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Yhteisöllinen oppiminen 
Asiantuntijaryhmien artikkelit 
Asiantuntijaryhmissä käsittelimme kahta tutkimusartikkelia, jotka tarkastelevat verkkoympäristössä 
tapahtuvaa yhteisöllistä oppimista. Molempien artikkelien tavoitteena on tunnistaa ja selventää 
yhteisöllisen oppimisen onnistumiselle tärkeitä osa-alueita ja ulottuvuuksia. 
Puntambekarin (2004) mukaan tärkeintä yhteisöllisessä oppimisessa on vuorovaikutus yksilöllisen ja 
yhteistoiminnallisen tiedon rakentamisen välillä. Yksilöt tuovat yhteiseen keskusteluun omat 
yksilölliset tietonsa ja erilaiset näkökulmansa, ja niistä käsin rakentavat vähitellen uutta tietoa ja 
uusia tapoja ymmärtää asioita käyttäen erilaisia yhteisen tiedon muodostamisen strategioita. Kun 
opiskelijat muodostavat uusia ideoita ja tulevat niiden kanssa tutuiksi, tieto rakentuu koko ajan 
rikkaammaksi. Opiskelijat rakentavat ymmärtämystään suhteessa muihin, reflektoivat tietoa ja 
muodostavat niistä kokonaisuuksia. Artikkelissa tarkastellaan kolmea oppimiseen liittyvää osa-
aluetta: 

1. Erilaisten näkökulmien yksilöllinen muodostaminen 
2. Jaetun ymmärryksen yhteistoiminnallinen muodostaminen 
3. Tiedon yksilöllinen sisäistäminen 

Artikkelissa tarkastellaan ongelmanratkaisuun perustuvaa yhteisöllistä oppimista verkko-
oppimisympäristössä. Osallistujat sekä keskustelevat tiedoista ja opituista asioista yhdessä että 
pohtivat niitä yksin koko kurssin ajan. Tutkijoiden tarkoituksena oli dokumentoida ja ymmärtää, 
kuinka vuorovaikutus yksilöiden erilaisten näkökulmien ja jaetun ymmärryksen muodostamisen 
välillä kehittyi verkkokurssin aikana. Nostavatko opiskelijat esiin uusia aiheita ja ideoita useammin 
kuin he tutustuvat paremmin toisiinsa ja aiheeseen? Tuleeko yhteinen tiedonrakentaminen 
rikkaammaksi, kun opiskelijoilla on mahdollisuus rakentaa omia käsityksiään yhteisten keskustelujen 
perusteella? Artikkelissa analysoitiin sekä yksilöiden että ryhmän oppimista ja todettiin, että uusien 
ideoiden määrä nousi, mutta omien vastauksien liittämistä toisten vastauksiin ei tapahtunut 
suuremmin. Enimmäkseen opiskelijat tuottivat mieluummin vastauksia kysymyksiin kuin kehittivät 



uusia kysymyksiä ja olivat hyvin riippuvaisia ohjaajan palautteesta. Opiskelijoiden odotukset ja 
työalustan ominaisuudet näyttelivät isoa roolia opiskelijoiden yhteisöllisen oppimisen kehityksessä. 
Weinberger ja Fischer (2006) esittelevät artikkelissaan viitekehyksen tietokonevälitteisessä 
oppimisessa keskustelupalstojen kautta tapahtuvan argumentatiivisen tiedonrakentelun 
analysointiin. Keskusteluprosessiin liittyy heidän mukaansa neljä oppimiseen vaikuttavaa 
ulottuvuutta: 

1. Osallistuminen: Osallistujat tulevat usein verkko-oppimisympäristöön hankkimaan tietoa ja 
kontribuoivat keskusteluihin mahdollisimman runsaasti ja tasavertaisesti. 

2. Episteeminen: Opiskelijat keskittyvät keskusteluissa tehtävänantoon, jäsentävät käsiteltävää 
ongelmaa, teoriaa ja käsitteitä sekä soveltavat teorioista ja aiemmasta osaamisestaan 
lähtöisin olevia käsitteitä ongelmaan. 

3. Argumentatiivinen: Opiskelijat esittävät ja arvioivat näkemyksiään argumentatiivisesti 
perustellen niin yksittäisten argumenttien kuin laajemmin argumentatiivisen keskustelun 
tasolla. 

4. Sosiaalinen: Opiskelijat tuovat esiin erilaisia näkemyksiä, pyytävät ja esittävät selityksiä, 
tarkennuksia ja täydennyksiä sekä pyrkivät muodostamaan aiheesta yhteisen käsityksen. 

Viitekehystä käytettiin tutkimuksessa opiskelijoiden keskustelujen analysointiin verkko-
oppimisympäristössä. 
Tutkijat toteavat, että näiden neljän ulottuvuuden välillä ilmenee sekä positiivista että negatiivista 
vaikutusta. Osallistuminen hyödyttää oppimista myös kaikilla muilla ulottuvuuksilla, kun taas 
episteeminen, argumentatiivinen ja sosiaalinen hyödyttävät vain omalla ulottuvuudellaan 
tapahtuvaa oppimista. Sen sijaan episteeminen haittaa oppimista sekä argumentatiivisella että 
sosiaalisella ulottuvuudella, argumentatiivinen episteemisella ulottuvuudella ja 
sosiaalinen argumentatiivisella ulottuvuudella. 
Puntambekarin viitekehys on sisällöltään osittain päällekkäinen Weinbergerin ja Fischerin 
viitekehyksen kanssa, sillä jaetun ymmärryksen muodostaminen Puntambekarin tarkastelemalla 
tavalla sisältyy Weinbergerin ja Fischerin viitekehyksessä sosiaaliseen ja osin myös 
argumentatiiviseen ulottuvuuteen. Weinberger ja Fischer eivät kuitenkaan sisällytä tarkasteluunsa 
yksilöllisen ja yhteisöllisen oppimisen välistä vuorovaikutusta. Puntambekar täydentää tätä 
kiinnittämällä huomiota yksilöllisen ja yhteisöllisen oppimisen väliseen vuorovaikutukseen: 



erilaisten näkemysten muodostamiseen yhteisöllisen oppimisen pohjaksi sekä yhteisöllisesti 
tuotetun tiedon sisäistämiseen. 

Olennaista yhteisöllisessä oppimisessa 
Yhteisöllisessä oppimisessa korostuvat sosiaalinen vuorovaikutus, dialogisuus ja oppimisyhteisöt, ja 
se edellyttää osallistujilta sitoutumista tavoitteelliseen, tehtäväorientoituneeseen, yhteisesti 
koordinoituun, neuvottelevaan ja vastuuta ottavaan työskentelytapaan (Häkkinen & Arvaja 1999, 
Kopp & Mandl 2008). Yhteisöllinen oppiminen on parhaimmillaan silloin, kun opiskelijat osallistuvat 
keskusteluun aktiivisesti ja perehtyneisyyttä osoittaen, esittävät omia väitteitään ja vahvoja 
mielipiteitään sekä perustelevat ja puolustavat omaa näkemystään. Tullessaan vakuuttuneiksi 
toistensa argumenteista opiskelijat muuttavat näkökantaansa, ja näin ryhmä voi vähitellen 
konsensuksen kautta muodostaa asiasta yhteisen näkemyksen. 
Asiantuntijaryhmien keskusteluissa tuli esiin kolme keskeistä teemaa yhteisöllisen oppimisen 
olennaisista piirteistä. 
Osallistuminen ja vuorovaikutus 
Tärkeintä yhteisöllisessä oppimisessa on osallistuminen ja sen mahdollistama vuorovaikutus. 
Weinbergerin ja Fischerin (2006) tulosten mukaan osallistuminen vaikuttaa oppimiseen kattavimmin, 
kun taas episteeminen, argumentatiivinen ja sosiaalinen ulottuvuus hyödyttävät vain omaa 
aluettaan. Aktiivinen, runsas ja tasavertainen osallistuminen lisää vuorovaikutuksen 
hedelmällisyyttä. Se edistää ongelman hahmottamista, teorioiden ja käsitteiden ymmärtämistä, 
ongelman jäsentämistä teorioiden ja keskustelijoiden moninaisten kokemusten valossa, erilaisten 
näkemysten ja perustelujen esiin tuomista ja arviointia sekä yhteisen näkemyksen rakentamista. 
Silti osallistumista ei pitäisi ymmärtää vain osallistumisen määrän kannalta, vaan myös 
osallistumisen laatu (esim. arvostaminen, läsnäolo, kuunteleminen) vaikuttaa oppimiseen ja 
motivaatioon. Yhteisöllinen oppiminen ei ole vain yhteisen tiedon rakentelua vaan myös yhteisön tai 
ryhmän vuorovaikutussuhteiden ja osallisuuden rakentamista. Keskusteluissa osallistujat voivat 
pyytää toisiltaan apua ja mielipiteitä, selventää ja vahvistaa toistensa näkökantoja tai avata ja 
perustella erilaisia vaihtoehtoja. Jokin "radikaali" kommentti siellä täällä voi innostaa osallistujat 
kommentoimaan keskusteluja paljon aktiivisemmin. Kaikki tämä on paitsi tiedon rakentelua myös 
yhteisön tai ryhmän dynamiikan ja pelisääntöjen rakentamista. Verkossa tapahtuvassa 
asynkronisessa vuorovaikutuksessa pätevät ryhmätoiminnan lainalaisuudet siinä missä 



kasvokkaisessakin: millaisia toimintatapoja ryhmä kehittää, minkälaiset roolit eri osallistujille 
muodostuvat ja millaista on ryhmädynamiikka. 
Osallistumiseen vaikuttavat myös kunkin osallistujan omat tavoitteet. Joku voi haluta vain saada 
kurssin suoritettua välittämättä sisällöstä tai arvosanasta. Toiselle on tärkeää saada hyvä arvosana. 
Kolmas taas haluaa saavuttaa kurssin oppimistavoitteet esimerkiksi työtään tai muuta tarkoitusta 
varten. Hyvin erilaiset tavoitteet ja sitä kautta erilainen motivaatio oppimiseen ja osallistumiseen 
voivat muodostua ryhmälle merkittäväksi ongelmaksi, jos sen käsittelyyn ei ole tarvittavaa taitoa ja 
pelisääntöjä. Toisaalta kunkin osallistujan suoriutumistasoon vaikuttavat myös yksilölliset tekijät: 
paljonko kukin osallistuja tarvitsee aikaa asioiden omaksumiseen ja omien mielipiteiden ja 
perustelujen muotoilemiseen. Hitaammalle oppijalle voi olla vaikeaa pysyä mukana kovin 
nopeatahtisessa keskustelussa. Oman oppimisen kannalta optimaalinen osallistumisen määrä ja 
laatu voi olla eri osallistujille hyvinkin erilainen. 
Verkko-opiskelussa vuorovaikutus perustuu yleensä kirjoitettuihin viesteihin. Keskustelijat lukevat 
toistensa tekstejä ja vastaavat niihin. Tällainen keskustelu ei välttämättä tunnu erityisen 
vuorovaikutukselliselta etenkään jos ei ole tottunut ilmaisemaan itseään kirjoittamalla. 
Keskusteluissa haluaisi nähdä myös ihmisten eleet ja ilmeet ja kuulla äänenpainot. Sujuva ja 
arastelematon vuorovaikutus verkossa vaatiikin omanlaistensa taitojen oppimista. On totuttava 
tekstin tallentumiseen, tulkinnan epävarmuuteen ja esitettyjen mielipiteiden "vanhentumiseen". 
Ymmärtäminen vaatii monesti vaivannäköä: toisten viestit on luettava ajatuksella ja myös omia 
vastauksia on pohdittava. On opittava kannustamaan ja motivoimaan muita verkkoympäristöön 
soveltuvalla tavalla. Toisaalta vuorovaikutukseen vaikuttaa myös se, kuinka hyvin verkkoympäristö 
itsessään tukee keskustelujen etenemistä. Verkko-oppimisympäristö voi parhaimmillaan tukea 
kollaboratiivista ongelmanratkaisua ja korkeatasoisen ymmärryksen rakentamista tarjoamalla 
mahdollisuuksia työskentelyprosessin vaiheittaiseen seurantaan (Häkkinen & Arvaja 1999), mutta 
ympäristön puutteet ja heikkoudet voivat myös haitata sitä. 
Konfliktiorientoitunut konsensuksen rakentaminen 
Konfliktiorientoituneessa lähestymistavassa konsensukseen pyritään pääsemään esittämällä 
vastakkaisia mielipiteitä ja argumentoimalla niiden puolesta tai vastaan. Lähestymistavan hyötynä 
on se, että omaan näkemykseen kohdistuva kritiikki pakottaa tarkastelemaan omaa näkemystä 
useammasta eri näkökulmasta ja etsimään parempia argumentteja oman kantansa tueksi. Samalla 
muiden päättelyä ja argumentaatiota joutuu pohtimaan tarkemmin, eikä noin vain voi hyväksyä sitä, 



mitä muut sanovat. Hyvin argumentoidut vastakkaiset näkemykset ovat myös hedelmällisiä 
oppimisen ja asioiden omaksumisen kannalta. Se avaa uusia näkökulmia asioihin ja ohjaa ryhmän 
jäsenet pohtimaan aihetta ja omaa näkökantaansa. 
Käytännössä konfliktiorientoitunutta konsensuksen rakentamista tapahtuu harvoin. Jos keskustelun 
aihe on vähääkään merkityksellinen osapuolille, konflikti jää usein riitelyksi, jossa mielipiteet 
konfliktin aiheesta eivät pahemmin muutu. Rationaalisuuden ihannetta - että näkemykset ja tunteet 
on pidettävä erillään - on vaikea toteuttaa todellisissa keskusteluissa. Mikään ihmiselle 
merkityksellinen ei ole tunteista ja niiden taustalla olevista arvoista riippumatonta, ja mikään 
tunteisiin ja arvoihin sidottu ei muutu keskustelussa vain siksi, että sitä vastaan esitetään 
rationaalisia argumentteja. 
Verkossa tapahtuvaa vuorovaikutusta haittaa arkuus esittää vastakkaisia mielipiteitä, sillä kirjoitettu 
teksti tallentuu ja jää kuin todisteeksi. Vaatii taitoa ja uskallusta, jos ei tunne keskustelijoita kunnolla 
eikä tiedä, hyväksyvätkö muut tällaisen keskustelutavan rakentavana ja uusia näkemyksiä tuovana 
mahdollisuutena. Vastakkaisen näkökulman sietäminen on myös itsetuntokysymys. 
Yhteisöllisessä oppimisessa tuntuisi tärkeältä, että erilaisten asioiden ja agendojen esiintuominen 
kuten myös mielensä muuttaminen koettaisiin aivan normaaliksi asiaksi. Muut keskustelijat 
osallistuisivat rakentavasti asioiden käsittelemiseen ja selvittelemiseen ja näin osoittaisivat 
ymmärtävänsä näkökantaa, vaikka eivät samaa mieltä olisikaan. 
Tiedon rakentumisen tuominen näkyväksi 
Yhteisöllinen oppiminen on sosiaalinen prosessi, jossa olennaista on yksilön ja yhteisön välinen 
vuorovaikutus oppimisessa ja jaetun ymmärryksen rakentamisessa. Häkkinen ja Arvaja (1999) 
painottavatkin, että ongelmanratkaisua ja syvällistä ymmärtämistä tukevalle keskustelulle on 
ominaista yhdessä tapahtuva pohtiminen, ongelmien analysointi, selitysten vertailu ja yhteisten 
päätösten tekeminen. Yhteisöllisessä oppimisessa osallistujien sisäiset tiedonrakentumisprosessit 
tuodaan näkyväksi muille ryhmän jäsenille niin, että ryhmä voi yhdessä muokata, pohtia ja 
tarkastella esitettyä tietoa eri näkökulmista. Yksilöt tuovat omaa henkilökohtaista tietoaan ja 
mielipiteitään yhteiseen keskusteluun ja toistensa tietoisuuteen, minkä pohjalta uutta tietoa aletaan 
rakentaa yhdessä keskustellen. Uuden oppiminen rakentuu oman aikaisemman ymmärryksen 
pohjalta ja riippuu kyvystä reflektoida sitä. Yhteisen tiedon rakentaminen edellyttää huolellista 
aiheeseen perehtymistä. 



Mielenkiintoiset ja riittävän haastavat aidot oppimistehtävät edesauttavat oppimista. Myös 
opiskelijoiden esittämät kysymykset ovat erittäin tärkeitä ja hedelmällisiä. Osallistujien sisäinen 
motivaatio ja halu jakaa mielipiteitään ja käsityksiään myös muille on tärkeää, sillä se vaikuttaa 
merkittävästi ryhmän tavoitteen saavuttamiseen. Ryhmän yhtenäisyyden kannalta 
vapaamatkustajuus ei ole kovin suotavaa. Yhteisöllisen oppimisen ongelmaksi saattaa muodostua se, 
ettei tosiasiallista keskustelua ja vasta-argumentointia synny eivätkä eriävät mielipiteet ja ajatukset 
muutu keskustelun edetessä. Ongelmat saattaa osaltaan johtua työalustan kankeudesta ja valmiiksi 
muotoiltujen mielipiteiden lisäämisestä viesteihin "leikkaa-liimaa" -menetelmällä. Tällöin 
keskustelua ei oikeasti pääse syntymään, ja omia näkökantoja on vaikeampi muuttaa. 
Yksilöllinen oppiminen voi korvata yhteisöllisen oppimisen puutteita. Syvällistäkin oppimista voi 
tapahtua, vaikka keskustelut eivät osoittaisi erilaisten näkökulmien esiintuomista eikä jaetun 
ymmärryksen muodostuminen onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla. 

Yhteisöllisen oppimisen ohjaaminen 
Asiantuntijaryhmien keskusteluissa tunnistimme kaksi keskeistä yhteisöllisen oppimisen 
ohjaamiseen liittyvää teemaa. 
Ohjauksen ja oppimistilanteiden suunnittelu 
Ohjauksen suunnittelussa keskeinen haaste on luoda oppimistilanteita, jotka synnyttävät 
hedelmällisiä oppimisprosesseja. Oppimistilanteiden suunnittelu kattaa niin pedagogisen skriptin, 
ohjaustapojen, oppimismenetelmien kuin oppimisympäristön suunnittelun.Tärkeää on myös 
yhteisölliselle oppimiselle hedelmällisen tehtävänannon laatiminen. Häkkisen ja Arvajan (1999) 
mukaan väärinymmärryksille ja erimielisyyksille tilaa antavat tehtävät voivat synnyttää oppimisen 
kannalta tärkeitä neuvottelutilanteita, joissa oppilaat joutuvat selittämään käsityksiään ja 
selventämään niitä jopa itselleen. Myös koko oppilaitokselta vaaditaan hyvää kokonaissuunnittelua, 
jotta sen tarjoamista opintokokonaisuuksista tunnistetaan juuri yhteisölliseen oppimiseen 
soveltuvat sisällöt. 
Weinbergerin ja Fischerin (2006) viitekehystä soveltaen yhteisöllisen oppimisen suunnittelulle 
voidaan muodostaa seuraavat tavoitteet. Oppimistilanteiden tulisi motivoida opiskelijoita siten, että 
he 



 tulevat usein verkko-oppimisympäristöön hankkimaan tietoa ja kontribuoivat keskusteluihin 
mahdollisimman tasavertaisesti, 

 keskittyvät keskusteluissa tehtävänantoon, jäsentävät käsiteltävää ongelmaa, teoriaa ja 
käsitteitä sekä soveltavat teorioista ja aiemmasta osaamisesta lähtöisin olevia käsitteitä 
ongelmaan, 

 esittävät ja arvioivat näkemyksiään argumentatiivisesti perustellen sekä yksittäisten 
argumenttien tasolla että laajemman argumentatiivisen keskustelun tasolla sekä 

 tuovat esiin erilaisia näkemyksiä, pyytävät ja ehdottavat selityksiä, tarkennuksia ja 
täydennyksiä sekä pyrkivät muodostamaan aiheesta yhteisen käsityksen. 

Ohjausta ja oppimistilanteita suunnitellessa tulisi miettiä, miten näitä tavoitteita voidaan saavuttaa. 
Keskeistä on, että käsiteltävä aihekokonaisuus on riittävän avoin oppijoiden omille kysymyksille ja 
tulkinnoille siten, että siihen on helppo tarttua ja syventyä. Osallistujilla on oltava tasavertainen 
mahdollisuus hankkia riittävät lähtötiedot aihepiiristä joko niin, että ne on saatu aiemmista yhteisistä 
opinnoista, tai niin, että niihin tutustutaan heti kurssin alussa. Yhteisöllistä oppimista voi edistää 
myös kokemuksellisen oppimisen piirteiden lisääminen ja kokeneempien opiskelijoiden antama 
esimerkki, jolloin hiljaisen tiedon ulottuvuus saadaan mukaan oppimiseen. 
Miika Marttunen (Tannisen 2009 mukaan) kuvaa yhteisöllistä argumentatiivisen oppimisen prosessia 
seuraavasti: 
”Aluksi keskustelulle olisi luotava yhteinen maaperä, perusta mistä lähdetään liikkeelle, jotta eri 
osapuolet varmasti ymmärtäisivät toisiaan ja päästäisiin käsittelemään varsinaista asiaa. Sama 
yhteisen maaperän luominen on tehtävä vaikkapa yritysmaailman neuvotteluissa. Yhteistä näille 
tilanteille on se, että avoimissa ongelmanratkaisutilanteissa määritellään ensin ongelma, nähdään 
siihen eri näkökulmat ja ratkaisuvaihtoehdot ja päädytään lopulta kaikkia tyydyttävään ratkaisuun.” 
Weinbergerin ja Fischerin (2006) tulosten mukaan yhteisöllisessä oppimisessa episteeminen, 
argumentatiivinen ja sosiaalinen ulottuvuus oppimisessa voivat haitata toisiaan: episteeminen 
argumentatiivista ja sosiaalista, argumentatiivinen episteemistä ja sosiaalinen argumentatiivista. Jos 
siis halutaan kehittää esimerkiksi argumentatiivista osaamista, tulisi pedagogiseen skriptiin 
sisällyttää osallistumisen lisäksi argumentatiivista työskentelyä ja jättää sitä haittaavia episteemistä 
ja sosiaalista ulottuvuutta vähemmälle. 
Ryhmädynamiikka ja ohjaajan rooli 



Opettajan tulisi ohjata ryhmää yhteistoiminnallisuuteen, jossa oppilaat keskustelevat ongelmista ja 
oppivat sen kautta uutta tietoa. Yhteisölliselle oppimiselle tyypillinen vuorovaikutus on Häkkisen ja 
Arvajan (1999) mukaan neuvottelevaa, jolloin statukseltaan ja tiedolliselta tasoltaan samanarvoiset 
oppilaat perustelevat näkökantojaan ja yrittävät vakuuttaa toisiaan. Kun oppilaat ovat suurin piirtein 
samalla tiedollisella tasolla, neuvottelulle jää tilaa ja yhteisöllinen oppiminen mahdollistuu. Sen 
sijaan ohjaajan esittämät faktakysymykset kannustavat oikean vastauksen kritiikittömään 
muisteluun (Cohen 1994), jolloin neuvottelumahdollisuudet ovat laihanlaiset. 
Yhteistoiminnallisuus ei toteudu, jos ohjaaja osallistuu keskusteluun opettajana, koska silloin yhdellä 
osapuolella on selvästi enemmän tietoa ja tiedollista auktoriteettia kuin muilla (Häkkinen & Arvaja 
1999). Opiskelijoiden näkemykset ohjautuvat tällöin helposti ohjaajan osoittamaan suuntaan, ja 
ohjaajan näkemyksestä poikkeavien mielipiteiden esiintuominen on hyvin vaikeaa. Sen sijaan 
opiskelijoiden herättely keskusteluun ja innostaminen on erittäin tervetullutta. Haaste 
yhteistoiminnallisen oppimisen ohjaamisessa onkin siinä, kuinka ohjaaja osaa tukea osallistujia 
mutta samalla välttää liiallista väliintuloa. Ohjaajan tulisi osata tunnistaa erilaiset oppijaryhmät ja 
kyetä sovittamaan toimintatapansa kullekin ryhmälle sopivalla tavalla. Mahdollisimman moni 
ongelma tulisi kuitenkin pyrkiä välttämään jo ennakkoon oppimisprosessia suunnitellessa. 
Yhteisöllisessä oppimisessa on avainasemassa ryhmädynamiikkaan liittyvä problematiikka. Häkkinen 
ja Arvaja (1999) mainitsevat, että rooli- ja statuskysymykset vaikuttavat ryhmän toimintaan ja sitä 
kautta oppimisprosessiin. Onkin hyvä kysymys, miten ohjaaja voisi tukea osallistujia heille sopivien 
roolien löytämisessä. Statuskysymyksillä lienee harvoin suurta vaikutusta ryhmän dynamiikkaan 
lyhytkestoisilla kursseilla, joiden osallistujat eivät tunne toisiaan, mutta esimerkiksi työyhteisöissä 
niistä saattaa olla suurta haittaa. Myös osallistujien opittu avuttomuus voi haitata yhteisöllistä 
oppimista. Esimerkiksi Puntambekarin (2004) tutkimuksessa kävi ilmi, että opiskelijat olivat 
voimakkasti riippuvaisia opettajan ohjauksesta. Lienee perinteiseen opiskelukulttuuriin liittyvä 
pinttynyt tapa, että opiskelijat odottavat opettajalta ”oikeita” vastauksia. 
Ohjaajan rooli yhteisöllisessä oppimisessa on usein varsin näkymätön verrattuna perinteisempiin 
opiskelumuotoihin. Ohjaajan tehtävänä on ennen kaikkea oppimisprosessin edistäminen ja 
opiskelijoiden valtauttaminen keskusteluun. Tärkeää on oppimista edistävän ilmapiirin luominen ja 
toimivan ryhmädynamiikan tukeminen. Opiskelijoilta yhteisöllinen oppiminen edellyttää 
itseohjautuvuutta ja valmiutta ottaa itse vastuuta keskustelujen etenemisestä. Ohjaajan tulisi 
seurata opiskelijoiden keskusteluja aktiivisesti ja olla valmis ottamaan näkyvämmän roolin, jos 



keskustelujen etenemisessä, rooleissa tai ryhmädynamiikassa ilmenee ongelmia. Jos keskustelu 
etenee hienosti itsekseen ja ryhmädynamiikka toimii riittävän hyvin, ohjaajalla ei ole tarvetta 
puuttua keskusteluihin. 
Ohjaaja voi myös toimia keskusteluissa "edistyneen vertaisen" roolissa heittämällä tarvittaessa 
kehiin omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan keskustelun laajentamiseksi tai syventämiseksi. Hänen ei 
kuitenkaan tulisi esittää omia mielipiteitään opiskelijoiden esittämistä eri näkemyksistä, jotta 
opiskelijat eivät tulkitse niitä "oikeiksi vastauksiksi". Jos aihe on kovin teoreettinen, ohjaaja voi 
esittää kysymyksiä ja ajatuksia, joiden pohdinta yhdistää keskustelun aiheen opiskelijoiden omiin 
kokemuksiin. Jos aihe taas on hyvin käytännöllinen, hän voi auttaa jäsentämään sitä hieman 
abstraktimmalla tai jopa teoreettisella tasolla. 

Yhteisöllisen oppimisen arviointi 
Asiantuntijaryhmien keskusteluissa tunnistimme kaksi keskeistä yhteisöllisen oppimisen arviointiin 
liittyvää teemaa. 
Arviointiperusteet 
Yhteisöllisen oppimisen arvioinnin tulisi lähteä kurssin suunnittelusta ja määrittelystä. Arvioinnin 
perusteena tulisi olla opinnoille asetetut selkeät osaamistavoitteet: mitä odotetaan tuotoksilta, mitä 
oppimisprosessilta, mitä asenteilta jne. Tällöin oleellista ei ole se, mikä on kunkin opiskelijan 
lähtötaso, koska arvioinnin kohteena ei ole oppiminen sinänsä vaan osaaminen. Jos joku on aiemmin 
elämässään oppinut jonkin asian jo ennen kyseisiä opintoja, se ei vähennä hänen osaamisensa arvoa, 
vaikka osaaminen ei kurssin aikana oleellisesti lisääntyisikään. Puutteet oppimisprosessissa voivat 
kuitenkin olla peruste heikentää arviointia, esimerkiksi jos opiskelija laistaa osallistumisesta tai 
hänen kontribuutionsa keskusteluihin on heikkoa. Menettäähän ryhmä tällöin hänen osaamisensa 
argumentatiivisen keskustelun ja konsensuksen edistäjänä. Osaamista (tieto, taito, asenteet) tulisi 
arvioida oppimisprosessin kautta erityisesti silloin, kun yhteistyö tai yhteistoiminnallisuus on yksilön 
tai ryhmän kehittymisen kannalta oleellista. 
Opiskelijoiden tasapuolinen arviointi edellyttää sitä, että tavoiteltava osaaminen, sitä mittaavat 
kriteerit sekä perusteet eri tasoisten arvosanojen antamiseen on määritelty. Yhteisöllisessä 
oppimisessa on lisäksi otettava huomioon, että ryhmällä on paljon vaikutusta yksilöiden 
suoriutumiseen. Yksittäisen osallistujan on vaikea vetää keskustelua eteenpäin ja luoda yhteistä 
näkemystä, jos muut keskustelijat jättäytyvät syrjään tai eivät muuten ole motivoituneita. 



Merkittävää on myös se, miten opiskelija itse hahmottaa oman osaamisensa tason. On tärkeää, että 
opiskelijat ovat tietoisia arvioinnin kohteista ja arvosanojen perusteista osaamisen eri osa-alueilla. 
Weinbergerin ja Fischerin (2006) viitekehystä soveltaen voidaan yhteisöllistä oppimista varten 
muodostaa joukko oppimisprosessiin liittyviä arviointikriteereitä. 

 seuraako opiskelija aktiivisesti muiden keskusteluja (lukeeko muiden viestit); 
 kontribuoiko opiskelija aktiivisesti keskusteluihin (kirjoittaako omia viestejä); 
 keskittyykö opiskelija viesteissään tehtävänantoon; 
 osallistuuko opiskelija ongelman jäsentämiseen ja teorioiden ja käsitteiden avaamiseen; 
 osallistuuko opiskelija ongelman tulkintaan teorioiden ja aiemman osaamisensa pohjalta; 
 perusteleeko opiskelija näkemyksiään selkein ja hyvin muodostetuin argumentein; 
 osallistuuko opiskelija laajemmin argumentaatioketjujen (so. argumentoivan keskustelun) 

rakentamiseen; 
 edistääkö opiskelija yhteistä tiedonrakentamista esittämällä erilaisia näkemyksiä ja 

pyytämällä ja ehdottamalla selvennyksiä, tarkennuksia ja täydennyksiä; 
 pyrkiikö opiskelija omien näkemysten esittämisen lisäksi myös yhteisen konsensuksen 

muodostamiseen. 
Arvioijan tulee myös tietää, millaista suoriutumistasoa näiden kriteerien osalta tavoitellaan. 
Verkkoympäristöllä on monia etuja arvioinnin kannalta. Se voi tallentaa monenlaista tietoa, kuten 
tiedon luetuista viesteistä, lähetettyjen viestien sisällön sekä työskentelyn eri vaiheet ja ajankohdat. 
Verkkoympäristössä voi olla myös mahdollisuus selata tietyn opiskelijan lähetettämiä viestejä ja 
muita tuotoksia, jolloin arviointia varten saa hyvän kokonaiskuvan tämän osallistumisesta ja 
työskentelystä. 
Arviointitavat 
Yhteisöllisen oppimisen arviointi tulee kohdentaa arvioitavan kurssin tavoitteiden suuntaisesti 
opiskelijan erilaisiin tuotoksiin ja oppimisprosessiin. Hyvässä arvioinnissa otetaan monipuolisesti 
huomioon eri näkökohtia. Arvioinnin on oltava opiskelijoille tasapuolinen, rakentava ja kannustava. 
Jos kurssin arviointiperusteina on keskusteluaktiivisuus, puheenvuorojen sisältö, opiskelijoiden 
itsearvioinnit ja parityönä laadittu kirjoitelma, opiskelijoiden tulisi kiinnittää näihin erityistä 
huomiota, mikäli aikoo saada hyvän arvosanan. Arviointi voi kuitenkin olla hyvin haasteellista, jos 



arvioinnin kohteita ja arviointiperusteita ei ole ennakkoon määritelty. Erityisen haasteellista on 
arvioitavien osa-alueiden laadukkuuden arviointi. 
Opiskelijat ovat perinteisesti tottuneet numeeriseen arviointiin, mutta myös muita, uusia 
arviointitapoja voidaan hyödyntää arvioinnissa. Perinteisen numeerisen arvioinnin tukena voidaan 
käyttää esimerkiksi opiskelijoiden itsearviointia, opiskelijoiden keskinäistä vertaisarviointia sekä 
ohjaajan antamaa laadullista arviointia. Sanallinen arviointi tukee opiskelijoiden pyrkimyksiä 
saavuttaa hyviä arvosanoja ja rakentavana kannustaa parempiin suorituksiin. Arviointia voidaan 
tehdä sekä kurssin aikana, jolloin se hyödyttää kurssin suorittamista, että sen päätteeksi. Arviointi 
on osa oppimisen ohjaamista niin yhteisöllisessä kuin yksilöllisessäkin oppimisessa. 
Toisaalta arviointi on myös resurssikysymys, sillä huolellisesti toteutettu, monipuolisesti ja 
tasapuolisesti eri näkökohtia huomioon ottava arviointi on vaativa ja aikaa vievä prosessi. Mitä 
väljemmät ovat arvioinnin kriteerit ja mitä subjektiivisempaa arviointi on, sitä enemmän se kuluttaa 
opettajan aikaa ja resursseja. 
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