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34. RYHMÄNHALLINTA

Miten antaa selkeitä ohjeita opiskelijoille etäopetuksessa

TAUSTA

Kun töitä tehdään verkossa, opiskelijoiden voi olla vaikeampaa ymmärtää,
miten tehdä tiettyjä tehtäviä tai harjoituksia, jotka opettaja heille määrää.
Vähäisemmän suoran vuorovaikutuksen vuoksi heidän voi olla vaikeaa kysyä
yksityiskohtia ja selvennyksiä, mikä saattaa estää heitä tekemästä tehtävää tai
he saattavat tehdä sen väärin.

TEOREETTINEN POHJA

Kunnollisten ja selkeiden ohjeiden antaminen etäopetustuokioissa on jopa
tärkeämpää kuin lähiopetuksessa luokkahuoneessa, koska osallistujat eivät
voi aina kysyä neuvoa vieressä istuvalta, jos he eivät ymmärrä ohjeistusta.
Teksti- tai videomuodossa olevien ohjeiden tulisi olla saatavilla osallistujille
koko oppitunnin ajan, jotta ne voi tarkistaa tarvittaessa. Ryhmänhallinnalle ja
motivaatiolle on tärkeää, että tehtävä suoritetaan onnistuneesti.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

Tehtävän jakaminen ja ohjeistaminen niin, että ohjeiden ymmärtäminen
varmistetaan. Kun haluat tietää, onko tehtävän ohjeet annettu selkeästi ja
tehokkaasti, paras tapa on ohjeistaa tehtävä, jossa osallistujien pitää
noudattaa joitain perussääntöjä. Tarkista lopuksi, onnistuivatko he odotusten
mukaisesti.
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Tehtävä/Ratkaisu
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Aikuisopiskelijat
Senioriopiskelijat

Tämä tehtävä voidaan
helposti muokata mille
tahansa oppitunnille ja
kohderyhmälle
sopivaksi.

Yksityiskohtaiset ohjeet

Esittele tehtävä ryhmälle ja tarkenna sen tarkoitus. 
Kerro ryhmälle, että tehtävän ohjeet luetaan ja selitetään vain
kerran yhdessä tekstimuotoisen esityksen kera, joka jää
ryhmäläisille näkyviin jaettuun kansioon tai chattiin. 
Lue ohjeet ja kommentoi niitä.
Sovi ryhmän kanssa aikataulu tehtävän tekemiseen ja
palautusmuoto (esim. chatin, sähköpostin tai jaetun kansion
kautta).
Anna esimerkki, miten muodostaa selvennyskysymyksiä
(esim. “muodosta kysymykset tekstimuodossa ja viittaa
tiettyyn kohtaan, sitten lähetä kysymys Zoomin chatissa”, tai
“kysy vain yksi kysymys kerrallaan”).
Varmista, että kaikki osallistujat ovat tehneet ja palauttaneet
tehtävän.  
Seuraavalla tunnilla (tai jos tehtävä on helppo, heti
palautuksen jälkeen) keskustele ohjeiden ymmärtämiseen
liittyvistä seikoista osallistujien kanssa.
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Tehdä ohjeista kaikille selkeitä ja saavutettavia.
Helpottaa selvennyksien kysymistä.

Tavoite

Valmistautuminen

Valitse tehtävätyyppi, jonka haluat antaa osallistujille (esim.
teeman dokumentointi/ongelmanratkaisu/materiaalin analyysi
ja havainnointi, kuten juliste tai uutisartikkeli).
Kirjoita ohjeet tehtävän suorittamiseen (työvaiheet,
dokumentin rakenne, lähteet, esitelmätyyppi – suullinen vai
kirjallinen (teksti + kuvia, diat). Ohjeiden tulee noudattaa
peruspiirteitä:

Tarpeellisen aineiston monipuolisuus – teksti ja kuvat
Suppeus – rajoittaudu vain olennaiseen tietoon          
Järjestys – jaa tehtävä eri vaiheisiin
Sanaston selkeys – käytä yksiselitteisiä termejä, jotka sopivat
kohderyhmällesi (esim. jos annat ohjeita senioriryhmälle,
vältä teknisiä lyhenteitä, kuten URL, vaan käytä termiä
nettisivu, tai langaton netti Wi-Fin sijaan), 

Valmista malliesimerkki monimutkaisiin tehtäviin. 

Verkossa, hybridi

35-55 minuuttia

5-15

Yksilö- ja ryhmätyö


