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Verkkovuorovaikutus opiskelijan näkökulmasta
(Moore 2013, 1989)
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Miksi vuorovaikutus on tärkeää? 
(Simonson, Schlosser & Orrelana 2011; Bernard ym. 2009; Moore 2013; Moore 
& Kearsley 1996)
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 Vuorovaikutus on onnistuneen ja laadukkaan verkko-opetuksen 

keskeinen tekijä.

 Kaikki eri vuorovaikutustyypit (opiskelija-opiskelija/t-opettaja-

ympäristö) edistävät opiskelijoiden oppimista.

 Verkko-opetukseen liittyy fyysistä ja/tai ajallista etäisyyttä. 

Pedagoginen etäisyys voidaan välttää opettajan, opiskelijan ja 

opiskeluympäristön vuorovaikutuksella.



Vuorovaikutuksen muodot
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 Synkroninen / samanaikainen / 

reaaliaikainen vuorovaikutus

 Ei-synkroninen / eriaikainen

vuorovaikutus
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Rakenna vuorovaikutusta
(Uotinen, Tyrväinen & Valkonen 2016, Watson ym. 2017)

 Ole opiskelijoiden saatavilla ja kerro, miten sinuun ollaan yhteydessä

 Suunnittele etukäteen milloin ja millaista vuorovaikutusta kurssillasi on ja miten järjestät sen 

teknisesti

– Tehtävänannot ja aikataulu

– Säännöllistä vuorovaikutusta

 Anna palautetta ja pyri oikea-aikaisuuteen, jatkuvuuteen ja henkilökohtaisuuteen

 Opettajajohtoisuudesta ohjaavaksi ja opiskelijan vastuuta tukevaksi

– Opetuksen suunnittelun rooli korostuu

– Oppimisen ohjaaja ja keskustelujen syventäjä 

 Mahdollista erilaiset vuorovaikutuksen tavat ja välineet

 Opettajan läsnäolo tärkeää ja sitä koetaan sekä samanaikaisessa että eriaikaisessa 

vuorovaikutuksessa.
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Mitä läsnäolo (presence) on?
(Lowenthal & Snelson 2017; Richardson & Lowenthal 2017; Vickers & Shea 2017 ; Öztok & Kehrwald 2017; Mykota 2018)

 yksilön kokemus, tunne ja tietoisuus (itsestä/toisesta) - psykologinen etäisyys

→ aitous, persoona ja identiteetti

→ välittömyys, läheisyys, kotoisuus, perehtyneisyys

→ emotionaalinen yhteyden tunne

 Vuorovaikutteinen, kollektiivinen ilmiö: yhteisöllisyyden ja kuulumisen tunne, sosiaalinen "liima"

 kriittinen osaamisalue ja oppimisen mahdollistava tekijä verkko-opiskelussa

 opettajan kykyä reagoida ja tukea opiskelijoiden tarpeita

 Välineen ominaisuus

Opettajan sosiaalinen läsnäolo (social presence)

Opettajan ohjauksellinen läsnäolo (teaching presence)

(Tutkivan yhteisön malli, Community of Inquiry, CoI)



Opettajan läsnäolon 
kultainen keskitie

Yliaktiivinen opettaja, asiantuntijan monologi 

Ohjaa liikaa - ei anna tilaa opiskelijoiden kehittelylle 

Ovatko ohjeet selkeitä ja jäsentyneitä, jos niitä 
tarvitaan koko ajan?   

Paljon kysymyksiä: onko aikaa harkiten vastata?  

Kuunteleeko opettaja? 

Kontrolloiko näkyvyydellä ja ohjeilla? 

Ottaako päävastuun keskustelusta? 

Johdatteleeko liikaa? Tuoko liikaa sisältöä?

Mukavaa sosiaalista puhetta, josta 
päämäärä hukkuu 

Rönsyilyä 

Ope tarinoi omia juttujaan 

Paljon tunnepuhetta 

Korostus työskentelyprosessissa

Opettaja ei ohjaa, puutu eikä näy -
> työskentely velloo

Organisointi puuttuu 

Irrallisia huomiota, lähteitä tms

Yhdellä kertaa liikaa: esim. pitkiä 
tekstejä

Palaute puuttuu

Asiakeskeisyys 

Opettaja haluaa pysytellä anonyyminä. 

Ei kontaktia yksittäisiin opiskelijoihin tai 
ryhmään

Yksilökeskeistä

Ei ilmaista arvostusta, rohkaista tai 
kannusteta, tueta osallistumista

Vähän

Paljon
SPTP

vs kurssin vaihe, 
opiskelijoiden tarpeet

(mm. Garrison 2017, Larson

ym. 2019, Watson ym. 2018)



27.5.2020JYU. SINCE 1863. 9

 Luo oppimisyhteisöä

– Luo tervetulon kokemus, tutustuta, ryhmäytä, perehdytä, varmista osaaminen, ole läpinäkyvä, jaa 

ohjaajuutta/asiantuntijuutta…

– Käytä etunimeä/kohdenna, ryhmäilmaisuja, vahvista viittaamalla aiempaan puheeseen, osoita arvostusta, kutsu 

osallistumaan

– Anna palautetta, esimerkkejä, ohjausta, kannusta, rohkaise, kuvaa mitä tapahtuu, tiivistä, selkeytä…fasilitoi.

 Ole oma inhimillinen ja avoin opettajapersoonasi, kerro itsestäsi

 Käytä rohkeasti ääntä, kuvaa ja videota = tule tutuksi, näy

 Huomioi nonverbaliikka, myös tekstissä: "etäännyttävä vs lähentävä tyyli"

 Kuuntele ja osoita kuuntelemista

 Havainnoi ja reagoi tarpeisiin (erityisesti ”verkkohiljaiset”)

Miten vahvistan läsnäoloa?
(mm. Fionck 2020; Dockter 2016; Garrison 2017; Richardson & Lowenthal 2017, Mykota 2018)



Luotko läheisyyttä vaiko etäisyyttä?
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 oma kuva, video (Pinsk ym. 2014; Yamada & Akahori 2007)

 kameran läheisyys, katse (Satar & Wigham 2017)

 hymy (Oh ym. 2016; Verhagen ym. 2014), ilmeet ja eleet (Wang 2019)

 kuvailevuus kuten metaforat, analogiat, hymiöt (Delfino & Manca 2007)

 hiljaisuuden välttäminen (Fayram 2017; Tawil 2019)

 ajoitus, reagointinopeus (Baker 2010; Tawil 2019)

 tyyli ja sävy tekstissä ja puheäänessä: kohteliaisuus, ystävällisyys (Verhagen ym. 2014), oma 

persoona/olemus (Richardson & Lewenthal 2017, Song 2018), ”rentous vs virkamiesmäisyys” (Zhu 

ym. 2019), positiivisuus/negatiivisuus, lyhyesti/pitkästi, hymiöt (Tawil 2019)

 tekstikoko, fontti, layout, kirjainkoko, väri, kuvien käyttö (Tawil 2019) 

 työskentelyn kellonaika, säännöllisyys, valmistautumisen taso (Tawil 2019)



Verkko-opiskelussa rakentuvan luottamuksen osa-alueet
Valkonen, Tyrväinen & Uotinen, 2020
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Luottamuksen vahvistaminen  
opiskelijakysely 2019 (Valkonen, Tyrväinen & Uotinen) 

Käyttäydyn 

kunnioittavasti 

ja asiallisesti, 

arvostan 

toisten työtä



Lähteet (muut lähteet löytyvät näiden kautta)
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