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HOWULEARN: SYKSYN 2020
ENSIMMÄISET RAPORTIT TULLEET

 1. vuoden opiskelijoille suunnatun HUL0-kyselyn raportit
tulleet kaikista kandiohjelmista (POLVI, SOS, TALOUS, YHMU)

 Vastauksia yhteensä 215

 Kyselyssä mukana avokysymys: Syksyn opetus toteutuu pääosin 
etäopetuksena. Mitä etäopetus on merkinnyt sinun opiskelussasi ja 
elämässäsi?

 Opiskelijat vastanneet jälleen laajasti ja pitkästi avokysymykseen

 HUL0 ja opiskelijapalaute osoittaa, että meidän kannattaa edelleenkin 
skarpata kesäkuusta asti esillä pidettyjen peruslähtökohtien suhteen
(ks. seuraava dia)
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OUR BASIC INSTRUCTIONS AIM AT 
PREVENTING THE MOST OBVIOUS RISKS

Focus on the most relevant learning

outcomes (content & competence). 

Narrow other topics & activities.

Support students to process learning

throughout the course. Divide

assignments into cumulative parts.

Provide clear instructions & schedules. 

Assign less work than in contact

teaching.

Plan interaction that enables students to 

elaborate the content you teach.

Be present & available.
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 Suunnittele vuorovaikutustehtäviä, jotka 
palvelevat kurssin osaamistavoitteiden 
oppimista.

 Toteuta vaihdellen, mutta perustellen
erilaisia vuorovaikutustilanteita, edeten 
matalan kynnyksen tilanteista vähitellen 
vaativampiin:

Flingassa, chatissa, opiskelijoiden itse 
valitsemissa zoom-pienryhmissä, pysyvissä 
pienryhmissä, ison ryhmän kesken, 
satunnaisissa pienryhmissä, pareittain, 
OneDrivessä + zoom-pienryhmässä 
työskennellen… (valitse kurssisi 
ominaispiirteiden ja tavoitteiden kannalta 
sopivimmat työskentelytavat) 

 Luottavainen yhdessäolo tärkeää – varaa 
aikaa rauhalliselle kohtaamiselle zoomissa 
esim. zoom-session alkuun ja loppuun.

HUL0:n NÄKÖKULMASTA 
HAASTEENA NÄYTTÄISI OLEVAN:

 Opetustilanteiden vuorovaikutus
& vertaistuki

 Aikataulutus ja työmäärän mitoitus 

 Vuorovaikutuksen suunnittelu on osa 
opetuksen suunnittelua:

*vuorovaikutuksen kokonaisuus kurssilla &
*opetustapaamisissa kerta kerralta

 Yhteinen oppimistilanne on lähtökohtaisesti 
erilainen, jos kaikki tai suurin osa osallistuvat 
”mustalla ruudulla” (ilman kamerakuvaa). 
Juttele asiasta opiskelijoiden kanssa.
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VUOROVAIKUTUKSEN MERKITYS
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 Ohjeena on ollut ja edelleen on
käyttää breakout roomeja
sekä tutustumiseen että
oppimistavoitteelliseen työskentelyyn

 Monesta tiedekunnasta on raportoitu, että 
opiskelijoita katoaa laajasti kurssialueelta,
kun breakout room -työskentely alkaa
– näin myös valtsikassa

 Opettajan on tärkeää keskustella kurssilla 
opiskelijoiden kanssa siitä, että 
vertaistyöskentely edistää oppimista 
kognitiivisesti ja emotionaalisesti, ja on 
lisäksi todella tärkeää yksinäisyydestä 
kärsiville opiskelijoille

 Opiskelijat tarvitsevat selkeän 
toimintaohjeen aina, kun heitä lähetetään/ 
pyydetään liittymään breakout roomeihin

 Opettajan kannattaa kiertää breakout
roomeissa kuulostelemassa ja 
sparraamassa
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VUOROVAIKUTUKSEN MERKITYS …
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 Opiskelijoita kannattaa kannustaa etsimään 
opiskelijakaveria tai sparrausryhmää myös 
vapaa-ajalla tapahtuvaan opiskeluun, 
vaikkapa tekemään tehtävää tai lukemaan 
yhdessä sovittuna aikana, välillä viestitellen, 
neuvoja pyytäen ja tarjoten

– hyvin monet opiskelijat kertovat
kaipaavansa sellaista ja hyötyvänsä
kaverin kanssa opiskelusta

– opiskelija saattaa kuitenkin kuvitella 
olevansa ainoa ilman kaveria oleva. Siksi 
opettajan on hyvä sanoittaa asiaa ääneen.

 Opetus- ja oppimismenetelmien 
monimuotoisuus on yhä tärkeämpää,
kun etäopetus pitkittyy koko ensi kevään 
kestäväksi

 Menetelmien vaihtelu on yleisesti tärkeää; 
lisäksi vaihtoehdon tarjoaminen on hyvin 
tärkeää niille, joilla on selkeitä haasteita 
kurssien suorittamisessa

 Opintopsykologin neuvo opettajille on:

jos opiskelija pyytää joustoa, keskustele hänen 
kanssaan, millainen vaihtoehtoinen 
suoritustapa onnistuisi hänen tilanteessaan
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… VERTAISTUEN JA VAIHTOEHTOJEN 
MERKITYS
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 Aikataulutus ja työmäärän
mitoitus kursseilla:

Opiskelijoiden valmiuksissa säädellä oppimistyötä 
kriisitilanteessa on selkeitä eroja. Osa opiskelijoista 
hyötyisi opettajan antamasta aikataulutuksesta.

Seuraavalla dialla on esimerkki kurssin aikataulun 
havainnollistamisesta.

Syksyllä on toteutunut kursseja, joiden työmäärä on 
ollut huomattavan suuri ja tuntunut opiskelijoista 
kohtuuttomalta.

Oppimistehtävien ja vaaditun työmäärän tulee 
kohdistua tärkeimpien osaamistavoitteiden 
saavuttamiseen: ymmärryksen vähittäiseen 
rikastamiseen ja syventämiseen yhdessä.

 Kannustan lämpimästi pitämään yhteisiä 
opettajakokokouksia, jossa tulevan periodin 
kursseja tarkastellaan kokonaisuutena:

-mitkä ovat tärkeimmät osaamistavoitteet saman 
periodin kursseissa? Millaisin oppimistehtävin niiden 
saavuttaminen turvataan?

-varmistetaan vuorovaikutuksen toteutumista 
kursseilla ja jaetaan ideoita

-varmistellaan, että kursseissa olisi edes hieman 
vaihtelua toisiinsa nähden

-tarkastellaan yhdessä opiskelijoiden 
kokonaistyömäärää
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OPISKELUN AIKATAULUTUKSEN TUKEMINEN 
JA TYÖMÄÄRÄN KOHTUULLISUUS 
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Esimerkki perusopintojen zoom-kurssilta, jota opetan Telle Hailikarin kanssa.
Kurssilla tehdään haastattelu-, havainnointi- ja reflektiotehtävä.

Tummansiniset boksit ovat lukujärjestyksen mukaista zoom-aikaa.

KURSSIN RAKENNE JA TEHTÄVÄT AIKAJANALLA
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1. opetus-

tapaaminen

27.10.

DL

16.12.

Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen

PIENRYHMÄSSÄ:

Haastattelujen 

kokoaminen ja 

analyysi alkaa:

ryhmä valmistelee 

posteria 9.12. 

esitystä varten

PIENRYHMÄSSÄ:

Yhteisen

haastattelu-

suunnitelman 

tekeminen &

palautus opettajille

PIENRYHMÄSSÄ: 

*Aikataulutus koko 

kurssin ajaksi

*Haastattelu-

tehtävän teemasta 

keskusteleminen ja 

teeman valitseminen 

ainakin väljästi

2. opetus-

tapaaminen

12.11.
Yksin:

Havainnointi-

tehtävän

valmistelu & 

toteutus

(edellyttää

itseopiskelua

opettajien

antamasta

materiaalista)

3. opetus-

tapaaminen

26.11.

4. opetus-

tapaaminen

9.12.

PIENRYHMÄTAPAAMINEN

(ryhmän valitsemana ajankohtana):

kokoava yhteinen raportti 

havainnoinneista

DL 24.11. 

Yksin:

2 opiskelijan 

haastattelu 

& opettajien 

antaman 

materiaalin 

opiskelu

PIENRYHMÄT 

esittelevät 

posterinsa. 

Aikaa 

viimeistelylle. 

Yksin:

Päivä-

kirjan

muokkaus

reflektio-

paperia 

kohti 

PIEN-

RYHMÄNÄ

(jos tarve):

posterin 

viimeistely 

arvioitavaksi

Reflektiopaperi

PIEN-

RYHMÄNÄ

(jos tarve):

posterin 

valmistelu

9.12.

esitykseen
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 Haluaisin innostaa teitä pohtimaan,
miten monien opiskelijoiden puuduttavaksi 
kokemaa etäolosuhdetta voisi kääntää
kursseilla voimavaraksi:

millaisia havaintoja yhteiskunnasta ja sen 
muuttumisesta opiskelijat saavuttavat
sen ansiosta, että he kokevat etäolosuhteen 
kokonaisvaltaisesti itsekin?

Hyvää joulun lähestymisen 
aikaa teille kaikille!
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LOPUKSI …


