Tilannesidonnaista


Holistisuus

Kokonaisuuden hahmottamista

Suhteiden analysointia

Perusteiden arviointia


Oppimaan oppimista eli aktiivista

kognitioiden tarkkailua (meta

kognitiot)


Tavoitteena tulee olla ihannelukija, joka kokee onnistumisen iloa, koska kykenee poh
timaan ja arvioimaan omaa lukemalla oppimistaan omakohtaisten tavoitteidensa suun
nassa. Hän reflektoi toimintaansa lukemiskokemustensa kautta ja kehittyy lukijana käyt
tämään strategioita joustavasti. Toisin sanoen ihannelukija lukee tekstejä itseohjautuvasti. 

Opiskelijoita voidaan ohjata oppimaan tekstistä strategioiden avulla eli lukemaan eri
laisia tekstejä eri tavalla (Caverly & Orlando 1991, 86). Lukiessaan opiskelija ei tiedosta 
reflektoivansa, eikä hän välttämättä pysty kertomaan miten on toiminut ja miksi. Toiminta 
kuitenkin on tavoitteellista, sillä opiskelija suuntaa toimintaansa sekä valitsee ja toteuttaa 
tekoja, vaikka intentiot eivät olekaan tietoisen ajattelun tulosta. Hän perustaa tavoitteensa 
aikaisempiin kokemuksiinsa. (Yrjönsuuri 1997, 19.) Opiskelulukeminen voidaan määri
tellä strategiseksi tavaksi lähestyä tekstiä, koska lukemisen tavoitteena on jokin erityinen 
tehtävä kuten kokeen läpäiseminen tai tiedon saaminen tulevaa ammattia varten. Tavalli
sesta vapaa-ajan lukemisesta oppikirjan opiskelu poikkeaa yleensä siinä, että opiskelija 
tarkkailee tekstinymmärtämistään jo ennen lukemista sekä lukemisen aikana ja lukemi-
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sen jälkeen eri asteisesti sen mukaan, ohjaako lukemalla oppimista omakohtainen kiin
nostus vai ulkoinen suoriutumispakko. (Caverly & Orlando 1991, 86—87.) 

Brown (1980) esittää lukemisstrategiat luetun ymmärtämiseen johtavina toimintoina, 
joiden avulla lukija suunnittelee ja tarkkailee lukemistaan. Näitä tekstistä opiskelun stra
tegioita ovat: 
1. Lukemisen tarkoituksen selventäminen; 
2. Tekstin tärkeiden näkökulmien yksilöinti; 
3. Huomion keskittäminen tekstisisällön pääkohtiin; 
4. Lukemisessaan käyttämien toimintojen tarkkailu sen selvittämiseksi, onko ymmärtä

nyt asian; 
5. Lukemiselle asetettujen tavoitteiden tarkastelu itseä kuulustelemalla; 
6. Lukemisen ymmärtämisessä havaittujen virheiden korjaaminen ja 
7. Lukeminen tehokkaana informaation kokoamistoimintana. (m.t. 456.) 

Linnan (1994) tekemän katsauksen mukaan hyvän lukijan lukemisstrategiat koostuvat 
lukemisprosessin suunnittelusta kokonaisuutena. Hyvän lukijan piirteitä ovat ennen varsi
naista lukemista 

– otsikoiden, kuvien ja tekstien silmäily merkityksellisen tiedon herättämiseksi 
– tekstitaustan rakentaminen aktivoimalla tietonsa kysymyksin 
–	 omien tavoitteiden asettaminen; 

lukemisen aikana 
– tekstin ymmärtämisen jatkuva tarkistaminen 
– tekstin tapahtumien visualisointi, kuvittelu ja ennustaminen 
– johtopäätösten tekeminen 
– uuden tiedon integrointi aikaisempaan tietorakenteeseen; 
– lukemisen jälkeen 
– yhteenvedon tekeminen 
– tekstin synnyttämien ajatusten arviointi 
– mahdollisten sovellutusten ja laajempien yhteyksien miettiminen. (Linna 1994, 35.) 

Opiskelulukeminen on parhaimmillaan lukemalla oppimista eli tavoitteellista lukutek
niikkojen yhdistelyä sen mukaan, missä lukemisvaiheessa ollaan. Ihannetapauksessa opis
kelija on motivoitunut ja ymmärtää lukemansa. Lukemisprosessi ja myös strategiat vaih
televat lukijan asettamien tavoitteiden mukaan. Lukemisstrategiat tarkoittavat tässä tutki
muksessa toimintatapoja, jotka liittyvät läheisesti tietyn tekstin lukemiseen. Näihin kuulu
vat myös kognitiivisen suuntauksen strategiat, jotka edustavat erilaisia tekstin lähesty
mis-, suuntautumis- ja hahmottamistapoja. 

Täytyy muistaa näiden tapojen olevan ihanteellisia nimenomaan lukijalle vieraan teks
tin lukemisessa. Tällainen ei välttämättä ole kokeeseen luettava oppikirjan koealue. Stra
tegioita voidaan opettaa mutta hyväksi lukijaksi oppiminen vie aikaa. Voitiinkin olettaa, 
että monimuotolukiolaiset olivat uudenlaisen oppimishaasteen edessä ja lukion alkutaipa
leella joutuivat muuttamaan lukemistapojaan. 
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Tutkimuksen toteutus 

Caverly ja Orlando (1991, 87—88) uskovat, ettei opiskelu(/lukemis)strategioiden tehok
kuutta voi ymmärtää ilman opiskelijan, tehtäväkriteerien, oppimistoimintojen ja materiaa
lin luonteen vuorovaikutuksellisuutta. Näihin liittyen ovat tekstistä opiskelua ja ymmärtä
mistä tutkineet mm. Brown sekä Brown, Campione ja Day (ks. Caverly & Orlando 1991, 
102 ja Persson 1994, 24). Tutkimukseni taustalla olivat mainitut neljä teema-aluetta, jot
ka poikkesivat mm. Brownin mallista sisällöllisesti. Tähän vaikuttivat osaltaan tutkimus
ten erilaiset kohteet ja tilanteet. Koska tutkimuksessani oli kyse kokeeseen lukemisesta, 
huomioin aikaisempien tutkimusten mukaisesti myös kysymystyyppien vaikutukset muo
dostaessani teema-alueita. 

Tarkastelin opiskelijoiden näkökulmasta lukemalla oppimisen eri tapoja ilmentäviä 
lukemisstrategioita monimuotolukiossa. Tutkimusongelmia oli kolme: 
1. Miten opiskelija kuvailee lukemisstrategioihin vaikuttaneita tekijöitä? 
2. Miten opiskelijan metakognitiot (tiedot ja taidot koskien strategioita) ovat muuttuneet 

monimuotolukiossa? 
3. Millä tavoin opiskelija kuvailee lukemisstrategioitaan osana lukemisprosessia? 

Koealuetta ja sen erityyppisten kohtien lukemista kuvailin lukemisen interaktioteorian 
perusteella. Tämän teorian mukaan luetun ymmärtämistä voidaan arvioida ihannelukijan 
näkökulmasta suhteessa tekstin taustaan ja tilanteeseen. 

Biologian opiskelu edellytti opiskelijalta johtopäätösten tekoa ja esimerkkien hyödyn
tämistä todellisten tapahtumien ymmärtämiseksi. Biologia kuvailee asioita ja ilmiöitä. 
Teksti on siis selittävä, joka sisältää yksityiskohtia ja esimerkkejä sekä yhdistää ilmiöi
den vertailuja ja kuvausta (vrt. Persson 1994, 97). 

Tutkimusmenetelmät ja kohdejoukko 

Tutkimukseni oli luonteeltaan tapaustutkimus, sillä pyrin saamaan laadullista tietoa moni
muotolukio-opiskelijoiden toimintatavoista kokeeseen lukemisessa. Tutkimusaineiston 
muodostivat opiskelijoille tehdyt teemahaastattelut. Haastateltavien (4) opiskelijoiden 
vastauksista kertyi puhtaaksikirjoitettuna noin 50 sivua tekstiä, jota voidaan pitää riittävä
nä. Lisäksi kartoitin kyselylomakkeella opiskelijoiden kokemuksia aiheeseen liittyen 
syyskuussa 1997. Tuloksia ei ollut tarkoituskaan raportoida, sillä ne auttoivat minua 
perehtymään tutkittavaan ilmiöön ja täsmentämään tutkimusongelmia. 

Tutkimuksen perusjoukkona olivat monimuotolukion opiskelijat (N=21) lukuvuonna 
1997—1998. Kohdejoukoksi valitsin opiskelijat, koska halusin tutkia lukemisstrategioita 
heidän kokemustensa kautta. Tutkimukseeni haastateltavat valitsin sen jälkeen, kun haas
tattelematta jääneitä oli yksitoista koko perusjoukosta. Näistä kymmenen opiskelijaa 
muodosti erään LUMO-projektiin liittyneen tutkimuksen kohdejoukon. Yhteistyössä toi
sen tutkijan kanssa jaoin loput opiskelijat siten, että molemmat haastattelisimme tutki
muksiimme kolmea poikaa ja kahta tyttöä. Näin ollen neljännessä tutkimuksessa voitai
siin perustellusti (samoin kuin ensimmäisessä tutkimuksessa) käyttää satunnaisotantaa. 
Sen sijaan yhden aikuisopiskelijan olimme jo aiemmin rajanneet tutkimustemme ulko-
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puolelle. Haastateltavat suhteutin paikkakuntien opiskelijamäärän ja opiskelijoiden suku
puolen mukaan. 

Haastattelut toteutin käytännön syistä muutama tunti biologian kokeen jälkeen ja ne 
kestivät keskimäärin puoli tuntia/haastattelu. Haastateltavat olivat lukeneet 
teema-aluerungon, jonka lähetin haastattelua edeltävällä viikolla. Haastatteluaineistoni 
koostui neljän opiskelijan vastauksista, sillä en tavoittanut ajoissa varahenkilöä sairastu
neen opiskelijan tilalle. 

Aineiston käsittely 

Tutkimustuloksiin päädyttiin sisällön analyysin avulla puhtaaksikirjoitetuista haastatte
luista. Pattonin (1990) mukaan analysointi on hyvä aloittaa yksilöllisistä tapauksista, jos
sa yksilön väliset vaihtelut ovat tarkastelun kohteena. Tässä tapauskohtaisessa analyysi
mallissa (case-analysis) jokaisen henkilön vastaukset käsitellään erikseen ennen kuin siir
rytään tapauksia yhdistelevään analyysimalliin (cross-case analysis). Tutkijan näkökul
masta riippuen, voidaan analysointi aloittaa myös jälkimmäisellä tavalla, jolloin etsitään 
ensin eroja ja yhtäläisyyksiä eri tapausten kesken. Tällöin tutkija kokoaa yhteen henkilöi
den vastauksia joko tyypillisiin kysymyksiin tai analysoi keskeisiä aiheita eri näkökul
mista. Nämä kaksi analyysimallia eivät ole toisensa poissulkevia, vaan usein tutkimuksis
sa sovelletaan molempia. Toisesta mallista on kuitenkin aloitettava ja jatkettava toisella, 
että tutkija kykenee hallitsemaan aineiston käsittelyn. (m.t. 376—377.) 

Minusta oli luontevinta aloittaa analysointi tapauskohtaisella mallilla jatkaen tehtyjen 
yhteenvetojen jälkeen eri tapauksia yhdistelevällä mallilla. Käytin siis molempia tapoja 
mutta eri aikoina merkityksellisten vaihtelujen esiintuomiseksi aineistosta. Kauan ennen 
haastattelujen toteuttamista minulla oli selkeä kuva siitä, miten analysoinnin tekisin. Pää
piirteet pysyivätkin samoina, mutta käytännön analysointivaiheessa ne tarkentuivat haas
tatteluvastausten pohjalta. Haastatteluaineistoni litteroin eli kirjoitin sanatarkasti kuunnel
tuani ensin jokaisen haastattelun kertaalleen läpi. Vastaukset sijoitin karkeasti "tekstistä 
oppimisen mallin" mukaisiin teemoihin. 

Vastaukset analysoin teema-alueittain, jolloin kirjoitin niiden keskeisten sisältöjen 
kuvailut ylös ja jatkoin erikseen tehdyllä tulkinnalla. Tosin alkuvaiheessa en välttämättä 
erotellut kuvailua ja tulkintaa toisistaan. Kuvailuja tukemaan ja tulkintoja pohjustamaan 
etsin edustavimmat vastausesimerkit, jotka myöhemmin vaihtuivat osittain. Käytin moni
puolisesti alkuperäisiä haastatteluja yhteenvetoineen ja toista aineistoani tukemassa 
kuvailuja ja tulkintaani, jotka tarkistin useasti. Pyrin pitämään mielessäni näkökulmani 
kuvailla erilaisia lukemistapoja sekä tiettyä, haastateltavan kokemaa, lukemistilannetta. 
En siis yrittänyt etsiä opiskelijoiden tiedostamattomia tai ns. piilomerkityksiä. Tutkimus
tulokset kokosin joidenkin tulkintavaiheiden jälkeen jäsentyneiden teema-alueiden 
mukaisesti. 

Tekstistä oppimisen tarkastelua olen pitänyt tärkeänä kohdentaen tutkimuksen nimen
omaan luonnolliseen opiskelutilanteeseen eli oppikirjatekstin lukemiseen kokeeseen. 
Näin olen pyrkinyt huomioimaan kontekstuaalisuuden ja yksilöllisten merkitysten paino
tukset lukemalla oppimisessa. Tarkoituksena on ymmärtää opiskelijan kokemaa lukemis-
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tilannetta kokonaisvaltaisesti. Olen pyrkinyt tuomaan hieman erilaisen näkökulman teks
tistä oppimiseen. 

Tutkimustuloksia ja pohdintaa 

Seuraavassa tarkastellaan tutkimustuloksia pääosin haastatteluvastausten pohjalta nous
seiden teema-alueiden mukaan. Pohdin myös tutkimustuloksia syvällisemmin käyttäen 
hyväksi tutkimuksen teoriaosaa. Tulokset eivät ole yleistettävissä toisiin tilanteisiin, 
eivätkä opiskelijoiden ominaisuuksiksi. Toivon, että lukijat voivat tapauksiin eläytymällä 
kehittää omaa tekstistä oppimistaan ja työtään. 

Tekstin ominaisuudet 

Tekstin koettu vaikeus tai helppous liittyi kaikilla haastateltavillani tekstin piirteisiin. 
Kolme haastateltavaa piti selittävämpää (kuvat, havainnollistaminen) tekstityyppiä help
pona lukea, toisin kuin asiapitoista (tiivis teksti, oudot termit) tekstiä. Erilaista oli se, että 
kaksi liitti tekstin vaikeusasteen pelkästään tekstirakenteeseen, kun taas yhdellä koettu 
helppous tai vaikeus oli yhteydessä myös mielenkiintoisuuteen ja yhdellä myös tuttuu
teen. 

Koealueen tekstin kaksi koki keskitasoiseksi (ei helppo, eikä vaikea). Yksi piti tekstiä 
helppona ja yksi vaikeana lukea. Tekstiä keskitasoisena pitäneistä opiskelijoista toinen ei 
lukenut aiheita mielellään, kun taas toinen koki suurimman osan aiheista kiinnostaviksi. 
Myös tekstin vaikeaksi kokenut opiskelija oli kiinnostunut aiheista. Aiheet eivät kiinnos
taneet yhtä opiskelijaa tekstin helppolukuisuudesta huolimatta, koska hän koki aiheet 
sisällöllisesti vaikeiksi. 

Koealueen asiat olivat kolmelle erittäin tuttuja oppitunneille lukemisesta ja oppitun
neilta sekä yhdelle melko tuttuja oppitunneilta. Lukuunottamatta yhtä opiskelijaa, kaikki 
lukivat eri tavalla tutummat asiat verrattuna lukijalle oudompien asioiden lukemiseen. 
Tutut asiat palautettiin nopeasti mieleen läpilukien. Kaksi haastateltavaa pyrki löytämään 
itselleen oudommista aiheista keskeisen ajatuksen. Kahdesta muusta yksi pyrki ulko
aopettelemaan asioita, yksi läpilukemaan ne. Kolme haastateltavaa käytti enemmän luku
aikaa vaikeiksi tai oudommiksi kokemiensa kohtien lukemiseen. 

Tuloksissani vahvistui aiempi toteamus siitä, että helpoksi ja mielenkiintoiseksi koet
tua aihetta olisi voinut ymmärtää paremmin. Tämä tuli esiin myös haastateltavalla, joka 
liitti tekstin vaikeusasteen aiheiden mielenkiintoiseksi kokemiseen. Oudommat asiat vaa
tivat enemmän aikaa lukemiseen, jolloin selviteltiin joko keskeisiä ajatuksia tai vain luet
tiin/opeteltiin ulkoa. Lukemisen interaktioteoria puoltaa tätä huomiota. Aikaisemmat tie-
dot eli skeemat siis auttoivat lukijaa ottamaan selvää tekstin erilaisista kohdista, koska ne 
ohjaavat ja helpottavat luetun tiedon omaksumista (vrt. Caverly & Orlando 1991, 94). 
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Lähteet 

Opiskelijoiden käyttämät lähteet jakautuivat henkilöihin ja kirjallisiin lähteisiin. Kaksi 
haastateltavaa hyötyi toisen henkilön avusta kokeeseen lukiessaan. Toinen näistä oli saa
nut lukemiseen liittyviä neuvoja ja toinen luki opiskelukaverinsa kanssa yhdessä kokee
seen. Yhdelle biologian oppikirja oli apuväline, kun taas kolme muuta opiskelijaa hyö
dynsi tunneilla tekemiään muistiinpanoja. Viimeksi mainituista yksi käytti hyväkseen 
myös kirjan tehtäviä, kun taas yksi tiedosti aikaisemmat tietonsa yläasteelta. 

Lukutapa suhteessa koealueen tekstiin 

Kaikki osasivat jotenkin kuvailla koealueen sisältämiä tiedon esitystapoja, vaikka kaksi 
haastateltavaa piti kysymystä vaikeana. Kukaan ei tietoisesti miettinyt lukemisstrategioi
taan suhteessa tekstin rakenteeseen, vaikka yksi hahmotteli lukemiskokemustensa pohjal
ta opiskeluteknisen aikataulun kokeeseen lukemiseksi. Kaksi haastateltavaa koki selittä
vän tekstirakenteen luettavuudeltaan mielekkäämpänä, kuin aikaa ja myönteisempää 
lukemiseen asennoitumista vaatineen asiapitoisen tekstikohdan. Erilaista vastauksissa oli 
myös se, että yhdellä lukutapa pysyi samanlaisena riippumatta tekstistä. 

Opiskelijat eivät reflektoineet tietoisesti ihannelukijan tavoin lukemisstrategioitaan 
suhteessa tekstin piirteisiin, vaikka näiden yhteys toimintatapoihin ilmeni kahdella haas
tateltavalla (ks. Vähäpassi 1987, 38—39). Perssonin (1994, 86) tulosten suuntaisesti joi
denkin lukemisstrategiat vaihtelivat joustavasti tekstin piirteiden mukaan yhden kuvail
lessa lukevansa erityyppiset tekstit samalla tavalla. 

Tieto suhteessa tekstien lukemiseen 

Kolme haastateltavaa muisti erilaisista lukutavoista jotain. Ennen lukiota informaatiota 
erilaisista tavoista lukea tekstejä ei ollut ollut, joten tämäntyyppistä tietoa oli lähinnä suh
teessa omaan tapaan lukea. Erityyppisten tekstien välisen eron ymmärsi kolme haastatel
tavaa, varsinkin kun tutkija johdatti asiaan esimerkkikysymyksen avulla. Aiheen koki 
vaikeaksi kolme haastateltavaa, eikä yksi opiskelija motivoitunut miettimään vastauksia 
kysymyksiin. Vaikka yksi muisti lukion alussa saaneen informaatiota erilaisista lukemis
tavoista, hän ei kokenut niitä kovin tärkeiksi muistaa. Tämä johtui tyytyväisyydestä 
omaan tapaan oppia lukemalla, eikä täten ollut helppoa motivoitua vastaamaan kysymyk
siin. Ei ole kovin yllättävää, että aihe koettiin yleisesti vaikeaksi (ks. Vauras & von 
Wright 1981, 71). 

Oppimaan oppiminen 

Kaikki haastateltavat kertoivat lukutapansa muuttuneen verrattuna yläasteeseen, mikä 
johtui osittain lukiossa annetusta tekstien ymmärtämiseen liittyneestä informaatiosta. 
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Lisäksi oppikirjat vievät enemmän lukuaikaa ja ovat sisällöltään vaativampia kuin yläas
teella. Muutos lukutavassa koettiin suhteellisen myönteisenä ja yksi olisi hyötynyt ajatus
kartta -tietoudesta jo aikaisemmin. Kaksi haastateltavaa tiedosti jatkuvan kehittymisen 
lukijana ja oppijana. Lisäksi kolme haastateltavaa kaipasi opettajan ohjausta erilaisten 
tekstien ymmärtämiseksi. Yksi haluaisi, että opettaja ennen koetta opastaisi tärkeiden asi
oiden löytämisessä tekstimassasta. 

Ainakin yksi olisi hyötynyt lukemisstrategioihin liittyneestä informaatiosta jo yläas
teella, koska tieto auttoi opiskelijaa muuttamaan lukutapaansa. Lisäksi kaksi opiskelijaa 
suuntautui selvästi kohti aikuisuutta ja pyrki ottamaan vastuun oppimisestaan. Opiskeli
joiden lukemisstrategiat siis muuttuivat monimuotolukio-opiskelun myötä, koska tiedot 
tekstien rakenteesta lisääntyivät kokemusten myötä (ks. Vauras & von Wright 1981, 5). 
Ilmeisesti opettajan olisi korostettava vielä ennen koettakin olennaisimpia koealueen 
aiheita ja mahdollistaa yhteistoiminnallinen oppiminen. 
a)	 Hahmotustapa ja suuntautumistaso (alkuosan yksityiskohdissa) 

Kaksi opiskelijaa keskittyi selvittämään tekstialueen olennaisia osakokonaisuuksia ja 
yksityiskohtia. Yhdellä opiskelijalla huomio kiinnittyi tekstiin sinänsä. Yksi pyrki 
täyttämään kokeen asettamat vaatimukset ennakoiden onnistuneesti kokeessa vaadit
tavaa tietoa. Hän suuntasi huomionsa kokeeseen lukemisen piilovaatimuksiin eli tule
vaan kokeeseen ja selviytymiseen. Kaksi opiskelijaa pyrki ymmärtämään lukemiaan 
asioita niitä asiayhteydessään kuvien kautta ajatellen ja piirtäen sekä uudelleen 
lukien. Muut kaksi haastateltavaa yrittivät muistaa tekstiin liittyviä asioita. He tekivät 
muistiinpanoja pääasiassa ajatuskartan muotoon ja ajattelivat kirjoittamiaan asioita. 
Toinen pyrki lähinnä etsimään kirjasta tarvitsemansa tiedon ja toinen ajattelemaan 
asioita suhteuttamatta niitä laajempaan taustaan. 

Holistista hahmotustapaa käytti kaksi opiskelijaa, jotka kiinnittivät huomiota osa
kokonaisuuksiin (solun rakenne ja toiminta) ja niiden keskeisiin yksityiskohtiin 
(käsitteet). He pyrkivät ymmärtämään näitä asioita eli toimivat syväsuuntautuneesti. 
Tunnusomaista oli myös osittainen pintasuuntautuneisuus mutta vastauksista voi pää
tellä sen liittyneen syväsuuntautuneisuuteen, sillä molemmat yrittivät aktiivisesti pei
lata lukemaansa kuvien ja piirtämisen kautta takaisin asiayhteyteensä. Tämänkaltaista 
lukemalla oppimista kuvaa osakokonaisuuksien ajattelu suuntautuen tekstin syväta
soon, toistavan ja päättelevän vaiheen välimaastoon. 

b) Hahmotustapa ja suuntautumistaso (loppuosan laajemmissa kohdissa) 
Kokonaisuuteen ja tarkentaviin kohtiin kiinnitti huomiota kaksi opiskelijaa. He täy
densivät kokonaiskuvaa yksityiskohtaisemmalla tiedolla. Yksi toimi samalla tavalla 
kuin aikaisemminkin eli huomio kiinnittyi tekstiin sinänsä. Yksi opiskelija sivuutti 
lähes kokonaan vaikeimmat asiat, koska koki osaavansa tarpeeksi muita asioita oppi
tunneilta. 

Kaksi haastateltavaa pyrki oppimaan vaikeita asioita niihin palaten ja yrittäen 
ymmärtää ne. Yhdellä haastateltavalla lukutapa liittyi selvästi tiettyyn tilanteeseen ja 
kokemuksiin sen (piilo)vaikutuksista. Hän piti hyödyllisempänä ajan ja voimavaro
jensa käyttöä tärkeinä pitämiensä asioiden lukemiseen. Yksi opiskelija luki tietoa 
kooten tavoitteena muistaa. Hän liitti asioita toisiinsa aikaisemman kautta. 

Viimeistään tässä kohdassa voitiin huomata, että lukemiseen vaikuttivat lukemisti
lanne sekä opiskelijan ja tekstin ominaisuudet (ks. Persson 1994, Vauras & von 
Wright 1981). Kun kuvailemani ja tulkitsemani tapaukset erosivat suhteessa aikai-
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sempiin tutkimustuloksiin, heräsi kysymys olenko esittänyt kohdejoukkoni vastauksia 
"totuudenmukaisesti". Tätä peilasin tutkimuksessani kahdesta luotettavuutta arvioi
vasta näkökulmasta. Lukija voi verrata tulkintojani kuvailuihin ja muodostaa mielipi
teensä osaksi vastausesimerkkien avulla. 

Kokeen kysymystyypit 

Kolmea haastateltavaa luonnehti vihjeiden etsintä. Se vaihteli opettajan käyttäytymisestä 
tehdyistä tulkinnoista oletuksiksi kysymysten luonteesta. Yhteistä kahdelle opiskelijalle 
oli joko selitystehtävien ennakointi tai kokemus opettajan painottamien asioiden tärkey
destä. Kolme haastateltavaa opetteli eli luki enemmän oletettuja vastauksia koekysymyk
siin. 

Kahdella haastateltavalla kysymystyypit (essee- ja pikkukysymykset) eivät vaikutta
neet lukemisen toimintatapoihin. He kokosivat tietoa oppikirjasta. Kaksi muuta lukivat eri 
tavalla eri kysymyksiin. Toinen opiskelija luki yksityiskohtaiset asiat eri tavalla eli tietoa 
etsien pelkästään kokeen vuoksi, sillä hän pyrki pääasiassa ymmärtämään luetun. 

Lisäksi lukutapa olisi yhdellä voinut olla erilainen, jos kysymykset olisivat vaatineet 
esseevastausta. Tämä opiskelija olisi sekä muistellut asioita että tehnyt muistiinpanoja 
enemmän. Kolme muuta olisivat lukeneet suunnilleen samalla tavalla kuin nytkin. Heistä 
yksi painotti ymmärtämistä, jonka kautta asioita pystyy tiivistämään tai selittämään laa
jasti tilanteen mukaan. 

Opiskelijat valitsivat käytettävän lukemisstrategian sen mukaan, mikä vaikutti par
haimmalta suhteessa tiettyyn tilanteeseen (vrt. Persson 1994, 60—62). He ennakoivat 
opettajan asettamia arviointiperusteita, koetta ja sen kysymystyyppejä. Näin opiskelijat 
toimivat asetettujen lukemisohjeiden suunnassa ja osaksi etsivät lukiessaan kokeessa vaa
dittavaa tietoa. (vrt. Vauras & von Wright 1981, 10.) Todennäköisesti kahdella pelkät 
esseevastausta vaatineet kysymykset olisivat johtaneet syvällisempään lukemiseen. 
Tämän voi ajatella myös päinvastoin, sillä lyhyet selitystehtävät näyttivät korostavan 
opiskelijoiden pintasuuntautunutta, atomistista lukemisstrategiaa. Lyhyet kysymykset 
edellyttivät heidän mielestään oppiaineksen hallintaa huolimatta faktojen epämielekkyy
destä itselle. 

Lukemisprosessi ja tavoitteen saavuttaminen 

Yksi opiskelija silmäili lukemisen alussa koealuetta ennakkotietojensa herättämiseksi. 
Samalla hän myös motivoitui lukemaan kokeeseen. Tämä opiskelija pyrki ymmärtämään 
tekstin sisällön ja lukemaan asiat uudelleen vaikeissa kohdissa. Lopuksi hän silmäili kir
jan asioita vaikeimpien kohtien löytämiseksi ja oppimiseksi kerraten niitä kirjasta, muis
tiinpanoista ja monisteista. Toinen pääasiassa kirjasta lukeneista opiskelijoista, luki asioi
ta oppikirjasta ja muistiinpanoista. Lopuksi hän kertasi oppikirjan asiat tiivistetysti. Opis
kelija pyrki sekä muistamaan että ymmärtämään luettua, osaksi koekysymysten näkökul
masta. 
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Kaksi opiskelijaa toimi kokeeseen lukiessaan tietoa oppikirjasta poimien ja yrittäen 
muistaa sitä. Näistä toinen pyrki osaksi omin sanoin kirjaamaan asioita ajatuskartan muo
toon. Toinen teki joistakin asioista muistiinpanoja, osaksi ajatuskartaksikin, mutta enim
mäkseen suoriutuakseen kokeeseen lukemisesta. Lisäksi hänellä ilmeni motivaation puute 
koskien koko lukemisprosessia, eikä hän kerrannut asioita, toisin kuin pääasiassa ajatus
kartan avulla lukenut opiskelija. 

Kaikki haastateltavat asettivat itselleen tavoitteen biologian kokeeseen lukemiseksi. 
Vastauksista tosin ilmenee, etteivät kaikki tätä välttämättä tiedostaneet. Kolmella haasta
teltavalla tavoite liittyi sisällölliseen oppimiseen, sitä vastoin yhdellä opiskelijalla se 
koski pelkästään lukemista. Kaikista neljästä tapauksesta ilmeni lukutavan yhteys oppi
mistulokseen, samoin onnistumisen tunne asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. 

Lukemisstrategian valinta on kaikilla onnistunut suhteessa omiin tavoitteisiin. Opiske
lijat, jotka suuntautuivat tekstin syvätasoon pääosin holistisesti, pystyivät keskittymään 
sen sisältöön. Toiset keskittyessään pääosin muistamaan oppivat huomion kohteena olleet 
asiat. Edelliset kuvastavat lukemisen interaktioteorian mukaista näkemystä lukemalla 
oppimisesta, kun taas jälkimmäiset kaksi tapausta voidaan tulkita sijoittuvan informaa
tionsiirto- ja interaktioteorian välivaiheille. 

Lukemisstrategiseen muutokseen olivat vaikuttaneet oppikirjojen sisällöllinen vaikeus 
verrattuna yläasteeseen ja lukion alussa pidetty informaatio tekstien lukemisesta. Teks
tien ymmärtämiseksi kaivattiin konkreettista opastusta, jossa keskityttäisiin olennaisen 
löytämiseen tekstimassasta. Tästä olisi hyötyä varsinkin ennen koetta eri oppiaineissa. 
Vaikka metakognitiivisuus -teema koettiin vaikeaksi ja saatu tieto tuli esiin lähinnä tar
kennettujen kysymysten avulla, voidaan kyseistä aihepiiriä tutkia jatkossakin yksilöhaas
tatteluin. Tällöin tulisi kiinnittää huomiota kysymysten laadintaan sekä haastateltavan ja 
tutkijan välisen luottamuksen vahvistamiseen. 

Kolme opiskelijaa etsi vihjeitä opettajan käyttäytymisestä ja mietti tulevia koekysy
mystyyppejä ennakoiden selitystehtäviä. Odotukset vaikuttivat lukemisstrategioihin, mikä 
on pelkästään johdonmukaista. Opiskelijat olivat siis tottuneet huomioimaan tilanteiden 
vaatimuksia jopa niitä onnistuneesti tulkiten. Kahdella opiskelijalla laajat kysymykset oli
sivat suunnanneet huomion pois yksityiskohdista eli he lukivat eri tavalla eri kysymys
tyyppeihin. Huomionarvoista on, että kokeen kysymystyyppien ennakointi olisi voinut 
jäädä osittain pois ja lukija tempautua koko tekstin mukaan. Koska lyhyitä selitystehtäviä 
oli kokeessa enemmän, saattaa olla että kaksi muuta suuntautui juuri näiden kysymys
tyyppien vuoksi muistamiseen. Toisaalta jo mainittujen faktojen painottuminen opiskeli
joiden vastauksissa ja koettu kiinnostuksen puute saattoivat vaikuttaa lukemisstrategioi
hin samalla tavalla. 

Aiemmat kokemukset tekstien ymmärtämisestä voivat vaikuttaa hyvin ratkaisevasti 
suuntautumiseen peruskoulun jälkeiseen koulutukseen ja tulevaan ammattiin. Ei olekaan 
yllättävää, että tekstien ymmärtäminen osana oppimaan oppimisen valmiuksia on pyritty 
huomioimaan lukio-opetuksessa. Tähän kiinnitettiin huomiota myös monimuotolukiossa 
(LUMO-projekti), johon tutkimukseni liittyi. 

Tekstien ymmärtämistä ei opetuksessa saisi jatkossakaan unohtaa monimuoto-opetus
sovellusten huumassa, koska suurin osa opiskelusta liittyy (oppi)kirjojen lukemiseen. 
Lisäksi sisällöltään vaativammat lukion oppikirjat ovat osaltaan aiheuttamassa minäiden
titeettiä horjuttavia muutoksia yksilön oppimiskyvystä, opinnoissa menestymisestä ja 
opiskeluun sitoutumisesta. Jokainen opiskelija tietää, ettei ole helppoa ymmärtää erityyp-
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pisiä tekstejä varsinkaan, jos ne eivät aiheiltaan motivoi lukemaan. Kiinnostus tutkimuk
seni aiheeseen lähti lukioaikaisista kokemuksistani ja suuntautui vähän tutkitun tekstistä 
oppimisen alueelle painottuen lukemisstrategioihin. 

Tutkimukseni tulokset osoittivat, että haastateltujen hahmotustavat syvenivät suuntau
tumistasoon liittyneen metakognitiivisyyden myötä. Joidenkin haastateltujen oppimistai
dot olivat siis varsin pitkälle kehittyneet. Joukossa oli myös tekstin pieninä osa-alueina tai 
jopa irrallisina asioina hahmottaneita. Tämä johtui hahmotustapaan liittyneestä suuntautu
mistasosta, joka vaihteli tekstin piirteiden ja toisaalta opiskelijan kiinnostuksen ja tavoit
teiden mukaan. Tutkimuksessa voitiin siis vahvistaa, että lukemalla oppimisen taustalla 
vaikuttavat kolme tekijää eli opiskelija, tehtävä ja konteksti. 

Lukemistapa, joka ilmensi sovellettuja lukemisstrategioita, oli yhteydessä oppimisen 
laatuun. Opiskelijat pyrkivät pääasiassa muistamaan tai ymmärtämään lukemaansa. Pinta
prosessoinnin voisi tulkita johtuvan oppimistaitojen kehittymättömyydestä (vrt. Yrjön
suuri 1997, 11). Todennäköisesti opiskelijoiden oppimistaidot ovat vasta kehittymässä 
(suuntana holistisuus). Toisin sanoen hahmotustavan syventyessä pintaprosessoinnin 
osuus pienenee tai sen luonne muuttuu. Oppimaan oppimiseen todettiin jo vaikuttaneen 
oppikirjojen vaativuuden verrattuna yläasteeseen ja informatiivisen lukemisstrategioihin 
liittyneen opetuksen. Lisäksi suuntauduttiin kohti vastuullista oppimista, johon liittyy 
oman lukemalla oppimisen arviointi. 

Voitiin ajatella, että opiskelijoiden skeemat jäsentyivät ja laajenivat monimuotolu
kio-opiskelun edetessä muuttaen lukemisstrategioita ja koko oppimisen luonnetta. Tähän 
olisikin kiinnitettävä huomiota ja varattava aikaa oppimaan oppimisen taitoihin jonkun 
oppiaineen puitteissa. Ilmeisesti nuoret opiskelijat tarvitsevat tukea uskoakseen omiin 
kykyihinsä ja niiden kehittämiseen. Näin kehitys suuntautuisi kohti mielekkäitä päämää
riä. Toiseksi kokeiden tulisi sallia vastaaminen laajempia kokonaisuuksia käsittäviin 
kysymyksiin (esseekysymykset) ja entistä paremmin ottaa huomioon opiskelijan kiinnos
tuksen suuntautuminen (vaihtoehtoja em. kysymysten kesken). Tämä olisi mielekästä yli
oppilaskirjoitusten mutta myös jatko-opintojen näkökulmasta. Opiskelijoita tulisi ohjata 
esseevastausten kirjoittamiseen, koska ne edellyttävät yhtenäisen kokonaisuuden muodos
tamista eri asioista. Tutkimustulosteni perusteella todennäköistä on, että kiinnostus ja joil
lakin opiskelijoilla esseevastausta edellyttävät kysymykset johtaisivat asioiden ymmärtä
miseen. Samoin vaikuttaisi myös oppiaineen tekstin selittävä muoto. 
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