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Kokkolan yliopistokeskus on mukana

kehittämässä yliopiston opetuskäytänteitä

Irti tavanomaisesta – miten pedagogiikkaa
kehitetään aikuiskoulutuksessa
Jyväskylän yliopistossa on käynnissä JYULearn-työskentely, jolla kehitetään yliopisto-opetusta. Myös

Kokkolan yliopistokeskuksessa ideoidaan tapoja edistää oppimisen monipaikkaisuutta sekä uusien

opetuskäytäntöjen käyttöönottoa, pedagogisesti ja digitaalisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Aihe

herättää intohimoja puolesta ja vastaan – ja hyvä niin! Yliopistokeskuksen kasvatustieteen

asiantuntijat kertovat tässä jutussa, miten opetuksen teknologinen kehittäminen suhteutuu

oppimiseen aikuiskoulutuksessa.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa on erinomaiset

lähtökohdat digitalisaa�on ja monimuotoisen koulutuksen

edistämiseen ja kehi�ämiseen: Kolmen

"emoyliopistomme" Kokkolassa tarjoamat koulutukset ovat

aikuisille suunna�uja, joten koulutukset on täytynyt suunnitella

alun alkaenkin joustaviksi. Aikuisopiskelijoiden elämässä on usein

paljon muutakin kuin opiskelu, kuten perhe, työ ja harrastuksia.

Yliopistokeskuksen opinnot on pyri�y järjestämään

elämän�lanteiden moninaisuus huomioiden.

Vaikka talossa siis on kokemusta oppimisen monipaikkaisuudesta ja

digitaalisuudesta, kehi�ämiselle on aina �laa. Emme siis anna liian

itsetyytyväisyyden pysäy�ää kehitystä!

Lähempään tarkasteluun osana Kokkolan yliopistokeskuksen JYULearn-työskentelyssä valikoitui luokanope�ajakoulutus,

joissa on Kokkolassa kokeiltu, kehite�y ja tutki�u uusia verkkoratkaisuja oppimista monipuolistamaan ja joustavoi�amaan.

Chydiksen eri koulutusaloilla monimuotoistaminen etenee vaiheissa, luonnollises� �eteenalojen erityispiirteiden

painotusten mukaises�. Omat taustamme ovat kasvatus�eteissä tutkijoina ja ope�ajina, lisäksi olemme toimineet avoimessa

yliopistossa aikuispedagogisen verkkoväli�eisen pedagogiikan kehi�äjinä.

Verkkoseminaarista ymmärrystä opettajan ammattiin
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Kuvituskuva Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen monimuotoisista opetus, oppimis- ja oppimisympäristöistä.

Casen tausta: saksalaisten ope�ajaopiskelijoiden vierailu yliopistokeskukselle peruuntui, mu�a se pääte�in korvata

verkkoseminaarina graduvaiheen opiskelijoille. Opiskelijat valmistautuivat verkkoseminaariin laa�malla ko�maidensa

koulutusjärjestelmistä englanninkielisen esityksen.

Seminaaritapaamiseen verkossa osallistui 60 opiskelijaa, ja se kes� noin kaksi tun�a. Verkkoseminaarissa opiskelijat jae�in

pienempiin ryhmiin keskustelemaan maiden koulutusjärjestelmistä ja ope�ajan professiosta.

Tapaamisen jälkeen keräsimme suomalaisten ope�ajaopiskelijoiden ajatuksia verkkoseminaarista. 

Opiskelijoiden mukaan seminaari oli yllä�ävän antoisa ja omaa tulevaa professiota ajatellen oivaltava kokemus. 

Verkkopohjainen kansainvälinen yhteistyö näy�äytyi yksi�äisten �etopalojen vastaano�amisena. Osallistujien rii�ävä

kielitaito ja rohkeus osallistua verkkokeskusteluihin oli ratkaisevaa siinä, onnistuuko oppimiskokemuksen syventäminen.

Pelkän �edonhankinnan tai keskustelevan osallistumisen lisäksi olisi hyvä pystyä myös yhteistoiminnallises� innovoimaan ja

luomaan uu�a �etoa. Ope�ajaopiskelijat poh�vat erityises�, miten he tulevina ope�ajina voivat antaa vastaavas� oppilaille

mahdollisuuden osallistua verkkoväli�eises� kansainväliseen yhteistyöhön. Heidän omat oppimiskokemuksensa

verkkoväli�eisen kansainvälisen yhteistyön seminaarissa olivat voimakkaita ja yhteistoiminnallisia. Osallistujat saivat

kokemuksesta ir� paljon enemmän kuin odo�vat.

“Maailma muuttuu, ja sen mukana on pysyttävä. Teknologia on keskeinen osa arkea, joten tulevana

luokanopettajana siitä on oltava tietoinen. Näen myös teknologian ja kansainvälisyyden yhdistämisen

tärkeäksi, koska elämme globaalissa maailmassa ja yhteistyö on vahvuus.”

- verkkoseminaariin osallistunut opettajaopiskelija

Opintojakso ja sen innova�iviset pedagogiset kokeilut antoivat ope�ajaopiskelijoille konkree�sen käsityksen siitä, millaisia

mielekkäät oppimiskokemukset voivat olla ja miten ope�ajat voivat itse suunnitella ja toteu�aa niitä pedagogises�.

Ope�ajaopiskelijoiden abstrak�t oppimistavoi�eet konkre�soituivat kokeilujen avulla: esimerkiksi miten verkkoväli�eisyys

tukee kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia.
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Kansainvälistymisen tavoite tuntuu usein abstrak�lta, mu�a tässä kokeilussa se konkre�soitui osaamisen tasolla: kielitaito,

kontak�en luominen ja ylläpitäminen, uusien yhteistyömuotojen suunni�elu ja itsensä al�staminen epävarmoille �lanteille.

Verkossa toimiminen on arkipäiväistynyt pandemian aikana, mu�a pedagogises� mielekästä toimintaa on jatkuvas�

kehite�ävä ja monipuoliste�ava.

Digitalisoituvan koulutuksen visiot ja todellisuus

Akateemisessa konteks�ssa verkkoväli�eisyys on tuonut uusia mahdollisuuksia monipuolistaa opetusta, oppimista ja

arvioin�a.

Samalla on aiheellista muistaa ja muistu�aa oppimisen tutkituista prosesseista: digi-lii�een lisääminen tutki�uihin

oppimiskonstruk�oihin ei tee niistä uusia tutki�uja malleja.

Kansallinen korkeakoulutuksen Digivisio 2030 luo visioita tulevaisuuteen. Edelleen tarvitaan myös syvempää,

tutkimusperustaista �etoa monimuotoistuvasta opetuksesta ja oppimisesta.

Yksi�äisistä kokeilusta ja niiden tutkimisesta on vielä matkaa yhteisen ymmärryksen ja tahto�lan löytämiseen. Tämä vaa�i

rohkeu�a jakaa hyviä (ja ei-niin-hyviä) käytäntöjä ja käydä avointa keskustelua. Pyrkikäämme irro�autumaan

tavanomaisesta!

Teks�: yliopistonlehtori Minna Maunula ja yliopistonope�aja Minna Maunumäki, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Lue lisää JYULearnista hankkeen verkkosivuilta.
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