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Tiivistelmä 
 
Nykyisessä lukion äidinkielen opetuksessa on otettava huomioon kaksi muutossuuntaa: ylioppilastutkinnon 
muuttuminen sähköiseksi vaiheittain vuodesta 2016 lähtien ja toisaalta se, että lukioon tulevilla nuorilla vain 
kolmasosalla on hyvät tai erinomaiset äidinkielen taidot. Äidinkielenopetuksen tulisi olla motivoivaa ja teknologialla 
tuettua, jotta lukion aikana saavutettaisiin jatko-opintoja varten riittävät taidot sekä äidinkielessä että opiskeluun 
käytettävän teknologian käytössä.  
 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää wiki-sovelluksen mahdollisuuksia motivaation ja itsesäätelytaitojen tukemiseen 
lukion äidinkielen opiskelussa. Tutkimuksella haettiin vastauksia kahteen kysymykseen: miten wiki-ympäristön 
integrointi on yhteydessä oppimisen motivaatioon ja itsesäätelytaitoihin ja miten eri tavoin äidinkielen opiskeluun 
motivoituneet ja minäpystyvyydeltään erilaiset opiskelijat käyttävät wikiä oppimisessaan.  
 
Tutkimuksen teoreettisena taustana on Zimmermannin (2000) teoria itsesäätelytaidoista. Tutkimus toteutettiin 
monimenetelmällisesti, ja aineistona olivat monivalintakyselyn tulokset, wiki-ympäristön lokitiedot ja haastattelut. 
Aineisto kerättiin pohjoispohjanmaalaisen maaseutulukion yhden opetusryhmän äidinkielen kurssilta ja tutkimukseen 
osallistui 17 opiskelijaa. Kurssin alussa opiskelijat vastasivat motivaatiota ja oppimisstrategioita mittaavaan MSLQ-
kyselyyn. Kyselyn tilastollisen analyysin avulla opiskelijajoukko jaettiin kolmeen ryhmään sen perusteella, millaiset 
tulokset he saivat kolmessa tärkeimmässä oppimistuloksiin vaikuttavassa ominaisuudessa: oppimisorientaatiossa, 
kiinnostuneisuudessa ja minäpystyvyydessä. Nämä ryhmät nimettiin Epäilijöiksi, Tekijöiksi ja Innokkaiksi. Kurssin 
opiskelun jälkeen tehtiin puolistrukturoitu haastattelu. Haastatteluaineiston wikin käyttöä koskevat kommentit, 
yhteensä 94, analysoitiin litteroinnin jälkeen sisällöllisesti kolmeen pääluokkaan: emotionaaliset tuntemukset, oppimisen 
strategiat ja wikin affordanssit.  
 
Haastatteluaineistossa kuvattiin eniten oppimisen strategioita (43 %), toiseksi eniten emotionaalisia tuntemuksia (30 %) 
ja kolmanneksi affordansseja (26 %). Ryhmien väliset erot tulivat esiin oppimisen strategioiden ja wikin affordanssien 
kuvauksissa. Innokkaat ja Tekijät kuvasivat ryhmän oppimisen strategioita kaksi kertaa niin paljon kuin Epäilijät, samoin 
Tekijät kuvasivat wikin affordansseja huomattavasti Epäilijöitä enemmän. Emotionaalisten tuntemusten kuvauksissa ei 
ollut ryhmien välillä merkittäviä eroja, ja kaikki ryhmät kuvasivat hieman enemmän positiivisia tuntemuksia kuin 
negatiivisia. Lokitietojen perusteella wikiä käytti Tekijät-ryhmään kuuluvat opiskelijat eniten, sen sijaan Epäilijät-ryhmän 
kaksi opiskelijaa ei käyttänyt wikiä omilla tunnuksillaan lainkaan. Eniten ja vähiten wikiä käyttäneiden välillä erot olivat 
suuret. 
 
Wikin käyttöön liittyvistä emotionaalisista tuntemuksista tuli esiin yhteyksiä oppimisen motivaation. Aluksi wikin käyttö 
herätti kiinnostuneisuutta ja opiskelun edetessä emotionaaliset tuntemukset olivat yhteydessä suoritusorientaatioon. 
Wikiin liittyvät oppimisen strategiat olivat yhteydessä itsesäätelytaidoista oman ja ryhmän työn tarkkailuun ja 
kontrollointiin. Samoin wikissä näkyvien töiden tutkiminen tuki yksilöllistä oppimista ja ryhmän tiedonrakentelua. 
 
Tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää kehitettäessä teknologialla tuettua lukio-opetusta, sillä tutkimuksessa tuli esiin 
tarkempaa tietoa siitä, miten erilaiset oppijat toimivat wiki-ympäristössä. Motivaatiota ja itsesäätelytaitoja voidaan 
vahvistaa osoittamalla, miten wikin ominaisuudet – keskustelumahdollisuus, tekstien muokattavuus ja töiden julkisuus – 
tukevat oppimista. Eri tavoin opiskeluun motivoituneet opiskelijat tarvitsevat erilaista tukea wikin käytössä.  

Asiasanat oppimisen itsesäätely, motivaatio, tvt opetuksessa, wiki, äidinkielen opetus  
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1. Johdanto 

Suomalaisessa lukiokoulutuksessa äidinkielellä on perinteisesti ollut vahva asema. Nykyi-

sessä ylioppilastutkinnossa äidinkielen koe on kaikille tutkinnon suorittaville ainoa pakol-

linen koe, ja äidinkielen taitoa testataan kahdella eri kokeella. Nuorille tarkoitetun lukio-

koulutuksen opetussuunnitelman mukaan äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoittee-

na on opiskelijan identiteetin kehittäminen ja kasvaminen yhteisön kulttuuriin. ”Oppiai-

neena äidinkieli ja kirjallisuus on lukio-opetuksen keskeinen taito-, tieto-, kulttuuri- ja tai-

deaine, joka tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen.” (Lukion ope-

tussuunnitelman perusteet 2003, s. 23.) Samoin lukion opetussuunnitelma haastaa opettajia 

kehittämään opetusmenetelmiään, sillä yleisissä ohjeissa opiskelutaidoista  korostetaan 

”taitoa toimia yhdessä toisten kanssa erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa - -, valmiutta ottaa 

muut huomioon ja valmiutta muuttaa tarvittaessa omia käsityksiään ja omaa toimintaansa. 

Yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja tulee kehittää yhteisöllisen opiskelun erilais-

ten muotojen avulla.” (Lukion opetussunnitelma 2003, s. 17.) 

 

Lukioon tulevilla nuorilla on tyydyttävät tai kohtalaiset äidinkielen taidot, ja vain kolman-

neksella heistä taidot ovat hyvät, kiitettävät tai erinomaiset. Äidinkieli ja kirjallisuus on 

Opetushallituksen tekemän tutkimuksen mukaan lähinnä lukioon hakeutuvien tyttöjen op-

piaine, vaikka myös lukioon hakeutuvat pojat pitävät äidinkieltä melko hyödyllisenä oppi-

aineena hallita. (Lappalainen 2011, s. 31 – 33.) Lukion opiskelijat eivät siis koe äidinkieltä 

kovin motivoivana, mutta ylioppilastutkinto ja jatko-opinnot haastavat opiskelijoita ja 

opettajia. 

 

Heikkojen äidinkielen taitojen taustalla voi olla ongelmia opiskelun motivaatiossa ja it-

sesäätelytaidoissa. Motivoitumiseen äidinkielen opiskeluun vaikuttaa opiskelijan käsitys 

itsestään äidinkielen opiskelijana ja käsitys siitä, mikä merkitys hänelle on näiden taitojen 

opiskelussa. Jotta opiskelu sujuisi hyvin, täytyy opiskelijalla lisäksi olla riittävät metakog-

nitiiviset taidot reflektoida ja säädellä omaa toimintaansa ja suunnitella opiskeluaan. Nämä 

kaikki liittyvät oppimisen itsesäätelytaitoihin. 

 

Teknologian integroinnilla opetukseen voidaan tukea motivaatiota ja itsesäätelytaitoja. 

Samoin sosiaalisen median eli Web 2.0-sovellusten mahdollisuuksia tukea oppimista on 
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tutkittu (mm. Zimmerman & Tsikalas 2005; McLoughlin & Lee 2010). Wiki on osoittau-

tunut tehokkaaksi oppimisympäristöksi sekä yhteisölliseen oppimiseen että oppijan henki-

lökohtaisena oppimisympäristönä, mutta on huomattu, etteivät opiskelijat osaa käyttää 

kaikkia wikin mahdollisuuksia hyväkseen ilman sopivaa tukea (Dabbagh & Kitsantas 

2012; Laru, Näykki & Järvelä 2012). Opettajalla on merkittävä rooli oppimiseen vaikutta-

van luokkatilanteen tunneilmaston luomisessa ja motivaation lisäämisessä, sillä opettajan 

oma kompetenssi ja vuorovaikutus oppilaiden kanssa vaikuttaa siihen, kuinka motivoitu-

neita opiskelijat ovat (Gläser-Zikunda & Fuss 2008; Seifert 2004). Opettajan kompetens-

sista riippuu myös se, miten teknologiaa hyödynnetään oppimisessa. 

 

Kansainvälisissä vertailuissa tietotekniikan opetuskäyttö on Suomessa selvästi vähäisem-

pää kuin muualla Euroopassa ja OECD-maissa (Euroopan Komissio 2013; Opetushallitus 

19.4.2013; OECD 2009). Samoin peruskoulujen rehtorit uskovat tietotekniikan hyötyyn 

naapurimaiden kollegojaan vähemmän, ja myös opettajien luottamus omiin tietoteknisiin 

taitoihin on vähäistä. Suurimpana esteenä tietotekniikan opetuskäyttöön suomalaiset opet-

tajat pitävät pedagogisia syitä. (Opetushallitus 3.12.2012.) 

 

Oppilaiden ja opettajien asenteet ja valmiudet ovat maan tietoteknisen menestyksen kan-

nalta tärkeämpiä kuin tekninen varustelutaso (OECD 2009). Parhaillaan uudistettavana 

oleva perusopetuksen opetussuunnitelma tulee sisältämään nykyistä selkeämmät ohjeistuk-

set tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä. Lukio-opetuksen uudistamiseen vaikuttaa 

myös suunnitelma siirtymisestä sähköisiin ylioppilaskokeisiin vuosien 2016 - 2019 aikana. 

Äidinkielen kokeen järjestäminen sähköisesti on suunnitelmissa vuonna 2018. (Opetushal-

litus 3.12.2012.) 

 

Tutkimuksessa selvitän aluksi kyselyn avulla, millaiset motivationaaliset taustat opiskeli-

joilla on, ja tämän jälkeen haastattelulla, miten opiskelijat ovat käyttäneet oppimisessaan 

hyödyksi wiki-ympäristöä. Näillä tiedoilla voidaan tarkastella, miten wikin integroinnilla 

olisi mahdollista lisätä motivaatiota ja kehittää oppimistaitoja ja näin myös parantaa äidin-

kielen oppimistuloksia.  
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2. Oppimisympäristö ja oppijan kognitiiviset, motivationaaliset ja emo-

tionaaliset tekijät 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen taustalla olevia keskeisiä teorioita oppimisympäris-

töistä, emotionaalisista tuntemuksista, motivaatiosta ja itsesäätelytaidoista.  

 

Oppiminen ymmärretään oppimisympäristössä tapahtuvana sosiaalisena prosessina (Sawy-

er 2006). Oppimisympäristö herättää oppijassa emotionaalisia tuntemuksia, jotka vaikutta-

vat hänen motivaatioonsa ja itsesäätelytaitoihinsa (Järvenoja & Järvelä 2005). Yhtenä op-

pimisympäristön osana tässä tutkimuksessa on wiki-ympäristö. Erilaiset oppijat tarttuvat 

oppimisympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin eli affordansseihin eri tavoin ja käyttävät 

näitä mahdollisuuksia eri tavoin riippuen siitä, mihin he kiinnittävät huomionsa ja miten 

affordanssit vastaavat heidän odotuksiaan ja aiempia oppimiskokemuksiaan (Kirschner 

2002). Tutkimuksessa tarkastellaan, mikä yhteys wikin integroinnilla osaksi oppimisympä-

ristöä on oppimisen motivaatioon ja itsesäätelytaitoihin. Motivaatiosta tarkastelen oppijan 

käsitystä oppimisorientaatiosta, minäpystyvyydestä ja kiinnostuneisuudesta äidinkielen 

oppijana sekä itsesäätelytaidoista oppimisen strategioita ja niihin liittyviä metakognitiivisia 

taitoja. 

 

Tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana on Barry Zimmermanin (2000, 2011) kuvaus it-

sesäätelytaidoista ja motivaatiosta oppimisprosessissa. Tämä teoria on yhdistetty oppi-

misympäristöajatteluun (mm. Wosnitza & Nenniger 2001, Manninen, Burman, Koivunen, 

Kuittinen, Luukannel, Passi & Särkkä 2007). Teoriat selittävät sitä ympäristöä ja tilannetta, 

missä äidinkielen opetus ja oppiminen koulussa tapahtuvat, sillä ne ottavat huomioon oppi-

jan, ryhmän ja ympäristön vaikutuksen oppimisessa. 

2.1. Oppimisympäristö ja emotionaaliset tuntemukset  

Opetushallituksen raportissa oppimisympäristö nähdään oppimista varten järjestetyksi ti-

laksi, jonka tavoitteena on edistää oppimista. Määritelmään liittyy ”järjestäminen” eli op-

pimisympäristö on opettajan tai koulutuksen järjestäjän suunnittelema ja rakentama. Op-

pimisympäristö laajenee myös käsittämään koulun ulkopuoliset tilat, sillä oppimista tapah-

tuu paljon myös informaaleissa tilanteissa koulun formaalin tilanteen lisäksi. (Manninen et 

al. 2007, s. 11.) 
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Oppimisympäristöön liittyy paitsi fyysinen ja sosiaalinen ympäristö myös didaktiset ratkai-

sut, pedagogiset mallit ja sosiaalinen yhteisö. Oppimisympäristöjä voidaankin tarkastella 

viidestä eri näkökulmasta: fyysisestä, sosiaalisesta, paikallisesta, teknisestä ja didaktisesta. 

Opetushallituksen raportin mukaan oppimista tukeva ympäristö tarjoaa ajattelun tukiväli-

neitä, mahdollistaa erilaiset toiminnot käyttäjän taidoista riippumatta sekä tukee sosiaalista 

vuorovaikutusta ja oppijaa pääsemään tasolle, johon ei yksin pääsisi. Oppimisympäristö-

ajattelun vahvuutena pidetään sitä, että se siirtää huomion opettajan toiminnasta oppijan 

toimintaan ja oppimista tukevan ympäristön suunnitteluun. (Manninen et al. 2007, s. 37, 

54, 121.) 

 

Tässä tutkimuksessa äidinkielen oppimisympäristöön kuuluvia tekijöitä ovat mm. opiskeli-

jaryhmä, oppimistehtävät ja wiki-ympäristö. Kuvassa 1 on esiteltynä tutkimuksen kohteena 

olevan äidinkielen kurssin oppimisympäristön tekijöitä: 

 
Kuva 1. Äidinkielen lukiokurssin oppimisympäristön tekijöitä. 

 

Oppimisympäristö ohjaa oppimista ja oppijan valitsemia oppimisstrategioita ja näin mää-

rittelee koko oppimisprosessin luonnetta (Salovaara 2006, s. 110). Tutkimuksen kohteena 

olevan äidinkielen kurssin oppimisympäristön suunnittelun lähtökohtana on valtakunnalli-

set lukion opetussuunnitelman perusteet ja siinä asetetut tavoitteet (Lukion opetussuunni-

telman perusteet 2003). Opettajan tehtävänä on muokata sellainen oppimisympäristö, että 

se mahdollistaa näihin tavoitteisiin pääsyn. Yksittäisellä oppijalla taas on omat, henkilö-

oppiaineen ja 
lukion yleiset 

tavoitteet, 
kurssin 

tehtävät, wiki 

sosiaalinen 
ympäristö: ryhmä, 

oppijayhteisö wikissä 

oppija: omat 
tavoitteet, 

motivaatio, 
itsesäätelytai-

dot 
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kohtaiset oppimistavoitteensa. Oppijat muodostavat ryhmiä, joissa yhdistyvät eri oppijoi-

den erilaiset oppimistavoitteet, motivaatiot ja itsesäätelytaidot. Ryhmien yhteisenä oppi-

misympäristönä on wiki, jonka tarkoituksena on tukea oppimista tällä kurssilla. Teknologi-

an avulla voidaan toteuttaa sellaisia oppimistehtäviä ja pedagogisia malleja, jotka ohjaavat 

oppijat prosessoimaan tietoa ja käyttämään oppimisen strategioita (Salovaara 2006, s. 110). 

Wiki toimii myös jokaisen oppijan henkilökohtaisena oppimisympäristönä, sillä kurssin 

aikana wikiä käytetään paitsi formaalissa luokkatilanteessa koulussa myös vapaa-aikana 

kotona. 

 

Henkilökohtainen oppimisympäristö, personal learning environment PLE, tarkoittaa sekä 

käsitteellistä ympäristöä että fyysistä paikkaa tai virtuaalista tilaa. Henkilökohtainen oppi-

misympäristö on joukko erilaisia teknologisia työkaluja, joita oppija käyttää hyödykseen 

oppimisessaan. Oppimisympäristön työkalut toimivat keskenään yhdessä, ovat avoimia ja 

oppijan hallinnassa. Henkilökohtaiset oppimisympäristöt ovat myös ymmärrystä siitä, mi-

ten ja miksi oppija on valinnut nämä työkalut käyttöönsä. (Siemens 2007.) Henkilökohtai-

sen oppimisympäristön käsite on oppijakeskeinen lähestymistapa oppimiseen. Oppija itse 

hallitsee oppimistaan valitsemalla, integroimalla ja käyttämällä esim. erilaisia sosiaalisen 

median sovelluksia ja palveluja. Ihannetapauksessa näillä valinnoilla oppijan tarpeet oh-

jaavat oppimisprosessia, ei teknologia. (McLoughlin & Lee 2007.) 

 

Oppimisympäristöön, tehtäviin ja suorituksiin liittyvät tunteet vaikuttavat motivaatioon, 

oppimisstrategioihin, kognitiivisiin resursseihin, itsesäätelyyn, oppimistuloksiin sekä per-

soonallisuuteen ja opiskeluodotuksiin (Pekrun, Goetz, Titz & Perry 2002). Tutkimuksis-

saan Pekrun et al. ovat huomanneet, että oppijoilla on oppimistilanteissa yhtä paljon sekä 

positiivisia että negatiivisia tuntemuksia. Monet akateemisiin oppimistilanteisiin liittyvät 

tunteet koostuvat useista tekijöistä, esim. jännittyneisyyteen voi liittyä myös häpeää ja toi-

vottomuutta. Oppijoilla on myös meta-tunteita, eli heillä on tuntemuksia omista tunteis-

taan. He saattavat olla itselleen vihaisia jännittämisestään, mikä voi taas auttaa heitä sääte-

lemään oppimista haittaavia tunteita. Positiiviset tunteet vahvistavat itsesäätelytaitoja ja 

metakognitiivisia taitoja sekä lisäävät oppijan motivaatiota. Toisaalta negatiivisilla, akti-

voivilla tuntemuksilla voi olla myös oppimista edistävä vaikutus, esim. välttääkseen häpe-

än tunnetta opiskelija voi ryhtyä opiskelemaan aktiivisemmin. 
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Järvenoja ja Järvelä (2005) ovat tutkineet 12 – 15 -vuotiaiden oppilaiden emotionaalisten 

ja motivationaalisten tuntemusten lähteitä teknologiatuetuissa yhteisöllisissä oppimistilan-

teissa. Kvalitatiivisen haastattelututkimuksen kysymykset koskivat oppijoiden uskomuksia, 

tunteita ja oppimisympäristöä. Haastatteluaineistosta he löysivät viisi tärkeintä emotionaa-

listen tuntemusten lähdettä oppimisympäristöstä: oppija itse, tehtävä, oppimistulos, kon-

teksti ja sosiaalinen ympäristö. Merkittävimmät tunnekokemusten lähteet olivat oppija itse 

ja oppimisen konteksti. Erityisesti oppimisjaksojen alussa tärkeimmät tunnekokemukset 

nousivat oppijasta itsestään, oppimisprosessin myöhemmissä vaiheissa kontekstiin liittyvät 

seikat, kuten käytetty pedagoginen malli, opettajan ohjeet tai oppimisympäristö luokkati-

lassa, tulivat tärkeämmiksi. 

2.2. Motivaatio, itsesäätelytaidot ja oppimisen strategiat 

Tunteilla on merkittävä yhteys oppimista edistävään motivaatioon ja kiinnostuneisuuteen 

(Hidi & Renninger 2006). Oppimisympäristö, erityisesti jäsenyys ryhmän muodostamassa 

sosiaalisessa yhteisössä, on yhteydessä kiinnostuneisuuteen opiskeltavaa asiaa kohtaan 

(Wosnitza & Nenniger 2001). Kiinnostuneisuus taas voi olla joko tilannekohtaista tai py-

syvämpää yksilöllistä kiinnostuneisuutta. Jotta yksilöllinen kiinnostuneisuus aiheeseen 

voisi syntyä, tarvitaan aiempaa tilannekohtaista kiinnostuneisuutta, joka voi herätä oppi-

misympäristön antamista virikkeistä. (Hidi & Renninger 2006.) 

 

Tilannekohtainen kiinnostuneisuus on emotionaalisiin tuntemuksiin perustuva huomion 

kiinnittyminen ja reaktio, joka herää ympäristön ärsykkeistä. Tällaisia oppimisympäristöön 

liittyviä kiinnostuneisuutta herättäviä ärsykkeitä voivat olla esim. ryhmätyö tai teknologian 

integrointi opetukseen. Kun tilannekohtaista kiinnostuneisuutta tuetaan ulkopäin esimer-

kiksi antamalla malleja ja ohjeita, se voi muuttua yksilölliseksi kiinnostuneisuudeksi ja 

oppija ryhtyy toimimaan itsenäisesti aiheen parissa. Pelkästään huomion kiinnittyminen ja 

tilannekohtainen kiinnostuneisuus ei riitä yksilöllisen, pitkäaikaisemman kiinnostuneisuu-

den luomiseksi, vaan oppijan oma työ hänelle merkityksellisten tehtävien parissa saa ai-

kaan kestävämpää kiinnostuneisuutta. (Hidi & Renninger 2006.) 

 

Toimintaan aktivoivaa motivaatiota voidaan kuvata toiminnan tavoitteiden näkökulmasta 

joko sisäiseksi oppimismotivaatioksi tai ulkoiseksi suoritusmotivaatioksi. Nämä erilaiset 

tavoiteorientaatiot tähtäävät joko hyvään suoritukseen tai uuden oppimiseen ja ymmärtä-
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miseen. (Ryan & Deci 2000.) Oppimisorientoituneet oppijat pitävät tehtäviä ja oppimisti-

lanteita haasteina, joista he haluavat selviytyä. He keskittyvät tehtävään ja oppimiseen. 

Suoritusorientoituneet oppijat taas ovat keskittyneitä itseensä, toisiin oppijoihin ja epäon-

nistumiseen. Heille oppimisen lopputulos, kuten arvosana, on tärkeä ja he pitävät opiske-

lumenestystä lahjakkuutena, johon ei voi itse vaikuttaa. (Siefert 2004.) Uusien asioiden 

oppimisesta kiinnostuneet oppijat haluavat kehittää itseään, ja taas epävarmat ja tehtävän 

suorittamiseen suuntautuneet oppijat haluavat esim. välttää tulosten vertailua. Hyvin me-

nestyvät oppijat ovat keskittyneet oppimiseen suoritusten hankkimisen sijaan ja uskovat 

oman työn vaikuttavan oppimistuloksiin (Blackwell, Trezsniewski & Dwell 2007). Koska 

sisäinen oppimismotivaatio johtaa parempiin oppimistuloksiin ja luovuuteen, se on koulu-

tuksen järjestäjän kannalta tärkeä ja opettajien olisi osattava tukea sitä (Ryan & Deci 

2000). 

 

Näiden kahden tavoiteorientaation lisäksi on esitetty myös kolmas, välttämisorientaatio. 

Välttämisorientoituneet oppijat pyrkivät selviytymään oppimistehtävistä mahdollisimman 

vähällä työllä ja he välttävät haasteellisia tehtäviä. Usein välttämisorientoituneet oppijat 

eivät näe oppimistehtäviä itselleen merkityksellisinä tai he kokevat itsensä heikkoiksi oppi-

joiksi. (Siefert 2004.) Motivaatioon vaikuttaa oppijan henkilökohtaisten ominaisuuksien 

lisäksi myös oppimisympäristö ja tehtävä (Linnenbrink & Pintrich 2001).  

 

Motivaatio tulee esille oppimisprosessissa oppimisen itsesäätelynä. Oppimisen itsesäätely 

on oppijan taitojen, oppimisympäristön ja käyttäytymisen välistä vuorovaikutusta. Itsesää-

tely on sekä taitoa vastata ympäristöstä tuleviin vaikutteisiin että tietoa siitä, kuinka oppi-

jana voi käyttää taitojaan ja vaikuttaa itse oppimisympäristössä. Oppimisen itsesäätelyä 

ovat toisaalta näkyvät, konkreettiset teot ja toisaalta oppijan sisäiset prosessit, joihin puo-

lestaan vaikuttavat hänen motivaationsa ja käsityksensä itsestään oppijana. (Zimmerman 

2000, s. 14.) Oppimisen itsesäätely on aktiivista, ympäristöstä ja oppijan kokemuksista 

tulevan palautteen mukaista säänneltyä toimintaa oppimisen edistämiseksi. 

 

Käyttäytymisen itsesäätelyssä oppija tekee havaintoja omasta toiminnastaan ja muuttaa 

esim. oppimisstrategioita vastaamaan paremmin oppimisen tavoitteita. Ympäristön sääte-

lyllä tarkoitetaan niitä havaintoja, joita oppija tekee ympäristöstään, ja toimia, joilla hän 

vaikuttaa oppimisympäristöönsä, esim. järjestää itselleen hiljaisen tilan lukemista varten. 
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Ennakointivaiheessa oppimiseen vaikuttavia motivaation osatekijöitä ovat tavoiteorientaa-

tio, kiinnostuneisuus tehtävään ja tehtävän merkitys oppijalle sekä minäpystyvyys.  

 

Oppimisen syklin toisessa ja kolmannessa vaiheessa itsesäätelytaitoinen oppija käyttää 

hyödyksi metakognitiivista ajattelua. Metakognitiolla tarkoitetaan oppijan kykyä ”ohjata 

ajattelun toimintoja itsenäisesti ja joustavasti eri tilanteiden vaatimalla tavalla” (Iiskala & 

Hurme 2006, s. 40). Metakognitiiviset taidot tulevat esiin mm. opiskelun suunnittelussa, 

oman toiminnan tarkkailussa ja itsearvioinnissa. Motivationaaliset tunteet ja uskomukset 

taas ilmenevät opiskelussa aloitekykynä, sitkeytenä ja tilanteeseen sopeutumisena. Oppi-

misympäristöönsä itsesäätöinen oppija vaikuttaa esim. pyytämällä apua, järjestämällä aikaa 

opiskeluun ja muuttamalla fyysisen ympäristön opiskeluun sopivaksi. (Zimmerman 2011.)  

 

Itsesäätöisen oppimisen vaiheet voivat toteutua yhtä aikaa tai eri tavoin vaihdellen oppi-

misprosessin aikana riippuen siitä, millaista tietoa oppija saa tehdessään havaintoja omasta 

oppimisestaan ja korjatessaan oppimistaan. Erityisesti oppimisen tarkkailu ja säätely tapah-

tuu usein yhtä aikaa eikä näitä aina voi erottaa toisistaan. (Pintrich 2004.) 

 

Itsesäätelytaitoja ohjaava minäpystyvyys on käsitys omista kyvyistä tehtävän suorittami-

sessa. Minäpystyvyys vaikuttaa oppimisen aikana kognitiivisiin, motivationaalisiin ja af-

fektiivisiin prosesseihin sekä tehtävän valintaan. Koska minäpystyvyys liittyy myös tuntei-

siin, ajatuksiin ja motivaatioon, se näkyy oppimiseen vaikuttavana käyttäytymisenä, mikä 

puolestaan näkyy oppimistuloksissa. Opiskelumenestykseen vaikuttaa merkittävästi myös 

se, nähdäänkö taidot ja kyvyt pelkästään synnynnäiseksi lahjakkuudeksi, jota joko on tai ei 

ole, vai nähdäänkö taidot sellaisina, joihin voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Lahjakas 

voi menestyä huonosti ellei usko omiin kykyihinsä ja puolestaan taidoiltaan heikompi voi 

menestyä, jos uskoo mahdollisuuksiinsa. (Bandura 1993.) 

 

Opiskelun alussa minäpystyvyys ilmenee tavoitteiden asettamisena ja jatkuvana työskente-

lynä kohti tavoitteita. Oppimisprosessin aikana oppija saa tietoa omista kyvyistään ja op-

pimistuloksistaan vertaamalla niitä toisten oppijoiden tuloksiin. Vertaaminen joko vahvis-

taa tai heikentää minäpystyvyyttä. Minäpystyvyys ja itsesäätelytaidot ovat yhteydessä toi-

siinsa, sillä itsesäätelytaidot eivät kehity, jos oppija epäilee omia mahdollisuuksiaan oppia. 

(Schunk & Ertmer 2000, s. 633 – 634, 643.) Sellainen oppija, jolla on vahva minäpysty-

vyys, käyttää paljon todennäköisemmin itsesäätelytaitoja, erilaisia oppimisstrategioita ja 
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metakognitiivisia taitoja oppimisessaan kuin sellainen oppija, jolla on heikko minäpysty-

vyys (Seifert 2004). 

 

Oppimisen itsesäätelytaidot ovat siis oppijan aktiivisia toimia oppimisprosessin aikana. 

Itsesäätelytaitoihin vaikuttavat oppijan kiinnostuneisuus ja hänen antamansa merkitykset 

oppimiselle. Näihin puolestaan vaikuttavat oppimiskokemusten herättämät emotionaaliset 

tuntemukset. Emootiot ovat kiinteästi yhteydessä itsesäätöisen oppimisen keskeisiin teki-

jöihin, kuten kiinnostukseen, motivaatioon, oppimisstrategioihin sekä ulkoiseen ja sisäi-

seen itsesäätelyn tarkkailuun (Pekrun et al. 2002). Emotionaalisilla tuntemuksilla on myös 

yhteys minäpystyvyyteen, eli käsitykseen itsestä oppijana. Metakognitiivisten taitojen 

avulla oppija säätelee oppimisprosessiaan, kun hän tarkkailee omia kokemuksiaan ja arvioi 

oppimisen tehokkuutta oppimisprosessin aikana. Kuvassa 3 on esitetty itsesäätelytaitoihin 

vaikuttavia tekijöitä.  

 

 
Kuva 3. Oppimisen itsesäätelytaitoihin vaikuttavia tekijöitä. 

 

Yhteisöllisessä oppimisessa itsesäätelytaidot rakentuvat ryhmän jokaisen oppijan henkilö-

kohtaisista ja ryhmässä yhteisesti jaetuista itsesäätelytaidoista. Yhteisöllisessä oppimisessa 

itsesäätelytaidot ovat tavoitesuuntautuneita ja sosiaalisia, ja ne edellyttävät metakognitiivi-

sia taitoja. Yhteisöllisen oppimisen itsesäätelytaidot ovat käyttäytymisen, kognition, emoo-

tioiden ja motivaation säätelyä. Tavoitteita asettamalla oppijat tulkitsevat tehtävää ja sitou-

tuvat työskentelemään yhdessä sovitun lopputuloksen aikaansaamiseksi. Metakognitiivis-

ten taitojen avulla oppijat tarkkailevat ja arvioivat omaa ja ryhmän oppimista ja oppimisen 
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lopputulosta. Yhteisöllinen, itsesäätöinen oppiminen on sosiaalista ajattelun, uskomusten ja 

strategioiden tarkkailua, joka tapahtuu osallistumalla tietyn sosiaalisen ympäristön toimin-

taan tai johon vaikuttaa tietty sosiaalinen ympäristö. (Järvelä & Hadwin 2013.) 

 

Sekä yksilön että ryhmän itsesäätelytaidot toteutuvat oppimisprosessissa oppimista edistä-

vinä strategioina eli sellaisina tietoisina toimina, joilla oppija saa oppimistehtävän suorite-

tuksi. Oppimisen strategioihin liittyy toisaalta tieto strategioista ja toisaalta taito käyttää 

niitä. Näitä strategioita oppija käyttää kaikissa itsesäätelyn vaiheissa: ennakoinnissa, tehtä-

vän suorittamisessa ja oppimisen arvioinnissa. Oppimisen strategioihin liittyvät myös me-

takognitiiviset taidot ja strategiat, joita tarvitaan oppimisen tarkkailussa ja arvioinnissa. 

(Salovaara 2006.) 

 

Oppimisen strategioita on luokiteltu eri tavoin niiden laadun perusteella. Yhteisöllisen op-

pimisen ja oppimisen sosiaalisen luonteen huomioon ottava luokittelu on Scardamalian ja 

Bereiterin (1993) malli oppimisstrategioista. He jakavat strategiat tietoa toistaviin ja tietoa 

tuottaviin strategioihin. Tietoa toistaviin strategioihin kuuluu kaksi koulutyöhön yleisesti 

liittyvää toimintaa: tiedon valikointi ja tiedon kertominen. Oppija valikoi tietolähteistä op-

pimistehtävää varten sopivaa tietoa ja jättää epäolennaisen huomiotta. Tiedon kertomisella 

Scardamalia ja Bereiter kuvaavat sitä oppijan toimintaa, jossa hän kertoo jo omaksumansa 

tiedon uudestaan.  

 

Tietoa tuottaviin strategioihin liittyy yhteisöllinen tiedon muokkaaminen. Oppijat rakenta-

vat yhdessä yhteistä käsitystä niistä tiedoista, joita he jokainen tuovat yhteisöön. Tätä var-

ten tarvitaan sellaisia oppimisympäristöjä, joissa yhteinen tiedon rakentaminen on mahdol-

lista. (Scardamalia & Bereiter 1993.) Oppiminen tapahtuu sosio-kulttuurisessa systeemissä, 

jossa teknologiset affordanssit tukevat oppijoiden yhteistä toimintaa varten käyttämiä eri-

laisia työkaluja ja kommunikointivälineitä (McLoughlin & Lee 2007). 

 

2.3. Wiki oppimisympäristönä: affordanssit ja yhteinen tiedonrakentaminen 

 

Affordansseilla ymmärretään niitä mahdollisuuksia, joita jokin työkalu tai ympäristö tarjo-

aa ennalta määrittelemättömän toiminnan toteuttamiseen. Affordanssi on mahdollisuus 
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tehdä jotain, mutta tätä toimintaa ei ole tietoisesti etukäteen määritelty, vaan toiminnan 

määrittelee ympäristön tai työkalun käyttäjä. Esimerkiksi blogissa on kirjoittamis- ja edi-

tointimahdollisuus, mutta sen affordansseja ovat tietojen jakaminen ja niiden kommentoin-

ti. (McLoughlin & Lee 2007.) 

 

Wiki-ympäristö on sosiaalisen median sovellus, jossa yhteisön jäsenet voivat itsenäisesti ja 

yhteisöllisesti luoda ja jakaa tietoa. Wiki-yhteisöjä on kaikille Internetin käyttäjille avoi-

mia, globaaleja yhteisöjä, kuten Wikipedia ja Wikiversity, ja sosiaalisen yhteisön tai orga-

nisaation ylläpitämiä wikialustoja (Leinonen, Vadén & Suoranta 2009). Molempia wiki-

työkaluja, niin globaaleja kuin verkkopohjaisia wikialustojakin, käytetään opetuksessa. 

 

Sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuden ihmisten väliseen yhteydenpitoon ja yhteiseen 

tiedonrakentamiseen. Näillä työkaluilla voidaan paitsi etsiä tietoa myös jakaa, muokata ja 

järjestellä sitä yhdessä uudelleen, samoin niiden avulla voi kehittää ja määritellä käsitteitä. 

Yhteydenpitoa ja keskustelua voidaan käydä keskustelupalstoilla ja reaaliaikaisesti chat-

toiminnolla. (McLoughlin & Lee 2007.) Koska sosiaalisen median sovelluksia ei ole tehty 

erityisesti oppimista varten (Formykhnin 2013), on niiden affordansseja eli erilaisia käyt-

töön liittyviä mahdollisuuksia tarkasteltava erityisesti oppimisen näkökulmasta. 

 

Kirschnerin mukaan oppimisympäristön pedagogiset affordanssit voidaan määritellä ope-

tuksellisen intervention työvälineiden ja oppijan ominaisuuksien välisenä suhteena, mikä 

mahdollistaa tiettyä oppimista. Oppimisen työvälineet houkuttelevat ja ohjaavat oppijan 

toimimaan niin, että saadaan aikaan toivottu oppimisprosessi. (Kirschner 2002.) Sosiaali-

silla affordansseilla taas ymmärretään niitä teknologian ominaisuuksia, jotka mahdollista-

vat tai houkuttelevat sosiaaliseen vuorovaikutukseen (Hanrahan, Ahuja, Perez-Quinones, 

& Kavanaugh 2011). Sosiaalisten affordanssien merkitys tulee esille erityisesti tiedonra-

kentamisessa ja oppimista tukevan sosiaalisen yhteisön luomisessa. 

 

Oppimisympäristöön kuuluvat työvälineet ovat monimutkaisessa yhteydessä myös muihin 

oppimisympäristön tekijöihin, kuten oppimistehtävään ja sosiaalisen yhteisöön. Yhdessä 

ne luovat oppijalle tarjoutuvia mahdollisuuksia ja vaikuttavat siihen, miten oppijat näkevät 

oppimisympäristön ja käyttävät sen mahdollisuuksia hyödykseen ja millaisia ovat oppimis-

tulokset (McLoughlin & Lee 2007). 

 



 14 

Sosiaalisen median sovellusten hyötyjä oppimisen työvälineinä on McLoughlinin ja Leen 

mukaan tarkasteltava kahdesta näkökulmasta: miten sovellukset edistävät tiedoprosessoin-

titaitoja ja sosiokognitiivisia oppimistuloksia ja miten ne tukevat oppijakeskeistä tiedon 

omaksumista. Esimerkiksi wikin affordansseja ovat tiedon avoin jakaminen, mahdollisuus 

tiedon muokkaamiseen ja järjestämiseen sekä yksilöllisesti että oppijaryhmän jäsenten 

kesken tehtävän ja oppijan omien tarpeiden mukaan. (McLoughlin & Lee 2007.) Näiden 

perustoimintojen lisäksi on kehitetty eri wikialustojen sosiaalisia affordansseja (esim. Eck, 

Soh & Brassil 2013). 

 

Cress ja Kimmerle (2008) kuvaavat yksinkertaistetusti tiedon rakentamista yksilössä tapah-

tuvina tiedon ulkoistamis- ja sisäistämisprosesseina. Kun oppija kirjoittaa wikiin, hän jou-

tuu ulkoistamaan omia tietojaan ja tässä ulkoistamisprosessissa tieto myös kehittyy. Kun 

wikissä on useiden kirjoittajien tuomaa tietoa, oppija sisäistää tätä tietoa kahdella tavalla: 

hän joko lisää omaan tietovarantoonsa uutta tietoa tai muokkaa omia, vanhoja tietojaan. 

Kun usea oppija tuo wikiin oman uuden, sisäistetyn tiedon, saadaan yhteisöllisesti tuotettua 

laajennettua tietoa. Näin myös wikiin tallentuu paitsi lisää tietoa myös yhteisesti muokat-

tua tietoa. 

 

Aiemmmin oppimista on yleisesti kuvattu kahdella metaforalla: oppiminen yksilöllisenä 

tiedonhankintana tai kulttuuriin osallistumisena. Kulttuuriin osallistumisen metaforassa 

oppiminen tapahtuu dialogissa sosiaalisessa yhteisössä. Paavola ja Hakkarainen (2005) 

ovat luoneet kolmannen ajattelumallin, jossa he kuvaavat oppimista tiedonluomisen meta-

foralla. Siinä yksilöllinen panos palvelee yhteistä, uutta luovaa tiedonrakentamista, ja sosi-

aalinen ympäristö taas ruokkii yksilöllisiä aloitteita ja kognitiivista kasvua. Tiedon luomi-

sen ns. trialoginen malli ottaa huomioon yksilölliset mentaaliset prosessit ja sosiaaliset 

käytännöt, missä oppiminen tapahtuu. Tämän lisäksi siihen liittyvät ne prosessit, jotka ta-

pahtuvat yhteisten jaettujen kohteiden kehittämisessä. (Paavola, Hakkarainen & Seitama-

Hakkarainen 2006, s. 147 ja 155.) 

 

Sosiaalisen median sovellukset tuovat oppimiseen kokonaan toisenlaisen toimintamallin, 

käsitteet ja asenteet (McLoughlin & Lee 2007). Verkostoidut tiedonrakentamisen ympäris-

töt muodostavat yhteisöllisen muistikirjan, johon oppijat tekevät muistiinpanoja, esittävät 

kysymyksiä, tarkentavat käsitteitä ja jakavat ajatuksiaan. Taitavasti käytettyinä sovellukset 

antavat oppijalle mahdollisuuden osallistua tiedon rakentamiseen niin, että oppijan omat 
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miseen wikissä. Lopuksi opiskelun jälkeen ohjaaja näyttää, kuinka wikin lokitietojen avul-

la voi nähdä oman opiskelun vaiheita ja arvioida niitä. (Dabbagh & Kitsantas 2012.)  

 

Tässä tutkimuksessa etsin oppijoiden haastatteluista lähtökohtia, joita voidaan käyttää wi-

kin opetuskäytön kehittämisessä. Opiskelun alussa oppijoilla on tieto siitä, miten opettaja 

kurssilla käyttää wikiä ja millaisia oppimistehtäviä oppijoiden odotetaan tekevän. Heidän 

kokemustensa ja oivallustensa kautta voidaan saada tietoa siitä, mitkä ovat oppijoille luon-

tevimpia tapoja käyttää wikiä hyödykseen opiskelussa sekä ryhmänä että yksilöinä. Wiki 

tarjoaa oppimisympäristön ja kokemuksen sen käytöstä, jotta oppijat voivat itse luoda 

omaa opiskeluaan varten sopivia itsesäätelytaitoja tukevia oppimisstrategioita (Schunk & 

Ertmer 2005, s. 643). 

 

Tutkimuksessani keskeisiä käsitteitä ovat motivaatio, itsesäätelytaidot, oppimisstrategiat, 

affordanssit ja oppimisympäristö. Oppimisympäristö herättää emotionaalisia tuntemuksia 

(Järvenoja & Järvelä 2005), jotka vaikuttavat motivaatioon ja motivaatio puolestaan it-

sesäätelytaitoihin eli siihen, kuinka paljon aikaa ja vaivaa opiskelija on valmis käyttämään 

opiskeluun. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yhden oppimisympäristön tekijän, wikin, 

herättämiä emotionaalisia tuntemuksia, sen affordansseja ja vaikutusta sekä ryhmän että 

yksittäisen opiskelijan oppimisstrategioihin.  

2.5. Aiempia tutkimuksia ja opetuskokeiluja wiki-ympäristön käytöstä 

Sosiaalisen median sovellukset soveltuvat hyvin opetukseen ja oppimiseen niiden pedago-

gisten affordanssiensa vuoksi. Varsinkin yhteisölliseen oppimiseen soveltuvan wikin vah-

vuus on toimia yhteisen tiedonrakentamisen ja vuorovaikutuksen ympäristönä. (McLough-

ling & Lee 2007.) Useimmat tutkimukset sosiaalisen median käytöstä oppimisen tukena on 

tehty korkeakoulukontekstissa. Tutkimusta on tehty sekä avoimen, globaalin wikin (mm. 

Leinonen, Vadén, & Suoranta 2009; Konieczny 2012) että verkkopalveluna tarjottavien 

wikialustojen käytöstä (mm. Laru, Näykki & Järvelä 2012; Su & Beaumont 2010; Hazari, 

North & Moreland 2009) oppimisen tukena. Wikin käyttöä on tutkittu myös yrityksissä 

(mm. Henriksson & Mikkonen 2008) ja organisaatioissa (mm. Vilminko-Heikkinen 2009; 

Wickström 2009). Toisen asteen koulutuksessa, kuten lukiossa, wikin käyttöä on tutkittu 

vähän (Peters 2011). 
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Wikin opetuskokeiluissa ja tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota siihen, miten wiki-

ympäristö tukee tiedonrakentamista ja oppimistuloksia (mm. Koh & Lim 2012; Moskaliuk, 

Kimmerle & Cress 2012). Yliopisto- ja korkeakoulukonteksteissa sekä yrityksissä ja orga-

nisaatioissa tehdyissä opetuskokeiluissa ja tutkimuksissa on noussut toistuvasti esiin wikin 

mahdollisuudet tiedon keruuseen, tallentamiseen, muokkaamiseen ja jakamiseen sekä wi-

killä työskentelevien oppijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Sekä oppijoiden että opettaji-

en näkökulmasta oppimista edistävinä mahdollisuuksina pidetään tiedon tallentamista wi-

kiin ja keskustelua keskeneräisistä teksteistä. (Mm. Liikanen 2012; Tirilä & Oinas 2012; 

Henriksson & Mikkonen 2008; Deters, Cuthrell & Stapleton 2010.) Näiden ominaisuuksi-

en perusteella on laadittu erilaisia wikin käyttöön liittyviä ohjeita ja kerätty hyviä käytäntö-

jä (esim. Minocha 2009; Vuorinen, Kalalahti & Vilhula 2011).  

 

Tutkiakseen, miten erilaisilla teknologioilla tuettu pedagoginen malli vaikuttaa oppimistu-

loksiin Laru, Näykki ja Järvelä (2012) rakensivat oppimisympäristön, jossa oppimistehtä-

vinä oli sekä yhteisöllisiä että yksilötöitä ja niiden työstämiseen käytettiin useita sosiaali-

sen median työkaluja. Parhaiten hyviä oppimistuloksia ennusti wiki-ympäristöön liittyvä 

toiminta, wiki-tekstien muokkaus ja keskustelu wikissä. Hyviin oppimistuloksiin ja aktiivi-

seen toimintaan wiki-ympäristössä liittyi myös toisten oppijoiden wiki-tekstien kommen-

tointi ja aktiivinen oman oppimisen reflektointi blogissa. Tutkimuksen perusteella wikin 

käyttö yhteisöllisessä oppimisessa ja henkilökohtainen blogikirjoittaminen yhdessä tukevat 

oppimista. 

 

Koh ja Lim (2012) ovat tutkineet sitä, kuinka kaksi wikin olennaista teknistä ominaisuutta, 

sosiaaliset affordanssit ja näkyvyys, vaikuttavat oppimistuloksiin. Oppimistuloksina Koh 

ja Lim ottivat huomioon paitsi oppimistehtävän tuotoksen ja arvosanan myös oppijoiden 

tyytyväisyyden oppimisprosessiin ja työn tulokseen. Wikin sosiaaliset affordanssit - käyt-

täjäprofiilit, ryhmäkeskustelut, kalenteri ja tehtävien aikataulut -  mahdollistavat luomaan 

oppijayhteisön, jossa oppijoiden väliset sosiaaliset suhteet vaikuttavat oppimistulokseen. 

Se, että wiki voidaan määritellä julkisesti nähtäväksi kaikille Internetin käyttäjille tai yksi-

tyisesti näkyväksi vain oppijaryhmälle, vaikuttaa taas oppijoiden suhtautumiseen oppimis-

tehtävään. Tutkimuksen mukaan wikin sosiaaliset affordanssit vaikuttivat oppijoiden tyy-

tyväisyyteen oppimisprosessista ja sosiaalisesta ympäristöstä. Wikin näkyvyys taas vaikutti 

tyytyväisyyteen oppimistuloksesta ja tehtävän ratkaisemisesta. 
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Wiki-alustan käyttöä lukioikäisten ongelmanratkaisutehtävässä on tutkinut Harto Pönkä 

(2013) tarkastellessaan Innolukio-kilpailuun osallistuneiden ryhmien toimintaa purot.net –

wikissä. Pönkä on selvittänyt wikin lokitietojen perusteella, mitkä seikat vaikuttivat hy-

vään lopputulokseen. Parhaiten kilpailussa menestyivät työt, joita oli ohjaajilta saadun pa-

lautteen jälkeen muokattu usein ja joista oli käyty keskustelua sekä opiskelijoiden että oh-

jaajien ja opiskelijoiden kesken.  

 

Aktiivisen keskustelun ja yhteistyön edistämistä varten ovat Eck, Soh & Brassil (2013) 

kehittäneet perinteistä wikiä ominaisuuksiltaan laajemman Written Agora –wikin, jossa on 

muille Web 2.0-sovelluksille tyypillisiä toimintoja ja ns. älykkäitä toimintoja. Tällaisia 

ominaisuuksia ovat esim. aiheiden mukainen keskustelupalsta, käyttäjän kaikkien toimin-

tojen tallentuminen wikin historiaan ja wikin sivujen automaattinen suosittelu avainsanojen 

perusteella. Näiden ominaisuuksien käyttö lisäsi yhteisöllistä tiedonrakentamista ja keskus-

telua, mutta toimintojen hyödyntäminen edellytti ohjausta. Ilman tukea opiskelijat käyttivät 

uusien ominaisuuksien tarjoamia mahdollisuuksia vähemmän kuin tuen antamisen jälkeen. 

 

Edellä kuvattujen tutkimusten perusteella wikin ominaisuuksista ovat vahvimmin yhtey-

dessä oppimistuloksiin tekstien julkisuus, keskustelumahdollisuus ja yhteisen tiedonraken-

tamisen mahdollistava tekstien muokattavuus. Tehokas oppiminen on luonteeltaan keskus-

telua, yhteisöllistä sisällön tuotantoa sekä palautteen antamista ja saamista. Wikin avulla 

voidaan tukea oppimista, joka on oppijakeskeistä ja jossa opiskelija on autonominen toimi-

ja. (McLoughlin & Lee 2010.) Sitä, miten motivationaaliselta taustaltaan erilaiset oppijat 

hyödyntävät näitä wikin affordansseja oppimisessaan tai miten ne vaikuttavat itsesäätely-

taitoihin, ei ole tutkittu.  



 19 

3. Menetelmät ja aineisto 

3.1. Tutkimuskysymykset  

Tutkimukseni tarkoitus on selvittää, miten wiki-ympäristön integrointi on yhteydessä mo-

tivaatioon ja itsesäätelytaitoihin äidinkielen opiskelussa.  Tarkoitukseni on tämän tiedon 

avulla ymmärtää omaa  työtäni ja opiskelijoitteni oppimista paremmin ja kehittää näin äi-

dinkielen oppimisympäristöä. 

 

Tutkimuskysymykset: 

1. Miten wiki-ympäristön integrointi äidinkielen opetukseen on yhteydessä oppi-

misen motivaatioon ja itsesäätelytaitoihin? 

2. Miten minäpystyvyys, kiinnostuneisuus ja oppimisorientaatio ovat yhteydessä 

wiki-ympäristön käyttöön oppimisen tukena? 

 

Tutkin itsesäätöistä oppimista ja oppimisen motivaatiota kyselyllä ja haastattelemalla. Mo-

tivaatioon ja luokan ilmapiiriin vaikuttaa olennaisesti opettajan toiminta sekä opiskelijoi-

den keskinäiset ja opettajan ja opiskelijoiden väliset suhteet. Koska olen itse sekä tutkija 

että opettaja, oman toimintani vaikutus jää kokonaan tämän tutkimuksen ulkopuolelle, se 

tulee esille vain oppimisympäristön järjestäjän roolina. Opettajan ammattitaito ja rooli mo-

tivoijana erityisesti opettajajohtoisessa opiskelussa on olennainen (Gläser-Zikunda & Fuss 

2008), mutta opettajan vaikutuksen tutkiminen edellyttäisi ulkopuolista tutkijaa. Samoin 

tutkimuksen ulkopuolelle jää opiskelun mikroskriptaus, eli esim. luokkatilanteessa annet-

tavat suulliset ohjeet, joilla on merkitystä teknologia-avusteisessa oppimisessa (Laru, 

Näykki & Järvelä 2012; Weinberger 2011).  

3.2. Tutkimusmenetelmät 

Tutkimukseni lähtökohtana on teoria itsesäätelytaidoista ja tutkin tämän teorian ilmenemis-

tä aidossa kouluympäristössä. Aidossa luokkatilanteessa testattu teoria yhdistää tutkimuk-

sen, teorian ja käytännön. 
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Aineistonani ovat kyselyn vastaukset, wikin lokitiedot ja opiskelijoiden haastattelut. Ana-

lysoin aineistoa sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti. Kyselyn tuloksia käytän opiske-

lijaryhmän profilointiin haastattelun kvalitatiivista tarkastelua varten. Tilastolliset analyysit 

on tehty IBM:n SPSS Statistics 19 –ohjelmalla ja kvalitatiivisen aineiston luokittelussa 

olen käyttänyt Nvivo 10 -ohjelmaa.  

 

Kyselyn kvantitatiiviset tulokset antavat karkeaa tietoa siitä, miten motivoituneita opiskeli-

jat ovat äidinkielen oppijoina ja millaisia oppimisstrategioita he käyttävät. Kyselyn avulla 

ei kuitenkaan saada tietoa oppimisen aikaisesta  tiedon käsittelystä tai oppimisstrategioista 

(Pintrich 2004), siksi haastattelu on tarpeen. Haastattelun tulokset analysoin kvaltitatiivisen 

sisällönanalyysin menetelmin (Chi 1997).  

 

Haastatteluista saatu kvalitatiivinen tieto kertoo tarkemmin paitsi motivaatiosta ja itsesää-

telytaidoista myös siitä, miten opiskelijat ovat kokeneet opiskelussa käytetyn yhteisöllisen 

oppimisen menetelmän ja wiki-ympäristön. Tavoitteena on löytää vihjeitä siihen, kuinka 

wiki-ympäristön integroinnin avulla voidaan kehittää motivaatiota ja itsesäätelytaitoja äi-

dinkielen opiskelussa. Haastattelulla tavoitan itsesäätelytaidoista lähinnä opiskelijoiden 

käyttämiä oppimisstrategioita wiki-ympäristössä ja motivaatiosta wiki-ympäristön käytöstä 

nousevien emotionaalisten tuntemusten merkityksen. 

 

Tutkimusmenetelmäni on selittävä monimenetelmä, mixed method. Mixed method –

tutkimus toteutetaan vaiheittain ja näissä vaiheissa kerätään erilaista aineistoa, jota tulki-

taan eri menetelmillä. Saadut tulokset yhdistetään ja näin saadaan monipuolisempia vasta-

uksia tutkimuskysymyksiin. (Tashakkor & Teddlie 2003, s. 10 – 15; Creswell & Plano 

Clark 2011, s. 5, 8 – 9.) Tutkimukseni kvalitatiivinen haastatteluaineisto on ensisijainen 

aineisto ja kvantitatiivinen kyselyaineisto on toissijainen (Creswell & Plano Clark 2011, s. 

65). 

 

Mixed method –tutkimusdesignilla pyrin lisäämään tutkimukseni luotettavuutta. Koska 

toimin sekä tutkijana että opettajana, opettajan rooli voi vaikuttaa pelkästään haastattele-

malla saatuihin tuloksiin. Minulla oli etukäteistietoa opiskelijoista, samoin minun oli help-

po kerätä samoilta opiskelijoilta useampi aineisto. Aloitin tutkimuksen teon koulun jakso-

järjestelmän vuoksi hyvin nopeasti enkä siksi voinut suunnitella aineiston keruuta yksityis-

kohtaisesti, joten oli tarpeen saada runsas aineisto. (Creswell & Plano Clark 2011, s. 81 – 
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Tutkimuksen tärkeimmät aineistot ovat kyselylomakkeen tulokset ja haastatteluaineisto.. 

Kaksi erilaista aineistoa samasta ilmiöstä tuottaa erilaista tietoa, sillä aineistojen ominai-

suudet tuovat esiin todellisuuden ilmiöistä eri puolia (Patton 2002, s. 248). Kyselyssä vas-

taaja joutuu reagoimaan valmiisiin väittämiin, kun taas haastattelussa he voivat kertoa aja-

tuksistaan vapaammin. Wikin lokitiedoista puolestaan selviää konkreettisesti eri tavoin 

motivoituneiden opiskelijoiden wiki-ympäristön käyttö. 

 

Kyselyn tuloksista etsin 19 oppijan ryhmästä oppimisorientaation, kiinnostuksen ja minä-

pystyyden perusteella kiinnostuneimmat ja toisaalta kaikkein heikoimmin motivoituneet 

opiskelijat. Ääripäiden edustajien tuloksissa on paljon tietoa, koska ne ovat poikkeukselli-

sia ja  kuvaavat toisaalta sekä erityisiä että yleisiä ominaisuuksia. Kun tutkittavan ilmiön 

tapaukset ovat tasaisesti melko hyviä, eniten tietoa löytyy ääritapauksista. Varsinkin sil-

loin, kun halutaan kehittää jotain toimintaa, ääriesimerkkien tutkiminen on hyödyllistä. 

(Patton 2002, s. 232 - 233.)  

 

Erityisen motivoituneet ja hyviä oppimisstrategioita käyttävistä oppijoista voidaan saada 

tietoa siitä, mikä heitä motivoi. Heikoimmin motivoituneista oppijoista saadaan puolestaan 

tietoa siitä, mikä oppimisessa on haasteellista ja vähentää motivaatiota. Molempien ryhmi-

en tutkimisen tuottamaa tietoa voidaan käyttää hyödyksi opetuksen kehittämisessä. Koska 

toimin sekä tutkijana että opettajana, kyselyn avulla oppijat voidaan ryhmitellä luotetta-

vammin kuin pelkästään opettajana tekemieni havaintojen perusteella voisin tehdä. Haas-

tattelu puolestaan selittää tarkemmin kyselyn vastausten ja wikin käytön taustalla olevia 

ajatuksia.  

3.3. Aineisto 

Tutkimuskysymyksiin opiskelijoiden motivaatiosta ja wiki-ympäristön integroinnin yhte-

yksistä motivaatioon ja itsesäätelytaitoihin tutkin aluksi kyselylomakkeella. Paul Pintrichin 

luoman MSLQ-kyselylomakkeen avulla selvitin aluksi oppijoiden käsityksiä motivaatiosta 

ja oppimisstrategioista äidinkielen opiskelijoina (Duncan & McKeachie 2005). Toisena 

aineistonani ovat wikin lokitiedot tekstien muokkaamisesta ja viesteistä. Kolmas aineisto 

on haastattelut. Kurssin päätteeksi tehdyn haastattelun avulla pyrin selvittämään tarkem-
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suuden aiheita ja teemoja sekä aikakauden arvoja ja arvostuksia. Lisäksi heidän tuli valita 

oppikirjasta esimerkkitekstejä, soveltaa niihin hankkimaansa tietoa ja esitellä tekstit koko 

opiskelijaryhmälle. Työn esitystavan ryhmä sai valita seuraavista: esitelmä, jossa käytetään 

apuna dioja ja tekstinäyteitä, näytelmätekstin dramatisointi, runon tai novellin tekstiana-

lyysi, jonka esittelyssä käytetään myös dioja ja tekstinäytteitä.  

 

Opiskelijat työskentelivät sekä itsenäisesti että ryhmissä ja käyttivät wikiä tiedon hallinnan 

välineenä ja yhteisenä työskentelyalustana. Wikiin tallensin myös tiedot kurssin aikatau-

lusta ja tehtävistä sekä alkuluentojen materiaalin. Kurssin pedagogisena mallina on sovel-

lus prosessipainotteisesta, jaetun asiantuntijuuden mallista, jossa tehtävä voidaan jakaa 

osiin ja ryhmän jäsenet hankkivat tietoa tehtävän eri osa-alueilta (Hakkarainen, Lonka & 

Lipponen 2005, s. 102 – 104, 185 – 186). Ilmiön ymmärtäminen on kuitenkin koko ryh-

män vastuulla. Varsinaista tutkivan oppimisen mallia tämä ratkaisu ei täysin vastaa (Hak-

karainen et. al 2005, s. 310 – 311), sillä opettaja on valinnut sisällöt opetussuunnitelman 

mukaan. 
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Kuva 6. Äidinkielen kurssin aikataulu: keskeiset sisällöt ja oppimistehtävät. 

 

Wiki-ympäristönä käytettiin purot.net –wikiä. Sen valintaan vaikutti suomenkielisyys ja se, 

että kommenttipalsta on helposti käytettävissä samalla sivulla tekstisisällön kanssa. Sa-
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moin uusien sivujen ja sivujen hierarkian luominen on teknisesti yksinkertaista. Samat 

opiskelijat olivat käyttäneet purot.net –wikiä myös edellisellä kurssilla syksyllä 2011. He 

olivat opiskelleet myös edellisen äidinkielen kurssin aikana syksyllä 2011 samoissa ryh-

missä.  

 

Opiskelijoille oli siis jo aiemmalta äidinkielen kurssilta tuttua opiskeluympäristöstä eli 

työryhmät ja wiki. Aiemmasta kurssista tämä kurssi erosi siinä, että opiskelutehtävät oli 

laadittu tutkivan oppimisen ajattelun pohjalta. 

3.3.2. Vastaajat ja aineistonkeruutilanne 

Tutkimuskoulu on pohjoispohjanmaalainen maaseutulukio, jossa on yksi opiskeluryhmä 

jokaisella vuosikurssilla. Tutkimukseen osallistuneella vuosikurssilla oli 25 opiskelijaa ja 

näistä 23 osallistui tutkimukseen, mutta neljältä opiskelijalta ei saatu koko aineistoa. Kaksi 

näistä neljästä ei osallistunut kyselyyn samaan aikaan, yhden opiskelijan nauhoitus epäon-

nistui ja yhden opiskelijan nauhoitusta ei tehty poissaolojen vuoksi. 19 osallistujasta mie-

hiä on kuusi ja naisia 13, ja iältään he olivat 17 – 18-vuotiaita. Tutkimukseen osallistuneis-

ta opiskelijoista kahdeksaa olen opettanut jo yläkoulun aikana, joten näiden opiskelijoiden 

kanssa minulla on yhteistä historiaa takana neljän vuoden ajalta, toisten opiskelijoiden 

kanssa vain vuoden.   

 

Lukion äidinkielen kurssi toteutettiin 8.2. – 9.4.2012, ja tuohon jaksoon ajoittui opiskeli-

joiden talviloma 5. – 9.3. Oppitunteja oli kuuden viikon aikana 19, jokaisella viikolla kol-

me. Opiskelijat muodostivat viisi ryhmää, joissa oli jäseniä 4 – 7. Kurssin pääteeksi oli 

koe, jossa tehtävänä oli kirjoittaa kirjallisuusaineistoon perustuva essee. Samaan aikaan 

opiskeltavan kurssin aikana olivat kevään ylioppilaskirjoitukset, joihin osa opiskelijoista 

osallistui. 

3.3.3. MSLQ-kysely 

Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa käytetty MSLQ-kysely sisältää kysymyksiä moti-

vaatiosta ja oppimisstrategioista. Kysely koostuu 15 eri osa-alueesta, joista jokaisessa ky-

symyksiä on 3 – 12. Kysymyssarjaa voidaan käyttää joko kokonaan tai osittain riippuen 
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tutkimuksen tavoitteista. (Duncan & McKeachie 2005.) Koko testissä on kysymyksiä 81 ja 

omaa työtäni varten valitsin 50 kysymystä yhdeksästä osa-alueesta (taulukko 1). 

 

Taulukko 1. Kyselylomakkeen motivaatiota ja itsesäätelytaitoja mittaavat osiot ja esimerk-

kikysymyksiä 

 

Motivaation tutkimiseen valitsin seuraavat osa-alueet: tavoiteorientaatio, minäpystyvyys, 

uskomus omasta oppimiskyvystä ja tehtävän merkitys. Oppimisstrategioita mittaavista 

osista otin mukaan kognitiivisia taitoja mittaavan elaboroinnin. Opiskeluun käytettävien 

resurssien hallintaa mittaavista osista otin mukaan omaa työtä mittaavat kysymykset sekä 

avun pyytämistä ja opiskelutovereiden yhteistyötä koskevat kysymykset. 

 

Metakognitiivisia itsesäätelytaitoja mittaavasta osiosta vähensin neljä kysymystä. Näin 

metakognitiivisia taitoja mittaa kahdeksan kysymystä, mikä on sama määrä kuin itsepysty-

vyyttä mittaavassa osiossa. MSLQ-testissä mitataan metakognitiivisista oppimisstrategiois-

 Mitattava ominaisuus Esimerkki lomakkeen väitteestä 

oppimisorientaatio Minusta on kaikkein mukavinta se, että yritän ymmärtää 

opiskeltavan asian mahdollisimman syvällisesti 

suoritusorientaatio Olen kaikkein tyytyväisin silloin, kun saan kurssista hyvän 

arvosanan. 

tehtävän merkitys ja kiinnostu-

neisuus 

 

Yleensä pidän opiskeltavista asioista. 

Tämän kurssin pääasioiden ymmärtäminen on minulle tärke-

ää.  

Tämän kurssin asiat ovat hyödyllisiä opiskella. 

Tämän kurssin asiat kiinnostavat minua paljon. 

Motivaatio 

minäpystyvyys Opin kyllä opetettavan asian, kunhan vain yritän tarpeeksi. 

elaborointi Kun opiskelen tämän kurssin asioita, vertaan uutta asiaa 

siihen, mitä jo osaan. 

metakognitiivinen itsesäätely Jos en oikein käsitä jotakin lukemaani asiaa, luen uudestaan 

ja yritän ymmärtää sen. 

volitionaaliset strategiat Jos kurssin tehtävät ovat vaikeita, jätän ne tekemättä tai teen 

vain helpot kohdat. 

vertaistuki Yritän opiskella muiden luokkakavereiden kanssa saadakseni 

kurssitehtävät valmiiksi. 

Metakogni-

tiiviset tai-

dot, oppi-

misstrategiat 

avun pyytäminen Vaikka opiskeltavat asiat ovat joskus vaikeita, yritän tehdä 

työni yksin pyytämättä apua. 
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ta kolmea ominaisuutta: suunnittelua, monitorointia ja säätelyä. Useissa tutkimuksissa on 

kuitenkin huomattu, että tilastollisessa faktorianalyysissa näiden kolmen ominaisuuden 

erot eivät tule esille (Duncan & McKeachie 2005).  

 

Tässä tutkimuksessa käytetty MSLQ-kysely mittaa opiskelun alkuvaiheeseen liittyvää mo-

tivaatiota kolmesta eri näkökulmasta: sisäinen motivaatio, ulkoinen motivaatio ja tehtävän 

merkitys. Oppimiseen liittyvistä odotuksista kysely mittaa oppimisuskomusten kontrolloin-

tia, minäpystyvyyttä ja koejännitystä. Kysely mittaa yksittäisen kurssin motivaatiota ei 

motivaatiota yleisesti. (Winne & Perry 2000, s. 544.) 

 

Pintrichin kyselylomakkeesta laatimani version kysymykset (liite 2) olen pääosin kääntä-

nyt itse alkuperäisestä. Kysymyslomake sisältää paljon kysymyksiä, jotka ovat sisällölli-

sesti melko lähellä toisiaan ja vaatii siksi vastaajaltaan keskittymistä. Kysymyslomaketta 

tehdessäni pidin tärkeänä, että kaikki kysymykset mahtuvat yhdelle paperille. Koska kyse-

lyn ideana on, että samaa asiaa kysytään useamman kerran luotettavuuden varmistamisek-

si, tulee vastattavia kysymyksiä väistämättä paljon.  

3.3.4. Haastatteluaineisto 

Haastattelun avulla saadaan monipuolinen ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä, sillä haastattelu 

antaa tietoa käyttäytymisen taustoista. Haastattelu auttaa myös ymmärtämään ja tulkitse-

maan tutkittavia ilmiöitä tarkemmin kuin esimerkiksi kyselytutkimus. (Patton 2002, s. 14.) 

Haastattelun avulla pyrin löytämään tarkempaa tietoa opiskelijoiden motivaatiosta ja it-

sesäätelytaidoista opiskeluprosessin aikana. Siksi haastattelukysymykset perustuvat Zim-

mermannin (2011) opiskelusykliin, jossa on kolme vaihetta: suunnittelu ja tavoitteiden 

asettaminen ennen opiskelua, opiskeluvaihe ja opiskelun arviointi. Koska haluan selvittää, 

miten wiki-ympäristön käyttö on yhteydessä motivaatioon ja itsesäätelytaitoihin, on haas-

tattelukysymyksissä kysymyksiä myös erityisesti wikistä (liite 3.) Haastattelun avulla saa 

tietoa, jolla voi osoittaa ilmiöiden välisiä yhteyksiä, kuten wikin käyttöä motivaatioon. 

Samoin haastattelu antoi kuvaavia esimerkkejä. (Hirsjärvi & Hurme 2001, s. 36.) 

 

Tutkimukseni haastattelua voi luonnehtia puolistrukturoiduksi haastatteluksi (Metsämuu-

ronen 2011, s. 119). Se on Metsämuurosen mukaan sopiva haastattelumenetelmä silloin, 

kun tutkitaan heikosti tiedostettuja asioita, kuten arvostuksia ja perusteluja. Laadin haastat-
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telukysymykset tutkimusteorian pohjalta, mutta haastattelutilanteessa haastateltava kertoi 

myös paljon kysymysten ulkopuolelta. Haastattelukysymysten lisäksi esitin myös tiivistyk-

siä ja tarkentavia lisäkysymyksiä.  

 

Haastattelut tehtiin opiskelun jälkeen koeviikolla, äidinkielen kokeen ja edeltävänä päivänä 

olleen kokeen pohjatunnin jälkeen. Kahdeksan haastattelua tehtiin ennen äidinkielen koetta 

ja loput 13 sen jälkeen. Haastattelut järjestettiin luokissa, joissa oli opiskeltu kurssin aika-

na. Toinen luokista oli  äidinkielen luokka, ja siellä istuimme opettajan työpöydän ääressä. 

Samalla tavalla istumme opiskelijoiden kanssa silloin, kun annan heille yksilöllistä palau-

tetta kirjoitelmista. Pöydällä oli vain tallenninlaite ja sivussa haastattelukysymykset. Näin 

pystyimme keskittymään keskusteluun.  

 

Analysointia varten haastattelut litteroitiin sanatarkasti ja puhekieltä noudattaen mutta kui-

tenkin niin, että täytesanat ja kontekstiin liittymätön keskustelu jätettiin litteroimatta. Pu-

heen lisäksi kirjattiin naurahdukset ja pitkät, merkitykselliset tauot. Litteraateissa on kat-

koviivalla merkitty ne kohdat, joissa keskusteltiin muista kuin haastatteluun liittyvistä asi-

oista. Tällaisia poisjätettyjä kohtia olivat esim. haastattelun alussa arkipäivän kokemuksista 

puhuminen. Sanatarkasta litteraatista on mahdollista poimia tätä tutkimusta varten olennai-

set, puheen sisällön ominaisuudet.  

 

Sekä kyselyssä että haastattelussa opiskelijan tunnistaa numeron perusteella. Näin haastat-

telun analysoinnissa kirjallisessa muodossa ei käy suoraan ilmi opiskelijan henkilöllisyys. 

Haastattelujen pituudet vaihtelevat n. 12 min. – 25 min., yhteensä haastatteluaineistoa on n. 

kuusi tuntia. 

 

Haastatteluaineisto analysoitiin kvalitatiiviseen sisällönanalyysin menetelmällä (Chi 1997) 

luokittelemalla haastateltavien ilmaisut aluksi induktiivisesti, aineistosta nousevien teemo-

jen mukaan. Sen jälkeen luokittelua tarkennettiin ja niihin liitettiin teoriaan perustuvia kä-

sitteitä ja määritelmiä. (Patton 2002, s. 453 – 454) Tätä luokittelua testasi kolme riippuma-

ton tutkijaa. Luokittelun avulla saatuja kvantiteetteja verrattiin kyselytutkimuksesta saatui-

hin tuloksiin. Käyttämäni MSLQ-kysely ei mittaa oppijan kykyä tarkkailla ja säädellä op-

pimistaan opiskelun aikana (Pintrich 2004), joten kvalitatiivisella tutkimuksella saatiin 

lisätietoa ja tulkintaa kvantitatiiviseen tutkimukseen.  
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4. Tutkimuksen tulokset 

4.1. Kyselyn tuloksia 

Selvitin lomakekyselyllä (liite 2), millainen käsitys opiskelijoilla on omasta motivaatios-

taan ja oppimisen strategioistaan äidinkielen opiskelijoina. Kyselyssä käytettiin seitsenpor-

taista Likert-asteikkoa. Kyselyn tulosten perusteella opiskelijaryhmä on melko motivoitu-

nut opiskelemaan äidinkieltä: sekä oppimis- että suoritusorientaatio ja kiinnostuneisuus 

äidinkielen opiskeluun on melko korkea, keskiarvot 4,8, 4,6 ja 4,9 (liite 4). Suurimmat erot 

opiskelijoiden välillä on suoritusorientaatiossa ja kiinnostuneisuudessa. (Taulukko 2.)  

 

Taulukko 2. MSLQ-kyselyn motivaatiota koskevat tulokset koko opiskeluryhmässä 

 n= 17 
Oppimisorientaatio 

 

Suoritusorientaatio 

Kiinnostu-

neisuus Minäpystyvyys 

Minäpystyvyyden 

säätely 

Keskiarvo 4,8 4,6 4,9 4,3 4,3 

Mediaani 4,8 4,3 5,2 4,6 4,8 

Keskihajonta 1,1 1,3 1,3 1,0 0,5 

Minimi 2,8 1,8 1,7 2,4 3,3 

Maksimi 6,8 7,0 6,5 5,8 4,8 

 

Tulosten perusteella opiskelijaryhmä vaikuttaa homogeeniselta, mutta halusin selvittää, 

miten eri tavoin motivoituneet opiskelijat käyttivät wikiä opiskelussaan ja jaoin opiskelija-

ryhmän kolmeen. Ryhmien valintakriteereiksi valitsin tulokset oppimisorientaatiossa, kiin-

nostuneisuudessa ja minäpystyvyydessä, koska nämä ominaisuudet ennakoivat parhaiten 

oppimistuloksia (Pintrich & Zusho 2007, s. 798; Pintrich 2004; Wigfield & Eccles 2000).  

 

Ryhmäjakoa varten tein aluksi näiden kolmen muuttujan avulla SPSS-ohjelman K-

klusterianalyysillä ryhmittelyanalyysin, jolla opiskelijajoukko jakaantui kolmeen. Yhteen 

ryhmään jäi kuitenkin vain kaksi opiskelijaa. Nämä samat opiskelijat erottuivat tilastolli-

sesti merkitsevästi koko opiskelijaryhmästä myös muissa kuin tutkituissa muuttujissa, jo-

ten jätin näiden kahden opiskelijan tulokset pois seuraavista analyyseista.  

 

Tutkimukseen valikoituneet 17 opiskelijaa jaoin kolmeen ryhmään siten, että SPSS-

ohjelman avulla etsin ääriarvot oppimisorientaatio, minäpystyvyys ja kiinnostuneisuus 
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muuttujista. Kahdessa näissä muuttujassa vahvimmat tai heikoimmat tulokset saaneet 

opiskelijat muodostavat ryhmät, jotka nimesin Innokkaiksi ja Epäilijöiksi, ääriarvojen ul-

kopuolelle jäävän, keskiarvoisen ryhmän nimesin Tekijöiksi (taulukko 3).  

 

Taulukko 3. Opiskelijaryhmien tulokset ryhmittelykriteerien muuttujissa 

  N Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi 

Oppimisorientaatio Innokkaat 5 5,95 ,54199 5,25 6,75 

 Tekijät 7 5,00 ,70711 3,75 6,00 

 Epäilijät 5 4,30 ,27386 4,00 4,50 

Innokkaat 5 6,20 ,32059 5,67 6,50 Kiinnostuneisuus ja tehtävän 
merkitys 

Tekijät 7 5,10 ,53452 4,00 5,67 

 Epäilijät 5 4,31 ,71934 3,17 5,00 

Minäpystyvyys Innokkaat 5 5,55 ,20918 5,25 5,75 

 Tekijät 7 4,27 ,90838 2,38 5,25 

 Epäilijät 5 3,88 ,58630 3,38 4,88 

 

Tutkittavien ääriryhmien valinta tulee tehdä niin, että ryhmistä voidaan oppia mahdolli-

simman paljon. Yksityiskohtaisella tiedolla ääritapausten ominaisuuksista voidaan ymmär-

tää tarkemmin keskiarvoista tapausta. (Patton 2002, s. 232.) Kaikkien muuttujien keskiar-

vot ja keskihajonnat ovat melko samansuuruiset. Suoritusorientaatiomuuttujan minimi- ja 

maksimiarvojen ero on selvästi suurempi kuin oppimisorientaatiomuuttujan (taulukko 3). 

Se ei kuitenkaan vaikuta merkittävästi ryhmäjakoon oppimisorientaation perusteella, sillä 

kolme suoritusorientaatiossa korkeimman arvon saanutta opiskelijaa ovat samoja kuin op-

pimisorientaation perusteellakin valikoituneet. Motivoitunut opiskelija voi olla eri tavoin 

suoritusorientoitunut (Ryan & Deci 2000). Näin opiskelijoiden jakaminen oppimisorientaa-

tion, minäpystyvyyden ja kiinnostuksen perusteella eritasoisiin ryhmiin tarkempaa tutki-

mista varten on perusteltua. 

 

Ryhmäjaon luotettavuutta testasin tilastollisesti sekä yksisuuntaisella varianssianalyysilla 

että Kruskall-Wallis –testillä. Yksisuuntaisella varianssianalyysillä verrataan ryhmäkes-

kiarvoja silloin, kun ryhmiä on enemmän kuin kaksi. Vertailtavien ryhmien on oltava kes-

kenään riippumattomia ja niiden jakaumien normaalisia. (Karhunen, Rasi, Lepola, Muhli 

& Kanniainen 2010, s. 71.) Vastaavaa parametritöntä Kruskall-Wallis –testiä suositellaan 
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käytettäväksi pienissä aineistoissa tai silloin, kun jakauma ei ole normaalinen (Metsämuu-

ronen 2011).  

 

Molempien testien perusteella ryhmät eroavat tilastollisesti merkittävästi toisistaan (p = 

0,006, p=0,002 ja p=0,005). Selvin ero on Minäpystyvyys-muuttujassa Innokkaat ja Teki-

jät -ryhmien välillä (kuva 7).  

 

 
 

Kuva 7. Opiskelijaryhmien välinen ero Minäpystyvyys –muuttujan keskiarvoissa. 

 

Tärkeimmät oppimisen strategioita mittaavat muuttujat ovat kyselyssä metakognitiivisia 

taitoja ja opiskelusinnikkyyttä mittaavat muuttajat. Metakognitiivisiin taitoihin kuuluvat 

suunnitteluun, toiminnan säätelyyn ja opiskelun arviointiin liittyvät taidot. Näissä taidoissa 

ryhmien välillä on tilastollisesti merkitsevä ero metakognitiivisia taitoja mittaavassa muut-

tujassa (p= 0,014). Sen sijaan opiskelusinnikkyyttä mittaavassa muuttujassa ei ole ryhmien 

välillä merkitsevää eroa (liite 4). Tilastollisten analyysien perusteella ryhmien välillä on 

merkitseviä eroja tärkeimmissä opiskelun motivaatioon ja itsesäätelytaitoihin liittyvissä 

muuttujissa: oppimisorientaatio, kiinnostuneisuus, minäpystyvyys ja metakognitiiviset 

taidot. 
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4.2. Wikin käytön aktiivisuus 

Wikin käytön aktiivisuus kasvoi kurssin aikana koko ryhmässä. Wikin käyttö kaksinker-

taistui kurssin loppuvaiheessa kurssin alkuun verrattuna. Kuvassa 8. näkyvä notkahdus 

johtuu maaliskuun alun talvilomasta. 

 

 
Kuva 8. Wikin käytön aktiivisuus äidinkielen kurssin aikana koko ryhmässä. 

 

Ihannetilanteessa ulkoinen pedagoginen skripti muuttuu vähitellen oppijan sisäiseksi skrip-

tiksi, toimintamalliksi (Weinberger 2011). Wikin käytössä voi nähdä tällaista suuntaa. Kun 

opiskelijat ovat tottuneet wikin käyttöön ja oivaltaneet sen mahdollisuuksia, sen käyttö 

lisääntyy. Tähän viittaa myös opiskelijan kommentti haastatteluesimerkissä 1. Esimerkkien 

lopussa on merkittynä ryhmä, johon opiskelija kuuluu, ja numero. 

 
Esimerkki 1: 
Tämän kurssin aikana mää oon käyttänyt sitä enemmän nyt ku se on ollu 
kauemmin, siihen on niin ku tottunu ja se on tavallaan niin ku normaali osa 
että sinne käyään jotakin kirjottaan ja siellä käyään kattomassa. (Tekijät 5) 
 

Muokkauksia opiskelijat tekivät keskimäärin 13 (taulukko 4). Opiskelijoiden väliset erot 

olivat suuria, sillä kaikkein ahkerin wikin käyttäjä muokkasi tekstejä 43 kertaa. Vaikka 

wikissä on keskustelupalsta tekstipalstan vieressä, opiskelijat käyttivät sitä vähän.  
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Taulukko 4. Wikin muokkaukset ja viestit kurssin aikana 

 

 

 

 

 

 

 

Wikiin kirjautuneiden opiskelijoiden nimiä tarkastellessani huomasin, että kaksi opiskeli-

jaa ei ollut kirjautunut omilla tunnuksillaan wikiin lainkaan. Myöhemmin haastatteluissa 

tuli ilmi, että Epäilijät-ryhmässä olivat ne opiskelijat, jotka eivät kirjautuneet omilla tun-

nuksillaan wikiin. Tämän ryhmän opiskelijat käyttivät kuitenkin wikiä lähes yhtä paljon 

kuin Innokkaat-ryhmän opiskelijat (taulukko 5). 

 

Taulukko 5. Eri opiskelijaryhmien wikin käytön aktiivisuus. 

 Innokkaat (n=5) Tekijät (n=7) Epäilijät (n=5) 

Keskiarvo 15,0 18,6 12,0 

Mediaani 13,0 11,0 10,0 

Minimi 12 1 3 

Maksimi 22 51 23 

 

Ryhmien väliset erot tulevat esiin pienimmistä arvoista: Innokkaiden ryhmässä vähiten 

wikiä käyttänyt on käyttänyt wikiä yhtä paljon kuin Epäilijät-ryhmäläinen keskimäärin.  

4.3. Haastatteluaineiston tuloksia 

Haastatteluaineistosta poimin aluksi kaikki sellaiset puheenvuorot, joissa opiskelija käsitte-

li wikin käyttöä. Näitä puheenvuoroja oli yhteensä 94. Luokittelin puheenvuorot sisällön 

analyysin mukaan (Chi 1997) aluksi kolmeen ryhmään: millaisia tunteita puheenvuorossa 

kuvattiin, mihin tarkoitukseen wiki oli opiskelijan mielestä käyttökelpoinen opiskelussa, ja 

miten hän ja hänen ryhmänsä olivat toimineet wikissä. Teorialähtöisesti nimesin nämä luo-

kat seuraavasti: wikin affordanssit, wikin käyttöön liittyvät emotionaaliset tuntemukset ja 

wikin käyttöön liittyvät oppimisen strategiat. (Liite 5.) 

 Muokkaus Viestit Muokkaukset ja viestit yhteensä 
Keskiarvo 13,64 3,57 16,07 

Mediaani 10,00 2,50 12,00 

Minimi 1 1 1 

Maksimi 43 9 51 

Yhteensä 191 50 241 
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Oppimisen strategioita kuvaavat puheenvuorot kertovat siitä, miten opiskelija tai hänen 

ryhmänsä on toiminut wiki-ympäristössä, affordansseja kuvaavat puheenvuorot ovat arvi-

oita ja reflektioita wikin toimivuudesta. Wikiin liittyvät oppimisen strategiat kuvataan ak-

tiivisena toimintana, affordanssit taas kuvaavat mahdollisuuksia erilaiseen toimintaan tai 

sitä, miten opiskelija jatkossa käyttäisi wikiä opiskelussaan. Affordanssit ikään kuin ku-

vaavat näissä haastatteluissa vielä keskeneräistä uusien strategioiden oppimisprosessia. 

Koska uusien strategioiden omaksuminen vaatii harjoittelua (Salovaara 2006, s. 117), 

opiskelijat kertoivat oppimisprosessin jälkeisessä haastattelussa, miten he jatkossa käyttäi-

sivät wikiä oppimiseen tai arvioivat, mihin tarkoitukseen se heidän mielestään on hyödyl-

linen. 

 

Neljä puheenvuoroa luokittelin sekä oppimisstrategiaksi että affordanssiksi, sillä näissä 

puheenvuoroissa opiskelijat kertoivat, miten he ovat toimineet ryhmässä ja toisaalta arvioi-

vat wiki-ympäristöä oppimisen tukena (esimerkki 2): 

 
Esimerkki 2. 
Me tehtiin wikiin aina ne muistiinpanot silleen - - nii sitte ku pysty kotona kat-
toon ne ja sit jos oli lisättävää niin laitto sinne, niin oli semmoset hyvät, sem-
monen hyvä muistiinpanopaikka että ei tarttenu kirjottaa mihinkä et se on vaan 
sit tietyllä ihmisellä, vaan se on kaikkien nähtävillä sitte, - - kyllä me katottiin 
niitä vanhoja töitä, että miten me tehtiin sillon ja sitte miten tehään nytte. (Te-
kijät 18) 

 

Wikin affordansseja käsittelevät puheenvuorot puolestaan jaoin teknologisia, pedagogisia 

ja sosiaalisia affordansseja kuvaaviin puheenvuoroihin. Emotionaalisia tuntemuksia käsit-

televät puheenvuorot taas jaoin karkeasti positiivisiin ja negatiivisiin. Wikin käyttöön liit-

tyvät oppimisen strategiat erottelin yksilöllisiin ja ryhmän strategioihin.  

 

Koko haastatteluaineistossa on lisäksi ryhmän toimintaan liittyviä strategioiden kuvauksia, 

joissa ei ollut mainittu wikiä. Nämä kuvaukset jätin tämän tutkimuksen ulkopuolelle, sillä 

päädyin tarkastelemaan vain suoranaisesti wikin käyttöön liittyviä puheenvuoroja ja niiden 

välittämää tietoa motivaatiosta ja itsesäätelytaidoista. Wikiin liittyvät puheenvuorot jakau-

tuivat aineistossa seuraavasti (kuva 9): 
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Emotionaalisten tuntemusten kuvaukset liittyivät useimmin siihen, että opiskelijat näkivät 

wiki-sivuilla toistensa töitä. Kutsun tätä wikin ominaisuutta näkyvyydeksi (Koh & Lim 

2012). Vaikka wiki-ympäristömme oli suljettu niin, että sitä pääsi lukemaan vain ryhmään 

kutsutut henkilöt, opiskelijoille oli melko uutta se, että koko opiskelijaryhmä näki toistensa 

työt. Tämä koettiin sekä positiivisena että negatiivisena asiana (esimerkki 3).  

 
Esimerkki 3. 
Niitä oli ihan mukava lukia sillai, ja sitte muitten keskusteluja että miten ne 
on laatinu niitä ja tehny. Että ihan mun mielestä mukava. Tai ei mua ainakaan 
häirinny yhtään että muut on luke-, voi lukia meijän tekstejä tai tekemisiä, et-
tä ei ne nyt niin semmosia salasia ollu. Sitten muutenkin ku ne oli ryhmässä 
tehty niin, ne ei ollu semmosia mun ite tekemiä. Että sillai ei haitannu yhtään 
vaikka muutki luki niitä, ku ne ryhmäläiset oli niitä jo lukenu. (Epäilijät 7) 

 

Muiden ryhmien töihin tutustuminen kannusti ja rohkaisi tehtävien tekemistä, ja toisten 

yrityksistä minäpystyvyydeltään heikompi opiskelija sai rohkeutta yrittää. Aluksi vaikealta 

tuntunut tehtävä muuttui ymmärrettävämmäksi toisten esimerkeistä. Seuraavan esimerkin 

opiskelija kuului Epäilijät-ryhmään: 

 
Esimerkki 4. 
ko jos on ollu joku hirveen vaikia tehtävä että on nähny että toisetki on yrit-
tänyt nii sitte ei niin kö häpiä sitä ettei oo saanu kokonaan tehtyä sitä kum-
minki uskaltaa kumminki yrittää tehä - - kyllä se sitt niin kö autto justiinsa 
sillee että uskalsi niin kö kirjotella kaikkia ja ymmärtää niitä asioita sitte siel-
tä että se kumminki just sitä että tuli kaikki niin kö tehtyä ja sitte se niin kö se 
kokonaisuuen nii se autto. (Epäilijät 3) 

 

Tekstien näkyvyys wikissä koko opiskelijaryhmälle lisäsi opiskelijoiden motivaatiota 

työskennellä tehokkaammin ja näin myös paransi lopputulosta (ks. Paavola & Hakkarainen 

2005; Minocha 2009). Opiskelijat kirjoittivat tekstejään huolellisemmin tietäessään, että 

opiskelutoverit ja opettaja lukevat myös wikiä (esimerkki 5). 

 
Esimerkki 5. 
Siellä ne kuitenki näkkee ne muutki siinä, siihen panostaa siihen kieleen ja 
näytettävyyteen että miten se on tehty, että näkkee että siihen on käytetty sitä 
aikaa ja voimavaroja nii että on yrittäny tehä sitä, saaha näkymään se siitä. 
(Tekijät 10) 
 

Näiden esimerkkien perusteella wikitekstien näkyvyys vahvistaa minäpystyvyydeltään 

heikompia opiskelijoita, koska opiskelutovereiden esimerkit rohkaisevat yrittämään ja hel-

pottavat tehtävän ymmärtämistä. Lisäksi kun tehtävät tehdään ryhmässä, ei kenenkään yk-
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sittäisen opiskelijan osuus nouse erityisesti esiin ja näin opiskelija välttää negatiivista hä-

peän tunnetta. Näkyvyys lisää osalle opiskelijoista suoritusmotivaatiota, koska negatiiviset, 

toimintaan aktivoivat tuntemukset, kuten häpeä ja jännittyneisyys, lisäävät motivaatiota 

selvitä näistä negatiivisia tunteita aiheuttavista tilanteista (Pekrun et al. 2002). Opiskelija 

haluaa tehdä enemmän työtä saavuttaakseen paremman tuloksen ja välttääkseen negatiivi-

sia tuntemuksia. 

 

Myös muihin wikin ominaisuuksiin liittyi positiviisia tuntemuksia. Wikiä pidettiin hyvänä 

työympäristönä, joka auttaa opiskelussa (esimerkki 6): 

 
Esimerkki 6. 
No apuhan tuo on tuo wikisysteemi, se nyt on ollu tässä se meiän juttu. Ja on 
siitä apua. Vaikka mää olin kyllä aika skeptinen siihen ku, sitä alotettiin jol-
laki kurssilla, mikä kurssi se oli, edellinen kurssi. Niin nyt sitte, vähän jo ku, 
ei varmaan… miettii miten tulis toimeen ilman sitä. Just nuin ryhmätyöhom-
ma. (Innokkaat 9) 
 
Esimerkki 7. 
Siis että olihan se siis hauska silleen et on erilaista, et siis se on hauska ku voi 
kotonaki tehä silleen että ei tartte kaikkia tunnilla heti tehä, niin se on ihan 
kiva. (Tekijät 18) 
 
Esimerkki 8. 
Tuo wiki-jutska niin se oli kyllä ihan semmonen että, ei tarvinnu tavallaan 
yksin tehä niin, jotenki edisti sillai. Miten sen vois selittää. Että yhessä tehtiin 
tavallaan ja, niin se jotenki autto. (Epäilijät 7) 
 

Opiskelijat näkivät wiki-ympäristön hyödyllisenä yhteisessä tiedonrakentamisessa ja yhtei-

söllisyyden tukemisessa. Koska wiki antoi mahdollisuuden oppimistehtävien tekemiseen 

myös kouluajan ulkopuolella, se loi positiivisen helpottavan toivon kokemuksen (esimerk-

ki 7). Samoin tietoisuus siitä, että työtä tehtiin ryhmässä ja wiki tuki ryhmätyötä, antoi po-

sitiivisen tuntemuksen sosiaalisesta tuesta (esimerkki 8). 

 

Innokkaiden wikin käyttäjien negatiivisia kommentteja oli kolme. Yksi kommentoi sitä, 

etteivät kaikki ryhmän jäsenet käyneet aktiivisesti wikissä, toisen mielestä wikin tekstike-

hys oli teknisesti kömpelö ja kolmas oli aluksi hermostunut siitä, että kaikki näkevät hänen 

kirjoituksensa. Negatiivisetkin kommentit liittyvät tämän ryhmän opiskelijoilla opiskelun 

tulokseen ja työn tekemiseen.  
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Se, etteivät kaikki ryhmäläiset tehneet töitä wikissä yhtä ahkerasti, herätti negatiivisia tun-

temuksia myös Tekijät-ryhmän opiskelijalle. Ongelmia ryhmän toiminnassa tulee esiin 

silloin, kun kaikilla ei ole samanlainen käsitys tehtävästä ja yhteisestä tavoitteesta (Järvelä, 

Hurme & Järvenoja 2011). Tällaisiin ongelmiin voidaan vaikuttaa sellaisella pedagogisella 

skriptillä, jossa annetaan ohjeita ryhmän toimintaan tai opiskelijoille annetaan erilaisia 

rooleja (Weinberger, Ertl, Fischer & Mandl 2005). Tämän kurssin pedagogisessa toteutuk-

sessa tai wikin käytön ohjeissa en antanut erikseen ohjeita ryhmän toimintaa varten, sen 

sijaan oppituntien aikana keskustelimme jonkin verran siitä, miten toiminta eri ryhmissä 

voitaisiin järjestää. Pedagogisella skriptillä voidaan lisätä tietoisuutta ryhmän toiminnasta 

ja antaa käytännön toimintaohjeita (Weinberger 2011) ja lisätä näin oppimisen motivaatio-

ta. Myös opiskelijat toivoivat haastatteluissa ryhmän toiminnan etikettiä, jotta yhteistyö 

sujuisi joustavammin ja konfliktitilanteista selvittäisiin helpommin. 

 

Epäilijöistä kolme kommentoi negatiivisesti wikin käyttöä. Kaksi tähän ryhmään kuulunut-

ta opiskelijaa oli käyttänyt wikiä toisten tunnuksilla ja kirjoittanut vain pakolliset ryhmän 

tehtävät, jotka ryhmäläiset olivat yhdessä sopineet sinne heidän kirjoitettavakseen. Muuten 

he eivät olleet wikiä hyödyntäneet opiskelussaan. Toinen heistä sanoi: ”Ja mun puolesta 

tuota wikiä ei kyllä tarttis.” Sama opiskelija suhtautui wikiin omien sanojensa mukaan en-

nakkoluuloisesti ja pelkäsi sitä, että toiset näkevät hänen tekstinsä. Kolmas opiskelija taas 

totesi: ”Oon siinä rajamailla että onko tuo nyt sitte humpuukia vai miten se vaikuttaa.”  

Epäilijät -ryhmän opiskelijoiden negatiiviset kommentit wikistä näyttävät liittyvän heik-

koon minäpystyvyyteen tai välttämisorientaatioon, ja sen myötä hankalien tilanteiden vält-

tämiseen (Pekrun et al. 2002; Siefert 2004): tehdään vain se, mikä on ryhmässä yhdessä 

sovittu, ei enempää.  

 

Heikko minäpystyvyys voi olla seurausta aiemmista huonoista oppimiskokemuksista ja 

niihin liittyvistä negatiivisista tuntemuksista. Joustavat oppimisstrategiat liittyvät myöntei-

siin tuntemuksiin oppimistilanteissa (Pekrun et al. 2002), joten Epäilijät-ryhmäläisten kiel-

teinen suhtautuminen wikin käyttöön oppimisympäristönä voi johtua juuri aiemmista kiel-

teisistä kokemuksista. 

 

Aineiston perusteella näyttäisi siltä, että wikillä on yhteyttä oppimisen motivaatioon. Uu-

tena ympäristönä se aluksi herättää kiinnostuneisuutta tai toisaalta ennakkoluuloja. Kun 

sen käyttöön on totuttu, aletaan nähdä sen mahdollisuuksia oppimisen edistäjänä. Kun 
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opiskeluryhmässä on kannustava ilmapiiri, myös epävarmat opiskelijat voivat rohkaistua 

nähdessään opiskelukavereidensa tuotoksia wikissä. Ryhmätöiden näkyminen toisille opis-

kelijoille lisää myös yhteenkuuluvuuden tunnetta. Suoritusorientoituneita opiskelijoita wi-

kin näkyvyys taas innostaa kehittämään omaa suoritustaan. Kuitenkaan kaikki opiskelijat 

eivät kiinnostu wikin kaltaisesta oppimisympäristöstä.  

4.3.2. Oppimisen strategioita wiki-ympäristössä 

Wikiin liittyviä oppimisen strategioita kuvattiin haastatteluissa 44 %:ssa kaikista kommen-

teista. Näistä kommenteista erotin ryhmätyöhön liittyvät strategiat itsenäiseen opiskeluun 

liittyvistä strategioista. Ryhmän oppimisen strategioita kuvattiin enemmän (25 %) kuin 

yksilöllisiä oppimisstrategioita (18 %). Ryhmän oppimisen strategioita Innokkaat ja Teki-

jät kuvasivat kaksi kertaa niin paljon kuin Epäilijät. (Taulukko 9.) 

 

Taulukko 9. Yksilöllisiin ja ryhmän oppimisen strategioihin viittaavien kommenttien mää-

rä. 

 Epäilijät (n=5) Tekijät (n=7) Innokkaat (n=5) 

ryhmän oppimisstrategiat 4 10 10 

yksilölliset oppimisstrategiat 5 7 8 

yhteensä 9 17 18 

 

Yleisimmät ryhmän toimintaan liittyvät oppimisstrategiat olivat muistiinpanojen kirjoitta-

minen ja oman osuuden kirjoittaminen yhteisestä työstä. Wikistä tarkistettiin yhdessä myös 

tehtävien aikataulua ja ohjeita tai kommentoitiin ryhmän työnjakoa (esimerkit 9 ja 10).  

  
Esimerkki 9: 
 Me tehtiin kaikki muistiinpanot sinne ja sitte kaikki meijän työt laitettiin sin-
ne wikiin pysty jälkeen päin käytä siellä kattoon. (Innokkaat 19) 
 
Esimerkki 10: 
Katottiin ne ohjeet niihin esseisiin ja ehkä vähän muiltaki malleja. (Tekijät 
10) 

 

Kahteen eri työryhmään kuuluvat opiskelijat huomasivat keskustelun ja keskustelupalstan 

käytön merkitys työn laadun parantajana (esimerkit 11 ja 12). Samoin opiskelijat huomasi-

vat, miten yhteisesti sovittu tehtäväjako ja aikataulu wikiin kirjoitettuna tehosti heidän työ-
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tään. Tällä tavalla heidän kokemuksensa wikin käytöstä muutti oppimisstrategiaa tehok-

kaammaksi (esimerkki 13). 

 
Esimerkki 11: 
Me vasta lopussa käytettiin sitä keskustelupalstaa siinä - - se toimi paremmin 
ku käytti sitä keskustelupalstaa, tai ainaki meillä se viimenen työ meni pa-
remmin. (Innokkaat 15) 
 
Esimerkki 12: 
Siellä sitä esseetä niin kirjotettiin siellä sitä ja sitte pysty kommentoimaan ai-
na että hei sää et oo tehnyt sitä tai tätä niin hoksaaks sää tuossa sitä tai tätä 
juttua se on hyvä semmonen pystyy pittään yhteyttä. (Innokkaat 19) 
 
Esimerkki 13: 
Me siinä wikiin laitettiin että mitä pittää tehä mutta me ei kumminkaan laitet-
tu sitä mihin mennessä - - siellä näky selvästi että mitä jokkainen tekkee niin 
kö se jokkaisen tehtävä nii siitä ei sitte päässy lipsumaan - - sitt just tässä toi-
sessa nii me sitte korjattiin se silleen että ku me pistettiin sinne että ketkä 
näyttelee mitäki ja kuka kuvaa - - että mihin pittää kiinnittää huomiota nii se 
asia niin kö edisty sillä tavalla. (Epäilijät 3) 

 

Ryhmän tavoitteiden ja työnjaon tekeminen näkyväksi wikiin tuki ryhmäläisten itsesäätely-

taitoja. Yhteistä tiedonrakentelua edisti myös toisten ryhmien töiden seuraaminen, ohjeiden 

ja kommenttien antaminen ryhmän jäsenille ja yhteinen tekstin muokkaus. Samoin wikissä 

näkyvillä olevat työt ohjasivat itsearviointiin (esimerkit 14 ja 15). 

 
Esimerkki 14: 
Nii just että kirjotettiin se yhessä, vaikka tavallaan että ei oltu yhtä aikaa, ei 
ehitty olla ryhmässä, nii sitte aina kotona jokanen teki sen oman, ja sitte kyl-
lähän se on semmonen chattipaikkaki toisaalta - - Sitte katto että jos nuo on 
tehnyt hyvin että miks me ei olla saatu tai pärjätty näin hyvin - - hauska seu-
rata muittenki kehittymistä. (Tekijät 18) 
 
Esimerkki 15: 
No niitäki, luettiin sitte, ryhmässä ja porukalla. Sitte mietittiin, että… niin. Se 
ohjaa tavallaan siihenki, että antaa itelle myös palautetta, ja mahollisimman 
reaalisesti miettii, että miten tää nyt suju tää homma. Ja sitte päätetään, että 
ens kerralla tehhään tuo juttu paremmin, ja ens kerralla panostettaan tuoho ja, 
tehhään näin. Ja se ainaki on semmonen, mikä ittiä motivoi kaikist eniten, se 
palaute, just siihen, että kehittää itteesä, pitemmälle. (Innokkaat 9) 
 
 

Yksilöllisistä oppimisstrategioista yleisin oli tiedon hankkiminen. Yksin opiskelijat hakivat 

wikistä tietoa kurssista ja vertasivat muiden ryhmien töitä oman ryhmänsä työhön. Toisten 
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töistä saatiin ideoita ja lisätietoja. Esimerkin 16 opiskelija kuvaa omaa yhteisöllistä oppi-

misprosessiaan, joka vastaa myös oppimista tiedonluomisen mallina: 

 
Esimerkki 16: 
Ku katto toisten ryhmien töitä nii niistä sitte oivaltaa niin kö paljon niitä uusia 
puolia mitä ei niin kö osannu ite aatella ja sitte kö antaa vielä sen oman työ-
panoksensa nii siihen mitä ollaan yhessä tehty niin kö tehtiin se powerpointti 
ja sitte ne näytelmät nii niistä sai silleen niin kö oppi ajattelemaan niin kö laa-
jasti ettei vain niin kö ajatellu silleen että minäpäs nyt ajattelen näin ja näin 
sittekö kaveri sano ett sää voi tuollai että ku siihen tullee vielä tämä ja tämä ja 
tämä nii että se laajenee siitä vielä enemmän. (Epäilijät 3) 

 
Esimerkistä näkyy paitsi ryhmän vaikutus omaan oppimisprosessiin myös se, kuinka wiki 

oppimisympäristönä tukee yhteistä tiedonrakentelua, koska se mahdollistaa oman ja mui-

den opiskelijoiden ajattelun näkyvyyden. Töiden näkyvyys vaikutti opiskelijoihin monella 

tavalla: se vahvisti minäpystyvyyttä, lisäsi työmotivaatiota sekä omaa ymmärrystä opiskel-

tavasta asiasta. Sama opiskelija kuvaa näitä ilmiöitä seuraavasti: 

 
Esimerkki 17: 
Kyllä se silleen ehkä ihan vähän että ku näkkee kumminki että voi hitsi 
muutki on saanu tehtyä jotaki nii sitä niin kö sitte saa silleen niin kö ittiä 
skarpattua että ei tästä voi nyt lipsua silleen ett se kumminki autto - - että ei 
niin kö välttämättä kehannu niin kö aivan kaikkia ajatuksia kirjottaa sinne ja 
ko se tuntu silleen että ei se välttämättä voikaan olla näin sitt kumminki näki 
sieltä että toiset on niitä kirjottanu vaikka ja mitä maan ja taivaan välillä nii 
kyllä se sitt niin kö autto justiinsa sillee että uskalsi niin kö kirjotella kaikkia 
ja ymmärtää niitä asioita sitte sieltä että se kumminki just sitä että tuli kaikki 
niin kö tehtyä ja sitte se niin kö se kokonaisuuen nii se autto. (Epäilijät 3) 
 

Wikin mahdollisuus tietojen keräämiseen ja kokoamiseen koettiin opiskelua helpottavana 

muistin tukena (esimerkki 18). Toisten töiden seuraaminen lisäsi myös yhteenkuuluvuuden 

tunnetta  ja auttoi suhteuttamaan omaa työtä tehtävän vaatimuksiin (esimerkit 19 ja 20). 

Samoin eräs opiskelija huomasi, miten yhteisen työn suunnittelu tulee tehdä tarkemmin, 

jotta kaikki ryhmän jäsenet ymmärtävät sen (esimerkki 21). 

 
Esimerkki 18: 
Sinne pysty jotenkin jäljentää kaikki muistiinpanot ja tämmöset opitut asiat, 
niin sieltä pysty sitte poimimaan, jos teki vaikka jotaki esseetä tai jotaki teh-
tävää niin sitte sieltä pysty kattoo että mitä me oltiin tiivistetty sinne tai sillai. 
Että sillai siitä oli apua. (Epäilijät 7) 
 
Esimerkki 19: 
Sitte pysty kahtoon itekki ne sieltä nii ei jääny tavallaan paitsi siitä tunnista. 
(Innokkaat 2) 
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Esimerkki 20: 
Sitte sitä wiki-ympäristöä käyttiin siihen, että sinne kirjottelin niitä muistiin-
panoja, ja sitte vähän kattoin mitä muut oli tehny ja oonko mää yhtään oikeil-
la jäljillä. (Innokkaat 19) 
 
Esimerkki 21: 
Piti tehä semmoset suunnitelmat että kaikki pystyy niitä ymmärtämään ja lu-
kemaan - - yleensä tekee vaan itelle semmoset mistä vaan ite ymmärtää. (In-
nokkaat 15) 

 

Tekijät-ryhmään kuuluvat opiskelijat näyttävät olevan keskittyneitä enemmän ryhmän toi-

mintaan, kun taas Innokkaat kuvaavat myös yksilöllisiä strategioita. Tämä voi liittyä In-

nokkaat-ryhmäläisten korkeampiin tuloksiin metakognitiivisissa taidoissa. Metakognitiivi-

set taidot näkyvät myös Innokkaat-ryhmän jäsenten kommenteissa ymmärtävään oppimi-

seen johtavista strategioista, kuten keskustelun merkityksestä, palautteen antamisesta ja 

opiskelun suunnittelusta (Salovaara 2006).  

 

Havainnot tukevat aiempaa tutkimusta siitä, kuinka teknologialla tuettu yhteisöllinen tie-

donrakentelu kehittää sekä ryhmän että yksittäisen opiskelijan oppimisen strategioita 

(esim. Azevedo, Cromley & Seibert 2003; Salovaara & Järvelä 2003; Salovaara 2005). 

Oppimisen strategiat liittyvät itsesäätelyn eri vaiheisiin: Aluksi wikistä haetaan tietoa teh-

tävistä ja aikatauluista ja sinne kerätään yhteisiä muistiinpanoja. Nämä strategiat liittyvät 

tehtävän analysointiin ja tavoitteiden asettamiseen. Myöhemmin wikiin lisätään komment-

teja ja seurataan muiden ryhmien työtä, mikä puolestaan tukee yhteistä tiedonrakentamista 

ja yksilöllistä tiedon omaksumista. Ryhmän ja yksilön itsesäätelytaitoja kehittää myös 

opiskelijoiden wikiin kirjaamien ohjeiden ja työnjaon näkyvyys. Näillä strategioilla tark-

kaillaan omaa ja ryhmän työtä oppimisprosessin aikana. Lopuksi omien ja toisten ryhmien 

töitä tutkimalla arvioidaan ja tulkitaan oppimisprosessia. 

4.3.3. Wikin affordansseja: uusien oppimisstrategioiden kehittymistä 

Wikin affordanssien kommentointi liittyi haastatteluissa usein oppimisprosessin arviointiin 

ja tulkintaan. Affordansseja koskevissa kommenteissa oli nähtävissä kurssin aikana alkanut 

uusien oppimisstrategioiden oppimisprosessi: affordansseilla kuvattiin sitä, miten opiskel-

taisiin jatkossa wiki-ympäristössä tai mitkä wikin ominaisuudet oli koettu tukevan oppi-
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mista. Affordanssit liittyvät haastattelukommenteissa läheisesti myös emotionaalisiin tun-

temuksiin. 

 

Wikin affordanssien kommentoinnissa erottuu Innokkaat- ja Tekijät-ryhmien kaikkien af-

fordanssien kommentoinnin määrä, samoin Tekijät-ryhmä kommentoi pedagogisia affor-

dansseja enemmän kuin Epäilijät ja Innokkaat. Epäilijät-ryhmän opiskelijat eivät juuri 

kommentoineet wikin affordansseja. (Taulukko 10.)  

 

Taulukko 10. Wikin affordansseihin liittyvät kommentit 

 Epäilijät (n=5) Tekijät (n=7) Innokkaat (n=5) 

pedagogiset 1 6 2 

teknologiset 1 3 5 

sosiaaliset 1 2 4 

yhteensä 3 11 11 

 

Affordanssien kommentoinnissa näkyy yhteys kyselyn tuloksiin: motivaatioltaan ja minä-

pystyvyydeltään vahvemmat Tekijät ja Innokkaat näkevät oppimisympäristössä enemmän 

mahdollisuuksia kuin Epäilijät-ryhmän opiskelijat, joiden minäpystyvyys, motivaatio ja 

kiinnostuneisuus äidinkielen opiskeluun on heikompi. Tekijät-ryhmä taas on tehnyt ha-

vaintoja wikin mahdollisuuksista ja he kommentoivat pedagogisia affordansseja selvästi 

enemmän kuin Innokkaat ja Epäilijät. 

 

Eniten kommentoitiin wikiä tiedon tallentamisen paikkana sekä wikin näkyvyyttä ja näky-

vyyden vaikutusta opiskeluun (esimerkit 22 ja 23). Samoin mahdollisuus upottaa wikiin 

erilaisia sisältöjä nähtiin hyvänä, sillä kuvat ja videot herättävät kiinnostuneisuutta ja nii-

den sisältö jää helpommin mieleen kuin teksti (esimerkki 24). Erityisesti kurssiin liittyvien 

tehtävien ja aikataulujen näkyminen koettiin helpottavan opiskelua (esimerkki 25): 

 
Esimerkki 22: 
Tuon mä hoksasin et se wiki on ihan kätevä siinä ku vaikka lukkee kokkeisiin 
kun ne kaikki asiat on siellä yhessä paketissa ja silleen aika tiiviisti. (Tekijät 
14) 
 
Esimerkki 23: 
Ja sitte on käyny lukkee, että mitä ne muut on, tehny, jotka on tehny samasta. 
Niin siinä huomaa sen, että kuinka ne on iha erilaisia silti. Vaikka tehään sa-
masta aiheesta, niin se vielä lissää sitä ommaa tietämystä sitte. (Innokkaat 9) 
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Esimerkki 24: 
Se on silleen ihan kätevä että jos jotain lisäjuttuja pystyy laittaan sinne - - eh-
kä ko joillekin jää helpommin mieleen semmonen kuva, vaikka joku kaaviot. 
(Tekijät 14)  
 
Esimerkki 25: 
Wikissä se aikataulujuttu oli kaikista parasta siitä näkkyy ehkä tehtävänan-
notki on parasta kun ne on siellä. (Tekijät 21) 

 

Sosiaalisia ja teknologisia affordansseja kommentoitiin vähän, lähinnä kommentoitiin kes-

kustelumahdollisuutta ja wikin yleistä helppokäyttöisyyttä sekä mahdollisuutta olla yhtey-

dessä toisiin oman ryhmän jäseniin myös kotona (esimerkki 26). Wikin avulla kaukana 

toisistaan asuvat opiskelijat voivat tehdä yhteistyötä verkossa (esimerkki 27). Teknologi-

sista affordansseista mainittiin reaaliaikaisen keskustelupalstan puute ja se, ettei tekstike-

hyksessä ollut yhteistyöstömahdollisuutta (esimerkki 28).  

Esimerkki 26: 
Sinne mitä kirjotti niin sen näki kaikki muut ryhmäläiset sitte oikeestaan heti 
kun sen tallensi niin sitte pysy aina ajantasalla mitä muut on tekemässä ja 
varsinki siinä omassa ryhmässä. (Innokkaat 19) 
 
Esimerkki 27: 
Kun on opiskelijoita, jotka on 50 kilometrin - - sitä väliä ni ei voi tehä muu-
ten töitä, jos ei oo joku tämmönen juttu, missä sitä tekkee. - - Niin nyt sitte, 
vähän jo ku, ei varmaan… tai miettii miten tulis toimeen ilman sitä. (Innok-
kaat 9) 

 
Esimerkki 28: 
Siihen justiinsa että niinkö jakkaa sitä tietoa ettei se oo kummiskaan niinkö 
kaikille internetin käyttäjille että se on vain sille tietylle ryhmälle – mutta jos 
se yhistettään siihen googledocsiin niin sillon se on justiinsa ihan hyvä - - se 
on muuten vähän hankala keskenään tehä sitte töitä jos pitäis olla samassa 
paikassa yhtä aikaa. (Tekijät 16) 
 
 

Oppimisen tukena käytettävän teknologian tulee olla helppokäyttöistä ja houkutella opiske-

lijoita keskinäiseen yhteistyöhön. Tällainen teknologia madaltaa motivaatioltaan ja minä-

pystyvyydeltään heikompien opiskelijoiden kynnystä osallistua yhteiseen tiedonrakente-

luun ja oppimiseen. Käytetyn teknologian sosiaaliset affordanssit lisäävät spontaania kes-

kustelua ja keskustelu parantaan yhteisöllisen oppimisen tuloksia ja tyytyväisyyttä oppi-

missprosessiin (Koh & Lim 2012). Itsesäätelytaitoja puolestaan tukevat yhteisöllistä oppi-

mista ja kommunikointia lisäävät työkalut (Dabbagh & Kitsantas 2005). 
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5. Johtopäätökset ja pohdinta 

5.1. Keskeisiä tuloksia 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten wiki-ympäristön integrointi opetukseen on 

yhteydessä oppimisen motivaatioon ja itsesäätelytaitoihin. Tutkimuksella selvitettiin myös, 

miten erilaiset opiskelijat hyödyntävät wiki-ympäristöä opiskelussaan. Tutkimuksessa tuli 

esille opiskelijoiden wikin käyttöön liittämien emotionaalisten tuntemusten kautta 

yhteyksiä motivaatioon ja oppimisen strategioiden kautta itsesäätelytaitoihin. 

Minäpystyvyydeltään, oppimisorientaatioltaan ja kiinnostuneisuudeltaan erilaisten 

opiskelijoiden tavat käyttää wikiä oppimisessaan saatiin esiin MSLQ-kyselyn avulla 

tehdystä opiskelijoiden ryhmittelystä. 

 

Opiskelijat liittivät wikiin yhtä paljon sekä positiivisia että negatiivisia tuntemuksia. 

Negatiiviset, aktiiviset tuntemukset saivat osan Tekijät- ja Innokkaat-ryhmien 

opiskelijoista työskentelemään tehokkaammin, jotta välttäisivät huonosta tuloksesta 

johtuvaa häpeän tunnetta. Epäilijät-ryhmään kuuluvat opiskelijat taas kokivat toisten 

opiskelijoiden töiden rohkaisevan myös heitä yrittämään. Samoin se, että työ tehtiin 

ryhmässä eikä yksin, rohkaisi Epäilijöitä julkaisemaan tuotoksiaan wikissä. Toisaalta oli 

myös niitäkin minäpystyvyydeltään heikompia oppilaita, jotka välttelivät kirjautumista 

wikiin.  

 

Toisten opiskelijoiden töiden näkyminen wikissä koko opiskelijaryhmälle vaikutti 

oppimisen motivaatioon sekä negatiivisten että positiivisten tunteiden kautta. Wiki lisäsi 

kiinnostuneisuutta opiskelun alussa ja myöhemmin opiskelun edetessä 

suoritusorientaatiota. Nämä havainnot vastaavat myös aiempia tutkimuksia opiskeluun 

liittyvistä tunteista sekä wikin vaikutuksista oppimistuloksiin (Pekrun et. al 2002; 

Järvenoja & Järvelä 2005; Minocha 2009; Koh & Lim 2012).  

 

Wikin yhteys itsesäätelytaitoihin tuli esille erilaisissa oppimisen strategioissa. Wikissä 

näkyvillä olevista ohjeista ja tehtävänannoista opiskelijat tarkistivat tavoitteitaan ja 

suunnitelmiaan. Ryhmän oppimisprosessia säädeltiin kirjoittamalla ryhmälle ohjeita ja 

kommentteja työn alla olevista tehtävistä sekä tarkentamalla ryhmän suunnitelmia. Toisten 
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töiden lukeminen wikistä tuki yksilöllistä oppimista ja ryhmän tiedonrakentelua sekä 

oppimisprosessin tarkkailua.  

 

Opiskelijoiden minäpystyvyyden väliset erot tulivat näkyviin oppimisen strategioiden sekä 

wikin affordanssien kuvaamisessa. Epäilijät-ryhmän opiskelijat kuvasivat vähemmän 

oppimisen strategioita ja wikin affordansseja kuin minäpystyvyydeltään vahvemmat 

Tekijät- ja Innokkaat-ryhmien opiskelijat. Erot tulivat selvimmin esiin ryhmän oppimis-

strategioiden kuvaamisessa, joita Innokkaat ja Tekijät kuvasivat lähes kaksi kertaa niin 

paljon kuin Epäilijät. Samankaltainen ilmiö näkyi myös wikin lokitiedoissa kommenttien 

ja viestien määrässä: keskiarvoiset opiskelijat käyttivät wikiä kaksi kertaa aktiivisemmin 

kuin ääriarvoiset ryhmät. 

(

Havainnot tukevat aiempaa tutkimusta siitä, kuinka teknologialla tuettu yhteisöllinen tie-

donrakentelu kehittää sekä ryhmän että yksittäisen opiskelijan oppimisen strategioita 

(esim. Azevedo, Cromley & Seibert 2003; Salovaara & Järvelä 2003; Salovaara 2005). 

Tässä tutkimuksessa esille tulleet oppimisen strategiat liittyvät Zimmermannin (2011) ku-

vaamiin itsesäätelyn eri vaiheisiin: Aluksi wikistä haetaan tietoa tehtävistä ja aikatauluista 

ja sinne kerätään yhteisiä muistiinpanoja. Nämä strategiat liittyvät tehtävän analysointiin ja 

tavoitteiden asettamiseen. Myöhemmin wikiin lisätään kommentteja ja seurataan muiden 

ryhmien työtä, mikä puolestaan tukee yhteistä tiedonrakentamista ja yksilöllistä tiedon 

omaksumista tehtävän suorittamisessa. Ryhmän ja yksilön itsesäätelytaitoja kehittää myös 

opiskelijoiden toisilleen kirjoittamien ohjeiden ja työnjaon näkyvyys. Näillä strategioilla 

tarkkaillaan omaa ja ryhmän työtä oppimisprosessin aikana. Lopuksi wikin affordanssien 

arvointien kautta arvioidaan ja tulkitaan omaa ja ryhmän oppimisprosessia. 

 

Paitsi wikialustan käyttö tuloksiin vaikuttaa myös tehtävä, jonka tarkastelu jäi tämän 

tutkimuksen ulkopuolelle. Itsesäätelytaitoja ja motivaatiota vahvistavat sellaiset tehtävät, 

jotka ovat avoimia ja opiskelijaa aidosti kiinnostavia. Näihin tehtäviin opiskelija voi 

sitoutua ja ne vahvistavat opiskelijan autonomiaa. Tehtävien tulee myös ohjata luoviin 

lopputuloksiin. (McLoughlin & Lee 2010). Tässä opetuskokeilussa tehtävä vaikutti tähän 

suuntaan: Yhden ryhmän opiskelijat rohkaistuivat kokeilemaan erilaisia tuotoksia ja tekivät 

toisesta tehtävästään videoita. Toisessa ryhmässä opiskelijat halusivat kehittää 

oppimisympäristöä ja toteuttivat tekstit GoogleDocs-sovelluksessa ja käyttivät kotona 

neuvotteluihin Skype-yhteyttä. 
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5.2. Tutkimuksen merkityksestä  

Tutkimus antaa viitteitä siitä, mihin suuntaan wiki-ympäristöllä tuettua opetusta voi kehit-

tää (Dabbagh & Kitsantas 2012). Vaikka tutkimus on tehty pienellä opiskelijaryhmällä 

(n=17), saadut tulokset noudattavat aiempien tutkimusten linjaa. Pienestäkin 

opiskelijaryhmästä erottui ääripäiden edustajia, joiden kokemuksista on hyötyä opettajille 

opetuksen kehittämisen kannalta.  

 

Opiskelijat liittivät wikin käyttöön positiivisia, emotionaalisia tuntemuksia ja kuvailivat 

sekä ryhmän yhteisiä että omia oppimisen strategioitaan, joissa tuli esille myös syvätason 

kognitiivisia toimintoja (Salovaara 2005, Salovaara 2006, s. 118). Tekijät- ja Innokkaat-

ryhmien kokemuksista tuli esiin sellaisia taitavan oppijan strategioita, joiden käyttöön 

opettaja voi tukea Epäilijät-ryhmän opiskelijoiden kaltaisia oppijoita (Salovaara 2006, s. 

104). Opettaja voi korostaa keskusteluominaisuuden ja töiden näkyvyyden merkitystä 

oppimistulosten kannalta, samoin wikin mahdollisuuksia monipuolisena tietopankkina ja 

työryhmien omien ohjeiden ja kommenttien välittäjänä. Näin minäpystyvyydeltään 

varovaisemmatkin opiskelijat voisivat rohkaistua toimimaan ryhmässään aktiivisemmin. 

Kun opiskelija hallitsee paremmin oppimisen strategioita, hän saa motivaation kannalta 

tärkeää varmuutta ja hallinnan tunnetta opiskeluun (Seifert 2004).  

 

Teknologian integrointi opetukseen pelkästään kiinnostuneisuuden herättämisen vuoksi ei 

ole perusteltua eikä opettajallekaan motivoivaa. Siksi aidossa kouluympäristössä toteutettu 

teknologian käytön tutkimus on tärkeää. Tutkimustiedon avulla voidaan perustella tekno-

logian hyötyjä ja näin madaltaa opettajien kynnystä ottaa teknologiaa enemmän käyttöön 

opetuksessa (McCusker 2013). Tämän aineiston valossa näyttäisi siltä, että myös wikin 

kaltaisella yleisellä sovelluksella voitaisiin tukea itsesäätöistä oppimista samoin kuin eri-

tyisesti itsesäätelytaitojen kehittämiseen suunnitellulla teknologiallakin (esim. Järvenoja & 

Järvelä 2005, Järvelä & Hadwin 2013). Wiki-ympäristön integrointi äidinkielen opetuk-

seen antaa opettajalle yhden mahdollisen välineen lisätä kiinnostuneisuutta, motivaatiota ja 

itsesäätelytaitoja. Tutkimuksen merkitystä kuvaa erään Innokkaat-ryhmän opiskelijan esit-

tämät kokemukset:  

 ”Mä oon taas oppinu, siis en mää tiiä onko tää vähä jotenki kliseistä, mutta 

mä oon oppinu taas tekemään töitä. Koska mä en tiiä onko tässä koulunkäyn-

nissä, onko se idea aina välttämättä just se, että mää opin tän ja mää opin tän, 
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ja sitten mää ossaan nyt ton tuolta. Siis jonku, teoreettisen jutun, mikä on sa-

nottu jossai. Ja, sitte tosta ryhmätyöstä oppii hirveesti. Ja kun meil oli sama 

ryhmä viime kurssilla, melkein sama, niin siinä huomaa, vaikkei kauheesti oo 

kiinnittäny siihen tietosesti huomiota, että se on kehittyny se ryhmän toimin-

ta. Se on aika saumatonta, ei tarvii miettiä, jokkainen tekkee. Siel ei oo mi-

tään vapaamatkustajia. Siitä on oppinu taas. Ja sitte kurssin sisällöistä vaikka 

nuo tyylikausijutut, ne on oppinu sillee aika vaivattomasti, ku on ollu tommo-

set tekniikat. - -  Niin varmasti muistan, jos yo-kokkeesa tullee, ”erittelepäs 

tätä ja tätä tyylikautta täältä”, ni sitte muistaa ikuisesti nämä kaikki, tämmöset 

täältä. Ne on semmosia hyviä keinoja opiskella.” 
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6. Tutkimuksen arviointia 

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa tutkijan asema sekä aineiston keruun ja analysoin-

nin luotettavuus ja toistettavuus (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Voiko opetta-

jan omasta työstään tekemä tutkimus olla luotettava? Motivaatioon ja sitä kautta myös mi-

näpystyvyyteen ja itsesäätelytaitoihin vaikuttaa luokan ilmapiiri, ja opettajan rooli oppi-

misilmapiirin luomisessa on keskeinen. Pyrin vähentämään oman roolini vaikutusta tutki-

musaineiston triangulaatiolla ja luokittelun testaamisella riippumattomilla tutkijoilla.  

 

Käyttämäni MSLQ-kyselylomake on luotettava ja se on ollut tutkimuskäytössä pitkään. 

Tutkimuskyselyihin vastaamiseen vaikuttaa kuitenkin se, millainen on vastaajan senhetki-

nen tilanne kyselyä tehtäessä. Jätin tutkimuksen ulkopuolelle kaksi opiskelijaa juuri sen 

vuoksi, että he eivät olleet paikalla vastaamassa yhtä aikaa toisten opiskelijoiden kanssa. 

Halusin vastaustilanteen olevan kaikille mahdollisimman samankaltaisen, niin paljon kuin 

siihen pystyin itse vaikuttamaan.  

 

Kyselylomakkeen avulla opiskelijoiden ryhmittely motivationaaliselta taustaltaan eri ryh-

miin toteutui mielestäni luotettavasti. Sekä Epäilijät että Innokkaat –ryhmiin valikoitui 

sellaisia opiskelijoita, joita en pelkästään luokkatilanteista saadun kokemuksen perusteella 

olisi tiennyt valita. Koska osa opiskelijoista oli minulle tuttuja useammalta vuodelta, oli 

tärkeää saada opiskelijoista objektiivisempaa tietoa kyselyn avulla. Jo pelkästään kyselyn 

toteuttaminen auttoi minua näkemään opiskelijaryhmän moniulotteisempana kuin se taval-

lisessa arjessa näyttäytyy. 

 

Haastatteluaineistoa varten haastattelin kaikki tutkimukseen halukkaat opiskelijat enkä 

ottanut huomioon esim. lukivaikeutta. Jätin tutkimuksesta pois vain ne opiskelijat, joilta en 

saanut koko aineistoa eli ne, jotka eivät olleet mukana tekemässä kyselylomaketta tai joilta 

haastattelu jäi saamatta. Näiden lisäksi jätin kaksi opiskelijaa pois haastatteluaineiston tut-

kimuksesta, koska heidän tuloksensa kyselytutkimuksessa poikkesivat tilastollisesti hyvin 

merkittävästi muiden opiskelijoiden tuloksista. 

 

Haastatteluaineiston hankkiminen ei ole opettaja-tutkija –roolissa ongelmaton. Yksi opis-

kelijoista sanoikin heti haastattelun aluksi, että tilanne on kummallinen. Opettajan rooli 
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tutkijana on toinen, ja opiskelijan voi olla vaikea orientoitua tutun opettajan toisenlaiseen 

rooliin. Pelkoni tuttuudesta oli kuitenkin osin turha: huomasin, kuinka tutuimmat opiskeli-

jat olivat hyvin suoria ja reiluja vastauksissaan, sen sijaan vain lukiossa opettamani opiske-

lijat olivat varovaisempia mielipiteissään kommentoidessaan esim. ryhmän toiminnassa 

esiin tulleita ongelmatilanteita (ks. Hirsjärvi & Hurme 2001, s. 35). Olin tyytyväinen sii-

hen, että opiskelijat arvioivat wikiä myös kielteisesti. 

 

Haastattelijan on oltava kriittinen ja varmistuttava, ovatko vastaukset luotettavia (Kvale 

1996, s. 149). Haastattelutilanteessa vastausten totuudellisuudesta olisi ehkä ollut tarpeen 

varmistua haastatellessani juuri vähemmän tuttuja opiskelijoita. Haastattelu antoi paljon 

sellaista tietoa, mitä en pelkkien omien oppituntihavaintojeni perusteella olisi saanut, ja 

vaikutti siltä, että opiskelijoille oli myös tärkeää saada kertoa kokemuksistaan. Jo kurssin 

aikana ennen haastatteluja huomasin, kuinka opiskeluilmapiiri luokassa muuttui hieman 

vakavammaksi ja tavoitteellisemmaksi, kun opiskelijat tiesivät heidän opiskelullaan olevan 

muutakin merkitystä kuin vain pakollisen kurssin opiskelu.  

 

Haastattelu muuttaa sekä haastattelijaa että haastateltavaa. Haastattelutilanne avaa sekä 

haastattelijalta että haastateltavalta unohtuneita tai piilossa olevia tunteita, tietoja ja ajatuk-

sia. Haastateltava voi kertoa haastattelijalle myös sellaisia asioita, joita ei alun perin ajatel-

lut kertovansa. (Patton 2002, s. 405.) Näissä haastatteluissa tämä tuli esiin niin, että opiske-

lija saattoi hämmästellä puhuvansa aivan kummallisia asioita, kun hän kertoi esim. ryhmän 

toiminnasta tai omista ajatuksistaan työn aikana. Rohkaisin heitä puhumaan, sillä nämä 

kokemukset liittyivät juuri metakognitiivisiin taitoihin ja oppimistilanteen ja –tuloksen 

reflektointiin. Opiskelijat eivät ehkä olleet aiemmin pohtineet omaa toimintaansa yhtä tar-

kasti kuin nyt haastattelutilanteessa. 

 

Haastattelukysymykset perustuivat itsesäätöisen oppimisen prosessiin, mutta puolistruktu-

roidussa haastattelussa tein myös lisäkysymyksiä, jotka olivat hieman erilaisia haastattelun 

kulusta riippuen. Näin aineistossa voi olla erilaisia sisällön painotuksia eri haastateltavilla. 

Haastatteluaineistosta tekemäni luokittelu sisältää myös mahdollisuuksia tulkintavirheisiin. 

Luokitellut kohteet – emotionaaliset tuntemukset, strategiat ja affordanssit – menevät osit-

tain päällekkäin eikä rajanveto ole aina yksiselitteistä. Tätä pyrin välttämään niin, että 

kolme riippumatonta tutkijaa testasi luokittelua. Tämän jälkeen tarkistin luokitellut pu-

heenvuorot vielä kertaalleen varmistaakseni, että samantyyppiset puheenvuorot tulivat luo-



 51 

kitelluiksi samoihin luokkiin. Haastatteluaineiston käsittelyn läpinäkyvyyttä olen lisännyt 

myös esittämilläni useilla aineistoa kuvailevilla esimerkeillä. 

 

Onko wikiin tallentuva tieto on yksiselitteistä? Haastatteluissa tuli esille, kuinka pari opis-

kelijaa oli käyttänyt toisen opiskelijan tunnuksia kirjautuessaan wikiin. He eivät olleet 

käyneet wikissä lainkaan omilla tunnuksillaan. Myös passiiviset wikin käyttäjät, eli sellai-

set, jotka olivat vain käyneet lukemassa wikiä eivätkä kommentoineet tai muokanneet teks-

tejä, eivät kirjautuneet wikin muokkaus- tai viestitietoihin. Kuitenkin juuri toisten töiden ja 

opiskeluun liittyvien ohjeiden lukeminen olivat yleisimpiä toimintoja wiki-ympäristössä. 

Niinpä wikin lokitiedot eivät kerro koko totuutta wikin käytöstä.  

 

Esittelin tutkimukseen osallistuneille opiskelijoille tutkimuksen tuloksia tammikuussa 

2013. Tulosten esittelyssä kerroin, miten lopullisessa raportissa esitellään aineisto ja tutki-

mukseen osallistuneet opiskelijat. Lisäksi kerroin tärkeimpiä tutkimustuloksia ja kuvasin 

esimerkeillä, millaisia tulkintoja olin haastatteluaineistosta tehnyt. Näin heillä oli mahdol-

lisuus kommentoida, pitävätkö päätelmäni heidän näkökulmastaan katsottuna paikkaansa.  

 

Saimme tutkimusta varten purot.net –wikiä ylläpitävältä yritykseltä käyttöömme korvauk-

setta suljetun wiki-ympäristön. Kiitokset Harto Pöngälle ja Innowise Oy:lle tästä mahdolli-

suudesta. 

 

(
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Liitteet 

Liite 1. Tutkimuslupa  

 

 

Hyvä luokiolainen 

 

Pyydän suostumustasi osallistua oppimisen ja koulutusteknologian opintoihini liittyvään pro gradu 
–tutkimukseen. Tutkimuksen aiheena on sosiaalisen median vaikutus oppimisen motivaatioon ja 
itsesäätelytaitoihin äidinkielen opiskelussa. Tutkimusta ohjaa prof. Sanna Järvelä Oulun yliopiston 
oppimisen ja koulutusteknologian yksiköstä. – Lisätietoa: http://www.let.oulu.fi/  

Tutkimuksen tarkoitus 

Sekä suomalaisessa että kansainvälisessä tutkimuksessa on todettu sosiaalisen median eli Web 2.0 -
sovellusten edistävän oppimista ja oppimisen itsesäätelytaitoja (Laru, Näykki & Järvelä 2012). It-
sesäätelytaidoilla tarkoitetaan esim. kykyä korjata opiskelutapaansa hyödyllisemmäksi, sinnikkyyttä 
tehtävän loppuusaattamiseksi ja kykyä arvioida omia oppimistuloksia. 

Tutkimuksella pyritään selvittämään, millainen käsitys lukiolaisella on omasta motivaatiostaan ja 
itsesäätelytaidoistaan äidinkielen opiskelussa. Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää tukimustiedon 
ja teorioiden pohjalta äidinkielen opetusmenetelmiä. Siksi opiskelijoiden mielipiteet ja kokemukset 
ovat tärkeitä. 

Tutkimukseen osallistuminen 

Opiskelemme nyt kuluvalla jaksolla äidinkielen kurssin Teksti, tyyli ja konteksti. Opiskeluun käyte-
tään suomalaista purot.net –wikiympäristöä, http://purot.net. Käytössämme oleva wiki-ympäristö on 
suljettu, ja käyttäjäryhmänä on vain kurssin opiskelijat ja opettaja. Aineisto tallentuu purot.netin 
palvelimelle.  

Tutkimusaineistoksi kerään kolmenlaista tietoa: kyselylomakkeen avulla selvitän motivaatiota ja 
opiskelustrategioita ennen opiskelua, wikiin tallentuvien lokitietojen avulla wikin käyttöä ja haastat-
telulla opiskelijan omia käsityksiä opiskelustaan.  

Varsinaiseen opiskeluun tai kurssin arviointiin tutkimus ei vaikuta, vaan jokainen suorittaa kurssin 
ja saa siitä arvioinnin entiseen tapaan. Ainoastaan kyselylomakkeen täyttäminen ja haastattelu on 
normaalista opiskelusta poikkeavaa. 

Tutkimusaineiston käsittely  

Kyselylomake sisältää monivalintakysymyksiä ja se tehdään paperilla. Haastattelut toteutetaan kou-
lussa oppituntien jälkeen ja ne tallennetaan muistikortille. Haastattelut litteroidaan tekstiksi, ja ää-
nitteet tuhotaan litteroinnin jälkeen. 



 

Sekä kyselylomakkeet että haastattelut tulevat vain minun käyttööni. Opiskelijat numeroidaan ja 
heidän vastauksiaan käsitellään numerotunnisteilla. Valmiissa tutkimuksessa aineisto esitetään ano-
nyymisti, lähinnä tilastollisina tietoina ja kuvailuina.  

 

Yhteystiedot 

Vastaan mielelläni kysymyksiinne tutkimuksestani: pirjo.kananen@siikajoki.fi, 050 5280 841. Olen 
kirjoittanut myös blogiini tästä tutkimuksesta ja koulutusteknologian opinnoistani: 
http://letopinnot.wordpress.com.  
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ilma. Tulevaisuus, 2/2011, Opetushallitus, Oppimisen tulevaisuus 2030 –barometri. Otavan Opiston 
Osuuskunta. 

 

 

 

Tutkimuslupa 

Äidinkielen kurssilla työskentelystäni kerättävää aineistoa saa käyttää tutkimuksen ja opetuksen 
kehittämiseen. 

 

Osallistujan nimi: __________________________________________________ 

Nimen selvennys: __________________________________________________ 

Päiväys ja paikka: __________________________________________________ 
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Seuraavassa%kyselyssä%sinun%tulisi%vastata%seuraaviin%väittämiin%sen%mukaan,%miten%hyvin%ne%kuvaavat%sinua.%
Ympyröi%jokaisesta%kohdasta%vain%yksi%vaihtoehto.%Vastauksissa%numero%1%tarkoittaa%täysin%eri%mieltä%ja%7%
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eri%miel>
tä%%

% täysin%
samaa%
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1. Opiskelen%kaikkein%mieluimmin%vaativia%asioita,%joista%voin%oppia%
uutta.%

%1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

2. Pystyn%oppimaan%kurssin%asiat,%jos%vain%opiskelen%oikealla%tavalla.% %1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%
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%1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

7. On%omaa%syytäni,%jos%en%opi%jotain%asiaa%tällä%kurssilla.% %1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%
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14. Tämän%kurssin%asiat%ovat%erittäin%kiinnostavia.%% %1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%
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19. Tämän%kurssin%asioita%on%hyödyllistä%opiskella.% %1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

20. Jos%minulla%on%mahdollisuus%valita%tehtäviä%tai%opiskeltavia%asioita,%
valitsen%sellaisia,%joista%voin%oppia%uutta,%vaikka%en%siksi%saisikaan%
parasta%mahdollista%arvosanaa.%

%1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

21. Jos%en%ymmärrä%opiskeltavaa%asiaa,%se%johtuu%siitä,%että%en%yritä%
tarpeeksi%lujasti.%

%1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

22. Pidän%yleensä%opiskeltavista%asioista.% %1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

23. Tämän%kurssin%pääasioiden%ymmärtäminen%on%minulle%hyvin%tärke>
ää.%

%1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

24. Olen%varma,%että%opin%kurssilla%opeteltavat%taidot.% %1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

25. Haluan%menestyä%hyvin%tällä%kurssilla,%jotta%voin%näyttää%muille%tai>
toni.%

%1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%



 

% Täysin%
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tä%

% Täysin%
samaa%
mieltä%

26. Kun%ottaa%huomioon%kurssin%vaikeuden,%opettajan%ja%omat%taitoni,%
ajattelen%pärjääväni%hyvin%tällä%kurssilla.%

%1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

27. Tunnilla%minulla%jää%usein%huomaamatta%tärkeitä%asioita,%koska%
ajattelen%aivan%muuta.%

%1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

28. Yritän%usein%selittää%kavereilleni%tunneilla%opiskeltavia%asioita.% %1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

29. Lukiessani%teen%itselleni%kysymyksiä,%jotta%lukisin%olennaisia%asioita.% %1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

30. Olen%usein%niin%laiska%ja%kyllästynyt,%kun%opiskelen,%että%lopetan%en>
nen%kuin%olen%opiskellut%aikomani%asiat.%

%1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

31. Vaikka%opiskeltavat%asiat%ovat%joskus%vaikeita,%yritän%tehdä%työni%yk>
sin%pyytämättä%apua.%

%1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

32. Jos%en%oikein%käsitä%jotain%lukemaani%asiaa,%luen%uudestaan%ja%yritän%
ymmärtää%sen.%

%1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

33. Yritän%opiskella%muiden%luokkakavereiden%kanssa%saadakseni%kurs>
sitehtävät%valmiiksi.%

%1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

34. Teen%paljon%työtä%ja%yritän%tehdä%parhaani,%vaikka%en%pitäisikään%
kurssin%töistä.%

%1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

35. Jakson%aikana%yritän%järjestää%aikaa,%että%voin%jutella%kavereiden%
kanssa%kurssin%tehtävistä.%

%1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

36. Huomaan%usein,%että%olen%opiskellut%kurssin%asioita,%mutta%en%tiedä%
lainkaan,%mistä%on%kyse.%

%1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

37. Pyydän%opettajaa%selittämään%käsitteet,%joita%en%ymmärrä.% %1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

38. Jos%kurssin%tehtävät%ovat%vaikeita,%jätän%ne%tekemättä%tai%teen%vain%
helpot%kohdat.%

%1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

39. Lukiessani%yritän%ymmärtää,%mikä%on%kurssin%pääasia%ja%mitä%minun%
odotetaan%oppivan,%enkä%vain%lue%asioita%läpi.%

%1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

40. Yritän%yhdistää%tämän%kurssin%asioita%muiden%kurssien%asioihin%aina,%
kun%se%on%mahdollista.%

%1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

41. Kun%opiskelen%tämän%kurssin%asioita,%vertaan%uutta%asiaa%siihen,%mi>
tä%jo%osaan.%

%1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

42. Kun%opiskelen,%kirjoitan%tekstikirjan%tekstien%ja%omien%muistiin>
panojen%pääasioista%lyhyitä%tiivistelmiä.%

%1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

43. Jos%en%ymmärrä%jotakin%opiskeltavaa%asiaa,%kysyn%apua%kavereiltani.% %1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

44. Yritän%ymmärtää%kurssin%asioita%yhdistämällä%kurssin%tekstejä%opis>
keltaviin%käsitteisiin.%

1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

45. Vaikka%opiskeltava%asia%ei%kiinnosta%ja%se%on%tylsä,%opiskelen%silti%
loppuun%asti.%

%1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

46. Yritän%löytää%luokaltani%sellaisia%oppilaita,%joilta%voin%pyytää%tarvit>
taessa%apua.%

%1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

47. Yritän%huomata%ne%käsitteet,%joita%en%ymmärrä%hyvin.% %1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

48. Opiskellessani%asetan%itselleni%tavoitteita,%joihin%pyrin.% %1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

49. Jos%menen%sekaisin%tehdessäni%tunnilla%muistiinpanoja,%otan%asiois>
ta%myöhemmin%selvää.%

%1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%

50. Yritän%yhdistää%kurssin%tekstien%ajatuksia%muuhun%tuntityöhön,%ku>
ten%keskusteluihin%ja%opettajan%opetukseen.%

1%%%%%%2%%%%%%3%%%%%%4%%%%%%5%%%%%%6%%%%%%7%
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Liite  5. Wikin käytön luokittelu haastatteluaineistossa. 
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Liite 6. Haastatteluaineiston luokittelun tulokset. 
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 Innokkaat 

(n=5) 

Tekijät 

(n=7) 

Epäilijät 

(n=5) 

yhteensä (n=17) 

f                  % 

Tunteet 28 30 

• positiiviset 17 18 

• negatiiviset 11 12 

Oppimisstrategiat 44 44 

• yksilölliset 20 19 

• ryhmän 24 25 

Affordanssit 25 26 

• pedagogiset 9 10 

• sosiaaliset 7 7 

• teknologiset 9 9 

yhteensä 

11 

7 

4 

18 

8 

10 

11 

2 

4 

5 

40 

8 

5 

3 

17 

7 

10 

11 

6 

2 

3 

36 
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5 
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1 

1 

21 97 100 





 


