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Tiivistelmä
Teknologian nopea kehitys on tuonut uusia mahdollisuuksia hyödyntää teknologiaa oppimisessa, mutta opettajien tietoja viestintäteknologian (TVT:n) pedagoginen käyttö yhteisöllisen oppimisen tukemiseen ei ole useinkaan osa opettajien
normaalia työskentelyä, vaikka TVT ja sen mahdollistama yhteisöllisyys nähdään nimenomaan mahdollisuutena kehittää
ja tukea oppijoiden syvällistä ja ymmärtävää oppimista.
Tämän pro gradu- tutkielman avulla haluttiin selvittää aktiivisesti TVT:aa käyttävien opettajien pedagogisia käsityksiä
siitä miten TVT on tukenut yhteisöllistä oppimista, sekä ovatko aktiivisesti TVT:aa hyödyntävien opettajien pedagogiset
käsitykset kehittyneemmät kuin yleensä. Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselytutkimuksena ja sen kyselykaavake
esitettiin Sometu- yhteisön Internet- ja Facebook sivustoilla. Tutkimus noudatti fenomenografista tutkimussuuntausta
ja siinä käytettiin sekä kvalitatiivista, että kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Kyselyyn vastasi yhteensä 20 opettajaa
eri kouluasteilta ja he ilmoittivat käyttävänsä erilaisia sovelluksia sekä hyödyntävänsä TVT:aa päivittäin tai usein.
Tulokset osoittivat, että opettajien myönteisten käsitysten mukaan TVT on tuonut vaihtelua heidän opetukseensa, ja
sen käyttö oppimisessa on motivoinut oppijoita, sekä lisännyt opettajien yhteisöllisten alustojen käyttöä oppimisessa.
Oppimista TVT:n avulla koettiin haittaavan tai estävän oppijoiden heikot tai puutteelliset metakognitiiviset taidot.
Osalla kyselyyn osallistuneista opettajista oli muodostunut käsityksiä siitä, että käyttämällä TVT:aa oppimisessa, he
olivat ”joutuneet” miettimään vaihtoehtoisia keinoja oppimiselle ja sitä kautta kehittämään opetustaan. Tästä
huolimatta kyselyyn vastanneiden opettajien käsitysten mukaan yhteisöllinen oppiminen oli toteutunut heikosti ja sen
vuorovaikutus koettiin heikoksi tai puutteelliseksi. Opettajat ilmoittivat käyttävänsä TVT:aa oppimisessa enemmän
perinteisin menetelmin, kuten tiedon etsintään, jakamiseen ja tallentamiseen, sekä oppisisältöjen havainnollistamiseen,
eikä niinkään yhteisöllisen oppimisen mukaisiin käytänteisiin.
Tutkimus osoittaa, että opettajien TVT:n pedagogisen käytön kehittämiseksi ja yhteisöllisten menetelmien
käyttöönottamiseksi tulee panostaa opettajien TVT:n pedagogiseen täydennyskoulutukseen niin, että ne palvelevat
opettajien tarpeita, ja jotka opettajat kokevat tärkeäksi ja ottavat myöhemmin opetuskäyttöön. Kehittämällä ja
suunnittelemalla koulujen TVT:n käyttöä, sekä ajanmukaistamalla teknologisia laitteita, voidaan opettajia motivoida ja
innostaa käyttämään laitteita useammin oppimisen tukemiseen, ja sitä kautta myös kehittämään yhteisöllisen oppimisen
menetelmiä.
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1. JOHDANTO

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää aktiivisesti tieto- ja viestintäteknologiaa (TVT)
käyttävien opettajien pedagogisia käsityksiä TVT:n käytöstä oppimisessa, ja erityisesti
yhteisöllisen

oppimisen

yhteydessä.

Tutkimus

noudattaa

laadullisen

tutkimuksen

fenomenografista tutkimusotetta, jonka tavoitteena on selvittää vastaajien käsityksiä
tutkittavana olevasta ilmiöstä (Marton, 1981). Tutkimuksen teoreettisen taustan muodostavat
aikaisemmat tutkimukset opettajien TVT:n pedagogisesta käytöstä, sekä teknologian
opetuskäytön uusien oppimisteorioiden mukaisten käytäntöjen kuvaamisesta. Erityisesti
yhteisöllisen oppimien teoria, ja sen tutkimus ovat ohjanneet tämän tutkimuksen empiirisen
osan valintaa. Aluksi teoreettinen tausta keskittyy tarkastelemaan TVT:n käyttöä yleensä
oppimisessa, sekä sitä miten uudet oppimisteoriat ja näiden mukaiset käytännöt kuvaavat
TVT:n käytön tukevan oppimista, ja miten yhteisöllinen oppiminen ja sen vuorovaikutus
ilmenevät näissä prosesseissa. Lopuksi tarkastellaan vielä niitä seikkoja, jotka vaikuttavat
opettajien päätökseen käyttää, tai olla käyttämättä TVT:aa opetuksessa. Tutkimus sisältää
empiirisen tutkimusosan, joka käsittää kyselytutkimuksen ja jonka aineisto kerättiin sähköisen
kyselykaavakkeen avulla. Kyselykaavake esitettiin sosiaalisen median yhteisössä, SOMETU(sosiaalinen media oppimisessa tukena) verkostossa, sekä SOMETU- facebook sivustolla.
Tällä kyselyllä haluttiin tavoittaa ne opettajat, jotka ovat aktiivisia TVT:n käyttäjiä, ja joilla
on kokemusta TVT:n käytöstä oppimisessa.
Opettajien TVT:n opetuskäytöstä ja heidän tähän liittyvistä kokemuksista löytyy paljon
aikaisempaa tutkimustietoa. Tästä huolimatta on tärkeä tutkia edelleen opettajien TVT:n
käyttöä oppimisessa, sillä opettajat eivät ole käytännössä ottaneet TVT:aa käyttöönsä siinä
määrin, kuin olisi voinut olettaa. Lisäksi opettajien käyttöönottamat opetusmenetelmät TVT:n
yhteydessä eivät tue uusien oppimisteorioiden mukaisia käytäntöjä. (Atjonen, 2005; Haasio,
& Haasio, 2008; Kankaanranta, & Vahtivuori- Hänninen, 2011; Opetusteknologia
koulunarjessa---, 2011) Lisäksi teknologian kehitys, ja uudet laitteet ovat tuoneet uusia
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mahdollisuuksia opetukseen, mutta samalla haastanut kasvatuksen asiantuntijat pohtimaan
niiden pedagogisia käyttötarkoituksia, mutta myös niiden mukanaan tuomia haasteita. Nämä
uudet

opetuskäytännöt

uusine

laitteineen

vaativat

edelleen

tutkimustietoa

uusien

työskentelymallien suunnittelemiseksi, sekä kehittämiseksi. (Järvelä, Näykki, Laru, &
Luokkanen, 2007: Laru, 2012) Tutkimusten mukaan on olemassa useita tekijöitä, jotka
vaikuttavat opettajien TVT:n käyttöön. Nimenomaan opettajien kokemukset ja toiminta on
nähty tärkeäksi TVT:n opetuskäyttöön vaikuttavana tekijänä. Tästä johtuen opettajien
kokemusten tutkiminen, ja näiden kokemusten taustalla vallitsevien käsitysten syvällisempi
tutkiminen ja ymmärtäminen ovat tarpeen, jotta opettajat voivat ottaa TVT:aa perustellusti
käyttöön oppimisessa. Nimenomaan lisätutkimuksen avulla voimme kehittää TVT:n
opetuskäyttöä edelleen niin, että TVT:aa ei nähdä vain välineenä, vaan palvelemassa
nimenomaan opetuksen pedagogisia tavoitteita. (Atjonen, 2005; Kankaanranta, & Puhakka,
2008; Ilomäki, & Lakkala, 2006)
Tämän tutkimuksen aihe valikoitui toisaalta luonnollisesti, koska toimin itsekin opettajan
ammatissa, mutta myös oman kiinnostuksen pohjalta tutkia opettajien käsityksiä TVT:n
käytöstä oppimisen yhteydessä. Tämän lisäksi tutkimusongelmani valintaan vaikutti se, että
olin juuri suorittanut kasvatustieteen koulutusteknologian perusopinnot Oulun yliopistossa.
Opintojen myötä vahvistui halu syventää tietämystä siitä, miten uudet teknologian
opetuskäytön oppimisteoriat on otettu vastaan opettajien käytännön työssä, ja millaisia
käsityksiä opettajat ovat näistä kokemuksista muodostaneet.
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2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA

Tämän tutkimuksen teoreettisen taustan muodostavat viimeaikaiset teoriat TVT:n käytöstä
oppimisessa, sekä opettajien TVT:n käytön kokemukset oppimisen yhteydessä, sekä näistä
saadut tutkimustulokset. Erityisesti tarkastelun kohteena on yhteisöllisen oppimisen teoria,
sillä se nähdään eräänä TVT:n opetuskäytön keinona tukea oppimista. Tutkimuksen
teoreettinen tausta voidaan jakaa seuraaviin neljään kappaleseen:

-

TVT opetuskäytön käsitteitä, perusteita ja teknologian kehitystä

-

TVT:n käyttö ja sen uudet oppimisteoriat

-

Yhteisöllinen oppiminen

-

Opettajien kokemuksia TVT:n opetuskäytöstä

Ensimmäisessä vaiheessa esitellään TVT:n ja sen opetuskäyttöön liittyviä käsitteitä, sekä
perusteluita

TVT:n

käytölle

oppimisessa.

Seuraavassa

kappaleessa

syvennytään

tarkastelemaan uusia oppimisteorioita, ja sitä miten ne perustelevat TVT:n käyttöä
oppimisessa, ja millaiset ovat opettajan ja oppijan rooli näissä oppimisprosesseissa, ja
millaisia kokemuksia opettajilla on näistä uusien teorioiden mukaisista oppimisprosesseista.
Kolmannessa kappaleessa syvennytään tarkastelemaan lähemmin yhteisöllisen oppimisen
teoriaa, ja sen mukaisia käytäntöjä TVT:n opetuskäytössä. Viimeisessä kappaleessa
syvennytään tarkastelemaan lähemmin tutkimustuloksia opettajien TVT:n käytön taidoista, ja
niistä mahdollisuuksista ja esteistä, joita opettajien kokemusten mukaan näihin liittyy.
Tutkimuksen viimeinen teoreettinen osio päätetään tarkastelemalla koulun merkitystä
opettajien TVT:n käyttöön, sillä koululla on todettu olevan tärkeäroolia, kun opettajien TVT:n
opetuskäyttöä on tutkittu.
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3. TEKNOLOGIA OPPIMISEN TUKENA

Opetuksen ja oppimisen yhteydessä hyödynnettävästä tieto- ja viestintäteknologiasta
käytetään nimitystä opetus – ja oppimisteknologia, jonka englanninkieliset termit ovat
educational technology, (Kurhila, 2011, 271) millä tarkoitetaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämistä laajasti oppimisen tukena, ja mikä tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden
opiskella juuri hänelle sopivana ajankohtana, käyttäen apuna erilaisia sähköisiä tietokantoja ja
tiedonlähteitä (Drake, & Salo, 2009). Joskus koulutusteknologia ja opetusteknologia
mielletään

synonyymeiksi,

tai

koulutusteknologia

määritellään

yläkäsitteeksi

opetusteknologialle (Pohjonen, & al., 1995). Teknologiaperusteisella oppimisympäristöllä
tarkoitetaan teknologista oppimisympäristöä, missä oppiminen tapahtuu teknologian avulla
verkkoympäristössä (Salovaara, 2006). Tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen,
(computer-supported collaborative learning, CSCL) tai verkko-oppiminen ymmärretään
oppimistapahtumaksi, mikä tapahtuu Internetin, tietoverkon erilaisilla oppimisalustoilla
(Hämäläinen, & Häkkinen, 2006, 231). TVT:n ja erityisesti sen tietoverkot kuten Internet ja
sen sovellukset ovat mahdollistaneet sen, että opetuksessa voidaan hyödyntää erilaisia
digitaalisia oppimismateriaaleja ja sovelluksia, joita kutsutaan myös oppimisaihioiksi, sekä
tuottaa ja jakaa käyttäjien kesken video- ja kuvatallenteita (Drake, & Salo, 2009; Ilomäki, &
Lakkala, 2006; Nurmi, & Jaakkola, 2006). Opetuksen ja oppimisen tueksi onkin tullut paljon
teknologiaa

ja

uusia

mahdollisuuksia,

kuten

mobiilipuhelimet,

sekä

kannettavat

taulutietokoneet eli tabletit, joiden käyttö opetuksessa on lisääntynyt, ja joiden mahdollisia
käyttötarkoituksia ja vaikutuksia opetukseen, ja oppimiseen on tutkittu viimeaikoina (Laru,
2012). Kuitenkaan erilaisten teknologisten sovellusten tai innovaatioiden tarjoaminen
oppilaille ei välttämättä takaa laadukasta oppimista. Sen sijaan, ne voivat edistää
oppilaskeskeistä oppimista perinteisen opettajajohtoisen oppimisen sijaan. (Klieger, Ben-Hur,
&

Bar-Yossef,

2010)

Myös

sosiaalinen

median

välineet,

kuten

pikaviestimet,

videoneuvotteluohjelmistot, Blogi, Wiki ja SecondLife ja näiden kaltaiset oppimisalustat
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tarjoavat opetukseen erilaisten vuorovaikutusprosesseja ja yhteisöllistä oppimista (Laitinen, &
Rissanen, 2007).
TVT:n opetuskäytölle voidaan hakea perusteluita tieto- ja viestintäteknologia opetuskäytön
kansallisen suunnitelman, (Kansallinen---, 2010) sekä peruskoulun opetussuunnitelman
perusteista (OPH---, 2012).

Opettajien TVT:n käytölle on laadittu erikseen tieto- ja

viestintäteknologian tietotaito (Opetusministeriö, 1999) vaatimukset, joiden tavoitteena on
saavuttaa opetustoimen henkilöiden keskuudessa vähintään tieto- ja viestintätekniikan
opetuskäytön perusvalmiudet, sekä hyvät valmiudet tieto- viestintätekniikan pedagogiseen
hyödyntämiseen. Kansallinen tieto- ja viestintäteknologia opetuskäytön suunnitelma mukaan
tieto- ja viestintäteknologian avulla pyritään edistämään oppimistavoitteita, yhteisöllistä
tiedonrakentelua ja luovuutta, sekä havainnollistaa oppisisältöjä, sekä tukemaan oppilaiden
ongelmanratkaisukykyä, esimerkiksi oppimispelejä hyödyntämällä. Lisäksi tieto- ja
viestintäteknologian käytön tavoitteeksi on määritelty oppijalähtöisten työtapojen ja
ymmärtävän

ja

elämyksellisen

oppimisen

vahvistaminen.

(Kansallinen---,

2010)

Opetushallitus on antanut eri kouluasteille yleiset sosiaalisen median opetuskäytön
suositukset, sekä käytön ohjeistukset oppimisympäristöjen hyödyntämisen ja osallistavien
toimintojen osalta. Myös juuri ilmestyneet opetussuunnitelman perusteet korostavat
oppimisympäristöjen merkityksen lisäksi yhteisöllisen tiedon ja osaamisen rakentamista, ja
jakamista. Työskentelyyn sisältyy tieto- ja viestintätekniikkaa, ja verkkoympäristöjä
hyödyntävää vuorovaikutusta toisten oppijoiden, opettajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.
Työskentelyn tavoitteena on kehittää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. (Opetushallitus---,
2012).
Teknologian opetuskäyttö ei ole perinteisen opiskelun muuttamista näennäisesti moderniin
ympäristöön, vaan opiskelun tukemista ja ohjaamista oppimisteorioiden avulla niin, että se
johtaa ymmärtävän- ja ongelmalähtöisen- sekä syvällisen oppimisen mukaisiin prosesseihin
(Järvelä, Häkkinen, & Lehtinen, 2006; Soila, & Tervola, 2003). Oppimisen tarkastelussa on
kiinnostustuttu sosiokonstruktiivisen ja – kulttuurisen käsityksen mukaan siitä, miten fyysinen
ja sosiaalinen oppimisympäristö, mukaan lukien motivaationaliset ja emotionaaliset tekijät,
vaikuttavat oppimiseen ja suorituksen tasoon (Järvelä, & al., 2006). Tämän lisäksi TVT:n
avulla pyritään vaikuttamaan sosiaalisen vuorovaikutuksen ja käsitteellisen ymmärtämisen
prosesseihin, sekä opiskelijoiden kognitiivisiin prosesseihin (Järvelä, & Kunelius, 1998).
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Opetuskäyttöön suunnitellun sovelluksen tulee olla sekä teknisesti, että myös pedagogisesti
käytettävä, ja sen täytyy tukea opetuksen tavoitteita (Luokkanen, Näykki, Impiö, & Vuopala,
2008; Soila, & Tervola, 2003).
Tieto- ja viestintäteknologiaa ja sen mukautuvia oppimisympäristöjä on hyödynnetty
oppimisen ohjaamiseen, ja tukemiseen muun muassa niiden oppijoiden tukemiseen, joilla on
todettu olevan oppimisvaikeuksia. Verkkoympäristön käyttö oppimisessa saattaa tukea
oppimista, sillä se edellyttää aloitteellisuutta ja itsenäisyyttä. Sen lisäksi TVT:n käyttö
mahdollistaa

erityistä

tukea

tarvitsevan

oppijan

omatahtiseen

etenemisen,

sekä

oppimistehtävien eriyttämisen. Tässäkin tapauksessa perusteluiden teknologian käytölle tulee
olla järkeviä, jotta teknologia tukee oppijan pitkäaikaista kiinnostusta ja myönteistä
sitoutumista opittavaan asiaan. (Vauras, Kinnunen, & Salonen, 2006)
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4. YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN

Seuraavaksi tarkastellaan yhteisöllisen oppimisen teoriaa ja sen mukaista oppimisprosessia.
Sen lisäksi kuvaan yhteisöllisen oppimisen mukanaan tuomia haasteita niin oppijoille kuin
opettajallekin. Yhteisöllisen oppimisprosessin tavoitteena on saavuttaa oppimisessa syvällistä
tietoa, mikä tukee syvällistä oppimista, ja johtaa puolestaan oppijan syvälliseen
ymmärtämiseen (Merenluoto, 2006). Syvällisellä ymmärryksellä tarkoitetaan tietoa mitä
voidaan myöhemminkin elämässä hyödyntää. Tällainen oppiminen vaatii pitemmän prosessin.
Tulokset jotka oppijat yksittäisellä oppitunnilla saavuttavat, voivat olla hyödynnettävissä
vasta vuosien kuluttua oikeassa elämässä.
Teknologian käyttöä opetuksessa on perusteltu sillä, että TVT tukee oppimista ja TVT:n
käytön myötä on syntynyt uusia pedagogisia oppimisen malleja, osa luonnollisena osana
teknologiatuettua oppimisympäristöä, kuten yhteisöllisen oppimisen malli (Luokkanen,
Näykki, Impiö, & Vuopala, 2008). Yhteisöllinen oppiminen (collaborative-learning)
määritellään tilanteeksi, jossa tärkeimpänä tekijä oppimisessa nähdään olevan vertaisryhmän
vuorovaikutus ja muut tekijät, kuten oppimateriaali, ja vuorovaikutus opettajan kanssa jäävät
tarkastelun ulkopuolelle. Yhteisöllisen oppimisen tapahtumassa on vähintään kaksi tai
useampi ihminen, jotka oppivat tai yrittävät oppia samanaikaisesti, jolloin oppiminen voi
tapahtua pareittain, pienissä ryhmissä tai jopa isommissa ryhmissä. Tyypillisesti yhteisöllisen
oppimisessa opiskellaan sisältöjä vuorovaikutteisesti eri tavoin. Yhteisöllinen oppiminen
menetelmää soveltuu kaiken ikäisille oppijoille ja opiskelijoille, aina lapsuudesta lähtien
yliopisto ikäiseen saakka. (Dillenbourg, 1999)
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4.1 Yhteisöllinen oppiminen ja sen vuorovaikutus

Teknologian käytön opetuksessa on nähty tukevan nimenomaan yhteisöllistä oppimista ja
oppijoiden keskeistä vuorovaikutusta. Yhteisöllisten vuorovaikutusprosessien on nähty
yhdessä teknologian kanssa tukevan sellaisia oppimisprosesseja, jotka johtavat oikein tuettuna
oppijan syvälliseen ja ymmärtävään oppimiseen. (Järvelä, & al., 2006; Arvaja, & MäkitaloSiegl, 2006) TVT:n käyttö ei suoraan tuota syvällisempää, laadukkaampaa tai tehokkaampaa
oppimista, vaan oikein käytettynä se voi tukea syvälliseen ymmärtämiseen tähtäävää
oppimista.

Ymmärtävän

oppimisen

mukainen

tiedonrakentaminen

onnistuu

ilman

teknologiaakin, ja sen mahdollistamaa verkko-oppimisympäristöä, mutta sen on todettu
jäävän ilman teknologiaympäristöä usein abstraktille tasolle. (Luokkanen, Näykki, Impiö, &
Vuopala, 2008; Tynjälä, 1999)
Teknologian mahdollistama vuorovaikutus on lisännyt yhteistyötä oppijoiden ja opettajien,
sekä opetuksen suunnittelijoiden kesken (Luokkanen, Näykki, Impiö, & Vuopala, 2008).
Sosiaalisen vuorovaikutuksen nähdään tukevan tiedon rakennusprosessia ja oppimisen
tarkastelussa on kiinnitetty huomiota vuorovaikutteisten ryhmäprosessien tapahtumiin, ja
niiden

seurauksiin.

Analysoinnin

kohteena

ovat

ryhmässä

tapahtuva

sosiaalinen

vuorovaikutus ja niiden muodot, sekä vaikutukset yksilön ajatteluun ja toimintaan.
Yhteisöllinen

vuorovaikutustoiminta

on

yhteydessä

kognitiivisiin,

sosiaalisiin

ja

emotionaalisiin tekijöihin, ja nämä seikat on huomioitava, kun tarkastellaan teknologiatuettuja
oppimisympäristöjä ja niissä tapahtuvia oppimisprosesseja. (Järvelä, Häkkinen, & Lehtinen,
2006)

4.1.2 Oppijan taidot ja vastuu oppimisesta
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Yhteisöllisen oppimisen oppimiskäsitysten mukaan oppijan rooli nähdään vastuullisena, sillä
oppija on vastuussa omasta oppimisestaan ja oppimisprosessista, mutta myös toisten
oppijoiden oppimisesta. Ymmärtävän oppimisen toteutumiseksi tarvitaan monimutkaisten
käsitteiden syvällisempää ymmärrystä, sekä taitoa työskennellä luovasti näiden käsitteiden
parissa, tuottaen uusia ideoita, -teorioita, sekä uutta tietoa. Oppijalta vaaditaan Sawyer (2006)
mukaan seuraavia oppimisen taitoja.
-

Oppija osaa arvioida tietoa kokonaisvaltaisesti, sekä kriittisesti

-

Oppija osaa ilmaista itseään selkeästi sekä verbaalisesti, että kirjoittamalla

-

Oppijan tulee osata arvioida kriittisesti lukemaansa ja ilmaista itseänsä

-

Oppija ymmärtää vuorovaikutusprosessin ja dialogin merkityksen

-

Oppija osaa reflektoida ymmärrystään, sekä oppimisprosessia

Tällainen vastuullinen oppiminen nähdään

välttämättömänä elinikäinen oppimisen,

kansalaisvaikuttamisen toetutumiseksi, sekä yksilön omien toiveiden ja tarkoitusten
saavuttamiseksi elämässä. Vaikka oppilaiden vastuun ottaminen omasta oppimisesta nähdään
tärkeänä seikkana, heitä ei saa jättää ilman ohjausta. Oppijat tarvitsevat apua kehittyvän
ymmärryksensä tueksi, sillä he eivät vielä tiedä miten ajatella ajattelemisesta tai miten heidän
tulee puhua ajattelemisesta. Sawyer (2006) korostaakin, että oppija ei ole tyhjä taulu, kun hän
astuu luokkahuoneeseen, vaan oppimisessa tulee hyödyntää oppijan aikaisempaa tietämystä.
Järvelä, Häkkinen, Lehtinen, ja Arvajan (2006) mukaan yhteisöllisen teknologian haastaa
myös oppijan, sillä se edellyttää oppijalta erilaisia oppimisen taitoja:
-

Opiskelijalta vaaditaan motivaatiota opiskeluun

-

Oppijalta vaaditaan ponnisteluja omien tietojen ja taitojen kehittymiseen

-

Oppijalta vaaditaan myös aikaisemman tietämyksensä ja uskomusjärjestelmänsä
kehittämistä, sekä uusien käsitteellisten mallien (kts. Merenluoto, 2006, 18–39)
hyväksymistä tiedonrakentamisen prosesseissa

-

Oppijan täytyy hallita suuriakin tietomääriä ja pystyttävä tulkitsemaan ja arvioimaan,
sekä sisäistämään ne aikaisempaan ja juuri löytämäänsä tietoon

Luokkanen, Näykki, Impiö, ja Vuopala, 2008 sekä Tynjälä (1999) korostavat oppijan
itsesäätelytaitojen tärkeyttä, kuten motivaation sekä kognitiivisten toimintojen, ja oppimisen
reflektoinnin ja niiden merkitystä ymmärtävän oppimisen onnistuneissa prosesseissa.
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Yhteisöllinen oppiminen edellyttää oppijalta sosiaalisia taitoja, sekä vuorovaikutus- ja
ongelmanratkaisutaitoja,

sekä

sitoutumista

ja

suuntautumista

yhteisten

tehtävien

suorittamiseen ja tiedonrakentamiseen. Verbaalisen keskustelun osalta oppijan on hallittava
korkeatasoinen keskustelu ja sille ominainen tutkiva puhe, sekä niiden mukaiset
keskustelutaidot. Nämä edellä mainitut seikat puolestaan edellyttävät kriittistä, mutta
rakentavaa suuntautumista toisten ehdotuksiin ja väitteisiin.
Yhteisöllisen oppimisen aikaisen vuorovaikutuksen tukeminen on nähty tärkeäksi tekijäksi.
Juuri oppijoiden välinen vuorovaikutus johtaa ymmärtävään ja syvälliseen oppimiseen.
Esimerkkinä tästä on mm. tutkiva puhe, jolloin keskustelijat tuovat esille erilaisia ehdotuksia,
esittävät väitteitä ja vastaväitteitä. He perustelevat väittämiään, sekä esittävät vaihtoehtoisia
ehdotuksia ja analysoivat ongelmia yhdessä, sekä vertailevat mahdollisia selityksiä ja tekevät
yhteisiä päätöksiä. Keskustelussa osallistujat saavuttavat yhteisen ymmärryksen konfliktin ja
avoimen mielipiteiden jakamisen kautta. Tutkivassa puheessa osallistujat eivät vain rakenna
yhteistä tietoa, vaan myös arvioivat sitä kriittisesti ja ovat avoimia eri näkökulmille. (Järvelä,
& al., 2006)
Keskustelujen ohjaamisessa tulee kiinnittää huomiota siihen minkä tyyppisiä kysymyksiä
esitetään, sillä on havaittu, että kysymykset missä osallistujat joutuvat arvioimaan,
selittämään ja perustelemaan sekä tekemään hypoteeseja ja yhteenvetoja meneillään olevasta
keskustelusta,

ovat

erityisen

tehokkaita

yhteisöllisessä

oppimistilanteessa.

Yhteistoiminnallista oppimista eteenpäin vievien keskusteluiden tulee sisältää avoimia
kysymyksiä ja herättää ajatuksia. Osallistujat joutuvat selittämään, etsimään syitä ja sitä
kautta edistävät kognitiivista korkeatasoista keskustelua ja sen syntyä. Oppijat eivät omaksu
tietoa hiljaisesti opiskellen vaan vasta, kun he alkavat artikuloida oppimaansa, eli
ajattelemaan ääneen, he voivat oppia nopeammin ja syvällisemmin, kuin mitä hiljaa
opiskellen (Sawyer, 2006; Arvaja, & Mäkitalo-Siegl, 2006).
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4.1.3. Vuorovaikutuksen onnistumisen elementit

Yhteisöllisen oppimisen vuorovaikutuksen onnistumiselle nähdään

tärkeäksi kolme

merkittävää tekijää, jotka edistävät ryhmän vuorovaikutusta ja sen yhteisöllistä oppimista.
-

Opiskelijoiden välinen tiedollinen tasa-arvo

-

Opiskelijoiden välinen tiedollinen ristiriita

-

Opiskelijoiden huomio on suuntautunut yhteisesti

Tiedollinen tasa-arvo tarkoittaa sitä, että ryhmä sitoutuu tehtävien suorittamiseen, ja suuntaa
tiedonrakentamisen niin, että kaikilla osallistujilla on yhteinen käsitys tehtävästä, ja sen
eteenpäin viemisestä. Tiedollisen ristiriidan nähdään puolestaan tärkeäksi ryhmän
työskentelyä eteenpäin vievänä tekijäksi, koska tiedolliset konfliktit avaavat keskustelua, ja
nämä johtavat puolestaan ratkaisun kehittämiseen, mikä puolestaan johtaa yhteisten
näkökulmien jakamiseen. Yhteisöllisen vuorovaikutuksen edistämiseksi nähdään myös
tärkeäksi se, että opiskelijoiden huomio on suuntautunut yhteisesti, mikä ilmenee niin, että
ryhmän osallistujien yhteinen huomio on kiinnittynyt ongelman ratkaisuun. Ratkaisevaa tässä
huomion kiinnittymisessä on se, että ryhmän osallistujien huomio ei jakaudu eri ongelmaan,
jolloin tehtävien suorittaminen jaetaan osallistujien kesken itsenäisesti suoritettavaksi, jolloin
työskentely muistuttaa enemmän yhteistyötä, eikä niinkään yhteistoiminnallista oppimista ja
siinä esiintyvää vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksellisesti onnistunut yhteisöllinen toiminta
sisältää sen jäsenien kesken tiedollisia konflikteja ja erimielisyyksiä, mitkä eivät hidasta tai
estä ryhmää toimimasta, sillä osallistujat tuntevat sitoutumista tosiaan, sekä yhteisen tiedon
rakentamista

kohtaan.

motivaationalinen

Tällainen

sitoutuminen

ryhmäläisten

nähdään

saavuttama

välttämättömäksi

onnistumiseksi. (Arvaja, & Mäkitalo-Siegl, 2006)

emotionaalinen

yhteisöllisen

ja

oppimisen
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4.2 Tieto- ja viestintäteknologian yhteisöllisyys ja sen uudet mahdollisuudet

TVT:n merkittävimpänä hyötynä voidaan pitää nimenomaan sen mahdollistamaa yhteisöllistä
oppimista ja ja tukea jaetun ymmärryksen rakentamiseen. Lisäksi opiskelu voi tapahtua ajasta
ja paikasta riippumatta, ja oppimisessa voidaan hyödyntää sekä synkronisia, että asynkronisia
alustoja tukemaan yhteisöllistä toimintaa ja vuorovaikutusta. Toisin sanoen TVT laajentaa
perinteisiä opetusmuotoja Esimerkiksi tiedon jakaminen, tallentaminen ja uuden tiedon
luominen, sekä oppimisen ja harjoittelun tukeminen on helpompaa. Erilaiset mobiililaitteet
ovat

mahdollistaneet

oppijoiden

keskeisen

reaaliaikaisen

vuorovaikutuksen

ja

tiedonjakamisen. Verkkoalustat ovat mahdollistaneet esimerkiksi kuvien ja videoiden, sekä
muiden tuotosten helpon ja nopean jakamisen, niin oppitunnin aikana kuin käytännön
työskentelyn yhteydessäkin. Tällainen helppo pääsy, ja tunne läsnäolosta mahdollistavat ja
aktivoivat opiskelijoita tekemään yhdessä, ja sitoutumaan tehtäviin paremmin. (Valtonen,
2011)
Parhaassa tapauksessa TVT voi myös motivoida oppijaa, ja TVT:n käytön avulla oppija voi
saavuttaa aktiivisemman ja itsenäisemmän oppimisprosessiin, kuin mihin hän muuten
pystyisi. Oppija voi saada myös omistajuuden tunteen oppimistapahtumaan, mikä vaikuttaa
hänen motivaatioonsa positiivisesti. Avoin oppimisympäristö saattaa tarjota oppijalle
vaihtoehtoisen ja kiinnostavamman tavan osallistua koulutyöskentelyyn, kuin perinteisesti
opiskellen. (Järvelä, Häkkinen, Lehtinen, & Arvaja, 2006; Veermans, & Tapola, 2006) TVT:n
opetuskäytön vuorovaikutustilanteissa oppijat voivat tuoda ajatuksensa näkyväksi, ja
teknologisesti tuetussa oppimisympäristössä ne säilyvät myös myöhempää reflektointia varten
(Avaja, & Mäkitalo-Siegel, 2006).

4.2.1 Tieto- ja viestintäteknologia ja oppimisen haasteet
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TVT ja sen yhteisöllisyyden vuorovaikutus koetaan haasteelliseksi, koska virtuaalisessa
ympäristössä tapahtuva vuorovaikutus sisältää erityispiirteitä, joita kasvokkain tapahtuvassa
vuorovaikutuksessa ei havaita. Esimerkiksi ilmeiden ja eleiden puuttuminen saattavat
heikentää vuorovaikutusta ja johtaa väärinymmärryksiin osallistujien kesken. Vaikka
vuorovaikutuksen

avuksi

on

kehitelty

erilaisia

hymiöitä,

ne

eivät

takaa

verkkovuorovaikutuksen virheetöntä onnistumista. Verkkovuorovaikutus saattaa myös jäädä
osallistujien kesken näennäiseksi tai vähäiseksi. Yksilön motivaatiota tai tyytyväisyyttä toimia
teknologiatuetussa oppimisympäristössä saattaa laskea sosiaalisen läsnäolon kokemukset, tai
niiden puuttuminen, sekä heikko sitoutuminen oppimistehtäviin. (Arvaja, & Mäkitalo-Siegl,
2006; Dillenbourg, 1999; Luokkanen, Näykki, Impiö, & Vuopala, 2008) Heikot
kommunikoinnin tai vuorovaikutuksen taidot heikentävät sitoutumista ryhmän yhteiseen
työskentelyyn, sekä oppimistehtäviin (Valtonen, 2011).
Avoimet oppimisympäristöt saattavat aiheuttaa oppijoissa erilaisia oppimisen haasteita.
Oppilaiden erilaiset motivaationaliset ja sosioemotionaaliset toiminnot ja tulkinnat näyttävät
muodostuvan avoimen oppimisympäristön haasteeksi. Yhteisöllinen ja prosessiluontoinen
työskentely saattaa tuntua vieraalta ja haastavaltakin työskentelytavalta, kuin perinteiseen
luokkahuoneopetukseen

verratessa.

Oppimisen

tavoitteet

ovat

perinteisessä

luokkahuonetyöskentelyssä selkeämmät ja konkreettisemmat, sekä opettajan asettamat, kun
taas avoimessa oppimisympäristössä oppilaille annetaan suurempi vastuu tavoitteiden
asettamisesta ja niihin suuntautumisesta. Joillekin oppijoille tällaiset haasteet saattavat tuntua
ylivoimisilta, ja omiin tavoitteisiin sopimattomilta. (Veermans, & Tapola, 2006)
Esteitä yhteisöllisen oppimisen toteutumiselle saattavat aiheuttaa Pöysä, Hurme, Launonen,
Hämäläinen, Järvelä ja Häkkisen (2007) mukaan myös seuraavat tekijät:
-

Oppijat tukeutuvat helposti yksilölliseen työskentelyyn yhteisöllisen toiminnan sijaan

-

Verkko-oppimisessa opiskelijat saattavat helposti omaksua vapaamatkustajan roolin
vastuullisen tiedonrakentajan sijaan.

TVT käytön oppimisen esteenä on nähty olevan myös tietokoneavusteisen yhteisöllisen
oppimisen yhteydessä hyödynnettävien digitaalisten oppimateriaalien tai tiedonlähteiden, joita
kutsutaan myös oppimisaihioiksi. Näiden oppimisaihioiden käyttöä on kritisoitu siitä, että ne
toimivan liiaksi tiedonsiirron välineenä, eikä niinkään nykyaikaisten konstruktivististen, tai
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yhteisöllisten

oppimiskäsitysten

mukaisesti,

missä

korostuvat

käyttäjien

välinen

vuorovaikutuksellinen oppimisprosessi. (Nurmi, & Jaakkola, 2006)

4.2.2 Oppimisen ja yhteisöllisyyden tukeminen tieto- ja viestintäteknologian avulla

TVT:n opetuskäytössä ei ole kyse perinteisen opiskelun muuttamisesta näennäisesti
moderniin oppimisympäristöön, vaan opiskelun tukeminen siten, että se johtaisi ymmärtävään
ja syvälliseen oppimiseen. Tällainen oppimisen tukeminen on vaativa prosessi, ja vaati
ponnisteluja onnistuakseen. (Järvelä, Häkkinen, Lehtinen, & Arvaja, 2006) Koska
yhteisöllisen oppimisen tärkeäksi tarkastelun kohteeksi nousevat vuorovaikutus, ja siinä
tapahtuvat prosessit on vuorovaikutusta tarkasteltu eri näkökulmista. Tarkastelunäkökulmissa
on huomioitu oppilaiden välisen, sekä opettajan ja oppilaiden kesken tapahtuvan
vuorovaikutuksen. Yhteisöllisen oppimisen tarkastelussa erityisesti oppilaiden kesken
tapahtuva vuorovaikutus nähdään kiinnostavana ja tärkeänä oppimisen tukemiseksi,
(Dillenbourg, & al., 2006) mutta myös siinä ilmenevien esteiden tarkastelu on koettu
tärkeäksi, jotta yhteisöllisten alustojen avulla voidaan saavuttaa halutunlaista laadukasta
yhteisöllistä oppimista.
Yhteisöllistä oppimista on pyritty tukemaan huomioiden oppimisympäristön sosiaaliset ja
materiaaliset

elementit,

oppimateriaalit,

lähteet

kuten
ja

opettajat,
teknologia.

kanssaoppijat
Näissä

ja

toimintakäytänteet,

monimuotoisissa

ja

sekä

haastavissa

oppimisympäristöissä oppija tarvitsee monimuotoista tukea ja ohjausta. Yhteisöllisen
toiminnan ja oppimisen edistämiseksi on tärkeää, että eri elementit tarjoavat samansuuntaista
tukea, ja että ne perustuvat samansuuntaiseen ajatteluun oppimisesta. (Pöysä, Hurme,
Launonen, Hämäläinen, Järvelä, & Häkkinen, 2007)
Oppijan motivaationaliset ja emotionaaliset tuntemukset määrittävät miten oppijat kokevat
kuuluvansa ryhmään. Näillä tuntemuksilla on todettu olevan merkitystä oppimiseen
sitoutumisessa. Motivaation on todettu kasvavan sosiaalisessa kontekstissa ryhmäläisten
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välisen vuorovaikutuksen kautta. Sosiaalinen kiintymys ja turvallinen ympäristö ovat
edellytys ja tuki onnistuneelle yhteisölliselle oppimiselle. Oppijoiden heikot yhteisöllisyyden
tunteet ovat yhteydessä siihen, miten oppijat motivoituvat tai millaisia emotionaalisia
kokemuksia he muodostavat ryhmän yhteisöllisestä toiminnasta, sekä vuorovaikutuksesta.
Tunne yhteisöllisyydestä ilmenee esimerkiksi siten, että ryhmäläisten kesken vallitsee
luottamus, ja he uskaltavat tuoda julki omia mielipiteitä. Tällaiset yhteisölliset tunteet ovat
tärkeitä yhteisöllisen oppimisen onnistumiseksi, sillä ne vaikuttavat oppijan osallistumisen ja
vuorovaikutuksen määrään, ja aktiivisuuteen silloin, kun työskennellään TVT:n avulla.
(Pöysä, & al., 2007; Valtonen, 2011)
Pöysä, & al. (2007) mainitsevat kaksi tapaa miten voidaan edesauttaa laadukasta yhteisöllistä
oppimista. Yhteisöllistä oppimista voidaan tukea pedagogisen vaiheistamisen kautta, sekä
tukemalla oppijoiden vastavuoroista tiedonrakentelua lisäämällä tietoisuutta jaetuista
tavoitteista ja tiedonrakennusprosesseista. Vaiheistamalla edistetään oppijoiden yhteisöllistä
toimintaa, ja tietoa tuottavia vuorovaikutusprosesseja (Hämäläinen, & Häkkinen, 2006). TVTtuettua oppimista ja sen etenemistä on pyritty kehittämään myös sitomalla opittava tieto
oppijan omaan kokemusmaailmaan.
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5. OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN KÄYTTÖ
OPETUKSESSA JA OPPIMISESSA

Opettajien TVT:n käytön kokemukset vaihtelevat ja vaihteluiden taustalla vallitsee erilaisia
tekijöitä, joita seuraavaksi voidaan tarkastella lähemmin. Tutkimusten mukaan suomalaiset
opettajat hyödyntävät tietotekniikkaa opetuksessaan muita Pohjoismaita vähemmän, ja he
kokevat tietotekniikan myönteiset vaikutukset, sekä pedagogiset vaikutukset pienemmiksi,
kuin muissa Pohjoismaissa. Tämän lisäksi opettajien teknologinen käyttötapa näyttäisi
edistävän yksilökeskeisempiä opetusmenetelmiä, kuin tutkivan- tai yhteisöllisen oppimisen
mukaisia opetuskäytänteitä. (Kaisto, Hämäläinen, & Järvelä, 2007; Simojoki, 2011; Haasio, &
Haasio, 2008) Tutkimusten mukaan yhteisöllisen oppimisen käytänteet, tai toimintatavat eivät
ole useinkaan osa opettajien normaalia työskentelyä, eli käytäntö ei tyypillisesti vastaa
yhteisöllisen oppimisen mukaista teoriaa (Valtonen, 2011). Vaikka tutkimustulokset osoittavat
yhteisöllisen oppimisen lupaavaksi, kokevat opettajat ja opiskelijat sen tästä huolimatta
haasteelliseksi toteuttaa (Järvelä, Häkkinen, & Lehtinen, 2006).

5.1 Opettajien toimintaa ohjaavat käsitykset

Tieto- ja viestintätekniikan uusien opetusteorioiden ja niiden käyttöönottamiseksi on nähty
nimenomaan haasteelliseksi opettajien pedagogisten käsitysten muuttamisen niin, että se
palvelee uusien oppimisteorioiden mukaista oppimista TVT tuetussa ympäristössä. Opettajien
uskomukset TVT:n käytön ja varsinainen käytännön välillä näyttäisivät poikkeavan toisistaan.
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Opettajilla nähdään olevan, sekä tietoisia teorioita, joita he kannattavat, ja vähemmän tietoisia
pedagogisia teorioita, joita he opetuksessaan käyttävät. Opettajien käsitykset oppimisesta ja
teknologian opetuskäytöstä ovat kehittyneemmät kuin ne käytännöt, joita he itse noudattavat
opetuksessa. Mikäli nämä käsitykset eivät ole samansuuntaisia, tai niitä ei ole riittävän
selvästi ilmaistu, ne saattavat estää opettajia muuttamasta toimintaansa. (Ilomäki, & Lakkala,
2006) Vaikka opettajilla on oppilaskeskeisiä käsityksiä oppimisesta ja opettamisesta, eivät he
tutkimusten mukaan kuitenkaan käytä käytännössä oppilaskeskeisiä opetusmenetelmiä sen
enempää, kuin nekään opettajat jotka kannattavat opettajajohtoista opetusta (Liu, 2011).
Opettajan pedagogisiin käsityksiin ovat vaikuttamassa myös se millaisia käsityksiä opettajalla
on koulunsa oppilaista ja koko kouluyhteisön kulttuurista. Se kuinka opettajille on
muodostunut positiivisia kokemuksia ja uskomuksia TVT:n vaikutuksista opetukseen, ja
erityisesti oppilaiden käytökseen ja tunteisiin on nähty tärkeäksi tekijäksi, kun opettajat luovat
pedagogisia merkityksiä TVT:n käytölleen opetuksessaan. (Cox, Preston, & Cox, 1999;
Hammond, Reynolds, & Ingram, 2011) Tutkimusten mukaan tietotekniikkaa käyttävillä
opettajilla on pedagogisesti jonkin verran oppilaskeskeisempiä käsityksiä, kuin muilla
opettajilla. Toisaalta on syytä muistaa, että yksin tietotekniikan käyttö ei vaikuta opettajien
käsityksiin tai pedagogisiin käytäntöihin. Vaan siihen missä määrin opettajat käyttävät
TVT:aa opetuksessa vaikuttavat myös opettajan asenne, motivaatio, sekä käytös, että millaiset
uskomukset heillä on TVT:n opetukselliseen arvoon. (Cox, & al., 1999) Intensiivisen
tietotekniikan opetuskäytön on kuitenkin todettu rohkaisevan opettajia monipuolistamaan
opetusmenetelmiään, sekä muuttamaan radikaalisti käsityksiään oppimisesta ja opettamisesta.
Tällainen opettajan kehittyminen ja pedagoginen muutos tapahtuvat usein opettajan oman
kriittisen pohdiskelun myöstä, joka taas syntyy opettajan luokkahuonetyöskentelyn
kokemuksista, ja tarkemmin siitä, mikä toimii ja mikä ei toimi luokkatyöskentelyn tilanteissa.
(Ilomäki, & Lakkala, 2006) Esimerkiksi Valtonen (2011) toteaa opettajien TVT:n käytön
tutkimuksessaan, että osa opettajista koki TVT:n käyttöön ottamisen toimivan eräänlaisena
muutosagenttina heidän ajattelulleen, ja sai heidät pohtimaan omia opetusmenetelmiään ja
rutiinejaan.
Opettajan pedagogisiin taitoihin liitetään myös kekseliäisyys ja pyrkimys luovuuteen, sekä
oman työn uudistamiseen omassa työssään. Tällainen innovatiivisen toiminnan on nähty
olevan yhteydessä erityisesti uudistushenkisyyteen ja uudistuksiin, joita pidetään tärkeänä
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uusien opetusmenetelmien käyttöönottamiseksi opetuksessa. Tärkeänä on nähty opettajan
jatkuva pyrkimys opetusmenetelmien uudistamiseen, ja työ- ja opetustapojen yhdistelemiseen.
(Siltala, Alajääski, Keskinen, & Tenhunen, 2009) Perusedellytyksenä on pedagoginen
ammattitaito ja kekseliäisyys jokapäiväisessä työssä. Innovatiivisuus edellyttää yksilöiltä
monipuolista oppimista, mutta myös yhteisöiltä toimintaa. (Siltala, Alajääski, Keskinen, &
Tenhunen,

2009)

Opettajien

ammatillinen

kehittyminen

liittyy

vahvasti

vuorovaikutussuhteisiin toisten opettajien kanssa, ja tässä yhteisöllinen teknologia
mahdollistaa opettajien verkostoitumisen, ja sitä kautta ammatilliseen kehittymiseen
innovatiivisesti (Ryymin, 2008).

5.2 Opettajien erilaiset tieto- ja viestintäteknologian käyttötarkoitukset

Opettajien tieto ja viestintäteknologian käyttötaidot, ja perustelut TVT:n käytölle saattavat
vaihdella keskenään hyvinkin paljon. Opettajien teknologian käytönoton tapoihin ja
nopeuteen on tutkimusten mukaan edelleen vaikuttaneet ne ongelmat, jotka mainitaan olleen
jo

TVT

käyttöönoton

alkuaikoina.

Käyttöönoton

ongelmat

liittyvät

teknologian

toimimattomuuteen, sekä opettajien kokemuksiin riittämättömistä teknisistä ja pedagogisista
taidoista. Tutkimustulosten mukaan opettajalla on mahdollisuus hyödyntää TVT:aa
opetuksessa, sillä eri laitteistojen käyttömahdollisuudet ovat pääsääntöisesti kasvaneet
kouluissa. Sen lisäksi opettajilla on tietoa ja taitoa siitä, miten soveltaa teknologiaa oppimisen
tukena. (Haaparanta, & Tissari, 2008; Kankaanranta, & Vahtivuori- Hänninen, 2011; Tieto- ja
viestintäteknologian---, 2010; Simojoki, 2011) Joskus opettajien tieto- ja viestintäteknologian
opetuskäyttö taidot jaetaan karrikoidusti behavioristisiin ja konstruktiivisiin. Behavioristisen
opettajan voidaan ajatella olevan sellainen, joka käyttää tietokonetta enemmän motivoijana,
kun taas konstruktivistinen opettaja käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti, ja
integroi sen osaksi muuta opetusta. (Atjonen, 2005) Opettajien TVT:n käyttötaidot
opetuksessa on jaoteltu myös sen mukaan, mitä TVT:n välineitä he käyttävät, tai miten he
käyttävät niitä pedagogisesti, ja missä määrin he antavat oppilaille mahdollisuuksia käyttää
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TVT:aa opetuksessa. Hammond, Reynolds ja Ingram (2011) jaottelevat opettajaksi
opiskelevien TVT:n käytön kolmeen kategoriaan sen mukaan, mitä ja miten opettajat
käyttivät luokassaan TVT:aa, ja millä tavalla he toimivat samanaikaisesti oppilaiden kanssa
näissä tilanteissa:
-

Rutiini käyttäjät (routine), jolloin TVT:n käyttö keskittyi lähinnä Interaktiivisen taulun
käyttöön koko luokan kanssa

-

Laajennettu käyttö (extended), käyttäjät antavat suurempia mahdollisuuksia oppilaille
käyttää TVT:aa itse

-

Innovatiiviset käyttäjät (innovative), joiden TVT:n käyttö sisältää suuremman määrän
viitekehyksiä, ja enemmän ponnisteluja päästäkseen esteiden ylitse

Opettajien tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa on pyritty kuvaamaan myös sen
mukaan, miten teknologian on nähty tukevan oppimista. Näissä tapauksissa TVT:n käyttö
opetuksessa on jaoteltu opettajan käyttötavan mukaan. Esimerkiksi Kaisto, Hämäläinen ja
Järvelä (2007) kuvaavat opettajien TVT:n käytön jakautuvan kolmeen kategoriaan sen
mukaan, missä määrin he käyttävät TVT:aa oppimisen välineenä opetuksessa:
-

Havainnollistamisen välineenä (39 %)

-

Yksilön oppimisen tukemiseen (90 %)

-

Tiedonrakentelun ja yhteisöllisen oppimisen tukemiseen (36 %)

Kaisto ja al. (2007) ja Simojoki (2011) sekä Haasio ja Haasio (2008) toteavat, että opettajista
enemmistö käyttää TVT:aa yksilön oppimisen tukemiseen, ja vain vähemmistö hyödyntää
TVT:aa tiedon rakentelun ja yhteisöllisen oppimisen tukemiseen.
-

Opettajista

(90

%)

käyttää

TVT:aa

yksilön

oppimisen

tukemiseen

kuten

opetusohjelmien- ja tietotekniikan käyttö ja opettelu, sekä tiedon haku tietoverkosta, ja
tiedon tuottaminen
-

Opettajista (39 %) käyttää TVT:aa havainnollistamisen välineenä, kuten Internetsivustojen, erilaisten kuvioiden, tai videoiden käyttö opetuksessa

-

Opettajista (36 %) käyttää TVT:aa tiedonrakentelun ja yhteisöllisen oppimisen
tukemiseen, jossa hyödynnetään tutkivan ja kokeilevan oppimisen kaltaisia
ongelmanratkaisutehtäviä. (Kaisto, Hämäläinen, & Järvelä, 2007)
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Järvelä, Järvenoja, Simojoki, Kotkaranta ja Suominen (2011) ja Simojoki (2011) jaottelevat
opettajien opetuksen ja oppimisen tukena käyttämät teknologiset käytänteet kolmeen
luokkaan sen mukaan, miten ne kuvaavat opettajien TVT:n opetuskäytön taitoja.
-

kehityksen alussa olevat TVT opetuskäytön taidot (34 %)
-

-

jolloin opettajat käyttävän opetuksessa valmiita ohjelmia ja sovelluksia

kehittymässä olevat TVT opetuskäytön taidot (37 %)
-

jolloin opettajat käyttävät valmiiden ohjelmien ja sovellusten lisäksi myös jonkin
verran

teknologioiden

yhdistelyä,

kuten

älytaulun-

ja

verkkopohjaisten

oppimisympäristöjen käyttö

-

edistyneet TVT opetuskäytön taidot (22 %)
-

mikä käsittää opettajien teknologian ja sovellusten monipuolinen käytön, ja luovan
soveltamisen, kuten animaatioiden ja elokuvien tekemisen

Tällaiset viimeksi mainitut edistyneet opettajat, joilla on vahvan sitoutumisen oppilaiden
oppimiseen, sekä halun kehittää omaa opettajuutta, ovat motivoituneita käyttämään TVT:aa
opetuksessa, ja ottavat teknologiaa helpommin ja useammin käyttöön opetuksessa. (Cox,
Preston, & Cox, 1999; Mumtaz, 2000)

5.3 Opettajien vastuu ja vapaus

Opettajilla näyttää olevan erilaisia TVT:n opetuskäytön tarkoituksia ja tavoitteita, sekä
käsityksiä siitä, miten he hyödyntävät TVT:aa oppimisessa, joita edellisessä kappaleessa
kuvailtiin tarkemmin. Tämän lisäksi opettajilla näyttää olevan vapaus sen suhteen miten ja
missä määrin he hyödyntävät TVT:aa oppimisessa. Se missä määrin opettajat omaksuvat
teknologiaa myönteisesti pedagogiseen käyttöönsä, on tutkimusten mukaan yhteydessä
opettajan akateemiseen, sekä ammatilliseen pätevyyteen ja tekniseen osaamiseen. Toisin
sanoen mitä pätevämpi ja luottavaisempi opettaja on omasta osaamisestaan tietotekniikan
käytön suhteen, sitä todennäköisemmin hän käyttää tietotekniikkaa myös opetuksessaan. Iällä
tai sukupuolella ei ole todettu olevan opettajien tietotekniikan pedagogiseen käyttöön

21

merkittävää vaikutusta. (Kankaanranta, & Puhakka, 2008) Opettajilla näyttääkin olevan suuri
vaikutus siihen, miten tai missä määrin tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään
opetustilanteissa. Tämän lisäksi opettajilla on myös suuri vastuu, sillä oppilaskeskeinen tietoja viestintäteknologia opetuskäyttö edellyttää opettajailta samanaikaisesti pedagogiikan ja
tietotekniikan käyttötaitojen lisäksi luokan hallinnan taitoja (Atjonen, 2005).
Joidenkin tutkimustulosten mukaan opettajat eivät kiinnitä paljoa huomiota teknologian
opetuskäytön perusteluihin, tai opetuksen laadun parantamiseen valikoidessaan TVT:aa, tai
käyttäessään sitä oppimisessa ja opetuksessa (Baek, Jung, & Kim, 2008). Yllättävää, että
opetuskäytön ongelmia kohdataan myös niissä kouluissa, jotka ovat niin sanottuja
tietotekniikan käyttöönoton pioneereja, ja joissa voisi olettaa tietotekniikan opetuskäytön
olevan myös käytännössä kehittyneempi (Ilomäki, & Lakkala, 2006). Opettajat saattavat
kokea TVT:aa kohtaan myös epäilyksiä. Esimerkiksi TVT:n hyötyjä oppimisen kannalta
saatetaan epäillä, ja sen vaikutukset saatetaan kokea jopa negatiivisena. TVT:n käyttö saattaa
näin kääntyä taakaksi, tai sen käyttötaidoissa saatetaan kokea epävarmuutta. Lisäksi opettajat
saattavat pelätä arvovaltansa vähenemistä. (Heino, & Honkasalo, 2011)
Useat tutkijat viittaavat siihen, että teknologian käyttömäärän pohtimisen sijaan on
tärkeämpää pohtia teknologian käyttötarkoituksia sen pedagogisten tavoitteiden näkökulmasta
(Luokkanen, Näykki, Impiö, & Vuopala, 2008; Järvelä, Häkkinen, & Lehtinen, 2006).
Käytännössä on huomattu, että opettajien tietotekniikan käytön vakiintumista helpottavat
opettajan rohkea ja positiivinen asenne, sekä yhdessä oppimisen kokemus oppilaiden ja
kollegoiden kanssa (Hätinen, 2010). On myös tutkimustuloksia joiden mukaan tieto- ja
viestintäteknologian kohtuukäytön tukisi parhaiten oppimista, tähän perustuen tutkijat ovat
päätyneet toteamaan, ettei suomalaisten opettajien tarvitsisi välttämättä pyrkiä olemaan
maailman aktiivisimpien käyttäjien joukossa (Atjonen, 2005).

5.4 Koulun rooli tieto- ja viestintäteknologian käytön kehittämisessä
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Edellä olen pyrkinyt kuvaamaan opettajien erilaisia käsityksiä TVT:n käytöstä opetuksessa ja
oppimisessa. Opettajien oma toiminta ja käytettävissä olevat voimavarat vaikuttavat
opettajien TVT:n käyttöön opetuksessa, mutta siihen vaikuttavat myös instituution toiminta
(Mumtaz, 2000). Erityisesti koulun merkittävä rooli on tuotu useissa lähteissä esille opettajien
TVT:n käyttöön vaikuttavana tekijänä.
Teknologian opetuskäytön onnistuneissa kokeiluissa teknologia on toiminut muutoksen
välineenä ja tukenut uusien pedagogisten mallien käyttöönottoa. Tämän lisäksi teknologia
käyttö oppimisessa on edistänyt opettajien kriittistä suhtautumista omaan työhönsä, ja näissä
onnistuneissa kokeiluissa ei ole pyritty tuomaan lisää teknologiaa kouluihin, vaan
valjastamaan olemassa oleva teknologia koulujen muutoksen välineeksi (Kumpulainen, &
Lipponen, 2010).
Instituution käytännön ongelmat, kuten joustamaton lukujärjestys, vähäinen aika ja
epävarmaksi koettu oma TVT:n kokemus, sekä heikko tuki saattavat haitata opettajien TVT:n
käyttöönottoa. Lisäksi usein koulun epäselvät perustelut TVT:n käytölle, sekä tehtäville
muutoksille saattavat johtaa väärinymmärryksiin ja hämmennykseen siitä, miten TVT:aa tulee
hyödyntää opetuksessa. Joidenkin koulujen sisällä näyttää myös vallitsevan yleinen
tyytyväisyys totuttuihin opettamisen menetelmiin, joiden vuoksi ei nähdä tarvetta muuttaa
koulun

käyttämiä menetelmiä,

tai lisätä TVT:n käyttöä opetuksessa.

On myös

tutkimustuloksia jossa koulun ja rehtorin asenne TVT:aa kohtaan oli ollut positiivinen, ja
tarpeellinen tekninen tuki oli järjestetty koulun osalta, tästä huolimatta opettajat eivät
osoittaneet suurempaa TVT:n käyttöönoton aktiivisuutta. (Mumtaz, 2000)
Tutkimusten mukaan sillä millaiset käsitykset opettajilla on ”hyvästä opetuksesta” vaikuttavat
siihen, miten TVT käyttö kehittyy enemmän uusien opetusmenetelmäkäytäntöjen mukaisiksi.
Opettajien käsityksiin hyvästä opetuksesta vaikuttivat puolestaan se, millaiset käsitykset
opettajilla oli koulunsa oppilaista, sekä teknologian roolista näiden oppilaiden elämässä, ja
kouluyhteisön kulttuurista. (Ilomäki, & Lakkala, 2006) Koulu voi rohkaista opettajia
ottamaan TVT:aa käyttöön, mutta lopullinen käyttöönotto riippuu laajasti opettajan
henkilökohtaisista tuntemuksista, taidoista sekä asenteesta TVT:aa kohtaan (Mumtaz, 2000).
Ne koulut, joissa tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen on palvellut
nimenomaan opetusta ja oppimista mielekkäästi, ovat suunnittelussa huomioineet erilaisten
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laitteiden

hyödyntämisen

ja

yhteensovittamisen.

Näissä

kouluissa

on

huomioitu

opetussuunnitelman perusteet, sekä pedagogiikka ja pyritty integroimaan TVT sopivasti
olemassa oleviin käytäntöihin, välttäen tiukkoja tai jäykkiä ratkaisuja. (Atjonen, 2005)
Tällaisten kehittyvien ja menestyvien kouluyhteisöjen taustalla nähdään Ilomäen ja Lakkalan
(2006) mukaan vaikuttavan seuraavien tekijöiden;
-

vastavuoroinen luottamus

-

yhteiset arvot

-

yhteisöllinen tiedon jakaminen ja niiden kehittäminen käytännössä

-

mahdollisuus vaikuttaa koulun toimintaan ja käytäntöihin

-

rehtorin tuki

Erityisen tärkeänä seikkana, ja opettajan opetuksen toimintatapoihin vaikuttavana seikkana
nähdään olevan sen, että opettajien yhteisöllisiä toimintatapoja tuetaan ja kehitetään. Koulun
sisäinen ilmapiiri ja opettajien välinen yhteistyö, sekä yhteisöllinen toiminta vaikuttavatkin
opettajien TVT opetuskäyttöön, ja sen kehittymiseen. Tutkijoiden mukaan vain harva koulu
on edellä mainitun kaltainen, ja tämän vuoksi TVT:n käytön kehittämiseksi täytyykin
huomioida käytännön ratkaisut, sekä mahdolliset rakenteelliset esteet, jotka saattavat estää
joitakin edellä mainittuja kehityspiirteitä toteutumasta. (Ilomäki, & Lakkala, 2006)
Jotta koulut voivat tehdä suunnitelmia ja päätöksiä siitä miten kouluja halutaan kehittää,
kouluilla tulee olla selkeä käsitys koulun tavoitetasosta, eli siitä miten TVT:n halutaan
tukevan oppimista, ja millaisia uusia toimintatapoja ja käytäntöjä se edellyttää
kouluyhteisöltä. Ramsayn (2001) mukaan kouluissa tulisi esittää seuraavat kolme kysymystä,
kun määritellään tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön periaatteita:
-

Miksi koulu uskoo, että sen tulisi hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa?

-

Mitä oppilaiden oppimisessa tietokoneiden kanssa odotetaan tapahtuvaksi?

-

Miten oppimisen ja opettamisen prosessit tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen
pannaan toimeksi?

Kumpulainen ja Lipponen (2010) pitävät olennaisena pohtia kouluissa tieto- ja
viestintätekniikan käytön osalta seuraavia kysymyksiä:
-

Mikä merkitys tieto- ja viestintätekniikalla on kasvatuksessa ja opetuksessa?
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-

Mitä tarkoituksia ne palvelevat?

-

Mitä oppilaat tai opiskelijat näissä ympäristöissä oppivat, ja mitä me haluamme heidän
oppivan?

On muistettava, että tieto- ja viestintäteknologia itsessään ei tuo mitään lisää oppimiseen,
vaan tärkeitä ovat ne älylliset ja sosiaaliset toiminnot joita oppijat näiden välineiden avulla
tekevät. Ja silloin kun toivotaan pysyviä muutoksi oppilaiden kognitiivisiin oppimistuloksiin,
sekä oppimisen motivoitumiseen niin kannattaa teknologia integroida harkitusti, ja
pedagogisesti mielekkäällä tavalla. (Kumpulainen, & Lipponen, 2010; Veerman, & Tapola,
2006)
Tieto- ja viestintäteknologian on myös pelätty eriarvoistavan kouluja keskenään sen suhteen,
minkä verran kouluilla on resursseja käytössä. Teknologian kehittämistä ja sen tarvetta on
pohdittu myös sen osalta, että tarvitsevatko koulut käyttöönsä kannettavat tietokokeneet, ja
tulisiko jokaisella oppilaalla olla oma tietokone käytössä, ja missä määrin nämä käytännöt
palvelisivat opetusta ja oppimista. (Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen---, 2008)
Tämän lisäksi teknologian ajan tasalla pysymiseen, sekä päivittämiseen ovat vaikuttamassa
koulujen informaatioteknologian eli IT- hankintaprosessit, jotka ovat hyvin heterogeenisiä.
Keskeisenä toimijana hankintaprosesseissa on yleensä, kunnasta riippuen henkilö, joka on
kokenut IT:n omimpanaan, joko rehtori, opettaja, koulutoimi tai IT- osasto, joilla ei
välttämättä ole tehtävään edellytettävää pedagogista, sekä teknistä erityisosaamista (Pekkola,
Limnell, Salonen, & Vinderoos, 2010). Ilomäki (2008) mukaan on olemassa kahdenlaisia
kouluja TVT:n käytön ja sen kehittämisen suhteen. On pedagogisesti innovatiivisia kouluja,
joilla on yhteinen näkemys ja yhteinen pyrkimys kehittää TVT:n opetuskäyttöä. Sitten on
tavallisia kouluja, joissa ei ole erityisiä kiinnostuksen kohteita TVT:n käyttöön, tai sen
käyttöä ei tueta. Näissä viimeksi mainituissa kouluissa TVT nähdään enemmän rutiinina ja
yksittäisen

opettajan

työvälineenä,

tavoitteellisena työvälineenä.

kuin

kouluyhteisön

yhteisenä

ja

opetuskäytön
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6. AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET JA TÄMÄN TUTKIMUKSEN
TARKOITUS

TVT:n käytöstä oppimisen ja opetuksen tukena löytyy paljon tutkimustietoa, niin
kansallisesti, kuin kansainvälisestikin tarkastellen. TVT:n käyttöä koskevaa tutkimusta on
tehty eri näkökulmasta tarkastellen, kuten opettajien ja opettajaksi opiskelevien, sekä
oppilaiden näkökulmasta. Uusien oppimisteorioiden mukaista oppimista, kuten tutkivaa -,
yhteisöllistä - sekä ymmärtää oppimista, ja niiden mukaisia käytäntöjä on tutkittu
luokkahuone- ja verkkoympäristöissä, sen osalta millaisia käyttömahdollisuuksia näillä
oppimisteorioilla

on

TVT:n

opetuskäytön

yhteydessä.

Opettajien

TVT:n

käytön

täydennyskoulutuksen tarvetta, sekä opettajaksi opiskelevien TVT:n opetuskäyttöä on myös
tukittu. (Cox, Preston, Cox, 1999; Hammond, Reynolds, & Ingram 2011; McMahon, 2009;
Mäkitalo-Siegl, K. 2009; OPH 2011; Pöysä, Hurme, Launonen, Hämäläinen, Järvelä, &
Häkkinen, 2007) Opettajien käsityksiä TVT:n käytöstä oppimisen ja opetuksen yhteydessä on
tutkittu kansallisesti ja kansainvälisestikin. Tutkimustulokset osoittavat, että opettajien TVT:n
käyttö opetuksessa ja opetuksen suunnittelussa vaihtelevat paljon. Opettajilla näyttää olevan
hyvin erilaisia TVT:n käytön tavoitteita, ja heidän käsityksensä TVT:n roolista opetuksessa
vaihtelevat myös keskenään. (Cox, Preston, & Cox, 1999; Kaisto, Hämäläinen, & Järvelä,
2007; Valtonen 2011) Tässä tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti niitä tutkimuksia, jotka
ovat keskittyneet tarkastelemaan opettajien käsityksiä TVT:n käytöstä oppimisessa tai
opetuksessa, ja näihin vaikuttavia seikkoja.
Kilpiö (2008) on tutkinut opettajien teknologialle antamia tulkintoja, merkityksiä ja sitä
millaisia käsityksiä opettajilla on teknologiasta, ja miten he ajattelevat sen käytön vaikuttavan
opettajuuteen ja opettajan työn eri muotoihin. Tutkimuksen mukaan opettajat antavat erilaisia
merkityksiä teknologialle kontekstista riippuen. Opettajat kuvasivat teknologian hyötyjä ja
mahdollisuuksia, mutta myös sen aiheuttamia ongelmia ja uhkia. Kilpiö kuvaakin opettajien
suhdetta teknologiaan kaksijakoisena. Hyödyksi opettajat nimeävät teknologian pedagogisen
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hyödyn ja oppijoiden oppimisen tukemisen, ja uhkaksi vastaavasti teknologian riskitekijät ja
erilaiset ongelmat.
Cox ja al. (1999) ovat tutkineet TVT:aa tottuneesti tai harjaantuneesti käyttäviä opettajia, sekä
TVT- alan opettajia ja heidän käsityksiään siitä, mikä edistää ja motivoi heitä käyttämään
TVT:aa opetuksessaan. Tutkimuksen mukaan opettajien asenteella, motivaatiolla, sekä
käytöksellä on vaikutusta siihen, miten ja missä määrin he käyttävän TVT:aa opetuksessaan.
Etenkin opettajien asenne TVT:aa kohtaan, sekä heidän uskomuksensa TVT:n opetukselliseen
arvoon, ja heidän havaintonsa siitä pystyvätkö he hyödyntämään TVT:aa tehokkaasti vai ei,
vaikuttavat TVT:n käyttöön. Lisäksi opettajien motivaatioon käyttää TVT:aa oli yhteydessä
se, että opettajilla oli positiivisia käsityksiä TVT:n vaikutuksista oppijaan, mikä ilmeni
opettajien

käsitysten

mukaan

sillä,

että

oppitunnut

olivat

mielenkiintoisempia,

monipuolisempia ja mukavampia, sekä oppilaille, että myös opettajille. Tällaiset edistyneet
TVT:n käyttäjät, jotka jo käyttävät säännöllisesti TVT:aa ovat luottavaisempia ja
motivoituneempia käyttämään TVT:aa, ja he suunnittelevat ulottavansa TVT:n käytön myös
tulevaisuuteen.
Ilomäki (2008) on selvittänyt tutkimuksessaan opettajien TVT:n suhdetta, ja sitä miten
opettajat

löytävät

tarkoituksen

mukaisia

syitä

käyttää

TVT:aa

opetuksessa.

Tapaustutkimuksen yhteydessä opettajille tarjottiin mahdollisuus oppia uusia taitoja ja
sitoutua tehtävään tavalla, jota heillä ei tyypillisesti ollut omassa koulussaan käytössä.
Opettajille tarjottiin ulkopuolisen antamaa tukea TVT:n käyttöön opetuksessa, sekä
samanaikaisesti opettajat ylläpitivät yhteisöllistä toimintaa toisten opettajien kanssa.
Tutkimustulosten mukaan ne koulut joissa järjestettiin erityisiä TVT- projekteja edistääkseen
TVT:n pedagogista käyttöä, johtivat opettajien keskuudessa aitoon muutokseen TVT:n
opetuskäytön suhteen myös käytännössä. Tällainen tuetun pedagogisen käyttöönoton on
todettu edistävän opettajien myöhempää mielekästä TVT:n opetuskäyttöä.
Valtonen (2011) on tutkinut yhteisöllistä oppimista tieto- ja viestintäteknologian avulla, ja
erityisesti tässä ilmeneviä opettajien oppimiskäsityksiä. Näiden tutkimustulosten mukaan
yhteistoiminnallisen oppimisen käytänteet ja toimintatavat eivät ole yleisiä toimintatapoja
opetuksessa, vaan yleinen toimintamalli on edelleen opettajajohtoinen menetelmä. Opettajien
oppimiskäsitykset vaihtelevat opettajajohtoisesta opetuksesta oppijakeskeisiin oppimisen
käsityksiin, eikä niinkään yhteisöllisen oppimisen mukaisiin käsityksiin.
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Kollias, Mamalougos, Vamvakoussi, Lakkala, sekä Vosniadou (2005) mainitsevat
suomalaisten opettajien kokevan TVT oppimisympäristöt vahvasti opiskelijakeskeisiksi, ja
opettajien antavan oppijalle enemmän mahdollisuuksia ottaa vastuuta omasta oppimisestaan.
Opettajat kuvailevat TVT:n käyttöä positiivisessa valossa ja he mainitsevat TVT:n sopivan
heidän luokkahuonenormeihin, ja he kokevat TVT:n pedagogisen käytön turvallisena ja
miellyttävänä. TVT:n käytön haasteeksi opettajat mainitsevat sen, että oppilaskeskisen
oppimisen myötä vastuu opettajalta siirtyy oppijalle. Myös se koetaan haasteeksi, että opettaja
voi juuttua rooliin, missä hän antaa oppilaille ainoastaan teknisiä ohjeita. Huolestuttavaa
näiden tutkimustulosten mukaan on se, että opettajat eivät olleet kovin reflektoivia heidän
käyttämiensä tarkkojen strategioidensa suhteen silloin, kun he ohjasivat oppilaita
luokkahuoneessa.
Yhteisöllisyyden ilmenemistä

ja sen suunnittelua,

sekä

yhteisöllisen työskentelyn

mahdollisuuksia on myös tutkittu (Pöysä, Hurme, Launonen, Hämäläinen, Järvelä, &
Häkkinen, 2007). Hämäläinen (2008) on tutkinut tietokoneavusteista yhteisöllistä oppimista ja
siinä menetelmänä käytettävää vaiheistamista eli skriptausta, sekä peliympäristössä, että
perinteisessä oppimisympäristössä, jonka avulla ryhmiä voidaan ohjata yhteisölliseen
työskentelyyn. Tutkimus osoitti, ettei yhteisöllinen toiminta ollut luonnollisin tapa ratkaista
ongelmia, vaan oppijat turvautuivat siihen yleensä vasta, kun he huomasivat yhteistyön
olevan välttämätöntä tehtävän ratkaisemiseksi.
Järvelä, Järvenoja, Simojoki ja Kotkaranta, sekä Suomisen (2011) teettämän tutkimuksen
mukaan opettajien ymmärrystä yhteisöllisen oppimisen periaatteista tulee edistää. Myös
tietotekniikan käytön vakiintumista tulee vahvistaa niin, että sen käyttö tukee yhteisöllistä
tiedon rakentelua, sekä vuorovaikutteista toimintaa. Esimerkiksi tutkiva oppiminen, pari-,
tiimi- ja ryhmätyönä toteutetut projektityöt sekä tutkielmat, ja niiden yhteinen kommentointi
ovat tällaisia yhteisöllistä vuorovaikutusta tukevia toimintamalleja. (emt., 52).
Viime aikoina on myös hyödynnetty pelien ja virtuaalisten ympäristöjen mahdollisuuksia
oppimisen ja opetuksen tukemiseen. Näissä oppimisympäristöissä on tutkittu oppimisen
toteutumista TVT:n avulla, ja opettajien käsityksiä näistä oppimisprosessien toteutumisesta.
Oppimispeleissä voidaan saada aikaan yhteisölliseen oppimiseen johtavaa toimintaa.
(Oksanen, 2011) Myös audiovisuaalisten videotyökalujen käyttöä opetuksessa yhteisölliseen
ongelmanratkaisuun on myös tutkittu. Digitaalisten videotyökalujen on todettu tukevan
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kognitiivista oppimista, sillä sovelluksen affordanssien eli ohjelmiston käytettävyyden, ja sen
kognitiivisten toimintojen on todettu yhdessä ohjaavan, sekä tukevan oppijan työskentelyä
eteenpäin. Oppijat kokevat digitaalisten työkalujen tarjoavan arvokasta ja käytännön läheistä
oppimista. Vaikka perinteisen opettajan roolin nähdään muuttuneen yhteisöllisen oppimisen
toiminnassa, tarvitaan tutkimustulostenkin mukaan edelleen opettajaa, tukemaan ja ohjaamaan
oppijoiden suunnittelua ja arviointia. (Hakkarainen, 2011; Khine, & Saleh, 2010)
Tämän

tutkimuksen

avulla

tutkitaan

opettajien

käsityksiä

siitä,

miten

tieto-

ja

viestintäteknologian (TVT:n) käyttö opetuksessa on tukenut oppimista, ja yhteisöllistä
oppimista, ja millaisia mahdollisuuksia sekä haasteita TVT:n käyttöön oppimisessa opettajien
käsitysten mukaan liittyy. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että opettajat
hyödyntävät varsin vähän yhteisöllisen oppimisen mukaista teoriaa käytännössä. Sen sijaan
opettajien on todettu hyödyntävän oppimisessa enemmän sellaisia opetuskäytänteitä, jotka
tukevat oppilaiden yksilöllistä, ja itsenäistä oppimista. Tämänkaltaiset tulokset vahvistavat,
että opettajien käsitykset TVT:n pedagogisista tavoitteista, ja lähtökohdista eivät ole
kovinkaan vahvat. Tämän tutkimuksen avulla halutaan selvittää, poikkeavatko niiden
opettajien pedagogiset käsitykset, aikaisemmista tutkimustuloksista, jotka käyttävät TVT:aa
opetuksessa ja oppimisessa usein, ja jotka ovat aktiivisia TVT:n käyttäjiä.
Tämän tutkimuksen avulla voidaan saada arvokasta tietoa siitä, miten kokeneet TVT:n
käyttäjät hyödyntävät TVT:aa oppimisen tukemiseen, ja millaisia ovat heidän käsityksensä
näistä kokemuksista? Juuri kokeneilla TVT:n käyttäjille voidaan olettaa olevan enemmän
käytännön tuomaa kokemusta siitä, miten TVT soveltuu oppimisen tukemiseen, sekä millaisia
haasteita sen käyttö on tuonut tullessaan? Aikaisemmin on tehty tutkimuksia, opettajiksi
opiskelevien kokemuksista hyödyntää TVT:aa oppimisessa, sillä heillä voidaan olettaa olevan
viimeaikaisin tietämys TVT:n käytöstä oppimisessa. Edelleen tarvitaan tutkimustietoa niiden
käyttäjien kokemuksista, ja perusteluista, jotka hyödyntävät säännöllisesti ja aktiivisesti
TVT:aa oppimisessa, jotta TVT:n käyttöä oppimisessa voidaan kehittää enemmän oppimista
tukevaksi, mutta myös niin että opettajat kokevat sen käytön oppimisessa tarpeelliseksi.
Tutkimuksessa noudatetaan kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, ja sen fenomenografista
suuntausta, sillä tämän tutkimuksen avulla halutaan selvittää nimenomaan opettajien
käsityksiä, jotka liittyvät TVT:n käyttöön oppimisessa. Fenemonegrafinen tutkimussuuntaus
keskittyy tarkastelemaan ihmisten erilaisia, mutta myös samanlaisia käsityksiä. Tarkastelun
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kohteena fenomenografisessa tutkimussuuntauksessa voivat olla, jokin ilmiö, tai asia, jota
pyritään kuvaamaan. Tutkimuskysymysten avulla selvitetään, opettajien erilaisia käsityksiä
TVT:n käytöstä oppimisessa, sekä siinä esiintyvistä haasteita, sekä mahdollisuuksista.

Tutkimuskysymykset:
1. Millaisia kokemuksia opettajilla on TVT:n käytöstä oppimisessa?
-

Millä tavalla TVT on tukenut oppimista ja sen tiedonrakentelua?

-

Millaisia haasteita opettajien kokemusten mukaan on olemassa TVT
opetuskäytölle?

2. Miten TVT on tukenut vuorovaikutusta ja yhteisöllistä oppimista?
-

Miten TVT:n opetuskäyttö on tukenut oppilaiden vuorovaikutusta?

-

Millaisia haasteita vuorovaikutuksen ja yhteisöllisen oppimisen toteutumiselle
on olemassa?
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Vastaajista 35 % (n=7) ilmoitti saaneensa koulutusta tai suorittaneensa kursseja liittyen
TVT:n opetuskäyttöön. Nämä koulutukset ja kurssit vastaajat ilmoittivat olleen yleensä
työnantajan-, koulun-, kunnan- tai yliopiston järjestämiä. Vastaajista 10 % ilmoitti
hankkineensa TVT:n opetuskäytön koulutusta itsenäisten kokeilujen (V4) kautta, ja näistä
saatujen kokemusten (V8) myötä.
Vastaajista 25 % (n=5) ilmoitti hankkineensa koulutusta TVT:n opetuskäyttöön osallistumalla
TVT painotteisiin projekteihin tai koulutuksiin, jotka vastaajat ilmoittivat olleen oman
kunnan, tai koulun järjestämiä projekteja. Vastaajat ilmoittivat osallistuneensa muun muassa
TIETY- koulutukseen, Osaava- hankkeeseen ja Tietie- verkko opetusprojektiin, sekä Tikaskoulutukseen (n=2), mikä on tieto- ja viestintätekniikkataitojen opettamiseen kehitetty
pedagoginen koulutusmalli.
Vastaajista 10 % (n=2) mainitsivat osallistuneensa laajempaan koulutusohjelmaan, Learning
in Networks – koulutukseen (V19), sekä eLearning- erikoistumisopintoihin (V20).
”aluksi Opetus & Teknologia -lehti, kirjat, ja myöhemmin SOMETU-verkosto”(V6)
”Itse kuuntelemalla opetusvideoita netin kautta ja lukemalla netin koulutussivuja.” (V10)
"TVT-taitoja" opittu kokemuksen kautta” (V16)

7.1.2 Vastaajat aktiivisia tieto- ja viestintäteknologian käyttäjiä

Vastaajista 95 % ilmoitti käyttävänsä TVT:aa opetuksessa usein. Vastaajat ilmoitti
käyttävänsä TVT:aa päivittäin, jatkuvasti ja aktiivisesti. Vastaajista 10 % (n=2) ilmoitti
käyttävänsä TVT:aa opetuksessa vähemmän, tai sen käytön rajoittuvan harvempiin kertoihin,
kuten kerran vuodessa suoritettaviin projekteihin, tai ainoastaan älytaulun käyttöön,
vastaavasti tietokoneiden opetuskäytön jäädessä vähemmälle. Edellä mainitut vastaajat
ilmoittivat työskentelevän peruskoulun 1–9 luokilla.
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ilmoittivat käyttävänsä muun muassa seuraavia sovelluksia: Dropbox, Edmodo, Facebook,
Fronteri, GoogleDrive, Google+, Ilinc, Moodle. OPIT, Peda.net, Power-Point, Prezi, Skype,
Socrative, Trello sekä Veräjä ja Vimeo. Vastaajista 15 % (n=3) ilmoitti käyttävänsä
opetuksessa asynkronisia palveluja, kuten sähköpostia ja 30 % (n=6) ilmoitti käyttävänsä
opetuksessa blogia tai wikiä, sekä 25 % (n=5) ilmoitti käyttävänsä opetuksessa iPadia tai
iPodia. Älytaulua ilmoitti käyttävänsä 20 % (n=4) vastaajista ja sosiaalista mediaa, tai
yhteisöllisiä sovelluksia, kuten Google+, facebook, Edmondo tai Webinaari, ilmoitti
käyttävänsä 25 % (n=5) vastaajista. Vastaajista 25 % (n=5) ilmoitti hyödyntävänsä näissä
palveluissa videoneuvottelu- ja verkkokeskustelujärjestelmiä.
”Google+ yhteisölliset työkalut. Opettelemme yhteisiä dokumentteja, kommentoimaan ja
keskustelemaan niiden sisällöstä” (V3)
”…suljettua ympäristöä…Edmodoa, siellä käydään… verkkokeskusteluja... Facebookin
suljettuja ryhmiä käytän monelaiseen… yhteydenpitoon.” (V6)
”…verkossa, ryhmätyöalueet keskustelualueineen, chatteineen ja wikeineen, videoneuvottelut,
sosiaalinen media” (V12)

Vastaajista 10 % (n=2) ilmoitti antavansa opiskelijoille vapauksia tehdä omia valintoja sen
suhteen, mitä oppimisalustaa tai menetelmää he haluavat opetuksessa oppimistehtävien aikana
hyödyntää. Yksi vastaaja (V6) ilmoitti hyödyntävänsä opetuksessa omia ja oppilaiden
mobiililaitteita.
”Annan opiskelijoilleni mahdollisuuden etsiä itselleen sopivat verkkopalvelut.” (V12)
”Käytämme myös mahdollisuuksien mukaan oppilaiden omia kännyköitä. Käytämme…omaa
henk.koht. iPadiani ja iPhonea erilaisten esitysten kokoamiseen.”(V6)

7.2 Aineiston keruu
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Tutkimus toteutettiin empiirisen, sekä teoreettisen tutkimuksen keinoin. Teoreettinen osio
sisältää katsauksen opettajien TVT:n opetuskäytön nykytilaan, sekä tähän liittyvien käytännön
kokemuksien tarkastelun. Tutkimuksen empiirinen osa sisältää tutkimuskyselyn, jossa
avoimien ja suljettujen kysymysten avulla selvitettiin vastaajien perustiedot, sekä heidän
käytännön kokemukset TVT:n opetuskäytöstä. Tutkimuskyselyn avulla haluttiin tavoittaa
erityisesti ne opettajat, joiden voidaan olettaa olevan aktiivisia TVT:n käyttäjiä, ja jotka
hyödyntävät

TVT:aa

myös

oppimisessa.

Tutkimuskysely

toteutettiin

sähköisenä

aineistokeruuna, E- kyselykaavakkeen avulla, ja se esitettiin Sometu- (Sosiaalinen Media
Oppimisen Tukena) yhteisön, sekä Sometu- facebook:n sivustolla. Käyttämällä juuri näitä
sivustoja aineiston keruuseen, haluttiin kyselyllä tavoittaa nimenomaan ne opettajat, joiden
voidaan olettaa olevan aktiivisia TVT:n käyttäjiä. Sometu- verkosto on tarkoitettu toimijoille,
joilla on kiinnostusta sosiaalisen median tuomien toimintamallien edistämiseen oppimisessa.
Sometu- verkosto toimii opettajien foorumina, ja tiedottamisen kanavana. Sivustolle voivat
kaikki kiinnostuneet rekisteröityä ja luoda oman tilin, ylläpitäjän vahvistuksen jälkeen pääsee
jäseneksi, ja kirjautumaan sivustolle. Tällä hetkellä sivustolla on 4784 rekisteröitynyttä
käyttäjää.
Aineistonkeruussa hyödynnettiin myös menetelmätriangulatiota, sillä aineiston määrää uhkasi
jäädä vähäiseksi, pienen vastaajamäärän vuoksi. Aineiston luotettavuuden parantamiseksi,
aineistoa haluttiin saada lisää. Tästä johtuen kyselypyyntö lähetettiin vielä sähköpostitse niille
henkilöille, jotka olivat osallistuneet MOM- (muuttuva oppimismaisema) seminaariin
keväällä 2012, Oulun yliopiston Saalistin salissa. Pyyntö kyselyyn vastaamisesta, sekä Ekyselylomake esitettiin ensimmäisen kerran Sometu- sivustolla, kesäkuun 2012 aikana, minkä
jälkeen vastauspyyntö esitettiin uudelleen elokuun 2012 aikana. Tämän jälkeen aineistoa
kerättiin uudelleen vielä syksyllä 2012, jolloin kyselyn vastaamispyyntö esitettiin sähköpostin
kautta, niille henkilöille jotka olivat osallistuneet MOM- seminaariin Oulussa, ja joiden tiedot
oli poimittu MOM- seminaarin osallistumislistalta. Sähköposti lähetettiin yhteensä 19
henkilölle, ja he kaikki työskentelivät eri koululaitoksissa Oulun kaupungin alueella.
Sometu- sivustolla olleelle kyselykaavakkeelle kertyi katselukertoja yhteensä 173 kertaa.
Kysely oli avattu 150 kertaa lähettämättä vastausta. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 20 vastaajaa,
ja heistä 90 % (n=18) mainitsi työskentelevän opetustehtävissä, ja loput 10 % (n=2)
vastaajista ilmoittivat työskennelleensä aikaisemmin opetustehtävissä, ja siirtyneen muihin
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tehtäviin, jotka vastaajien mukaan olivat kouluttajan- ja verkkoasiantuntijan tehtävät. Kaikki
vastaajat (N=20) ilmoittivat, että heillä oli työkokemusta opetustyöstä. Vastaajat
työskentelivät opetustehtävissä ala- ja yläluokilla, lukiossa, sekä ammattiin valmistavissa
oppilaitoksissa ja korkeakouluissa, sekä yliopistoissa. Tutkimuskyselykaavakkeen avulla
kerättiin vastaajien taustatiedot seuraavasti; ammatti, ikä, sukupuoli, ylin koulutusarvo,
kouluaste jolla vastaaja työskentelee, ja kokemus opetustyöstä, sekä TVT:n käytön useus.
Tutkimuskyselykaavakkeessa esitettyjen avoimien kysymysten avulla haluttiin selvittää
vastaajien TVT:n käytön aktiivisuus, sekä perustelut TVT:n opetuskäytölle, ja näistä saadut
kokemukset. Lisäksi avoimien kysymysten avulla haluttiin selvittää vastaajien kokemuksia
yhteisöllisen oppimisen toteutumisesta, sekä sitä millaista tiedon rakentelua tai oppimista
TVT oli heidän mielestään tukenut, ja millaisia käsityksiä vastaajilla on näihin liittyvistä
haasteista. Kyselyn avoimet kysymykset, ja niistä saadut vastaukset kategorioitiin vastaajien
ilmoittamien samankaltaisten sisältöjen mukaan. Myös vastaajien ilmoittamat erilaiset
mielipiteet tai kommentit on pyritty ottamaan huomioon.
Tämän tutkimuksen sähköinen kyselylomake laadittiin Webropol 2.0- sovelluksen avulla,
mikä on tutkimustiedon keruuseen tarkoitettu Internet sovellus. Myös tutkimustulosten
raportoinnin, sekä luokittelun yhteydessä on käytetty Webropol 2.0- sovellusta apuna.

7.3 Fenomenografinen tutkimus

Fenomenografia tulee kreikan sanoista, ”fenomenon”, mikä tarkoittaa näyttäytyä, sekä sanasta
”grafia”, mikä tarkoittaa tuoda esiin, tai asettaa valoon. Koko idea Fenomenografisessa
tutkimuksessa voidaan ajatella olevan tapa kokea jotain. Fenomenografisen menetelmän
käytössä on tärkeää esittää avoimia kysymyksiä tutkittaville. Tutkijan on tärkeää esittää
sopivia kysymyksiä, ja hahmottaa mitä kysyy, ja miten kysyy. Tutkijalle on eduksi, jos hän
tuntee

tutkimusalueen

konteksti

hyvin.

(Baillie,

Emanuelsson

&

Marton,

2001)

Fenomenografinen tutkimus soveltuu erityisesti kasvatuksen kontekstiin, ja sitä onkin käytetty
oppimisen-, ja ymmärtämisen kasvatusalueiden tutkimuksiin (Marton & Booth, 1997).
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Tässä tutkimuksessa on käytetty fenomenografista tutkimussuuntausta, sillä se sallii
vastaajien vapaamman, ja omakohtaisen kuvauksen omista kokemuksista, ja jonka
tarkoituksena on tuoda esille vastaajien erilaisia käsityksiä tutkittavana olevasta ilmiöstä
(Marton, 1981). Fenomenografia yleensä tutkii ihmisten käsityksiä maailmasta. Tämän
tutkimuksen onnistumiseksi fenomenografinen menetelmän voidaan ajatella soveltuvan
hyvin, sillä sen avulla voidaan selvittää opettajien käsityksiä todellisuudesta. Tässä
tutkimuksessa todellisuutta kuvastavat ne oppimisprosessit, joista opettajilla on omakohtaisia
kokemuksia

käytännön

opetustilanteissa.

Fenomenografinen

tutkimus

nähdään

oppimisprosessiksi, missä tutkija on ikään kuin etsimässä jotain, ja samalla oppimassa
tutkittavasta ilmiöstä. Tutkija tehtävänä on etsiä merkityksiä, ja pyrkiä ymmärtämään niitä.
(Niikko, 2003)

7.4 Aineiston analyysi

Tämän tutkimuksen aineiston analyysi perustuu fenomenografisen tutkimasuuntauksen
mukaiseen käytäntöön. Tulosten tarkastelussa on etsitty aineistosta samanlaisia, mutta myös
erilaisia käsityksiä, ja pyritty löytämään tutkimusongelman osalta tärkeitä ilmaisuja.
Aineiston luokitellussa käytettiin Webropol 2.0- sovellusta apuna. Tekstinkäsittelyohjelman
avulla aineisto saatettiin jaotella eri käsitysluokkiin manuaalisesti. Aivan aluksi tutustuttiin
aineistoon lukemalla vastaukset läpi, useampaan kertaan. Tässä vaiheessa pyrittiin jo
löytämään, yhteneväisiä käsityksiä, mutta myös mahdolliset erilaiset käsitykset huomioitiin.
Aineistosta löytyvät samansisältöiset kommentit luokiteltiin samansisältöisiin luokkiin.
Vastaajien ilmoittamista kokemuksista oli lopulta erotettavissa kolme erilaista käsitysluokkaa, jotka sisälsivät opettajien erilaisia käsityksiä TVT:n käytön mahdollisuuksista, että
tähän liittyvistä haasteista. Käsitysluokat muodostuivat opettajien, oppilaiden, sekä
teknologian roolista, ja vaikutuksesta oppimiseen. Näistä kolmesta käsitekategoriasta
muodostui ylätason kategoriat tämän tutkimuksen tuloksille. Seuraavaksi kuvaan tämän
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tutkimuksen aineistoanalyysia, mukaillen Niikkon (2003) esittämiä fenemonegrafisen
tutkimuksen analyysivaiheita.
1. Aineiston lukeminen ja samanlaisten ilmaisujen etsiminen
2. Merkitysyksiköiden luokittelu, ryhmittely aineiston sisällön perusteella
3. Kuvauskategorioiden muodostaminen merkitysyksiköistä
4. Kategoriat yhdistetään laajemmiksi ylätason kategorioiksi
Tutkijana olen pyrkinyt sulkemaan pois, omat aikaisemmat käsitykset tutkittavana olevasta
ilmiöstä, sekä sitä koskettavasta teoriasta. Olen pyrkinyt rehellisesti ymmärtämään
tutkittavien antamia sanallisia ilmauksia, ja jättämään omat näkemykseni tarkastelun
ulkopuolelle: Lisäksi olen tutkijana pyrkinyt laatimaan kategoriat sen mukaan, miten ne
syntyivät analyysiprosessin myötä.

7.5 Tutkimuksen luotettavuus

Tutkimuksen voidaan ajatella olevan onnistunut sen osalta, että tutkimuskysely tavoitti ne
vastaajat, joiden voidaan olettaa olevan aktiivisia TVT:n käyttäjiä, ja heillä olevan kokemusta
TVT:n käytöstä opetuksessa, sekä oppimisessa. Vastaajat ilmoittivat hyödyntävänsä TVT:aa
päivittäin, tai lähes päivittäin työssään. Lisäksi he olivat käyttäneet erilaisia TVT sovelluksia,
ja hyödynsivät TVT:aa monipuolisesti opetuksessa.
Tutkimukseen osallistuneiden määrä (N=20) jäi vähäiseksi, mikä saattaa heikentää
tutkimuksen luotettavuutta. Tavallisesti suurempi otantakoko olisi lisännyt tutkimuksen
luotettavuutta. Kysely olisi voitu kohdistaa tietyn kouluasteen opettajille, jolloin olisi voitu
tehdä tarkempia havaintoja eri oppilaitosten opettajien kokemuksista, ja vertailla niitä. Tässä
tutkimuksessa kyselyä ei kohdistettu tiettyyn oppilaitokseen, vaan se käsitti kaikki ne
opettajat, jotka olivat halukkaita vastamaan kyselyyn oppilaitoksesta riippumatta.
Aikaisemmin on tehty tutkimuksia opettajien TVT:n käytöstä eri oppilaitoksissa. Näissä
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tutkimustuloksissa on saatettu havaita joitakin eroja opettajien TVT:n käytössä oppilaitosten
välillä.
Tutkimustulosten luotettavuutta pyrittiin parantamaan käyttämällä menetelmätriangulaatiota,
jolloin laadullisen ja määrällisen tutkimusmenetelmien yhdistämisellä, saatetaan saavuttaa
luotettavampi kuvaus, tutkittavana olevasta kohteesta. Vastaajien TVT:n käytön aktiivisuus,
ja vastaajien taustatiedot selvitettiin kvantitatiivisten kysymysten avulla, kun taas
kvalitatiivisten kysymysten avulla selvitettiin vastaajien kokemukset TVT:n käytöstä
oppimisessa. Tutkittavan taustatiedot on pyritty jättämään TVT:n käytön, ja siihen liittyvien
käsitysten tarkastelun ulkopuolelle, eikä niitä ole verrattu keskenään toisiinsa.
Tutkimuskyselyn heikkoutena voidaan pitää sitä, että vastaukset jäävät etenkin yhteisöllisen
oppimisen mukaisia käytäntöjä kysyttäessä puuttumaan, tai niitä ei voida luokitella
kuuluvaksi kategorioihin. Tähän saattaa vaikuttaa se, että tutkimuskysymykset eivät
johdattaneet

vastaajia

kuvaamaan

riittävän

monipuolisesti,

tai

tarkasti,

niitä

opetusmenetelmiä, joita vastaajat saattoivat hyödyntää opetuksessa. Toisaalta tämä saattaa
viitata siihen, että vastaajilla ei ole kokemusta näistä käytännöistä. Kohdistamalla
tutkimuskysymykset enemmän varsinaisiin oppimistapahtumiin, olisi saatettu saavuttaa
tarkempi kuvaus käytännön oppimistilanteista. Myös kyselykaavakkeen esitestaamisen avulla,
olisi saatettu parantaa, ja tarkentaa lopullisia kysymyksiä, ja sitä kautta saada runsaampi
tutkimusaineisto. Tällainen kyselykaavakkeen esitestaaminen yleensä parantaa tutkimuksen
tuloksia, ja sitä kautta myös luotettavuutta. On myös mahdollista, että käyttämällä
haastattelututkimusta,

mitä

on

tyypillisesti

käytetty

fenomenografisen

tutkimuksen

yhteydessä, olisi saatettu saavuttaa tarkempi kuvaus opettajien TVT:n käytön kokemuksista.
Toisaalta tällaisiakin tutkimuksia on tehty, ja niistä on saatu lopulta samankaltaisia tuloksia,
kuin tämän tutkimuksen tuloksissa.
Tärkeämpänä seikkana, kuin tutkimustulosten yleistettävyys, onkin tässä tutkimuksessa
haluttu tuoda esille nimenomaan opettajien ainutkertaisia kokemuksia, joita he ovat
muodostaneet TVT:n käytöstä käytännön oppimistilanteissa, ja pyrkiä tuomaan ne esille siten,
kuin opettajat ne ovat kokeneet. Näiden kokemusten kuvaamiseksi, jokaisesta muodostetusta
kategoriasta on poimittu yksi, tai useampi esimerkki siitä, miten vastaajat ovat kuvanneet
kokemuksensa. Anonymiteetin säilyttämiseksi vastaajat on asetettu numerojärjestykseen (V1
– V20), vastaajien lukumäärän, sekä vastausajankohdan mukaan. Tässä on voitu käyttää
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apuna Webropol 2.0- sovelluksen automaattista tallennusta. Missään vaiheessa vastaajien
ammattiala, tai ikä sekä sukupuoli eivät tule esille samanaikaisesti vastaajien esittämissä
kommenteissa.
Tässä tutkimuksessa muodostettuja kategorioita on voitu verrata aikaisempiin tutkimuksiin.
Luotettavuutta lisää myös se, että vastaavanlaisia tutkimustuloksia (kts. Cox, Preston, & Cox,
1999; Kaisto, Hämäläinen, & Järvelä, 2007; Valtonen, 2011) ovat saaneet niin kotimaiset,
kuin ulkomaalaisetkin tutkijat. On mahdollista, että kaikki opettajien TVT:n käytön
kokemukset eivät tule esille aineiston vähäisyyden osalta, mutta se antaa kuvauksen tähän
tutkimukseen osallistuneista aktiivisesti, ja usein TVT:aa opetuksessa hyödyntävistä
opettajista.
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8. TULOKSET

Seuraavaksi esittelen tutkimuksesta saatuja tuloksia, jotka on kategorioitu aineistosta saatujen
vastausten perusteella eri luokkiin. Vastaajien kommenteista on etsitty fenomenografisen
tutkimusmenetelmän mukaisesti samankaltaisia kokemuksia, mutta myös poikkeavat
kokemukset on pyritty ottamaan luokittelussa huomioon. Aineisto voidaan jaotella seuraaviin
kategorioihin vastauksista saatujen tietojen perusteella:
Opettajien käsitykset siitä, miten TVT on tukenut opetusta (kappale 9.1)
-

TVT:n tuki oppimisen vuorovaikutukselle ja yhteisöllisyydelle

-

TVT:n opetuskäyttö ja sen tuki tiedonrakentamiselle

-

TVT:n tuki oppimisen motivaatiolle

Opettajien käsitykset siitä, millaisia ovat TVT:n opetuskäytön haasteet (kappale 9.2)
-

Vastaajien ilmoittama TVT:n opetuskäytön haasteet ja esteet oppimiselle

-

Millaista tukea kaipaat TVT:n käyttöön

-

Miten TVT:n käyttö on kehittänyt opetustasi ja oppilaiden oppimista

-

Millaisena näet oman TVT:n opetuskäytön tulevaisuudessa?

8.1 Tieto- ja viestintäteknologia tiedonrakentamisen ja motivaation tukena

Kuviossa 7 on koottu yhteen, tutkimuksessa saatuja vastauksia, sen perusteella miten vastaajat
ovat ne ilmoittaneet. Kategoriat jakautuivat tarkemmin kolmeen luokkaan, ja ne sisältävät
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vastaajien käsityksiä siitä, että TVT:n käyttö oppimisessa oli tukenut yhteisöllisyyttä,
tiedonrakentamista, sekä oppimisen motivaatiota.

Kaikista vastauksista 80 % jakautui

käsittelemään oppimisen tukea vuorovaikutukselle ja yhteisöllisyydelle, ja 70 % vastauksista
käsitteli TVT:n tukea oppimisen tiedonrakentamiselle, sekä 50 % vastauksista käsitteli TVT:n
tukea oppilaiden motivaatiolle. Kuvioon on koottu myös vastaajien esittämät eriävät
käsitykset TVT:n tuesta oppimiselle. Esimerkiksi osassa vastauksia tuli esille, että TVT:n tuki
yhteisölliselle oppimiselle oli toteutunut heikosti, tai siinä esiintyi vastaajien käsitysten
mukaan puutteita. Myös se, että laitteet yksistään eivät tue oppimista tuotiin esille osassa
vastauksia.
TVT:N TUKI OPPIMISEN VUOROVAIKUTUKSELLE JA
YHTEISÖLLISYYDELLE (kappale, 8.1.1)
-

sosiaalisen median alustat tukeneet yhteisöllistä toimintaa
ja lisännyt vuorovaikutusta, sekä yhteisöllisten
opetusmenetelmien käyttöä 50 %
mahdollistaa yhteisöllisten menetelmien käytön
opetuksessa 15 %
mahdollistaa vuorovaikutuksen myös koulun ulkopuolella
15 %
yhteisöllinen oppiminen toteutunut heikosti, tai
vuorovaikutus heikkoa tai puutteellista 30 %

TVT:N OPETUSKÄYTTÖ JA SEN TUKI OPPIMISEN
TIEDONRAKENTAMISELLE (kappale, 8.1.2)
-

80 %

70 %

mahdollistaa tiedon etsimisen, jakamisen, sekä
tallentamisen 45 %
mahdollistaa oppisisältöjen havainnollistamisen 25 %

TVT:N TUKI OPPILAIDEN OPPIMISEN MOTIVAATIOLLE
(kappale, 8.1.3)
-

TVT on tuonut vaihtelua ja uudet tavat toimia 25 %
motivoivien opetustehtävien käyttö 15 %
mahdollistaa vuorovaikutuksen ja keskustelun 10 %

-

laitteet yksistään eivät tue motivaatiota 15 %

Kuvio 7. Vastaajien ilmoittamat käsitykset TVT:n tuesta oppimiselle.

50 %
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8.1.1 Tieto- ja viestintäteknologian tuki oppimisen vuorovaikutukselle ja yhteisöllisyydelle

Seuraavaksi esitellään kuviossa 7. esitettyjä tuloksia siitä, miten TVT on tukenut
yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta oppimisessa. Vastaajista 80 % ilmoitti TVT:n tukeneen
vuorovaikutusta ja yhteisöllistä oppimista. Näistä vastaajista 50 % mukaan sosiaalinen media,
ja sen yhteisölliset alustat, olivat mahdollistaneet vuorovaikutuksen käyttäjien kesken.
Vastaajista 15 % ilmoitti erikseen, että TVT- alustat olivat tukeneet vuorovaikutusta ja
yhteisöllisyyttä, sekä edistäneet yhteisöllisten työtapojen käyttöä opetuksessa. Vastaajista 15
%

ilmoitti

TVT:n

tukeneen

yhteisöllisyyttä

mahdollistamalla

käyttäjien

välisen

vuorovaikutuksen, myös koulun ulkopuolella ja silloin, kun ei ole mahdollista osallistua
kasvokkain tapahtuvaan opetukseen. Vastaajista 30 % ilmoitti TVT:n opetuskäytön
yhteisöllisyyden toteutuneen heikosti, tai vuorovaikutuksen olleen heikkoa, tai puutteellista.
Edellä mainituista vastaajista 20 % (n= 4) ilmoitti oppijoiden välisen vuorovaikutuksen ja
yhteisöllisyyden mahdollistuneen, käyttämällä opetuksessa erilaisia sosiaalisen median
alustoja, kuten ”Facebook” (V3), ja Blogi (V5). Vastaajat ilmoittivat näiden alustojen luoneen
vuorovaikutusta nimenomaan niiden sosiaalisen luonteen vuoksi.
”… erilaiset some-palvelut ovat lisänneet vuorovaikutusta niiden sosiaalisen luonteen
vuoksi…” (V10)

Ne 30 % vastaajista (n=6), jotka ilmoitti yhteisöllinen oppiminen toteutuneen TVT:n avulla
heikosti, tai ilmoittivat vuorovaikutuksen jääneen vähäiseksi, tai puutteelliseksi, kuvailivat
vuorovaikutuksen jäävän oppijoiden kesken vähäiseksi, tai sitä ei ollut syntynyt siinä määrin,
kuin vastaajat olisivat toivoneet. Eräs vastaajista (V5), ilmoitti vuorovaikutuksen ja
yhteisöllisyyden esteeksi laitteiden vähäisen määrän luokassa.
”Olen kokeillut keskustelupalstaa, mutta yläkoulun oppilailla se ei vain toimi” (V18)
”Yhteisöllistä oppimista tapahtuu esim. oppilaiden some-alustoilla, mutta vuorovaikutus
muiden kanssa melkoisesti usein meinaa jäädä opiskelijan ja tietokoneen väliseksi” (V10)

48

”… jokaiselle oppilaalle ei ole olut antaa omaa laitetta, oppilaat ovat ryhmissä kierrättäneet
tablettia” (V5)

Vastaajista 15 % (n=3) ilmoitti käyttävänsä opetuksen apuna helppokäyttöisiä TVT- alustoja,
joiden avulla voitiin suorittaa yhteisöllisyyttä korostavia työtapoja, kuten pienryhmä
työskentely, missä saatettiin tehdä erilaisia tutkimuksia yhteisen päämäärän hyväksi. Näiden
sosiaalisten alustojen avulla vastaajat ilmoittivat antavansa palautetta, ja tekevänsä arviointiin
liittyviä tehtäviä. Vastaajien käsitysten mukaan tämän kaltaiset tehtävät olivat mahdollisia
TVT:n avulla, ja niiden koettiin onnistuvan nimenomaan TVT- alustojen vuorovaikutteisen
luonteen vuoksi.
”oppilaat

tekevät

pienryhmissä

tutkimuksiaan

->

edesauttaa

vuorovaikutusta

ja

yhteisöllisyyttä luokassa -.> tehdään yhdessä yhteisen päämäärän hyväksi” (14)
”Oppilaat yleensä keskustelevat löytämiensä tietojen ja oppimiensa asioiden pohjalta hyvin
intensiivisesti tehdessään työtä… voi laittaa antamaan rakentavaa palautetta ja
paranteluehdotuksia keskeneräisistä töistä.” (V10)
”Yhteisöllisyys tulee esille usealla eri tavalla kuten oman työn arviointi tai asiantuntijuuden
jakaminen.” (V15)

Ne 15 % vastaajista (n=3), jotka ilmoittivat sosiaalisen median mahdollistaneen oppilaiden
välisen vuorovaikutuksen myös koulun ulkopuolella, ilmoittivat koulun ulkopuolella
tapahtuvaksi opetukseksi, esimerkiksi ”työssäoppimisjaksojen” aikainen opiskelu, sekä silloin
kun oppijalla ei ole mahdollisuutta osallistua ”kasvokkaiseen” opetukseen.
”Sosiaalinen mediahan on jatkuvasti mukana, helppo jakaa tietoa riippumatta paikasta tai
ajasta. Esim. työssäoppimisjaksojen aikana opiskelijat tavoittavat toisensa helposti.” (V1)
”Vuorovaikutus on mahdollista myös kouluajan ulkopuolella ja oppilaat oppivat paljon
toinen toisiltaan ja tykkäävät yhdessä tekemisestä.” (V6)
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8.1.2 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö ja sen tuki tiedonrakentamiselle

Seuraavaksi esitellään (taulukko 7) tarkemmin vastaajien käsityksiä, siitä miten TVT:n
opetuskäyttö on tukenut tiedonrakentamista oppimisessa. Vastaajista 45 % ilmoitti TVT:n
tukeneen oppilaiden tiedonrakentelua, mahdollistamalla tiedon käsittelyn, ja etsimisen, sekä
tallentamisen. Myös sen ilmoitettiin tukevan oppimista TVT: avulla, että tieto oli saatavilla
paikasta riippumatta. Vastaajista 25 % ilmoitti TVT:n tukeneen visuaalista oppimista, sillä
sen

ilmoitettiin

mahdollistaneen

oppisisältöjen

havainnollistamisen,

esimerkiksi

miellekarttojen avulla.
Ne vastaajat (n=9), jotka vastasivat TVT:n tukeneen oppilaiden tiedonrakentelua, ja
mahdollistaneen tiedon jakamisen, etsimisen, sekä tallentamisen, ilmoittivat myös, tiedon
saatavuuden paikasta riippumatta, sekä kaiken aikaisemman materiaalin tallentaminen
tukevan oppimista TVT:n avulla. Myös ne erilaiset mahdollisuudet toteuttaa tiedonrakentelua
TVT:n avulla, ilmoitettiin tukevan, ja helpottavan, sekä parantavan tiedonkäsittelyä.
”Tiedonrakentelussa

wikit

olleet

tähän

mennessä

parhaita

perinteisten

ryhmätyöskentelymenetelmien lisäksi.” (V19)

Ne vastaajat (n=5), jotka ilmoittivat TVT:n tukeneen tiedonrakentamista, koska se oli
mahdollistanut

oppisisältöjen

havainnollistamisen

kuvien

avulla,

ilmoittivat

näiden

toimintojen auttavan tiedon rakentamisessa, sekä tukevan visuaalista oppimista.
”Prosessinkulku hahmottuu omia kuvia ottamalla ja katsomalla nopeammin, muistin tukena
kuvat ovat tärkeitä.” (V20)
”TVT… tukee etenkin visuaalisia oppijoita” (V11)
”Miellekartoista tutkivaan oppimiseen TVT:n tuella…” (V15)
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8.1.3 Tieto- ja viestintäteknologian tuki oppimiselle ja motivaatiolle

Seuraavaksi esitellään (kuvio 7) vastaajien käsitykset siitä, miten TVT on tukenut oppilaiden
motivaatiota. Vastaajien käsitysten mukaan TVT on tukenut oppilaiden motivaatiota tuomalla
vaihtelua, ja mahdollistamalla uudenlaisten työtapojen, sekä mahdollistamalla innostavien, ja
motivoivien oppimistapojen käytön opetuksessa. TVT:n ilmoitettiin myös tukeneen
oppilaiden motivaatiota, koska se oli mahdollistanut, ja lisännyt erilaisia mahdollisuuksia
keskustella, ja ylläpitää vuorovaikutusta sen käyttäjien kesken.
Vastaajista 25 % (n=5) ilmoitti TVT:n tukeneen oppilaiden motivaatiota, koska TVT, ja sen
uudet laitteet olivat tuoneet vaihtelua työskentelyyn, ja mahdollistaneet uudenlaisten
toimintatapoja käytön opetuksessa.
”Tableteista tuli loppujen lopuksi yksi työskentelyväline lisää, ne eivät varastaneet pääosaa,
mutta toivat huikeasti motivaatiota ryhmässä tekemiseen” (V5)
”Uudenlaiset tavat toimia lisää motivaatiota ja sen ehkä TVT- ratkaisut ovat sen
mahdollistaneet” (9)

Oppimistietävien valinnalla ilmoitettiin olleen merkitystä silloin, kun TVT:aa käytettiin
oppimisessa. Vastaajista 15 % (n=3) ilmoitti TVT:n tukeneen oppimista silloin, kun
oppimistehtävät olivat olleet innostavia, ja ne olivat motivoineet opiskelijoita.
”Pyrin siihen, että keksin sellaisia tehtäviä, jotka motivoivat heitä oppimaan.”(V2)
”Tietojenkäsittelyn opiskelijat innostuivat, kun saattoivat käyttää opinnoissaan samaa
tekniikkaa, joka oli heidän oppimissisältönsä” (V12)
”oppilaat ovat motivoituneet omista tutkimuksistaan, kokevat saamansa tiedon omakseen”
(V13)
Vastaajista 10 % ilmoitti TVT:n tukeneen oppilaiden motivaatiota mahdollistamalla
vuorovaikutuksen, sekä keskustelun opetuksen aikana. TVT:n ilmoitettiin mahdollistaneen, ja
lisänneen erilaisia keskusteluja, ja keskustelutapoja.
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”Mitä enemmän mielipiteitä ja keskustelua sen enemmän on motivoituneita opiskelijoita”
(V3)

Vastaajista 15 % ilmoitti, että TVT- laitteiden tuki oppimisen motivaatiolle ei ole itsestään
selvää, että laitteet yksistään eivät tue motivaatiota (V19, V7), ja myös että TVT- laitteista ei
saa tulla itseisarvo (V11) opiskelun motivaatiossa.
”jos motivaatiota ei ole, sitä on erittäin vaikea TVT:n avulla herättää.” (V=19)

8.2 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön haasteet ja esteet
oppimiselle

Seuraavaksi esitellään, alla olevan kuvion (Kuvio 8) avulla ne tekijät, jotka kyselyyn
vastanneet ilmoittivat TVT:n opetuskäytön haasteeksi, sekä oppimista haittaavaksi sekä
estäväksi tekijäksi. Vastaajien mukaan TVT:n opetuskäytön erilaisia haasteita ja esteitä saattoi
esiintyä opettajien, ja oppilaiden, sekä teknologian toiminnassa, että näiden käytössä.
Kaikista vastaajista 68 % ilmoitti TVT:n opetuskäytön oppimisen haasteiden liittyvän
teknologisiin laitteisiin. Haasteeksi ilmoitettiin laitteet ja niiden toimimattomuus, sekä niiden
uudistamiseen liittyvät tarpeet, sekä sen, jos laitteet menevät varsinaisen opetuksen edelle.
Vastaajista 53 % ilmoitti TVT:n opetuskäytön haasteeksi oppilaiden muun toiminnan
tieokoneella, kuin varsinaisen opiskelun tai oppimisen. Oppilaiden heikot, tai puutteelliset
taidot käsitellä tietoa, sekä oppilaiden heikot itseohjautuvuuden taidot ilmoitettiin myös
estävän, tai haittaavan oppimista. Vastaajista 52 % ilmoitti TVT:n opetuskäytön oppimisen
haasteeksi opettajien pedagogiset taidot, sekä opetuksen valmisteluun liittyvät tiedot ja taidot,
sekä näihin liittyvät tekijät.
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TVT:N OPETUSKÄYTTÖ JA LAITTEISIIN LIITTYVÄT
HAASTEET SEKÄ ESTEET OPPIMISELLE (kappale, 8.2.1)
Laitteisiin liittyvät haasteet
- laitteiden toimimattomuus, vähäinen määrä, sekä laitteiden
uudistaminen 47 %
- laitteet menevät oppimisen edelle ja unohdetaan pedagogiikka
21 %

68 %

Laitteisiin liittyvät haitat tai esteet oppimiselle
- luotetaan liikaa laitteisiin ja unohdetaan pedagogiikka 20 %
- teknologian toimimattomuus 20 %

40 %

TVT:N OPETUSKÄYTTÖ JAOPPIJAN LIITTYVÄT HAASTEET
SEKÄ ESTEET OPPIMISELLE (kappale, 8.2.2)
Oppijaan liittyvät haasteet
- oppilaiden muu toiminta netissä kuin opiskelu 25 %
- oppilaiden taidot käsitellä tietoa 15 %
- oppilaiden itseohjautuvuus 15 %

55 %

Oppijaan liittyvät haitat tai esteet oppimiselle
- oppilaiden muu toiminta tietokokeneella tai netissä kuin
opiskelu 10 %
- opiskelijoiden heikot metakognitiiviset taidot 10 %

20 %

TVT:N OPETUSKÄYTTÖ JA OPETTAJAN TIETOTAITOIHIN
LIITTYVÄT HAASTEET (kappale, 8.2.3)
Opettajan TVT tietoihin ja taitoihin liittyvät haasteet
- opettajan TVT:n käyttötaidot sekä pedagogiset taidot 26 %
- opetuksen valmisteluun liittyvät seikat 26 %

52 %

Opettajan toimintaan liittyvät haitat tai esteet oppimiselle
- opettajan toiminta; tuntien heikko suunnittelu tai ohjeistus 15 %

15 %

Kuvio 8. Vastaajien ilmoittamat TVT:n opetuskäytön haasteet ja esteet oppimiselle.

8.2.1 Laitteisiin liittyvät tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön haasteet ja esteet
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Vastaajista 20 % ilmoitti TVT:n opetuskäytön esteeksi tai haitaksi oppimiselle sen, että
oppimisessa kiinnitetään enemmän, tai liikaa huomioita tekniikkaan, mediaan tai laitteistoon,
kuin opetettavan asiaan, tai sen pedagogiseen sisältöön. Laitteiden toimimattomuuden ilmoitti
20 % vastaajista oppimista haittaavaksi, tai estäväksi tekijäksi. Oppilaiden heikot tai
puutteelliset TVT:n käyttötaidot, sekä muun toiminnan kuin opiskeluun liittyvän toiminnan
ilmoitti 20 % vastaajista oppimista haittaavaksi, tai estäväksi tekijäksi TVT:n käytön
yhteydessä. Vastaajista 15 % ilmoitti TVT:n opetuskäytön oppimista haittaavaksi tai estäväksi
tekijäksi opettajan toiminnan opetuksessa.
Tarkasteltaessa TVT:n opetuskäyttöä, ja laitteisiin liittyviä haasteita, sekä esteitä oppimiselle,
vastaajista kaikkiaan 68 % (n=12) ilmoitti TVT:n käytön oppimisen haasteiden liittyvän
laitteisiin. Näistä vastaajista 47 % (n=9) ilmoitti TVT:n opetuskäytön haasteeksi oppimiselle
olevan laitteiden toimimattomuuden, vähäisen määrän, tai laitteiden uudistamiseen, sekä
ohjelmien päivittämiseen liittyvien tekijöiden. Näistä vastaajista 21 % (n=3) ilmoitti TVT
opetuskäyttöä haittaavaksi tekijäksi sen, että jos oppimisessa kiinnitetään enemmän, tai liikaa
huomioita tekniikkaan, tai laitteistoon, kuin varsinaiseen oppisisältöön, ja sen merkitykseen
oppimisessa.
”Jos unohdetaan pedagogiikka ja luotetaan vain tekniikkaan.” (V9)
”Tekniikka voi tökkiä: palvelin on nurin, yhteys poikki, ääni ei kuulu videoneuvottelussa. Jos
teknologian kanssa tappelemiseen menee liikaa aikaa, se on poissa varsinaiselta sisällön
oppimiselta.” (V12)
”Iso haaste on se, että laitteita on käytössä niin vähän” (V6)

Vastaajista 20 % (n=4) ilmoitti TVT:n opetuskäyttöä haittaavaksi ja estäväksi seikaksi sen,
että TVT:n opetuskäytössä luotetaan liikaa tekniikkaan tai laitteisiin, ja jätetään pedagogiikka
huomioimatta.
”Jos unohdetaan pedagogiikka ja luotetaan vain tekniikkaan.” (V9)
”ei mielestäni, mikäli niitä käytetään järkevästi, eikä niitä pidetä itseisarvona” (V13)
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Vastaajista 20 % (n=4) ilmoitti TVT:n opetuskäytön oppimista estäväksi tai haittaavaksi
tekijäksi teknologian toimimattomuuden.
”teknologian toimimattomuus voi turhauttaa ja laskea motivaatiota.(V16)
”Tekniikka voi tökkiä: palvelin on nurin, yhteys poikki, ääni ei kuulu videoneuvottelussa. Jos
teknologian kanssa tappelemiseen menee liikaa aikaa, se on poissa varsinaiselta sisällön
oppimiselta.” (V12)

8.2.2 Oppijoiden taitoihin ja toimintaan liittyvät haasteet

Tarkasteltaessa TVT:n opetuskäyttöä ja sen haasteita, sekä siihen liittyviä esteitä liittyen
oppijoihin, ilmoitti vastaajista 25 % (n=5), TVT:n opetuskäytön haasteeksi oppimiselle olevan
opiskelijoiden muun toiminnan, kuin oppimiseen liittyvän toiminnan. Vastaajat ilmoittivat
oppilaiden muun toiminnan haittaavan, tai estävän oppimista TVT:n avulla.
”uusia haasteita oppimiselle… niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat opettajat läsnäoloa ja
"katsetta" keskittyäkseen.” (V7)
”Netin

äärellä

oppilaiden

keskittyminen

voi

herpautua

(esim.

Facebookin

viihdekäyttö).”(V18)
”Aika monella lapsella on käsitys TVT:stä ainoastaan pelikoneina, joten orientoiminen
selvään työntekoon ja ongelmanratkaisuun vaatii kekseliäisyyttä ja hyvää motivointia.” (V14)

Vastaajista 15 % (n=3) ilmoitti TVT:n ja tiedonrakentamisen haasteeksi opiskelijoiden
haluttomuuden paneutua riittävästi opetettavaan asiaan, mutta myös tiedon heikko laatu
koettiin haasteeksi. Oppijoiden taidot käsitellä suuria tietomääriä, ja tiedon heikko laatu
ilmoitettiin oppimisen haasteeksi.
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”… sisältöä ei lueta tai se luetaan huonosti. Videovälitteiset aineistot katsotaan osittain ja
kiireessä. Vanhemmilla opiskelijoilla eli aikuisilla ajatusmaailma on jokseenkin jumissa, eikä
välttämättä haluta ymmärtää tvt:n tulevaisuuden tarpeita…, nuoret opiskelijat… osaavat etsiä
tietoa, mutta laatu voi olla sitten toinen asia” (V10)
”Nyky tietoyhteiskunnassa ongelma on kääntymässä suureen tiedon määrään ja kuinka
opiskelija löytää punaisen langan ja osaa käsitellä löytämäänsä tietoa kriittisesti” (V11)

Vastaajista 15 % (n=3) ilmoitti TVT:n käytön oppimisen haasteeksi oppijoiden
itseohjautuvuuden, ja sen puuttuminen tai heikko ilmeneminen.
”Edellyttää oma-aloitteisuutta, paneutumista…” (V7)
”Kaikkien mukaan saaminen on haasteellista; siivellä tulijoita on tässäkin asiassa.”(V20)

Vastaajista 10 % ilmoitti TVT:n opetuskäytön haasteeksi opiskelijoiden TVT:n käyttötaidot
opetuksessa. Vastaajat mainitsivat esimerkiksi haasteeksi opiskelijoiden paremmat taidot,
kuin opettajan, mutta myös opiskelijoiden heikot tai vaihtelevat taidot mainittiin.
”TVT-taitojen lähtötason vaihtelevuus on aina haaste, osa on parempia kuin opettaja, osa
taas ihan 'kivikaudella', jolloin aiheen oppimisen sijaan TVT:n käyttö voi muodostua
oppimisen esteeksi, vaikka sen yrittäisi tehdä kuinka oppimista tukevaksi ja helpottavaksi.”
(V19)

Vastaajista 10 % ilmoitti TVT:n opetuskäytön oppimista estäväksi tai haittaavaksi tekijäksi
opiskelijoiden heikot, tai puutteelliset taidot käyttää teknologiaa opetuksessa.
”Jos opiskelija kokee, ettei esim. valitun TVT-työvälineen käyttö onnistu heti, jättää helposti
koko oppimisprosessin kesken tai ko. oppimistehtävän tekemättä, jolloin tämä osaamisalue
jää puuttumaan >jää myös helposti rästiin 'ajasta ikuisuuteen' tai tekaistaan pikapikaa
viimehädässä, jolloin syväoppimisesta ei ole tietoakaan” (V20)
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Vastaajista 10 % ilmoitti TVT:n opetuskäytön oppimista estäväksi tai haittaavaksi tekijäksi
oppilaiden muun toiminnan tietokoneella tai Internetissä, kuin oppimiseen liittyvä toiminnan.
”Aika monella lapsella on käsitys TVT:stä ainoastaan pelikoneina, joten orientoiminen
selvään työntekoon ja ongelmanratkaisuun vaatii kekseliäisyyttä ja hyvää motivointia.” (V14)

8.2.3 Opettajien taitoihin ja toimitaan liittyvät haasteet

Tarkasteltaessa tutkimustuloksia TVT:n opetuskäytön opettajiin liittyviä haasteita vastaajista
26 % (n=5) ilmoitti TVT:n käytön haasteeksi oppimisessa, opettajan taidot hyödyntää TVT:aa
opetuksessa, sekä opettajan pedagogiset taidot.
”Pitää tarkkaan miettiä mitä menetelmiä käytetään, jotta teknologian käytön ja osaamisen
puute ei aiheuta jo oppimisen alkupoluilla turhautumista.” (V16)
”Opettajan tulee olla oppilaiden kanssa kanssaoppija, opettaja ei tiedä kaikkea, usein
oppilaat osaavat enemmän” (V13)
”… tv t on vain väline. Välineen käyttöön tarvitaan pedagogisia ohjeita ja suunnitelmia sekä
opettajan omaa panosta. Tvt ei ole mikään hokkuspokkus-temppu, vaan kokoelma erilaisia
teknisiä ja ohjelmallisia työkaluja. Se ei itsessään tue yhteisöllistä tiedonrakentelua, se
tarjoaa vain teknisen infran.”(V9)

Vastaajista yhteensä 26 % (n=5) ilmoitti TVT:n opetuskäytön haasteeksi opetuksen
valmisteluun ja suunnitteluun liittyvät tekijät. Vastaajat ilmoittivat opetuksen suunnittelun
vaativan aikaa ja huolellisuutta.
”Valmisteluun menee ainakin ensimmäisellä kerralla paljon aikaa.” (V18)
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”Tvt- opetus vaatii huolellisen suunnittelun ja tiettyjä rajauksia sekä mielekkäät, motivoivat
tehtävät.” (V14)
”Varmaan, jos opettaja ei valmistele tuntia ja käskee oppilaiden epämääräisesti tehdä
jotakin, mitä huvittaa...”(V14)
”Opettaja voi haitata ja estää.”(V15)

Näistä vastaajista 16 % (n=3) ilmoitti TVT:n käytön haittaavan tai estävän oppimista, mikäli
oppituntien suunnittelu ja ohjeistus ovat heikkoa, tai epämääräistä.
”Varmaan, jos opettaja ei valmistele tuntia ja käskee oppilaiden epämääräisesti tehdä
jotakin, mitä huvittaa...”(V14)
”huonot ohjeistukset voivat haitata tai estää oppimismahdollisuuksia.”(V10)
”Opettaja voi haitata ja estää.”(V15)

8.3 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tukeminen

Seuraavaksi kyselyn avulla selvitettiin sitä, millaista tukea vastaajat kaipaavat TVT:n
käyttöön oppimisessa. Vastaajista 20 % (n=4) ilmoitti kaipaavansa TVT:n käyttöön tukea
teknologian toiminnan ja laitteiden ajan tasalla pysymisen, sekä opetusohjelmien
päivittämisen osalta.
”Toimivat systeemit… opetusohjelmien päivittäminen” (V1)
”Kunnon resursseja välineistöihin ja päivityksiin”(V11)
”että koulu pysyisi mukana tässä TVT maailmassa laitteiden ja ohjelmien suhteen” (V2)
”Teknologian oltava ajan tasalla… ”(V14)
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Vastaajista 25 % (n=5) ilmoitti kaipaavansa nopeaa ja saatavilla olevaa tukea TVT:n
opetuskäyttöön.
”… real time -tekninen tuki tarpeen!” (V7)
”tuki saatavilla mahdollisimman pian”(V9, V10)
”Tavoitettavissa oleva tekninen tuki silloin kun tekniikka tökkii!” (V12)
”… riittävä resursointi atk- tukeen.”(V14)

Vastaajista 30 % (n=6) ilmoitti kaipaavansa tukea TVT:n opetuskäyttöön työyhteisön, sekä
kollegoiden

taholta.

Vastaajat

ilmoittivat

kaipaavansa

enemmän

yhteistyötä

opetushenkilöiden kesken ja tukea kollegoilta, sekä innostavan työyhteisön. Vastaajista 15 %
(n=3) ilmoitti saaneensa työyhteisössä tukea tai oli ollut itse antamassa tukea kollegoille (V6,
V12, V15).
”Enemmän yhteistyötä ja halua kehittyä kaikkien opetukseen liittyvien henkilöiden kesken.”
(V3)
”Omassa organisaatiossa on järjestetty ihan hyvin tuen saaminen, eli apua saa, kun osaa
kysyä!”(V15)

Vastaajista 20 % (n=4) ilmoitti kaipaavansa tukea TVT opetuskäytön pedagogiseen
koulutukseen, koska sen ilmoitettiin tukevan TVT:n opetuskäyttöä.
Pedagogisen ohjeistuksen koulutusta tarvitaan ennen kaikkea.(V9)
”jatkuvaa koulutusta TVT- maailma muuttuu koko ajan” (V13)

Eräs vastaaja ilmoitti kaipaavansa tukea TVT:n opetuskäyttöön nimenomaan kouluympäristön
teknisten tilojen osalta. Vastaaja ilmoitti kaipaavansa laitteiden olevan valmiina jo kiinteästi
opetustiloissa.
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”… kiinteät tekniset tilat esimerkiksi opetuslaitteet ovat kiinteästi tiloissa valmiina, ettei
tarvitse jokaisen itse varata, rakentaa ja testata. ”(V10)

8.4 Tieto- ja viestintäteknologia opetuksen ja oppimisen kehittämisessä

Vastaajat ilmoittivat TVT:n opetuskäytön kehittäneen heidän opetustaan innostamalla,
monipuolistamalla, ja antamalla heille uusia mahdollisuuksia kehittää opetusta, sekä
lisäämällä heidän yhteisöllisten ja vuorovaikutteisten opetusmenetelmien käyttöä, sekä
mahdollistamalla opetuksen eriyttämisen. Lisäksi vastaajat ilmoittivat TVT:n opetuskäytön
kehittäneen heidän opetusmenetelmiään, koska TVT oli haastanut heidät pohtimaan omaa
toimintaa, ja opetusmenetelmiä syvällisemmin.
Vastaajista 35 % (n=7) ilmoitti TVT:n kehittäneen opetusta ja oppilaiden oppimista, koska
TVT oli innostanut, antanut virikkeitä ja tukenut, sekä auttanut heitä kehittämään omaa
opetusta, ja vapauttanut opiskelun riippumatta paikasta ja ajasta riippumatta.
”Monipuolistanut, antanut innostusta… Motivoi!” (V4)
”Opetustaidollisesti se antaa omat ja ratkaisevat edut havainnollistamiseen, motivointiin,
arviointiin, opetusjärjestelyihin…” (V15)

Vastaajista 20 % (n=4) ilmoitti TVT:n ja sen yhteisöllisyyden keskustelualustoineen lisänneen
toiminnallisten, ja vuorovaikutteisten menetelmien käyttöä opetuksessa.
”Keskustelualueet helpottivat kurssin hallintaa ja oppijoiden ryhmätöitä merkittävästi,
oppimisalustat vielä enemmän. Nyt some tarjoaa uusia mahdollisuuksia yhteisölliseen
oppimiseen. ”(V12)

Vastaajista 15 % (n=3) ilmoitti TVT opetuskäytön kehittäneen oppimista eriyttämisen
yhteydessä, koska TVT:n avulla opetuksen eriyttäminen ilmoitettiin mahdollistuvan, sekä
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helpottuvan, ja siksi oppimisvaikeuksista kärsivien opiskelijoiden koettiin hyötyvän TVT:n
käytöstä oppimisessa.
”Eriyttäminen on helpompaa, koska jokainen tekee omien kykyjensä mukaisia juttuja.”(V14).

Vastaajista 15 % (n=3) ilmoitti TVT:n kehittäneen heidän opetustaan nimenomaan, koska he
olivat joutuneet TVT:n käytön myötä pohtimaan omaa toimintaa, sekä opetusta, ja sitä kautta
kehittämään sitä.
”Olen päässyt irti kirjoista ja joutunut miettimään vaihtoehtoisia menetelmiä.” (V5)
”teknologioiden käyttö on "pakottanut" miettimään opiskeltavien kokonaisuuksia
toteuttamista, ehkäpä tuntien suunnittelun kautta kehittää opetusta jatkuvasti ja siten
edesauttaa oppilaiden oppimista.” (V16)

8.5 Tulevaisuudessa tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö lisääntyy ja
kehittyy

Vastaajat ilmoittivat TVT:n opetuskäytön lisääntyvän ja monipuolistuvan, sekä olevan osa
arkipäivää ja opetusta myös tulevaisuudessa, ja TVT:n kehittävän ja monipuolistavan, sekä
uudistavan heidän opetustaan tulevaisuudessa.

Vastaajat ilmoittivat myös teknologian

kehittyvän ja tuovan parannuksia oppimiseen, ja opetukseen.
Vastaajista 55 % ilmoitti TVT:n opetuskäyttönsä lisääntyvän tulevaisuudessa, ja 20 % ilmoitti
TVT:n käyttönsä kehittyvän tulevaisuudessa. Vastaajista 15 % ilmoitti heidän TVT:n
opetuskäytön tulevaisuudessa olevan ”olennainen osa arkea” (V=15) tai ”tietotekniikka on
kaikkialla yhteiskunnassa” (V=12), sekä ”TVT:n käyttö aika arkipäiväistä nykyisin” (V=16).
Vastaajista 20 % (n=4) ilmoitti tekniikan kehityksen tuovan tulevaisuudessa parannuksia
laitteiden saatavuuteen ja käyttöön opetuksessa, koska laitteet tulevat tulevaisuudessa
olemaan joustavammin ja helpommin saatavilla, sekä oppilaiden käytössä.
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”Se kehittyy koko ajan. Uskon, että tulevaisuudessa jokaisella oppilaalla on omat läppärit tai
vastaavat. Mennään yhä enemmän pois oppikirjasidonnaisuudesta”(V=13)

Vastaajista 20 % (n=4) ilmoitti TVT:n pedagogisen käytön tulevaisuudessa kehittävän ja
monipuolistavan, sekä uudistavan heidän opetustaan.
”monipuolisempaa materiaalia saa toivottavasti visualisoitua ja tehtyä tunneista
mielekkäämpiä” (V=11)
”alan tehdä erilaisia wikejä opetuskäyttöön ja mahdollisesti suunnitella oppilaille portfolion
tekoa. ” (V=5)
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset. Niillä
opettajilla, jotka käyttivät aktiivisesti TVT:aa opetuksessa, oli erilaisia käsityksiä TVT:n
käytöstä

oppimisessa.

Opettajilla

oli

sekä

myönteisiä

käsityksiä

TVT:n

käytön

mahdollisuuksista yhteisöllisessä oppimisessa, mutta sen käyttöön liittyi opettajien käsitysten
mukaan myös haasteita. Tutkimukseen osallistuneilla opettajilla oli myös käsityksiä, että
sosiaalinen median ja sen mahdollistama yhteisöllinen vuorovaikutus, tukevat yhteisöllistä
oppimista ja monipuolistavat oppimista. Tästä huolimatta opettajien ilmoittamat pedagogiset
käsitykset eivät tukeneet yhteisöllisen oppimisen mukaisia käytänteitä, vaan opettajat
hyödynsivät enimmäkseen yksilökeskeisiä opetusmenetelmiä, kuten tiedon etsintään ja –
tuottamiseen, sekä tiedon rakentamiseen liittyviä menetelmiä tai oppimistehtäviä.
Tutkimuksen tuloksista voidaan tehdä johtopäätös, että näiden aktiivisesti TVT:aa
hyödyntävien opettajien käsitykset TVT:n käytöstä oppimisessa, kannattavat yhteisöllisen
oppimisen mukaisia menetelmiä, mutta heidän menetelmänsä eivät tukeneet yhteisöllisen
oppimisen mukaisia käytänteitä. Samanlaisia tutkimustuloksia, opettajien TVT:n käytöstä
oppimisessa, ja käyttöön liittyvistä käsityksistä ovat saaneet myös Kaisto, Hämäläinen ja
Järvelä (2007), Liu, (2011), sekä Valtonen (2011). Heidän tutkimustulokset osoittavat, että
opettajien pedagogiset käytännöt noudattavat enemmän oppilaiden yksilöllistä, tai itsenäistä
oppimista tukevia opetuskäytänteitä, ja opettajajohtoista opetusta, kuin yhteisöllisen
oppimisen mukaisia käytänteitä, joiden on todettu tukevan oppimista TVT tuetuissa
oppimisympäristöissä.
Osalla tähän tutkimukseen osallistuneista opettajista oli muodostunut käsityksiä, että TVT:n
käyttö opetuksessa oli kuitenkin haastanut heidät pohtimaan, ja kehittään omia
toimintatapojaan, sekä opetusmenetelmiään. Valtonen (2011) on esittänyt samankaltaisia
tuloksia opettajien kokemuksista liittyen TVT:n käyttöön yhteisöllisessä oppimisessa.
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Opettajien

kokemusten

muutosagenttina

heidän

mukaan

TVT:n

ajattelulleen,

käyttöönotto

mikä

oli

saanut

oli

toiminut

heidät

eräänlaisena

pohtimaan

omia

opetusmenetelmiään, ja rutiinejaan. Myös Ilomäki ja Lakkala (2006) toteavat tällaisen
intensiivinen

tietotekniikan

opetuskäytön

rohkaisevan

opettajia

monipuolistamaan

opetusmenetelmiään, sekä muuttamaan radikaalisti käsityksiään oppimisesta.
Tähän kyselyyn osallistuneiden opettajien erilaiset käsitykset TVT:n esteistä yhteisölliselle
oppimiselle liittyivät, teknologian toimimattomuuteen, ja oppijoiden puuttuviin tai heikkoihin
metakognitiivisiin taitoihin, sekä vuorovaikutustaitoihin, mutta myös opettajien tiedot ja
taidot käyttää TVT oppimisessa koettiin haasteeksi. Samalla opettajalla saattoi olla eriäviä
käsityksiä, sekä TVT:n mahdollisuuksista, että haasteista oppimisessa. Tällaiset käsitykset
ovat Kilpiö (2008) mukaan tavallisia opettajien keskuudessa, ja opettajien suhde teknologiaan
on kaksijakoinen. Opettajien erilaisten käsitysten muodostumiseen vaikuttavat yleensä
opettajien tiedot ja taidot, sekä kokemukset TVT:n käytöstä oppimisessa, mutta myös
motivaatio sekä oma halu käyttää TVT:aa oppimisessa. Cox ja al., (1999) toteavat myös
tuloksissaan, että opettajien positiiviset TVT:n käytön kokemukset edistävät opettajien
herkkyyttä ymmärtää TVT:n käytön tarpeellisuus opetusta helpottavana seikkana. Lisäksi
nämä TVT:aa tottuneesti käyttävät opettajat suunnittelevat ulottavansa TVT:n käytön myös
tulevaisuuteen, kuten tähänkin kyselyyn osallistuneet opettajat ilmoittivat. Tähän kyselyyn
vastanneiden opettajien ongelmana ei näytä olevan se, etteivätkö he olisi innokkaita TVT:n
käyttäjiä, vaan enemmän heidän ongelmansa on se, miten he voisivat kehittää TVT:n
opetuskäyttöä pedagogisesti niin, että se tukee ja edistää yhteisöllisen oppimisen mukaista
teoriaa.
Eräs selitys opettajien pedagogisen käsitysten kehittymättömyyteen saattaa liittyä opettajien
kokemuksiin teknologian oppimiselle asettamista esteistä. Hyvin suunniteltu oppitunti
saattaakin jäädä toteuttamatta laitteen toimimattomuuden vuoksi. Yksin tämä ei selitä heikkoa
pedagogista käyttöä, vaan myös koulun resurssit, kuten laitteiden hankinnat ja päivitykset
voivat olla myös eräs selitys sille, että opettajat kokevat teknologian käytölle oppimisessa
olevan esteitä. Myös koulun oppimisympäristön kehittäminen niin, että se palvelee TVT:n
yhteisöllisen oppimisen mukaisia käytänteitä, on tutkimusten mukaan nähty tärkeäksi.
Ymmärtääksemme paremmin opettajien TVT:n käytön esteiden taustalla vallitsevia tekijöitä,
täytyy tarkastelussa ottaa huomioon myös oppilaiden taidot ja asenne, sekä metakognitiiviset
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taidot hyödyntää teknologiaa oppimisessa. Nämä seikat asettavat omia mahdollisuuksia,
mutta myös rajoituksia yhteisöllisen oppimisen onnistuneelle toteutumiselle. Aikaisempien
tutkimukset

vahvistavat,

että

opettajat

kokevat

omat

pedagogiset

TVT-

taidot

riittämättömäksi. Eräs keino lisätä opettajien TVT:n järkevää pedagogista käyttöä voi olla
täydennyskoulutuksen lisääminen, mutta myös TVT:n tuetun käyttöönoton, sekä erilaisten
TVT:n opetuskäytön projektien on todettu lisäävän konkreettisesti opettajien TVT:n käyttö
oppimisessa.
Tämä tutkimus osoittaa, että edelleen tarvitaan ajan tasalla olevaa tutkimustietoa opettajien
TVT:n käytön kokemuksista oppimisen yhteydessä, sillä opettajien käsitykset ja varsinaiset
pedagogiset käytännöt eroavat toisistaan. Näiden käytänteiden kehittäminen vastaamaan uusia
oppimisteorioiden mukaisia käytänteitä, vaatii lisätutkimusta. Lisätutkimusta tarvitaan myös
opettajien täydennyskoulutustarpeesta, sillä tutkimusten mukaan opettajat kaipaavat
täydennyskoulutusta TVT:n käyttöön oppimisessa, mutta koulutuksen tulisi olla sellaista
minkä

opettajat

kokevat

tarpeelliseksi,

ja

minkä

he

ottavat

myös

käyttöönsä

luokkahuoneissaan. Tarvitaan perusteellisempaa ja pitempiaikaista tutkimusta, ja sitä on
laajennettava käsittelemään myös koulun ja sen käytäntöjen suuntaan. Kouluyhteisöllä ja sen
jäsenillä tulee olla yhteinen tavoite, ja selkeä päämäärä sille, mitä, miten, ja millaista
oppimista TVT:n avulla halutaan saada aikaan. TVT tulee integroitava osaksi koulun
opetussuunnitelmaa. Teknisiin laitteisiin liittyvät haasteet ja esteet on huomioitava TVT:n
käytön tutkimuksissa, sillä yksin laitteet eivät ratkaise pedagogisen käytön ongelmia.
Mielenkiintoista olisi tutkia edelleen näiden aktiivisesti TVT:aa hyödyntävien opettajien
käytäntöjä laajemminkin, kuten heidän kokemuksia kouluyhteisön merkityksestä TVT:n
käyttöön oppimisessa, sekä opettajien keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteisöllistä toimintaa,
ja niiden vaikutuksia opettajien TVT:n käyttöön oppimisessa. Tutkimusta voisi myös
laajentaa käsittämään sitä, miten kehittää sosiaalisen verkoston toimijoiden yhteistyötä ja
asiantuntijuuden jakamista niin, että opettajat käsittelisivät enemmän pedagogiseen käyttöön
liittyviä kysymyksiä, kuin teknisiä kysymyksiä, mitkä tutkimusten mukaan ovat tyypillisimpiä
seikkoja, mitä opettajat käsittelevät yhteisöllisillä alustoilla.
Tämän tutkimuksen luotettavuutta olisi voitu parantaa käyttämällä esikyselykaavaketta, siten
olisi voitu havaita mahdolliset heikkoudet, tai puutteet tutkimuskysymyksissä, ja ne olisi voitu
korjata ennen varsinaisen kyselykaavakkeen esittämistä. Myös aineiston kerääminen
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haastattelukyselyn avulla, olisi saattanut parantaa tutkimustulosten laatua, jolloin opettajille
esitettävät kysymykset olisi haastattelun aikana voitu tarkentaa. Tämän tutkimuksen
luotettavuutta saattaa heikentää pieni otantakoko, vastaajamäärän jäädessä pienehköksi N=20.
Toisaalta

tämän

tutkimuksen

tulokset

antavat

viitteitä

aikaisemmista

vastaavista

tutkimuksista, joissa on tutkittu opettajien käsityksiä TVT:n käytöstä oppimisessa.
Fenomenografinen tutkimusmenetelmä soveltuu hyvin juuri tämänkaltaiseen tutkimukseen,
missä halutaan selvittää tutkittavien erilaisia, ja samanlaisia kokemuksia. Tutkimuksessa
käytetyn sähköisen kyselykaavakkeen etuna voidaan pitää sitä, että sen avulla tavoitettiin
samanaikaisesti useita vastaajia lyhyessä ajassa. Tästä huolimatta kyselykaavakkeeseen
vastanneiden määrä jäi pieneksi, vaikka sivustolla oli vieraillut yli sata kävijää sen ajan
kuluessa, kun kyselykaavake oli nähtävillä. Vastaajien vähäisyyteen on saattanut vaikuttaa se,
että kaikki sivustolla vierailleet eivät olleet ammatiltaan opettajia, joita kyselyn avulla
haluttiin tavoittaa.
Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat sitä käsitystä, että opettajien TVT:n pedagogiseen
käyttöön liittyy vielä paljon haasteita. Näihin opetuskäytön haasteisiin on ollut opettajana
helppo samaistua, sillä edelleen kouluissa TVT:aa hyödynnetään oppimisessa pitkälti
perinteisin keinoin, tai kaikkia sen pedagogisia käyttötarkoituksia oppimisessa ei vielä
tunneta, tai niitä ei osata riittävästi hyödyntää käytännössä. Koulun piilo-opetussuunnitelma
asettaa omat rajoitukset ja hidasteetkin TVT:n käytölle oppimisessa, mikä on otettava
huomioon, kun pyrimme ymmärtämään opettajien TVT:n pedagogisia käytön taustalla
vallitsevia käsityksiä. Opettajat, kuten koko kouluyhteisökin, tarvitsevat aikaa muutokseen,
sillä tunnetusti opetuksen osalta kehitys ja muutos mukautua uusiin työkaluihin, sekä
mahdollisuuksiin tapahtuu yleensä hitaasti.
Lopuksi voidaan todeta, kuten eräs kyselyn vastannut ilmoitti, kysyttäessä TVT:n
opetuskäytön haasteista, että ”tvt:n käyttö oppimisessa ei ole mikään hokkuspokkus- temppu”,
se kuvastaa mielestäni hyvin niitä käsityksiä, mitä osalle opettajista oli muodostunut TVT:n
opetuskäytön yhteydessä. Sillä TVT:n pedagoginen käyttö sisältää monia haasteita, mutta
myös mahdollisuuksia, kuten tämäkin tutkimus on osoittanut. Kaiken uuden teknologian
keskellä, ja sen innostuksessa, ei pidä unohtaa, että teknologia tulee ensisijaisesti nähdä
oppimisen välineenä, eikä itsetarkoituksena. On muistettava, että tieto- ja viestintäteknologia
itsessään ei tuo mitään lisää oppimiseen, vaan tärkeitä ovat ne älylliset ja sosiaaliset
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toiminnot, joita oppijat näiden välineiden avulla tekevät. Teknologia kannattaakin integroida
harkitusti, ja pedagogisesti mielekkäällä tavalla silloin, kun haluamme saavuttaa pysyviä
muutoksia oppijoiden kognitiivisissa oppimistuloksissa, sekä oppimisen motivoitumisessa.
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LIITTEET

Liite 1 TUTKIMUSKYSELY
Hyvä opettaja
Keräämme alla olevalla kyselykaavakkeella tietoa opettajien käsityksistä siitä, miten tieto- ja
viestintäteknologiaa voidaan käyttää oppimisen tukena. Toivomme, että vastaukset perustuvat omiin
näkemyksiisi ja käytännön kokemuksiisi. Kuvaile sellaisia tilanteita, joissa tieto- ja viestintäteknologia
on näkemyksesi mukaan jollakin tavalla vaikuttanut oppilaiden oppimiseen.
Tämän pro gradu -tutkimuksen tuloksia hyödynnetään kehitettäessä TVT:n opetuskäyttöä eri
kouluasteilla. Pro gradu tulee ilmestymään Oulun yliopiston verkkosivuilla ja on näin vapaasti
nähtävissä. Tutkimuksessa noudatetaan eettisiä periaatteita ja osallistujien henkilöllisyys, toimipaikka
tai muu tunnistamisen mahdollistava tieto ei tule missään vaiheessa esille.
Pyydämme sinua vastaamaan kyselyyn 25.9.2012 mennessä. Lisätietoja tutkimuksesta tai vastauksia
siihen liittyviin kysymyksiin antaa: Outi Vähäkari, outi.vahakari@gmail.com tai p.044-0347065
Siirry kyselyyn: http://www.webropolsurveys.com/S/59969DDA554D3EBD.par
Kiitos, kun osallistut!

Tieto- ja viestintäteknologian (TVT:n) käyttö oppimisen tukena

1. Oma suhde tieto- ja viestintäteknologian (TVT) opetuskäyttöön
Millaista koulutusta olet saanut TVT:n käyttöön opetuksessa?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Kuinka aktiivisesti käytät TVT:aa omassa opetuksessasi?
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Kuvaile lyhyesti, miten hyödynnät TVT:aa opetuksessasi.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. TVT oppimisprosessin tukena
Miten TVT on mielestäsi tukenut oppilaiden tiedonrakentelua?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Miten TVT on mielestäsi tukenut oppilaiden vuorovaikutusta ja yhteisöllistä oppimista?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Miten TVT on mielestäsi tukenut oppilaiden motivaatiota?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3. TVT:n opetuskäytön haasteita ja hyötyjä?
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Minkälaisia haasteita TVT:n opetuskäytöstä on seurannut oppimiselle?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Voiko TVT:n opetuskäyttö jopa haitata tai estää oppimista? Jos, niin miten?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Millaista tukea kaipaat TVT:n opetuskäyttöön?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Miten TVT:n opetuskäyttö on kehittänyt opetustasi ja oppilaiden oppimista?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Millaisena näet oman TVT:n opetuskäytön tulevaisuudessa?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Ennakkotiedot: Rastita tai kirjoita oikea vaihtoehto
Ammatti
________________________________
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Kouluaste jolla työskentelet?
Ammattiopisto

Korkeakoulu

Peruskoulu 1—6lk

Ylempi korkeakoulu

Peruskoulu 6—9lk

Ammatillinen aikuiskoulutus

Peruskoulu 1—9lk

Lukio

Ikä
18–30

31–40

41–50

51–60

60+

Sukupuoli
Nainen

Mies

Kokemus opetustyöstä
Alle 1v

1-2v

3-5v

6-10v

Yli 10v

Ylin oppiarvo
Ylioppilas

Alempi
korkeakoulu

Ylempi
korkeakoulu

Lisensiaatti

Käytän TVT:aa opetuksessa
Usein

Joskus

En lainkaan

Olen käyttänyt tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksessa?
Rastita ne vaihtoehdot jotka kuvaavat sinun teknologian käyttöäsi opetuksessa.
Havainnollistamiseen
Tiedonhakuun
Tiedon tuottamiseen
Älytaulun käyttämiseen
Verkkopohjaisten opetusohjelmien hyödyntämiseen
Ongelmanratkaisu tehtäviin
Tukemaan oppilaiden välistä vuorovaikutusta
Oppilaiden omien näkemysten esiin tuomiseen

Tohtori

Muu
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Oppisisällön kriittiseen tarkasteluun
Arviointiin
Palautteen antamiseen
Elokuvien tai animaatioiden tekemiseen
Kiitos, kun vastasit kyselyyn!

Varmista Lähetä- painikkeella vastauslähetyksen onnistuminen.
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