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Tutkivan yhteisön malli
Community of Inquiry (CoI)

Sosiaalinen läsnäolo:
Oppijoiden kyky tuoda
persoonallisia ominaisuuksiaan
näkyviksi yhteisössä, aitoina
ihmisinä.
• Kahden välinen viestintä
• Ryhmän yhteneväisyyttä

edistävä viestintä
• Vuorovaikutusviestintä

Ohjauksellinen läsnäolo:
sosiaalisten ja kognitiivisten
prosessien suunnitteleminen
niin, että syntyy merkityksellisiä
oppimiskokemuksia
• Kurssisuunnittelu
• Keskustelun edistäminen
• Suorat ohjaustoimet

Kognitiivinen läsnäolo:
Oppijoiden rakentama
yhteinen ymmärrys.
Vaiheet:
• Käynnistys
• Tutkiminen
• Yhdistäminen
• Ratkaisu

(Garrison, Andersson & Archer 1999. Garrison & Akyol 2013.
suom. Tiuraniemi 2012) https://coi.athabascau.ca/



Opettajan läsnäolo
• Teaching presence -käsitteen lisäksi on käytetty käsitettä instructor social presence (opettajan tai

ohjaajan sosiaalinen läsnäolo), jota määritelty mm. opettajan sitoutumisena verkko-opetuksen
vuorovaikutukseen (Pollard, Minor & Swanson 2014) (Vrt. Tiuraniemen ohjauksellinen läsnäolo)

• Mm. Baker (2010) käyttää  myös käsitteitä instructor presence ja teacher presence, joihin liittyy opettajan
näkyvyys verkkokurssilla, palautteen antaminen, myönteinen vuorovaikutus ja välitön saatavilla oleminen
(virtul visibility, teacher availability, instructor immediacy).

• Dockter 2016: teacher presence = the sense of who the teacher is – opiskelijan käsitys opettajasta
• Ohjauksellinen läsnäolo (toiminta) + sosiaalinen läsnäolo (persoona) = opettajan läsnäolo?

• Meidän kysymyksemme: miten opettajan persoonaan ja vuorovaikutustaitoihin liittyvä sosiaalinen
läsnäolo ja hänen toimintaansa liittyvä ohjauksellinen läsnäolo tulevat näkyviksi ja miten oppimista
edistävää, nämä kaksi ulottuvuutta yhdistävää opettajan läsnäoloa voitaisiin verkko-opetuksessa
vahvistaa?



Sosiaalinen läsnäolo vaikuttaa myönteisesti
(Oztok & Brett 2011, Baker 2010, Dixon 2010)

• Koettuun oppimiseen
• Opiskelutyytyväisyyteen
• Vähempään keskeyttämiseen
• Yhteisöllisyyden tunteen kehittymiseen
• Aktiiviseen osallistumiseen ja vuorovaikutukseen
• Opiskelijoiden motivaatioon
• Sitoutumiseen



Opintojaksojen esimerkit

Sanna:

KTKA010 Laadulliset tutkimusmenetelmät (5 op)
Leena:

KAIA022 Vuorovaikutus- ja kasvatussuhteiden eettiset ehdot (5 op)
Heli:

TERV111 Asiantuntijuus terveystiedon opetuksessa -seminaarit (4 op)



Aineopintojen laadullinen tutkimusmenetelmäkurssi
ü Kesto n. 3kk
ü Opiskelijoita

n. 50
ü Synkronista ja

ei-synkronista
vuorovaikutus
ta

ü Tehtävät ja
materiaali
Optimassa

ü Luentotallent
eet

ü Reaaliaikaiset
luennot ja
seminaarit
(Connect)



KAIA022 Vuorovaikutus- ja kasvatussuhteiden eettiset ehdot (5op)
7 viikkoa, 18 opiskelijaa, ei-synkroninen



TERV111 Terveystiedon opettajuuden asiantuntijuus
Connect-verkkoseminaari (reaaliaikainen) 3 x 2h

Osallistujien
kuvat

Osallistujien
nimet

Keskustelusta tehtävät
yhteenveto
muistiinpanot

Käsiteltävän asian diat,
keskusteluohjeet ja aiheet

Chat

Merkit



Social presence Indikaattori (Garrison &
Akyol 2013; Rourke 1999)

Esimerkit

Kahdenvälinen viestintä
(Interpersonal
communication)

Tuntemusten ilmaisu, tunnesanat
Huumorin käyttö
Itsestä puhuminen

Oma epävirallisempi valokuva, infovideolla oma opettajapersoona
esiin – ei pyrkimystä "täydellisyyteen" tai opettajastatuksen
vahvistamiseen
Oman taustan/suhteen avaaminen käsiteltävään asiaan, kurssin
taustalla olevan oman opetusfilosofisen ajattelun avaaminen
Hymiöiden tai merkkien käyttö
Elekieli, katsekontakti, äänenkäyttö

Ryhmän yhtenäisyyttä
lisäävä viestintä
(Cohesive
communication)

Etunimen käyttö viestien
ohjauksessa
Me/ryhmä-ilmaukset
Viestit, joiden tehtävä on
sosiaalinen: esim. tervehdykset

Opiskelijat toivotetaan nimeltä tervetulleeksi Connect-tapaamisiin
Tapaamisten alussa ”kurssikuulumisia”
Ryhmän yhteinen tehtävä kurssilla (jokaisen panos tärkeä)
Epäviralliset viestit keskustelupalstalla
Opiskelijat lukevat ja kommentoivat toisten vastauksia
Opiskelijoiden toive: lisää reaaliaikaisia tapaamisia

Vuorovaikutusviestintä
(Open communication)

Viestien ketjuttaminen
Toisten viesteihin viittaaminen ja
niiden lainaaminen
Kysyminen
Kunnioituksen osoittaminen
Kohteliaisuudet
Samanmielisyyden ilmaukset

Alun video: oma ja opiskelijoiden rooli, mitä odotettavissa
Ryhmäkeskustelut vs. oma, luottamuksellinen "Muistikirja"
Opiskelijoiden tehtävien ja keskustelujen sisältöjen  kommentointi
henkilökohtaisissa Muistikirjoissa
"Ajankohtaista" -sivulla yhteistä palautetta  ja seuraavat tehtävät
Kiittäminen aiheesta ja suunnatusti, ei vain "hienosti menee."
Pyrkimys kunnioittavaan ja myönteiseen viestintään
Opiskelijoiden toive: opettajan videoluento kurssin aiheesta



Teaching presence Indikaattori (Andersson ym. 2001) Esimerkki

Kurssisuunnittelu Ajoitukseen ja sisältöön liittyvä ohjeistus
Työskentelyyn liittyvä ohjeistus
Aikarajojen määritys
Materiaalin ja välineen hyödyntäminen
Nettietiketin luominen

Tervetuloa- ja ohjevideo jo ennen kurssin alkua, jossa
opettajat esittäytyvät ja kertovat suoritustavoista
Kurssi pilkottu osiin ja useisiin tehtäviin, jotka on
aikataulutettu
Opiskelija saa jokaisesta tehtävästä kirjallista palautetta
(yksilöllistä tai ryhmä)
Jokaiseen osaan sisältyy myös synkronista vuorovaikutusta
Verkkotyöskentelyn pelisäännöt

Keskustelun
edistäminen

Samanmielisyyden ja erimielisyyden
tunnistaminen
Konsensuksen ja ymmärryksen tavoittelu
Opiskelijoiden rohkaiseminen,
kannustaminen, viestien vahvistaminen
Sos.emot. oppimisympäristön luominen
Prosessin arvioiminen

Opiskelijoiden rohkaisu omaan ajatteluun, kysymiseen ja
moniäänisyyteen (aloitusvideo: tutkitaan yhdessä...)
"Muistikirja" - puolivalmiita ajatuksia. Ope kommentoi.
Välikommentteja keskusteluista Muistikirjoihin, mutta ei
puuttumista keskusteluihin
Opiskelijoilla vastuu mutta ohjeet keskusteluihin
Opiskelijoiden kysymysten esittäminen kurssikirjan
kirjoittajalle (tallenne kurssin aikana)

Suorat
ohjaustoimet

Keskustelun ajankohtaisuuteen tarttuminen
Keskustelun kohdentaminen
Keskustelun yhteenvetäminen
Ymmärryksen vahvistaminen arvioivalla ja
selittävällä palautteella
Väärinymmärrysten huomiointi
Lähdetiedon tuominen keskusteluun
Tekninen ohjeistus

Keskustelun käsitteisiin tarttuminen
Väliyhteenvedot keskusteluista
Välipalautteet tehtäväprosessista ja yhdessä työskentelystä
(jatkossa palautevideo)
Minipalautteet merkkien avulla
Keskustelun kokoaminen muistion avulla ja sen lähettäminen
kaikille



Suunnittelussa huomioitu synkronisen vuorovaikutuksen mahdollisuus
koko kurssin ajan:
1.Kvalitatiivisen tutkimuksen luonne

Itsenäiset tehtävät optimassa
Reaaliaikainen luento koko ryhmälle

2. Aineiston hankinta
Itsenäiset tehtävät optimassa
Luentotallenteet optimassa
Verkkoseminaari / reaaliaikainen pienryhmätapaaminen

3. Aineiston analyysi
Itsenäiset tehtävät optimassa
Luentotallenteet optimassa
Verkkoseminaari / reaaliaikainen pienryhmätapaaminen

4. Tutkimuksen luotettavuus ja tutkimuseettiset kysymykset
Itsenäinen tehtävä optimassa
Reaaliaikainen luento koko ryhmälle

5. Kvalitatiivisen tutkimuksen raportointi
Itsenäinen tehtävä optimassa
Reaaliaikainen luento koko ryhmälle



Reaaliaikaiset luennot ja seminaarit
opettajat

Opiskelijoiden
chat-
keskusteluosallistujaluettelo luentodiat



Miten lisätä opettajan läsnäoloa ja vähentää opettajan
ja opiskelijan etäisyyttä verkossa (Dockter 2016)

• Kommunikoi usein ja säännöllisesti
– Yleisesti kaikkien kurssin opiskelijoiden kanssa
– Yksilöllisesti
– Erilaisin välinein, myös videon välityksellä

• Pyri lisäämään opiskelijoiden omia merkityksenantomahdollisuuksia
– Moniulotteinen kuva opettajasta ja sisällöstä
– Erilaisten opetusmateriaalien käyttäminen

• Kerro itsestäsi
– Erilaisten kommunikointitapojen tarkoituksellinen käyttö
– Realistisen kuvan tarjoaminen itsestä opettajana

• Lisää opiskelijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksia
– Opiskelijoiden välisten suhteiden mahdollistaminen lisää heidän sitoutumistaan kurssille



Haasteita ja kysymyksiä
• Käsitteiden moninaisuus

– Sosiaalinen läsnäolo, ohjauksellinen läsnäolo, opettajan läsnäolo
– Entä emotional presence? (Cleveland-Innes & Campbell 2012)

• Tarve läsnäolon tutkimukselle synkronisessa verkko-opetuksessa
• Mikä on riittävää/liiallista opettajan läsnäoloa verkko-

opetuksessa?
– Opiskelijan valmiudet
– Kurssin vaihe

• Miten tukea opiskelijoiden läsnäoloa?
• Mistä läsnäolon kokemus lopulta syntyy?
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