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Kulttuurin oppiminen virtuaalisissa
oppimisympäristöissä
Technological aids (e.g. language studios and slide projectors in the 1970s and
later video cassette recorders and DVD players) have opened new perspectives on
mediating culture in foreign language teaching. In this article, I will focus on the
mediation of cultural content using the latest technological aids in virtual learning
environments. Firstly, I will briefly discuss the pros and cons of mediating culture in
a virtual environment in foreign language learning. Secondly, I will examine some
findings concerning the mediation of culture on a website used in conjunction with
a German course textbook. For this purpose, students from the Language Centre
at the University of Turku were asked how they perceived cultural content on this
website and on the learning platform used for the German course, as well as generally in virtual learning environments.
Keywords: mediation of culture, foreign language learning, textbooks for
teaching foreign languages, virtual learning environments
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1

Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita

Vieraan kielen opetuksen lähimenneisyydessä on jo ennen tietokoneiden ja
internetin aikakautta koettu uudistuksia, jotka vaikuttivat opettajien ja oppijoiden vieraan kulttuurin kohtaamiseen. Kalvot, diat, äänikasetit ja kielistudio uudistivat 1970-luvulla kielten oppimista, ja ne myötävaikuttivat kohdekulttuurin visuaaliseen ja auditiiviseen kokemiseen. Kulttuurin oppiminen
sai uusia visuaalisia ulottuvuuksia eritoten 1980-luvulla, kun television kielikurssit tulivat osaksi kielten opetusta ja oppikirjoissa värilliset valokuvat
kohdekulttuurin nähtävyyksistä alkoivat yleistyä. Vieraiden kielten opetukseen tarkoitetut video-ohjelmat toivat nonverbaalin viestinnän sekä arkipäiväisen elämän oppijoiden ulottuville (Risager 2007: 73). Sähköiset mediat ja
tietokoneet monipuolistivat kulttuurin välittämistä: vieraan kielen opettajan
on nykyään helpompi ”värittää” opetustaan, ulottaa se luokkahuoneen ulkopuolelle ja näin avata autenttinen näkökulma kohdekielisen kulttuurin
arkipäivään. Vieraan kielen oppimisessa oppijoiden kehittyminen tapahtuu
sosiaalisen ja materiaalisen (oppimis)ympäristön vuorovaikutuksessa. Sosiaaliseen oppimisympäristöön kuuluu vuorovaikutus opettajan ja muiden
oppijoiden kanssa, samalla kun materiaalinen oppimisympäristö konkretisoituu erilaisten artefaktien kautta (esim. tekniset välineet). Luokkahuone
yhdistettynä virtuaalisiin oppimisympäristöihin voi tuoda kohdekulttuurisen
arkipäivän osaksi luokkahuonetta ja mahdollistaa kontaktien luomisen vieraan kulttuuriin edustajiin. Opetuksen dialogisuus eli vuorovaikutus opettajan ja oppijoiden välillä edistää oppimista. Tutkimusten mukaan virtuaaliset
oppimisympäristöt tukevat sekä opettajien ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta että oppilaiden keskinäistä sosiaalista kanssakäymistä. (Lantolf 2000:
83–84; Lantolf & Thorne 2007: 197–198.)
Tämän artikkelin tarkoituksena on ulottaa kulttuurisisältöjen oppimisen tarkastelu luokkahuoneen ulkopuolelle ja selvittää oppikirjan verkkosivuston analyysin ja opiskelijakyselyn avulla, miten kohdekielistä kulttuuria
voidaan välittää ja oppia virtuaalisissa oppimisympäristöissä. Luvussa 2 tarkastelen kulttuurin oppimista oppikirjan verkkosivuston avulla ja analysoin
tarkemmin sitä, millaisten tehtävätyyppien avulla kulttuuriin liittyvää tietoutta välitetään. Erityisesti kiinnitän huomiota siihen, miten kulttuurienvälinen
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oppiminen toteutuu virtuaalisesti, esimerkiksi ongelmalähtöisten tehtävien
avulla. Luvussa 3 käsittelen syksyllä 2010 Turun yliopiston kielikeskuksessa
tehdyn opiskelijakyselyn tuloksia (ks. Liite 1). Kyselyn tulosten pohjalta tutkin opiskelijoiden (N = 34) käsityksiä kulttuurin oppimisesta virtuaalisissa
oppimisympäristöissä sekä heidän oppimisalustan ja oppikirjan verkkosivuston käyttötapojaan. Oletan, että myös tämän tutkimuksen perusteella
näyttää siltä, että oppijoiden käsityksissä on paljon samankaltaisia piirteitä. Kulttuurinen ja sosiaalinen ympäristö vaikuttaa oppijoiden ja opettajien
käsityksiin kielen oppimisesta. Oppijoiden käsitykset ja uskomukset ovat
yleensä kulttuurisidonnaisia eli ne näyttävät toistuvan oppijasta toiseen ja
ryhmästä toiseen. (Vrt. Kalaja, Dufva & Alanen 2005: 298, 312.) Oppijat rakentavat käsityksiään kielenoppimisen kokemusten perusteella, käsillä olevassa tutkimuksessa he kertovat käsityksistään ja niiden kehittymisestä saksan
opintojen aikana. Opiskelijoiden vastauksissa heijastuvat heidän omat kokemuksensa saksan kurssilla (vrt. Barcelos 2003: 15).

2

Kulttuurin oppiminen oppikirjan verkkosivuston avulla

Tätä nykyä kielten oppijan oppimisympäristö on moniulotteinen, ja kontaktiopetus näyttää olevan siinä vain pisara meressä, kuten Hessiä ja Chaudhuria (2010: 23) mukaillen laadittu kuvio 1 osoittaa. Myös oppikirjan rooli
on muuttunut: painetusta oppikirjasta on tullut eräänlainen vieraan kielen
opetuksen ydin tai ”ankkurimedia” (näin Funk 1999: 12; Funk 2001: 290) tai
perusmoduuli, jota täydennetään verkkoelementeillä (Nieweler 2000: 18) ja/
tai muilla lisämateriaaleilla. Kuten kuviosta 1 käy ilmi, vieraan kielen oppimisen painopiste on siirtynyt yhä enemmän perinteisen kontaktiopetuksen ja
samalla luokkahuoneen ulkopuolelle.
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KUVIO 1. Kielten oppijan oppimisympäristö Hessiä ja Chaudhuria (2010: 23) mukaillen.

Viime vuosien aikana sähköisten medioiden kasvava käyttö on heijastunut
myös kielten opetukseen: perinteinen luokkahuone on avartunut oppimisympäristönä. Sosiaalisen median työkalut kieltenopetuksessa ovat antaneet
sekä oppijoille että opettajille mahdollisuuden saada vertaisyhteisön tukea
kielten oppimiseen ja opetukseen. Sosiaalisen median käytön hyötyjä kielten opetuksessa on mm. se, että oppijat voivat saada välitöntä palautetta
toisilta oppijoilta ja myös kohdekulttuurin edustajilta. Virtuaalisessa maailmassa oppijat voivat myös esiintyä anonyymisti, ja tämä voi vapauttaa joitakin turhasta jännityksestä. (Biebighäuser & Marques-Schäfer 2009: 411–412.)
Kontaktit luokkahuoneen ulkopuolelle edistävät etenkin kulttuurienvälistä
oppimista. Myönteistä sosiaalisten medioiden käytössä on erityisesti se,
että oppijat eivät ole pelkästään vastaanottajia, vaan heillä on mahdollisuus
käyttää kieltä luovasti sekä kirjallisesti että suullisesti. Ylipäätään ei enää pitäisi olla kysymys siitä, että perinteisiä viestintämuotoja korvataan sähköisillä, vaan siitä, että sähköiset mediat kuuluvat jokaisen arkipäivään ja sitä
kautta nivoutuvat autenttisesti opetukseen (esim. sähköposti, tiedon haku
internetistä). Vieraan kielen didaktiikassa ei pitäisi kuitenkaan lähteä liikkeelle siitä, mikä on teknisesti mahdollista, vaan siitä, mikä on didaktisesti järkevää. (Roche 2001: 213–214.)
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Nykyään vieraan kielen oppimateriaaleihin kuuluu teksti- ja harjoituskirjan, äänitteiden ja CD-ROMien lisäksi usein myös verkkosivusto, joka voidaan ottaa mukaan kontaktiopetukseen tietokonein varustetussa opetustilassa. Tutkimusten mukaan virtuaalisella oppimisella saavutetaan parempia
tuloksia, jos verkkosivusto tai ohjelma liittyy suoraan opittavaan materiaaliin
eli käytännössä oppikirjaan. Vieraan kielen oppimisessa teknologian pitäisi
olla yksinkertaisesti laadittu ja sen käytön ei pitäisi vaatia paljon ylimääräisiä didaktisia järjestelyjä. (Langner 2009: 51.) Internetistä on tullut oppikirjan
täydentäjä erityisesti kulttuurin oppimisessa. Sen valtti on ajankohtaisuus,
kun taas oppikirja on tavallisesti kulttuuristen sisältöjen osalta vanhentunut
jo silloin, kun se tulee markkinoille. Kulttuuristen sisältöjen kertakäyttöisyyttä koskevaa ongelmaa eli virtuaaliajan erityisen ”nopeaa eräpäivää” (ks. esim.
Neuner 1997: 46) ei vieläkään ole ratkaistu metodis-didaktisesti tyydyttävällä tavalla. Vaikka oppikirjoilta yhtäältä vaaditaankin ajankohtaisuutta, pidetään toisaalta juuri niiden ajankohtaisia sisältöjä nopeasti ”pilaantuvina” (ks.
esim. Maijala 2007).
Verkkosivustojen ja CD-ROMien tehtävätyypit muistuttavat painettujen oppikirjojen kielioppi- ja sanastotehtäviä. Verkkosivustojen tehtäville on
ominaista, että niillä on tavallisesti yksi selkeä vastaus, mallivastaus tai automaattinen korjaus, jonka oppijat saavat välittömasti klikkaamalla. Aukko- ja
täydennystehtävien ohella verkkosivustoilla on myös avoimia tehtäviä, joihin ei ole yhtä ainoaa yksiselitteistä vastausta ja joihin oppija voi saada henkilökohtaisen korjauksen nettituutorilta tai kurssin opettajalta. Tämän lisäksi
on myös verkko-ohjelmistoja, jotka sopivat erityisesti kielitaidon testaamiseen. (Ks. tarkemmin Roche 2008: 29–30, 64, 114–116, 137–139.) Taulukkoon
1 olen koonnut Turun yliopiston kielikeskuksen saksan kurssilla käytetyn,
maailmanlaajuiseen saksan opetukseen tarkoitetun Passwort Deutsch -oppikirjan verkkosivuston (www.passwort-deutsch.de) tehtävätyypit. Kyselyyn
osallistuneet opiskelijat olivat oppineet saksaa juuri tämän oppikirjan avulla.
Listasin taulukkoon kulttuurin oppimista tukevat tehtävät. Näillä tarkoitan
tehtäviä, joiden avulla oppijat voivat saada kielitiedon lisäksi myös tietoa
kohdekielisen alueen kulttuurista.
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TAULUKKO 1. Passwort Deutsch -oppikirjan verkkosivuston tehtävätyypit.
Tehtävätyypit

Tehtävien
lukumäärä

Aukkotehtävät
Monivalintatehtävät

56
84

Kulttuurin
oppimista
tukevien
tehtävien
lukumäärä
15
28

Yhdistely/järjestelytehtävät
(esim. Mikä kuuluu yhteen?)
Merkintätehtävät (esim. tummennus)

12

4

1

-

4

1

1

-

9

2

17
51
18
22
1
5

7
13
11
18
1
2

4

1

56

52

6

6

347

161

Ratkaisutehtävät (esim. juttu/tarina
etenee valintojen mukaan klikkaamalla)
Kategorioiden muodostaminen
Pelit
(esim. Memory, tietovisailut, testit)
Vienti/siirto hiirellä
Kuuntelutehtävät
Oikean vastauksen klikkaaminen
Lukutehtävät
Katselutehtävät
Tekstikenttä
(lähetetään Online-tutorille tai kurssin
opettajalle korjattavaksi)
Vapaat harjoitukset luokkayhteisössä
(tekstien tuottaminen ja tallentaminen
luokan kansioon/Chat-keskustelut
internetissä)
Tiedon haku (esim. internetistä tai
sanakirjasta)
Virtuaaliset kaupunkikierrokset
Yhteensä

Tällä verkkosivustolla useimmin esiintyvät tehtävätyypit ovat perinteiset
monivalintatehtävät sekä aukko- ja täydennystehtävät. Tässä yhteydessä voi
pohtia, viittaako näiden runsas määrä siihen, että perinteinen, behavioristinen oppimiskäsitys on edelleenkin vahvasti läsnä vieraan kielen opetuksessa. Verkkosivustojen aukkotehtävät, joissa harjoitellaan kielioppia ja sanastoa, muistuttavat usein 1970-luvun drilliharjoituksia (näin esim. Hackl 2007:
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23). Myönteistä mielestäni kuitenkin on se, että monivalinta- ja aukkotehtävät on verkkosivustolla sijoitettu usein kohdekulttuuriseen kontekstiin.
Kulttuurin oppiminen tulee useimmin esille luetunymmärtämis-,
kuuntelu- ja nk. minitutkimustehtävissä, jotka edistävät erityisesti kulttuurienvälistä oppimista. Minitutkimustehtävissä opiskelijoille annetaan valmiiksi internetosoite, josta he voivat hakea lisätietoa. Verkkosivustolla on
myös kulttuurin oppimiseen liittyviä tehtäviä, jotka eivät ole mahdollisia
oppikirjojen sivuilla. Tällaisia tehtäviä ovat nk. virtuaaliset kaupunkikierrokset, jotka tuovat oppimiseen mukaan autenttisuutta. Yksi kielten opetuksen
haaste on, miten laatia sellaisia oppimateriaaleja, jotka opiskelija kokee autenttisiksi (ks. esim. Kela 2010). Aikuisten oppijoiden mieliin saksan kielen
oppitunnilla jäivät juuri sellaiset kulttuuriin liittyvät asiat, jotka he kokivat
autenttisiksi tai jotka herättivät tunnilla keskustelua ja olivat kohdekulttuurissa erilaisia kuin omassa kulttuurissa (ks. esim. Maijala 2009).

3

Opiskelijakysely: tulosten tulkintaa

Puolistrukturoidussa opiskelijakyselyssä, johon osallistui 34 Turun yliopiston opiskelijaa, selvitettiin opiskelijoiden käsityksiä kulttuurin oppimisesta
virtuaalisissa oppimisympäristöissä (ks. Liite 1). Webropol-kysely lähetettiin
kielikeskuksen saksan opiskelijoille, jotka olivat olleet edellisenä vuonna tai
olivat parhaillaan [syksy 2010] A2-B1-tasoisella saksan kurssilla, jossa oppikirjana käytettiin Passwort Deutsch -kirjaa (2008). Oppikirjan lisäksi kurssilla
käytettiin oppimisen tukena Moodle-oppimisalustaa.

3.1

Internetin käyttö saksan kielen oppimisessa

Kyselyyn vastanneista opiskelijoista 33 ilmoitti käyttävänsä internetiä apuna
vieraan kielen oppimisessa. Opiskelijoilta kysyttiin myös, mitä verkkosivuja
he käyttävät saksan oppimisessa. Vastauksissa mainittiin usein oppikirjan
verkkosivusto ja sellaiset sivustot, joita oli otettu esiin kurssilla. Opiskelijat
vierailivat myös suhteellisen usein saksankielisillä verkkosivuilla: 47 % vastanneista ilmoitti käyvänsä niillä viikoittain. Suurin osa (82 %) vastanneista
kertoi tulleensa saksan kurssilla tietoiseksi käyttämästään sivustosta. Tämä
osoittaa, että opetuksella on ohjaavaa vaikutusta siihen, mitä verkkosivusto97

ja opiskelijat käyttävät kielten oppimisessa kontaktiopetuksen ulkopuolella.
Opiskelijat kaipaavat ohjausta informaatiotulvan hallintaan:
Internet on pohjaton informaatiosammio, josta löytää vastauksen
melkein kysymykseen kuin kysymykseen (jos ei paneuduta informaation aitouteen tai oikeellisuuteen). Siksi se tarjoaa hirveän määrän myös
saksankieliseen kulttuuriin liittyviä sivustoja, kunhan vain tietää mitä on
etsimässä. Hakuammunta harvemmin tuottaa laadukkaita tuloksia. [---]
(matematiikan opiskelija, nainen)

Yli puolella vastanneista on saksankielisiä tuttavia virtuaalisissa ympäristöissä, pääasiassa Facebookissa, ja n. 25 % vastanneista ilmoitti käyttävänsä
saksan kieltä virtuaalisissa ympäristöissä. Opiskelijat antoivat myös esimerkkejä siitä, millaisia saksankieliseen kohdekulttuuriin liittyviä asioita he olivat
oppineet virtuaalisissa ympäristöissä. Monet olivat kokeneet internetin hyväksi tiedonlähteeksi. Opiskelijat mainitsivat oppineensa kohdekulttuurista
varsinkin arkipäivän kulttuuriin liittyviä asioita ja samalla kartuttaneensa sanavarastoaan. Vastauksissa mainittiin usein kaupunkien nähtävyydet, saksalainen populaarikulttuuri, politiikka ja ajankohtaiset asiat. Samoja aiheita oli
otettu esille myös kontaktiopetuskurssilla.

3.2.

Oppimisalustan käyttö saksan kurssilla

Sähköisten oppimisympäristöjen kohdalla voidaan erottaa eri käyttötapoja.
Distributiivinen käyttö tarkoittaa sitä, että oppimateriaaleihin pääsee käsiksi verkkoympäristön kautta, esimerkiksi oppimisalustalla. Interaktiivisessa
käyttötavassa oppijat ovat vuorovaikutuksessa ohjelman tms. kanssa, he
täyttävät esimerkiksi oppikirjan nettisivustolla olevan täydennystehtävän ja
saavat ohjelmalta välittömän palautteen vastauksen oikeellisuudesta. Kollaboratiivinen eli yhteisöllinen käyttö tarkoittaa sitä, että oppijat ovat sähköisten viestimien kautta yhteydessä toisiinsa. (Rösler & Würffel 2010: 6.) Tässä
yhteydessä keskityn tarkastelemaan sitä, miten oppijat arvioivat oppimisalustan käyttöä osana saksan kurssia.
Oppimisalustat ja internetsivustot voivat täydentää tai joskus jopa
korvata oppimateriaaleja ja kontaktiopetusta. Opetuksen didaktisessa toteutuksessa oppimisalustat voivat olla opettajalle suureksi avuksi, ja jo lyhyen totuttelun jälkeen tärkeimmät toiminnot tulevat nopeasti tutuiksi. Myös
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oppijat tuntuvat helposti omaksuvan oppimisalustojen käytön. Oppimisalustat tarjoavat sisältöjen ja viestintämahdollisuuksien osalta jo melkein samat elementit kuin kontaktiopetus. Jotkut toiminnot ovat jopa helpommin
saavutettavissa kuin kontaktiopetuksessa, esimerkiksi oppijoiden tuotosten
arkistointi, materiaalien valmistelu opetusta varten (materiaalipankki) sekä
oppimisalustan käyttö opetuksen ilmoitustauluna. (Vrt. esim. Roche 2008:
46–47.) Kuviosta 2 käy ilmi, että Moodlea käytettiin kurssin osana useammin
kuin oppikirjaan kuuluvaa verkkosivustoa.

KUVIO 2. Opiskelijoiden (N = 34) vastaukset kysymykseen 12 (”Miten usein käytät/käytit oppimisalusta Moodlea Turun yliopiston kielikeskuksen saksan kurssin tukena?”).

Suurin osa opiskelijoista tarkisti Moodlesta kotitehtäviä, etsi sieltä lisämateriaalia tai katsoi opettajan sinne laittamia linkkejä. Kurssilla Moodlea käytettiin lähinnä ilmoitustauluna sekä opetuksessa käytettyjen materiaalien ja
linkkien ”varastona”. Opiskelijat antoivat kyselyssä esimerkkejä siitä, miten
he käyttivät Moodlea kurssin aikana:
-

-

Tarkistin, mitä oli kotitehtävänä, tutustuin linkkeihin (tapahtumat, nähtävyydet, paikat jne), tutustuin kielioppitehtäviin ja harjoitustentteihin,
tarkistin kurssin aikatauluja (tehtävien palautus, tentit).
Kertailin tunnilla käytyjä asioita, tarkistin läksyjä, selailin opettajan ehdottamia oheismateriaaleja.
Tarkistin, mitä oli annettu kotitehtäviksi, katsoin opettajan jakaman
linkin, kuuntelin tai katsoin linkin takana olevan videon tms.
Etsin Moodlesta läksyjä ja tunnilla tehtyjä tehtäviä ja katson mahdollisia linkkejä ja kuvia.
Käytän Moodlessa olevia linkkejä kun käyn saksankielisillä sivuilla.
Näen kätevästi läksyt ja voin kerrata asioita jos tulee sellainen olo, että
kurssilla en keskittynyt tarpeeksi tai olen poissa tunnilta kokonaan.
Kulttuuriin liittyvät extrat ovat kaikkein mielenkiintoisimpia koko kurssissa. Niiden takia jaksaa opiskella ja kielioppi tulee siinä sivussa.
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-

Opettajan sivulle laittamat linkit erityisesti kielioppiharjoitukset.
Kielioppiharjoituksia. Videot avautuvat huonosti tai ne tökkivät muuten vaan.

Linkkien käyttö soveltuu saksan opetuksessa hyvin esimerkiksi kielellisten
variaatioiden ja nuorisokielen havainnollistamiseen. Tähän tarkoitukseen
sopivat esimerkiksi humoristiset YouTube-linkit (esim. Ethno-Comedy, ks. Androutsopoulos 2007: 131–135).

3.3

Oppikirjan verkkosivuston käyttö saksan kurssilla

Moodlea käytettiin enemmän kuin oppikirjan verkkosivustoa. Melkein puolet vastanneista ei ollut kertaakaan käyttänyt oppikirjan verkkosivustoa, kuten kuvio 3 osoittaa.

KUVIO 3. Opiskelijoiden (N = 34) vastaukset kysymykseen 14 (”Käytätkö/käytitkö
oppikirjan verkkosivustoa (www.passwort-deutsch.de) kielikeskuksen
saksan kurssin aikana?”).

Opiskelijat tekivät mieluiten aukko- ja monivalintatehtäviä oppikirjan verkkosivustolla, kuten kuviosta 4 käy ilmi.

KUVIO 4. Opiskelijoiden (N = 20) vastaukset kysymykseen 15 (”Jos käytit oppikirjan verkkosivustoa (www.passwort-deutsch.de), millaisia tehtäviä teit
mieluiten?”).
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Tässä yhteydessä on mielenkiintoista, että tietojen etsimistä internetistä ei
mainittu kertaakaan, vaikka verkkosivustolla tiedonhakutehtäviä oli lukumääräisesti yhtä paljon kuin aukko- ja täydennystehtäviä (ks. Taulukko 1).
Aikuisten saksan oppijoiden toiveita kulttuurisista sisällöistä kartoittaneen
kyselyn tulokset osoittivat esimerkiksi, että oppijoilla ei ole kohdekieliseen
kulttuuriin liittyvien aiheiden oppimisen yhteydessä mainittavaa tarvetta
konstruktivistisen vieraan kielen didaktiikan työmuotoihin, kuten projektityöskentelyyn (ks. tarkemmin Maijala 2009). Verkko-oppimisen kehittäminen
ongelmalähtöiseen suuntaan riippuu hyvin pitkälti luokkahuoneen teknisestä varustuksesta: jos vain opettajalla on tietokone käytössä, eivät oppijat
pääse hakemaan tietoa itsenäisesti. Vaikka kulttuurienvälinen ja ongelmalähtöinen oppiminen ovatkin viime vuosikymmenten aikana nopeasti yleistyneet vieraan kielen opetuksessa, ovat täydennettävät aukkotehtävät siitä
huolimatta tavallisin harjoitustyyppi oppikirjoissa (ks. esim. Maijala 2010a)
ja niiden verkkosivustoilla. Tämän kyselyn mukaan perinteiset aukkotehtävät ovat myös oppijoiden keskuudessa suosituin tehtävätyyppi. Voidaankin
pohtia, johtavatko sähköiset oppimateriaalit ja internet takaisin faktoihin
keskittyvään kulttuurin oppimiseen ja palataanko täydennettävien aukkotekstien myötä osittain takaisin behavioristiselle aikakaudelle (ks. tarkemmin Maijala 2010b: 62).
Kuviosta 5 käy ilmi, millaisia asioita opiskelijat kokivat oppineensa oppikirjan verkkosivuston avulla.

KUVIO 5. Opiskelijoiden (N = 19) vastaukset kysymykseen 16 (”Mitä opit ensisijaisesti oppikirjan verkkosivuston avulla?”).

Vaikka suurin osa vastanneista ilmoittikin oppineensa verkkosivuston avulla ensisijaisesti kielioppia ja sanastoa, kulttuuri ei ollut jäänyt huomiotta.
Kyselyssä opiskelijoita pyydettiin tämän lisäksi antamaan esimerkkejä siitä,
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millaisia kohdekulttuuriin liittyviä asioita he olivat oppineet verkkosivuston
avulla. Mainituissa esimerkeissä toistuivat aiheet, joita oli käsitelty kontaktiopetuskurssilla, kuten saksankielisen alueen kielelliset ja kulttuuriset erot,
puhuttelumuodot ja nähtävyydet. Huomionarvoista on myös se, että painetussa Passwort Deutsch -oppikirjassa ei viitata verkkosivustoon tai kehoteta
oppijoita etsimään sieltä lisätietoa.
Virtuaalisissa oppimisympäristöissä oppimisen tulokset ovat usein
vaikeammin kontrolloitavissa kuin perinteisessä luokkahuoneoppimisessa.
Kulttuurisisältöjen kielelliset haasteet saattavat olla oppijalle joskus liian suuria, mutta toisaalta autenttiset tekstit voivat myös motivoida oppimaan ja
hakemaan lisätietoa. Lähteiden luotettavuus voi olla ongelma, toisaalta kuitenkin lähdekriittisyys saattaa lisääntyä ja oppija voi kokea löytämisen ilon.
(Funk 2000.) Kulttuurin oppimisen kannalta tärkeitä kysymyksiä ovat, miten
verkko-oppimista voidaan kehittää ongelmalähtöisen oppimisen suuntaan
ja miten oppijat ja opettajat pystyvät hallitsemaan informaatiotulvaa. Opettajan rooli ohjaajana korostuu myös virtuaalisissa oppimisympäristöissä. Toisaalta opettajan on hyväksyttävä se tosiasia, että oppijat nk. ”diginatiiveina”
selviytyvät virtuaalisessa maailmassa usein paremmin kuin opettaja.

4

Lopuksi

Opiskelijoiden vastauksista käy selkeästi ilmi, että opetuksella on vaikutusta kulttuurin oppimiseen – myös verkkoympäristössä kontaktiopetuksen
ulkopuolella. Sekä kurssilla käsitellyt aihepiirit että mainitut internetsivustot toistuivat opiskelijoiden hyvin pitkälle yhtenevissä vastauksissa, kun he
kertoivat oppimistaan asioista. Opiskelijoiden vastaukset viittaavat selkeästi siihen, että oppija voi oppia opettajaltaan ei ainoastaan luokassa, vaan
myös luokan ulkopuolella (vrt. Hosenfeld 2003: 40), ja että opettajan ohjaus
on tarpeellista myös virtuaalisessa oppimisympäristössä. Vaikka opettaja ei
pystykään olemaan läsnä, kun opiskelija liikkuu kontaktiopetuksen ulkopuolella virtuaalisessa maailmassa, oli kuitenkin mielenkiintoista ja toisaalta
myös opettajan kannalta hyvin lohdullista havaita, että opetuksen vaikutus
ulottuu myös luokkahuoneen ulkopuolelle ja opiskelijat muistivat kurssilla
saamiaan ohjeita. Tämän kyselyn tulokset viittaavat opetuksen ja ohjauksen

102

luonteen muuttumiseen, ja näyttää siltä, että opiskelija tarvitsee oppaan ja
ohjaajan myös virtuaalisissa kohdekulttuurin kohtaamisissa. Opettaja toimii
mielestäni virtuaalisen ja todellisen kohdekulttuurin yhdistäjänä. Oppikirja
on opetuksen ankkurimedia, jota täydentävät verkkosivusto ja oppimisalusta. Oppimisalustaa voidaan käyttää kurssin päiväkirjana, materiaalipankkina
tai jopa kulttuurisen pohdinnan keskustelualustana.
Oppikirjan verkkosivuston tehtävätyyppien analyysi osoitti, että perinteiset aukko-, täydennys- ja monivalintatehtävät dominoivat. Pohdittavaksi
jää, voivatko sähköiset oppimateriaalit ja internet johtaa takaisin faktoihin
keskittyvään kulttuurin oppimiseen. Tutkimustulosten mukaan kulttuurienvälisen oppimisen traditionkin aikana kohdealueen kulttuuria välitetään yhä
perinteisellä tavalla faktatietoihin painottuen, eli käytännössä kieltenopetusta ohjaa vielä edelleenkin hyvin perinteinen käsitys kielestä ja kielitaidosta. Virtuaaliset oppimisympäristöt, esimerkiksi oppikirjojen internetsivustot,
tarjoavat kaikesta huolimatta uusia mahdollisuuksia tutkivaan oppimiseen.
Tällaisia ovat esimerkiksi ”minitutkimustehtävät” ja sellaiset harjoitustyypit,
jotka eivät oppikirjoissa ole mahdollisia, kuten virtuaaliset kaupunkikierrokset. Opettajien ja oppimateriaalien laatijoiden pitäisi suunnitella sellaisia
tehtäviä ja harjoituksia, jotka antavat riittävästi mahdollisuuksia myös kulttuurienväliselle pohdinnalle, jota voi tapahtua sekä perinteisessä että virtuaalisessa oppimisympäristössä.
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Liite 1
Kyselylomake
1) - 3) Tietoja vastaajasta (sukupuoli, pääaine, kielitaito)
4) Mitä seuraavista sähköisistä medioista käytät vieraan kielen oppimisessa?
 tietokone  internet  matkapuhelin  sähköposti  MP3-soitin  sosiaalinen media (Facebook, Chat jne.)  joku muu, mikä?
5) Mitä verkkosivustoja käytät saksan kielen oppimisessa?
6) Miten usein käyt saksankielisillä verkkosivuilla?
 päivittäin  viikoittain  harvemmin kuin kerran viikossa  en koskaan
7) Miten tulit tietoiseksi käyttämistäsi verkkosivuista?
 etsin itse hakupalvelun kautta  sain vinkin kaverilta/perheenjäseneltä
 sain vinkin saksan kurssilta  jollakin muulla tavoin, miten?
8) Onko sinulla saksankielisiä tuttavia virtuaalisissa ympäristöissä (Chat, Facebook, Second Life)?
 kyllä  ei
9) Käytätkö saksan kieltä virtuaalisissa ympäristöissä?
 kyllä  ei  jos kyllä, missä?
10) Käytätkö jotakin verkkosivustoa erityisesti saksan kielen oppimiseen?
 kyllä  ei  jos kyllä, mitä?
11) Millaisia saksankieliseen kohdekulttuuriin liittyviä asioita olet oppinut virtuaalisissa ympäristöissä (internet, sosiaalinen media jne.) Anna esimerkkejä.
12) Miten usein käytät/käytit oppimisalusta Moodlea Turun yliopiston kielikeskuksen saksan kurssin tukena?
 päivittäin  kerran viikossa  harvemmin kuin kerran viikossa  en ollenkaan
13) Miten käytät/käytit oppimisalusta Moodlea saksan kurssilla? Anna esimerkkejä.
14) Käytätkö/käytitkö oppikirjan verkkosivustoa (www.passwort-deutsch.de)
kielikeskuksen saksan kurssin aikana?
 päivittäin  kerran viikossa  harvemmin kuin kerran viikossa  en koskaan
15) Jos käytit oppikirjan verkkosivustoa (www.passwort-deutsch.de), millaisia
tehtäviä teit mieluiten?
 aukkotehtävät  monivalintatehtävät  pelit (Memory jne.)  luetunymmärtämistehtävät  tietojen etsiminen internetistä  virtuaaliset kaupunkikierrokset  kuuntelutehtävät
16) Mitä opit ensisijaisesti oppikirjan verkkosivuston avulla?
 kielioppia  kohdemaan kulttuuria  luetun ymmärtämistä 0 kuullun ymmärtämistä  sanastoa
17) Millaisia kohdekulttuuriin liittyviä asioita opit verkkosivuston avulla? Anna
esimerkkejä.
18) Vastauksesi käsitellään nimettömänä. Jos haluat osallistua Sveitsi-aiheisten
"matkamuistojen" arvontaan, kirjoita sähköpostiosoitteesi seuraavaan viestikenttään.
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