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JOHDANTO

• Verkkokursseja yhä enemmän ja tarve joustaville 

suoritustavoille 

• Verkkokursseille osallistuneet opiskelijat olivat vanhempia 

ja kävivät enemmän töissä (Driscoll ym. 2012)

• Ei eroja opiskelijoiden tyytyväisyydessä tai arvosanoissa 

verkko- ja lähikurssilla (Driscoll ym. 2012)

• Miten vuorovaikutus ja vertaistuki näyttäytyy 

verkkokurssilla?
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TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

• Tutkimuksen tavoitteena tutkia lähi- ja verkko-

opetukseen osallistuneiden opiskelijoiden 

kokemuksia opetuksesta. 

• Onko opiskelijoiden kokemuksissa eroja 

opetusmuodon (lähi-/verkko-opetus) ja iän 

suhteen?
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AINEISTO JA MENETELMÄT

• 162 opiskelijaa vastasi kyselyyn syksyn 2017 ja kevään 
2018 välisenä aikana

• Opiskelijoista 119 oli teologian opiskelijoita, 31 avoimen 
yliopiston opiskelijoita ja 12 muiden tiedekuntien 
opiskelijoita

• Kuusi perus- ja aineopintojen kurssia 

• Kyselyssä kysyttiin mm. opettajan antamasta tuesta 
oppimiselle, asiantuntijuuden edistämisestä, kurssin 
kuormittavuudesta, vaativuustasosta ja Moodle-
oppimisympäristöstä (Entwistle, McCune & Hounsell, 
2003; Parpala & Lindblom-Ylänne, 2012)

• Analyysit: SPSS-tilasto-ohjelma; t-testi ja ristiintaulukointi
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TULOKSET

• Kyselyyn vastaajista 116 osallistui lähiopetukseen ja 46 

verkko-opetukseen

• Lähiopetukseen osallistuneista opiskelijoista suurin osa 

(87%) oli teologisen tiedekunnan opiskelijoita, kun taas 

verkko-opetukseen osallistuneista suurin osa (84%) oli 

avoimen yliopiston opiskelijoita.

• Osallistuneista vanhimmat opiskelijat (yli 36-vuotiaat) 

valitsivat useammin verkkokurssin ja nuorimmat (alle 

25-vuotiaat) lähiopetuksen. 
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TULOKSET

Väittämä/ulottuvuus Lähi-

opetukseen

osallistuneet

Ka        kh

Verkko-

opetukseen 

osallistuneet

Ka        kh

t-arvo p-arvo

Opettajan antama tuki 

oppimiselle.

3.8 .62 3.4. .81 2.76 <.05

Asiantuntijuuden edistäminen 4.0       .63 4.1       .67 -.97 >.05

Kurssin aikana syntyi merkittävä

tukiverkosto muista

opiskelijoista.

2.92 1.3 2.0      .94 4.8 .000

Vuorovaikutus opettajien ja 

opiskelijoiden välillä.

4.29     .78 3.24    1.1 5.8 .000

Asteikko 1-5, 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä
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EROT KOKEMUKSISSA IÄN 
SUHTEEN

• Nuorimmat opiskelijat (alle 25 vuotiaat) kokivat 

positiivisemmin (ka 3.85, kh.67) opettajan antaman tuen 

oppimiselle kuin vanhimmat opiskelijat (ka 3.52, kh .70). 

• Nuorimmat opiskelijat arvioivat myönteisemmin opettajan ja 

opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta kurssilla (ka 4.35, kh

.89) kuin vanhimmat opiskelijat  (ka 3.71, kh 1.1).
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MOODLE-
OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

Väittämä Lähi-

opetukseen 

osallistuneet

Ka       kh

Verkko-

opetukseen

osallistuneet

Ka          kh

t-arvo p-arvo

Moodle toimi oppimisalustana 

hyvin.

4.1 1.1 4.7 .72 -3.95 .000

Moodle-oppimisympäristö tuki 

oppimistani.

3.8 1.1 4.4 .67 -3.96 .000

Asteikko 1-5, 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä

• Verkkokurssin opiskelijat kokivat Moodlen

positiivisemmin kuin lähiopetukseen osallistuneet

opiskelijat
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KURSSIN JOUSTAVUUS JA 
KUORMITTAVUUS

• Verkko-opetukseen osallistuneet arvioivat myönteisemmin 

kurssin suorittamisen joustavuutta.

• Kurssin kuormittavuudessa ei ollut eroja opiskelijoiden välillä

• Verkkokurssin opiskelijat kokivat kurssin vaativuustason eri 

tavoin kuin lähi-opetukseen osallistuneet opiskelijat
Väittämä Lähi-

opetukseen 

osallistuneet

Ka       kh

Verkko-

opetukseen

osallistuneet

Ka          kh

t-arvo p-arvo

Kurssin pystyi suorittamaan

joustavasti.

3.6      1.1 4.5 .92 -4.99 .000

Kurssi oli työmäärältään liian suuri. 2.7 1.3 2.4        1.1 1.43 >.05

Jouduin käyttämään liian paljon 

aikaa itseopiskeluun.

2.4 1.1 2.1        1.1 1.88 >.05

Kurssi oli vaativuustasoltaan

minulle sopiva.

4.1 .86 4.4       .66 -2.36 <.05

16/08/2018 9

Asteikko 1-5, 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä



JOHTOPÄÄTÖKSET JA 
POHDINTA

• Tutkimus antaa tärkeää tietoa siitä, miten opiskelijat kokevat  
lähi- ja verkko-opetuksen ja ketkä valitsevat tietyn opetusmuodon

 joustavuus kurssien suorittamisessa keskeinen opintoja edistävä 
tekijä (Hailikari, Tuononen & Parpala, 2016).

• Verkkokurssilla kiinnitettävä erityisesti huomiota opiskelijoiden 
vuorovaikutuksen tukemiseen

• Tulevaisuudessa olisi tärkeä tutkia tarkemmin millaiset opiskelijat 
osallistuvat kursseille ja miten verkko-opetus tukee 
syväsuuntautunutta lähestymistapaa

• Kokemukset oppimisympäristöstä ovat yhteydessä oppimisen 
lähestymistapoihin eli siihen millaisia tavoitteita opiskelijalla on ja 
millaisia opiskeluprosesseja hän käyttää (Richardson & Price, 2003; 
Parpala ym. 2010). 
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