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Lindh, Matti, On General Technological Education – the structure of technology
learning and its application
Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, University of
Oulu, P.O.Box 2000, FI-90014 University of Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. E 83, 2006
Oulu, Finland

Abstract
The purpose of the research is to crystallise and test a learning model when the object of study is in
an area of education called technology education. On a nominal level, it can be defined as education
for a world based on technology.

The starting point for the research is contemplation of everyday technological problems. Because
some citizens cope with technological problems better than others, there must be differences in
technological literacy. In this research these differences are assumed to be dependent on how
technology is learnt. In consequence, some of us adopt technology better than others. Some people
are technologically literate. The students in technology oriented teacher education are supposed to be
such people, and their skills and knowledge are analysed according to the model crystallised in
technology learning.

To define the learning of technology in the connection of technology education, the concepts of
education and technology are considered on a general level. Education is connected with skills and
knowledge. The most essential thing in it is man-machine interaction. A prerequisite for its existence
is technological creativity and skills and knowledge in technology.

In primary and lower secondary education, knowledge and skills connected with technology are
learnt in handicrafts, especially technical work, and in mathematics and science, especially physics.
It should be possible to provide technological literacy through those school subjects.

To make it possible to crystallise the model of technology learning in technology education using
the elements described above, the concept of technology needs to be operationalised. For this purpose
the content situation in Finland and western industrialised countries is analysed. This can be seen in
the literature published for technology studies. For technology learning, the essential starting point is
the technological substance, referring to everything that humans have created. In technology teaching
it is considered on the level of "situational empiry". Appropriate methods have to be used to make
technology learning efficient. In this way it is possible to reach the theoretical level of understanding
in technology. This kind of know-how will increase the substance of technology education, because
it is used in new learning situations. When this state of things is reached, the learner can be considered
as having properly adopted technology and he can be said to be technologically literate.

We can ask if technology can be adopted by any citizen in the sense of a structure crystallised for
learning technology. In the Finnish circumstances, is it really about technology education, or is
technology learnt as a collection of unconnected items in a technological education? To find out, the
testees were subjected to tests of six and twenty tasks using an application for technology oriented
teacher education. According to the test results, the skill and knowledge of the subjects compared
using the elaborated model indicated that their technological literacy was more a result of
technological education than technology education.

Keywords: education, learning, structure, substance, technological literacy, technology,
technology education





Lindh, Matti, Teknologiseen yleissivistykseen kasvattamisesta – teknologian
oppimisen struktuuri ja sen soveltaminen
Kasvatustieteiden tiedekunta, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto,
PL 2000,90014 Oulun yliopisto
Acta Univ. Oul. E 83, 2006
Oulu

Tiivistelmä
Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää ja kokeilla teoreettista mallia, jonka avulla voidaan hahmottaa
teknologian oppimista, kun tavoitteena on teknologinen yleissivistys. Tässä kontekstissa
teknologiakasvatus ymmärretään kasvatustieteen tutkimuskohteeksi. Nominaalisen määritelmän
mukaan teknologiakasvatus on teknologiseen maailmaan kasvattamista. 

Tutkimuksen lähtökohtana on arkielämän teknologisten ongelmien pohdinta. Koska toiset
selviytyvät teknologisista ongelmista paremmin kuin toiset, teknologisessa yleissivistyksessä täytyy
olla eroja. Tutkimuksessa oletetaan, että nämä erot johtuvat teknologian oppimisesta. Oppimisen
seurauksena osaa kansalaisista voidaan pitää teknologisesti sivistyneinä. Tällaisia henkilöitä
oletetaan olevan teknologiapainotteisen luokanopettajakoulutuksen opiskelijoiden, joiden
teknologiaan liittyviä tietoja ja välillisesti myös taitoja analysoidaan kiteytetyn teknologian
oppimisen mallin perusteella.

Jotta teknologian oppimista voitaisiin määrittää teknologiakasvatuksen kontekstissa, kasvatuksen
ja teknologian käsitteitä tarkastellaan toistensa yhteydessä. Teknologian olemassaolon edellytys on
teknologinen luovuus sekä teknologiset tiedot ja taidot. 

Yleissivistävässä koulussa teknologiaan liittyviä tietoja ja taitoja opitaan käsitöissä, erityisesti
teknisissä töissä sekä matemaattis-luonnontieteellisissä oppiaineissa, erityisesti fysiikassa. Näiden
puitteissa tulee olla mahdollista hankkia teknologinen yleissivistys.

Jotta edellä kuvatuista elementeistä olisi mahdollista kiteyttää teknologiakasvatuksessa
tapahtuvan teknologian oppimisen malli, teknologiakasvatuksen käsite tulee operationaalistaa. Sitä
varten analysoidaan teknologian oppimisen sisällöllinen tila Suomessa ja läntisissä teollisuusmaissa.
Tämä ilmenee yleissivistävää opiskelua varten julkaistusta kirjallisuudesta. Teknologisen
yleissivistyksen kannalta keskeiseksi muodostuu oppimisen lähtökohta, teknologinen substanssi.
Sillä tarkoitetaan kaikkea ihmisen tekemää, jota otetaan tarkasteltavaksi teknologian opetuksessa
tilanteellisen empirian tasolle. Jotta oppiminen olisi tehokasta, teknologiakasvatuksessa on
käytettävä siihen soveltuvia menetelmiä. Näin on mahdollista päästä teknologian teoreettiseen
ymmärrykseen. Tällainen tietotaito lisää teknologiakasvatuksen substanssia, koska se on
käytettävissä uusissa oppimistilanteissa. Millaista teknologinen yleissivistys on teknologian
oppimisesta kiteytetyn struktuurin merkityksessä? Onko Suomen olosuhteissa kyse
teknologiakasvatuksesta, vai opitaanko teknologiaa toisistaan irrallisina kokonaisuuksina
teknologisen kasvatuksen puitteissa? Tämän selville saamiseksi koehenkilöiden teknologista
yleissivistystä mitataan opettajankoulutukseen pyrittäessä esitettävien hakuasiakirjojen sekä kuuden
ja kahdenkymmenen tehtävän testin avulla. Kun opiskelijoiden tietoja ja taitoja arvioidaan kiteytetyn
oppimisen malliin perustuen, koehenkilöiden teknologisen yleissivistyksen voi kuvata ennemmin
teknologisen kasvatuksen kuin teknologiakasvatuksen tulokseksi.

Asiasanat: kasvatus, oppiminen, sivistys, struktuuri, substanssi, tekniikka, teknologia,
teknologiakasvatus, teknologinen yleissivistys, yleissivistys





 Esipuhe 

Kun 1970-luvun alussa aloitin opettajanurani Oulun yliopiston harjoittelukoululla, perus-
koulu otti ensi askeleitaan. Poikien käsityö oli juuri muuttunut tekniseksi käsityöksi. 
Vaikka oppiaineen nimi oli vaihtunut, teknisen käsityön opetus- ja oppimistavat olivat 
jokseenkin samanlaisia. Silloinen kouluhallitus puuttui tarmokkaasti tähän epäkohtaan ja 
laati sarjan POPS-oppaita. Ylitarkastajan johdolla opiskelimme ja kirjoitimme uusien 
opetussuunnitelmien sisältöjä. Peruskoulun opetuksen oppaita päivitettiin noin kymme-
nen vuoden välein. Myös minulle tarjoutui mahdollisuus osallistua opinto- ja opetuksen 
oppaiden valmisteluun. Sain lisäksi mahdollisuuden pitää Heinolan kurssikeskuksessa 
uusien opetussuunnitelmien mukaisia kursseja ohjaaville opettajille ja muille uusista 
näkemyksistä kiinnostuneille. 

Kun Oulun opettajanvalmistuslaitos laajeni kasvatustieteiden tiedekunnaksi, minulle 
tarjoutui mahdollisuus kehittää teknisen työn opetusta tukeutuen kasvatustieteelliseen 
tutkimukseen. Alusta alkaen minulla on ollut tiedekunnan tuki kehitys- ja tutkimus-
toiminnassani. Myöhemmin myös Oulun yliopiston hallinto on tukenut kehitystyötäni. 
Ilman saamaani tukea tätä tutkimusta ei olisi syntynyt. 

Teknisen työn opiskeluilmapiiri oli Oulun opettajanvalmistuslaitoksella jo 1970-
luvulla innovatiivinen. Teknisen työn didaktiikkaan omaksuttiin keskieurooppalaisia 
näkemyksiä käytännön teknologian opetuksesta. Vaikka saksalaiset näkemykset käytän-
nön taitojen opetuksesta tuntuivat monista oudoilta ja puukäsityöperinteeseemme 
sopimattomilta, ne edustivat aikanaan kosketuspintaa suuren maailman näkemyksiin. 
Kehittyneissä teollisuusmaissa yleissivistävää teknologian opetusta kehitettäessä keskei-
seksi käsitteeksi muodostui luovuus. Haluttiin erottua ammatillisesta koulutuksesta, jossa 
opetussuunnitelman runko koostui työtapojen oppimisesta. Konkreetin toiminnallisuuden 
perinteen säilymistä suomalaisessa teknologisessa kasvatuksessa on tukenut voimakas 
käsityötraditiomme. Tätä traditiota ei ole syytä hylätä, vaan sille tulisi kehittää uusia 
merkityksiä. Kun käsityö ymmärretään teknologian oppimismenetelmäksi, teknologisen 
luovuuden kehittäminen on mahdollista teknologiakasvatuksen kontekstissa. Tästä ollaan 
yleensä samaa mieltä kaikissa maissa, joiden yliopistoissa teknologiakasvatusta kehite-
tään. 

Luovuuteen kannustaminen ei yksin tee käsityöstä teknologiakasvatusta. Teknologi-
seen maailmaan kasvattaminen vaatii myös matemaattis-luonnontieteellisten tietojen ja 



taitojen vaikutuksellisuutta. Myös tästä ollaan maailmalla jokseenkin yksimielisiä. 
Monitiedekuntaisessa Oulun yliopistossa tämänkin seikan huomioiminen on ollut 
helppoa. Teknillisen tiedekunnan lisäksi luonnontieteellisen tiedekunnan tietotaitoja on 
mahdollista hyödyntää teknologiakasvatuksen kehittämisessä. Kasvatustieteiden tiede-
kunnan teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus tarjoaa kehitystyölle erinomaisen 
ympäristön. Lahjakkaiden ja innostuneiden opiskelijoiden teknologian oppiminen on 
kannustanut paneutumaan syvemmälle teknologian oppimistapahtumaan. Kiitän tekno-
logiapainotteisen opettajankoulutuksen opiskelijoita saamistani virikkeistä. 

Kasvatustieteiden tiedekuntaan on muodostunut teknologiakasvatusta kehittävä tiede-
yhteisö, johon kuuluu jäseniä Oulun kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksiköstä 
ja Oulun normaalikoulusta. Tutkimukseni kannalta tärkeimmät heistä ovat ohjaajani 
professorit Jaakko Luukkonen ja Olavi Karjalainen. Heitä haluan lämpimästi kiittää. 

Tutkimuksen tekeminen on vienyt jokseenkin kaiken vapaa-aikani. Onneksi vaimoni 
Anja tutkimusta tehneenä ymmärtää uurastukseni merkityksen ja on tukenut minua tutki-
muksen teon kaikissa vaiheissa. Hänelle kuuluu suurin kiitos työni loppuunsaattamisesta. 

Oulussa 3.8.2006 Matti Lindh 
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1 Johdanto 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on tekniikan ja teknologian käytännön tietämisen ja 
taitamisen pohdinta. Miten on mahdollista, että niin sanotusti kouluja käymätön mies tai 
nainen voi neuvoa korkean teknillisen tutkinnon suorittanutta jokapäiväisten teknologiaan 
liittyvien ongelmien ratkaisussa, kuten vuotavan vesihanan tai ruohonleikkurin korjaami-
sessa, terassin suunnittelussa tai valaisimen vaihtamisessa? Tämä ”ihmemies tai -nainen” 
voi neuvoa kesämökin laiturin rakentamisessa, vaikka korkean teknillisen tutkinnon 
suorittanut olisi erikoistunut juuri rakennusteknologiaan. Toisaalta, jos häntä pyydetään 
laskemaan laiturin rakentamista varten tilattavien materiaalien määrä, niitä voi toimituk-
sessa olla joko liian paljon tai liian vähän. Myöskään laiturin lujuudesta hän ei pysty 
antamaan arviota yksinkertaisin fysiikan ja lujuusopin perustein. 

Miten on mahdollista, että teini-ikäinen nuori pystyy hetkessä kokoamaan tietokoneen 
keskusyksikön, asentamaan tietokoneeseen ohjelmat ja käyttämään sitä monipuolisemmin 
kuin sähkötekniikasta tutkinnon suorittanut isänsä tai äitinsä? Toisaalta samalla teini-
ikäisellä voi olla vaikeuksia teknologian olemusta selvittävien yksinkertaistenkin fysiikan 
laskutehtävien ratkaisemisessa, vaikka koulufysiikassa on käsitelty vastaavanlaisia tehtä-
viä. 

Monet eivät ymmärrä sähkökäyttöisten laitteiden toimintaperiaatteita. Mikä on esimer-
kiksi vikana sähkövatkaimessa, joka toimii vain yhdessä asennossa tai pöytälampussa, 
joka ei tottele sähkökytkintä? 

Tiedotusvälineissä ja laitteiden käsikirjoissa voi olla teknisiä tietoja ja käyttöohjeita, 
joiden ymmärtäminen on vaikeaa. Saamme tiedotusvälineistä tietoa teknologian hyvistä 
ja huonoista vaikutuksista ympäristöömme ja elämäämme, mutta syyt jäävät usein epäsel-
viksi. Törmäämme tällaisiin tilanteisiin melkeinpä päivittäin. Tällöin herää kysymys, 
olisiko meidän kaikkien mahdollista saavuttaa edes jonkinlainen teknologisen 
yleissivistyksen taso vai onko niin, että vain harvat ja valitut ymmärtävät teknologiaa. 
Mistä nämä harvat ja valitut ovat tietonsa ja taitonsa saaneet, vai onko teknologia heille-
kään joka tilanteessa tuttua?  

Ilmeisesti korkeakaan teknillisen alan ammatillinen tutkinto ei yksin takaa selviyty-
mistä teknologiaan perustuvassa ympäristössä, jos jotain poikkeuksellista tapahtuu. Oli-
siko siis mahdollista, että jo yleissivistävän koulun tasolla voisimme hankkia luku-, 
kirjoitus- ja laskutaidon lisäksi teknologisen yleissivistyksen? Saammeko näitä tietoja ja 
taitoja riittävästi yleissivistävässä koulussa, vai onko teknologiaan perustuva maailma 
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oppimisen kannalta tarkasteltuna niin kaoottisen monimutkainen, ettei sitä pysty 
ymmärtämään? Olisiko löydettävissä jokin kaikenlaisen teknologian oppimisen malli, 
jolla voisimme oppimistamme strukturoida? Voitaisiinko yksilön taustatietoihin perustuen 
ja yksinkertaisten testien avulla demonstroida, onko joillakin tällaisen struktuurin anta-
man merkityksen mukaista teknologista yleissivistystä ja millaista se yleissivistys on? 
Näin saadun tiedon avulla voitaisiin strukturoida teknologian oppimista myös 
yleissivistävän koulun tasolla. 

Esitettyyn problematiikkaan voidaan tietenkin vastata, että onhan meillä monessa 
yleissivistävän koulun oppiaineessa teknologian opetusta. Käsitöissä opetetaan tekemään 
lintulautoja, löylykauhoja, lippalakkeja, jumppakasseja ja muita vastaavia esineitä. Luon-
nontiedon oppikirjassa näytetään jo alaluokkien oppilaalle, miten talon vesijohtojärjes-
telmä tai auton moottori toimii. Ylemmillä luokilla ja lukiossa lasketaan esimerkiksi, 
paljonko energiaa on auton polttonesteessä ja paljonko energiaa tarvitaan kilon kuorman 
viemiseen maata kiertävälle radalle tai selvitetään Ohmin laki. Kaikki nämä tiedot ja 
taidot ilmeisesti liittyvät teknologiseen yleissivistykseen, mutta pystyykö niiden avulla 
ratkaisemaan edellä esitettyjä ongelmia vai jääkö sivistys vain teknologiaan liittyvien 
sirpaletietojen ja -taitojen tasolle niin määrällisesti kuin laadullisestikin? Pitäisikö 
teknologian tietojen ja taitojen oppimista tarkastella yhtäläisesti ja systemaattisesti 
oppimisen alana, jota kutsutaan teknologiakasvatukseksi? 

Tutkimukseni käsittelee teknologian oppimiseen liittyvää problematiikkaa. Tavoitteena 
on syventää ja monipuolistaa kuvaa teknologiakasvatuksesta, jota olen käsitellyt 
lisensiaatintutkimuksessani Teknologiakasvatus tekniseen yleissivistykseen ohjaavana 
tiedon- ja taidonalana teknisen työn viitekehyksessä. Lisensiaatintutkimuksestani ilme-
nee, että tämän ongelman selvittämiseksi yhtenäistä vertailupohjaa käytännön 
koulumaailmasta on vaikea löytää, koska Suomen koululaitos ei tunne kaikille oppilaille 
tarkoitettua teknologia-nimistä oppiainetta. Oppiaines on jakautunut useaan oppiainee-
seen, joista ainoastaan tekninen työ jotenkin viittaa tekniikan ja teknologian sisältöihin. 
Uudet Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2004) ja Lukion opetussuunnitel-
man perusteet (2003) sisältävät aihekokonaisuudet Ihminen ja teknologia sekä Teknolo-
gia ja yhteiskunta, joiden puitteissa suomalaisten koululaisten teknologista yleissivistystä 
tulee kehittää.  

Osa kansalaisista suhtautuu teknologiaan kielteisesti ja pitää sitä yleissivistyksen kan-
nalta toisarvoisena. Voidaan olettaa, että teknologian opetuksen toisarvoisuudesta 
suomalaisessa yleissivistävässä koulussa seuraa erilaisia ongelmia. Problematiikka 
kiteytyy ihmisen ja rakennetun maailman väliseen suhteeseen. Yleisellä tasolla sitä voi-
daan tarkastella muun muassa ympäristönä, josta käytetään nimitystä man–machine-
interaction. Tällä tarkoitetaan väljästi tulkittuna ihmisen ja rakennetun maailman 
vuorovaikutuksellisuutta, josta suorana käännöksenä voidaan käyttää nimitystä ihmisen ja 
koneen vuorovaikutus. Termillä näyttää olevan runsaasti indikaattoreita. Niistä negatiivi-
sessa mielessä tunnetuin lienee pelko kaikkia nykyaikaisen teknologian tuotteita kohtaan. 
Pelätään esimerkiksi, että tietokone menee rikki, jos painetaan väärää näppäintä, tai ol-
laan heti valmiita heittämään laite roskiin, jos se ei toimi. 

Ihmisen ja rakennetun maailman välinen ristiriita näkyy myös yleissivistävän koulun 
tasolla. Jotkut, jotka osaavat soveltaa käsityöhön liittyvää teknologiaa, eivät pidä 
tarpeellisena lähestyä teknologista ongelmaa matematiikan ja luonnontieteiden kautta. 
Vaikka tarvittavan materiaalin määrää ja laatua sekä valmistettavan esineen, laitteen tai 
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rakenteen mittasuhteita ja lujuutta voitaisiin jo suunnitteluvaiheessa määrittää laskemalla 
ja kokeilemalla, esinettä ryhdytään valmistamaan luottaen käsityöllisten keinojen 
mahdollisuuteen ratkaista teknologinen ongelma. Tällöin joudutaan monesti toteamaan, 
että esinettä ei voidakaan käsityöllisesti valmistaa. Teknologisen yleissivistyksen puute 
voi jopa aiheuttaa vaaratilanteita, jos esimerkiksi viallista sähkövatkainta yritetään korjata 
arvailujen varassa. Miten vältyttäisiin tällaisilta vaikeuksilta? Kysymykseen vastaaminen 
on ongelmallista, sillä teknologiakasvatuksesta ei ole luotu yhtä, kaikkien hyväksymää 
teoriaa, ei Suomessa eikä muuallakaan maailmassa. 

Teknologisen yleissivistyksen ja teknologisen lukutaidon ongelma ei siis koske yksin-
omaan suomalaisia. Useimmissa teollisuusmaissa on tuotettu oppikirjoja, joissa on 
erilaisten kuvioiden ja kirjoitusten avulla selvitetty teknologiakasvatuksen tarpeellisuutta. 
Esimerkiksi amerikkalaiset Hacker ja Barden (1988a, 6) esittävät perusteluja, miksi 
yleissivistävässä koulussa tulee opiskella teknologiaa. Heidän näkemyksensä mukaan 
teknologia vaikuttaa kaikin tavoin elämäämme. Sen tuotteita on kaikkialla ympäril-
lämme. Olemme tulleet riippuvaisiksi teknologiasta perustarpeidemme täyttämisessä 
elämisen tason, terveytemme ja elinkeinojen kannalta. Jotta pystyisimme hyödyntämään 
teknologiaa viisaasti, meidän on ymmärrettävä, mitä sen avulla voidaan tehdä ja mitä se 
ei pysty korvaamaan. (Ks. Volk & Dugger 2005, 53–68.) 

Ilman modernia teknologiaa yhteiskuntamme olisi hyvin erilainen. Teknologia on 
parantanut mahdollisuuksiamme toimia elinympäristössämme. Jo yksinkertaistenkin 
työkalujen avulla lisäämme käsien voimaa ja käytettävyyttä. Huipputeknologian avulla 
voimme jopa siirtyä ihmiselle alun perin vieraisiin olosuhteisiin, sillä teknologia 
mahdollistaa esimerkiksi sukeltamisen happilaitteiden avulla, lentämisen ja selviytymisen 
kylmässä ilmastossa. Teknologiaa on siis kaikkialla, emmekä voi välttää elämää sen pa-
rissa. Hacker ja Barden (1988a) esittävät, että teknologisen sivistyksen perustana on 
teknologisen lukutaidon (technological literacy) kehittyminen. 

Teknologia ei saa kuitenkaan olla elämän ainoa sisältö, vaikka se onkin välttämätöntä 
nykyaikaisessa elämässä. Mistä voi tietää, hallitseeko teknologia ihmistä liikaa? Kun 
ongelmaa tarkastelee tieteen kannalta, kysymys näyttää olevan luonteeltaan tulkinnalli-
nen. Analysoidessaan teknologiaa Niinistö (1981, I) perustelee tulkinnallisen paradigman 
tarpeellisuutta erityisesti kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Hän esittää, että ihminen 
voi itse vaikuttaa melko paljon teknologiaan. Ihminen vaikuttaa pyrkimystensä, käsitys-
tensä ja näkemystensä kautta omaan kehitykseensä ja ryhmässä toimiessaan historian 
kulkuun siten, että teknologiaan liittyvät pyrkimykset eivät ole selitettävissä pelkästään 
sähkö-kemiallisin tai fysiologisin tiloin tai edes ympäristöärsykkeillä. Niinistön näke-
mystä voidaan tulkita niin, että myöskään ihmisen ja teknologian suhteen oppiminen ei 
ole pelkkää fysiologiaa. Kyse on kasvatuksesta, tässä tapauksessa teknologiakasvatuk-
sesta. 

Kun tätä asiaa tarkastellaan kasvatuksen kontekstissa, ydinkysymykseksi jää, miten 
me hallitsisimme ympäröivää teknologista todellisuutta niin, ettei se hallitsisi meitä. 
Miten meidän tulisi tulkita teknologiseen maailmaan kasvattamista? Miten opimme 
teknologiaa? Koska yhtenäistä, kansainvälisesti hyväksyttyä teoriaa tämän ongelmaken-
tän hallitsemiseksi ei ole luotu, tutkimuksessa on tarkoituksena konstruoida tähän 
tarkastelutapaan soveltuva teknologian oppimisen malli ja tarkastella sen toimivuutta 
esimerkin avulla. 
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Teknologian ja ihmisen välinen suhde on ongelmallinen, kun sitä tarkastellaan oppimi-
sen yhteydessä. Menetelmälliseksi ongelmaksi muodostuu ihmisen ja teknologian suh-
teen kiteyttäminen tutkimusohjelman tasolta teknologian oppimista kuvaavaksi malliksi. 
Jotta tutkimusohjelman tasolta päästäisiin teknologian oppimisen strukturoituun kuvauk-
seen ja sen kokeiluun, tutkimustehtävien tulee rajata ja suunnata tutkimusta 
teknologiakasvatuksen keskeisille alueille. 

1.1  Tutkimustehtävät 

Hackerin ja Bardenin (1988a) perustelut teknologiakasvatuksen tärkeydestä yleissivistä-
vässä koulutuksessa voidaan kiteyttää seuraavaan päätelmään: Jokaisen kansalaisen tulee 
oppia tuntemaan ympäröivä teknologinen todellisuus, jotta hän oppisi elämään sen kes-
kellä ja vaikuttamaan siihen niin, ettei se saisi yliotetta. Jotta tämä olisi mahdollista, pi-
täisi aluksi hahmottaa, mistä teknologiakasvatuksessa on kyse. Oletetaan, että teknolo-
gian oppiminen poikkeaa jossakin määrin muusta oppimisesta sisällöiltään ja oppimisme-
netelmiltään. Oletetaan myös, että teknologian oppisisällöillä on yhtäläisyyksiä 
teknologiakasvatukseen yleissivistävällä tasolla. Näin ollen tutkimuksen tavoitteena on 
osoittaa, että on olemassa yksiselitteinen ja sovellettava tapa kuvata teknologian oppi-
mista yleissivistävällä tasolla. 

Tutkiessaan lapsen ja esineellisen maailman suhdetta Piaget (1970, 237–305) arveli, 
että on olemassa tietynlainen struktuuri, jonka muodostamassa jokseenkin väljässä 
viitekehyksessä lapsi oppii ympäröivää esinemaailmaa (the structure of reality). Tässä 
yhteydessä hän katsoi käyttökelpoiseksi muun muassa empirismin käsitteen, mikäli sitä ei 
tulkita perinteisessä ja tietoteorian määrittämässä kokeelliseen tutkimukseen viittaavassa 
merkityksessä, vaan osana lapsen oppimistapahtumaa lähtien hänen havainnoistaan ja 
päätyen niistä tehtyihin johtopäätöksiin. Tämä käsite on käyttökelpoinen myös teknolo-
gian oppimisen yhteydessä, koska Piaget (1970, 195–235) päätyi näihin johtopäätöksiin 
tutkiessaan lasten käsityksiä muun muassa polkupyörän, höyrykoneen, junien, autojen ja 
lentokoneiden toiminnasta sekä niiden toiminnan oppimisesta. 

Piaget (1970) näkee lapsen oppimisympäristön todellisuutta kuvaavana struktuurina. 
Teknologian oppimisen kannalta tällaisen struktuurin muodostamisen tekee ongelmalli-
seksi useiden tieteenalojen erilainen tulkinta tutkimuksen kohteessa. Kasvatus, sivistys ja 
oppiminen liittyvät lähinnä kasvatustieteen tutkimuskohteisiin, teknologia ja tekniikka 
puolestaan teknillisiin tieteisiin ja luonnontieteisiin. Tämän vuoksi tutkimus väistämättä 
tulee alkuvaiheessaan olemaan luonteeltaan tutkimusohjelma, jota kiteytetään määrätty-
jen tieteen- ja tiedonaloilta Piaget’n kuvaamaksi struktuuriksi. Tarkoituksena on tarkas-
tella teknologian oppimista, jolloin problematiikkaa käsitellään kasvatustieteiden 
näkökulmasta. Teknologia liittyy tällöin substanssiin eli siihen, mitä opitaan.  

Teknillisten tieteiden vaikutus rajataan edustamaan tutkimuskohteen konkreetteja ja 
abstrakteja sisältöjä, ympärillämme olevaa teknologiaa. Näin ymmärrettynä teknologista 
substanssia on valtava määrä. Sitä on kuitenkin mahdollista rajata kasvatuksen ja yleis-
sivistyksen avulla, jolloin tarkasteltavaksi otetaan teknologian oppimisen keskeinen käsit-
teistö. Koska teoreettisessa merkityksessä liikutaan tieteiden raja-alueella, on tarpeellista 
selvittää, mitä tutkimuksen kannalta keskeisillä käsitteillä tässä yhteydessä tarkoitetaan. 
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Vaikka alalla aikaisemmin tehdyissä tutkimuksissa seikkaperäisesti selvitetään käsitteiden 
merkitystä, tässä esitettyjen käsitteiden merkitykset ja niiden väliset suhteet on tarpeel-
lista esittää tutkimuksen tavoitteen suuntaisen päättelyn tuloksena. 

Koska halutaan osoittaa, että teknologian oppimisen problematiikkaa on mahdollista 
kuvata yhtäläisen struktuurin avulla, päättelyn tulokset voidaan esittää teoreettisena mal-
lina. Haaparanta ja Niiniluoto (1986, 29) mainitsevat, että teoreettisella mallilla tarkoite-
taan jotakin objektia tai systeemiä koskevien oletusten eli hypoteesien joukkoa. Se 
muistuttaa teoriaa, mutta ei pyri olemaan yhtä tarkka. Tämä koskee erityisesti graafisia 
esityksiä, joiden avulla teknologiakasvatukseen liittyviä teorioita on kuvattu. Tämän ei 
kuitenkaan oleteta vähentävän kuvauksen tieteellistä informatiivisuutta (Cuba ja Lincoln 
2000, 111). Clarke (1990, 3–9) esittää, että graafisesti esitetyt mallit ovat ajattelun väli-
neitä, joilla kuvataan erilaisia prosesseja teorian tasolla. Ne ovat myös vertauskuvia (met-
haphors), joilla voidaan tarkastella teorian kehittymistä painottaen kulloinkin keskeiseksi 
nähtyjä seikkoja. Tästä syystä on tarpeellista etsiä teknologiakasvatuksen teorioita, jotka 
on esitetty graafisen mallin muodossa ja kuvata teknologian oppimiseen liittyviä seikkoja 
niihin tukeutuen. 

Kun tutkimuksen teorianmuodostus etenee päättelyn kautta, sen validiutta voidaan 
Haaparannan ja Niiniluodon (1986, 47–54) mukaan seurata argumentaatioanalyysin 
avulla. Asialliselle argumentaatiolle voidaan asettaa ehdoksi, että siinä osapuolina olevat 
uskovat itse väitteisiinsä. Perustelujen on noudatettava logiikan sääntöjä ja liityttävä 
käsiteltävään asiaan eli niiden on oltava todistusvoimaisia. Argumentoitaessa on otettava 
huomioon kaikki tunnetut relevantit tosiasiat. Myös esitettyjen teesien on oltava 
merkitykseltään ja tulkinnaltaan samaa asiaa käsitteleviä. Jos siis teorianmuodostuksen 
hypoteesiksi otetaan väittämä, että teknologian oppimista voidaan kuvata yhtäläisen 
struktuurin avulla, tutkijan on ensinnäkin uskottava siihen itse. Päättelyn on edettävä 
loogisesti, kun käytetään hyväksi aikaisemman tutkimuksen avulla saatua 
teknologiakasvatukseen kuuluvaa todistusvoimaista tietoa. Tämä tieto ei saa olla 
merkityssisällöiltään ristiriitaista, vaikka tulkinnat siitä voivatkin poiketa toisistaan. 
Nämä validiuden ehdot ovat tutkimuskohteen kannalta ongelmallisia, sillä tieteiden raja-
alueilla operoitaessa käsitteillä voi olla useita tulkintoja. Argumentaatioanalyysia voidaan 
käyttää vain rajoitetusti. Tällöin ainoana mahdollisuutena on määritellä käytettävät termit 
käsiteltävän asian kannalta. Tässä tutkimuksessa se merkitsee teknologian ja siihen 
keskeisesti sidoksissa olevien käsitteiden pohjalta tapahtuvaa kasvatuksen, teknologia-
kasvatuksen ja niihin liittyvien käsitteiden määrittelyä. Jotta määriteltävät käsitteet olisi-
vat relevantteja kehitettävän teorian näkökulmasta, niillä tulee olla yhteys myös 
teknologiakasvatusta kuvaaviin graafisiin malleihin. 

Näin edettäessä tutkimukseen sisältyy kuitenkin ilmeinen ristiriita, koska Clarken 
(1990, 3) mukaan teoreettiset mallit ovat muodoltaan ainakin jossakin määrin 
vertauskuvallisia. Vaikka käsitteet olisivat relevantisti määriteltyjä, niiden väliset suhteet 
näyttäytyvät aina kontekstiinsa sidottuina. Analysoidessaan työtehtäviä Carlisle (1986, 5) 
korostaa graafisten mallien avulla tehtävän kuvauksen prosessiluontoisuutta, jolloin käsit-
teiden väliset suhteet ovat osa päättely- ja/tai tapahtumaketjua. Tämä ajattelutapa ohjaa 
tutkimuksen teorian muotoon, jossa on oletettava ensin olevan jotakin, joka muuttuu 
jollakin tavalla jonkin vaikutuksesta. Tämä merkitsee, että olemassa olevan teknologisen 
maailman ja sen kehittymisen ymmärtäminen on keskeistä teknologian oppimisessa. 
Erityisesti yleissivistävällä tasolla korostuvat analogiat ja syllogismit (ks. Norman et al. 
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2000, 63–64; Todd, McCrory & Todd 1985, 319–322; Niiniluoto 1983, 305–307; Best 
1977, 2). Koska tavoitteeksi on asetettu teknologian oppimisen struktuurin muodostami-
nen, graafisten mallien avulla kuvatusta teknologiakasvatuksesta on löydettävä analogi-
oita ja syllogismeja, jotka tukevat päättelyn oikeellisuutta.  

Oletetaan, että teknologian syntymisen edellytyksenä on tietäminen ja taitaminen. Tä-
män päättelyn tuloksena muodostuu teknologian oppimista kuvaava malli, jonka ole-
musta voidaan tarkastella teknologisen tietotaidon kannalta. Teknologisen tietotaidon 
oletetaan näkyvän teknologian tuntemuksena ja taitona selittää teknologian 
oppimisprosessia. Jotta oppimisen laadun ja määrän tarkastelu olisi mahdollista, tarvitaan 
joukko sellaisia henkilöitä, joilla on teknologista yleissivistystä. Vaikka käsitteet 
yleissivistys ja teknologinen yleissivistys kuvaavat laajoja ja monitahoisia inhimillisiä 
ominaisuuksia, niihin liittyy myös tieto. Teknologiseen yleissivistykseen kuuluu tietoa 
teknologiasta, jota voidaan kuvata myös kvantitatiivisin menetelmin.  

Tutkimuksessa on siis tarkoitus käyttää teorianmuodostuksessa kvalitatiivisia menetel-
miä teknologian oppimista koskevan teorian kiteyttämisessä ja kvantitatiivisia menetel-
miä teorian toimivuuden demonstroinnissa. Tavoitteena on muodostaa yleistettävä kuvaus 
teknologian oppimisesta teknologiakasvatuksen kontekstissa ja demonstroida näin saa-
dun mallin toimivuutta esimerkinomaisesti. 

Tutkimustehtävät voidaan kiteyttää seuraavasti: 

1. Tutkimuksessa jäsennetään ja esitellään, mitä tarkoitetaan teknologisella 
yleissivistyksellä ja teknologiakasvatuksella. 

2. Analyysiin perustuen kehitetään teknologian oppimisen malli. 
3. Teknologian oppimisen mallin toimivuutta demonstroidaan empiirisen esimerkin 

avulla. 

1.2  Tutkimuksen toteuttaminen 

Edellä esitettyjen tehtävien perusteella tutkimus jakautuu menetelmällisesti kahteen 
pääkokonaisuuteen. Jotta teknologiakasvatuksesta saataisiin mahdollisimman tarkka 
kuva, se konstruoidaan lähdeaineistoon tukeutuen teknologian oppimisen malliksi. Mallin 
toimivuutta kuvataan kvantitatiivisesti, koska käytettävissä oleva teknologian oppimista 
kuvaava aineisto on numeerisessa muodossa.  

Tutkimuksen keskeisimpiä käsitteitä ovat kasvatus, teknologia ja teknologiakasvatus. 
Kun teknologian käsitettä tarkastellaan kasvatustieteen ja erityisesti teknologiakasvatuk-
sen yhteydessä, sillä voidaan ajatella olevan eri merkitys kuin muiden tieteiden yhtey-
dessä (ks. Niiniluoto 1975, 26–32). Siksi teknologian käsitettä on aiheellista tarkastella 
muihin teknologiakasvatuksen näkökulmasta keskeisiin käsitteisiin liittyen. 

Tämän selvityksen pohjalta on mahdollista strukturoida teknologian oppimista. Se 
rajataan tässä yhteydessä yleissivistävään teknologiakasvatukseen, jota käsitellään kasva-
tustieteellisen tutkimuksen kohteena. Koska modernia teknologian opetusta annetaan 
kehittyneissä teollisuusmaissa, sitä on aiheellista tarkastella erityisesti länsimaisten 
käsitysten valossa. Yhdistävänä tekijänä nähdään teknologiaan liittyvien tietojen ja taito-
jen merkitys oppimisen kohteena erotuksena esimerkiksi koulutusteknologiasta, jossa 
teknologia ja siihen liittyvät tiedot ja taidot ymmärretään kasvatuksen apuvälineenä. 
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Kasvatustieteen ja teknologian yhteyttä syvennetään tarkastelemalla sen olemusta kes-
keisten elementtien kannalta. Oletetaan, että teknologian opetuksessa ja oppimisessa 
keskeisin lähtökohta on kaikki se substanssi, mikä on relevanttia teknologian ymmärtämi-
seksi ja oppimiseksi. Sitä kaikkea ei kuitenkaan voida ottaa kerralla opittavaksi, vaan on 
luotava oppimistilanteita, jotka vastaavat toisaalta teknologisen maailman todellisuutta ja 
toisaalta oppijan edellytyksiä hahmottaa sitä. Tätä tilannetta tarkastellaan erilaisten 
käytännön esimerkkien ja aineistojen avulla. Tavoitteena on muodostaa struktuuri, joka 
kuvaa teknologian oppimista. Tämä struktuuri muodostaa sen viitekehyksen, jonka puit-
teissa teknologiaa opitaan.  

Tarkasteltaessa teknologiaa oppimisen yhteydessä menetelmänä mainitaan tutkiva 
oppiminen (ks. Hakkarainen, Honka & Lipponen 2004). Vaarana voi olla, että 
yleissivistävässä teknologian opetuksessa ja oppimisessa tutkiva oppiminen käsitetään 
teoreettisella tasolla tehtäväksi teknologian tutkimukseksi, joka ei lisää teknologian ym-
märtämistä. Teknologiakasvatuksen puitteissa tapahtuvaa teknologian oppimista käsitel-
lään Haaparannan ja Niiniluodon (1986, 47–54) esittämään argumentaatioanalyysiin 
tukeutuen. Vaikka tutkimus ei ole muodoltaan argumentaatioanalyysi, sen sääntöjä 
noudatetaan. Kriittisen analyysin pohjalta muodostetaan näkemys, jonka perusteella on 
tarkoitus esittää teknologiakasvatuksen reaalimääritelmä.  

Viime vuosikymmeninä teknologiakasvatusta on tutkittu niin Suomessa kuin 
ulkomaillakin, ja siksi tieteellisiä julkaisuja ja yleissivistävään koulutukseen tarkoitettua 
oppimateriaalia on syntynyt runsaasti. Koska lähestymistavat eri teoksissa poikkeavat 
jonkin verran toisistaan, tutkimuksessa valitaan teknologian oppimisen kannalta keskeistä 
materiaalia. Tutkimuksessa tarkastellaan teknologiakasvatuksen teorian ja käytännön 
välistä suhdetta. Tästä johtuen teoreettisen tarkastelun lähtökohdiksi valitaan 
oppimateriaalia, jonka oletetaan opetussuunnitelmia paremmin kuvaavan tätä suhdetta 
(ks. Dinter 1980, 117–139; Culbertson & Daugherty & Merrill 2004, 7–20). 

Suomen yleissivistävässä koulussa ei ole yhtenäistä teknologian oppiainetta, mutta 
oppikirjoissa on runsaasti teknologiakasvatuksen substanssiksi soveltuvaa oppiainesta. 
Tästä johtuen teoreettisen perustan luomiseksi on aiheellista tukeutua aineistoon, joka on 
tuotettu maissa, joissa painotetaan teknologiakasvatuksen tärkeyttä yleissivistyksen 
kehittämisessä. Määriteltyä teknologiakasvatuksen käsitettä tarkastellaan suomalaisen 
yleissivistävän koulutuksen yhteydessä. Sen perusteella selviää, vastaako teknologian 
oppimisesta kehitetty malli suomalaista kasvatustodellisuutta käytännön tasolla.  

Vaikka Suomenkin kouluissa opetetaan teknologiaa, maassamme ei ole ollut yhtäläistä 
teknologian opetussuunnitelmaa. Sen puuttumisesta seuraa eräitä hankaluuksia. Teknolo-
giakasvatusta voi esiintyä vain toisistaan erillisissä opetus- ja oppimistilanteissa. Opetus-
suunnitelmaan liittyvän teknologiakasvatuksen didaktiikan ja pedagogiikan vähäisyys 
ohjaa etsimään oppiainesta myös ulkomaisesta kirjallisuudesta. Siksi tätä tutkimusta voi 
kuvata myös esitutkimukseksi, jonka pohjalta on mahdollista kehittää opetussuunnitel-
miin kohdistuvaa tutkimusta. 

Herää myös kysymys, miten teknologian opetus ilmenee suomalaisten oppilaiden tie-
doissa ja taidoissa. Koska teknologista kasvatusta annetaan eri oppiaineiden yhteydessä, 
voisiko olla niin, että saadut tiedot ja taidot muodostavat toisistaan erotettavia 
ulottuvuuksia teknologian oppimisessa? Mitä ja millaista tämä oppiminen voisi olla? 
Miten määrä ja laatu näkyvät oppilaiden opiskelussa ja oppimisessa esimerkiksi 
ulottuvuuksilla miehet – naiset, yleissivistävän koulun käyneet – myös muuta koulutusta 
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hankkineet ja teknologiaa harrastaneet? Oletetaan, että näiden ulottuvuuksien 
demonstroiminen antaa viitteitä teknologiakasvatuksen tilasta Suomessa. Kehitettävää 
mallia demonstroidaan koehenkilöillä, jotka ovat hankkineet teknologisen yleissivistyk-
sensä suomalaisessa koululaitoksessa. Tavoitteena on löytää teknologisen yleissivistyksen 
tunnuspiirteitä, joiden perusteella aihekokonaisuuksia Ihminen ja teknologia sekä 
Teknologia ja yhteiskunta voitaisiin kehittää. Opetussuunnitelmien perusteella teknolo-
gian oppiminen koulussa nähdään myös Suomessa tarpeelliseksi. Onko oppimista 
mahdollista kuvata yhtenäisen mallin mukaan, vai muodostuuko se satunnaisista ja toisis-
taan erillisistä oppimistapahtumista? 

Teknologiakasvatusta käsitteleviin kirjallisiin dokumentteihin perustuen väitetään, 
että teknologian oppimista voidaan kuvata yhtenäisen mallin mukaan. 

1.3  Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksen validiteetin kannalta menetelmälliseksi ongelmaksi muodostuu teknologi-
sen maailman ja ihmisen välisen suhteen tutkiminen kasvatustieteen keinoin. Hodder 
(2000, 703–715) sivuaa tätä ongelmaa nostamalla esiin muun muassa sanojen ja tekojen 
eron. Hänen ajattelutapansa mukaan voidaan esittää, että teknologisessa maailmassa 
pärjätään, mutta sitä koskevien ongelmien edessä voidaan olla avuttomia, kuten 
johdantoluvussa kuvattujen esimerkkien perusteella ilmenee. Miten tätä ristiriitaa voitai-
siin tutkia? Kuvatessaan arkeologien ja historioitsijoiden työskentelyä Hodder korostaa 
päättelyn merkitystä. Myös Haaparannan ja Niiniluodon (1986) esittämässä 
argumentaatioanalyysissa päättelyllä on keskeinen merkitys. Vaikka tämä tutkimus ei ole 
luonteeltaan arkeologinen tai historiallinen, sama materiaalisen maailman ja ihmisen 
välisen suhteen ymmärtäminen liittyy teknologian ja ihmisen välisen yhteyden 
ymmärtämiseen.  

Tutkimuksen sisäisen validiteetin kannalta on keskeistä, millaiseen päättelytapaan se 
perustuu. Millaista päättely on luonteeltaan, kun kuvataan ihmisen ja teknologian välistä 
yhteyttä? Engelhart (1972, 31) esittää kuvailevaa tutkimusta analysoidessaan, että kun 
historiallinen tutkimus vastaa kysymykseen "mitä on ollut", kasvatustieteellinen tutkimus 
vastaa kysymyksiin "mitä on" ja "mitä tulee olemaan". Kasvatusfilosofisesti suuntautunut 
tutkimus vastaa puolestaan kysymykseen "mitä pitäisi olla". Jos siis tutkimustehtävien 
mukaisesti selvitetään, millaista teknologinen yleissivistys on tai millaista sen pitäisi olla, 
tulisi pystyä päättelemään olemassa olevasta aineistosta teknologiakasvatuksen luonne ja 
muodostaa teoria siitä, millaista se voisi olla. (Vrt. Hirsjärvi 1985.) 

Mistä pystyy päättelemään, onko kasvatus teknologiseen maailmaan oppijoille sel-
laista, että sen voi ajatella olevan teknologiseen yleissivistykseen ohjaavaa teknologiakas-
vatusta? Best (1977, 15) esittää, että tulevaisuuteen suuntautuneessa tutkimuksessa voi-
daan käyttää kokeellisen tutkimuksen menetelmää. Tässä tapauksessa keskeistä on 
muuttujien välisten suhteiden analyysi. Jos vertaa Engelhartin (1972) ja Bestin (1977) 
menetelmällisiä näkemyksiä, kasvatusfilosofinen ja kokeellinen tutkimus voivat täyden-
tää toisiaan. Kun kokeellista tutkimusta sovelletaan Hodderin (2000) mainitsemaan 
päättelyyn tukeutuen, tutkimuksen reliabiliteettia voidaan tarkastella kehitettävän 
teoreettisen mallin toimivuuden avulla. 
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Millaista kasvatusfilosofisen ja kokeellisen tutkimuksen toisiaan täydentäminen voi 
olla luonteeltaan? Yleisin tapa lienee metodologinen triangulaatio, jossa saman ongelman 
ratkaisemiseen käytetään erilaisia tutkimusmenetelmiä (Denzin & Lincoln 1998, 1–34). 
Jotta vältyttäisiin metodologiselta eklektismiltä, on vältettävä loogisesti ristiriitaisia 
oletuksia ja sitoumuksia (Siljander 1992, 15). Jos tutkittavaa ilmiötä tyydytään kuvaa-
maan tekemättä varsinaista kokeellista tutkimusta, loogisesti ristiriitaisten oletusten ja 
sitoumuksien välttäminen lienee helpompaa. 

Tutkimuksen tarkoituksena on jäsentää ja esitellä, mitä tarkoitetaan teknologisella 
yleissivistyksellä ja teknologiakasvatuksella. Kun kvantitatiivisin menetelmin esitellään 
kvalitatiivisesti tuotetun teoreettisen mallin toimivuutta, Janesickin (2000, 391) ana-
lysoima kiteyttäminen (crystallization) näyttää sopivalta tutkimusasetelmalta. Kiteyttämi-
sessä tavoitteena on löytää keskeisimmät seikat vastaukseksi tutkimusongelmiin. Otteel-
taan kiteyttämistä voidaan kuvata luovaksi, sillä se selvästikin sisältää luovan prosessin 
vaiheita (ks. Murray 1959; Guilford 1977; Heikkilä 1981; Csikszentmihalyi 1996, 77–
106). Janesickin (2000) mukaan siinä on keskeistä pyrkimys tutkittavan kohteen 
kuvaamisen ja tulkinnan tasapainoon, jolloin toisaalta kuvataan vain sitä, mitä tulkitaan ja 
päinvastoin. Ilmeisesti tämä edellyttää mahdollisimman tarkat viittaukset aikaisemmin 
esitettyyn, kun tutkimuksessa edetään. Tällöin tutkimus on luonteeltaan johtopäätöksiin 
perustuva, ja johtopäätökset tukeutuvat tutkimuksessa aikaisemmin esitettyihin näkemyk-
siin. Tältä kannalta tarkasteltuna tutkimus muistuttaa myös luonnontieteellistä tutkimusta, 
jossa induktiot ja deduktiot vuorottelevat (ks. Kurki-Suonio ja Kurki-Suonio 1994, 149). 
Tämä antaa viitteitä siitä, että Dinterin (1980) kuvaama teknologian oppimisen 
substanssilähtöisyys ohjaa käyttämään tutkimusmenetelmiä, joissa päättelyllä on keskei-
nen merkitys. 

Kun luonnontieteiden tutkimuksessa keskeistä on induktion ja deduktion vuorottelu 
tulkittaessa erilaisia luonnonilmiöitä, kasvatustieteen traditioon liittyy läheisesti 
hermeneuttinen ote tutkimuksessa. Siljander (2002, 59–60) kirjoittaa termin hermeneutti-
nen tarkoittavan tulkintaa ja termin hermeneutiikka yleisesti tulkintataitoa ja tulkintaop-
pia. Tällöin on kyse ihmisen kyvystä tulkita ja ymmärtää sosiaalista todellisuutta ja sen 
merkityssuhteita. Kyse on myös yrityksestä määritellä tulkinnan periaatteita ja ehtoja. 
Siljanderin mukaan pedagogiikan ja kasvatustieteen nimeämisellä hermeneuttiseksi viita-
taan pedagogiseen ajattelu- ja tutkimusperinteeseen, jossa keskeistä on ollut 
kasvatustodellisuuden tulkinnan ja ymmärtämisen ehtojen pohdinta. Teknologian oppi-
mista tarkasteltaessa kasvatustodellisuuden tulkinta ja ymmärtämisen ehtojen pohdinta 
ohjaavat tarkastelemaan teknologiakasvatusta yleismaailmallisena ilmiönä.  

Janesickin (2000) menetelmällinen näkemys ei välttämättä ole ristiriidassa Siljanderin 
(2002) hermeneuttisesta tutkimusotteesta esittämän näkemyksen kanssa, sillä kummassa-
kin tukeudutaan tutkijan tulkintataitoihin. Sitä vastoin kuvaamisen ja tulkinnan välille voi 
syntyä ristiriita, jos teknologista maailmaa kuvaavat käsitteet yritetään tulkita kasvatuk-
sessa ja opetuksessa toisin kuin ne esiintyvät esimerkiksi luonnontieteissä ja teknillisissä 
tieteissä. Jos esimerkiksi pedagogisessa tarkoituksessa teknologian opetuksessa esille 
tulevan virtapiirin analogiaksi etsitään kuvauksia veden virtauksesta, virtapiirissä 
vaikuttavien komponenttien määrää lisättäessä tulkinta muuttuu vaikeaksi, jopa 
mahdottomaksi. Vastaavasti tällaisen tapauksen ollessa kasvatustieteellisen tutkimuksen 
kohteena mitään Janesickin (2000) esittämää kuvaamiseen ja tulkintaan perustuvaa 
kiteytymistä virtapiirin oppimisesta ei voi syntyä, jos oppija ei sitä tällä opetusmenetel-
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mällä ole oppinut tai hänelle on syntynyt vääriä käsityksiä. Teknologiakasvatuksen ol-
lessa kasvatustieteen tutkimuskohteena Siljanderin (2002) mainitsemat hermeneutiikan 
merkityssuhteet ulottuvat myös esineiden, laitteiden ja rakenteiden pariin, kun kuvaami-
sen ja tulkinnan avulla halutaan hahmottaa ihmisen ja teknologisen maailman välistä 
suhdetta. Tällöin on myös noudatettava Haaparannan ja Niiniluodon (1986, 47–54) esittä-
miä ehtoja, jotka koskevat argumentaatioanalyysia. 

Janesickin (2000) esittämä kuvaamisen ja tulkinnan vuorottelu kiteyttävänä 
tutkimusmenetelmänä sopii tämän tutkimuksen menetelmäksi myös siksi, että se ei selitä 
tutkimuksen tulosta yhtenä ja ainoana oikeana ratkaisuna tutkimusongelmiin. "What we 
see when we view a crystal, for example, depends on how we view it, how we hold it up to 
the light or not", esittää Janesick (2000, 392) kuvatessaan tutkimuksen kulkua ja tulosta. 
Janesickin tutkimusote on sopusoinnussa myös Piaget’n (1970) näkemysten kanssa, kun 
hän tutki lasten käsityksiä erilaisista teknologisen maailman artefakteista. Kun lapsi ku-
vaa teknologisen maailman esineitä, laitteita ja rakenteita, kasvatustieteellisen tutkimuk-
sen kohteena on näiden artefaktien kuvaustapa, ei niinkään se, mitä kuvattavat esineet, 
laitteet ja rakenteet ovat esimerkiksi teknillisten tieteiden kannalta. 

Janesickin (2000) vertauskuvallinen virke kiteyttävästä tutkimuksesta saa pohtimaan, 
onko tällaisessa kiteyttämisessä ennemminkin kyse tutkimusotteesta ja/tai -tekniikasta 
kuin esimerkiksi Siljanderin (2002) mainitsemasta hermeneuttisesta tutkimusmenetel-
mästä. Näin tarkasteltuna sama ongelma koskee myös konstruktivismia, kun sen 
näkemyksiin perustuen selitetään teknologian oppimista. Savery ja Duffy (1996, 135–
136) määrittelevät konstruktivismin filosofiseksi kuvaksi siitä, miten me opimme 
ymmärtämään ja tietämään. Konstruktivismissa korostuu näkemys, jonka mukaan 
ymmärtäminen on vuorovaikutusta ympäristön kanssa. Kognitiivinen konflikti tai 
ajatuksellinen pirstoutuminen (puzzlement) on oppimisen ärsyke ja määrittää oppi-
mamme organisaation ja luonteen. Tämän tiedostaminen on välttämätöntä, kun tavoit-
teena on päästä tutkimusohjelman tasolta teknologian oppimisen kuvauksen tasolle. Kol-
mantena keskeisenä piirteenä Savery ja Duffy mainitsevat, että tieto kehittyy sosiaalisen 
neuvottelun ja yksilöllisen ymmärtämisen elinkelpoisuuden arvioinnin kautta. Täten 
myös sosiaalinen näkemys konstruktivismista muistuttaa kuvaamisen ja tulkinnan osalta 
kiteyttävää tutkimusotetta. 

Kiteyttävä tutkimusote on sopiva tässä tilanteessa, jossa teknologiakasvatuksesta ei ole 
olemassa yhtäläistä, kaikissa maissa yhteisesti hyväksyttyä näkemystä. Tämän vuoksi 
problematiikka halutaan palauttaa oppijan tasolle sekä pohtia mitä ja miten oppijat oppi-
vat teknologiaa. Tätä periaatetta noudattaen tavoitteena on muodostaa teknologian 
oppimisen teoreettinen malli, jota voitaisiin soveltaa myös yleissivistävässä koulussa. 
Kari (1990b, 83) määrittelee mallin rakennekokonaisuudeksi, johon sijoitetaan erilaisia 
tapahtumia ja havaintoja. Teoreettinen malli auttaa kokonaisuuksien ja sen osien 
keskinäisten suhteiden hahmottamisessa. Mallista voi muodostua tieteellinen teoria, jos 
sen paikkansapitävyys voidaan osoittaa. Tähän voidaan päästä Hodderin (2000) mainitse-
man päättelyn avulla, jos tarkasteltavaksi otetaan teoreettisia malleja, jotka eivät ole 
keskenään ristiriidassa. 

Janesickin (2000) esittämien ajatusten mukaisesti oletetaan, että teoreettinen malli voi-
daan osoittaa validiksi tässä kiteytetyssä tilanteessa, vaikka muitakin tulkintoja voidaan 
tehdä. Jotta tämä teoreettinen malli olisi validi teknologiakasvatuksesta esitettyjen 
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teorioiden kannalta, se kiteytetään teknologian oppimisen struktuuriksi. Sen ajatellaan 
kuvastavan teknologiseen yleissivistykseen kasvattamista teknologiakasvatuksen avulla.  

Ongelmaksi muodostuu, onko teoreettinen malli validi myös käytännössä. Siksi mallin 
validiutta tarkastellaan tilastollisen kuvauksen avulla, kun kohderyhmänä on joukko 
henkilöitä, joiden oletetaan edustavan teknologisen yleissivistyksen ilmentymistä nyky-
yhteiskunnassa. Laadullinen tutkimus siis toimii kvantitatiivisen tutkimuksen edellytyk-
senä (ks. Asher 1996, 785). Jos mallin avulla voidaan selittää tilastollisen kuvauksen 
tulos, mallin voidaan katsoa olevan validi selitettäessä teknologian oppimista.  

Koska teknologisen maailman ja ihmisen välinen suhde näyttää monitahoiselta ja jopa 
monimutkaiselta, sen oppimisen selittämisessä on otettava kiteyttämisen periaatteen 
mukainen tutkimusote. Tällöin on keskeistä kuvaamisen ja tulkinnan vuorottelu. Kuvaa-
mista ja tulkintaa ei voida erottaa toisistaan, sillä kuvaus kohteesta sisältää aina tulkinnan. 
Kuvaaminen ja tulkinta etenevät Haaparannan ja Niiniluodon (1986, 47–54) esittämän 
päättelyn ehtojen mukaisesti, jolloin teknologian oppimisesta tehdyt johtopäätökset 
perustuvat tutkimuksessa aikaisemmin esitettyyn. Menetelmää sovelletaan siten, että 
ensin kuvataan teknologian oppimisen kannalta keskeisimmät käsitteet, joiden olemusta 
tulkitaan käytännöstä otetuilla esimerkeillä. Näin päästään teknologiakasvatuksen 
käsitteeseen, jonka olemusta tarkastellaan eri maiden yleissivistävissä koulutuksissa. 
Teknologian oppiminen kuvataan teknologiakasvatuksen käsitteeseen sisältyvänä. Siten 
on mahdollista konstruoida teknologian oppimisen struktuuri, jonka toimivuutta tarkastel-
laan tilastollisen esimerkin avulla. Kuvauksen ja tulkinnan kautta kiteytetään käsitys 
teknologiseen yleissivistykseen kasvattamisesta. 

Tiivistäen voidaan esittää, että tutkimuksen kvalitatiivinen osa rakentuu hermeneutti-
seksi kehäksi. Koska hermeneuttiseen metodiin kuuluvan ajattelutavan mukaisesti tiedon-
muodostusprosessissa ei ole mitään absoluuttista alkua, kuvaamisen ja tulkinnan vuorot-
telu rakentuu esiymmärrykseen teknologian ja kasvatuksen sekä teknologiakasvatuksen 
suhteista. Hermeneuttinen spiraali muodostaa kokonaisuuden, jossa ymmärrys näiden 
käsitteiden välisistä suhteista syvenee. (Ks. Siljander 1988, 115–119.) Tällöin kiteyttämi-
sen periaate näyttäytyy esiymmärryksen pohjalta rakentuvana teoriana. Teorian luominen 
tämän periaatteen avulla merkitsee ajatusrakenteiden toistamista. Hermeneuttisesta 
spiraalista esitettyjen näkemysten mukaan toistettu kuvaus edustaa aina teorian tai sen 
osan täydellisempää muotoa. Näin kiteyttämisen periaate toimii alisteisena hermeneutti-
selle menetelmälle ohjaten johtopäätösten tekoa. Tutkimuksen kvantitatiivisen osuuden 
on tarkoitus esitellä kvalitatiivisessa osuudessa muodostetun teknologian oppimisen mal-
lin toimivuutta. 



2 Kasvatuksen ja teknologian käsitteet 

Kasvatuksen ja teknologian käsitteitä tarkastellaan kontekstissa, jossa teknologia on 
opettamisen ja oppimisen kohde. Käsitteiden olemusta selvitetään sekä tietosanakirjojen 
määritelmien että teknologiakasvatuksen kirjallisuuden perusteella. Tietosanakirjojen 
määritelmät teknologiasta kuvaavat yleistettyjä tulkintoja. Teknologiakasvatusta käsittele-
vässä kirjallisuudessa esitetyt näkemykset teknologian olemuksesta ovat puolestaan 
opetuksen ja oppimisen näkökulmasta sovellettuja tulkintoja. Yleisten tulkintojen 
tarkastelua voidaan pitää relevanttina tässä yhteydessä, koska tutkimus on sisällöltään 
kasvatuksen ja teknologian intersektio. 

Koska kaikki teknologia on ihmisen tekemää, sen historiaa voidaan seurata muun mu-
assa tehtyjen keksintöjen perusteella. Teknologian kehittämisen myötä myös tehtyjen 
keksintöjen määrä on lisääntynyt ja tulee lisääntymään entistä nopeammin. Opetuksen ja 
oppimisen kannalta tästä seuraa ongelma. Mitä teknologiasta opetetaan ja miten? Onko 
pitäydyttävä vain teknologian historiassa vai nähtävä se tulevaisuuteen suuntautuvana 
jatkuvana prosessina, johon ihminen voi vaikuttaa? Teknologian historiaa täysin unohta-
matta jälkimmäinen vaihtoehto on tässä tutkimuksessa luontevampi, sillä kasvatus 
ymmärretään tulevaisuuteen suuntautuvaksi toiminnaksi. Tutkimuksen kohteena on 
teknologiakasvatuksen avulla saavutettava teknologinen yleissivistys, jonka ajatellaan 
olevan inhimillisen, tulevaisuuteen tähtäävään toiminnan ehto. Nyt tapahtuvan teknolo-
giakasvatuksen avulla tulee selviytyä myös tulevaisuudessa. Kun teknologia ymmärre-
tään historiallisena kehitysprosessina, teknologian käsite voidaan nähdä sisällöllisesti ja 
ajallisesti laajemmassa kontekstissa. Siksi teknologian käsitteen määrittelyssä on otettava 
huomioon myös tietosanakirjoissa esitetyt yleisluontoiset määritelmät. Nämä määritelmät 
edustavat esiymmärrystä, kun tavoitteena on kiteyttää kasvatuksen ja teknologian suh-
detta. 

Teknologiaa ei voi määritellä täysin irrallaan esimerkiksi ammattiin valmistavasta 
teknillisestä koulutuksesta ja sen tuloksista. On kuitenkin mahdollista rajautua siihen 
käsitteelliseen maailmaan, jonka puitteissa teknologia tulee esille yleissivistävässä kasva-
tuksessa. Voidaan myös ajatella, että teknologiaan liittyvään kasvatukseen ei tarvitse 
välttämättä kiinnittää erityistä huomiota, sillä ilmeneehän se kaikkialla ympäröivässä 
yhteiskunnassa. Vasta-argumenttina tähän voidaan esittää, miten on mahdollista kasvattaa 
maailmaan, jota ei tunneta tuntematta nykyistä todellisuutta. Tietoisuus siitä, että 
kasvatustoiminnan tuloksena yksilön tulee selviytyä häntä ympäröivässä todellisuudessa 
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nyt ja tulevaisuudessa, ohjaa tutkimaan niitä tietoja ja taitoja, jotka ovat teknologiaan 
liittyvän kasvatustoiminnan onnistumisen edellytyksiä. Teknologiseen yleissivistykseen 
kasvattamisessa tiedot ja taidot kytkeytyvät kasvatuksen ja teknologian käsitteisiin. 

2.1  Kasvatuksen käsite ja teknologia 

Kasvatuksen käsite ymmärretään tässä yhteydessä kasvatustieteellisen tutkimuksen koh-
teeksi. Analysoidessaan kasvatustieteen ja didaktiikan suhdetta Kansanen (1992) korostaa 
kasvatustieteen monitahoisuutta. Näin ollen myös kasvatuksen käsitteeseen voidaan liit-
tää erilaisia merkityssisältöjä. Koska kasvatuksen käsite on hyvin laaja ja sisältää erilaisia 
tulkintoja, sitä rajaudutaan hahmottamaan teknologian oppimisen näkökulmasta. 
Kasvatuksen käsitteestä on tarkoitus löytää piirteitä, jotka mahdollistavat myös teknolo-
giakasvatuksen käsitteen määrittelyn. 

Yleisesti voidaan sanoa, että kasvatustieteen tutkimuskohde on kasvatus, joka voidaan 
määrittää kokonaisvaltaiseksi prosessiksi kehitettäessä inhimillistä kyvykkyyttä ja 
käyttäytymistä. Sitä voidaan luonnehtia myös sosiaaliseksi prosessiksi, jossa kasvatetta-
van sosiaalinen kompetenssi enenee. Tällöin tapahtuu yksilöllistä kasvua valvotuissa 
olosuhteissa, jotka voivat olla institutionaalisia, kuten koulut ja muut oppilaitokset. 
Kasvatuksen institutionaalisuuteen liittyy tietojen ja taitojen kehittämistä kaikissa 
elämäntoiminnoissa. Tietojen ja taitojen hankkiminen edellyttää kasvatusprosessia. Tieto-
jen ja taitojen kautta kasvatuksen käsite liittyy siis myös teknologian käsitteeseen, kun 
tarkasteltavaksi otetaan ihmisen tekemä maailma. Tämä tapahtuu sekä formaalisella että 
informaalisella tasolla, kun oppija on tekemisissä informaation, ideoiden ja kokemusten 
kanssa. Tietojen ja taitojen yhteys teknologiaan kasvatuksessa ei siis rajoitu ainoastaan 
konkreettiin teknologiseen maailmaan, vaan myös sitä koskevaan informaatioon. (Glaser 
1993, 91–111; Page & Thomas 1977, 112–113; Shafritz, Koeppe & Soper 1988, 164.) 

Kasvatus voidaan ymmärtää yläkäsitteeksi opetukselle. Kasvatuksessa on kyse 
kokonaispersoonallisuuden tai sen osa-alueen kehittämisestä. Opetus on ympäristötekijöi-
den säätelyä, jonka tarkoituksena on muuttaa kasvattien käyttäytymistä oppimisen avulla 
asetettujen tavoitteiden suuntaan. Opetusjärjestelyjen tukemana tapahtuu arvioitavaa 
oppimista. Teknologian oppimisessa opetusjärjestelyjen merkitys korostuu teknologian 
konkreetin luonteen vuoksi. Teknologian oppimisen konkreettisuus korostuu erityisesti 
projektityöskentelyssä. (Barlex 1994, 125; ks. Lahdes 1977, 13–14.) 

Kasvatuksen avulla ihmistä ohjataan ihmisyyden ihanteeseen. Tämä filosofisen 
antropologian kasvatusajatus sopii myös teknologiakasvatukseen, kun tavoitteena on 
määrittää teknologiseen yleissivistykseen kasvattamista. Kasvatustiede voi toimia siltana 
ihmistä tutkivien tieteiden alueella. Teknologiakasvatuksen kannalta tämä näkemys on 
keskeinen, sillä laajasti ymmärrettynä muidenkin kuin ihmistieteiden voi ajatella olevan 
kiinnostuneita ihmisen ja teknologian välisestä suhteesta. Teknillisissä tieteissä tätä suh-
detta kuvaa muun muassa käsite man–machine-interaction. (De Jong 1973; ks. Hirsjärvi 
ja Huttunen 1990, 3–10, 104.) 

Belth (1965, 60–63) lähestyy kasvatuksen käsitettä oppijan taholta. Keskeistä siinä on 
tilanteellisuus; mitä oppija tietää edeltä käsin ja mitä uutta oppimistilanne tuo hänelle. 
Kasvatuksen prosessin tarkoituksena on luoda olosuhteet, joissa oppija pystyy liittämään 
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jo opitun uuteen opittavaan. Lopputuloksena on malli opitusta, jota Belth pitää teoriana. 
Tällaisen teoreettisen käsityksen syntymisen hän näkee opitun soveltamisen edellytyk-
senä. Tämä näkemys näyttää hyvin vastaavan ongelmaan ihmisen ja teknologisen maail-
man suhteesta, sillä konkreetti, ihmisen tekemä maailma näyttäytyy loogisesti selitettä-
vinä kokonaisuuksina. Näistä voidaan käyttää nimitystä teknologiset kokonaisuudet. Ne 
ovat esineitä, laitteita tai rakenteita, joilla on jokin funktio. 

Belthin (1965) näkemys oppimisen tilanteellisuudesta saa tukea Laven ja Wengerin 
(1991, 29–43) esittämästä tilanneoppimisen (situated learning) teoriasta. Heidän 
näkemyksensä mukaan oppiminen on sosiaalinen tapahtuma, jossa yhteisön (community 
of practice) kokeneemmat jäsenet ohjaavat oppijaa tietojen ja taitojen kehittämisessä. 
Näin oppijat tavallaan siirtyvät syvemmälle tietoja ja taitoja edellyttävään kulttuuriin. 
Teoria sisältää kuitenkin kasvatuksen, erityisesti teknologiakasvatuksen kannalta eräitä 
arveluttavia piirteitä. Lave ja Wenger eivät muun muassa pidä tärkeänä taitojen 
harjaannuttamista, ja oppijoiden aikaisemmilla tiedoilla sekä taidoilla on vähän merki-
tystä tilanteellisessa oppimisessa. (Ks. Lave ja Wenger 1991, 93; Lave 1996, 11–30; 
Wenger 1998, 47–50.) Nämä Laven ja Wengerin näkemykset voivat johtaa käsitykseen, 
jonka mukaan oppimista voisi säädellä tahdonalaisesti (vrt. Kansanen 2004, 63–72). Jos 
oppimista voitaisiin säädellä tahdonalaisesti, kasvatus, erityisesti teknologiakasvatus saisi 
arveluttavia piirteitä. Hirsjärven ja Huttusen (1990, 3–10) mainitseman ihmisyyden 
ihanteeseen kasvattamisen sijasta voitaisiin päätyä mekanistiseen, erillisten tietojen ja 
taitojen keräämiseen. 

Kun kasvatuksen käsitteen määritelmiä tarkastellaan johdantoluvussa esitetyn 
problematiikan yhteydessä, keskeiseksi muodostuvat toisaalta kasvatuksen sosiaalistava 
luonne ja toisaalta tietojen ja taitojen avulla hallittavissa oleva substanssiperusta. 
Teknologian substanssiperusta muuttuu teknologisen kehityksen myötä. Kasvatus siis 
tapahtuu ympäristössä, jossa oppijalla on käytettävissään teknologiaan liittyvää substans-
sia, jonka ymmärtämisessä voi tarvita myös muitten tieteenalojen tietoa. Olennaista on 
kuitenkin, että oppijalla on mahdollisuus joko yksin tai ryhmässä erottaa siitä osa, joka 
teknologiakasvatuksen kannalta on tilanteellisesti oleellinen. Tämän liittäminen ennen 
opittuun mahdollistaa sovellettavan, teoreettisen näkemyksen muodostamisen. Näin 
kuvattuna kasvatus muodostaa kentän, jota rajaavat sosiaaliset edellytykset kasvatukselle, 
teknologinen substanssi sekä opetus- ja oppimismenetelmien antamat mahdollisuudet. 
Teknologisessa maailmassa kasvatus siis edellyttää teknologian oppimista, joka tapahtuu 
teknologiakasvatuksen kontekstissa. 

2.2  Teknologian ja tekniikan käsitteistä kasvatuksen yhteydessä 

Kun teknologian käsitettä tarkastellaan kasvatuksen yhteydessä, sitä ei voi ymmärtää 
arvovapaana. Teknologian käsitteeseen liitetään usein tunnearvoja. Joidenkin mielestä 
teknologia on kylmää ja vastenmielistä. Toisena äärimmäisyytenä voi olla sokea teknolo-
gian kaikkivoipaisuuden ihailu. Puhutaan myös kovasta ja pehmeästä teknologiasta, jol-
loin kriteerinä on yleensä teknologian soveltaminen luontoarvojen kannalta. Pyydettäessä 
kuvaamaan, mitä tekniikan ja teknologian käsitteillä tarkoitetaan, niiden parissa 
työskentelevät ja niitä tuottavat usein suhtautuvat niihin myönteisemmin kuin pelkästään 
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niitä hyödyntävät ihmiset. Tämä pätee myös tilanteessa, jossa teknologiaa tarkastellaan 
oppimisen näkökulmasta. Ne, joilla on kokemuksia tekniikoiden tai teknologian parissa 
toimimisesta, arvostavat yleensä teknologiaa enemmän ja haluavat oppia siitä lisää. Arki-
kielessä teknologian määrittelyä vaikeuttaa myös sen käyttö tekniikka-käsitteen synonyy-
minä. (Clarke 1986, 72–85; Lewis & Gagel 1992, 117–138; Conway & Riggs 1994, 227–
237; Riggs 1994, 217–226.)  

Teknologian käsitteen tulkinta riippuu määrittelijästä ja esiintymisyhteydestä. Tässä 
tutkimuksessa tekniikan ja teknologian käsitteitä tarkastellaan teknologiseen maailmaan 
kasvattamisen yhteydessä, joten niiden olemukseen katsotaan kuuluvan myös niihin liit-
tyvä oppiminen. Onko siis yhdentekevää, voidaanko tekniikan ja teknologian käsitteitä 
käyttää synonyymeinä vai onko niillä jokin sisällöllinen ero?  

Tekniikan ja teknologian käsitteiden eroja ja yhtäläisyyksiä teknologiakasvatuksen yh-
teydessä on pohdittu useissa suomalaisissakin tutkimuksissa (vrt. Kananoja 1989, 84; 
Kantola 1997, 51; Rasinen 2000, 23–39; Heinonen 2002, 44–47; Metsärinne 2003, 7–10). 
Koska johtopäätökset ovat toisistaan poikkeavia, tässä tutkimuksessa käsitteiden nimet 
otetaan määrittelyn lähtökohdaksi. Niiniluoto (1975, 51–55) erottaa toisistaan käsitteiden 
nimet (tässä tapauksessa tekniikka ja teknologia) ja niitä tarkemmin kuvailevat 
reaalimääritelmät. Nimeen perustuvissa määritelmissä teknologian ja tekniikan käsitteitä 
voidaan vertailla tietosanakirjojen niistä antamien selitysten avulla. Tietosanakirjojen 
antamat määritelmät edustavat triviaalisuudessaan teknologian ja tekniikan yleismääritel-
miä, joiden on sovelluttava kuvaamaan näitä käsitteitä useissa, joskus hyvinkin erilaisissa 
asiayhteyksissä.  

The Penguin English-English Dictionary (Garmonsway ja Simpson 1972, 180) 
määrittelee teknologian (technology) teollisuuden ja mekaniikan lajien tieteeksi. Toisaalta 
käsitettä käytetään taiteiden ja tieteiden yhteydessä. Tekniikka (technique) on puolestaan 
toiminnan tai toimeenpanon metodi. Se on taito taiteessa tai jossakin erityisessä toimin-
nassa. Näin määriteltynä teknologia liittyy tieteisiin ja tekniikka taitoihin. 

Encyclopedic World Dictionary (1971, 1610) laajentaa teknologian termin tiedon-
alaksi, joka käsittelee tiedettä ja insinööritaitoa tai käytänteitä teollisuuteen sovellettuna. 
Teknologia on myös sovellettua tiedettä. Kuten The Penguin English-English Dictionary, 
myös Encycopedic World Dictionary näkee tekniikan suoritusmetodina, keinona jonkin 
toteuttamiseen tai teknisenä taitona erityisesti taiteellisessa työssä. 

Oxford Advanced Learners' Dictionary (Horby 2005, 887) määrittelee teknologian 
tuottamisen ja valmistamisen tutkimukseksi, hallinnaksi ja hyödyntämiseksi sekä tietojen 
ja taitojen systemaattiseksi soveltamiseksi teollisuuden ja käytännön toiminnoissa. Näin 
teknologia käsitteenä sidotaan tutkimukseen, joka näyttää olevan luonteeltaan soveltavaa, 
kuten se on myös Encyclopedic World Dictionaryn mukaan. Edellä esitettyjen määritel-
mien mukaisesti myös Oxford Advanced Learners’ Dictionary korostaa tekniikan metodi-
luontoisuutta: Tekniikka on tekninen tai mekaaninen taito musiikissa, maalauksessa ja 
niin edelleen. Tämä näkemys vahvistaa tekniikan käsitteen yhteyttä taitoihin. 

Webster's New Collegiate Dictionary (1980, 1188) määrittelee teknologian 
systemaattiseksi taidon käsittelyksi, tekniseksi kieleksi, sovelletuksi tieteeksi, tekniseksi 
metodiksi käytännön päämäärän saavuttamiseksi ja toiminnan merkityksen totaliteetiksi, 
joka on välttämätön ihmisen elämisen ja hyvinvoinnin takaamiseksi. Vaikka siis teknolo-
gia määritellään edellisistä poiketen tekniseksi metodiksi, sen olemukseen katsotaan 
kuuluvaksi myös ominaisuus teknisenä kielenä. Tämä ja käsitys toiminnan merkityksen 
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totaliteettina vahvistaa käsitystä tekniikan ja teknologian käsitteiden hierarkkisuudesta. 
Ilmeisesti myös Webster's New Collegiate Dictionaryn mukaan tekniikka on tässä 
hierarkiassa alempana, koska sen mainitaan olevan tapa, jonka mukaisesti teknisiä väli-
neitä käsitellään tai fyysisiä perustoimintoja käytetään (kuten esimerkiksi tanssissa). Se 
on myös kyky ohjailla taitoja tai liikkeitä (kuten hyvä pianonsoittaja tekee). Lisäksi se on 
teknisen metodin perusta (kuten käsityössä tai tieteellisessä tutkimuksessa). Se on myös 
halutun päämäärän saavuttamisen metodi. Myös tästä voi päätellä, että tekniikan metodi-
luontoisuus liittyy konkreettiin suorittamiseen, kun taas teknologian käsitteen yhteydessä 
metodiluontoisuus liittyy ajatuksellisiin toimintoihin. 

Edellä kuvattua vahvistaa Collins Cobuild English Language Dictionaryn (1987, 
1501) määritelmä, jossa teknologia määritellään tieteellisen tiedon toiminnalliseksi käy-
töksi tai käytännöllisten tarkoitusten tutkimukseksi teollisuudessa, maataloudessa, liike-
elämässä ja niin edelleen. Teknologia on myös määrätty toiminnan alue, joka vaatii 
tieteellistä tietoa ja metodia. Tekniikka on puolestaan jonkin toiminnon määrätty metodi, 
joka yleensä vaatii suoritettaessa käytännön taitoja. Se on myös taito ja ominaisuus, jota 
tarvitaan taiteellisessa, liikunnallisessa tai muussa käytännön toiminnassa, jolloin sitä 
voidaan parantaa harjoittelemalla. Tämän perusteella teknologian olemukseen kuuluvien 
ajatuksellisten toimintojen voidaan tarkentaa kuuluvan tieteisiin, kun taas tekniikan voi-
daan katsoa kuuluvaksi käytännön toimenpiteisiin. Teknologian kehittämisen myötä myös 
käytännön toimenpiteisiin tarvittavat tekniikat kehittyvät. 

The Facts on File Dictionary of Education (Shafriz, Koeppe & Soper 1988, 469–470) 
taas määrittelee teknologian kasvatuksen yhteydessä (Technology in education) meto-
deiksi, materiaaleiksi ja apuneuvoiksi (joihin kuuluvat elektroniikka ja "high-tech" eli 
huipputeknologia), joita voidaan käyttää oppimisprosessin apuna. Kun edellä tarkastel-
luissa tietosanakirjoissa teknologia nähdään teknillisiin tieteisiin liittyväksi, tässä 
teknologia palautuu konkreetimmalle tasolle. Lähestymistapa muistuttaa edellä esiteltyjä 
tekniikan määritelmiä. Käsitettä tekniikka ei sellaisenaan tässä yhteydessä määritellä, 
mutta sen sijaan määritellään, mitä on tekninen (technical). Termi ilmaisee yksilön 
ominaisuutta, tietyn tasoisia tietoja ja taitoja tai vaatimusta niissä suoriutumisessa. Taito-
jen taso saavutetaan kasvatuksen ja valmennuksen avulla. Tekninen koulutus määritellään 
formaaliseksi valmentautumiseksi työtehtävään tai virkaan, jossa vaaditaan teknisiä tai-
toja. Kouluttautuminen on tämän tietosanakirjan mukaan pääsääntöisesti yleissivistävän 
koulutuksen jälkeistä, eikä se sisällä yleissivistävälle koulutukselle tyypillistä vapaamuo-
toista valinnaisuutta. Sille on omaista tietyssä työtehtävässä vaadittavien taitojen 
hankkiminen. Esimerkiksi Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan opinto-oppaassa 
2004–2005 (Wallin 2004, 9) käsitteellä on vastaavia piirteitä, kun tekniikan ja teknolo-
gian käsitteet on yhdistetty tiedekunnan nimeä tarkoittavaksi termiksi. 

Duden Deutsches Universalwörterbuch (1989, 1520) määrittelee teknologian tieteen-
alaksi, joka käsittelee raaka-aineiden ja valmisteiden muuttamista valmiiksi tuotteiksi ja 
kulutustavaroiksi. Toiminnassa käytetään luonnontieteellistä ja teknistä tietämystä. 
Teknologia on myös kokonaisuus, jonka puitteissa hyödynnetään tai työstetään materiaa-
leja (Stoffen) määrättyjen prosessien ja työmenetelmien avulla. Tämä kokonaisuus muo-
dostuu teknisistä tiedoista, taidoista ja mahdollisuuksista. Tekniikka periytyy latinan 
sanasta technica, jolla tarkoitetaan taito-olemusta (Kunstwesen), ja sitä käytetään taidon 
tai tieteen harjoittamiseen. Määrittelyssä viitataan tekniikan yhteyteen käsityöhön ja 
valmiuteen taidon hallinnassa. Tämä määritelmä vastaa käsitystä, jossa teknologia on 
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oppimisen kohteena ymmärretty laajemmin. Myös tekniikka voidaan ymmärtää oppimi-
sen kohteeksi, mutta se liittyy lähinnä taitokasvatukseen yleisellä tasolla. 

Yleissivistävään koulutukseen liittyy nykyään teknistä koulutusta, kuten tietotekniikan 
soveltamista opetukseen ja oppimiseen. Pelkkien teknisten taitojen opettamisen sijasta 
tätä tiedon- ja taidonalaa on kehitetty omaksi pedagogiikakseen. Tästä voidaan päätellä, 
että käsite technology in education vastaa ennemminkin käsitettä educational technology 
tai technology for education (ks. Järvelä 2001, 54). Kyseisestä alueesta käytetään nimi-
tystä koulutusteknologia, joka nykyisellään muodostaa oman tieteenalansa tai ainakin 
kasvatustieteen tutkimuskohteen. Ilmeisesti tästä syystä joissakin yhteyksissä teknologi-
alla tarkoitetaan suppeasti pelkästään tietojenkäsittelyyn tarvittavaa teknologiaa. 

Kun teknologian käsitettä tarkastellaan tieteitten näkökulmasta, ihmistieteissä koroste-
taan teknologian sosiaalista aspektia ja teknillisissä tieteissä sen yhteyttä luonnontieteisiin 
(Alamäki 1999a, 17–36). Koulutusteknologian lähtökohtana on tieto- ja viestintäteknii-
kan käyttö opetuksen apuvälineenä (ks. Järvelä 2001). Oppimisen kannalta se edustaa 
ainoastaan yhtä teknologian osa-aluetta. Koulutusteknologian edustama tekniikan ja 
teknologian alue rajataan tästä tutkimuksesta pois, koska se vaatisi oman teoriaperustansa 
ja tutkimusotteensa. 

Tekniikan ja teknologian käsitteitä on vertailtu lukuisissa muissakin yhteyksissä kuin 
tietosanakirjoissa ja koulutusteknologian sekä teknologiakasvatuksen yhteydessä. 
Esimerkiksi Airaksinen (2003, 17–18) määrittelee teknologian tekniikan järjestelmien 
suunnitteluksi, rakentamiseksi, käyttämiseksi ja tutkimiseksi. Teknologia on sama asia 
kuin tekniikka, eli teknologia ei ole puhetta vaan tavaraa. Teknologia ei ole tiede kuten 
psykologia, eikä teknologia ole tekniikan tutkimusta, mutta tekniikan tutkimuksesta saa 
puhua teknologian tutkimuksen sijasta, kun lähtökohtana ovat teknilliset tieteet. Airaksi-
sen mielestä eräs tapa erottaa toisistaan tekniikka ja teknologia on ajatella, että teknologia 
on ”kaiken tekniikan järjestelmä”, eräänlainen kokonaisuus ja kokonaisnäkemys teknii-
kan maailmasta. Silloin tekniikka viittaa erilaisiin laitteisiin, niiden toimintaan ja laittei-
den kokoelmiin järjestelmissä. Näin tarkasteltuna Airaksisen käsitys tekniikasta ja 
teknologiasta lähestyy tietosanakirjoissa esitettyjä käsityksiä. 

Myöskään Parikan (1998, 27–30) esittämä näkemys teknologian käsitteestä 
kompetenssina ei ole ristiriidassa sanakirjoissa esitettyjen määritelmien kanssa. Parikka 
korostaa tutkimuksessaan teknologian ja yleissivistyksen yhteyttä, joka on mahdollista 
saavuttaa teknologiakasvatuksen avulla. Kun teknologisen yleissivistyksen määrittää 
opetussuunnitelma, teknologiakompetenssi on yhteiskunnan asettama edellytys. Parikan 
tutkimus antaa viitteitä siitä, että teknologinen kehitysprosessi kuvastuu myös 
oppimisprosessissa.  

Tietosanakirjojen määritelmistä huomataan, että teknologia ja tekniikat liittyvät aina 
johonkin konkreettiin, jonka puitteissa tietäminen ja taitaminen tapahtuvat. Tätä ei 
esineellisesti ja toiminnallisesti pystytä poissulkevasti määrittelemään, sillä on mahdo-
tonta nimetä kaikkia tietoja ja taitoja, jotka liittyvät teknologiaan ja sitä kautta tekniikoi-
hin. Tämän perusteella tiedot ja taidot liittyvät aina johonkin, joka teknologian käsitteen 
yhteydessä on ihmisen tekemää. Sitä, mihin tiedot ja taidot teknologian yhteydessä liitty-
vät, kutsutaan tässä tutkimuksessa teknologiseksi substanssiksi. Uusi sivistyssanakirja 
(Aikio 1979, 579) määrittelee substanssin aineeksi, itsenäiseksi olioksi. Se on sitä, mikä 
on ilmiöiden havaittavien ominaisuuksien kannattajana; se mitä olio on meidän tajunnas-
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tamme riippumatta. Käsite sopii erityisesti teknologian yhteyteen, sillä se ei rajaa pois 
myöskään mitään konkreettia, mikä liittyy teknologiaan (Lindh 1997a, 7–10). 

Teknologian määritelmistä ilmenee myös, että se liitetään usein tieteelliseen tietoon. 
Tämän perusteella myös tieteellinen tieto voi olla teknologian substanssia. Teknologiaa ei 
kuitenkaan voi määritellä pelkästään tieteelliseksi tiedoksi kasvatuksen yhteydessä. Ana-
lysoidessaan tieteen ja teknologian yhteyksiä teknologiakasvatuksen kannalta Naughton 
(1994, 7–12) määrittelee teknologian seuraavasti: "Teknologia on ihmisten ja koneiden 
muodostamien organisaatioiden tieteellisen ja muun tiedon soveltamista käytännön tehtä-
vissä." Voidaankin kysyä, missä kontekstissa tämä tieteellisen ja muun tiedon soveltami-
nen tapahtuu. Teknologian substanssia analysoidessaan Raat ja de Vries (1986, 16–18) 
päätyvät toteamukseen, että teknologian perusta on aineen, energian ja informaation 
olemassaolo ja vuorovaikutuksellisuus. Aineella tarkoitetaan kaikkea sitä materiaalia, 
mistä konkreetti teknologinen maailma on tehty. Teknologia tarvitsee ja tuottaa energiaa 
sekä informaatiota toimiessaan. Kun kasvatusta tarkastellaan tässä kontekstissa, teknolo-
gian ymmärtämisen edellytykseksi muodostuu näiden käsitteiden vuorovaikutuksellisuu-
den oppiminen. 

Yleissivistävällä tasolla teknologian käsite on ongelmallinen, kun sitä tarkastellaan 
luonnontieteitten taholta. Luonnontieteet määrittävät olemassa olevaa jakamalla sen 
elolliseen ja elottomaan maailmaan, jossa teknologian yleensä katsotaan selittävän elotto-
man maailman ominaisuuksia. Järvilehto (1994, 25) näkee elollisen ja elottoman maail-
man välisen suhteen kuitenkin joustavampana. Silmälasien ollessa käyttämättömänä ne 
selvästikin edustavat elotonta maailmaa, mutta silmälaseja käytettäessä ne ovat 
integroituneet niin tarkasti ihmiseen, että jako elolliseen ja elottomaan maailmaan muut-
tuu merkityksettömäksi. Järvilehdon esimerkki silmälasien käytöstä on myös esimerkki 
teknologisesta kehityksestä. Nominaalisesti teknologia voidaan edellä esitetyn perusteella 
kiteyttää prosessiksi, jonka seurauksena syntyy ihmisen tekemää maailmaa hänen 
muuttaessaan elinolosuhteitaan.  

Kun tekniikan ja teknologian käsitteiden määrittelyssä siirrytään nominaaliselta tasolta 
kohti reaalimääritelmien tasoa, yhteenvetona voidaan tehdä ainakin seuraavat 
johtopäätökset: Teknologia ei ole samaa kuin tekniikka. Teknologia on laajempi käsite, 
joka ilmenee konkreettina kehitysprosessina. Tekniikka on taito, jota tarvitaan 
suoriutumiseen jossakin tehtävässä, esimerkiksi käsityössä. Teknologia liittyy hyvinvoin-
tiin, joka saavutetaan teollisuuden ja tuotantoelämän avulla. Sillä tarkoitetaan myös 
teollisuudessa ja tuotantoelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen yhdistelmiä, jotka 
ilmenevät erilaisten tekniikoiden hallintana. Tämän perusteella teknologia on tekniikan 
yläkäsite. 

Teknologia yhdistetään tieteisiin, erityisesti luonnontieteisiin ja teknillisiin tieteisiin. 
Tekniikka liittyy ammatillisten ja käytännön taitojen hankkimiseen koulutuksen, taiteen 
ja elinkeinoelämän aloilla. Teknologia ja sen hallinta edellyttää sekä tietoja että taitoja, 
jolloin tekniikoiden hallinta on taitojen hallintaa. Sekä teknologian että tekniikan 
edellytyksenä on rakennetun maailman olemassaolo, joka ilmenee teknologisena maail-
mana. Sekä teknologia että tekniikka viittaavat toimintaan, joka konkretisoituu suorituk-
sena ja/tai suoriutumisena teknologisessa maailmassa (esimerkiksi joku hallitsee jonkin 
sähkölaitteisiin sopivan korjaustekniikan tai joku ymmärtää sähkölaitteiden teknologiaa 
teoreettisella tasolla). Näiden määritelmien mukaan teknologia on siis käytännön sekä 
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tieteellisten tietojen ja taitojen soveltamista ja sovelluksia sekä niiden perusteiden 
ymmärtämistä. 

Teknologian käsitteeseen on kuitenkin liitettävä joitain erityismääritteitä, kun sitä tar-
kastellaan kasvatuksen yhteydessä. Rajaamalla teknologia tarkasteltavaksi kasvatuksen 
yhteydessä päädytään sitoumuksiin, joiden seurauksena on tarkasteltava teknologian 
opetuksessa ja oppimisessa esille nousevia käsitteitä. Toiset näistä käsitteistä ja teknolo-
gian ilmenemismuodoista liittyvät teknologian opetus- ja oppimismuotoihin, toiset 
edustavat teknologiaa sellaisena kuin se nähdään ja koetaan. Näihin viitataan myös edellä 
esitetyissä määritelmissä. Ainoastaan Shafriz, Koeppe ja Soper (1988, 469–470) 
mainitsevat teknologian ehkä näkyvimmän osan, huipputeknologian. Myöskään 
teknologisessa maailmassa elämisen keskeistä ilmiötä, ihmisen ja teknologian välistä 
suhdetta, ei määritelmissä tarkastella yksityiskohtaisemmin. Jos ihmisen ajatellaan olevan 
passiivisen vastaanottajan sijaan rakennettuun ympäristöön vaikuttaja, hänen voidaan 
myös ajatella olevan luova ja taitava tai ainakin kasvatettavissa sellaiseksi. Koska taita-
vuus konkreetissa ympäristössä koetaan usein kätevyydeksi selviytyä ongelmatilanteista, 
teknologian ja kätevyyden käsitteillä voidaan ajatella olevan yhtymäkohtia. 

Jos kätevyyden käsite edustaa konkreettia toiminnallisuutta kuten käsin tehtävää työtä, 
nominaalisista määritelmistä päätellen toinen teknologian käsitteen kannalta keskeinen 
tiedon- ja taidonala on luonnontieteet. Etenkin fysiikalla on yhtymäkohtia taitavaan 
toimintaan, sillä fysiikan konkretisointi edellyttää taitavuutta vaativaa mallintamista. 
Tarkasteltaessa teknologian käsitteen ymmärtämistä reaalitasolla päädytään teknologiseen 
yleissivistykseen, jonka voidaan ajatella olevan sitä, mikä on teknologian opetuksen ja 
oppimisen tavoite. Pitäisikö meidän siis oppia huipputeknologian tuotteiden käyttöä ja 
toimintaa, koska näemme niitä ympärillämme jo pienestä lapsesta saakka? Mitä 
huipputeknologia on kasvatuksen kannalta? 

2.2.1  Huipputeknologian luonteesta 

Teknologiasta keskusteltaessa monelle syntyy kuva huipputeknologiasta, vaikka suurin 
osa käytössä olevasta teknologiasta on arkipäiväistä ja jopa vanhahtavaa. Arkipäivän 
teknologia on teknologian kehittämisprosessin tulosta. Tähän arkipäivän teknologiaan 
perustuu merkittävin osa ihmisen tekemästä maailmasta. Sen olemassaolon perustana 
ovat ihmiselle lajityypilliset tiedot ja taidot, joita on käytetty teknologian tuottamiseen. 
Kuten teknologian käsitteen määritelmistä ilmeni, teknologia liittyy myös luonnontietei-
siin. Voidaan ajatella, että luonnontieteet ovat ikuista totuuden etsintää, jota teknologia 
soveltaa. Tällöin konkreetin tuottamisen perustana ovat ihmisen perifeeriset taidot ja 
niiden kanssa rinnan kehittyvä teoreettinen ajattelu, joka ilmenee tietojen lisääntymisenä 
ratkaistaessa teknologiaan liittyviä ongelmia. Lavonen (1996, 29–30) kuvaa tätä kehitystä 
loogisina prosesseina, joissa analogiapäättely ja deduktiivinen sekä induktiivinen päättely 
toimivat tieteen edistymisen tekijöinä. Induktio ja deduktio nähdään usein toistensa 
edellytyksinä. Lavosen mukaan käytännössä ei liene mahdollista johtaa hypoteesia ilman 
tutkijan omia ennakkokäsityksiä, mielikuvitusta ja luovuutta. 

Tämä problematiikka ei liity yksinomaan tähän päivään, sillä jo hellenistisellä kau-
della alkoi kehittyä käsitys luonnontieteellisistä tiedoista. Rinnakkain niiden kanssa ja 



 34

vähitellen niitä hyväksi käyttäen syntyi ensin käsityöllisen tuottamisen kausi, joka kehit-
tyi industrialismin kaudeksi. Länsimaisessa kouluopetuksessa tämä asetelma on säilynyt 
matemaattis-luonnontieteellisissä ja käytännön toiminnallisuuteen kouluttavissa oppiai-
neissa, kuten käsitöissä. (Bowen 1972, 119–121.) 

Kun puhutaan huipputeknologiasta, termistä syntyy kuva kapeakärkisestä tietojen ja 
taitojen huipusta. Sama mielikuva syntyy monista muistakin termeistä, joiden olemusta 
kuvataan käyttämällä etuliitettä huippu (ks. esim. Clarke 1990, 37, 202). Kolmiulottei-
sella kuvalla puolestaan halutaan esittää esimerkiksi useamman tekijän yhtäaikaista 
vaikutusta (ks. esim. Clarke 1990, 203–204). Kuvion 1 kolmiulotteisuudella ilmaistaan 
teknologisen kehityksen kolmiulotteisuutta, sillä sen edellytyksenä on aina ollut teorian ja 
käytännön kohtaaminen tilanteellisesti. Kuvion esittämän kehitysjatkumon voidaan aja-
tella aina olleen pyramidin muotoinen. Ihmisen historian aikana on ollut huipputeknolo-
giaa, ja kerroksia kasvaa jatkuvasti edellisten kerrosten päälle tulevaisuudessakin, kun 
teknologia ymmärretään prosessiksi. Huipputeknologian voidaan ajatella olevan 
teknologisen kehityksen viimeisin vaihe. Pyramidin perustan muodostavat ihmisen 
perifeeriset taidot, jotka ovat käytännön taitoja maailmassa selviytymistä varten. Alkeelli-
set taidot ovat tekniikoita, joista voi syntyä teknologiaa vain tietojen lisäyksen avulla. 
Teknologian synnyn edellytyksenä on tietojen ja taitojen yhteisvaikutuksellisuus. Ihmisen 
historiassa siitä on esimerkkinä teknologian nopeutuva kehitys, kun käsityölliseen 
tuottamiseen yhdistyi renessanssin ja uuden ajan tietotaito. Vastaavasti industrialismin 
syntymisen edellytyksenä oli luonnontieteellisen tietotaidon lisäys. Vasta näiden vaihei-
den jälkeen oli mahdollista siirtyä jälkiteolliseen teknologiseen maailmaan, jonka tuotta-
man huipputeknologian aikaa nyt elämme. Jos ihmisen kehitys on pienoiskuva 
lajinkehityksestä, teknologiaan liittyvien tietojen ja taitojen kehittymisen voidaan ajatella 
olevan pienoiskuva teknologian kehittymisestä. (Ks. Bowen 1972, 119–121; UNESCO 
1983, 36–49.)  

Kuvio 1. Teknologian historian pyramidi (vrt. Hacker & Barden 1988a, 11–21; Gorokhov 
2005; Grübler 1998, 75–89; Norman et al. 1995, 16–20; Wilenius 1978, 55–81). 
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Tämä ajattelutapa ohjaa analysoimaan myös kasvatuksen ja teknologian välistä suhdetta 
prosessina, joka muodostaa kehän. Uutta teknologiaa ei voi olla olemassa, jollei opita 
aikaisemmin luotua (Grübler 1998, 117–127). Teknologisen yleissivistyksen määrittä-
mistä varten on löydettävä tekijöitä, joiden vaikutuksesta oppimisprosessi toistuu ja jat-
kuu. Jos prosessi pysähtyisi, myös teknologinen kehitys pysähtyisi. Jos teknologinen 
kehitys pysähtyisi, teknologiseksi yleissivistykseksi riittäisi luvussa 2.2 tarkasteltujen 
tekniikoiden hallitseminen. 

Tarkasteltaessa kuviota 1 herää kysymys, miten pyramidin huipun muodostamaa huip-
puteknologiaa voitaisiin kuvailla teknologiseen maailmaan kasvattamisen kannalta. Jos 
teknologia nähdään kehitysprosessina, mitä nykyään tapahtuu huipputeknologian 
syntymisen yhteydessä? Franssilan (1996, 34–38) mukaan huipputeknologialla on muun 
muassa seuraavanlaisia ominaisuuksia: Sille on tyypillistä uusien keksintöjen jatkuva 
virta, jota markkinamekanismi karsii. Tästä on ollut seurauksena esimerkiksi patenttien 
suunnaton määrä, kun esimerkiksi yliopistot ja korkeakoulut tuottavat niitä. Evoluutioita 
on enemmän kuin revoluutioita, koska uudet keksinnöt kehitetään jo olemassa olevista 
laitteista. Tällöin usein uuden käytön kannalta merkityksettömät ominaisuudet säilyvät. 

Vallankumouksellisten keksintöjen säilymisen ja kehittymisen edellytyksenä ovat val-
miit markkinat. Säilymisen ja kehittymisen edellytyksinä ovat myös käyttötottumukset, 
sillä innovaatioille on tyypillistä niiden mukautuminen vanhoihin, totuttuihin kaavoihin. 
Tällöin yhteensopivuus mitoittuu ihmisen mukaan, ei keksinnön itsensä mukaan. 

Huipputeknologian yleistymisen edellytyksenä on markkinavoimien myönteinen 
vaikutus, sillä hyvätkin keksinnöt häviävät, jos tuotteet eivät mene kaupaksi. Yleistymi-
seen vaikuttaa myös se, että vanhat tuotteet myydään ensin ja vasta sitten päästetään 
uutuudet markkinoille. Kilpailun vaikutuksesta samankaltaiset tuotteet leviävät nopeam-
min kuin yksittäiset innovaatiot. Kuluttajalle on myönteistä, että kilpailu pääsääntöisesti 
laskee hintoja. Toisaalta tuotteiden elinkaaret lyhenevät. 

Yhteiskunnan kannalta on joskus houkuttavaa rajoittaa kilpailua, mutta kilpailun 
rajoittaminen toimii hetkellisesti, ei jatkuvasti. Innovaatioiden yleistymiseen vaikuttaa 
aina markkinoiden valtaamisen vaikeus. Usein vaikeuksia aiheuttavat taloudelliset tekijät, 
sillä monimutkaisten tuotteiden kehittäminen on kallista. 

Yksittäisten tuotteiden suojaaminen on vaikeaa, ja siksi tuoteperheillä pyritään suojaa-
maan tuotantoa. Tällöin huipputeknologiassa tuotantoautomaatio on markkinoiden 
valtauksen edellytys. Vaikka nykyteknologiaa yleensä kehitetäänkin suunnitelmallisesti, 
sattuman vaikutuksellisuus on hyväksyttävä innovaation merkittäväksi lähteeksi, sillä 
teknologisen substanssin runsaus tuottaa sattumia. 

Lopuksi Franssila korostaa, että jopa jonkin teknologisen prosessin virhetoiminto voi 
olla keksinnön lähtökohta, jolloin sattuma tuottaa mutaatioita. Vaikka kasvatuksen ja 
teknologian yhteys huipputeknologian kannalta on yleensä vain teknologiaa soveltavaa, 
sen vaikutus on aina otettava huomioon. Tämä ilmiö näkyy erityisesti tietotekniikkaa 
soveltavassa opetuksessa ja oppimisessa (ks. Nordkvelle 2004, 427–444). Kun teknologia 
ymmärretään kehittämisprosessinsa tuotteeksi, kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen 
mielenkiinto olisi suunnattava edellä kuvattuun kehittämisprosessiin. Innovaatioiden 
olemus opitaan samoin kuin innovaatiot ovat syntyneet eli tekemällä innovaatioita 
(Gunnarsdottir 2001, 10–16). 

Huipputeknologia on usein ainoa vertailuperuste, kun muodostetaan käsityksiä ja 
arvostuksia teknologiasta. Kun Franssila (1996) näkee huipputeknologian ja sen 
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soveltamisen mahdollisuudeksi parantaa elintasoa ja sitä kautta elämisen tasoa, Joy 
(2000) näkee siinä uhkia ihmiskunnan tulevalle kehitykselle, mikäli kansalaiset eivät osaa 
vaikuttaa siihen. Hän varoittaa erityisesti genetiikan, nanoteknologian ja robotiikan 
kehittämiseen liittyvistä vaaroista, jos yhteiskunnan eettinen kehitys ei seuraa teknolo-
gista kehitystä. Joy vertaa tämän GNR (genetics, nanotechnology, robotics) -teknologian 
kehittämistä atomipommin kehittämiseen. Suhteellisen pieni joukko eri alojen 
huipputiedemiehiä kehitti atomipommin edes tietämättä varmasti, aiheuttaisiko se 
räjäytettäessä myös ilmakehän räjähtämisen ja koko maailman tuhoutumisen. GNR-tutki-
musalueiden yhdistämisen seurauksena on vaarana päätyä aineisiin ja laitteisiin, jotka 
voisivat tuhota ihmiskunnan ja jopa kaiken elämän maapallolta. Joy ehdottaakin, että 
samoin kuin lääkärit vannovat Hippokrateen valan, tieteen ja teknologian 
huippuammattilaiset vannoisivat valan, jossa he lupaisivat käyttää tietojaan ja taitojaan 
ainoastaan ihmiskunnan ja koko maailman parhaaksi. Myös Airaksinen (2003) korostaa 
insinöörien vastuuta teknologian kehittämisessä. 

Mitä Franssilan, Joyn ja Airaksisen näkemykset merkitsevät teknologian oppimisen 
näkökulmasta? Onko teknologian käsite liian laaja ja ongelmallinen tarkasteltavaksi 
oppimisen, kasvatuksen ja sivistyksen yhteydessä? Pitäisikö tyytyä ymmärtämään se 
jonkinlaisena kaukaisena pahana, johon otetaan kantaa sitten kun sen piirissä tehty 
kehitystyö ilmenee huipputeknologian tuotteina niin hyvässä kuin pahassakin merkityk-
sessä? Jääkö teknologinen tulevaisuus ainoastaan tulevaisuuden tutkimuksen varaan, vai 
voidaanko tälläkin tiedon- ja taidonalueella vaikuttaa tulevaisuuteen kasvatuksen avulla 
(ks. Luukkonen 1983, 7–16)? Tähän voi vastata kysymyksellä, eikö kansalaisilla ole 
oikeus oppia ymmärtämään, mitä teknologisessa maailmassa on tapahtunut ja mitä siinä 
voi tapahtua, jos ihmiset eivät kykene seuraamaan sen kehitystä. Eikö teknologiaa pidä 
oppia juuri sen takia, jotta kaikilla olisi riittävä teknologinen yleissivistys, ettei pieni 
ryhmä huippuasiantuntijoita voisi edetä sen kehittämisessä eettisesti arveluttavalla ta-
valla? 

Kasvatuksen kannalta vahvistuu käsitys, että teknologian historian pyramidin huipulle 
ei voi siirtyä suoraan muutoin kuin teknologian soveltamisen kautta (kuvio 1). Jos sen 
kehitystä halutaan ymmärtää, sen perusteita on opittava. Vaikka huipputeknologian tuot-
teita voidaan ottaa esimerkeiksi oppimisen lähtökohtana, niiden olemassaoloa ei voida 
selittää niistä itsestään käsin. Esimerkiksi auton olemassaoloa ei voi kehäselityksenä 
perustella sanomalla, että auto on auton näköinen ja toimii niin kuin auto, koska se on 
auto. On siis opittava ymmärtämään, että myös ennen on ollut teknologiaa, jonka kehitys-
prosessia huipputeknologian tuotteet nyt edustavat. Kuvion 1 pyramidi ei voi syntyä 
muutoin kuin teknologisen maailman kehittymisen myötä, jolloin substanssin kannalta 
kyseessä on yhtäaikainen luonnontieteellinen ja konkreettiin tuottamiseen kuuluva kehi-
tys. Niiniluoto (1994, 11–39) on pohtinut tätä kehitysprosessia. Hänen mukaansa 
inhimilliselle kehitykselle on luonteenomaista perifeeristen taitojen liittyminen tietoihin 
ja sitä kautta tietojen lisäyksen mahdollisuus, kuten myös kuviossa 1 on esitetty. 
Teknologisen kehityksen kannalta tämä on johtanut aikanaan sekä käsityöllisen että luon-
nontieteellisen tietotaidon muovautumiseen. Sen perusteella voidaan kiteyttää, että 
teknologian käsite tulisi ymmärtää tässä kontekstissa ennemmin prosessin kuvana kuin 
esimerkiksi sen viimeisimmän kehitystilan, huipputeknologian, nimenä. Näin ollen 
teknologian olemuksen prosessiluontoisuus on kaksitahoista: olemassa oleva teknologia 
on syntynyt kehitysprosessin tuloksena, ja toisaalta se itse esiintyy prosessina eli suo-
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tuisassa tapauksessa toimii ihmiselämän helpottajana. Vaikka se näyttäisi toimivan ilman 
ihmisen välitöntä vaikutusta, se liittyy aina ihmisen toimintaan. Jotta Joyn (2000) esit-
tämä visio teknologian riistäytymisestä ihmisen hallinnasta ei toteutuisi, kasvatuksen ja 
oppimisen yhteydessä teknologiaa tarkasteltaessa on tarpeellista tutkia ihmisen ja sen 
konkreetin ja funktionaalisen ilmentymän, koneen, välistä suhdetta. 

2.2.2  Man–machine-interaction 

Teknologian hyödyntämiseen perustuvassa maailmassa eläminen tarkoittaa jatkuvaa 
vuorovaikutusta koneiden sekä laajemmin myös laitteiden ja rakenteiden kanssa. Tämä 
vuorovaikutussuhde oli suhteellisen mutkaton teknologisen kehityksen alkuvaiheessa, 
mutta nykyinen huipputeknologia mutkistaa sitä niin laadullisesti kuin määrällisestikin, 
kuten Franssilan (1996) esimerkistä ilmenee. 

Johtavissa teollisuusmaissa alettiin 1960-luvun lopulla huolestua kiihtyvän teknologi-
sen kehityksen negatiivisista vaikutuksista huipputeknologian parissa työskenteleviin. 
Erityisesti informaatioteknologian kehitys muutti ihmisen ja rakennetun maailman välistä 
suhdetta, kun erilaisten koneiden toiminnot monipuolistuivat huomattavasti. Tällöin ihmi-
sen ja koneen välinen vuorovaikutussuhde muuttui kaksisuuntaiseksi: Koneelle annettu-
jen komentojen seurauksena voi olla koneen reagointi niin, että se pystyi kysymään 
tarkentavia ohjeita toiminnoilleen. Näin perinteisen ihmisen ja koneen välinen fysiologi-
nen suhde monipuolistui myös psykologiseksi, minkä seurauksena koneiden käytön 
oppiminen vaati yhä monimutkaisempien toimenpiteiden hallintaa jo yleissivistyksen 
tasolla. Tästä esimerkkinä ovat tietokoneiden ja ohjelmoitavien laitteiden käyttöön 
kehitetyt kielet. (Murrel 1976; Singleton, Fox & Whitfield 1973.) 

Kun tuottavuutta haluttiin parantaa kehittämällä koneista nopeampia ja monipuolisem-
pia, törmättiin ihmisen kyvykkyyteen toimia niiden kanssa. Perinteisen fyysisen 
rasittavuuden tilalle oli nousemassa työnteon psyykkinen rasittavuus, jonka seurauksista 
alettiin käyttää nimitystä loppuun palaminen (burn out). Ihmistä koneeseen verrattaessa 
myös käsitteistö sai yhteisiä piirteitä (esimerkiksi rasitus = stressi = stress). Kun 
tarkasteltavaksi otettiin aineen, energian ja informaation kierto, teknologiaan liittyvän 
toiminnallisuuden tutkimusten kuvauksissa ei rajoituttu yksinomaan mekaanisiin 
prosesseihin. Siksi niiden vaikutuksellisuutta alettiin tarkastella myös ergonomian kan-
nalta. (Singleton 1973, 17–25.) 

Käytännön toiminnallisuuden kannalta merkittäväksi suhteeksi muodostuu teknologi-
sessa ympäristössä toimivan ihmisen hyvinvointi ja järjestelmän tehokkuus. Tätä suhdetta 
de Jong (1973, 171–176) kuvaa input–process–output-järjestelmän avulla, jossa prosessin 
käsittää koneen ja ihmisen tai ihmisten muodostama kokonaisuus. Kuviossa 2 teknologia 
strukturoituu fyysisten ympäristöjen (physical surroundings) ja organisaatioympäristön 
(organizational environment) muodostamaksi, jatkuvaksi silmukaksi. Ihmisen ja koneen 
muodostama kokonaisuus näyttäytyy muutoksen aiheuttajana, joka pitää yllä fyysisten 
työympäristöjen ja organisaatioympäristön jatkuvaa vuorovaikutuksellisuutta. Kun ihmi-
sen hyvinvointi fyysisessä työympäristössä ja muiden ihmisten kanssa on taattu, nuolilla 
kuvattu muutos on mahdollista. Siitä huolimatta että näin kuvattu järjestelmä on suljettu, 
se on organisaationa yhteydessä ulkopuoliseen maailmaan. Vaikka tutkimuksessa esitetty 
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järjestelmän kuvaus on mekanistinen, siihen sisältyy ihmisen ja koneen kannalta 
optimoinnin vaatimus.  

Kuvio 2. Ihminen–kone-järjestelmän toiminta (de Jong 1973, 171). 

De Jong siis näkee ihmisen ja koneen (konkreetin teknologian) välisen suhteen proses-
sina, joka muodostaa kehän. Teknologiseen maailmaan kasvattamisessa tämä merkitsee 
myös oppimisen kehäluonteisuutta. Voidaan siis ajatella, että prosessin ymmärtämisen 
edellytyksenä on input–process–output-järjestelmän ymmärtäminen ihmisen ja koneen 
vuorovaikutuksena. 

Vaikka teknologia on kehittynyt huimasti edellä esitettyjen tutkimusten toteutuksen 
jälkeen, ihmisen ja koneen välisen vuorovaikutuksen tutkimuksessa on säilynyt kiinnos-
tus ergonomiaan. Uuden teknologian myötä on kehitetty muun muassa puheen tunnista-
via koneita, jolloin laitteistojen parissa toimivien ei tarvitse olla edes fyysisessä kosketuk-
sessa niiden kanssa (Schillo 2000). Tämäkään ei poista ongelmaa joka syntyy, jos kuvion 
2 input–process–output-järjestelmä ei muodosta ihmisen hyvinvoinnin kannalta optimoi-
tua kokonaisuutta. Kun sovitin on puheen tunnistava laitekokonaisuus, toiminnan rasitta-
vuus siirtyy fyysisen rasittavuuden sijasta psyykkiseksi rasittavuudeksi. Jos ongelmakent-
tää tarkastellaan kasvatuksen ja erityisesti oppimisen yhteydessä, tilanne sisältää 
hyvinvoinnin kannalta vaarallisia seikkoja. Ei ole edullista, jos kaikki mahdollinen ihmi-
sen ja koneen välinen vuorovaikutus pyritään siirtämään ainoastaan verbaalisen interak-
tion tasolle, koska ihminen ei ole pelkästään yhden informaatiotavan varassa toimiva 
olio. Jos teknologia halutaan ymmärtää oppimisen kannalta, millainen ihmisen ja koneen 
välisen suhteen pitäisi olla teknologian oppimisessa? 
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Tietokoneen ja teknologian suhde oppimisen yhteydessä on kaksisuuntainen. Tie-
tokone toisaalta on oppimisen väline ja toisaalta oppimisen kohde. Woolnough (1993, 7–
8) nostaa tässä yhteydessä esille tietotekniikan motivoivan vaikutuksen, kun nuoria oppi-
joita ohjataan luonnontieteiden ja teknologian opintoihin. Tietokone lieneekin ti-
etynlainen sublimaatio tarkasteltaessa nuorten ja huipputeknologian suhdetta. Scaife ja 
Wellington (1993, 23) korostavat kuitenkin, että myös tietokoneilla on omat rajoituk-
sensa, vaikka niiden voidaan katsoa olevan käyttökelpoisia tiedon keruussa ja varastoin-
nissa, kerätyn tiedon monimutkaisessa laskennallisessa käsittelyssä, suurten tietomäärien 
käsittelyssä ja muokkaamisessa eri muotoihin. Lavosen (1996, 29–30) mainitsemat 
luovuuteen liittyvät prosessit jäävät edelleenkin ihmisen suoritettaviksi. Tämä ei 
luonnollisestikaan tarkoita sitä, etteikö tietokoneiden ominaisuuksia voisi käyttää luovien 
prosessien tukena. Näitä ominaisuuksia hyväksi käyttäen tietotekniikalla on mahdollista 
vaikuttaa myös oppimisprosesseihin (ks. Järvelä 2001). Tästä antaa selkeän esimerkin 
Hyötyniemen (2002, 124–139) kuvaus elämänmukaisesta säätötekniikasta (life-like cont-
rol), kun tietotekniikkaa sovelletaan input–output-struktuurin avulla tukeutuen ihmisen 
kognitiivisiin ominaisuuksiin.  

Muuttaako tietotekniikka de Jongin kuviossa 2 esittämää ihmisen ja koneen suhdetta? 
Ilmeisesti tämä ennen tietotekniikan lopullista läpimurtoa kehitetty teoria edelleenkin 
pitää paikkansa. Näkyvin muutos on sen kuvaaman prosessin nopeutuminen ja yhtäaikai-
sesti käsiteltävän substanssin määrän kasvu. Kuvion 2 input–process–output-struktuuriin 
osien välille on muodostunut lisää nuolia. Tästä puolestaan voi olla seurauksena laadulli-
sia muutoksia, kun uutta luovaan prosessiin voidaan ottaa määrällisesti enemmän 
substanssia. Scaife ja Wellington (1993, 39) kuitenkin varoittavat luottamasta tietoteknii-
kan kaikkivoipaisuuteen oppimisessa. Tietokoneen mahdollistama ”mere skill and drill” 
on olemukseltaan samaa kuin käytettäisiin urheiluautoa asioitaessa ostoskeskuksessa. 
Kaikki tapahtuu nopeammin ja suuremmasta valikoimasta, mutta oppiminen itsessään 
pysyy samana. Kun tämä muistetaan, ihmisen aloitteellisuus säilyy optimaalisena hänen 
suhteessaan tietokoneeseen ja koneisiin laajemmassakin merkityksessä. Ihmisen ja ko-
neen välisen suhteen (man–machine-interaction) voi kiteyttää toteamukseen, että vaikka 
kone olisi millainen tahansa, ihminen voi hallita sitä nyt ja tulevaisuudessakin. Edellytyk-
senä on teknologian oppiminen. Teknologian ja oppimisen kannalta onkin aiheellista 
kysyä, millä ominaisuuksillaan ihminen tätä "konetta" hallitsee. Pystyykö hän yksilölli-
sesti ja luovasti vaikuttamaan teknologiaan? Mitä on luovuus, kun kontekstina on 
teknologinen maailma? 

2.2.3  Teknologinen luovuus 

Niiniluoto (1994, 17–21) kuvaa ihmisyyteen olennaisena osana kuuluvaksi konkreetin 
toiminnallisuuden ja luovuuden. Jos ihmisen olemukseen kuuluu piirteitä, joita voidaan 
kuvata käsitteillä homo faber ja homo ludens (tekevä ihminen ja leikkivä ihminen), nii-
den esiintyminen jää puheella ohjattavassa teknologisessa maailmassa väistämättä rajalli-
seksi. Kone ymmärtää vain tietyt sanat esitettynä tietyllä tavalla. Samanlaisia epäilyksiä 
teknologian ja ihmisen suhteesta herättää robotiikan käyttö, jos robotiikalla halutaan 
korvata elämään sisältöjä antavia toimintoja. Lähempänä kuin Joyn (2000) esittämät 
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kauhuskenaariot teknologian kontrolloimattomasta kehityksestä on virtuaalitodellisuus, 
johon on mahdollisuus poistua ympäröivästä todellisuudesta (ks. Mannermaa 1999). 
Ihmisen ja koneen välisen suhteen kehittymisen ei kuitenkaan tarvitse väistämättä johtaa 
vieraantumiseen ihmisyydestä, jos uhkatekijät otetaan huomioon teknologiakasvatuk-
sessa. Ihmisen ja koneen suhteessa on silloin aiheellista korostaa ihmisen ominaisuutta 
kehittää ja keksiä uutta yllättävällä ja epäloogisellakin tavalla. Jos esimerkiksi halutaan 
ohjata tietokonetta, perinteisen näppäimistön, hiiren ja jopa äänen tilalla voisi olla jotain 
muutakin. Sen keksiminen edellyttää luovuutta, joka lähentää ihmistä teknologiaan. 
Lähtökohtana on teknologian substanssi, sillä konkreetin toiminnan ja ongelmanratkaisun 
perustana tulee olla jotakin konkreettista. (Ks. Young 1991, 234–243.) 

Millaista on ihmisen ja rakennetun maailman vuorovaikutus ihmisen luodessa jotakin 
uutta, jos teknologian käsite ymmärretään prosessiluontoiseksi ja siihen liitetään konkree-
tin tuottamisen vaatimus? Mistä luovuudessa on kyse? 

Luovuuden käsite on hyvin moniselitteinen erityisesti silloin, kun sitä ei liitetä tarkem-
min sen ilmenemistä kuvaavaan määritteeseen tai kuvaaviin määritteisiin. Länsimaiden 
historiassa luovuuden käsitettä on käytetty teknologian käsitteen yhteydessä todennäköi-
sesti ensimmäisen kerran, kun Arkhimedeen sanotaan perustelleen luovaa kekseliäisyyt-
tään hupina. Arvostetun kreikkalaisen miehen ei sopinut tehdä mitään konkreettista, 
koska työn katsottiin kuuluvan orjille (Häyrynen 1974, 2–3). Myöhemmin luovuus liitet-
tiin lähinnä taiteelliseen toiminnallisuuteen. 

Käsitys luovan toiminnan erikoislaatuisuudesta säilyi paljolti muuttumattomana, kun-
nes kokeellinen psykologia kiinnostui siitä 1900-luvulla. Tehtyjen kokeiden perusteella 
huomattiin, että kokemukset, tiedot ja taidot vaikuttivat ongelmanratkaisukykyyn. Näissä 
kokeissa ei suljettu pois mitään tiedon- ja taidonalaa, joten luovuutta voitiin tarkastella 
teknologian kannalta keskeisten matemaattis-luonnotieteellisten ja muotoiluun liittyvien 
prosessien yhteydessä (ks. Heikkilä 1981; Lindh 1985). 

Murray (1959, 96–118) määritteli luovuuden toiminnaksi, josta seuraa jotakin uutta 
riippumatta sen arvosta, harvinaisuudesta tai seuraamuksesta. Miel (1966, 24) katsoi 
luovaksi prosessiksi toimintaa, jossa yhdistellään aikaisemmin yhteen kuulumattomia 
asioita. Tällöin tuloksena on uusien materiaalien, liikkeiden, sanojen, symbolien ja ideoi-
den kombinaatioita, jotka muiden mielestä ovat ainutkertaisia. Rogers (1969, 290–296) 
painotti, että luovuutta voidaan arvioida ainoastaan luovan toiminnan tuloksena synty-
västä tuotteesta, vaikka keskeistä luovuuden ilmiössä on henkinen prosessi. Guilford 
(1967, 60–67; 1977, 151–152) sisällytti luovuuden kolmiulotteiseen malliin, jolla hän 
halusi kuvata lahjakkuuden monitahoisuutta. Ongelmanratkaisua hän selitti divergentin ja 
konvergentin ajattelun avulla. Ajan hengen mukaisesti hän liitti divergentin ajattelun 
korkeaan älykkyysosamäärään.  

Nykyään luovuuteen halutaan liittää muitakin inhimillisiä ominaisuuksia. 
Csikszentmihalyi (1996, 110–115) näkee luovuuden perustaksi toiminnasta saatavan 
mielihyvän kokemuksen, jota hän kutsuu flow-tilaksi. Divergentti ajattelu mahdollistuu 
flow-tilan kautta (emt., 368–372). Flow-tilassa ihminen toimii kykyjensä äärirajoilla 
esimerkiksi ongelmanratkaisussa. (Ks. myös Uusikylä 2005, 48.) 

Divergentti, uutta luova ja ideoiva ajattelu ei kuitenkaan täydellisesti selity esimerkiksi 
älykkyydellä (Sternberg & O’Hara 1999, 251–272). Tarvitaan myös konvergenttia ajatte-
lua, jolla dedusoidaan yleisiä totuuksia. Näin induktion ja deduktion voidaan ajatella 
soveltuvan luovaan toimintaan, kun kyseessä on teknologian oppiminen. Yleissivistä-
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vässä koulutuksessa esimerkiksi matemaattis-luonnontieteellisistä aineista poiketen 
opittavat asiat esitetään väljästi aihepiireinä, jotka ovat ikään kuin teknologisen maailman 
osa-avaruuksia. (Ks. Lindh 1989; Lindh ja Metsäkallas 1990.) 

Reaalitasolla tällaisia osa-avaruuksia voidaan hahmottaa esimerkiksi teknologian 
opetuksen oppikirjoista, joissa ne sisältyvät erilaisiin teemoihin. Kirjoittaessaan luovasta 
teknologiasta (creative technology) Hudson (1974, 19–24) korostaa muun muassa 
intuitiivisuuden merkitystä ongelmanratkaisussa. Vaikka ideat syntyvät intuitiivisesti, ne 
konkretisoituvat tuotteissa loogisiksi kokonaisuuksiksi. Jos oppijan on esimerkiksi annet-
tava ohjeet jonkin teknologisen kokonaisuuden käytöstä, ideat niistä voivat syntyä hyvin-
kin intuitiivisesti, mutta lopputuloksen on muodostettava looginen kokonaisuus. Näin 
teknologia voidaan ymmärtää myös luovan toiminnan tuloksena. (Ks. Christiaans & 
Venselaar 2005, 217–236.) 

Kuvio 3. Design and technology -oppiaineen syklinen malli (Layton 1992, 46). 

Edellä esitetyt klassiset luovuustutkimukset heijastuvat nykyisissä käsityksissä luovuu-
desta teknologian yhteydessä. Tästä esimerkkinä on Laytonin (1992, 46) kuvaama malli 
oppimisesta design and technology -oppiaineessa (kuvio 3). Tässä luovan 
ongelmanratkaisun perustana on ongelman hahmotus, jonka pohjalta käsiteltävää aineis-
toa tutkitaan. Prosessissa divergoidaan ideoita, minkä jälkeen konvergoidutaan johonkin 
ratkaisumalliin. Valittu ratkaisu toteutetaan ja arvioidaan. Arviointi puolestaan antaa 
mahdollisuuden divergoitua uusien ongelmien hahmottamiseen. 

Luovaa teknologista ongelmanratkaisuprosessia on kuvattu vastaavalla tavalla 
Orpwoodin ja Werdelinin (1987, 120) tutkimuksessa (kuvio 4). Siinä ongelman-
ratkaisuprosessia on kuvattu luonnontieteellisessä ympäristössä. Keskeisenä piirteenä 
luovuuden kuvauksessa luonnontieteiden ja teknologian yhteydessä on arvojen 
merkityksen korostaminen. Tietoisuus itsestä toimijana ohjaa tekemään kysymyksiä 
toiminnan merkityksestä. Tutkijat esittivät, että tätä mallia pitäisi noudattaa jo 
yleissivistävän koulun alaluokilla. Malli korostaa luonnontieteiden ja teknologian 
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oppimisen menetelmällisiä yhteyksiä. Kuitenkin myös konkreetin työn (hands-on) merki-
tys painottuu luonnontieteellisten metodien lisäksi.  

Kuvio 4. Luonnontieteellisen tutkimuksen sykli (Orpwood & Werdelin 1987, 120). 

Norman, Cubitt, Urry ja Whittaker (1995) ovat koonneet teokseensa teknologian oppimi-
sen kannalta tärkeimmiksi katsomansa alueet. Keskeistä teoriassa on järjestelmällisyyden 
logiikka, kun teknologian osa-alueet on suhteutettu toisiinsa. Vaikka luovuus voidaan 
nähdä loogisuuden vastakohtana, se ei ole sitä ainakaan teknologiseen luovuuteen 
kasvattamisessa. Oppiminen teknologisessa ympäristössä merkitsee loogisten elementtien 
ja komponenttien yhdistämistä luovalla tavalla uusiksi loogisiksi kokonaisuuksiksi. 
Franssilan (1996) esittämä kuvaus huipputeknologian olemuksesta tukee tätä käsitystä. 

Luovuuden liittäminen teknologiaan jo yleissivistävällä tasolla liittyy kuvaan 
tulevaisuuden maailmassa tarvittavista tiedoista ja taidoista. Antikainen (1989, 8) näkee 
tulevaisuuden kvalifikaatioprosessin sellaisena, että ”lihastyö” korvautuu ”aivotyöllä”. 
Teknologinen luovuus on luonteeltaan ennemmin ajattelua kuin fyysisiä voimia vaativaa 
toimintaa. Tämä pätee myös tilanteessa, jossa oppilaat ratkaisevat yhteistyössä teknologi-
aan liittyviä ongelmia tuottamalla uutta teknologiaa. Aution ja Lavosen (2004) tekemässä 
tutkimuksessa koehenkilöinä toimi 118 luokanopettajakoulutuksen opiskelijaa, joista 
80 % oli naisia. Vaikka suurimmalla osalla opiskelijoista oli vähän kokemusta luovasta 
teknologisesta ongelmanratkaisusta, pienissä ryhmissä he pystyivät suhteellisen nopeasti 
löytämään luovia ratkaisuja esitettyihin ongelmiin. Luova ongelmanratkaisutilanne oli 
myös oppimistilanne. 
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Kun luova toiminta ymmärretään oppimistoiminnaksi, Rantasen (1985, 2–14) esittämä 
malli teknisen (teknologisen) luovuuden kehittämisestä on hyvä esimerkki. Esitys perus-
tuu Altshullerin (1988) teorioihin, joissa Rantasen mukaan keskeistä on keksimistehtä-
vien ratkaisualgoritmin oppiminen. Teknologian käsitteen ymmärtämisen kannalta Ranta-
sen esittämän algoritmin (ARIZ) tekee mielenkiintoiseksi muun muassa sen luovuuskäsi-
tys, jossa korostetaan algoritmin riippuvuutta ilmenemiskontekstistaan. Altshuller (1988, 
30–34) käyttää vastaavasta algoritmista nimitystä ASIP (Algorithm for the Solution of 
Inventive Problems). Siinä teknologinen luovuus rajataan sitä ilmentävän substanssin 
perusteella. Kun ARIZ-algoritmia sovelletaan tieteellisessä ja teknologisessa luovuu-
dessa, graafisilla, visuaalisilla malleilla on keskeinen merkitys. Rantanen (1985) esittää, 
että oikein käsitettyinä nämä mallit ovat dynaamisia, joten ne voidaan ymmärtää myös 
toimintatavoiksi. Jos luovassa toiminnassa ei edetä, instrumenttia (metodia) on muutet-
tava, koska luovassa kokeilussa uuden ratkaisun syntyminen on vahvasti sidoksissa luo-
van toiminnan välineisiin. ARIZ sisältää myös ajatuksen, jonka mukaan luova keksimi-
nen tapahtuu eräänlaisella operatiivisella vyöhykkeellä, jolla tarkoitetaan ideaaliratkaisun 
asettamien vaatimusten tilaa.  

Kuvio 5. Kvalifikaatio ja luovuus (Rantanen 1985, 20; ks. Altshuller 1988, 1–103). 

Altshuller erottaa niin sanotun perinteisen kvalifikaatioajattelun luovasta kvalifikaatio-
kehityksestä selittämällä edellisen olevan ainoastaan tekniikan (teknologian) vaikutusta 
ihmiseen, kun taas luovassa kvalifikaatiokehityksessä vuorovaikutus ihmisen ja tekniikan 
(teknologian) välillä on molemminpuolinen (ks. kuvio 5). Näin kehityksen edellytyksenä 
on kehä, jossa ihmisen on opittava teknologiaa jonkin kvalifikaation vaatimusten 
mukaan. Nämä on mahdollista täyttää teknologisen luovuuden avulla. Kun ihminen 
saavuttaa uusia laadullisia tasoja, hänen toimintansa uudistaa teknologiaa. 

Edellä esitetyn perusteella teknologisen luovuuden käsite voidaan kiteyttää siten, että 
se korostaa teknologian prosessiluonteisuutta myös oppimisen ja kasvatuksen näkökul-
masta. Vaikka luovuus ilmenee teknologian yhteydessä jokseenkin suljetuissa proses-
seissa, nämä prosessit ovat osa ympäröivää teknologista maailmaa, jonka kehitykseen ne 
vaikuttavat. Prosesseille näyttää olevan luonteenomaista myös niiden riippuvuus uuden 
oppimisen jatkuvuudesta. Tämä viittaa niissä toimivien ihmisten taitoihin pitää yllä kuvi-
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oissa 3, 4 ja 5 esitettyjä luovia prosesseja. Millaista on taito, kun sitä kuvataan kasvatuk-
sen ja teknologian yhteydessä? 

2.2.4  Taidon olemus 

Kuten tekniikan ja teknologian käsitteen määritelmissä, myös arkikielessä taito ja taita-
vuus liitetään usein teknologiaan. Sanotaanhan jonkun olevan taitava korjaamaan, 
rakentamaan ja suunnittelemaan joitakin koneita, laitteita ja rakenteita. Samoin kuin 
luovuus, ei myöskään taitavuus liity yksinomaan nykyteknologiaan. Kreikkalaisella ter-
millä ”tekhne” on myös merkitys taito, jolla viitataan kaikenlaiseen käytännön osaami-
seen. Tällainen osaaminen muinaisessa Kreikassa katsottiin harjoituksen tulokseksi, ja se 
oli luonteeltaan osaamista jollakin taidon erityisalueella. Kun taidosta käytettiin termiä 
”kheirotekhnike”, sillä haluttiin ilmaista taitojen määrällisiä ominaisuuksia. (Sihvola 
1992, 11–33.) 

Teknologian ja kasvatuksen käsitteiden yhteydessä taidon käsite ohjautuu kuvaamaan 
kasvatuksen tulosta, joka ilmenee teknologian kontekstissa. Nominaalisella tasolla The 
Lexicon Webster Dictionary (1977, 906) määrittää taidon (skill) hankituksi etevyydeksi 
tai kätevyydeksi suoriuduttaessa käsityössä, taiteen tekemisessä tai vastaavassa toimin-
nassa. Se on näppäryyttä jonkin asian toimeenpanossa. Se on myös suoriutumisvalmiutta 
ja eksperttiyttä jossakin käytännön tehtävässä. Taito viittaa siis aiemmin määriteltyihin 
käsitteisiin tekniikka ja teknologia siten, että taito voi olla teknistä taitavuutta, mutta 
myös teknologiaan viittaavaa eksperttiyttä. 

Glaser (1992, 92–109) analysoi taidon käsitettä ongelmanratkaisun yhteydessä. Ongel-
manratkaisussa tieto ja taito yhdistyvät käsitteiden ja prosessin kautta. Tällöin taidon 
olemus ilmenee erityisesti silloin, kun vertaillaan asiantuntijan (expert) ja vasta-alkajan 
(novice) suoriutumista taitoa vaativasta tehtävästä (ks. Enkenberg 1993). Näin ymmärre-
tynä taito liittyy myös edellisessä luvussa kuvattuun teknologiseen luovuuteen. 

Reaalisella tasolla taito liitetään yleisesti menestymiseen toiminnassa. Taito toimin-
nassa on sen välttämätön mutta ei riittävä ehto, sillä voidaan ajatella että toiminnan laa-
dun mukaisesti tiedon osuus vaihtelee sisällöllisesti ja määrällisesti taidoissa menestymi-
sen suhteen. Joku voi esimerkiksi tietää, että laiturista saadaan tukevampi, kun käytetään 
kolmiotukirakenteita. Joku toinen lisäisi materiaalien vahvuuksia, mutta tyytyisi 
yksinkertaisempiin rakenteisiin. Menestyminen taas sisältää ajatuksen suoriutumisesta 
paremmin, kuten Glaserin (1992) analyysista ilmenee. Laiturin rakentajan on siis osattava 
soveltaa tietoaan. Taidon omaaminen on enemmän komparatiivinen kuin positiivinen 
ominaisuus, sillä se on aina palautettavissa vertailuun jonkin toisen vastaavan taidon 
kanssa. 

Jos tiedon ajatellaan muodostuvan formaalisesta ja materiaalisesta osasta, tiedon 
formaalista osaa vastaa taidon valmiuden muodostama viitekehys ja tiedon materiaalista 
osaa taitoa vaativassa tehtävässä suoriutuminen. Edellisen perusteella taidon olemukseen 
sisältyy sen ilmentämiseen kuuluva näyttö ja/tai suoritus, kuten tukevan laiturin 
rakentaminen. Ajattelu on mahdotonta ilman sisältöä ja taidon osoittaminen ilman suori-
tusta. Valmiuden viitekehyksen syntymiseen tarvitaan toiminnallinen tavoite. Kaikessa 
taitavassa toiminnassa on sekä fyysistä että psyykkistä toimintaa, koska ne ovat useimmi-
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ten toistensa vastavuoroisia edellytyksiä ainakin teknologian oppimisen yhteydessä. Ta-
voitteellisessa toiminnassa ilmenevän psyykkisen ja fyysisen taitavuuden suhde määrittyy 
toiminnan luonteesta. Psyykkisellä toiminnalla tässä tarkoitetaan ajattelua ja muistamista, 
fyysisellä toiminnalla tarkoitetaan lihasten avulla tapahtuvaa toimintaa eli jonkun on 
tehtävä jotakin osoittaakseen olevansa taitava. Sekä fyysistä että psyykkistä taitavuutta 
voidaan korvata teknologian, erityisesti huipputeknologian avulla. (Ks. Lewis 2005b, 35–
52; Kolehmainen 1991, 20–28; Lindh 1997a, 84–86.) 

Voiko ainoastaan ihminen olla taitava? Bellers ja Menczigar (1993) vertailevat 
luonnontapahtumia ja -olioita teknologiaan. Heidän tarkastelemansa bioniikka (Bionik) 
löytää runsaasti yhtäläisyyksiä ihmisten ja eläinten toiminnassa. Esimerkiksi hämähäkki 
kutoo taitavasti verkon, vaikka ei ”tiedä” kutovansa verkkoa. Taitamisen ja tietämisen 
yhteys on ihmiselle lajityypillistä. Eläin voi tehdä ”taitavia” tekoja, mutta ne eivät ole 
tietoisen taidon tuottamia kuten ihmisen teot. Eläimen taitavat teot ovat yleensä 
lajikohtaisia, perustuvat sen perinnöllisiin ominaisuuksiin ja ovat vaistonvaraisia. Kai-
kelle elämälle on tyypillistä saada aikaan lajikohtaisia ”taitavia” suorituksia. Esimerkiksi 
hämähäkit ovat ”taitavia” seitin kutojia ja kasvit ”taitavia” muodostamaan monimutkaisia 
kukintoja.  

Ihmisen kiinteätä suhdetta ympäristöönsä osoittaa ”taitavan” luonnontapahtuman 
kokeminen elämästä itsestään johtuvana ”taitona”. Tietoisen, tavoitteellisen 
taitohakuisuuden ilmeneminen ihmisessä on johdettavissa osittain ihmisen suhteesta 
luonnontapahtumissa ilmeneviin ”taidokkaisiin” lopputuloksiin, jotka voidaan kuvata 
luonnossa olevina esineinä. Ihminen tahtoo myös itse olla osana omaa taidokasta 
ympäristöään taitamisensa avulla. Esimerkiksi kaunis kukkaornamentti on ihmisen taita-
van toiminnan tulos. Näin tietoinen tavoite toimii yleensä inhimillisen esineellisen taidon 
kehittymisen alullepanijana. Taidon kehittymisessä myös toiset taitajat voivat edustaa 
tavoitetta oman tekemisensä ja tekemiensä tuotteiden avulla. Toisen toiminnan kokemi-
nen voi vahvistaa oman tietoisen toiminnan oikeutta ja tavoitteellisuutta. Vaikka yksilön 
tilanteellinen kuva ympäristöstä taidon oppimisen aikana voi poiketa muiden näkemyk-
sistä, sosiaaliset vuorovaikutussuhteet jäsentävät yksilön taidon elinympäristöön. Tämä 
ilmiö korostuu teknologiseen kehitykseen perustuvassa kulttuurissa, jossa tietojen ja 
taitojen oppiminen tukevat toisiaan. (Ks. Niiniluoto 1994.) 

Ihmisen tietoiseksi taitavaksi toiminnaksi voidaan kutsua psykofyysisiä tapahtumia, 
joissa toiminta ja/tai toiminnot muodostavat tavoitteellisesti mielekkäitä kokonaisuuksia. 
Taitavan toiminnan oppimisen alkaessa psykofyysiset resurssit käytetään lähitavoitteiden 
saavuttamiseen eli keinojen oppimiseen. Keinojen käyttö kokonaistavoitteen saavuttami-
seksi vaatii tietoista toimintaa, jossa lähitavoitteiden samansuuntaisuus ja 
kokonaistavoitteeseen suuntautuneisuus määrittävät onnistumisen. Taidot organisoituvat 
oppimisen ja harjaantumisen myötä rutiininomaisiksi. Taitojen joustava keskinäinen 
vuorottelu määrittyy tavoitteen luonteesta. Esimerkiksi taitava talon rakentaja yleensä 
pystyy myös rakentamaan laiturin. Yhtäläisyytenä kummassakin toiminnassa on sellais-
ten keinojen tavoitteen mukainen hallinta, jotka ovat harjaantumisena ilmenevän 
organisoitumisen myötä muodostuneet rutiineiksi. (Ks. Varila ja Rekola 2003, 70–76.) 

Vastaavasti matemaattista ja luonnontieteellistä ongelmaa ratkaistaessa tietoisuus ja 
suuntautuneisuus voi olla luonteeltaan pohtivaa. Taitavan toiminnan komparatiivisuus 
ilmenee sekä abstraktissa että konkreetissa toiminnassa suhteessa muiden yksilöiden 
suorituksiin. Keinojen toisistaan erottamattomuus, toisiaan tukevuus ja muunneltavuus on 
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näissäkin tapauksissa tyypillistä taitavalle, tavoitetietoiselle toiminnalle. Vaikka 
matemaattisen ongelman ratkaisu ja konkreettiin tuottamiseen liittyvä pohdinta ovat 
luonteeltaan erilaisia toimintoja, kummassakin tavoitteellisessa toiminnassa tarvitaan 
taitavaa, ratkaisuun tähtäävää tilanteellista käyttäytymistä. (Singleton, Fox & Whitfield 
1973, 243–246; Lindh 1997a.) 

Taidot ilmenevät konkreetissa tuottamisprosessissa ja valmiin esineen, laitteen tai 
rakenteen olemuksessa. Myös taitojen kannalta esineet, laitteet ja rakenteet ovat teknolo-
gista substanssia, joka ilmenee teknologisina kokonaisuuksina, artefakteina. Yhtäläisyy-
tenä edellisiin tapauksiin esineen, laitteen tai rakenteen tuottamisessa on tarvittavien 
keinojen oppiminen ja oppimiseen liittyvä harjaantuminen. Jos oppijan on esimerkiksi 
luotava yksinkertainenkin väline jonkin toiminnon suorittamiseen, hänen on todennäköi-
sesti harjaannuttava sen käyttöön. Nominaalisella tasolla The Lexicon Webster Dictionary 
(1977, 747) määrittää harjaantumisen (practice) systemaattisen harjoittelun tulokseksi. 
Harjaantumisella tässä tarkoitetaan oppimiseen johtavaa, saman tavoitteen ohjaamaa, 
saman tai samankaltaisen toiston tekemisen laatua ja tulosta parantavaa vaikutusta.  

Teknologian tuottamisen taito ei ole yksinomaan psyykkis- tai fyysispainotteinen 
tapahtuma, vaan tuottamisessa on sekä psyykkis- että fyysispainotteisia jaksoja, joiden 
kesto ja intensiteetti vaihtelevat luotavan esineen, laitteen ja rakenteen laadun mukaan. 
Niiden taitavaan tuottamiseen kuuluu jaksojen tarkoituksenmukainen säätely. Psyykkis- 
ja fyysispainotteisten jaksojen keskinäinen suhde on kaksitahoinen: jaksot voivat olla 
peräkkäisiä tai samanaikaisia. Jaksojen peräkkäisyys ilmenee selvästi esimerkiksi klassi-
sessa koulukäsityössä, jossa on opetus- ja harjoittelujaksoja. Koska ihmisen psykofyysi-
nen potentiaali on ainakin jossakin määrin rajallinen, fyysinen suoritus rajaa psyykkisiä 
suoritusmahdollisuuksia. Tästä syystä toiminnan kokonaistavoitteellinen suunnittelu on 
aiheellista tehdä ennen fyysistä suoritusta. Jaksojen samanaikaisuuden toimintaedellytyk-
senä on fyysinen keveys, kuten esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkarakentelussa. Pelkkä 
toiminnan fyysinen keveys ei kuitenkaan riitä taitavan toiminnan edellytykseksi, sillä 
yksitoikkoinen toistava työ ei vaadi psyykkisten voimavarojen käyttöä ainakaan luovassa 
toiminnassa. Jos asiaa tarkastellaan teknologian oppimisen yhteydessä, todennäköisesti 
sopivin jaksottelu taitavassa esineen valmistuksessa ja valmistamisen oppimisessa on 
kummankin jaksottelutavan käyttäminen, jolloin toiminnan tavoite tuotteen laadun kan-
nalta korostuu. 

Tietämisen ja taitamisen olennainen ero myös tässä yhteydessä on taitamisen laadulli-
nen suoritusluonteisuus. Kuitenkin myös tietäminen on tavallaan suoritusta, sillä toisaalta 
tiedon muodostuminen on täytynyt tapahtua ajattelun seurauksena ja ajattelu sinänsä on 
inhimillinen suoritus. Jos esimerkiksi tehtäväksi annetaan selvittää jonkin teknologisen 
kokonaisuuden toimintaperiaate, oppijan on liitettävä taitonsa tehtävässä suoriutumisesta 
tietoon teknologisen kokonaisuuden rakenteesta. Toisaalta tiedon ilmentäminen vaatii 
välittäjältään ja vastaanottajaltaan suorituksen. Jos vertaillaan käsitteitä teko ja suoritus, 
käsitteen suoritus voidaan ajatella sisältävän merkityksen vertailtavasta menestymisestä 
teossa. Tämän perusteella taitamista tapahtuu tietämiseen liittyvissä prosesseissa, vaikka 
taitaminen helposti yhdistetään vain konkreettiin toimintaan. (Ks. Niiniluoto 1992a, 5–9.) 

Taitamisen olemassaolon edellytyksiä ovat valmius taitamiseen ja taitamisen sisältö. 
Samoin kuin tietämisen muotoa ja sisältöä on vaikea yksiselitteisesti erottaa toisistaan, 
myös taitamisen valmius ja sisältö näyttävät olevan toisistaan erottamattomissa. Valmius 
myös ennakoi taitamista suorituksena ja viittaa taidon olemassaoloon. Jollakin voi olla 
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hyvä valmius selvittää tietyn esineen, laitteen ja/tai rakenteen toimintaperiaate. Hän voi 
esimerkiksi hetkessä selvittää kuulakärkikynän toimintaperiaatteen. Valmiuden voidaan 
ajatella olevan taidon tietämistä, ja ilman tietoa valmiuden sisällöstä ei taitoa ole ole-
massa. Siksi voidaan ajatella, että valmiuden sisältö ilmenee taitamisena, joka on 
arvioitavissa. 

Taidon käsite on perinteisesti yhdistetty teknologian käsitteeseen ja niiden yhtäaikai-
nen olemassaolo on katsottu jopa toistensa edellytykseksi (Sihvola 1992, 11–34). Taidon 
käsitteen tarkastelu tiedon käsitteen yhteydessä on todennäköisesti keskeinen tekijä 
selitettäessä teknologian prosessiluonteisuutta oppimisessa. Teknologian ja taidon suhde 
voidaan kiteyttää ajatukseen, jonka mukaan jonkun tai joidenkin on tarvinnut taitaa, jotta 
teknologiaa on olemassa ja sitä voidaan opettaa sekä oppia. Erityisen merkityksen taito 
saa ihmisen ja koneen välisessä vuorovaikutuksessa, sillä teknologiaan liittyviä taitoja 
tarvitaan sekä uuden teknologian tuottamisessa että olemassa olevan käyttämisessä. Kun 
teknologiaa tarkastellaan luovuuden ja taidon käsitteiden yhteydessä, esille nousee 
kätevyyden käsite, jolloin on kyse suoriutumisesta teknologisessa esineympäristössä. 

2.2.5  Kätevyys-käsitteestä hiljaiseen tietoon 

Kun taitaminen kuvaa ajankäytön ja suoritustapojen kannalta menestymistä jossakin 
toiminnassa, kätevyys liitetään usein jonkin yksittäisen tehtävän nopeaan, luovaan ja 
menestyksekkääseen suorittamiseen. Vaikka kätevyyden käsite on ehkä menettänyt 
merkitystään teknologisen kehityksen ja erilaisten teknologian apuneuvojen käytön 
yleistymisen myötä, konkreetissa tuottavassa toiminnassa sillä on vieläkin oma merkityk-
sensä (Lewis 1996, 44–65). Kätevyyden avulla voidaan olla taitavia. Kun edellä esitetyn 
luovuuskäsityksen mukaan ihminen käyttää esimerkiksi ongelmanratkaisussa kaikkia 
tietojaan ja taitojaan päämäärän saavuttamiseksi, eräs merkittävä ominaisuus teknologian 
oppimisen yhteydessä on juuri kätevyys. (Ks. Parikka 1980; Hacker 1980; Pöyhönen, 
Teikari ja Vartiainen 1982.) 

Heinonen (1957, 186) toteaa laajassa kouluikäisten kätevyyttä käsittelevässä 
väitöskirjassaan, että kätevyys on jo ennen kouluiän alkua eriytynyt suhteellisen itsenäi-
seksi suorituskyvyksi. Tämä inhimillinen ominaisuus säilyy jokseenkin samanlaisena 
koko kouluiän ajan. Tutkimuksensa eri yhteyksissä Heinonen esittää kätevyyden jakautu-
van toisistaan erotettaviksi siirto- ja muotoamiskätevyyksiksi. Siirtokätevyyttä tarvitaan 
esineiden ja osien asentamisessa paikoilleen ja muotoamiskätevyyttä muotoiltaessa 
materiaaleja joko käsin tai työkalujen avulla. Koska teknologian oppimisessa ollaan 
tekemisissä konkreetin ympäröivän maailman kanssa, myös kätevyydellä on oma 
merkityksensä. Tällöin kyseessä on erilaisten materiaalien, esineiden, laitteiden ja 
rakenteiden taitava käsittely eli kätevä toiminta konkreetissa ympäristössä, jossa on 
ratkaistava jokin teknologinen käytännön ongelma.  

Tämän perusteella voidaan ajatella, että kätevyys on samankaltainen inhimillinen 
ominaisuus kuin luovuus. Kumpaakin tarvitaan konkreetin ongelman ratkaisussa. Käte-
vyyttä ei voi erottaa yksiselitteisesti muista tietoihin ja taitoihin liittyvistä ominaisuuk-
sista. Ehkä tästä syystä viime vuosikymmeninä kätevyyden ja taitamisen suhde on nähty 
laajemmassa kontekstissa kuin pelkkänä kätevyystestissä suoriutumisena, johon muun 
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muassa Heinosen (1957) tekemä tutkimus perustuu. Erityisesti näyttää korostuneen 
taitamisen ja kätevyyden suhde tietämiseen. Polanyi (1983) tarkastelee tiedon olemusta 
selittäen sen jakautuvan hiljaiseen (tacit) ja näkyvään (focal) tietoon. Nonaka ja Takeuchi 
(1995, 8–12) jakavat hiljaisen tiedon kahteen segmenttiin. Esimerkiksi taitavalla 
kirvesmiehellä on vuosien kokemuksen tuomaa teknistä tietoa. Toisen segmentin 
muodostavat kaavioista (schemata), henkisistä malleista (mental models), uskomuksista 
(beliefs) ja oivalluksista (perceptions) rakentuvat kognitiot. Tämä tiedollinen ulottuvuus 
heijastaa kuvaamme siitä, mitä on ja näkemystämme tulevaisuudesta, mitä pitäisi olla. 
Kätevyyden ymmärtäminen teknologian kehittämisen edellytyksenä vaatii kummankin 
segmentin vaikutuksellisuutta. 

Tiedon olemukseen kuuluu myös sen sosiaalinen luonne, koska siihen liittyy aina 
kokemuksellisuutta. Nämä kokemukset jäävät mieleemme hiljaisena tietona. Polanyin 
(1983) mielestä tiedon prosessointi jakautuu keskenään integroituneisiin senso-motori-
seen ja muistin alueisiin. Siksi myöskään kätevyyttä ei voida täysin irrottaa omaksi 
ominaisuudekseen, vaan siihen liittyy aina tietojen ja taitojen muistamista. Tästä syystä 
esimerkiksi naulattaessa ei tarvitse ajatella naulaa ja vasaraa, vaan voidaan keskittyä 
naulaamisen tarkoitukseen ja tarkoituksen mukaiseen suorittamiseen (ks. Sveiby 1997). 
Jos taas halutaan rakentaa pahvisuikaleista teipillä liimaten mahdollisimman korkea torni, 
itse teippaaminen ei ole toiminnan tavoite, vaikkakin se hiljaisena tietona on oleellinen 
osa tehtävästä suoriutumisessa. Toiminnan tarkkailija voi arvioida näkemänsä käteväksi 
suoritukseksi. 

Kun kätevyys alettiin nähdä laajempana kokonaisuutena kuin pelkkänä testitilanteesta 
selviytymisenä, myös luovuuden ja kätevyyden välinen suhde sai uuden merkityksen. 
Esimerkiksi keksiminen voitiin nähdä hiljaisen tiedon prosessoinnin ilmentymänä, kun 
keksijä yhdistelee toimintaa seuraavan arvioinnin perusteella taitotietoja ennakoimatto-
malla tavalla (Koivunen 2000). Kädentaitojen lisäksi hän voi soveltaa esimerkiksi mate-
maattis-luonnontieteellisiä taitojaan. Kun pelkästään manuaalisen kätevyyden käsite 
laajenee hiljaisen tiedon laaja-alaisempaan taitamiseen, se vahvistaa teknologian 
tuottamisen näkemistä prosessina, jossa yhtäaikaisesti vaikuttavat useat tietoon ja taitoon 
liittyvät tekijät, kuten esimerkiksi pahvisuikaleista teippaamalla valmistettavan tornin 
rakentamisessa tapahtuu.  

Voidaan siis kiteyttäen sanoa, että toimittaessa menestyksekkäästi teknologian parissa 
tiedot ja taidot sekä luovuus ja kätevyys vuorottelevat. Luovuus ja kätevyys liittyvät 
tietoihin ja taitoihin. Niiniluoto (1992b, 51–58) on pohtinut tiedon ja taidon välistä suh-
detta teknologian yhteydessä. Tietotaito on tietopohjaista osaamista, toisin sanoen koke-
mukseen tai tutkimukseen perustuva kyky suorittaa tiettyjä tehtäviä ja saada aikaan tai 
valmistaa halutunlaisia tuotteita. Toisessa yhteydessä Niiniluoto (1996, 50) näkee taidon 
ilmenevän suunnittelussa, valmistamisessa ja käytössä, jolloin kyseessä on tekninen osaa-
minen. Jos tietotaidon sijasta käytetään termiä taitotieto, kyseessä on taitoa koskeva tieto 
eli Niiniluodon käsityksen mukaan suunnilleen sama kuin teknologia (emt., 53). Jos siis 
teknologian käsite halutaan ymmärtää tässä kontekstissa, luovuus, taito ja kätevyys eivät 
yksittäisinä ominaisuuksina riitä selittämään teknologian hallinnan olemusta. Kuten 
edellä taidon olemusta analysoitaessa ilmeni, teknologian tuottamisessa ja sen oppimi-
sessa konkreettia toimintaa ennakoivat ja siinä tarvittavat tiedot ja taidot voivat vuorotella 
keskenään. 
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Voidaan kysyä, mitä muuta tietoa kuin konkreettiin toiminnallisuuteen liittyvää tarvi-
taan tavoitteelliseen toimintaan teknologian parissa. Jos esimerkiksi on suunniteltava ja 
rakennettava virtapiiri, joka toimii tiettyjen ehtojen vallitessa, pelkkä konkreettiin 
taitamiseen liittyvä kätevyys ei riitä. Tarvitaan myös tietämistä sähköopista. Näin ymmär-
rettynä hiljainen tieto tavallaan yhdistää tietotaitoa ja taitotietoa suoriutumistilanteessa. 
Kun tarkastellaan huipputeknologian olemusta esittävää pyramidia (kuvio 1), oleelliseksi 
osaksi sen olemassaolon selittäjänä muodostuu luonnontieteellinen, erityisesti fysiikkaan 
kuuluva tietämys. 

2.2.6  Fysiikka, kemia ja matematiikka teknologian yhteydessä 

Jos teknologian käsite halutaan ymmärtää ilman luonnontieteiden ja matematiikan 
vaikutuksellisuutta, sen kuva muodostuu yksipuoliseksi ja jopa alkeelliseksi (ks. 
Woolnough 1992). On yleisesti tunnettua, että fysiikkaan ja kemiaan liittyvät suuret 
keksinnöt ovat mahdollistaneet nykyteknologian. Fysiikan ja kemian tietäminen ja 
taitaminen on aineen, energian ja informaation ymmärtämisen edellytyksiä. Fysiikan ja 
kemian perustutkimuksen mahdollistamat teknologiset sovellukset näkyvät kaikilla 
elämänaloilla. Esimerkiksi elintarvikkeet ja lääkkeet ovat olennainen osa teknologiaa. 
Näin ymmärrettynä fysiikka ja kemia ovat koulutasolla integroitavissa teknologiaan 
muun muassa terveyskasvatuksen kautta (Devadas 1987; ks. Kuitunen 1996; vrt. 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 19–21).  

Kurki-Suonio ja Kurki-Suonio (1994, 110) ovat pohtineet luonnontieteiden olemusta 
ja todenneet, että niissä on oleellista ihmisen tahdosta riippumattomien luonnonlakien 
tutkimus. He jakavat luonnontieteet laaja-alaiseen fysiikkaan ja kohdetieteisiin, kuten 
kemiaan ja biologiaan. Fysiikka ja kemia ovat läheisiä luonnontieteitä, joiden välille ei 
voi vetää selvää rajaa (Lajunen 1987, 3). Fysiikan priorisointi teknologian käsitteen kan-
nalta ei tee oikeutta kemialle. Norman, Cubbit, Urry ja Whittaker (1995, 135–317) kuvaa-
vatkin kemian merkitystä teknologisessa kehityksessä välttämättömänä tekijänä erityi-
sesti materiaalien keksimisessä ja kehittämisessä. Teknologian yhteydessä kemian proble-
matiikka liittyy läheisesti aineiden kide- ja molekyylirakenteiden tuntemuksen 
seuraamuksiin (Herming ja Knöfel 1975, 12; Smith 1993, 137–157). Nämä seuraamukset 
puolestaan ovat teknologian konkreetin substanssin ymmärtämisen edellytyksiä. Jos 
esimerkiksi halutaan valmistaa alumiinilangasta jokin työväline, on tunnettava alumiinin 
ominaisuuksia materiaalin muotoilun näkökulmasta. 

Jos fysiikka ja kemia ovat välttämättömiä teknologian käsitteen sisällöllisen 
ymmärtämisen kannalta, matematiikka on välttämätöntä teknologian ongelmien ratkai-
sussa. Kun teknologiaa halutaan ymmärtää reaalielämän tasolla, sen ongelmia voidaan 
muotoilla siten, että niihin löytyy myös matemaattinen ratkaisu. Kerannon (1992) tekemä 
tutkimus verrannollisten päättely- ja laskutaitojen kehittämisestä viittaa siihen, että ne 
soveltuvat hyvin myös teknologisten ongelmien ratkaisuun. Matemaattisten päättely- ja 
laskutaitojen soveltaminen mahdollistaa teknologisten ongelmien ratkaisujen tarkan 
suunnittelun. Teknologian opiskelun ongelma ei Pattersonin (1992, 284) mukaan olekaan 
koulun ja yhteiskunnan välinen, vaan koulun sisäinen eli oppiaineitten välinen ongelma. 
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Myös Niss (1994, 374–375) katsoo, että matematiikkaa tulisi oppia käyttämään enemmän 
muun muassa teknologiaan liittyvien ongelmien ratkaisussa jo yleissivistävässä koulussa. 

Matemaattis-luonnontieteellistä prosessia analysoidessaan Kurki-Suonio ja Kurki-
Suonio (1994, 144) jakavat tiedon luomisen, prosessin käynnistämisen ja ylläpitämisen 
perusmotiiveihin, jotka ovat ymmärtäminen ja hyöty. Ymmärtäminen edustaa tiedettä 
(tässä tapauksessa fysiikkaa) ja hyöty teknologiaa. Ymmärtämisessä keskeistä on tiedon 
alkuperän, hankkimistavan ja soveltamisen ymmärtäminen (Ahtee 1990, 26). Yhdessä ne 
muodostavat spiraalisesti etenevän prosessin. Niiden suhdetta voidaan kuvata empiiristen 
tieteiden perusprosessin avulla (kuvio 6). 

Kuvio 6. Empiirisen tieteen perusprosessit (Kurki-Suonio ja Kurki-Suonio 1994, 145). 

Kurki-Suonion ja Kurki-Suonion (1994) mukaan luonnontieteellinen prosessi suuntautuu 
luonnosta teoriaan, jolloin se on empiirisen käsitteenmuodostuksen perusprosessi ja 
perustuu empiriaan. Luonnontieteet ja teknologia ovat siis sidottuja toisiinsa, ja niiden 
yhtäaikainen vaikutuksellisuus riippuu muun muassa motivaatioperustasta. Jos 
matematiikkaa ja luonnontieteitä opitaan soveltamaan teknologian oppimiseen jo 
yleissivistävässä koulussa, todennäköisesti motivaatio soveltamiseen jatkuu myös koulun 
jälkeenkin. 

Myös Gardner (1994, 123–153) näkee luonnontieteiden ja teknologian kytkeytyvän 
toisiinsa sekä historiallisin että filosofisin perustein. Usein ajatellaan, että teknologia on 
sovellettua luonnontiedettä. Gardnerin mukaan tämä yhteys on paljon monimutkaisempi. 
Esimerkiksi hän ottaa höyrykoneen kehittämisen, joka on erilaisten teknologisten 
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innovaatioiden ja luonnontieteellisten oivallusten muodostama kokonaisuus. Näiden 
yhteyksien tulisi näkyä myös yleissivistävän koulun opetuksessa ja oppimisessa. Fysiikan 
perussivistys on teknologisen yleissivistyksen välttämätön ehto. 

Kun Polanyi (1983) näkee tiedon olemuksen hiljaisena ja näkyvänä tietona, Niiniluoto 
(1996, 18–23) jakaa informaation ei-kielelliseen (fysikaaliseen) ja kielelliseen osaan. 
Fysikaalista osaa käytetään arvioitaessa ihmisen suunnittelemien ja rakentamien artefak-
tien kompleksisuutta. Tämän perusteella fysiikkaan voidaan liittää käsite hiljainen tieto 
ainakin, kun sitä tarkastellaan teknologian käsitteen yhteydessä. Käsitystä tukevat Tuomi-
vaaran (1992, 59–89) huomiot niin sanottujen insinööritaitojen ja luonnontieteiden yhtey-
destä. Hän esittää, että tieteellisyyttä ja insinööritaitoja ei ole syytä sitoa vahvasti tieteelli-
siin teorioihin ja niiden avulla annettuihin teoreettisiin perusteisiin. Ajatusta selittää myös 
kuvion 6 esittämä teknologian ja fysiikan yhteys tarkoitusperustan mukaan. Siinä Kurki-
Suonio ja Kurki-Suonio selittävät teknologisen ympäristön olemassaoloa hyödyllä ja 
tarpeella, jotka myös ovat teorian soveltamisen perusteita ja toisaalta huipputeknologian 
synnyn edellytyksiä. Jos siis teknologiaan liitetään innovatiivisuuden ja sitä kautta 
luovuuden käsitteet, sille näyttäisi olevan tyypillistä toisaalta matemaattis-
luonnontieteellinen tieto ja toisaalta hyötyyn ja tarpeeseen liittyvä taitava tuottaminen, 
keksiminen, joita yhdistää hiljainen tieto. Jos esimerkiksi oppimistarkoituksessa halutaan 
suunnitella ja rakentaa tietyt ehdot täyttävä sähkötekninen tai elektroninen kokonaisuus, 
keksimisenä ilmenevä luova toiminta liittyy fysiikan hiljaiseen tietoon. 

Tarkasteltaessa teknologiaa luonnontieteitten kannalta hiljainen tieto voi liittyä myös 
matemaattiseen ajatteluun ongelmanratkaisussa. Wilenius (1978, 55–92) selittää jo 
Johannes Kepplerin (1571–1630) ja Galileo Galilein (1562–1642) esittäneen, että ”luon-
non omat ajatukset” ovat matemaattisia ajatuksia, jolloin luonnontiede oli tavallaan 
”luonnon omien ajatusten lukemista”. Jos Kepplerin ja Galilein ajatuksia verrataan 
Kurki-Suonion ja Kurki-Suonion (1994) ajatuksiin, luonto ja teknologinen ympäristö 
näyttävät verrannollistuvan teoriassa tieteellisen ja teknologisen prosessin kautta (ks. 
myös Keranto 1992). Wileniuksen (1978) mukaan englantilainen filosofi Francis Bacon 
(1561–1626) liitti luonnontieteisiin yhteiskunnallis-käytännöllisen hyödyntämisen tarkoi-
tuksen, jota kutsutaan tekniseksi (tässä yhteydessä teknologiseksi) tiedonintressiksi. 
Eskola (1973, 22–25) varoittaa tämän tiedonintressin mekanistisesta soveltamisesta, sillä 
se voi johtaa teknokraattiseen kulttuuriin. Näin teknologian käsitteeseen voidaan liittää 
siihen kuuluva kulttuuri ja kulttuurin omaksumista kuvaava yleissivistys. 

Oleellista teknologian käsitteessä on tässä kontekstissa innovatiivinen prosessi, 
keksiminen, jonka eräänä ilmentymänä voi olla huipputeknologia ja jonka tulosten käyttö 
on ihmisen ja koneen välistä vuorovaikutusta. Kuviossa 1 esitetyn ihmisen teknologian 
historian aikana tapahtuneiden innovatiivisten prosessien tietotaito ja taitotieto perustuvat 
toisaalta taitavuuden ja luovuuden ja toisaalta luonnontieteellisen sivistyksen soveltami-
seen. Näin voidaan puhua yleissivistyksestä teknologian käsitteen yhteydessä, mutta 
voidaanko teknologia ja yleissivistys kiteyttää teknologiseksi yleissivistykseksi? 
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2.3  Yleissivistys teknologian käsitteen yhteydessä 

Yleissivistyksen käsite on kulttuurisidonnainen. Tässä tutkimuksessa se liittyy teknologi-
seen kulttuuriin, jolle lukujen 2.1 ja 2.2 perusteella on tyypillistä rakennettuun maailmaan 
kuuluvien tietojen ja taitojen yhdistäminen. Siksi myös kasvatusta ja sivistystä teknolo-
gian kontekstissa tulee tarkastella teknologiaan liittyvän yleissivistyksen yhteydessä. 

Kuvatessaan kasvatuksen ja sivistyksen välisen suhteen historiallista kehitystä 
Siljander (2000a, 7–8) mainitsee jo valistuksen aikaiseen sivistyskäsitykseen kuuluvan 
määritteet järjellisyys (Vernunft), korkeampi ihmisyys (Höherbildung der Menschheit), 
täysi-ikäisyys (Myndigkeit) ja itsemääräytyneisyys (Selbstbestimmung). Näiden 
määritteiden yhteisenä lähtökohtana on ajatus ”ihmiseksi tulemisesta”. Tämä pitää paik-
kansa ainakin osittain myös teknologiaan liittyvän sivistyksen kannalta, jos ajatusta 
verrataan kuviossa 6 esitettyyn empiiristen tieteiden perusprosessiin. Siinä järjellisyyttä 
edustavan tieteellisen ja teknologisen prosessin kautta saavutetaan korkeamman ihmisyy-
den taso, jota teorian tason voidaan ajatella kuvaavan.  

Huomattakoon, että juuri valistuksen aikana teknologinen kehitys länsimaissa lähti 
kiihtymään ennen näkemättömällä tavalla. Voidaan siis ajatella, että valistuksen ajan 
sivistyskäsitykset heijastuivat myös teknologian ymmärtämiseen, vaikka nykyään luon-
non ja teknologian välistä suhdetta koskevat arvot lienevät muuttuneet. Siljanderin 
(2000a) mainitsema järjellisyys on konkreetin teknologian syntymisen edellytys, olkoon 
sen käyttötarkoitus mitä tahansa. Analysoidessaan teknologian alkuperää Ihde (1993, 6–
7) näkee järjellisen tiedon (rational knowledge) ihanteen olleen tutun jo muinaisille kreik-
kalaisille. 

Pitt (2000, 13) määrittelee teknologian käsitteen ihmisyyden osaksi. ”Technology is 
humaninty at work” kuvaa korkeamman ihmisyyden ihannetta. Korkeamman ihmisyyden 
ihanne on teknologisen kehityksen eri vaiheissa useastikin unohtunut, mutta jos teknolo-
giakasvatuksen tavoitteeksi asetetaan teknologiseen yleissivistykseen kasvattaminen, 
korkeamman ihmisyyden olemassaolo myös teknologian käsitteen yhteydessä on 
välttämätön ihmiskunnan tulevaisuutta ajatellen. 

Kapp (1978) käsittelee teoksessaan teknologian filosofiaa nimellä Technophilosophie. 
Tämän käsitteen yhteydessä hän kuvaa ihmisen järjellistä vastuuta toiminnastaan. Myös 
hänen esityksensä perusteella täysi-ikäisyys ja itsemääräytyneisyys voidaan nähdä toi-
saalta omana vastuuna teknologiaa koskevien tekojen kannalta ja toisaalta ymmärryksenä 
ihmisen ensisijaisuudesta teknologiaan nähden (ks. Neden 1992; Latour 1987). Tämä ei 
koske yksinomaan teknologian alueella eksperttiyden tason saavuttaneita, vaan kaikkia 
kansalaisia. Siksi nämä valistuksen ajan määritteet ovat sovellettavissa myös tänä päivänä 
puhuttaessa teknologiasta yleissivistyksen yhteydessä. 

Tätä tukee myös Siljanderin (2002, 31–32) käsitys sivistyksen olemuksesta, sillä hän 
määrittää modernille sivistykselle kaksi ominaista piirrettä. Sivistys on luova prosessi, 
jossa ihminen omalla toiminnallaan muokkaa ja kehittää itseään ja kulttuurista ympäristö-
ään. Ihminen myös tavoittelee edistyneempää elämänmuotoa sivistyksen avulla ”ylittä-
mällä” olemassa olevan. Tällaista elämänmuotoa ei voi eikä pidäkään ennakolta tarkkaan 
määritellä, kun teknologia ymmärretään ihmisen elämisen tasoa parantavaksi prosessiksi. 
Kansankielellä puhutaankin kehityksen kehittymisestä. Jos siis luvun 2.2 mukaan 
teknologiaa kuvataan prosessiluontoisena käsitteenä, teknologista yleissivistystä voidaan 
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myös pitää prosessina. Silloin teknologian oppiminen on konkreetin teknologisen maail-
man kehityksen oppimista. Tällöin voidaan kysyä, millaiseen arvomaailmaan sivistys 
teknologian yhteydessä liittyy. 

Tämän päivän suomalaista arvomaailmaa kuvaavat yleissivistävälle koululle annetut 
ohjeet sivistyksellisen perustan luomisesta. Lukion opetussuunnitelman perusteissa 
(1994, 12) todetaan, että yleissivistys on laaja-alainen, jakamaton käsite. Siihen kuuluvat 
kaikki keskeiset kulttuurialueet ja se sisältää myös arvot. Nykyaikainen yleissivistys on 
teknologista, matemaattista, luonnontieteellistä, humanistista ja yhteiskunnallista tietoa. 
Yleissivistykseen kuuluvat myös eettinen ja esteettinen herkkyys, kehittynyt tunne-elämä 
sekä havainnoimisen taito. Laaja-alaisuuteen sisältyy kyky tarkastella asioita eri näkökul-
mista. Näitä näkökulmia tarjoaa koulussa eri oppiaineiden opiskelu. Yksilölle yleissivis-
tys merkitsee tietoja, valmiuksia ja arvoja, jotka tukevat hänen elinikäistä henkistä kasvu-
aan ja lisäävät hänen elämänsä laaja-alaista merkitystä. Näin myös sivistys nähdään 
prosessina, joka ilmentyy yleissivistyksen kaikilla alueilla. (Ks. Lavonen, Meisalo, Autio 
ja Lindh 1998, 36.) 

Lukion opetussuunnitelman perusteista (1994, 13) on myös luettavissa, että yhteisön 
kannalta yleissivistys tarkoittaa niitä tietoja, valmiuksia ja arvoja, joiden avulla yhteisön 
jäsenet ymmärtävät toisiaan. Tiedon luotettavuuden arviointi on valmiuksista keskeisim-
piä. Tiedon käyttöön liittyvät eettiset kysymykset kuuluvat arvoihin. Tiedon kehittymi-
seen kuuluu vuorovaikutus ihmisten kesken. Yleissivistyksen odotetaan tukevan myös 
ihmisen yksilöllistä identiteettiä. Yleissivistyksen dynaamisesta luonteesta seuraa, että se 
on monipuolista, ihmistä, yhteiskuntaa ja luontoa koskevaa ja selittävää tietoa, jota tulee 
jatkuvasti laajentaa ja syventää niin ajallisesti kuin elämänaloittain. Yleissivistys on 
tietoihin, taitoihin ja arvoihin perustuvaa kykyä vastata ajan ja ympäristön haasteisiin 
sekä kasvamista vastuuseen niin itsestään kuin lähimmäisestä ja ympäristöstä.  

Jos siis yleisellä tasolla halutaan määrittää, mitä on sivistys, yhtenä käsityksenä voi-
daan mainita sivistyneen ihmisen poikkeavan myönteisesti henkisiltä ominaisuuksiltaan 
sivistymättömistä kansalaisista. Poikkeavuuden aiheuttaa suurempi tietojen ja taitojen 
määrä sekä erityisesti taito käyttää ja ilmentää näitä tietoja ja taitoja, jolloin niistä 
muodostuu henkilön persoonallisuutta kuvaavia piirteitä. Näin ymmärrettynä taitava 
laiturin tai sähkölaitteen suunnittelija ja rakentaja voi olla sivistynyt. Myöskään tässä 
yhteydessä teknologiaan liittyvät tiedot ja taidot eivät ole toisistaan irrallisia, vaan 
ilmenevät niiden soveltamisena ihmisen käyttäytymisessä (ks. luku 2.2.4). Jos kasvatuk-
sen ja sivistyksen käsitteitä verrataan keskenään, kasvatus on luonteeltaan enemmän 
yksilöön kohdentuvaa. Sivistys sitä vastoin ilmenee yksilöstä ja on luonteeltaan enemmän 
prosessinomaista, ihmisen käyttäytymisessä näkyvää. (Ks. Siljander 1987, 110–117.) 

Tässä yhteydessä on siis mahdollista puhua myös teknologisesta sivistyksestä. Kun 
teknologia ymmärretään ennemmin prosessiksi kuin sarjaksi erillisiä esineitä, laitteita ja 
rakenteita, teknologista yleissivistystä on määritettävä tarkemmin. Erityisesti huomio 
kiinnittyy Siljanderin (2000a) mainitsemaan määreeseen korkeampi ihmisyys ja Lukion 
opetussuunnitelman perusteissa (1994) mainittuun sivistyksen prosessiluontoisuuteen, 
kun korkeamman ihmisyyden nähdään enenevän yleissivistävän kasvatuksen myötä. 
Reaalisella tasolla teknologian käsitettä kiteytettäessä yleissivistys on toisaalta riippu-
vaista tietojen ja taitojen määrästä sekä niiden lisääntymisestä ja toisaalta niiden käytöstä 
arvoperusteisesti. Teknologian käsitteen käytön yhteydessä tämä merkitsee mahdolli-
suutta puhua myös teknologisesta yleissivistyksestä. 
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Jos teknologian ajatellaan liittyvän sivistykseen historian eri vaiheissa, miten teknolo-
gista yleissivistystä voitaisiin kuvata? Lukion opetussuunnitelman perusteissa (1994, 13) 
mainitaan, että teknologisen kehityksen myötä on entistä tärkeämpää ymmärtää teknolo-
gian merkitys ihmisen toiminnassa. Erityisen tärkeää on arvioida teknologian merkityksiä 
ihmisen ja ympäristön vuorovaikutukseen, hyödyntää teknologian suomia mahdollisuuk-
sia sekä ymmärtää niiden seurauksia. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
(2004, 20) mainitaan aihekokonaisuudesta Ihminen ja teknologia muun muassa, että sen 
päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään ihmisen suhdetta teknologiaan ja auttaa 
näkemään teknologian merkitys arkielämässämme. Näin ollen teknologinen yleissivistys 
edellyttää sellaista tietotaitoa, jota tarvitaan osallistuttaessa teknologiaa koskevaan 
keskusteluun ja päätöksentekoon sekä kykyä ratkaista ongelmia käyttämällä teknologian 
tarjoamia mahdollisuuksia. 

Lukion opetussuunnitelman perusteissa (2003, 28) mainitaan, että teknologian 
kehittämisen lähtökohtana on ihmisen tarve parantaa elämänsä laatua ja helpottaa elä-
määnsä työ- ja vapaa-aikana. Perusteisiin sisältyy myös ajatus luonnossa vallitsevien 
lainalaisuuksien tuntemisesta teknologian ymmärtämisen tukena. ”Teknologia sisältää 
tiedon ja taidon suunnitella, valmistaa ja käyttää teknologisia tuotteita, prosesseja ja 
järjestelmiä.” Aihekokonaisuudessa Teknologia ja yhteiskunta korostetaan teknologian ja 
yhteiskunnan kehittymisen vuorovaikutteisuutta. 

Kaikki yleissivistävän perusasteen oppilaat eivät luonnollisestikaan päädy lukioon. 
Myös ammatillisen koulutuksen perustana täytyy olla sivistys, joka liittyy teknologisiin 
tietoihin ja taitoihin. Helakorpi (1993, 134–142) pohtii ammattitaitojen pohjalta kehitty-
nyttä sivistystä, jota voidaan kutsua ammatilliseksi sivistymiseksi. Ammattien sijasta 
voidaan puhua ammatillisesta sivistyksestä, koska tulevaisuudessa perinteisten ammattien 
väliset rajat tulevat hämärtymään. Ammatillisen koulutuksen perustana ovat tietynlaiset 
ydinkvalifikaatiot, joihin liittyy tilanteellisia reunakvalifikaatioita. Teknologisen kehityk-
sen myötä oppijoilta vaaditaan yhä enemmän sivistyspohjaa, joka mahdollistaa näiden 
kvalifikaatioiden varioinnin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että perusasteen oppilailla 
tulisi olla myös sellaista yleissivistystä, jonka varassa he voisivat tehdä uransa valintaa 
koskevia päätöksiä.  

Sivistyksen käsitettä tarkasteltaessa ilmeni, että aineellinen ja henkinen sivistys ovat 
toisistaan riippuvaisia. Aineellisen sivistyksen arvostuksen lisääntyminen ilmenee myös 
teknologisena kehityksenä, mitä kuvataan prosessina. Nykyään teknologiselle kehityk-
selle on luonteenomaista, että se koskee kaikkia yhteiskunnan jäseniä. Huipputeknologian 
olemusta tarkasteltaessa ilmeni, että prosessi tapahtuu uudistusten ja keksintöjen kautta. 
Sen konkreetti ilmentymä on huipputeknologinen esine, laite tai rakenne, joka helpottaa 
jokapäiväistä elämäämme. Teknologinen kehitys tukee sivistyksellistä kehitystä, kun 
ihmisten varallisuus ja vapaa-aika lisääntyvät. Varallisuus ja vapaa-aika eivät näin ajatel-
len merkitse yksinomaan lepoa ja virkistystä, vaan mahdollisuutta sivistää itseään. Myös-
kään teknologinen yleissivistys ei enää ole jonkin rajoitetun yhteiskuntaryhmän oikeus ja 
ominaisuus, vaan siitä voidaan puhua kaikille kansalaisille kuuluvana ominaisuutena 
(Hacker ja Barden 1988a, 11–21). 

Franssilan (1996) kirjoituksesta ilmeni, että teknologinen kehitys liittyy myös 
taloudelliseen kehitykseen. Sen nopeus vaatii yhteiskunnan jäseniltä jatkuvaa sopeutu-
mista ja teknologisen kehitysprosessin ymmärtämistä. Sen mukanaan tuoma negatiivinen 
seuraus on ympäristön tilan heikkeneminen, joka yleensä johtuu välinpitämättömyydestä 
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sekä väärän ja/tai puutteellisen teknologian käytöstä. Voidaan ajatella, että merkittävä 
tekijä ympäristön saastumisessa on teknologisen yleissivistyksen puute. Jos teknisten 
kokonaisuuksien toimintaa ja prosesseja ei tunneta, seurausten arviointi on vaikeaa. Toi-
saalta puhtaalle ympäristölle ja saastumattomalle luonnolle ei ole osattu antaa sitä arvoa, 
joka sille kuuluu. Koska teknologia on sidoksissa ekonomiaan, voidaan sanoa, että ilman 
yhteiskunnan panostusta teknologiseen yleissivistykseen seurauksena on yhteiskunnalli-
nen vieraantuminen ympäröivästä teknologisesta todellisuudesta. Tällöin tekniikoiden 
käyttöön ja teknologiseen kehitykseen vaikuttaminen on vaikeaa, jopa mahdotonta myös 
ympäristön suojelun kannalta. Teknologiseen yleissivistykseen kuuluu kriittinen aspekti, 
jolloin esille nousevat toisaalta ekonomiaan ja toisaalta ympäristöön liittyvät seikat. (Ks. 
Lehtisalo 1991, 13–18.) 

Edellä mainitut asiat jätetään yleensä teknologian ammattilaisten huolehdittavaksi, 
koska ne nähdään monimutkaisina (ks. Airaksinen 2003). Mikä erottaa ammatillisen 
teknologisen sivistyksen teknologisesta yleissivistyksestä? Tarkastellessaan käsitteellisen 
ajattelun kehittymistä Vygotski (1982, 175) painottaa yleissivistävän ja ammatillisen 
opetuksen ja oppimisen eroja. Yleissivistävä opetus ja oppiminen on laaja-alaista ja liit-
tyy useisiin psyykkisiin funktioihin. Siksi voidaan sanoa, että yleissivistyksen näkökul-
masta teknologian ammatillinen opetus ja oppiminen on luonteeltaan kapea-alaisempaa ja 
liittyy erikoisosaamiseen. Tämä ei merkitse, että ammatillinen sivistys olisi vähempiar-
voista. Erikoisosaaminen voi muodostaa jopa oman kulttuurinsa, kuten Paasikankaan 
(1969, 20) kirjoittamassa Teknisen Aikakauslehden pääkirjoituksessa painotetaan. Selvä 
todiste teknillisen kulttuurin olemassaolosta on myös suomalaisten insinöörien historiasta 
kirjoitettu teos, joka kuvaa insinöörin asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa (Michelsen 
1999). Tästä historiikista ja Paasikankaan (1969) kirjoituksesta ilmenee, että teknologi-
nen kulttuuri poikkeaa muun muassa humanistisesta kulttuurinäkemyksestä. Tätä ilmen-
täen Urevbu (1997, 8) kuvaa teknologisen kulttuurin olemusta esimerkillä, jonka mukaan 
insinööri voi ymmärtää teknologian koneina ja työkaluina, kun taas ekonomi näkee sen 
kustannusten minimoimisena ja voittojen maksimoimisena. Antropologille teknologinen 
kulttuuri puolestaan on muuhun kulttuuriin liittyvä käsite ja sosiologille sosiaalisen 
muutoksen symboli. Kaikille se kuitenkin merkitsee muutosprosessia, jolle on tyypillistä 
uuden teknologian luominen. Kun teknologista yleissivistystä tarkastellaan kulttuurin 
taholta, keskeistä on yleissivistävän ja ammatillisen kasvatuksen näkeminen yhtenäisenä 
prosessina. 

Teknologista kulttuuria tarkasteltaessa on kyse maailmanlaajuisesta kulttuuri-ilmiöstä. 
El Mouslyn (1984, 1–34) mukaan myös kehitysmaissa kulttuurin ja teknologian 
vuorovaikutus määrittää yhteiskunnan olemuksen. El Mouslyn ja Urevbun (1997) 
näkemyksistä ilmenee ammatillisen sivistyksen ja yleissivistyksen keskeinen ero teknolo-
gian kannalta. Jos teknologinen yleissivistys halutaan nähdä yhtenäisenä inhimillisenä 
ominaisuutena, ammatillisena sivistyksenä hyväksytään rajattu näkökulma teknologiaan 
(Lewin 1986). Yhteiskunnan arvot ja asenteet vaikuttavat siihen, katsotaanko tarpeelli-
seksi teknologinen yleissivistys ammatillisen sivistyksen perustaksi. Siljanderin (2000a, 
8) mainitsema korkeampi ihmisyys valistuneemman elämänmuodon määreenä viittaa 
siihen, että teknologinen yleissivistys on tarpeellinen ammatillisen sivistyksen pohjaksi, 
koska teknologinen yleissivistys noudattaa samoja määreitä kuin yleissivistys yleensäkin.  

Jos teknologinen yleissivistys halutaan ymmärtää laajempana kuin ammatillinen 
teknologinen sivistys, teknologisen kehityksen ymmärtäminen on yksilön yleissivistyksen 
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kannalta tärkeämpää kuin esimerkiksi merkitysympäristöstään irrotettujen yksittäisten 
laitteiden toiminnan mekanistinen opettelu. Teknologisen kehityksen myötä laitteiden ja 
rakenteiden määrä kasvaa niin nopeasti, että yleissivistyksenä pidettävää tasoa ei ole 
mahdollista saavuttaa pelkästään erillisiä esineitä, niiden rakennetta, rakentamista ja 
toimintaa opiskelemalla. Toisaalta ei ole mahdollista oppia teknologiaa ilman joidenkin 
esineiden, laitteiden ja rakenteiden tuntemusta. Nominaalisten määritelmien mukaan 
teknologialla on aina substanssiperusta. Näin ollen teknologisen yleissivistyksen on 
perustuttava muihin kuin määrällisiin kriteereihin, vaikka sekä määrälliseen että laadulli-
seen teknologisen sivistyksen muotoon liittyy teknologiaan kuuluvia tietoja ja taitoja. 

Dyrenfurth (1987, 278) kuvaa teknologisen sivistyksen asteita kolmiulotteisen mallin 
avulla, joka jakautuu kuuteen tasoon. 

Kuvio 7. Teknologisen sivistyksen kuusitasoinen malli (Dyrenfurth 1987, 278). 

Mitä tämä merkitsee käytännössä elettäessä teknologisessa maailmassa? Syntyykö ongel-
matilanteessa ihmisen ja koneen välistä vuorovaikutusta? Dyrenfurthin mallia (kuvio 7) 
soveltaen teknologisen sivistyksen tasoja voidaan kuvata nelivaiheisesti ratkaistaessa 
arkipäiväistä ongelmaa. 

Ensimmäistä tasoa nimitetään arkitiedon tasoksi. Arkitiedon taso (Dyrenfurthin ensim-
mäinen ja toinen taso) ei edellytä erityistä teknologista tietämystä. Tällä tasolla ongelmaa 
ei ole mahdollista ratkaista, vaan siihen kuuluu ainoastaan asiantilan toteaminen, kuten 
esimerkiksi: "Ruohonleikkuri ei lähde käyntiin." 

Toinen taso on tällöin teknologisen arkitiedon taso, jota Dyrenfurth nimittää käytän-
nön teknikkotasoksi. Käytännön teknikolla voidaan kuvata henkilöä, jolla on aavistus 
teknologisen maailman toiminnoista. Teknologisen arkitiedon tasolla tieto perustuu hypo-
teettiseen arvioon eli tietämykseen teknologisen maailman luonteesta. Tällaista on 
esimerkiksi tietämys siitä, että ruohonleikkurissa on moottori, jolloin tilannetta voidaan 
kuvata ajatuksella: ”Ruohonleikkuri ei lähde käyntiin, vaikka säiliössä on polttoainetta. 
Moottorissa täytyy olla jokin vika." 

Kolmatta tasoa voidaan kuvata nimikkeellä teknologisen yleissivistyksen taso. 
Teknologisen yleissivistävän koulutuksen eräänä tehtävänä on nostaa oppijan tietoja ja 
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taitoja tilanteellisesti ymmärrettävän ja laajempaan tausta-ajatteluun tukeutuvan teknolo-
gian ymmärtämisen tasolle eli teknologisen yleissivistyksen tasolle. Tällä tasolla arviointi 
perustuu tietämykseen teknisen laitteen tai rakenteen toiminnasta ja taitoon vaikuttaa 
asiantilaan yleisellä tasolla. Arviointiperustana ovat tällöin yleiset toiminnalliset ja fysii-
kan tietämykseen perustuvat määritteet, jolloin voidaan ajatella: "Ruohonleikkurissa on 
polttomoottori. Toimiakseen se tarvitsee polttoainetta ja sähköä sytytystulpan kipinöihin. 
Mittarilla tai sytytystulpan kipinää tarkkailemalla todetaan vian rajautuvan 
polttoainejärjestelmään. Moottori ei saa polttoainetta. Kaasutin avaamalla saadaan 
selville, että polttoainesuutin on tukkeutunut. Polttomoottorien kaasuttimen suuttimet 
ovat irrotettavia, jolloin ne voidaan puhdistaa." (Ks. Introduction to Energy and Power 
Technology Guide. 1990.) 

Neljättä tasoa voidaan kutsua teknologisen erityistiedon tasoksi. Sen edellytyksenä on 
edellisen tason tietotaidon ja taitotiedon hallinta. Teknologinen erityistieto eli niin sanottu 
”insinööritieto” ja sen korkeampana sovelluksena jopa tieteellinen tieto on ammattimaista 
tasoa. Sen voidaan ajatella perustuvan toisaalta laajaan teknologiseen yleissivistykseen ja 
toisaalta perusteelliseen laite- tai rakennekohtaiseen tietämykseen, jolloin ajatusprosessi 
voi olla seuraavanlainen: "Tässä ruohonleikkurimerkissä ilmanpuhdistimen kiinnitysruu-
viin (osa 93856) päästään käsiksi moottorin oikealta puolelta. Suuttimen (osa 230590) 
irrottamiseen tarvitaan 11 mm:n hylsyavain sekä tietty erikoistyökalu. Samalla tulee 
tarkistaa tyhjäkäyntisuutin ja kaasuttimen vipujen toiminnot. Kaasutin säädetään toimi-
maan taulukkoarvoja vastaavalla tavalla. Taulukkoarvot perustuvat hiilivetyjen palami-
seen tietyissä paine- ja lämpöolosuhteissa." (Ks. esim. Briggs & Stratton 1986). 

Ammatillisen sivistyksen ja yleissivistyksen välinen ero voi kuitenkin olla 
tilannekohtainen. Siksi myös yleissivistävässä koulutuksessa on mahdollista päästä 
ammatillisen sivistyksen tasolle joissakin teknologian yksityiskohdissa. Tällöin valitut 
aihepiirit toimivat esimerkkeinä teknologiasta. Esimerkistä ilmenee, että teknologisen 
sivistyksen lisäystä voidaan tarkastella prosessina, jonka etenemisen ehtona on aikaisem-
min opittujen tietojen ja taitojen sovellettavuus tilanteellisesti. 

Se mitä tämä sivistys on käytännössä, saadaan selville kokeellisesti. Jos koehenkilöä 
pyydetään tunnistamaan jokin esine, laite tai rakenne ja kertomaan, mikä sen tehtävä on, 
hän ilmaisee teknologista tietoaan. Jos hän esimerkiksi on ollut tekemisissä 
ruohonleikkurin korjaamisen kanssa, hänen voi olettaa tunnistavan kaasuttimen ja 
ymmärtävän sen toimintaa. 

Kuten ruohonleikkurin korjausta kuvaava esimerkki osoittaa, teknologisessa 
yleissivistyksessä on kyse myös ongelmanratkaisutaidosta. Jos teknologiaa koskevan 
sivistyksen ymmärretään liittyvän ongelmanratkaisuun, esille nousevat tarvittavien tieto-
jen ja taitojen laadun lisäksi niiden määrä. Teknologiaan liittyvässä ongelmatilanteessa 
ikään kuin luetaan sitä eli pyritään ajatuksellisesti pääsemään konkreetilta tasolta kohti 
teknologisen sivistyksen yleisempää, teoreettisempaa tasoa. (Ks. Lewis 2005a, 37–54.) 

Teknologista yleissivistystä on analysoitu läntisissä teollisuusmaissa, ja keskeiseksi 
käsitteeksi tällöin on muodostunut ”technological literacy” (ks. Frank 2005, 25–32). 
Teknologian kulttuurisidonnaisuus ilmenee etymologisestikin, kun puhutaan ”teknologi-
sesta lukutaidosta”.  

Nominaalisella tasolla Wells (1993, 19) määrittelee teknologisen lukutaidon 
kyvykkyydeksi käyttää tietoja, luovuutta ja muita resursseja käytännön ongelmien 
ymmärtämisessä ja ratkaisemisessa, kun inhimillisiä voimavaroja laajennetaan. 
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Inhimillisten voimavarojen laajentaminen tarkoittaa tässä kontekstissa teknologian oppi-
mista. Wellsin määritelmän tietojen, luovuuden ja muiden resurssien voidaan ymmärtää 
tarkoittavan matemaattis-luonnontieteellisiä tietoja ja taitoja, teknologista luovuutta sekä 
kätevyyttä ja käytännön taitoja. Näiden inhimillisten ominaisuuksien voidaan katsoa 
kuuluvan teknologiseen yleissivistykseen, koska niitä tarvitaan teknologiaan liittyvien 
ongelmien ratkaisussa. Teknologisten ongelmien ratkaisusta muodostuu teknologian 
oppimista eli teknologisen yleissivistyksen syventymistä. 

Kuvio 8. Teknologisen lukutaidon kolmiulotteinen malli (Dyrenfurth 1987, 271). 

Dyrenfurth (1987, 271) kuvaa teknologista lukutaitoa myös toisen kolmiulotteisen mallin 
mukaan (kuvio 8). Tässä mallissa mielenkiinnon kohteena ovat tekijät, jotka nähdään 
tärkeiksi teknologiseen yleissivistykseen kasvattamisessa. Teknologian komponenttien 
(technology's components) ulottuvuutta määrittävät käsitykset teknologiasta. Keskeistä 
on ihmisten toiminta teknologian parissa. Haluttujen kasvatustulosten ulottuvuudella 
(desired educational outcomes) tarkennetaan teknologisen kasvatuksen sosiaalisia 
vaikutuksia. Teknologisen lukutaidon tasojen ulottuvuudella (levels of technological 
literacy) halutaan ilmaista, että teknologinen lukutaito ei ole yksittäisten käsitteiden ym-
märtämistä, vaan se ilmaisee yksilön kehittyneisyyttä teknologian ymmärtämisen 
ulottuvuudella. Tätä sivistyksen astetta voidaan kuvata Siljanderin (2000a, 8) esittämällä 
täysi-ikäisyyden ominaisuudella. 

Kuvio 8 vahvistaa käsitystä teknologian prosessiluonteisuudesta erityisesti silloin, kun 
sitä tarkastellaan oppimisen yhteydessä. Kun sivistys ymmärretään kasvatuksen tulok-
sena, Dyrenfurthin esittämät kuviot 7 ja 8 tukevat näkemystä teknologisesta yleissivistyk-
sestä sivistysprosessin tuloksena. Toiminnallisuus kuuluu kasvatukseen, koska se kuva-
taan omaksi ulottuvaisuudeksi haluttujen kasvatustulosten kanssa. Tällöin teknologinen 
sivistysprosessi on etenemistä teknologisen sivistyksen tasoilla, kuten ruohonleikkurin 
korjausta kuvaavassa esimerkissä osoitetaan. 
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Yleistäen voidaan kiteyttää, että prosessin myötä on mahdollista edetä teknologisessa 
yleissivistyksessä ylemmille tasoille, kun otetaan huomioon teknologinen substanssi ja 
sen asettamat ymmärtämisen vaatimukset. Ymmärtämisen vaatimusten vuoksi pelkät 
tiedot ja taidot eivät kuitenkaan riitä, vaan teknologiseen lukutaitoon liittyy aina sosiaali-
nen ulottuvuus, joka ilmaisee sen olemusta yhteiskunnallisena ilmiönä. Silloin myös 
yhteiskunnan arvot ja asenteet määrittävät teknologisen yleissivistyksen luonteen. (Ks. 
Cross & McCormick 1989, 1.) Ruohonleikkurin korjausta kuvaavaan esimerkkiin palaten 
voidaan kysyä, arvostetaanko henkilöä, joka osaa korjata ruohonleikkurin. Voivatko sii-
hen tarvittavat tiedot ja taidot olla teknologisen yleissivistyksen indikaattoreita?  

Dyrenfurth (1987) pitää keskeisenä ihmisen toimintaa teknologian parissa, kun on 
kyse teknologiakasvatuksesta. Hänen näkemystään tukee myös Waksin (1987, 357) tutki-
mus, jonka mukaan keskeinen piirre teknologisessa yleissivistyksessä on sen ilmenemi-
nen toiminnallisuutena. Teknologinen sivistys voidaan kiteyttää toteamukseen, jonka 
mukaan teknologisesti sivistynyt ihminen pystyy toimimaan teknisessä maailmassa 
tarkoituksenmukaisesti. Hänellä on valmiuksia hankkia ongelmanratkaisua varten uusia 
tietoja ja taitoja teknologiasta ja teknologiaa apunaan käyttäen. Tämä teknologisen 
yleissivistyksen piirre vastaa Siljanderin (2000a, 8) mainitsemaa sivistyksen järjellisyy-
den vaatimusta.  

Kuvioissa 7 ja 8 esitetään Dyrenfurthin näkemykset teknologisen sivistyksen tasoista 
ja teknologiseen yleissivistykseen kasvattamisesta. Tältä pohjalta hän määrittelee 
teknologisen lukutaidon seuraavasti: "Teknologinen lukutaito on moniulotteinen käsite, 
johon yksiselitteisesti kuuluvat taito käyttää teknologiaa (käytännöllinen ulottuvuus), 
ymmärtää siihen tai sen käyttöön liittyviä asioita (yleissivistyksen ulottuvuus) ja teknolo-
gian merkityksellisyyden ymmärtäminen (kulttuurinen ulottuvuus)" (Dyrenfurth 1992, 7). 
Tämä reaalimääritelmä vahvistaa käsitystä, että Suomen oloissa teknologisesta lukutai-
dosta voidaan käyttää nimitystä teknologinen yleissivistys. Dyrenfurthin määritelmä 
tukee myös sitä, että Siljanderin (2000a) mainitsema henkinen itsemääräytyneisyys voi-
daan nähdä teknologisen yleissivistyksen määritteenä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että teknologisesti sivistynyt on ongelmanratkaisutilanteissa oma-aloitteinen. 

Teknologinen lukutaito eli teknologinen yleissivistys voidaan kiteyttää monitasoiseksi 
useassa merkityksessä. Yksityiskohtaisen ammatillisen sivistyksen sijasta se on luonteel-
taan ennemminkin näkemyksellistä sikäli, että sen pohjalta on mahdollista toimia 
ongelmatilanteissa soveltamalla siihen kuuluvia tietoja ja taitoja myös luovasti. Nämä 
tiedot ja taidot ilmenevät korkeimmalla tasollaan esimerkiksi luonnontieteissä ja 
matematiikassa, insinööritieteissä (teknillisissä tieteissä) ja käytännön ammatillisessa 
sivistyksessä, josta ne voidaan palauttaa yleissivistyksen tasolle. Teknologiseen 
yleissivistykseen näyttää liittyvän kuitenkin oma arvomaailmansa, jonka kautta se on 
yhteydessä muun muassa ekologisiin ja ekonomisiin seikkoihin. Lisäksi siihen liittyy 
tietynlainen kulttuurinen ulottuvaisuus. Sen pohjalta on mahdollista orientoitua teknolo-
giaa soveltavaan ammatilliseen tai jopa tieteelliseen koulutukseen. Näin ollen voidaan 
kysyä, millaisiin asioihin tulisi kiinnittää huomiota järjestettäessä teknologiseen 
yleissivistykseen johtavaa ja ohjaavaa opetusta. 
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2.4  Teknologian käsite opetuksen yhteydessä 

Määriteltäessä luvussa 2.1 kasvatuksen käsitettä teknologian käsitteen yhteydessä keskei-
siksi piirteiksi muodostuivat toisaalta kasvatuksen sosiaalistava luonne ja toisaalta tie-
doista ja taidoista muodostuva substanssiperusta, jonka olemusta tarkasteltiin luvussa 2.2 
teknologian käsitteen näkökulmasta. Kun luvussa 2.3 hahmotettiin teknologian käsitettä 
yleissivistyksen kannalta, siihen todettiin liittyvän tietynlainen kulttuurinen ulottuvaisuus. 
Voidaan kysyä, mitä opetuksella tarkoitetaan, kun se tapahtuu teknologiseen kulttuuriin 
sidottuna. 

Institutionaalisessa kasvatuksessa teknologian opetus voidaan rajata eräille keskeisille 
alueille. Opetusta ja oppimista tarkastellessaan Custer (1991, 45) määrittelee teknologian 
käsitettä teknillisten tieteiden, filosofian, luonnontieteiden ja teknologiakasvatuksen 
yhteydessä. Hän perustelee tutkimuksensa rajaamista näille alueille sillä, että teknillisten 
tieteiden ansiosta tapahtuu teknologiaa koskevaa keksimistä, kehitystyötä ja uudistuksia. 
Filosofista tarkastelutapaa hän perustelee toisaalta filosofian ja humanististen tieteiden 
yhteydellä ja toisaalta mahdollisuuksilla määritellä teknologiaa siihen liittyvistä käsit-
teistä käsin. Luonnontieteet puolestaan ovat teknologian määrittelyn kannalta keskeisiä, 
koska teknologia yleensä yhdistetään luonnontieteisiin niin kirjallisuudessa kuin käytän-
nön elämässäkin. Niihin liittyy myös teknologiaa koskevaa opetuksen teoriaa ja käytän-
töä sekä valtakunnallista koulutuspolitiikkaa. Yleissivistävän koulun teknologian opetus 
samastetaan teknologian käsitteeseen, koska sen sisällöt käsittelevät teknologiaa (Young 
1991, 234–243). Young (emt., 235) rajaa teknologian käsitettä nimittämällä opetussuunni-
telman mukaisesti opiskeltavaa teknologiaa kouluteknologiaksi (school technology). 
Custerin (1991) mielestä teknologian opetusta varten tehty kirjallisuus kuvaa 
opetussuunnitelmia paremmin teknologian opetuksen tilaa, koska opetussuunnitelmat 
ovat enemmän tai vähemmän poliittisten päätösten tuloksia. 

Reaalitasolla Custerin (1991) käsitys tukee ajatusta luonnontieteiden ja käytännön 
taitojen yhteydestä (kuvio 1). Teknologian käsitteen prosessiluontoisuus puolestaan 
korostuu de Jongin (1973) näkemyksissä, koska teknologian oppimisessa on kyse toimin-
nallisuudesta (kuvio 2), jota voidaan tarkastella myös opetuksen prosessina. Koska 
teknologian opetukseen voidaan sisällyttää luovuuden aspekti, sitä on mahdollista 
hahmottaa toisaalta luovana syklinä (kuvio 3), kun kyseessä on Custerin mainitsema 
teknologiakasvatuksen oppiaine ja toisaalta luonnontieteellisen tutkimuksen syklinä (ku-
vio 4), kun lähestymistapa opetuksessa on luonnontieteellinen. Rantasen (1985) ja 
Altshullerin (1988) esittämän ajatustavan mukaisesti opetuksen tulee yhdistää ihmistä ja 
teknologiaa luovassa kontekstissa (kuvio 5). Tällöin keskeistä on ottaa huomioon Ranta-
sen kuvaamat teknillisten tieteiden ja luonnontieteiden opetukselle tyypilliset 
prosessiominaisuudet. Näihin prosessiominaisuuksiin liittyy läheisesti myös teknologian 
taitaminen ja käytännön toiminnallisuudessa ilmenevä kätevyys, joiden harjoittaminen 
kuuluu teknologian opetuksen sisältöalueisiin. Näitä ei voi sulkea pois myöskään 
luonnontieteiden opetuksesta, jos luonnontieteitä tarkastellaan teknologian opetuksen 
näkökulmasta. Sama prosessiluontoisuus ilmenee myös Kurki-Suonion ja Kurki-Suonion 
(1994) esittämässä ajatuksessa. Tällöin teknologia on kuvattu osana empiiristen tieteiden 
perusprosesseja, joihin kuuluu sekä soveltamista että keksimistä (kuvio 6).  
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Tarkastellessaan kasvatusta ja opetusta teknologian käsitteen yhteydessä Turunen 
(1999, 8) päätyy näkemykseen, jonka mukaan myös teknologian kontekstissa kasvatuk-
seen kuuluu opetusta institutionaalisessa merkityksessä. Teknologian oppimista, kuten 
kaikkea muutakin oppimista, tapahtuu luonnollisesti myös koulutusinstituutioiden 
ulkopuolella. Näin ollen teknologian opetus voidaan ymmärtää pedagogisena toimintana, 
kun pedagoginen toiminta ymmärretään intersubjektiiviseksi sivistysprosessiksi (ks. 
Kivelä 2004, 42). Varsinainen teknologian opetus lienee tehokkainta sitä varten tarkoite-
tuissa oppilaitoksissa. Teknologian laaja-alaisuudesta johtuen vaarana näyttää erityisesti 
yleissivistävällä tasolla olevan teknologian opetuksen ja oppimisen pirstoutuminen yksit-
täisten tekniikoiden, esineiden, rakenteiden ja laitteiden tarkasteluksi näkemättä niitä 
laajemmassa kontekstissa. Tämän vuoksi teknologian opettaminen yleissivistävällä ta-
solla on tarkoituksenmukaisempaa teknologiakasvatukseen sisältyvänä, sillä niin opetus 
voidaan kiteyttää yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Jotta saataisiin realistinen kuva teknolo-
gian opetuksesta, kasvatuksen ja teknologian välinen suhde vaatii tarkennuksia. 

2.5  Johtopäätöksiä kasvatuksen ja teknologian käsitteiden yhteydestä 

Edellisen luvun perusteella voidaan kiteyttää, että teknologian opetus ja oppiminen poik-
keavat muusta yleissivistykseen tähtäävästä opetuksesta ja oppimisesta sisältönsä osalta. 
Ne rajoittuvat ihmisen tekemään maailmaan ja ehtoihin, joiden vallitessa tämä maailma 
on tehty. Teknologian opetus ja oppiminen ei kuitenkaan ole ainutlaatuinen ilmiö, sillä 
esimerkiksi yleissivistävän koulun opetussuunnitelmista poistettu kansalaistaito sisälsi 
samoja elementtejä (ks. esim. Kangas, Kansanen ja Repo 1980). Siinäkin opetus ja 
oppiminen perustuivat käytännön tietojen ja taitojen kehittämiseen. Shulman (1987, 11–
12) käyttää tällaisesta tietojen ja taitojen yhdistämisen tuloksesta nimitystä käytännön 
viisaus (wisdom of practice). Kansanen (2004, 30) kuvaa kansalaistaitoa monitaustaisena 
oppiaineena. Ilmeisesti käytännön viisauteen kasvatus ei riittänyt yhtenäiseksi tiedepo-
jaksi tai yhtenäistäväksi teoreettiseksi taustaksi, koska kansalaistaito oppiaineena on 
poistunut peruskoulun ja perusasteen opetussuunnitelmista. Tämä on otettava huomioon, 
kun kasvatuksen ja teknologian käsitteitä tarkastellaan samassa yhteydessä. 

Teknologian opetuksessa ja oppimisessa on myös otettava huomioon luvussa 2.2 
kuvattujen käsitteiden vaikutukset, jolloin käsitteet järjestyvät loogisiksi kokonaisuuk-
siksi. Teknologian käsite itsessään sisältää ajatuksen loogisuudesta. Vaikka teknologian 
konkreetit ja abstraktit tuotteet ovat voineet syntyä ja yleistyä varsin epäloogisenkin 
tapahtumaketjun tuloksena, ne kuitenkin itsessään edustavat loogisia kokonaisuuksia. 
Myös tässä tapauksessa näitä esineitä, laitteita ja rakenteita voidaan nimittää teknologi-
siksi kokonaisuuksiksi. 

Ihmisen ja koneen välinen suhde toimii, jos teknologinen kokonaisuus on loogisesti 
hallittavissa. Luovan ja taitavan toiminnan tuloksena on mahdollista toistaa teknologisen 
kokonaisuuden tuottamisprosessi, joka puolestaan muodostaa kontekstin kasvatukselle. 
Tietoisuus siitä, että kasvatus tapahtuu samanaikaisesti myös luonnontieteiden, erityisesti 
fysiikan ilmiöiden konkreetin soveltamisen kautta, erottaa teknologian opetuksen ja 
oppimisen esimerkiksi yhteiskunnallisten aineiden ja kielten opetuksesta ja oppimisesta. 
Luonnollisesti näidenkin yhteydessä voidaan ottaa esimerkkejä ympäröivästä teknologi-
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sesta maailmasta. Kuitenkaan kaikkia historian tapahtumia tai kielen kehitysvaiheita ei 
aina voi tarkastella samanlaisina konkreetteina, loogisina kokonaisuuksina kuin edelli-
sissä luvuissa hahmotettuja teknologisia kokonaisuuksia. Ihmismielen ailahtelut, 
luonnontapahtumat, sodat ja muut tekijät ovat vaikuttaneet historian ja kielten kehitysvai-
heisiin. Nämä tekijät vaikuttavat myös teknologiseen kehitykseen, mutta jokseenkin 
jokaisen teknologisen kokonaisuuden historia saadaan yksityiskohtaisestikin selville, 
koska tällaisen konkreetin kokonaisuuden valmistusprosessi ja -tarkoitus voidaan päätellä 
loogisin perustein. Tästä esimerkkinä voi olla television viihdeohjelma, jossa kilpailijoita 
pyydetään tunnistamaan jokin esine, laite tai rakenne ja selittämään sen käyttötarkoitus. 

Vaikka luonnontieteille on tyypillistä tukeutuminen loogisuuteen niin opetuksessa kuin 
oppimisessakin, teknologian ja kasvatuksen kannalta jako elolliseen ja elottomaan maail-
maan on liian ylimalkainen (ks. Järvilehto 1994). Teknologian näkeminen pelkästään 
elottoman maailman ilmentäjänä ei luo motivaatioperustaa teknologiselle kehitykselle ja 
huipputeknologian synnylle. Sitä vastoin ajatus teknologiasta ihmisen elämän helpotta-
jana motivoi oppimaan teknologiaa. Elottoman maailman sijasta teknologiaan perustu-
vasta maailmasta voidaan käyttää myös nimitystä ihmisen tekemä ympäristö (human 
made environment), jolla Izumi (1993) haluaa korostaa infrastruktuuria ja siihen liittyviä 
toimintoja. 

Jos tarkastelun kohteeksi otetaan teknologinen maailma teknologisine kokonaisuuksi-
neen sellaisena kuin oppija kokee sen ympärillään, ei voi välttyä jo olemassa olevien, 
teknologista kasvatusta antavien instituutioiden vaikutuksilta. Teknologian opetuksessa ei 
voi lähteä niin sanotusti puhtaalta pöydältä, vaan opetus on sidottava jo olemassa oleviin 
näkemyksiin ja opetuksellisiin menettelytapoihin, jotta se olisi nykyolosuhteissa realis-
tista.  

Teknologian käsite yleissivistävän kasvatuksen yhteydessä voidaan kiteyttää tietojen ja 
taitojen prosessiksi, joka ilmenee oppijan tuottamina konkreetteina ja/tai abstrakteina 
teknologisen maailman esineinä, laitteina ja rakenteina. Näitä teknologisia kokonaisuuk-
sia opitaan ymmärtämään ongelmanratkaisun kautta.  

Kasvatuksen ja teknologian välinen yhteys voidaan kuvata matemaattisiin tieteisiin 
viittaavalla termillä intersektio. Fulton (1984, 175–186) sisällyttää matemaattiseen 
lausekkeeseen A ∩ B ajatuksen jatkuvuudesta, joka ilmenee kehänä (cycle). Tässä 
kontekstissa A kuvaa kasvatusta ja B teknologiaa. Fultonin ajatusta seuraten toistuvat 
leikkaukset kasvatuksen ja teknologian välillä muodostavat jatkuvan kehän, joka ilmenee 
teknologian oppimisena.  

Ajatus kahden itsenäisen tiedon-, jopa tieteenalan tasavertaisesta vaikutuksesta 
tilanteellisella tasolla on omaksuttu myös humanistisiin tieteisiin. Kirjallisuuden 
tutkimuksessa Sebastian (2005, 125–137) kuvaa intersektion kahtena itsenäisenä 
näkökantana, jotka eivät ole ristiriidassa keskenään. Myös näin ymmärrettynä kasvatuk-
sen ja teknologian yhteys tulkitaan intersektioksi. Siksi kummankaan tieteenalan 
teoriaperusteista ei ole aiheellista luopua, vaikka kiteyttämisen periaatteen mukaisesti 
teknologian oppimisen ymmärtämistä varten kehitetään yhtä tarkastelutapaa. Koska tutki-
muksen näkökantana on kasvatus ja kasvatustiede, intersektio teknologian kanssa merkit-
see Sebastiania tulkiten teknologiakasvatuksen yhteydessä tapahtuvaa teknologian oppi-
mista.  

Muodostetun oppimiskäsityksen mukaan yleissivistävä teknologian opetus ja oppimi-
nen kuuluvat teknologiakasvatukseen. Jos teknologiakasvatus halutaan sitoa edellä kuvat-
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tuihin käsitteisiin, pitäisi pystyä kiteyttämään, mitä sillä tarkoitetaan. Miten ja mistä lap-
set ja nuoret saavat teknologian tietonsa ja taitonsa? Mitä nämä tiedot ja taidot teknologi-
asta ovat? Muodostaako teknologian yhteys kasvatukseen teknologisen kasvatuksen 
saarekkeita, vai onko teknologiakasvatuksen käsityksistä oppimisen näkökulmasta 
löydettävissä yhteisiä piirteitä, jotka voitaisiin kiteyttää yleistävään, prosessiluontoiseen 
struktuuriin? Tällaisen teknologiakasvatuksen struktuurin kiteyttäminen on edellytyk-
senä, jos halutaan määrittää, mitä teknologiseen yleissivistykseen kasvattamisella 
tarkoitetaan. Muutoin päädytään tilanteeseen, jossa huipputeknologian muotiin nostama 
substanssi määrittää niin oppimisen sisällöt kuin tavoitteetkin. Tämä puolestaan tekee 
oppimisen pinnalliseksi. Teknologiaa ei silloin nähdä edellä esitettyjen määritelmien 
mukaisesti jatkuvana prosessina, vaan jostain ilmestyvinä uutuustuotteitten sarjana. On 
ymmärrettävää, että sellaisella teknologian tietämyksellä ei voi ratkaista johdantoluvussa 
esitettyjä teknologisia ongelmia. Jotta tällaiseen tilanteeseen ei jouduttaisi, tarvitaan 
laaja-alaista yleissivistävää teknologiakasvatusta. 



3 Mitä tarkoitetaan teknologiakasvatuksella? 

Edellisestä luvusta voidaan päätellä, että teknologiakasvatusta on mahdollista lähestyä 
tietojen ja taitojen kehittämisen alueelta. Koska kyse on kasvatuksesta, se ei kuitenkaan 
voi olla luettelo tiedoista ja taidoista, vaan sen on oltava luonteeltaan prosessi, joksi myös 
kasvatuksen ja teknologian käsitteet toistensa yhteydessä kuvattiin. 

Suomessa opetetaan yleissivistävässä koulussa teknologiaan liittyviä asioita. Kuiten-
kaan pelkän teknologian käsitteen ilmeneminen erilaisissa opetus- ja oppimistilanteissa ei 
ole peruste sille, että teknologiakasvatuksen voidaan väittää kuuluvan suomalaisen 
yleissivistävän koulun oppisisältöihin. Jos sillä ei ole yhteyttä luvussa 2.1 esitettyyn 
näkemykseen kasvatuksen prosessiluontoisuudesta, teknologian oppiminen jää sanojen 
tasolle. Hodderin (2000, 703–715) esille nostama sanojen ja tekojen ero on ilmeinen 
analysoitaessa teknologian oppimista. Käytännössä tämä voidaan kiteyttää niin, että 
teknologiakasvatus ei voi olla yksinomaan teknologiaa käsittelevään kirjallisuuteen 
tutustumista.  

Edellisen luvun perusteella voidaan päätellä, että teknologian käsitteen hahmottaminen 
riippuu sen ilmentymisympäristöstä. Jos teknologian käsitettä olisi tarkasteltu esimerkiksi 
kvanttimekaniikan yhteydessä, se olisi saanut toisenlaisia painotuksia kuin se tässä sai. 
Teknologian käsitteen ymmärretään liittyvän edellä kuvattuihin luovuuteen, kädentaitoi-
hin, kätevyyteen sekä erityisesti fysiikan tietoihin ja taitoihin. Miten teknologiaa voidaan 
hahmottaa yhtenäisessä oppimisprosessissa? Mitkä seikat ovat merkityksellisiä teknolo-
giakasvatuksen teorian ja käytännön kannalta? 

Kun teknologisen kasvatuksen tarpeellisuutta perustellaan yleissivistävällä tasolla 
edellä esitettyihin sisältöalueisiin tukeutuen, esille nousee Custerin (1991) analysoima 
koulutuspolitiikka. Siitä johdettavien opetussuunnitelmien tulisi määrittää, millaisia asi-
oita ja miten niitä pitäisi opettaa ja oppia, jotta ihmisellä olisi teknologista yleissivistystä. 
Vaikka Dyrenfurthin (1987) esittämät ajatukset teknologisen sivistyksen tasoista ja 
kolmiulotteisuudesta (kuviot 7 ja 8) eivät ehkä sellaisenaan ole suoraan sovellettavissa 
suomalaiseen yleissivistävään kouluun, ajatus teknologisesta yleissivistyksestä on 
sovellettavissa myös meidän kouluolosuhteisiimme. Tähän viittaa myös Youngin (1991, 
234–243) analyysi kouluteknologian (school technology) tarpeellisuudesta. Vaikka länti-
sissä teollisuusmaissa teknologian opetus katsotaan tarpeelliseksi, niissäkään ei ole väl-
tytty teknologiakasvatuksen sirpaleisuudelta (de Vries 1994). Youngin (1991) mukaan 
teknologiakasvatus (technology education) yhdistetään usein erillisinä opetettaviin luon-
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nontieteisiin (school science), käsityöhön ja muotoiluun (craft and design), kuvataiteisiin 
(art), yrittäjyyskasvatukseen (business studies) ja tietotekniikan opiskeluun (computer 
studies). Vaikka maamme koululaitos tuntee samoja oppialoja, suomalaisen 
teknologiakasvatuksen ”ytimen” voidaan ajatella sijoittuvan ulottuvuudelle tekninen työ 
– fysiikka (Lavonen, Meisalo, Autio ja Lindh 1998). Tähän viittaavat myös toisessa lu-
vussa kiteytetyt ajatusrakenteet, kun kasvatusta ja teknologiaa tarkasteltiin toistensa 
yhteydessä.  

Laajasti ymmärrettynä teknologiakasvatuksen nominaalisena määritelmänä voidaan 
pitää teknologiseen maailmaan kasvattamista. Neden (1992, 136) on määritellyt teknolo-
giakasvatuksen ”ihmistiedon soveltamiseksi”. Teknologiakasvatus on helppo ymmärtää 
myös teknologisen yleissivistyksen kannalta, kun sitä tarkastellaan Siljanderin (2000a) 
mainitsemien sivistyksen määreiden yhteydessä. Näin tulkittuna teknologiakasvatuksella 
on yhteys käyttäytymistieteisiin, kun ihmisen olemukseen katsotaan kuuluvaksi tietoisuus 
ja siihen perustuva tieto ympäristöstään. Yleissivistävässä kasvatuksessa tämä ympäristö 
on koulu, jossa teknologiakasvatusta voidaan harjoittaa ja suotuisissa olosuhteissa kehit-
tää. 

Teknologiakasvatuksen kehittämisestä ovat huolehtineet toisaalta kädentaitoihin 
perehtyneet käytännöllisten aineiden opettajat sekä toisaalta matemaattis-
luonnontieteellisten aineiden opettajat ja tutkijat. Eri maissa painotusalueet kuitenkin 
vaihtelevat. Toisissa maissa painotetaan teknologiakasvatuksen design-luonnetta, toisissa 
sen yhteyttä luonnontieteisiin (de Vries 1994). Kumpikin suuntaus on ymmärrettävissä 
koululaitosten kehityshistorian perusteella. Ulkomaisten ja suomalaisten asiantuntijoiden 
kanssa käymieni keskustelujen perusteella monet kuitenkin haluaisivat ainakin joiltain 
osin yhdistää nämä suuntaukset. Muutoin tätä yleissivistävän kasvatuksen aluetta voidaan 
kutsua teknologiseksi kasvatukseksi, jonka voi alustavasti määritellä teknologiakasvatuk-
sen esiasteeksi. 

3.1  Teknologinen kasvatus 

Kun teknologiaa opetetaan esine- tai asialähtöisesti niin, että nämä esineet ja asiat eivät 
liity toisiinsa, kyseessä on teknologinen kasvatus. Tällaisessa tapauksessa kasvatus on 
teknologista, sillä opetus voi tapahtua soveltaen teknologian antamia mahdollisuuksia ja 
erilliset oppimisen kohteet voivat liittyä teknologiaan. Väistämättä opetus ja oppiminen 
pirstaloituvat, joten teknologista kasvatusta voi olla eri lajeja. 

Puhuttakoon teknologiakasvatuksesta tai teknologisesta kasvatuksesta, keskeinen ele-
mentti on tällöin teknologinen substanssi eli ne entiteetit, millaisina teknologia ympäril-
lämme ilmenee. Schneidewind (1993, 15–24) kuvaa ongelmia, joita syntyy, jos teknologi-
sen substanssin olemassaoloa ei oteta huomioon koulutusta suunniteltaessa. Jos 
yleissivistävältä ja ammatilliselta koulutukselta puuttuu yhteinen materiaalinen perusta, 
ne eivät nivelly yhteen teoriankaan tasolla. Hänen näkemyksensä mukaan yhtenäinen 
teknologiakasvatus kuuluu kasvatuksen osa-alueeksi, koska ammatilliseen koulutukseen 
orientoituminen ja kuluttajaksi kasvaminen edellyttävät yleissivistävää teknologiakasva-
tusta.  
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Kun luvussa 2.3 kuvattiin esimerkinomaisesti ruohonleikkurin korjauksessa ilmeneviä 
teknologisen sivistyksen tasoja, arkitiedon tasolta edettiin teknologisen erityistiedon 
tasolle. Riittääkö teknologiakasvatuksen substanssiperustaksi järjestelmä, joka muodos-
tuu esimerkiksi ruohonleikkuriteknologiaksi ja muiksi vastaaviksi erityisalojen mukaan 
nimetyiksi teknologioiksi? Voivatko näin muodostetut teknologiat olla laaja-alaisempia? 
Santakallion (1995, 357) mukaan teknologiakasvatuksen viitekehys muodostuu opetuk-
sen osa-alueista, kuten suunnittelu-, bio-, elintarvike-, materiaali-, prosessi- ja 
informaatioteknologiasta sekä elektroniikasta. Tämän näkemyksen mukaan teknologinen 
kasvatus on helppo jakaa eri oppiaineitten alueelle. Teknologiat voisivat painottua 
paikkakuntakohtaisesti. Ongelmaksi voi kuitenkin muodostua käytännön opetusjärjeste-
lyt, jos näin nimetyt teknologiat ovat osittain samoja teknologisen substanssin tasolla. 
Esimerkiksi bioteknologian ja elintarviketeknologian sekä elektroniikan ja 
informaatioteknologian jakaminen eri kokonaisuuksiksi voi näin tarkasteltuna olla 
keinotekoista. Parikka (1998, 71–144) on välttänyt tämän epäkohdan sitomalla teknolo-
gian käsitteen teknologiakompetenssin käsitteeseen. Tällä hän tarkoittaa yleisosaamista, 
joka painottaa teknologiaan liittyviä taitoja ja valmiuksia. Näin hän on pystynyt käyttä-
mään nimeämiään teknologioita esimerkinomaisesti ja määrittelemään teknologia-
kasvatuksen teknologiakompetenssin yhteydessä. 

Teknologisessa kasvatuksessa riittää, kun luetellaan joukko esineitä, laitteita ja raken-
teita, jotka muodostavat opetussuunnitelman sisällön. Teknologinen kasvatus vastaa lä-
hinnä kysymykseen ”mitä”. Teknologiakasvatuksessa esineet, laitteet ja rakenteet 
muodostavat esimerkinomaisen perustan, jossa keskeistä on ymmärtää niiden merkitys ja 
yhteydet teknologian kehityksen kannalta. Siksi teknologiakasvatus vastaa kysymyksiin 
”miksi” ja ”miten”. 

Teknologisen maailman hahmottaminen erillisinä teknologioina ei poista ongelmaa 
esineiden, laitteiden ja rakenteiden ymmärtämisessä Franssilan (1996) kuvaamassa maail-
massa (luku 2.2.1). Teknologista kasvatusta painottavat näkemykset edellyttävät, että 
hahmotetaan suunnaton määrä erillisiä teknologioiksi nimettyjä alueita. Kaikkia niitä ei 
ilmeisestikään ehditä käsitellä yleissivistävässä koulussa. Tämä ei luonnollisestikaan 
poista mahdollisuutta nähdä teknologista maailmaa esimerkinomaisesti erilaisten käytän-
nön elämässä toteutuvien teknologioiden kannalta. Edellytyksenä on Parikan (1998) 
mainitseman teknologiakompetenssin ottaminen huomioon opetuksen teoriataustana ja 
käytännön järjestelyissä. Jääminen erillisten teknologioiden tasolle ilman niiden yhteyk-
sien välisten suhteiden ymmärtämistä merkitsee kuitenkin ennemmin saarekkeisen 
teknologisen kasvatuksen hyväksymistä kuin yhtenäisen teknologiakasvatuksen kehittä-
mistä. 

Onko teknologisen kasvatuksen eheyttäminen teknologiakasvatukseksi perusteltua? 
Nimeämällä jokin kasvatustieteen osa-alue vihjataan implisiittisesti, että tämä alue poik-
keaa jotenkin muista kasvatustieteellisen tutkimuksen kohteista. Teknologiakasvatuksen 
nimeäminen kasvatustieteellisen tutkimuksen osa-alueeksi sisältää epäsuoran oletuksen, 
että kasvatustoiminta itsessään on tarkasteltavissa osa-alueittain. Oletukselle on perus-
teita, sillä kasvatustiedettä on pedagogisessa mielessä tarkasteltu ja jaoteltu osa-alueittain, 
kuten esimerkiksi liikunta-, musiikki- ja käsityökasvatuksessa on tapahtunut. Tällaisen 
jaottelun perustaksi Kansanen (1996, 118) nimeää sisältöpedagogiikan, joka on 
substanssilähtöistä.  
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Teknologista kasvatusta käsittelevässä väitöskirjatutkimuksessaan Kankare (1997, 24) 
määrittelee peruskoulun oppiaineen, teknisen työn, tieteenalaksi. Näkemystä voidaan 
perustella käsityökasvatuksen tutkimuksella, jonka mielenkiinnon kohteena on teknisen 
työn tieteellinen tarkastelu. Tässä tutkimuksessa pitäydytään tutkimaan teknologiaa ja 
siihen liittyvää kasvatusta kasvatustieteellisen tutkimuksen kohteena. Tällöin teoreetti-
sessa mielessä on tarpeellista, että teknologiakasvatus muodostaa yhden tarkasteltavan 
kokonaisuuden ennemmin kuin toisistaan erillään olevan joukon teknologiaan liittyviä 
asioita. Tarkastelutavan perustana on kuviossa 1 esitetty käsitys teknologian historialli-
sesta kehityksestä. 

Jos erilliset teknologiat soveltuvat huonosti teknologiakasvatuksen lähtökohdiksi, mi-
ten sen sisältöalueita voitaisiin määrittää? Tarkasteltaessa teknologiaa oppimisen yhtey-
dessä sillä on yhteydet tiedon- ja taidonaloihin, jotka käsittelevät teknologiaa. Sen 
luonteeseen kuuluu tieteellisten osa-alueiden nimeäminen tiedon- ja taidonaloiksi, koska 
näin tarkasteltuna substanssia kuvaa konkreetti tuottaminen ja yhteys muihin tieteenaloi-
hin sekä niihin kuuluviin tiedonaloihin. Tällaisia tiedonaloja ovat esimerkiksi luonnontie-
teissä statiikka, termodynamiikka ja mekaniikka. Esineellinen maailma käsitetään myös 
oppimiseen ja yleisemmin ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavana tekijänä (ks. Järvilehto 
1994, 80–83). Tällöin oppimisen ja käyttäytymisen yleensäkin voidaan ajatella yhdisty-
vän esineelliseen maailmaan oppijan tietojen ja taitojen kehittymisenä oppimisen myötä. 
Teknologisessa kasvatuksessa sitä vastoin oppimisen tuloksena voi olla hyvinkin syväl-
listä tietoa erillisistä teknologisista kokonaisuuksista. Näin hankittujen tietojen ja taitojen 
soveltaminen ongelmanratkaisutilanteessa on hankalaa, jos ongelma ei koske esinettä, 
laitetta tai rakennetta, joka teknologisessa kasvatuksessa on opittu. Esineellisen maailman 
ja oppimisen suhde ei siis ole mekanistinen. Teknologiakasvatuksessa ainoana sisällölli-
senä tavoitteena ei ole tutkia, miten mahdollisimman laajasti ja yksityiskohtaisesti 
ymmärretään esimerkiksi merkkikohtaisten teknologisten kokonaisuuksien rakenteita ja 
toimintoja.  

Teknologian prosessiluontoisuuden vuoksi keskeistä on selvittää teknologiakasvatuk-
sen mahdollistamaa oppimistapojen oppimista (Black & Harrison 1985, 130–136; Black 
& Harrison 1994, 13–19). Teknologisessa kasvatuksessa korostuu erillisten asioiden 
muistaminen. Kun teknologiakasvatuksen tutkimuksen kohteeksi otetaan teknologisessa 
kontekstissa tapahtuva oppiminen, kyseessä ei ole pelkkien tietojen omaksumisen tutki-
mus, vaan myös taitojen oppimisen ja sitä kautta teknologian ymmärtämisen tarkastelu. 
Teknologisessa kasvatuksessa teknologian ymmärtäminen tarkoittaa erillisten tietojen ja 
taitojen merkityksen ymmärtämistä. Jos teknologiaa tarkastellaan oppimisen kohteena 
teknologiakasvatuksen näkökulmasta, keskeistä on oppia ymmärtämään teknologia 
prosessina, johon oppija (oppiva) voi vaikuttaa omalla toiminnallaan. Tämä ei 
luonnollisestikaan sulje pois tietojen ja taitojen oppimista, vaan ne nähdään oppimisen 
menetelmiin liittyvinä osatekijöinä. Tällöin on keskeistä teknologisten ongelmien 
ratkaisutaitojen oppiminen. Ongelmanratkaisutaitojen oppimisen yhteydessä on 
luontevampaa puhua opiskelutaitojen oppimisesta, kun ongelmanratkaisutaidot ymmärre-
tään kuuluvan teknologiakasvatuksessa opittaviin taitoihin. (Ks. Kansanen 2004, 67–70.) 

Teknologia nykymuodossa on syntynyt ja kehittyy monitieteisesti (ks. kuvio 1). Tämä 
osaltaan tuo kasvatustieteen toiminnalliseen yhteyteen teknologiaa soveltavien ja sitä 
tutkivien tieteitten kanssa. Kasvatustiede säilyttää tässäkin yhteydessä sille tyypilliset 
menetelmät ja teorian (vrt. luku 2.1). Tästä seuraa teknologiakasvatuksen poikkitieteelli-
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nen luonne oppimisen sisältöjen kannalta tarkasteltuna (Eggleston 1994, 20–35). 
Teknologiakasvatuksen teorianmuodostuksessa on myös otettava huomioon kasvatus-
tieteiden ja luonnontieteiden välinen yhteys, sillä teknillisten tieteiden teorioiden taustalla 
on usein luonnontieteissä todennetut tieteelliset kokonaisuudet (ks. Kuitunen 1996, 36). 
Muun muassa tästä syystä teknologiakasvatukseen kuuluvaa didaktiikkaa ei voi kehittää 
ottamatta huomioon, millaista didaktiikkaa luonnontieteiden ja teknillisten tieteiden pa-
rissa on kehitetty (vrt. Kurki-Suonio ja Kurki-Suonio 1994; Meisalo ja Lavonen 1994). 
Teknologisessa kasvatuksessa on mahdollista opettaa luonnontieteisiin kuuluvia asioita 
erillisinä kokonaisuuksina. Tämä on ollut vaarana esimerkiksi perusasteen alaluokkien 
ympäristö- ja luonnontiedon opetuksessa, kun oppiaine on sisältänyt eri luonnontieteiden 
oppiainesta.  

Teknologista kasvatusta ja teknologiakasvatusta on vaikeaa erottaa toisistaan. Opetus-
suunnitelmien tasolla teknologiakasvatuksen yleinen ongelma on sen jako 
luonnontiedelähtöiseen tiede- ja teknologianopetukseen (science technology) sekä 
muotoiluun, käsityöhön ja käytännön taitoihin perustuvaan oppiaineeseen käsityö ja 
teknologia (design technology) (Barlex 2002, 3–11; Williams 2002, 33–50; ks. Duby 
1992, 37–41). Näistä aine- ja oppikokonaisuuksista on erilaisia variaatioita. Englannissa 
läheisiä oppiaineita ovat taide ja muotoilu (art & design) sekä muotoilu ja teknologia 
(design & technology), kun yhdistäväksi kriteeriksi valitaan luova toiminta (Rutland & 
Barlex 2002, 13–26). Kanadassa opetetaan luonnontieteissä teknologiaa oppikokonaisuu-
den school science puitteissa. Erilaiset opetusjärjestelmät vaikeuttavat teknologisen 
kasvatuksen ja teknologiakasvatuksen opetussuunnitelmien vertaamista keskenään. 
Bencze (2001, 273–298) esittää, että ongelma ratkaistaisiin nimeämällä tiedon- ja tai-
donala ”teknotieteeksi”, (technoscience). Vaikka suora käännös ei liene tällaisenaan Suo-
men yleissivistävään koulutusjärjestelmään soveltuva, ajatus teknologisen kasvatuksen 
eheyttämisestä teknologiakasvatukseksi on sovellettavissa myös maahamme. 

Teknologiakasvatus muodostaa kokonaisuuden, joka vaatii oman opetussuunnitel-
mansa. Teknologisessa kasvatuksessa riittää, että silloin tällöin otetaan jokin esine, laite 
tai rakenne oppitunnilla tarkasteltavaksi. Erityisesti teknologiaan liittyvien ongelmien 
ratkaisu oppimistarkoituksessa vaatii oman opetussuunnitelmansa, jossa otetaan huomi-
oon luovan ongelmanratkaisun prosessiluonteisuus. Sen vastakohtana voi olla Aution 
(1997, 39–40) mainitsema kopioiva teknologian opetus, jolla tarkoitetaan jonkin teknisen 
laitteen rakentamista mallin mukaan etsimättä sen yhteyksiä muuhun teknologiaan. 
Tällainen teknologinen kasvatus voi auttaa ymmärtämään kyseisen laitteen rakennetta ja 
toimintaa, mutta usein päädytään pelkkään kopiointiin. ”Tämä taas ei opeta nykytekniik-
kaa paljonkaan enemmän kuin palapelin kokoaminen”, Autio toteaa. (Ks. myös Autio 
1992, 338.) 

Teknologisella kasvatuksella tarkoitetaan kasvatusta yleisemmällä tasolla kuin 
teknologiakasvatus, vaikka kasvatustapahtuman konteksti on sama – teknologinen maa-
ilma. Yleisemmällä tasolla tapahtuva teknologinen kasvatus ei opeta näkemään teknolo-
gista maailmaa prosessinomaisena kokonaisuutena, jossa teknologiset kokonaisuudet, 
niiden synty ja kehittäminen, ovat yhteydessä toisiinsa. Teknologian oppimisen kannalta 
teknologiakasvatus voidaan kiteyttää teknologisen kasvatuksen yläkäsitteeksi. 

Teknologiakasvatuksen ja teknologisen kasvatuksen eroihin ja yhtäläisyyksiin liittyvän 
problematiikan kanssa suomalaiset eivät ole yksin. Vaikka opetussuunnitelmat poikkeavat 
huomattavasti toisistaan niin rakenteiltaan kuin sisällöiltäänkin, ulkomailla on kehitetty 
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erilaisia ratkaisuja teknologian opetuksen eheyttämiseksi. Voidaanko niiden perusteella 
löytää yhtäläinen tapa kuvata teknologian oppimista yleissivistävällä tasolla? Jotta tämä 
saataisiin selville, on aiheellista tarkastella koulutusratkaisuja maissa, joissa opetuksen ja 
oppimisen edellytykset ovat lähellä Suomen olosuhteita. 

3.2  Teknologian opetuksen sovelluksia eri maissa 

Kaikissa läntisissä teollisuusmaissa on joko teknologista kasvatusta tai 
teknologiakasvatukseksi nimetty ainealue. Marc de Vries (1994, 31–44) katsoo, että 
opetuksen käytänteet toimivat realistisena indikaattorina teknologisen kasvatuksen ja 
teknologiakasvatuksen analyysissa. Hän on tutkinut eurooppalaisia tapoja opettaa 
teknologiaa. Kriteereiksi hän ottaa sen, mitä oppilaat tunnilla tekevät, miten luokkahuo-
neet on varusteltu, miten opettajat on koulutettu sekä lisäksi opetuksen sosiaalisen taus-
tan, tasa-arvotekijät ja millaisen käsityksen oppilaat saavat teknologiasta. Vaikka missään 
maassa opetus ei täysin eksplisiittisesti ole selitettävissä tämän luokituksen mukaisesti, 
ainakin osa näistä piirteistä on havaittavissa Euroopan maiden teknologian opetuksessa. 
De Vriesin mukaan eurooppalainen teknologian opetus kuvaa yleismaailmallisestikin 
suuntauksia tällä yleissivistävän opetuksen alueella. 

De Vriesin (1994, 31–44) mukaan suurin osa teknologian opetuksen suuntautumista-
voista perustuu käsityöhön. Keskeistä ovat käytännön työtaidot ja niiden oppiminen. 
Merkittävä opetuksen elementti on myös työpiirustukset, joissa selvitetään 
yksityiskohtaisesti materiaalit ja työmenetelmät. Työkappaleiden valmistamiseen käyte-
tään runsaasti aikaa. Vaikka opiskelussa käytetään paljon materiaaleja, puu ja metalli ovat 
niistä yleisimpiä. Myös luokkahuoneet on varustettu tätä tarkoitusta varten. Opettajat on 
koulutettu opettamaan joko tällaisissa oppimisympäristöissä tai jollakin erityisalueella, 
kuten koneopissa. Sosiaalisena taustana on tarve kouluttaa oppilaita työskentelemään 
teollisuudessa, joten teknologiakasvatus ymmärretään jonkinlaisena esiammatillisena 
koulutuksena. Koulutuksellisen tasa-arvon kannalta tarkasteltuna opetus on suunnattu 
yleensä pojille. Teknologian käsite on tässä lähestymistavassa varsin instrumentaalinen: 
teknologia on keino tehdä esineitä. Muotoilu (design) ei ole merkityksellinen tässä 
lähestymistavassa. 

Tämä sovellus teknologisesta kasvatuksesta on lähinnä suomalaisen peruskoulun 
alkuaikojen teknistä käsityötä (Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö II 1970, 
346–357) ja sitä edeltänyttä kansa- ja kansalaiskoulun poikien käsityötä. Teknologian 
osuus käsityön oppimisessa vastaa Anttilan (1992, 23) esittämää näkemystä, jonka mu-
kaan teknologialla on instrumentin rooli. 

Peruskoulun opetussuunnitelmissa alettiin korostaa toisaalta sukupuolten välisen tasa-
arvon merkitystä sekä muotoilua, vaikkakin niiden toteutuminen on jäänyt vähemmälle 
huomiolle. Viimeisimmissä koululaeissa ja niiden perusteella kirjoitetuissa oppaissa 
(Perusopetuslaki 1998, 1721 ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004) 
käsityötä korostetaan omana oppiaineenaan. Jos tätä lähestymistapaa tarkastellaan aineen, 
energian ja informaation käsittelyn kannalta, käsityössä teknologinen opetus keskittyy 
pääsääntöisesti aineen eli muokattavien materiaalien käsittelyyn (ks. Raat ja de Vries 
1986). 
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Toisena lähestymistapana de Vries (1994, 33) kuvaa teollisuustuotannollista tapaa 
opettaa teknologiaa. Tämä lähestymistapa on eräänlainen kehitelmä edellisestä 
lähestymistavasta. Teollisuustuotannolliselle työskentelytavalle on tyypillistä koko 
valmistusprosessin opiskelu. Myös työn suunnittelun simulointia pidetään tärkeänä. Näin 
koululaiset oppivat, miten teollisuus valmistaa tuotteita. Luokkahuoneet muistuttavat 
edellisessä lähestymistavassa esitettyjä, mutta luokkaan on asennettu lisäksi vanhoja 
teollisuuden käyttämiä koneita. Opettajilla on yleensä teollisuustuotannollinen koulutus. 
Sosiaalisena tausta-ajatteluna on kasvattaa oppilaita tuottavaan työhön, kuten entisten 
sosialististen maitten polyteknisessä kasvatuksessa. Koulutus on suunnattu sekä tytöille 
että pojille, vaikkakin tyttöjen ja poikien työtehtävät voivat olla erilaisia. 

Myös tässä lähestymistavassa on samoja piirteitä kuin suomalaisen teknisen käsityön 
sisällöissä. Suomessakin saatiin 1980-luvulla vaikutteita DDR:n polyteknisestä opetuk-
sesta, jonka oppeja tarkasteltiin erityisesti teollisuuteen kouluttamisen kannalta (Ka-
nanoja 1989, 294–298). Lähestymistavassa oli merkityksellistä tyttöjen ja poikien tasa-
arvoinen koulutus riippumatta materiaalien ja niiden työstötapojen luonteesta. 

Kolmas de Vriesin (1994, 34) esittämä lähestymistapa korostaa huipputeknologian 
keskeisyyttä teknologisessa kasvatuksessa, joten se muistuttaa edellisiä lähestymistapoja 
vain nimikkeiden osalta. Huipputeknologia nähdään tavoitteellisena itseisarvona ja 
tietokoneiden käytön tärkeyttä korostetaan. Luokkahuoneet on varustettu rahaa säästä-
mättä huipputeknologian välineillä. Opettajat on yleensä koulutettu käyttämään 
traditionaalisia välineitä, mutta he ovat jälkeenpäin hankkineet valmiuden modernin 
teknologian opettamiseen. Ongelmana ovat olleet opettajien pedagogiset valmiudet näissä 
oppimisympäristöissä. Tämän lähestymistavan valinnan perusteena on yleensä huipputek-
nologian arvostus yhteiskunnassa, joten sen opettaminen nostaa myös koulun statusta. 
Tyypillistä on sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen opetuksessa. Opiskelu on 
luonteeltaan tuotekeskeistä, eli oppilaat keskittyvät jonkin esineen, laitteen tai rakenteen 
valmistamiseen.  

Tätä muistuttavaa teknologian opetusta on alettu viime aikoina kokeilla myös Suo-
messa (ks. Järvinen 1997; Järvinen 2001). Ainakin osittain se voi soveltua Suomen 
teknologiakasvatuksen kehittämisen malliksi, kun tavoitteena on muodostaa sekä tytöille 
että pojille sopivia teknologian opetustiloja. Näitä opetustiloja kutsutaan oppimisympäris-
töiksi. Teknologian luonteen ymmärtämisessä tällaisissa oppimisympäristöissä korostuu 
erityisesti aineen ja informaation merkitys. Myös energian osuutta pyritään selittämään 
erilaisissa laitteistojen avulla tehdyissä kokeiluissa, mutta valmiiden rakennussarjojen 
vuoksi laitteiden energian tarpeeseen ei tarvitse puuttua. Rakennussarjoihin tukeutuvat 
oppimisympäristöt on tavallisesti suunniteltu niin, että energia riittää niistä valmistettujen 
laitteiden käyttämiseen. Suomeen sovellettuna ongelmaksi voi muodostua maassamme 
harjoitettu koulutuspolitiikka ja siitä johtuva opettajankoulutus. Aineenopettajien 
koulutuksessa käsityön ja luonnontieteiden opetus on yleensä erotettu toisistaan. Koska 
oppimateriaalit ovat huipputeknologian tuotteita, myös laitteistojen korkea hinta voi 
muodostua esteeksi tämän opetustavan yleistymiselle. 

Neljäs de Vriesin (1994, 34) esittelemä lähestymistapa lähtee ajatuksesta, jonka mu-
kaan teknologia on sovellettua luonnontiedettä. Kun luonnontieteiden opettajat ovat 
koulutuksesta vastuussa, luonnontieteellisen tiedon ja teknologian tuotteiden välinen 
yhteys korostuu. Siksi opiskelujaksot alkavat johonkin teknologiseen kokonaisuuteen 
tutustumisella, jossa keskeistä on sen toiminnan selvittäminen. Siitä johdetaan luonnon-
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lait ja selitetään, miten niitä on sovellettu tuotteessa. Oppimisympäristönä on usein luon-
nontieteiden luokka. Käytännön toiminnallisuuden sijasta korostuvat opetuksen tiedolliset 
sisällöt, jotka pääsääntöisesti ovat lähempänä poikien maailmaa. Tuotesuunnittelun ja 
muotoilun sijasta painottuvat luonnontieteille tyypilliset kognitiiviset alueet.  

Tältä pohjalta LaPorte ja Sanders (1996) ovat kehittäneet teknologian opetusta siten, 
että matemaattis-luonnontieteellisiä aineita sovelletaan teknologian aihepiirien suunnitte-
lussa. Perinteistä suomalaista oppiainejakoisuutta tarkasteltaessa tätä lähestymistapaa 
olisi mahdollista soveltaa fysiikan opetukseen esimerkinomaisesti sisällytettynä (ks. 
Kurki-Suonio ja Kurki-Suonio 1994), mutta laajaa kannatusta se ei ole Suomessa 
saavuttanut. Ongelmana näyttää olevan fysiikan suhteellisen vähäinen tuntimäärä ja 
käsiteltävien esimerkkien voimakas suuntautuminen poikien kokemusmaailmaan. Kun 
lähestymistapaa tarkastellaan fysiikan opetuksen näkökulmasta, opetuksen painopiste on 
energian ja informaation tutkimisessa. Jos tätä lähestymistapaa voitaisiin tietyllä tavalla 
yhdistellä edellisen lähestymistavan kanssa, teknologiakasvatuksessa voitaisiin ottaa 
huomioon toisessa luvussa keskeisiksi katsottuja teknologian tiedon- ja taidonaloja. 

Viidennessä de Vriesin (1994, 35) kuvaamassa lähestymistavassa korostuu yliopisto-
tasoinen insinöörikoulutus. Edellisen lähestymistavan mukaisesti myös tässä korostetaan 
teknologian oppimisen kognitiivista luonnetta tuotteiden kehittämisessä. Ääritapauksissa 
oppilaiden tehtävänä on oppia analysoimaan aineen, energian ja informaation ilmenty-
mistä teknologisen maailman esineistössä. Luokat on varustettu kaikenlaisilla teknologi-
sen maailman toimivilla malleilla, joilla toimintoja voidaan havainnollistaa. Opettajina 
toimii yleensä akateemisesti koulutettuja insinöörejä, sillä opetus on järjestetty teknillisen 
koulutuksen yhteyteen. Yleensä sekä tytöt että pojat osallistuvat koulutukseen, vaikkakin 
se voi olla luonteeltaan enemmän poikia kiinnostavaa. Luovuutta ja muotoilua ei tämän 
tyyppisessä koulutuksessa pidetä tärkeänä. Teknologian opiskelussa tiedolliset ja 
analyyttiset seikat korostuvat.  

Tämä lähestymistapa muistuttaa vähiten suomalaista koulutusjärjestelmää. Se saavutti 
huippunsa Saksan Demokraattisen Tasavallan polyteknisessä opetuksessa 
(Polytechnische Unterricht). Suomen kannalta tarkasteltuna mielenkiintoista siinä on 
aineen, energian ja informaation yhtäaikainen esiintyminen aihepiireissä, mutta vain jo 
olemassa olevan teknologisen maailman tarkastelussa. Siksi se ei sovellu Suomessa 
toteutettavaksi. 

Kuudetta lähestymistapaa de Vries (1994, 35–36) kuvaa muotoilu (design) 
-suuntautuneeksi. Luonteeltaan se on käsityöpainotteista, jolloin muotoilun lisäksi myös 
toteutustekniikat painottuvat. Oppilaiden toiminnassa on tyypillistä enemmän tai vähem-
män itsenäinen suunnittelutehtävien ratkaisu. Myös tuotteiden arviointi ja joissakin 
tapauksissa niiden kaupallinen arvo ovat kiinnostuksen kohteina. Luokkatilojen 
varustamisessa otetaan huomioon tutkimusluonteinen toiminta, konkreetti mallintaminen 
ja oppilaiden tekemien esineiden vertaaminen vastaavien teknologisen ympäristön esinei-
den kanssa. Luokkaan kuuluu koneita, työkaluja sekä piirustuspöytiä. Myös kirjoja ja 
videoita on käytössä. Ainetta opettavat käsityön ja/tai kuvataiteen opettajat. Opetuksen 
tausta-ajatteluna on kasvatuksen eri piirteiden näkeminen oppimisympäristöinä, joissa 
opetuksen prosessiluontoisuus korostuu. Oppilaita kannustetaan itsenäisiksi ongelmanrat-
kaisijoiksi, eikä teknologian opiskelun katsota olevan sukupuolesta riippuvaista. Tällai-
sessa käsityksessä teknologisesta kasvatuksesta luovuus on keskeistä. 
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Lähestymistapa vastaa jonkin verran mallia, jota suunniteltiin 1990-luvulla myös suo-
malaiseen käsityönopetukseen (Anttila 1992). Muotoilun toivottiin poistavan sukupuo-
lesta johtuva valikoituminen tekniseen työhön ja tekstiilityöhön. Ehkä tunnetuin sovellus 
tästä mallista on 1970-luvulla Norjassa kokeiltu forming-opetus (Mørk 1970). Modernin 
teknologian jokseenkin täydellinen unohtaminen on ollut esteenä tämän näkemyksen 
yleisen hyväksynnän saavuttamisessa. Ajatus käsityön opetuksen ylivertaisuudesta on 
kuitenkin jäänyt elämään erityisesti tekstiilityön opettajien koulutusta lähellä olevissa 
piireissä (ks. Pitkänen 1999, 22–23; Lindh 1999, 8–9). Muotoilu keskittyy tässä 
näkemyksessä voimakkaasti materiaalien maailmaan. Erääksi keskeiseksi puutteeksi 
teknologiakasvatuksen kannalta jää lähestymistavan tavoitteenasettelu, jossa teknologisen 
maailman ymmärtämisellä ei ole merkitystä. 

De Vriesin (1994, 36) mukaan keskeisiä valmiuksia (key competences) korostava 
lähestymistapa poikkeaa edellisistä erityisesti siinä, että teknologian avainsisältöjen 
oppimisen katsotaan olevan tärkeää. Edellisen lähestymistavan kaltaisesti oppilaita 
kasvatetaan ratkaisemaan ongelmia, jotka voivat olla luonteeltaan suunnitteluun ja lait-
teen toimintaan liittyviä analyysejä. Opetuksen päätavoitteina on kasvattaa oppilaita 
yhteistoiminnallisuuteen, analyyttiseen ajatteluun ja luovuuteen. Luokkahuoneen varustus 
on edellisessä lähestymistavassa esitetyn mukainen. Opettajilla on usein kokemuksia 
työskentelystä teollisuudessa, ja opetusmuodolle on tyypillistä kehittää sekä tyttöjä että 
poikia luoviksi tulevaisuuden työntekijöiksi talouselämän palvelukseen. Tällä perusteella 
korostetaan keksivää toiminnallisuutta. 

Peruskoulun opetuksen opas; Tekninen työ -julkaisusta (1988, 77–93) löytyy tähän lä-
hestymistapaan kuuluvia piirteitä. Aineen, energian ja informaation välisten suhteiden 
käsittelyn varmistamiseksi oppaassa on nimetty luokka-asteille opiskeltaviksi tarkoitetut 
oppisisällöt. Vaikka opetussuunnitelma sai aikanaan myönteisen vastaanoton, jatkokoulu-
tusseminaarien palautteiden perusteella Suomessa vain muutamat teknisen työn opettajat 
kiinnostuivat siitä. Alamäki (1997, 82) toteaakin, että suomalaisen teknisen työn opetuk-
sen ainutlaatuisuus näyttäisi olevan myytti. ”Se on voinut olla sitä kymmenen vuotta 
sitten, mutta ei enää. Design and technology ja technology education ottavat aimo 
harppauksen eteenpäin.” 

Erona de Vriesin edellä kuvaamalle lähestymistavalle oli muun muassa se, että opetta-
jat olivat opettajakoulutuksen saaneita. Sukupuolten välinen tasa-arvo ei oppaan 
tarkoituksesta huolimatta toteutunut. Tämä lieneekin ollut pääsyy opetussuunnitelman 
muuttamiselle (ks. Kuhmonen 1994). Jos sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvät 
ongelmat voitaisiin ratkaista, myös tässä lähestymistavassa olisi aineksia suomalaiseen 
yleissivistävään teknologiakasvatukseen. 

Kahdeksatta lähestymistapaa de Vries (1994, 36) kutsuu nimellä luonnontieteet, 
teknologia ja yhteiskunta (Science-Technology-Society = STS). Luonteeltaan se on 
eräänlainen laajennettu versio sovelletun tieteen lähestymistavasta, mutta siinä koroste-
taan teknologiaan liittyviä humanistisia ja sosiaalisia piirteitä. Tämän ajatustavan mukaan 
teknologia ei ole pelkästään tieteellisen toiminnan tuotetta, vaan myös yhteiskunta on 
vaikuttanut sen olemukseen. Siitä syystä oppilaiden toiminnalle on tyypillistä luonnontie-
teitä soveltavassa lähestymistavassa esiintyvien opiskelumuotojen lisäksi pienimuotoiset 
tutkimukset teknologian sosiaalisista vaikutuksista. Näitä tehdään esimerkiksi tutkimalla 
sanomalehtiä ja haastattelemalla ihmisiä. Luokkahuoneet on varustettu kuten soveltavan 
luonnontieteen parissa työskenneltäessä, ja opettajat ovat saaneet koulutuksensa luonnon-
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tieteiden alalta. Opetuksessa kiinnitetään huomiota myös teknologian negatiivisiin 
vaikutuksiin. Tämän lähestymistavan avulla tyttöjenkin uskotaan kiinnostuvan 
luonnontieteistä. Teknologian termin ymmärretään näin laajenevan kattamaan sekä luon-
nontieteellisen näkemyksen että humanistis-sosiaalisen käsityksen. Lähestymistavan 
heikkoudeksi de Vries lukee prosessiorientoituneisuuden, jossa suunnittelu (design) jää 
taka-alalle. Tällöin teknologian keskellä elävän ihmisen rooli jää yksinomaan teknologiaa 
soveltavaksi.  

Myös STS-lähestymistapa antaa viitteitä siitä, millaisia asioita tulisi ottaa huomioon 
teknologiseen yleissivistykseen kasvattamisessa. Lähestymistapa muistuttaa edellä esitet-
tyä neljättä lähestymistapaa, joskin sillä on myös samat heikkoudet ja vahvuudet. Ajatus 
tyttöjen mielenkiinnon herättämisestä luonnontieteisiin sosiaalista kontekstia korosta-
malla vaikuttaa hieman paradoksaaliselta: Ovatko kaikki tytöt kiinnostuneita teknologian 
sosiaalisista vaikutuksista? Onko kyseessä jokin biologinen välttämättömyys, vai onko 
taustalla perinteinen rooliajattelu? Voidaanko sitä vastoin olettaa, että sosiaalisessa ympä-
ristössä samat asiat kiinnostavat sekä tyttöjä että poikia? Eikö teknologian 
yhteiskunnallisten vaikutusten analyysista lähtevässä kasvatuksessa ole vaarana päätyä 
ikään kuin yhteiskunnan ulkopuolelle arvioimaan sen toiminnan onnistumista teknologian 
kehittämisessä ja soveltamisessa? Järvisen (2001) tutkimuksen mukaan opetusjärjestely-
jen avulla on mahdollista saada sekä pojat että tytöt kiinnostumaan teknologiasta. 

Teknologiakasvatuksen määrittelemisen kannalta tärkeäksi de Vriesin luokittelun tekee 
toisaalta sen kattavuus ja toisaalta toimintatapojen kuvaaminen ilmeisine puutteineen. 
Luvussa 3.1 esitetyn perusteella näin luokitellut tavat opettaa teknologiaa voidaan 
ymmärtää lähinnä teknologisena kasvatuksena. Kuvauksesta saa käsityksen, että mikään 
opetusjärjestelyistä ei sellaisenaan olisi niin täydellinen, että sitä voitaisiin varauksetta 
suositella teknologiakasvatukseen soveltuvaksi malliksi. Kirjoituksensa loppuosassa de 
Vries (1994, 43) kuvaa eräiden johtavien Euroopan maiden teknologiakasvatuksen perus-
teita. Niistä ilmenee maiden erilaiset lähtökohdat teknologiakasvatuksen kehittämisessä. 
Historiallisen taustan mukaan kunkin maan on itse päätettävä, mihin suuntaan teknolo-
gista kasvatusta pitäisi kehittää. Tästä on seurauksena myös yksityiskohtaisen teknolo-
giakasvatuksen teorian kuvauksen vaikeutuminen, koska ei voida yksiselitteisesti 
konkreetilla tasolla tukeutua ennalta määritetyn käsityksen mukaiseen opetukseen ja 
oppimiseen. Samaan ongelmaan on törmätty muun muassa Amerikan Yhdysvalloissa, 
jossa valtakunnallisen opetussuunnitelman sijasta on annettu teknologiakasvatusta varten 
väljät standardit (Standards for Technological Literacy, 2000). Euroopan unionin 
koulutusjärjestelmiä integroitaessa Suomessa ollaan vastaavien haasteiden edessä. 

Kun de Vriesin (1994) luokituksen mukaan tarkastellaan teknologiakasvatuksen sisäl-
töjä, voidaan kiteyttää, että Suomessa teknologia ja sen oppiminen yleissivistävällä ta-
solla on jäänyt toissijaiseksi sisältöalueeksi. De Vriesin kuvaamia ainealueita vastaa lä-
hinnä käsityön oppiaine. Sen kasvatustieteellistä tulkintaa varten on kehitetty oppiala 
nimeltä käsityökasvatus. Suojanen (1992, 14) määrittelee käsityökasvatuksen toimin-
naksi, jossa kasvatus- ja opetustarkoituksessa tuotetaan esineitä erilaisia materiaaleja, 
työskentelyvälineitä ja toteuttamistekniikoita käyttäen. Käsityökasvatus haluaa kehittää 
oppijan persoonallisuutta käsityön keinoin (Anttila 1992, 47–51). Ajatus persoonallisuu-
den kehittämisestä on hyvä myös teknologiakasvatuksessa. Koska teknologiaan kuuluu 
runsaasti muutakin tieto- ja taitoainesta kuin käsityön keinoilla haltuun otettava aines, 
teknologiakasvatusta voidaan tarkastella myös yli perinteisten oppiaineiden rajojen 



 74

ulottuvana tiedon- ja taidonalana, jossa on tyypillistä käyttää ongelmanratkaisua oppimis-
menetelmänä (Barnes 1988, 209).  

Youngin (1991, 234–243) mukaan on keskeistä huomata teknologian jakautuneisuus 
esineelliseen maailmaan ja sen kehittymiseen sekä sen kulttuurisiin vaikutuksiin, kuten 
työn ja kasvatuksen lähentymiseen teknologian alueella. Myös Young katsoo, että tämän 
jaon seurauksena teknologinen kasvatus sijoittuu yleissivistävässä koulussa useiden 
oppiaineiden alueelle. Tästä on ollut seurauksena sen kaksitahoinen olemus. Yleissivistä-
vässä koulussa voidaan yhtäaikaisesti opettaa science technology ja design technology -
oppiaineita. Luonnontieteiden ja teknologian opetusta antavat yleensä fysiikan opettajat. 
Muotoilun ja käsityön opetuksesta vastaavat käsityöllisen koulutuksen saaneet sekä usein 
taidekasvatukseen erikoistuneet opettajat, kuten de Vriesin (1994) analyysista ilmenee.  

Teknologiakasvatuksen olemusta ei voi kiteyttää pelkästään eri maiden 
opetussuunnitelmia ja niiden käytännön sovelluksia tutkimalla. Kunkin maan muut 
kulttuuritekijät suuntaavat sitä toisessa luvussa esitettyjen käsitteiden soveltamisen kan-
nalta vähemmän tarkoituksenmukaisiin muotoihin. Asia, josta kaikissa kulttuureissa 
näytetään olevan yksimielisiä, on teknologiakasvatuksen tärkeys teknologisessa maail-
massa tarvittavien tietojen ja taitojen opetuksessa. Tällä on myös vaikutusta 
teknologiakasvatuksen teorian muodostukselle ainakin yleisellä tasolla, kuten teknologian 
käsitettä luvussa 2.2 määriteltäessä ilmeni. Jos siis tietojen ja taitojen oppiminen teknolo-
giakasvatuksessa nähdään keskeiseksi, millaisen pedagogiikan avulla ne voitaisiin yhdis-
tää? 

3.3  Teknologiakasvatuksen määrittäminen tiedon ja 
taidon yhdistelmänä 

Teknologiakasvatuksen käsitettä määriteltäessä lähtökohdaksi on otettu kasvatuksen ja 
teknologian käsitteet. Rajattaessa teknologian käsite yleissivistävän kasvatuksen alueelle 
sen voidaan katsoa tukeutuvan Suomen olosuhteissa teknisen työn ja fysiikan alueelle. 
Nämä yleissivistävässä koulussa opetettavat aineet eivät kuitenkaan voi täysin selittää 
teknologiakasvatuksen olemusta, sillä niitä ei ole kehitetty toistensa yhteydessä. Fysiikka 
ja tekninen työ siis sisältävät teknologiakasvatuksen elementtejä, joita voidaan kuvata 
teknologisena kasvatuksena. Yhteisenä piirteenä näissä oppiaineissa voi luvun 2.2 perus-
teella olettaa olevan teknologiaan liittyvien tietojen ja taitojen yhdistäminen sekä 
konkreetilla että abstraktilla alueella. Oletetaan myös, että näihin elementteihin tukeutuen 
on mahdollista kehittää ongelmanratkaisutaitoja myös yleissivistävällä tasolla. Näihin 
oletuksiin perustuen kiteytetään teknologiakasvatuksen reaalimääritelmä.  

Jos teknologiakasvatus on muuta kuin pelkkä teknisen työn ja fysiikan tietojen ja taito-
jen yhdistelmä, teknologiakasvatuksen täytyy sisältää sille tyypillisiä erityistietoja. Glaser 
(1992, 107) kuvailee teknologiakasvatukseen sisältyvän erityistiedon oppimista. Hän 
painottaa tietojen ja taitojen vaihtelua ongelmanratkaisussa ja sen oppimisessa, kuten 
myös luvussa 2.2.4 havaitaan. Luvusta 2.3 ilmenee, että teknologinen yleissivistys 
merkitsee taitoa yhdistää tietoja ja taitoja ratkaistavan ongelman mukaan. Tämä antaa 
viitteen siitä, että teknologiakasvatuksesta voi puhua vasta silloin, kun kasvatusta ja 
teknologiaa koskevilla tiedoilla ja taidoilla on tarkoitus ongelmanratkaisussa. Tieto 
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teknologiasta auttaa ymmärtämään sen mahdollisuuksia. Teknologiset taidot mahdollista-
vat tietojen soveltamisen oppijan tasolla konkreetissa teknologisessa ympäristössä. 
Opetuksen tehtävänä on siis yhdistää tiedot ja taidot oppijan kannalta tarkoituksenmukai-
siksi, tavoitteellisiksi kokonaisuuksiksi (ks. luku 2.4). Teknologiakasvatuksen 
yleissivistävyyden vaatimus rajaa ammattimaisen tietämisen ja taitamisen ammatilliseen 
koulutukseen mahdollistaen kuitenkin siihen orientoitumisen.  

Badran (1988, 211) mainitsee, että käytännön työskentely on keskeistä luonnontietei-
den opinnoissa. Toiminnallisuus on tärkeää nimenomaan luonnontieteiden ja teknologian 
integroinnin kannalta. Naughton (1994, 7–12) puolestaan esittää, että teknologiakasvatus 
ei ole yksinomaan tieteellisten tietojen ja taitojen oppimista, vaan siihen kuuluu myös 
esineiden tuottamistapojen oppimista (ks. myös de Vries 2003, 83–86). Kun teknologista 
kasvatusta halutaan syventää ja eheyttää teknologiakasvatukseksi, Naughtonin esittämä 
näkemys näyttää olevan yleisesti hyväksytty kriteeri. Tuottamistapojen oppiminen liittyy 
ongelmanratkaisussa tarvittavien taitojen oppimiseen.  

Kiteyttämisen periaatteen mukaisesti teknologiakasvatuksen käsitettä on hahmotettu 
kuvaamisen ja tulkinnan avulla (Janesick 2000, 391). Tältä pohjalta teknologiakasvatuk-
selle voidaan kiteyttää reaalimääritelmä: ”Teknologiakasvatuksella tarkoitetaan tiedon- ja 
taidonalaa, jonka puitteissa syvennetään teknologian ymmärtämystä niin, että oppijat 
selviytyvät teknologiaa ja sen oppimista koskevista ongelmatilanteista, soveltavat niihin 
liittyvää tietämystä ja taitamista sekä orientoituvat teknologiaa soveltavaan ammatilliseen 
ja tieteelliseen koulutukseen”. (Lindh 1997a, 133; Lindh 2000, 166–167; Lindh 2002, 
129–139; Lindh 2003, 115.) 

Määritelmän perusteella teknologiakasvatus on luonteeltaan integroiva tiedon- ja tai-
donala, jossa yhdistyy teknologia ja kasvatus. Kun toisessa luvussa teknologian käsitettä 
tarkasteltiin oppimisen yhteydessä yleissivistävällä tasolla, nyt sen voidaan lisäksi ajatella 
teknologiakasvatuksessa tarkoittavan kaikkea ihmisen elämää helpottavaa rakennettua 
ympäristöä ja ilmentymistä konkreetilla ja abstraktilla tasolla. Kun opitaan esimerkiksi 
matkapuhelinten linkkimastojen merkitys, ne näyttäytyvät oppijoille muinakin kuin pelk-
kinä metalliristikkoina. Tällöin linkkimastot nähdään osana teknologista prosessia, infor-
maation välitystä. Toisaalta ymmärretään myös, että vastaavia ristikkorakenteita 
hyödynnetään myös esimerkiksi siltojen rakenteissa. Latour (1987, 180–195) painottaa, 
että teknologiaan liittyvän ilmiön ymmärtämisen edellytyksenä on ilmiön aiheuttajan 
ymmärtäminen. Järkevä selitys tässä yhteydessä tarkoittaa kolmiotukirakenteen ymmärtä-
mistä. Siljanderin (2000a, 7–8) mainitsema sivistykseen kuuluva järjellisyys kuvaa tätä 
asiantilaa. 

Teknologian ymmärtämyksen syventämisellä tarkoitetaan sitä, että kaikilla kansalai-
silla on olemassa yksittäisiä ja erillisiä tietoja ja käsityksiä teknologiasta. Erillisinä ne 
eivät riitä teknologiseen yleissivistykseen, mutta yhdistettynä muuhun teknologiseen 
tietotaitoon ne saavat merkityksen. Keskeistä on oppia huomamaan ja ymmärtämään 
näiden yhteyksien merkitys. Ballard (1978, 87–114) näkee teknologian oppimisen vastaa-
vassa yhteydessä kokemusperäiseksi kypsymiseksi ymmärtää teknologista todellisuutta. 
Näin saavutettavaa asiantilaa voidaan kuvata Siljanderin (2000a) tavoin sivistyksellisellä 
täysi-ikäisyydellä, kun oppimisen konteksti on ympäröivä teknologia. Kohti teknologista 
yleissivistystä ollaan siirtymässä, kun oppija ymmärtää esimerkiksi ristikkorakenteen 
merkityksen linkkimastossa ja matkapuhelimen toimintaperiaatteen. Siksi teknologian 
ymmärtämistä on tarpeellista syventää esimerkiksi analogioiden avulla. Voidaan kysyä, 
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missä muualla käytetään vastaavia rakenteita ja toimintoja. Mitä tietoja ja taitoja tarvi-
taan, jos itse halutaan valmistaa vastaavanlainen torni pienoiskoossa?  

Tiedon- ja taidonalalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että teknologisen tietämyk-
sen lisäksi opitaan teknologiaan liittyviä taitoja, jotka auttavat ymmärtämään teknologian 
ja sen ilmiöiden keskinäisiä riippuvuussuhteita. Muista tiedon- ja taidonaloista poiketen 
teknologiakasvatuksessa tiedot ja taidot liittyvät konkreettiin ja abstraktiin tuottamiseen, 
kun tavoitteena on rakennetun maailman ymmärtäminen ja siinä selviytyminen. Toisena 
äärimmäisyytenä on Ballardin (1978, 219–234) kuvaama tilanne, jossa ihminen on 
teknologian palvelija. Jotta ihmisestä ei tulisi teknologian palvelija, hänen on opittava 
teknologiaan liittyviä taitoja. Kun tietoja opitaan taitojen avulla, Siljanderin (2000a) 
mainitsema itsemääräytyneisyys on mahdollista. Teknologisesti sivistynyt ihminen pys-
tyy analogioihin ja syllogismeihin tukeutuen ratkaisemaan rakennetussa maailmassa 
eteen tulevia ongelmia. Käytännössä teknologiaan liittyvät taidot ovat muun muassa 
keksimis-, valmistus- ja tuottamistaitoja, teknologisten laitteiden käyttötaitoja, korjaustai-
toja ja teknologisten keksintöjen sovellustaitoja. Myös valmistus- ja tuottamistaidot ovat 
konkreettien esineiden ideointia, suunnittelua, muotoilua (design) ja toiminnallisten 
rakenteiden tekemistä. Yleistäen voi sanoa, että teknologisesti sivistyneellä ihmisellä on 
paremmat mahdollisuudet päättää omasta elämästään, sillä hän osaa luoda uutta teknolo-
giaa. Myös yleissivistävässä koulutuksessa teknologiaa opitaan siten kuin se kuvion 1 
mukaan on syntynytkin – luomalla uutta teknologiaa. Uuden teknologian luominen on 
oppijan omalla tasollaan tekemiä keksintöjä (ks. Gunnarsdottir 2001, 37–48). 

Teknologisten laitteiden käyttötaidot ovat jokapäiväisessä elämässä tarvittavien laittei-
den käyttötaitoa. Korjaustaidot ovat yksinkertaisia korjauksia ja huoltoa, joita teknologi-
sille laitteille voidaan tehdä ilman syvällisiä ammatillisia taitojakin (ks. luku 2.3). 
Teknologisten keksintöjen sovellustaidot ovat jo olemassa olevien ideoiden mallintamista 
sekä matemaattis-luonnontieteellisesti että laitteen toimintaa simuloimalla. Näin ajatellen 
teknologian yksittäiset esineet, laitteet ja rakenteet sitoutuvat teknologiakasvatuksen 
avulla kokonaisuudeksi, joka auttaa ymmärtämään teknologista maailmaa. 
Teknologiakasvatuksen kannalta asiantilaa voi kuvata henkisellä kypsyydellä (ks. 
Siljander 2000b). 

Teknologian oppimisen keskeinen lähtökohta on sen problematisointi. Tällöin oppi-
mista koskevilla ongelmatilanteilla tarkoitetaan, että oppimisen lähtökohtana on ongelma, 
joka oppijan tulee hahmottaa. Kun kyseessä on institutionaalinen koulutusjärjestelmä, 
ongelman hahmottamiseksi tarvitaan teknologinen oppimisympäristö, jossa teknologista 
substanssia on mahdollista tarkastella. Tällaista substanssia voivat olla erilaiset esineet, 
laitteet ja rakenteet sekä niiden suunnitteluun, valmistamiseen ja arvioimiseen liittyvät 
tiedot ja taidot. Tässä yhteydessä esineet voidaan kuvata yksittäisiksi, kappalemaisiksi 
kokonaisuuksiksi. Vastaavasti laitteet käsitetään kokonaisuuksiksi, jotka voidaan esimer-
kiksi sähköisten tai mekaanisten toimintojensa perusteella jakaa osiin, joista ilmenee 
niille tyypillisiä osatoimintoja. Rakenteet ovat staattisia osakokonaisuuksia, jotka 
muodostuvat useista osista. Vaikka esineet, laitteet ja rakenteet voidaan määritellä 
sisällöllisesti erillisiksi kokonaisuuksiksi, teknologiakasvatuksessa keskeisempää on 
ymmärtää niiden keskinäisiä sekä niiden ja ihmisen välisiä yhteyksiä.  

Orientoitumisella teknologiaa soveltavaan ammatilliseen ja tieteelliseen koulutukseen 
tarkoitetaan teknologiakasvatuksen yleissivistävää luonnetta ja oppijan nykyisyyteen ja 
tulevaisuuteen suuntautumista. Yleissivistävä luonne merkitsee yleisen tason tietojen ja 
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taitojen oppimista, ei jonkin erityisalueen syvälliseen hallintaan tähtäävää ammatillista 
koulutusta. Nykyisyyteen suuntautumisella tarkoitetaan oppijan nykyisen, teknologiaan 
liittyvän elämäntilan selvittämistä ja käyttämistä oppimisen lähtökohtana. Tulevaisuuteen 
suuntautuminen merkitsee teknologisen kehityksen tiedostamista eli valmistautumista 
tulevaisuuden maailmaan, joka on tietojen ja taitojen avulla ihmisen hallittavissa. 
Siljanderin (2000a, 7–8) mainitsema korkeampi ihmisyys tulkitaan tässä kontekstissa 
ihmisen tiedoillaan ja taidoillaan saavuttamaksi ylivallaksi ja vastuuksi teknologiasta. 
Tällöin voidaan sanoa, että kyse on teknologisesta yleissivistyksestä. Näin ymmärrettynä 
teknologinen yleissivistys on suhteellinen käsite ja vaatii tarkemman sisällöllisen 
tarkastelun. 

Alustavasti voidaan kiteyttää, että teknologiseen yleissivistykseen kasvattaminen vaa-
tii tietoa siitä, miten teknologiaa pitäisi oppia. Reaalitason määritelmässä 
teknologiakasvatus kuvataan tiedon- ja taidonalana, jonka puitteissa syvennetään teknolo-
gian ymmärtämistä. De Vriesin (1994) esittämästä teknologisen kasvatuksen luokituk-
sesta ilmenee, millaisia käytännön ongelmia seuraa teknologisen kasvatuksen erilaisista 
toteuttamistavoista. Kun teknologian opetus ja oppiminen ymmärretään eri tavoin, myös 
teknologiakasvatuksen määritelmät poikkeavat toisistaan.  

Oletetaan, että Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) sekä Lukion 
opetussuunnitelman perusteissa (2003) mainitut aihekokonaisuudet Ihminen ja teknolo-
gia sekä Teknologia ja yhteiskunta liittyvät teknologiakasvatukseen. Miten saadaan sel-
ville suomalaisen teknologiakasvatuksen lähtötilanne, kun Suomessa ei ole teknologian 
oppiainetta? Miten Suomessa opitaan teknologista yleissivistystä? Tutkimustehtävän 
mukaisesti teknologiakasvatuksessa tapahtuvalle oppimiselle on pystyttävä kiteyttämään 
sille tyypillinen struktuuri, jos se halutaan nähdä omana kasvatuksellisena kokonaisuute-
naan. 

3.4  Oppimisen sisällöllisiä perusteita teknologiakasvatuksessa 

Edellisissä luvuissa on hahmotettu teknologian olemusta oppimisen yhteydessä ja sen 
pohjalta teknologiakasvatusta nominaalisella ja reaalitasolla. Vaikka oppimisen tavoit-
teena on ohjata oppijaa tulevaisuuden hallintaan, lähtökohdaksi tulee valita nykyinen 
teknologinen maailma, jossa oppijat elävät. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että opitta-
essa teknologiaa sen substanssia valitaan problematisoitavaksi, jolloin oppija luo itselleen 
kuvaa teknologiasta niin käytännön kuin teoriankin tasolla. Teoria muodostuu käsitteistä, 
jotka ovat osa havaintokarttaa ja käsitteellistä karttaa (ks. Åhlberg 1990, 26). Oppimisen 
metodisena lähtökohtana on pääasiallisesti ongelmanratkaisun avulla oppiminen, jota 
määrittää substanssin luonne (Barnes 1988, 209–210). Vaikka kaikkien oppiaineiden 
opiskelussa käytetään teknologiaa apuna, erityisesti fysiikassa ja teknisessä työssä se on 
myös oppimisen kohde. Fysiikan substanssi sisältää luonnonlaeista johtuvia invariantteja. 
Teknisessä työssä invariantit liittyvät käytettäviin tekniikoihin ja materiaaleihin, vaikka-
kin ne voivat kehittyä pitkällä aikavälillä.  

Kuvion 1 mukaisesti teknologia kehittyy jatkuvasti. Kun teknologia kehittyy, teknolo-
giakasvatuksen on taattava valmiudet seurata tulevaisuudessakin tätä kehitystä. Vaikka 
teknologian oppiminen on substanssilähtöistä, teknologian oppimisprosessi seuraa 



 78

teknologian kehitysprosessia. Oppija tiedostaa, että invariantit voivat tulevaisuudessa 
esiintyä toisessa kontekstissa. Kun tavoitteena on elinikäinen oppiminen, nyt hankitut 
teknologian tiedot ja taidot palautuvat aikanaan osaksi teknologisen maailman substans-
sia toimittaessa teknologiaan perustuvassa maailmassa.  

Meitä ympäröivä teknologia on samaa riippumatta siitä, olemmeko ammatillisessa vai 
yleissivistävässä koulutuksessa. Yleissivistävässä teknologiakasvatuksessa substanssia 
tulee kuitenkin lähestyä eri tavalla kuin ammatillisessa koulutuksessa. Kuten luvusta 2.3 
ilmenee, yleissivistys itsessään on tavoiteltava henkinen pääoma ja se luo pohjaa 
ammatilliselle sivistykselle. Siksi yleissivistävän teknologiakasvatuksen substanssin 
valinta ja sen käsittelyn menetelmät oppimistilanteissa määrittelevät sivistyksen sisällölli-
sen laadun. Kouluolosuhteissa tämä merkitsee asetettujen oppimistavoitteiden lisäksi 
oppimateriaalien ja opetusmuotojen valintaa. 

3.4.1  Teknologiakasvatuksen substanssin olemus 

Kouluolosuhteissa teknologinen substanssi sisältyy yleensä oppimateriaaleihin. Tarkastel-
lessaan oppimateriaalien ja opetusmuotojen kehittämistä Atjonen (1993, 214) nimeää 
opetettavan aineksen opetuksen substanssiksi. Opetusmuotoihin vaikuttavat sekä opetuk-
selle asetetut tavoitteet että opetuksen substanssi. Koska teknologiakasvatuksessa 
teknologia halutaan nähdä prosessina, myös substanssista on ilmettävä syllogismeja ja 
analogioita. Jos esimerkiksi elektronisen laitteen kantavirta saadaan aikaan heikostikin 
johtavan materiaalin avulla, oppija voi keksiä elektroniselle laitteelle lukuisia sovelluksia. 
Edellytyksenä on, että opetettavasta aineksesta ilmenee transistorin toimintaperiaate. 
Näin teknologinen substanssi, tässä tapauksessa elektroninen kytkentä, muodostaa lähtö-
kohdan teknologian oppimisprosessille.  

Luvussa 2.2 teknologian käsitteen määrittelyn yhteydessä todettiin, että teknologiaan 
perustuva maailma ympärillämme näyttäytyy teknologisena substanssina. Siksi teknolo-
gian ja substanssin käsitteitä tarkastellaan toisiinsa suhteutettuina, yleissivistävään 
teknologiakasvatukseen kuuluvan oppimisen näkökulmasta. Myös tekniikan käsite liittyy 
teknologian substanssiin, jos siihen aiotaan vaikuttaa konkreettisesti. 
Teknologiakasvatuksessa teknologia ja tekniikat liittyvät aina johonkin konkreettiin, 
jonka yhteydessä tietäminen ja taitaminen tapahtuvat. Tätä ei ole mahdollista määritellä 
esineellisesti ja toiminnallisesti täysin poissulkevasti, sillä on mahdotonta nimetä kaikkea 
tietoa ja kaikkia taitoja, jotka liittyvät teknologiaan ja tekniikoihin. Teknologian oppimi-
nen näkyy analogioiden ja syllogismien oppimisena. Niiden oppiminen edellyttää 
teknologian tietojen ja taitojen oppimista. Teknologiaan ja tekniikoihin liittyviä tietoja ja 
taitoja voidaan kuitenkin sanoa substanssiin vaikuttaviksi ja sitä kautta siihen kuuluviksi 
yleisellä tasolla. Käsitys on myös kuviossa 1 esitetyn teknologian kehitysprosessin 
mukainen, koska teknologinen kehitys näkyy konkreettina muutoksena elinympäristös-
sämme. 

Teknologista substanssia on valtava määrä. Tästäkään syystä kaikkea substanssia ei 
ole mahdollista oppia sellaisenaan. Jotta teknologiakasvatus olisi mahdollista, on siis 
tarpeellista löytää esimerkiksi analogioita, yhtäläisyyksiä ja yhtymäkohtia esineiden, 
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laitteiden ja rakenteiden välillä, joista teknologian ja teknologisen kehityksen 
prosessiluontoisuus ilmenee (Todd, McCrory & Todd 1985, 319–322; ks. luku 2.2).  

Luvussa 2.2.3 mainittiin yhteys teknologian ja muotoilun välillä. Vaikka 
teknologiakasvatuksessa painottuvat esineiden, laitteiden ja rakenteiden funktionaalisuus, 
myös rakennetun maailman esteettiset ominaisuudet ovat keskeisiä hahmotettaessa sitä 
ihmisen elinympäristönä. Dewey (1989, 191–249) on pohtinut substanssin olemusta 
taiteen yhteydessä. Hänen mukaansa taiteen substanssia voidaan tarkastella kahdenlai-
sena kokonaisuutena. Taide luokitellaan taiteeksi ensinnäkin sen yleisten ominaisuuksien 
mukaan ja toisaalta tekotapansa mukaan. Esimerkkinä yleisten ominaisuuksien mukaan 
luokitellusta taiteesta Dewey mainitsee klassisen taiteen, kuten antiikin veistokset ja 
suurten mestarien maalaukset. Tekotapansa mukaan luokitellusta taiteesta hän käyttää 
esimerkkinä muun muassa erilaisia taiteessa vallitsevia suuntauksia. Deweyn määritelmä 
näyttää tukevan käsitystä substanssin yhteydestä tietoihin ja taitoihin, vaikka taiteella on 
eri intentio kuin teknologialla. 

Analysoidessaan teknologisen lukutaidon luonnetta Lewis ja Gagel (1992, 118–122) 
painottavat, että sen oppimisella ei tarkoiteta vain tietämistä tiedosta, vaan myös tietä-
mistä tekemisestä. Sen voidaan ymmärtää tarkoittavan myös taitotietoa (Niiniluoto 1996, 
53). Teknologiakasvatusta voidaan pitää tiedon- ja taidonalana, koska teknologian 
oppimisen lähtökohtana on meitä ympäröivä teknologinen, substanssista muodostuva 
todellisuus. Koska kummassakin tapauksessa tietäminen liittyy teknologiaan, myös 
molempien tietämisen alojen on oltava yhteydessä toisiinsa substanssin kautta. Silloin 
kyseessä on myös hiljainen tieto (ks. luku 2.2.5). Näin ymmärrettynä voidaan kiteyttää, 
että tietäminen tekemisestä on teknologiakasvatuksen substanssin kannalta hiljaista tie-
toa, joka on opittavissa ongelmanratkaisun kautta. Tämän luvun ensimmäisessä kappa-
leessa kuvattu esimerkki elektronisen laitteen suunnittelusta ja valmistuksesta kuvaa 
erään fysikaalisen invarianssin ja hiljaisen tiedon yhteyttä. Kantavirran merkityksen ym-
märtäminen muodostuu hiljaiseksi tiedoksi ja mahdollistaa elektronisten sovellusten 
suunnittelun ja valmistamisen sekä sen kautta teknologisessa maailmassa käytettävien 
vastaavien kytkentöjen ymmärtämisen.  

Duffy, Lowyck ja Johanssen (1992, 1) kuvaavat tietojen olemusta esittämällä, että ne 
eivät ole kokoelma abstrakteja entiteettejä, vaan konstruktio tai konstruktioita ilmene-
misympäristössään, mikä puolestaan on teknologian ymmärtämisen olennainen osa. Jos 
nämä näkemykset rinnastetaan substanssiin liittyvään oppimiseen, substanssilla tarkoite-
taan sekä teoreettista että konkreettia substanssia käsittelevien ajatustaitojen oppimisen 
tulosta, kuten elektroniikkaa käsittelevästä esimerkistäkin ilmenee. Tässä yhteydessä 
ajatustaidot viittaavat myös teknologiseen luovuuteen, kun luovuus ymmärretään luvussa 
2.2.3 esitetyllä tavalla.  

Luonnonympäristö muodostuu substanssista, johon ihminen ei ole vaikuttanut. Jos tek-
nologista substanssia verrataan luonnonympäristön substanssiin, näkyvin piirre ihmisen 
vaikutuksen myötä on teknologisen substanssin jatkuva muutos (Hacker & Barden 
1988b, 1; ks. Izumi 1993). Luonto on ilman ihmisen vaikutusta suhteellisen pysyvä. 
Huipputeknologia puolestaan vanhenee nopeasti, jolloin se joko hylätään tai se vakiintuu 
jokapäiväiseksi käyttöesineistöksi (ks. luku 2.2.1). Myös siksi on mahdotonta määritellä 
ainakaan eksplisiittisesti, mitä substanssia teknologiakasvatukseen pitäisi sisällyttää 
(Lewis & Gagel 1992, 121). Jatkuvan muutoksen johdosta on kuitenkin mahdollista ku-
vata teknologisen kehityksen prosessiluontoisuutta, kun tarkasteltavaksi otetaan esimer-
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kinomaisesti erilaisia teknologisia kokonaisuuksia ideoinnin virikkeeksi (emt., 133). 
Tämä vahvistaa käsitystä teknologian substanssiin sisältyvien esineiden, laitteiden ja 
rakenteiden analogioiden ja syllogismien keskeisyydestä niin teknologian kehityksessä 
kuin tilanteellisessa ilmentymisessäkin. 

Ympäröivä teknologinen todellisuus muodostuu määrällisesti ja laadullisesti substans-
sista. Onko sitä mahdollista valikoida ja miten se olisi valikoitavissa teknologiakasvatusta 
varten? Onko olemassa niin sanottuja valmiita malleja opetus- ja oppimisympäristöiksi? 
Kuten de Vriesin (ks. luku 3.2) analyysista ilmenee, teknologisen kasvatuksen ja 
mahdollisen teknologiakasvatuksen opetus- ja oppimisympäristöt eri maissa poikkeavat 
huomattavastikin toisistaan. Sama koskee myös opetussuunnitelmia. 

Teknologiakasvatuksen näkökulmasta opetussuunnitelman ja oppimisympäristön 
käsitteiden välinen suhde on ongelmallinen. Kansasen (2004, 41) mukaan 
opetussuunnitelman määritelmä ei ole yksiselitteinen, vaikka se useimmiten sisältää 
kaikki mahdolliset oppimiskokemukset koulun vastuussa olevalta ajalta. Myös käsite 
oppimisympäristö on epämääräinen. Voidaanko puhua teknologian oppimisympäristöstä, 
kun teknologiaa on kaikkialla ympärillämme? Miten paljon ja miten teknologiaa opitaan 
esimerkiksi vapaa-aikoina?  

Eräs ongelma liittyy teknologisen substanssin ja opetussuunnitelmien muutoksen 
erilaiseen luonteeseen. Koko ajan kehitetään uusia työkaluja, koneita, laitteita ja 
materiaaleja. Osa niistä vakiintuu koulukäyttöön erilaisin perustein. Vaikka opetussuunni-
telmat voivat muuttua lyhyelläkin aikavälillä, eri ainealueiden substanssia ja sitä 
käsittelevää oppimateriaalia sen sijaan käytetään opetuksessa pitempinä ajanjaksoina. 
Analysoidessaan tavoitteellisutta opettajan toiminnassa Kansanen ja Uusikylä (1981, 78) 
toteavat, että todennäköisesti suurin osa kouluopetuksesta noudattaa oppikirjan tekstiä 
vieläpä tarkasti. Atjonen (1993, 116–120) epäilee, että oppimateriaalilla on opetuksessa 
suurempi merkitys kuin opetussuunnitelmilla. Tarkasteltaessa teknologian opetusta nämä 
epäilykset ovat aiheellisia. Kun kouluissa otetaan käyttöön erilaisia oppisisältöjä ja -
materiaaleja, niiden hyödyntäminen opetustarkoituksiin kuvataan oppikirjoissa. Jos 
kirjoihin vielä lisätään didaktisia ohjeita, niistä voi muodostua piilo-opetussuunnitelmia.  

Kansainvälisenä ongelmana näyttää olevan, että opetussuunnitelmien perusteet teh-
dään yleensä viranomaistyönä ja jopa poliittisin perustein. Tällöin on mahdollista, että ne 
muotoutuvat alan asiantuntijoiden mielipiteitä kuulematta. Monessa maassa 
opetussuunnitelmien tavoitteet ovat eksplikoimatta, ja tästäkin syystä koulujen opetus voi 
perustua todellisuudessa piilo-opetussuunnitelmiin. (Givens & Barlex 2001, 137–161; 
Lahdes 1997, 65–88; Uusikylä ja Kansanen 1988, 13.) Wenger (1998, 7–11) esittää, että 
opetussuunnitelmien toteutumisen sijasta oppimista tarkasteltaisiin tilanteellisina 
oppimistapahtumina. 

Erityisesti ulkomailla huomattavan osan teknologiakasvatuksen oppimateriaaleista 
valmistavat yliopistoissa ja korkeakouluissa toimivat opettajat ja tutkijat, joten niissä 
esitettyjen näkemysten voi ajatella edustavan keskeisintä tietoa alalta (Barlex 2005). 
Ulkomaiset oppikirjat kuuluvat tähän ryhmään, ja niitä analysoidaan seuraavassa erityi-
sesti niihin sisältyvien teknologian oppimisteoreettisten näkemysten pohjalta. Nämä 
oppikirjat ovat muutakin kuin pelkkiä aihepiiriluetteloja. Ne sisältävät opetuksen teoriaa, 
perusteita aihealueiden valinnalle ja suositeltavia aihepiirejä yleissivistävää 
teknologiakasvatusta varten. Vastaavaa kirjallisuutta ei ole julkaistu suomeksi. Tämä 
tekee vertailun suomalaisen kirjallisuuden kanssa ongelmalliseksi. Vaikka kotimaisissa 
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kirjoissa on teknologiaa käsitteleviä sisältöjä, jokseenkin kaikki niistä on tehty muuta 
kuin teknologiakasvatusta varten. De Vriesin (1994) esittämä näkemys teknologisen 
kasvatuksen pirstaloituneisuudesta toistuu myös suomalaisten oppimateriaalien tasolla. 
Kuitenkin niitä on aiheellista tarkastella, jotta nähtäisiin suomalaisen teknologiakasvatuk-
sen kehittämisen mahdollisuudet. 

3.4.1.1  Teknologiakasvatuksen substanssi suomalaisissa oppikirjoissa 

Mikkilä-Erdmann, Olkinuora ja Mattila (1999, 436–449) päätyvät tutkimuksissaan näke-
mykseen, jonka mukaan oppimateriaalia voi pitää yhtenä koulussa vallitsevan pedagogi-
sen ajattelun materialisoitumana. Oppimateriaali osaltaan ohjaa ja kontrolloi opetustapah-
tumaa ja oppimisprosessia. Oppikirjat antavat vihjeitä siitä, miten asiat oletetaan opitta-
van. Uusissa suomalaisissa oppikirjoissa tukeudutaan usein konstruktivistisiin oppimis- ja 
opetuskäsityksiin. Ehkä tästä syystä ne muistuttavat paljon toisiaan opetusmenetelmien 
osalta. Aikaisemmin kirjojen samankaltaisuuteen vaikuttivat tarkasti määritetyt oppisisäl-
löt. 

Kun luvussa 2 määriteltiin kasvatuksen ja teknologian olemusta toistensa yhteydessä, 
keskeisiksi sisältöalueiksi muodostuivat toisaalta käytännön toiminnallisuuteen, kuten 
käsityöhön, ja toisaalta luonnontieteelliseen tietoon, erityisesti fysiikkaan ja kemiaan, 
viittaavat tiedon- ja taidonalueet. Jos näistä tiedon- ja taidonalueista johdetaan suomalai-
sia yleissivistävän koulun oppiaineita, keskeisimmät niistä ovat toiminnallisuuden 
näkökulmasta tekninen työ ja tekstiilityö sekä luonnontieteistä fysiikka ja kemia. Tämä ei 
tarkoita sitä, ettei muissakin oppiaineissa ja niitä varten kirjoitetuissa oppikirjoissa esiin-
tyisi teknologiseen kasvatukseen ja jopa teknologiakasvatukseen soveltuvaa substanssia. 
Ainakin näiden oppiaineiden oppikirjoissa teknologisen kasvatuksen substanssi voi olla 
hahmotettavissa teknologiakasvatuksen määritelmän rajaamalla tavalla. 

Teknologian ja käsityön välinen suhde ei ole oppimisen kannalta ongelmaton. Käsi-
työn opetuksen oppaassa Ideasta tuotteeksi (Kuhmonen 1994, 51) todetaan, että teknolo-
gian opetuksen seurauksena voi olla käsityön liiallinen teoretisoituminen. Cross, 
Naughton ja Walker (1989) näkevät tämän problematiikan liittyvän lähinnä oppimisen 
menetelmälliseen ulottuvuuteen. Teknologiakasvatuksessa luonnontieteet (science) 
edustavat analyyttista ja design-tyyppinen toiminta konstruktivistista otetta.  

Vaikka design-tyyppistä toimintaa ei voi sellaisenaan yhtäläistää suomalaisen 
käsityönopetuksen kanssa, sen voidaan ajatella sisältyvän muotoilun opetukseen ja 
oppimiseen laajemmassa merkityksessä. Jos siis operationaalisella tasolla luonnontietei-
den ja käsityön vaikutus katsotaan tarpeelliseksi pitää tasapainossa, teknologiakasvatuk-
sessa tulisi huolehtia näiden ainealueiden tasapuolisesta ja mielekkäästä soveltamisesta 
(Eggleston 1994, 20–35). Tämä vahvistaa luvussa 2.2.4 esitettyä näkemystä tietojen ja 
taitojen vuorottelusta menestyksekkäässä teknologian oppimisessa. Näin ajatellen 
oppimateriaaleissa esitettyjä käsityön sisältöjä voidaan tarkastella osana teknologiakasva-
tuksen design-aluetta.  

Eräs ongelmakohta liittyy suomalaisen käsityönopetuksen perinteeseen. Rikkaalla 
käsityöperinteellä näyttää olevan myös haitallisia vaikutuksia ainealueen kehittymiseen, 
jos opetusmenetelmällisesti ja sisällöllisesti painotutaan menneisyydessä tarvittuihin 
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tietoihin ja taitoihin (Alamäki 1999b, 11–17; ks. myös Kananoja 1989; Reincke 1995; de 
Vries 1994). Helposti tukeudutaan historiallisesti arvokkaiksi tiedettyjen käsityömallien 
kopiointiin ja pyritään enemmän tai vähemmän onnistuneesti imitoimaan niitä perinteille 
vieraissakin yhteyksissä. Kari (1987, 11) mainitsee oppimateriaalien arvioinnin erääksi 
kriteeriksi maailmankuvan kehittymisen niiden avulla. Koska teknologian oppiminen 
perustuu luovaan ongelmanratkaisuun, taito kopioida käsityömalleja oppimateriaaleista ei 
voi kuulua teknologiakasvatukseen (ks. Autio 1992). Kopioinnin kautta muodostuva 
maailmankuva viittaa menneisyyteen, eikä teknologiakasvatuksen määritelmän mukai-
sesti valmistautumiseen tulevaisuuden haasteisiin. 

Kun suomalaisen käsityön, teknisen työn ja tekstiilityön oppimateriaaleja tarkastellaan 
Crossin, Naughtonin ja Walkerin (1989) näkemysten pohjalta, oppikirjoista on löydettä-
vissä myös teknologista substanssia. Koska teknisen työn sisällöt liittyvät teknologiaan 
(puutyö, metallityö, mekaniikka, sähkötekniikka ja elektroniikka), tämä oppiaine vastaa 
valtaosasta teknologian opetusta (ks. Kananoja 1994, 46–48). Vaikka teknisen työn oppi-
kirjoista löytyy runsaasti perinteisen käsityön malleja ja niiden valmistamiseen tarvitta-
vien tekniikoiden ohjeita, niissä esitetään myös teknologiakasvatukseen sopivia sisältöjä.  

Kun poikien käsityöstä tekniseksi työksi kehittynyttä oppiainetta verrataan substanssin 
kannalta luvussa 3.2 esitettyihin teknologisen kasvatuksen oppimisympäristöihin (de 
Vries 1994), tekninen työ edustaa lähinnä industrial arts -tyyppistä käsitystä. Crossin, 
Naughtonin ja Walkerin (1989) esittämän oppimismenetelmällisen jaon mukaan tekninen 
työ sisältää myös enemmän design-tyyppistä toimintaa kuin luonnontieteille tyypillistä 
analyysia. Teknistä työtä voidaan nimensä mukaisesti pitää oppiaineena, joka 
kansainvälisiin oppimisjärjestelmiin verrattaessa vastaa teknologista kasvatusta (ks. luku 
3.1). Peruskoulun alaluokille tarkoitetut teknisen työn oppimateriaalien sisällöt vastaavat 
joiltain osin ulkomaisten oppikirjojen sisältöjä (ks. esim. Haverinen ja Heikkinen 2000). 
Vanhojen kansalaiskoulun kone- ja sähköopin sisältöjen voidaan ajatella vastaavan aina-
kin jossain määrin kehittyneiden teollisuusmaiden teknologisen kasvatuksen oppisisältöjä 
(ks. esim. Suonperä 1962). Vanhemman kirjallisuuden suurin tavoitteellinen ero on 
teknologiseen maailmaan kasvattamisessa, sillä kansalaiskoulun kone- ja sähköoppin 
oppikirjat olivat pääsääntöisesti tarkoitettu tukemaan esiammatillisia opintoja. Vaikka 
perusasteen yläluokkien oppisisältöihin on viime vuosikymmenen aikana tullut myös 
modernin teknologian sovelluksia, sitä vastaavan teknisen työn oppimateriaalin vähäisyy-
destä päätellen isiemme ja heidän isiensä tuntemat aihepiirit ovat yhä käytössä niin 
opetusmenetelmien kuin substanssin osalta (ks. esim. Nivarpää, Salmela ja Tarkkila 
1959).  

Vaikka opetussuunnitelmien tasolla tekninen työ ja tekstiilityö on yhdistetty yhteiseksi 
käsityöksi, pohjoismaisen tradition mukaan pojille ja tytöille tarkoitettu käsityö on 
sisällöltään erilaista. Isakssonin (1990) kirjan Kehrää, kehrää tyttönen perusteella voi-
daan päätellä, että tytöille suunnattu käsityö on paljon muutakin kuin pelkkää käsityötä. 
Siihen kiteytyy naisen taistelu tasa-arvoisen elämän puolesta. Naista alistavassa 
yhteiskunnassa naisten tekemä käsityö on ollut ”naisten aluetta”, jollaiseksi se oli 
miesvaltaisessa ja -vetoisessa yhteiskunnassa hyväksytty. Tekstiilikäsityö on ollut jopa 
naisen mitta äitinä ja aviovaimona myös käsityöllisen substanssin kannalta. ”Naisen 
käsityön historia on esineiden historiaa”, Isaksson kirjoittaa. Kun nykyistä yleissivistävän 
koulun tekstiilityötä tarkastellaan tällaista historiallista taustaa vasten, sisältöjen valin-
nassa on hyväksyttävä tietynlainen emotionaalinen lataus. Vaikka naisten käsityö 
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Isakssonin mukaan on saamassa tiettyjä taiteeseen liittyviä piirteitä, taustalla on myös 
kodinhoitoon liittyvä käytännöllisyyden aspekti (ks. myös Palomäki ja Viita 2000). 

Kun tekstiilityötä verrataan tekniseen työhön, tekstiilityön tavoitteissa korostuvat 
velvollisuudet oppia koulussa tarvittavia käsityötaitoja. Teknisessä työssä korostuvat 
itsenäinen luova toiminta ja itsensä kehittäminen. (Sunnari 1999, 111–112.) Tekstiilityön 
kehitys on keskittynyt toisaalta käytännön taitojen, kuten yksinkertaisten vaatteiden val-
mistukseen ja tekstiilien huoltoon sekä toisaalta uniikkitaiteen ja taideteollisuuden välille. 
Viime vuosina tekstiilityön alueella on kiinnostuttu tekstiiliteknologiasta käsityötieteen 
innoittamana. Myös opettajankoulutuksen tekstiilityön opinnoissa tekstiilitieto ja 
materiaalioppi ovat eräitä sisältöalueita (ks. Kaukinen 1995; Lindfors 2002a; Lindfors 
2002b). 

Kun suomalaista tekstiilityötä tarkastellaan Crossin, Naughtonin ja Walkerin (1989) 
esittämän oppimismenetelmällisen jaon mukaan, tekstiilityö painottuu teknistä työtä 
voimakkaammin design-tyyppiseen toimintaan. Tosin viime vuosien materiaalien analyy-
sissa on lähestytty kokeellista oppimistapaa (Kaukinen 1995; Lindfors 2002a). 
Käsityökasvatukseen perustuvassa tekstiilityössä perinteisillä käsityömalleilla ja 
-tekniikoilla on edelleenkin keskeinen asema (ks. Pesu 2000). Ehkä tästä syystä 
nykyaikainenkin tekstiilityö on teknistä työtä paremmin säilyttänyt käsityökasvatukselli-
sen otteen opetuksessa ja oppimisessa. Kojonkoski-Rännäli (1995) mainitsee 
väitöskirjatutkimuksensa esipuheessa käsityöstä muun muassa: ”Kauneus ei ole välttä-
mättä tuottavaa, mutta aina se on miellyttävää, ja tarkoituksenmukaisuus tuotteessa liittyy 
kiinteästi sen esteettisyyteen.” Tähän virkkeeseen Kojonkoski-Rännäli on onnistunut 
kiteyttämään erityisesti tekstiilityössä ilmenevän käsityön alkuperäisen olemuksen. Kun 
opitaan käsillä tekemistä, on opittava käsityötä, jossa tuotteen kauneus menee usein 
tuottavuuden eli markkina-arvojen edelle. Oppijan on ymmärrettävä esteettisyyden ja 
funktionaalisuuden kiinteä yhteys. Ei riitä, että tuote on yksinomaan kaunis. Sen on ol-
tava myös tarkoituksenmukainen, olkoon se tarkoitettu taide- tai käyttöesineeksi. 
Teknologiakasvatuksen materiaalisena lähtökohtana ovat substanssin tasolla esineet, 
laitteet ja rakenteet, joita tutkitaan ja joiden pohjalta innovoidaan, jotta ymmärrettäisiin 
teknologista maailmaa. Käsityön ja sitä kautta käsityökasvatuksen mielenkiinnon kohde 
suuntautuu esineisiin, materiaaleihin sekä toiminnallisuuden kannalta materiaalien muok-
kaamiseen.  

Teknologista yleissivistystä hahmotettaessa suomalainen käsityönopetus on 
ainutlaatuinen ilmiö maailmassa. Jo lähtökohdiltaan se kuvastaa hyvin yleissivistävän 
koulun kehityksen arvomaailmaa. Kun tekstiilityö muualla maailmassa on sulautunut 
osaksi teknologista kasvatusta, Suomessa sillä on yhä merkittävä osa yleissivistävän 
koulun oppisisällöissä. Myös tekninen työ on säilyttänyt runsaasti ikimuistoisten käsityö-
taitojen vaalimista. Oppikirjojen sisällöistä päätellen perinteisellä käsityöllä on yhä 
merkittävä osuus niin sisällöllisesti kuin käsityötaitojen opettelun kannalta ajallisestikin, 
vaikka kumpaankin käsityömuotoon on yhdistetty runsaasti moderneja aineksia. 
Käsityöllisen kätevyyden ja taitavuuden vaaliminen koetaan Suomessa edelleenkin 
arvokkaaksi (ks. luvut 2.2.4 ja 2.2.5).  

Jos suomalaisia käsityön oppiaineita verrataan de Vriesin (1994) kuvaamiin teknologi-
sen kasvatuksen muotoihin, paljastuu käsitöiden heikkous teknologiakasvatuksen osalta. 
Voidaan sanoa, että suomalainen käsityönopetus huolehtii hyvin kuviossa 1 esitettyjen 
ihmisen perifeeristen manuaalisten taitojen oppimisesta sekä käsityöllisen tuottamisen 
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tekniikoista, mutta yhteydet kuvion muihin osa-alueisiin ovat vähäisiä ja jopa keinotekoi-
sia. Voidaan myös kysyä, onko esimerkiksi teknisen työn oppimateriaaleissa esitetyissä 
sähköopin ja elektroniikan osuuksissa kyse käsityöstä. Kuinka tarkasti käsityöllisen 
tuottamisen kannalta tarkasteltuna tekstiilityössä täytyy tuntea esimerkiksi tekstiilien 
kemiallinen rakenne, jos kyse on yleissivistävästä käsityökasvatuksesta? Oppimateriaa-
leista päätellen suomalainen käsityönopetus painottuu nykymuodossaan käsityössä 
tarvittavien suunnittelutaitojen, materiaalien, työtapojen ja -välineiden opetukseen. 
Edellisen perusteella voidaan kiteyttää käsitys, jonka mukaan käsityömuodoista tekninen 
työ sisältää valtaosan siitä substanssista, joka on merkityksellistä teknologiakasvatuksen 
kehittämisessä. Jos teknologia kasvatuksen käsitteen yhteydessä yleissivistävällä tasolla 
ymmärretään luvussa 2.2 esitetyllä tavalla, muun substanssipohjan tulisi löytyä 
luonnontieteistä, erityisesti fysiikasta. 

Teknologiakasvatuksen kehittämisen näkökulmasta keskeisiä luonnontieteitä on ope-
tettu Suomen yleissivistävässä koulussa ympäristö- ja luonnontieto -oppiaineessa sekä 
fysiikan ja kemian oppiaineissa. Vaikka tätä kirjoitettaessa voimassa ovat uudet 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2004), enemmistö koulun käyneistä nuo-
rista on opiskellut luonnontieteiden perusteet seuraavaksi esitetyn kaltaisista oppikir-
joista.  

Koska perusasteen alaluokille tarkoitetussa ympäristö- ja luonnontiedon oppiaineessa 
on opetettu biologian, fysiikan, kemian ja maantiedon alkeita, kuva teknologiseen 
kehitykseen perustuvasta maailmasta on voinut jäädä hajanaiseksi. Tosin jo alaluokkia 
varten on valmistettu oppimateriaalia, jota voidaan soveltaa myös teknologian opetukseen 
(ks. Kaartinen, Niinimäki ja Saravesi 2001). Vastaavasti kuten käsityönopetuksessa, 
myöskään matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa teknologian opetus ei ole aiemmin 
muodostanut yhtenäistä teemaa tai aihekokonaisuutta. Tilanteeseen on tuonut parannusta 
fysiikan ja kemian sisällyttäminen alaluokkien opetukseen (ks. Honkanen-Rihu, 
Raekunnas, Riikonen ja Santavuori 2005). Yläluokille tarkoitetuissa oppikirjoissa on 
runsaasti teknologian substanssia luonnontieteiden opetuksen havainnollistamiseksi (ks. 
Levävaara, Kuusjärvi, Pohjola ja Voutilainen 1994).  

Luokanopettajakoulutuksen saaneelle opettajalle luonnontieteisiin ja teknologiaan 
liittyvien asioiden opettaminen voi olla vaikeaa, ellei hänellä ole koulutusta ja kokemuk-
sia näistä asioista. Jos opettaja ei hallitse teknologiaan liittyvää substanssia, vaarana on 
väärien käsitysten syntyminen huolimatta siitä, että asioiden opettamiseen käytettäisiin 
oppaassa Luonnontieteiden opetuksen työtapoja (Sahlberg 1989) suositeltuja menetelmiä. 
Perusasteen yläluokilla pedagogiseksi ongelmaksi voi muodostua myös teknologisen 
substanssin jäsentämättömyys, koska siitä ei muodostu yhtenäisiä teemoja. Aihekokonai-
suudet Ihminen ja teknologia sekä Teknologia ja yhteiskunta tuonevat parannusta tähän 
ongelmaan. 

Koska luonnontieteet on vanha tieteenala, oppikirjoissa esitetyt teoria-alueet ovat 
muuttuneet aikojen kuluessa suhteellisen vähän. Vaikka tieteellisen ja teknologisen 
kehityksen myötä tiedot esimerkiksi kvanttimekaniikasta ovat lisääntyneet valtavasti, 
luvussa 2.2.6 esitetyt käsitykset fysiikan ja teknologian suhteesta lienevät vielä relevant-
teja. Teorian ja käytännön painottamisessa on luonnontieteiden opetuksessa kuitenkin 
aina ollut vaihtelua, ja opettajat tuntevat työtapoja pintapuolisesti (Meisalo 1990, 13). 
Suomalaisessa oppimateriaalissa tämä ero näkyy erityisesti oppikoulua sekä kansa- ja 
kansalaiskoulua varten tehdyissä kirjoissa. Siirtyminen yhtenäiskouluun merkitsi muu-
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tosta luonnontieteiden opetuksessa, kun oppikouluille tarkoitettu teoreettinen aines ja 
kansalaiskouluille tarkoitetut käytännönläheiset sisällöt piti yhdistää. 

Nykyään peruskoulun yläluokilla fysiikan ja kemian oppisisällöt on jaksotettu keske-
nään niin, että seitsemännellä luokalla opiskellaan yleensä sekä fysiikkaa että kemiaa. 
Kahdeksannella sekä yhdeksännellä luokalla opiskellaan joko fysiikkaa tai kemiaa tai 
oppiaines voi olla jaksotettuna kummankin luokka-asteen aikana näistä oppiaineista muo-
dostettujen oppimiskokonaisuuksien mukaan. Lisäksi voidaan tarjota painotteisia 
valinnaiskursseja, joissa johonkin luonnontieteiden ja teknologian alueeseen, kuten 
elektroniikkaan, perehdytään syvällisemmin (ks. Lavonen, Lindh, Autio ja Antila 1995). 

Oppimisen kannalta tarkasteltuna fysiikka ja kemia noudattavat Kurki-Suonion ja 
Kurki-Suonion (1994) kuvion 6 esittämää teoriaa, jossa luonnontieteiden 
oppimismenetelmänä käytettävä tutkimus kohdistuu sekä luontoon että ihmisen rakenta-
maan maailmaan, teknologiaan. Tässä tutkimuksessa mielenkiinnon kohteeksi muodostu-
vat näiden tieteiden sovellukset teknologiassa. Oppikirjoissa esiintyvistä aihepiireistä 
jokseenkin kaikille on mahdollista löytää sovelluksia teknologian alueella. Tämä helpot-
taa teknologian ja luonnontieteiden integrointia, mutta toisaalta teknologiakasvatuksessa 
voi syntyä käytännön vaikeuksia oppimistilanteiden järjestelyssä (de Vries 1994). Usein 
nimittäin on vaikeaa selvittää, mitä opetetaan luonnontieteiden tunneilla ja mitä teknolo-
giakasvatuksessa. Esimerkiksi aine, energia ja informaatio ovat myös teknologian 
olemassaoloa selittäviä elementtejä (ks. luku 2.2.6). Jos samoja asioita opetetaan erillisinä 
eri oppiaineissa, oppijan voi olla vaikea omaksua teknologian analogioita ja syllogismeja. 

Perusasteen ylempien luokkien fysiikan ja kemian oppikirjat antavat kuitenkin varsin 
hyvät mahdollisuudet integroida luonnontieteiden sisältöjä teknologiaan (ks. Levävaara, 
Kuusjärvi, Pohjola ja Voutilainen 1994). Tällaisia aihealueita ovat muun muassa kemian 
yhteydessä materiaaliteknologia, fysiikassa mekaniikka, valo- ja lämpöopin sovellukset, 
pneumatiikka ja hydrauliikka sekä sähkötekniikka ja elektroniikka. Teknologiakasvatus 
mahdollistaisi myös näiden aihealueiden keskinäisen integroinnin, jos teknologiakasva-
tusta tarkastellaan esimerkiksi ihmisen ja koneen vuorovaikutuksen (man–machine-
interaction) näkökulmasta (ks. luku 2.2.2).  

Suomalaisia matemaattis-luonnontieteellisten aineiden oppimateriaaleja tarkasteltaessa 
voidaan kiteyttää käsitys, että teknologian oppimisen kannalta laajemman ja teoreettisem-
man näkemyksen tasolle nousemisen edellytyksenä on fysiikan ja kemian perusteiden 
ymmärtäminen. Luvussa 2.2 esitetyn teknologian käsitteen analyysin perusteella fysiikka 
ja kemia ovat itsenäisiä tieteenaloja ja oppiaineita. Niiden sovelluksia voidaan kuitenkin 
hyödyntää teknologian opettamisen ja oppimisen yhteydessä. 

3.4.1.2  Suomalaisten oppimateriaalien käytettävyys 
teknologiakasvatuksessa 

Tarkasteltaessa käsityön ja luonnontieteiden oppimateriaaleja vahvistuu käsitys, että 
Suomen yleissivistävässä koulussa on kyse ennemmin luvussa 3.1 kuvatusta teknologi-
sesta kasvatuksesta kuin luvussa 3.3 määritetystä teknologiakasvatuksesta. Myös 
matematiikan oppikirjoissa voi olla esimerkkejä teknologisesta maailmasta, mutta niiden 
konkreetit sovellukset jäävät muiden oppiaineiden toteutettavaksi. Voidaan kysyä, syn-
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tyykö suomalaisille yleissivistävän koulun oppilaille realistinen käsitys teknologiasta, jos 
substanssi on siroteltuna käsityön ja luonnontieteiden oppisisältöihin.  

Oppimateriaaleja tarkasteltaessa näkyy, että samoja asioita opetetaan luonnontieteissä 
ja käsitöissä toisistaan irrallisina. Opetuksen oppaissa esitetään oppiaineitten integrointia, 
mutta oppimateriaalien tasolla yhtymäkohtia on vaikea löytää. Eräs yritys luonnontietei-
den ja käsityön integroimiseksi on Lavosen, Lindhin, Aution ja Antilan (1995) 
sähkötekniikan ja elektroniikan oppikirja Elektroniikka omaksi. Oppikirjan pedagogisena 
ideana on integroida fysiikan ja teknisen työn sisältöjä. Kirjan ja siihen liittyvän muun 
materiaalin käytön harjaannuttamista varten järjestettiin koulutusprojekti, johon osallistui 
yhtäaikaisesti fysiikan ja teknisen työn opettajia. Projektista tehtiin myös seurantatutki-
mus (Lavonen, Meisalo, Autio ja Lindh 1998), josta ilmeni muun muassa se, että opetta-
jat arvostivat yleissivistävää elektroniikan opetusta. Projektiin osallistuneet fysiikan ja 
teknisen työn opettajat lähtivät myös uudistamaan opetustaan vertailuryhmää aktiivisem-
min ja aloittivat yhteistyön. Suomalaisen teknologiakasvatuksen kehittämisen perustana 
voi siis olla fysiikan ja teknisen työn integrointi (ks. luku 3.3).  

Suomessa on julkaistu käsityön opetukseen tarkoitettuja kirjoituksia, joissa on otettu 
kantaa myös teknologiakasvatuksen asemaan. Peltonen (1989) on arvioinut käsityökasva-
tuksen suuntautumista joko teknologiaan tai elämänlaadun parantamiseen. Hän pitää näitä 
suuntautumisvaihtoehtoja toistensa vastakohtina jopa niin, että hän kyseenalaistaa 
teknologiakasvatuksen olemassaolon (Peltonen 2004, 18). Peltosen mukaan 
käsityökasvatus on parempi suuntaus, kun käsityötä kehitetään.  

Yliopisto-opetukseen tarkoitetusta käsityön ja teknologian oppikirjoista ja tutkimuk-
sista ilmenee, että käsityökasvatuksen ja teknologiakasvatuksen ero on tavoitteissa (ks. 
Anttila 1992, 10–15; Kananoja 1989, 338–348; Lindfors 2002b, 136–138; Parikka 1998, 
142–145; Peltonen 1988). Kun käsityökasvatus keskittyy itse tuottamistapahtumaan ja 
sen myötä lähiympäristöön liittyvään maailmaan, teknologiakasvatus suuntautuu 
teknologiseen maailmaan kasvattamiseen laajemmassa merkityksessä (ks. luku 3.3).  

Luonnontieteet ja niiden myötä fysiikka edustavat universaalista tietoa, jonka läsnäolo 
teknologiakasvatuksessa on välttämätöntä. Teknisen työn ja tekstiilityön kannalta tilanne 
on ongelmallisempi. Kumpikin niistä sisältää lähiympäristön elämänlaadun parantami-
seen tarkoitettuja aihepiirejä, mutta niillä on myös tietynlainen käsityön historiasta joh-
tuva merkitys. Toisaalta voidaan kysyä, ovatko nämä suuntaukset toisensa pois sulkevia. 
Eivätkö käsityön historian alkuvaiheista nostetut aihepiirit voisi olla myös tulevaisuuteen 
suuntaavia, jos niitä tarkastellaan syntyhetkensä teknologisen kehityksen vaiheessa? Jos 
esimerkiksi ”kodanoven linkku” tai ”sikolätin salpa” (ks. Blomsted, Hämäläinen, Walo-
ranta 1913, II osasto) ymmärretään oven lukitsemiseen tarkoitettuina laitteistoina, 
teknologisen luovuuden myötä ne voisivat muodostua tulevaisuuteen suuntaaviksi 
aihepiireiksi erityisesti, jos mukaan liitettäisiin fysiikkaan kuuluvaa tietämystä. 
Yleissivistyksen kannalta kyseessä on arvovalinta teknologiseen maailmaan kasvattami-
sessa: Halutaanko teknologiakasvatus nähdä historiaa ja lähiympäristöä valottavana vai 
menneisyys tiedostaen tulevaisuuteen suuntautuneena? 

Kun suomalaista teknologiseen kasvatukseen soveltuvaa oppimateriaalia verrataan de 
Vriesin (1994) kuvauksiin erilaisista teknologisen kasvatuksen opetusjärjestelyistä, Suo-
messa julkaistu teknologiakasvatuksen kehittämiseen tarvittava substanssi sopii sekä 
käsityö- että luonnontiedeperusteisiin opetusjärjestelyihin. Teknologiakasvatuksen kan-
nalta suomalaisen oppimateriaalin olemuksen voi kiteyttää niin, että käsityön aihepiirit 
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ovat yhteydessä käsityöllisiin sisältöihin ja luonnontieteelliset oppisisällöt toisiin 
luonnontieteellisiin oppisisältöihin. Luvussa 2.3 esitettyyn ongelmaan ruohonleikkurin 
korjaamisesta ei tästä kirjallisuudesta ole juurikaan apua, jos kriteeriksi otetaan 
teknologisen ongelmanratkaisutaidon kehittäminen. Käsityön oppimateriaalien voi aja-
tella ohjaavan teknologiseen luovuuteen erityisesti design-tyyppisessä toiminnassa, mutta 
matemaattis-luonnontieteellisen tietotaidon hyödyntämistä niissä ei oteta huomioon. 
Teknologiaa koskevien tietojen ja taitojen kehittäminen jää toisistaan irralliseksi jo 
käytännön syistäkin erityisesti yleissivistävän koulun yläluokilla. Teknistä työtä ja fysiik-
kaa opettavat yleensä eri opettajat, ja yhteistyö teknologiakasvatuksessa jää heidän 
harrastuneisuutensa varaan. Siksi keskeistenkin aiheiden käsittely voi jäädä pintapuoli-
seksi teknologiakasvatuksen kannalta. Kuitenkin kummankin oppiaineen kirjoista ja 
oppaista on löydettävissä runsaasti teknologian substanssia, josta toisenlaisen viitekehyk-
sen ohjaamana saataisiin tehokasta teknologiakasvatusta (ks. Lindh ja Metsäkallas 1990; 
Ketvel, Suvela ja Toivonen 1987). Koska perusteita tällaiseen integrointiin ei löydy 
suomalaisista oppikirjoista, on syytä tarkastella sellaisten maiden oppimateriaaleja, joissa 
teknologian oppiminen tapahtuu teknologiakasvatuksen yhteydessä. Niissä teknologista 
substanssia on integroitu luvussa 3.3 esitetyn teknologiakasvatuksen määritelmän 
suuntaisesti. Tämä tarkoittaa ajattelutapaa, jossa toiminnan perustana olevat tiedot ja 
taidot on yhdistetty teknologian oppimisprosessin kuvauksiksi. 

3.4.1.3  Teknologiakasvatuksen substanssi ulkomaisissa oppikirjoissa 

Erityisesti kehittyneissä teollisuusmaissa luonnontieteiden ja käsityö-askartelun oppikirjat 
ja oppaat eivät ole ainoita julkaisuja, joita käytetään teknologiakasvatuksessa (ks. esim. 
Wright & Smith 1998). Kun kotimaisia käsityön ja luonnontieteiden oppikirjoja verrataan 
ulkomaisiin teknologiakasvatuksen oppikirjoihin, vertailtavaksi tulevat myös teknologi-
nen kasvatus ja teknologiakasvatus. De Vriesin (1994) analyysin perusteella teknologiasta 
johtuvat edellytykset kehittyneissä teollisuusmaissa ovat jokseenkin samanlaiset, joten 
teknologiakasvatuksessa tapahtuvan teknologian oppimisen kannalta mielenkiintoisem-
maksi muodostuvat oppikirjoissa esitetyt näkemykset oppimisprosesseista. 

Suomalaisissa käsityön ja luonnontieteiden oppikirjoissa ei juuri puututa teknologisen 
kasvatuksen teorioihin. Johdanto- ja esipuheissa voidaan kyllä selvittää kirjan tai 
materiaalin käyttötarkoitus ja niiden avulla laaditun opetuksen suositeltuja tavoitteita, 
mutta teoreettinen näkemys teknologian oppimisen luonteesta puuttuu (ks. esim. Lindh ja 
Metsäkallas 1990). Yleissivistävän teknologiakasvatuksen hahmottamisen kannalta on 
kuitenkin tärkeää, että oppimateriaalien tekijöiden näkemykset tuotaisiin esille myös 
teoreettisella tasolla, jotta teknologian oppiminen voitaisiin strukturoida luvussa 3.3 
määritellyn teknologiakasvatuksen puitteissa. Tämän vuoksi seuraavassa analyysissa 
keskitytään myös teknologiakasvatuksen teoreettiseen tausta-ajatteluun. Ulkomaisissa 
teknologiakasvatuksen oppikirjoissa sillä on keskeinen osuus. 

Advanced Design and Technology (Norman, Cubitt, Urry & Whittaker 1995 ja 2000) 
lienee eräs yleisimmin käytetty yleissivistävän teknologiakasvatuksen oppikirja, josta on 
otettu useita uudistettuja painoksia. Teoksen päivitetty versio noudattaa kuviossa 1 esitet-
tyä ajatusta, jonka mukaan kunkin ajanjakson huipputeknologiasta muodostuu arkipäi-
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väistä käyttöteknologiaa. Tietojen ja taitojen oppimisen perustana on aina käytännön 
toiminnallisuus ja matemaattis-luonnontieteellinen tietotaito.  

Teosta käytetään oppikirjana myös opettajankoulutuksessa ja teknillisten koulujen al-
keiskirjana. Teoksessa teknologiakasvatus on jaoteltu 20 pääotsakkeen alle. ”Design ja 
teknologia yhteiskunnassa” (Design and technology in society) on johdanto kirjan muu-
hun sisältöön. Käsitettä design käytetään muotoilua tarkoittavana, mutta myös merkityk-
sessä suunnittelu (vrt. Anttila 1992). Suunnittelu vastaavasti käsitetään Suomessa totuttua 
laajemmin yhteiskunnalliseen kontekstiin liittyvänä (Norman et al. 1995, 41). Suomalai-
sen teknologianopetuksen kehittämisen kannalta tässä oppikirjassa on merkityksellistä 
muun muassa taloudellisten resurssien, materiaalien, energian sekä informaation näkemi-
nen toistensa yhteydessä input–process–output-järjestelmänä (emt., 3–30; ks. kuvio 9). 
Kirjassa myös kritisoidaan teknologiaa. Kirjoittajien mukaan kaikki teknologian 
kehitysprosessin tulokset eivät ole hyödyllisiä, vaan niihin sisältyy myös ei-toivottuja 
tuloksia (jäte-output). 

Kuvio 9. Input–process–output-järjestelmä (Norman et al. 1995, 3). 

Normanin et al:n (1995 ja 2000) julkaisussa teknologiakäsitys ilmentää teknologian 
prosessiluontoisuutta myös materiaalien olemuksen kuvauksessa. Keskeistä näkemyk-
sessä on niiden ominaisuuksien selvittäminen testaamalla. Testaamisessa keskitytään 
selittämään materiaalien ominaisuuksia toisaalta suunnittelun ja toisaalta työstön kan-
nalta. Vaikka lähtökohtana on design-tyyppinen toiminta, teknologisen yleissivistyksen 
kehittämiseen liitetään matemaattis-luonnontieteellisen analyysin soveltamisen oppimi-
nen. Näin teknologian oppiminen halutaan kuvata design-tyyppisen toiminnan sekä mate-
matiikan ja luonnontieteiden yhteisvaikutuksellisena tapahtumana. Tämän yhteyden 
keskeisyyttä teknologian ymmärtämisessä kuvataan teknologisesta maailmasta otetuilla 
osa-alueilla, joista ensimmäinen on luvussa yhdeksän käsitellyt mekanismit ja liike. 
Vastaavalla tavalla on kuvattu energia ja dynamiikka, termodynamiikka, pneumatiikka 
sekä sähköoppi ja elektroniikka. Tähän kokonaisuuteen sisältyy analoginen ja digitaali-
nen signaalin käsittely. Huipputeknologian ymmärtämisen edellytykseksi katsotaan 
ohjausjärjestelmien perusteiden ymmärtäminen. Niiden sovelluksina esitellään 
pneumatiikkaan ja tietokoneohjaukseen perustuvia keskeisiä asioita. Viimeisessä luvussa 
palataan jälleen design-tyyppiseen toimintaan, jossa keskeistä on sekä muotoiluun että 
luonnontieteelliseen ja matemaattiseen lähestymistapaan kuuluva mallintaminen. 

Vaikka design-käsite voidaan liittää yhteiskunnalliseen kontekstiin, länsimaisessa tek-
nologiakasvatuksessa se yleensä liitetään esineiden, laitteiden ja rakenteiden suunnitte-
luun. Siksi käsite voidaan ymmärtää myös suomenkielisenä käännöksenä tuotesuunnittelu 
(ks. myös Welin 1980). Normanin et al:n (2000) teknologiakasvatuksen oppikirja lähtee 
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ajatuksesta, että yleissivistävä teknologiakasvatus on teknillisten tieteiden kaltaista, mutta 
ei vaadi luvussa 2.3 kuvattua ammatillista tietämystä. Jos teoksen sisältöä verrataan 
suomalaisten oppiaineiden sisältöihin, substanssi on luonteeltaan teknisen työn, 
matematiikan ja fysiikan yhdistämistä teknologiaan liittyvien ongelmien ratkaisussa. 

Toinen yleisesti yliopistoissa ja korkeakouluissa sekä myös yleissivistävän koulun ylä-
luokilla käytetty teknologiakasvatuksen substanssin analyysiin perustuva julkaisu on 
Hackerin ja Bardenin (1988a ja 1988b) kirjoittama teos Living with Technology, jossa 
teknologia kuvataan prosessina. Kun Norman et al. painottavat design-tyyppisen toimin-
nan ja matemaattis-luonnontieteellisen alueen yhteyttä teknologian oppimistilanteissa, 
Hacker ja Barden pitävät keskeisenä opittavana asiana erityisesti luonnontieteiden ja 
teknologian erilaisuuden ymmärtämistä. He kuvaavat teknologian ja luonnontieteiden 
olemusta esimerkein. "Kun luonnontieteilijät tutkivat maan syntyä ja sen materiaaleja, 
teknologit käyttävät materiaaleja hyödyllisten esineiden tuottamiseen" (Hacker & Barden 
1988a, 3). 

Oppikirjan johdantokappaleessa keskitytään kuvaamaan teknologian olemusta 
historiallisesta perspektiivistä. Toisen kappaleen teemana ovat teknologian resurssit, 
joihin kuuluvat ihmiset, informaatio, materiaalit, työkalut ja mekanismit, energia, pää-
omat ja ajan käyttö. Seuraavassa kappaleessa keskitytään teknologisten ongelmien 
ratkaisutapoihin kuvaamalla ne input–process–output-järjestelminä. Teknologiakasvatusta 
kuvataan monivaiheisesti kehiteltävän struktuurin avulla ja kirjan viimeisessä luvussa 
struktuuri kiteytetään kuvaukseen tulevaisuuden teknologian vaikutuksesta elämäämme 
(kuvio 10). Hacker ja Barden (1988a) sisällyttävät kuvaukseensa ihmisen 
vaikutuksellisuuden. Ihminen päättää teknologian valinnoista ja kontrolloi sen käyttöä. 
Ilman yhteistä kontrollia teknologian kehittämisen tulokset voivat olla ennakoimattomia. 

Kuvio 10. Tulevaisuuden teknologian vaikutus elämäämme (Hacker & Barden 1988a, 505).  
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Opettajanoppaassa (Hacker & Barden, 1988b) ohjataan teknologisten ongelmien ratkai-
suun. Vaikka ongelmanratkaisun opiskelun tuloksena ei välttämättä ole konkreetti tuote, 
oppikirjan (Hacker & Barden, 1988a) esimerkit on otettu konkreetista teknologisesta 
maailmasta. Malli ongelmanratkaisun tuloksesta (kuvio 11) on luonteeltaan teknologian 
oppimisen tuottama teoreettinen järjestelmä, johon kirjassa esitetyt ongelmanratkaisun 
vaiheet ohjaavat. Kuvio esittää oppijan teoreettista näkemystä asioista, jotka liittyvät 
johonkin kuljetusjärjestelmään, esimerkiksi autoon. Tässä kuviossa esitetyt näkemykset 
poikkeavat jossakin määrin luvussa 2.3 esitetyistä ajatuksista teknologisesta yleissivistyk-
sestä. Suomalaiseen teknologiseen kulttuuriin kuuluu tietynlainen omatoimisuuden 
vaaliminen, joka toteutuukin muun muassa käsityötaitojen avulla (ks. luku 3.4.1). Kuvion 
11 esittämä teknologisen kokonaisuuden hierarkkisen kuvauksen opettelu on meillä 
oudompaa ainakin toiminnallisuutta painottavien käsitöiden yhteydessä. 
Teknologiakasvatuksessa tällainen teoreettinen kuvaus saadaan selville ongelmanratkai-
suun perustuvan oppimisen avulla. Jo yleissivistävällä tasolla oppijan on hyvä tietää, 
miten teknologian käsitteet liittyvät toisiinsa. Painotettakoon kuitenkin, että esimerkiksi 
kuljetusjärjestelmä merkitsee kuljetusjärjestelmää jo substanssin tasolla, vaikka muut 
kuvion 11 käsitteet voivat olla sille alisteisia teorian tasolla. 

Kuvio 11. Teoreettinen kuvaus kuljetusjärjestelmästä (Hacker & Barden 1988a, 56). 

Kirjan neljännessä luvussa perehdytetään nykyaikaisten kommunikaatiojärjestelmien 
perusteisiin selittämällä elektroniikan komponenttien toimintaperiaatteita tietokoneissa. 
Seuraavassa luvussa käsitellään kommunikaatiojärjestelmien teoreettisia perusteita. Tämä 
on pohjana seuraavan luvun graafisen kommunikaation kuvaamiselle, johon kuuluu muun 
muassa tekninen piirustus. Seitsemännessä luvussa asiaa syvennetään lähetin–vastaan-
otin-järjestelmien kuvauksella. Kirjan kolmannessa luvussa aiheena ovat 
tuotantojärjestelmät. Materiaalit käsitellään teollisuuden kannalta, jolloin materiaalien 
ominaisuuksien selvittämisen lisäksi esille otetaan niiden käyttö elektronisesti ohjatuissa 
prosesseissa. Kun kolmannessa luvussa viitataan materiaalien ympäristövaikutuksiin, 
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neljännessä luvussa esille nousee yrittäjyys ja sen yhteydet tuotantoon. Tuotannon käsi-
tettä laajennetaan seuraavissa kolmessa luvussa käsittämään rakentaminen ja 
rakennustuotanto. Neljännessä osassa keskitytään selittämään energian olemusta voiman 
ja kuljetusten yhteydessä. Luvussa 13 esitellään uusiutuvien ja uusiutumattomien 
luonnonvarojen suhdetta tuotannossa. Energiasta ja energiantuotannosta johdatetaan 
opiskelijaa voiman käsitteen ymmärtämiseen ja voiman ilmentymiseen teknologisissa 
systeemeissä. Tällaisia systeemeitä on kirjan mukaan erilaisissa kuljetusmuodoissa. Kir-
jan viimeisessä osassa tarkastellaan teknologisen maailman kehitysmahdollisuuksia. 
Näitä kuvataan silmukkana, jossa pohdittavaksi otetaan myös epäsuotuisien ratkaisujen 
mahdollisuus. Kirja esittää kuitenkin tulevaisuuden teknologisessa maailmassa valoisana, 
kuten kuviosta 12 nähdään.  

Kuvio 12. Aurinkoenergian käyttöönoton vaikutuksia teoreettisena kaaviona (Hacker & 
Barden 1988a, 515). 
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Kuvioissa 10, 11 ja 12 esitetyt ilmiöt eivät edusta tyypillistä fysiikkaa ja teknistä työtä. 
Kuvioiden tarkoituksena on selittää teknologista maailmaa teknologiakasvatuksen kei-
noin. Näissä kuvioissa esitetyt ajatukset ohjaavat näkemään teknologiakasvatuksen 
muuna kuin yhdistettynä fysiikkana ja käsityönä, vaikka kumpaankin oppiaineeseen 
liittyy konkreettia toiminnallisuutta. Konkreetti toiminnallisuus (procedure) kuvion 12 
esittämässä struktuurissa tarkoittaa jonkin vastaavan ilmiön kuvaamista itse tehdyillä 
korteilla. Kuviossa 12 käsitteet ovat samoja sekä substanssin että siitä muodostuneen 
teorian tasolla. Teknologista substanssia voi kuvata myös pelkillä käsitteillä, mutta oppi-
jan teoreettisen näkemyksen kuvauksessa käsitteitä ja niiden välisiä suhteita esitetään 
yhdistävillä viivoilla. 

Toddin, McCroryn ja Toddin (1985) julkaisussa Understanding and Using Technology 
teknologiakasvatus liitetään käytännön toiminnallisuuteen ja matemaattis-
luonnontieteelliseen tietoon. Johdantoluvussa esitetään teknologian teoreettinen malli, 
joka on perustana opittaessa teknologisen maailman ymmärtämistä. Teknologian elemen-
teiksi nimetään kone, ihminen, materiaalit, informaatio, energia sekä prosessit, joiden 
vuorovaikutuksen ilmentymää teknologia on. Materiaalien, energian ja informaation 
muutos kuvataan tuottamisen tavoitteiden suuntaisena input–process–output-järjestel-
mänä (emt., 31). Teknologian prosesseissa keskeisiä ovat materiaalien muutosprosessit. 
Energiaa käsittelevässä viidennessä luvussa lähtökohtana ovat energianlähteet ja bioener-
gia. Informaatiota käsiteltäessä lähtökohtana on signaalinkäsittely. Ihmisen ja teknologian 
välisessä suhteessa korostuvat teknologian käyttäminen ja teknologian osa-alueisiin 
vaikuttaminen. 

Kirjan toisen osan nimi on ”Teknologian aktiviteetit” (The Activities of Technology). 
Tällä tarkoitetaan rakentamista, kuljetusta, kommunikaatiota ja tuottamista. Rakentami-
nen (constructing) ymmärretään laajasti käsittämään kaiken konstruoinnin, josta annetaan 
useita esimerkkejä. Kuljetus (transporting) ymmärretään tavaroiden kuljetukseksi sekä 
ihmisten että energian siirtämiseksi paikasta toiseen. Kommunikoinnilla tarkoitetaan 
teknisiä kokonaisuuksia, joiden lähtökohtana on lähetin–vastaanotin-järjestelmät. 
Tuottamisella (producing) tarkoitetaan erilaisten materiaalien tuottamista, johon sisältyy 
niiden kierrätys. 

Kirjan kolmas osa muodostuu tutkimuksen, kehittämisen ja kontrollin pohtimisesta. 
Pääpaino siinä on teknologian kehitysmahdollisuuksissa, joita nähdään automaation ja 
kyberneettisten kokonaisuuksien alueella. Kirjan viimeisessä osassa teknologian 
vaikutuksia peilataan tulevaisuuteen, teknologian olemassaolon ja käytön seurauksiin 
sekä johtopäätöksiin sitä koskevien kysymysten kannalta. Näitä asioita on suhteutettu 
toisiinsa kirjan teeman kokoavassa kuviossa 13.  
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Kuvio 13. Teknologian viitekehys (Todd, McCrory & Todd 1985, 378). 

Kuviossa 13 kirjan teemat on koottu teknologian viitekehykseksi, jossa ihmisen vaikutuk-
sellisuus teknologisessa maailmassa kuvataan teknologian elementtien ja järjestelmien 
summana, jota teknologinen kehitys muuttaa. Tämä puolestaan vaikuttaa teknologisessa 
maailmassa elävän ihmisen päätöksentekoon. 

Yhtäläisyytenä Hackerin ja Bardenin (1988a) oppikirjan kanssa Toddin, McCroryn ja 
Toddin (1985) kirjassa on teknologiakasvatuksen teoreettinen struktuuri, jota kehitetään 
kiteyttämällä kirjassa esitetyt ajatukset kuvion muotoon. Lopputuloksena on kokonaisuus, 
jossa oppijaa valmistetaan tulevaan teknologiseen maailmaan harjaannuttamalla häntä 
teknologiakasvatuksen kannalta keskeisiksi katsotuilla tiedon- ja taidonaloilla. Ihminen 
on koko ajan vaikuttaja, joka tiedostaa input–process–output-järjestelmän olemassaolon 
ja vaikutuksellisuuden. Ihminen on tavallaan osa tätä prosessia oman toimintansa kautta. 
Hän on tietoinen ja kiinnostunut huipputeknologian olemuksesta tiedostaen siinä ihmisen 
ja koneen vuorovaikutuksellisuuden (man–machine-interaction) (ks. luku 2.2).  

Australiassa julkaistu Design and Technology in Context (ed. Williams 1994a) poik-
keaa edellisistä teknologian oppikirjoista siten, että siihen kuuluu laaja tehtäväosa 
Introducing Design and Technology (ed. Williams 1994b). Design and Technology in 
Context muodostuu kymmenestä luvusta, joissa teknologian vaikutuksellisuutta tarkastel-
laan historian, resurssien (ihmisten, työvälineiden ja materiaalien, taitojen, energian, 
käytetyn ajan ja talouden) kannalta sekä vaikutusalueiden (kaupallisten, yksilökohtaisten 
ja maailmanlaajuisten vaikutusalueiden) kannalta. Ihmisen vaikutusta ympäristöön 
tarkastellaan ympäristövaikutusten, eettisten ja motivaatiotekijöiden, kulttuurin ja 
naisnäkökulmasta. Erillisen otsakkeen alla ovat tietotekniikkaan ja tuotesuunnitteluun 
liittyvät seikat. Tuotantoelämän toimintoja teoretisoidaan kuvaamalla se kaaviona (kuvio 
14). Vaikka kuvaus voidaan ymmärtää teorian tason esityksenä, sen käsitteet ovat samoja 
myös substanssin tasolla. Kuvion 14 rakennetta ei kirjoittajien mukaan pidä nähdä ulkoa 
opeteltavana mallina, vaan kuvauksena sosiaalisesta verkostosta, jonka puitteissa teknolo-
giaa luodaan myös ammatillisella tasolla. Opitaan, että teknologian kehittämiseen tarvi-
taan ihmisten muodostama organisaatio, jossa kaikilla on oma tärkeä tehtävänsä. 
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Kuvio 14. Tuotantolaitoksen organisaatiokaavio (Willams 1994a, 161). 

Oppikirjaa täydentävässä tehtäväosassa Introducing Design and Technology syvennetään 
teknologian opintoja käytännön toiminnallisuuden tasolle. Williams (1994b) haluaa oppi-
materiaalinsa avulla johdattaa oppijat huomaamaan teknologisen maailman realiteetit 
esittämällä myös ne tasot, joilla toiminta teknologisessa maailmassa tapahtuu. Kuvion 14 
struktuuri poikkeaa esimerkiksi Hackerin ja Bardenin (1988a) sekä Toddin, McCroryn ja 
Toddin (1985) antamasta teknologisen maailman kuvasta. Vaikka teoriaosan 
teknologiakasvatuksen elementit ovat jokseenkin samoja kuin edellä mainituissa teok-
sissa, päätyminen täydennysosan työkalutasolle antaa viitteitä teknologiakasvatuksen 
käytännön toiminnallisuudesta, jossa keskeistä on luvuissa 2.2.4 ja 2.2.5 esitettyjen taito-
jen ja kätevyyden kehittyminen. 

Ehkä vielä pitemmälle taitojen ja kätevyyden kehittämisessä mennään Yhdysvalloissa 
käytetyssä julkaisussa Industrial Technology / Technology Education Guide (1991), joka 
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muodostuu opaskansioista. Ne on tarkoitettu Missourin seudun teknologisesta kasvatuk-
sesta vastaaville eri luokkatasoilla toimiville opettajille. Tämä julkaisu ei siis ole varsinai-
nen oppikirja tavanomaisessa merkityksessä, vaan aineistokokoelma, joka on valmistettu 
Missouri-Columbian yliopiston oppimateriaalilaboratoriossa. Kokonaisuudessaan ai-
neisto muodostuu kolmesta niteestä, joista kaksi muuta ovat Introduction to Energy and 
Power Technology Guide (1990) ja Introduction to Materials and Processing Technology 
(1989). Sillä on yhtäläisyyksiä julkaisun Standards for Technological Literacy (2000) 
kanssa. Kummatkin teokset muodostuvat laajoista teemoista, jotka ohjaavat ymmärtä-
mään teknologiaa ja sen kehitystä. 

Suomalaisen teknologisen kasvatuksen ja erityisesti teknisen työn opetuksen 
suunnittelun näkökulmasta mielenkiintoisin on luku, jossa esitellään teknologiakasvatuk-
sen ja teollisuusteknologian välistä suhdetta (kuvio 15). Tämän mukaan 
teollisuusteknologia on teollisuudessa käytettävää teknologiaa, joka on verrattavissa 
muun muassa maanviljelyksessä ja muilla teknologian aloilla käytettävään teknologiaan. 
Teollisuusteknologia muodostuu kolmesta järjestelmäjoukosta: materiaaleista ja tuottami-
sesta, energiasta ja voimasta sekä kommunikaatiosta. Teknologiakasvatuksen 
mielenkiintoalueena on kaikki ihmisen tekemä, myös teollisuuden käyttämä teknologia. 
Kuviossa 15 esitetty struktuuri on analoginen Raatin ja de Vriesin (1986) näkemysten 
kanssa, koska teknologian oppimisen lähtökohdaksi on katsottu aineen, energian ja infor-
maation vuorovaikutusten oppiminen.  

Kuvio 15. Teknologia tarkasteltuna teollisuuden kannalta (Industrial Technology / Technology 
Education Guide 1991, 5). 
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Niteen Introduction to Energy and Power Technology Guide (1990) sisällössä keskitytään 
kuvion 16 esittämään järjestelmäjoukkoon energia ja voima. Ensimmäisessä kappaleessa 
selvitetään opetuksen ja oppimisen kohteen teoreettista kuvausta. Kirjoittajat selittävät 
teoreettisen kuvauksen avulla keskeisiä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita.  

Kuvio 16. Energian ja voiman opetuksessa huomioitavat keskeiset sisällöt ja niiden 
vuorovaikutuksellisuus (Introduction to Energy and Pover Technology Guide 1990, 1B). 

Niteen alussa todetaan, että siinä ei pyritä esittämään kaikkea mahdollista oppiainesta, 
jota aihekokonaisuuteen tulee kuulua. Sen tarkoituksena on olla eri oppisisältöjä edustava 
rakennemalli kuten kaiken kattava luettelo. Tästä esimerkkinä on kuvio 17. Siinä 
tarkasteltavaksi on otettu voimanjakelu, jonka seuraamuksia voidaan tarkastella eettiseltä, 
ympäristön ja talouden kannalta.  

Kuvio 17. Voimanjakelu kuvattuna opetuksen sisältöalueittain (Introduction to Energy and 
Power Technology Guide 1990, 1B). 
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Kuviossa voimanjakelu esitellään oppimateriaalisarjan didaktisten periaatteiden mukai-
sesti johdattavalla luennolla, jonka jälkeen oppimista syvennetään soveltavien harjoitus-
ten avulla. Lopuksi aihekokonaisuutta tarkastellaan laajemmin seurausten valossa. 

Toisessa osassa on kuvattuna 20 erilaista energian ja voiman käytön sovellustehtävää 
oppilaille. Kolmannessa osassa esitellään erilaisia opetusta helpottavia ohjeita ja 
oheismateriaaleja. Myös sarjan vanhin nide Introduction to Materials and Processing 
Technology (1989) muodostuu kolmesta pääosasta, joista ensimmäisessä on opetukseen 
liittyviä ohjeita ja teoriaa, toisessa 15 sovellustehtävää ja kolmannessa opetusta helpotta-
via ohjeita ja oheismateriaaleja.  

Industrial Technology / Technology Education Guide (1991) on nimensä mukaisesti 
opetuspaketti, joka soveltuu parhaiten teollisuustuotannon selvittämiseen (ks. luku 3.2). 
Jos opetuspakettia tarkastellaan teknologisen substanssin kannalta, huomiota herättää 
teknologiakasvatuksen aihepiirien suhde teknillisiin tieteisiin ja luonnontieteisiin. Teolli-
suusteknologioihin sitoutuminen johdattaa toisaalta näkemään teknillisten tieteiden lähei-
syyden teknologiakasvatukseen (kuvio 15) ja toisaalta yksittäisen tietojen ja taitojen 
sijoittumisen struktuureihin, kuten kuvioista 16 ja 17 ilmenee. Jos esimerkiksi kuvion 16 
mukaisesti oppilaat halutaan perehdyttää energian soveltamiseen teknologiassa, energia 
tulee nähdä toisaalta peruskäsitteiden ja toisaalta sovellusten sekä soveltamisen seuraus-
ten yhteydessä. Tällöin ajatuksellinen vuorovaikutus tulee oppia kaksisuuntaisena kuvion 
16 mukaisesti. Jos taas teknologisia prosesseja halutaan yksityiskohtaisesti opettaa ja 
oppia sisältöalueittain, laajatkin aihepiirit täytyy nähdä teknologian soveltamisen 
seurauksina. Kun esimerkiksi kuviossa 17 on otettu käsiteltäväksi aihepiiri voimanjakelu 
(power distribution), keskeistä on huomata voimanjakelun soveltamiseen vaikuttavat 
seikat ja niiden seuraukset. Tämä vastaa näkemyksiltään luvussa 2.3 esitettyjä käsityksiä 
teknologisesta yleissivistyksestä, kun monimutkaista teknologista substanssia voidaan 
havainnollistaa yleissivistävällä tasolla. 

Wrightin (2000) valmistama oppikirja Technology edustaa modernia amerikkalaista 
näkemystä teknologiakasvatuksesta. Hän on ollut mukana kehittämässä Amerikan Yhdys-
valloille tarkoitettua teknologiakasvatuksen opetussuunnitelmaa (Standards for 
Technological Literacy, 2000). Tästä johtuen kirjan sisältö todennäköisesti vastaa yhdys-
valtalaista näkemystä teknologiakasvatuksesta niin käytännön kuin teoriankin osalta. 

Teoksen nimeksi on valittu lyhyesti Technology, sillä lähtökohtana on yleissivistävällä 
tasolla tarkasteltu teknologian käsite. Kirjan tarkoituksena on selittää, miten ihmiset 
käyttävät teknologiaa saadakseen maailman toimimaan, miksi teknologiset järjestelmät 
toimivat siten kuin ne toimivat ja miten teknologia vaikuttaa maailmaan ja ihmisiin. Tätä 
problematiikkaa valotetaan tiedonsiirron (communication), kuljetuksen (transportation), 
rakentamisen (construction) ja tuotannon (manufacturing) yhteyksien avulla (kuvio 18). 



 98

Kuvio 18. Teknologian neljän osa-alueen suhde suunnittelu- ja ongelmanratkaisuprosessiin 
sekä ohjausprosessiin (Wright 2000, 64). 

Kuviossa 18 esitetyn tausta-ajattelun ohjaamana kirja on jaettu kymmeneen osaan. Teok-
sessa on lukuisia teknologiakasvatuksen teoreettisia näkemyksiä koskevia yhtäläisyyksiä 
edellä esiteltyjen julkaisujen kanssa. Nämä yhtäläisyydet näkyvät erityisesti saman 
sisältöisissä kuvioissa, joilla on selvitetty teknologian olemusta. Kun de Jong (1973) 
näkee ihmisen ja koneen välisen suhteen input–process–output-järjestelmänä (kuvio 2), 
Wrightin (2000) teoksessa vastaavaa järjestelmää on käytetty muun muassa teknologisen 
tuotantoprosessin kontrollin kuvaamiseen suljettuna kehänä (closed-loop control system, 
ks. kuvio 20). Samoin kuin Norman et al. sekä Hacker ja Barden (vrt. kuviot 9 ja 10), 
myös Wright pitää keskeisenä input–process–output-järjestelmän ymmärtämistä. Sitä on 
kuvattu samalla periaatteella, mutta yleisemmällä tasolla painottaen suunnittelun (design) 
ja ongelmanratkaisun sekä ohjauksen (management) prosessin merkitystä teknologian 
neljällä osa-alueella (kuvio 18).  

Verrattaessa Laytonin (1992) esittämää design and technology -oppiaineen syklistä 
mallia (kuvio 3) ja Wrightin kirjassa esitettyä teknologiakasvatuksen design-prosessia 
(kuvio 19) struktuurien yhtäläisyydet ovat ilmeisiä. Kumpikin esittää teknologian oppimi-
sen päättymättömänä kehänä (vrt. Fulton 1984), joka tavallaan lisää teknologista 
substanssia. Jatkuvuuden käyttövoimana on teknologinen luovuus, joka ilmenee 
ideointina ja ongelmanratkaisuna. Kuten Altshuller (1988) ja Rantanen (1985, ks. kuvio 
5), myös Wright korostaa luovan prosessin kaksisuuntaisuutta. Jos näissä kahdessa ku-
viossa esitettyjen nuolien tulkitaan merkitsevän etenemistä toimintaprosessissa, Wright 
hyväksyy myös palaamisen design-prosessin varhaisempaan vaiheeseen, kun se tavoit-
teen saavuttamisen kannalta on mielekästä. Tätä hän kuvaa kaksisuuntaisilla nuolilla (ks. 
myös Norman et al. 2000, 49). 
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Kuvio 19. Design-prosessi teknologiakasvatuksessa (Wright 2000, 64). 

Wrightin esittämiin kuvioihin 20 ja 21 sisältyy kaksi teknologian oppimisen olemusta 
selventävää piirrettä. Niissä on keskeistä input–process–output-yhteyden samankaltaisuus 
teknologian oppimisprosessin kanssa. Kun kuviossa 20 teknologian tuotantoprosessi 
nähdään liiketaloudelliselta näkökannalta, kuviossa 21 selvitetään sen substanssitason 
vaikuttimet liittyneinä prosessin eri vaiheisiin. Tällä halutaan johdattaa oppijaa pois niin 
sanotusta "black box" -ajattelusta, jossa teknologia prosessiluonteisuudestaan huolimatta 
nähdään suljetuksi järjestelmäksi, johon ulkopuolelta ei voi vaikuttaa. 

Kuvio 20. Teknologisen tuotantoprosessin kontrolli kuvattuna suljettuna järjestelmänä 
(Wright 2000, 80). 



 100

Kuten de Jong (1973, 171–176) sekä Raat ja de Vries (1986, 13–25), myös Wright on 
nostanut aineen, energian ja informaation rinnalle ihmisen vaikutuksen, koneet, laitteet, 
rakenteet, taloudelliset tekijät sekä ajankäytön (kuvio 21). Vaikka kuviot 9–21 ulkoiselta 
muodoltaan ja käsitteiden painotukseltaan poikkeavat huomattavastikin toisistaan, 
perusnäkemys teknologian olemuksesta sisällöiltään on jokseenkin samanlainen. 

Kuvio 21. Yhteenveto teknologisen järjestelmien toiminnasta (Wright 2000, 87). 

Wrightin teokseen on kerätty eräitä keskeisiä ideoita teknologian opetuksesta ja sen 
teoreettisesta kuvaamisesta. Verrattuna esimerkiksi opetuspakettiin Industrial Technology 
/ Technology Education Guide (1991), näkemykset yleissivistävästä teknologiakasvatuk-
sesta eivät sinänsä ole muuttuneet, mutta painotukset suunnittelu- ja 
ongelmanratkaisuprosesseihin ovat voimistuneet (ks. kuvio 18). Myös teknologinen luo-
vuus on otettu huomioon kummassakin struktuurissa (vrt. kuviot 3 ja 19). 

Kaikkien tässä esitettyjen julkaisujen kirjoittajat ovat kiteyttäneet teoreettiset 
näkemyksensä teknologiasta sitä ja sen osa-alueita kuvaaviksi struktuureiksi, joille on 
tyypillistä oppimiseen kuuluvien tekijöiden keskinäinen vuorovaikutus. Jos input–
process–output-järjestelmä kuvaa teknologista tuotantoprosessia, se on analoginen 
teknologian oppimisprosessin kanssa. Samalla tavalla kuin tuotannossa, myös oppimi-
sessa otetaan (input) jotakin teknologiasta tarkasteltavaksi, "prosessoitavaksi" (process). 
Oppimisen tulos (output) kontrolloidaan samoin kuin teknologisessa tuotantoprosessissa 
(ks. myös Hutchinson & Karsnitz 1997, 5). Näin ajatellen teknologian oppimisprosessia 
voi luonnehtia enemmän kuviossa 21 kuin kuviossa 20 esitetyn kaltaiseksi. Teknologian 
oppimisen historiasta muodostuu pienoiskuva teknologisen kehityksen historiasta (vrt. 
kuvio 1). 

Ulkomaisissa oppikirjoissa teknologiakasvatuksen lähtökohdaksi ei oteta yksittäisiä 
teknologioita, vaan teknologiakasvatus nähdään tiettyjen olosuhteiden vallitessa tapahtu-
vaksi prosessiksi. Teknologiakasvatuksessa tapahtuva oppimisprosessi muistuttaa Lavo-
sen (1996, 66) analyysia sivistyskäsitteestä. Hän on kehittänyt vastaavaa teoriaa määrittä-
mään myös kokeellisuuden ja kokeellisen työskentelyn kuvaamista (emt., 95). Lavonen ja 
tässä tarkasteltujen ulkomaisten oppikirjojen tekijät noudattavat Clarken (1990) esittämää 
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ajatusta, jonka mukaan graafiset mallit ovat ajattelun välineitä, joilla kuvataan erilaisia 
prosesseja teorian tasolla (ks. luku 1.1). 

Oppikirjojen käyttöä teoreettisen taustan selvittämiseksi voidaan myös kritisoida, 
koska niistä on taloudellista hyötyä tekijöilleen. Toisaalta oppikirjojen ja muun 
oppimateriaalin tuottaminen on tehokas keino, kun tarvitaan opetuksen ja oppimisen 
sisällöllistä ainesta. Lisäksi oppikirjoilla on tietynlainen opiskelua yhtenäistävä vaikutus, 
joten niillä on keskeinen merkitys opetuskäytänteisiin ja opetuksen tausta-ajatteluun (ks. 
Atjonen 1993, 116–120; Kari 1987, 7–14). Suomalaisista käsityön ja luonnontieteiden 
oppikirjoista poiketen ulkomaisissa oppikirjoissa on myös teknologian olemusta selventä-
viä teoreettisia osuuksia. Keskeisenä yhtäläisyytenä on myös se, että ulkomaisissa 
teknologiakasvatuksen oppikirjoissa halutaan yhdistää teknologiakasvatuksen teoria ja 
käytäntö. Vaikka kirjoissa esitetyt käytännön tehtävät (activities) ovat esimerkiksi 
suomalaisiin käsityöoppaisiin verrattuna usein toiminnallisesti aika vaatimattomia, niiden 
tehtävänä on selvittää esille nostettavaa teknologista ongelmaa konkreettisuutta painot-
taen. 

3.4.2  Johtopäätökset substanssin olemuksesta 

Kun suomalaisissa käsityön ja luonnontieteiden oppikirjoissa käsiteltyjä teknologisen 
kasvatuksen oppisisältöjä verrataan edellä esitettyihin ulkomaisiin teknologiakasvatuksen 
oppikirjoihin, oleellinen ero on lähtökohtien erilaisuus. Suomalaisessa kirjallisuudessa 
teknologisen maailman ymmärtämisen sijasta tavoitteena on käsityötaitojen kehittäminen 
ja luonnontieteiden perusteiden ymmärtäminen. Esimerkkejä löytyy lasten ja nuorten 
elinympäristöstä (auton moottori, talon vesijohtojärjestelmä), mutta näin esitettynä 
aihepiirit jäävät irrallisiksi muodostettaessa kuvaa teknologisesta maailmasta. Tarkastel-
lun substanssikirjallisuuden perusteella Suomessa ei todennäköisesti päästä luvussa 2.2 
esitetyn kaltaiseen näkemykseen teknologian olemuksesta, jos substanssia ei järjestetä 
mielekkäiksi kokonaisuuksiksi, kuten edellä esitellyissä ulkomaisissa 
teknologiakasvatuksen oppikirjoissa on tehty. Tästä muodostuu haasteellinen tehtävä, kun 
aihekokonaisuuksia Ihminen ja teknologia sekä Teknologia ja yhteiskunta kehitetään 
didaktisesti ja opetussuunnitelmallisesti. 

Luvun 3.4.1.3 oppikirjoja tarkasteltaessa nähdään, että teknologian substanssia voi-
daan oppimista varten järjestää määrittämällä teknologian elementit. Hacker ja Barden 
(1988a), Wright (2000) ja Todd, McCrory ja Todd (1985) nimeävät teknologian elemen-
teiksi ihmiset, työkalut, koneet, materiaalit, informaation ja teknologiset prosessit. Näin 
kuva teknologian peruselementeistä, aineesta, energiasta ja informaatiosta, laajenee 
funktionaalisempaan suuntaan. Jos teknologian substanssia tarkastellaan 
teknologiakasvatuksen näkökulmasta, keskeiseksi tekijäksi muodostuu ihminen, hänen 
opettamisensa, oppimisensa ja hänen tekemänsä tutkimus. Ihminen käyttää teknologista 
lukutaitoaan soveltaessaan tarkoituksiinsa työkaluja, koneita, materiaaleja, informaatiota 
ja teknologisia prosesseja. Ihminen ja hänen toimintansa ovat aina ensisijaisia teknolo-
gian substanssin kannalta. Tämä on perustana teknologisen yleissivistyksen kehittämi-
sessä.  
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Teknologiakasvatuksen substanssin merkitys ja asema arvioidaan kiteytetyksi edellä 
esitettyjen oppikirjojen avulla. Miten substanssin sekä tietojen ja taitojen suhde olisi 
määritettävissä tässä kontekstissa? Ilmeisesti tämä suhde liittyy kyvykkyyteen toimia ja 
oppia teknologisessa maailmassa. Black ja Harrison (1985, 7–9) havainnollistavat 
teknologian oppimista, jossa teknologiakasvatuksen substanssin ajatellaan muodostuvan 
resursseista, jotka oppimisprosessissa muotoutuvat tilanteellisesti ”täydelliseksi” 
teknologiseksi kyvykkyydeksi (kuvio 22). Dyrenfurth (1992, 398) puolestaan näkee 
teknologisen kyvykkyyden edellytykseksi teknologisen lukutaidon (yleissivistyksen) 
oppimiselle. Teknologinen kyvykkyys vastaa käsitteenä Parikan (1998) määrittämää 
teknologiakompetenssia. Näin ymmärrettynä Schulte (1992, 86) käyttää vastaavasti käsi-
tettä yleinen teknologiakompetenssi (general technical competence). Näillä ilmaisuilla 
voidaan ajatella viitattavan luvussa 2.4 hahmotettuun teknologian käsitteeseen 
yleissivistävän opetuksen yhteydessä. 

Kuvio 22. Teknologian oppiminen kaaviona Blackin ja Harrisonin (1985, 8) mukaan. 

Blackin ja Harrisonin (1985, 8) mukaan teknologiaa sovelletaan tehtävien ratkaisussa, 
jolloin keskeistä on tarpeiden tunnistaminen ja optimaalisen ratkaisun luominen. Edellä 
esitetyissä ulkomaisissa teknologiakasvatuksen oppikirjoissa kuvataan voimavaroja ja 
resursseja. Black ja Harrison tarkoittavat niillä teknologian oppimisessa sovellettavia 
resursseja. Nämä ilmenevät tehtäväkohtaisesti toisaalta sisältönä eli käsitteellisenä tietona 
ja toisaalta prosessina eli konstruoinnin ja suunnittelun taitoina. Resurssien käyttö tehtä-
vään osoittaa niiden soveltuvuuden ja tarkemmin substanssin tilanteellisen sopivuuden 
tehtävän ratkaisuun. Tehtävän myötä huomataan, mitä resursseja tarvitaan. Tämä luo 
toiminnalle tarkoituksen ja motivoi oppimaan. Teknologiakasvatuksen substanssi on 
taitoihin sidottua suunnittelun ja suunnitelmallisen työn kautta. Substanssin kannalta 
suunnittelu voi olla joko esineen, laitteen ja/tai rakenteen suunnittelua, mutta myös niiden 
soveltamista erilaisiin käyttötarkoituksiin. Edellytyksenä kummassakin tapauksessa on 
analogioiden ja syllogismien huomaaminen. Laajemmin ymmärrettynä tämä tarkoittaa 
ajattelun kehittämistä teknologisessa oppimisympäristössä. 
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Teknologiakasvatuksen mielenkiinnon kohteena oleva substanssi muodostuu tässä 
kontekstissa myös käsitteen "teknologia ja sen sovellukset" sisällöstä sekä kasvatukseen, 
opetukseen ja oppimiseen liittyvistä teorioista ja niiden käsitteistä. Oppimisen kannalta 
tarkasteltuna käsitteellä teknologia ja sen sovellukset tarkoitetaan tässä yhteydessä kaik-
kea sitä oppiainesta, jota voidaan konkretisoida käsin ja/tai koneellisesti tekemällä 
artefakteiksi. 

Konkreettien artefaktien rinnalla teknologiakasvatuksen mielenkiinnon kohteena ole-
vaan substanssiin ja oppimisen tuloksena oleviin teoreettisiin näkemyksiin katsotaan 
kuuluvaksi myös erilaiset järjestelmät, teoriat ja koeasetelmat, joita voidaan todentaa 
käytännön toiminnallisuuden avulla. Näitä ovat esimerkiksi kuvion 11 kuvaus kuljetusjär-
jestelmästä, kuvion 12 aurinkoenergian käyttöönoton vaikutusten analyysi ja kuvion 14 
tuotantolaitoksen organisaatiokaavio. Käytännön toiminnallisuuteen kuuluvat muun mu-
assa tietotekniikan keinoin tehtävät operaatiot, joita voidaan kuvata vastaavien struktuu-
rien avulla. Scaife ja Wellington (1993) esittävät niitä käytettäväksi luonnontieteiden ja 
teknologian opiskelussa sekä oppimisen teoreettisen mallin kuvauksessa (data-logging 
design, emt., 61–68) että aineiston mallintamisessa (modeling, emt., 51–55) ongelmanrat-
kaisun yhteydessä. Näin esimerkiksi koulutusteknologia näyttäytyy teknologiakasvatuk-
sen yhteydessä sen opettamista ja oppimista edistävänä tiedon- ja taidonalana.  

Oppikirjoista nähtävää substanssia tarkasteltaessa voidaan todeta, että teknologian 
jatkuvan kehityksen johdosta uudet keksinnöt muuntavat aikaisemmin keksittyjen esinei-
den, laitteiden ja rakenteiden eli artefaktien olemusta. Myös tästä syystä ei ole mielekästä 
keskittyä yksittäisten artefaktien sarjanomaiseen ulkoa opiskeluun, vaan näkemään ne 
osana teknologista kehitystä (ks. kuvio 1). Oppimateriaalien ja niiden muodostamisen 
taustalla olevien teorioiden perusteella on pääteltävissä, että keskeisempää on oppia ym-
märtämään teknologisen kehitysprosessin luonnetta eri artefaktien, koeasetelmien, 
teorioiden ja käytännön toiminnallisten yhteyksien kannalta. Ajattelun kehittämisessä 
tämä merkitsee, että substanssista on pystyttävä tilanteellisesti valikoimaan ainesta, jonka 
muodostamassa kontekstissa oppiminen tapahtuu. 

Edellä esitellyissä teknologiakasvatuksen oppimateriaaleissa on integroitu sekä 
käytännön toiminnallisuus että tutkimus ja kokeilu struktuurien ohjaamina. Esitetyissä 
kuvioissa teknologista substanssia on lähestytty ympäröivän teknologisen todellisuuden 
taholta. Voidaan siis kysyä, mitä teknologiakasvatuksessa tapahtuu, kun substanssista 
valitaan jotain opetuksen ja oppimisen aiheeksi. Onko tapahtumien kulku täysin aleato-
rista, vai onko siitä kiteytettävissä struktuuri, jonka teoreettinen rakenne on sama 
substanssin sisällöstä riippumatta? 

3.5  Teknologiakasvatuksen tilanteelliset empiriat 
ja niistä johdetut teoriat 

Jos keskeiseksi katsottujen teknologisten prosessien oppiminen ei onnistu pelkästään 
yksittäisten esineiden mekanistisella opiskelulla, miten teknologian oppimisen tulisi 
tapahtua? Mitä tapahtuu esimerkiksi Blackin ja Harrisonin (kuvio 22) esittämän struktuu-
rin mukaan, kun oppijalla on käytettävissään teknologista substanssia? Substanssi edustaa 
toiminnallisesti input-vaihetta, kuten Wrightin (kuviot 20 ja 21) struktuureista voidaan 
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havaita. Näistä kuvioista on myös huomattavissa, että substanssi ei jää irralliseksi 
oppimisen muistakaan vaiheista, vaan se on yhteydessä niihin palautteen ja jatkuvan 
tarkastelun kautta. Jos esimerkiksi oppijan on suunniteltava uudenlainen tapa järjestää 
ihmisen ja koneen välinen interaktio tietokoneen kanssa, tieto nykyisistä käytänteistä 
ohjaa huomaamaan niiden vahvuudet ja heikkoudet. 

Jos tarkasteltavaksi otetaan teknologia ja teknologinen kehitys ja kehittäminen vain 
yleisellä tasolla, luvussa 2 kuvattu taitojen oppiminen ei ole mahdollista. Ihmisen ja ko-
neen välistä interaktiota kehitettäessä oppiminen edellyttää järjestelmän tai ainakin sen 
mallin konkreettia valmistamista. Kuten luvussa 3.3 esitettiin, teknologiakasvatuksen 
lähtökohtana tulee olla oppijan teknologiasta saamat kokemukset, jotka hänen kannaltaan 
edustavat teknologisia tosiasioita. Nämä tosiasiat eivät välttämättä kuvaa teknologiaan 
liittyvän ilmiön koko olemusta, mutta ne edustavat kuitenkin oppijan näkemyksiä, jotka 
on pystyttävä täydentämään ja jopa korjaamaan teknologian oppimisprosessissa (Bun ja 
Kiss 1992). Jos oppija esimerkiksi luulee, että pahvisuikaleista tehtävän pienoistornin 
mahdollisen korkeuden määrittää vain pahvisuikaleiden lujuus, hänen tulee oppia 
huomaamaan ristikkorakenteiden lujuusominaisuuksien idea oppimisprosessin aikana.  

Ainutkertaiseksi ja tilanteelliseksi teknologian oppimisen tekee sen innovatiivinen 
luonne. Oppija keksii tilanteellisesti relevantin ratkaisun teknologiseen ongelmaan. 
Gunnarsdottirin (2001, 17–48) mukaan teknologisen ongelman hahmottamisessa ja 
ratkaisun löytymisessä on kyse teknologisesta luovuudesta, johon oppijoita voidaan 
kouluttaa järjestämällä motivoivia oppimistilanteita teknologian parissa. Tällaisten 
tilanteiden järjestämistä kutsutaan innovaatiokasvatukseksi (innovation education). 

Millainen on luonteeltaan teknologinen todellisuus, jossa innovatiivinen teknologian 
oppiminen tapahtuu? Luvussa 3.4 ilmenee, että teknologiakasvatuksen mielenkiinnon 
kohteeksi käy periaatteessa kaikki teknologinen substanssi, jota voidaan problematisoida 
oppimista varten. Siitä on pystyttävä eri oppimistilanteissa hahmottamaan kokonaisuuk-
sia, jotka myös kokemuksellisesti voidaan osoittaa muodostuvan teknologiakasvatukselle 
tyypillisistä sisällöistä (ks. kuvio 21). Siksi oppimisen tapahtumisolosuhteista käytetään 
tässä nimitystä tilanteellinen empiria, jolla halutaan korostaa oppijan ainutkertaista ja 
konkreettia kokemuksellisuutta oppimistapahtumassa (Dewey 1989, 191–249; Piaget 
1970, 195–235; ks. Piaget 1975). Empiriat voidaan määritellä tosiasioiksi, jotka on saatu 
selville kokemusten kautta (Rudberg 1980, 93). Vastaavasti Page ja Thomas (1977, 120) 
määrittävät empiirisen tiedon perustuvan havainnointiin tai kokemukseen. Niitä tarvitaan, 
kun halutaan kasvattaa teknologiseen maailmaan. Shafriz, Koeppe ja Soper (1988, 119) 
puolestaan näkevät empiirisen struktuurin hypoteettiseksi konstruktioksi, joka perustuu 
havainnoituun teknologiseen todellisuuteen. Teknologisen tiedon synnyn edellytys on 
kokemuksellisuus, joka perustuu tosiasioihin. Jos esimerkiksi oppijan on selvitettävä 
kuulakärkikynän säiliön siirtomekanismin rakenne ja toiminta, aikaisempien havaintojen 
ja kokemusten on oppimistilanteessa siirryttävä uusien kokemusten kautta ikään kuin 
korkeammalle tasolle. Teknologiakasvatuksen määritelmän mukaan kyseessä on teknolo-
gisten tietojen ja taitojen syveneminen (ks. luku 3.3). 

Yleisellä tasolla empiriaa on selitetty sen yhteydellä tietämiseen. Sen katsotaan olevan 
yhteydessä arkitietoon ja tieteelliseen realismiin, kun tarkasteltavaksi otetaan substanssin 
jokin osa-alue. Empirian olemusta selvitettäessä keskeistä on sen tulkinnallinen luonne ja 
yhteys sen pohjalta luotuihin teorioihin. (ks. Goldman 1988.) Luvussa 2.2 teknologian 
käsite sidottiin kasvatukseen, jolloin näiden käsitteiden olemuksen kiteyttäminen tois-
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tensa yhteyteen edellytti tietojen ja taitojen yhtäaikaista esiintymistä oppimisessa (vrt. 
kuvio 19). 

Kuviossa 22 teknologiakasvatuksen empiria näyttäytyy substanssia edustavien resurs-
sien käyttönä ja tarkoituksena sekä tarpeena oppia teknologiaa (Black & Harrison 1985). 
Tällöin oppimisen edellytyksenä on keksivä, tuottava ja tutkiva prosessi, jonka yhtey-
dessä opitaan ymmärtämään arvojen ja niihin perustuvien valintojen merkitys (Conway & 
Riggs 1994, 227–237). Oppijan on oltava myös motivoitunut, jos hän aikoo selvittää 
esimerkiksi kuulakärkikynän rakenteen. Motivoituneisuus toimintaan sitoutuu arvostuk-
seen ja sitä kautta arvoihin konkreetissa ympäristössä hankittavien tietojen ja taitojen 
avulla. Opiskelussa Kansanen (2004, 102) katsoo keskeiseksi ongelmaksi, miten saada 
oppilas suuntaamaan toimintansa kohti opetussuunnitelman tavoitteita ulkoisen motivaa-
tion ohjaamana. Oppilas on saatava arvostamaan toimintaansa ulkoisten palkintojen si-
jasta siten, että hän ymmärtää opittavan arvon. Vaikka esimerkiksi kuulakärkikynä itses-
sään on arkipäiväinen esine, oppijan on pystyttävä arvostamaan siihen liittyvää tietoa ja 
sen kautta teknologista tietoa yleensäkin. Silloin teknologian oppiminen on mahdollista.  

Teknologiakasvatuksen lähtökohtana on substanssi, joten empiriaan voidaan ajatella 
valittavan esimerkiksi artefaktien, teorioiden, tapausten, ilmiöiden ja koeasetelmien 
joukko, jossa keskinäiset suhteet ilmentävät teknologisen prosessin tai teknologisten 
prosessien olemassaoloa ja vaikutuksellisuutta. Tältä kannalta tarkasteltuna empiria ei 
ilmennä kaikkea teknologiaa ja sen kehitystä, vaan se on rajattu osa-alue. Luvussa 3.4 
esitettyjen teosten mukaisesti teknologia ja sen kehitys kiteytettiin aineen, energian ja 
informaation ja niistä johdettujen elementtien käytännön ilmentymiseksi. Tämän johdosta 
rajatun empirian substanssi on teknologisen yleissivistyksen kehittämisessä oleellista. 
Kuten luvussa 3.4.1 mainittiin, substanssista problematisoitavasta tilanteellisesta empiri-
asta on voitava hahmottaa analogioita ja syllogismeja teknologian ja sen kehityksen kan-
nalta. Esimerkiksi elektroniikan ymmärtäminen ei ole mahdollista ilman sähköopin 
suureiden ymmärtämistä. Vasta oppijan oma suunnittelu ja toteutus mahdollistavat näke-
mään käytännössä suureiden keskinäiset vaikutussuhteet. Suureet konkretisoituvat muun 
muassa tarvittaviin komponentteihin, joiden toiminnan suhteet ilmenevät syllogismeina. 
Teknologian oppiminen syvenee, kun opitaan analogioita vastaavien rakenteiden yhtey-
dessä. 

Tilanteellisten empirioiden oppimisympäristöt itsessään eivät kuitenkaan yksin muo-
dosta teknologiakasvatuksen tavoitteena olevaa teknologian ymmärtämistä tukevaa teo-
riaa. Ne ovat myös oppimisen tasolla teknologian itsestään säätyvyyden (ks. luku 2.2.1), 
kyberneettisyyden ilmentymiä, jotka on mahdollista ottaa ajatuksellisesti haltuun laajem-
pien, empirioita yhdistävien teorioiden muodostamisen kautta. (Ks. Glaser 1992, 91–111; 
Stork 1977, 5–7.) Kuviossa 22 empirioita yhdistävänä tekijänä näyttäytyy teknologian 
oppimisen prosessiluontoisuus. Luvun 3.4 perusteella nämä prosessit toistuvat teknolo-
giakasvatuksessa. 

Teknologiakasvatukseen kuuluvien teknologian oppimisen tilanteellisten empirioiden 
luonne ilmenee myös konkreettien ja abstraktien olioiden yhteisvaikutuksellisuudessa 
ongelmanratkaisun yhteydessä. Substanssia tilanteellisiin empirioihin on mahdollista 
valita tavoitteiden ja niistä virinneiden ongelmien suuntaamana. Jos teknologiakasvatusta 
tarkastellaan yleissivistävän koulun yläluokilla, esimerkkinä voi olla lämpövoimakoneen 
toiminnan oppiminen (Sapko 1990). Teknologiseen substanssiin kuuluu lukematon määrä 
lämpövoimakoneita, joista valitaan jokin tai joitakin oppimistilanteessa tarkasteltavaksi. 
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Valintaan vaikuttavat muun muassa arvot lähtien siitä, onko lämpövoimakoneen toimin-
nan osaaminen yleissivistystä ja päätyen ongelmaan, onko lämpövoimakoneisiin liitty-
villä tiedoilla ja taidoilla merkitystä esimerkiksi ympäristönsuojelussa. Näin muodostetta-
vaa tilanteellista empiriaa analysoitaessa keskeistä on myös se, millaista luonnontieteel-
listä tietoa lämpövoimakoneen toiminnan ymmärtämiseen tarvitaan. Syllogismi syntyy 
muun muassa luonnontieteellisestä tiedosta ja lämpövoimakoneen konkreetista raken-
teesta. Keskeistä on huomata, millaisia taitoja koneen käsittely vaatii sekä miten nämä 
tiedot ja taidot voidaan yhdistää yleissivistykseksi. Voidaanko esimerkiksi ajatella tämän 
tilanteellisessa empiriassa opittavan tietotaidon korreloivan sen ongelmanratkaisussa 
tarvittavan tietotaidon kanssa, jota tarvitaan viallisen ruohonleikkurin korjaamisessa 
(luku 2.3)? On myös aiheellista pohtia, miten oppiminen tapahtuu tehokkaimmin. Jos 
esimerkiksi menetelmänä on yksinomaan oppijan itsenäinen työskentely, riittääkö se 
takaamaan käsiteltävän lämpövoimakoneen ja muiden vastaavien koneiden toiminnan, 
rakenteen ja käytön ymmärtämisen tasolla? Jos oppija ei ole aikaisemmin työskennellyt 
moottorien parissa, hän tarvitsee perustietoja moottorista. Hän tarvitsee myös taitotietoa 
tarvittavista työkaluista ja niiden käytöstä. Niiden avulla luodaan pohjaa moottorin 
toiminnan teorian ymmärtämistä varten. Teknologiakasvatuksessa oppijan on myös 
pystyttävä yleistämään oppimaansa teoreettiselle tasolle eli esimerkiksi opittava 
ymmärtämään, miten lämpövoimakoneet yleensäkin toimivat, mihin niitä käytetään, 
mitkä ovat niiden edut ja haitat, millaiseen laitteeseen niitä itse voitaisiin soveltaa ja niin 
edelleen. Näiden asioiden oivaltamisen ehtona ovat omakohtaiset konkreetit kokemukset 
moottorista.  

Tuomaala (1995, 2) pohtii logiikan ja systemaattisten menetelmien suhdetta intuitiivi-
seen oivallukseen, millä hän kuvaa teknologista luovuutta (ks. luku 2.2.3). Hän luonnehtii 
substanssin ja tilanteellisen empirian välistä suhdetta. Teknologisesti luovassa prosessissa 
ratkaisujen ideat tuntuvat ikään kuin pulpahtavan mieleen jostakin tuntemattomasta. 
Vaikka tilanteellisen empirian tasolla toimija ei sitä luovan prosessin aikana tiedosta, 
tämä tuntematon on teknologista substanssia koskevaa hiljaista tietoa, mitä hän elämänsä 
aikana on oppinut. Myös Gunnarsdottir (2001) korostaa oppijoiden kokemusmaailman 
keskeistä asemaa innovaatiokasvatuksessa. 

Niiniluoto (1994, 67–86) pohtii samaa tietoteoreettista ongelmaa hieman eri näkökan-
nalta käsitellessään tiedon ja taidon välistä suhdetta. Tiedollisen substanssin jakamisen 
sijasta koulun tulisi kiinnittää huomiota taitotietoihin, joilla tarkoitetaan parhaita keinoja 
annettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Substanssin ja tilanteellisen empirian suhdetta 
tarkasteltaessa tämä on oleellista, sillä taitojen tietopitoisuuden kasvu on yksi inhimillisen 
kulttuurin kehityksen yleinen piirre (ks. luku 2.2.5). Teknologista luovuuttakaan ei voi 
ajatella "tyhjästä syntyväksi", vaan lähtökohtana näyttää olevan aina teknologinen sub-
stanssi, josta oleellista valikoituu luovan ja taitavan ideoinnin kautta tilanteellisesti 
tarkasteltavaksi. Taitavaa ideointia voi kuvata tilanteeksi, jossa oppija valitsee substanssia 
tarkasteltavakseen myös loogisin perustein. Jos esimerkiksi oppijan on laadittava 
selkokieliset ohjeet matkapuhelimen käyttöä varten, tällaisen teknologista luovuutta 
ilmentävän suorituksen pohjana tulee olla tieto matkapuhelimen toiminnasta. Näin 
kielellinen ja teknologinen luovuus ilmenevät tilanteellisen empirian tasolla. Jos taas 
oppijan on esimerkiksi metallilangan avulla saatava nostettua ahtaaseen paikkaan pudon-
nut mutteri, tiedon taidosta on synnyttävä siinä tilanteessa, jossa hän on ongelmaa ratkais-
tessaan. Tässä luovassa tilanteessa teknologian tiedot ja kätevyys tukevat toisiaan. 
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Luova prosessi ei substanssin ja empirian kannalta voi olla täysin suljettu, vaan oppija 
voi valita ja hylätä ja taas uudestaan valita tilanteellisesti sopiviksi katsomiaan asioita ja 
konkreetteja elementtejä ratkaisunsa aineksiksi. Jos oppijalle annetaan tehtävä "suunnit-
tele ja rakenna pahvisuikaleista mahdollisimman luja sillan tai tornin pienoismalli” 
(Norman et al. 1995, 322–358; Norman et al. 2000, 381; ks. Dinter 1969), hänellä täytyy 
olla käsitys statiikan ja lujuusopin alkeista ratkaisuun pääsemiseksi (ks. luku 2.2.6). Jos 
hän on suomalaisen yleissivistävän koulun oppilas, hän ei todennäköisesti tiedä, että 
mahdolliset tiedot ovat statiikkaa ja lujuusoppia, koska koulumme oppisisältöihin ei niitä 
kuulu. Todennäköisesti empiriaa varten tarvittava substanssi on peräisin ympäröivästä 
teknologiaan perustuvasta maailmasta ja siitä saaduista käytännön kokemuksista samalla 
tavoin kuin oppija on saanut kokemuksia matkapuhelimen käytöstä. Joku oppilaista pys-
tyy sillan ja tornin rakennuksessa soveltamaan fysiikan tunneilla saatua tietoa 
ongelmanratkaisuun, jos hänen opettajansa on kiinnostunut tällaisesta problematiikasta ja 
pohtinut ongelmaa oppilaiden kanssa. Oppimismenetelmänä on silloin konkreetti ja spon-
taani kokeilu, joka voi perustua hiljaiseen tietoon statiikasta ja lujuusopista.  

Jos tätä esimerkkiä verrataan edellä esitettyyn moottoriteknologian esimerkkiin, 
teknologisen luovuuden laadussa havaitaan eroja. Koska moottori on rakenteeltaan 
määrätynlainen, toiminnan lopputuloksen tulee vastata tätä rakennetta. Muutoin moottori 
ei toimi. Myöskään sähkölaite ei toimi, jos virtapiirin suunnittelussa ja rakentamisessa ei 
noudateta fysiikan lakeja. Matkapuhelimet toimivat tietyllä tavalla, joka oppijan on 
ymmärrettävä laatiessaan niiden toiminnasta selvitystä. Kuulakärkikynien säiliön 
siirtomekanismeissa on samoja mekanismeja, vaikka ne ulkonäöltään poikkeavat 
huomattavasti toisistaan. Teknologian oppitunneilla rakennettavat pienoissillat ja -tornit 
sitä vastoin voivat olla rakenteiltaan, muodoiltaan ja toiminnoiltaan hyvin erilaisia, 
vaikka niitä yhdistää ristikkorakenteiden hyödyntäminen. Myös ihmisen ja tietokoneen 
välisen yhteyden voi järjestää eri tavoin. Vastaavasti metallilangan voi taivuttaa hyvin 
monella tavalla, jotta siitä saataisiin hyvä laite mutterin nostamiseksi. Kuitenkin kaikista 
tässä mainituista ongelmaratkaisuprosesseista voidaan havaita samoja piirteitä, joita on 
kiteytetty kuviossa 23. 

Kuvio 23. Teknologisen substanssin, tilanteellisen empirian ja teknologiakasvatuksen 
oppimismenetelmien välisiä suhteita. 
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Kuvion 23 mukaan teknologian substanssista otetaan esille ja problematisoidaan jokin 
teknologian oppimisen kannalta keskeinen asia tilanteellisen empirian tasolle (”miten 
lämpövoimakone toimii?” tai ”suunnittele ja rakenna mahdollisimman lujan sillan tai 
tornin pienoismalli”). Koko ongelmanratkaisun ajan empirian ja substanssin välinen 
yhteys on kaksisuuntainen, koska ongelman ratkaisun edistyessä oleellista substanssia 
voidaan tarvita lisää ja epäoleellisesta voidaan luopua. Esimerkiksi ruohonleikkurin 
moottorin yksityiskohtaisen rakenteen oppimisen sijasta on tavoitteena laajemmin 
ymmärtää nelitahtimoottorin toimintaa ja käsittelyä. Silloin keskeistä on oppia osien 
merkitykset moottorin toiminnan kannalta. Toisena esimerkkinä voi mainita 
ristikkorakenteen merkityksen oppimisen. Esimerkiksi Oulujoen ylitse menevän 
ristikkorakenteisen rautatiesillan kopioinnin sijasta on pystyttävä problematisoimaan, 
mitä yhteyttä on teräspalkeista rakennetulla rautatiesillalla ja pahvisuikaleista rakennetta-
valla sillan pienoismallilla. Miten muun muassa osien liitokset tulisi tehdä, jotta 
kolmiotukirakenteista saataisiin suurin hyöty? Esineiden, laitteiden ja rakenteiden ulko-
näön kannalta merkityksellisillä osilla ei välttämättä ole keskeistä merkitystä niiden 
toimivuuteen. Ruohonleikkurin tyylikäs moottorin kate tai kauniit sillan kaiteet eivät 
merkittävästi vaikuta näiden teknologisten kokonaisuuksien toimintaan, joten niiden 
tarkastelu voidaan jättää myöhäisempään vaiheeseen.  

Teknologiakasvatuksessa ongelmanratkaisun itsessään ajatellaan olevan oppimismene-
telmä tai yläkäsite oppimismenetelmille, joissa sovelletaan ongelmanratkaisua (Clarke 
1990, 232–265). Myös oppimismenetelmien ja tilanteellisen empirian välisen suhteen voi 
ajatella olevan kaksisuuntainen, koska ainakin ongelmanratkaisun oppimisen alkuvai-
heessa käytetään useita menetelmiä tavoitteeseen pääsemiseksi (Hickey 1994, 37). 
Asiantilan voi kiteyttää luovaksi ongelmanratkaisuprosessiksi, jossa sovelletaan teknolo-
gian tietoja ja taitoja. 

Oppimisen tavoite teknologiakasvatuksessa ei jää tasolle, jonka olemusta voitaisiin 
kuvata ilmauksilla ”purettu ja koottu ruohonleikkurin moottori” tai ”rakennettu sillan tai 
tornin pienoismalli”. Vaikka ongelmanratkaisuprosessi sisältää konkreettia toiminnalli-
suutta, oppimisen tulos ei ole esine, laite tai rakenne. Luvussa 3.4 kuvattujen teknologian 
oppimisprosessien perusteella oppiminen ei pääty esineen, laitteen tai rakenteen 
valmistumiseen. Jos teknologiakasvatuksen oletetaan heijastavan toisessa luvussa esitet-
tyä käsitystä teknologian prosessiluontoisuudesta, miten se näkyy oppimisessa? Mitkä 
tekijät vaikuttavat teknologian oppimiseen siirryttäessä yleisempään ja teoreettisempaan 
näkemykseen esimerkiksi lämpövoimakoneista, tietokoneen ohjauksesta, virtapiiristä ja 
ristikkorakenteista? 

3.5.1  Tilanteellisen empirian ja teorian välinen yhteys 

Edellisen luvun ja sen sisällöstä kiteytetyn kuvion 23 avulla on mahdollista osoittaa ylei-
sellä tasolla, miten tässä esitetyn näkemyksen mukaan teknologisessa 
ongelmanratkaisutilanteessa opitaan. Teknologisen maailman substanssista otetaan jokin 
teknologian oppimisen kannalta keskeiseksi arvioitu asia tarkasteltavaksi tilanteellisen 
empirian tasolle. Tämä tarkasteltavaksi asettaminen on luonteeltaan problematisointia, 
jolloin ratkaisuun pääsemisen edellytyksenä on sopivan menetelmän tai sopivien 
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menetelmien löytäminen. Edellisen luvun perusteella voidaan kysyä, onko teknologisen 
ongelman ratkaisu teknologiakasvatuksen lopputulos. Jos tavoitteena on teknologiseen 
maailmaan kasvattaminen, voiko teknologian oppiminen noudattaa kuvion 23 struktuuria 
aina uudestaan ja uudestaan? Vaikka pelkkään asioiden muistamiseen perustuvan teknolo-
gian oppimisen sijasta käytetään ongelmanratkaisuun perustuvaa oppimista, lopputulos 
on sama teknologisen maailman oppimisen kannalta: opitaan yksittäisiä, toisiinsa 
liittymättömiä asioita, nyt vain ongelmaratkaisun avulla. Tällöin oppimista voi sanoa 
teknologisen kasvatuksen luonteiseksi, jota kuvattiin luvussa 3.1. Jos siis teknologista 
maailmaa ja sen toimintoja halutaan oppia ymmärtämään kokonaisuutena, oppijalle on 
kehityttävä taitoja liittää oppimansa ennen opittuun ja huomaamaan teknologisen maail-
man luonne analogisina prosesseina ja niiden seurauksena abstrakteina ja konkreetteina 
kokonaisuuksina (ks. luku 2.3). Tällöin voidaan ajatella, että oppija teoretisoi oppi-
maansa. Yksittäiset teknologiaan kuuluvat asiat saavat loogisen selityksen toistensa 
yhteydessä. Suotuisimmassa tapauksessa teknologisesta substanssista muodostuu 
teknologisen maailman ymmärtämiseen liittyvää teoriaa oppijan itsensä luomana.  

Teoria muodostuu käsitteiden muodostamasta järjestelmästä. Teoria voidaan määritellä 
filosofisesti, loogisesti dedusoiduksi konstruktioksi, joka on eristetty sen sovelluksesta. 
Nämä määritelmät sopivat teknologiakasvatuksen yhteyteen, sillä teknologia itsessään 
muodostuu käsitteiden muodostamista järjestelmistä, joilla on myös konkreetit vastineet 
ympäröivässä teknologisessa todellisuudessa. Teoria voidaan ymmärtää osaksi tieteellistä 
työskentelyä, joka käsittää jo koottujen tietojen analysointia ja organisointia. Teoria voi-
daan ymmärtää myös sarjaksi lauseita, jotka muodostavat loogisen, yhtenäisen 
kokonaisuuden. Näissä lauseissa esiintyvät käsitteet kattavat kaikki selitettävän ilmiön 
tärkeimmät aspektit. Myös tämän määritelmän voi ymmärtää yleissivistävän 
teknologiakasvatuksen kannalta tarkoittavan, että tavoitteena ei ole oppia syvällisesti 
kaikkien esineiden, laitteiden ja rakenteiden teknillisiä yksityiskohtia kuten ammatilli-
sessa koulutuksessa, vaan oppia tapa suhteuttaa ne ympäröivään teknologiseen todellisuu-
teen (ks. luku 2.3). Tällöin teorian looginen kokonaisuus merkitsee oppijalle teknologisen 
maailman näkemistä loogisena kokonaisuutena, jossa osakokonaisuudet vaikuttavat toi-
siinsa. (Ks. Wolman 1973, 383–384; Page & Thomas 1977, 342.) 

Jos määritelmiä sovelletaan kuvioon 23 kiteytettyyn tilanteeseen, ongelmanratkaisun 
yhteydessä ja tuloksena opitut käsitteet ja niiden merkitykset yhdistetään muihin käsittei-
siin, jolloin muodostuu teknologian ymmärtämistä edistäviä loogisia kokonaisuuksia. 
Esimerkiksi opittu ristikkorakenteinen tietoliikennemasto ja päätelaitteena toimiva 
matkapuhelin näyttäytyvät osina tietoliikennejärjestelmää. 

Käsitteiden merkitys korostuu muussakin yleissivistävässä kasvatuksessa. Teknolo-
giakasvatuksen kannalta on välttämätöntä, että käsitteitä käytetään oikein. Erityisesti 
perusasteen alaluokilla käsitteiden käytössä voi ilmetä vaikeuksia, jos lapset eivät vielä 
tiedä käsitteiden merkityssisältöjä. Tällöin tärkeämpää on ohjata lapsia ymmärtämään, 
mihin yhteyteen käsite kuuluu tai mitä esimerkiksi nimetyllä esineellä, laitteella ja/tai 
rakenteella tehdään (ks. Frank 2005, 19–34; Black & Harrison 1994, 13–19). Tämä 
puolestaan ohjaa opetusta konkreettisuuteen, johon ympäröivä teknologinen todellisuus 
antaa hyvät mahdollisuudet. Lukemaan oppimista käsittelevässä tutkimuksessaan 
Korkeamäki (1996) käyttää tällaisesta tavasta oppia nimitystä sukeutuva oppiminen 
(emergent literacy). Teknologisen yleissivistyksen hankkimisen kautta sukeutuva luke-
maan oppiminen on yhteydessä teknologiseen lukutaitoon (technological literacy). 
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Kuten lukutaito, myös teknologinen yleissivistys näkyy käsitteiden ymmärtämisenä 
niiden oikeassa kontekstissa. Oppijan tietoisuuden teknologiasta on kehityttävä niin, että 
oppimisen edetessä käsitteiden väliset suhteet tulevat yhä merkityksellisemmiksi. Tämä 
puolestaan on edellytyksenä teknologisten kokonaisuuksien ymmärtämiselle. Esimerkiksi 
lennokin lentämistä ei voida selittää yksinomaan sen liikkeellä tai siipien kantamisella, 
vaan oppijan on tajuttava niiden yhteisvaikutus. Vastaavasti pahvisuikaleista rakennetun 
tornin yksittäisten sauvojen merkitys muuttuu ymmärrettäväksi vasta niiden 
yhteisvaikutuksen, ristikkorakenteen ymmärtämisen kautta. Näin muodostuvien 
analogioiden ja syllogismien avulla on mahdollista kuvata myös teknologian oppimisen 
tasoa. (Ks. Kankare 1997, 19; Rasinen 2000, 37–39.) 

Teknologian oppiminen syvenee, kun oppilaat ymmärtävät teknologiaan liittyvien 
käsitteiden välisiä yhteyksiä. Vaikka teknologian oppimisen myötä syventyvä käsitteiden 
ja teorioiden ymmärtäminen ei täytä teknillisten tieteiden kriteerejä tieteellisyydessään, se 
on yleensä riittäviä yleissivistävän koulun tasolla (Belth 1965, 60–63). Teorioista voidaan 
kuitenkin löytää samoja periaatteita. Keskeisimpiä niistä ovat edellä mainitut teknologian 
käsitteiden väliset suhteet. Näiden suhteiden olemassaolo on ilmeistä, koska teknologi-
selle kehitykselle on ominaista ideoiden soveltaminen useissa eri tarkoituksiin kehite-
tyissä artefakteissa (Grübler 1998, 20–37; ks. luku 2.2.1). Teknologian käsitteen määritel-
mien perusteella oppimisessa keskeistä on konkreettien tuotteiden olemassaolo. Edellä 
esitettyjen esimerkkien (moottorin, tornin, lennokin tai niitä vastaavien artefaktien) on 
siis oltava olemassa, jos niiden rakenteellisia yhtäläisyyksiä halutaan vertailla ja 
problematisoida konkreetilla tasolla. Kun teknologian oppimisen tarkastelua halutaan 
suunnata kohti tieteellistä teorianmuodostusta, on aiheellista kiinnittää huomiota teorian 
rakentumiseen. Tällöin tulee pohtia, onko kyse formaalisesta vai empiirisestä teoriasta, 
mikä teorian tehtävä on, mikä on teorianmuodostuksen ja käsitteenmuodostuksen suhde 
sekä mikä on teorian suhde todellisuuteen, havaintoihin ja muihin teorioihin (ks. Niini-
luoto 1980, 32–33). Teknologiakasvatuksessa on tässä tilanteessa apuna esineellinen 
konkreettisuus. Kuvion 23 mukaisesti lähtökohdaksi otetaan teknologian substanssi. 

Näin ymmärrettynä teorian rakenne kiteytyy toisessa luvussa annettuihin määritteisiin 
kasvatuksesta ja teknologiasta ja siihen liittyvistä käsitteistä sekä niiden välisistä suh-
teista. Kasvatusta käsitteenä on kiteytetty teknologiakasvatuksen käsitteeseen, kun lähtö-
kohtana on teknologiakasvatuksessa tarvittava substanssi. Myös teknillisissä tieteissä 
havaintotermit ja teoreettiset termit voidaan erottaa toisistaan. Teknologiakasvatuksessa 
on oleellista, että oppija omalla tasollaan muodostaa kokeellisesti teoriaa, jolloin jo ole-
vien formaalisten rakenteiden olemassaolon ymmärtäminen on tarpeellista. Opettamisen 
kannalta tämä koskee muun muassa esimerkkien ongelmanratkaisussa tarvittavaa tietotai-
toa ja taitotietoa, joiden pohtiminen ohjaa myös ymmärtämään teorian merkitystä oppimi-
sessa. Jos esimerkiksi yläluokan oppilas oppii asentamaan lämpövoimakoneen männän 
paikoilleen, hänelle muodostuu käsitys männän asentamisesta yleisellä tasolla, mutta 
männän käsite pysyy samana kuin se on myös substanssin tasolla. Vastaavasti pienoissil-
taa suunniteltaessa pahvisuikaleen merkitys pienoissillassa on analoginen teräspalkin 
merkitykselle rautatiesillassa.  

Sillan lujuusopilliset edellytykset ovat samoja substanssin ja teorian tasolla. Tässä 
kontekstissa havaintotermejä ja teoreettisia termejä on teknologisen yleissivistyksen 
kannalta tarpeetonta erottaa toisistaan (ks. Kerlinger 1973, 34; Niiniluoto 1975, 84–90). 
Esimerkiksi tutkittavan ruohonleikkurin moottorin toiminnassa voidaan nähdä 
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lämpövoimakoneen toiminta ja pienoissillassa ristikkorakenteiden idea sellaisena kuin ne 
esiintyvät teknologisessa maailmassa. Jos näin ei tapahdu, jäädään teknologisen 
kasvatuksen tasolle (ks. luku 3.1). Tällöin koulussa opittu teknologia muodostuu omaksi 
kokonaisuudekseen, jolla ei ole vastaavuutta teknologisessa todellisuudessa. Tämä voi 
olla eräänä syynä teknologian oppimiseen ja soveltamiseen liittyville ongelmille, joita on 
kuvattu ensimmäisessä luvussa. Ongelma voidaan kiteyttää teknologian oppimisen 
paradoksiksi. Jos koulussa opitut teknologian tiedot ja taidot ovat erilaisia kuin teknologi-
sessa maailmassa tarvittavat tiedot ja taidot, teknologista yleissivistystä ei voi hankkia. 

Teknologian oppimisen paradoksilla on indikaattoreita. Kun tarkastellaan luvussa 
3.4.1 analysoituja oppimateriaaleja, esitellyissä ulkomaisissa oppikirjoissa on käsitelty 
teknologian ymmärtämisen edellytyksenä olevia teoreettisia kuvauksia. Suomalaisen 
yleissivistävän koulun oppimateriaaleja käytettäessä on vaarana, että teknologian teoria ja 
käytäntö eivät kohtaa. Julkaisua Advanced Design and Technology (Norman et al. 1995) 
lukuun ottamatta ulkomaisten oppikirjojen heikkoutena on kuitenkin yksipuolinen 
teoriapainotteisuus. Niissä on vähän toiminnallisuuteen ohjaavaa substanssia. Teknolo-
giakasvatusta on mahdollista kehittää käyttämällä suomalaista substanssikirjallisuutta ja 
ulkomaista teknologiakasvatuksen teoriakirjallisuutta. Käytännön opetustyössä tämä 
merkitsee opettajan roolin korostumista. Opettajan on voitava vaikuttaa 
oppimisprosesseihin ohjaamalla niitä ja olemalla tukena ongelmanratkaisussa. Jotta 
ongelmanratkaisusta ei muodostuisi opettajan, vaan teknologian oppimiseen johtavaa 
oppilaan suorittamaa ongelmanratkaisua, opettajan on pystyttävä ohjaamaan 
oppimisprosessia oikealla tavalla. 

3.5.2  Teknologian oppiminen ja käsitteellinen ajattelu 

Miten käsitteellinen ajattelu ilmenee, jos teknologian käsitteet ja niiden väliset suhteet 
ovat samoja sekä substanssin että oppijan muodostaman teorian tasolla? Edellisen luvun 
perusteella voidaan todeta, että teknologiakasvatuksessa teoria ja käytäntö nivoutuvat 
tietojen ja taitojen avulla kokonaisuudeksi, jota voidaan kutsua teknologiseksi 
yleissivistykseksi. Teknologinen yleissivistys edellyttää käsitteellistä ajattelua, jonka 
kuvaamisen lähtökohdaksi otetaan kuvion 23 esittämä teknologian oppimisen malli.  

Kansasen (1996, 120) mukaan oppiminen ei ole mikään itsenäinen prosessi, vaan se 
on täysin riippuvainen kontekstistaan. Kasvatustieteessä sitä on tarkasteltava kokonaisuu-
tena. Koska tarkoitus ei ole analysoida oppimista sinänsä, teknologian oppiminen paikan-
netaan ilmiönä tilanteellisen empirian tasolle. Tilanteellisen empirian tasolta ajatellaan 
oppimismenetelmien avulla päästävän yleissivistykseksi katsottavan teknologian teorian 
tasolle. Millaisia ovat luonteeltaan käsitteet, joista teknologiaa koskevat teoriat 
yleissivistävässä koulutuksessa muodostuvat? Kun hyväksytään luvussa 3.3 esitetty näkö-
kanta teknologiakasvatuksen tausta-ajattelun liittymisestä konkreettiin tuottamiseen ja 
matemaattis-luonnontieteelliseen tiedon- ja taidonalaan, asiantilaa voidaan verrata 
Simonin (1995, 114–145) esittämään matemaattisen pedagogiikan malliin. Siinä oppimis-
menetelmien osoitetaan yksiselitteisesti perustuvan opettajan tietoihin ja taitoihin. Opet-
taja järjestää oppimistilanteen niin substanssin, menetelmien, tavoitteiden kuin 
arvioinninkin kannalta ihanteellisessa tilanteessa oppijoiden kanssa. Simon käyttää esite-
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tystä reitistä nimitystä "trajectory" (ks. Latour 1987, 107). Karjalaisen (1997) mukaan sitä 
voidaan kuvata polkuna, jonka päämäärä tiedetään, mutta yksityiskohtiin liittyvä 
problematiikka jää selvitettäväksi ongelman ratkaisun aikana (kuvion 23 mukaan 
tilanteellisen empirian tasolla). Karjalainen perustelee käännöstä trajectory (= lentorata) 
polkuna, koska ongelmanratkaisun kaikkia yksityiskohtia ei tunneta (ks. Ihde 1993, 128). 
Polkua seurattaessa yksityiskohdat selvenevät, kun opettaja antaa ohjeita ongelmanratkai-
sua varten. Nämä ohjeet voivat myös olla erilaisia opettajan ennakoimiin järjestelyihin 
verrattuna. Jos siis oppimismenetelmien perustana on ongelmanratkaisuun perustuva 
oppiminen, oppijan ja myös opettajan on hyväksyttävä tietynlainen luovan toiminnan 
aiheuttama ennakoimattomuus tilanteellisen empirian tasolla (ks. luku 2.2.3). Tekniseen 
työhön soveltamassaan esimerkissä Karjalainen käyttää oppimisprosessista nimitystä 
hypoteettisen oppimisen kulku (kuvio 24). 

Kuvio 24. Teknisen työn oppimissykli (Karjalainen 1997, 4). 

Oppimissyklillä voidaan osoittaa, että toisaalta opettajan tiedot ja taidot antavat suoraan 
tietoja oppijoiden tietojen ja taitojen arvioimiseksi ja toisaalta tilanteellisen empirian 
tasolla oppijan toimintaa voidaan ennakoida tavoitteesta esitettyjen hypoteesien avulla. 
Tästä on seurauksena, että vaikka teknologiaa koskeva käsitteistö pysyy tilanteellisesti 
samana, oppijan tietotaito/taitotieto (ks. luku 2.2.4) kehittyy lähtökohtana olleen 
substanssin kannalta tarkasteltuna. Tämä puolestaan mahdollistaa uuden käsitteistön 
oppimisen, kun sykli jatkuu. 
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Kuvio 25. Teknisen työn oppimissyklin täydennetty malli (Karjalainen 1997, 6). 

Opettajan merkitys oppimismenetelmien ohjauksessa korostuu entisestään Karjalaisen 
Simonin ajatusten pohjalta kehittämässä kuviossa 25. Samoin kuin teknisen työn oppimi-
nen, teknologian oppiminen vaatii opetusjärjestelyjä, joissa opettajan rooli on keskeinen. 
Pienoistornin suunnittelua ja rakentamista käsittelevässä esimerkissä tämä tarkoittaa 
opettajan neuvoja kolmiotukirakenteen toiminnasta, osien liittämisestä, niihin liittyvien 
ongelmakohtien hahmottamisesta ja ratkaisujen arvioinnista teknologisen maailman mui-
den vastaavien rakenteiden kannalta. Vastaavasti lämpövoimakoneen rakenteen ja toimin-
nan oppimisessa on keskeistä polttoaineen ja sähkökipinän merkityksen ymmärtäminen 
samoin kuin muissa samalla periaatteella toimivissa moottoreissa.  

Jotta opettaja voisi ohjata oppilaitaan, sekä oppilaiden että opettajan on käytettävä sa-
moja käsitteitä. Samoin kuin teknologiakasvatukseen perustuvassa teknisen työn oppimi-
sessa, myös teknologian oppimisessa käsitteet liittyvät tietotaitoon ja taitotietoon, joita 
tarvitaan tehtävässä suoriutumiseen. Lisäksi teknologiakasvatukseen kuuluvassa teknolo-
gian oppimisessa on opittava tietotaitojen ja taitotietojen vastaavuudet ympäröivässä 
teknologisessa maailmassa. Määritelmän mukaisesti (ks. luku 3.3) teknologiakasvatuk-
sessa teknologiaa koskevat tiedot ja taidot syvenevät. Opettajalla on siis oltava hypoteesi 
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oppilaan tiedoista ja taidoista, jonka perusteella hän määrittää oppimisen tavoitteen, oppi-
mistoiminnot ja näkemyksen oppimisprosessista (kuvio 25). 

Voidaan kysyä, pitävätkö Karjalaisen ajatukset paikkansa myös muissa oppimisympä-
ristöissä, kun tavoitteena on teknologinen yleissivistys. Eräs tällainen oppimisympäristö 
on rakennussarjat, joita on eri muodoissaan käytetty teknologian opetukseen niin kauan 
kuin teknologiakasvatusta on järjestetysti ollut olemassa (ks. Parkinson 1997). 

Rakennussarjojen elementit ja komponentit määrittävät konkreetin ongelmanratkaisun 
ehdot. Miksi rakennussarjoja on alettu käyttää teknologiakasvatuksessa, vaikka niiden 
voidaan ajatella rajoittavan teknologista luovuutta? Kuten muidenkin esineiden, laitteiden 
ja rakenteiden historia, myös rakennussarjojen historia on selvitettävissä. Kun toisen 
maailmansodan jälkeen läntisissä teollisuusmaissa kiihtyvän teknologisen kehityksen 
myötä alettiin kiinnittää huomiota teknologisen yleissivistyksen lisäämiseen, myös koulu-
käyttöön ilmestyivät erilaiset huipputeknologian opetukseen tarkoitetut rakennussarjat. 
Periaatteessa niitä kehitettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tyypillisimpiä 
olivat rakennuspalikat ja metalliosista valmistetut mekano-tyyppiset mekaniikan sarjat. 
Myöhemmin yleistyivät erilaiset sähkö- ja elektroniikkasarjat sekä niiden yhdistelmät. 
Näin suunnitelluista mekatroniikkasarjoista on viime vuosikymmenen aikana kehitetty 
tietokoneella ohjattavia versioita. Rakennussarjojen käyttöönotto vaikutti myös teknolo-
giakasvatuksen pedagogiikan kehittämiseen, kun rakennussarjojen komponenttirakentee-
seen tukeutuen voitiin kehittää erilaisia oppimisalgoritmeja (Mogk 1975, 20–22). Tästä 
syystä rakennussarjoihin tukeutuva opetus on tehokasta erilaisten konstruktioiden 
selvittämisessä. Edelleenkin rakennussarjoihin tukeutuva pedagogiikka on luonteeltaan 
ongelmanratkaisuun perustuvaa mallintamista (Modellbau, Modellmethode), kuten se oli 
historiansa alkuaikoina (Sachs & Fies 1977).  

Miksi erilaisia rakennussarjoja pidetään tehokkaina myös käsitteellisen ajattelun 
kehittämisessä? Sachs ja Fies (1977, 18) ovat analysoineet tätä esittämällä mallin opetuk-
sen ja oppimisen struktuurista (Struktur), joka vastaa oppimistapahtumaa rakennussarjoja 
käytettäessä. Kun rakennussarjoja käytetään opetuksessa, keskeiseksi muodostuvat 
esitystavat (Medien). Niitä hahmotetaan teknologian opetuksen kannalta kuviossa 26. 
Esitystapa on yhteydessä tavoitteisiin (Intentionen), opetusmenetelmiin (Verfahren) ja 
käsiteltävään aihepiiriin (Gegenstand Thema), jotka myös ovat yhteydessä toisiinsa. 
Sachsin ja Fiesin mukaan oppimisen katsotaan olevan riippuvaista sekä yksilöstä että 
sosiokulttuurisista olosuhteista, jotka niin ikään ovat vuorovaikutteisia. Kuten kuvion 23 
struktuurissa, myös Sachsin ja Fiesin tutkimuksessa oppimisen oletetaan muodostavan 
jatkumon. Vastaavasti Karjalaisen (kuvio 25) esittämässä teoriassa opettajalla on opetuk-
sensa perustana tietyt ennakkonäkemykset oppimistapahtumasta, jotka tarkentuvat 
oppimisen aikana. 
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Kuvio 26. Opetuksen ehtotekijät ja osa-alueet (Sachs & Fies 1977, 18). 

Kuviossa 26 esitetyn struktuurin Sachs ja Fies ovat kehittäneet alun perin Schulzin didak-
tista analyysia kuvaavasta teoriasta (ks. Schulz 1969, 63; Schulz 1980, 32; Schulz 1985, 
62). Kun rakennussarjoja käytetään pedagogisiin tarkoituksiin, Sachs ja Fies (1977, 18–
19) näkevät ne esitystavan välineinä, joilla voidaan mallintaa erilaisia teknologian ongel-
mia. Näitä ovat yleismallit (Übersichtsmodell), kun halutaan kuvata jotakin asiaa tilan ja 
toiminnan kannalta ja halkileikkausmallit (Schnittmodell), kun halutaan tarkastella jonkin 
teknologisen kokonaisuuden sisäistä rakennetta ja toimintojen yhteyksiä. Toimintamalleja 
(Funktionsmodell) käytetään, kun halutaan tutkia jonkin teknologisen kokonaisuuden 
toimintaa pelkistettynä ja rakennemalleja (Aktionsmodell), kun halutaan saada selville, 
miten jokin teknologinen kokonaisuus kannattaa valmistaa konkreettien materiaalien 
tasolla. Ajatusmallinnukset (Gedankenmodell) katsotaan käyttökelpoisiksi, kun halutaan 
kokeilla ideoiden toimivuutta käytännössä. Tämän perusteella rakennussarjojen kiistämä-
tön etu teknologiakasvatuksessa on tilanteellisen empirian tasolla tapahtuva ongelman 
konkretisointi. Ongelman hahmottamista varten voidaan ottaa mukaan ne tekijät ja niitä 
vastaavat käsitteet, jotka ratkaisun kannalta ovat keskeisiä (ks. Doppelt 2005, 7–24). 

Vaikka komponentteja voi yhdistellä useilla eri tavoilla, mielekkäät teknologiset 
ratkaisut konvergoituvat rajalliseen määrään toimintoja. Näin rakennussarja itsessään voi 
määrittää ongelman ratkaisun. Ratkaisu ei välttämättä ole paras mahdollinen teoreettisella 
tasolla, kun sitä verrataan ympäröivään teknologiseen todellisuuteen. Vastaaviin ongel-
miin voidaan kuitenkin joutua myös ympäröivässä teknologiaan perustuvassa maail-
massa. Usein ongelmanratkaisuun käytettävänä on vain tietyt saatavilla olevat komponen-
tit. Tämä on tiedostettava teknologiakasvatuksen käytännön pedagogiikkaa kehitettäessä, 
ja opettajan on tarpeellista pohtia asiaa myös oppilaidensa kanssa.  

Komponentit ja niistä käytetyt nimikkeet ovat ikään kuin valmiita osaratkaisuja keksit-
tyyn teknologiaa koskevaan ongelmaan. Millaisia rakennussarjojen tulisi olla, jotta niiden 
avulla olisi mahdollista kehittää luovaa ongelmanratkaisua laajasti? Tätä varten on aiheel-
lista tarkastella kuviota 2, jossa ihmisen ja koneen välistä vuorovaikutusta (man–
machine-interaction) tarkastellaan input–process–output-järjestelmänä. Rakennussarja 
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ennalta määritettyine komponentteineen on samanlainen suljettu järjestelmä kuin kuvi-
ossa 2 esitetty ihmisen ja koneen muodostama toiminnallinen kehä. Tilanteellisen empi-
rian tasolla tapahtuvaan muutokseen tarjottava välineistö on vain niukempi, mutta ihmi-
sen ja koneen välinen suhde säilyy periaatteessa samana. Jos siis halutaan kehittää moni-
puolisempia rakennussarjoja teknologiakasvatukseen, luovaa muutosta varten tarvittavaa 
välineistöä on lisättävä niin määrällisesti kuin laadullisestikin. Koska tämä kouluolosuh-
teissa harvoin on mahdollista, rakennussarjoja on pystyttävä käyttämään monipuolisem-
min. Käsitteellisen ajattelun kehittämisen kannalta konkreetti mallintaminen on eräs 
keino. 

Enkenbergin (1993, 133–150) tekemässä tutkimuksessa oppijat mallinsivat ryhmä-
työnä erilaisia teknologisia kokonaisuuksia LEGO DACTA -rakennussarjojen avulla. 
Nämä sarjat koostuvat periaatteessa kolmenlaisista osakokonaisuuksista: varsinaisista 
rakennuskomponenteista (lego-palikoista), niihin liitettävistä sensoreista, lampuista ja 
moottoreista sekä liitäntäyksikön (interface) avulla tietokoneeseen kytkettävästä 
ohjausohjelmasta (TClogo). Rakennussarjalla ratkaistavia ongelmia voidaan lähestyä 
kolmella tavalla: valmiiksi kuvattuna, oppijoiden itsensä havaitsemana tai annetusta 
tavoitteesta määräytyvänä ongelmana. Koska Enkenbergin tutkimusryhmässä haluttiin 
analysoida oppijoiden selviytymistä ongelmanratkaisun eri vaiheista, koeasetelmaksi 
valittiin valmiiksi kuvattu ongelma jonkin teknologisen kokonaisuuden toiminnasta. 
Tämä piti mallintaa LEGO DACTA -laitteiston avulla (kuvio 27).  

Kuvio 27. Mallintaminen LEGO DACTA -oppimisympäristössä (Enkenberg 1993, 136). 
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Kuvio 28. Pesuautomaatin menettelytapamalli ja toiminnan kuvaava malli oppijoiden kuvaa-
mana (Enkenberg 1993, 148). 

Kun kuviota 27 verrataan Sachsin ja Fiesin esittämään malliin (kuvio 26), esitystavan 
merkitys laajenee oppimisympäristöksi (learning environment), jossa oppija ymmärretään 
aktiiviseksi, oppimisen lopputulokseen vaikuttajaksi. Ongelma jaetaan alaongelmiin (sub-
problems), joiden ratkaisujärjestystä ja -tapaa voidaan verrata Karjalaisen esittämään 
malliin (kuvio 25). Myös siinä oppijat ymmärretään aktiivisiksi oppimistuloksiin 
vaikuttajiksi. Ratkaisujärjestystä ja -tapaa voidaan verrata esitettyyn teknologian oppimi-
sen struktuuriin (kuvio 23), koska siinäkin toiminnallinen oppiminen erotetaan omaksi 
kokonaisuudekseen, tilanteelliseksi empiriaksi. 

Kun Enkenbergin tutkimusasetelmaa sovelletaan kuvion 23 struktuuriin, oppijan käsit-
teellisen ajattelun oppimisen merkitys korostuu. Jos jokin teknologinen kokonaisuus 
nostetaan tarkasteltavaksi teknologisen substanssin tasolta tilanteellisen empirian tasolle 
(Enkenbergin esimerkkinä on pesuautomaatti, kuvio 28), oppijan on pystyttävä teoretisoi-
maan sen toiminnot käsitteelliselle tasolle ja säilyttämään kuitenkin koko ajan yhteys 
teknologisen maailman substanssiin eli tässä tapauksessa pesuautomaattiin. Muutoin ei 
ole mahdollista ymmärtää olemassa olevan teknologisen kokonaisuuden ja sen 
mallinnukseen tarvittavien osien vastaavuussääntöjä. 
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Enkenbergin (emt.) esittämän koetilanteen lopputuloksena oppijoille ei muodostunut 
kuvaa pelkästään LEGO DACTA -ympäristössä tehdystä ja/tai jonkin tietyn 
merkkikohtaisen pesukoneen toiminnasta, vaan myös teoreettinen kuva ehdoista, joiden 
vallitessa pesuautomaatti yleensä toimii. Kuviosta 28 ilmenee, että pesuautomaatin osien 
nimet ovat samoja kuin mallinnettavan pesuautomaatin osien nimet. 

Koeasetelmaan kuului myös oppimisen raportointi, jonka avulla opitun voidaan aja-
tella palautuvan takaisin teknologisen maailman substanssin tasolle. Tämä tapahtuu tilan-
teessa, jossa oppijat joutuvat raporteissaan perustelemaan ratkaisujaan toisille opiskeli-
joille ja toisaalta vertaamaan mallintamiaan laitteita teknologisen maailman vastaaviin 
laitteisiin. Teknologian oppiminen on siis ongelmanratkaisun oppimista, jossa teoreetti-
sella tasolla luotu uusi substanssi palautuu takaisin substanssin tasolle teknologiseksi 
yleissivistykseksi myös laajemmassa merkityksessä. 

Kun teknologisen ongelmanratkaisuprosessin ymmärretään olevan oppimisprosessi, 
Lavosen (1996) tekemä tutkimus Empirica-mittausjärjestelmän kehittämisestä tuo esille 
teknologiakasvatuksen kannalta keskeisen seikan. Lavosen esittämä 
ongelmanratkaisuprosessi noudattaa teknologian oppimisen struktuurin muotoa. Laitteis-
ton avulla kehitettyä teoreettista näkemystä verrataan teknologiseen maailmaan ja sen 
substanssiin. Kuten Enkenbergin (1993), niin myös Lavosen tutkimuksesta ilmenee 
käsitteiden ja niiden välisten suhteiden konkretisointi laitteiston avulla. Tausta-ajatteluna 
Lavonen tukeutuu Kurki-Suonion ja Kurki-Suonion (1994; kuvio 6) esittämään teoriaan 
tieteellisen ja teknologisen prosessin yhteyksistä teorian, luonnon ja teknologisen 
ympäristön välillä. 

Lavosen tutkimuksesta voidaan päätellä, että jos teknologiakasvatusta varten halutaan 
itse kehittää oppimisympäristöjä, opettajan on tunnettava toisaalta laitteiston teknologiset 
rakenneratkaisut ja toisaalta kasvatustieteellinen teoria, jonka vallitessa näitä 
rakenneratkaisuja on mahdollista käyttää opetukseen ja oppimiseen. Sama seikka ilmenee 
Karjalaisen (1997; kuvio 25) analyysista. Myös tästä syystä teknologian oppimisprosessia 
voidaan kuvata kaksisuuntaisilla nuolilla, jotka sijoittuvat substanssin, tilanteellisen 
empirian ja oppijan muodostaman teoreettisen näkemyksen välille. 

Tietyiltä osin käsitteellisen ajattelun kehittäminen teknologian oppimisessa voidaan ki-
teyttää teknologisten kokonaisuuksien, niiden osien ja komponenttien tarkoituksenmukai-
sen yhteistoiminnan merkitysten oppimiseen. Teknologian ja luonnontieteiden 
vuorovaikutuksellinen yhteys helpottaa myös luonnonlakien vaikutuksellisuuden oppi-
mista ja soveltamista. Tämä puolestaan vahvistaa kuviossa 1 esitettyä ajatusta teknologi-
sen kehityksen pyramidista, kun teknologista kehitystä ja teknologian oppimista verrataan 
toisiinsa. Ihmisen ja koneen suhde on myös osa teknologista kehitysprosessia, jossa aiem-
min opittu siirtyy hiljaiseksi tiedoksi tukemaan opittavaa (ks. luku 2.2.5). Aiemmin opittu 
on tällöin teknologisen luovuuden edellytyksenä. Teknologinen luovuus poikkeaa 
taiteellisesta luovuudesta ainakin niin, että se liittyy teknologian substanssiin ja siitä 
problematisoitavaan tilanteelliseen empiriaan. Tuskin myöskään taiteellista luovuutta 
halutaan aina kuvata input–process–output-järjestelmänä, joista Simonin (1995), 
Karjalaisen (1997), Enkenbergin (1993) ja Sachsin ja Fiesin (1977) prosessikuvauksissa 
on kyse. Vaikka teknologian oppimisessa käsitteellinen ajattelu sisältää myös luovia ele-
menttejä, teknologian funktionaalisuus sitoo ne osaksi toiminnan tavoitteita.  
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3.5.3  Teknologiakasvatuksen käsitteet ja teorian 
vastaavuussääntöjen suhteet 

Teknologian oppimisessa käsitteellisen ajattelun kehittyminen riippuu ongelmanratkai-
suun perustuvista oppimismenetelmistä. Miten teknologisessa maailmassa ilmeneviä 
toiminnallisia ja rakenteellisia yhteyksiä voitaisiin oppia soveltamaan yleisellä tasolla? 
Miten esimerkiksi polttomoottoriin liittyviä asioita opiskeltaessa voitaisiin oppia 
lämpövoimakoneiden yleiset rakenne- ja toimintaperiaatteet ja niiden soveltaminen 
teknologisessa kulttuurissa? Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että 
tilanteellisen empirian tasolla oppija ei tee eroa substanssin tason ja teorian tason lämpö-
voimakoneen kanssa. Miten vastaavasti pienoissillan tai tornin suunnittelulla ja 
rakentamisella opitaan ymmärtämään oikeiden siltojen ja tornien suunnittelussa ja 
rakentamisessa tarvittavaa luovaa prosessia eli opitaan näkemään substanssin ja teorian 
tason termien funktionaalinen yhtäläisyys? Kun teknologiakasvatusta tarkastellaan 
teknologian ja siihen liittyvien käsitteiden kautta (ks. luku 2.3), niiden huomataan olevan 
luonteeltaan vuorovaikutteisia myös oppimisen kannalta tarkasteltuna. Tämä vuorovaiku-
tus painottuu lämpövoimakoneiden toimintaperiaatteiden oppimisessa moottorin 
toimintaperiaatteisiin ja ristikkorakenteisiin perustuvien tornien ja siltojen suunnittelussa 
luoviin seikkoihin. Kummassakin tapauksessa lähtökohtana on esineen, laitteen tai raken-
teen funktio. 

Luvussa 3.4.2 todetaan, että ulkomaisissa teknologiakasvatuksen oppikirjoissa 
korostetaan ihmisen merkitystä teknologian kehitysprosessissa ja sen myötä myös 
teknologian oppimisessa. Teknologisessa maailmassa tämä merkitsee myös sitä, että 
opitaan arvioimaan ja arvostamaan teknologiaa ihmiselle oleellisissa asioissa. Oppimi-
sessa tämä tarkoittaa havaintotietoisuuden tuottamista käsitteelliseksi tietoisuudeksi 
(Sutinen 2001, 366). Oleelliset asiat teknologian oppimisessa ovat oppijan tasoisia 
toimintaperiaatteita. Vaikka tällainen tieto voi olla luonteeltaan teknologian itsensä 
kannalta teoreettistakin, teknologian ja konkreetin oppimistoiminnan välinen suhde tulee 
tiedostaa. Lähestyessään kasvatuksen käsitettä oppijan taholta Belth (1965, 60–63) näkee 
oppimisen tuloksen teoriana, jota voidaan kuvata eräänlaisena mallina. Näin ollen 
teknologiakasvatuksessa käytettävien oppimismenetelmien tulee kohdistua myös 
teoreettisen tietämisen oppimiseen sillä ehdolla, että yhteys konkreetin oppimisen ja 
teorianmuodostuksen välillä säilyy. 
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Kuvio 29. Teknologiakasvatuksessa tapahtuvan teorianmuodostuksen, tilanteellisen empi-
rian, substanssin ja teknologiakasvatuksessa käytettävien oppimismenetelmien keskinäinen 
vaikuttavuus. 

Teknologiakasvatuksessa tapahtuva teknologian oppiminen esitetään myös edellisen 
luvun kuvioissa prosesseina. Käsitteet ovat samoja teknologisen substanssin, tilanteelli-
sen empirian ja oppijalle muodostuvan teoreettisen näkemyksen tasoilla. Kuviosta 29 
voidaan hahmottaa, mitä teknologiaa opittaessa tapahtuu, kun lähtökohtana on teknologi-
nen maailma, joka muodostuu suunnattomasta määrästä teknologiakasvatuksessa 
käytettävää substanssia. Sitä problematisoidaan valitsemalla tarkasteltavaksi jokin arte-
fakti tai ilmiö tässä nimetyn tilanteellisen empirian tasolla. Koska kyseessä on myös 
luova prosessi, oppija voi tarvittaessa valita uutta substanssia tai luopua alun perin 
valitsemastaan asetettujen oppimistavoitteiden mukaisesti. Tätä kuvataan kaksisuuntai-
silla nuolilla. Koska käsitteet pysyvät samana muodostettaessa teoreettista kuvaa teknolo-
gian olemuksesta, myös tilanteellisesta empiriasta nousevat nuolet ovat kaksisuuntaisia. 
Nuolien määrällä teoreettisessa kuvauksessa ei luonnollisestikaan voida täsmällisesti 
kuvata tämän prosessin toistumiskertoja, vaan useilla nuolilla halutaan osoittaa mahdolli-
suutta prosessin toistumiseen. Jos esimerkiksi Karjalaisen (1997) esittämässä 
oppimissyklissä (kuvio 24 ja 25) opettaja toteaa tietojensa oppilaiden tiedoista ja taidoista 
pitävän paikkansa, hän voi kehottaa oppilaitaan toimimaan samalla tavalla vastaavassa 
teknologiakasvatuksen projektissa.  

Kuvio 29 paljastaa myös oppimistapojen eron esimerkiksi luonnontieteiden ja teknolo-
gian välillä. Luonnontieteet sisältävät teorialauseita, jotka voidaan esittää kaavojen muo-
dossa. Nämä teorialauseet ovat samoja sekä substanssin että oppijalle muodostuneen 
teoreettisen näkemyksen tasoilla. Teknologian oppimiseen vaikuttavat myös teknologinen 
luovuus, opittuihin tekniikoihin liittyvät taidot ja mahdollisesti myös kätevyys. Tämän 
seurauksena teoreettiseksi muodostuvan näkemyksen luonne on oppijakohtainen. 
Teoreettinen näkemys ilmenee oppijan konkreetissa tuotoksessa. Jos esimerkiksi oppijan 
tehtävänä on suunnitella tietokoneeseen uudenlainen näppäimistö, substanssitasoa edusta-
vat jo valmistetut näppäimistöt. Ne toimivat noudattaen luonnonlakeja samoin kuin oppi-
jan ongelmaratkaisun avulla suunnittelema uusi näkemys ihmisen ja koneen välisestä 
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vuorovaikutuksesta. Tilanteellisen empirian tasolla tapahtuva suunnittelu ja konkreetti 
tuottaminen antavat mahdollisuuden esimerkiksi luovaan ja kätevään toiminnallisuuteen. 
Sen seurauksena oppijan tuottama uusi näkemys ihmisen ja tietokoneen välisestä yhtey-
destä poikkeaa alkuperäisestä käsityksestä näppäimistöstä. Teoreettiseksi näkemyksen 
opittavasta teknologiasta tekee sen funktionaalisuus. Suunnitellun ja tuotetun uuden näp-
päimistön on toimittava tietokoneen ja laajemmin ymmärrettynä myös luonnonlakien 
rajaamien ehtojen vallitessa. Oppijan yleissivistävällä tasolla tapahtuneen toiminnan 
näkyvänä tuloksena on yleensä konkreetti luonnos näppäimistöstä. Abstrakti, teoreettinen 
oppimisen tulos on käsitys siitä, millaisten reunaehtojen vallitessa ihmisen ja tietokoneen 
välinen suhde toimii. 

Kuten tilanteelliseen empiriaan, niin myös teorianmuodostukseen vaikuttavat teknolo-
gian oppimismenetelmät. Ne perustuvat ongelmanratkaisuun. Niiden vaikutus on kak-
sisuuntaista ja opittavan asian luonteesta riippuvaa. Oppimismenetelmää voidaan muuttaa 
niin tilanteellisen empirian kuin teoreettisen näkemyksenkin tasoilla. Tällöin pelkkä tieto 
asiasta ei yleensä riitä, vaan tarvitaan itse tekemällä hankittuja kokemuksia, kuten 
Enkenbergin (1993) kuvaamassa pesuautomaatin suunnittelussa ja valmistamisessa 
tapahtui. Vastaavia tilanteita teknologiakasvatuksessa löytyy suunnaton määrä. Oppijalle 
voidaan esimerkiksi antaa tehtäväksi suunnitella ja rakentaa sellainen virtapiiri, johon on 
kytketty lamppu, moottori sekä kytkin. Kun häntä pyydetään suunnittelemaan lampulle ja 
moottorille jokin toiminto, pelkästään tehtävän ymmärtäminen vaatii sähköopin käsittei-
den oppimista, ettei hän aiheuta esimerkiksi oikosulkua virtapiirissä. Tilanteellisen empi-
rian tasolla tapahtuvan konkreetin rakentamisen on perustuttava jonkinlaiseen, edes 
alkeelliseen käsitykseen sähköopin teorian luonteesta. Teknologiakasvatuksen määritel-
män mukaan tiedot ja taidot syvenevät oppimisprosessin aikana. Tämä korostaa opettajan 
merkitystä oppilaan esiymmärryksen synnyssä. Oppimistapahtuman luonne viittaa 
oppimisen kumuloituvuuteen ja spiraaliperiaatteeseen, jossa uuden asian oppiminen 
pohjautuu aikaisemmin opittuun (ks. esim. Lahdes 1977, 104–107). 

Jos teknologiaan liittyvää problematiikkaa tarkastellaan pelkästään käsityön tai 
luonnontieteiden näkökulmasta, moni käytännön seuraamus voi jäädä huomaamatta. Mitä 
esimerkiksi tapahtuu oikosulussa? Mikä on sen konkreetti seuraus? Jos tässä 
oppimistilanteessa teknologisen kasvatuksen avulla ei tavoiteta oikosulun käsitettä sen 
konkreetissa merkityksessä, toiminta tilanteellisen empirian tasolla ei onnistu tai se on 
jopa mahdotonta. Kasvamista teknologiseen maailmaan ei ilmeisesti tapahdu ainakaan 
tämän sähköopillisen ilmiön ymmärtämisen kannalta, sillä myös sähköopin tietämisen ja 
taitamisen arvostus voi vähetä. Tuloksena voi olla sähköoppiin liittyvien tietojen ja taito-
jen luokittelu joko ammatillisiksi tai hyödyttömiksi, vaikka ne ovat tärkeitä teknologi-
sessa yleissivistyksessä. Kuvion 29 teknologisesta substanssista tilanteellisen empirian 
kautta teknologian oppimisessa tapahtuvaan teorianmuodostukseen suuntautuvat nuolet 
kuvattaisiin yksisuuntaisina, jos oppiminen koettaisiin hyödyttömäksi. Tällöin olisi opittu 
jokin asia, koska se oli esimerkiksi käsketty oppia. Teoria ja käytäntö eivät olisi kohdan-
neet. 

Kun oppija muodostaa teoreettista kuvaa teknologiasta, teorian käsitteiden väliset suh-
teet ovat funktionaalisia. Teknologian käsitteille on tyypillistä se, että niiden alkuperä 
tunnetaan jokseenkin tarkkaan niin ilmiöinä kuin termeinäkin (moottorin sylinteritila-
vuus, sillan tai tornin ristikkorakenne, virtapiiri, pesuautomaatti ja niin edelleen; ks. luku 
2.2). Verrattuna luonnonilmiöihin ja luontoon niiden olemassaolo on ihmisen tekemänä 
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tarkoituksellista (ks. kuvio 6). Toisaalta oppimisen kannalta lähtötilanteet eivät poikkea 
paljoakaan, jos oppija ei tiedä esimerkiksi luonnonilmiön tai teknologian ilmiön alkupe-
rää. Kuitenkin siirryttäessä tilanteellisen empirian tasolta teoreettiselle tasolle eroavaisuu-
det tulee ymmärtää. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi polttomoottorin kaasuttimen 
toimintaan vaikuttavien luonnonilmiöiden erottamista moottorin teknologisesta 
rakenneratkaisusta ja toisaalta rakenteen ja luonnonilmiön vuorovaikutuksellisuuden 
ymmärtämistä. Luotaessa uutta rakennetta, kuten esimerkiksi pienoissiltaa tai tornia, 
tilanne voi olla oppimisen kannalta toisensuuntaista. Oppijan on joko edeltä käsin tiedet-
tävä rakenneratkaisujen merkitys teknologisen kokonaisuuden (sillan, tornin) kannalta tai 
opittava ne käytännön konkreettien kokeilujen avulla (vrt. kuvio 1). Asiantilan 
ymmärtäminen on yleensä oppimisen alkuvaiheessa luonteeltaan induktiivista. Jos 
esimerkiksi oppilaalle annetaan LEGO DACTA -välineistö kokeiltavaksi, on epätodennä-
köistä, että hän rakentaa siitä ensimmäiseksi ohjelmoitavan pesuautomaatin. Opettajan 
ohjaamana, samassa oppimisympäristössä toistuvien oppimisprosessien tuloksena 
automaatin rakentaminen kuitenkin on mahdollista. 

Kun teknologiakasvatuksessa tapahtuvaa teknologian oppimisprosessia tarkastellaan 
kuvion 29 mukaisesti, tästä oppimisen problematiikasta seuraa didaktisia ongelmia 
käsitteiden ja niiden vastaavuussääntöjen osalta. Täytyykö oppijan jo oppimisen alkuvai-
heessa tuntea teknologisen probleeman ratkaisussa käytettävien ilmiöiden nimet (esimer-
kiksi kaasuttimen toiminnassa Bernoulin laki, sillan rakenteessa kolmiotukirakenne ja 
sähkön olemus virtapiirissä), vai voiko oppiminen edetä mahdollisesti omaksutun hiljai-
sen tiedon varassa? Mitä oppija itse asiassa oppii: oppiiko hän yksittäisiä "saarekkeita" 
teknologian substanssista, vai oppiiko hän teknologiakasvatuksen tavoitteen mukaisesti 
teknologian olemukseen liittyvää prosessiluontoisuutta laajemminkin? Miten tämä 
prosessiluontoisuus tulisi huomata erilaisista teknologisista järjestelmistä, jotka usein 
kuvataan teorian tasolla hierarkioina (ks. Clarke 1990, 116–144; vrt. kuviot 11, 12 ja 14)? 

Tarkasteltaessa tätä problematiikkaa kuvion 1 yhteydessä ongelma voidaan nähdä 
taitojen ja tietojen välisenä vuorovaikutuksena. Opettajan näkökulmasta teknologian 
oppimisen kuva voi olla pienoiskuva teknologian historiallisesta kehityksestä, joka 
helpottaa huipputeknologian tietotaidon ymmärtämistä. Tähän viittaa myös Sachsin ja 
Fiesin (1977, 18) näkemys opetuksen ehtotekijöistä, sillä teknologian oppimistilanne 
voidaan esittää myös sosiokulttuuristen ja sosiaalisten seuraamusten valossa (kuvio 26). 
Se mitä tietotaito oppijan kohdalla merkitsee, riippuu hänen mielenkiinnostaan. Teknolo-
giakasvatuksen tehtävänä on saada oppijat kiinnostumaan teknologiasta. Hyvin harvasta 
kehittyy huipputeknologian keksijä, mutta kaikista tulee sen keskellä eläjiä, sen 
hyödyntäjiä ja sitä koskeviin valintoihin vaikuttajia. Teknologian keksimisprosessin 
ymmärtäminen on tällöin keskeistä teknologisen yleissivistyksen kannalta (ks. 
Gunnarsdottir 2001). 

Millaisena oppimisen tulos voitaisiin nähdä yleissivistyksen tasolla? Ruohonleikkurin 
vian tunnistamista kuvaavassa esimerkissä (luku 2.3) keskeiseksi seikaksi kiteytettiin 
tilanteeseen vaikuttaminen. Teknologian oppiminen nähdään prosessina, jossa teknologi-
sesta substanssista indusoidaan tilanteellinen empiria problematisoimalla teknologiaa ja 
josta vastaavasti dedusoidaan teoreettinen kuva ilmiön tai artefaktin toiminnasta. Riit-
tääkö oppimisen selittäjäksi kuvioiden 7 ja 8 staattinen malli, vai pitäisikö se nähdä jatku-
vana, koko elämän kestävänä prosessina? Jälkimmäiseen vaihtoehtoon viittaavat erityi-
sesti kuvioiden 2 ja 10 struktuurit, joissa ihmisen ja koneen välinen vuorovaikutus näh-
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dään input–process–output-järjestelmänä. Vaikka näissäkin kuvioissa strukturoidaan 
teknologista maailmaa yleisellä tasolla, keskeistä on ihmisen aiheuttama positiivinen 
muutos ympäristössään. Samaan viittaa Rantasen (1985) malli kvalifikaation ja luovuu-
den suhteesta (kuvio 5), jossa luovuus nähdään teknologiaa uudistavana voimana. Mal-
lissa kuvatun luovan keksimisen katsotaan tapahtuvan eräänlaisella operatiivisella 
vyöhykkeellä, joka tässä kontekstissa vastaa tilanteellista empiriaa. 

Teknologian oppimisen prosessiluontoisuus paljastuu vasta struktuureissa, joissa oppi-
jan saama teoreettinen käsitys teknologian toimintojen luonteesta voidaan jatkuvasti 
palauttaa vertailtavaksi lähtökohtansa, teknologisen substanssin, kanssa. Tähän viittaa 
erityisesti Hackerin ja Bardenin (1988a) esittämä struktuuri (kuvio 10), jossa input–
process–output-kuvaus ei päädy teorian tasolle yksilön ja yhteiskunnan kannalta 
ymmärrettäväksi uudistukseksi, vaan tietynlaisen kontrollin kautta vertailtavaksi takaisin 
substanssin tasolle. Tätä kontrollia näyttää Toddin, McCroryn ja Toddin (1985; kuvio 13) 
esittämässä teknologian viitekehyksessä edustavan päätöksenteko, jolla on yhteys sekä 
yksilön että yhteiskunnan arvoperustoihin. Missourin yliopiston teknologiakasvatuksen 
oppimateriaaleissa vaikutuksien ja ilmentymien seuraamuksia energian ja voiman opetuk-
sessa otetaan huomioon samalla periaatteella. Kuviossa 16 esitetyistä perusasioista 
kehitetään voimanjakelua kuvaava struktuuri (kuvio 17). Siinäkään ei teknologian 
ymmärtäminen pysähdy oppijan voimanjakelusta saaman konkreetin tiedon tasolle, vaan 
palautuu teknologiseen maailmaan ja siellä vaikuttavien eettisten, ympäristöllisten ja 
taloudellisten seuraamuksien pohdintaan. Ehkä selvimmin teorian tasolla ymmärrettävä 
ratkaisu on havaittavissa Blackin ja Harrisonin (1985; kuvio 22) esittämästä struktuurista. 
Siinä arvojen ja valintojen merkitys on keskeinen jo oppimista varten annettujen tehtä-
vien tasolla. Tämä antaa myös perusteen substanssista tilanteelliseen empiriaan indusoita-
valle ongelmakentälle. Vaikka näin hahmotettua tehtävää voidaan kuvata luonteeltaan 
keksiväksi, tuottavaksi ja tutkivaksi, sen olemusta voidaan kuvata myös arvojen ja 
valintojen tajuamiseen johtavana. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 
lampun, sähkömoottorin ja kytkimen virtapiirin suunnittelun ja rakentamisen onnistumi-
nen koulussa ohjaa oppijan näkemään vastaavan tilanteen kotona, kun jatkojohtojen 
avulla kytketään erilaisia sähkölaitteita toisiinsa ja pistorasian kautta sähköverkostoon. 
Oppija näkee näiden kahden tilanteen välillä analogian. Hän myös kokee sähköopin 
oppimisen arvoiseksi ja pystyy sitä soveltamaan oikein jokapäiväisessä tilanteessa. Näin 
ymmärrettynä kuviossa 29 esitettyä struktuuria voidaan täydentää kuvion 30 mukaiseksi. 
Nyt teknologian oppiminen nähdään jatkuvana prosessina, jota oppimismenetelmät 
ohjaavat. Kuvion 30 struktuuri noudattaa input–process–output-ajattelutapaa. 
Teknologinen substanssi edustaa kokonaisuutta input, tilanteellinen empiria sekä 
teknologiakasvatuksen oppimismenetelmät edustavat kokonaisuutta process ja oppijan 
muodostama teoreettinen näkemys teknologiasta sekä sen palautuminen substanssin 
tasolle kokonaisuutta output. Näin teknologiaa opitaan samoin kuin se on syntynyt – 
luomalla uutta teknologiaa. 
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Kuvio 30. Teknologian oppimisen struktuuri teknologiakasvatuksessa. 

Teknologisesta kasvatuksesta siirrytään teknologiakasvatukseen, kun kuvion 30 prosessi 
toistuu teknologian oppimistilanteissa. Samoin kuin Karjalaisen (1997) kuvaamassa 
teknisen työn oppimisprosessissa (kuvio 25), myös teknologiakasvatuksessa tapahtuvassa 
teknologian oppimisprosessissa opettajan rooli on keskeinen prosessin jatkuvuuden 
vuoksi. Erityisesti tämä korostuu tarkasteltaessa nuolta kehittyneestä teoreettisesta näke-
myksestä takaisin substanssin tasolle. Oppilaalle muodostuu oppimisen myötä kuva 
teknologiaan kuuluvien ilmiöiden analogisuudesta. Opettajan arvio oppimisprosessin 
toimivuudesta ja opettajan antama palaute ovat välttämättömiä oppimistavan oppimisen 
alkuvaiheessa. Oppimistavan oppiminen merkitsee teknologiakasvatuksen määritelmän 
mukaisesti tietojen ja taitojen jatkuvaa syvenemistä. 

Kuvion 30 esittämä struktuuri kiteyttää teknologiakasvatuksessa tapahtuvan teknolo-
gian oppimisen siten, että oppimisen lähtökohtana on teknologinen maailma ja sen sub-
stanssi. Kun teknologiakasvatuksen tavoitteena on teknologiseen maailmaan kasvattami-
nen, oppimista varten problematisoidaan asetetun tavoitteen kannalta relevanttia 
substanssia. Se on tilanteellisen empirian tasolla sisältönä, aiheena, tehtävänä, ongel-
mana, ideana ja/tai aihepiirinä oppimisessa. Problematisointi ei kuitenkaan sulje muuta 
substanssia pois, vaan oppimisen aikana substanssista voidaan valita mukaan myös muuta 
ainesta, jos se katsotaan teknologiseen maailmaan kasvamisessa ja kasvattamisessa 
oleelliseksi ja tilanteeseen sopivaksi. Vastaavasti tilanteellisen empirian tasolla voidaan 
jättää vähemmälle huomiolle teknologinen aines, joka ei oppijan ja opettajan näkemyksen 
mukaan ole oleellista oppimisessa. Tämä aines voidaan ikään kuin palauttaa substanssin 
tasolle, josta se tarvittaessa toisessa yhteydessä palautetaan uudestaan opittavaksi 
tilanteellisen empirian tasolle. Oppimisprosessin vaiheita ohjaa motivaatio. Sen 
edellytyksenä on oppimisen tarkoitus, jota konkreetti teknologinen todellisuus auttaa 
ymmärtämään (ks. Kansanen 2000, 32). 

Yhteenvetona käytännön opetus- ja oppimistyöstä voidaan tehdä muun muassa seuraa-
vat johtopäätökset: Jos oppijalla ei ole rutiinia problematisoidun aiheen oppimisessa, 
opettaja voi ohjata häntä valitsemaan tilanteeseen sopivan menetelmän tai menetelmiä. 
Teknologiakasvatuksessa oppimiseen soveltuvat kaikki ongelmanratkaisuun perustuvat 
oppimismenetelmät. Oleellista niiden soveltamisessa on teknologiaan liittyvien tietojen ja 
taitojen kehittämisen vuorovaikutuksellisuus. Teknologiakasvatuksessa oppimismenetel-
mänä ei ole yksinomaan konkreetti esineiden tuottaminen eikä teknologiaan liittyvien 
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tietojen opettelu lähdemateriaaleista, vaan ongelmanratkaisuun perustuva ja ideoiva 
oppiminen. Teknologiaa opitaan siten kuin se on syntynytkin: ideoiden ja oivallusten 
kautta. Muutoin ei ole mahdollista ymmärtää teknologian prosessiluontoisuutta.  

Teknologisen maailman ymmärtämisen edellytyksenä on teknologiaan liittyvien 
käsitteiden ja niiden välisten suhteiden ymmärtäminen. Tätä helpottaa se, että kaikki 
teknologia on ihmisen tekemää. Jokseenkin jokaisen teknologiaan liittyvän käsitteen 
alkuperä ja syntytapa voidaan jäljittää. Käsitteiden ja niiden välisten suhteiden oppimi-
sessa on keskeistä huomata niiden konkreetit yhteydet toisiin teknologian käsitteisiin. 
Siksi teknologiaa koskevan loogisen ajattelun edellytyksenä ei ole teoreettisten termien ja 
havaintotermien erottaminen toisistaan. Teknologinen sivistys on siis teorian termien 
välisten korrespondenssisääntöjen ymmärtämistä. Sen seurauksena opitaan ymmärtä-
mään, miten ongelman ratkaisu liittyy muihin teknologisten ongelmien ratkaisuihin. Kun 
teknologia yleissivistyksen yhteydessä ymmärretään luvussa 2.3 esitetyllä tavalla, ongel-
mien ratkaisuista muodostuu yleissivistävän tason teoriaa. Teknologinen yleissivistys 
ilmenee tietotaitona ja taitotietona ongelmien ratkaisussa tarvittavista tekniikoista. Ongel-
man ratkaisun konkreettina indikaattorina on yleensä esine, laite tai rakenne, josta 
oppimisen tulos on nähtävissä. Oppijan teknologinen yleissivistys ilmenee hänen tiedois-
saan taitona esittää tuotoksensa yhteydet muuhun ympäröivään teknologiseen maailmaan. 
Näin tehty teknologinen kokonaisuus palautuu yleissivistyksen tasoisena teoreettisena 
tietona takaisin substanssin tasolle ja on siellä käytettävissä uutena substanssina teknolo-
gian oppimista varten. 

Teknologiakasvatuksessa tapahtuvan teknologian oppimisen voi kiteyttää kuvion 30 
mukaisesti päättymättömänä kehänä, jossa aina uudestaan problematisoidaan teknologiaa 
tilanteellisen empirian tasolle, jolloin siitä ongelmanratkaisuun perustuvien 
oppimismenetelmien avulla muodostuu teknologista yleissivistystä, joka puolestaan on 
uutta substanssia. Tällaisena struktuurina esitetty teknologian oppimisen malli on varsin 
mekanistinen, jos sitä ei ymmärretä inhimillisen ohjauksen ja arvojen yhteydessä. Vain 
eettisesti perusteltujen arvojen yhteydessä ja vaikutuksesta teknologiakasvatusta voi 
perustella Siljanderin (2000a; ks luku 2.3) esittämiin määritteisiin tukeutuen. 

3.6  Teknologiseen yleissivistykseen kasvattaminen 

Kuviossa 30 esitetyn teknologiakasvatuksessa tapahtuvan teknologian oppimisen 
struktuurin mukaan oppija käy läpi oppimisprosessin, joka lisää hänen tietämistään ja 
taitamistaan teknologiasta. Kuten Simonin (1995) ja Karjalaisen (1997) vastaavista 
struktuureista ilmenee, opettajan rooli liittyy erityisesti oppimisprosessin ohjaukseen. 
Voidaan kysyä, millaisessa kontekstissa teknologiseen yleissivistykseen kasvattaminen 
tapahtuu eli miten opetuksessa ja oppimisessa voidaan edetä, kun tavoitteena on 
teknologisen yleissivistyksen oppiminen. 

Teknologiakasvatuksessa korostuu Kansasen ja Uusikylän (1981, 24) toteamus, että ne 
tiedot ja arvot, joihin opetuksen tavoitteiden on perustuttava, eivät ole luonteeltaan dog-
maattisia mutta eivät myöskään perustu skeptisismiin. Teknologiseen yleissivistykseen ei 
kuulu toisaalta sokea luottaminen teknologian kykyyn ratkaista kaikki ihmiskunnan 
ongelmat eikä toisaalta Joyn (2000) esittämät näkemykset teknologian tuhoisuudesta.  
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Pitt (2000, 13) näkee teknologian muutosprosessina, jossa input–output-järjestelmät 
kuvaavat inhimillistä otetta teknologian ymmärtämiseen. ”Technology is humanity at 
work” -määritelmä kuvaa sitä kontekstia, jossa myös teknologian oppimisen tulee tapah-
tua. 

Teknologiseen yleissivistykseen kasvattamisen tila heijastuu myös oppimateriaaleista. 
Suomalaisen oppimateriaalin perusteella voidaan päätellä, että perinteisen käsityön 
aihepiirit liittyvät läheisesti kotiin ja kodin toimintoihin (ks. luku 3.4.1.1). Kodin 
ulkopuolelle, työelämään ja teknologiseen maailmaan siirryttäessä aihepiirien luonne 
muuttuu teknologisemmaksi ja niiden avulla on mahdollista selittää laajemminkin, miten 
teknologiaan perustuva maailma toimii. Kun niihin vielä liitetään luonnontieteellinen, 
erityisesti fysiikan tietotaito, teknologisen maailman olemus oppimateriaalien 
mahdollistamassa kontekstissa paljastuu. Jotta ei jäätäisi teknologisen kasvatuksen ta-
solle, apuna on käytettävä ulkomaisista oppikirjoista saatavaa teoreettista tietoa. Voidaan 
ajatella, että kasvattaminen teknologiseen maailmaan edellyttää tietotaitojen ja taitotieto-
jen kehittämisessä siirtymistä pois kodin piiristä näkemään teknologia kuviossa 1 esitetyn 
kaltaisena kokonaisuutena. Tämänkaltaisen näkemyksen syntymisen edellytyksenä on 
kuvion 30 kiteyttämä teknologiakasvatuksessa tapahtuva teknologian oppimisprosessi. 
Lauterbach (1987, 44) kuvaa tätä tapahtumaa käytännön tasolla sanomalla, että 
yleissivistävän koulun oppilaat ottavat tulevaisuuden omiin käsiinsä.  

Siirtyminen käsityökasvatuksesta teknologiakasvatukseen merkitsee siirtymistä erilai-
seen kulttuuriin. Kaikki eivät pidä tällaista kehitystä suotavana. Ilmeisesti tästä on aina-
kin osittain kyse, kun Peltonen (1989) näkee yksilönkehityksen kannalta 
teknologiakasvatuksen kielteisenä ja käsityökasvatuksen myönteisenä ilmiönä. 
Vastaavanlainen näkemys on havaittavissa Kojonkoski-Rännälin (1995) väitöskirjassa, 
jossa hän asettaa käsityön edustaman esteettisen kasvatuksen teknologisen kasvatuksen 
edelle. Peltosen ja Kojonkoski-Rännälin tavoin ymmärrettynä Siljanderin (2000a, 7–14) 
mainitsemat sivistyksen määritteet olisivat ristiriidassa teknologisen sivistyksen ja 
teknologiakasvatuksen kanssa. Tämä voisi johtaa Joyn (2000) kuvaamiin teknologian 
uhkakuvien omaksumiseen (ks. luku 2.2.1). Jotta näin ei tapahtuisi, kuvion 30 teorian 
tasolta takaisin substanssin tasolle siirryttäessä täytyy ajatuksellisesti tapahtua muutakin 
kuin laajasti ja monipuolisesti ymmärretyn teknologisen maailman tietotaidon lisäys ja 
soveltuminen tulevaan oppimiseen. Viimeistään tässä vaiheessa teknologian opetuksessa 
ja oppimisessa korostuu teknologian ja ihmisen yhteistarkastelu teknologiseen 
yleissivistykseen kasvattamisessa.  

Simonin (1995) ja Karjalaisen (1997) näkemyksissä ihmisessä teknologian oppijana 
korostuu alkuoletuksena aktiivisuus (ks. luku 3.5.2). Teknologia on ihmisen aktiivisen ja 
tavoitteellisen toiminnan tulosta. Silti voidaan epäillä, onko mahdollista määrittää 
teknologian käsitettä suoraan ihmiskäsityksestä. Järjellisyys voi olla tunnistettavissa 
teknologisen toiminnan tuloksista, mutta näkyykö niistä esimerkiksi itsemääräytyneisyys 
inhimillisessä toiminnassa (ks. Siljander 2000a)? Oppimistoiminta tilanteellisen empirian 
tasolla (kuvio 30) edellyttää luovuutta, jonka voidaan katsoa kuuluvan sivistyksen 
olemukseen (ks. Siljander 2002, 31–32; luku 2.3). Orpwoodin ja Werdelinin (1987, 120) 
mukaan tietoisuus itsestä toimijana ohjaa tekemään kysymyksiä toiminnan merkityksestä 
(ks. kuvio 4). Kun luovuuden ilmenemiskonteksti on teknologia, teknologiseen 
itsemääräytyneisyyteen liittyy ongelmanratkaisuvalmius (ks. Rantanen 1985, 2–14; kuvio 
5). Koska teknologia liittyy ihmiskäsitykseen myös ihmisen kyvykkyytenä ratkaista 
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teknologisia ongelmia oman arviointinsa perusteella, käsitys teknologisesta yleissivistyk-
sestä laajenee määrällisyyden ja laadullisuuden (ks. luku 2.3) lisäksi kuvaamaan 
sivistyksellistä itsemääräytyneisyyttä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että teknologista 
yleissivistystä omaava pystyy arvioimaan, onko teknologisen ongelman ratkaisu miele-
kästä. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että toimija (oppiva, ks. Kansanen 2004, 63–70) 
vertaa teknologista ongelmaa itseensä. Yksilönkehitystä kuvaava teknologisen 
yleissivistyksen kehittyminen oikeuttaa ymmärtämään kuvion 30 nuolen oppijan muodos-
taman teoreettisen näkemyksen tasolta teknologisen substanssin tasolle tiedostetuksi 
oppimisen tulokseksi. Oppimisen motivaatio ei katoa, kun oppija ymmärtää opitun 
teknologian hyödylliseksi ja tarpeelliseksi tulevaa oppimista ajatellen. Sivistysprosessiin 
kuuluu oman sivistyksen laadullisen ja määrällisen kasvun ymmärtäminen. 

Protagoraan määritelmä ”ihminen on kaiken mitta” (homo mensura) on yksi 
kuuluisimmista määritelmistä, jota voidaan soveltaa myös teknologiseen yleissivistyk-
seen kasvattamisen määrittelyssä. Protagoras tarkoitti, että ihminen on se mittapuu, joka 
ratkaisee kysymykset muun muassa tiedon pätevyydestä, arvojen oikeutuksesta ja elämän 
tarkoituksesta. (Ks. Niiniluoto 1994, 283–285.) Luvussa 2.2 esitettyihin teknologian 
määritelmiin voidaan sivistyksen kautta ottaa myös humanistinen näkökanta. Humanis-
miin kuuluu ihmisille yhteisen ominaisuuden, järjen korostaminen, mikä puolestaan mah-
dollistaa tieteellisen tiedonhankinnan ja ihmisten tasa-arvolle rakentuvan demokratian. 
Näin ajatellen yleissivistys teknologian käsitteen yhteydessä palauttaa sen arvojen ja 
asenteiden tavoitettavaksi. Myös teknologiaan liittyvä järki ja sen myötä äly voidaan 
nähdä pehmeämmässä muodossa, jota on alettu kutsua tunneälyksi. 

Goleman (1997, 13) sisällyttää tunneälyyn muun muassa itsehillinnän, innostuksen, si-
sun ja taidon motivoitua. Hän ei pidä tunnetta ja järkeä toistensa vastakohtina, vaan hän 
kuvaa näiden yhdistelmää käsitteellä tunneäly tai sosiaalinen älykkyys, joka on edellytyk-
senä sosiaalisessa ympäristössä menestymiselle. Näin ymmärrettynä teknologinen yleissi-
vistys ei rajoitu ihmiseen yksilönä, vaan se laajenee käsittämään sosiaalisen ympäristön 
ymmärtämisen. Siinä toimimiselle on ominaista toisaalta teknologian hyödyntäminen ja 
toisaalta teknologiasta riippuvuus. Golemanin mainitsemat itsehillintä, innostus, sisu ja 
motivoitumisen taito voivat olla tässä tapauksessa teknologiasta saaduista kokemuksista 
riippuvaisia tai siihen kohdistuvia. Samoin kuin tunteen ja järjen yhdistelmä voidaan 
nähdä toiminnallisesti sosiaalisena älykkyytenä, teknologinen yleissivistys voidaan nähdä 
yhdistelmänä, joka tilanteellisesti heijastaa itsehillintää, innostusta, sisua ja motivaatiota. 
Oppimistilanteessa sosiaalinen älykkyys voi ilmetä kyvykkyytenä arvioida sosiaalinen 
tilanne. Itsehillintä, innostus, sisu ja motivaatio tukevat oppijaa suoriutumaan tehtävästä, 
vaikka sosiaalinen tilanne ei olisi paras mahdollinen tehtävän suorittamiseen. Tunneäly 
ilmenee myös suhtautumisessa teknologiseen ympäristöön. Sosiaalisesti älykäs ei potki ja 
hakkaa konetta tai laitetta, joka ei toimi. Tunteen ja järjen sosiaalisen tasapainon 
hallitseminen ilmenee silloin tietoisuutena potkimisen hyödyttömyydestä. Yleistäen 
voidaan kiteyttää, että sosiaalisen aspektin on ohjattava teknologiaan innostuneisuutta. 
Tämän perusteella sosiaalinen älykkyys ilmenee jo tilanteellisen empirian tasolla. 

Sosiaalisen älykkyyden on ilmettävä myös oppijan muodostaman teoreettisen 
näkemyksen tasolla. Ihmiskunnan kannalta on tärkeää, että teknologian antamista 
mahdollisuuksista huolimatta ei tehdä sellaista, mikä voi olla ihmiskunnalle haitaksi (ks. 
Niiniluoto 1994, 26). Toisaalta hyväksi nähdyn teknologiaan liittyvän tavoitteen 
saavuttamiseksi voidaan motivoitua ja sisukkaasti pyrkiä tavoitteeseen, kun sen tiedetään 



 128

olevan mahdollista. Näin ajatellen luvussa 2.3 esille otettu esimerkki polttomoottorin 
rakenteen oppimisesta sisältää runsaasti tilanteita, joissa oppija moottoria purkaessaan ja 
kootessaan joutuu voiman käytön sijasta miettimään koneen rakenteesta lähteviä ehtoja 
toimenpiteittensä perustaksi. Jos Golemanin tunneälyä tarkastellaan teknologian oppimi-
sen struktuurissa (kuvio 30), substanssin, tilanteellisen empirian ja teoreettisen tietämyk-
sen välille piirretyt kaksisuuntaiset nuolet saavat uuden merkityksen. Teknologian 
oppiminen on itse asiassa valintatilanne, jossa oppija käyttää sekä tunnetta että järkeä. 
Simonin (1995) ja Karjalaisen (1997) esittämistä struktuureista ilmenee, että luovan 
prosessin kaikkia vaiheita on yksityiskohtaisesti vaikea hahmottaa. Tämän mukaan 
merkitykselliseksi nousee tunteen ja järjen yhtäaikainen vaikutuksellisuus, jolloin oppija 
vertaa tilanteellisen empirian tasolla tapahtuvaa tuottavaan toimintaansa olemassa ole-
vaan substanssiin ja mahdolliseen oppimisen lopputulokseen (ks. kuvio 30).  

Teknologista yleissivistystä tarkasteltaessa ihmisen ja teknologian suhde monipuolis-
tuu, kun ihmistä tarkastellaan myös teknologiaa tuottavana oliona. Keskeistä tällöin on 
tuottamisen merkitys. Tuotetaanko teknologiaa sen ymmärtämistä ja oppimista varten, vai 
onko kyseessä ammatillinen toiminta, jossa teknologiaa suoranaisesti tuotetaan elämisen 
ja kulttuurin ylläpitämiseksi? Voidaan ajatella, että esimerkki pahvisuikaleista rakennetta-
vasta tornista liittyy selvästi teknologiseen yleissivistykseen, koska tavoitteena ei ole 
suunnitella ja rakentaa käyttöön tulevaa tornia, vaan oppimismenetelmän oppiminen.  

Joskus ymmärtävää ja ammatillista teknologian tuottamista on vaikeaa ja tarpeetonta-
kin erottaa toisistaan. Tällainen tilanne on tyypillisimmillään uuden esineen suunnittelu ja 
uuden ongelmanratkaisuun perustuvan tuottamistavan oppiminen. Näin ajatellen 
teknologinen yleissivistys liittyy teknologiseen kehitykseen (ks. kuvio 1). Ihmiskäsitys 
teknologian yhteydessä ulottuu siis myös lajinkehitykseen, sillä hominideilla on ollut 
alkeellista teknologiaa käytössään (ks. esim. Niiniluoto 1994, 7–24). Kehityksen alkuvai-
heen luonnosta riippuvuus on muuttunut nykyiseksi luonnon suunnitelmalliseksi hyväksi-
käytöksi hyvine ja huonoine puolineen.  

Tiedon ja taidon suhde muodostuu merkitykselliseksi määritettäessä teknologista 
yleissivistystä nykyteknologian aikana (ks. luku 2.2). Teknologisen kehityksen alkuvai-
heessa teknologinen tieto ja taito olivat tasapainossa keskenään. Muinainen metsästäjä oli 
teknologian kannalta jokseenkin itseellinen, ja hänen toimintansa perustui kuviossa 1 
esitettyihin perifeerisiin taitoihin. Hänellä oli tarvittavat tiedot ja taidot luonnosta, jotta 
hän pystyi tulemaan toimeen elinympäristössään. Niiniluoto (1994, 24–25) kuvaa 
teknologisen kehityksen merkitystä kalevalaiselle kansalle, kun ihmisten elämään alkoi-
vat vaikuttaa muun muassa maanviljely, raudan hyödyntäminen, kulkuvälineiden ja asei-
den käyttö sekä kanteleen tekemisen taito. Hän pohtii ihmiselämän muutosta, kun 
teknologian kehittäminen alkaa aiheuttaa epämääräisiä odotuksia ja toiveita. Teknologi-
sen substanssin eneneminen aiheuttaa väistämättä tietojen ja taitojen eriytymistä niin, että 
joku kansalaisista on tietävämpi ja taitavampi kuin toinen eli kuvion 1 esittämä tietojen 
lisäys tulee yhä merkityksellisemmäksi. Työnjaossa Kalevalan Seppo Ilmarinen kohoaa 
sankariksi, koska hän osaa takoa Sammon. Vaikka kyseessä on fiktiivinen eepos, tarina 
heijastaa teknologisen taitamisen arvostusta myös historiallisesti. 

Teknologista yleissivistystä tarkasteltaessa voidaan kysyä, pitääkö edelleenkin paik-
kansa Protagoraan määritelmä: ”ihminen on kaiken mitta”. Onko käynyt niin, että 
teknologian substanssin enenemisen myötä ei teknologista yleissivistystä ole mahdollista 
saavuttaa edes teknologiakasvatuksen avulla? Oliko ihmisen ja teknologian suhde aiem-
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min erilainen, vai oliko jo muinainen metsästäjä tietoineen ja taitoineen jonkinlainen 
avainhenkilö, josta muut yhteisön jäsenet olivat riippuvaisia? Näin lienee todellakin ollut, 
sillä metsästäjällä on täytynyt olla ainakin perheensä huollettavanaan. Vaikka perheen 
aikuiset jäsenet ovat todennäköisesti tienneet, mitä metsästäjä osaa tai mitä hänen tulisi 
osata, tietojen ja taitojen sublimoituman, metsästystapahtuman, on täytynyt olla hänen 
erityistaitonsa. Näin ajatellen on joko myönnettävä, että teknologista sivistystä ei tässä 
mielessä koskaan ole ollutkaan tai sen olemukseen kuuluu tietojen ja taitojen jonkinastei-
nen eriytyminen organisaation tasolla. Tässä tutkimuksessa jälkimmäinen vaihtoehto 
tuntuu mielekkäämmältä. Kuvion 1 mukaan tarkasteltuna tietojen ja taitojen eriytyminen 
organisaation tasolla merkitsee pyramidin vaakatason ulottuvuuksien yhä tiiviimpää 
vuorovaikutusta kehityttäessä kohti huipputeknologiaa. Teknologisen sivistyksen 
näkökulmasta voidaan kiteyttää, että mitä korkeatasoisempaan teknologiaan perustuvasta 
yhteisöstä on kyse, sitä selvemmin teknologinen tietotaito on eriytynyttä ammattimaiseksi 
sivistykseksi ja yleissivistykseksi.  

Niiniluoto (1996, 50) esittää, että taito on tiedon esiaste. Luvussa 2.2 esitetyistä 
teknologian määritelmistä nähdään, että taito liittyy tekniikan hallitsemiseen. Tekniikoi-
den ja teknologian taitaminen on merkki niiden hallitsemisesta. Tiedon ja taidon välinen 
suhde ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen tässäkään yhteydessä. Vaikka taito on tiedon 
esiaste, se on sitä vain oppimisen alkuvaiheessa. Tällöin taito ilmenee muun muassa piile-
vänä tietona, josta Niiniluoto (1996, 51) ottaa esimerkiksi lapsen ensimmäisen kielen 
oppimisen. Ihminen omaksuu kielen tietämättä mitään kieliopista. Kuitenkin lapsi osaa 
puheessaan noudattaa sitä ainakin jossakin määrin. Kun lapsi tarkastelee ympäristöään, 
esineiden, laitteiden ja rakenteiden merkitysten ymmärtämisestä on mahdollista sukeutua 
syvempi kielen taitamus (ks. Korkeamäki 1996). Koska vastaavanlaista osaamista esiin-
tyy muun muassa arkielämässä, urheilussa, käsityöammateissa sekä taiteiden ja jopa 
tieteenharjoituksen oppimisen parissa, sitä tapahtuu todennäköisesti myös teknologian 
oppimisessa. Tämä tarkoittaa Golemanin (1997) esittämän tunneälyn liittyvän myös Kor-
keamäen (1996) kuvaamaan sukeutuvaan oppimiseen. Kuviossa 30 esitetyssä teknologian 
oppimisessa tämä merkitsee tunneälyn ja sukeutuvan oppimisen yhteisvaikutusta, kun 
substanssin tasolta valitaan opittavaa teknologista ainesta tilanteellisen empirian tasolla 
opittavaksi. 

Kun tarkastellaan luvussa 2.2 esitettyjä johtopäätöksiä tekniikan ja teknologian väli-
sistä suhteista, piilevän tiedon voidaan ajatella olevan lähempänä käytettäviä tekniikoita 
kuin teknologiaa. Näin määriteltynä Niiniluodon esimerkiksi ottama lapsen ensimmäisen 
kielen oppiminen on varsin tekninen suoritus: opitaan imitoimaan aikuisten puhesuorituk-
sia ymmärtämättä täysin puheen suhdetta tilanteeseen (”lapsen suusta kuulee totuuden”). 
Vastaavasti teknologian parissa toimittaessa jokin suoritus voidaan hallita teknisesti, 
mutta ei ymmärretä teon merkitystä esimerkiksi kokonaisuuksien kannalta. Tällaisia 
tilanteita syntyy opittaessa tuottamaan esineitä. Aluksi voidaan valita tilanteellisesti 
epämielekkäitä työvälineitä, joilla suoritus on jotenkin mahdollista. Tiedon lisääntyessä 
työ opitaan suunnittelemaan niin, että jokaista työvaihetta varten valitaan 
tarkoituksenmukaisin työväline niin kodin askareissa, työpajassa kuin laboratoriossakin. 
Tilanteellisesti päästään tekniikoiden hallitsemisen asteelta teknologian hallitsemisen 
asteelle. Teknologiseen yleissivistykseen kasvattamisessa tämä merkitsee arvojen ja asen-
teiden korostumista kasvatustavoitteina. 



 130

3.6.1  Arvot ja asenteet teknologisen yleissivistyksen yhteydessä 

Kun sosiaalinen älykkyys katsotaan kuuluvaksi teknologiseen yleissivistykseen, 
teknologisesti sivistyneen ihmisen arvojen ja asenteiden on oltava ympäröivän yhteiskun-
nan hyväksi katsomia. Koska teknologinen sivistyneisyys näkyy kykynä ratkaista 
teknologiaan liittyviä ongelmia, arvot ja asenteet ilmenevät toiminnallisuuden luonteessa. 
Toiminnan ja toiminnallisuuden itsessään voidaan ajatella asettavan arvoille ja asenteille 
tiettyjä ominaisuuksia myös teknologian oppimisessa. Eskola (1990, 26–33) pohtii kirjoi-
tuksessaan ”Arvot ja yhteiskunnan muutos” tätä ongelmaa. Eskolan mukaan nyky-yhteis-
kunnassa päämäärärationaalinen toiminta on vallannut alaa muiden toiminnan lajien 
kustannuksella. Teknologista yleissivistystä hahmotettaessa on tarpeellista huomata, että 
arvorationaalinen toiminta ympäröivässä yhteiskunnassa on vähentynyt ja vähennee 
edelleen. Tässä suhteessa affektiivisen toiminnan väheneminen on merkityksellistä, sillä 
se viittaa edellä mainittuun tunneälyyn ja siinä mahdollisesti tapahtuneisiin muutoksiin. 
Negatiivisena esimerkkinä voidaan mainita piittaamattomuus liikenteessä, johon opetuk-
sessa puututtiin jo kansalaistaidon sisältyessä yleissivistävän koulun oppisisältöihin (ks. 
esim. Kangas, Kansanen ja Repo 1983, 3–10).  

Mitä teknologiseen yleissivistykseen kasvattamisessa merkitsee, jos 
päämäärärationaalinen toiminta yhä enenee affektiivisen ja arvorationaalisen toiminnan 
sijasta? Miten kehityksen negatiivisiin vaikutuksiin voitaisiin puuttua? Affektiivisen 
toiminnan alueella vaikuttaminen voi merkitä Golemanin (1997) kuvaaman tunneälyn 
kaltaisten ajatusrakenteiden esille nostamista, kun tunnetta ja järkeä ei enää katsota tois-
tensa vastakohdiksi. Päämäärärationaalisestikin on mielekkäämpää toimia niin, että hallit-
semattomat tunteenpurkaukset ja muu spontaani toiminta eivät johda yksilön ja 
yhteiskunnan väliseen vastakkainasetteluun. Tunteiden, olkoot ne positiivisia tai 
negatiivisia, rationaalistaminen voi johtaa ahdistuneisuuteen ja vieraantuneisuuteen. 
Toisaalta teknologiassa ja erityisesti teknologiakasvatuksessa on merkityksellistä traditio-
naalisen toiminnan suhde arvorationaaliseen toimintaan. Usein traditionaalisessa toimin-
nassa periaatteena on: ”tehdään niin, koska niin on aina ennenkin tehty”. Voidaan puhua 
jopa velvollisuusetiikasta, jolloin opetuksen ja oppimisen tavoitteet johdetaan absoluutti-
siksi ja muuttumattomiksi koetuista arvoista (ks. Kansanen 2004, 48–52). Järkevän 
toiminnan perusteena ovat teknologisessa yleissivistyksessä tietojen ja taitojen hallinnan 
lisäksi yhteisesti hyväksytyt arvot. Niiden perusteella aikaisemmat toimintamallit voidaan 
myös kyseenalaistaa. 

Päämäärärationaalisen ja arvorationaalisen sosiaalisen toiminnan välillä näyttää 
kuitenkin olevan teknologian kannalta ristiriita, sillä teknologian kehityksestä ei välttä-
mättä seuraa arvojen kehittymistä vastaamaan teknologisen kehityksen antamia mahdolli-
suuksia, kuten luvussa 2.2.1 esitetystä Franssilan (1996) kuvauksesta ilmenee. Jos tavoit-
teeksi asetetaan teknologisen yleissivistyksen kehittäminen, tämä ristiriita olisi voitava 
selvittää teknologiakasvatuksessa. Sen puitteissa ongelma näyttäytyy didaktisina ja 
pedagogisina ulottuvaisuuksina: kun opitaan uusia taitoja ja tietoja, oppimisen yhteydessä 
on otettava esille niiden vaikutuksellisuus niin hyvässä kuin pahassakin. Keskeistä lienee 
tilanteellisuus. Arvojen, tietojen ja taitojen on näin ajatellen oltava yhtäaikaisesti läsnä 
oppimistilanteessa (Reinders 1987; Conway 1994). Jos esimerkiksi opetellaan veitsen 
käyttöä työkaluna, on myös opittava taidon varjopuolet selvittämällä sen yhteydet henki-
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siin, ruumiillisiin ja aineellisiin arvoihin. Erääksi äärimmäisyydeksi on muodostunut 
tietoverkkojen käyttö. Internetistä on mahdollista löytää muun muassa atomiaseiden ja 
kemiallisten aseiden valmistusohjeita. Vaikka koulussa ei valmisteta aseita, tilanteellisen 
empirian tasolla arvojen, tietojen ja taitojen yhdistäminen vaatii opettajan välitöntä 
valvontaa myös luovassa prosessissa.  

Arvosidonnaista teknologista yleissivistystä voidaan alustavasti kiteyttää seuraavasti. 
Teknologisella yleissivistyksellä tarkoitetaan asiantilaa, jonka vallitessa yksilöllä on mah-
dollisuus hankkia teknologiaan kuuluvia taitoja ja tietoja sekä soveltaa niitä hyväksytyn 
arvomaailman ohjaamana.  

Näin määritellen teknologinen yleissivistys on luonteeltaan dynaamista. Jo historian ja 
teknologisen kehityksen vuoksi historiallisuudesta ei ole mahdollista yksiselitteisesti 
nimetä asiantilaa, jossa teknologinen yleissivistys olisi staattista. Teknologiseen 
yleissivistykseen liittyvät oleellisesti tiedot ja taidot, joiden käytön seurauksena 
teknologinen substanssi on tuotettu. Teknologinen yleissivistys ei ilmeisesti kuitenkaan 
voi olla sitä, että yksilö tietää ja taitaa kaiken tämän. Keskeisempää on oppia elämään 
teknologisessa maailmassa niin, että opitaan ymmärtämään teknologian olemusta ja sen 
kehityksen prosessia. Prosessin ymmärtäminen on edellytyksenä huipputeknologian ole-
muksen ymmärtämiselle myös arvojen ja asenteiden osalta. Jotta prosessia opittaisiin 
ymmärtämään, ensin on pystyttävä erottamaan teknologian substanssista kokonaisuuksia, 
jotka eivät ole ristiriidassa hyväksyttyjen arvojen kanssa. Tällöin oppijan on mahdollista 
ymmärtää tilanteellisen empirian yhteys teknologiseen substanssiin eli perusteet sille, 
miksi teknologista substanssista otetaan opittavaksi tilanteellisen empirian tasolla. 

Yksilön tasolla tämä merkitsee myös koti- ja kulttuuritaustan ottamista huomioon 
teknologiakasvatuksessa. Tutkiessaan eettisen kasvatuksen vaikutuksellisuutta opettajaksi 
opiskelevien keskuudessa Räsänen (1993, 183) toteaa, että kurssin alkuaikana opittava 
substanssi sai suhteettoman suuren painoarvon. Kurssin edetessä substanssi kuitenkin 
rikastui ja omakohtaistui. Tarkastelun kohteeksi nousi myös uusia opintokokonaisuuksia, 
jolloin samalla aikaisempien sisältöalueiden painoarvo saattoi uudessa kontekstissa muut-
tua. Tulosta voidaan soveltaa myös teknologiakasvatukseen kuvion 30 yhteydessä tarkas-
teltuna. Tämä merkitsee eettisen intervention luonteen muuttumista siirryttäessä teorian 
tasolta takaisin substanssin tasolle. Ei siis riitä, että yksittäisen asian oppimisen loppuvai-
heessa mainitaan teoreettiseen näkemykseen liittyvän tiettyjä eettisiä seikkoja, vaan nii-
hin on puututtava jo teknologian oppimisen struktuurin kuvaamassa problematisoinnissa 
substanssin tasolta tilanteellisen empirian tasolle siirryttäessä. Käytännössä tämä merkit-
see myös oppijoiden koti- ja kulttuuritaustan ottamista huomioon. Jos kyseessä on 
esimerkiksi konkreetti tuottaminen, kaikille ei ole mielekästä opettaa veitsen tekoa. 
Vastaavasti luonnontieteellisten kokeiden tekeminen vaatii oppijoiden eettistä valista-
mista, kun huomataan teorian tasolla niiden yhteys esimerkiksi räjähdysaineiden 
valmistukseen. Tarkasteltaessa kuvion 1 esittämää huipputeknologiaa eettisen valistami-
sen ja oppimisen välinen suhde muuttuu ongelmallisemmaksi. Kuvion 30 mukaan 
tilanteellisen empirian tasolla kohdattujen eettisten seikkojen lisäksi olisi pystyttävä 
näkemään oppijoiden eettinen tulevaisuus.  

Nardin ja O’Dayn (1999, 3–11) analyysissa avainkäsitteeksi nousee informaatioekolo-
giat (information ecologies). Teknologinen yleissivistys ja informaatioekologiat sisältävät 
samoja piirteitä. Kumpikin kuvaa nykyihmisen elämäntilanteeseen (local habitation) 
päätymistä. Kuten Niiniluoto (1994) vertasi ihmisen kehitystä luonnonoloista teknolo-
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gisen maailman keskellä eläväksi yksilöksi, Nardi ja O’Day (1999) vertaavat nykyihmistä 
biologisten ekologioiden sijasta informaatioekologioiden keskellä eläväksi ja niihin 
vaikuttavaksi olioksi. Nardi ja O’Day luovat tutkimuksissaan eettisiä jännitteitä ver-
taamalla teknologian olemusta Fritz Langin vuonna 1926 tekemään elokuvaan Metropo-
lis, jossa teknologia esitetään eettisistä normeista riippumattomana uhkana vastaavasti 
kuin Joy (2000) esittää sen tutkimuksessaan (ks. luku 2.2.1). Myöhemminkin on tehty 
vastaavanlaisia elokuvia, kuten esimerkiksi 1970-luvulla Stepfordin naiset ja Alien – 
kahdeksas matkustaja, 1980-luvulla Blade Runner ja RoboCop, 1990-luvulla Terminator 
ja A.1. – tekoäly. Teknologisen kauhumaailman vastakohdaksi Nardi ja O’Day asettavat 
teknologian oppimisen lähtien yksilön kulloisestakin elämäntilanteesta. Olkoon tämä 
substanssitason lähtökohta työpaikka, koulu, koti, kirjasto, sairaala, asutuskeskus, kirkko, 
kerho tai jokin yhdistys, teknologiseen tulevaisuuteen vaikuttaminen edellyttää yksilön 
aktiivista roolia. Jotta eettisesti kestävä teknologinen yleissivistys olisi mahdollista 
saavuttaa, on pystyttävä kysymään miksi tietää ja taitaa (know-why) sen sijaan että 
kysyttäisiin vain miten tietää ja taitaa (know-how). Nardi ja O’Day kiteyttävät eettisyy-
den välttämättömyyden toteamalla, että sydämen tulee toimia välittäjänä aivojen ja käden 
välisessä yhteydessä (emt., 212).  

Räsäsen (1993) sekä Nardin ja O’Dayn (1999) näkemykset täydentävät teknologisen 
yleissivistyksen määritelmää. Kiteyttämisen periaatteen mukaisesti teknologista 
yleissivistystä tarkastellaan eettisyyden toteutumisen kannalta. Tällöin teknologisella 
yleissivistyksellä tarkoitetaan asiantilaa, jonka vallitessa yksilö eettisesti kestävän 
arvomaailman ohjaamana hankkii ja soveltaa teknologian taitoja ja tietoja.  

Koska teknologiaa kehitetään koko ajan, eettisesti kestävän arvomaailman määrittämi-
nen teknologian yhteydessä on ongelmallista. Pitäisikö teknologiakasvatuksen perustua 
teknologian olemuksesta tai jollakin muulla tavalla johdettuihin pysyviin arvoihin, vai 
olisiko arvoja tarkasteltava osana teknologisen sivistyksen kehitystä? Kuten kaiken 
muunkin oppimisen, myös teknologian oppimisen taustalla on eettisesti perusteltavia 
pysyviä arvoja. Tällaisina arvoina voidaan pitää hyvinvointiin sekä ruumiilliseen ja 
henkiseen koskemattomuuteen liittyviä arvoja. Myös ne ohjaavat teknologian 
oppimisprosessin kulkua (kuvio 30). Teknologiakasvatusta ohjaa suuri joukko käytännön 
toiminnallisuuteen liittyviä arvoja. Arvomaailman muuttuvuus paljastuu erityisesti 
tilanteellisen empirian tasolla. Kun vielä 1950-luvulla arvostettiin mallinmukaista, toista-
vaa työtä, nyt korostuu ajattelua kehittävä luova yksilöllisyys. Tässä yhteydessä pätee 
Kansasen (2004, 49) toteamus, että arvot ovat subjektiivisia. Niitä voidaan muuttaa yhtei-
sestä sopimuksesta. Teknologista kehitystä ajatellen niitä voi luonnehtia aikakaudelle 
tyypillisiksi. Näin muodostuu eettinen konteksti, jossa teknologinen yleissivistys opitaan 
teknologiakasvatuksen avulla. 

3.6.2  Teknologinen yleissivistys teknologiakasvatuksen kontekstissa 

Tarkasteltaessa teknologista yleissivistystä teknologiakasvatuksen kontekstissa 
problematiikan voidaan ajatella palautuvan kulttuurin ja sivistyksen väliseen suhteeseen, 
jos pitäydytään edellisessä luvussa eettisin perustein annettuun teknologisen 
yleissivistyksen määritelmään. Se on luonteeltaan sivistysprosessi, jonka aikana tiedot ja 
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taidot teknologiasta karttuvat eettisesti kestävin arvoperustein. Teknologisen 
yleissivistyksen minimitavoitteeksi voidaan määrittää tila, jossa oppija ymmärtää kuvi-
ossa 30 esitetyn oppimisprosessin kautta, miten kuviossa 1 esitetty teknologian historian 
pyramidi on syntynyt. Silloin tietojen ja taitojen karttuminen on sivistysprosessi, joka 
merkitsee teknologisen yleissivistyksen kasvua.  

Analysoidessaan Herbartin kasvatusteorioita Siljander (2000b, 25–44; ks. luku 2.3) 
luonnehtii sivistysprosessia tapahtumaksi, jossa uusi tieto avaa laadullisesti uuden 
näkökulman oppimiseen. Jokainen sivistysprosessin vaihe rajaa kasvatettavan spontaania 
aktiivisuutta ja tietyllä tavalla määrittää sivistyksellisyyden sisältöä, mutta samalla 
kuitenkin laajentaa sen sovellettavuutta. Teknologiakasvatuksen kontekstissa ymmärret-
tynä jokainen sivistysprosessin vaihe luo mahdollisuuksia uusille ongelmille ja niiden 
ratkaisuille. Käytännössä tämä tarkoittaa oppijan tietojen ja taitojen muutosta, joka näkyy 
eettisten ulottuvaisuuksien korostumisena, kun häntä verrataan muihin ihmisiin vallitse-
vassa kontekstissa, kulttuurissa. Kun tätä prosessia tarkastellaan kuvion 30 mukaisesti, se 
merkitsee tietojen ja taitojen laadullista muutosta problematisoitaessa substanssia 
tilanteellisen empirian tasolle. Sivistynyt ihminen ennakoi jo oppimisen kohteen valin-
nassa ongelmanratkaisun tuloksia myös eettiseltä kannalta. Sivistyksen laadullinen muu-
tos merkitsee eettisten aspektien hyväksymistä teknologian teorian tasolla ilmenevien 
käsitteiden välisten suhteiden selittäjänä. Näin esimerkiksi kuviossa 13 esitetyn teknolo-
gian viitekehyksen merkitys mekanistisena input–process–output-järjestelmänä laajenee 
merkitsemään ihmisen sivistyksen keskeisyyttä kaikissa teknologisen kulttuurin muutok-
sissa, mitä kuvion kehittäjät korostavat (vrt. Todd, McCrory & Todd 1985, 378). 

Teknologiseen yleissivistykseen kasvattaminen teknologiakasvatuksen avulla liittyy 
kulttuurin ja sivistyksen suhteeseen. Pohtiessaan tätä suhdetta Oksanen (1979, 41–50) 
määrittelee kulttuurin tietoisten tavoitteiden asettamiseksi ja muuksi sellaisen inhimillisen 
toiminnan tulokseksi, joka muuttaa olevaista (luontoa, yhteiskuntaa ja ihmistä itseään) 
asetettujen tavoitteiden suuntaan. Sivistyksen hän määrittelee niiden valmiuksien 
muodostamana kokonaisuutena, jonka ihminen (tai ihmisryhmä, esimerkiksi kansa) saa 
eläessään kulttuurin vaikutuspiirissä ja osallistuessaan kulttuuritoimintoihin. Oksanen 
päätyy tulokseen, että kulttuuri on sivistyksen edellytys. Miten tämä suhde näyttäytyy 
edellisten määritelmien valossa, jos teknologiseen yleissivistykseen kasvattamisen 
teknologiakasvatuksen avulla ajatellaan sisältyvän kulttuurin ja sivistyksen suhteeseen? 
Kulttuurin ja teknologian suhteen tekee ongelmalliseksi näkemys, että teknologisen 
kulttuurin oletetaan painottuvan erikoisosaamisen, erityisesti insinöörien edustaman 
kulttuurin alueelle (ks. Airaksinen 2003). Asiantila ei välttämättä yleissivistävässä 
teknologiakasvatuksessa ole tällainen. Jos kulttuuri liitetään tavoitteelliseen toimintaan, 
teknologiseen yleissivistykseen kasvettaessa se merkitsee luvussa 3.6 esitettyjen eettisten 
sisältöjen ottamista huomioon jo yleissivistävällä tasolla. Yleissivistykseen johtavalla 
oppimisella ei ole ammatillisen kompetenssin asettamia vaatimuksia, kuten on ammatilli-
seen sivistykseen johtavalla oppimisella.  

Teknologian oppiminen teknologiakasvatuksessa noudattaa kuviossa 30 esitettyä 
struktuuria eettisesti hyväksytyn arvoperustan mukaisesti niin, että oppijat saavat hyvän 
teknologisen yleissivistyksen. Voidaan kysyä, tapahtuuko tällaista missään vai onko kyse 
teknologisen yleissivistyksen kehittymisen ihannemallista. De Vriesin (1994) tarkastele-
missa opetusjärjestelyissä päästiin luvussa 3.1 kuvatun teknologisen kasvatuksen tasolle. 
Mikään de Vriesin kuvaamista opetusmalleista ei täytä tässä kuvatun teknologiakasvatuk-
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sen ehtoja. Koska ihmiset kuitenkin vaihtelevalla menestyksellä selviytyvät nykyaikai-
sissa teknologiaa hyödyntävissä yhteiskunnissa, teknologista kasvatusta voidaan pitää 
minimitason teknologiseen yleissivistykseen ohjaavana tiedon- ja taidonalana.  

Teknologiakasvatuksen avulla teknologiseen yleissivistykseen kasvattamisen pitää nä-
kyä sekä käytännön opetustoimintaa varten tehdyssä että teknologiakasvatuksen teoriaa 
käsittelevässä kirjallisuudessa. Kuvioon 30 kiteytetty teknologian oppimisen malli on 
koottu yliopistoissa ja korkeakouluissa käytetyistä teknologiakasvatuksen oppikirjoista. 
Kirjojen validiuden arvioinnissa täytyy luottaa näiden oppilaitosten teknologian ja 
teknologiakasvatuksen opettajien ja tutkijoiden näkemyksiin relevantin kirjallisuuden 
valinnassa. Yleensä kirjoissa on joko teorian tai käytännön esimerkkien avulla käsitelty 
teknologian oppimisprosessia lähtien substanssin tasolta päätyen teknologisen 
yleissivistyksen kuvaamiseen. Teknologiseen yleissivistykseen kasvattamisen indikaatto-
reina voidaan pitää erityisesti arvojen, taitojen ja tietojen käsittelyä teknologiakasvatuk-
sen kontekstissa. 

Oppimateriaaleissa esitettyjä eettisiä ulottuvuuksia voidaan tarkastella myös kriitti-
sesti. Vaikka esimerkiksi kuvion 14 tuotantolaitoksen organisaatiokaavio osaltaan kuvaa 
teknologista prosessia, sen hierarkkisuus voi herättää arvostelua. Tieto organisaation 
rakenteesta mahdollistaa kuitenkin muutoksen suunnittelun, jonka taitaminen voidaan 
nähdä osana teknologista yleissivistystä. Ulkomaisissa teknologian oppikirjoissa on otettu 
esille myös ympäristön pilaantumista käsitteleviä asioita. Tällöin teknologian 
sivistykselliset ja eettiset perusteet sisältävät teknologisen toiminnan kritiikin. 

Tarkasteltaessa teknologiseen yleissivistykseen johtavaa teknologiakasvatusta 
suomalaisen teknologisen kasvatuksen arviointi on ongelmallisempaa. Suomessa ei ole 
teknologian oppiainetta eikä myöskään vastaavaa kirjallisuutta kuin mitä ulkomailla on 
kirjoitettu. Käsityön, erityisesti teknisen työn ja luonnontieteiden, erityisesti fysiikan 
oppikirjat sivuavat teknologiakasvatusta, mutta niiden käyttö edes luvussa 3.1 kuvatun 
kaltaiseen teknologiseen kasvatukseen on ilmeisesti satunnaista. Sitä vastoin Lukion 
opetussuunnitelman perusteissa (1994) esitettyihin näkemyksiin vedoten suomalaisen 
yleissivistävän koulun eettisiä ja sivistyksellisiä lähtökohtia ei ole syytä epäillä. 
Teknologiakasvatusta kehitettäessä eettisten ja sivistyksellisten lähtökohtien merkitys 
korostuu, sillä teknologian oppiminen mahdollistaa myös yhteiskunnalle ja yksilölle 
itselleen vahingollisten tietojen ja taitojen oppimisen. Suoranaisesti fyysiseen 
koskemattomuuteen liittyvien vahingollisten tietojen ja taitojen lisäksi kontrollin kannalta 
yhä merkityksellisimmiksi noussevat Nardin ja O’Dayn (1999) mainitsemat 
informaatioekologiat.  

Niin Suomessa kuin de Vriesin (1994) kuvauksen mukaan myös monessa muussa 
Euroopan maassa on päästy vasta teknologisen kasvatuksen tasolle. Ulkomailla tosin 
käytetään teknologiakasvatuksen oppikirjoja, mutta ilmeisestikin kulttuuritaustoista joh-
tuen teknologinen kasvatus on siellä jakautunut fysiikkaa ja käsitöitä painottaviin 
suuntauksiin. Tästä ongelmasta ollaan hyvin tietoisia ja esityksiä asiantilan korjaamiseksi 
on tehty (ks. esim. Barlex 2002; Cajas 2002, 175–188; Williams 2004; Loveland 2004). 
Ehkä tunnetuin opetussuunnitelmallinen hanke on Amerikan Yhdysvaltojen Standards for 
Technological Literacy (2000). Siinä teknologiseen yleissivistykseen johtava 
teknologiakasvatus on esitetty joukkona sisältöjä ja suosituksia niiden käsittelyyn. 

Kun teknologista yleissivistystä tarkastellaan teknologiakasvatuksen kontekstissa, nii-
den yhteys voidaan kiteyttää seuraavasti: Teknologisella yleissivistyksellä tarkoitetaan 
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asiantilaa, jonka vallitessa yksilö eettisesti kestävän arvomaailman ohjaamana hankkii ja 
soveltaa teknologian taitoja ja tietoja. Tietoja ja taitoja hankkiessaan ja soveltaessaan hän 
käyttää ongelmanratkaisutaitojaan, joita on mahdollista oppia teknologiakasvatuksen 
avulla.  

Teknologinen yleissivistys ei siis muodostu joukosta tiettyjä tietoja ja taitoja, jotka 
voitaisiin eksplisiittisesti luetella esimerkiksi opetussuunnitelmaan sisältyvinä. Vaikka 
teknologiakasvatuksen lähtökohtana on teknologiaan perustuvan maailman substanssi, 
esineelliseltä tasolta on päästävä ajattelun tasolle. Ongelmanratkaisussa tämän edellytyk-
senä on huomata esineiden, laitteiden ja rakenteiden samankaltaisuudet eli analogiat toi-
mintojen, toiminnan ja tarkoitusten yhteydessä. Uuden teknologian luomisessa teknologi-
sesti sivistynyt yksilö muodostaa päätelmiä, syllogismeja, itse keksimiensä ja 
kehittelemiensä sekä ympäröivän teknologisen maailman artefaktien suhteesta. Luovan 
ongelmanratkaisun tulos on yksilön oma näkemys, jolla on hyväksyttävä eettinen perusta. 
Tällöin teknologian oppiminen on kuviossa 30 esitetyn prosessin kaltaista. 

Kuinka pitkälle teknologiakasvatuksen kehittämisessä Suomessa on päästy? Kuten ai-
emmin on esitetty, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) ja Lukion 
opetussuunnitelman perusteissa (2003) mainitaan aihekokonaisuudet Ihminen ja teknolo-
gia sekä Teknologia ja yhteiskunta. Teknologiseen yleissivistykseen kasvattaminen tulee 
Suomessa tapahtumaan näiden aihekokonaisuuksien puitteissa. Jotta teknologiakasvatuk-
sen systemaattinen kehittäminen olisi realistista, lähtötilanne tulisi tuntea. Millainen 
teknologian oppimisen tila Suomessa on myönteisessä tapauksessa? 

Kun oletetaan, että suomalainen koulujärjestelmä pyrkii huolehtimaan hyvin oppi-
laidensa asenteiden ja arvojen kehittämisestä, opettajankoulutukseen hakeutuneiden voi 
olettaa täyttävän teknologisen yleissivistyksen ehdot ainakin eettisten vaatimusten osalta. 
Valitsemalla tarkasteltavaksi teknologiaan liittyvien asioiden oppimiseen motivoituneita 
henkilöitä on mahdollista saada kuva teknologisen kasvatuksen vaikutuksesta. Kun nämä 
henkilöt hankkivat teknologista yleissivistystä opettaakseen teknologiaa perusasteella, he 
samalla kouluttautuvat vastaamaan tulevaisuuden teknologiakasvatuksesta. Mistä 
teknologisessa yleissivistyksessä on kyse, jos sitä tarkastellaan kuvion 30 esittämässä 
viitekehyksessä?  

Tiivistäen voidaan esittää, että hyvän teknologisen yleissivistyksen omaava näkee tek-
nologiaan perustuvan ympäristön motivoivana mahdollisuuksien maailmana, jossa hän 
voi käyttää ja kartuttaa teknologian tietojaan ja taitojaan. Teknologiaan liittyvät ongelmat 
hän näkee haasteena. Niitä kohdatessaan hän tukeutuu oppimaansa etsien analogioita ja 
syllogismeja aiemmista ongelmanratkaisutilanteista. Analogiat ja syllogismit ohjaavat 
hänet näkemään teknologisen maailman historiallisena kokonaisuutena, jossa innovaatiot 
liittyvät toisiinsa. Teknologiaan liittyviä ongelmia ratkaistessaan hän tukeutuu tietoihin ja 
taitoihin, jotka ovat luonteeltaan sekä teoreettisia että käytännön toiminnallisuuden tu-
losta. Teknologiakasvatuksessa tavoitteena on saavuttaa tällainen teknologisen 
yleissivistyksen taso. 



4 Demonstraatio teknologiapainotteisen 
luokanopettajakoulutuksen opiskelijoiden teknologisesta 

yleissivistyksestä 

Kuviossa 30 esitetty teknologian oppimisen teoria on muodollinen jäsennys teknologian 
oppimissyklistä. Sen kehittämisen perustana oli teknologiakasvatuksen analyysi, jonka 
perusteella edellisen luvun lopussa muodostettiin tiivistetty kuvaus teknologisesta yleissi-
vistyksestä. Onko maassamme kuvauksen mukaisia ihmisiä? Jos tällaisia ihmisiä on, 
mistä heidän teknologinen yleissivistyksensä on peräisin? 

Kuvion 30 teoreettinen malli edustaa näkökulmaa, jonka mukaan teknologian oppimi-
sen piirteitä voidaan tarkastella riippumatta siitä, onko oppiminen teknologiakasvatuksen 
vai teknologisen kasvatuksen tulosta (ks. luku 3.1). Ero teknologiakasvatuksen ja 
teknologisen kasvatuksen välillä näkyy mallissa teorian osaelementtien (teknologinen 
substanssi, tilanteellinen empiria, teknologiakasvatuksen oppimismenetelmät ja oppijan 
muodostama teoreettinen näkemys teknologiasta) välisissä suhteissa. Yksinkertaisimmil-
laan nämä suhteet tulevat esiin koetilanteessa, jossa koehenkilöä tai koehenkilöitä pyyde-
tään ratkaisemaan jokin teknologiaan liittyvä ongelma. Tällöin havaitut teknologian tie-
dot ja taidot toimivat teknologisen yleissivistyksen indikaattoreina. Jos oppimistilanteessa 
on kyse teknologiakasvatuksen tuottamasta teknologisesta yleissivistyksestä, teoreettisen 
mallin kaikki osaelementit selittävät ongelmanratkaisuprosessia. Jos puolestaan on kyse 
teknologisesta kasvatuksesta, teknologian oppimisen malli ei näyttäydy täydellisenä. 
Yhteys oppijan muodostaman teoreettisen näkemyksen ja substanssin välille jää synty-
mättä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että opitaan jokin erillinen asia teknologiasta, mutta 
opittua ei osata soveltaa uuteen opittavaan. Kuviossa 30 tätä yhteyttä kuvaa nuoli oppijan 
muodostamasta teoreettisesta näkemyksestä teknologiasta takaisin teknologian substans-
sin tasolle. 

4.1  Tutkimustehtävän tarkentaminen 

Kun oletetaan, että kuvioon 30 on kiteytetty yleissivistävällä tasolla tapahtuva teknolo-
gian oppiminen teknologiakasvatuksessa, näin saadun oppimisen mallin avulla tulisi 
myös voida ilmentää teknologian oppimisen ominaispiirteitä suomalaisessa yleissivistä-
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vässä koulussa. Kiteyttämisen periaatteen mukaisesti analyysi voi tarjota relevantin näkö-
kannan teknologian oppimisprosessiin tai -prosesseihin. Vaikka oppimisprosessit olisivat 
aikaisemmin tapahtuneita, niiden ominaispiirteitä on mahdollista demonstroida teknolo-
gian oppimista indikoivan tutkimusaineiston perusteella. On myös mahdollista, että tutki-
musaineisto ja kehitetty teknologian oppimisen teoria eivät vastaa todellisia teknologian 
oppimistilanteita. Siksi demonstraatiossa käytetään tutkimusaineistona oppijoiden 
konkreetin toiminnan tuloksia. Kehitetyn teknologian oppimisen mallin katsotaan olevan 
toimiva, jos sillä on selitysvoimaa analysoitaessa tutkimusaineistoa. 

Luvuissa 2 ja 3 yleissivistyksen tarkastelu rajattiin koskemaan teknologista yleissivis-
tystä. Näinkin rajattuna teknologisen yleissivistyksen käsite osoittautui niin monitahoi-
seksi, että sen tunnistamiseksi voitiin määritellä vain tiettyjä erityispiirteitä. Koska 
teknologinen yleissivistys kiteytettiin teknologiakasvatuksessa tapahtuneen oppimisen 
tulokseksi, teknologista yleissivistystä demonstroivia seikkoja tulee etsiä teknologian 
oppimiseen liittyvistä tutkimusaineistoista. Siksi lähestymistapaa voi kuvata iteroivaksi. 
Menettelyä varten tarvitaan tietolähteitä, joiden sisältämästä informaatiosta iteroidaan 
mittareita tukeutuen ilmiöstä esitettyyn teoriaan. Tässä yhteydessä iteroivan tutkimusot-
teen valinnan perustana on myös se, että vastaavasta tutkimuksesta ei löydy tietoja 
kirjallisuudesta (ks. Rallis & Rossman 2003, 491–512).  

Iteraatiossa etsitään alkuarvoja, joista eri laskuvaiheiden avulla tarkentuu teoriaa vas-
taava tyydyttävä arvo (Metsämuuronen 2003, 725). Iteroiva tutkimusmenetelmä on 
Hubermanin ja Milesin (1998, 186–187) mukaan analyysi, jonka validiteetti perustuu 
mahdollisimman tarkkaan säännönmukaisuuksien kuvaamiseen. Näitä 
säännönmukaisuuksia etsitään kysymys–vastus-syklien avulla (ks. Haaparanta ja Niini-
luoto 1986, 47–54; luku 1.3). Jos koehenkilöt ovat hankkineet sivistyksensä suomalaisen 
koulujärjestelmän mukaisesti, opintotodistuksista ja teknologista tietotaitoa mittaavista 
testeistä saatu informaatio voidaan iteraation avulla kiteyttää kuvaukseksi heidän 
teknologisesta yleissivistyksestään.  

Kohdeilmiö on teknologian oppiminen, jonka tuloksena syntyy teknologista yleissivis-
tystä. Kun tilannetta tarkastellaan teknologian oppimisen struktuurin mukaan, oppilaille 
on valittu koulun opetussuunnitelmien perusteella teknologista maailmaa käsittelevää 
substanssia opittavaksi. Jos teknologian opetuksesta vastaavat fysiikan, kemian ja tekni-
sen työn opettajat, he ilmeisesti opettavat omaan alaansa liittyvää teknologista tietotaitoa. 
Koska maassamme ei ole ollut yhtäläistä teknologian opetussuunnitelmaa, teknologisen 
substanssin valitseminen opetustilanteisiin on opettajien päätettävissä. Suomalainen 
yleissivistävä kasvatus tukeutuu käytössä oleviin oppimateriaaleihin (ks. esim. Atjonen 
1993; Uusikylä ja Kansanen 1988), joten koulumenestyksen voi olettaa olevan yhtey-
dessä oppimateriaaleissa esitettyjen tietojen ja taitojen oppimiseen. Toisaalta elämä kes-
kellä teknologista maailmaa on lisännyt kokemusten kautta oppilaiden tietoja ja taitoja 
teknologian alueella. Teknologisten tietojen ja taitojen lähtötasoon ovat voineet vaikuttaa 
esimerkiksi oppilaiden mahdollisuudet toimia huipputeknologian parissa, teknologista 
luovuutta ja kätevyyttä kehittävät harrastukset ja vanhempien opastus huomaamaan ihmi-
sen ja koneen vuorovaikutus. Karin (1990a, 105) mukaan oppilaan tiedollinen lähtötaso 
selittää noin 50 % oppimistuloksista, asennemuuttujat noin 25 % ja opetuksen laatu vain 
noin 25 %. Vaikka oppilaita ei tietoisesti olisikaan ohjattu teknologiseen yleissivistyk-
seen, todennäköisesti he ovat joutuneet erilaisten teknologiaan liittyvien ongelmien 
kanssa tekemisiin, jolloin he ovat ainakin yrittäneet ratkaista niitä kuvion 30 mukaan 
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tulkittuna tilanteellisen empirian tasolla joko yksin tai yhteistyössä muitten kanssa. Jo 
yksinomaan yritykset ratkaista ongelmia ovat voineet lisätä heidän ymmärtämystään 
teknologian olemuksesta. Keskeiseksi kysymykseksi jää, onko heidän teknologinen 
yleissivistyksensä kehittynyt eli palautuvatko ongelmanratkaisun avulla saadut tiedot ja 
taidot takaisin substanssin tasolle perustaksi teknologisen maailman syvemmälle 
ymmärtämiselle ja uuden oppimiselle. Jos ongelmanratkaisussa tarvittavat tiedot ja taidot 
eivät ole yhteydessä hankittuun teknologiseen yleissivistykseen, koehenkilön tiedot ja 
taidot ovat ilmeisesti teknologisen kasvatuksen tulosta. 

Tuntevatko suomalaiset yleissivistävän koulun käyneet teknologista substanssia muu-
toin kuin korkeintaan nimeltä? Todennäköisesti kaikki teknologisessa maailmassa elävät 
tuntevat lähimpään elämänpiiriinsä kuuluvat artefaktit, mutta tuntevatko he niitä myös 
esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa ne ovat rikkoutuneet? Jos oppija ei pysty edes 
tunnistamaan rikkoutunutta esinettä, miten hän voi vaikuttaa sen korjaamiseen liittyvän 
teknologisen ongelman ratkaisuun muutoin kuin pyytämällä jotakin toista selvittämään 
ongelman? Vaikka oppija jotenkin tunnistaisikin esineen, riittääkö hänellä motivaatiota 
pohtia teknologista ongelmaa eli nostaa sen tarkastelu tilanteellisen empirian tasolle? 
Koetilanteessa voidaan tehdä interventio esittämällä koehenkilöille ratkaistavaksi 
teknologiaan liittyviä ongelmia. Tällöin oletetaan, että kuviossa 30 esitetty teknologian 
oppimisen teoria pitää paikkansa. 

Jos oletetaan, että henkilö on teknologisesti sivistynyt ja hän on myös aktiivinen 
teknologiaa koskevissa asioissa, häneltä voidaan odottaa myös jonkin asteista teknolo-
gista luovuutta (ks. luku 2.2.3). Miten tämä ilmenee hänen käyttäytymisessään? 
Yksinkertaisin keino teknologiaan liittyvien taitojen ja teknologisen luovuuden selville 
saamiseksi on koeasetelma, jossa koehenkilöt joutuvat itse tuottamaan joitakin teknologi-
sia kokonaisuuksia. Vastaavasti kuten teknologiaan liittyvien esineiden tunnistamisessa, 
itse luotujen esineiden on oletettavasti liityttävä jotenkin henkilölle tuttuun, ympäröivään 
teknologiseen maailmaan. Tällöin esille nousee koehenkilöiden suhde teknologiseen 
kulttuuriin ja sen oppimiseen. Kun ongelmaa tarkastellaan sosiaalisella ulottuvuudella, 
oletettavasti toiset toimivat oppimistilanteessa mieluimmin ryhmässä, toiset yksin. 
Keksiminen ja teknologinen luovuus ovat inhimillisiä ominaisuuksia, joihin liittyy aina 
epävarmuustekijöitä. Oletetaan, että näitä epävarmuustekijöitä voidaan vähentää anta-
malla koehenkilöiden käyttää itse parhaaksi katsomiaan työmuotoja. Tehtävät voidaan 
tehdä yksilösuorituksena tai pienissä ryhmissä myös siinä vaiheessa, kun niitä kuvataan 
teknologian oppimisen struktuurin mukaisesti. 

Tilanteellisen empirian tasolla tapahtuvan oppimisen voi olettaa heijastuvan myös 
reproduktioissa eli ongelmanratkaisun kirjallisissa esityksissä. Käytännössä tämä tarkoit-
taa sitä, että oppija/koehenkilö kuvatessaan oppimistaan/suoriutumistaan tehtävässä 
tukeutuu kirjallisessa esityksessään kuvion 30 sisältämään malliin ja selittää toimintansa 
vaiheet sen mukaisesti. Oppimisen voi siis olettaa jatkuvan myös siinä vaiheessa, kun 
koehenkilöt testitilanteessa analysoivat joko yhdessä tai erikseen suoritustaan teknologian 
oppimisen teorian mukaisesti.  

Teknologista yleissivistystä demonstroitaessa keskeistä on myös ratkaistavien tehtä-
vien määrä ja laatu. Kuten kotimaisesta ja ulkomaisesta kirjallisuudestakin ilmeni, 
teknologista substanssia on suunnaton määrä jo yleissivistävän teknologiakasvatuksen 
tasolla. Siitä koetilanteeseen olisi valittava joitakin tässä esitetyn teorian kannalta 
relevantteja tapauksia. Miten pystytään kontrolloimaan taitojen osuus, jos oletetaan, että 



 139

pystytään valitsemaan esitetyn mallin kannalta relevantteja teknologista tietotaitoa vaati-
via tehtäviä?  

Taitavassa toiminnassa tiedot ja taidot vuorottelevat, vaikka niitä toimintaa tarkkailta-
essa on vaikeaa erottaa toisistaan. Näin taitojen ja tietojen yhdistymisen oletetaan 
heijastavan myös luvussa 2.2.5 esitettyä käsitystä hiljaisesta tiedosta. Kun tehtävien 
suorittamisen oletetaan vielä ilmaisevan koehenkilöiden teknologista luovuutta, näiden 
inhimillisten ominaisuuksien erottaminen toisistaan vaikeutuu entistä enemmän. 
Altshullerin (1988) ja Rantasen (1985) mukaan teknologisen luovuuden indikaattorina 
toimii luovan prosessin jatkuvuus (ks. luku 2.2.3). Oppimista voi olettaa tapahtuvan, kun 
koehenkilö huomaa tietojensa ja taitojensa karttumisen perustuvan ongelmanratkaisuun. 
Tietoisuus omasta oppimisesta mahdollistaa oppimisprosessin jatkumisen. Kuvion 30 
struktuurin mukaan tämä tarkoittaa taitoa nousta tilanteellisen empirian tasolta teoreetti-
semman näkemyksen tasolle, jolla huomataan teknologiaan kuuluvien asioiden analogi-
oita ja syllogismeja. Jos esimerkiksi koehenkilöille opetetaan kuvion 30 esittämä teknolo-
gian oppimisen struktuuri, heidän voi olettaa pystyvän kuvaamaan ongelman-
ratkaisutapahtumia, jotka he ovat kokeneet tehtäviä suorittaessaan. Menettelytavan voi 
olettaa ilmentävän myös heidän teknologista yleissivistystään (ks. luku 2.3). Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että koehenkilö osaa perustella tekemänsä ratkaisut. Tällainen 
koeasetelma sisältää tulkinnallisia epävarmuustekijöitä. Mahdollisesti kaikki koehenkilöt 
eivät ymmärrä esitettyä taustateoriaa. Tämä on kuitenkin kontrolloitavissa antamalla 
koehenkilöille tehtäväksi ratkaista teknologiaan liittyviä konkreetteja ongelmia ja laatia 
niistä kirjalliset selosteet. 

Sattuma voi vaikuttaa koetilanteen tehtävissä menestymiseen, jolloin ei huomata 
menestymiseen keskeisesti vaikuttavia tekijöitä. Koehenkilöt voivat ”ajatella ääneen” 
erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista ja huomata jonkin tilanteeseen sopivaksi. Kyse voi olla 
hiljaisen tiedon vaikutuksesta, joka usein koetaan sattumaksi. Ilmiö ei ole outo ympäröi-
vässä teknologisessa todellisuudessa, sillä huipputeknologian syntymisen koetaan usein 
tapahtuvan sattumalta (ks. luku 2.2.1). Koehenkilö on tehtävää suorittaessaan innovaat-
tori, joka tietojensa ja taitojensa avulla keksii ratkaisun tehtävään. Myös koehenkilön 
arvomaailma ohjaa ratkaisuja. Esimerkiksi epäinhimilliset ja muuten eettisesti arvelutta-
vat ratkaisut hylätään. 

Operationaalistamista varten päädytään ratkaisuun, jossa teknologiaan liittyvät tiedot, 
taidot, arvot ja asenteet on kiteytetty sisältymään koehenkilöiden substanssitason 
tietotaitoihin. Siksi teknologista luovuutta, kätevyyttä ja manuaalisia taitoja ei oteta 
kontrolloitaviksi erillisinä ominaisuuksina, vaan niiden vaikutus käsitetään 
oppimisprosesseja ylläpitävinä tekijöinä. Kun luvuissa 2 ja 3 kehitettyä teoriaa 
demonstroidaan, teknologinen luovuus, tiedot ja taidot ovat tehtävissä menestymisen 
edellytyksiä. Jos koehenkilö pystyy kuvaamaan oppimisprosessinsa esimerkiksi kuvion 
30 esittämän teknologian oppimisen struktuurin avulla, hänen voi olettaa ymmärtävän 
teknologian oppimista yleisellä tasolla. Kun koehenkilöllä on tietoja ja taitoja teknologi-
asta, hän pystyy soveltamaan niitä luovasti ja tajuaa oppimistapahtuman/ongelman-
ratkaisutapahtuman luonteen.  

Teknologian oppimisen mallin on toimittava myös komplisoiduimmissa tilanteissa. 
Sen selitysvoimaa on voitava tarkastella asetelmissa, joissa tutkimuksen kohteesta saata-
vat tiedot ovat vajavaisia. Jos teknologian oppimista tarkastellaan esimerkiksi niin, että 
teknologiaan liittyviä taitoja ei voida suoraan havainnoida, niiden vaikutusta on voitava 
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selittää teorian muiden osien suhteista. Tällöin ei ole kyse konventionaalisesta kokeelli-
sesta tutkimuksesta, vaan kohdeilmiötä on tyydyttävä demonstroimaan kehitetyn teorian 
puitteissa. 

4.2  Mittarien laatimisen perusteet 

Tarkastellessaan mittarin laatimisen prosessia Metsämuuronen (2003, 76) painottaa kes-
keisten käsitteiden merkitystä. Niiden on perustuttava tutkimuksessa esitettyyn teoriaan. 
Kun luvussa 2 määriteltiin teknologian käsite kasvatuksen käsitteen yhteydessä, esille 
nousi kysymys sen olemuksesta. Yleissivistävän teknologiakasvatuksen näkökulmasta 
teknologian olemukseen katsottiin kuuluvan myös kätevyys ja hiljainen tieto. Mistä nämä 
teknologian oppimisprosessin jatkuvuuden kannalta keskeiset tekijät ovat peräisin? 
Teknisen työn oppikirjojen tarkastelun yhteydessä ilmeni, että näitä asioita käsitellään 
todennäköisesti teknisen työn opetuksessa (ks. luku 3.4.1.1). Todettiin myös, että mate-
maattis-luonnontieteellisestä tietämisestä ja taitamisesta fysiikan tiedot ja taidot ovat 
keskeisiä teknologian ymmärtämisessä (luvut 2.2.6, 3.4.1.1 ja 3.4.1.2). Mitä suomalaisen 
koulujärjestelmän läpi käyneet tietävät näistä tiedon- ja taidonaloista? Voiko esimerkiksi 
kouluista ja muista oppilaitoksista annetuista päästötodistuksista ja muista asiakirjoista 
päätellä oppijan edellä mainittujen alojen kompetensseja? Muodostuuko tällaisista 
tietolähteistä saadusta informaatiosta yksi muuttuja, vai onko niistä iteroitavissa useita 
oppimisen teoriaa demonstroivia muuttujia? 

Luvussa 3.4.1.2 esitetyn perusteella voi päätellä, että suomalaisen yleissivistävän kou-
lun läpi käyneet ovat saaneet ainakin teknologista kasvatusta. Mitä he ovat oppineet 
teknologiasta? Todennäköisesti koulutodistuksen hyvät arvosanat esimerkiksi teknisessä 
työssä ja matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa on mahdollista saavuttaa teknologisen 
kasvatuksen avulla ilman teknologian syvällisempää tuntemusta. Ovatko oppilaiden tie-
dot teknologisista kokonaisuuksista karttuneet muiden menestyksekkäiden opintojen 
myötä? Eräs keino tämän toteamiseksi on näyttää koehenkilöille joitakin teknologisen 
maailman esineitä, laitteita ja rakenteita ja pyytää heitä tunnistamaan ne. Tällöin ei voi 
sulkea pois mahdollisuutta, että tiedot teknologiasta ovat karttuneet myös muutoin kuin 
koulumuotoisen opetuksen kautta. Siksi dokumenteista saatava tieto ei voi olla luonteel-
taan absoluuttista, vaan se antaa viitteitä koehenkilöiden tietojen ja taitojen rakenteista. 

Teknologisen yleissivistyksen selville saamiseksi ei riitä pelkkä esineiden, laitteiden ja 
rakenteiden eli artefaktien tunnistaminen, vaan koehenkilön on pystyttävä todistamaan 
teknologinen yleissivistyksensä innovatiivisessa toiminnassa. On varmaa, että kukaan 
koehenkilöistä ei voi tietoisesti noudattaa kuviossa 30 kiteytetyn teknologian oppimisen 
struktuuria, ellei häntä siihen erikseen opeteta.  

Kun tutkittava joukko muodostuu teknologiakasvatusta opiskelevista opiskelijoista, ai-
kaisemmin hankittujen tietojen indikaattoriksi otetaan valintamenettelyn hakuasiakirjat ja 
niistä saadut pisteet (ks. liite 1), esineiden, laitteiden ja rakenteiden tunnistamistestistä 
saadut pisteet (ks. liite 2a) sekä pisteet tenttimuotoisesta testistä, jossa teknologian tieto-
jen ja taitojen oppimista on osattava selittää kuvion 30 esittämän struktuurin mukaisesti 
(ks. liite 3).  
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Hakuasiakirjoissa teknologiapainotteisen luokanopettajakoulutuksen opiskelijat ovat 
valintamenettelyn ensimmäisessä vaiheessa ilmoittaneet kouluopintonsa sekä teknolo-
gista suuntautuneisuutta ja harrastuneisuutta ilmaisevat opintonsa. Näin kehittyneiden 
tietotaitojen ajatellaan muodostavan substanssiperustan koehenkilöiden teknologiselle 
yleissivistykselle, johon tukeutuen he ratkaisevat esitettyjä teknologisia ongelmia (ks. 
kuvio 31). Tilanteellisen empirian tasolla he osallistuvat teknologista tietotaitoa mittaa-
viin testeihin. Vaikka testien substanssiperusta edustaa arkipäivän teknologiaa, testeissä 
menestymisessä on hyötyä huipputeknologian tuntemisesta sekä ihmisen ja koneen väli-
sen vuorovaikutuksen ymmärtämisestä. 

Ongelmien ratkaisu vaatii teknologista luovuutta, tietoja ja taitoja, kun koehenkilö saa 
suunnitella ja valmistaa esineen, laitteen tai rakenteen johtopäätöstensä perustaksi. 
Ensimmäisenä opintovuotena koehenkilöitä ohjataan luovaan ongelmanratkaisuun pereh-
dyttämällä heitä teknologiakasvatuksen aineopintojen yhteydessä kuviossa 30 esitettyyn 
teoriaan teknologian oppimisesta. Tilanteellisen empirian tasolla koehenkilöiden olete-
taan huomaavan ongelmien ratkaisuissa analogioita ja syllogismeja, jotka mahdollistavat 
teoreettisten käsitysten syntymisen. Edellisen perusteella demonstraation hypoteesia 
voidaan tarkentaa. Jos koehenkilöt tuntevat teknologiaa aikaisemmin oppimansa pohjalta 
ja jos heidän käsityksensä teknologian oppimisesta vastaa aikaisemmin opittua, koehenki-
löt ovat ilmeisesti saaneet opetusta, jota voidaan kuvata teknologiakasvatukseksi. Jos 
koehenkilöiden hakuasiakirjoista saaduilla tiedoilla ja testeissä menestymisellä ei ole 
yhteyttä, heidän teknologinen yleissivistyksensä perustuu teknologiseen kasvatukseen. 
Yhteys koehenkilölle muodostuneen teoreettisen käsityksen ja substanssitason välille jää 
syntymättä. Tätä esittää kuvion 31 nuoli koehenkilölle muodostuneesta teoreettisesta 
käsityksestä opitusta teknologiasta takaisin teknologisen substanssin tasolle. 

Kuvio 31. Koeasetelma esitettynä kuviossa 30 kuvatun teknologian oppimisen teorian mukai-
sesti. 
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Kuvion 31 koeasetelma esittää struktuurin, jonka mukaan mittaaminen tapahtuu. Mitta-
rien sisäistä validiteettia arvioidaan sisällön validiuden, käsitevalidiuden ja kriteeri-
validiuden perusteella (Metsämuuronen 2003, 43–44). Sisäisen validiuden perustana on 
kuvioon 30 kiteytetty teknologiakasvatuksessa tapahtuva teknologian oppiminen. 
Teknologian oppimisen teoria soveltuu kuvaamaan myös teknologiapainotteisessa 
luokanopettajakoulutuksessa opiskelevien teknologian oppimista. Sisällön validiteetin 
varmistamiseksi opiskelijoille annetaan esitettyyn teoriaan perustuvia tehtäviä. Teorian 
opetuksessa käytetään teknologisen substanssin, tilanteellisen empirian, koehenkilölle 
muodostuvan teoreettisen käsityksen ja teknologiakasvatuksen oppimismenetelmien 
käsitteitä.  

Kuviossa 31 esitettävän tutkimusasetelman demonstrointia varten on käytettävissä tek-
nologiapainotteisen luokanopettajakoulutuksen valintamenettelyn ensimmäisessä vai-
heessa esitetyt hakuasiakirjat sekä kahdenkymmenen ja kuuden tehtävän testin tulokset 
(ks. liitteet 1, 2a, 2b, 2c ja 3). Halutaan selvittää, voiko hakuasiakirjoista saatavan tiedon 
perusteella päätellä kahdenkymmenen ja kuuden tehtävän testissä menestymistä. Olete-
taan, että testien tehtävissä esiintyvä teknologinen substanssi on samaa kuin reaalimaail-
man teknologinen substanssi (ks. luku 3.5.1). Substanssikäsitteiden ja hakuasiakirjoista 
saatavien termien väliset suhteet toimivat käsitevalidiuden indikaattorina. Jos esimerkiksi 
opiskelija on koulussa suorittanut monta kurssia fysiikasta, hän on ilmeisesti perehtynyt 
myös sähköisiin ilmiöihin. Siksi hänen menestymisensä fysiikan opinnoissa tulisi olla 
yhteydessä sähköä käsittelevissä tehtävissä menestymisen kanssa.  

Edellisessä luvussa demonstraation tukena sitouduttiin käyttämään iteroivaa 
lähestymistapaa. Hubermanin ja Milesin (1998, 186–187) määrittävät iteraation myös 
tutkimusmenetelmäksi. Koska tässä demonstraatiossa iterointi kohdistuu aiemmin 
tapahtuneeseen, tutkimusotteen määrittäminen vaatii tarkennuksia. Hakuasiakirjoista 
saatujen tietojen sekä kahdenkymmenen ja kuuden tehtävän testin tulosten iteroinnin 
tuloksena ajatellaan syntyvän teknologista yleissivistystä kuvaavia muuttujaryhmiä. Tä-
män demonstroiminen ohjaa käyttämään ei-kokeellista (nonexperimental) tutkimusasetel-
maa (Kerlinger & Lee 2000, 557–573). Tällöin tutkimuksen kvantitatiivista osuutta voi 
luonnehtia ex post facto -tyyppiseksi, sillä muuttujaryhmien osat ovat jokseenkin itsenäi-
siä ja alun perin tarkoitettuja mittaamaan teknologiapainotteisen luokanopettajakoulutuk-
sen opiskelijoiden ennakkotietoja ja -taitoja sekä opiskelumenestystä (ks. Borg & Gall 
1989, 539–540). Kerlinger (1973, 379) määrittelee ex post facto -tyyppisen tutkimuksen 
systemaattiseksi empiiriseksi tutkimukseksi, jossa tutkijalla ei ole suoraa mahdollisuutta 
kontrolloida riippumattomia muuttujia, koska ne ovat sellaisenaan olemassa jo ennen 
tutkimusta tai ne ovat sen luontoisia, että niitä ei voi manipuloida. Päättely muuttujien 
välisistä suhteista tehdään ilman suoraa interventiota tarkastelemalla riippumattomien ja 
riippuvien muuttujien vaihtelua. Engelhartin (1972, 295) mukaan ex post facto -tyyppistä 
tutkimusotetta voidaan käyttää, kun kausaalipäätelmät perustuvat jälkikäteen tehtyihin 
havaintoihin. Best (1977, 145) korostaa muuttujien systemaattista yhteyttä. Tämä tarkoit-
taa hakuasiakirjojen tietojen sekä kahden testin muuttujien välisten yhteyksien kuvaa-
mista. Kerlinger (1973, 380) ei näe varsinaisen kokeellisen ja ex post facto -tyyppisen 
tutkimuksen välillä eroa loogisen validiteetin (logical validity) kannalta, vaan ero ilmenee 
ainoastaan riippumattomien muuttujien valinnassa. Kerlingerin, Engelhartin ja Bestin 
näkemykset eivät ole ristiriidassa Saveryn ja Duffyn (1996, 135–136) konstruktivistisesta 
lähestymistavasta esittämien näkemysten kanssa, joten voidaan ajatella niin, että teknolo-
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gian oppimista tarkasteltaessa tutkitaan ilmiötä, jossa oppija konstruoi itselleen uutta 
tietoa teknologiasta (ks. luku 1.3). 

Empiiriselle tutkimukselle tyypillisen asetelman puuttumisen johdosta mittarin 
reliaabeliuden luotettava mittaaminen on hankalaa, kun koehenkilöjoukko on pieni. 
Luukkonen (1978, 95) on ex post facto -tutkimuksessaan metodologisesti pyrkinyt rajaa-
maan kuvaustapaa, ei kuvattavaa ilmiötä. Kun samaa periaatetta noudatetaan tässä tutki-
muksessa, menettely merkitsee muuttujien valinnan kiteyttämistä teknologisen 
yleissivistyksen kannalta keskeisiksi havaittuihin muuttujiin muodostamalla niistä 
muuttujaryhmiä. Muuttujaryhmien reliaabeliutta tarkastellaan Cronbachin alfakertoimen 
avulla. 

Hypoteesiksi asetetaan, että tutkimusaineiston perusteella koehenkilöiden 
teknologinen yleissivistys perustuu ennemmin teknologiseen kasvatukseen kuin 
teknologiakasvatukseen. Tätä ilmiötä voidaan demonstroida tukeutuen kuviossa 30 
esitettyyn teknologian oppimisen teoriaan. 

4.2.1  Koehenkilöt 

Tarkasteltavaksi otettiin teknologiapainotteisen luokanopettajakoulutuksen viiden eri 
vuosikurssin opiskelijat (ks. taulukko 1). Heidät on valittu samojen pääsykoekriteerien 
mukaan (ks. liite 1). Kunkin vuosikurssin mittaukset tapahtuivat ensimmäisen vuosikurs-
sin aikana, joten kaikki koehenkilöt olivat samassa vaiheessa opintojaan. Myös opintojen 
ja tehtyjen testien (kahdenkymmenen ja kuuden tehtävän testit) sisällöt olivat samat. 
Tarkasteltavaksi saatiin yhteensä 101 opiskelijaa, joten tilastolliseen tutkimukseen joukko 
on verrattain pieni. 

Taulukko 1. Koehenkilöt. 

 Miehiä  Naisia  N  Md 
N  % N  % 

1998   20 22,8 13 65 7 35 
1999 20 22,1 12 60 7 40 
2000 21 22,2 14 70 8 30 
2001 20 22,3 10 50 10 50 
2002 20 21,8 11 55 9 45 
Yht. 101 22,2 60 59,4 41 40,6 
Nuoremmat 50  25 24,8 25 24.8 
Vanhemmat 51  35 34,7 16 15,7 

Iältään koehenkilöt vaihtelivat testien suorittamisen aikana 19 ja 45 vuoden välillä. Iän 
tarkan määrittämisen päivämääriksi otettiin kunkin koehenkilön syntymäpäivä ja 
ensimmäisen lukuvuoden 30. huhtikuuta, sillä se oli kuuden tehtävän testin (tentin) 
suorittamisen ajallinen takaraja.  

Kolme koehenkilöä ei ollut suorittanut ylioppilastutkintoa. Ylioppilastutkinnon sijasta 
he olivat suorittaneet joko ammattikorkeakoulun, ammatillisen korkea-asteen, ammatilli-
sen opistoasteen tai vähintään kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon. 
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Teknologiapainotteisen luokanopettajakoulutuksen erityispiirre oli miesopiskelijoiden 
korkea määrä verrattuna muihin luokanopettajaksi opiskeleviin. Koehenkilöiden ikäja-
kauma haluttiin ottaa huomioon, koska sillä oletettiin olevan vaikutusta testimenestyk-
seen. Sukupuoli ja ikä mediaanin (22,2 v) mukaan kahtena kategoriana (nuoremmat–
vanhemmat) ristiintaulukoitiin SPSS-tilasto-ohjelman avulla (ks. Field 2000). Nuorem-
mista ja vanhemmista miehistä ja naisista muodostuvaa neljää kategoriaa Khin neliön -
testin avulla tarkasteltuna tilastollinen merkitsevyys on χ2(1) = 3,63; p = 0,07, joten 
tarkastelutapaa voi pitää iän ja sukupuolen osalta jokseenkin relevanttina tässä 
koehenkilöjoukossa. Koska miehistä sijoittuu kategoriaan vanhemmat 34,7 % ja naisista 
vain 15,7 %, demonstraatiossa tarkkaillaan koehenkilöiden iän vaikutusta muodostetta-
viin tilastollisiin jakaumiin. 

Jos teknologiapainotteisuus itsessään tekee koehenkilöjoukon Suomen olosuhteissa 
erikoiseksi, sukupuolijakauma vaatii oman selityksensä. Luokanopettajakoulutuksen 
opiskelijavalintoja käsittelevässä tutkimuksessaan Alajääski (1997, 246–255) toteaa, että 
miesten määrään luokanopettajakoulutukseen valikoitumisessa voidaan vaikuttaa valinto-
jen ensimmäisen vaiheen avulla. Kun ala on miehiä kiinnostava, he hakeutuvat koulutuk-
seen. Tämä näkyy erityisen voimakkaana teknologiapainotteisessa 
luokanopettajakoulutuksessa, kun teknologiaan suuntautuneisuus korostuu valintojen 
ensimmäisessä vaiheessa. Teknologiapainotteisuus motivoi miesopiskelijoita. Toisaalta 
myös naisopiskelijoiden voi olettaa olevan koulutukseen motivoituneita, koska he ovat 
valinneet usein miehiseksi koetun teknologian koulutuksensa painotusalueeksi. Valintojen 
toisessa vaiheessa teknologiaan suuntautuneisuudesta ei enää erikseen anneta koulutuk-
seen valikoitumiseen oikeuttavia pisteitä, joten valintojen toisen vaiheen analyysi ei 
teknologian oppimisen tarkastelun kannalta ole merkityksellistä. 

4.2.2  Muuttujaryhmät 

Muuttujaryhmiksi nimetään hakuasiakirjoista saatavat tiedot koehenkilöiden aikaisim-
mista opinnoista ja valintaan vaikuttaneista harrasteista sekä kahdenkymmenen ja kuuden 
tehtävän testien tulokset (ks. liitteet 1, 2a, 2b, 2c ja 3). Hakuasiakirjoista saatavat tiedot 
kertovat koehenkilöiden ansioista ennen teknologiapainotteiseen luokanopettajakoulutuk-
seen valikoitumista. Kahdenkymmenen ja kuuden tehtävän testien tulosten oletetaan 
indikoivan koehenkilöiden tietoja ja taitoja teknologiasta yleissivistävällä tasolla. 
Muuttujaryhmistä saatavan numeerisen tiedon oletetaan indikoivan teknologista 
yleissivistystä kuvaavaa tietotaitoa, joka on selitettävissä kuvion 30 esittämän teknolo-
gian oppimisen mallin avulla. Muuttujaryhmät muodostuvat osioista, joiden analyysin 
avulla toivotaan saatavan tietoa muuttujaryhmien ominaisuuksista sekä niiden välisistä 
suhteista ja sitä kautta tietoa koehenkilöiden teknologisesta yleissivistyksestä. Saatava 
tieto on kuitenkin luonteeltaan suhteellista. Absoluuttisten mittaustulosten sijasta tietoa 
käytetään teknologian oppimisen teorian demonstrointiin. 

Taustateoria luotiin kvalitatiivisesti Janesickin (2000) esittämän kiteyttämisen periaat-
teen mukaisesti (ks. luku 1.3). Taustateorian kehittämisen yhteydessä esitettiin esimerk-
kejä, joista muodostettiin käsitteellisiä kokonaisuuksia teorian kvantitatiiviselle tasolle 



 145

operationaalistamista varten. Kuvioon 31 kiteytetyn koeasetelman halutaan myös tuovan 
esille, millaisiin opintoihin koehenkilöiden teknologinen yleissivistys perustuu. 

Tutkimuksen rakenteen kannalta edellä esitetty menettely tarkoittaa kuvioon 30 
kiteytetyn teknologian oppimisen teorian demonstrointia koehenkilöjoukossa, jolla 
oletetaan olevan teknologista yleissivistystä ja jonka oletetaan olevan motivoitunut 
hankkimaan teknologista yleissivistystä testien suorittamisen yhteydessä. Oletetaan, että 
tilastollisen analyysin perusteella tehtyjä johtopäätöksiä voi tarkastella myös kiteyttämi-
sen periaatteen mukaisesti.  

Hakuasiakirjojen tiedot on tarkistettu valintamenettelyn aikana vertaamalla niitä 
alkuperäisiin todistuksiin, joten mittarin voi siltä osin katsoa olevan validi. Kuuden ja 
kahdenkymmenen tehtävän testien validiteetin perustana ovat toisaalta niiden sitominen 
luotuun teoriaan ja toisaalta niiden arviointikriteerit, jotka ovat syntyneet asiantuntijoiden 
kanssa käytyjen keskustelujen tuloksena. Kahdenkymmenen ja kuuden tehtävän testin 
arvioinnin reliabiliteetin parantamiseksi apuna on käytetty fysiikan ja teknisen työn lehto-
reiden tietämystä. Nämä kaksi henkilöä ovat myös kasvatustieteen maistereita, ja he ovat 
opettaneet yleissivistävässä koulussa teknologiaa sekä tutkineet teknologiakasvatusta. 

4.2.2.1  Hakuasiakirjoista saadut tiedot 

Hakuasiakirjoja liitteineen tarkastellaan luvuissa 2.1 ja 2.2 analysoitujen kasvatuksen ja 
teknologian käsitteiden pohjalta. Niistä saatavista tiedoista muodostettavien muuttujien 
katsotaan kuvaavan opiskelijoiden kouluissa, muissa oppilaitoksissa ja harrastuksissaan 
saamia tietoja sekä taitoja teknologiasta. Kuviossa 30 esitetyn teknologian oppimisen 
teorian mukaisesti koehenkilöt ovat ennen teknologiapainotteiseen 
luokanopettajakoulutukseen hakeutumistaan käyneet läpi oppimisprosesseja, joissa 
heidän tietonsa ja taitonsa teknologiasta ovat lisääntyneet. Tästä syystä myös hakuasiakir-
jojen pisteytyksen voi olettaa kuvaavan koehenkilöiden teknologista yleissivistystä. 
Koska teknologiakasvatuksen käsite on muodostettu kasvatuksen ja teknologian yhtey-
destä, hakuasiakirjoista ilmenevät tiedot antavat viitteitä koehenkilöiden teknologian 
tietotaidoista, jotka kuvaavat heidän saamaansa teknologista kasvatusta tai jopa teknolo-
giakasvatusta (ks. liite 4). Kaikki hakuasiakirjoista ilmenevät tiedot eivät kuvaa teknolo-
gista yleissivistystä ja sen oppimiseen vaikuttavia tekijöitä samalla painoarvolla, kun 
kriteereiksi otetaan luvuissa 2 ja 3 esitetty malli teknologiakasvatuksesta. Toisaalta 
koehenkilöt ovat hankkineet teknologisen yleissivistyksensä erilaisten opintojen avulla, 
joten teknologisen yleissivistyksen perustaksi ei edeltä käsin voida nimetä kuin esitetyn 
teorian mukaisten opintojen edustamia tiedon- ja taidonaloja. Siksi tarkoituksena on ite-
roida hakuasiakirjoista ne muuttujat, jotka parhaiten vastaavat teoriaa teknologian 
oppimisesta. 

Hakuasiakirjoista saatavia tietoja ovat: 1) ylioppilastutkinnossa hyväksytysti 
suoritettujen kokeiden arvosanat ja niistä muodostetut muuttujat sekä 2) lisäansiot ja 
niistä muodostetut muuttujat (ks. liite 1). Näistä kahdesta muuttujajoukosta otetaan 
tarkasteltavaksi yksittäiset muuttujat, joiden nimet on tässä luvussa kirjoitettu kursiivilla 
ja siinä sanallisessa muodossa kuin ne on esitetty analyyseissa ja liitteissä. 
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Valintamenettelyn ensimmäisessä vaiheessa hakijoiden lähettämät todistukset on 
pisteytetty liitteessä 1 esitetyn järjestelmän mukaisesti. Näistä tiedoista muodostetaan 
muuttujat, joiden päätellään indikoivan teknologista yleissivistystä. Iteraation perustaksi 
valitaan tiedot, jotka saadaan hakuasiakirjojen osioista yo-tutkinnon äidinkielen arvosana, 
yo-tutkinnon reaalin arvosana, yo-tutkinnon laajan matematiikan arvosana ja yo-tutkin-
non lyhyen matematiikan arvosana. Jos koehenkilö ei ole suorittanut ylioppilastutkintoa 
tai jotakin yksittäistä ainetta, arvoa ei määritetä ja muodostettuun matriisiin tämä merki-
tään puuttuvana tietona. Tällöin laskutoimituksissa käytetty SPSS-tilasto-ohjelma ei ota 
puuttuvaa tietoa huomioon esimerkiksi laskettaessa keskiarvoja. 

Myös lukion matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opintojen voi olettaa tukevan 
teknologisen yleissivistyksen kehittymistä (ks. luku 2.2.6). Tästä syystä omaksi 
muuttujakseen muodostetaan lukiossa suoritettujen fysiikan kurssien määrä (lukion 
fysiikan kurssien määrä). Lukion fysiikan arvosana merkitään omaksi muuttujakseen 
(lukion fysiikan arvosana) riippumatta siitä, montako kurssia henkilö on suorittanut. Sa-
malla periaatteella muuttujat muodostetaan kemian kurssien määrästä (lukion kemian 
kurssien määrä) ja kemian arvosanasta (lukion kemian arvosana). Matematiikan kurssien 
määrä (lukion matematiikan kurssien määrä) merkitään muuttujaksi riippumatta siitä, 
ovatko kurssit laajan vai lyhyen matematiikan kursseja. Myöskään lukion matematiikan 
arvosanasta (lukion matematiikan arvosana) muuttujaa muodostettaessa ei oteta huomi-
oon sitä, onko se saatu laajasta vai lyhyestä matematiikasta. Oletetaan, että lukion ly-
hyissä kursseissakin menestyvillä on mahdollisuus hankkia hyvä teknologinen yleissivis-
tys. Toisaalta arvioidaan, että hyvä menestys matemaattisissa aineissa on helpottanut 
teknologian oppimista. Kursseja suorittaneille merkitään muuttujaksi arvosana, mutta 
kursseja suorittamattomille arvosanan kohdalle merkitään puuttuva tieto. 

Myös teknisen työn opinnot ovat muovanneet eräiden koehenkilöiden teknologista 
yleissivistystä (ks. luvut 2.2.4 ja 2.2.5). Peruskoulun yläasteella suoritetuiksi teknisen 
työn kursseiksi katsotaan sellaiset kurssit, jotka ovat kestoltaan vähintään 50 tuntia luku-
vuodessa. Hakija saa yhdestä kurssista puoli pistettä ja näistä kursseista enintään yhden 
pisteen. Muuttujaksi merkitään teknisen työn kurssien määrä (teknisen työn kurssien 
määrä peruskoulussa). Teknisen työn arvosana merkitään niille, jotka olivat kursseja 
suorittaneet. Muiden kohdalle arvosanan puuttuminen merkitään puuttuvaksi tiedoksi.  

Päätöksen suuntautua kasvatusalalle katsotaan ilmaisevan koehenkilön tietoisuutta 
ihmisenä, jolla on eettisesti kestävä arvomaailma (ks. luku 3.6.1). Siljanderin kuvaamista 
sivistyneisyyden piirteistä kasvatustieteen approbaturin suorittamisen oletetaan indikoi-
van ominaisuutta korkeampi ihmisyys (ks. Borg & Gall 1989, 83–107). Kasvatustieteen 
approbaturin suorittaminen merkitään omaksi muuttajakseen, ja sen suorittamisesta on 
mahdollista saada kaksi pistettä. Jos arvosanaa ei ole suoritettu, muuttujan arvoksi merki-
tään puuttuva tieto.  

Kun luvussa 2.3 kuvattiin teknologisen yleissivistyksen ja ammatillisen sivistyksen 
eroja, määritysperustan laatimisessa todettiin tarpeelliseksi ottaa huomioon laadullisten 
seikkojen lisäksi myös määrälliset ominaisuudet. Oletetaan, että ammatillinen koulutus 
lisää myös teknologista yleissivistystä. Siksi omaksi muuttujakseen merkitään teknologi-
seen sivistykseen suuntautumista osoittavat yliopistolliset arvosanat eli 15 opintoviikon 
opintokokonaisuudet fysiikassa, kemiassa, matematiikassa, tietojenkäsittelyopissa ja/tai 
koulutusteknologiassa [yliopistollinen arvosana (fysiikka, kemia, matematiikka, 
tietojenkäsittelyoppi, koulutusteknologia)]. Arvosanoista muodostetaan yksi muuttuja, 
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sillä koehenkilöillä niitä on suhteellisen vähän suoritettuna (yhteensä viisi arvosanaa). 
Näistä arvosanoista on mahdollista saada kaksi pistettä jokaisesta. Teknologista sivistystä 
ilmaisivat myös muut teknisten alojen koulu- ja opistotasoiset tekniset tutkinnot (muut 
teknisten alojen koulu- ja opistotasoiset tutkinnot), joista jokaisesta saa puoli pistettä ja 
enintään yhden pisteen yhteensä. Kymmenen koehenkilöä oli suorittanut näitä opintoja. 
Muille muuttujan arvoksi merkitään puuttuva tieto. 

Siljanderin kuvaamista sivistyksen piirteistä itsemääräytyneisyys tulkitaan tässä 
kontekstissa teknologiseksi harrastuneisuudeksi. Teknologista harrastuneisuutta osoitta-
vista opinnoista, kuten teknisen työn, luonnontieteiden ja tietotekniikan 40 tunnin kurs-
seista on mahdollista saada puoli pistettä jokaisesta, enintään kuitenkin yhden pisteen 
verran. Koska koehenkilöt ovat vapaaehtoisesti valinneet näitä kursseja, niiden ajatellaan 
kuvaavan myös koulun ulkopuolella ilmenevää teknologista harrastuneisuutta (ks. luku 
2.3). Niille, jotka eivät olleet saaneet pisteitä teknologista harrastuneisuutta osoittavista 
opinnoista, muuttujan arvoksi annetaan puuttuva tieto. 

Oletetaan, että teknologista yleissivistystä voi kuvata määrällisesti myös summamuo-
dossa. Muuttuja lisäpisteet yhteensä saadaan laskemalla yhteen lisäansioiden pisteet. 
Muuttuja ensimmäinen vaihe yhteensä saadaan laskemalla yhteen ylioppilastodistuksesta 
saadut pisteet ja lisäpisteet. Muuttujan ensimmäinen vaihe yhteensä ajatellaan 
demonstroivan kuvion 33 substanssiperustaa. Tilastollisessa analyysissa se ei kuitenkaan 
yksin voi olla teknologian oppimisen indikaattori, koska se sisältää luvuissa 2 ja 3 esite-
tyn teorian ulkopuolelle rajattuja sivistyksen indikaattoreita. 

4.2.2.2  Kahdenkymmenen tehtävän testi 

Kahdenkymmenen tehtävän testi suoritettiin ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä, joten 
koehenkilöt eivät vielä tunteneet kuviossa 30 esitettyä teoriaa. Kun hakuasiakirjoista 
saatavista tiedoista voi päätellä koehenkilöiden erilaisissa koulutusinstituutioissa saamaa 
teknologista sivistystä, kahdenkymmenen tehtävän testin (Tunnetko teknologiaa -testin) 
tulokset antavat yksityiskohtaisempaa tietoa heidän tiedoistaan ja välillisesti jopa taidois-
taan (ks. liite 2b). Teknologiselle yleissivistykselle on tyypillistä, että teknologian tietotai-
dot liittyvät toisiinsa (ks. luku 2.3). Kahdenkymmenen tehtävän testin sisällössä on kyse 
teknologian substanssista, jonka oppija on omaksunut ennen teknologiapainotteiseen 
luokanopettajakoulutukseen tuloaan. Kuvion 31 mukaisesti tulkittuna koehenkilöt ovat 
jossakin vaiheessa elämäänsä olleet tekemisissä teknologisten kokonaisuuksien kanssa 
tilanteellisen empirian tasolla niin, että he ovat jollakin menetelmällä oppineet jotakin 
esineistä, laitteista ja rakenteista. Jos koehenkilöt saavat korkean pistemäärän 
kahdenkymmenen tehtävän testissä, mutta korrelaatio hakuasiakirjoista saataviin 
substanssitason tietotaitoihin jää syntymättä, testissä menestymisen edustama teknologi-
nen tietotaito on luonteeltaan erilaista kuin substanssitason tietotaito. Hypoteesin mukai-
sesti teknologian oppiminen on silloin ollut teknologisen kasvatuksen tulosta (ks. luku 
4.2). 

Jos peruskoulun ja lukion oppilaat ovat saaneet opetusta fysiikan ja teknisen työn ai-
heista teknologiapainotteisesti, he ilmeisesti muistavat näiden aiheiden yhteydessä 
käsiteltyä substanssia. Jos opetuksessa on otettu esille erilaisia esineitä, laitteita ja raken-
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teita, ne ja niiden käyttötarkoitus voi muistua mieleen, kun niitä näytetään heille. Jos 
tunnistettavia artefakteja ei ole otettu esille teknisen työn ja/tai fysiikan tunneilla, ne 
voivat liittyä artefaktien tunnistajan muihin opintoihin ja harrastuksiin. 

Tunnetko teknologiaa -testin kaltaisten mittareiden tuloksia ei ole julkaistu teknolo-
giakasvatusta käsittelevässä kirjallisuudessa. Koska sopivaa suomalaista kirjallisuutta 
teknologiakasvatuksesta ei ole, tunnistamiskyselyn osioiden valinnassa tukeuduttiin ulko-
maiseen teknologiakasvatuksen kirjallisuuteen. Teoksien esimerkkien mukaisesti kyse-
lyyn valittiin jokapäiväisiä esineitä, joista osa oli purettu niin, että niiden sisältämä toi-
minto tai sisältämät toiminnot olivat näkyvissä. Jokainen esine sisälsi itsenäisen toimin-
non, joka oli erotettavissa laajemmasta teknologisesta kokonaisuudesta ja oli tunnistetta-
vissa yksiselitteisesti. Täydellisen suorituksen edellytyksenä oli esineen tunnistaminen ja 
toiminnon selvittäminen (ks. Lewin 1986). 

Vaikka yleissivistävää teknologiakasvatusta käsittelevässä kansainvälisessä kirjallisuu-
dessa tavoitteet ja lähtökohdat voivat olla erilaisia, niissä näkyy tiettyjä yhtäläisyyksiä 
painotusalueissa substanssin tasolla. Normanin et al:n (2000) toimittamassa teoksessa 
Advanced Design and Technology painottuvat laitteiden ja rakenteiden toiminnalliset 
perusteet, joita on sovellettu erilaisissa teknologisissa kokonaisuuksissa. Esimerkinomai-
sesti on kuvailtu muun muassa erilaisia liikennevälineitä, kotitalouden välineistöä, 
jokapäiväisiä käyttöesineitä, sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa. Substanssitason tietouden 
jakaminen painotusalueisiin ei koske vain uusinta teknologiaa. Kaul (1967) esittää 
teoksessaan Werkunterricht und Technik vastaavia esimerkkejä. Zanklin (1981) toimitta-
massa teoksessa Werkerziehung substanssin taso on jaettu tuottamiseen 
(Produktgestaltung), tekniikkaan (Technik), asumiseen (Wohnen) ja rakentamiseen 
(Bauen). Erityisesti tässä teoksessa käytetään didaktisena periaatteena esimerkkejä 
ympäröivästä teknologisesta maailmasta purkamalla teknisiä kokonaisuuksia ja esittä-
mällä ne oppijan tasoisina sovelluksina. Samaa periaatetta on noudatettu myös 
Williamsin (1994b) toimittamassa teoksessa Design and Technology in Context.  

Tunnistamisen edellytyksenä on siis tieto tunnistettavasta esineestä. Se voi olla syväl-
listä, kokemukseen perustuvaa tietämystä, johon liittyy taito soveltaa tietoa käytännön 
toiminnallisuuden tasolla. Se voi olla päättelemällä saatua tietoa, jolloin koehenkilöllä ei 
ole konkreettia kokemusta esineestä, vaan hän päättelee oppimansa perusteella esineen 
funktion. Se voi myös olla tietoa, joka perustuu koehenkilöiden kommenttien mukaisesti 
pelkkään arvaukseen. Tällöinkin on todennäköistä, että testattavalla on teknologista tie-
toa, joka on hankittu kokemuksen kautta. Päättelemällä ja arvaamalla saatu tieto voi olla 
luonteeltaan Polanyin (1983) kuvaamaa hiljaista tietoa, jota ei aikaisemmin ole verbali-
soitu (ks. luku 2.2.5).  

Tunnistamistestiin valittiin teknologisessa maailmassa tarvittavia merkityksellisiä esi-
neitä, joilla on jokin funktio. Siksi purettujen esineiden on oltava oleellinen osa jotain 
teknologista kokonaisuutta. Jos osaa ei olisi tai se poistettaisiin esineestä, laitteesta tai 
rakenteesta, teknologinen kokonaisuus ei toimisi (ks. luku 2.2.2). Esineiden tunnistami-
seen ei välttämättä tarvittu esimerkiksi teknisessä työssä hankittuja kokemuksia, sillä 
ihmisen ja teknologian vuorovaikutus (man–machine-interaction) voi olla luonteeltaan 
muutakin kuin varsinaista työstämistä työkaluilla. Vuorovaikutusta voi tällöin olla 
esimerkiksi viallisen pistorasian tai tietokoneen levykkeen tunnistaminen, polkupyörän 
renkaan venttiilin asentaminen, avaimen juuttuminen lukkoon ovea avattaessa ja niin 
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edelleen. Yksinkertaistaen esineitä voidaan kutsua input–process–output-järjestelmien 
osiksi, joiden olemusta kuvattiin luvussa 2.2 teknologian käsitteen analyysin yhteydessä. 

Esineiden funktiota havainnollistettiin irrottamalla ne teknisestä kokonaisuudesta ja 
purkamalla ne niin, että niiden toiminnan periaatteet tulivat esille. Tällä saattoi olla 
joillekin koehenkilöille myös päinvastainen vaikutus: tutun näköinen esine saattoi muut-
tua oudoksi, kun sen jokapäiväinen arkimuoto muuttui toimintaa korostavaksi 
läpileikkaukseksi tai kun siitä irrotettiin toiminnan kannalta vähämerkityksellisiä osia. 
Tämän oletettiin myös ohjaavan vastaajaa päättelemään artefaktin merkitys. Koehenkilön 
oletettiin tukeutuvan teoreettiseen käsitykseensä teknologisesta substanssista, josta hä-
nellä oli aikaisempia kokemuksia. Kuviossa 31 teknologian oppimisprosessin tätä vai-
hetta kuvaavat kaksisuuntaiset nuolet koehenkilölle muodostuneen teoreettisen käsityk-
sen opitusta teknologiasta ja tilanteellisen empirian välillä. Tilanteellisen empirian tasolla 
ongelmanratkaisun ajateltiin perustuvan päättelyyn, jossa oleellista on taito konstruoida 
tietoa ja löytää sen avulla muun muassa analogioita erilaisten teknisten kokonaisuuksien 
toimintojen välillä. Koska hyvä menestys kahdenkymmenen tehtävän testissä edellytti 
näin kuvattua prosessin etenemistä, ongelmanratkaisun katsottiin kuvaavan 
teknologiakasvatuksessa tapahtuvaa oppimista. 

Kvantitatiivisiin menetelmiin perustuvassa testauksessa on tärkeää saada testitulokset 
mahdollisimman monesta esineestä koehenkilöä kohti. Toisaalta testin organisointi 
vaikeutuu, jos esineiden määrä on suuri (esim. Noll 1957, 9–11). Esineiden tunnistami-
seen ei myöskään saa vaikuttaa testattavien fyysiset ominaisuudet, kuten näkökyky. Jos 
esimerkiksi esineen tai siinä olevan tekstin koolla on merkitystä, koehenkilön on nähtävä 
ne. 

Tehdessään tunnistamistestiä (kahdenkymmenen tehtävän testiä) koehenkilön ajateltiin 
toimivan tilanteellisen empirian tasolla. Tunnistettavat esineet edustavat teknologista 
substanssia, jonka oletettiin olevan testissä menestyneelle koehenkilöille ennalta tuttua tai 
päättelemällä ongelmanratkaisuprosessin avulla opittavissa. Kuvion 31 mukaan tulkittuna 
tämä tarkoittaa tilanteellisen empirian tasolta lähtevien kaksisuuntaisten nuolten merki-
tystä selitettäessä substanssitason ja teoreettisen tason vuorovaikutusta tilanteellisen 
empirian kautta. Tilanteellisuuden vuoksi teknologisessa reaalimaailmassakaan ei aina 
voi valita, missä järjestyksessä joudutaan tekemisiin erilaisten esineiden, laitteiden ja 
rakenteiden kanssa. Siksi testi järjestettiin niin, että ei ole merkitystä, missä järjestyksessä 
koehenkilö sai esineet tarkasteltavakseen.  

Kyselyn instruktiossa oli esimerkki (halkaistu suihkepullon suutin, kuvio 32), jotta tes-
tiin osallistujat ymmärtäisivät tehtävien luonteen (ks. liite 2a). Kuvion 31 mukaan 
instruktio merkitsi koehenkilön johdattamista tilanteellisen empirian tasolle. Suihkepullo 
(spray-pullo) oli tuttu kaikille testattaville ja esitystavaltaan sellainen, että se toisaalta 
vastaa testiesimerkkien esitystapaa ja toisaalta on halkaistuna suhteellisen vaikea tunnis-
taa. Tällä haluttiin varmistaa, että vastaajat suhtautuivat tunnistamiseen riittävän tarkasti.  
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Kuvio 32. Tunnistamislevyn rakenne perspektiivikuvana ja suoraan edestä kuvattuna. Esine 
levyllä on instruktiossa esimerkkinä kuvattu suihkepullon suutin. 

Sisällön validiteetin vuoksi esineitä valittiin tunnistettavaksi myös niiden yleisyyden, 
saatavuuden, halvan hinnan, elämän eri tilanteita koskevuuden, ajankohtaisuuden ja koon 
perusteella (vrt. Norman et al. 2000; Hacker & Barden 1988a). Esineiden, laitteiden ja 
rakenteiden valintaa varten tehtiin pienimuotoinen esitutkimus, johon osallistui viisi vuo-
sina 1996 ja 1997 opintonsa aloittanutta teknologiapainotteisen luokanopettajakoulutuk-
sen opiskelijaa. Teknologiakasvatuksen kirjallisuudesta poimittiin tarkasteltavaksi 47 
erilaista esinettä, laitetta tai rakennetta, joista 20 valittiin esitestin perusteella kahdenkym-
menen tehtävän testiin tunnistettavaksi (ks. liite 2c). Käyttämällä teknologiapainotteisen 
luokanopettajakoulutuksen opiskelijoita apuna tehtävien muodostamisessa haluttiin taata 
testin sopiva vaikeustaso. Jokainen testiin valittu esine, laite tai rakenne oli sellainen, 
jonka joku esitestin viidestä koehenkilöstä tunnisti. 20 esineen valinnassa opiskelijat 
saivat myös sanoa, mitkä niistä olivat helppoja ja mitkä vaikeita tunnistaa. Näin testiin 
saatiin mukaan opiskelijoiden mielestä helppoja ja vaikeita tunnistustehtäviä. Tällä halut-
tiin varmistaa testin validius erityisesti teknologiapainotteisen luokanopettajakoulutuksen 
opiskelijoiden näkökulmasta.  

Kaikki esineet olivat aitoja eivätkä esimerkiksi esineiden kuvia. Suppean esitestauksen 
perusteella valittiin seuraavat esineet, laitteet ja rakenteet. Muuttujien nimet on kirjoitettu 
kursiivilla ja siinä muodossa kuin ne esiintyvät liitteissä 5a ja 5b. 

1. Kuulalaakeri 

Koneissa ja pyörivissä moottoreissa käytetään kuulalaakereita vierintävastuksen 
vähentämiseksi. Niitä on hyvin erikokoisia, mutta kaikille niille on yhteistä kaksi ke-
hää, jotka on erotettu toisistaan laakeritilalla. Myös sähkömoottorin roottori on laake-
roitu moottorin runkoon, vaikka siinä ei käytetäkään kuulalaakeria. 

2. Pyykkipojan jousi 

Yleisin tapa pyykin kuivatukseen on ripustaa se pyykkinarulle pyykkipoikien avulla. 
Yleisin pyykkipoika on sellainen, jonka kiinnittämisessä käytetään jousta. Sekä 
kuulakärkikynän säiliön siirtomekanismin että lyijytäytekynän käyttömekanismin toi-
minta edellyttää jousen asentamista oikealle paikalle.  
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3. Transistori 

Elektronisessa laitteessa on transistoreja. Tunnistamisen helpottamiseksi levyyn oli 
transistorin viereen kirjoitettu BC234, mikä on eräs tavallinen transistorityyppi. Tran-
sistorit sijaitsevat yleensä samoilla piirilevyillä kuin mikropiiritkin. 

4. 3,5” levykkeen tallennuskiekko 

Testin tapahtuma-ajan tietokoneissa oli yleensä levykeasema, jossa käytettiin 3,5” le-
vykkeitä. Levykkeen sisällä olevasta tallennuskiekosta näkyy vain sen keskiosa, josta 
kiekkoa pyöritetään. Myös 3,5” levykeasemissa on transistoreja ja mikropiirejä. 

5. Puhelimen mikrofoni 

Nykyaikaisissa langallisissa ja langattomissa puhelimissa käytetään pienoismikrofo-
nia. Irrotettu mikrofoni on tunnistettavissa lieriönmuodosta ja kangas- tai muovipin-
nasta. Tunnistamisen helpottamiseksi mikrofoni oli kiinnitetty piirilevyn palaan. 
Puhelimen mikrofoni on irrotettu ympäristöstä, jossa on transistoreja, mikropiirejä ja 
samanlaisia rakenteita kuin rannekellon koneistoissa. 

6. Pistorasian runko 

Kotitalouksissa on pistorasioita, joista maadoitetut pistorasiat ovat yleisimpiä. Kun 
niiden peitelevy poistetaan, ne voidaan tunnistaa standardin mukaisesta rakenteesta. 
Pesukoneen asentaminen kotitalouden käyttöön edellyttää maadoitettua pistorasiaa. 

7. Mikropiiri 

Televisioissa, videoissa ja tietokoneissa käytetään mikropiirejä signaalin käsittelyssä. 
Niitä on tuhansia erilaisia tyyppejä tuhansiin eri tarkoituksiin. Kuitenkin niille kai-
kille on tunnusomaista asentotunnistin ja kytkentäjalat (pinnit) vähintään kahdessa 
reunassa. Tunnistettavana oli 16-jalkainen mikropiiri.  

8. Rannekellon koneisto 

Enemmistö nykyaikaisista rannekelloista on sähköllä toimivia. Yleisin on nappipa-
rilla toimiva sähkökello, joka on koottu piirilevylle. Tunnistettavana oli rannekellon 
koneisto, jossa oli nappipari paikoillaan.  

9. Sähkömoottorin roottori 

Pieniä, tasasähköllä toimivia moottoreita on paristokäyttöisissä laitteissa, kuten 
sähköhammasharjoissa ja liikkuvissa leikkikaluissa. Liike saadaan aikaan pyörivän 
roottorin avulla. Roottori oli tunnistamista varten irrotettu sähkömoottorin sisältä.  

10. Kuulakärkikynän säiliön siirtomekanismi 

Kaikki tuntevat kuivamustekynän, joka nappia painamalla voidaan säätää kirjoitus- ja 
säilytysasentoon. Säätömekanismi sijaitsee kynän sisällä. Se oli irrotettu tunnistusta 
varten.  
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11. Pesukoneen magneettiventtiili 

Jokaisessa pesukoneessa veden tuloa pesutilaan säädellään magneettiventtiilillä. Sa-
mantyyppistä magneettiventtiiliä käytetään sekä vaatteiden että astioiden pesuko-
neissa. Tunnistettavana oli pesukoneesta irrotettu magneettiventtiili.  

12. Lyijytäytekynän käyttömekanismi 

Lyijytäytekynän käyttömekanismit poikkeavat hieman toisistaan, mutta jokseenkin 
kaikissa niissä on sama toimintaperiaate. Toiminnan kannalta keskeisimmät osat 
esiteltiin tunnistamista varten.  

13. Polkupyörän ketjun liitinkappale 

Polkupyörän ketjuun sopiva liitinkappale on standardiosa. Tunnistettavana oli ket-
justa irrotettu liitinkappale. Polkupyörän huollon ja kunnostuksen yhteydessä 
tarkistetaan yleensä myös polkupyörän venttiilit. 

14. Auton halogeenilamppu 

Autojen ajovaloissa käytetään halogeenilamppuja. Tunnistettavana oli H-4 -polttimo. 
Lamppu kuuluu valaistuslaitteisiin, kuten loisteputken sytytinkin. 

15. Vetoketjun sulkija 

Vetoketjun aukaisu ja sulkeminen tapahtuu sulkijalaitteen (lukon) avulla. Tunnistetta-
vana oli vetoketjusta irrotettu sulkija. Vetoketjun sulkijalaite liittyy tekstiiliteknologi-
aan samoin kuin pyykkipojan jousikin.  

16. Loisteputken sytytin 

Tiloissa, joissa tarvitaan suurta valaistustehoa, käytetään yleensä loisteputkia. Jokai-
nen loisteputki tarvitsee syttyäkseen sytyttimen. Se oli tunnistettavissa standardikan-
nasta, jossa on kaksi laippakantaista nastaa. 

17. Polkupyörän venttiili 

Polkupyörän rengas täytetään venttiilin kautta. Yleisin venttiili tätä tarkoitusta varten 
on niin sanottu pikaventtiili, joka koehenkilöiden oli tunnistettava.  

18. 9 voltin neppariparisto 

Kotitalouksissa yhdeksän voltin paristoa käytetään esimerkiksi matkaradioissa, 
palohälyttimissä ja television kaukosäätimissä. Koehenkilöiden oli tunnistettava 
yhdeksän voltin neppariparisto, jonka kuoret oli irrotettu. Nepparipariston käyttöym-
päristössä on muun muassa transistoreja, mikropiirejä ja putkisulake. 

19. Lukon pesämekanismi 

Jokseenkin kaikissa avaimella mekaanisesti avattavissa lukoissa käytetään avaintyyp-
piä, joka on työnnettävä sisälle lukkopesään. Pesämekanismi oli irrotettu tunnista-
mista varten. Siihen on ohjelmoitu mekaanisesti lukon koodi, joka voidaan sähkölu-
koissa ohjelmoida myös mikropiiriin.  
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20. Putkisulake 

Elektroniset laitteet on suojattu sulakkeella, joista yleisin on läpinäkyvä, lasiputken 
sisään ohuen metallilangan avulla rakennettu sulake. Koehenkilöiden oli tunnistet-
tava irrallinen putkisulake.  

Yhteistä kaikille testin esineille, laitteille ja rakenteille on se, että ne muistetaan aikansa 
huipputeknologiana (ks. luku 2.2.1). Niiden avulla on ratkaistu aiemmin teknologisessa 
maailmassa elämistä vaikeuttanut ongelma, mutta silti ne ovat yhä yleisessä käytössä. Ne 
edustavat omalla tavallaan problematiikkaa, joka liittyy ihmisen ja koneen väliseen 
vuorovaikutukseen (man–machine-interaction; ks. luku 2.2.2).  

Vaikka esimerkiksi pyykkipojan jousi ja mikropiiri poikkeavat täysin rakenteeltaan ja 
toiminnaltaan toisistaan, niitä yhdistää eräs seikka. Kumpikin on teknologisen 
kehitysprosessin tulosta ja aikoinaan arvioitu keksinnöksi (ks. luku 2.2.1). Ihmisen ja 
koneen vuorovaikutus pyykkipoikaa tarkasteltaessa liittyy fysiikasta tutun, yksinkertaisen 
vivun soveltamiseen ja mikropiiri puolijohdeteknologian kehitykseen, jonka katsotaan 
alkaneen jo vuonna 1947. Kuvion 31 mukaan tulkittuna esimerkiksi pyykkipojan jousen, 
kuulakärkikynän säiliön siirtomekanismin ja lyijytäytekynän käyttömekanismin sekä 
mikropiirin ja transistorin toimintojen analogioiden ja syllogismien ymmärtäminen 
merkitsee teoreettisen käsityksen yhteyttä takaisin substanssitasolla sovellettavaksi 
uusissa ongelmanratkaisutilanteissa. Tämä problematiikka palautuu luvussa 2.3 esitettyyn 
teknologiseen yleissivistykseen, joka havaittiin luonteeltaan monitasoiseksi ja 
näkemykselliseksi. Operationaalisella tasolla tämä tarkoittaa, että tunnistettavat esineet 
nähdään samanvertaisina teknologisen kehityksen kannalta. Tätä samanvertaisuutta halut-
tiin korostaa liimaamalla testin esineet 120 x 120 mm:n kokoisille vaaleanharmaille le-
vyille siten, että niissä näkyi tunnistamisen kannalta kaikki oleellinen (kuvio 32). 

Kahdenkymmenen tehtävän testi ei mitannut koehenkilöiden manuaalisia taitoja. Jotta 
esineiden tuntemisen lisäksi saataisiin viitteitä koehenkilöiden taidoista, heitä pyydettiin 
tehtävälomakkeessa kuvaamaan myös artefaktin tehtävää teknisessä (teknologisessa) 
kokonaisuudessa (ks. liite 2a). Tehtävälomakkeessa käytettiin teknologisesta kokonaisuu-
desta muotoa tekninen kokonaisuus, koska sen arvioitiin olevan koehenkilöille tutumpi. 

Kun luvussa 2.2.4 analysoitiin taidon olemusta, se liitettiin tiedon käsitteeseen. Tiedon 
katsottiin vaikuttavan sisällöllisesti ja määrällisesti taitavassa toiminnassa menestymi-
seen. Siksi oletettiin, että ne koehenkilöt, jotka pystyvät kertomaan tunnistettavan esineen 
toiminnasta, ovat tavalla tai toisella käyttäneet sitä tai nähneet sitä käytettävän. Mahdolli-
sesti he ovat myös purkaneet esineitä, joten tunnistamislevyillä näytetyt esineet saattoivat 
olla koehenkilöille tuttuja myös toiminnallisessa merkityksessä.  

Luvussa 2.2.5 tultiin johtopäätökseen, jonka mukaan tiedot ja taidot vuorottelevat toi-
mittaessa menestyksekkäästi teknologian parissa. Tämä antaa viitteitä siitä, että testissä 
menestyminen edellyttää myös hiljaista tietoa teknologiasta. Kun tietoa tarkastellaan 
kuvion 31 esittämässä struktuurissa, kyse on myös teoreettisen tason tiedosta. Testin 
aikana koehenkilön oletettiin oppivan päättelyyn perustuvaa ongelmanratkaisua.  

Koehenkilöllä oli mahdollisuus saada sekä esineen tunnistamisesta että sen toiminnan 
tietämisestä yksi piste kummastakin. Aikaa testin suorittamiseen käytettiin 45 minuuttia. 
Testi suoritettiin yksilötestinä jakamalla aluksi kullekin koehenkilölle yksi tunnistettava 
esine. Vastattuaan lomakkeeseen (liite 2a) koehenkilö luovutti esineen toiselle koehenki-
lölle tunnistettavaksi. Testi suoritettiin valvottuna, joten koehenkilöt eivät tienneet tois-
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tensa vastauksia. Testin suorittamisen jälkeen koehenkilöille opetettiin, mitä testissä 
käytetyt esineet, laitteet ja rakenteet olivat ja mikä niiden tehtävä oli teknologisessa 
kokonaisuudessa. Tällä oletettiin olevan yhteys kahdenkymmenen tehtävän testin jälkeen 
suoritettavan kuuden tehtävän testissä menestymiseen. 

Tehtävistä muodostui yhteensä 40 osiota, jotka olivat muotoa: Esine 1. Vastaus: a) 
Kuulalaakeri, b) Vähentää pyörivän akselin kitkaa (ks. liite 2a ja 2b). Kun sekä a- että b-
kohdista oli oikeasta vastauksesta mahdollisuus saada yksi piste, koko testistä oli mahdol-
lista saada yhteensä 40 pistettä. 

Yhdeksältä koehenkilöltä testi jäi suorittamatta. Koska koehenkilöitä oli suhteellisen 
vähän, puuttuvien tietojen korvauksessa käytettiin testiin osallistuneiden opiskelijoiden 
kussakin testin 40 osiossa saavuttaman menestyksen aritmeettista keskiarvoa (liite 8, 
kaava 1). Tämä menettely rajoitti muun muassa yksittäisten koehenkilöiden vertailua 
keskenään. 

Tämän jälkeen tilastollista tarkastelua varten omiksi muuttujikseen laskettiin kunkin 
tehtävän summapisteet [esim. 1. kuulalaakeri ( a + b)] sekä näiden keskiarvot [esim. 1. 
kuulalaakeri (a + b) / 2, ks. liite 5a ja 5b]. Keskiarvot laskettiin, jotta voitaisiin vertailla 
testin eri osioissa menestymistä. 

Koehenkilöiden vertailua varten muuttujiksi laskettiin lisäksi yhteispisteet eli kaikkien 
a- ja b-kohtien summapistemäärä (kahdenkymmenen tehtävän summapisteet). 

Vaikka kaikkien erillisten esineiden, laitteiden ja rakenteiden täydellinen tietäminen 
oli esitestauksen perusteella epätodennäköistä, kahdenkymmenen tehtävän testin arkipäi-
väisten esineiden tunnistamisen arvioitiin olevan yhteydessä aiemmin hankitun muun 
teknologisen yleissivistyksen kanssa, joka ilmeni hakuasiakirjoista. 

Kuvioon 30 kiteytetyn teknologian oppimisen teorian kannalta tarkasteltuna kyse on 
tilanteesta, jossa koehenkilö tilanteellisen empirian tasolla ratkaisee teknologiaan liittyviä 
ongelmia. Koehenkilöllä voi olla substanssitason tietoja testin kahdestakymmenestä arte-
faktista, vaikka tiedot aiemmin ovat olleet hänelle hiljaista tietoa. Oppimismenetelmä-
nään (ongelmanratkaisumenetelmänään) hän tukeutuu teknologiaan liittyvien taitojen ja 
tietojen yhdistämiseen. Tällöin omat kokemukset ja päättely ohjaavat hänet huomaamaan, 
mikä artefakti on ja mikä on sen tehtävä teknologisessa kokonaisuudessa. Tämä merkit-
see teoreettisen, sovellettavan näkemyksen syntymistä. Sen oletetaan kuvaavan koehenki-
lön teknologista yleissivistystä teknologiaan liittyvien tietotaitojen kannalta. 

Kuvion 31 koeasetelman mukaan tulkittuna voidaan kysyä, korreloivatko tilanteellisen 
empirian tason kahdenkymmenen tehtävän testin osioiden ratkaisujen ilmaisemat tietotai-
dot koehenkilöiden hakuasiakirjoista valitun teknologista yleissivistystä ilmaisevan sub-
stanssitason tietotaidon kanssa. Jos korrelaatio syntyy, demonstraation hypoteesin mu-
kaan koehenkilöiden oletetaan saaneen teknologiakasvatusta luvuissa 2 ja 3 kiteytetyssä 
muodossa. Jos korrelaatio jää syntymättä, koehenkilöiden teknologisen yleissivistyksen 
oletetaan muodostuneen teknologisen kasvatuksen tuloksena. 
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4.2.2.3  Kuuden tehtävän testi 

Kahdenkymmenen tehtävän testin jälkeen koehenkilöille tehtiin kuuden tehtävän testi, 
joka jakautui konkreettiin toimintaan ja sen perusteella tehtävään kirjalliseen analyysiin. 
Kirjallinen osuus oli teknologiakasvatuksen aineopinnoissa suoritettava tentti, joka 
arvioitiin asteikolla nollasta kolmeen (ks. liite 3). 

Konkreettien tehtävien pääteltiin manuaalisten taitojen lisäksi vaativan teknologista 
ajattelua, josta on kyse ratkottaessa teknologiaan liittyviä ongelmia (Sellin 1968, 85–123; 
Mioduser & Kipperman 2002, 123–138; de Vries 2003, 83–86). Teknologisen ajattelun 
kautta teknologia avautuu toimintojensa ymmärtämisestä käsin. Toimintojen ymmärtämi-
nen mahdollistaa analogioiden ja syllogismien huomaamisen päättelyn avulla. Tämä 
puolestaan syventää toimintojen ymmärtämistä. Kuviossa 31 esitetyn 
teknologiakasvatuksessa tapahtuvan oppimisen mallin mukaan tämä tarkoittaa nouse-
mista tilanteellisen empirian tasolta teoreettiselle tasolle. Nuolten kaksisuuntaisuus 
merkitsee tässä tilanteessa konkreetin tuottamisen vertaamista kirjallisesti esitettyyn 
abstraktiin tuottamiseen, josta ilmenee koehenkilölle muodostunut teoreettinen käsitys. 
Koehenkilön teoreettisen käsityksen on puolestaan oltava yhteydessä käytännön 
substanssitasoon, jos ongelmanratkaisun valmiudet on hankittu luvuissa 2 ja 3 hahmote-
tun teknologiakasvatuksen tuloksena. Kuudesta ongelmanratkaisutehtävästä suoriutumi-
sen kannalta tämä merkitsee käytännössä sitä, että toimintojen yhtäläisyyksien 
ymmärtäminen johtaa kunkin teknologisen kokonaisuuden ymmärtämiseen myös 
ympäröivässä teknologisessa maailmassa. Kun koehenkilöt pystyvät päättelemään 
relevantteja ratkaisuja teknologisiin ongelmiin, he ovat oppineet teknologiaa ja yhdistä-
mään oppimansa kuvion 30 esittämään malliin (ks. liitteet 3a’, 3b’, 3c’, 3d’, 3e’ ja 3f’). 
Jos näin opitulla ei ole yhteyttä ennen teknologiapainotteiseen luokanopettajakoulutuk-
seen valikoitumista hankittuun teknologiseen sivistykseen, teknologian tiedot ja taidot 
ovat hypoteesin mukaisesti hankittu teknologisen kasvatuksen seurauksena. 

Menestyminen kuuden tehtävän testissä merkitsee myös teknologisen luovuuden käyt-
töä ongelmien ratkaisussa. Teknologinen luovuus ymmärretään tässä kuvion 30 mukai-
sena jatkuvana prosessina, jonka kautta ympäröivää teknologista todellisuutta opitaan (ks. 
luku 2.2.3). Tätä tukevat myös Laytonin (1992; kuvio 3), Orpwoodin ja Werdelinin 
(1987; kuvio 4) ja Rantasen (1985; kuvio 5) esittämät näkemykset teknologista luovuutta 
osoittavista prosesseista. Kun teknologian oppimisen menetelmänä on luova 
ongelmanratkaisuprosessi, Linke (1964, 80) kuvaa teknologista luovuutta teknisenä 
fantasiana (technische Phantasie), johon sisältyy teknis-esineellinen kuvittelukyky 
(technisch-gegenständliches Vorstellungsvermögen), kyky ymmärtää teknis-toiminnalli-
sia riippuvuussuhteita (Vorstellungsvermögen für technische Funktionszusammenhänge), 
kyky osata kehittää erilaisia teknisiä ratkaisuvaihtoehtoja (technisches 
Kombinationsvermögen) ja kyky improvisoida teknologisessa oppimisympäristössä 
(technisches Improvisationsvermögen). Nämä muodostavat Sellinin (1968, 101) mukaan 
käsitteelliset komponentit, joista muodostuu teknologiseen luovuuteen kasvattamisen 
didaktista perustaa, kun lähtökohtana on teknologinen substanssi. Kuudessa ongelmanrat-
kaisutehtävässä teknologisen luovuuden näkeminen substanssiperusteisena merkitsee 
teknologian tietojen ja taitojen sitomista menestyksekkääseen toimintaan. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että koehenkilöllä täytyy olla mielikuvitusta, kun hän soveltaa 
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teknologisia tietojaan ja taitojaan tehdessään konkreetteja artefakteja. Esteettisen luovuu-
den arvioinnista poiketen teknologisen luovuuden aste-eroihin ei kuuden tehtävän testissä 
puututa. (Ks. Atkinson 2000, 255–281; Gunnarsdottir 2001, 41–46; Häyrynen 1974.) Jos 
koehenkilö pystyy valmistamaan toimivan esineen, laitteen tai rakenteen, hänellä on 
tehtävän edellyttämää teknologista luovuutta. Tämän perusteella tehtävän konkreetti 
suorittaminen on välttämätön edellytys tehtävän kirjallisessa osuudessa menestymiselle. 
Teknologinen luovuus mahdollistaa hyvän menestyksen myös kuuteen tehtävään liitty-
vässä kirjallisessa tuottamisessa. 

Luvussa 2.2.5 ilmeni, että teknologian tuottamisessa keskeistä on myös oppijan käte-
vyys. Kätevyys, jota tässä tarkoitettujen konkreettien tuottamistapahtumien yhteydessä 
voidaan kuvata käsitteellä sorminäppäryys (finger dexterity), on eräs teknologisten ongel-
mien ratkaisuihin vaikuttava inhimillinen ominaisuus (Custer 1999, 44; ks. Guilford 
1967; Heinonen 1957). Sorminäppäryys ei kuitenkaan yksin riitä, jos tavoitteeseen 
pääsemisessä on käsiteltävä useita teknologisia komponentteja. Keskeisenä tekijänä 
ilmenee myös teknologiseen substanssiin kohdistuva päättelytaito, jonka kehittäminen 
liittyy läheisesti luonnontieteille tyypilliseen kokeelliseen oppimiseen (Alamäki 1999c, 5; 
ks. Verillon & Andreucci 2005; luku 2.2.6). Kuvion 31 esittämän ajattelutavan mukaisesti 
kyse on tilanteesta, jossa oppija tilanteellisen empirian tason muodostumista varten vali-
koi ja järjestää substanssia, jotta kokeellinen oppiminen olisi mahdollinen. Tätä kuvaavat 
kaksisuuntaiset nuolet substanssin ja tilanteellisen empirian välillä. Ilmeisesti kaikki 
koehenkilöt eivät käytä kaikkia mahdollisia taitotietojaan ongelmanratkaisussa, vaan 
koehenkilöstä riippuu, mitä lahjakkuuden osa-alueita hän painottaa suorituksessaan. 
Tässäkin tapauksessa kätevyys ja päättely tavallaan vuorottelevat toiminnassa (Varila ja 
Rekola 2003, 69; Heinonen 1957, 42–47). Koehenkilö voi päätellä mahdollisimman 
suotuisan menettelytavan esimerkiksi kokeilujen avulla. Siksi kuuden tehtävän testissä 
kätevyydellä on samanlainen merkitys kuin luovuudella. Se auttaa selviytymään testin 
konkreetin tuottamisen osuudesta, mutta sitä ei erikseen kontrolloida. 

Voidaan siis olettaa, että oppijat käyttävät joko yhdessä tai erikseen kokeellisia tai luo-
vuuteen ja kätevyyteen perustuvia ongelmanratkaisutapoja. Vastaavasti kuten 
kahdenkymmenen tehtävän testissä, myös kuuden tehtävän testissä toiset koehenkilöt 
voivat edetä intuitiivisesti. He voivat yrittää arvata, millainen konkreetti toiminta toisi 
parhaan mahdollisen lopputuloksen (Black & Harrison 1994, 15). Toiset taas saattavat 
lähteä systemaattisesti kokeilemaan hyväksi näkemiään ratkaisuja, kun taas toiset voivat 
aikaisempien kokemuksien perusteella kokea tietävänsä tilanteen kannalta parhaimmat 
ratkaisut. Myös systemaattiseen kokeiluun tukeutuvat saattavat tietää jotakin aihepiiristä, 
eli heillä on tarvittavaa tietoa teknologisesta substanssista. Muuten ei olisi mahdollista 
muodostaa systeemiä, jota ongelmanratkaisussa voitaisiin noudattaa (Shepardson & Moje 
1994). Jos koehenkilöt pystyvät muodostamaan kuvioon 30 kiteytetyn mallin mukaisen 
systeemin, sen soveltaminen heijastuu hyvänä testimenestyksenä.  

Teknologiapainotteisen luokanopettajakoulutuksen opiskelijat osallistuivat luennoille, 
joilla käsiteltiin edellä kuvattuja asioita teknologisesta ongelmanratkaisusta. Ennen kuu-
den tehtävän testiä heille opetettiin kuvioon 30 kiteytetty teknologian oppimisen malli. 
Koehenkilöiden tehtävänä oli soveltaa tätä teknologian oppimisen teoriaa. Vastatessaan 
kirjallisesti jokaiseen kuuteen tehtävään he joutuivat muun muassa pohtimaan, mitä on 
tehtävän ratkaisussa tarvittava teknologinen substanssi. Millaisia oppimisen ja 
ongelmaratkaisun menetelmiä tarvitaan tehtävän ratkaisussa? Miten substanssia tulee 
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jäsentää tilanteellisen empirian tasolla, jotta koehenkilölle muodostuisi teoreettinen kuva 
teknologian olemuksesta käsiteltävän tehtävän kannalta? Miten opittua voi hyödyntää 
tulevissa teknologisissa ongelmanratkaisutilanteissa? Koehenkilöt eivät voineet perustella 
ratkaisujaan kirjallisesti, jos heillä ei ollut omakohtaisia kokemuksia tehtävien suorittami-
sesta. 

Myöskään kuuden tehtävän testin kaltaisia tutkimuksia ei kirjallisuudesta ole löydettä-
vissä. Lichtin (1991) tekemä tutkimus sähkökasvatuksesta (electricity education) sisältää 
eräitä näkemyksiä, joissa on yhtäläisyyksiä kuuden tehtävän testin esittämismuodon 
kanssa. Lichtin mukaan tehtävänannossa on käytettävä yleiskieltä. Ongelmanratkaisu-
tehtävät tulee esittää yksinkertaisiin kuviin tukeutuen. Vaikka tehtävien ratkaisuissa voi-
daankin käyttää fysiikan tietoja, ongelmia ei pidä esittää matemaattisen yhtälön 
muodossa, kun kyse on teknologian oppimisesta. Jos tehtävissä käytetään fysiikan 
termejä, niiden merkitys täytyy selvittää. Matemaattinen ajattelu kuitenkin helpottaa 
konkreettien tehtävien ratkaisua (Steinback et al. 2003, 329–331). Koska periaatteet eivät 
ole ristiriidassa teknologiseen yleissivistykseen kasvattamisesta esitetyn näkemyksen 
kanssa, näitä periaatteita on noudatettu myös kuuden tehtävän testin tehtävien laadin-
nassa. 

Kun luvussa 3.4.1.3 tarkasteltiin ulkomaisia teknologiakasvatuksen oppikirjoja, niiden 
sisältöjen katsottiin vastaavan sekä sisällöllisesti että teknologiakasvatuksesta esitettyjen 
teorioiden osalta näkemyksiä, jotka on kiteytetty kuviossa 30 esitettyyn 
teknologiakasvatuksessa tapahtuvan teknologian oppimisen struktuuriin. Tämän vuoksi 
tehtävät on modifioitu näiden kirjojen teknologisesta substanssista. Kuutta tehtävää on 
myös käytetty esimerkkeinä luvun 3 teoreettista taustaa havainnollistettaessa. Koska 
kuviossa 30 esitetyn teorian mukaan teknologian oppiminen on tehokasta 
oppimismenetelmän perustuessa ongelmanratkaisuun, myös liitteissä 3a–3f kuvatut 
tehtävät on esitetty ongelmanratkaisutehtävinä.  

Luvussa 3.5.1 päädyttiin toteamukseen, että teknologisen yleissivistyksen yhteydessä 
havaintotermejä ja teoreettisia termejä on mahdoton erottaa toisistaan. Tästä johtuen 
teknologiakasvatuksen oppikirjoista valitut aihepiirit muodostuvat todellisista teknologi-
aan liittyvistä ongelmista, joiden ratkaisut on pystyttävä esittämään käyttäen teknologian 
ymmärtämistä osoittavia termejä. Ratkaistaessa esimerkiksi virtapiiriin liittyvää teknolo-
gista ongelmaa, virtapiirin käsitteen ymmärretään olevan sekä käytännössä että teoreetti-
sella tasolla samaa tarkoittava riippumatta siitä, liittyykö se tehtävässä 3c esitettyyn 
sähkötekniseen probleemiin tai matkapuhelimen suunnittelijan konstruoimaan elektroni-
seen osakokonaisuuteen. Jotta koehenkilöt käyttäisivät sähköopin termejä, 
tehtävänantolomakkeeseen on lisätty tarvittavia symboleja ja käsitteitä. 

Kun koehenkilöt tekevät teknologiaa eli esineitä, laitteita ja/tai rakenteita, he samalla 
oppivat teknologiaa. Järvinen (1990, 92) toteaa, että kokemuksellisessa oppimisessa on 
vaarana rajoittua vain kokemus- ja kokeiluvaiheeseen. Silloin oppiminen pelkistyy 
oppijan ja toiminnan väliseksi suhteeksi. Tällöin oppimisen sykli ei ole täydellinen, koska 
siitä jää pois muun muassa työn analyysi ja teoreettinen tiedonmuodostus opitusta. 
Oppimisen voidaan ajatella olevan teknologisen kasvatuksen tulosta. Jotta näin ei kävisi 
kuuden tehtävän testissä, koehenkilöiden on tenttivastauksena esitettävä jokaisesta 
kuudesta tehtävästä kuvioon 30 kiteytetyn teorian mukaisesti teknologian oppimispro-
sessi. Kuvauksen ei välttämättä tarvitse olla kuvion 30 kaltainen, mutta siihen kiteytetyn 
teorian tulee ilmetä vastauksesta. 
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Suppeana esitestauksena kuuden tehtävän testiä kokeiltiin vuonna 1997 aloittaneilla 
teknologiapainotteisen luokanopettajakoulutuksen opiskelijoilla. Esitestiin osallistuneet 
opiskelijat pystyivät suorittamaan tehtävät, joskin instruktio ohjasi erilaisiin 
vastaustyyleihin. Opiskelijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa päädyttiin mahdollisuu-
teen suorittaa testi joko yksilötestinä tai pienessä ryhmässä. Koska tällaisen menettelyn 
katsottiin tukevan käsitystä teknologisesta yleissivistyksestä (ks. Oksanen 1979, 41–50; 
luku 3.6.2), koehenkilöille annettiin mahdollisuus suorittaa testi itse valitsemassaan 
työskentelymuodossa. 

Testin kunkin osion suorittamiseen tarvittiin ennakkokokeilujen perusteella 90 minuut-
tia. Lisäksi suoritusselosteen (tässä tapauksessa tenttivastauksen) kirjoittamiseen kului 
vielä 45 minuuttia. Kukin koehenkilö siis käytti testin kuuden tehtävän suorittamiseen 
kuusi tuntia 45 minuuttia, joten teknologian oppimiselle jäi aikaa tässä kontekstissa. 
Testit ajoitettiin kunkin vuosikurssin ensimmäiselle opintovuodelle kahdenkymmenen 
tehtävän testi jälkeen. Koska testit suoritettiin viidelle vuosikurssille, ensimmäisen ja 
viidennen testattavan ryhmän testitapahtumien välinen aika oli viisi vuotta. Viiden 
vuoden aikana teknologia ehtii kehittyä. Jos testin aiheiksi olisi valittu vain luvussa 2.2.1 
kuvatun huipputeknologian kriteerien mukaisia tehtäviä, osalla koehenkilöistä ei ehkä 
olisi ollut mahdollisuutta tutustua niissä käsiteltyyn teknologiseen substanssiin. Siksi 
testien tehtävät valittiin myös sillä perusteella, että ne olivat sisällöllisesti valideja 
pitemmälläkin ajanjaksolla.  

Muuttujien nimet on tässä luvussa kirjoitettu kursiivilla ja siinä muodossa kuin ne 
esiintyvät liitteessä 6. Taitoa analysoida teknologian oppimista arvioitiin kuuden tehtävän 
avulla, joista ensimmäisen konkreetti toteuttaminen (tornitehtävä, liite 3a) vaati 
lujuusopin käytäntöön soveltamista ja hienomotorisia taitoja, toinen (kymmenen mutterin 
probleemi eli mutterit pullosta, liite 3b) hienomotorisia taitoja ja lujuusopin soveltamista 
käytäntöön. Kolmannessa tehtävässä (sähkötekninen probleemi eli sähköprobleemi, liite 
3c) edellytettiin sähkötekniikan alkeiden osaamista ja siihen liittyvää päättelykykyä. 
Neljäs tehtävä (uuteen ajatteluun tietokoneen ohjauksessa eli näppäimistö, liite 3d) vaati 
toisaalta tietotekniikan tuntemusta ja toisaalta design-taitoja. Viidennessä tehtävässä 
(teknologinen salapoliisiseikkailu eli kuulakärkikynä, liite 3e) päättelykykyä tarvittiin 
mekaniikkaan liittyvän tehtävän ratkaisemisessa. Kuudes tehtävä (kännykän käyttöohjeet 
mummolle eli kännykän käyttöohjeet, liite 3f) edellytti toteuttajaltaan teknologisen 
yleissivistyksen soveltamista kirjallisessa muodossa. 

Jokaisella kuudella tehtävällä oli sama instruktio ja ne arvioitiin samojen kriteerien 
mukaisesti (liite 3). Lisäksi koehenkilöille jaettiin testitilanteessa tehtäväkohtaiset 
instruktiot (liitteet 3a–3f). Vastaustilaa oli kutakin tehtävää varten A4-arkki. Tarkemmin 
määriteltynä kuuden tehtävän testin osiot liittyvät kasvatuksesta, teknologiasta ja 
teknologiakasvatuksesta esitettyyn teoriaan seuraavalla tavalla. 

1. Tornitehtävä 

Teknologiseen yleissivistykseen liittyvänä taitona lujuusopin alkeiden hallinta on 
tyypillinen esimerkki hiljaisesta tiedosta, sillä ihmisillä on yleensä jonkinlaisia 
mielikuvia rakenteiden lujuudesta ja heillä on myös taitoja soveltaa niitä käytännön 
tilanteissa ainakin jossakin määrin (luku 2.2.5). Teknologian ymmärtämisen kannalta 
on keskeistä, millaisiin taitoihin oppijat tukeutuvat alkaessaan suunnitella tornia. 
Koska teknologiapainotteiseen luokanopettajakoulutukseen hakeutuneissa oli run-
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saasti valintojen ensimmäisessä vaiheessa matemaattis-luonnontieteelliseltä alueelta 
pisteitä saaneita, heidän oletettiin käyttävän lujuusopillisten ratkaisujen perusteina 
laskennallisia ja luonnontieteisiin tukeutuvia taitoja (ks. Norman et al. 1995, 322–
358; Gustafson, Rowell & Guilbert 2000). Niiden, joilla näitä taitoja ei ollut, oletet-
tiin pyrkivän rakenneratkaisuihin käytännön kokeilujen avulla.  

2. Mutterit pullosta 

Tehtävä vaati toteuttajaltaan deskriptiivistä ajattelukykyä (luku 2.2.4). Oppijan oli 
pystyttävä hahmottamaan langan muoto suhteessa muttereihin ja pulloon. Inhimilli-
senä suorituksena tehtävän toteuttaminen vaati samoja taitoja kuin esimerkiksi 
industrialismin aikaiselta taitavalta työntekijältä vaadittiin (vrt. Seymour 1966, 5–
13). Heinonen (1957) näkee, että tällaisissa kätevyyttä vaativissa tehtävissä 
suoriutumisessa tarvittavat taidot ovat kehittyneet jo kouluiässä, joten näiden taitojen 
voidaan ajatella kuuluvan myös teknologiseen yleissivistykseen (ks. Josefson 1988, 
19–38). Oletettiin että oppijoilla, joilla on hienomotoriikkaa edellyttäviä käsityöllisiä 
kokemuksia aikaisemmissa opinnoissaan, menestyvät tehtävässä. Tehtävässä piti siis 
pystyä yhdistämään luovaa ajattelua kätevyyteen (ks. luku 2.2.5).  

3. Sähköprobleemi 

Koehenkilöille jaettiin rakennussarjat, joissa on liitteessä 3c kuvatut komponentit. 
Komponentit tehtävään valittiin niin, että ne voitiin kytkeä hyvin monella tavalla (ks. 
luku 3.5.2). Tavallisen kytkimen sijasta koehenkilöillä oli käytettävänään 
suunnanvaihtokytkin, jolla voitiin muuttaa moottorin käyntisuunta. Tehtävä vaati 
suorittajaltaan taitoa soveltaa annettua teknologista tietoa tehtävän ratkaisemiseksi. 
Voitiin olettaa että opiskelijat, jotka ovat opiskelleet luonnontieteitä, menestyvät 
hyvin tässä tehtävässä (luku 2.2.6). Oppimisen substanssiperustana oli muun muassa 
kytkentäkaavion, virtapiirin, sarjaan- ja rinnankytkennän, johtimen ja eristeen sekä 
oikosulun käsitteen tunteminen. Teknologiseen ongelmanratkaisuun liittyvänä 
valmiutena vaadittiin loogista päättelytaitoa, kun oppiminen tapahtui sähköopin 
kontekstissa. (Licht 1991; ks. Norman et al. 1995, 605–639.) 

4. Näppäimistö 

Testissä mukana olevilla opiskelijoilla oli kokemuksia tietotekniikan soveltamisesta 
jo kouluajoilta. He kaikki myös tiesivät, mitä tietokoneella voi tehdä ja millaisilla 
laitteistoilla sitä voidaan ohjata (luku 2.2.2). Toinen ulottuvuus tehtävässä oli design-
tyyppinen toiminta (luku 2.2.3). Kun design ymmärretään laajasti, siihen katsotaan 
kuuluvan muotoilun suunnittelun lisäksi suunnittelu, jossa tukeudutaan ergonomiaan 
ja luonnontieteiden tuntemukseen (ks. Norman et al. 1995, 48–133). Voitiin olettaa 
että opiskelijat, jotka olivat saaneet pisteitä luonnontieteellisistä ja teknologisista 
ansioistaan ja jotka yleissivistävässä koulussa olivat osallistuneet teknisen työn 
opintoihin, menestyvät tässä tehtävässä. 

5. Kuulakärkikynä 

Tehtäväkohtaisen instruktion mukaisesti tehtävässä keskityttiin teknologiaan ja sen 
oppimiseen, kun koehenkilöillä oli mahdollisuus tutkia kynän rakenteen ja toiminnan 
mekaniikkaa. Siksi toiminnan yksityiskohtainen analyysi noudatti myös teknologis-
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ten kokonaisuuksien toiminnan oppimistapaa. Kahdenkymmenen tehtävän testissä 
kuulakärkikynän osa oli ollut tunnistettavana, joten koehenkilöillä oli ollut mahdolli-
suus tutustua kuulakärkikynän rakenteeseen myös koulutuksen aikana. Tehtävä vaati 
valmiutta hahmottaa mekaanisten laitteiden toimintaa (luku 2.2.6). Kuulakärkikynän 
toiminnan ymmärtämisen ei oletettu vaativan ammattimaista tietoa mekaniikasta, 
vaan teknologisen harrastuneisuuden katsottiin riittävän ongelmanratkaisuun (ks. 
Norman et al. 1995, 413–472). Oletettiin, että kaikki oppijat ymmärtävät mekanismin 
olemassaolon vaatimuksen, toisin sanoen kynässä täytyy olla jokin mekanismi, jonka 
avulla kynän kärki saadaan esille ja säilytysasentoon.  

6. Kännykän käyttöohjeet  

Tässä tehtävässä pääpaino oli huipputeknologiaan liittyvässä kommunikointitaidossa 
(luku 2.2.1). Oletettiin että oppijat, joilla on monipuolinen koulutus- ja kokemuspe-
rusta erilaisilta teknologian aloilta, menestyisivät tehtävässä (Norman et al. 1995, 1–
47). Tehtävä vaati myös sosiaalista älykkyyttä, kun oli pystyttävä asettumaan 
kuvitteellisen henkilön asemaan hänelle vaikean teknologisen ongelman ratkaisussa. 
Tehtävässä menestymisen voitiin olettaa ilmaisevan teknologista yleissivistystä 
luvussa 2.3 esitetyssä merkityksessä. Myös kasvatustieteiden opinnoissa hankittujen 
tietojen oletettiin olevan avuksi tehtävän ratkaisussa, koska ongelmanratkaisu vaati 
oppimisen tuntemusta. Ennen tehtävän suorittamista koehenkilöiltä kysyttiin, tunte-
vatko he tehtävän teknologisena substanssina olevan matkapuhelimen toiminnan. 
Kaikki ilmoittivat sen tuntevansa. 

Kuuden tehtävän testissä menestyminen edellyttää teknologian oppimisen struktuurin 
ymmärtämistä. Tietoisuuden omasta toiminnasta teknologian parissa ja valmiuden esittää 
se kirjallisesti teknologian oppimisen struktuurin mukaisesti ajateltiin osoittavan 
koehenkilön suhdetta teknologiaan. Kuvion 31 struktuurin mukaan esitettynä teknologi-
nen yleissivistys ilmeni siten, että tilanteellisen empirian tasolla tapahtui konkreettia 
toimintaa (torni suunnitellaan ja rakennetaan, mutterien nostolaite suunnitellaan ja 
rakennetaan, mutterit nostetaan pullosta, virtapiiri ja näppäimistö suunnitellaan ja 
rakennetaan, kuulakärkikynän rakenne päätellään ja kännykän käyttöohjeet suunnitellaan 
ja esitetään kirjallisessa muodossa). Itse tekemällä ja kokeilemalla saatujen johtopäätös-
ten perusteella päädyttiin ratkaisuihin, jotka selkeyttivät kuvion 30 teorian osaelementtien 
yhteyksiä toisiinsa. Näin päädyttiin teoreettisiin näkemyksiin ilmiöiden luonteesta. Koska 
kyse oli myös teknologian oppimisesta yleissivistävällä tasolla, käsitteet teorian tasolla 
olivat samoja kuin substanssin tasolla (ks. luku 3.5). Konkreetin toiminnan tukemana 
niiden keskinäiset suhteet selkeytyvät sovellettaviksi teoreettisiksi näkemyksiksi, joita 
voitaisiin soveltaa muiden teknologisten ongelmien ratkaisussa. Kun 
ongelmanratkaisuprosessi noudatti tässä esitettyä kuvausta, oppiminen perustui luvuissa 2 
ja 3 esitettyihin käsityksiin teknologiakasvatuksesta. Jos koehenkilö ei pystynyt 
yhdistämään kuvion 30 struktuurin osaelementtejä oppimaansa teknologisessa 
ongelmanratkaisussa, hänen oppimistaan voi kuvata teknologisen kasvatuksen tulokseksi. 

Koehenkilöiden suoritukset arvioitiin erikseen jokaisessa kuudessa tehtävässä (h; liite 
8, kaava 2) asteikolla 0–3 neljännesnumeron tarkkuudella. Kun esimerkiksi koehenkilö 
11 sai tornitehtävästä 2, mutterit pullosta 2-, sähköprobleemista 2, näppäimistöstä 2-, 
kuulakärkikynästä 2 ja kännykän käyttöohjeista 2+, arvosanojen keskiarvo on 1,96.  



 161

Neljällä koehenkilöllä jäi jokin tehtävä tai joitakin tehtäviä kuuden tehtävän sarjasta 
tekemättä. Tornitehtävää ei tehnyt yksi, mutterit pullosta -tehtävää kolme, sähköproblee-
mia ei ratkaissut kaksi, näppäimistötehtävää kolme, teknologista salapoliisiseikkailua 
kaksi ja kännykän käyttöohjeita mummolle kolme koehenkilöä. Puuttuvia osioita kuuden 
tehtävän testistä oli yhteensä siis 14 eli 2,3 % kaikista vastauskohdista [koehenkilöjou-
kolla (N = 101) vastauskohtia kuuteen tehtävään oli yhteensä 606 kappaletta] annetuista 
erillisistä arvosanoista. Jotta testiin otetun viiden vuosikurssin vertailu olisi mahdollisim-
man objektiivista, aritmeettinen keskiarvo puuttuvia tietoja varten laskettiin vain siitä 
vuosikurssista, johon koehenkilö kuului. 

Koska kuuden tehtävän testi ja siitä annettava tenttivastaus oli mahdollista suorittaa 
joko yksin tai ryhmässä, vastaavat tunnusluvut laskettiin myös yksin (kuusi tehtävää 
yksin) ja ryhmässä (kuusi tehtävää ryhmässä) suoritettuna. Jotkut opiskelijoista suorittivat 
osan tehtävistä sekä ryhmissä että yksin. Jotta yksin (kuusi tehtävää yksin, keskiarvo) ja 
ryhmässä (kuusi tehtävää ryhmässä, keskiarvo) tehtyjen testien tuloksista lasketut 
keskiarvot olisivat vertailukelpoisia, saatu arvosana jokaisesta kuudesta osiosta merkittiin 
vain joko ryhmässä tai yksin suoritetuksi, jolloin saatiin kaksi vertailtavaa ryhmää. 
Tunnuslukujen taulukoinnissa toisen suoritustavan muuttujaan vastaavalle paikalle 
merkittiin puuttuva tieto. Jos koehenkilö suoritti kaikki tehtävät toisella suoritustavalla, 
toisen suoritustavan keskiarvo käsiteltiin puuttuvana tietona eli hänen kuuden tehtävän 
keskiarvonsa laskettiin vain yhdellä suoritustavalla saaduksi. Jos koehenkilö suoritti 
testin osioita kummallakin suoritustavalla, hänen keskiarvonsa laskettiin kummastakin 
suoritustavasta. Menettelytapa rajoitti yksittäisten koehenkilöiden vertaamista toisiinsa.  

Kuten liitteestä 3 ilmenee, testimenestyksen (tenttimenestyksen) arvioinnissa pääpaino 
oli kuvioon 30 kiteytetyn teknologian oppimisen mallin ymmärtämisessä. Koehenkilöt 
siis analysoivat omaa ongelmanratkaisuaan ja kuvasivat ongelmanratkaisuprosessia 
tukeutuen teknologian oppimisesta kehitettyyn teoriaan. Hyvä testimenestys merkitsi 
instruktiossa tilanteellisen empirian tasolle tuodun teknologisen, teknologiakasvatukseen 
kuuluvan tietotaidon nostamista koehenkilölle muodostuvan teoreettisen käsityksen 
tasolle.  

Teknologian tuottamiseen liittyviä taitoja ei mitattu, mutta koehenkilöiden luovuuden, 
kätevyyden ja matemaattis-luonnontieteellisten taitojen vaikutus näkyi välillisesti heidän 
tuottamissaan esineissä, laitteissa ja rakenteissa. Luvuissa 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 ja 2.2.6 
esitetyn perusteella näitä ominaisuuksia tarvitaan ratkaistaessa teknologisia ongelmia. 
Hyvän arvosanan saavuttamisen edellytyksenä oli teorian ymmärtäminen niin, että sitä 
osattiin soveltaa selitettäessä omaa ongelmanratkaisua.  

Jotta saataisiin yleiskuva koehenkilöiden teknologian tiedoista ja taidoista, 
kokonaismenestystä kuvaaviksi muuttujiksi otettiin kunkin koehenkilön arvosanojen 
summa (kuuden tehtävän summapisteet) sekä siitä laskettu keskiarvo (kuuden tehtävän 
keskiarvo) (ks. liite 6).  
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4.3  Mittaustulosten tarkastelu 

Kun kolmesta muuttujaryhmästä saatuja tietoja tarkastellaan kuvion 31 struktuurin 
mukaisesti, sen osaelementeistä ilmenee mittaustulosten perustaksi seuraavia tietoja. 
Hakuasiakirjoista saatavat tiedot ovat koehenkilöiden substanssitason tietotaitoja. 
Teknologiaan liittyviä taitoja voi vain välillisesti päätellä asiakirjoista ilmenevien 
opintojen luonteesta. Myös kahdenkymmenen tehtävän testin tuloksista ilmenevät tiedot 
ovat koehenkilöiden substanssitason tietoja, mutta tilanteellisen empirian tasolla 
tapahtuvan testin suorittamisen (ongelmanratkaisun) myötä koehenkilöillä on mahdolli-
suus muodostaa teoreettinen käsitys opittavasta teknologisesta kokonaisuudesta. Jos 
annetut vastaukset ovat oikeita, analogioiden ja syllogismien kautta on mahdollista oppia 
huomaamaan yhteyksiä myös muihin teknologisiin kokonaisuuksiin. Demonstraation 
hypoteesin mukaisesti teoreettisen tason yhteys substanssitason tietouteen merkitsee, että 
koehenkilöt ovat oppineet teknologiaa hakuasiakirjoista ilmenevien opintojen avulla ja 
kuvioon 30 kiteytetyn teorian tarkoittamalla tavalla teknologiakasvatuksen tuloksena. Jos 
yhteys teoreettisen käsityksen ja hakuasiakirjojen tiedoista muodostetuista muuttujista 
ilmenevän substanssitason teknologian välillä puuttuu, koehenkilöt ovat oppineet 
teknologiaa teknologisen kasvatuksen avulla. 

Kuuden tehtävän testissä menestyminen vaatii aikaisemmissa opinnoissa hankitun 
substanssitason tietouden lisäksi teknologiapainotteisessa luokanopettajakoulutuksessa 
hankittua tietoa teknologiakasvatuksesta. Tilanteellisen empirian tasolla on pystyttävä 
yhdistämään teknologiakasvatuksen käytäntöä ja teoriaa. Käytäntöä, konkreettia 
tuottamista, edustaa taito yhdistää luovuutta, kätevyyttä sekä matemaattis-
luonnontieteellisiä taitoja keskenään. Ilman näitä taitoja ei ole mahdollista nousta 
teoreettisen käsityksen tasolle, koska koehenkilöt eivät pystyisi selittämään 
oppimisprosessiaan. Jos teoreettinen käsitys on yhteydessä substanssitason tietotaitoihin, 
koehenkilöt ovat hyödyntäneet aikaisemmin oppimaansa tilanteellisen empirian tasolla 
tapahtuneessa ongelmanratkaisussa. Koska kuuden tehtävän testi tehtiin kahdenkymme-
nen tehtävän testin jälkeen, koehenkilöillä oli mahdollisuus käyttää ongelmanratkaisussa 
myös kahdenkymmenen tehtävän testin suorituksen yhteydessä oppimaansa teknologian 
tietotaitoa. Tämän oppimisen tulos voi näkyä yhteytenä kahdenkymmenen ja kuuden 
tehtävän testin tulosten välillä. Jos hyvästä testimenestyksestä huolimatta yhteyttä ei 
oppimisen myötä synny, kahdenkymmenen ja kuuden tehtävän testien tulokset kuvaavat 
eri piirteitä teknologisessa yleissivistyksessä. 

Miten kiteyttää kuvaus koehenkilöiden teknologisesta yleissivistyksestä, kun haku-
asiakirjojen sekä kahdenkymmenen ja kuuden tehtävän testien tulosten perusteella 
muodostettujen muuttujien ominaisuudet ovat erilaisia? Kahdenkymmenen ja kuuden 
tehtävän testeistä voidaan laskea vertailtavia keskiarvoja. Vaikka hakuasiakirjoistakin 
voidaan laskea keskiarvoja, niiden vertailtavuus on rajoitetumpaa (ks. liite 1). Valintame-
nettelyssä koehenkilöiden saama lopullinen pistemäärä muodostui eri osioista saaduista 
pisteistä. Esimerkiksi jotkut heistä saavuttivat valintaan oikeuttavat pisteet pääosin lukion 
päästötodistuksen ja toiset lisäansioiden avulla. Siksi hakuasiakirjoista valittiin 
iteroimalla tarkasteltavaksi muuttujia, joilla arvioitiin olevan merkitystä tarkasteltaessa 
teknologisen yleissivistyksen syntytapaa. 
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Hakuasiakirjoista sekä kahdenkymmenen ja kuuden tehtävän testistä oli löydyttävä 
keskeiset muuttujat ja niistä muodostettavat muuttujaryhmät, joiden avulla esitettyä 
hypoteesia (koehenkilöiden teknologinen yleissivistys perustuu ennemmin teknologiseen 
kasvatukseen kuin teknologiakasvatukseen; luku 4) voitaisiin koetella. Jotta muuttujaryh-
mistä voitaisiin muodostaa uusia muuttujia, näin muodostettavien muuttujien sisäisen 
yhtenäisyyden eli konsistenssin olisi oltava riittävän hyvä. Konsistenssin laskemisessa 
Metsämuuronen (2003, 439–447) suosittaa käytettäväksi Cronbachin alfakerrointa. 
Reliabiliteetin laskeminen Cronbachin alfakertoimen avulla perustuu muuttujien 
jakamiseen kahteen osaan (split half), jolloin osien välinen korrelaatio ilmaisee 
muuttujien yhteyden. Jos muuttujat mittaavat samaa asiaa, niiden määrällä ei 
Metsämuurosen mukaan ole rajoitusta. Metsämuuronen päätyy toteamukseen, että 
Cronbachin alfakertoimen olisi oltava vähintään 0,6, jotta se olisi hyväksyttävä arvo 
osoittamaan mittarin reliaabeliutta. Heikkilä (1998, 187) katsoo, että Cronbachin alfan 
olisi oltava yli 0,7. Käytännössä Heikkilän esittämä vaatimus muuttujien konsistenssista 
tarkoittaa, että 49 % muuttujien vaihtelusta olisi oltava yhdenmukaista. Muuttujien 
konsistenssi antaisi viitteitä siitä, että ne toimivat tässä koehenkilöjoukossa. Jotta 
mittareita voitaisiin muodostaa, niiden osioiden ominaisuudet oli tunnettava. Siksi ensin 
tarkastellaan muuttujaryhmien sisäisiä ominaisuuksia mittaustulosten avulla. 

4.3.1  Hakuasiakirjojen tiedoista muodostettujen muuttujien tarkastelu 

Tämän tarkastelun tarkoituksena on muodostaa käsitys koehenkilöjoukon yleissivistyk-
sestä, joka oli syntynyt ennen teknologiapainotteista luokanopettajakoulutusta. Oletettiin, 
että koehenkilöt käyttivät myös aikaisimmissa opinnoissa saamiaan tietoja ja taitoja 
ratkaistessaan teknologisia ongelmia. Vaikka kaikki hakuasiakirjoista saatavat tiedot 
kuvasivat koehenkilöiden yleissivistystä, niiden yhteys teknologiseen yleissivistykseen ei 
ollut yksiselitteinen. Siksi hakuasiakirjoista saatavista tiedoista iteroitiin muuttujat, joiden 
oletettiin liittyvän koehenkilöiden teknologiseen yleissivistykseen (ks. luku 4.2.1). 
Samalla kuva koehenkilöiden teknologisen yleissivistyksen luonteesta tarkentui. 

Taulukko 2. Ylioppilastutkintotodistuksen äidinkielen, matematiikan ja reaalin 
summapistemäärien keskiarvot. 

Miehet Naiset   N K  Sd. 
 N K  Sd.  N K  Sd. 

F  Sig.  t  Sig. 

Äidinkieli 98 4,72 0,74 57  4,56 0,78 41 4,95 0,63 9,19 0,003 2,73 0,008 
Lyhyt matematiikka 34 4,71 1,32 21  4,38 1,47 13 5,23 0,83 7,62 0,009 2,16 0,039 
Laaja matematiikka 61 3,84 1,32 35  3,74 1,27 26 3,96 1,40 0,03 0,854 0,64 0,526 
Reaali 98 4,69 1,30 57  4,26 1,47 41 5,29 0,68 27,74 0,001 4,64 0,001 

Lukion opetussuunnitelman perusteissa (1994, 37–56; 2003, 22–28) korostetaan 
äidinkielen merkitystä käsitteellisen ajattelun kehittäjänä. Matematiikan, fysiikan ja 
kemian tiedot ja taidot kuuluvat erityisesti teknologiseen yleissivistykseen (ks. luku 
2.2.6). Ylioppilaskirjoituksissa koehenkilöillä oli ollut mahdollisuus vastata fysiikan ja 
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kemian tehtäviin suorittaessaan reaalikoetta. Ylioppilastutkinnossa suoritetun matematii-
kan kokeen laajuus voi antaa viitteitä sivistyksen luonteesta.  

Liitteestä 1 ilmenee, että korkein mahdollinen pistemäärän keskiarvo kutakin 
ylioppilastutkintoa varten kirjoitetuista aineista voi olla kuusi. Taulukosta 2 näkyy, että 
kaikkien ylioppilaskirjoituksiin osallistuneiden äidinkielen pistemäärien keskiarvo on 
4,72. Koehenkilöt olivat menestyneet paremmin lyhyen kuin laajan matematiikan 
ylioppilaskirjoituksissa. Ylioppilastutkintotodistuksen perusteella voi olettaa, että 
teknologiapainotteiseen luokanopettajakoulutukseen valikoituneiden sivistystä karakteri-
soi toisaalta äidinkieleen liittyvät valmiudet ja toisaalta matematiikkaan ja reaaliin 
tukeutuvat valmiudet. Kahden riippumattoman ryhmän t-testin avulla tarkasteltuna 
ilmenee, että naiset olivat menestyneet miehiä paremmin äidinkielen, lyhyen matematii-
kan ja reaalin ylioppilaskirjoituksissa. Laajan matematiikan ylioppilaskokeessa 
menestymisessä erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä (taulukko 2). 

Koska ylioppilastutkintotodistuksesta ei ilmene, mitä aineita koehenkilöt olivat 
reaalissa kirjoittaneet, teknologisen yleissivistyksen kannalta keskeisiä fysiikan ja kemian 
tietoja tarkastellaan lukion päästötodistuksesta saatujen arvosanojen avulla (taulukko 3). 
Yleissivistävän koulun oppiaineista myös teknisellä työllä katsotaan olevan keskeinen 
merkitys teknologiseen yleissivistykseen kasvattamisessa (ks. luku 3.6). Koska kaikissa 
kolmessa oppiaineessa oli mahdollista valita opiskeltavien kurssien määrä, niiden 
vaikutusta halutaan kontrolloida laskemalla kunkin aineen kurssimäärien keskiarvot 
(Km). 

Vaikka suoritettujen kemian kurssien määrät ovat suhteellisen alhaisia, 91 lukion 
käynyttä oli niitä suorittanut (ks. taulukko 3). Keskiarvojen perusteella tarkasteltuna 
naiset olivat suorittaneet niitä enemmän ja menestyneet niissä paremmin. Miehet 
puolestaan olivat suosineet fysiikkaa, vaikka arvosanojen keskiarvon perusteella 
menestys ei ole ollut yhtä hyvä kuin naisilla. 43 (70 %) miehistä oli suorittanut teknisen 
työn kursseja, joista he olivat saaneet arvosanojen keskiarvoksi 8,76. Teknisen työn 
korkeiden arvosanojen vuoksi myös niiden keskihajonta jää verrattain alhaiseksi. Kun 
vertaillaan teknisen työn opintoja muihin peruskoulussa suoritettuihin opintoihin, 
suoritettujen teknisen työn kurssien määrä voi vaikuttaa koehenkilöiden teknologisen 
yleissivistyksen luonteeseen. Vastaavaa ilmiötä tarkastellaan myös fysiikan, kemian ja 
matematiikan kurssien kannalta. Cronbachin alfakertoimen avulla tarkasteltuna taulukon 
3 muuttujista ei kuitenkaan muodostu reliaabeleja mittareita.  

Taulukko 3. Lukion fysiikan, kemian ja peruskoulun teknisen työn arvosanojen keskiarvot 
(Ks) sekä kurssimäärien keskiarvot (Km). 

Kaikki koehenkilöt Miehet Naiset  

N Ks Sd. Km N Ks Sd. Km N Ks Sd. Km 

Fysiikka 85 7,84 3,61 4,9 51 7,67 1,21 5,04 34 8,09 1.08 2,90 

Kemia 91 7,90 1,12 2,56 51 7,66 1,13 2,31 40 8,20 1,04 4,85 

Tekninen työ 43 8,76 0,69 0,78 43 8,76 0.69 1,32 0 ----- ----- ----- 

Koehenkilöiden yleissivistys tarkentuu yleissivistävän koulun opintojen osalta siten, että 
naisten teknologisessa yleissivistyksessä lukion kemialla on huomattava merkitys. Miehet 



 165

puolestaan olivat käytyjen kurssimäärien perusteella olleet kiinnostuneita fysiikasta, 
vaikka arvosanojen perusteella mitattava menestys ei ole ollut yhtä hyvä kuin naisilla. 
Teknisen työn opinnot jakavat selvimmin miehet ja naiset kahteen ryhmään, koska naiset 
eivät olleet opiskelleet tätä oppiainetta.  

Teknologiapainotteisen luokanopettajakoulutuksen valintamenettelyn ensimmäisessä 
vaiheessa haluttiin antaa mahdollisuus myös sellaisille hakijoille, jotka olivat hankkineet 
teknologista yleissivistystä peruskoulun ja lukion ulkopuolelta (taulukko 4; ks. liite 1). 
Ainoastaan viisi koehenkilöä oli suorittanut jonkin yliopistollisen arvosanan, jolla 
arvioitiin olleen yhteys teknologisen yleissivistyksen kehittämiseen. Taulukosta 4 
ilmenee, että kullekin 101 koehenkilöstä yliopistollisen arvosanan suorittaminen merkitsi 
keskimäärin 0,1 pisteen lisäystä valintapistemäärään (K = 0,1). Kymmenen koehenki-
löistä oli suorittanut jonkin koulu- tai opistotasoisen teknisen tutkinnon. 70 % koehenki-
löistä oli saanut valintapisteitä teknologista harrastuneisuutta osoittavista opinnoista. 
Erityisesti miehet (80 %), mutta myös naiset (54 %) olivat lisänneet teknologista 
sivistystään tällaisten opintojen avulla. Koska esimerkiksi teknologista harrastuneisuutta 
osoittavista opinnoista oli mahdollista saada 0–1 pistettä, keskiarvoina ilmaistut 
pistemäärät jäivät alle yhden. Kun valintojen ensimmäisestä vaiheesta 101 koehenkilöä 
oli saanut keskimäärin 7,89 pistettä, taulukossa 4 esitetyistä osioista he olivat saaneet 
keskimäärin 1,53 pistettä. Myöskään näistä taulukon 4 muuttujista ei muodostu 
reliaabeleita mittareita. 

Taulukko 4. Yliopistollisesta arvosanasta (fysiikka, kemia, matematiikka, 
tietojenkäsittelyoppi, koulutusteknologia), teknologista harrastuneisuutta osoittavista 
opinnoista ja muista koulu- ja opistotasoisista tutkinnoista saadut pisteet sekä 
valintamenettelyn ensimmäisen vaiheen yhteispistemäärä. 

Kun luvussa 2.1 tarkasteltiin kasvatuksen käsitettä, todettiin sen yhteyden muihin 
tieteisiin muodostuvan substanssiperusteisesti. Tässä demonstraatiossa yhteys merkitsee 
teknologiakasvatusta, jonka substanssiperustaa tutkivat myös teknilliset tieteet. Kun 40 
koehenkilöä oli suorittanut kasvatustieteen approbaturin ennen teknologiapainotteiseen 
luokanopettajakoulutukseen, heillä ei ilmeisesti ollut tietoa kasvatustieteiden ja 
teknillisten tieteiden yhteydestä tässä esitetyssä merkityksessä. Kasvatustieteen 

Kaikki Miehet Naiset  
 N K Sd. N K Sd. N K  Sd. 

Yliopistollinen arvosana 
(fysiikka, kemia, matema- 
tiikka, tietojenkäsittelyoppi, 
koulutusteknologia) 

5 0,10 0,44  3 0,10 0,44 2 0,10 0,44 

Teknologista harrastunei- 
suutta osoittavat opinnot 

70 0,57 0,43 48 0,68 0,40 22 0,42 0,43 

Muut koulu- ja opisto- 
tasoiset tutkinnot 

10 0,07 0,24  8 0,10 0,27 2 0,04 0,17 

Kasvatustieteen approbatur 40 0,79 0,98 19 0,63 0,93 21 1,02 1,01 
Valintojen ensimmäinen  
vaihe yhteensä  

101 7,89 1,89 60 7,87 1,96 41 7,91 1,81 
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opinnoista saaduilla pisteillä ei ollut yhteyttä muihin hakuasiakirjoista ilmeneviin 
pisteisiin. Miehistä 32 % ja naisista 52 % oli kehittänyt sivistystään kasvatustieteen 
opinnoilla.  

Opintosuorituksista muodostettujen muuttujien ajatellaan kuvaavan ennemmin 
koehenkilöiden ennakkotietoja ja -taitoja kuin koulutuksen lopputulosta, koska 
hakumenettelyä varten asiakirjaan valittiin opintosuorituksia, joiden arvioitiin olevan 
avuksi hankittaessa teknologista yleissivistystä teknologiapainotteisessa luokanopettaja-
koulutuksessa. Siksi hakuasiakirjoista saatavista muuttujista muodostettavilla uusilla 
muuttujilla ei ennakoida koehenkilöiden opinto- ja testimenestystä, vaan demonstroidaan 
yhtäläisyyksiä heidän ennen koulutusta hankkimassaan teknologisessa yleissivistyksessä. 
Kun tarkasteltavaksi otettiin koko koehenkilöjoukon saamat pisteet, konsistenssin 
kannalta teknologista yleissivistystä kuvasi parhaiten muuttujaryhmä, joka muodostettiin 
ylioppilastutkinnon äidinkielen, reaalin ja lyhyen matematiikan, lukion fysiikan ja 
kemian arvosanoista sekä teknologista harrastuneisuutta osoittavista opinnoista saatujen 
pisteiden keskiarvoista. Näin muodostetun mittarin reliabiliteetti on riittävä, vaikka 
joukoksi valikoituu vain 24 koehenkilöä (taulukko 5a). Jos samaa muuttujaryhmää 
tarkastellaan erikseen sukupuolen mukaan jaoteltuna, Cronbachin alfan arvo jää alle 0,6, 
jonka Metsämuuronen (2003, 395) katsoo matalimmaksi hyväksyttäväksi arvoksi. 
Huomattakoon, että taulukossa 5 esitettyjen muuttujien skaalat ovat erilaisia. Tässä 
yhteydessä Cronbachin alfakerroin antaa vain viitteitä siitä, millaisten opintojen voi 
olettaa vaikuttaneen teknologiseen yleissivistykseen. (Ks. Wood 1987, 136–140; 
Cronbach et al. 1972, 132–135.) 

Taulukko 5. Cronbachin alfakertoimet (α) hakuasiakirjojen tiedoista (p < 0,001).  

  N α F 
a*    

Kaikki koehenkilöt 24 0,65 220 
Miehet 15 0,58 100 
Naiset 9 0,57 188 

b**    
Kaikki koehenkilöt 24 0,63 153 
Miehet 15 0,55 67 
Naiset 9 0,60 153 

c***    
Kaikki koehenkilöt 10 0,65 72 
Miehet 10 0,65 72 
Naiset -- ----- -- 

*Cronbachin alfa laskettuna ylioppilastutkinnon äidinkielen, reaalin ja lyhyen matematiikan, lukion fysiikan ja 
kemian arvosanoista sekä teknologista harrastuneisuutta osoittavista opinnoista saatujen pisteiden keskiarvoista. 
**Cronbachin alfa laskettuna ylioppilastutkinnon äidinkielen, reaalin ja lyhyen matematiikan, lukion fysiikan ja 
kemian arvosanoista, teknologista harrastuneisuutta osoittavista opinnoista saatujen pisteiden sekä valintojen 
ensimmäisen vaiheen pisteiden keskiarvoista. 
***Cronbachin alfa laskettuna ylioppilastutkinnon äidinkielen, reaalin ja lyhyen matematiikan, lukion fysiikan 
ja kemian arvosanoista, teknologista harrastuneisuutta osoittavista opinnoista saatujen pisteiden, 
valintamenettelyn ensimmäisen vaiheen pisteiden keskiarvosta sekä teknisen työn arvosanoista. 
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Koska demonstraatiossa halutaan saada tarkasteltavaksi valintamenettelyn koko 
ensimmäinen vaihe, muuttujaryhmään lisättiin muuttuja valintojen ensimmäinen vaihe 
yhteensä (taulukko 4). Kaikkien koehenkilöiden pisteistä laskettu Cronbachin alfa-arvo 
laski, ja naispuolisten koehenkilöiden alfa-arvo nousi hieman (taulukko 5b). Kun 
muuttujaksi lisättiin teknisen työn arvosanat, Cronbachin alfa-arvo nousi ennalleen 
kaikkia koehenkilöitä ja miehiä tarkasteltaessa, mutta mukaan valikoituneiden määrä 
putosi kymmeneen (taulukko 5c). Naispuolisten koehenkilöiden tunnuslukuja ei näin 
voitu tarkastella, sillä kukaan heistä ei ollut suorittanut peruskoulussa teknisen työn 
kursseja. Voidaan sanoa, että koehenkilöiden teknologinen yleissivistys perustuu hyvin 
erilaisiin opintoihin. Teknologista yleissivistystä arvioitaessa on otettava huomioon myös 
koehenkilöiden harrastukset, joiden suora vaikutus ei näy hakuasiakirjojen pisteytyk-
sessä. 

Vaikka hakuasiakirjoista saadun tiedon perusteella ja Cronbachin alfa-arvon avulla 
tarkasteltu muuttujaryhmä kuvaa enimmillään vain 24 koehenkilön numeerisesti 
kuvattavia ansioita, heidän teknologista yleissivistystään voi kuitenkin hahmottaa 
analyysin perusteella. Moni teknologiapainotteisen luokanopettajakoulutuksen opiskelija 
oli kunnostautunut ylioppilaskirjoitusten äidinkielen, reaalin ja lyhyen matematiikan 
kokeissa. He olivat opiskelleet fysiikkaa ja kemiaa lukiossa. Miehet olivat peruskoulussa 
opiskelleet teknistä työtä. Sekä miehet että naiset olivat suorittaneet opintoja, jotka 
viittaavat mielenkiintoon teknologiaan liittyviä asioita kohtaan. Kun taulukoissa 2–5 
kuvattuja hakuasiakirjoista saatuja tietoja tarkastellaan kuvioon 30 kiteytetyn teknologian 
oppimisen mallin kannalta, niistä muodostuu myös teknologian oppimisen menetelmälli-
nen pohja. Koehenkilöt voivat soveltaa aikaisemmissa opinnoissaan oppimiaan 
ongelmanratkaisumenetelmiä suorittaessaan kuuden ja kahdenkymmenen tehtävän 
testejä. Erityisesti miehillä oli myös substanssitietoutta, jota oli hankittu käytännön 
toiminnallisuuden avulla niin koulussa kuin harrastuneisuutta osoittavien opintojen 
parissa. Hakuasiakirjoista ei kuitenkaan selviä, millaista koehenkilöiden teknologinen 
tieto on luonteeltaan. Onko sillä yhteyttä teknologiapainotteisessa 
luokanopettajakoulutuksessa opittavaan teknologiseen tietotaitoon? Tämän oletetaan 
paljastuvan, kun hakuasiakirjojen tietoja tarkastellaan kahdenkymmenen ja kuuden 
tehtävän testeistä saatavien tietojen yhteydessä. 

4.3.2  Kahdenkymmenen tehtävän testin tulosten tarkastelu 

Kahdenkymmenen tehtävän testin toivottiin paljastavan piirteitä koehenkilöiden 
teknologisesta substanssitietoudesta, kun tunnistettavat esineet, laitteet ja rakenteet 
valittiin ympäröivästä teknologisesta maailmasta. Kahdenkymmenen tehtävän testistä 
(Tunnetko teknologiaa, liite 2a) oli mahdollisuus saada 40 pistettä. Koehenkilöt saivat 
siitä keskimäärin 25,6 pistettä (ks. taulukko 6). Keskiarvojen ja -hajontojen perusteella 
voi päätellä, että testin osioista a-kohdat olivat hieman helpompia kuin b-kohdat.  

Vaikka tarkasteltavana ollut esinejoukko oli suhteellisen pieni, se paljasti eräitä 
piirteitä koehenkilöiden teknologisesta yleissivistyksestä. Mitä useammin esinettä, laitetta 
tai rakennetta käytetään, sitä paremmin se tunnistetaan. Sitä vastoin esineet, laitteet ja 
rakenteet, joiden saaminen tarkasteltavaksi vaatii enemmän konkreettia toiminnallisuutta 
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(teknologisen kokonaisuuden purkamista), ovat oudompia. (Vrt. Hacker & Barden 1988a, 
484–509.) Tätä indikoi myös huonompi menestys vastattaessa osioiden b-kohtiin. Kun 
johdantoluvussa viitattiin elämään teknologisessa maailmassa, mainittiin toiminta 
teknologisen kokonaisuuden särkyessä. Ilmeisesti testissä hyvin menestyneet koehenkilöt 
ovat niitä, jotka eivät ainakaan heti heitä särkynyttä laitetta menemään. Keskiarvoista 
päätellen useimmat ovat tutkiskelleet särkyneen vetoketjun, lyijytäytekynän ja tietoko-
neen levykkeen osia, koska niiden tunnistaminen ja toiminnan ymmärtäminen oli 
verrattain helppoa. Toimivan laitteen purkaminen ja kokoaminen lienee harvinaisempaa. 
Tätä indikoi esimerkiksi lyijykynän käyttömekanismin ja kuulakärkikynän säiliön 
siirtomekanismin tunnistaminen. Ilmeisesti kuulakärkikynä on varmatoimisempi, joten 
sitä ei tarvitse purkaa, kuten oikkuilevaa lyijytäytekynää. Analogiaa kahden kynätyypin 
rakenteen tunnistamisen välille ei ollut syntynyt. Vaikeimmin tunnistettavista osioista 
muut, paitsi kuulakärkikynän säiliön siirtomekanismi, liittyvät sähkölaitteisiin. 

Taulukko 6. Menestyminen kahdenkymmenen tehtävän testissä (N = 101). 

a b  (a + b)/2   
K Sd. K Sd. K Sd. 

  1. Kuulalaakeri 0,81 0,38 0,67 0,45 0,74 0,38 
  2. Pyykkipojan jousi 0,78 0,39 0,72 0,43 0,75 0,38 
  3. Transistori 0,28 0,43 0,23 0,40 0,26 0,37 
  4. 3,5” levykkeen tallennuskiekko 0,94 0,24 0,94 0,24 0,94 0,18 
  5. Puhelimen mikrofoni 0,20 0,38 0,16 0,35 0,18 0,35 
6. Pistorasian runko 0,94 0,24 0,86 0,33 0,90 0,25 
7. Mikropiiri 0,33 0,45 0,33 0,33 0,33 0,39 
8. Rannekellon koneisto 0,84 0,35 0,75 0,42 0,79 0,36 
9. Sähkömoottorin roottori  0,55 0,48 0,37 0,46 0,46 0,40 

10. Kuulakärkikynän säiliön siirtomekanismi 0,49 0,48 0,41 0,47 0,45 0,44 
11. Pesukoneen magneettiventtiili 0,09 0,27 0,13 0,32 0,11 0,28 
12. Lyijykynän käyttömekanismi 0,99 0,10 0,92 0,25 0,96 0,14 
13. Polkupyörän ketjun lukkokappale 0,85 0,34 0,78 0,40 0,82 0,34 
14. Halogeenilamppu 0,78 0,40 0,71 0,44 0,74 0,38 
15. Vetoketjun sulkija 0,99 0,10 0,95 0,22 0,97 0,12 
16. Loisteputken sytytin 0,34 0,45 0,30 0,44 0,32 0,43 
17. Polkupyörän venttiili 0,77 0,40 0,76 0,41 0,77 0,40 
18. 9V neppariparisto 0,89 0,30 0,84 0,35 0,84 0,26 
19. Lukon pesämekanismi 0,87 0,32 0,82 0,37 0,84 0,32 
20. Putkisulake 0,64 0,46 0,53 0,48 0,59 0,44 

 Summapisteet 13,4 3,35 12,2 3,71 25,6 6,75 
 Keskiarvo  0,67 0,17 0,61 0,19 1,28 0,34 

Koehenkilöiden iällä ei ollut merkitystä testimenestykseen (ks. taulukko 1). Keskiarvoja 
t-testin avulla tarkasteltuna teknistä työtä peruskoulussa opiskelleet menestyivät testissä 
paremmin (N = 43; K = 1,49; Sd. = 0,23) kuin ne, jotka eivät sitä olleet opiskelleet 
(N = 58; K = 1,12; 0,32). Ero näiden ryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä 
(p = 0.0001). Sitä vastoin vastaavalla tavalla tarkasteltuna lukion matemaattis-
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luonnontieteellisten aineiden opinnoilla ei ollut merkitystä kahdenkymmenen tehtävän 
testissä menestymiseen. 

Kun koehenkilöiden suoriutumista tarkastellaan kahdenkymmenen tehtävän testissä 
kuviossa 30 esitetyn teknologian oppimisen teorian mukaisesti, huomio kiinnittyy 
oppiaineissa käytettyjen oppimismenetelmien merkitykseen. Ilmeisesti tekninen työ 
tarjoaa mahdollisuuksia ongelmanratkaisuoppimiseen, jonka vaikutuksesta koehenkilöt 
ovat oppitunneilla saaneet paremman valmiuden ymmärtää teknologiaa. Vaikka teknisen 
työn tunneilla ei ole aikaa perehtyä kaikkeen mahdolliseen substanssiin, ongelmanratkai-
suoppiminen kehittää valmiutta tehdä johtopäätöksiä myös teknologian kontekstissa. 
Tämä puolestaan on voinut ohjata koehenkilöitä tutustumaan teknologiaan koulun 
ulkopuolellakin. Kahdenkymmenen tehtävän testillä ei kuitenkaan saada selville, miten 
teknologiseen yleissivistykseen kuuluvat taidot liittyvät oppimisprosessiin. 

67 % koehenkilöiden a-kohtien ja 61 % b-kohtien vastauksista oli oikeita. Kun 
koehenkilöiltä kysyttiin, mikä esineen, laitteen tai rakenteen tehtävä on teknologisessa 
kokonaisuudessa, he tukeutuivat tilanteellisen empirian tasolla ongelmanratkaisussa 
substanssitason tietouteensa. Taulukosta 6 ilmenee, että koehenkilöiden tilanteellisen 
empirian tasolle tuotu substanssitietous (a: Mikä esine on kyseessä?) on hieman 
parempaa kuin päättelyyn (b: Mikä sen tehtävä on teknologisessa kokonaisuudessa?) 
tukeutumalla saavutettu teoriatason tietous. Koska sekä a- että b-kohtien tieto voi olla 
joko aiemmin hankittua substanssitietoa tai päättelyn tulosta, kahdenkymmenen tehtävän 
testin a- ja b-kohdista muodostettiin summamuuttuja (ks. liitteet 5a ja 5b). Taulukon 6 
sarakkeesta a + b muodostetun mittarin konsistenssi on hyvä, koska Cronbachin alfa on 
0,8 (N = 101; F = 82,8; Sig. = 0,0001). 

4.3.3  Kuuden tehtävän testin tulosten tarkastelu 

Kuuden tehtävän testin tulosten tulkinta sisältää eräitä epävarmuustekijöitä. Koehenkilöi-
den työskentelymuotojen vapaa valinta koetilanteessa ohjaa testitulosten tulkintaa 
yleiselle tasolle. Tilastollisten menetelmien käyttöä rajoittaa lisäksi testitulosten vähäinen 
hajonta. 

Kuuden tehtävän testin tulokset poikkeavat hakuasiakirjoista saatavista tiedoista ja 
kahdenkymmenen tehtävän testin tuloksista siten, että koehenkilöille oli opetettu kuvion 
30 struktuurin teoreettinen rakenne ja toiminta ongelmanratkaisutilanteissa. Nyt haluttiin 
tietää, pystyivätkö he soveltamaan saamaansa tietoa kuvatessaan 
ongelmanratkaisuprosessiaan. Kuten kuuden tehtävän testin arviointikriteereistä (liite 3) 
ilmenee, tarkoituksena ei ole kuitenkaan ammattimaisen teknologian tietämisen ja 
taitamisen testaus. Koehenkilöiden oli sekä pystyttävä yleissivistävän tason teknologiseen 
ongelmanratkaisuun että vastaamaan, mitä ongelmaa ratkaistaessa opittiin. Testin tulokset 
arvioitiin liitteiden 3a’, 3b’, 3c’, 3d’, 3e’ ja 3f’ kaltaisista tuotoksista. 

Teknologiapainotteisen luokanopettajakoulutuksen opiskelijat menestyivät varsin 
hyvin kuuden tehtävän testissä, sillä koko koehenkilöjoukon keskiarvo (K; N = 101) on 
2,26, kun tentistä voi saada enintään arvosanan 3. Kun kaikkien kuuden tehtävän 
keskiarvoja verrattiin toisiinsa t-testin avulla, erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. 
Myöskään koehenkilöiden iällä ei ollut yhteyttä testimenestykseen, kun sitä tarkasteltiin 
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t-testin avulla. Yhtäläinen menestys voidaan tulkita koehenkilöiden kiinnostuksena 
teknologisten ongelmien ratkaisuun. Näkemystä tukevia tuloksia saatiin kun kysyttiin, 
kokivatko koehenkilöt tehtävät mielekkäiksi ja oliko tehtävien analyysista heille apua 
teknologian oppimisen ymmärtämisessä. Tämä viittaa siihen, että kuviossa 30 esitetyn 
teknologian oppimisen struktuurin ymmärtäminen helpottaa opiskelijoita ymmärtämään 
teknologian oppimista. Koehenkilöt kertoivat, että opittu teoria helpotti tenttiin 
vastaamista. 

Taulukko 7. Menestyminen kuuden tehtävän testissä [K; N = 101; K(tn); N = 43; 
K(ei-tn); N = 58]. 

 K  Sd. Ky (N)  Sd. Kr (N) Sd. K 
 (tn) 

Sd. K 
(ei-tn) 

 Sd. 

Tornitehtävä 2,31 0,31 2,36 (17) 0,18 2,30 (84) 0,33 2,23 0,32 2,37 0,28 

Mutterit  
pullosta 

2,20 0,37 2,20 (69) 0,41 2,21 (32) 0,29 2,12 0,39 2,26 0,35 

Sähkö- 
probleemi 

2,29 0,30 2,35 (18) 0,21 2,28 (83) 0,31 2,25 0,36 2,33 0,24 

Näppäimistö 2,21 0,37 2,10 (19) 0,42 2,23 (82) 0,36 2,18 0,42 2,23 0,33 

Kuulakärki- 
kynä 

2,25 0,29 2,26 (22) 0,33 2,25 (79) 0,28 2,23 0,32 2,27 0,27 

Kännykän 
käyttöohje 

2,29 0,32 2,25 (23) 0,38 2,29 (78) 0,31 2,27 0,37 2,30 0,29 

Summa- 
pisteet 

13,55 1,28 13,52  (168) 1,30 13,56  (438) 1,30 13,28 1,41  13,56 1,15 

Taulukon 7 ensimmäisessä sarakkeessa kuvataan kunkin tehtävän suorittamisesta saadun 
pistemäärän aritmeettinen keskiarvo (K) sekä pisteiden keskihajonta. Toisessa sarak-
keessa tarkastellaan kuuden tehtävän testissä menestymisen keskiarvoja (Ky) ja 
keskihajontaa, kun koehenkilöt ovat tehneet testin yksilösuorituksena. Vastaavasti 
kolmannessa sarakkeessa keskiarvoja (Kr) tarkastellaan ryhmässä tehtyjen testien 
perusteella. Toiseksi viimeisessä sarakkeessa testipistemäärien keskiarvoja vertaillaan 
tapauksissa, joissa koehenkilöt ovat suorittaneet peruskoulussa teknisen työn kursseja 
[K(tn)]. Viimeisessä sarakkeessa tarkastellaan testipistemäärien keskiarvoja tapauksissa, 
joissa koehenkilöt eivät ole suorittaneet teknisen työn kursseja [K(ei-tn)].  

Kun kaikkien 101 koehenkilön kuuden tehtävän testistä saamia keskiarvoja (K) 
tarkasteltiin jakamatta heitä vuosikursseihin, arvosanat jakautuivat jokseenkin normaali-
sesti, joskin jakauma oli vino vasemmalle (Zs. = -0,59; Se. = 0,24). Tämä johtui 
koehenkilöiden hyvästä menestyksestä testissä. Kaikkien suoritusten keskiarvoista (K) 
laskettu Cronbachin alfa oli 0,73 (N = 101; F = 2,9; Sig. = 0,01), joten kuuden tehtävän 
testi muodostaa reliaabelin mittarin. Koska koehenkilöillä oli tilaisuus suorittaa kuuden 
tehtävän testi joko yksin (Ky) tai pienissä ryhmissä (Kr), oppimisprosessin ymmärtämi-
sen demonstrointi yksilötasolla ei ollut mahdollista (ks. taulukko 7). Työskentelymuodon 
kannalta testissä menestymisestä voidaan esittää vain yleisiä piirteitä, koska suurin osa 
opiskelijoista suoritti tehtäviä sekä ryhmissä että yksilösuorituksina. Kun kunkin kuuden 
tehtävän yksin ja ryhmässä saatujen testituloksien keskiarvoja vertailtiin kahden 
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riippumattoman ryhmän t-testin avulla, suoritusmuodolla ei ollut tilastollista merkitystä 
menestymiseen.  

Ne, jotka eivät olleet osallistuneet peruskoulussa teknisen työn kursseille [K(ei-tn); 
N = 58], menestyivät hieman paremmin kuuden tehtävän testissä kuin teknisen työn 
kursseille osallistuneet [K(tn); N = 43]. Ero ei kahden riippumattoman ryhmän t-testin 
avulla tarkasteltuna tässäkään tapauksessa ollut kuuden tehtävän keskiarvojen välillä 
tilastollisesti merkitsevä (F = 1,41; Sig. = 0,24; t = 1,89; Sig. = 0,06). 

Hyvä testimenestys voi johtua tilanteellisen empirian tasolla tapahtuneesta teknolo-
giakasvatuksen oppimisesta ja/tai taidosta soveltaa aiemmissa opinnoissa saatuja 
tietotaitoja ongelmanratkaisuun. Jos aiemmilla opinnoilla on keskeinen merkitys hyvässä 
tenttimenestyksessä, muodostettujen muuttujien välillä täytyy olla myös tilastollisesti 
merkittävä yhteys. 

4.3.4  Hakuasiakirjoista saatavien tietojen sekä kahdenkymmenen ja 
kuuden tehtävän testien tulosten yhteyksien tarkastelu 

Demonstraation hypoteesiksi asetettiin, että koehenkilöiden teknologinen yleissivistys 
perustuu ennemmin teknologiseen kasvatukseen kuin teknologiakasvatukseen (ks. luku 
4). Hakuasiakirjoista saatavien tietojen sekä kahdenkymmenen ja kuuden tehtävän testien 
tulosten yhteyksien tarkastelun tarkoituksena on selvittää, ovatko koehenkilöt saaneet 
aiemmissa opinnoissaan teknologiakasvatusta vai perustuuko heidän teknologinen 
yleissivistyksensä teknologiseen kasvatukseen. Pieni tutkimusjoukko yhdistettynä 
analysoitavien muuttujien erilaiseen luonteeseen aiheuttaa rajoituksia tilastomenetelmien 
käytölle. Koska tutkimusaineisto on suhteellisen pieni ja kerätty viiden vuoden aikana, 
koehenkilöitä tyydytään tarkastelemaan kokonaistutkimuksen muodossa. Heikkilä (1998, 
44) mainitsee, että kokonaistutkimusta tulee harkita silloin, kun otoskoko on kolmasosa 
perusjoukosta. Peltosen (1970, 19) mukaan tilastollinen testaus ei tilastotieteellisessä 
merkityksessä ole mahdollista, jos kyseessä on kokonaistutkimus. Tästä johtuu, että 
kovin laajoja yleistyksiä esimerkiksi kaikkien opettajankoulutuksessa opiskelevien osalta 
ei voi tehdä. Peltonen mainitsee kuitenkin, että käyttäytymistieteissä joudutaan usein 
tinkimään otantamenetelmien eksaktista käytöstä tilastotieteellisessä merkityksessä. 
Koposen (1977, 8) mukaan tällaisista tutkittavista joukoista voidaan muodostaa 
empiirisiä jakaumia, joita on mahdollista käsitellä tilastollisesti. Vahervuo ja Kalimo 
(1975, 202) esittävät, että tällaisessa tapauksessa voidaan kuvitella sellainen perusjoukko, 
josta koeryhmä muodostaa edustavan näytteen. Tutkimuksessa tarkasteltavan joukon 
ajatellaan edustavan teknologiapainotteisen luokanopettajankoulutuksen opiskelijoita 
yleisesti.  
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Kuvio 33. Muuttujaryhmien väliset yhteydet. 

Voidaan myös ajatella, että tilastollisen analyysin merkitsevyys on eri asia kuin 
käytännön syy-yhteyksien merkitsevyys laajemmissa yhteyksissä, kuten Popham (1967, 
5–6) teoksessaan mainitsee. Tämä on syytä ottaa huomioon erityisesti tutkimuksessa, 
jossa perusjoukko on käytännössä sama kuin otanta (emt., 43–44). Myös tästä syystä 
teknologiapainotteisen luokanopettajakoulutuksen opiskelijoiden teknologisen 
yleissivistyksen olemusta on tyydyttävä demonstroimaan sen sijaan että teknologisen 
yleissivistyksen olemus selvitettäisiin eksplisiittisesti tilastollisen tutkimuksen avulla. 
Kiteyttämisen periaatteen mukaisesti esitetään eräs näkökanta, kun tarkasteltavana on 
teknologian oppiminen kuviossa 31 esitetyn koeasetelman mukaisesti.  

Hypoteesin mukaisesti koehenkilöiden teknologisen yleissivistyksen voi olettaa 
perustuvan ennemmin teknologiseen kasvatukseen kuin teknologiakasvatukseen. Mistä 
koehenkilöiden teknologiseen kasvatukseen perustuva teknologinen yleissivistys on 
peräisin? Voiko hakuasiakirjoista saatavista tiedoista päätellä, millaisista opinnoista 
saadut pisteet ovat yhteydessä testeistä saatujen pisteiden kanssa? Tämän selvittämiseksi 
iteraatiota jatketaan tarkastelemalla näiden muuttujaryhmien välisiä korrelaatioita. 

Tällaisessa tilanteessa mittaamisen tuottaman järjestysasteikkotason aineiston käsittely 
vaatii huolellisesti laadittuja skaaloja (Luukkonen 1978, 106). Vaikka muuttujat ovat 
skaalaltaan erilaisia, niiden yhteyksiä on mahdollista tutkia korrelaatioiden avulla (ks. 
Tähtinen & Isoaho 2001, 107; Martin & Bateson 1986, 90–91; Popham 1967, 65). 
Muuttujaryhmien välisiä yhteyksiä voidaan esittää kuvion 33 mukaisesti. Kaksisuuntai-
silla nuolilla tarkoitetaan muuttujaryhmien välisiä korrelaatioita. Jos korrelaatiot A ja B 
syntyvät, hakuasiakirjojen tiedoista muodostettujen muuttujien kuvaamat tiedot ovat 
yhteydessä kahdenkymmenen ja kuuden tehtävän tulosten kuvaamiin tietoihin. Luvussa 
4.2 esitettiin olettamus, että testien tehtävissä esiintyvä teknologinen substanssi on samaa 
kuin reaalimaailman teknologinen substanssi. Tiedetään, että koehenkilöt ovat menesty-
neet hyvin kummassakin testissä. Hyvä menestys tarkoittaa tässä yhteydessä testin 
keskiarvoa parempaa menestystä. Positiivinen korrelaatio C ilmaisisi koehenkilöiden 
teknologista yleissivistystä, jota kuvaisi analogioiden ja syllogismien ymmärtäminen 
teoreettisella tasolla. Tämä puolestaan demonstroisi teknologiakasvatuksen vaikutusta 
teknologian oppimisen perustana.  

Muuttujaryhmien välisten korrelaatioiden tarkastelua varten otettiin hakuasiakirjojen 
tietoja edustamaan taulukossa 5 kuvatut muuttujaryhmät, koska niissä esitettyjen 
muuttujien katsottiin vastaavan luvuissa 2 ja 3 esitettyä teoriaa sekä teknologiakasvatuk-
sesta että teknologisesta kasvatuksesta. Koska taulukossa 5 muuttujien keskiarvoja 
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tarkasteltiin Cronbachin alfakertoimen avulla, muuttujien leikkausjoukoissa (kuvattu 
taulukoissa 5a, 5b ja 5c) tapausten lukumäärä N jäi pieneksi. Muuttujat olivat skaaloiltaan 
erilaisia, joten Cronbachin alfakerroin antoi vain viitteellistä tietoa niiden yhteydestä. 
Luvussa 2.2 esitetyn analyysin perusteella valituilla muuttujilla on kuitenkin yhteys 
tekniikkaan ja teknologiaan. 

Taulukko 8. Hakuasiakirjojen tiedoista muodostettujen summamuuttujien rakenne . 

Todistuksia painottava Yleissivistystä painottava Teknistä työtä painottava  N 
Min  Max  K Sd. Min  Max  K Sd. Min  Max  K Sd. 

Yo-tutkinnon 
äidinkieli 

 98 3 6 4,7 0,74 3 6 4,7 0,74 3 6 4,7 0,74 

Yo-tutkinnon 
reaali 

 98 0 6 4,7 1,30 0 6 4,7 1,30 3 6 4,7 1,30 

Yo-tutkinnon 
lyhyt 
matematiikka 

 34 2 6 4,7 1,32 2 6 4,7 1,32 2 6 4,7 1,32 

Lukion fysiikka  85 5 10 7,8 1,17 5 10 7,8 1,17 5 10 7,8 1,17 
Lukion kemia  91 6 10 7,9 1,12 6 10 7,9 1,12 6 10 7,9 1,12 
Teknologinen 
harrastuneisuus 

70 0,5 1 0,8 0,24 0,5 1 0,8 0,24 0,5 1 0,8 0,24 

Valintojen 
ensimmäinen 
vaihe 

101     5 14 7,9 1,89 5 14 7,9 1,89 

Peruskoulun 
tekninen työ 

43         7 10 8,7 0,69 

Summa 16,5  39 30,6  21,5 53 38,5  28,5 63 47,2  

Jotta mukaan saataisiin kaikki koehenkilöt, muodostettiin taulukossa 8 kuvatut kolme 
summamuuttujaa. Taulukossa osamuuttujan jälkeen merkitty N ilmoittaa, kuinka moni 
koehenkilöistä sai valintamenettelyssä pisteitä kyseisistä muuttujista. Sarakkeessa minimi 
(Min) ilmoitetaan, mikä on koehenkilöiden saama alin pistemäärä tai todistuksen numero. 
Vastaavasti sarakkeessa maksimi (Max) ilmoitetaan korkein lukuarvo, jonka koehenkilöt 
osiosta saivat. Alimmalla rivillä ilmoitettu keskiarvon summa puolestaan merkitsee, 
minkä lukuarvon koehenkilöt keskimäärin saivat muodostetuista summamuuttujista.  

Kuten taulukosta 8 ilmenee, todistuksia painottavaan summamuuttujaan on yleissivis-
tystä painottavaa summamuuttujaa muodostettaessa lisätty valintojen ensimmäisessä 
vaiheessa saadut pisteet. Vastaavasti teknistä työtä painottavaa summamuuttujaa 
muodostettaessa yleissivistystä painottavaan summamuuttujaan on lisätty peruskoulun 
teknisestä työstä saadut pisteet.  

Todistuksia painottavaan summamuuttujaan valittiin hakuasiakirjoista muodostetut 
summapisteet ylioppilastutkinnon äidinkielen, reaalin ja lyhyen matematiikan, lukion 
fysiikan ja kemian arvosanoista sekä teknologista harrastuneisuutta osoittavista 
opinnoista (vrt. taulukko 5). Tarkastelussa korostuvat ylioppilastutkinnossa ja lukion 
päästötodistuksessa osoitetut tiedolliset ansiot, koska teknologisesta harrastuneisuudesta 
voi saada enintään vain yhden pisteen. Näistä muuttujista muodostettu summamuuttuja 
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painottaa lukio-opinnoissa hankittua sivistystä, jota on analysoitu luvussa 2.2.6. Kuviossa 
31 esitetyn teorian mukaan tulkittuna positiiviset korrelaatiot kahdenkymmenen ja 
kuuden tehtävän testeihin merkitsisivät, että koehenkilöiden teknologinen yleissivistys on 
yhteydessä lukiossa opittuun. Myös teknologinen harrastuneisuus on voinut lisätä 
koehenkilöiden teknologista yleissivistystä. Näin voisi syntyä yhteys koehenkilölle 
muodostuneen teoreettisen käsityksen ja teknologisen substanssin tason välille. Jos 
koehenkilö olisi saanut esimerkiksi ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeesta 3, reaalista 
4, lyhyen matematiikan kokeesta 5 pistettä, arvosanaksi lukion kemiasta 7 ja lukion 
fysiikasta 8 sekä teknologista harrastuneisuutta osoittavista opinnoista 0,5 pistettä, hänen 
yhteispisteensä olisivat 27,5. 

Yleissivistystä painottavassa summamuuttujassa on todistuksia painottavaan summa-
muuttujaan lisätty valintojen ensimmäisestä vaiheesta saadut pisteet. Valintojen 
ensimmäisen vaiheen summapisteiden lisääminen mittariin merkitsee kaikkien 
teknologiapainotteiseen luokanopettajakoulutukseen valikoitumista edellyttäneiden 
ansioiden painottamista. Menettely korostaa teknologisen yleissivistyksen sitomista 
yleissivistykseen, koska muuttujaan lisätään kaikki valintojen ensimmäisessä vaiheessa 
hyväksi luetut ansiot (ks. luku 2.3). Kuvion 31 esittämän koeasetelman mukaan tulkittuna 
teoreettinen käsitys opitusta teknologiasta olisi yhteydessä substanssitason tietoon laaja-
alaisemmin. Esimerkiksi hyvä menestys vieraan kielen ja toisen kotimaisen kielen 
ylioppilaskirjoituksissa sekä laajan matematiikan ja kasvatustieteen approbaturin 
suorittaminen nostaisivat valintojen ensimmäisestä vaiheesta saatua pistemäärää. 
Koehenkilö olisi voinut saada ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeesta 3, reaalista 4, 
lyhyen matematiikan kokeesta 5 pistettä, lukion kemiasta arvosanaksi 7, mutta ei olisi 
suorittanut lukion fysiikkaa. Kun koehenkilö olisi lisäksi saanut teknologista harrastunei-
suutta osoittavista opinnoista 0,5 pistettä ja valintojen ensimmäisestä vaiheesta yhteensä 
11 pistettä, hän saisi yhteispisteikseen 30,5.  

Teknisen työn arvosanan lisääminen teknistä työtä painottavaan summamuuttujaan 
merkitsee miesopiskelijoiden aseman painottamista, koska 70 % heistä oli opiskellut 
teknistä työtä peruskoulussa. Teknisellä työllä on keskeinen asema teknologian 
oppimisessa (ks. luku 3.2). Kuvion 31 esittämän koeasetelman mukaan tulkittuna 
positiivinen korrelaatio teknisen työn arvosanan ja kahdenkymmenen sekä kuuden 
tehtävän testien summapisteiden välillä tarkoittaisi teknisen työn keskeistä merkitystä 
teknologian oppimisessa. Koehenkilön teoreettisella käsityksellä opitusta teknologiasta 
olisi yhteys teknologiseen substanssiin, jonka hallintaa tarvitaan kahdenkymmenen ja 
kuuden tehtävän testeissä menestymiseen. Jos koehenkilö olisi saanut esimerkiksi 
ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeesta 6, reaalista 5, lyhyen matematiikan kokeesta 5 
pistettä ja lukion kemiasta arvosanaksi 9, lukion fysiikasta arvosanaksi 8, peruskoulun 
teknisen työn arvosanaksi 9 sekä teknologista harrastuneisuutta osoittavista opinnoista 
0,5 pistettä ja valintojen ensimmäisestä vaiheesta yhteensä 11 pistettä, hänen yhteispis-
teensä olisi 53,5. 
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Taulukko 9. Kolmen summamuuttujan korrelaatiot kahdenkymmenen ja kuuden tehtävän 
testien summapisteiden välillä (N = 101). 

 Korrelaatio A Korrelaatio B Korrelaatio C 
Todistuksia painottava -0,14   0,12 -0,25* 
Yleissivistystä painottava -0,11   0,07 -0,25* 
Teknistä työtä painottava    0,20* -0,04 -0,25* 
Korrelaation merkitsevyys, * = p < 0,05. 

Taulukossa 9 esitetään kuvion 33 demonstroimat korrelaatiot, kun tarkasteltavana on 
kolme summamuuttujaa. Vaikka korrelaatio C on laskettu yhdesti, vertailun helpottami-
seksi se on merkitty kunkin kolmen summamuuttujan yhteyteen. Taulukon 8 
hakuasiakirjojen tiedoista muodostetut muuttujat tarkoittavat substanssitason tietotaitoyh-
distelmiä, joita koehenkilöillä oli mahdollisuus käyttää tilanteellisen empirian tasolla 
ratkaistessaan kahdenkymmenen ja kuuden tehtävän testin tehtäviä. Jos hakuasiakirjojen 
tiedoista ja kuuden sekä kahdenkymmenen tehtävän testin tuloksista muodostettujen 
muuttujien välille syntyy positiivisia korrelaatioita, koehenkilöiden teknologinen 
yleissivistys perustuu teknologiakasvatukseen.  

Hakuasiakirjojen tiedoista muodostettujen summamuuttujien ja kuuden tehtävän testin 
summapisteiden välille ei muodostunut korrelaatioita (sarake korrelaatio B). 
Substanssitason tietotaito ei ole yhteydessä taulukossa 9 esitettyihin summamuuttujien 
kuvaamiin valmiuksiin, vaikka luvuissa 2 ja 3 esitetyn teorian mukaisesti koehenkilöt 
tukeutuvat niissä kuvattuihin tekijöihin. Hyvästä tenttimenestyksestä päätellen koehenki-
löt oppivat tilanteellisen empirian tasolla teknologian oppimismenetelmän. Tätä ilmiötä 
demonstroivat kuvion 31 kaksisuuntaiset nuolet tilanteellisen empirian, koehenkilöille 
muodostuneen teoreettisen käsityksen opitusta ja teknologian tietoihin ja taitoihin 
perustuvan ongelmanratkaisuvalmiuden välillä. 

Analogioiden ja syllogismien ilmenemisen kannalta yhteys kahdenkymmenen ja 
kuuden tehtävän testeistä muodostettujen summamuuttujien välillä on ongelmallinen. 
Taulukon 9 sarakkeesta C ilmenee, että näiden muuttujien välillä vallitsee melkein 
merkitsevä negatiivinen korrelaatio. Kahdenkymmenen ja kuuden tehtävän testien 
substanssi voi olla luonteeltaan erilaista ja testien vaatimat ongelmanratkaisutaidot niin 
erilaisia, että analogioihin ja syllogismeihin tukeutuminen oli koehenkilöille liian 
vaikeaa. On otettava huomioon, että koehenkilöt olivat ensimmäisen vuoden opiskeli-
joita, joille testien suorittaminen oli oppimistilanne. Ilmeisesti peruskoulussa teknistä 
työtä opiskelleilla oli enemmän kokemuksia kahdenkymmenen tehtävän testissä 
esitetyistä artefakteista, koska teknistä työtä painottavan summamuuttujan ja kahdenkym-
menen tehtävän testin summapisteiden välille syntyi heikko positiivinen korrelaatio. 
Käytännössä tällä heikolla korrelaatiolla ei ole merkitystä, sillä se edustaa koehenkilöjou-
kossa vain neljän prosentin selitysosuutta. Muutoin kahdenkymmenen ja kuuden tehtävän 
testien substanssi poikkeaa huomattavasti koehenkilöiden aiemmin oppimasta. 
Demonstraatio osoittaa, että koehenkilöiden hakuasiakirjojen tiedoista muodostettujen 
muuttujien kuvaama teknologinen yleissivistys perustuu ennemmin teknologiseen 
kasvatukseen kuin teknologiakasvatukseen, mitä kahdenkymmenen ja kuuden tehtävän 
testien tulokset kuvaavat. 
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4.4  Tilastollisen demonstraation luotettavuus 

Tilastollinen demonstraatio on viitteellinen pienen koehenkilömäärän vuoksi. Ulkoista 
validiteettia arvioitaessa on huomattava, että hakuasiakirjojen tiedot sekä kuuden ja 
kahdenkymmenen tehtävän testit edustavat vain yhtä tapaa kuvata koehenkilöiden 
teknologista yleissivistystä. Kahdenkymmenen ja kuuden tehtävän testien substanssi 
tarjoaa kiteyttämisen periaatteen mukaisesti erään tarkastelutavan kuvattaessa teknologi-
sen maailman substanssia. Kuvauksen tarkoituksena on demonstroida kuviossa 30 
esitetyn teknologiakasvatuksessa tapahtuvan teknologian oppimisen struktuuria kuvioon 
31 kiteytetyn sovelluksen avulla, mikä ainakin teoreettisella tasolla näyttää olevan 
mahdollista tässä kontekstissa.  

Demonstraation tilastollisen analyysin perusteella voidaan todeta, että koehenkilöiden 
teknologinen yleissivistys on teknologisen kasvatuksen tulosta. Kuten toisessa luvussa 
mainittiin, yleissivistävän koulun teknisen työn ja fysiikan oppiaineilla on keskeinen 
tehtävä teknologisessa kasvatuksessa. Iteroitaessa hakuasiakirjoista ilmenevistä tiedoista 
muuttujia näistä oppiaineista saadut valintapisteet antoivat viitteitä siitä, että fysiikassa ja 
teknisessä työssä käsitellään teknologian oppimisen kannalta merkityksellistä substanssia. 
Relevanttia tilastollista tarkastelua vaikeuttaa erityisesti se, että teknistä työtä ovat 
opiskelleet vain miehet. Sama tilanne on yleinen Suomen yleissivistävässä koulussa, 
joten demonstraation asetelmaa voi pitää luotettavana.  

Tilastollisen demonstraation johtopäätökset on tehty muuttujien korrelaatioiden 
perusteella. Vaikka korrelaatiot itsessään eivät merkitse selitystä syy–seuraus-suhteille, 
niiden teoriaan perustuva looginen vertailu voi antaa pohjaa johtopäätöksille (Best 1977, 
262). Tämän aineiston käsittelyssä ongelmaksi muodostuu edellä mainittu pieni 
koehenkilöiden joukko, jolloin korrelaatioiden aiheuttajana voi olla muutamien 
koehenkilöiden testitulokset. Tästä syystä demonstraatiossa edettiin iteroimalla 
muuttujaryhmiä. Hakuasiakirjojen tiedoista muodostettiin kolme summamuuttujaa, joiden 
mukaan koehenkilöiden teknologista yleissivistystä tarkasteltiin erilaisin painotuksin. 
Menettelytapa ei ole ristiriidassa kiteyttämisen periaatteen kanssa. Janesick (2000, 392) 
esittää, että kiteyttävä tutkimusote vaatii kuvaamisen ja tulkinnan vuorottelua. Ex post 
facto -tyyppisessä tutkimuksessa hakuasiakirjoista kuvattavaksi otettiin teknologisen 
kasvatuksen ja teknologiakasvatuksen kannalta keskeisiä muuttujia, joista muodostettiin 
uusia muuttujia tulkittavaksi kahdenkymmenen ja kuuden tehtävän testin tulosten 
yhteydessä. Loogisen validiteetin perustana oli näkemys, jonka mukaan kahdenkymme-
nen ja kuuden tehtävän testeissä menestyminen vaati teknologiakasvatuksen avulla 
hankittua teknologista yleissivistystä. Positiivinen korrelaatio hakuasiakirjojen tiedoista 
laskettujen summamuuttujien ja kahdenkymmenen ja kuuden tehtävän testien tuloksista 
muodostettujen summamuuttujien välillä olisi merkinnyt, että koehenkilöt olisivat 
hankkineet teknologisen yleissivistyksensä hakuasiakirjoista ilmenevien opintojen avulla. 
Kuvion 31 mukaan tulkittuna koehenkilöille olisi muodostunut myös teoreettinen käsitys 
teknologian oppimisesta, mikä olisi ollut apuna ratkaistaessa vastaavaan substanssiperus-
taan liittyviä teknologisia ongelmia. 

Tilastollisen analyysin kannalta ongelmallisin muuttujaryhmistä oli kuuden tehtävän 
testi. Hyvästä testimenestyksestä päätellen koehenkilöt olivat oppineet teknologiaa ja 
teknologiakasvatusta, mutta opitun alkuperä jäi koehenkilökohtaisesti epäselväksi. Osa 
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koehenkilöistä tukeutui hakuasiakirjojen kuvaamiin tietoihin, mutta ilmeisesti suurin osa 
koehenkilöistä muodosti uutta tietoa ongelmanratkaisun avulla. Koska osa testisuorituk-
sista tehtiin ryhmissä ja osa yksilösuorituksina, oppimisprosessin tarkempi analyysi 
edellyttäisi toisenlaista koeasetelmaa. 

Liitteessä 7 on kuvattu kahdenkymmenen ja kuuden tehtävän testien merkitseviä (++) 
ja melkein merkitseviä (+) korrelaatioita osiotasolla (N = 101). Positiivisia korrelaatioita 
ei syntynyt kuin testien sisällä. Myös tästä päätellen kahdenkymmenen ja kuuden 
tehtävän testit mittasivat teknologista sivistystä eri tavoin. Osioiden korrelaatiot voivat 
antaa vain viitteitä testien substanssin luonteesta, koska kummassakin testissä puuttuvia 
tietoja korvattiin keskiarvoilla. Kuuden tehtävän testin suoritustapa sekä kummankin 
testin pieni keskihajonta vaikeuttavat tulkintaa. 

Myöskään koehenkilöiden arvoja ja asenteita ei voi päätellä korrelaatioista. Vaikka 
arvojen ja asenteiden tilastollinen kuvaus puuttuu, niitä voidaan pitää taustavaikuttajina 
teknologiaan liittyvien asioiden oppimisessa. Luvussa 3.6.2 kuvatut valtakunnallisen 
opetussuunnitelman esittämät arvot ja asenteet ovat ohjanneet koehenkilöiden oppimista 
yleissivistävässä koulussa ja yliopisto-opinnoissa. Samaan arvoperustaan tukeutuvat 
luvussa 3.4.1.1 tarkastellut oppikirjat ovat olleet yleisessä käytössä koehenkilöiden 
kouluaikana. Tämä varmistettiin haastattelemalla koehenkilöitä. Sitä vastoin ulkomaisen 
teknologiakasvatuksen kirjallisuuden käytöstä suomalaisessa yleissivistävässä koulussa 
koehenkilöillä ei ollut tietoa. Kun ulkomaista kirjoja tarkastellaan suomalaisten 
opetussuunnitelmien kannalta, niiden kuvaama arvomaailma vastaa suurelta osin 
suomalaista arvomaailmaa. Niiden mukaan muodostetut kahdenkymmenen ja kuuden 
tehtävän testit eivät olleet ristiriidassa suomalaisen arvoperustan kanssa. 

Kun teknologian oppimiseen liittyvää problematiikkaa kuvataan rakentamalla teorian 
mukaisia loogisia kokonaisuuksia, teorian validiteetti paranee. Tällöin myös mittarin 
reliabiliteetin tulisi parantua. Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa mittauksen 
reliabiliteettia tarkastellaan Cronbachin alfakertoimen avulla (Tarkkonen 1987; 
Vehkalahti 2000, 83). Tehtyjen johtopäätösten perustana olivat hakuasiakirjoista saatujen 
tietojen sekä kahdenkymmenen ja kuuden tehtävän testien tulosten korrelaatiot. Tällöin 
tavoitteena oli löytää reliaabelit mittausmahdollisuudet Cronbachin alfakertoimen avulla. 
Vaikka taulukoissa 5a, 5b ja 5c esitetyt muuttujaryhmät ovat valideja luvuissa 2 ja 3 
esitetyn teorian kannalta, kolmen summamuuttujan muodostaminen ei tuo yksityiskohtai-
sempaa tietoa koehenkilöiden teknologisen yleissivistyksen luonteesta. 

Vaikka tilastollisen tarkastelun sisäinen validiteetti ja reliabiliteetti olisivatkin 
moitteettomia, kiteyttämisen periaatteen mukaisesti kuva koehenkilöiden teknologisesta 
yleissivistyksestä on tapauskohtainen. Kahdenkymmenen ja kuuden tehtävän testit ovat 
esimerkkejä mittareista, joita voidaan käyttää kuvaamaan koehenkilöiden teknologiaan 
liittyviä tietoja. Esimerkiksi teknisessä työssä opittavia manuaalisia taitoja ne mittaavat 
vain välillisesti. Vaikka niistä lasketut konsistenssit näyttävät moitteettomilta tässä 
koehenkilöjoukossa, ne kuvaavat vain eräitä osa-alueita teknologisesta yleissivistyksestä. 
Siksi tilastollisten demonstraatioiden validiutta voi arvioida vain tässä koehenkilöjou-
kossa. 

Asetetun tutkimustehtävän mukaisesti demonstraation perusteella voidaan todeta, että 
teknologiseen yleissivistykseen kuuluu tietoa teknologiasta, jota voidaan kuvata myös 
kvantitatiivisin menetelmin. Esimerkinomainen demonstraatio osoitti, että kuvioon 30 
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kiteytetty teknologian oppimisen teoria on validi myös tilanteessa, jossa teknologian 
oppiminen ei yksiselitteisesti perustu teknologiakasvatukseen. 



5 Johtopäätökset teknologiseen yleissivistykseen 
kasvattamisesta 

Luvussa 4 demonstroitiin teknologian oppimisen struktuuria, kun analysoitavana oli 
teknologian oppimiseen liittyvää aineistoa. Vaikka analysoitavana ei ollut tyypillinen 
teknologian oppimistilanne, teknologian oppimisen teorialla oli selitysvoimaa. 
Kvantitatiivisessa analyysissa ero teknologiakasvatuksen ja teknologisen kasvatuksen 
välillä näkyi osaelementtien suhteissa. Demonstraation lähtökohtana olivat hakuasiakir-
joista saadut tiedot. Vaikka koehenkilöt pystyivät ongelmanratkaisuun perustuvan 
oppimisen avulla muodostamaan teknologiaan liittyvää teoriatason tietoa, yhteys 
substanssitasoon jäi heikoksi. Tässä luvussa tehtävät johtopäätökset kohdistuvat myös 
luvuissa 2 ja 3 esitettyyn teoriaan teknologisen yleissivistyksen oppimisesta ja sen 
kuvaamisesta kuvioon 30 kiteytetyn teknologian oppimisen struktuurin avulla. 

Kvantitatiivisista tutkimusmenetelmistä käytetään myös nimitystä kovat 
tutkimusmenetelmät. Kovat tutkimusmenetelmät eivät ole synonyymi kovalle 
teknologialle, vaikka kummassakin voidaan vedota numeerisiin perusteisiin tehtäessä 
johtopäätöksiä. Koska tutkimus on rajattu koskemaan teknologista yleissivistystä ja sen 
oppimiseen vaikuttavia seikkoja koulutuksessa tapahtuvan oppimisen kannalta, 
teknologista yleissivistystä ei ole tarkasteltu niin sanottuna kovana ja pehmeänä 
teknologiana. Tarkkaa rajaa kovan ja pehmeän teknologian välille on vaikea asettaa. Tätä 
rajaa voi kuitenkin kuvailla teknologisen substanssin avulla. Pehmeän teknologian 
tuntomerkkeinä voivat olla Normanin et al:n (1995, 10) mainitsemat energian, veden ja 
pesuaineen säästäminen, käyttöohjeiden selkeys, kestävyys ja käyttövarmuus, 
markkinointipolitiikka, pakkausmateriaalit ja kierrätettävyys, kun tarkasteltavana on 
pesukone. Kovaa teknologiaa voi puolestaan olla ihmisistä ja ympäristöstä piittaamaton 
teknologian käyttö, jonka perustana on yleensä teknologisen yleissivistyksen puute. 
Esimerkistä huomaa, että teknologiseen yleissivistykseen pehmeä teknologia rakentuu 
arvojen ja asenteiden ohjaamana.  

Teknologiakasvatuksen sivistyskäsityksen mukaan ihminen pyrkii järjellisyyteen, 
korkeampaan ihmisyyteen, täysi-ikäisyyteen ja itsemääräytyneisyyteen (ks. Siljander 
2000a, 7–8; luku 2.3). Teknologiakasvatus on nominaalimääritelmän mukaan teknologi-
seen maailmaan kasvattamista (luku 3.3). Siksi oppimisen ajatellaan alkavan teknologian 
substanssin tasolta, jolloin lähtökohtana on teknologinen maailma. Opettajan eettinen 
vastuu korostuu, kun valitaan teknologista substanssia ja teknologisen substanssin 
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tarkastelutapaa. Jos kyseessä olisi teknillisiin tieteisiin kuuluva tai muu teknologiaan 
liittyvä ammatillinen tutkimus, se voisi kohdistua teknologiseen substanssiin. Koska 
tutkimuksen kohteena on teknologinen yleissivistys ja sen oppiminen, oppimisprosessin 
kuvauksessa teknologisella substanssilla on välineellinen arvo. Kuitenkin ilman sitä 
teknologian oppimista olisi mahdotonta kuvata. 

5.1  Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

Muodostetun teoreettisen mallin ja sen tulkinnan pohjalta voidaan kysyä, mitä Janesickin 
(2000) esittämä ajatus kiteyttävästä tutkimuksesta käytännössä tarkoittaa. Demonstraation 
sisällön validiteettia arvioitaessa se merkitsee yleissivistävän opetuksen yhteydessä 
määritellyn teknologian käsitteen ja siitä johdetun teknologian oppimisen struktuurin 
toimivuuden tarkastelua, kun koehenkilöinä toimivat teknologiapainotteisen 
luokanopettajakoulutuksen opiskelijat ja muuttujina heidän aikaisemmista opinnoista 
sekä koulutuksen aikana tehdyistä testeistä saadut numeeriset tiedot. Opiskelijoiden 
hakeutuminen teknologiapainotteiseen koulutukseen voi vasta ilmaista tietoista tarvetta 
hankkia tietoja ja taitoja teknologiasta. Siksi yksityiskohtaisempien johtopäätösten teko 
tilastollisten kuvauksien pohjalta vaatisi vielä laajempaa tutkimusta erityisesti taitojen 
osalta. Kuvaamisen ja tulkinnan operationaalistava prosessi voisi jatkua vastaavanlaisen 
tutkimuksen pohjalta. 

Janesickin (2000) mukaan teorian kuvaamisen ja tulkinnan tulee olla tasapainossa. 
Sisällön validiteetin vuoksi tällaisen tasapainon saavuttaminen näyttää vaativan 
suhteellisen laajan teoriatarkastelun erityisesti tässä tilanteessa, kun maailmalla ei ole 
yhtä vakiintunutta käsitystä teknologiakasvatuksesta (ks. luku 3.2). Teknologinen 
kasvatus määriteltiin teknologiakasvatuksen esiasteeksi, jolle on tyypillistä irrallisten, 
toisiinsa liittymättömien asioiden opettaminen teknologiasta. Teknologian ja 
teknologiakasvatuksen käsitteillekään ei kirjallisuudesta löytynyt yksiselitteisiä 
määritelmiä. Siksi teknologian käsitettä määriteltäessä tukeuduttiin tietosanakirjojen 
määritelmiin.  

Lähtökohdaksi otettiin teknologian ja kasvatuksen käsitteet, joita tarkasteltiin 
yleissivistyksen yhteydessä. Menettelyä voi perustella sillä, että julkaistussa kirjallisuu-
dessa teknologiakasvatus katsotaan kuuluvaksi yleissivistävään kasvatukseen. Sen 
johdosta teknologiakasvatuksen käsite kiteytetään tässä yhteydessä juuri yleissivistäväksi 
teknologiakasvatukseksi. Näin teknologiakasvatuksen analyysi perustuu maailmalla 
tehtyihin kuvauksiin, jolloin päädytään kuvion 30 esittämään teknologiakasvatuksessa 
tapahtuvaan teknologian oppimisen teoriaan. Vastakohtana sille on eri oppiaineissa 
annettu, jokseenkin epäyhtäläinen teknologinen kasvatus. Teknologian oppimisen teorian 
mukaisesti teknologisen kasvatuksen substanssi on samaa kuin teknologiakasvatuksen 
substanssi. Teknologiakasvatuksessa substanssi toimii oppimisen välineenä edettäessä 
tilanteellisen empirian tasolta teoreettisen näkemyksen tasolle, kun taas teknologisessa 
kasvatuksessa substanssia tyydytään tarkastelemaan tilanteellisen empirian tasolla. 
Tutkimuksen kvalitatiivisessa ja kvantitatiivisessa osassa päädyttiin samankaltaisiin 
johtopäätöksiin. 
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Rakennevaliditeetin kannalta Janesickin (2000) esittämä kiteyttävä tutkimusmene-
telmä muistuttaa näin sovellettuna myös induktioon ja deduktioon perustuvaa päättelyä ja 
siinä on myös hermeneuttisen tutkimusotteen piirteitä. Päättelyn ja tulkinnan ulottaminen 
kvalitatiivisesta kvantitatiiviseen tutkimusotteeseen sisältää eklektismin vaaran. Siljander 
(1992, 15) varoittaa tilanteesta, jossa kahdesta toistensa kanssa ristiriidassa olevasta 
teoriasta muodostetaan valikoiden uusi teoria. Hän näkee, että erityisesti kasvatustie-
teessä tämä vaara on ilmeinen. Esimerkkinä hän mainitsee tutkimuskohteen perusluon-
netta koskevat oletukset, jotka voivat olla implisiittisiä, julkilausumattomia. Myös tästä 
syystä tämän tutkimuksen luvuissa 2 ja 3 esitetty taustateoria rakennettiin mahdollisim-
man yksityiskohtaiseksi. Luvun 4 demonstraatio muodostaa itsenäisen kokonaisuuden, 
jossa kokeiltiin luvuissa 2 ja 3 kehitettyä teknologian oppimisen teoriaa. Kun luvussa 2 
kiteytettiin kasvatuksen ja teknologian käsitteiden analyysin perusteella teknologisen 
yleissivistyksen käsite, luvussa 3 kiteytettiin kuviossa 30 esitetty teknologian oppimisen 
teoria teknologiakasvatuksen käsitteen analyysin avulla. Luvussa 4 puolestaan 
demonstroitiin kehitetyn teorian toimivuutta ja osoitettiin, että koehenkilöiden 
teknologinen yleissivistys perustuu ennemmin teknologiseen kasvatukseen kuin 
teknologiakasvatukseen. Teknologian oppimisen teoria kiteytettiin ennen luvun 4 
demonstraatiota, joten tutkimuksen rakennevaliditeetille ei muodostu Siljanderin 
kuvaamaan uhkaa. 

Rakennevaliditeetin kannalta on myös keskeistä, onko kuvion 30 esittämä struktuuri 
validi kuvaamaan teknologiakasvatuksen tuloksena teknologian oppimista, kun siihen on 
yhdistetty eri tutkimuksissa esitettyjen teorioiden yhtäläisiä piirteitä. Janesickin (2000, 
392) esittämän ajatuksen mukaan tämän tyyppisessä tutkimuksessa on tiedostettava, että 
siinä ei voida päätyä kuin yhteen näkemykseen monien joukossa. Keskeistä on kuitenkin 
tulkinta, jonka perusteella luvuissa 2 ja 3 tehdyt johtopäätökset teknologisesta 
yleissivistyksestä, teknologiakasvatuksesta ja teknologian oppimista kuvaavasta teoriasta 
on tehty. Luvussa 4 tulkintaa edustavat johtopäätökset, jotka koskevat kehitetyn 
teknologian oppimisen teorian selitysvoimaa. Janesickin mukaan menetelmällinen 
validiteetti merkitsee sitä, että kuvaamiseen ja tulkintaan perustuva päättelyketju on 
looginen ja esitetyn teoreettisen näkemyksen mukaisesti perusteltavissa. Richardson 
(2000, 934) mainitsee, että kiteyttämisessä teoriasta kirjoitettu teksti itsessään tukee 
validiteettia, kun sen hyväksytään esittävän tutkijan näkökantaa. Siksi rakennevaliditeet-
tia haluttiin vahvistaa luvuissa 2 ja 3 teoriaan liittyvien käytännön esimerkkien avulla.  

Teknologiakasvatuksen teorian analogiat ilmenivät kirjallisista lähteistä saaduista 
kuvioista, jotka ymmärretään teorioiden kuvauksiksi. Suomalaisista ja ulkomaisista 
teknologiakasvatusta käsittelevistä tai niitä sivuavista tutkimuksista ja oppikirjoista 
valitut struktuurit sisälsivät samoja piirteitä teknologian oppimisen kannalta. Kiteyttämi-
sen periaatteen mukaisesti lähteiden sisältöjä yhdistettiin loogiseksi ja ristiriidattomaksi 
kokonaisuudeksi, joka esitettiin kuvion 30 teknologian oppimisen struktuurina. 
Tutkimuksen validiteettia arvioitaessa on huomattava, että lähestymistapa on kasvatustie-
teellinen. Yleissivistävässä teknologiakasvatuksessa esimerkiksi sillan ja linkkimaston 
ristikkorakenne nähdään analogisena, vaikka ne teknillisten tieteiden analyysien mukaan 
poikkeaisivatkin toisistaan (vrt. luku 2.3). Teknologiakasvatuksessa ristikkorakenteen 
ymmärtäminen on teknologista yleissivistystä, joka toimii pohjana ammatilliselle 
sivistykselle. Siksi teknologiakasvatuksessa opittu teknologia ei saa olla ristiriidassa 
ammatillisessa koulutuksessa annettavan opetuksen kanssa. 
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Jotta luvun 4 demonstraatiossa kahdenkymmenen ja kuuden tehtävän testit olisivat 
toistettavissa, konkreettiin toiminnallisuuteen tarvittava substanssi valittiin yleisesti 
saatavista esineistä, laitteista ja rakenteista. Kahdenkymmenen tehtävän testin pieniä 
tunnistettavia esineitä löytyy kaikista teollistuneista maista, ja kuuden tehtävän testin 
esineitä sekä materiaaleja jokseenkin kaikki läntisten teollisuusmaiden nuoret ovat 
käsitelleet. Kuuden tehtävän testissä esineiden, laitteiden ja rakenteiden tuttuus 
varmistettiin pienimuotoisella esitestillä. Ex post facto -tyyppisessä tutkimuksessa 
kvantifiointi noudatti tutkimusaineistossa käytettyä pisteytystä. 

Kuuden tehtävän testin teoreettisena perustana käytettiin myös Jyväskylän yliopiston 
Opetuksen perusteita ja käytänteitä -julkaisusarjassa ilmestynyttä kirjoitusta ”Johdatusta 
teknologiakasvatuksen teoreettiseen tarkasteluun” (Lindh 1997b). Kirjoitus jaettiin 
monistettuna koehenkilöille, ja he saivat käyttää sitä apunaan vastatessaan kuudesta 
tehtävästä muodostuneeseen tenttiin. Kyseisessä artikkelissa on kiteytetty kuvion 30 
sisältämä teknologiakasvatuksen teoria. Teorian validiteettia on testattu muun muassa 
esittämällä se Tekninen opettaja -aikakausjulkaisussa (Lindh 1995) ja Jyväskylässä 
yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen teknologiakasvatuk-
sen seminaarissa vuonna 1996. Teoria on esitetty myös Oulun yliopistossa vuonna 1999 
European Teacher Education Network (ETEN) -konferenssissa, jonka konferenssijul-
kaisussa teoriaa on käsitelty teknologiapainotteisen luokanopettajakoulutuksen näkökul-
masta (Lindh 2000). 

Kun tutkimuksen validiteetin arviointiperustaksi otetaan kuvioon 30 kiteytetty 
teknologian oppimisen teoria, sen todetaan toimivan tässä kontekstissa. Luvussa 1.3 
tarkasteltiin tutkimuksessa tarvittavia menetelmiä. Ihmisen ja teknologian välisen suhteen 
analysoinnissa päättelyllä todettiin olevan keskeinen merkitys. Teknologian oppimisen 
teoriaan päädyttiin päättelyn avulla. Päättely muodostui kuvaamisesta ja tulkinnasta, josta 
käytettiin nimitystä kiteyttämisen periaate. Riippumatta siitä, sovelletaanko kiteyttämisen 
periaatetta hermeneuttisen vai konstruktivistisen tutkimusotteen yhteydessä, tutkimuksen 
menetelmällinen validiteetti noudatti argumentaatioanalyysin ehtoja. Näiden ehtojen 
täyttämisessä turvauduttiin analogioihin ja syllogismeihin kahdella tasolla. Substanssita-
son analogiat ja syllogismit käsittelivät esineiden, laitteiden ja rakenteiden funktionaalisia 
yhteyksiä. Teoriatason analogiat ja syllogismit käsittelivät teknologian oppimista ja sen 
mallintamista. Koska sekä teknologia itsessään että sen oppiminen kuvattiin prosesseina, 
analogioiden ja syllogismien merkitys kiteytyi prosessia ylläpitäväksi tekijäksi. 

5.2  Tutkimuksen tulosten pohdinta 

Johdantoluvussa pohdittiin kansalaisten teknologiaan liittyvien tietojen ja taitojen 
puutetta ja epäsuhtaa. Luvun 3.6 perusteella henkilöllä on teknologista yleissivistystä, 
kun hän ymmärtää sitä ja osaa toimia sen parissa. Tämän edellytyksenä on teknologisen 
ongelmanratkaisun hallinta. Siksi teknologinen yleissivistys on luonteeltaan taitoa ja 
motivaatiota oppia teknologiaa ennemmin kuin erillisten esineiden, laitteiden ja 
rakenteiden yksityiskohtaista tietämistä. Kansalaisten tulee kuitenkin tuntea teknologian 
substanssiperustaa, jotta looginen oppimisprosessi mahdollistuisi. Loogisen 
oppimisprosessin perustana on esineiden, laitteiden ja rakenteiden funktionaalisuuden 
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ymmärtäminen. Kun ymmärretään, miten artefaktit toimivat ja mihin niitä käytetään, 
myös analogiat toisiin vastaaviin artefakteihin mahdollistuvat. Päättelyyn perustuva 
ongelmanratkaisu on mahdollista sekä olemassa olevaa teknologiaa opittaessa että uutta 
teknologiaa luotaessa. Siksi analogiat ja syllogismit ovat kuvioon 30 kiteytetyn 
teknologian oppimisen ehtoja ja oppimisprosessia ylläpitäviä tekijöitä.  

Aihekokonaisuuksille Ihminen ja teknologia sekä Teknologia ja yhteiskunta lankeaa 
opetusmenetelmällisiä haasteita. Aiemmin yleissivistävän koulun teknologisessa 
kasvatuksessa asioita ja käsitteitä on opetettu irrallisina toisistaan. Yleensä ei ole selitetty, 
miten jokin teknologiaan kuuluva tietotaito liittyy muihin tietotaitoihin. Demonstraatio 
paljasti, että eräissä tapauksissa sähköprobleemia ratkaistaessa sähköparit kytkettiin 
oikosulkuun. Näin tapahtui, vaikka fysiikan oppikirjoissa ilmiö on selitetty ja teknisen 
työn tunnilla ilmiöön on tutustuttu käytännön kokeiluissa. Kuuden tehtävän testi toi esille 
tilanteita, joissa tiedot ja taidot eivät liittyneet toisiinsa. Vaikka suurin osa kuuden 
tehtävän testiin osallistuneista suoriutui hyvin ongelmanratkaisutilanteista, valmius 
ongelmanratkaisuun ei ollut peräisin hakuasiakirjoista ilmenevistä aiemmista opinnoista. 

Demonstraation perusteella tarkasteltavan joukon voi olettaa olleen motivoitunut 
oppimaan teknologian opettamiseen ja oppimiseen liittyviä asioita. Erityisesti 
naisopiskelijoille on ollut haasteellista hakeutua teknologiapainotteiseen luokanopettaja-
koulutukseen, koska teknologia koetaan usein miesten sivistykseen kuuluvaksi. 
Teknologisten ongelmien ratkaisu oli aitoa ongelmanratkaisua eikä aikaisemmin 
hankittujen rutiinien soveltamista. Ilmeisesti tästä syystä naiset menestyivät kuuden 
tehtävän testissä, sillä testissä menestyminen edellytti yhtäaikaisesti sekä teknologiaan 
liittyviä ongelmanratkaisutaitoja että kuviossa 30 esitetyn teknologian oppimisen 
struktuurin ymmärtämistä. Kun naiset oppivat, miten teknologiaa opitaan, erot miesten ja 
naisten teknologian tietotaidoissa häviävät. Näin teknologiakasvatuksella on tasa-
arvoistava vaikutus kansalaisiin.  

Teknologinen kasvatus on yksittäisten teknologiaan liittyvien asioiden opettelua ja 
soveltamista, joten kokonaisnäkemys teknologian prosessiluonteisuudesta jää usein 
hämäräksi. Ehkä siitä syystä toisille teknologia onkin vain huipputeknologiaa, joka 
vanhenee hetkessä ja korvautuu jatkuvasti uusilla innovaatioilla, joten heidän mielestään 
esineiden, laitteiden ja rakenteiden toimintaperiaatteita ei kannata opiskella. 
Toimintaperiaatteiden ymmärtäminen on kuitenkin avain analogioiden ja syllogismien 
huomaamiseen. Jos teknologian oppiminen ei perustu niiden ymmärtämiseen, yhteydet 
tarkasteltavaan ilmiöön liittyvien käsitteiden välillä jäävät syntymättä. Yhteyttä 
arkipäiväisen substanssin tasolle ei muodostu. Ei siis ole ihme, että teknologinen maailma 
koetaan joskus jopa pelottavana, kun ei osata nähdä käyttöön otettua innovaatiota jo 
olemassa olevan teknologian uudeksi osaksi. Vaikka uutta teknologiaa ei koettaisikaan 
pelottavana, johdantoluvussa esitettyihin pulmatilanteisiin ei löydetä ratkaisuja. Silloin 
ihmisen ja rakennetun maailman (man–machine-interaction) suhde ei perustu tekemällä 
saatuihin sovellettaviin kokemuksiin, vaan ennakkoasenteisiin teknologian vaikeudesta. 
Tämä johtaa tilanteellisen empirian tasolla mekanistiseen toimintamallien toistamiseen. 

Asenteena teknologinen yleissivistys on ennakkoluulotonta valmiutta kohdata 
teknologinen maailma ennemmin mahdollisuuksien kuin uhkien maailmana. Siksi se on 
myös valmiutta oppia uutta teknologiaa. Teknologian oppiminen on muutoksen 
oppimista. Oppimisen tukena ovat matemaattis-luonnontieteellisen tietotaidon invarians-
sit ja konkreetin kokemuksellisuuden mahdollistavat taitotiedot. Teknologiapainotteisen 
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luokanopettajakoulutuksen opiskelijoiden ennakkoluuloton suhtautuminen esitettyihin 
teknologiaa koskeviin ongelmiin todistaa teknologian oppimisen mahdollisuuden 
riippumatta siitä, millaista teknologista kasvatusta he ovat aikaisemmin saaneet. Tosin 
teknisessä työssä hankituilla tiedoilla ja taidoilla näyttää olevan yhteys kahdenkymmenen 
tehtävän testissä menestymisessä tarvittaviin tietoihin ja taitoihin. 

Tutkimuksessa vahvistui käsitys, jonka mukaan havaintokäsitteet pysyvät samoina 
myös teorian tasolla (ks. luku 3.5.1). Muutoin kuviossa 30 esitetty teknologian oppimisen 
struktuurin selitys ei ole validi. Teorian tason käsitteiden välisten suhteiden merkitys sitä 
vastoin kasvoi, koska niihin sisältyy teknologian oppimisen olemus. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että teknologiakasvatuksessa oppijan (oppivan) on opittava etsimään 
analogioita ja syllogismeja muihin teknologian ilmiöihin opiskellessaan uutta teknolo-
giaa. Jos esimerkiksi ristikkorakenne toimii sillan rakenteessa, se toimii myös linkkimas-
ton rakenteessa. Ristikkorakenne itsessään on sama niin havaintotermien kuin teorian 
tasolla, kun tarkastelutapana on yleissivistävä teknologiakasvatus. Tähän liittyy myös 
demonstraation kahdenkymmenen ja kuuden tehtävän testeissä menestyminen. Koehenki-
löillä ilmeisesti oli tietoja teknologiasta, mutta testeissä menestyminen vaati taitoa tehdä 
johtopäätöksiä olemassa olevan tiedon varassa. Teknologiakasvatus osoittautui tältä 
kannalta poikkeavaksi muusta kasvatuksesta, sillä teknologian substanssin syntyprosessi 
tunnetaan jokseenkin tarkkaan. Siksi vastaavuussääntöjen muodostamiselle löytyy 
looginen peruste. Teknologiaa opitaan, kuten se on syntynytkin eli tekemällä teknologiaa. 

Kun teknologiakasvatusta tarkastellaan tutkimuksen tulosten valossa, ilmenee myös 
sen olemus kasvatuksen osana. Luvussa 2.1 kasvatuksen käsite määriteltiin kenttänä, jota 
rajaavat sosiaaliset edellytykset kasvatukselle, teknologinen substanssi sekä opetus- ja 
oppimismenetelmien antamat mahdollisuudet. Sosiaaliset edellytykset 
teknologiakasvatukselle paljastuvat harrastuneisuuden ja koulutuksen yhteisvaikutuk-
seksi. Teknologiaan liittyvien harrastusten parissa on mahdollista oppia paljonkin 
teknologiasta, mutta vasta koulutuksella on mahdollista omaksua systemaattinen 
menetelmä oppia teknologiaa. Koska teknologista substanssia on suunnaton, yhä enenevä 
määrä, sitä kaikkea on mahdoton oppia. On kuitenkin mahdollista oppia sen olemus 
analogioita ja syllogismeja sisältävinä järjestelminä, jotka näyttäytyvät teoreettisina 
rakenteina. Näitä rakenteita on vaikea ymmärtää tekemättä itse konkreetteja esineitä, 
laitteita ja rakenteita. Tekemällä teknologiaa opitaan myös hiljaista tietoa teknologiasta. 
Kun hiljainen tieto on teknologian vastaavuussääntöjen oppimisen takana, on mahdollista 
edetä tilanteellisen empirian tasolta teoreettisen käsityksen tasolle. 

Matemaattis-luonnontieteellisestä tietotaidosta muodostuu teknologian oppimisproses-
sissa hiljaista tietoa. Matemaattis-luonnontieteellinen tietotaito helpottaa esineiden, 
laitteiden ja rakenteiden suunnittelua ja ymmärtämistä. Siksi teknologiakasvatukseen 
kuuluvassa opetuksessa on yhdistettävä matemaattis-luonnontieteellisiä ja konkreettiin 
tekemiseen liittyviä tietotaitoja. Teknologisen yleissivistyksen voi kiteyttää siten, että 
henkilö aikaisemman tietotaitonsa ohjaamana ja eettisin perustein pystyy teknologisen 
maailman ongelmatilanteissa päättelemällä ratkaisemaan ongelmia konkreetilla ja 
teoreettisella tasolla. Vasta useiden ongelmien ratkaisu opettaa teknologian 
prosessiluontoisuuden. Teknologiakasvatuksen tehtävänä on taata oppimisprosessin 
jatkuvuus. 

Johdantoluvussa esitettiin useita teknologiseen maailmaan kuuluvia ongelmatilanteita. 
Kuvioon 30 kiteytetyn teknologian oppimisen struktuurin avulla esitettynä niillä on 
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yhteinen selitys. Keskeiseksi muodostuu oppimisessa käytettävien menetelmien ja 
tilanteellisen empirian välinen suhde. Niin sanotusti kouluja käymättömällä miehellä tai 
naisella voi olla kätevyyteen ja käytännön taitoihin perustuvia ongelmanratkaisutaitoja. 
Matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmanratkaisutietoja ja -taitoja hän ei koskaan ole 
välttämättä omaksunut. Vastaavasti niin sanotusti kouluja käynyt ihminen voi tukeutua 
tilanteellisen empirian tasolla esimerkiksi fysiikan tietoihin ja taitoihin. Teini-ikäinen on 
lapsuudesta saakka harrastanut työskentelyä tietokoneitten kanssa. Harrastus on kuitenkin 
voinut olla niin intensiivistä, että teoreettisten oppiaineiden opiskelu on siitä kärsinyt. 
Siksi hän tukeutuu teknologian oppimisessaan analogioihin, jotka liittyvät tietokoneeseen 
ja sen toimintoihin. Ääritapauksissa kenelläkään näistä oman alansa taitajista ei ole 
tilanteellisen empirian tasolla käytössään sopivaa ongelmanratkaisumenetelmää. 
Kädentaitoihin tukeutuva perustaa ratkaisunsa aikaisemmin tekemäänsä, ja matemaattis-
luonnontieteellisesti sivistynyt voi tietää ongelman ratkaisun teoriassa. Teknologinen 
yleissivistys edellyttäisi, että konkreetin toiminnallisuuden perusteena olisi matemaattis-
luonnontieteellisiin tietoihin perustuva yleinen ratkaisu. Teknologian oppimisen teorian 
mukaan tämä tarkoittaa oppijan teoreettista käsitystä ongelman luonteesta. Teoreettisessa 
käsityksessä yhdistyisivät sekä konkreetit että abstraktit tiedot ja taidot, jotka ovat 
sovellettavissa vastaavien teknologisten ongelmien ratkaisussa. Näin ymmärrettynä 
teknologinen yleissivistys on luonteeltaan valmiutta oppia analogioita ja syllogismeja 
ongelmanratkaisutilanteissa. Opitaan varautumaan uusiin ongelmaratkaisutilanteisiin, 
mitä kuviossa 30 kuvaa nuoli oppijan muodostamasta teoreettisesta näkemyksestä 
teknologisen substanssin tasolle. Nämä tiedot ja taidot edustavat abstraktia teknologista 
substanssia, jota ilman teknologisen maailman konkreettia substanssia ei osata tuoda 
tilanteellisen empirian tasolle vastaavanlaisissa ongelmanratkaisutilanteissa. 

5.3  Tutkimuksen syventämisestä 

Teknologisen yleissivistyksen hahmottaminen näyttäytyy laajana ja monipuolisena 
tutkimusalueena. Kiteyttämisen periaatteen mukaisesti siitä valittiin vain ne alueet, joiden 
katsottiin syvällisimmin hahmottavan teknologisen yleissivistyksen luonnetta. Siksi 
tulevissa tutkimuksissa selvitettäväksi jää monia keskeisiä asioita. Ehkä keskeisin niistä 
on teknologian opetusta varten laadittujen opetussuunnitelmien tarkastelu. Opetussuunni-
telmien analyysiin perustuen olisi mahdollista kehittää myös pedagogisia malleja 
esimerkiksi teknologian oppimisen teoriaan tukeutuen.  

Kuviossa 30 esitettyä teknologian oppimisen teoriaa pitää kehittää edelleen. Tämän 
tutkimuksen perusteella teoria näyttää selittävän teknologian oppimisprosessin olemusta. 
Täytyisi kuitenkin tarkentaa, mitkä muut ominaisuudet kuin substanssilähtöisyys, 
teknologian luova prosessiluontoisuus, teorian ja konkreetin käytännön yhdistettävyys ja 
teknologian historian tunnettavuus erottavat kehitetyn teorian esimerkiksi muista 
yleissivistävän koulun oppisisältöjen perusteista.  

Jatkotutkimuksissa olisi tärkeää kehittää edelleen näkemystä teknologiakasvatuksen 
teorianmuodostuksesta. Teknologia loogisuudessaan tarjoaa hyvät mahdollisuudet tähän. 
Millaista pedagogiikkaa teknologiakasvatuksessa tulisi käyttää, kun tavoitteena on 
teknologiseen yleissivistykseen kasvattaminen? Tutkimuksessa ilmeni, että nykyisistä 



 186

oppiaineista matemaattis-luonnontieteellisillä oppiaineilla ja teknisellä työllä on 
keskeinen merkitys teknologian oppimisessa. Ongelmana on oppimistilanteiden 
järjestäminen. Millaisia pedagogiikkaan liittyviä operaatioita vaatisi, että oppijat 
ymmärtäisivät teknologian prosessiluonteisuuden? Miten opettajat koulutettaisiin 
opettamaan teknologiaa? Mitä on sukeutuva teknologian oppiminen, kun sitä tarkastel-
laan teknologian oppimisen struktuurin mukaisesti? Näihin kysymyksiin löytyy vihjeitä 
Suomessa ja ulkomailla tehdyistä tutkimuksista, mutta ne pitäisi tutkimuksen avulla 
koota opetussuunnitelmalliseksi kokonaisuudeksi (vrt. Standards for Technological 
Literacy 2000). 

Tutkimuksesta rajattiin pois muut kasvatuksen nimeen liitetyt kasvatusalueet, koska 
niitä on kehitetty jokseenkin itsenäisesti ilman yhteyttä teknologiakasvatukseen. Miten 
esimerkiksi koulutusteknologia, ympäristökasvatus ja yrittäjyyskasvatus liittyvät 
teknologiakasvatukseen? Onko teknologiakasvatus kehittymässä omaksi tiedon- ja 
taidonalueekseen, vai muodostaako se esimerkiksi näiden kolmen kasvatuksen alueen 
kanssa näkökannan yhteiseen substanssiin, josta tilanteellisen empirian tasolle otetaan 
käsiteltäväksi yleissivistäviä aihepiirejä?  

Teknologiakasvatuksen olemusta hahmotettaessa tukeuduttiin kasvatukseen ja 
kasvatusfilosofiaan liittyviin näkemyksiin. Millaisiin näkemyksiin suomalainen 
teknologiakasvatuksesta esitettävä filosofia tukeutuisi, jos sitä tarkasteltaisiin laajemmin 
kuin tässä esitetyn teknologian oppimisen näkökulmasta? Myös tällaisessa hankkeessa 
ulkomailla esitetyistä näkemyksistä olisi apua. Siitä antoi viitteitä luvuissa 2 ja 3 
analysoidut kuviot, joiden analyysia täytyy jatkaa tukeutuen kuviossa 30 esitettyyn 
teknologian oppimisen teoriaan. 

Yleissivistävässä teknologiakasvatuksessa substanssi nähdään samaksi niin ympäröi-
vän teknologisen todellisuuden kuin siitä muodostettavan, sovellettavan teoreettisen 
näkemyksenkin tasolla. Tämä avaa mahdollisuuksia myös teknologiakasvatuksen 
teoreettisen perustan kehittämiselle. Kun käsitteet eivät muutu, niiden määrää ja laatua 
muuntelemalla saadaan aikaan uusia kombinaatioita. Nämä kombinaatiot perustuvat 
vastaavuussääntöihin, jotka ilmenevät analogioina ja syllogismeina. Jos esimerkiksi 
halutaan oppia yksinkertaisen valaisimen rakenne, tarvitaan lamppu, johtimia ja 
virtalähde. Teoriassa rakenne on analoginen kaikkien muiden valaisimien rakenteiden 
kanssa. Yleissivistävän teknologiakasvatuksen teorian kehittäminen voisi kohdistua muun 
muassa siihen, miten kasvattaa näkemään teknologinen maailma analogioiden ja 
syllogismien verkostona. 

Kiteyttämisen periaatteen avulla on luotu teoria, jonka toimivuutta on demonstroitu ex 
post facto -tyyppisen kvantitatiivisen tutkimuksen avulla. Perusteena kvalitatiivisen ja 
kvantitatiivisen tutkimuksen yhdistämiselle voidaan nähdä ongelmakentän tarkastelutapa. 
Luvussa 1.3 kasvatustieteellistä tutkimustapaa kuvattiin vastaamassa kysymyksiin ”mitä 
on” ja ”mitä tulee olemaan” (ks. Engelhart 1972). Kasvatusfilosofisesti suuntautunut 
tutkimus puolestaan vastaisi kysymykseen ”mitä pitäisi olla”. Tässä tutkimuksessa 
luvuissa 1, 2 ja 3 etsitään vastauksia kysymyksiin ”mitä on” ja ”mitä pitäisi olla”. ”Mitä 
on” tarkoittaa johdantoluvussa kuvattuja esimerkkejä ja kasvatuksen sekä teknologian 
käsitteiden tarkastelua. ”Mitä pitäisi olla” kiteytyy kuvioon 30, joka esitetään luvussa 3. 
Luvuista 4 ja 5 saadaan viitteitä kysymykseen ”mitä tulee olemaan”, kun nykyistä 
teknologian oppimisen tilannetta tarkastellaan kuviossa 30 esitetyn teorian näkökulmasta. 
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Näin ymmärrettynä syventävää tutkimusta tarvittaisiin erityisesti teknologiakasvatuksen 
alueella ”mitä pitäisi olla”. 

Janesicikin (2000) esittämä kiteyttämisen periaate ja ex post facto -tutkimusasetelma 
muistuttavat toisiaan, sillä kummassakin tarkastellaan jo tapahtunutta. Näin ymmärret-
tynä tutkijan tehtäväksi jää tulkita teknologiakasvatukseen kuuluvia tietoja ja taitoja. 
Perinteiseen empiiriseen tutkimukseen verrattuna tällaisen lähestymistavan heikkoutena 
on toistettavuuden puute. On tyydyttävä siihen, mitä nähdään keskeiseksi. Teknologisen 
yleissivistyksen oppimisesta olisi mahdollista saada tarkempi käsitys soveltamalla tämän 
tutkimuksen tuloksia aidossa empiirisessä koeasetelmassa. 

Tässä toteutetulla tavalla tutkimus on työläs ja aikaa vievä. Vuonna 1998 Denzin ja 
Lincoln esittivät kiteyttämisen periaatteen julkaisussa Collecting and Interpreting 
Qualitative Materials. Teoriaa on kehitetty myös sen jälkeen (esim. Janesick 2000; 
Richardson 2000). Siksi tutkimusmenetelmää on tarkennettu tutkimuksen etenemisen 
myötä. Tilastollisen analyysin avulla on mahdollisuus edelleen tarkentaa, millaisia 
tekijöitä teknologiakasvatuksen onnistuminen edellyttää. Koehenkilöjoukon on silloin 
oltava suurempi ja edustavampi. 

Vaikka koehenkilöjoukko oli pieni, siitä kerätty tutkimusaineisto on suhteellisen laaja. 
Liitteistä ilmenee, että tutkimuksessa on rajauduttu tarkastelemaan vain osaa siitä. Luvun 
4 empiirinen osuus jää esimerkiksi eräästä mahdollisuudesta tarkastella teknologian 
oppimista. Syvyyttä teknologian oppimisen ilmiön tutkimiseen saataisiin ottamalla 
tarkasteltavaksi aitoja opetus- ja oppimistilanteita. Havainnoimalla, videoimalla ja 
haastattelemalla saatua aineistoa voitaisiin verrata ex post facto -tutkimusasetelman 
avulla saatuihin tuloksiin. Empiirinen tutkimus olisi samalla teknologian oppimisen 
mallin koettelua ja kehittämistä. Näin olisi mahdollista jopa kehittää teknologian 
oppimisen saavutustestejä. 

Vaikka tutkimus rajattiin kohteen keskeisimpiin seikkoihin, teoria muodostui laajaksi. 
Vaihtoehdoiksi jäi joko keskeisimpien teorioiden esittäminen puhtaasti kirjallisessa 
muodossa tai tukeutuminen yksinkertaistettuihin kuvioihin. Tässä tutkimuksessa teoriaa 
on pyritty havainnollistamaan ja yksinkertaistamaan käyttämällä kuvioita. Tulevaa 
tutkimusta helpottaa, jos vastaisuudessakin tukeudutaan kuvioon 30 sidottuun teoriaan. 

Tutkimus rajattiin käsittelemään teknologian oppimisen teoriaa. Kuvion 30 struktuurin 
demonstrointi antaa viitteitä siitä, että kehitetyllä teorialla olisi selitysvoimaa myös 
teknologian opetusta ja tutkimusta tarkasteltaessa. Tällöin voidaan laajoihin koehenkilö-
joukkoihin kohdistuvien kvantitatiivisten tutkimusten lisäksi ottaa tarkasteltavaksi 
yksittäisiä opetusta ja tutkimusta koskevia laadullisia analyyseja. 

Tämän tutkimustavan reliabiliteetin ja validiteetin tarkkailua on kehitettävä. Koko 
tutkimusta tarkasteltaessa täytyy tyytyä luvussa 1.1 esitellyn kaltaiseen menettelyyn, 
jolloin keskeiseksi nousee argumentaatioanalyysin soveltaminen (Haaparanta ja 
Niiniluoto 1986, 47–54). Myös näin ymmärrettynä kiteyttämisen periaate ja ex post facto 
-tutkimus lähestyvät näkökannoiltaan toisiaan. Kummassakin etsitään logiikan antamaa 
todistusvoimaa. Tulevissa tutkimuksissa teknologiakasvatuksen tutkimuksen metodiikkaa 
voidaan kehittää erityisesti relevanttien tosiasioiden tunnistamisen kannalta, koska 
teknologia itsessään on konkretisoitunutta logiikkaa. Jos pitäydytään näkemyksessä, 
jonka mukaan substanssin tason ja teorian tason käsitteet ovat samoja, teknologiaan 
liittyvien tosiasioiden ja niiden välisten suhteiden ymmärtäminen helpottuu. Näin 
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tutkimusmenetelmien kehittäminen loisi selväpiirteistä pohjaa myös opetus- ja 
oppimismenetelmien kehittämiselle. 

Teknologiakasvatuksen tulevaisuuden vuoksi suomalaisen käsityön ja matemaattis-
luonnontieteellisten aineiden yhteydet pitäisi tarkemmin kartoittaa myös teknologian 
substanssin näkökulmasta. Kuviossa 30 esitetyn struktuurin mukaan pitäisi pystyä 
määrittelemään, millaista teknologian teoreettista näkemystä yleissivistävässä koulussa 
voidaan tavoitella, jotta voitaisiin puhua teknologiseen yleissivistykseen kasvattamisesta. 

5.4  Lopuksi 

Teknologiakasvatus tutkimuskohteena on verrattain nuori. Vaikka teknologiakasvatuk-
sessa tapahtuvan opetuksen ja oppimisen teorioita on kehitetty sekä Suomessa että 
ulkomailla, de Vriesin (1994) esittämä vertailu erilaisista tavoista opettaa teknologiaa on 
yksi harvoista vertailuperusteista tälle kasvatuksen ongelmakentälle. Teknologian 
oppiminen ja opettaminen vaikuttaa jokseenkin sekavana kenttänä, jossa itsestään 
selvyydet ja käsittämättömät asiat kietoutuvat toisiinsa. Tällainen asiantila on tehnyt 
mahdottomaksi muodostaa systemaattisia teknologian oppimisjärjestelmiä ja nähdä 
teknologiakasvatus yhtenäisenä oppikokonaisuutena. 

Tässä tutkimuksessa päädyttiin näkemyksiin, että teknologiakasvatuksessa oppiminen 
voidaan ymmärtää sovellettavana struktuurina (esimerkiksi kuvio 34). Siinä lähtökohtana 
on teknologisen, ihmisen tekemän maailman substanssi. Opetuksen ja oppimisen 
tavoitteiden mukaisesti siitä rajataan tarkasteltavaksi jokin aihepiiri tilanteellisen 
empirian tasolle ongelmanratkaisuun perustuvien menetelmien ohjaamana. Kuviossa 34 
oppimisen kohteena on elektroniikka. Oppimisen tuloksena on yleissivistyksen tason 
teoriaa, joka on oppijan ymmärrys aihepiirin sisällöstä. Opitaan, että kodin elektronii-
kassa käytetään samoja komponentteja kuin oppitunneilla elektroniikkarakentamisessa. 
Oppijan kannalta tarkasteltuna teknologiaa opitaan sellaisena kuin se on ympäröivässä 
teknologisessa todellisuudessa. Käsitteet ja niiden väliset suhteet teoriassa ovat samoja 
kuin substanssinkin tasolla. Itse tekemällä konkretisoituu esimerkiksi yhteys tietokoneen 
ja vilkkuvalon, radion ja matkapuhelimen sekä savunilmaisimen ja palovaroittimen 
välillä. Oppimismenetelmistä keskeisimmät ovat tiedon hankinta, käytännön kokeilut, 
matemaattis-luonnontieteellisen tiedon soveltaminen, tutkiminen ja suunnittelu, 
laiterakennus sekä oman tuotteen arviointi ja yhtäläisyyksien analysointi vertailuperus-
teena ympäröivä teknologinen todellisuus. Keskeistä oppimisessa on innovatiivisuus. 
Vaikka oppijan tuotos tilanteellisen empirian tasolla voi olla vaatimatonkin, aikanaan 
hänestä kasvaa vaikuttaja ja jopa kehittäjä, jonka panos näkyy teknologisen maailman 
kehittymisessä. Oppimisen kannalta tarkasteltuna on kyse teknologian oppimistavan 
oppimisesta. Oppija kasvaa arvostamaan oppimaansa ja asennoituu teknologiaan 
mahdollisuutena eettisesti kestävin perustein. Teknologiakasvatuksen avulla hänestä 
kehittyy teknologisesti sivistynyt kansalainen. 
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Kuvio 34. Kuvion 30 sovellus elektroniikan oppimiseen. 
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 Liite 1 Teknologiapainotteisen luokanopettajakoulutuksen 
hakulomake 

Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus 

Esivalinta 
Pisteet lasketaan seuraavista opinnoista ja suorituksista: 

1. Ylioppilastutkinto (yhteensä enintään 7 pistettä) 
Ylioppilastutkinnon pistemäärä seuraavista kokeista: äidinkieli, toinen kotimainen kieli, 
vieras kieli, reaali ja matematiikka.  
Yo-todistus Pisteitä   Yo-todistus Pisteitä 
-14 0   22 4 
15 0,5   23 4,5 
16 1   24 5 
17 1,5   25 5,5 
18 2   26 6 
19 2,5   27 6,5 
20 3   28-30 7 
21 3,5       
Arvosanat muutetaan pisteiksi seuraavasti: a = 2, b = 3, c = 4, m = 5, e ja l = 6. 

2. Lisäansiot (yhteensä enintään 8 pistettä) 
a. Opettajakokemus ja kouluavustajana toimiminen 
 (0 - 1 p.):2 - 5 kk = 0.5 p. 6 - kk = 1 p.Opettajakokemus ja kouluavustajana toimiminen 

lasketaan yhteen. Alarajan saavuttaminen ratkaisee annetun pistemäärän. 
Opettajakokemukseksi hyväksytään opetussuunnitelmaan perustuva peruskoulussa, 
lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai vastaavissa opettajana toimiminen. 
Opettajakokemuksessa otetaan huomioon päätoiminen (16 t/vko) tai päätoimiseksi laskettu 
työ. Kuukausi on 22 työpäivää. Opetuksen tulee olla ryhmäopetusta.  

b. Rauhanajan palvelusvelvollisuus (varusmiespalvelus/siviilipalvelus) pisteitetään 
seuraavasti: suoritettu tai meneillään oleva 1 p.  

c. Lukion päästötodistuksen/kurssitodistuksen hyväksytyt arvosanat fysiikassa (vähintään 
viisi kurssia), kemiassa (vähintään kolme kurssia) ja matematiikassa (vähintään 10 
kurssia), yksi piste jokaisesta. (0-3 p.)  

d. Teknisen työn valinnaiskurssit peruskoulun yläasteella ja/tai lukiossa, jolloin kurssin 
laajuus on vähintään 50 tuntia lukuvuodessa, 0,5 p./kurssi (0-1 p.)  

e. Yliopistollinen arvosana tai vähintään 15 opintoviikon opintokokonaisuus fysiikassa, 
kemiassa, matematiikassa, tietojenkäsittelyopissa, kasvatustieteessä, aikuiskasvatuksessa, 
koulutusteknologiassa tai yrittäjyyskasvatuksessa, 2 p./arvosana kahdelta eri tieteenalalta; 
(0-4 p.)  

f. Teknologista harrastuneisuutta osoittavat opinnot, esim. teknisen työn, 
luonnontieteiden ja tietotekniikan kurssit, vähintään 40 t/kurssi, 0,5 p./kurssi (0-1 p.)  

g. Muut teknillisten alojen koulu- ja opistotasoiset tekniset tutkinnot, yms. 0,5 p./tutkinto 
(0-1 p.)  

Pisteitä annetaan vain hakuajan päätymiseen mennessä loppuun suoritetuista opinnoista.  
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Valintakokeeseen kutsuminen 

Valintakokeisiin kutsutaan vertausluvun perusteella enintään kahdeksankymmentä (80) 
hakijaa. 

Kahden tai useamman hakijan saadessa saman esivalintapistemäärän heidän 
sijoittumisensa ratkaistaan seuraavien kriteerien perusteella: 1. Ylioppilastutkinnon 
pistemäärä, 2. Lisäansiot: a) jos edellisen perusteella hakijoiden keskinäinen asema ei ole 
selvinnyt, etusija annetaan hakijalle, jolla on enemmän opettajakokemusta, b) jos 
edellisen perusteella eroja ei synny, opettajakokemus asetetaan kouluavustajana 
toimimisen suhteen etusijalle, c) pistemäärä lukion päästötodistuksesta ilmenevistä 
valinnoista fysiikan, kemian ja matematiikan suhteen, d) teknologista harrastuneisuutta 
osoittavat opinnot (esim. teknisen työn, luonnontieteiden ja tietotekniikan kursseista 
saadut pisteet). 

Valintakoe 

Valintakokeeseen tulee ottaa mukaan virallinen henkilöllisyystodistus. Tällaisena käy 
esim. ajokortti, passi tai valokuvallinen sairausvakuutuskortti. 
Valintakoe muodostuu kirjakuulustelusta, aineistokokeesta, ryhmätilanteesta ja 
haastattelusta. 
Kirjakuulustelun teos: Aineistokoe toteutetaan koetilaisuudessa jaettavan tekstin 
pohjalta. Aineistokokeen tavoitteena on mitata hakijan kykyä jäsentää 
teknologiakasvatukseen liittyvää tietoutta. 

Lopullinen valinta suoritetaan vertausluku 2. perusteella, joka muodostuu seuraavasti: 
 

 Pistettä 
Ryhmätilanne 0 - 5 
Haastattelu 0 - 5 
Kirjakuulustelu ja 
aineistokoe 

0 - 5 

Yhteensä: 0 - 15 

Kahden tai useamman hakijan saadessa saman pistemäärän heidän sijoittumisensa 
valintojen toisessa vaiheessa ratkaistaan järjestyksessä seuraavien kriteereiden 
perusteella: 1. haastattelu, 2. ryhmätilanne, 3. kirjakuulustelu, 4. aineistokoe ja 5. 
valintojen ensimmäisen vaiheen yhteispistemäärä 

Aloituspaikat 

Koulutukseen valitaan enintään 20 opiskelijaa. 

Erillisryhmät 

Valintakokeeseen voidaan kutsua mm. seuraavin erillisperustein: 

Ei-ylioppilaat 

Ei-ylioppilas voidaan hyväksyä opiskelijaksi, jos hän on suorittanut 
ammattikorkeakoulun, ammatillisen korkea-asteen, ammatillisen opistoasteen tai 
vähintään kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon. 
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 Liite 2a Kahdenkymmenen tehtävän testin kysymyslomake 
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 Liite 2b Kahdenkymmenen tehtävän testin oikeat 
vastaukset 

Esimerkiksi seuraavat vastaukset katsotaan oikeiksi: 

Esine 1. a) Kuulalaakeri. 
b) Vähentää pyörivän akselin kitkaa. 

Esine 2. a) Pyykkipojan jousi. 
b) Painaa leukakappaleet toisiaan vasten, jolloin pyykkipojalla voidaan 
ripustaa esim. vaatteita pyykkinarulle. 

Esine 3. a) Transistori. 
b) Elektroniikan puolijohdekomponentti, jota voidaan käyttää joko kytki-
menä tai vahvistimena.  

 Esine 4. a) 3,5” levykkeen tallennuskiekko. 
b) Muistilevylle voidaan tallettaa informaatiota, joka voidaan lukea siitä 
levykeaseman avulla. 

Esine 5. a) Puhelimen mikrofoni. 
b) Mikrofoni muuntaa ilman värähtelyn sähköiseksi värähtelyksi, joka 
puhelimella muunnetaan sähköiseksi signaaliksi. 

Esine 6. a) Pistorasian runko. 
b) Pistorasia kytketään sähköverkkoon, jolloin siitä saadaan sähköä erilai-
siin talouksissa käytettäviin laitteisiin pistokkeen avulla. 

Esine 7. a) Mikropiiri. 
b) Mikropiiri sisältää joukon elektronisia komponentteja, joiden avulla saa-
daan aikaan erilaisia elektronisia toimintoja. 

Esine 8. a) Rannekellon koneisto. 
b) Rannekellon koneistolla muunnetaan sähkön avulla kiteen värähtely 
joko kellon viisarien mekaaniseksi liikkeeksi tai digitaalisen näytön LCD-
kenttien muunnoksiksi, jolloin koneistolla voidaan mitata aikaa. 

Esine 9. a) Sähkömoottorin roottori. 
b) Kun sähkömoottori kytketään sopivaan virtapiiriin, roottori alkaa pyöriä 
staattorin sisällä induktion avulla. 

Esine 10. a) Kuulakärkikynän säiliön siirtomekanismi. 
b) Siirtomekanismin avulla säiliö saadaan siirtymään kynässä kirjoitusasen-
toon ja säilytysasentoon. 

Esine 11. a) Pesukoneen magneettiventtiili. 
b) Magneettiventtiilin avulla suljetaan ja avataan veden tulo pesukon-
eeseen. 
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Esine 12. a) Lyijytäytekynän käyttömekanismi. 
b) Siirtomekanismin avulla saadaan syötettyä kynän lyijytankoa sen kulu-
essa kynällä kirjoitettaessa. 

Esine 13. a) Polkupyörän ketjun liitinkappale. 
b) Lukkokappaleella liitetään ketjun päät yhteen, jotta poljinvoima voidaan 
välittää takapyörään. 

Esine 14. a) Auton halogeenilamppu. 
b) Lampun avulla muunnetaan sähköenergia valoksi. 

Esine 15.  a) Vetoketjun sulkija. 
b) Sulkijakappale liittää ja erottaa vetoketjun hakaset toisiinsa ja toisistaan 
Irti. 

Esine 16. a) Loisteputken sytytin. 
b) Sytyttimen tehtävänä on nostaa loisteputken jännite niin suureksi, että 
sen sisälle syntyy valokaari. 

Esine 17. a) Polkupyörän venttiili. 
b) Venttiilin tehtävänä on mahdollistaa renkaan täyttäminen ilmalla estä-
mällä ilman takaisinvirtaus venttiilin kautta. 

Esine 18. a) 9 V neppariparisto. 
b) Kun pariston kohtiot (nepparit) kytketään virtapiiriin, paristo alkaa tuot-
taa sähköä 9 V:n jännitteellä. 

Esine 19. a) Lukon pesämekanismi. 
b) Mekanismin tehtävänä on mahdollistaa lukon aukaisu ja sulkeminen, 
kun se tunnistaa oikean avaimen erilailla valmistettujen levyjen avulla. 

Esine 20. a) Putkisulake. 
b) Lasiputken sisällä on ohut lanka, joka palaa poikki, jos sitä kuormitetaan 
liian suurella virralla. Siten se suojaa sähkölaitetta tuhoutumasta. 
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 Liite 2c Kahdenkymmenen tehtävän testin esineet 
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 Liite 3 Kuuden tehtävän testin instruktio ja arviointi 

Kuuden tehtävän testin instruktio  
Koehenkilöille jaetaan kutakin tehtävää varten liitteissä 3a–3f esitetyt tehtävälomakkeet. 
Heitä pyydetään lukemaan jokaisen tehtävän aloittamisen yhteydessä seuraava vastauslo-
makkeeseen kirjoitettu teksti: 

”Luennoilla on käsitelty moniste aiheesta Johdatusta teknologiakasvatuksen 
teoreettiseen tarkasteluun (Lindh 1997b). Artikkelissa on esitelty 
teknologiakasvatuksen teorianmuodostuksen struktuuri. Tehtävänäsi on kuvata 
struktuurin avulla, miten oppiminen tapahtui kun suoritit tehtävää.” 

Kuuden tehtävän testin arviointi 
Numeerinen arviointi nollasta kolmeen pisteeseen suoritettiin seuraavin perustein: 
Vastaaja on sisäistänyt teknologiakasvatuksen teorianmuodostuksen struktuurin siinä 
muodossa, kun se on esitetty jaetussa monisteessa. Hän pystyy annettuun teoriaan 
tukeutuen analysoimaan tehtävää käyttäen teorian keskeisiä käsitteitä (3). Vastaaja on 
ainakin osittain sisäistänyt teorianmuodostuksen struktuurin. Hän käyttää keskeisiä 
käsitteitä oikein (3–). Vastaaja tukeutuu teorianmuodostuksen struktuuriin selittäessään 
tehtävän suorittamista, mutta kaikilta osin teoriaa ei hyödynnetä (2,5). Vastaaja on 
tutustunut teorianmuodostuksen struktuuriin, vaikka hän ei aina tukeudu siihen (2+). 
Vastaaja käyttää teorianmuodostuksen struktuurin käsitteitä, mutta hän usein liittää 
mukaan myös siihen kuulumattomia käsitteitä (2). Jokin teorianmuodostuksen struktuurin 
käsite esillä olevassa kontekstissa jää käyttämättä, vaikkakin muita käsitteitä käytetään 
oikein (2–). Vastaaja käyttää teorianmuodostuksen struktuurin käsitteitä vastaavia 
käsitteitä selittäessään toimintaansa tässä kontekstissa (1,5). Vastaaja käyttää joitakin 
teorianmuodostuksen struktuurin vastaavia käsitteitä loogisesti (1+). Vastaaja tukeutuu 
muista yhteyksistä oppimiinsa käsitteisiin (1). Vastaaja käyttää harvoin käsitteitä, jotka 
soveltuvat kontekstiin (1–). Vastaaja ei ole ymmärtänyt ollenkaan, mitä hänen pitäisi 
vastata (0). 
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 Liite 3a Tornitehtävä 
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 Liite 3a’ Vastaus tornitehtävään 
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 Liite 3b Mutterit pullosta 
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 Liite 3b’ Vastaus mutterit pullosta -tehtävään 
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 Liite 3c Sähköprobleemi 
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 Liite 3c’ Vastaus sähköprobleemitehtävään 
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 Liite 3d Näppäimistö 
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 Liite 3d’ Vastaus näppäimistötehtävään 
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 Liite 3e Kuulakärkikynä 
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 Liite 3e’ Vastaus kuulakärkikynätehtävään 

 



 225

 Liite 3f Kännykän käyttöohjeet 
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 Liite 3f’ Vastaus kännykän käyttöohjeet -tehtävään 
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 Liite 4 Hakuasiakirjojen tunnusluvut 

 

98 3 6 463 4,72 ,075 ,743 ,034 ,244

98 0 6 460 4,69 ,132 1,304 -1,007 ,244

61 2 6 234 3,84 ,169 1,319 -,048 ,306

34 2 6 160 4,71 ,226 1,315 -1,031 ,403

98 0 10 486 4,96 ,365 3,612 -,185 ,244

85 5 10 666 7,84 ,127 1,174 -,034 ,261

98 0 7 251 2,56 ,146 1,450 ,466 ,244

91 6 10 719 7,90 ,117 1,116 -,291 ,253

98 0 16 1037 10,58 ,297 2,936 -,824 ,244

98 5 10 753 7,68 ,125 1,240 ,164 ,244

101 0 2 79 ,78 ,094 ,944 ,452 ,240

43 7 10 368 8,76 ,107 ,692 -,574 ,365

101 0 2 10 ,10 ,043 ,436 4,216 ,240

101 ,0 1,0 7,5 ,074 ,0237 ,2386 3,241 ,240

101 ,0 1,0 58,0 ,574 ,0430 ,4324 -,294 ,240

101 1,50 9,00 459 4,54 ,1693 1,702 ,327 ,240

101 5,0 14,0 796,5 7,886 ,1884 1,893 ,965 ,240

1

Yo-tutkinnon äidinkielen
arvosana
Yo-tutkinnon reaalin
arvosana
Yo-tutkinnon laajan
matematiikan arvosana
Yo-tutkinnon lyhyen
matematiikan arvosana
Lukion fysiikan kurssien
määrä
Lukion fysiikan arvosana
Lukion kemian kurssien
määrä
Lukion kemian arvosana
Lukion matematiikan
kurssien määrä
Lukion matematiikan
arvosana
Teknisen työn kurssien
määrä peruskoulussa
Teknisen työn arvosana
Yliopistollinen arvosana
(fysiikka, kemia,
matematiikka,
tietojenkäsittelyoppi,
koulutusteknologia)
Muut teknisten alojen
koulu- ja opistotasoiset
tutkinnot
Teknologista
harrastuneisuutta osoittavat
opinnot
Lisäpisteet yhteensä
Ensimmäinen vaihe
yhteensä
Valid N (listwise)

Statis Sta Stat Stati Stati Std. Statis Statistic Std. Error
N Min Max Sum Mean Std. Skewness
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 Liite 5a Kahdenkymmenen tehtävän testin tunnusluvut, 
alkuosa 

 

1,00 81,2 ,8040 ,03786 ,3805 -1,629
1,00 68,0 ,6736 ,04474 ,4496 -,787
2,00 149 1,4775 ,07640 ,7678 -1,139
1,00 74,6 ,7388 ,03820 ,3839 -1,139
1,00 79,0 ,7824 ,03937 ,3956 -1,456
1,00 72,5 ,7176 ,04297 ,4319 -1,029
2,00 151 1,5000 ,07512 ,7550 -1,209
1,00 75,7 ,7500 ,03756 ,3775 -1,209
1,00 28,5 ,2824 ,04297 ,4319 1,029
1,00 23,1 ,2284 ,04006 ,4026 1,376
2,00 51,6 ,5108 ,07379 ,7415 1,163
1,00 25,8 ,2554 ,03689 ,3708 1,163
1,00 94,5 ,9352 ,02357 ,2368 -3,752
1,00 94,5 ,9352 ,02357 ,2368 -3,752
2,00 189 1,8705 ,03509 ,3526 -3,016
1,00 94,5 ,9352 ,01754 ,1763 -3,016
1,00 19,8 ,1960 ,03786 ,3805 1,629
1,00 16,4 ,1628 ,03526 ,3543 1,943
2,00 36,2 ,3588 ,06977 ,7012 1,771
1,00 18,1 ,1794 ,03488 ,3506 1,771
1,00 94,5 ,9352 ,02357 ,2368 -3,752
1,00 86,7 ,8588 ,03325 ,3341 -2,192
2,00 181 1,7941 ,04983 ,5008 -2,656
1,00 90,6 ,8970 ,02491 ,2504 -2,656
1,00 33,0 ,3264 ,04474 ,4496 ,787
1,00 33,0 ,3264 ,04474 ,4496 ,787
2,00 65,9 ,6529 ,07763 ,7802 ,757
1,00 33,0 ,3264 ,03882 ,3901 ,757
1,00 84,6 ,8372 ,03526 ,3543 -1,943
1,00 75,8 ,7500 ,04133 ,4153 -1,228
2,00 160 1,5872 ,07196 ,7232 -1,530
1,00 80,2 ,7936 ,03598 ,3616 -1,530
1,00 55,9 ,5540 ,04744 ,4767 -,230
1,00 37,3 ,3696 ,04607 ,4630 ,575
2,00 93,3 ,9236 ,07989 ,8029 ,154
1,00 46,6 ,4618 ,03995 ,4015 ,154
1,00 49,4 ,4892 ,04771 ,4795 ,046
1,00 41,8 ,4137 ,04699 ,4723 ,372
2,00 91,2 ,9029 ,08795 ,8839 ,205
1,00 45,6 ,4514 ,04397 ,4419 ,205
1,00 8,81 ,0872 ,02689 ,2703 3,115
1,00 13,2 ,1304 ,03214 ,3230 2,335
2,00 22,0 ,2176 ,05598 ,5626 2,658
1,00 11,0 ,1088 ,02799 ,2813 2,658
1,00 99,9 ,9892 ,00990 ,0995 -10,037
1,00 93,3 ,9236 ,02531 ,2543 -3,397
2,00 193 1,9128 ,02689 ,2703 -3,115
1,00 96,6 ,9564 ,01345 ,1351 -3,115

1a.Kuulalaakeri
1b.Kuulalaakerin toiminta
1. Kuulalaakeri (a + b)
1. Kuulalaakeri (a + b) / 2
2a.Pyykkipojan jousi
2b.Pyykkipojan jousen toiminta
2. Pyykkipojan jousi (a + b)
2. Pyykkipojan jousi (a + b) / 2
3a.Transistori
3b.Transistorin toiminta
3. Transistori (a + b)
3. Transistori (a + b) / 2
4a.3,5" levykkeen tallennuskiekko
4b.3,5" levykkeen tallennuskiekon toiminta
4. 3,5" levykkeen tallennuskiekko (a + b)
4. 3,5" levykkeen tallennuskiekko (a + b) / 2
5a.Puhelimen mikrofoni
5b.Puhelimen mikrofonin toiminta
5. Puhelimen mikrofoni (a + b)
5. Puhelimen mikrofoni (a + b) / 2
6a.Pistorasian runko
6b.Pistorasian rungon toiminta
6. Pistorasian runko (a + b)
6. Pistorasian runko (a + b) / 2
7a.Mikropiiri
7b.Mikropiirin toiminta
7. Mikropiiri (a + b)
7. Mikropiiri (a + b) / 2
8a.Rannekellon koneisto
8b.Rannekellon koneiston toiminta
8. Rannekellon koneisto (a + b)
8. Rannekellon koneisto (a + b) / 2
9a.Sähkömoottorin roottori
9b.Sähkömoottorin roottorin toiminta
9. Sähkömoottorin roottori (a + b)
9. Sähkömoottorin roottori (a + b) / 2
10a.Kuulakärkikynän säiliön siirtomekanismi
10b.Kuulakärkikynän säiliön siirtomekanismin toiminta
10. Kuulakärkikynän siirtomekanismi (a + b)
10. Kuulakärkikynän siirtomekanismi (a + b) / 2
11a.Pesukoneen magneettiventtiili
11b.Pesukoneen magneettiventtiilin toiminta
11. Pesukoneen magneettiventtiili (a + b)
11. Pesukoneen magneettiventtiili (a + b) / 2
12a.Lyijytäytekynän käyttömekanismi
12b.Lyijytäytekynän käyttömekanismin toiminta
12. Lyijytäytekynän käyttömekanismi (a + b)
12. Lyijytäytekynän käyttömekanismi (a + b) / 2

Stat
istic

Stati
stic

Statist
ic

Std.
Error

Statist
ic Statistic

Max Su Mean Std. Skewn
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 Liite 5b Kahdenkymmenen tehtävän testin tunnusluvut, 
loppuosa 

 

1,00 85,65 ,8480 ,03428 ,3445 -2,062
1,00 79,02 ,7824 ,03937 ,3956 -1,456
2,00 165 1,630 ,06853 ,6887 -1,710
1,00 82,33 ,8152 ,03427 ,3444 -1,710
1,00 79,02 ,7824 ,03937 ,3956 -1,456
1,00 71,39 ,7068 ,04346 ,4368 -,967
2,00 150 1,489 ,07512 ,7549 -1,172
1,00 75,20 ,7446 ,03756 ,3775 -1,172
1,00 99,91 ,9892 ,00990 ,0995 -10,0
1,00 95,55 ,9460 ,02164 ,2174 -4,187
2,00 195 1,935 ,02357 ,2368 -3,752
1,00 97,73 ,9676 ,01178 ,1184 -3,752
1,00 34,06 ,3372 ,04511 ,4534 ,732
1,00 30,70 ,3040 ,04392 ,4413 ,907
2,00 64,76 ,6412 ,08511 ,8554 ,815
1,00 32,38 ,3206 ,04256 ,4277 ,815
1,00 77,93 ,7716 ,04006 ,4026 -1,376
1,00 76,84 ,7608 ,04071 ,4091 -1,300
2,00 155 1,532 ,07892 ,7931 -1,337
1,00 77,39 ,7662 ,03946 ,3966 -1,337
1,00 90,01 ,8912 ,02971 ,2985 -2,673
1,00 84,56 ,8372 ,03526 ,3543 -1,943
2,00 175 1,728 ,05094 ,5119 -1,962
1,00 87,28 ,8642 ,02547 ,2560 -1,962
1,00 87,83 ,8696 ,03214 ,3230 -2,335
1,00 82,38 ,8156 ,03704 ,3723 -1,731
2,00 170 1,685 ,06438 ,6470 -1,981
1,00 85,11 ,8426 ,03219 ,3235 -1,981
1,00 64,76 ,6412 ,04578 ,4600 -,626
1,00 53,77 ,5324 ,04762 ,4786 -,138
2,00 119 1,174 ,08744 ,8787 -,371
1,00 59,27 ,5868 ,04372 ,4394 -,371

39 2578 25,52 ,67170 6,751 -,271
1,95 129 1,276 ,03359 ,3375 -,271

13a.Polkupyörän ketjun lukkokappale
13b.Polkupyörän ketjun lukkokappaleen toiminta
13. Polkupyörän ketjun lukkokappale (a + b)
13. Polkupyörän ketjun lukkokappale (a + b) / 2
14a.Halogeenilamppu
14b.Halogeenilampun toiminta
14. Halogeenilamppu (a + b)
14. Halogeenilamppu (a + b) / 2
15a.Vetoketjun sulkija
15b.Vetoketjun sulkijan toiminta
15. Vetoketjun sulkija (a + b)
15. Vetoketjun sulkija (a + b) / 2
16a.Loisteputken sytytin
16b.Loisteputken sytyttimen toiminta
16. Loisteputken sytytin (a + b)
16. Loisteputken sytytin (a + b) / 2
17a.Polkupyörän venttiili
17b.Polkupyörän venttiilin toiminta
17. Polkupyörän venttiili (a + b)
17. Polkupyörän venttiili (a + b) / 2
18a.9 V neppariparisto
18b.9 V nepparipariston toiminta
18. 9V neppariparisto (a + b)
18. 9V neppariparisto (a + b) / 2
19a.Lukon pesämekanismi
19b.Lukon pesämekanismin toiminta
19. Lukon pesämekanismi (a + b)
19. Lukon pesämekanismi (a + b) / 2
20a.Putkisulake
20b.Putkisulakkeen toiminta
20. Putkisulake (a + b)
20. Putkisulake (a + b) / 2
Kahdenkymmenen tehtävän summapisteet
Kahdenkymmenen tehtävän keskiarvo, kaava 2

Stat
isti

Stati
stic

Statis
tic

Std.
Error

Statist
ic

Statist
ic

Max Sum Mean Std. Skew
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 Liite 6 Kuuden tehtävän testin tunnusluvut 

 

1,50 3,00 233,39 2,3108 ,30857 -,480
1,25 2,75 222,22 2,2002 ,37368 -,583
1,50 2,75 231,71 2,2942 ,29849 -,854
1,25 2,75 222,83 2,2062 ,37088 -,890
1,25 2,50 227,50 2,2525 ,29269 -1,507
1,50 3,00 230,98 2,2869 ,32303 -,761

9,75 17 1369,09 13,5553 1,28471 -,593

1,63 2,75 228,18 2,2592 ,21412 -,593

Tornitehtävä
Mutterit pullosta
Sähköprobleemi
Näppäimistö
Kullakärkikynä
Kännykän käyttöohjeet
Kuuden tehtävän
summapisteet
Kuuden tehtävän keskiarvo

Stati Stat Statistic Statistic Statistic Statistic

Mini
mu

Max
imu Sum Mean

Std.
Deviation

Skewnes
s
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 Liite 7 Kahdenkymmenen ja kuuden tehtävän testin 
korrelaatiot 
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 Liite 8 Laskentakaavat 
9 3
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Kaava 1. Puuttuvien tietojen korvaaminen kahdenkymmenen tehtävän testin 
osioissa. 

6

1

6

i
i

h
=
∑

  

Kaava 2. Kuuden tehtävän keskiarvo, joka on lopullinen arvosana. 

1

n

n
n

n

k
=
∑

 

Kaava 3. Kuuden tehtävän testin puuttuvien osioiden korvaaminen.  
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