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Agenda
 Mitä on autenttinen oppiminen
verkkoympäristöissä
 VirtuaaliAMK-caset
 Haasteet meille
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Miksi autenttisuutta verkko-opetukseen?
EPÄILYKSIÄ JA RISTIRIITAA
• Amkeissa korostetaan työelämälähtöisyyttä ja samalla lisätään verkkoopetusta
• Opetuksen ja T&K&I integrointi
• Verkko-opetuksen käytänteet vaihtelevia – informaatiopohjaista
• Tiedon jakamista ja taitojen oppimista tietokoneen avustuksella
(learning from technolgy)
• Paljolti myös tiettyjen ohjelmistojen ja tietokoneen käyttötaitoja (learning
about technology)
• Autenttisen oppimisen haaste on teknologian avulla oppiminen (learning
with technolohy)
(Herrington 2009)
18.5.2009
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OPPIMISEN UUDET HAASTEET







Jaettu ja horisontaalinen asiantuntijuus, kollektiivinen oppiminen,
verkostojen kollektiivinen äly, tiivistyvä verkottuminen
Globaali toiminta, mobiili- ja hajautettu työ, ajasta ja paikasta riippumaton
oppiminen
Oppiminen työn ja koulutuksen rajapinnoilla, organisaatioiden välinen
oppiminen ”ristipölytys”
Uudenlaisten pedagogisten ja teknologisten ratkaisujen tarve -> jakaminen,
”blendaukset”, uudelleenkäytettävyys, modulaarisuus
Uudenlaiset ohjauskäytänteet, vertaisoppijat, työelämänasiantuntijat
Opettajan roolin muuttuminen – ohjaaja, fasilitaattori

18.5.2009
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AUTENTTISUUS –mitä se on?
1. Todellisia elämän ongelmia, jotka kytkevät oppijat asiantuntijoiden
työskentelykulttuuriin
2. Tutkivaa otetta, joka harjoittaa ajattelun taitoja ja metakognitiivisia taitoja
3. Keskusteluja ja reflektointia oppijayhteisöissä
4. Oppijan valtauttamista valintojen kautta (Rule 2006)
… autenttisuus todentuu ”ei oppijassa, tehtävissä eikä ympäristöissä vaan
näiden kaikkien dynaamisessa vuorovaikutuksessa…” (Barab ym. 2000)
… näyttää siltä, että irrottautuminen epäuskosta (the suspension of disbelief)
kiinnittää oppijan prosessiin .. (Herrington ym. 2003)
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Autenttisen oppimisen elementtejä
 Opettajan verkkopedagogisen osaamisen kehittämisen teoreettisena
viitekehyksenä sovellImme yhdeksää autenttisen oppimisen
elementtiä (Herrington & Oliver 2000):
1) Autenttinen konteksti, todellisen työelämän ongelmat (Authentic
context),
2) Autenttinen toiminta ja tehtävät (Authentic activity),
3) Asiantuntijaosaaminen ja yhteys asiantuntijakulttuuriin (Expert
performances),
4) Monipuoliset ja moniammatilliset näkökulmat (Multiple
perspectives),
5) Kollaboratiivinen tiedonrakentelu (Collaboration),
6) Reflektio (Reflection),
7) Artikulaatio, tietämyksen sanoittaminen ja jakaminen
(Articulation),
8) Ohjaus, valmennus ja mentorointi (Coaching and scaffolding) sekä
9) Autenttinen arviointi (Authentic assessment).
18.5.2009
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1.AUTENTTINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ





Fyysinen tai virtuaalinen ympäristö, joka on mahdollisimman todellinen,
relevantti, rikas todellisen elämän näkökulmasta sekä mahdollistaa
yksilölliset joustavat valinnat opiskeluprosessissa
Ympäristö, missä opittua voi soveltaa
Skenaariot, metaforat kuinka työtä tullaan tekemään
Esimerkkejä:

18.5.2009
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2. AUTENTTISET TEHTÄVÄT






Selkeät tavoitteet ja kytkentä todelliseen elämään, miten tietoa käytetään
Kysymykset muotoa ”know how”
Tehtävällä on aito tarkoitus ja se tehdään asiakkaalle/kohderyhmälle
(t&k&I!!)
Tiedon tuottaminen, tiedon kanssa työskentely – ei tiedon toistaminen
Oppimistehtävät:
 Kompleksisia, ei etukäteen lukkoonlyötyjä
 Haasteellisia ja edellyttävät opiskelijoilta paneutumista ja merkittävää
ajan ja älyllisten resurssien investoimista
 Integroitavissa ja sovellettavissa erilaisiin sisältöalueisiin, monialaisia
 Mahdollistavat erilaisia ratkaisuja ja tulosten moninaisuuden
Esimerkkejä:

18.5.2009
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3. ASIANTUNTIJAOSAAMINEN




Mahdollisuus päästä tutustumaan, miten asiantuntijat ajattelevat ja
työskentelevät mahdollisissa tilanteissa
Asiantuntijan ajattelu- ja toimintaprosessien mallintaminen
Yhteys ja jakaminen eri tasoisten asiantuntijoiden kanssa

Esimerkkejä:

18.5.2009
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4. MONIPUOLISUUS
Monipuolinen, rikas sisältö ja erilaiset roolit
 Ei vain yksi www-materiaali tai oppikirja
 Mahdollisimman monipuolinen tausta-aineisto – erilaiset lähteet
mahdollistavat sen, että opiskelijat voivat tutkia tehtävää ei
toimijoiden/asianosaisten rooleista ja näkökulmista käsin
Esimerkkejä.

18.5.2009
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5. YHTEINEN TIEDONRAKENTELU






Ongelma, jota ei voi yksin ratkaista
Tuotos, jota ei voi yksin tuottaa, tarvitaan koko ryhmän sitoutumista ja
aktiivista ponnistelua
Tukevathan tehtävät yhdessä tekemistä?
Verkkoyhteisöllisyyden erilaiset muodot ja niitä edistävät työkalut
Oman oppimisprosessin lisäksi voi olla mukana toisten prosesseissa

Esimerkkejä:

18.5.2009
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6. REFLEKTIO




Hyvät tehtävät tarjoavat mahdollisuuden reflektointiin, valintojen tekemiseen
ja omien käsitysten muodostamiseen
Yhteisöllinen oppiminen – kollektiivinen älykkyys
Oman osaamisen peilaaminen asiantuntijoiden, opettajan ja toisten
opiskelijoiden osaamiseen

Esimerkkejä:
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7. TIETÄMYKSEN ULKOISTAMINEN





Oman osaamisen esittäminen muille (kirjoittaminen, puhuminen,
piirtäminen, videointi, äänittäminen..)
Hiljaisen tiedon sanoittaminen ja esiinnostaminen
Omalle ryhmälle, sidosryhmille
Aidot tuotokset työelämälle

Esimerkkejä:

18.5.2009
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8. AUTENTTINEN OHJAUS





Opettajan tuki oppimiseen, opettaja tukija/tutori/mentori
Muiden oppijoiden tuki
Työelämäasiantuntijoiden tuki
Aito mukanaolo opiskelijan prosessissa, erityisesti sen kriittisissä kohdissa

Esimerkkejä:

18.5.2009
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9. AUTENTTINEN ARVIOINTI






Monipuolinen ja kokonaisvaltainen, koko oppimisprosessin arviointi (ei vain
tuotosten arviointi lopussa)
Kytkeytyy saumattomasti oppimistehtäviin
Jatkuvaa kehittävää arviointia tukee monipuolinen oman osaamisen
viestintä, oppijan aktiivisuus
Itsearviointi, vertaisarviointi ja ryhmäarviointi
Työelämäasiantuntijoiden antama palautearviointi tuotoksista

Esimerkkejä:
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VIRTUAALIAMK CASET


OPPIMISAIHIOIDEN PEDAGOGINEN ARVIOINTI, 2006

http://www.amk.fi/fi/index/palvelut/verkkopedagogiikkajatutkimus/pedagogisenlaadunarviointi/oppimisaihiotjaniidenarviointi.html



OPINTOJAKSOJEN PEDAGOGINEN ARVIOINTI, 2007

http://www.amk.fi/fi/index/palvelut/verkkopedagogiikkajatutkimus/pedagogisenlaadunarviointi/opintojaksojenlaadunarviointi.html



VIRTUAALINEN BENCHMARKING PROJEKTI

http://www.amk.fi/fi/index/palvelut/verkkopedagogiikkajatutkimus/pedagogisenlaadunarviointi/verkkoopetuksenautenttisuus.html



INTERNATIONAL VIRTUAL BENCHMARKING

http://www.amk.fi/fi/index/palvelut/verkkopedagogiikkajatutkimus/pedagogisenlaadunarviointi/verkkoopetuksenautenttisuus/interna
tionalbenchmarking2009/esittely.html

18.5.2009

Copyright VirtuaaliAMK

16

Virtuaalinen benchmarking-projekti
 Vuonna 2008 VirtuaaliAMK:ssa toteutettiin autenttisen verkkoopetuksen kehittämisprojekti (jatkossa VBM-projekti), jossa opettajat
saattoivat arvioituttaa kollegoilla miten heidän toteutuksensa tukee
autenttista oppimista.
 Virtuaalisen benchmarking-projektin muodostaman virtuaalisen
vertaisoppimisyhteisön (vrt. Jackson & Temperley 2007; Lewis &
Allan 2005) tavoitteena oli tukea opettajia vahvistamaan
autenttisuutta verkko-opetuksessaan.
 Samalla levitettiin autenttisen verkko-opetuksen hyviä käytänteitä.
 VBM-projektiin haettiin ammattikorkeakoulujen tarjonnassa olevia
verkko- tai verkkotuettuja opintojaksoja tai niiden osia.
 Hakulomakkeessa pyydettiin tarkastelemaan projektiin tarjottavaa
opintojaksoa Herringtonin & Oliverin (2000) autenttisen oppimisen
kriteerien pohjalta.
18.5.2009
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(Leppisaari & Vainio 2009)
Pedagogiset työkalut: Autenttisen oppimisen kriteerit (Herrington & Oliver 2000)

AUTENTTISEN VERKKO-OPETUKSEN VIRTUAALINEN
BENCHMARKING
6 BM-paria (yht. 14 amk-opettajaa) sekä havainnoijia

Prosessi:
Etukäteistyöskentely

Benchmarking-sessio

Jälkikeskustelu

(43 henkilöä kirjautunut

(7 x, ka 12 henkilöä)

(43 h kirjautunut Ning-

Ning-yhteisöön)

yhteisöön)
PARIN VERTAIS-

AVOIN

ITSEARVIOINTI/PARIN

ARVIOINTI / AVOIN

VIRTUAALIYHTEISÖL-

VERTAISARVIOINNIN

VIRTUAALIYHTEISÖLLI-

LINEN VERTAIS-

VALMISTELU

NEN VERTAISARVIOINTI

ARVIOINTI

Virtuaaliset työkalut:

Adobe Connect Pro

Ning

18.5.2009
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(asynkroninen)

- Työelämälähtöinen konteksti melko
vahva (ka 4), työelämä caseja
- Osittain lineaarinen etenemistapa

Materiaali osittain opettajan valitsemaa ja tuottamaa, mutta myös muuta
materiaalia esim. asiantuntijahaastatteluja ja www-sivustoja.
Tekstipohjaista, jonkin verran videoklippejä. Tehtävien muoto ja kesto
vaihtelee, usein (liian) monia pieniä tehtäviä, jotka opettaja strukturoinut
valmiiksi.  Haastavampia, paneutumista vaativia tehtäväkokonaisuuksia.
Suuremmat tehtäväkokonaisuudet edellyttävät projektimaista opetusta ja
opetussuunnitelma-ajattelun muutosta.
- keskustelufoorumit, tehtävätyökalut, on-line foorumit, konferenssikirja

Verkkomateriaalien kautta. Ulkopuolisia
asiantuntijoita käytössä muutamilla opintojaksoilla,
eri tasoilla olevien opiskelijoiden asiantuntijuutta
käytetään muutamissa esimerkeissä, erityisesti
aikuisopetuksen caseissa.
Yhteisölliset työskentelytavat: pariopettajuus,
tutoropettajat, eri tasoilla olevien oppijoiden
yhteistyö, henkilökohtaiset suhteet työelämään
- keskustelufoorumit, wiki, posterit, toisten tehtävien
jatkaminen

Tehtävien rakentamisella mahdollisuus tarkastella
asioita /ongelmia eri rooleista, opiskelijoiden omat
taustat hyödynnettävissä, moniammatillisuus;
esim. opiskelijaryhmien yhdistely,
moniammatilliset tiimit.
-keskustelufoorumit, wikit, esitykset
-ongelmana aikataulutukset

Ongelmallisinta on rakentaa tehtävät keskustelufoorumeilla niin, että
aitoa toisten oppimista tukevaa vuorovaikutusta syntyy – teemat ja
harvemmat keskustelufoorumit, vertaistyöskentely tuntuvat tukevan
vuorovaikutuksen rakentumista – opettajan kiinnitettävä huomiota
tiedonrakentamiseen ryhmänä ei yksilönä.
- keskustelufoorumit, wikit, on-line konferenssit, esitykset

Vaatii harjoittelua, ohjeistusta, aikaa, tilaa ja rakennetta, jossa
reflektointi on mahdollista, paluu aikaisempaan, vaiheistus, itse- ja
vertaisarviointi, opettajan prosessinaikainen palaute. Vertailu toisten
tuotoksiin, vertailu mallivastauksiin. Usein opiskelijat ”suorittavat”
tehtävät ja yhteisöllistä reflektiota ei synny. Reflektio ei saisi kaventua
vain kirjoittamiseen – monipuolisuus!

Tekstimuotoisena paljon oman osaamisen esilletuomista – opettajat
useimmissa tapauksissa paneutuvat tuotokseen. Vertaisoppimista,
kommentointia, argumentointia, ja monimuotoista osaamisen
sanoittamista vasta harjoitellaan. Kun reflektointi ja
vuorovaikutuksellinen keskustelu useissa opintojaksoissa oli
vähäistä, myös omien ajatusten ilmaisu ja oman tietämyksen
kasvattaminen keskustelun kautta jäi puutteelliseksi
- esitykset, posterit, tehtävien jättö tehtäväalueelle, wikit, on-line
ympäristöt

Ohjausta on saatavilla pääasiassa opettajilta, joissakin tapauksissa
ohjaus-resurssissa mukana myös työelämän edustajia, vanhempia
opiskelijoita tai oman opiskeluryhmän vertaistuki (esim. tiimit, ryhmät).
Ohjauksen jäntevämpi sitominen oppimisprosessiin niin, että esim.
tehtävien loppuunsaattaminen edellyttää sen hakemista eri tahoilta
- keskustelufoorumit, wikit, on-line ympäristöt

Arviointi useimmin opettajan tehtävänä, vertaisarviointia ja ryhmäarviointia
vielä vähän. Miten rakennetaan aito prosessiarviointi.
Miten hyödynnetään muitakin mahdollisuuksia kuin kirjallinen esitys.
- Tehtävän arviointi palautekanavan kautta, esseet, tentit, keskustelut

Autenttisuuden vertailukehittäminen
 Benchmarkingissa verkko-opetuskäytänteitä arvioidaan ja kehitetään
reflektiivisinä toimijoina vertaisten kanssa yhdessä
 Benchmarking on oppimisprosessi, jonka kautta opitaan muilta hyviä
toimintamalleja ja asetetaan omalle toiminnalle kehittämishaasteita. (Ks.
Jackson 2000; Karjalainen, Kuortti & Niinikoski 2002.)
 ”Haluan oppia autenttisesta oppimisesta ja jakaa vertaisyhteisössä omaa
osaamista” (a3).
 Samalla kun tutustutaan toisen opettajan verkko-opetukseen ja opintojaksoon, peilataan sitä omaan vastaavaan toimintaan ja
tuotokseen: ”Haluan saada tietoa millainen on oma toteutukseni
suhteessa muihin” (a1).
 Näin vertaillaan omia käytänteitä muiden käytänteihin ja arvioidaan onko
hyvä käytäntö siirrettävissä omaan toimintaan ja miten omaa opetusta
voidaan tämän pohjalta kehittää: ”Haluan kehittää palautteen kautta
opetustani” (a2).
18.5.2009
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VBM-menetelmän vahvuuksia ja
kehittämishaasteita 1/4
 Benchmarking–menetelmän avulla projektissa pohdittiin
autenttisuuden haasteita verkko-opetuksessa: ammattikorkeakoulujen
opettajat esittelivät opintojaksonsa peilaten sitä autenttisen oppimisen
elementteihin, saivat vertaispalautetta ja kehittävässä kollegiaalisessa
vuoropuhelussa oppivat autenttisuuden elementtejä.
 Samalla projektissa kehitettiin uudenlaista virtuaali-istuntoina ja
sosiaalisen median työmenetelmin toteutettavaa benchmarkingprosessia opettajien osaamisen tukemisen muotona.
 Projektin loppukysely (N=13) osoitti, että autenttisen oppimisen
elementit avautuivat osallistujille uudella tavalla ja osallistujat saivat
vahvistusta omien verkkokurssiensa autenttisuuden kehittämiseen ja
paljon uusia ideoita ja kehittämisajatuksia.
18.5.2009
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VBM-menetelmän vahvuuksia ja
kehittämishaasteita 2/4
 Benchmarking koettiin inspiroivaksi menetelmäksi, jonka avulla
saatiin uusia näkemyksiä ja tietoa erilaisista verkko-opetuksen
toteutustavoista.
 Kun benchmarking projektiin osallistuttiin arvioimalla oma
verkkokurssi sekä benchmarking-parin verkkokurssi ja lisäksi
kuunneltiin viiden muun parin kurssien arvioinnit, saatiin
monipuolista näkemystä ja autenttisen oppimisen elementteihin
päästiin paneutumaan.
 Loppukyselyyn vastannut opettaja (v1) totesi: ”Kun mukana oli
asiaan syvästi perehtyneitä osallistujia ja vasta-alkajia – tässä
toteutui asiantuntijaosaamisen mallintaminen hyvin”.
 Vertaisarvioinnissa saatiin arvokkaita kommentteja.
Virtuaalityöskentelyssä saatiin myös yhteisöllisyyden kokemuksia.
18.5.2009
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VBM-menetelmän vahvuuksia ja
kehittämishaasteita 3/4
 Menetelmää toivottiin kehitettävän niin, että saman alan toimijat
olisivat benchmarking-pareina. Tällöin syventyminen toisen
sisältöalueeseen olisi helpompaa ja keskustelut antoisampia.
 Parien tilalle ehdotettiin myös arviointiimejä.
 Eräs opettaja toivoi benchmarking-prosessiin mukaan myös
yrityselämän mentoreita ”ulkoisiksi auditoijiksi” (v11).
 Yksi vastaajista toivoi myös pidempikestoista ja syvällisempään
sitoutumiseen mahdollistavaa työtapaa (v6).
 Toinen opettaja (v8) puolestaan toivoi kevyempää prosessia: ”Riittää,
kun saman alan opettajat arvioivat toistensa kursseja ”päittäin” ilman
mitään monimutkaista prosessia. Antavat toisilleen vinkkejä, ohjeita ja
kritiikkiä.”
18.5.2009
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VBM-menetelmän vahvuuksia ja
kehittämishaasteita 4/4
 Virtuaalisen benchmarking-menetelmän toimivuutta pidettiin
periaatteessa hyvänä: ”Verkko on verraton yhteistyöympäristö”
(v12). ”Online on hyvä väline, kun myös toteutussuunnitelma on
hyvä, kuten tässä istunnossa, jota seurasin” (v5).
 Projektissa opittiin sisällön lisäksi samalla käyttämään myös
sosiaalisen median välineitä.
 Tekniikan toimimattomuus vaikeutti muutamien benchmarkingistuntojen toteuttamista.
 Tärkeää on, että etukäteen varmistetaan kuuluvuus ja aineistojen
näkyvyys. Muutoin tilannejohtaminen itse asiasta siirtyy helposti
ääniongelmien ratkomiseen.
18.5.2009
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Pohdinta 1/2
 Autenttisen oppimisen elementit avautuivat vuoropuhelussa
tarkasteltaessa verkko-opetuskäytänteitä yhdessä.
 Vertaisilta oppiminen sekä autenttista oppimista jäsentävät elementit
tukivat opettajien oppimista.
 Benchmarking-menetelmän avulla nostettiin esille ja tehtiin tunnetuksi
ammattikorkeakouluverkoston hyviä autenttisen opetuksen käytäntöjä
ja autenttista materiaalia sekä annettiin työkaluja autenttisen verkkoopetuksen arviointiin.
 Benchmaking menetelmänä tuki yhteisöllistä oppimista.
 Sen avulla saatiin myös konkreettisia esimerkkejä, miten voimme
reflektoida omaa toimintaamme ja osaamistamme ja miten annamme
kehittävää palautetta toinen toisellemme.
18.5.2009
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Pohdinta 2/2
 Kollegojen toteutusten havainnointi auttoi syventämään omaa
näkemystä autenttisen oppimisen elementtien toteuttamistavoista
aidoissa opintojaksototeutuksissa.
 Projektin ongelmana oli se, että vain pieni joukko
ammattikorkeakoulujen opettajia pystyi osallistumaan prosessiin.
Haasteenamme on, miten saamme tämäntyyppisen toimintamuodon
leviämään laajemmin.
 Ratkaisu voisi olla benchmarking-tori, jonne opettaja voisi ilmoittaa
omia opintojaksojaan arvioitavaksi ja toisaalta hän voisi ilmoittautua
toisten opintojaksojen havainnoijaksi - malli toimisi myös aloittavien
verkko-opettajien mentorointimallina
 Yhteisöllinen benchmarking olisi kullekin toimijalle mahdollisuus
oppia ja kehittyä verkko-opetuksessa edelleen
18.5.2009
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 http://www.youtube.com/watch?v=4pyjRj3UMRM

