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MOOC-pedagogiikka   
 

 MOOC-pedagogiikalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaisten oppijakeskeisten pedagogisten ratkaisujen löytämistä ja toteuttamista, jotka tukevat 
oppijoiden aktiivista, autenttista ja yhteisöllistä oppimista huomioiden samalla yksilöllisten oppimispolkujen rakentamisen ja erilaisin intressein tulevien 
opiskelijoiden mahdollisuudet. Tutkimusten mukaan MOOC-pedagogisten ratkaisujen kehittämishaasteita ovat erityisesti avoimuus, yksilöllisen ja 
yhteisöllisen oppimisen integroiminen ja vertaisoppimisen ja -arvioimisen mallit.  

MOOC-pedagogiikka -laatukortit toimivat check-listana sisällöntuottajille kurssien suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Laatukortissa laatukriteerit on ilmaistu 
arviointikysymysten avulla. Testausvaiheessa laatukortin arviointikysymysten avulla voidaan sekä itse- että vertaisarvioida opintokokonaisuuksien pedagogista 
laatua eri tekijöiden näkökulmasta.   

MOOC-pedagogiikka -laatukortin työstämisessä on hyödynnetty aikaisempia laatukriteeristöjä, kuten esim.:  

• OpenupEd:n MOOC-laatukriteerit   
• Autenttisen oppimisen kriteerit (Herrington, Reeves & Oliver, 2010) ja   
• EFQUELin ECBCheck -laatukriteerit   

  

Laadukkaiden pedagogisten ratkaisujen suunnittelussa ja tuottamisessa sekä toteutustuen pedagogisessa laadunarvioinnissa voidaan käyttää lisätukena vielä 
yksityiskohtaisemmin Elements of authentic learning as evaluation criteria (Herrington, Reeves & Oliver 2010) sekä L. Vainion ja I. Leppisaaren useissa verkko-
oppimisen kehittämishankkeissa soveltamaa ja suomentamaa Autenttisen verkko-oppimisen arviointityökalua.    

http://authenticlearning.info/AuthenticLearning/Evaluation_files/Evaluation.pdf
http://web.centria.fi/data/liitteet/fe0f1c8ead474acaa778998f622514ae.pdf
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Suunnitteluvaihe: Sprintin aloituspalaveri 
 

Laatukriteeri Arviointikysymys Arviointiasteikko Ohje 
1. Osaamistavoitteet 

määritellään 
I. Onko opiskelijoiden lähtötaso huomioitu?  

 
o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

 

 II. Onko opintokokonaisuuden osaamistavoitteet 
määritelty työelämälähtöisesti?  
 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

Miten osaamistavoitteet 
muodostetaan korkeakoulun ja 
työelämän yhteistyönä? 
 

2. Osaamistavoitteita 
edistävistä 

pedagogisista 
ratkaisuista sovitaan 

I. Onko oppimistavoitteiden saavuttamista 
tukevasta pedagogisesta lähestymistavasta ja 
ratkaisuista sovittu? 
 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

Mitä vaatimuksia on oppimista 
edistäville oppimistilanteille?  
 
Mitkä ovat erilaisten oppijoiden 
tukemisesta nousevat 
vaatimukset?  

 II. Onko arviointikriteerit määritelty 
(opintokokonaisuudelle – oppimistehtäville) 
niin, että ne ohjaavat tavoitteeksi asetetun 
osaamisen saavuttamista?  
 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
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Toteutusvaihe: Sprintti sisällöntuottajille 
 

Laatukriteeri  Arviointikysymys Arviointiasteikko Ohje 
  Oppimisprosessi 

tukee linjakasta 
oppimista 

I. Voiko oppija osallistua 
opintokokonaisuuteen / MOOCeille 
omine osaamistavoitteineen ja luoda 
henkilökohtaisen oppimispolkunsa?   
 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

 

 II. Voivatko oppijat edetä 
opintokokonaisuudessa omaan 
tahtiinsa? 
 
 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

Eteneekö opiskelu tarkoituksenmukaisella 
tavalla epälineaarisesti? 
 

 III. Muodostuuko MOOCista oppijalle ehyt  
/ linjakas opintokokonaisuus?  

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

Onko opintokokonaisuus jaettu loogisesti 
osakokonaisuuksiin, joissa kussakin on 
riittävät ja selkeät opiskeluohjeet? 
 

 IV. Ovatko opintokokonaisuuden työmäärä 
ja aikataulu oikeassa suhteessa sen 
tavoitteisiin, menetelmiin sekä 
opintokokonaisuudesta saatavaan 
pistemäärään?  

 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

 

 Sisältö tukee 
oppijakeskeistä 

autenttista 
oppimista 

I. Auttaako sisältö oppijaa yhdistämään 
uutta tietoa aiemmin oppimaansa? 
  

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

Miten oppijoiden aiempi tieto otetaan 
huomioon esim. tehtävissä? 
 

 II. Tukevatko sisällöt tiedon soveltamista? o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
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 III. Kytkeytyvätkö oppimistehtävät 
opintokokonaisuuden 
osaamistavoitteisiin / ko. alan todellisiin 
tilanteisiin? 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 

Ovatko tehtävät sellaisia, joita ko. alan 
asiantuntijat suorittavat työssään?  
Leppisaari, I. 2014. Pedagogisella 
vertaiskehittämisellä avoimia, autenttisia ja 
yhteisöllisiä oppimisympäristöjä  
 

 IV. Onko oppijoilla mahdollisuus tutustua 
asioihin ja tarkastella niitä eri 
näkökulmista?  
 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

Herrington, J: Authentic learning resources 
and ideas 

 Työtavat tukevat 
yhteisöllistä 

tiedonrakentelua 
ja osaamisen 

jakamista 

I. Sisältääkö opintokokonaisuus riittävästi 
mahdollisuuksia yhteisölliseen 
tiedonrakentamiseen? 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 

Miten hyödynnetään MOOCin 
"opiskelijamassoja" oppimisen 
tukemisessa?  Stacey, P.  2014. The 
Pedagogy of MOOCs. 

 II. Mahdollistavatko tehtävät ajatusten ja 
tietämyksen ilmaisun ja perustelemisen?  
 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

Herrington, J: Authentic learning resources 
and ideas 

 III. Onko oppijoille tarjolla foorumeita 
tiedon ja kokemusten vaihtoon ja 
jakamiseen opettajien, vertaisoppijoiden 
sekä alan asiantuntijoiden kanssa? 
 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

Miten hyödynnetään oppimista 
(virtuaalisissa) verkostoissa? 
 

 Oppija saa jatkuvaa 
palautetta 

oppimisprosessinsa 
etenemisestä 

I. Saako oppija oppimisprosessin aikana 
säännöllisesti palautetta (itsearviointi, 
automatisoidut testit, vertaispalaute)?  
 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

Miten voidaan hyödyntää teknologioita ja 
oppimisanalytiikkaa; kalibroitua 
vertaisarviointia, opiskelijan toiminnasta 
MOOC-alustalla syntyvää dataa? 
Hatzipanagos, S. 2015. What do MOOCs 
contribute to the debate on learning 
design of online courses? 

http://www.uasjournal.fi/index.php/uasj/article/view/1554/1478
http://www.uasjournal.fi/index.php/uasj/article/view/1554/1478
http://www.uasjournal.fi/index.php/uasj/article/view/1554/1478
http://authenticlearning.info/AuthenticLearning/Home.html
http://authenticlearning.info/AuthenticLearning/Home.html
http://edtechfrontier.com/2013/05/11/the-pedagogy-of-moocs/
http://edtechfrontier.com/2013/05/11/the-pedagogy-of-moocs/
http://authenticlearning.info/AuthenticLearning/Home.html
http://authenticlearning.info/AuthenticLearning/Home.html
http://www.openeducationeuropa.eu/en/node/170921
http://www.openeducationeuropa.eu/en/node/170921
http://www.openeducationeuropa.eu/en/node/170921
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 Ohjausta on 
saatavilla riittävästi 

I. Onko ohjausta saatavilla opettajilta, 
muilta osallistujilta sekä 
sidosryhmiltä/työelämän edustajilta 
(tilannekohtaisesti)?  
 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

Miten hyödynnetään vertaisohjausta? 
Miten oppijaa tuetaan hakemaan ohjausta 
alan asiantuntijayhteisöiltä? 

 Arviointi on 
jatkuvaa ja 

monipuolista 

I. Perustuuko arviointi asetettuihin 
oppimistavoitteisiin (autenttisuus)?  
 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

 

 II. Tapahtuuko arviointia koko 
oppimisprosessin ajan?  
 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

Miten voidaan hyödyntää 
teknologioita; esim. automaattisesti 
korjattavia tehtäviä (pisteytetyt esseet, 
testit)? Ks. Hatzipanagos 2015 and Guárdia 
ym. 2013. 
 

 III. Käytetäänkö monipuolisia 
arviointimenetelmiä (itsearviointi, 
automatisoidut testit, vertaisarviointi)?   

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

Miten luodaan toimivia itse- ja 
vertaisarviointikäytänteitä? 
Guàrdia, L., Maina, M. & Sangrà, A. 2013. 
MOOC design principles: A pedagogical 
approach from the learner’s perspective 
 

 IV. Onko arviointi oikeudenmukaista ja 
läpinäkyvää perustuen ennalta 
sovittuihin arviointikriteereihin? 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

Perehdytetäänkö oppijat vertaisarviointiin 
ohjeistuksella? 
Suen, H. K. 2014. Peer Assessment for 
Massive Open Online Courses (MOOCs) 

 

 

 

 

http://r-libre.teluq.ca/596/1/In-depth_33_4.pdf
http://r-libre.teluq.ca/596/1/In-depth_33_4.pdf
http://r-libre.teluq.ca/596/1/In-depth_33_4.pdf
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1680/2988
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1680/2988
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