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Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan kahta rakenteellisesti erilaista verkko-oppimisympä-

ristöä ja tutkitaan vastaako yksi rakenne toista vaihtoehtoa paremmin lukio-opiskelijoiden miel-

tymyksiä, tukeeko näistä toinen laadukkaampien vastausten antamista ja kumpi ympäristöistä 

lisää tai ylläpitää opiskelun motivaatiota. Tarkoituksena on muodostaa yhtenäinen suositus 

verkko-oppimisympäristöjen rakenteelliselle suunnittelulle. 

Tutkimusta varten luotiin kaksi verkkosivustoa WordPress-alustalla siten, että ensimmäinen 

oppimisympäristö noudatti niin kutsuttua ”lineaarista” rakennetta ja muodostui neljästä peräk-

käisestä kysymyssivusta sekä näille sivuille linkitetyistä verkkomateriaaleista. Toisessa oppimis-

ympäristössä rakenne muodostettiin ”epälineaarisesti” siten, että ympäristön käyttäjillä oli yksi 

aloitussivu, josta pääsi kaikkiin neljään tehtävään. Testin osallistujat (N=29) jaettiin tasaisesti kah-

teen ryhmään. Molemmissa ympäristöissä osallistujat kohtasivat samat tehtävät ja tehtävistä suo-

riutumiseen tarvittavan interaktiivisen materiaalin. Tehtävien aihepiiri käsitteli Suomen väestön 

tilannetta talvi- ja jatkosodan aikana. Oppimisympäristöjen tehtävät ja materiaali esitettiin ohjei-

neen siten, että tehtävistä suoriutuminen voisi tapahtua ilman aihepiirin aiempaa tuntemusta 

sekä myös itsenäisesti ilman opettajan tai muun ohjaajan läsnäoloa. 

Testiin osallistuneet täyttivät tehtävien tekemisen jälkeen palautelomakkeen, jolla kartoitettiin 

kokemuksia oppimisympäristöjen rakenteista. Palautesisällön tilastollinen analyysi osoitti, että 

lineaarinen verkko-oppimisympäristö palveli paremmin oppijoiden mieltymyksiä ja tottumuksia 

sekä mahdollisti tehtävien nopeamman suorittamisen. Epälineaarinen ja vaihtoehtoisia etenemis-

mahdollisuuksia tarjoava ympäristö puolestaan ylläpiti ja jopa paransi opiskelijoiden motivaa-

tiota. Paras mahdollinen verkko-oppimisympäristö lukio-opetukseen löytynee näiden kahden ra-

kenteen risteyskohdasta. 

 

 

Avainsanat: Verkko-oppiminen, digitaalinen oppimisympäristö, verkkosuunnittelu. 

Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck –ohjelmalla.  
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1 Johdanto 

Digitaaliset oppimisratkaisut ovat automatisoituvassa yhteiskunnassa ajankoh-

tainen puheenaihe. Oppimisympäristöjen uudistumista käsitellään polttavasti 

sekä koulutuksen [OAJ, 2016; Viteli ym., 2015] että politiikan [Valtioneuvosto, 

2015; OKM, 2014] kentillä. Modernisoituvat sisällöt ja työkalut tuovat oppimisen 

käsitystä lähemmäs 2000-luvun sähköistynyttä yhteiskuntaa, mahdollistavat op-

pimisen uusia toteutuksia sekä kannustavat opettajia tarjoamaan erilaisia ja ke-

hittyneempiä oppimiskokemuksia. Muuttuvat oppimisympäristöt asettavat kui-

tenkin samalla aiempaa merkittävämpiä pedagogisia haasteita opetuksen suun-

nittelijoille [mm. Sipilä, 2013] sekä voivat olla kognitiivisesti haastavia opiskeli-

joille [mm. Kupiainen, 2014; Carr, 2010]. Saatavilla ei ole yhdenmukaisia ohjeis-

tuksia tai suuntaviivoja sille, millaisiksi digitaaliset oppimisympäristöt tulisi ra-

kenteiltaan suunnitella tai minkälainen tehtävissä eteneminen palvelisi opiskeli-

joita parhaiten. Epäjohdonmukaisuus ja ohjeistuksen puuttuminen voivat pa-

himmillaan johtaa ristiriitaisten verkko-oppimisympäristöjen laatimiseen sekä 

laadultaan vaihtelevan opetuksen tarjoamiseen. 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on kartoittaa verkkopohjaisten 

oppimisympäristöjen suunnittelun suuntaviivoja rakennetasolla ja tutkia, missä 

järjestyksessä digitaalisten oppimisympäristöjen sisältö on erityisesti oppijoiden 

itsensä mielestä mielekkäintä esittää. Tutkimuskysymyksenä on, tukeeko 

verkko-oppimisympäristön lineaarinen vai epälineaarinen suunnitteluperiaate 

paremmin lukio-opiskelijoiden mieltymyksiä, laadukkaampien vastausten anta-

mista ja motivaatiota kehitystä. 

Tutkielman aihetta voidaan pitää merkityksellisenä kahdesta painavasta 

syystä: 1) huomattava osa sekä strukturoidusta että itsenäisestä ja itseohjatusta 

opiskelusta tapahtuu jo entuudestaan verkon välityksellä [Lakkala, 2015; Vaini-

onpää, 2006], minkä vuoksi digitaalisten oppimisympäristöjen kriittinen tarkas-

telu on ajankohtaista; ja 2) korkealaatuisen ja keskenään yhdenmukaisen sekä 
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tasa-arvoisen oppimiskokemuksen takaamiseksi digitaalisia oppimisympäristöjä 

koskevan suunnittelutyön on syytä perustua yhtenäisille ohjeille. Opetusalan 

ammattijärjestö OAJ:n mukaan [2016] Suomen eri koulutusasteilla käytettävien 

verkko-opetusmenetelmien suunnittelu ja toteutus tapahtuu pitkälti opettajien 

omasta toimesta. Tällöin käytettävien menetelmien laatu vaihtelee koulu- sekä 

opettajakohtaisesti synnyttäen valtakunnallisesti hyvin erilaisia oppimiskoke-

muksia ja -tuloksia. 

Tutkielman alkuperä on yhteiskunnallisen ajankohtaisuutensa lisäksi sidok-

sissa Tampereen yliopistossa vuonna 2017 alkaneeseen Suuret tietokanta-aineistot 

sodan kokemushistoriassa- eli STASKO-hankkeeseen1. Hankkeen tarkoituksena on 

ollut hyödyntää Suomen asemaa toisessa maailmansodassa käsitteleviä tieto-

kanta-aineistoja ja laatia näistä muun muassa lukio-opetukseen kohdennettuja 

opetusmateriaaleja. Tietokanta-aineistot koskevat esimerkiksi sodassa menehty-

neiden määriä eri Suomen paikkakunnilla. Tarkoituksena on ollut luoda suurista 

ja vaikeasti lähestyttävistä tietokanta-aineistoista inhimillisempiä ja yksilöllisem-

piä tarkastelukohteita. Avoimiksi opetusmateriaaleiksi laaditut STASKO-hank-

keen harjoitustehtävät hyödyntävät hankkeen osana tehtyjä interaktiivisia tiedon 

visualisoinnin työkaluja. Tämä pro gradu -tutkielma sekä siinä tarkastelun koh-

teena oleva tutkimusongelma syntyivät näiden harjoitustehtävien jakelua, suo-

rittamisen järjestystä ja tehtävien esitystapoja koskevasta selvitystyöstä. 

Tässä tutkielmassa oppimisympäristön sisältöjen läpikäymistä tarkastellaan 

lineaarisen sekä epälineaarisen opiskelun näkökulmista. Lineaarisella opiske-

lulla viitataan ohjattuun ja oppijasta itsestään riippumattomaan etenemistapaan, 

jossa sisällöt opiskellaan opettajan tai oppimisalustan esittämässä järjestyksessä. 

Epälineaarinen opiskelu mahdollistaa materiaalien läpikäymisen siten, että sisäl-

löissä eteneminen on oppijan itsensä määrättävissä ja muokattavissa [Robbe-

recht, 2007]. Esimerkiksi matemaattisissa aineissa ennalta määrätty järjestys on 

 
1 https://research.uta.fi/stasko/ 

https://research.uta.fi/stasko/
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yleistä, mutta soveltavat taitoaineet usein mahdollistavat monipuolisemman ja 

yksilöllisemmän etenemistavan [mm. McCombs & Vakili, 2005; Chow, 2013]. 

Tutkielmassa käsiteltävän aiheen yhteiskunnallisen painoarvon ymmärtä-

miseksi luvussa 2 tarkastellaan yleisemmin digitaalisten oppimisratkaisujen roo-

lia sekä ajankohtaisuutta opetuksessa. Digitaalisia oppimisympäristöjä käsitte-

levä kirjallisuus toimii tutkielmassa myöhemmin esiteltävän käyttäjätestin teo-

reettisena taustana. Erityisesti keskitytään Robberechtin [2007] lineaarisen ja epä-

lineaarisen verkko-oppimisympäristön malleihin. 

Luvussa 3 esitellään tutkielmaa varten luodut kaksi digitaalista oppimisym-

päristöä sekä näiden testaus- ja vertailutilanne eräässä Kanta-Hämeen alueen lu-

kiossa. Lisäksi esitellään vertailudatan saamiseksi laaditut kyselylomakkeet. 

Luku 4 kuvaa kyselylomakkeiden avulla kerätyt tutkimustulokset sekä nii-

den tilastollisen analyysin. Kysely rakennettiin kolmentoista kysymyskohdan ja 

viisiportaisen Likert-asteikon pohjalta, jossa osallistujat ilmaisivat moniin kysy-

myksiin mielipiteensä asteikolla täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä. Kyselyn 

vastauksista johdettu tilastoanalyysi on suoritettu ANOVA-testiä käyttäen. Käyt-

täjätestin palaute sekä analysoitu tilastomateriaali kertovat, että lineaarinen ym-

päristö palvelee paremmin opiskelijoiden tottumuksia ja mieltymyksiä sekä 

mahdollistaa tehtävien nopeamman läpikäymisen. Epälineaarinen rakenne puo-

lestaan motivoi paremmin opiskelijoita tehtävien edetessä. 

Tutkimuksen suorittamisen sekä saatujen tulosten kriittinen tarkastelu, tutki-

mukselliset korjausehdotukset sekä tieteelliset jatkosuunnitelmat käsitellään vii-

meisessä luvussa 5.  
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2 Opetusmenetelmien digitaalisuus 

”Vanhanaikaiset harjoitukset eivät muutu moderneiksi vain siirtämällä niitä sähköiseen 

muotoon, … sähköisiä oppimissisältöjä tulee kehittää siten, että ne vastaavat nykypäivän 

oppimisen ja opetuksen tarpeita.” – Tampereen yliopiston entinen lehtori. 

 

Oppimisympäristöajattelu käy läpi suurta muutoksen prosessia. Oppimista 

muuttaneet järjestelmät ja keksinnöt ovat aina olleet osa yhteiskunnallista kes-

kustelua, mutta vasta monimediainen ja tietoteknisiä ratkaisuja hyödyntävä si-

sältö on mahdollistanut täysin uudenlaisen sekä aidosti interaktiivisen oppimis-

kokemuksen [Ruuska, 2018]. Digitaalisia oppimisympäristöjä tarkasteltaessa 

Manninen ym. [2007] korostavat merkittävinä oppimista tukevina uusina omi-

naisuuksina tiedon erilaisen esittämisen, vuorovaikutteisen oppimateriaalin 

hyödyntämisen sekä toiminnallisuuksien reaaliaikaisuuden. 

Modernisoituvia oppimisympäristöjä ja -materiaaleja kehitetään niin yksit-

täisten toimijoiden, kaupallisten yritysten kuin yliopistollisten hankkeiden toi-

mesta, mutta sisältöjen luomisen yhteiset pelisäännöt eivät ole aina selkeitä.  

 

2.1 STASKO- ja DELTA- hankkeet 

Tampereen yliopistossa käynnistyi vuonna 2017 Suomen Kulttuurirahaston ra-

hoittama tutkimushanke Suuret tietokanta-aineistot sodan kokemushistoriassa (nk. 

STASKO). Hankkeen tavoitteena on ollut laajentaa ymmärrystä toisesta maail-

mansodasta inhimillisenä ilmiönä sekä luoda uudenlainen kuva suomalaisesta 

kulttuurista ja yhteiskunnasta sotavuosien aikana sekä niiden jälkeen. Tieto-

kanta-aineistot ovat rakentuneet sotakuvaajien ottamista 160 000:sta valokuvasta 

ja näiden metatiedoista, sota-ajan 40 000:n kirjeen kokoelmasta, Kansallisarkiston 

95 000:n menehtyneen henkilön tiedoista sekä sota-ajan 3500:n kantakortin koko-

elmasta. 
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Hankkeessa on hyödynnetty ahkerasti nykyaikaisia datavisualisointeja sota-

aikaa käsittelevien sisältöjen esittämisessä (ks. kuva 6). Tämän tavoitteen edisty-

mistä johti Viestintäalan tutkimussäätiön rahoittama sisarhanke Datavisualisoin-

tien esittämien lisätyn todellisuuden tarinoissa2 (nk. DELTA). Hankkeessa luotiin 

suuriin tietokantoihin perustuvia datavisualisointeja sekä lisätyn ja virtuaalisen 

todellisuuden sovelluksia. 

STASKO-hankkeessa syntyi tarve erilliselle selvitystyölle, jonka tarkoituksena 

oli tutkia julkaisukanavia syntyville oppimissisällöille. Hankkeen sisällönjulkai-

sun edistämiseksi tarkasteltiin erilaisia verkko-oppimisympäristöjen toteutus-

mahdollisuuksia. Käytännössä selvitystyön keskeisin tarkastelukohde liittyi eri 

web-sisällönhallintajärjestelmien vertailuun. Hankkeeseen kuului vahva peda-

goginen ote, ja interaktiivisia visualisointeja hyödyntävän opetusmateriaalin oli 

tarkoitus olla julkisessa levityksessä ja mahdollisimman helposti saatavilla. Täten 

materiaalille sekä aihepiiriä käsittelevälle tehtäväpaketille valikoitui jakelualus-

taksi hankkeen omat WordPress-ympäristössä luodut verkkosivut. Sivusto näh-

tiin selkeänä vaihtoehtona informaation helpon ylläpitämisen sekä WordPressin 

riittävien toiminnallisuuksien vuoksi. Näin hankkeen kotisivut päivitettiin toi-

mimaan omana digitaalisena oppimisympäristönä. Selvitystyön päätyttyä kysy-

mykseksi kuitenkin jäi, millä tavalla sivuston tehtäväpaketin sisältö tulisi jat-

kossa esittää oppijoiden motivaation ylläpitämiseksi, erilaisten käyttäjien mielty-

mysten palvelemiseksi sekä yleisen mielenkiinnon edistämiseksi. 

 

2.2 Uudistuvat oppimisympäristöt 

Oppimisympäristöjen yhteydessä toimitaan määritelmien puolesta harmaalla 

alueella ja joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota, missä yhteydessä käsit-

teestä puhutaan. Perinteisesti oppimisympäristön on katsottu tarkoittavan fyy-

sistä tai sosiaalista miljöötä, jossa oppimisprosessi voi tapahtua [Pantzar, 2004]. 

 
2 https://research.uta.fi/stasko/hankkeet/ 

https://research.uta.fi/stasko/hankkeet/
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Käsite voi kuitenkin kontekstin mukaan tarkoittaa myös mikrotason ympäristöä. 

Tämä voi liittyä oppimateriaalin läpikäymiseen tarkoitetuista välineistöstä virtu-

aalisiin verkkoympäristöihin sekä erilaisia oppimisenkulttuureja yhdisteleviin 

hybriditoteutuksiin [Kupiainen, 2018]. 

Oppimisympäristöjen konventioita ovat digitalisaation myötä ravistelleet esi-

merkiksi tietokoneet sekä mobiililaitteiden käytön yleistyminen. Vuorovaikutus 

ympäristön kanssa voi tapahtua valvotusti kontaktiopetuksen ohessa, mutta mo-

biililaitteen avulla oppiminen voidaan siirtää myös luokkahuoneen ulkopuolelle, 

esimerkiksi luontopolulle tai kaupungin kaduille. Krokfors ym. [2014] tuovat 

esiin, että monet digitalisoituvat opetusmenetelmät kyseenalaistavat tyypilliset 

oppimisympäristöihin liitetyt käsitykset fyysisestä sekä virtuaalisesta läsnä-

olosta. Erityisesti lisätyn todellisuuden (AR, augmented reality) luonne sisältää 

usein sekä fyysiseen että virtuaaliseen läsnäoloon liittyviä elementtejä. Oppija 

voi olla fyysisesti esimerkiksi luonnossa, mutta kokea älylaitteen tai virtuaalila-

sien avulla laajennetun todellisuuden ympäristössään. 

Digitalisaation edetessä myös perinteiset oppimiskäsitykset joutuvat tarkaste-

lun kohteiksi. Ohjatun oppimisen on katsottu siirtyvän etäämmälle luokkahuo-

neesta, ja digitalisuuden pelätään jopa kokonaan kyseenalaistavan opettajaläh-

töisen opetuksen. Kokeilun ja tutkimisen kulttuuri on tässä oppimisen muodossa 

vahvasti esillä. Sipilän [2015] mukaan oppimisen uusissa ympäristöissä onkin pi-

dettävä huolta, että ne pysyvät Web 2.0-teknologioiden ja sosiaalisen median ke-

hityksen mukana sisällön luomisen sekä muokattavuuden suhteen. 

Sähköistyvät ympäristöt liittyvät ennen kaikkea työmäärän vähentämiseen. 

Bergström & Häll [2016] muistuttavat onnistuneesti suunnitellun oppimisympä-

ristön esimerkiksi pystyvän korvaamaan aiemmin käytössä olleet tuntimonisteet 

sekä oppikirjat ilman, että opettajan tuntisuunnitelma muuttuisi lainkaan. Li-

säksi digitaalisen oppimisympäristön tulee kannustaa innovatiivisen opetuksen 

jatkokehitykseen [Bergström & Häll, 2016] 
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2.3 Digitaalisten opetusmenetelmien ajankohtaisuus 

Yleisellä tasolla tieto- ja viestintätekniikan (TVT) rooli osana oppimista on jatku-

van tarkastelun kohteena. Erityisesti 2010-luvun vaihteessa on huomattavissa 

julkaisujen ”trendi”, joka on keskittynyt TVT:n käyttöönottoon erilaisissa ope-

tustilanteissa [mm. OPH, 2011; Saloniemi, 2011; Ilomäki, 2008; Löfström ym., 

2010]. ITK-konferenssien (interaktiivinen tekniikka koulutuksessa) juhlajulkaisu [Vi-

teli ym., 2015] mainitseekin erityisesti vuoden 2007 rajapyykiksi, minkä jälkeen 

kouluissa sekä oppilaiden arjessa on tullut käyttöön kokonaan uudenlaisia toi-

mintatapoja, kuten kannettavat tietokoneet, pikaviestipalvelut, sosiaalinen me-

dia sekä mobiililaitteet. Tämä on herättänyt kokonaan uudenlaisen kiinnostuk-

sen oppimisen uusiin muotoihin. Tutkimustyö ja TVT:n käyttöönotto kulkevat 

epäilemättä käsi kädessä; tietotekniikan yleistyminen luokkahuoneissa luonnol-

lisesti lisää tieteellisen tutkimustyön aktiivisuutta ja tutkimustulokset puolestaan 

lisäävät mielenkiintoa teknologian käyttöönottoa kohtaan. 

Viime vuosien aikana opetuksen vahva digitalisoituminen on saanut myös nä-

kyvää poliittista jalansijaa. Vuonna 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriössä laadit-

tiin tiedekasvatuksen kansallisia kehittämisehdotuksia digitalisaation ehdoilla. 

Raportissa Suomi tiedekasvatuksessa maailman kärkeen [OKM, 2014] tiedekasvatus 

on nähty keinona edistää Suomen kansallista menestystä maailmantaloudessa. 

Ministeriön mukaan päivitetyillä tiedekasvatustoimenpiteillä tuetaan Suomen 

osaamisperusteista kasvua ja vastataan tavoitteeseen nostaa suomalaiset maail-

man osaavimmaksi kansaksi 2020-luvun alkuun mennessä. 

Tavoitteen edistämiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut konkreet-

tisia ehdotuksia, jotka koskevat niin formaaleja kuin informaaleja opetustoimi-

joita. Näihin kuuluvat opetussuunnitelman mukainen koulutyö, ajankohtainen 

opettajankoulutus, eri korkeakoulujen ja oppilaitosten välinen yhteistyö sisältö-

jen ja ideoiden jakamisessa sekä ”uudenlaiset oppimisympäristöt ja oppimateri-

aalit”. Ministeriön raportissa opetuksen kehittämisen haasteina nähdään tiede-

kasvatukseen soveltuvien sisältöjen kehittämisen hajanaisuus sekä sisältöjen 
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suoranainen puute [OKM, 2014]. Ministeriön mukaan verkon tarjoamat mahdol-

lisuudet tulisi näkyvästi huomioida tiedekasvatuksen kehittämisessä. 

Poliittisen päätöksenteon toimesta digitalisaatio on nostettu suureen rooliin 

suomalaisessa koulujärjestelmässä sekä näkyväksi osaksi perusopetuksen ja lu-

kion opetussuunnitelmia [OPH, 2015; OPH, 2016]. Lisäksi Suomen opetusminis-

terit ovat perinteisesti virassa ollessaan puhuneet yleisesti digitalisaation puo-

lesta sekä painottaneet sen roolia yhteiskuntaa kehittävänä voimavarana [Demo-

kraatti, 2015]. Myös Opetusalan Ammattijärjestö OAJ tiedostaa digitalisaation 

synnyttämät muutokset erityisesti koulutuksen kentällä ja pyrkii valjastamaan 

jäseniään digiloikan haltuun ottamisessa [OAJ, 2016]. 

Suomessa digitaalisia oppimisratkaisuja käytetään aktiivisesti tällä hetkellä jo-

kaisella koulutusasteella. Oppilaitoksista yli puolessa sähköisten materiaalien 

sekä digitaalisten ympäristöjen käyttäminen on säännöllistä. Sähköisistä sisäl-

löistä eniten käytetään opettajien tai oppilaitosten laatimia materiaaleja. Muualta 

hankitut sisällöt ovat usein ilmaisia ja laadultaan vaihtelevia [OAJ, 2016]. 

 

 

Kuvio 1. Sähköisen oppimateriaalin käyttäminen eri koulutusasteilla vuonna 2016 [OAJ, 2016]. 

Vaaka-akselilla prosenttiosuus opettajista, jotka käyttävät mainittuja materiaaleja. 
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Määrät ovat kansainvälisesti suhteutettuna verrattain suuria, sillä esimerkiksi 

Alankomaissa suhtautuminen digitaalisiin opetussisältöihin on huomattavasti 

pidättyneempää [Acker et al., 2013]. 

Opetushallitus on laatinut joitakin ohjeistuksia tieto- ja viestintäteknologian 

opetukselliseen käyttöönottoon [mm. OPH, 2011]. Opetuksessa käytettävän di-

gitaalisen materiaalin yhtenäistämiseksi on jo 2000-luvun alussa laadittu laatu-

kriteereitä, joita sisällön tulisi noudattaa [OPH, 2006]. Kriteerit keskittyvät peda-

gogiseen laatuun, käytettävyyden ja esteettömyyden ominaisuuksiin sekä mate-

riaalin tuotannon laatuun ja niitä voidaan soveltaa materiaalien tarkastelussa 

joko yksi tai useampi kohta kerrallaan. Pedagogiset kriteerit kohdistuvat opetus-

käytäntöjen ja -tavoitteiden noudattamiseen. Käytettävyydellä pyritään paranta-

maan opetussisällön rakenteellisuuteen, tekniseen toteutukseen ja käyttöliitty-

mäsuunnitteluun liittyviä ongelmakohtia. Esteettömyydellä viitataan sisällön ra-

kentamiseen siten, että oppija pystyy mahdollisuuksien mukaan käyttämään ma-

teriaalia omista fyysisistä rajoitteista huolimatta. Tuotannon laatu keskittyy ope-

tusmateriaalin työn jäljen ammattimaisuuteen sekä valmiilta vaikuttavan ulko-

asun varmistamiseen. Digitaalisten oppimateriaalien laatimiseksi löytyy useita 

muita epävirallisia ohjeistuksia [mm. Ilomäki ym., 2008; Ilomäki, 2012; Karjalai-

nen, 2005; Nokelainen, 2005], mutta näistä huolimatta oppimissisältöjen laatimi-

sen pelisäännöt ovat yleisesti levällään eikä suunnittelutyölle ole yleistettäviä 

säädöksiä. 

 

2.4 Oppimisen lineaarisuus ja epälineaarisuus 

Oppimisympäristöjen kehittyminen mahdollistaa erilaisia tapoja ja käytäntöjä 

tehtävissä etenemiselle. Oppisisältöjen läpikäymisen puhutaan usein tapahtuvan 

joko lineaarisesti, eli ennalta määrätyssä ja muokkaamattomassa järjestyksessä, 

tai epälineaarisesti, eli oppijan itsensä määrittelemän järjestyksen mukaisesti 

[mm. Rootzen, 2015; McCombs & Vakili, 2005]. 
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Koulujen oppiaineissa, joissa opeteltava sisältö kumuloituu vanhan tiedon 

päälle, kuten matemaattisissa aineissa tai kielissä, lineaarinen lähestymistapa on 

yleistä [Rootzen, 2015]. Tällaiselle oppikirjan rakennetta noudattavalle oppimis-

prosessille on tyypillistä selkeä alku- ja loppupiste; lähdetään liikkeelle oppijoi-

den ennakkotietoja koskevasta, yleistetystä perusolettamuksesta ja tavoitellaan 

tilannetta, jossa oppijat saapuvat samaa reittiä seuraamalla samantasoiseen sisäl-

lön osaamiseen. Vastaavasti toisistaan irrallaan olevia sisältöjä käsittelevät aihe-

kokonaisuudet mahdollistavat vapaamman liikkumisen sisällöissä, eikä järjestel-

mällinen ja ennalta määrätty etenemisjärjestys ole aina näissä sisällöissä yhtä 

merkittävässä roolissa. Esimerkiksi liikunnan opetuksessa epälineaarinen peda-

gogiikka on tyypillinen opetusmuoto [Chow, 2013; Lee ym., 2014]. 

Muuttuvat oppimisympäristöt sekä niiden erilaiset etenemismahdollisuudet 

herättävät keskustelua niiden haasteista ja roolista oppimisprosessissa. Esimer-

kiksi CIMO:n entinen johtaja Pasi Sahlberg [2016] nostaa esiin 2010-luvun verk-

kokäyttäytymiselle tyypillisen hektisyyden, sivunäkymien nopean vaihtelun 

sekä hyperlinkkien mahdollistamat vaihtoehtoiset etenemisjärjestykset. Klikkai-

lujen ja kohteiden määrä ovat verkkopalveluissa tyypillisesti suuria ja mielen-

kiintoa yhden asian läpikäymiseen ei välttämättä riitä pitkäksi aikaa. Tällaisissa 

palveluissa oppimissisältöjä käsitellään Sahlbergin [2016] mukaan usein pinta-

puolisesti ja teemojen välisten yhteyksien muodostaminen voi olla hankalaa. 

Sisältöjen linkittyneisyys nousee ongelmaksi myös silloin, kun tarkastellaan 

perinteisiä lukutottumuksia. Kupiaisen [2014] mukaan digitaalisten oppimateri-

aalien läpikäyminen laukaisee usein automaattisesti ”hyppivän” lukemiskäytän-

nön, ja hyperlinkittyneisyyteen tottuneella lukijalla voi olla hankaluuksia edetä 

perinteisissä lineaarisissa materiaaleissa. Lukemisen tottumuksia tarkastellessa 

onkin huomattu, että opettajien mieltymys lineaarista paperisisältöä kohtaan on 

kokenut uuden suosionnousun [mm. Keim, 2014; Harju, 2016]. 
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Carrin [2010] mukaan linkittyneet multimediaympäristöt, kuten videopelit ja 

erilaiset verkkosivustot, heikentävät käyttäjän keskittymiskykyä ja voivat vai-

kuttaa jopa negatiivisesti älylliseen ajatteluun. Carr [2010] korostaa ajatusta, 

jonka mukaan digitaaliset palvelut vieraannuttavat lukijan perinteisistä yksiulot-

teisista tekstisisällöistä; yhä enemmän sisältöä sivuutetaan pienen, triviaalin tie-

donpalan löytämiseksi. Internetille tyypillinen lukemiskäytäntö voi edistää luki-

jaa löytämään yksittäisiä sisältöjä massasta, muttei palvele kattavampia kokonai-

suuksien rakentamisen taitoja [Carr, 2010]. 

On kuitenkin myös monimuotoistuvien ja uudistuvien oppimisratkaisuiden 

puolestapuhujia. Esimerkiksi Robberecht [2007] suhtautuu digitaalisiin oppimis-

ympäristöihin suopeammin ja korostaa, että oppimisen tulisi tapahtua oppijan 

omilla ehdoilla ja, että ideaalinen oppimisympäristö suosisi oppijan yksilölli-

syyttä sekä kykyä tunnistaa itselle mielekkäin reitti oppimisprosessin edistä-

miseksi. Robberecht [2007] on esittänyt lineaarisen sekä epälineaarisen oppimi-

sen periaatteiden pohjalta verkko-oppimisympäristörakenteita, joita hyödynne-

tään laajemmin tämän tutkielman myöhemmin käsiteltävässä tutkimusongel-

massa. On siis syytä perehtyä tarkemmin oppimisympäristöjen rakennemallei-

hin [Robberecht, 2007]. 

 

2.5 Lineaarisen ja epälineaarisen ympäristön rakenne 

Tämän tutkielman tutkimusongelmaa tarkasteltaessa on hyödynnetty Robbe-

rechtin [2007] lineaarisen sekä epälineaarisen verkko-oppimisympäristön mal-

leja, joiden pohjalta on luotu kaksi rakenteeltaan erilaista ympäristöä. 

Robberechtin [2007] lineaarinen oppimisympäristö muodostuu joukosta toisi-

aan seuraavia sisältösivuja sekä näihin linkitettyjä toimintosivuja. Peräkkäin lin-

kitettyjen sivujen välillä edetään yksiulotteisesti edes-takaisin ja sisällöt, kuten 

tekstit, kuvat ja tehtävät, käydään läpi sivuston esittämässä järjestyksessä. Sisäl-

tösivujen lisätoimintoja voivat olla esimerkiksi ulkoiset kommentointityökalut, 



-12- 

 

 

edistymisen seurannan palvelut tai erilliset alasivut, joilla esitellään tehtävien 

suorittamiseen tarvittavaa opetusmateriaalia. [Robberecht, 2007.] 

 

 

Kuva 1. Robberechtin lineaarisen digioppimisympäristön malli [Robberecht, 2007]. 

 

Robberechtin [2007] epälineaarisessa oppimisympäristössä on monihaarainen 

rakenne, joka muodostuu etusivun ja siitä haarautuvien sisältösivujen pohjalle. 

Sisältösivuille voidaan linkittää alasivuja samaan tapaan kuin lineaarisessa ym-

päristössä. Ympäristöllä ei ole ohjattua etenemisrakennetta eikä erillisiä aloitus- 

ja lopetussivuja. Rakenteelle on tyypillistä, että etusivulta on välitön pääsy kai-

kille ympäristön muille sivuille ja käyttäjä voi valita, missä järjestyksessä sisäl-

löissä edetään. Sisältösivuilta voi olla mahdollista liikkua suoraan toisiin sisältöi-

hin tai vaihtoehtoisesti käyttäjä voidaan ohjata sisällöstä toiseen kotisivun kautta. 

 

 

Kuva 2. Robberechtin epälineaarisen digioppimisympäristön malli [Robberecht, 2007]. 
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3 Tutkimuksen suunnittelu ja toteutus 

Tutkimuksen tavoitteena on vertailla käyttäjätestin avulla Robberechtin [2007] 

mallien mukaisia lineaarisen ja epälineaarisen verkko-oppimisympäristön toi-

mintaperiaatteita ja kartoittaa testistä saatavan palautteen avulla, kumpi ympä-

ristö palvelee paremmin STASKO-hankkeessa luotujen harjoitustehtävien läpi-

käymistä. Erityisenä tarkoituksena on hahmottaa lukio-opiskelijoiden asenteita 

ja mieltymyksiä verkko-oppimisympäristöistä sekä opiskelumotivaation muu-

toksesta. Oppimisympäristöjen vertailutilannetta alettiin hahmotella sen toi-

vossa, että STASKO-hankkeen oppimissisällöille pystyttäisiin luomaan erilaisia 

käyttäjiä mahdollisimman hyvin palveleva jakelualusta. Käyttäjätestiä varten 

luotiin oppimisympäristöiksi kaksi rakenteiltaan erilaista verkkosivustoa, jotka 

sisälsivät samat neljä tehtävää. 

Lähestymistavaksi valittiin kvantitatiivisen kyselytutkimuksen tekeminen, 

sillä tutkimusongelma on luonteeltaan selittävä. Hirsjärvi ym. [1997] mukaan se-

littävän tutkimuksen pääpiirteitä on tarkasteltavan ilmiön vaikutus käyttäyty-

mismuotojen ja asenteiden muutokseen. Tässä tutkielmassa tarkasteltavalla ilmi-

öllä viitataan verkko-oppimisympäristöjen erilaisiin sisältörakenteisiin. Lazar 

ym. [2010] määritelmän mukaan käyttäjien yhteyttä toiminnallisuuksiin tarkas-

teltaessa määrällinen kyselytutkimus on paras lähestymistapa. 

Kappaleessa 2 esitellyn, epälineaarisiin verkkopalveluihin kohdistuvan kritii-

kin perusteella muodostettiin hypoteesi, jonka mukaan käyttäjillä, joilla on mah-

dollisuus valita tehtävien etenemisjärjestys, ilmenee enemmän pintapuolisia tai 

vajanaisia vastauksia sekä epäjärjestelmällisyyttä tehtävissä etenemisessä sekä 

ympäristön käyttämisessä. Vastaavasti ennakoitiin, että valinnanvapaus mah-

dollistaisi korkeamman motivaation tehtävistä suoriutumisessa, kun jäljellä ole-

vien tehtävien määrä sekä sisältö olisi jatkuvasti opiskelijan nähtävissä. 
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3.1 Osallistujat 

Ympäristöjen vertaaminen suoritettiin erään kantahämäläisen lukion opiskelijoi-

den avulla. Tutkimuksen suorittamista varten sovittiin etukäteen testitilanne, jo-

hon osallistui 29 kolmannen vuoden lukio-opiskelijaa. Testiryhmään tavoiteltiin 

aluksi kaikenikäisiä lukio-opiskelijoita, sillä STASKO-hankkeessa laadittujen 

harjoitustehtävien kohdeyleisöksi kohdennettiin juuri lukion opiskelijat ja nuoret 

aikuiset. Testitilannetta varten laadittiin yleinen kutsu koskemaan kaikkia lukion 

opiskelijoita, mutta lopulta paikalle saapui vain kolmannen vuoden opiskelijoita. 

Osallistujista seitsemän oli 17-vuotiaita ja loput 22 olivat 18-vuotiaita. Osallis-

tuneet jaettiin kahteen ryhmään, jonka jälkeen molempien ryhmien mediaani-ikä 

oli 18 vuotta. Ryhmiin jakaminen perustui osallistujien istumajärjestykseen, sillä 

luokkahuoneen jakaminen keskeltä kahtia muodosti kaksi tasakokoista ryhmää. 

Opiskelijoista 14 suoritti testin lineaarisessa ympäristössä ja 15 suoritti testin epä-

lineaarisessa ympäristössä. Koko ryhmässä oli 14 miestä, 14 naista ja yksi, joka 

halusi jättää tähän kysymykseen vastaamatta. Osallistujilta tiedusteltiin myös 

heidän omia tietoteknisiä taitojaan. Tämän kysymyskohdan tuloksiin palataan 

tutkielman luvussa 5. 

 

3.2 Testin oppimisympäristöt ja testitilanne 

Testitilanteen valmisteluvaiheeseen kuului verkko-oppimisympäristöjen raken-

taminen. Ympäristöt tuli laatia sen mukaan, että lineaarisen ja epälineaarisen ym-

päristön rakenteiden ominaisuudet korostuisivat tarpeeksi ja ympäristöt poik-

keaisivat näin toisistaan. Samalla ympäristöt kuitenkin toimisivat omillaan ole-

matta liian monimutkaisia tai vieraannuttavia. Testiympäristöt laadittiin 

WordPress-alustalla, sillä tämä vaati mahdollisimman vähän teknistä ylläpitoa 

sekä tarjosi riittävät toiminnallisuudet. Lisäksi STASKO-hankkeen kotisivut oli 

rakennettu Tampereen yliopiston WordPress-pohjaisille tutkimussivuille, joiden 

oli myöhemmin tarkoitus toimia hankkeen harjoitustehtävien jakelupaikkana. 
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Kuva 3. Aloitussivu, johon kaikki testiin osallistuneet ohjattiin.3 

 

3.2.1 Lineaarinen oppimisympäristö 

Robberechtin [2007] lineaarisen oppimisympäristömallin pohjalta rakennettu 

ympäristö perustui aloitus- ja loppusivujen väliin linkitettyihin sisältösivuihin, 

joiden parissa opiskelijat kohtasivat neljä eri tehtävää. Jokaiselta tehtäväsivulta 

oli linkki edelliselle ja seuraavalle sivulle sekä testisivuston ulkopuoliselle verk-

kosivulle, jossa pääsi tarkastelemaan DELTA-hankkeessa tehtyä interaktiivista 

verkko-oppimateriaalia. Materiaalisivulla oli linkki takaisin tehtäväsivulle. 

Lineaarisen oppimisympäristön etusivu sisälsi yleisen kuvauksen sivuston ra-

kenteesta ja kohdattavien tehtävien määrästä, mutta sivulla ei kerrottu aihepiiriä 

lukuun ottamatta tulevien tehtävien sisällöistä. Oppimisympäristön viimeinen 

sivu ilmoitti opiskelijoille testin päättyneen ja, että he ovat nyt valmiita vastaa-

maan ympäristöä koskevaan kyselyyn. 

 

 
3 https://miikosiivonen.wordpress.com/ 

https://miikosiivonen.wordpress.com/
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Kuva 4. Lineaarisen testiympäristön sivustorakenne Robberechtin lineaarisen mallin pohjalta. 

Käyttäjä etenee tehtävien parissa sivuston esittämän järjestyksen mukaisesti. 

 

3.2.2 Epälineaarinen oppimisympäristö 

Robberechtin [2007] epälineaarisen oppimisympäristön pohjalta rakennettu si-

vusto muodostui monihaaraisesta rakenteesta siten, että osallistujat pääsivät ko-

tisivulta välittömästi kaikkien tehtävien pariin. Jokaiselta tehtäväsivulta oli jäl-

leen linkki oppimateriaalisivulle, josta puolestaan oli linkki takaisin tehtäväsi-

vulle. 

Oppimisympäristön kotisivulla oli ohjeet tehtävistä suoriutumiseen, jotka 

osallistujilla oli mahdollista lukea joka kerta, kun kotisivulle palattiin tehtäviin 

siirtymisten välillä. Tehtävistä suoriutumisen jälkeen ympäristö ei tarjonnut 

opiskelijalle ilmoitusta tehtävistä suoriutumisesta, vaan opiskelijan tuli ilmoittaa 

tehtävien valmiiksi saaminen esimerkiksi viittaamalla. Tämän jälkeen opiskelija 

sai oppimisympäristön kyselyn vastatakseen. 
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Kuva 5. Epälineaarisen testiympäristön sivustorakenne Robberechtin epälineaarisen mallin 

pohjalta. Käyttäjällä on heti alussa pääsy kaikkiin tehtäviin ja mahdollisuus valita tehtävien 

suorittamisjärjestys. 

 

3.2.3 Interaktiivinen oppimateriaali 

Molempien testiympäristöjen kaikilla tehtäväsivulla oli linkki oppimisympäris-

töjen ulkopuoliselle sivustolle, jossa opiskelijat pääsivät tarkastelemaan tehtä-

vien tekemiseen tarkoitettua oppimateriaalia. 

Oppimateriaalina toimi DELTA-hankkeessa tehty interaktiivinen kartta-

visualisointi, jossa kuvataan vuosien 1939-1945 sotien seurauksena kuolleita suo-

malaisia. Visualisoinnissa on tarkasteltavissa päiväkohtainen laskuri, joka kertoo 

menehtyneiden määrän kunkin päiväyksen sekä paikkakunnan kohdalla. Kart-

taa on mahdollista tarkastella eri suunnista käyttämällä käännös-, suurennus- 

sekä loitonnustyökaluja. Menehtyneistä muodostuvia pylväitä on mahdollista 

klikata hiirellä auki paikkakunnittain, jolloin aukeaa paikkakuntaa koskeva me-

nehtyneiden tietokanta. Tämä kertoo paikkakunnalta kotoisin olleiden uhrien 
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yksilöllisiä taustatietoja ammatin, sotilasarvon, siviilisäädyn sekä syntymäajan ja 

iän muodossa. 

 

 

Kuva 6. Kuvakaappaus interaktiivisesta oppimateriaalista. 

 

3.2.4 Testissä tehdyt tehtävät 

Molemmissa oppimisympäristöissä sisältösivuilla oli esitettyinä tehtävänantoja, 

jotka edellyttivät karttanäkymän avaamista ulkopuolisella verkkosivulla. Osal-

listujat molemmissa ympäristöissä tekivät samat neljä tehtävää ja käyttivät vas-

tausten lähettämiseen WordPress-ympäristön yhteydenottotyökalua. Tämä toi-

minto nähtiin mielekkäänä vastausten lähettämisen ratkaisuna, sillä se oli 

WordPressiin sisäänrakennettu ominaisuus ja sen käyttäminen vähensi ylimää-

räisten työkalujen käyttöönottoa ja turhan työn määrää. 
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Ensimmäisessä tehtävässä tiedusteltiin sodassa kaikkiaan kuolleiden määrää 

huhtikuuhun 1945 mennessä. Tehtävänannon yhteydessä annettiin aluksi suulli-

set ohjeet materiaalin tarkoituksenmukaiseen käyttämiseen. Ohjeet löytyivät 

myös kirjallisina tehtäväsivuilta. 

 

 

Kuva 7. Kuvakaappaus testiympäristöjen ensimmäisestä tehtävästä. Osallistujia neuvottiin mo-

lemmissa ympäristöissä tarkasti interaktiivisen materiaalin käyttämisessä. 
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Toisessa tehtävässä tarkasteltiin testin osallistujan kotipaikkakunnan menehty-

neiden määrää. Tarkoituksena oli käyttää karttanäkymää yksittäisen kunnan et-

simisessä sekä tutkia paikkakunnan menehtyneiden määrä huhtikuuhun 1945 

mennessä. 

 

 

Kuva 8. Kuvakaappaus testin toisesta tehtävästä lineaarisessa oppimisympäristössä. 
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Kolmannessa tehtävässä tarkasteltiin kotipaikkakunnan yksittäisen menehty-

neen henkilön taustatietoja. Tavoitteena oli, että opiskelija osaa tulkita paikka-

kuntakohtaisen tietokannan avulla yksittäisen sotilaan henkilötietoja, kuten tä-

män ikää ja kuolinpaikkaa. 

 

  

Kuva 9. Kuvakaappaus testin kolmannesta tehtävästä lineaarisessa oppimisympäristössä. 

 

  



-22- 

 

 

Neljäs tehtävä koski yksittäisten päivämäärien taistelupaikkoja. Tehtävään kuu-

lui etsiä päivämääränäkymän avulla yksi merkittävä taistelu ja raportoida sen 

paikkakunta. 

 

 

Kuva 10. Kuvakaappaus testin neljännestä tehtävästä lineaarisessa oppimisympäristössä. 

 

Epälineaarisen ympäristön ryhmällä oli heti testin alussa pääsy kaikkiin tehtä-

viin ja niiden tekemisjärjestys riippui opiskelijan omista mieltymyksistä ja valin-

noista. Lineaarisen ympäristön ryhmäläiset suorittivat tehtävät edellä mainitussa 

järjestyksessä. 
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3.3 Palautelomakkeet 

Testiympäristöjen tehtävien suorittamisen jälkeen tutkimukseen osallistuneille 

annettiin palautelomakkeet, joiden avulla pyrittiin tiedustelemaan erityisesti: 

• tukeeko yksi rakenne toista vaihtoehtoa paremmin opiskelijoiden mielty-

myksiä ja suhtaudutaanko toiseen ympäristöön positiivisemmin, 

• tukeeko toinen ympäristö selkeästi laadukkaampien vastausten antamista 

sekä 

• ylläpitääkö tai parantaako toinen ympäristö selvästi osallistujien motivaa-

tiota tehtävien loppuun suorittamisessa. 

Palautelomakkeet tuli laatia siten, että ne mahdollistivat vertailukelpoisen tiedon 

saamisen. Tutkimustavan asetuttua kvantitatiiviseksi kyselyksi päätettiin valta-

osa palautelomakkeen kohdista rakentaa viisiportaisen Likert-asteikon pohjalle, 

jossa hahmotetaan osallistujien mielipiteitä kahden ääripään välillä. Joshi ym. 

[2015] mukaan Likert-asteikko on tehokas tapa kvantifioida ryhmien mielipiteitä 

sekä vertailla näitä keskenään. 

Palautelomake oli yksi kaksipuoleinen paperiarkki (ks. Liite 3, palautelo-

make), joka sisälsi kolme taustatietokysymystä, varsinaisen kysymysosion sekä 

tilaa avoimelle palautteelle ja kommenteille. Taustatietoja kysyttiin vastaajan su-

kupuolesta, iästä sekä omista tietoteknisistä taidoista sen tarkastelun varalta, että 

näin muodostuvilla ryhmillä palautteet olisivat eronneet suuresti keskenään. 

Taustatietojen jälkeen osallistujat kertoivat, kummalla alustalla olivat tehneet 

tehtävät. Opiskelijat eivät kuitenkaan tienneet jakoa lineaariseen ja epälineaari-

seen ympäristöön. Itse kysymysosio sisälsi ensin neljä osallistujan motivaatiota 

koskevaa kohtaa, jossa väitteisiin vastattiin viisiportaisella asteikolla heikko – 

suuri. Lisäksi kahdeksassa kohdassa kysyttiin tehtävissä etenemisestä sekä inter-

aktiivisen oppimateriaalin käyttämisestä. Näihin kysymyksiin vastattiin viisi-

portaisella asteikolla eri mieltä – samaa mieltä. Palautteessa tiedusteltiin myös yh-

den kysymyksen verran tehtävien väliin jättämistä, jossa asteikkona oli kyllä – ei 

– en pohtinut. 



-24- 

 

 

Palautelomakkeita laatiessa Likert-asteikon puolivälin neutraali vaihtoehto 

muotoiltiin asteikon ohjeistuksesta [Tsang, 2012] poiketen muotoon ”En osaa sa-

noa”. Tämä vaihtoehto tulisi todellisuudessa asettaa asteikon ulkopuolelle siltä 

varalta, että osallistuja ei halua tai osaa vastata hänelle esitettyyn kysymykseen. 

Keskimmäinen vaihtoehto voidaan jättää Likert-asteikosta myös kokonaan pois 

rakentamalla asteikko esimerkiksi neljä- tai kuusiportaiseksi, jolloin vähennetään 

esimerkiksi tahallisesti annettuja virheellisiä vastauksia [Sturgis ym., 2012]. 

Tämän palautelomakkeen neutraaliksi mielipiteeksi tarkoitetun ”En osaa sa-

noa”-kohdan asetelma huomattiin testitilanteessa ajoissa ja osallistujille korostet-

tiin ennen lomakkeiden jakamista, että viisiportaiset asteikot ovat tasaisesti nou-

sevia sekä laskevia ja ”En osaa sanoa”-vaihtoehdon piti alun perin olla kirjoitettu 

muotoon ”Ei samaa eikä eri mieltä”. Näin ollen tämän tutkimuksen tuloksia ana-

lysoidessa ”En osaa sanoa”-vastauksen katsotaan olevan mielipideasteikon kes-

kimmäinen vaihtoehto. 

 

3.4 Yhteenveto 

Testiympäristöjen rakentamisessa pystyttiin hyödyntämään olemassa olevia ja 

entuudestaan tuttuja sovelluksia, mikä säästi aikaa käyttäjätestin valmisteluun 

sekä helpotti ympäristöjen ylläpitämistä ja muokkaamista. Työtaakkaa kevensi 

myös mahdollisuus käyttää STASKO- ja DELTA-hankkeiden valmiita opetussi-

sältöjä, minkä vuoksi testin valmisteluvaiheessa pystyttiin keskittymään oppi-

misympäristöjen rakenteisiin. 

Testiin osallistuneet opiskelijat tarjosivat vilpittömästi ja oma-aloitteisesti apu-

aan. Opiskelijoista muodostettu testiryhmä oli ikänsä ja asemansa puolesta 

DELTA-hankkeessa luotujen interaktiivisten opetussisältöjen kohdeyleisöä, jo-

ten oppimisympäristöjen vertailun lisäksi testissä pystyttiin kartoittamaan mie-

lipiteitä kehitteillä olevista opetusmateriaaleista. Testin jälkeen täytettyjen palau-

telomakkeiden pohjalta pystyttiin siirtymään tulosten analysointivaiheeseen. 
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4 Tulokset 

Kyselystä saatujen vastausten ja niiden vertailun avulla pyritään saamaan selkeä 

vastaus sille, kumpi oppimisympäristörakenne palvelee oppijoita paremmin 

mieltymysten, motivaation sekä laadukkaiden vastausten antamisen osalta. 

Tuloksia tarkastellaan aluksi graafisesti sekä taulukoiden avulla ryhmittele-

mällä kyselyn sisällöt teemojen mukaisiin kokonaisuuksiin. Visuaalinen tarkas-

telu avaa kokonaisuuksia ja auttaa nopeiden havaintojen tekemisessä sekä eroa-

vaisuuksien löytämisessä. Erikseen tehtävä tilastollinen ANOVA-testi paljastaa 

tilastollisesti merkittävät eroavaisuudet. 

Grafiikoita ja erityisesti myöhemmin tehtävää tilastollista analyysiä varten Li-

kert-asteikon vastauskohdille annettiin numeerinen arvo siten, että vaihtoehdot 

eri mieltä tai heikko ovat arvoltaan 1 ja vaihtoehdot samaa mieltä tai suuri ovat ar-

voltaan 5. Lähes eri mieltä on arvoltaan 2 ja lähes samaa mieltä on arvoltaan 4. Aiem-

min mainittu En osaa sanoa saa tässä tutkimuksessa numeerisen arvon 3. Näiden 

arvojen perusteella on mahdollista asettaa kyselyn tulokset graafisiin esityksiin 

sekä tilastolliseen analyysiin numeerisen tarkastelun ja oppimisympäristöjen 

vertailun tekemiseksi. 

 

4.1 Opiskelijoiden mieltymykset 

Palautelomakkeessa tiedusteltiin osallistujien mieltymyksiä koskien tehtävien 

esitysjärjestystä. Taulukosta 1 näkee, että tehtävissä lineaarisesti edennyt testi-

ryhmä piti ympäristön rakennetta sekä tehtävien esitystapaa ja -järjestystä pää-

sääntöisesti erittäin onnistuneena. Lineaarisen ryhmän vastausten keskiarvo as-

teikolla 1-5 oli 4.21 kohdassa, jossa kysyttiin, halusiko osallistuja edetä juuri si-

vuston esittämällä tavalla. Epälineaarisesti edennyt testiryhmä suhtautui ympä-

ristön esitystapaan ja rakenteeseen vaihtelevammin (ks. taulukko 2). Tämän ryh-

män vastausten keskiarvo samaan kysymykseen oli 3.40. 
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Ympäristöissä etenemisen mieltymyksiä varmistettiin lisäkysymyksellä, jossa 

kartoitettiin, olisiko osallistuja halunnut edetä tehtävät jollakin toisella tavalla. 

Lineaarisen ryhmän vastausten keskiarvo oli tässä kohdassa 2.00, joka vastaa 

mielipidettä lähes eri mieltä. Epälineaarisen ryhmän vastausten keskiarvo oli jon-

kin verran korkeampi, 2.53. 

Etenemistä koskeviin kysymyksiin kuului myös tiedustelu siitä, oliko tehtä-

vissä eteneminen osallistujan mielestä järkevästi ratkaistu. Lineaarisen oppimis-

ympäristön ryhmän vastaukset muodostivat keskiarvon 4.64 ja epälineaarisen 

ryhmän vastaukset keskiarvon 4.13. 

Vaikka epälineaarisessa ympäristössä opiskelijat kokivat suurimmalta osin 

haluavansa edetä kuten sivusto esitti, oli etenemistä koskevien kysymysten kes-

kiarvo lineaarisen ympäristön opiskelijoilla parempi. 

 

 1 

Eri 

mieltä 

2 

Lähes 

eri 

3 

EOS 

4 

Lähes 

samaa 

5  

Samaa 

mieltä 

ka. 

Halusin edetä tehtävissä juuri 

sillä tavalla kuin sivusto esitti. 

  2 7 5 4.214 

Olisin halunnut edetä tehtävät 

toisella tavalla. 

5 4 5   2.000 

Tehtävästä toiseen eteneminen 

oli mielestäni järkevästi rat-

kaistu. 

   5 9 4.643 

Koin ongelmaisena kulkea 

karttanäkymän ja tehtäväsivun 

välillä. 

7 3 3 1  1.857 

Taulukko 1. Lineaarisen ympäristön palaute koskien tehtävissä etenemistä. 
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 1 

Eri 

mieltä 

2 

Lähes 

eri 

3 

EOS 

4  

Lähes 

samaa 

5  

Samaa 

mieltä 

ka. 

Halusin edetä tehtävissä juuri 

sillä tavalla kuin sivusto esitti. 

1 2 4 6 2 3.400 

Olisin halunnut edetä tehtävät 

toisella tavalla. 

2 5 6 2  2.533 

Tehtävästä toiseen eteneminen 

oli mielestäni järkevästi rat-

kaistu. 

  2 9 4 4.133 

Koin ongelmaisena kulkea 

karttanäkymän ja tehtäväsivun 

välillä. 

7 5 1 2  1.867 

Taulukko 2. Epälineaarisen ympäristön palaute koskien tehtävissä etenemistä. 

 

4.2 Opiskelumotivaatio 

Opiskelumotivaation kehittyminen eri oppimisympäristöissä on tämän tutkiel-

man keskeisimpiä tarkastelukohteita. Oppimisen motivaatiolle on perinteisesti 

ollut olemassa erilaisia määritelmiä, mutta tässä tutkielmassa motivaatiolla vii-

tataan opiskelijan sisäiseen ja henkilökohtaiseen haluun suoriutua oma-aloittei-

sesti oppimisympäristön tehtävistä ilman ulkoisia palkintoja [ks. Lavasani, 2013]. 

Kyselylomakkeen ensimmäisen motivaatiota käsittelevän kysymyskohdan oli 

tarkoitus toimia yleisesti osallistujan motivaation lähtötason mittarina. Kysy-

myksessä tiedusteltiin motivaation tasoa testin alussa, kun osallistujille paljastui 

testin sisällön käsittelevän teemaltaan Suomen historiaa ja toista maailmansotaa. 

Toisessa kysymyskohdassa tiedusteltiin, millaiseksi osallistuja tuntee motivaati-

onsa interaktiivisen karttanäkymän käytön yhteydessä. Ensimmäisen ja toisen 
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kysymyskohdan välisillä eroilla oli tarkoitus hahmottaa sitä, vaikuttiko interak-

tiivisen ja opiskelijaa aktivoivan materiaalin käyttäminen motivaation kehityk-

seen erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa motivaation lähtötaso oli matalalla. 

Tarkasteltaessa interaktiivisen opiskelumateriaalin vaikutusta motivaatioon 

huomattiin, ettei motivaatio keskimäärin muuttunut ollenkaan; ryhmien välinen 

keskiarvo testin lähtötilanteen ja materiaalin käyttämisen väleillä oli tasan 0.0. 

Kolmannessa kysymyskohdassa tiedusteltiin, millaiseksi osallistujat arvioivat 

oman opiskelumotivaationsa, kun he olivat edenneet tehtävissä ja oppimisym-

päristö oli tullut heille tutuksi. Tarkoituksena oli hahmottaa oppimisympäristön 

rakenteen ja tehtävien esitystavan vaikutusta motivaation lähtötasoon. Kuvio 2 

näyttää motivaation lähtötason sekä kolmannen kysymyskohdan väleillä laske-

tut osallistujakohtaiset erot. Motivaatioasteikolla arvoksi annettiin 1-5, jonka 

avulla motivaation muutos voidaan laskea. Ryhmien välillä epälineaarisen ryh-

män osallistujilla motivaatio parani, kun osallistujat olivat edenneet tehtävissä ja 

tulleet tutuiksi oppimisympäristön kanssa. Keskimääräisesti lineaarisen ryhmän 

motivaatio heikkeni hieman. 

 

 

Kuvio 2. Motivaation muutos lineaarisessa ja epälineaarisessa ympäristössä. Vaaka-akselilla on 

motivaation muutoksen määrä ja pystyakselilla osallistujien määrä. 
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Ensimmäisen ja kolmannen kysymyskohdan avulla muodostettua kuvaa moti-

vaation muutoksesta vahvistettiin lisäkysymyksellä, jossa osallistujilta kysyttiin 

heidän omaa näkemystään motivaation kehittymisestä. Kyselyn asteikko kään-

nettiin vastauslomakkeella ympäri tätä kysymystä varten, jotta vältyttäisiin tur-

hilta edellisissä kohdissa syötettyjen vastausten toistoilta. Tsangin [2012] mu-

kaan Likert-asteikkoiseen kyselyyn vastaavilla osallistujilla on toisinaan tällai-

nen taipumus. 

 

 

Kuvio 3. Lisäkysymys motivaation muutoksesta lineaarisen ja epälineaarisen ryhmän välillä. 

 

Motivaation ylläpitoon liittyen osallistujilta kysyttiin, hyppäsivätkö he tehtävien 

yli tai jättivätkö he tehtäviä testin aikana kesken. Tutkimuksen 29:stä osallistu-

jasta jokaisella oli vastattavanaan neljä tehtävää. Kaikkien tehtävien vastaukset 

ohjattiin lähetettäväksi WordPress-alustasta Tampereen yliopiston sähköpostiti-

lille, johon lopulta saapui vain 27 eri vastausta mahdollisesta 116:sta. Kyselylo-

makkeen kohtaan ”Hyppäsitkö tai olisitko halunnut hypätä tehtävän yli?” vain 

viisi tutkimukseen osallistunutta ilmoitti tai tunnusti jättäneensä vastaamatta ai-

nakin yhteen tehtävään. 
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Oppimisympäristön teknisen tarkastuksen yhteydessä varmistui käsitys siitä, 

että jokaisen tehtävän kohdalla vastaukset todella oli merkitty lähtemään samaan 

sähköpostiosoitteeseen. Tämän vuoksi ei ollut mielekästä olettaa, että vastauksen 

vähäisen määrän taustalla olisi esimerkiksi sähköpostiositteeseen liittyvä merk-

kivirhe. On mahdollista, että osa osallistujista on jättänyt syystä tai toisesta 

vastaamatta joihinkin tehtäviin tai keskeyttäneet tehtävän omasta tahdostaan ja 

samalla kuitenkin merkinneet kyselylomakkeeseen vastanneensa kaikkiin 

tehtäviin. Vaihtoehtoisesti ”Lähetä”-painike on voitu epähuomiossa jättää 

painamatta vastauksen jälkeen, mutta silti ollaan siirrytty seuraavaan tehtävään. 

Opiskelijat osallistuivat testiin anonyymeina, joten ei ole mahdollista selvittää, 

mitä muita vastauksia edes yhden tehtävään vastanneet osallistujat ovat 

lähettäneet. 

 

 

Kuvio 4. Tehtävien välttämistä tai hylkäämistä koskevat vastaukset. 

 

Taulukosta 4 näkee, kuinka paljon kummaltakin ryhmältä lopulta vastaanotettiin 

vastauksia. Lineaarisen ryhmän osallistujilta vastauksia saatiin 9 ja epälineaari-

selta ryhmältä 19. Vastaanotettujen vastausten pienen määrän vuoksi testissä ei 
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voitu mielekkäästi tarkastella kumpi ryhmä tarjosi merkittävästi kattavampia tai 

perusteellisemmin laadittuja vastauksia ympäristössä tehtyihin tehtäviin. 

 

 Lineaarinen (N=14) Epälineaarinen (N=15) 

tehtävä1 3 4 

tehtävä2 5 4 

tehtävä3 1 2 

tehtävä4  9 

Taulukko 3. Kunkin kysymyksen vastaanotettujen vastausten määrät. 

 

4.3 Tilastollinen analyysi 

Tilastollisen analyysin avulla tarkastellaan erikseen sekä motivaatiota että tehtä-

vissä etenemistä koskevia kyselyn kohtia. 

Joshi ym. mukaan [2015] Likert-asteikkoisen kyselyn tulokset ovat vertailta-

vissa ja niiden tilastollinen merkittävyys määritettävissä varianssianalyysin eli 

ANOVA-testin avulla. ANOVA-testillä voidaan tehokkaasti tarkastella eroa-

vatko kahden tai useamman ryhmän keskiarvot tilastollisesti merkittävästi toi-

sistaan [KvantiMOTV, 2002]. Tutkimuksen ANOVA-testi suoritettiin Microsoft 

Excelillä ja testin raja-arvoksi valittiin p < 0,05, eli kaikki ANOVA-testin tulokset 

pienemmällä arvolla kuin 0,05 ovat tilastollisesti merkitseviä. 

 

4.3.1 Motivaatiota mitanneet kysymykset 

Taulukosta 4 näkee, miten lineaarisen ja epälineaarisen ympäristön vastaukset 

ensimmäisen ja kolmannen motivaatiokysymyksen välillä poikkeavat melko nä-

kyvästi toisistaan. Lineaarisen ryhmän motivaatio keskimääräisesti laski arvolla 

-0,286, mutta epälineaarisella ryhmällä motivaatio nousi 0,533 verran. ANOVA-

testin p-arvo on noin 0,035, mikä jää raja-arvon 0,05 alapuolelle ja tulos on näin 
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ollen tilastollisesti merkitsevä. Voidaan siis todeta, että epälineaarisen oppimis-

ympäristön ryhmällä motivaatio nousi merkittävästi lineaarista ryhmää enem-

män. 

 

 

Taulukko 4. Motivaation muutos tehtävissä edetessä. 

 

Taulukossa 5 on laskettuna tilastolliset arvot motivaation lisäkysymykselle "Vai-

kuttiko tehtävissä eteneminen omaan motivaatioon". Lineaarisessa ryhmässä as-

teikolla 1-5 keskiarvoksi saadaan 2,857 ja epälineaarisessa ryhmässä 3,267. Tar-

kastelu osoittaa, että jälkimmäisen ryhmän keskiarvo on tässä vastauskohdassa 

korkeampi, mutta tilastollisesti p-arvon tulos on 0,218. Tulos on huomattavasti 

raja-arvoa 0,05 suurempi, joten ero ei ole tilastollisesti merkitsevä. Keskiarvojen 

suuruusluokat ovat kuitenkin edellisessä kohdassa laskettujen motivaation muu-

tosten suuntaisia ja kysymyskohta onkin tarkoitettu taulukon 4 tulosten varmis-

tamiseksi, joten näiden tulosten voidaan katsoa tuovan lisäuskottavuutta edelli-

selle motivaation kohdalle. 

 

YHTEENVETO

Ryhmät Lukumäärä Summa Keskiarvo Varianssi

Lineaarinen 14 -4 -0,28571 1,142857

Epälineaarinen 15 8 0,533333 0,838095

ANOVA

Vaihtelun lähde NS va KN F P-arvo F-kriittinen

Luokkien välissä 4,8578 1 4,8578 4,932615 0,034933 4,210008

Ryhmissä 26,59048 27 0,984832

Yhteensä 31,44828 28
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Taulukko 5. ”Vaikuttiko tehtävissä eteneminen omaan motivaatioon.” 

 

4.3.2 Etenemistä koskeneet kysymykset 

Taulukossa 6 on tilastoituna tulokset kysymyskohdalle ”Halusin edetä tehtävissä 

juuri sillä tavalla kuin sivusto esitti”. Asteikolla 1-5 lineaarisen ryhmän keskiarvo 

on 4,214 ja epälineaarisen ryhmän 3,400. Keskiarvojen välinen tarkastelu tuo p-

arvoksi noin 0,028. Luku jää raja-arvon alle ja on täten tilastollisesti merkityksel-

linen. Voidaan siis todeta, että lineaarinen ryhmä oli tyytyväisempi tehtävissä 

etenemiseen ja oppimisympäristön rakenteeseen. 

 

 

Taulukko 6. ”Halusin edetä tehtävissä juuri sillä tavalla kuin sivusto esitti.” 

 

YHTEENVETO

Ryhmät Lukumäärä Summa Keskiarvo Varianssi

Lineaarinen 14 40 2,857143 0,593407

Epälineaarinen 15 49 3,266667 0,92381

ANOVA

Vaihtelun lähde NS va KN F P-arvo F-kriittinen

Luokkien välissä 1,21445 1 1,21445 1,588084 0,218383 4,210008

Ryhmissä 20,64762 27 0,764727

Yhteensä 21,86207 28

YHTEENVETO

Ryhmät Lukumäärä Summa Keskiarvo Varianssi

Lineaarinen 14 59 4,214286 0,489011

Epälineaarinen 15 51 3,4 1,257143

ANOVA

Vaihtelun lähde NS va KN F P-arvo F-kriittinen

Luokkien välissä 4,801478 1 4,801478 5,411326 0,027758 4,210008

Ryhmissä 23,95714 27 0,887302

Yhteensä 28,75862 28
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Taulukon 7 arvot toimivat vahvistuksena taulukkoon 6 listatuille tuloksille. Tes-

tin opiskelijoilta kysyttiin, olisivatko he halunneet edetä tehtävissä vaihtoehtoi-

sella tavalla omaan etenemiseensä nähden. Tässä kohdassa korkea tulosten arvo 

viittaa suureen haluun suorittaa tehtävät omasta ympäristöstä poiketen. Lineaa-

risen ryhmän vastausten keskiarvoksi saadaan 2,000 ja epälineaarisella ryhmällä 

2,533. Jälkimmäisen ryhmän hieman korkeampi keskiarvo ei kuitenkaan riitä te-

kemään erosta tilastollisesti merkitsevää, sillä ANOVA-testin tulokseksi jää 

0,121, eli raja-arvo ylitetään. Taulukon 5 tulosten kaltaisesti tilastollisesta merkit-

semättömyydestä huolimatta tämän kohdan tulokset kuitenkin tukevat edeltä-

vää kysymyskohtaa ja sen vastauksia. Epälineaarinen ryhmä oli molempien koh-

tien mukaan lineaarista ryhmää tyytymättömämpi oppimisympäristöönsä. 

 

 

Taulukko 7. ”Olisin halunnut edetä tehtävissä toisella tavalla.” 

 

Taulukossa 8 on laskettuna arvot kysymyskohdalle ”Eteneminen oli mielestäni jär-

kevästi ratkaistu”. Tässä kysymyskohdassa lineaarinen ryhmä koki poikkeukselli-

sen vahvasti, että oma ympäristö oli mielekkäästi ja tehokkaasti laadittu. Lineaa-

risen ryhmän keskiarvo on 4,643, kun epälineaarisen ryhmän arvo on 4,133. 

ANOVA-testin tulos on noin 0,025, mikä viittaa tilastolliseen merkitsevyyteen. 

Vastauskohdan arvojen mukaan voidaan siis varmistua siitä, että lineaarinen 

YHTEENVETO

Ryhmät Lukumäärä Summa Keskiarvo Varianssi

Lineaarinen 14 28 2 0,769231

Epälineaarinen 15 38 2,533333 0,838095

ANOVA

Vaihtelun lähde NS va KN F P-arvo F-kriittinen

Luokkien välissä 2,05977 1 2,05977 2,558917 0,121312 4,210008

Ryhmissä 21,73333 27 0,804938

Yhteensä 23,7931 28
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ryhmä oli epälineaarista ryhmää merkittävästi tyytyväisempi käyttämänsä oppi-

misympäristön rakenteeseen ja tehtävien esitysjärjestykseen. 

 

 

Taulukko 8. "Eteneminen oli mielestäni järkevästi ratkaistu.” 

 

Taulukon 9 sisältö kuvastaa testiin osallistuneiden kokemuksia interaktiivisen 

materiaalisivun ja oppimisympäristön tehtäväsivujen välillä kulkemisen kanssa. 

Tässä kysymyskohdassa ryhmien keskiarvot asteikolla 1-5 ovat hyvin matalat, 

noin 1,857 ja 1,867. Osallistujat olivat siis väitteestä keskimäärin lähes eri mieltä. 

Ryhmien väliset arvot ovat myös hyvin lähellä toisiaan. ANOVA-testinkin ar-

voksi tulee noin 0,981. Tämän kysymyksen tarkoituksena oli hahmottaa, mil-

laiseksi opiskelijat mieltävät oppimisympäristön ulkopuolelle linkitettyjen oppi-

materiaalien avaamisen ja kulkemisen takaisin materiaalisivulta ympäristön teh-

täväsivulle. 

Tulokset kertovat siitä, että oppimateriaalien ei välttämättä tarvitse olla osa 

verkko-oppimisympäristön sisäistä rakennetta. Materiaalit voidaan linkittää ym-

päristöön verkon muilta sivuilta ilman, että oppimateriaalien avaaminen ja edes-

takaisin kulkeminen koetaan liian haastavaksi. 

 

YHTEENVETO

Ryhmät Lukumäärä Summa Keskiarvo Varianssi

Lineaarinen 14 65 4,642857 0,247253

Epälineaarinen 15 62 4,133333 0,409524

ANOVA

Vaihtelun lähde NS va KN F P-arvo F-kriittinen

Luokkien välissä 1,879967 1 1,879967 5,672918 0,024538 4,210008

Ryhmissä 8,947619 27 0,331393

Yhteensä 10,82759 28
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Taulukko 9. ”Koin ongelmaisena kulkea karttanäkymän ja tehtäväsivun välillä.” 

 

Aineiston tilastollinen analyysi tukee hypoteesia, jonka mukaan lineaarinen op-

pimisympäristö koetaan helppokäyttöisempänä ja yksinkertaisempana vaihto-

ehtona, mutta epälineaarinen ympäristö onnistuu motivoimaan testiin osallistu-

neita paremmin. 

4.4 Yhteenveto 

Aineiston graafinen ja tilastollinen tarkastelu osoittivat, että lineaarinen oppimis-

ympäristö nähtiin helppokäyttöisempänä ja tuttavallisempana vaihtoehtona, 

mutta epälineaarinen ympäristö onnistui parantamaan osallistujien opiskelumo-

tivaatiota. Vaikka testiryhmä oli melko pieni, tilastollinen merkitsevyys nosti 

esiin ryhmien välisiä poikkeavuuksia. P-arvojen avulla esiin nostetuista ryhmien 

välisistä näköeroista huolimatta kumpaakaan oppimisympäristöä ei koettu huo-

noksi ratkaisuksi.  

  

YHTEENVETO

Ryhmät Lukumäärä Summa Keskiarvo Varianssi

Lineaarinen 14 26 1,857143 1,054945

Epälineaarinen 15 28 1,866667 1,12381

ANOVA

Vaihtelun lähde NS va KN F P-arvo F-kriittinen

Luokkien välissä 0,000657 1 0,000657 0,000602 0,980602 4,210008

Ryhmissä 29,44762 27 1,090653

Yhteensä 29,44828 28
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5 Pohdinta 

Testin kautta syntyneiden tulosten syvällisemmän analyysin jälkeen on tärkeää 

pohtia niiden merkityksellisyyttä ja vaikutusta oppimisympäristösuunnitteluun. 

Testi tuki kappaleen 3 alussa tehtyä hypoteesia siitä, että käyttäjillä, joilla on 

mahdollisuus valita tehtävien etenemisjärjestys, ilmenee enemmän ongelmia 

tehtävissä etenemisen sekä ympäristön käyttöönoton kanssa. Hypoteesin mukai-

sesti valinnanvapaus mahdollisti korkeamman motivaation tehtävistä suoriutu-

misessa. Ryhmien välisten vastausten laadukkuuden tai monipuolisuuden ver-

tailu jäi testissä tekemättä, kun vastauksia vastaanotettiin vain 27 mahdollisesta 

116:sta. 

Hypoteesia laadittaessa ei kiinnitetty huomiota ilmiöön, joka liittyi tehtävien 

suorittamisnopeuteen oppimisympäristöissä. Kaikki opiskelijat aloittivat tehtä-

vien tekemisen samaan aikaan, ja vasta testin loppupuolella paljastui, että vii-

destä ensimmäisestä palautelomaketta pyytäneestä, eli tehtävistä suoriutu-

neesta, neljä oli lineaarisen ympäristön ryhmäläisiä. Sekuntikelloa ei tätä havain-

toa tehdessä ehditty hyödyntämään, mutta havainto itsessään kertoo, että line-

aarinen ympäristö on näistä vaihtoehdoista nopeampi suorittaa. Tehtävien suo-

rittamisnopeuden suhde oppimiseen on moniulotteinen asia, mutta se tulee ottaa 

huomioon digitaalisten oppimisympäristöjen ja verkkopedagogiikan suunnitte-

lussa. 

Palautelomakkeeseen kuului osio, jossa tiedusteltiin osallistujan tietoteknisiä 

taustatietoja. Ajatuksena oli, että mikäli ryhmien väliset taustatietoerot paljastui-

sivat suuriksi, voisi ryhmiä vielä sekoittaa ennen varsinaista testitilannetta. Käyt-

täjätestissä tällaiselta tilanteelta vältyttiin. Tarkasteltaessa käyttäjien taustatietoja 

erot eivät olleet merkittäviä. Lineaarisen testiryhmän arvio omista TVT-taidoista 

oli asteikolla 1-3 keskimäärin 1.9 ja epälineaarisella ryhmällä 2.3. Taitoeroja ryh-

mien välillä mittaava ANOVA-testi antoi p-arvon tulokseksi 0,14, joka on raja-
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arvon 0,05 yläpuolella juuri sen verran, että TVT-erojen voidaan katsoa olevan 

tilastollisesti merkityksettömiä. 

Ennen lähdekirjallisuuden kattavaa läpikäymistä ja käyttäjätestin suunnitte-

lua sekä tekemistä suurin huolenaihe oli, olisiko tutkimusaihe liian triviaali tai 

painoarvoltaan merkityksetön. Tutkimuksen lähtökohta oli hankkeineen toki to-

delliseen maailmaan sidoksissa, mutta paperille kirjoitettuna lineaarisen ja epä-

lineaarisen ympäristön tarkastelu ja vertailu vaikutti aluksi liian kapealta pro 

gradu -aiheelta. Lähteet sekä käyttäjätestin tutkimustulokset kuitenkin lisäsivät 

uskoa siihen, että tutkimusongelma todella liittyi olemassa olevan ja tärkeältä 

vaikuttavan ilmiön tarkasteluun. 

Tutkimuksen luotettavuutta kyseenalaisti Likert-asteikon keskimmäisen vaih-

toehdon virheellinen merkitseminen. Likert-asteikon yhteydessä vaihtoehto ”En 

osaa sanoa” tulisi muistaa sijoittaa asteikon ulkopuolelle ja nimetä erikseen neut-

raali asteikon kohta muotoon ”Ei samaa eikä eri mieltä”. Näin vastaajalle todella 

annetaan mahdollisuus ilmaista haluttomuus vastata kyseiseen kohtaan. 

Avoimille kommenteille jätetty osio palautelomakkeen lopussa sisälsi hyvin 

vähän kehityskelpoisia kommentteja. Kaikkiaan 29:stä palautearkista vain 12:ssa 

oli kirjoitettua tekstiä ja nekin olivat pääsääntöisesti leikkimielisiä terveisiä sekä 

kannustuksia tutkimuksen loppuun viemisessä. Tällainen lopputulos oli enna-

koitavissa lukiolaisten kanssa, jotka käyttivät hyppytuntinsa vapaaehtoisen 

käyttäjätestin parissa. Kohta avoimille kommenteille on kuitenkin tärkeä vaihto-

ehto lisätä palautelomakkeeseen, sillä parhaimmillaan se mahdollistaa sellaisten 

ilmiöiden löytymisen, joita suljetun lomakkeen laatija ei itse osaa ennakoida. 

Palautelomakkeella oli oppimisympäristöjen vertailun lisäksi tarkoitus tiedus-

tella myös osallistujien yleisiä mielipiteitä DELTA-hankkeen materiaalien laa-

dusta sekä niiden toimivuudesta opiskelukäyttöön. Kummassakaan ryhmässä 

opiskelumotivaation ei juurikaan koettu muuttuvan mihinkään suuntaan inter-

aktiivisen opiskelumateriaalin vaikutuksesta. Kahden ryhmän välinen keskiarvo 

motivaation muutokselle testin lähtötilanteen ja materiaalin käyttämisen väleillä 
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oli 0.0. Joka tapauksessa materiaalin käyttöönottoon sekä sen potentiaaliin suh-

tauduttiin myönteisesti. Taulukossa 10 on listattuna molempien ryhmien mieli-

piteitä materiaalin käytöstä. Yleisesti osallistujat kokivat, että verkkomateriaali 

oli opiskelua edistävä sekä helppokäyttöinen työkalu, joka sopii myös itseopis-

keluun. Negatiiviset kokemukset oppimateriaalin kanssa olisivat voineet vaikut-

taa negatiivisesti myös oppimisympäristöjen palautteeseen, joten positiivinen 

kokemus toi uskottavuutta testiasetelman tarkasteluun. 

 

 1 

Eri 

mieltä 

2 

Lähes 

eri 

3 

EOS 

4  

Lähes 

samaa 

5  

Samaa 

ka. 

Karttanäkymä oli opiskelua 

edistävä työkalu. 

  2 15 12 4.345 

Karttanäkymä oli helppo oppia 

sekä käyttää. 

 1 3 11 14 4.310 

Olisin kaivannut enemmän 

ohjeita karttanäkymänkäyttöön 

ja tehtäviin. 

11 11 4 3  1.966 

Käyttäisin mielelläni tällaista in-

teraktiivista sisältöä  

itseopiskeluun. 

 1 4 12 12 4.207 

Taulukko 10. Palaute materiaalia koskevista kysymyksistä, kertoo että DELTA-hankkeen kart-

tanäkymä nähtiin mielekkäänä opiskelukeinona. 

 

Tulosten myötä voidaan todeta, että lukio-opiskelijat omaksuvat mielellään 

uudenlaisia opetusmuotoja osaksi opintojaan ja ovat avoimia opetuksen paradig-

mojen muutokselle. Sähköistyvät oppimissisällöt eivät kuitenkaan yksin riitä, 

vaan oppimiskulttuurin, pedagogisten käytänteiden ja koulumaailman rakentei-
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den tulee tukea opetusinnovaatioiden toteutumista. Tarvitaan uusia oppimiskä-

sityksiä, opetussuunnitelmia tai teknologioita. Keskeisiä opetusinnovaatioiden 

leviämistä tukevia tekijöitä on kolme: opetukselliset sisällöt, opettajien näkemyk-

set ja asenteet sekä pedagogiset käytänteet. Muutoksen on tapahduttava kaikilla 

näillä osa-alueilla. Usein opetusinnovaation toteutuminen edellyttää koko kou-

lun toimintakulttuuriin muutosta. [Koskelo & Kaisto, 2015.] 

Tanhua-Piiroinen ym. [2016] huomauttavat, että suomalaisissa kouluissa tek-

nologiset valmiudet ovat kohtalaisessa kunnossa digitaalisten oppimisympäris-

töjen käyttöönottoa varten ja, että vain noin puolet opettajista ilmoittavat saa-

vansa oppitunneilleen vakaan Internet-yhteyden. Lisäksi Suomen sisällä alueel-

liset erot ovat merkittäviä varustetason ja laitevalmiuksien suhteen [Ruuska, 

2018]. Samalla kuitenkin jopa 80% opettajista sanoo olevansa tietoteknisiltä tai-

doiltaan kykeneväisiä käyttämään sähköisiä ympäristöjä sekä materiaaleja [Tan-

hua-Piiroinen ym., 2016]. Nämä kaikki ovat ominaisuuksia, joita ympäristöjen 

kehitysvaiheessa on syytä pitää mielessä. Tekniset rajoitteet ja käytettävyyteen 

liittyvät ongelmat vaikuttavat suuresti siihen, minkälaisia sisältöjä omaksutaan 

osaksi opetusta. 

Tutkimustulosten sovellutuksia voisi jalostaa digitaalisten oppimisympäristö-

jen lisäksi muun muassa peliteollisuudessa. Videopelit tasapainottelevat usein 

ennalta määritellyn ja vapaavalintaisen etenemisen välillä ja tyypillisesti sisältä-

vät elementtejä molemmista rakenteista [Farca, 2011]. Tutkimustuloksia voisi 

hyödyntää esimerkiksi oppimispelien suunnittelussa. 
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6 Yhteenveto 

Tässä tutkielmassa tehdyn käyttäjätestin vastaukset ja niiden monipuolinen tar-

kastelu kertovat, että lineaarisesti rakennetussa verkko-oppimisympäristössä op-

pimisen kokemus ja oppimissisällön läpikäyminen nähdään epälineaarista ra-

kennetta mielekkäämpänä sekä selkeämpänä ratkaisuna. Lisäksi lineaarisesti ra-

kennetun verkko-oppimisympäristön läpikäyminen on epälineaarista nopeam-

paa. Samalla kuitenkin epälineaarisessa verkko-oppimisympäristössä opiskelu-

motivaatiossa koetaan positiivinen muutos, kun sisältöjen läpikäymisen valinta 

on oppijalla itsellään. 

Tutkimustyön perusteella mielekkäin verkko-oppimisympäristön suunnitte-

luperiaate löytynee näiden kahden risteyskohdasta; mallista, jossa hyödynnetään 

lineaarisen oppimisympäristön ennalta määrättyä ja ohjattua rakennetta sekä sa-

malla tarjotaan yksittäisiä tehtäväkokonaisuuksia, joissa etenemisestä oppija 

päättää itse. 

Alun perin triviaalilta tuntuneen tutkimuksen tulokset lopulta paljastivat tut-

kimusaiheen tarkastelun merkittävyyden. Tilastollinen ANOVA-testi tuki tut-

kielmassa esiintuotuja graafisia esityksiä käyttäjätestin palautesisällöstä. Tilasto-

analyysi paljasti myös pintapuolisesti merkittäviltä näyttäneiden tulosten, kuten 

eri sanoin kysyttyjen toistokysymysten, tilastollisen merkityksettömyyden. 

Digitalisaation tuomat muutokset koulutuskentälle selkeästi puhuttavat ja he-

rättävät aktiivista pohdintaa eri toimijoiden parissa. Keskustelu aiheen tiimoilta 

varmasti jatkuu sekä julkisessa päätöksenteossa että yksityisten toimijoiden ope-

tusratkaisujen kehittämisessä. Tutkimustuloksia noudattavilla ratkaisuilla 

verkko-oppimisympäristöjen suunnittelu saadaan parhaiten palvelemaan käyt-

täjiä ja tukemaan digitalisoituvaa oppimista.  
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